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Te nforklari 0,R,-Oslo Rsdlo, Sa.-L!velisk Radio, D.R.-Dansk Radio,
U 710 IY'110

+
N.B.; Det vesentlige av stcffet skriver ses fra nazistiske kilder,

V1L TXBIZERNE EVAKUERE NORGE?

SeR, 22.15 (norsk) D",F r 2v 1 g msddeler i dag at det
msst brennende spbrsmal le? i3i er 1-Jer-Vidt en tysk kapitulasjon vil
finne sted i. Norgse,^-1,jare2,e'spbr seg selv hyoeledes kan det gå til at
tyskerne ennå hoader steeld, "e.loror holder de så sterke avdlinger oppe ved
Lyngenfjord? Det nå de vv.ce å ha troppene i Tyskland, Berlin må
da være viktigere ern k3L \i. har jJ rtid sett både i Afrika og Franh
rik hvilken kolossal opece7e de'er e,ecte en brer over havet. Med det
tempo tyskerne har klar-t a Lc , vil uet ennå ta syv- åtte måneder innen
de kan flytte seg ut av No-e3e'og fer hver dag blir det vanskeligere. En
slik evakuering er ikke malig, fastsee korrespondenten.

Araekelig hadde tyskerne regnet msd å sende -
oa, 45,000 mann per måno , leee le hae Iu.ttil kl.ert vel 100.000 mann i alt;
Ennå står tolv tyske diveejonee i 1-.e-reee, :eluse en r3kke spesialavdelinger,
dertil kommer et forholasvis ste yw,-b forsvar med sterke fjellstil-



linger, Fremdeles har tyskerns cu. [')00 u-båter ieeNorge og et betydelig.
stall torpedojagere og m!eldre fartbyer i store mender. Vi risikerer,

Ihrtrtsetter bladet, å stå i den situasjor at n&Ber14.n-steinkrbatt,ornsre
Ggre-og.cnselakmöhne'oA r,r-:textkntiere mbtes i Nerd-Tyskland;så b efinner en
betydelig tysk arms og hoveddelen at flåten seg i Norge:De vil vmre av-
skåret fra'videre ti1f3rs1er av kull,olje og ame.unisjon ,men ingen vet om
de vil gi epp av den grunn, Av det sou hit il er skjedd gjær man klokest
å rekne med at de ikke glee o2p, Amme.e!sjen fins i store mengder,mat kan

de skaffe seg ved å la noramenene lide sultedbxen,Alt ialt innebærer si-
tuasjonen muligheter som ikke er lyselige.Ettersom tiden går ko betyd-



ningen av den'innsats vi'kan forberede oss på i Sverige mer og mer tydelig
fram,erklmrer,Norgesnytt.

Norges Rbde Kors takker
22,15. NOrsk sending,

_ Prins Oarl .ar fra Norges RbdeKors mottatt
'et lykkönskningstelegram mea en dyptfb1t takk for den hjelp og medkjen...
sle som er -tlåt i denne vnskelige taden, telegrammst heter det :
Deres kongelige höyhet står for ose i Norge scm Rbde:Korsfs ypperste

representant ,som har gitt -sitt erbeide til dets ideal," Det kan tilföyes
avisene i Norge ikke har emtalt Lbde Lorsts oppmsrksomhete

Na o -vask i Oslo,

S.R.32,15 (Norsk sending) Pasjoneringssjef Olaf Selheim i Oslo og 8
funksjonærer på rasjoneringskontoret ee plutselig avsatt fra sine
linger ,Det satime gjelder en releke personer soner ansatt i Oslo kommunes
administrasjon. I svenske presseme1dinger heter det at såvidt man vet er
ingen av de ansatte medIeueler av Nasjoral Sam1ing. Blandt de avsattte er
revisjonssjef Halvorsen i Oslo kammunerevisjon,kontersjef c) advokat Gul-
vik i administrasjonen og konstituert.egE,o sialuådann*Ram1i. Direktbren
for Oslo elektrisitetsverk Bernhoft?(1t)'er arrestert. I Oslo helseråd
er 8 viktige stillinger avertert ledige,, hvi1kt Aq-pyr at faktisk talt
hele helse5åådet skal fornyes.Stadsfyskus 11+3-Zir ennå tilbake,msn
alle de andre er forsvunnet pa en e1a3er annen måte, Presssmeldingene gar
ut på at minst 50 funksjonærer i Oslo og Aker kommune har fått avskjed
og Clcal fratre byeblikkelig etter ordre fra Cislings innenriksdeparte-
ment.De ventes erstattot av personet som "står mer i kontakt med den nye
tid".
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Norske fan er römt fra t sk f an eleir,

8,11,22.15.(fforsk sending,) Svenske aviser meddeler at oa.230 av de norske
politifolkene som har sittet intrtert ved Danzig er evakuert til Karlsruhe
2 mil 6st for Nurnberg*Hvor de t3vrige befinner seg er ikke kjent.

De nortke offiserene befinner seg etter alt å
d6mne i Luchenwalde sCa. for Berlin,men forflytning av dem vill neppe være
noen overraskelse. I forbindelse msd forflytningen av offiserene fra Sohi
berg ved Breslau til Luokenwalde foretok 16 av dem et kt'lpforseft.3 er intt-
fanget av de tyske myndighetene nemli löytnantene Adler,Sörumsog Tvetent
mens de øvrige 13 savidt m&n vo er pa frifot framlei. Blandt dem er majo
TobiesanA,kaptelnene Sundby,Eog etdriksensGert Muntht,Marinekapteinsne Str
og Curt t'ensensritmSster Gullberg,löytnantene östmoelKåre Woken og Ebbe-
semesjant Thuvold,og en menig soldat hvis navn kort og godt er oppgit
som Olsen. Thyvold og Olsen ble i sin tid tatt som fange av tyskerne ved

kt rald mot Spitsbergen. De
Dh oa, 3000 nôrdiske fangene I Oranienbarg ved

berlin er nå blitt forflyttet allesammen ,melder svensk presse ytterltgere
Hvorhen vet man ikke sikkertimen det tales om Rtigen.
Tyskes 7k
éketne sk er er matman
• , ors sen ng Fra'Bergen msldes at kommunens kriselager
av fisk er beslaglagt av tyskerne.'900 tenner torskefileer ble tatt I en
av Sandviksbodene,

--oLtobakksmangelenw 

fiLR,22,15,(Norsk sending) De knappe tobakksrasjonene i Nore kommer for
skogsatbeidere og andre som har ekstra tilleggskort nå til a skjæres ned
med oa050 %' For sivilbefolkningen ellers er rasjonen 2 sigaretter om dag-
en for msnn;1 for kviAner,
- -

"

r *el en-I
o sgnaing) En fetsk melding fra Norge viser hvilke

metoder sivilbefolkningen utsettes fOr.Forleden kom en ung mann haltende
ram til en stasjon i Gudbrandsdalen,H an fortalte at han var blitt skadet
under flukt fra tyskerne,Stasjonsnesteren syntes synd på ham- og ga ham an-
visning on hvor han kunne be on losji. Mannen ga seg avsted og hos en gård
bruker han både mat og'losji. Etter 1 ukeb opphold dro han videre.
Snart etter kon han tilbake,da haltet han ikkesheller ikke var han sivil c
slett Ikke alene, Han var norsk Gestapo-mann og både stasjon amesteren c
gårdbrukeren ble fört sörsober.,

Eirden iser sitt sanne ansiktw

1LR. 22,15.(NOrsk sending) A1D et intervju som Fritt FS1k Anisliftgs
hovedorgan,har hatt msd sjefen for tredje htrdfordelings Lysnegård,fram-
gårat milithtutdannelsen reknes som det viktigste arbeid innen hirden idaE
Eirden skal sier LJ.snegård bli en militær faktor som inngyr respekt og
bli et redskap I förerens hånd når det gjelder;

oBehafidlitg av ad o s onssaker."
.0s o, * Ved ministerpresidentens vedtak av 2/2-45

har fyåkesmennene med virkning fra 1/3-45 fått all myndighet til å ut-
c'erdige adopsjonsbevillinger og til å treffe bestemmelser i sammenheng
med det, JustItsdepartementet vil dog f=Jels treffe avgb.örelser etter
adopsjonslovons prg,21 og prg,27 om op)hevelse av adopsjonsforhold og bil
lold av slektsnavn i forbindelse ned det.

Videre vil justitsdepartementet framleis
ba myndighet til å troffe bestemmelser etteer adopsjonslovens prg.2911edd
2 og prg,30, ledd 2 on adopsjon av norsk statsborger I fremmed stat og opI
lievelse i fremmed stat av adopsjonsforhold når adoptivforeldrene har nors1
statsborgerrett.

1Kam ela mot forbr teroftdet"_i_
2, 0 4 • , "Her skal berettes om en episode som in trz
9 forleden I en liten kystby ln Sör-Norger Et trekk fra dsgliglivett i nord(

året 1945. En kpmann satt alene hjemms,resten av familjen var gått på
kino, 'Plutselig banker det på dören,vår kAomann lukker opp og en ung
f7r'med Distol i hånden stiger på, Han skimtet ennå en -3erson i halvmör-
ket, FSrren retter pistolen mot kjåp.mannen,Pnger seg Inn i tuen og pre-
onterer seg som tilhörende"heimefronten " 1 an trehger kr.2000 og'ska1

Fortsettes,
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Politinesterska et å ski.
O 0 20.30 42 Fbrst1:o12,,Liende lbrdag og sbndag arrangeres

politinsterskapet på ski 1945 i Oslo. Dot blir konkurranser i langrenn
og hopp, spesiell og kombinert.

I en santale med arrangementets leder, poli
tikaptein Bertel påske, far NTB oel,lyst at det blir god deltakelse i nes-
terskapet. Til tross for den harde tjeneste, vansker ned pernisjon og
reiserestriksjoner cr det komnet anneldelser fra vel 70 nann hittil,

flere anmeldelser vontes, Det blir imidlortid bare deltakelse fra det
'MSnnenfjeldske Nore;e på grunn av reisevanskene,

Av den son hittil er anmeldt kan nevnee
langrenn Artur Rönningen, Erling Ruud, flathias Silkoset, Harald Engen
Torgeir Sbrbbe og Svein Hasum, I kombinert klasse er Andreas Hvam,

Björnstad og Kolbjörn Sande anmeldt og i spesiellt hopprenn Hans T,
Overn, Bjarne Hansen, Beinhaug, Trygve Brynhildsen, Henrik Aulie og
Andreab Hvam, Langrennet finner sted lördas formiddag kl. 1200 fra Ski-
museet, lbypa er 17 kn. lang. Hopprennet holdes i Hytlibakken sbndas
samme tid. Om ettermiddagen avholdes en kameratkveld i politikasernen
hvor premiene blir delt ut. Politikaptein Påske forteller at alt ligger
vel til rette for et skikkelig bbnsterarranggnent,

"Kam en mot forbr terondetFertsatt fra side 2.

ha dem straks. Hva gjCr så vår kjbpmann ? Han ser nok åt bengelen har
tatt noen dranmer under vesten og at han sjangler litt,men den slags folk
ma jo stive seg op),tenl:er Jnn kanskje, Ken spbr han am hva tnegene skal

• 'Irukes til,om de skal gå til foitsatt konsum ? Eller spör han om hva opp-
agsgiveree i London har gjort neA. guUet som de stjal- eller flåten som

de stjal,fraktene som do stjal ellor de kr. 865;000 som "heimefronten"
lettet landets sparebanker og kasser for i 1944,siden fortsatte rån er
nödvendige ? Nei,- Kjöpmannen blir en§elsk og nasjonal, Very Well,sier
han og grbseer av sensasjon over å sta ansikt til ansikt med Seoret Ser-
vice og GIP.U. For sikkerbets skyld spr han dog etter legitiltaåjon,
men banditten svslår stolt. Hans pistol er god nok legitimasjonlikke
noe vrövl,takk.'Mens de dividerer om dette kommer kinefolkene hjem og kom-
pissen utenfor tar beina 1på'nakken, Kjbpmannen presenterer "Jeg har fat
besök av "Heimefrohten" erklmrer han, Svigersönnen gjör store öyner 'og
slår opp en latter. "Det er jo bare Anton fra gata og Anton fra gata fbl-
er seg avslbrt og liten chg hjelpelbs og lar seg nedtrykt avvepne. Hans kan
erat blir tatt noste dag. Nå undersöker statspolitiet om Anton fra gata
og hans venn har hatt forbindelse med "heimefronten" og begge angrer bitte
De kommer til å an#re videre når deres sak kower opo for smrdometolen og
når de må avsome den lange fengselsstraff som venter dem. Det er mange
Antonter fra gater som idag leker "heinefront" og det er mange "heime-
fronte!folk som idag leker Anton fra gata

U abrånd,
s 0,2 ,00. 'B'randebu; Uthusbygningene på gårdeb:Pers-
hus i Lunner'brente ned til grunnen inatt, Buskapen ,3 kyr,1 kvige,1 "
gris og noen sauer brente inne.Likeså folkenes vinterforsyning av mat.
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Issmbite i D renes Besk ttelse,
Os o 19, 0 28 Foreningen til Dyrenes Beskyttelse har hol

årsmöte i Oslo. Av årsneldingen framgikk det 2at det i rets löp er delt
ut flere premieri sölv med diplon og likeledes flere peng9belöp med diplc
F. for god og amsorgsfull behandling av husdyr, Det er 1 arets löp konmet
inn til £oreningen 35 meldinger on'clårlig behandling av dyr. Seksten av
disse såkene er oversendt polltiet, Foreningen har i årets 16p mottatt tc
legater, fru Naren Björnstads legat 25,000 kr, og kand. jur. H.E. Gröns
legat 5,000 kroner.

Videre har foreningen fra generalkonsul Rbi
de fått tilsagn om en årlig støtte på 1.000 kroner til foreningens arbeiC.,
Styret siSte aret har bestatt av torgdirektbr 3-ersin, formann, prOfessor

‘11m, 0,5, iser, nestformafin, veterinær Hassel,'gårdbruker Jenaå Holmen, geners.)
agent Viggo Jahrmann, disponent M.3. Krog, ingeniör torek; fhv. eksped1-
sjonssjef Meyer og skipsreder Aug. Stephansen, Samtlige ble gjenvalgt.

Snbr mar arin å k'öttkort. Manuskript sendt 27, febr, er annulert
lfölge »lefon eller telegram og dette manuskript benyttes istedet.

Fra og med 5, mars 1945, til og ned 28 apr
1945 kan det kjbpes og se".ges 250 sram smZ5r eller margarin mot nerket A46
og 250 gram,snbr eller margareen not merket B46 på kjöttkortet.

På de steder hvor det er innfört kundeord-
ning for spisefett skal kjöpet foregå hos den vanlige forhandler. Rasjon(
mot merkene A46 og B46 skal dekkes för det selges not vaftlige fettmerker,

Anstalthusholdninger og skip henvises til•

forsyningsnemnda.
Nærinssdepartementet, Avdelingen for .
Proviantering og Rasjonering.

k brandvern til Nor e.
.019,oe, Stookholm:De planlagte brandvernavdelin&er fra
eveaii6e til Ebrge og DaAmark vil nå snart være klai til avsendelse,og av-
reisen er blitt aktuoll I Göteborg har nan nå behandlet den fraustilling
sem brandsjefen Nils Grbhndal har fransatt og besluttet å anbefale hans fQx.
slag, Meningen er å sende ut to brandavdelinger med moderne og tidamessig
full utrustning til en sanlet verdi av kr, 27000.Höyst 18 frivillige yrkes.
brandnonn skal deltap og den hje,Lieværende brandkorpsstyrken skal overta
ansvaret for at de frivilligos plasser blir fylt slik at det ikke går ut
ovor hj ome-brandvernet I henhold til generalplanon skal ialt 20 avdellng-
er senles fra Sverice og stabsforbundet har tilskrevet samtlige svenske

spiårsmåletTog Wteberg var förbt tiea å svare positivt på spørs-ber
nalet om avsendelse av brandvern, De 10 avdelinger sOn skal opperere 1
Nerge kammer til å så uhder brandsjef Eriks Ströre., lidava:Iqs kammando

9 og de 1. dunske skal stå unde:C visebrandsjag Harry Durren:Aalnbs kommando,

Telefon'og telegrafforbudet o -hevet i Danmark,
— U7WU,0o, jd en avn: et tidligere innförte telefon og

telegrafferbud er IlfClge nelding fra helegrafverkets hoVedköntor ophevet
"Ve. og ned torsdag 1 mars,Rikssamtaler pt, telefon kan bestilles pa samt4-
11w.ge stasjoner fra 1 nars 1945 k1,8 mergenplikesom telegranner innenlands
kan sendes fra saume dato og klokkeslett.

Vårsildfisket 11,
Osio, Bdrgen: Heller ikke mandag slo vårsildfisket

riktig til. Det var jevnt over elendige forhold, Fra Egersund var det imid
leatid full utseiling. I Larmbydistriktene var det landligge,

Arbeldsfil kke i Fardal.
s-c,2 0, 2 Bergen: EA ulykke hendte forleden dag 1 Fardal
fal?teller blaxot Sogn og Fjordane. En nann som arbeidet oppe på en trans-
formasjkiskiosk ble funnet död uten at en vet hvordan det hele er foregått
Ians arbeidskamerat merket ingenting för han fant haLl hengende baklengs
utover rekkverket på transfornatoren. Liket er sendt til Höyanger sykehus

undersökelse Alt tyder på at han er konnet i berbring med en hbyspent-
laAje, Den amkenne var 54 år gammel og etterlater seg hustru es to bran.
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konomisk.oversikt. .N.E.
Rsje urser ved Oslo Br7 Oslo,13,30.,(13) •

4 1/2 % stat,e1937;S.105,00 K.104106.'
4 % Stat;1935,I-K.103,,3/4,- 3 1/2 % stat,l941,I,S.100 ,7/8- X.100 ,3/4
(Oms.100,7/8.- 3 1/2.% stat 1938,1- S . 105,- K.104- 4 % llypotekbank 1938,
S.107 1/4- K.106 3/4. -3 1/2 % Hypotekbank 19411K.106- Oreditbanken,S.140
K.139. Bjb1vefosse,S.21- K.20 1/4.'Borregård 5-.139 1/2-( Ons.138) Elektro-
teknisk,S.'145- K0140 H afslund,K.135- Orkla,S.280- K.277,1/2. Saubruks-
foreningen, 3.2000- K.1950, Union,S.5,804 Agdesiden ,$.155-'
Borgestad, S.225- Bruusgårdog KjbSterud,S.260- Ansrikalinjen Z.230- Berg-
onske 5.168- K.l63--NordCnfje1dSke, Ivaran,S.280- Ocedn,S.280- Kos-



£105 II, 5.283- K.27 1/2, Odd,S.255 K.247 1/2 ,Rosshavet K.385-
ValutaltUrser Uferandret.

Iskerineldinger.Vårsildfisket.
Vanskeligo driftsforhold har helt hin-

dret alt fiske på feltene fra Ebre og sörover til HaugesundsdIstriktet.
Haugesundsdirtriktet har arbeidsforholdene også mmrt ;ite gunstige,mens

det for Egersunsfeltene har mmrt forholdsvis bra.Fra "augesundsdistrik
tet neldes on endel fiske Skudesnesavsnittet.Her har'ondel båter truk-
ket Wevne. for dct neste små landsottfangster på feltet Karholmsosen
sör dV Karholncn. På Strekningen GjeitoKleio,Trobåon har derinot on rekko
båter trukkot for dot meste bra tildels pde nattsettfangster ,FraRbvmr-
feltet ncldes det derimct at det fåtallipater som kunne setto garn bare
fikk svak forne_ clso i Brygalandsoson. On drivgarnsfisket neldes det
at et fåtall'båter som forskte drift på feltet i Karnsundet fikk fra
50 til 270 hl, Det har også pågått littesnurping ved Li på f eltet i
Ygdredalsbika,Herfra cr det innkonnet endel snurpore ned fangster fra 600
til .200 hl. foruten endel småslunper, Fra Egersgndsfeltene noldes dot at
fisket også synes å trekke over til lös grunn, Herhar ondel båter fått
noe ujevnt pnen for dot ncste godo nattsild-fangster. Fra*Klettagrunnen
y ldes det on en rekke båter ned gode nattsett-fangsterpopp til 35 hl.
Ihrl"settning.

4anAbrüksns1dinger.
),IL13,50. a skal det loveros fettncrker for nelk;

personer son har fått löyve til å kjöpe
melk direkte fra produsent skal heretter levere fettmerker for all melk
som kjbpes. Dot skal leveres 2 fettnerker a 250 gr.± forsyningsnevndas.
For personer ned ordinære fettmerker skal mcrke 2 a og b klippes ut
1 klIbttmerke og 1 fettmerke. For personer ned UkerasjohSringskort bbr det
ogsa klippes ett merke SOM er.bestent:for salg av f1t4,f.eks.fettnerke
for uke nr.10 og ett annet fettnerke.

3ko til skoglause bruk. Det har i den siste tia mært stor interesse
for a  s  affe scog til Skog1aUse bruk.En gar uten skog er på en måte bare
en halv gard.Den mangler ved,den nangler naterialer til gjerder og den
nangler også materieler til å holde husene vedlike. Hva sko4,en betyr for
å skaffe jevn fordeling av arbeidet både sonner og vinter skal her bare
nevnes. Det er derfor gledelig at det nå blir satt fart i arbeidet for
skaffe skog til de bruka son ikke har noe av denne herligheta,

er det så at her tbrne2 nange motstridende intereseer sannen
mcn likevel ser vi at det ene bygdelrgot etter det andre fbrer sine skog-
saker fram til lbsning. Ei slik sak er i dissc dager avgjort i Hade-'
landsbygdene idet den kjente skogeiendon Gullennarka skal utparseleres.
J-evnaker kommune kjbpte for 32 år siden eiendon_]en Gu11enmarka.J-ordvegen
ble delt op) i 12 småbruk mens kolflunen beholdt skogen. Nå er det inid-
lertid truffet avgjbrolso om at skogen skal deles blandt småbrukerne,
-13e får gjendomsnitlig 150-160 mål skog,Dette vil bli til stor Stötte for
småbrukernepda Gullenmarka or on a de beste skoger i J-evnakerpog innehold&
er adskillig dyrkningsjord,

Ckyller til for. Skyller son kan'brukes til for oppbevares
med fordel-1-5-å f-b-lgende måter Det ene er A.I.V.netoden.Skyllene legges
lagvis i en tdnne og etter hvert slåes 4,I.1T.veske eller usilveske på.
Don annen måte som brukes av nange or at nqn koker skyllenU etter hvert
og legaer den ned i en tbnne.Når tbnna er full lecges det gjerne et sand-
lag el2er sagflislag.på to-A.Den så dct blir ot slags dekke så tett son
nulig og ovenpa settes en pas sendo vekt.Skyllene holder seg lenge slik,
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Sorm Grie för n stillin

	

s o. 1, 0 9) Bergen: Statens skogbrukskonsulent for
Vestlandet,-tostkahdidat Storm Griegy er i rådsnöte i Agder Skogeigarlag
ansatt som disponent ved kontoret fira 1 nars,

Forfalsket st rmannssertifikatet.
rao.11y30 9 Arendal: En styrmann fra Grimstad stod

forleden_dag tiltalt ved herrodsretten i Sand for å ha forfalsket sitt
styrmannssertifikat. Han hadde föyd ett et-tall til ett tre-tall i rubrik-
ken for fartstid og haddc,, bonyttet sertifikatet til å få utlevert skip-
persertifikat. Til skippersertifikat kreves bl,a, 12 måneders utenriks-
fartstid som förstestyrmann. Han b1e kjent skyldig og dönt til 60 dages
-Pengsel,

En alr  sanfundets ul kkeli e -dao° MJa el .satte f r pågården,
OsIo. 12,30, 11 Arenda n ung ushjelii- Tra Helt satte

ifjor höst fyr på våningshus og uthus på disponent Strangers eiendom IKnuts-,
vik utenfor Rvedestrand,. Midt i februar ble hun satt under tiltale ved
Holt herredsrett til sikrinyidet tiltalteysom er en operson med mangel-
fullt Utviklede sjelsevnerymed vilje satte fyr på garden sombrente ned
Avlingbuskap og redskap stiqJk nod da uthuset brente og I hovedbygningen
lå folk og sov ii det byeblikk hun satte fyr på den. Som grunn for sin
hqndlenåte har tiltalte angitt at hun kjedet seg på Knutsvik og at hun
gikk ut fra at hvis huset brente ville familjen flytte nærnore Tvedestarnd
hvor hun heller ville blo, De oppnevnte psykig,trisk sakkyndige har anslått
hennes intelligensalder til åtte og et balvt ar, Hennes fölelsesliv er
lite utviklet, De sakkyndige monet.J.det er fare for at hun kan komme til å
foreta liknende handlinger.

Tiltalte erkjente se åkyldig i å ha satt
fvr med vilje, Aktor nedla påstand om sikring i 5 arymens forsvareren
-foreslo 3 år. Retten tok aktors påstand tilfblge,

.04
1.jelerne klarer ikke ho st åle et.
0.12,30, (l1) Ordföreren i Solum hadde idag sammen-



kalt skogelerne og forstmennyrepresentanter for arbeidsformidlingene og
forsyningsnevndene til et möte, Ordföreren uttalte at skogeierne ikke makt-
et a etterkonme hogstpålegget, Skogeierne anförte sam grunn av hogstforhold-
ene har vært meget dårlige Videre er det umulig å få tak i hoggere,
Herredsskogmestren6 fikk i oppdrag å unders6ke forholdene nærmore og sende
inn rap)ort til de rette nyndigheter. Kan hende må en gå til straffe-for-,
ftJyninger mot de skogeiere som ikke går alvorlig Inn for sin oppgave i denn(
vanskelige tid,

En behandlet videre spbramålet om skogsarbeid-
ernes ekstrarasjoner. Det ble påstått at det var endel uregelmessigheter
nmd kontrollbökene og det skal nå foretas grundige undersbkelser også i
clenne sak

Ment:anolul'kke i Bor e.
7.37)..,2 y Sarpsborg: En mantanolulykke er unntruffet i

Borgo idet en onlag 50 år gammel nann er död etter a ha drukket denne veske,
Han ble syk straks etter at han haddo satt vosken tillivs og var dd fÖr
den budsendte lægen kom fra.

B" å Klöfta,
93 , Klöfta, En voldsomlutnusbrand har idag her,-

jat gården til Jakob Finsen på Klöfta. I löpet av et par timer brente alle
uthusene ned til grunnen. Alle dyrene ble heldigvis reddet ut,men endel var-
er strök med. En vet ennå ikke hvordan brånden er oppstått.

Drest5.sk uts1 av k bttnan elen i Nor e$:
amara Forleden ble det funnet en selv-

på Ajer like utenfor Hamar, En'foretaksom mann parterte dyret og
gte rst i denne uke ikke mindre enn 100 kilo av kjttet til folk

Hamar. Veterinærundersgeke1ser av kadaveret viser imidlertid at kjöttet er
h3yst'uskikket til menneskeföde så en håper at kundene lar elgsteika stå
urört,"skriver Hedemarkingen,

S.Vege v11 fortsatt sk te ned allierte fl
oo o a smlnisteren besvarte idag inter-

pelasjoner fra Folkepartiets representant hr, Holmby og 1 annet kammer kom--
mnnisten hr, Aveid 1 Luleå om det svenske 1:1f .F.,731ets beskytning av frem-
:imdo fly over svensk territorium, Statsministon opplyste Isitt svar at
-_.eajeringen ikke har funnet det beleilig LAnå å ndre bestemmelsene om for-

Fortsettes,
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Sveri e eg de fremciede fl . Fortsatt.

hdldsregler mot frennedo fl: con ute.i iilate1se kon,:er over svensk ter-
ritoriun,sa statsråden, Don r rendo resel om boskytning skal fortsot-
tende op-,)rettho1des.Fa2e for ct luftstrdider skal kunne föres inn over
svensk område er stadig t'lstedo os nan nå rokne ned at situasjoner kan

iloppst4 da den til or; nod blir et3rre e'L-1 hittil.Jeg kan ikke forordne at
gilie.vensk luftvern i slike tilf211or skulle forblipassiv,Farer som nedstyrt-
ninger av fly kan nedfbre store skader for det svenske folk og eiendon
elimineres ikke gjenno.1 endrede besten .elser om luftvernskytningen.
En effektiv begrensning av dise farer kan bare vinnes i det forhold vi
kan forhindre ikke tillate in_,flyvninger over Sverige."

Sprengsterfulykke i Kristiansand.
Oslo,13,oe. (12) Krimtiansand 8.tEn fryktellg som

kostet 2 smågutter livet og skadet flere andre skjedde igar ettermiddag
Kristiansand,

ilens endel ac.iågutter lekte i ströket ved
Tordenskjoldsgate og Lönnsland-veg fant dc ,n gjenstand som se,dere viste
seg a were et sprengstoffdeger,o. De dreg gjenstanden med seg og lekte med
den. Den 10 år ganle Reidar 02.sen stod utenfor en kolonialfor.Letningmed
den farlige gjenstanden i hLden ned endel dndre gutter onkring seg,Reidar
nå antakelig ha forStdt at det var fore -)A ferde for han prövde a kaste
gjenstanden fra seg,non han vr ilke no'k,og det ble eb kraftig eks7/
plosjon, Smellet 1-1rtes over sto-re olor av byon og gjenstanden eksplo-
derte med en slik kraft .at vinduene 1 ',:lur,one o_ikring ble knust. Eksplo-
onen fikk frykteligefW_ger, Tre av guttene ble liggende igjen på for-
auet og endol kndre ble nnt av splintcr1 7 gutter ble bragt til sykehus-
et hvor den ene,den 9 år gamle Halva'rd Tangvald döde kort etter, Han hadde
fått styge nolester bl.a. i tinningen.'Ean var sönn av elektrikker Rolf
Tangva1d. En av de andre tilskadekanne ,den 10 år gAmle 'eidar Olsen,var
neget styt skadet. En forctok öeb1ikkolig rn operasjon ,men livet sto
ikke t1.1 a redde. Han Wde ved 1:1.22 tiden igar kveld. Han var sönn av sjå-
fdr Andrs Olsen, En tredje gutt :;yonskrdor og kan ikke se på det hby-



re öyet,nen det er ingenfarc, fe- iivot, :Je 4 andre guttene som kon på syke
huset var onmet lettere-tils::ude og ble sendt hein etter behandlingen.
Etter det edrelandsvennor erf.d-er holdt guttone på å leke i Söstethjennets
hage like 'ved eksplosjonsstedet,Der fant do sjenstanden under ett tre,Det
ma betraktes som et mirakel at ulykken ikke krevde flere menneskeliv i det
ikke nindre enn 9 gutter deltok i den farlige leken. Innehaveren av kolo-
nialforretningen like ved ulykkesstedet forteller at småguttene i tidenför
ulyk en holdt basar til inntekt for vanföre og hadde fått inn kr.54,00 til
dette formål. Den tragiske ulykken er igjen en ottertrykkelig advarsel til
folk pm å holde seg borte fra ultente Gjonstander de konmer over.Det eneste
rette er å melde fra til nyndisheteno i slike tilfeller.

14:1‘et« erier i Larvik.
Uno, > Larvik politi'har arrestert en-stbrre gjeng

som h forövd mange tyverier i distriktet,særlig i hytter. T1D1 nå on-
fatte synderegistret 50 forskjellige tyverior og det er ikke småtterier kaz
ene har forsynt ;seg med. Banden hadde lagrot ac) stjålne sakene•litt uten-
for 1:en og hittil er 3-4 bilass-kjört til byon. En venter flere arresta-
sjone det nange er inplisort.

2ntYngd4n'bröt ned  fjöstaket,
-6-1o, 13'3Q. (13) Tönsberg: Oppe i 'Vergedal i Kroken i'Lardal

styr4b forleden plutselig taket på.et fjös sannen under snbtyngden. Det
var om formiddagen og det kom straks mange folk til. Som ved et under lykt-
es det å redde alle husdyrene son.l.å"begravd mellomsnö og sannenraste
trenateriel.
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ARBEIDE FOR NORGEH,TELPEN.

' S.R. 22,00 27.2- lietalindustriarbeiderforbundet avdeling
209 i Sjæletehamn, har besluttet å arbeide for norgehjelpen idag.
Det er omkring 1600 mann og arbeidsgiverne skal gi motsvarende belöp
san sammenlagt blir 80 - 90.000 kroner.

S.R. 22,00 (27-2) Fra KIrkenes er der innkommet en melding
til norske kretser i Sverige, at det er nå kommet igang skoler på
forskjellige steder i Sör- Varanger.

Falskmyntneri
Oslo, Trondheim: Tirsdag ble det levert inn en

eiendommelig kronesed del til politiet i Trondheim. Innehaveren antar at
seddelen er falsktidet den har trykk bare på dan ene siden, Seddemen ble
funnet i kassen til et firma i TrondheimDet er foretatt en sammelingning
med andre kronesefiler ,og dat er ikke mulig å se forskjellirykR:eg pap

Det'li66er selvsegt nmr å anta at det er falskmyntnere som har vært
pa ferde men på den andre siden er det höyst påfallende at seddelen bare
har trykk på den ene siden. En falskmgntner vil neppe ta den risikoen s
som er forbunnet med omsetning dv slike sedler, Tilbake står da den
mulighet at sedlen kan mmre ektetog at det foreligger et feiltrykk. I så
fall er det visstnok et enestående tilfelle. Norges Banks avdeling i Tronc
heim vil få sedlen i.ag og skal avgjöre om den et ekte eller falsk,
Rette3se. Det er en ti-kroneseddel det er tale om tikke en kroneseddel4

rleren forliste mend  den lå for  anker,
. Oslo, Kristiansund N.Under et forrykende ummr

forleden dag forliste motorkutteren w,Lovise"tav Kristiansun mens den lå
for anker iAbelsnessetsundet,'Kutteren hadde Sildelast ombord bestemt
for ,0S1o# Endel av lasten ble reddet, Ingen mennesker kom tilskade ved for.
liset,

PeklameMussets virksomhet,
bslo, 8,co, • Bergent I reklamemusekamitecns beretning for

året 1944 heter det bl.a. at store deler av året har vmrt benyttet til
å tilrettelegge arkiveringen og samle material, i den utstrekning forhold-
one tillater det, Landots reklameforretninger stilt sog til tjeneste
for distribuering av samlemapper og det som er kommet inn av arkivinateri-
ale gir gOde löfter. Oppgaven er i første rekke å samle reklamemateriell-
let fra krigstiden. I samme forbindelse opplyses at kontrollkontoret for
reklame vil bli reorganisert og ledelsen vil bli lagt i henclene på besty16-:
er Filsoth ved tnstituttet for salg og reklame ved Handelshtskolen,Bergen,

Fiskeomsetningen i Ber en skal reor aniseres
Oslo, 0# • ergen: ord and er man nå kommet til en ny

erdning med forskfisk-omsetningen. I oktober ifjor ble det på ot möte
Hordaland Fiskarlag slått til lud for endring av ferskfisk-omsetningen
Bergen og Sogn og Fjordane. Det ble bleai framhevet at den gjeldende

o rdning virket som en bremse på fisketilförslen til Bergen og det bærm-
oste 'forsyningsdistrikt Det ble pekt på act fiskerne måtte skaffes hÖ-
re priser for fisken for å endre på dette forhold. Det ble foreslått a
komme til en ordning som ga fiskerne anledning til å levere fisken utenom
m-.11omhandlerne og levere don direkte til en organisasjon som representertE
l'orbrukerne. Med andre ord skulle fiskerne ved en slik leveringsmåte få
aellomhandlernes fortjeneste på fisken i tillegg til sin egen avanse.
Saken har mmrt behandlet i hele vinter og idag foreligger det melding om
at den gamle ordningen er trått ut av kraft, Istedetfor Bergens-distrikt-
ets Ferksfisksentral og fordelingskontoret for fersk fisk op-prettes nå
et felles mottak for all fersk fisk som blir f.3rt ditekte til Bergen.
Don nye institusjon har fått navnet :Fiskemottaket i Bergen, Bak denne in-
stitusjon står forsingsmyndighetene i Bergen og Hordaland i samarbeid
mod firskarerganisasjonene ute i distriktet, Videre er det oprettet et

Fiskegrossistenes Folleskjbp s-m sL ta imot all fisk'i Bergen
:dordaland soih fiskerne ikke levererdil til Fiskemottakettforteller

2r;r6cns Ti'.1ondc.
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- Folkesendcbren "Norges Frihet".

•
LOV OM RANSAKING„

Oslo 18.00. (12). "Hinisterpresidenten" har vedtatt og
undertegnet en nidlertidig lov am ransaking for å hindre ulovlig til-
egnelse av varer m,v. og rasjoneringslegitimaSjoner. For å hindre
tyveri,undeslag og riaskeri av råamner, varer, verktöy, redskaper m.v.
og av rasjoneringslegitinasjoner gir loveL politiet tillatelse til å
sette igang ransaking av offentlig eller privat kontor, forretning
eller bedrift son tilvirker, reparerer, omsetter, transporterer eller
oppbevarer varer eller andve gjenstander av en hver art. Ransakingen.
kan foretas på hele kontor forretnings-, eller bedriftsområde, her-



under overalt på skip som liwer i havn, og kan omfatte en hver person
som oppholderseg på omr.å.det eller i dets umiddelbare nærhet. Kontor-
l-rretning eller bedrift kan ned samtykke av politinesteren gjennom-
II‘c ransaking som nevnt fordn. ".tter pålegg av olitimesteren pljkter
disse å sette iverk ransaking. Ved ransakingen ma vises all den skånsel
og varsomhet som byemedet tillater. Personlig ransaking av kvinner
skal foretas ved kvinner når hensynet til bluferdighet krever det,

UUNSTGJUSELFOIRSYNINGEN.

Oslo 18.00 (14). Landbrukssekretær Graffer uttaler pi hen-
vendelse fra bladet Hadeland at "departenentet" har meddelt at det
også iår vil bli stillet endel fosforsyregjdning til disposisjon. Hvert
fylke vil bli tildelt en besteEW kvote som skal disponeres etter nærere
fastsatte regler. Dl.a. vil det bli anledning til å aqvise fosforsyre-
gjödning til jord som skal tilsåes for förste gang iår og likelddes
til nye beiter.

Det er sendt.forholdsvis lite kunstgjödsel
ut til bygdena ennu og "departementet" har katt det forbehold at det
ikke kan garantere at alle rasjoner vil bli dekket. Det er derfor nöd-
vendig at en i alle bygder har sin oppmerksomhet på transpo.t.tsprsmålet
og etter evne:söker å få tilfört gjödselen i rette tid. Lastebiler

er i Oslo med last må alltid ta kunstNödsel tiilbake ellers er det
fne for at kunstgjU.selen blir liggende pu lager og ikke kommer ut
fbr våronna tar til for alvor.

"IW/EDYKTIG FIS=ROGN I 11q5RR TILSWD SOM POSTPAIUTIR."

Oslo 18,00 (15) Det har lykkes brWrene Ole T. og Yils J.
Bergen i J-evnaker å få tak i sju liter rogn av strömsik til sin utklek-
kingsanstalt siste höst, og nå er yngelen i form av öyerogn ferdig til
å'settes ut. Det er blitt en kvart million öyerogn av strömsikrognen
og den sendes i disse daGcr til fiskere til utsetting i Randsfjorden.

Det er langt lettere å transportere Z3yerogn
enn ferdigutklekket sikyngel. iyerognen sendes i törr tilstand som post
pakker til mottakerne og de sörger for at rognen hurtigst mulig blir
satt ut i fjorden. Etter få dagers forMp er öyerognen blitt til fiske-
yngel.
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DET BLE ricKE NOE AV S.,ALGET.

ono 18,00 (16) Jevnaker herredsting besluttet for noen tid
siden å eolge kommuneskogene Vang og Vinnses til tolv småbrukere på vest-
siden av Randsfjorden for å skaffe skog tii skoglöse bruk. Skogene er
på mål eg ble kXpt av konromnen i 1917 for 70.000 kroner.

Denartementet har imidle:bid nek'cet å appro-
bore vedt&eet under henvisning t1 en uttalelse av skogdirck-;,5rcil som
framholder at skogene ikko ogner scg til dyrkningsmark. Dc har tatt seg
godt opp under kommunens onsorg de seinere år og det vil derfor være
riktigst at kelemunen beholder skogene inntil 7idere.

"SALGAV SPISEFETT MOT PESTAURANTEETTKORT.",.. STURLABSON ORDRE S 7732,
	  Nel•

Oslo 19,00 (19) 4Ved kjöp.avamörp margarin mot re--
staurantkort for fett skal kjt3peren pa baksiden av kortet skrive sitt
navn og sitt legitimasjonsnejmner. Selgeren skal kontrollere at dette
er riktig skrevet,

B) BestemmeIsen gjelder også for delet av
restaurantfattkor når 2.sse består av minst 5 sammennengende nerker.

Overtredelse er straffbar.
Næringsdepartementes ce!i9elig2or 1-Jroviantering og rasjonering.

ORKAN I TUDT)n

Oslo 12.0 En orkanaktig r1ndhar herjet Tuddalsdi-
strikt&le, Pa en gård blåsts hele sotabburetbort es et annet sted ble
o%rbygget p& ste.r.en revet ned og slengt mange hundre eleter bortever
et jerde. fertells Telen, *)et et -videre meldt ommange måSkader,

2..13 (-J oN71-2:-GfTL RJ OG

Osle i zo (:")‘ P.ingerikes forhörsret her avsagt fo.igs.ing-
kjnnels i rc uke: ovcr foirebningsfe5re±ee i Norderli)v forrnings-
nennd. Han er sileLet fcr lasjonerngssvIkp meddelerRingeyj.kee Blad.

Oslo 12.00 (3) På gården Bogszi i Vel.dre er det gjort et
.erekt stabburstyveri, Det er boret 32 hull i stabbuegulvet os tatt
et te planxer for å få edgang'til natlagre. Hele mci;,eho3eringen ele
stjålet, nemlig 80 kilo flesk,  70 kilo nel, 30 kiåp gryn og endel kjött

Osle l4.00 () Den falske tikroneseddelen som det ble
mtldt o:e igo har vær iendig undersökt i Norges r3anyes e.vdeling i
Trondheim. Drt risee seg e.t uen er ekte nok. Dee) hadde bare vært undeae-
kastet kjomisk ?A.virkning som %adde tatt faxgen e.v den Seddelen er nå
godtat og inn139-,.; av Norges be.nk.

..Wed:13RELSEt,.. IMRSTAR.TT.'T.

Oe:o 14,00 (10) En lagerarbeider som ha&lc Ejort seg
skjIdig i heleri av 11,000 brödnerker er idomt6 måne.iers fenel soel
tillegg til en allebede idmt straff på 6 måneders fengsel for brovt
tyveri.S formidlende retning ble det tett nensp til at Lnerkene var
fo2eldet og det steaZibere forhold nå var to ar sammelt.

En person som for tr: k-rert år siden var
fre3att sitt ff,rorkort på grunn av kjing i alkottolpåvirket tilstand
os fått betinget fengeolstreff på 21 dager, idömtes 90 degers ubetinget
fengsel for i isåvirket tilstand a ha kjørt rutebil med passasjorer.
B:cdpedien vi&3 2,28 premille.
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121DINGER .b'flA FOLKESEUDEREN.

N.F. 18.00. Som kjent har tyskerne og deres quisling-
lakeier i den siste tid for å få slutt på sabotasjehandlinger mot krigs-
viktige anlegg lovet bort store summer av judaspenger til slike som
eventuellt skulle driste seg til å angi sabotörer og andre aktive
frihetskjempere som de kjenner til • Fra den aktive hjenmefronts side
er slike elementer advart not å fölge tyskernes wepfordring. Den som
eventuellt kjenner til noe, enten det nu er aktive sabotasjeplaner eller
frihetskjempere og melder dette til Gestapo kommer ikke til a få noen
nytte av sine judaspenger. ja, bare det, de kommer umkddelbart
til å bli oppfört pa listen over dem som i för'ste rekke skal likvideres.
At dette ikke er noen tom frase viser de nange quislingforrædere som
allerede cr sendt over til de evige jakt=ker, f.eks. storforræderen-
Larthinsen.Da det er blitt kjent at disse forræderelementer har henvendt
sag til Gesta-eo og anmodet om at deres navn ikke må bli offentliggjort
nar de angir aktive frihetskjempere vil vi ennu en gang minne alle
eventuelle spekulanter (endel ord uhörbare) 	

Lbt flere er dödsdommer allerede avsagt
og senere kommer de også til å bli fullbyrdet. De som går fiendens
erinder og angir aktive frihetskjempere kan ikke oppnå annet enn för
eller siden å bli drept. Den norske hjemmefronten den korner til å
fortrette med sin liktivitet på de forskjellige omrader på tross at
disse judasea.; Angrepene motc3krigsviktige objekter som fabrikker, vek-
steder, lagre, kaserner, jernbanetransporter osv, kommer til å bke dag
for dag uarsett hvilke midler tyskerne og deres lakeier benytter seg av.
Det er nemlig forutsetningen for å fremme fiendens tilintetgrelse og
vårt eget lands befrielse.

Den svenske tid behandler i den siste tid
meget utförlighdlke forholdsregler Sverie eventuelt bör ta for å hindre
de tyske barbgrer og quislingbanditter i a fortsette Meleggelsen av våre
byer og fylker samt utryddelsen av vårt folk. Det mangler ikke på ut-
talelser i avisene fra omtrent alle'politiske retninger, med unntakelse
av de svenske fascister naturligvis, som forlanger at Sverig? skal -
ta de siste konsekvenser av det som skjer i vårt land og i vart broder-
land Danmark. Disse siste konsekvenser vil være å erklære Tyskland kriE.
Denne kritikk av tyskernes voldshandlinger og overgrep kommer også til
uttrykk i anlednine av at tyskerne ted vapenmakt gjennamtvang on under-
sökelse av et svensk jernbanetog ved den norsk-svenske grense.

Om dette skriver Stovkholmsavisen Morgon-
tidningen bl.a. at Sverige ikke vil forholde seg likegyldig overfar
slike tvangsmessige togundersökelser som den der skjedde ved stasjonen
Bjrnefjoll. Det ma gjöres klar for tyskerne en gang for alle at de ikke
har noe a g,»re i svenske jernbanetog. Dersom Sverige ikke får bt til!;
fredsstillende sar på Bit.protest, vil jernbanetrafilcken mellam Norge
og Sverige bli innstillet.

Avisen Stockholmstidningen skriver at den
norske politifunksjonær som apererte sammen med tyskerne ikke lenger må
få leilighet til å drive sin provokasjonsaktige virksomhet på Björne-
fjell stasjon. Det er ikke förste gang at tyskerne har opptrått frekt
og brutalt overfor svenske jernbanefolk • Vart folk hilser naturligvis
med glede at den svenske offentlighet i stadig atörre grad forlanger
en skarp holdning fra densvenske regjerings side overfor Nazi-Tyskland.

Den siste tids ökede aktivitet fra hjemme-
frontens side under parolen "Folkekrig mot Tyskland", har funnet stor
gjenklang overalt. Fra forskjellige deler av landet innlöper rapporter
om ea rekkeaksjoner mot tyske aalegg og institusjoner, mot lagre mot
industribedeifter i tysk tjeneste, mot quislinger og andre tyske lakeier.
Og mange av disse aksjoner, som f, eks, aksjonen mot Raufoss patronfa-
brkk, ödeleggelsen av tyslæ og knottvedlagre, utryddelsen av
flere quislinger og gestapo-agenter, samt en rekke andre aksjoner, har
fört til gode resultater. Pa'hvert eneste sted i vårt land finnes det
et eller flere tyske objekter, festninger og kaserner, strategiske teger
og jernbanelinjer fabrikker og verkstede-..- som arbeider for fienden, .
havueanlegg og skip og ikke minst tyske 'c,ctlhanditter of deres lakeier.

(fortsettes)
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FOLKESENDEREN (fortsatt)

Men på hvert eneste stort som lite sted finnes der agså patrioter som
er klar til kampoogosom har vilje til å gjøre sin innsats for Norges

Dlea ma na slutte seg samnen og gå til-aksjon mot tyskernes
krigsviktige objekter. Det er en ytterst effektiv form for folkekrig
som (endel ord uhörbare) ---

Det er helt forståelig at tyskerne nmrer
den störste frykt for en slik alt omspennende småkrig over hele landet.
Men ikke bare tyskerne og deres quislinglakeier, men også Ridderne av
de Korslagte Axmers eamp, de som preker om ro og orden mens vårt folk
forblbr, gjbr seg alle anstrengelser for å bremse frihetskampens ut-
vikling. Det anskueliggjbres best mulig ved deres motparole mot folke-
kragen, hvor det bl.a. sies at vi ikke må innlate oss på enkeltaksjoner
men rolig må vente til signalet kommer til landsomfattende aksjon. Hen
vårt folk vil ikke lenger la seg villede. Enhver ærlig landsmann er
klar over at hundreder, ja tusener av småaksjoner over hele landet
alvorlig vil undergrave tyskernes og quislingenes maktposisjon i landet
og splitte deres krefter ennu mer. Patrtoter, undersbk hvilke krigs-
viktige obekter er på hvert sted og rett et kraftig slag mot dem.
Skad fienden så meget som mulig overalt i landet.

S,R. 22.15, På dansk. På et mbte i. Malmö framholdt kommandbr
Oberg i et foredrag at det er meget mulig at Oslo bir den tyske flåtes
hovedbasts nå i krigens sluttfase og at flåtens hovedoppgave blir å
sperre tilförselsveiene til Ostersjben både for russernes og Vest
maktenes flåtec

Videre uttalte den svenske s4boffiser:
Den Allierte offelisiv til lands mot Tyskland foregår nu bade i Ost og
Vest og det er mulig at de Alliertes plan er å få forbinnelse mellom
Ostfront og Vestfront et sted i Nord - Tyskland, at russerne etter -
11å,dden trenger fram langs Ostersjbkysten, altså vest'for Stet.V.nRL Hvis
Vestmaktene samtidig rykker fram langs- Nordsjbkysten, trenges den
tyske flåte &r og dens basisområde i stersjben trenges ytterligere
sammen mot sundet og Belterne. Den vil da bli konsentert i Skagerrak
i. Kattegatt og ved den norske Vestkyst.

Videre uttalte kommandbr Oberg; Det e r
også tenkelig at tyske tropper fra Nord - Tyskland trenges nord7åer til
Janmark og derfra vil forsbke å komme over til klippefestningen Norge.
-.e-orge kan bli en av det tyske nazistpartis siste hbybol-ge som vil bli
forsvart mere desperat enn noen annen. Det vil da komme til å koste
meget stor iansats å slå motstanderen ned.

Kommandbren kom dermed inn på betingelsene
for Norges og Danmarks befrielse og også kravene om en svensk inngripen,
Det kan ikke tilstrekkelig ofte gjentas, sa han, at en sådan aksjon
må utföres med sterke krefter for a kunne gjennomfbres med tilstrekkeliE
hurtighet, Talen om frivilligkorps er ganske riktig bevis på en god
svensk vilje, men et sådann korps vil hurtig Imre a forstå sannheten
1 uttrykket "Vilje men ikke evne", En svensk aksjon,fordrer sannsynlig-
vis innsats fra hele den svenske krigsmakt. Selv am det ikke er tåle
Om annet enn pasifisering og opprensking uten krigstilstand med T skland
også selvom Allierte befrielseSoperasjoner foretas paralell med de
svensks. Selv om en sveksk aksjon utskytes til et tidspunkt da de
£'1.1lierte har besatt sbbrstedelen av Noxd Tyskland, ma man med henblik3
til de handlinger som de fra Danmark og Norge borttrengte tyske
styrkér kan utfbre, vaere beredt på at de tyske ledere i Danmark og
Norge, selv uten ordre fra den tyske statsledelse, vil sette alle
midler inn for å holde begge landene under deres militmre herredbmme,
1tkegyldig hvem som måtte gripe inn overfor dem. Vi må innstille oss
pa den vanskeligst mulige situasjon og ikke kun på den letteste,
Kommandbr 6berg understreket tilslutt iddItt foredrag han holdt i den
Nautiske Forening i Malmö at den såkalte innsats som den der måtte
gjöres fra svensk side, ikke kan bestilles pr. telefon, likeså enkelt
r,cm man ringer etter en drosje, Kommandbr Oberg som inntil ifjor
';ar sjef for den svenske sjbkrigshbyskole er militmr sakkyndig med

ved Stockholmstidningen.
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FISKERINELDING,

Oslo 19.30. (23). Tirsdag Vor det tegn til bedring i vår -
sildfisket, forteller Norgenavisen. Silden seg pany inso på grunnene
utenfor Egersund, og det blir meldt om en jevn god fangst der.

I Karmbyområdet slo imidlertid fisket feil
igjen. Utsiktene mandag var de aller beste, men drassuget satte etter
alt å dbmme silden ut av grunnene igjen og det ble fblgelig så som så
med fangstene.

Vårsildfisket har forbvrig nu vart i
omlag 14 dager og mulighetene for et stbrre fiske blir mindre dag for
dag. Silden står for det meste i ytra strbk hvor værforholdene spiller
2n avgjörenderolle oz ettersom forholdene ikke har vært de beste, er
sjaggsenefor fangster minimale. Det er dog mUligheter for at silden
vi1 finne veien inn på mere skjermede grunner, nar det lir litt på,
og ettersom forekomstene er meget fike, er det hkke umulig at avslut-
ningen på fisket kan bli bra likevel.

O.R. 19.15. Arbeidsforholdene er fortsatt like ugunsti-
ge på samtlige felte2. Det foreligger hittil ikke noen ytterligere
meldinger om sildofisket.

FLCM I SAUGESANJ.

- Oslo 22800. Det har vært en svær flom i Sangesand i
Lysefjorden. Ved Elveosen er veien revet bort i 300 meters lensde og
100 fceirner ved ble fdrt bort. Dedehuset os skolen er endel skadd,
melder Bladet Rogaland.

DdDSFALL.

Oslo 22,00 Lærer Sjur Lothe, Kinse=ik, er dbd etter
en kjbreulykke, melder bladet Rogaland. Lothe ble 62 år gammel.

STORNEN VDLDER SEADE NORDPL

Oslo 22.30. (30). En orbnaktig kulig har nylis voldt store
skader i kystdistriktene nordpå. Nange hustak ble helG eller delvis
revet av, småbåter ble knust i fjæren og i enkelte tilfeller ble stbrre
fartöyer brukket ned av sjbene. I andre tilfeller ble de revet ut av
sine fortbyninger og knust met land. En mann fra iijellç et stykLe nord
for Bodd mistet den store Motorskbyten sin og alt omberd ble bdelagt.
Eannen hadde ikke assurertri og er blitt helt ruinert.

FRE.R:_.5TE I HEDNARK.

22.30. (31). Fra og ned imorgen samles de poU.tiske
'brere i Hedmark til et stbrre möte på Blæsadi Vang. Nbtet skal vare
il og med sdndag. Forruten av fylkesfbrer .bas vil det også bli taler av
kontorsjef Thorsned, skoledirektbr Vorum, fylkesskogmester Sollien,'
kontorsjef Esgen, fullmektig Hagen, distriktsjægermester Asehenberg,
evakueringsleder Rbhr og skolebstyrer Bækkedal. Dessuten vil fylkes -
stabens medlemmer avgi rappterter.

VI OG DE ANDRE. K.SERI AV WILLY ETT=BERG.

O.R. 21.15. (endel av dette kåseri falt bort på grunn
av atmosfwriske forhold). interesser, forstyrrer forsyningene og
transportene, ikke minst for den sivile norske befolkning. Hvor blir
det av vedforsyningene? spbr folk rundt omkring i byene nå Ord dagen.
Det er lite å fyre med og ved skulde det da være nok av. De fleste som
tenker slik har sikkert i sin nærmeste kj,?.nnskapskrets en kjenn(fing som
pengene sitter lbst på os soM av eg til yter sitt bidrag til patriotenes
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frihetskamp gjennom en større eller mindre pengesum SQM han utbetaler
p, en mer eller mindre anonym henvendelse, Hva pengene går til? ,To de
gar til den norske frihetskampen, til patrioter,'for hvem det fremste
vapen er sabotasje. Og for nettopp disse pengene, SQM nettopp denne
mann utbetale som kansiqle klaget höyest over mangelen på brensel ble
kanskje nettopp den knottfabrikken sprengt i luften, som forsynte nettopp
de bilene os transportmidlene med brennstoff, som akulle nettqp den
veden som den f6r omtalte pengematador skulle ha i sitt hus. Pa samme
tid undrer folket seg over hvor det blir av fisken. Det har da vært $å
rikt fiske i, vinter. Det skulde da bli rik&lig til alle husstander i
Norge, Men deter vel de fordømte tyskerue som tar alt sammen. Det er
forövrig god (?) å sprenge jernbanen her og der slik at transporten blir
--(?) ja men tenk nå en gang til. Er det ikke mulig at nettoppz den
sprengingen som norske patrioter utförte la hindringer i veien for
nettopp den transporten av fisk som nettqfp de mennesker skulle ha natt
som klaget höyest over forsyningene. Og nar så patriotene her hjemme
får assistanse frP sine venner i England og Amerika og det lykkes å
senke norske kystskip og hindre samferdselen mellom de forskjellige
landsdeler, er det ikke så at mange mennesker ennu gleder seg over
slike tiii g tiltross for at de vel må være oppmerksom på at det rammer
dem selv direkte. Nettopp det norske folks forsSminger er avhengig av
at det norske kommunikasjonsvesen holdes gående, da kommunikasjons -
systemet er av strre betydning i vårt vidstrakte land enn i noe annet
europeiel- land. Men hvorfor skjer 6a disse tingene som for et hvert
tenLende menneske synes vanvittig? Er dtt noe patriotene selv har funret
p&? Mer hardler de etter oppdrag fra andre?

Ja det er med den virksomheten som med all
onvien illegl vjr',:semhet, Dct sileter enkelte trådtrekkere og dirIgerer

det hele. Prådkkeie som selv ikke löper noen særlig risiko me: som
betner ssg C.7 egener som de betaler rundelig eled fremllede penger eller
me6  13rO5n EOIY dx har rc"It fra norske banker, norske bedrifter eller
teue.f; til saE' fra terror 4sei:te landsmenn. De handl3r etter paroler,
diao såkalte -)otriotene. I löpet av de årone som Norgs har vært inn
blandet i. kr:1(;01) ur det fra motstandsgruppenes 3edelse 5 Moskri, Londen
oE her u;',4cnc, on rekke parolsr, sam hvis de skulle ha wart fulgt
konsekvent forlenkpt vilde ha berövet det norske folks eksis:,enegrunn-
:„-e; DE,do e'isvarlise myndigheter i horge satte igang en aksjon fer
å arbeidsLrait til lendbruk cg skogbruk for neto)p  pc: renne måten
å lkre  foix2t  brensel og det ernEerinsmessige grunnlag, bla disso
bestr,:belser fors-t sabotert under paskudd av at det var andre op-3gave
som de na:vdme-Ln  ser_  på denne måten ble utskrebet, skulde benyttes til
-&f.; iiltLk  som Nerges ,"rbeidstjenoste hadde man ogsa med alle midler
felsökt å sglotere. selv am men nok vel var vitende am at Arbeidstjeneste
i aller h.yeete s-redkum det norske landbruk og det norske trausport
vesen iiode,  Dob  er oprfordrct til sabotasje ved jerrbanene for å
ven'Jkeljore fori,Innelsen mellom våre forskjelliGe l&ndsdeler. Det er
senc't ut pal:oJer t'ra den såkalte Hjemmefronts ledelse  OM  å o'delegge
mest mulig dc buri-2ter som skaffer brennstoff til våre kommunikasjons-

idler, alt samcer skjer under det påskudd at dot er tyske interesser
men på den mi):.ten skal ske 2 kom,le tillivs. Ijon Gjör man egentlig det?
vei er (let så atbskland i 13Det av okkupasjonstiden har sikret oss
det via trengte av do mest rAdvendi.ge matslag  (?

Men pa don annen side ma det jo v=o klart
at hvis man scr saken fra et tysk synspunkt, et first og frewet måtte
det jo va3re om å sikre den tyske forsvarsmakts opphold her 1 landet. Det
mE, erfor kunne e;åes ut fra os det er ikke mer enn naturlig o.J;

_

okkueejonsmakten soLe har både midlene og makten frst og fremst
sirsr sog solv og at anslag overfor norske bedrifter ikko i förste
roLce går ut ry\cr dem,  men merkes i :51cede vanskeliglieter  for  Jen norske
befoling. Dette er fornirig forhold som ikke er  sE3elig egenartade for
Norsc i deftne kric,ien. I de land som er nbefridd" ser vi at de Allierto
bestelsestrocer på langt nær har kunnet innfrl de 1C)fttr som ble gitt
31l fo2i: ou ak'Giv hjelp og stötte, (on de: ord uhdrbare)
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Spörsmålet er i hvor stor utstrekning dette
er nulig. Aviscn nolder at alle de (?) land har innstillct produkkjons-
apparatet for å tilfredsstille krigens behov oE at all produksjon til
sivile formål cr skåret ned til at absolutt minimum. Först når krigen
mot J'apan or vunnet vil proffuksjonsapparatene kunne onlegges til sivil
produksjon. Det vil så,si; Hele veraen må vente på klmr, sko og andre
forbruksvarer. Led hcnsyn til aistribusjonen av varenc hekdefter avisen
at avtalen millon de Forente Nasjoner 15mx skipsfarten forutsetter en
ordning som må bestå en seks åtte måneder etterat krigen not Japan
er slutt. Og avisen fortsetter:

• Det er ikke nulig å si hvor store kvanta
av disse varer Norgevil kunne cjöre reknigg med (endel urd uhrbare)
Dennc artikkel og likende artikler i andre illegale skriv er bare en
bekreftelse på den dokumentsamling som ble funnet hos hjelamefronts -
lederen Sehelderup hvori fremheves at befrielsens store innvirknine på
det norske folk vilde vwre store nedskjwringer i br3drasjonene og
andre viktige matiasoner, Det later inidlertid til at situasjonens
fulle alvor er i ferd ned å gå op) for den samne hjennefronts ledelse.
Til vår store forbauselse fant vi således en parole fra den hjem.ne
fronts ledelse til de norske fiskere forleden hvor det står ordrett:

liatforsyningene til vårt folk cr stadig
blitt snauere og hver produsent og forhandler plikter å gjUre sitt
ytterste til å skaffc folket den mat som kan skaffes. Dette forbauser
oss så meget mer som det ikke for så lenge siden kon en advarsel til
de norske fiskere fra England mod hensyn til kystfisket hvor det ble
sagt at all ferdsol på havet uten varsel vilde bli angrepet. an det var
sivil eller militær spilte ingen rolle. (endel ord nancler her på
grunn av forstyrrelser)

Det almindelige kystfisket går bare til
‘'norske forsyninger og cn bör derfor fiske sa meget sam nulig. Ikke

desto mindre nolder London Radio den 25de februar filgende:
Fra Bergen moldes det at 3 snurpebåter er

b1itt senket IcK91vei fra .t.lesund av Allierte fly. Tbn dette er på sin
side helt i tråd med kamorat jksnevad son den 18de februar kunngjorde
fra London at våre styrker kjenper for å hindre at nai'sk-produksjon og
norske transportnidler skal kunne utnyttes til frellne av tyske formål,

Hjennefronten selv son har vnrt ledet her
hjemme underhele okkupasjonstidun ser ut til å ha blitt klar over hvor
forsyningssituasjonen er oc hvor vanvittig de fortsatte sabotasjehandlirge-
på denne bakgrunn fortoner seg. Hvorom allting er. I den fase av krigen
son vi befinner oss i kan man d,kke forlange at Tyskland som i byeblikket
kjemperen hard kamp for sln eksistens, skulle kunne forsyne et land
som det har måttet'fre krig not og SOL1 det nu har besatt ned matvarer
i den utstreknigg sam kan hjelpa befolkningen og det kjempende tyske
folk selv. På den annen side er det tydelig fastslått både på engelsk
side oc fra 'Iotstandsgruppene her hjenne at vi etter en eventuell be-
frielse ikke kan vente noen bedring i forsyningssituasjonen, men tverti
mot heller må vwre forberedt på en ytterligere innskrenking. Tilbake

b lir da en eneste ting: vi må stole på 6ss selv, på vår egen evne.til
å holde arbeids og nwringslivet icang, sikre dc livskiktige bedrifter
og trygge vårt konnunikasjonsvesen.Alt annet vil under disse omstendig-
heter være en forbrytelse mot det norske folk egnet til å före det ut
i en bunnls tragedie. Det er også grunn til å tro oc det er tecn som
tyder på at folket i stigende grad tar avstand fra de sabotasjehandlingEr
som blir foretatt. De meldinger som strbmmer inn fra elle kanter av
landet tyder på en voksende reaksjon mot galska-oen, men ennu gis det
cyppfordring til sabotasje. Det er Lmidlertid verdt.å legge norke til
at disse -baroler nu utelukkende kommer fra rent komnunistisk hold.
viscn"Fri Fagbevegelse" snakkcr om fortsatt sabotasje not alle grener
av nwringslivet oE administrasjonsa)paratet. Avisen "Siste Nytt" opp-
fordrer forretningsfolk oE b3nder til å gjenme vekk sine forsyninger
osy. Lest graverende er den nye illegale kringka›.tingssender som betegner
som betegnende nok dukket opp umiddelbart etterat russerne ubrkket inn
i Finnmark. I et opprop son denne sender brakte den 12te februar heter
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det nemlig: Patrioter, vi må gpre alt som står i vår nakt for å des-
organisere banetransporten i vart land. La oss frata nazibandittene
deres viktigste transportmiddel. Organiser tog - og bruavsporinger.

Her ser vi atter et utslag av den kommu-
nistiske forvirringstaktikk. Som tidligere mange ganger framhevet x:ar
den ut på å skape kaos og uorden innenfor de onråder somnan ensker a
beherske, Det er nu bare et sDersmål om*det norske folk lenger vil la
seg blende av den kommunistiske taktikk9 og la seg före bak lyset av
landets 'virkelige fiender.

I et konversasjonsleksikon vil man finne
bekreftet at ordet patriot betyr fædrelandsvenn. Det norske folk må
nu blir klar over at kommunistene oeså nu har benyttet et dekknavn for
sin virkeligc virksomhet. Og i en samlet norsk front nå*vi marsjere
mot disse falske patrioter, En folkereising mot saboterene, mot terro-
ristene, mot'hjenmefrontsiederne og deres lakeier. Vi önsker ikke å
lide Delgiasl Frankrikes eller Hellas skjebne. Vi vil ikke at Norge
skal utleveres til kaos, arbeidsledighet, hungersnöd og bOlsjevisme.
La oss vise at vi ennu er så mange virkeldige sanne patrioter i landet
at vi kan stanse vårt folks marsj mot avgrunnen og bringe det inn på
trygg grunn igjen.

END.La, ORDFt)RIRE UTLUER SEG.

Oslo 24,00. (36 Ordfererne i Halden8 Fredrikstad,Upasog
Sarpsborg har pa he:-.vondelse fra bladet Indre SnalsAene uttalt seg om
aktuelle spersmål for sine respektive byer.Ordferer J'ohnsen Jradrik-
stad uttaler at de störste vansker for byeblikket står i samband ned
boligspersmålet og Jedsituasjonen. Pototsituasjonen erogså Vanskelig.
Befelkningen cr oppfordret til å bruke mest mulig kålrot, Ordreren
for44eller at parselldyrkingen vil bli lagt Qrl cbdet de som önsker & supp-
lere sinerasjoner ved selvdyrking, vil bli tildelt et visst antaIl
render hos gårdbrukerne. Av dl store planer sorl kommunen har for tiden,
nevner ordfö•eren sammenslutningen av Glammen og Fredrikstad. Spersmålet
er for så vidt i orden som begge kommuner er enige QU en sammenslutninge,

Potet - og vedsituasjonen i Halden er gansk
ode. sier ordferer Börresen. Parselldyrkingen er det stor interesse for,
og -bfolkningen har vært meget dyktig nar det gjelderx å stelle parselle-
ne. Ordföreren forteller tilslutt at en arbeider med planer am en by-
utvidelse.

Boligspersmålet er vårt störste problem
for tiden, uttaler ordferer Wallenborg i Moss. Dez har hittil være liten
tendens til arbLddsleshet cg en har arbeidsoppgaver nok. Eventuell ledig
arbeidskraft vil bli satt inn i de kommunale arbeider. Er arkitekt
konkurranse i semband med storreguleringen ved sammenslutningen med Jeley
og Moss er utlagt. Innen lste juli iår rekner en med at reguleringes

skal ha antatt faste former.
Ordförer Stenmark i Sarpsborg ser ikke s

særlig lyst på ernæringssituasjonen og boligspersmålet. Særli er tran-
sportsituasjonen vanskeliG, For å skaffe leiligheter har en mattet gå til
oninnredning av flere lokaler som i grunnen har vært lite egnet til for-
målet. De son sitter med fo:holdsvis store leiligheter, har nåttet gi
avkall på endel rum. Situasjonen på arbeidsmarkedet er for tiden stort
sett bra. Hva angår selvforsyningen nevner ordföreren at en tiendedel
av befolknin6en vil bli tildelt parseller.

"vvvvvVVVVVVVvvvvv
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e av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

FOLUSENDEREN "NORGES FRIHET"

Den denokratiske svenske presse tar en mege;
meget skrap stilling n.ct de tyske provokasjoner som tuang svenskene til
å inmstille jernbanetrafikken til vårt land. Som kjent forlangt en
tyske patrulje på Björnefjell stasjon å få undersöke et svensk tog som
kom frqrarvik pa veg til Gverige. Da de svenske jernbanefolkene nektet
dette, trakk tyskerne sine rovolvere og tiltvang seg på denne måte
rett til å underske det svenske tog. Under undersökelsun kom de over
en norsk patriot son hadde skjult ses i toget.

Lied full rett hevder den svenSke presse,
at tyskerne ikke har noe som helst å gjdre på et svensk toe, at etter
overenskomsten er det den norske tollbetjening som skal foreta den nöd-
vendige undersbkels,e. I dette tilfelle var det en viss beryktet norsk
quisling sannen JeLedtyskerne som utga ses for tolltjenestenann. Den
svenske pressu unde-estreker at det ikke er fn..ste garg denne gestapolake-i
opptrer utfordrende overfor svenske jernbanefunksjonærer og de krever
dertOr at han skal fje=s fra Djörnefjell stasjon. Dlandt norske
patrioter er dette us7e kryp av en gestapoagent langt fra ukjent og på
bans synderegister står at han har utlevert en rekke pabidoter til
gestapo. Spörsmålet er bare hvor lenge våre aktive frihetskjempere vil
la denne slange fortsette sin virksonhet för de sender ham helvete.

I forbindelse2: med provokasjonen på Djbrne-
fjell stasjon taler de svenske aviser om at det flere ganger har fun-
net sted tyske provokasjener overfor svenske jernbanefunksjonwurer.
OG det er naturlig at de svenske aviser stiller det spörsmål hvorfor
de svenske myndigheter er då tilbakeholdende overfor tyske provokasjoner
Når ikke protester hjelper, oe det viser alle kjen nsgjerninGer, så må
Gverige gripe til mere drasti2ke forholdsregler mot de tyske provokasjon-
er, skriver (1.e svenske aviser, Sverige virkelig har tidler til å
kunne gj3re det er ikke noen hennelighet for noen, .1111 hvorfor gj3r
Sverige ikke nce? På dette sprösmål venter også vårt folk på et svar.

Vi kunne forleden berette hvordan danske
patrioter tönte endel tyske lagre med levnedsmidler oesiden fordelte
dem på befolkningen. I dae kan vi berette Wvorledes vare patrioter
pö Ustlandet i nærhoten av Oslo utövde en aksjon mot to lagre av :
mringsmidler tilhbrende deh beryktedd såkalte Arbeidstjeneste. på
det ene lqeer kom åtte unge patlioter tre av dem holdt vaktene 1 sjakk
nens de andre rolig begynte a laste pa bilene. Det ble tatt fra dette
lager 1300 kilo sukker og 170 kilo smbr, tantidig med dette gikk
patriotene til aksjon mot et annet lager og tok med seg blandt annet:
ffiver 1700 kilo fårekjbtt. Ved disse vellykte aksjoner skaffot patrioten
til veie en mengde gode næringsmidler som sikkert vil komme vår sultende
befolkning til geae Tyskerne og quislingene melder at de har arrestert
enkelte av de SQM var med i aksjonen og har funnet igjen en del av mat-
varene. Lien dette har ikke noe med de faktisku forhold å gltöre. Dan-
dittene frykter for at dissu vellykte aksjoner skal medföre en utvidet
kamp på dette område og forsöker derfor a skrenme med at patriotene
som deltok i denne aksjon er arrestert og varone funnet isjen, Vi
appelerer til våre patrioter om å utvide disso aksjoner og hjelpe tiZ)

ar sultende befolknings underhold. lIen vsr forsiktig. Husk at å
tönuue et eller flere nazivarelagra bare er balve arbeidet. Der må
sirges for gode si4u1estocir for val - un,: c,; eraniseres et godt om-
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setningseparat, så gestapos snushane og quislinglakeiene ikke får noe
og kko nesen

ijcieironteri ledle har‘ advart ongdemmen
om et nytt forst5k fra qujs1ingenes side for å tvangamblisere ongdom-
men zil aer såklate ar'-eidstjeneste også iår. Av fjordårets nederlag
har quislingene intet :ert, heter det i oppropet. Vi må innta en like
fast holdning som ifjord. Incen gutter ell,r lent;er må mote fram.

411ø,
FISK-MIT LD ING

C.R. 19,15, Vårsildfisket: Vanskelige driftsfornold
har fortsatt hindret fisket pa samtlige fe3.ter og det foreligger Ingen
yterligere meldinger.

Oslo 21,3C (41) Onsdag kom det for alvor fart i vårsild-
fisket i Rogaland, os alt i et ble dagens fiske det beste, Fiskefor-
holdera hadde bedret sag betraktelig, og det var full utseiling over
hele linjen, forteller Morgenavisen. Når en dertil hörer cm de fangster
som er gjort i dagens löp, må en si at utsiktene for fisket er blitt
betraktelig bedre, Utenfor Egersund var det et ypperlig stengarns-
fiske Fisket slo jevnt over godt til og de ilandbragte fangster var
mellom 50 og 403 hl, med en gjennpmsnitt på 220 hl

Deltakelsen var stor. I Skudesnes- emrådet
s]c garnfiset utmerket til og en betydelig fikerflåte var i arbeid
utover dagen. ir,rmOysundet hat silden seget opp, og her b3e det
forleden gjort mEge',; v)de snurpofangster. Det ble meldt fra Karmoy-
onrådet eeL fangster pa mellom 600 og 1400 hl,

N-J:" NORGES RFLICORD

Oslo 13,00 (19) NTB erfarer at seiJ.flylc1e 1f Bergren
i hirdens faykorp.-:, igår c,e; idag satte en fl,At ny norsk rekord i seil-
lyging, Han starte igår ettermiddag kl. 3,6,00 og laedet kJ.. 11,00
idag, Han har altså ' mret oppe 1 19 timer, og hermed slått sin g-amie
rekord på 13 ttme'? og 20 minutter som han satt den 2e mare ifjor.

Den nye rekord ble sazt 1 e' he.Lt iytt
oJ.ympiafly som nylid er innfört til landet. Det var tid,ligere uare
prOve- floyet. Igr ettermiddag var det flotte forhold og Bergren
bestemte seg tll a gå opp for a forsöke å sette ny reke.rd Han tok med
seg bra med proviant og xlette seg godt. Han startet )resis kl. 16,00
og nådde snart opp i fine hoyder. Han svevde på ostsiden aT Steins-
fjorden, over selve fjorden og bort til Krokkleiva ng ver cppe i toly-
fjorten hundre naters hotde, Noen ganger var flyet op.,,e 1 2000 metmr.
Utover nele netten var det ideelle vindforhold, kanskje litt formeget
kastevind. Ut på formduagen slo desverre vinden om ceg det var vans-
kelig og hole seg oppe. Klokken 11,00 landet han 1 ypperlig kond-
sjon.

NTB hadde en samtale med seilfly1ederen
like etter landingen. Han fortalte at formen var helt ut utmerket eg
flyt hadde overtruffet alle forventninger. Det var helt fOrsteklasses
og ved neste givende anledning vilde han gå c),pp igjen for å fer-
sOke å slå den skandinw/1ske rekord som er pa 22 timer og 20 minutter.

han igår var det denne rekorden han tok sikte på. Og hadde
ikke  vinden slatt om, sier Bergren, er det ikke tvil om at rekorden
vilde ha röket. Lifad de samme vindforhold hadde det ikke været noe
waskelig å være oppe i 25 ja kanskje 30 timer. Borgren forteller
vieee at han en tid inatt ble temmelig luftsyk greInn av den kraf-
ti;e kastevind. Flyet dumpet stadig og lommelyktes, 1,roviarltenC3V,
ble Icc.„stet iram og tilbake inne i kabinen. utstyret Ladde også e'J..ret
fbesteklaeees cg han hadde ikke frosse',ti ' cs foe de store
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..ks. ekurscr fra Oslo Börs 2. mars 1945.

4 1/2 , Stat 1937 4 st-t 1935, 1. X
103 1/2.- 3 1/2 , Stat 1941, 1. I. 100 3/4.- 3 1/2 St-t 1938, 1.

105 104.- 4 , Ilypotekbank 1938 S 107 X 106 3/4 oms. 107.-
3 1/2 , Ilypotel'bank 1941 X 106.- Creditbenkon X 139.- ,reditkassen

830.- T-2)jdlvefossen S 21 X 20 1/4.- Lorregård S 139 h 137 1/2 oms
138.- .1.1ektrokjellik S 142 1/2 i 137 1/2.- liafslund S 745 740.-
Orkla S 280 X 272 1/2.- Saugbruirsforendnigen S 2000 X 1950.- Uniin

6,00 ..: 5,90.- :,gdesiden Borcostad S 230 X 222 1/2.- Bruusgård
Xidsterud S 260 .. 250.- 2.merikalinjon K 230 oms. 235.- Borgenske

165 X 164 ems. 165.-ordenfje1dske X 167 1/2.- Ivaran S 275 X
267 1/2.-Ocean S 282 1/2 I,. 275.- Xosnos 2. S 285 L 280.- Odd S 255
X 245.- Rosshavet L 307 1/2.

Valutakurscr uforandret.

ONB's for Oslo Ddrs 1 mars:
---- ankaksjer 173,00 (minus 0 15)- Industri-

aksjer 198, 80 ( minus 0,07)- Skipsaksjer 231,00 (minus 1,10)-
Hvaleksjor (pluss 0,25)-

FISRI=LDINGLIi.

.
O.R. 13,15 De moget vanskelige drifts-
forhold vedvaror og inntil" -ridet ingon meldinger on1 at dot or
oågått, roe liske. lt tyder inidlertid på at det cr meEet tilfreds-
stillende på feltche med sild ved Haugesund oE LEersund, s2,1cdos at
fisket kan fortsettcs så snart arboidsforholdenc bodror sog.

Torskefisket. På feltet vcd ..sm= kcm
garnskjdytcr mcd Oi5ptil 4500 kc. pr. bruk. Fanc_ston liger over
hva den var til sadine tid ifjord. På du övrige folter har dårlige
vcirforhold hindrot fisket. Det op,plysos imidlertid at det er gode
utsikter for fisket, såsnart driftsforholdene blir bcdre.

LLAYSRUKSIIELDINGER.

O.R. 13,50 Xjdrerodskaper og nkj3remeteder skiftor
fra bygd til bycd og enhver bycd holder pa sine redskaper som dot
eneste brykbare. Forholdene i vart land er så forskjellig med
hensyn til'lenne kjdreforhold og driftsnåter, at det nedsten ikke
ler seg gjöre å finne fram til noe universalredskep for hele landet.
ien det kan og bdr bli mer onsartothet enn det er idag. Det viser
sec at dot i mange bygder bruker kjörerodskop, kj3remetoder, som er
lite effektive oc påfdrer td=ret store skader. På den anden side
er man i enkelte bygder kommet meget langt i rasjonell tömmer og
vedkj3ring, med hensyn til effektiv kjöring og pen behandling av
virlet. =_ange steder kan 2.=også finde tekniske detaljer på kjdre-
redskapen som fortjener en större utredelse. Stort sett kan vi
imidlertid si at det cr alt stor mangfoldighet av redskapstyper
som ofte skjiller seg fra hverandre ved uvesentlige ting. Også når
det gjeller navn på kjdreredsLoper og dets forskjellige deler rår
det don vildesto forvirring. Same redskap har ulikt navn i to
n=liggende bygder og enkelte redskapsdeler har seks forskjollige
navn barc pa Ustlandet. For å hjelpe til med å finne fran til dcn
best mulic kjdroredskap i skocen har tidsskrift for skogbrul i
siste nonmer sendt ut tegninger av de mest almindelice lunne og
kjöreredskaper. Samtidig or det sendt med skjemaer så man kan se
hvd de forskicalice redskaper og redskapsdelor hetter i de for-
skjellige bygde:'.

fortsettos)
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Og det er å håpe at flest mulig vil fylle ut skjemaer, slik at
erbeidet for a fine ensartede og gode skogsredskaper og godc navn
på disse, blir så vellykket som mulig, De som er interesert i dette
kan skrive til Det Norske Skogselskap, Vergelandsvegen 3, B, Oslo,

Landbrailkssekreter Graffer uttaler at departe-
idantet meddeler jt let også iår vil bli stillet endel fosforsjddsel
til dispossisjon. Hvert fylke vil bli tilstillet et bestemt kvo-'-;e
som disponeres etter nærmere fastsatte regler. Bl.a, vil det bli
det bli anledning til å anvise fosforgjödsel til jord som skal til-
såes for fdrste gang iår og til nye beiter. Gjddselspdrgsmålet er
meget vanskelig tår, trass i at det er större mengder til dissosir-
sjon enn ifjor Lion vanskena skyldes transportforholdene, Det er
sendt foreldpis lite Isunstgjödsel ut til bygdene ennå os det er -
derfor ndCevendig at alle bygder etteee evne sdker å få tilført kunst
gjödsla i rett tid. Lastebiler son har vsert i Oslo med last, bör
alltid ta aed seg kunstgjddsel tilbake, elles er det fare for at
kunstgjddsla blir liggende på lager cs ikke kommer ut för vårenna
tar for alver.

Det er for tida stigende esateresse for kon-
trollerte og sodkjente settepozeter, forteller frdavlskonsulent ct)e,

Lies- Datte er et gledelig tegn. Det viser at bdndene våkent
"ölger me't ss vi akaffe seg det beste når det Gjelder såvarer, Det
er iar kommet inn så mange bestillinger på godkjente settepotetee
at stdeceparten ikke kan ekspederes, Tilviaatng blir fes 'e

til stdrre asilere som er villig til å påta seg d:rkning under
konteol3er for eventuell godkjanning i 1945, .krrl a7 kontrol.lerte og
godkjeate setueppte'eer ble påbegynt allereda like ezter forrige
verdenskrig, forteller herr Lier, men på gsunn v vanskelige omset-
nIngsorhold og dårlig kjennekep til sjukdommer som overees mad
seztepo.s,ten, ble avlen lite utbygd, Det er fdrs etter 1940 at
det er blitt stedig etterspdrsel et'uer godskjente setteobeer.
1942 4 og 44 ble det kontroUert gansks store arealer, .nesa 2esul-
tatene var lite oppmuntrende, Kravene for godkjennesle er nemLig
meget strenge, Varen må ikke inneholde over en prosert freinmede
Lunblanding)r_ ikke over en halv-prosent stengrås os jT,k- over bo
prosen virus De mest nyttede sorter var "PrecitA-aern ie", "Per-



.spik" "Ldam K-aisul","King George" og "Earius I og II". (alle navn
fonetisk Det er også avlet endel godkjente settepoteter på ga4rdene
Vidarsj i liedmark og Presthus i Trönde1ag.

Det liorske Er.kogselskap hadde i 1944 fer. .sak-
sassonslag i arbeid, De utfUrte mas.arbeid i 112 gårdsskoger med
tilsaziren ca, C2,000 mål, Gjennemsnitaare.alet var altså 720 mål.
Det viste seg at stfcid hadde sju skoser som ble taksert, Akershus
ti, Hedmaric seks, 31,1and fire, Buskerud 14, Vestfold 21, Telemark en;
4usz gder ti, Vest 4Sder 20 og Nord-Trdndelag 19, Dez cr hensikten

fortsette maskarseidet kommende solbmer, fortrinsvis i fylkene
Hedmark, Oplaxid, Tolemark ,Aust-A.gder, Mbre, Sdre-Trdndelag og Nords
Trmndelag. For å få utarbeidet en driftsplan må skogens areal ilske
vEare mindre enn 200 mål og ikkt större enn 1500 mål, De gardbrukere
sam dnsker å få uta.?beidet driftsplah for skogene sine kan sende
ansdIsnLis gjennom fyikesskogmesteren, herredsskogmesteren eller skog.
oppsynsmannen i fylkesskogselakapet i distriktet, Betingelsene er
at det akaffes kost og losji til taksatoren og hans assistent og at
det holdes en maau tll . å hjelpe til for å påvise grenser osv, og
at skogen ikke ligger for avsides. 'Skogen ma dessuten stilles til
disposisjon til eventuelle utferder, skogdager e.l. Fje31-og
granskog kommer foreldpig ikke i betraktntng. For cden fordige
delftsplan skal dot betales et belöp svarsnde zil ?,0 dre pr, (ekar

det taksorte areal,

isfortsettes)
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I en oversikt over årets såvarekvalitet i
Sör Norge uttaler bestyleren av Statens Frökontrollanstalt i 1s, Petter
Krossby bl.r.: Ned visse reservasjoner må det s1es at spirevnon hos
årets såkorn gjennomgående er bra, i allfall hos vårkornertene. De
får prver vi har hatt av Mstsed ser ut til å være noe dårligere, Mad
all den legde det var i åkerne i fjor skulle on ha ventet sterke an-
grep av fusarium under spiringen, og det'forekommer nok pröver som
gir 20-30/J bedro spireevne etter beisning, men det vanlige er en svakei,
smitte. Smitten er imidlertid ganske alminnelie utbrödt, særlig på
havren, men sjelden så sterkt at spireovnen kommer under 85% etter
beising. Det så såkornet i år trenger mere enn ellers er å bli veltet
og sortert så godt det lar seg gjöre, men ikke alt kan renses ut på
denne måte og det ville vmre cn vinning om mye av det ble byttet ut
med kontrollert såvare.

.kerertene er ganske bra i år, men hageer-
tone er betydelig dårligere. ,Spireevnen hos gule og grbnne erter, ligg
ger omkrirg 90% og hos gråerter 92. Det er som vanlig mye innblandine
Ensfröct er også bedre enn ventet. Timoteien er ikke alltid så rein
og fin i fargen, men den spirer meget bra. Rödklöveren er ujamn og
tildels brun.

OVERSIET OVER ,UCTUET:T. SKOGBRUKSSPORS - Foredrag av skogbruksdirek-
-   tör K, Sörhus,

Ftu nå av eg til 1. juil 1946 må'dot skaf-
fes ennå mere brensel enfi för; statsbanenes behov, innbefattet det
som trenges i verksteder belöper seg til ea. 875.000 favner. Gene-
ratordriften, biler og motorvogner vil også trenge mer enn för, anslags-
vis ca. 300,000 favner, Ilen det blir vel antakeligvis ikke muli å
skaffe mar enn en del av det virkelige behov. A1t dette er altsa helt
nyv behov, det samme kan også sies om behovet for industrien, hvor det
brukes som erstatning for kull i de mest livsviktige industriar. En
hel del av mindre livsviktige industrier må antakelie innstille på •
grunn av mangel på bronsel. Til disse nye behev kommer så de gamle,
nenlig husoppvarmning i by og på lend og småbedrifter. Tilsammen vil
alt dette andra til ca. 23 millioner favner. Dertil konmer så behovet
for de militære belegninger.

Dette svære vedkvantum som på grunn av de
vanskelige transportforhold fôr en overveiende del må hentes på steder
med transpo/tgunstige forhold, vil tære sterkt på de nm=stUsgende
skoger Forholdene har dette driftsår vært særdeles ugunstige for
driften og dette av fölgende grunner: Hösten var ualminnelig regnfull
så innhöstingen og höstkvervingen la beslag på arbeidskraften til
slutten av november. November/desember ga helt unormalt sterkt ned-
bbrregn og atter regn, som vanskeliggjorde skoesarbeidet. I desember
kom det sne og atter sae, og dette fortsatte i januar med snesludd og
storm til stor gene for hele skossdriften. Snddybden er på sine steder
opptil to meter. Arbeidet med å bunnmåke og tråkke veiene har krevet
et overveldende merarbeide og dette er yterliger :5ket med snöfall like
til den siste tid, Gamle drivere sier at de vanskelis kan huske så
vanskelige veiforhold i driftetiden, Hestehjelp og biltransport kan •
også nevnes. Foruten at bestanden av hester i beste alder er redusert,
har mangel på kraftfor og knapphet på hestefor satt prestasjonene ned i
betraktelig grad. Bilmaterialet er nedslitt og bilene tilbringer
meget av deres tid på reparasjonsverkstedene. Skogsarbeiderne har det
snaut med klær og enda snauvre mod fottöy, normale arbeidsprestasjoner
i skogbruket krever rikelig og wrende kost som det nå er vanskelig å
skaffe fullt ut. Det er derfor on temmelig stor nedgang i arbeidsytel-
sen i skogbruket av denno grunn, På grunn av provianteringsvansker vil
arbeiderne helst bo hjemme, derved blir tidstapet ved å komm til og
fra arbeidsplassen ganske stor. En hel del av den mest skogsvante
arbeidskraft er gått over i annet erverv, endel er fallt bort og endel
andre br fraværende fra skogbrukct av menge grunner. Da det ikke har
vært en til3varende tilgang på arbeidskre.It til skogbruket, er arbeids-

(fortsettes)
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ksston helt utilstrekkelig for behovet, særlig når en tar i betraktnins
arbeidsytelsen på grunn av ferholdene er gått sterkt ned, "ft)stte og

flere andre omstendigheter har medfört at det hittil er blitt hogget
langt mindre virke en forutsatt. Det er derfoe mere nödvendi at alt

set÷es inn for s-Wrst mulig vedbrenselproduksjon. Tvangsthogstpalegget av
handelsvedv:z• ',5rst utlignet med 1.300.000 fv,. Dette er nettop na for-
höyet 400,000 fv. tilsammen 1,700.000.

Vedhogsten kan deles opp i fölgende grupper.
Tvangsthogsten, som organiseres av skogeierne på bakgrunn ag gitte paleee,L Disse hodster som er de mest avgjörende har fortrinsrett til den ordinære
skogsarbeidshjelp. De andre hogster er Ståtsbanenes til dekning av
eget bohov, komunale vedhogster- til dekning av komunens behov og bedri-
ftsvedhogst- til dekning av bedriftenes og arbeidstakenes behov.

TvangsthogstersoArbeidsmyndighetene skal
sörge for at den van lge skogsdrift far nytte de vante skogsarbeidere,
ikke bare de som er i skogen na, msn også de som f6r har vert der og
likeledes srbeldsvante byfolk. Finner men at enkelte skogeiere har •
ordnet sin drift på avsdes steder slik at arbeidsytelsen blir liten,
kan driften av skogoppsynet overföres til andre hogststefier.

Statsbanenes veddrIfter vil bli organisert
og forsåvidt mulig samlet langs 4ernbanelinjene eller langs vassdrag
som krysser jernbanelinjen, Det vil så vidt mulig bli sørget for for-
pleining for arbeidstakeren og det vil b12 ordnet med redskapsstell
og opplæring for 1.1ede5 Driften organiseres og ledes av Statens skog-
vesen. Arbeiderne tas fra andre yrkerptil skogbruket blir det ofte .
uvant arboidshjelp Forplelningen organiseres av Statsbanone scm også
har skafro arbeidshjelp urder medvirkning av arbeidsformidlingen
gjenncm kuargjUtlnger: Det vil her bli nödvendig å skaffe arbeidskraft
fra andre ksmmuner, eller fra industftler som må innskrenke eller stoppe:
drifter og i.kke igungsetter 43genveddrift Det er helt nbdvondig at
(isse veddrifter tilfres tilstrekkelig med folk5 n del av Statsbanenes
brenns på en'selte banestrekninger vil antakelig bli hogget a.  7utenlanisk
arbeidskraft. For hogsten visLtariffen for eksLraordinær vedbogst bli
benytteti,

Den kommunale vedhogst vil bli organisert
av forbrukskommunen og vil vanlig bli henlagt til kommunens nærnet oc
helst_ innenfor forbtukskommunen, .Tbr disse hogster vil tildels tariffen
for bedrstftsvedhogst, dels tariffen for ekstraordinær vedhogst bli be-
nyttet, Arbeidskraft forutsettes skaffet tilveie ved samarbeide mell6m
kommunens veflut%a:'.g og arbeidsformidlingen i kommunen, dels frivillig,
dels utskriviing, Også her vil det selvsagt bli mange ubvede folk,
og det må aerfor ordnes med redskapsstell og

Bedriftsveghogstene vil helst bli drevet
av livsviktge bedrifter som gjennom vedhogst kan holde sin virksomhet
ved like og holde sin arbeidsstokk beskjefitiget. Lr bedriften ikke
av livsviktighet, sg bedristen ikke evner å sette i gang egen vedhogst,
bör denne arbeidsstokk forflyttes, helst samlet, til Statsbanenes
virker, Ved utskrivningen skal det gås fram etter samme retningslinjer
som under utskri%ning til vanlige skogshogster. 'Arbeidsmyndighetene
skal sörge for at utskri7ningen blir etterkommet, så at arbeiderne som
kommer i arbeide utförer forsvarlig pålegg. HogstfeltoJs•for 2tats-
banenes hogstet skal skaffes tilveie til alminnelig prsZs, helst ved
jernabnelinjer, enten ved privats foruidling, eller hvis dette ikke
lykkes,ved ekspropriasjen av trær på rot. Statsbanenes vea som hogges
lanp jernbanelinjen, leveres på linjen. På tilsvarende måte skaffes
ogsa hogstfelter til ekstraordinære hogster aav kommuner og andre.
Hogstfeltar forutsettes tilveiebrakt i minnelighet og hos dem som ikke
har oppfylit sine hogstpålegg tidligere.

Hogstene må nå igangsettes öyebiikkelig og
i störst mulig utstrekning og drives msd full kraft til slåttonntider
og videre i den utstrekning det tiser seg nC,dvendig. Hogstfelter til
de militære forlegningersskjer ved rekvisisjor. Bedrifter som stanser*
sel2ten bör medvirke til at arbeidsstokkei bl satt inm, helst samlet s

Statsbaneses eller andre lixsviktigs ,,ss':s, All arbeidskraft i
sum ikke er fullt wtatt niedc. reiige atbeide skal settes

ssssettes)



fredag 2. mars 1945. N. 1096.

SKOGBRUICSSPUSII.L. (fortsatt)

inn igvedhogsten. flannskaper Sold utskrives for vedhogst på bestemt tid,
f. eks, tre måneder, kan bli fri 2r den tiden når det er hogget et på
forhÅnd bestemt kvantum. Det er ved siden av disse hogster ikke bare
bnske1ig, men helt nödvendig at alle såvel i by som pa landgår
ut for selv hogsten, dcrscm de vil unngå å fryse neste vinter. Folk på
landet har lott for å skaffc seg vcd av rötter, kvist og avfaJJ etter

-avtale med skogeierne, men også k byer og bymessige strek er det ofte
god anledning for mange å skaffe seg meget brensel ved å bryte stubber
og hogge trer på tomter og annen grunn. De som har anledning til å
skaffe seg ved fra egen eiendom, bbr ikke få kjbpt ved, De må i en
situasjon sem nærværende utnytte sine egne resurser til det 4r.tterste.
Skoleungdom, såvel som oldre, bör i år bruke sine ferier til a hjelpe td3

Det er av stor betydning at spesielt '
forbruker som foruten hogst kan srge for transport av ved utenfor den
ordinære arbeidstid, går inn for sevlforsyning, Jdn må også være opp-
merksom på at Statsbanene blir nbat til å legge btslag pa meget t.3mmer
og ved til breselltil loomotivdriften av de beholdninger som nå er blitt
framkjbrt, eller vil bli fraiikjört i vinter og derved blir utsiktene
dårligere for den sivile forsyning som derved nister sine reserver for
neste kr. Det cr nå husfarens plikt snarest nnlig å planlegge sin'brensel
forsyning for neste vinter og tenke på hvordan hQn ska1 grele den, og
alle andre må også snarest Pjbre seg en plan hvordan brenselbehovet kan

dekkes.
De behov som fortrinnsvis må dekkes er

Statsbanenes og bilenes behov, så at vi :7.an få trunsportort de nödvendige
forsyninger fra et sted til et annet. For å foreere veddriften er det
foretatt regulering av hogstpriser og virkepriser. Det er klart at de,
som er pålagt röysvcd og favneved hogst, men ikke kan klare dette kvantum
men som har anledning til å levere flbtningsved, vedtömmer, kan uten
videre levere sitt kvantua i den form.

Drennkulldriften vil også bli forsert mest
mulig. Og for visse landsdeler er det en meget viktig del av brensels-
forsyningen.

Tbmmerkvantumet som er pålagt drevet i år er
fem millioner kubikkmeter. Derav var til 1. februar kun hogget en fjerde
del, Da behthldningene for tiden er meget amå, og bedriftene må avgl en'
betydeli dol av sine beholdninger som brensel til Statsbanene og andre,
er det pakrevet at det blir drevet frwl så meget tömmer som forholdene
overhodet tillater. Detcar å håpe at den tid som er igjen av drifts-

åkkt-blit. gunstigst mulig med hensyn til arbeids- og transportforhold, at
det blir noenlunne rimelis tilgang på både de nödvendige ting med hensyn
til driften, som på mat og for og denslags.

Som jeg innledningsvis nevnte er det en
rekke andre meget aktuelle skcgbruksspörsmål som dmt kunne-være gr4nn
til å behandle, men tiden tillater det ikke. Jeg nevnteeksempelvis
bygningen av driftsveger så at man kunne henighgge driften til visse
steder, så at man kunne sparc de mere sentralt beliggende skoger som nå
under krigen meget ofter cr blitt temmelig sterkt beskattet. Av andre
spörsmål vil jeg spesielt nevne rydning av hogstflater og skogkultur i
stbr,målestokk som bör tas o-pp så langt som arbidsforholdene tillater.
Fylkesmennene er Gitt Wcet myndishet til å ta seg av brenselforsyningen
innen sine fylker og de skal ha en nevnd dv kyndige menn representerende
de forskjellige interesser innen fylket,likesom det er skapt nye

organer underlagt sentraladministrasjonen som skal medvirke til Uet
produksjon og den best mulige fordeling av brensel fra nå og framover
til vi har overvunnet krisen,



Til fortrolig orientering,'
Ikke til offentliggjbrelso,

7 mars 1945.

1\IYHET301TERSIKT FRA SKANDINAVIA,
VED

Regjeringens Infornasjonskontor,
Th.R./N.3".

Nr.1400,

Meldinger tirsdag 6 nars 1945.

Tegnforklaring:OR-Oslo Radio. S.R.-Svensk Radio. D.R.-Dansk-Radio.
F,R.-Finsk Radio, "Oslo"-tyskkontrollort N.T.B.

N.B. Det vesentiigste av stoffet skriver'seg fra nazistiske kilder.

nkrov'i Bö s arebank, 

lb 2

•

1,00, 22 Skien:Fire naskerte banditter trengte seg
forhiddag ved 13-tiden inn i Bbe Sparebank c) ranot ned seg omlag

kr.30,000. Bare direktören og kassereren var tilstede i banklokalet
og de kunre ikke gjbre noo.Deretter forsvant bandit,ene sporlbst,

Prisrettsaker, En korntreskin sak.
ULlo,21,30, 19 dnofoss: Gårdbruker Hans Bjertnes,Ånot i Eo-

dun er av prisretten dönt til 60 dagers fengsel og kr,500 i bet.Han
adde ifjo/ hbst tresket 1400 kilo korn uten godkjent kornvoier var

tilstede og unnlot ved kontroll å visc fran 1300 kilo som'han haddc
gjent unna. Videre hadde han solgttflesk på ulovlig måte,gitt utiktigo
husdyropplysninger Og solgt hvetenel på svartebörsen. Gårdbrukeren er
tidligere i&agt kr,1000, i bot for graverende melkehanko-i 19434 '

En nann fra Sigdal er ilagt en bot på kr.
600 og nå tåle inndragning av ulovlig nerfortjencste på kr.2E,C0 son han
hddde tatt ved salg av en lastebil,forteller Ringerikes Blad.

Hatvåre i vedlasset,
-175:22,30-T.22-1 Skien:Lensnannen i Bbe kom en dag tilfeldig-

vis forbi en lastebil fra Skien son angivelig skulle hente ved,son de
var begynt å laste inn. Hon undersbkte saken' nm=ere og fant 260 egg
og en god del sukker stakket inn i vedlasset,Det var varer son karene
hadde byttet til seg hos gårdbrukere.

Lensmann Lunde meddeler at det er kon,iet en
rekke aamtQL1dUevrav tyverier fra jernbanans godsstasjoner,vesentlig
av tobakk,skotby og brennovin.

Ntrddrama i K'öbenhavn.
t.Osio. 21, 0. 22) Kjöbenhavn:N.T.B.fra Ritzau. Ved k1,23-tid-

en igår kveld er et mord begått på en gård ved Lynge. En 67 år gammel
bonde ble funnet dbd og det var satt ild på eiendoinen. 3 hus brente
ned,met det lykkes å redde hovedbygningen.Her var det tent et bålopå
loftet,men det.sloknet av sog selv. Den nyrdede son bodde alene pa Gård-
en hadde on kvelden besbkt en sbster SODI har eiendom i nmrheten • Da
ilden op)stod begynte man å lete ettor ham og fant ham liggende på
marken. Det kunne sees at han hadde fått bakhodot knust av et slag og
hadde forsdkt å slepe seg videre,nen var styrtetan.

4111,11Ventér 'odt vårsildfisko.
-(51.b.2 ,30, 21 Bergen: Vårsildfisket tar seg etter hvert opp og

etter det Morgenavisen forteller har det vmrt rikt med sild i helgen.
Etter son en stot sildetynGde er seget'opp i Karndysundet og i farvannet
östenfor er det ,hvis sigot holder seg,store nglutgheter for ct rikt
fiske. Også på feltet utenfor Egcrsund er det muligheter for et godt
fiske, Garnfisket i Skudeshosområdet slo lbrdag til for alvor og ga
nesten overveldende utnytte, Det var ikke alle fartbyer bon var ute på
feltet og en del garn mattc stå igjen'til senere trekning,gikk op.o til
400 hl, ned et gjennonsnitt av 152 hl, Snurpingen utenfor Karndy a lbr-
dag fangster pa'opp til 2000 hl.ög'flore store landsteng og Snurpc-
landsteng er satt;fortelles det,b1.a. et steng på hele 9000 hl.
e ogsa side 3.

Til underretnin • Den svensko Morgessonding falt-desverre ut av lytter-
programmet pa grunn av en teknisk feil ved mottagelsen.
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Okenomisk 0v(!3rsiktpved 0,E,N,
Oslo 13,30. (13)AksjekurSer fra Oslo Börs:
1/2 stats6b1 193718,105- K.104 1/2;4,1/2 % statsobl.1935,3.104 1/2
l03,13/4, 3.1/2 % statsob1.19411K1.104,7/8. 3,1/2 % statsobl.l938,S.105

% Hffotekbank*1938,K.2063/4. Ome,107-Kreditkassen
8.830- BjUvefoSsen,K.470,50- Borregard,S,141- K.139- Ons,139-40. Elek-
trolzemisklø.14211/2. K,135- H afslund,K.715-*Ork1a,S*290. K.280-
Saugbruks2weningen,K.1975. Union,S,6,001K.5,75, Oms.5,c30. Agdesiden'
8t153- K.147,1/2,Borgestad a.230,X.225- Bruusgård Kjåsterud ,.3.257,1/2
K.250- Amerikalinjen,K.230- Borgenske, S.199- K.107, Nordenjoidske
167,1/2. Ivaran 8,273-K.2%0- Oeean,&23211/2.K.275- Kosmos11,3,290-
K.280- Odd,S.255- K.245- Rosshavet,K1387,1/2.

Valutakurser ufo±;andret.
Sukkerso til biholdere.
Z1.6-.T 0, en samtale nmd N.T,B.kan sekrutær Rosen-

borg i Norges Biråkterlag gi kqndets bir mdbktere den gledelige edelelse
-, at Næringsdepartementethar tildelt Birökterlaget endel sukkeroppsop

til bifor. Det er ikke noe stort parti vi har fått tildolt og det g:,d-
er derfor å utnytte det så effektivt som råd er og fordelc det så retL-
ferdig som muliglsier sekretæren. Det må videre utdeles Uyeblikelig
skal det være noen hjelp i det. Alle lokallag bör derfor henvende so$
til sine respektive fylkes1ag.Ido fylker hvor det ikke fies slike ma de
benvende seg direkte tll Norges Birökter1a3. I söknadon må det oppgis
hvor mnnge bilfolk det er I distriktetlhvor mange av disse som tronger
sukker og end lig hvor mange bifolk som antas a ville dö av sult,hvis
de ikke byeblikkeligfår hjelp. De enkelte biröktere må henvende sug
til sine lokallag med söknad, Vi har det beste håp on å få tildelt
mere sonereog det vil da også konme andre'biråktere til gode.Distrikt.7-
er som er verst stillet er trOlig Buskerud.særlig Kongsberg-distrikter,.
deler nv Vostfold og TelenarklAkershus og Ostfold, 3tor-e sett laa over-
vint-,ringsforholdene sies å ha vært bra.

ialt ZY552 ho_per b)e,ifölge en nelding fra ,'earpsber
.LYVi ,stTeo:d, er 1W6 Ilere enn morna3..u,rAe>1 Jeindre enn
1943

faienii MannerheLn er syk.
ft • • Sbockholmt Svensk x:ir,kLst mc:ildag
kv.)1d at Finnlands presid'intrl !:UI T/Iano.heiLj. Liati v*Idoie L.Ko

utfiJre sine olikter på grunh v dårlig holbred,ttsninio.,1
vottt hans fulIT:sjoner.

Vellunderrettede finske kretscr i tockhoLa
tror at Maanerheims sykdom or politisk karakter og at vil tre til-



bakF fra sin stillLng som president. Man ninner eLa dah fieske arboids-
ninistor Vuo:cis talo fredag ltterrapnort n.1390.p-. A0 C,J7 hen
fm,beredte det finske folk -idtgåentle 2.-=(31ncr›

vaT' nk:/;:stkommand_rt,ndo for do finske sT;r:J.,: fte2 undor
mo*L. Sovjet-Sanveldet kc.n J-1.')",1?0ræro Drsonu. J ,1L.1

WIXTET DEhENTEREC,
Usid-1-5,00 Stockholm: Serb; mang b_LE, L,c,t.sh»ti•

ut dette off icicila komunike7-76rnoen tid 1,rosl-
dent. Iciarskalken av En katar2- aktic,
fortiden er almindelig utbrcdt i delsinki. I riyeblikkc or de.L dt til
at marskalkons sygdom hverken vil bli alvorli oller
må likeve. vise forsiktigTiet da han tidligere av c); ti3 har
alvo:›lige ettersygdommer i J.Iknends

1.-jhoten on Tannorheims sygoo::
mandag kveld og vakte stor oppsikt og bekj_ling i don fins1:e

offeetlighet,Stockholns - Wpdnvngen finner ot aliereee ridecediG
o$ eementere et wykte i oxbindelse med sygdomnen, nenli et )feeeldeni,en
pa den måten har til hensikt forberede sin tinaketreden.

UTEkt# TAK OVER HODET."
slo 19,0 Over on fentedel av finniands befo12wjue

er uten tak over hodet for tiden, nolderStockholms- Tidzlingen -L'ra ci
sinki. Finnland har behov for 1b0.000 nyc og mesteparten av den
bör ligge på landet. Den finske regjering har hittil bare utkastet p1anel
for 24.000 boliger.
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"In en ve år utenom."
157R, 2- " Under overskriften "Ingen veg går utenom"

skriver Morgenposten 1dag: om forsgnings situasjonen og framholder at
alle nå må gjöre sitt for å gjbre sitt til med å livnære vårt folk.
Bladet framholder at folk glest tydeligvis ikke har oppfattet alvorlig
nek oppfordringen til å ta del 1 sjblbergingen. Det heter videre ord-
rett i artikelen:- en n3r vår stunder til.Det er innledningen til eA
SOMIer som kan komme til å bli den mest skjebnesvangre i landets his-
torie'siden nbdsårene 1 begynnelsen av forlige århundre.A1t folk
Norgepmen framfor alt bybefol=lngen må forsta at denne gangen går
ingen veg utenam. Tyskland står idag midt oppe i en.kamp som krever deh
fulle insats av evner og krefter,V1 kan da ikke fortsatt rekno mod at
det skal komme forsyninger i den utstrekning som hit tIlnår det vit-
terlig er så mange som har unndratt seg plikten til sjblbergihg.
Heiietter må man kunne forlange at vi sjbl gjbr alt vi kal, for a kunne
klare oss sjbl.Det skulle da egså være en æressak for oss å gjbre det,
Men skulle det også denne gang være dem som svikter sin soleklarc plikt
tbr det komme til å bli virkelig grunn til janiaer i Norgepmen aa kam-
mer det ogsa til å bli en jammor for dbve brerpslutter, Morgenposten."

Seks en elske flyvere be ravd i Tbnsber ø
00 • 2- na erg: Seks engelske flyvere ble lbrdag

gravlagt på den gamle engelske kirkegården 1 Tbnsberg,Representanter
for wehrmaeht pRbde Kors,Tbnsberg kommune og den engelske konsul var
tilstede

0 lærin skurs for Ntdalitsmenn
Ett opplæringskurs for N.S,tillitsmenn fra

Voss og Hardanger er i helga avholdt pa VoSs KUrset ble åpnet lbrdag
middag i Gymhallen av fylkesorganisasjonsleder Peder Frbyer.Lbrdagpsbn
dag og mandag ble det forelest om emner av forskjellig art,vesent43ig
1deologiske. Kurset- somble ledet av konnandant NOrdang bld avsluttet
mandag med et orientorende foredrag .av fylkesfbrer Rbmhke.

rInd i Trondheim.
•R. 2- Imorges ved fem-tia oppsto der brand

Resten bruk i Tiller som cies av ordförer Hanen,Branden oppsto 1 kårbygning-
en.I löpe•av kort tid sto huset 1 brabd.Seinere- ble også staburot
aatent og'begge bygningene brente ned til grunnen. Sakden belbper sog
til omlag kr.30,000,

Fiskerimeldin er,W,rsildfisket,
0.R.13*15. Bergen: Idag'moldes det om tildels bra- fiske

bade fra Haugesunds og Egersundsfeltene. Fra Haugcsundsfeltct meldes det
således at samtlige reskapsklascer har vært i fangstpidet både sette-
garnpsnurp og landnöter har vært i virksomhet. Om settegarnsfisket mel-
des det fra Rbver-feltet at en rekke båter på strekuingen'Bryggelands-
osen-Svarteskjær-Kråkeskjær-har trukket for det meste brapenkelte gede
fangster pop) til 35 hl,pr, setning.Prbvesett på feltet ved Mgrhokaen
-Espevær har gitt fint mod sild.Pa feltet i Mblstrevåg moldes at et
fåtall båter har git, gode nattsett-fangster. Fra Skudesnes-distriktet
moldes de& at en hel rekke båter på Strekningen Geitholm-Treboone,Leies
Vikevåg- "ax trukket bra tildols gode nattsett-fangster.Derav på strek-
ningen Vikevåg-Beiningen like opp tll 60 hl.pr.settning. Fra Boknen mel-
des det om endel båter på strekningen Sabholmene-Axe trakk gode tildels
rike fangster ,opp til 60 hl.pr.settning. strekningen Are-Nlepp
trakk on del båter ujevnephelst bra fangsterpopp til 25 hl.pr. sett.
På Ares-grunnen trakk derimot en del bater helst små fangster.Fra Eger-
sunds-avsnittet meldes at en del båter påKjesholm-gi.unnen trakk ujev-
nepenkôlte bra nattsett-fangster,Nons en rekke båter på Lbsgrunnen trakk
ujevnepmen tildels gode nattsett-fangsterpop) til 30 hl.pr; settning.
Endelig meldes det at et fåtall båter på Rekevik fikk lastpfra 120 til
300 hl,pr.båt,

Om snur efisket 1 Hau esundSavsnbettet meldes det om
godt snurpefiske i Hervikfjorden, Förrefjordenponkring Boknen og i Karm-
sundet,Det er også tatt endel spredte fangster på feltene i Mblstrevåg
Espetær i Bommol og01 Værbyfjorden. Om landnotfiske meldes om et stort
snurpelandsteng på Vagahavn i strebuktenp5Et nocn nindre steng
Hervik og på keyag,Geitungsbåen og et middels vcd Nalby, Fortsettes.



Nbleingei eetrelfiLg inc 1e45* Re.1400,

rsildfisket,Fortsatt,
Fro D'Ueira melden det om et £1idde.s 1andsteng ved Skarvanesvågon og
2e1tet i Ablstrevåg er det satt rt middels oj ot par r'eldre snu:'e.land-
stelig. Fra Rbværefeltet meldes det om et stbrre steng Ilevag og
et eaindre stengi J.ravåg. Ende:Ag meldes det om et _Jer landsperr
på feltet i Bbmmelvåg. Fra feltene nord for Haugezundseersrittet fol-c-
legger det blett4,bare få meldinger. Disse viser at det også der er
sild tilskde. F a Bulandsfeltet reldes det sål.edes OT nocn drivgarns-fengster fra 50 1..1 100, hl. og det samme er ti1fe11&.; for Breeeanger.
Nord for Ptat meldes dat at et fåtall'drivere er innkomet fra SvinUy-
feltete med fangster fra 4°0 til 80 1114 pr.båt,
0.R419,15. Bergen:Det rike fiske i

Haugesundsavenittetfortsetter også idag på feltene fra Wnlo og sörover til Boknen og.R,r-refjorden.Fra Egersundsfeltene ame1des dat fra libisgrUnnen og godotil
rike ganrsi1dfangster på opp til 70 hl.pr. sett, Fang5teres t:5r-

re1ee er fra 50 til 450 hl,,gjennomsn1t1ig250 båten, ''e7aren
ved Bergen meldes det idag ain et fåtall drivgernsfangster fra'e0 ti:
180 hl.pa båten o

Ileddelelse fra Norges SiIdesalgslagi Alle snurpere som har fangster pa
e tene armsundet- Boknen Gundefj?rden ma også inorger gå tll Baucf,e-,

sund med sin fangst.7)ten ikke pareknes 3,ossing andre steder,
bestemmelser om frakt direkto fra fiskefeltet utor anneldel-

se i1 oppsynemannen gjelder framleis,,

3r'1311,, lUiStoriske Forening 50 år, 

9too,, Bergen! nergens Ifi.storiske Forening kan

feire sitt femti årige bestaen ,"
Ian1edning jubileet b3e der

k:igkastet en oversikt over foreningens virksomhet reG
om Bergen

Fp:?a'-,cfseier ektesk2psoven
-- "nL_tisdevartementet irler

e Ted ov av 19 februar 1945 em forandrnge i ekteekapsiovgivilingen er
gjee't en rekke endringer i reglene for behardl'Ing av familjeseker.
,AAgargen t5.1 Viminitrativ hehand3ing er framleis subsidief) dakene

re:v unde-5 retten mod-mindxe partene uttrykkellee blir enief,e or ad-
eeinistrat.v behand15ng,. avgjrelser h5:'t tidligc r11; 1,12J:=

og dels under fylkesmannen, VPL 10%,r1 ï 2
1.4j sr de GO.:1ir.e\:edregel ln inn under fy1kerannee., bet eT iktc

recetatt noen endringer i rec,1ene for behandling a7 sera.:'sE ,r,Leru
r,;arasjor på grunnlag av enighet mellom ektefelLenc 6:;.s so.1 av

fylkesmane-len, Sepeaejon pa.grunniag av ensidig be e;jmx.1nR (tvangsw3-
,41axeasjon) nå frRnieis sbkee ejjnnom dorastolen el1 -pcs d€paite,zenet,,
Sle.dlsmissebevil3ing skal J:eå tferdiges e7Tfy:...osmanien. ';et er ike
feretatt noen forendringer i vilkårene for a it)snis9e. be-



villIng utferdiges skal fylkosmanneels avgjörelse fueden ftist av 4
uker bringes inn fc2 departmentet til bekreftelse, Du forskjelligo
tvister sam kan oppsÅ i forbindelse med ekteskapsbrudd og eg unGLer-
'hol.dningsbilrag skal fortsatt behandlesdirek'ce av departenTetet.

:Pristetteak i BerfeL.
T3ergen:Bergens pe.isfoyhrseeett ber 1,tee_7, be-

ndlet en gak mot oh 40 år aanmel husmor i Pergen,sore cjc..on t'ee
år systeratisk- og i-vinnings hensikt h,e arev-t typLeel:svar.',ehaed-

essentra1 med brennevin,tookk og stoffor* I forleörs-eetter eee: hur
fått 30 dae;ers ubeUeget fengsel for alovI:g sUg av breneeven,

Og ftbr ea. 2 år siden va,:e hun ipte1agt fol det sw_nc. Siktede hedfle av
4rdbruker ik Haus kjbpt 15 dressestoffer ,J6 15 boriu1lssto2;er3 I Mp-

et av 1942 og 1943 og 44 kjöpte hun stbrre partier brennevin til over-
pris og hun solgte samt1ige varepartier med fortjeneste. Videre kjlipte*
hun opp stbrre mengder tysk tobakk som hun'scblgte videre og byttet bort.
1943- .44 kjöpte hun kjøtt på ulovlig måte. Dommen lbd på fengsel i ett

3r, 0cesuten ra dowrelte betale en'bet på 1ce.1-4÷4 se-lt tåle 'ipndreeeeing,
-jidere b1e en rekke varer ine.drielC,fortellee

materiale-fr og

disse dage

fra Bergen
semlLig av hi.se
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STORM„

12 00 (16) Oslo. Under en stormbyge som gilck over enkelto
deler av Tröndelag torsdag morgen, ble noen strök i Orkodal hardt
rammet. en grend ble således fire bygninger helt Utelagt. Blandt
annot ble den övre delen av en uthusbygning, der låven holdt til,
revet vekk. Den nedre delen med fjöset ble også en del skadd og for.
vridd, og en frykter for at den vil falle samraen. Buskapen ble i a13
hast roddet ut og bwakt i sikkerhet på nabogården, men hele gårdens
avling av hdy og halm ble spredt utover i vid omkreets. Alle garedns
gårdsredskaper ble totalt bde1akt.

Et annet sted ble også låven helt ödelagt,
og et sted blåste et stabur over ende.

STORM.

Oslo 12,00 ( 17) Et forrykende uveir gikk over Z3sterda1en
igår, blir det moldt til Östlendingon. En del skog ble ödelagt.
Verst gikk det utover de nordligste bygdene. I Dalsbygda i Os ble.
vindusrutene flere szeder trykket inn og stolper og flagstenger
brakk som fyrstikker. Flere steder ble taket revet av laven og et
sted står bare reisverket igjen av bygningen.

BRANN.

Oslo 13,00 (21) lialerwq Eugen Ströms idyliske hjem og atel-
ier på Mnierplassen ved Porsgrunt brente i formiddag ned til grun-
nen, n datter av maleren som var alene hjemTo, opp4aget nær pipen
atelipret og hun e.erslet e,traks brannvesnet. ..vsta.idene er

imidIertid store og hjelpen kom ikke tidsnok til at det lyktes å
redde den brennende bygning som ble fu1stendig ödelagt,

Ne.ston alt innboet og mange verdifulle
malerier ble f1ammen.e;, rov, 4.4rsaken til brannen er Y:erelebig ikke
brakt på det rene.

Eugen Ström er en bror av maleren e"harles
W. Ström og han er godt kjent i Porsgrunn som treskjwcer og musikk-
lærer, to hobbyer som han dyrker ved siden av malerkunsten.

TRAGISK ULYKKE.

Oslo 13,00 (22) En tragisk ulykke hendte forleden dag ved
Gresdal på Sejbjö€Øy., hor fire barn fant et sprenglegeme som var
drevet i land. De begyndte å fingre med det og resultatet var at
det eksploderte på stranden, hvor alle fire barne ble funnetdöde,

Dot var tre sösken, Helge, .å.udun e) Björn
Gresdal og Olav Edvard Aga. De var i alderen fre 9 til 14 ar.

Denne ulykke må tjeno til et nytt varse]
til alle sem treffer pa ukjendte gjenstander. Det eneste rette
slike ti1fe11e: er melde fra til myhdighetene.

DØDSULYE.U.

Oslo 13,00 (23) En dödsulykke hendte torsdag morgen ved
Tranby og Gjellebekk ka1ksteinsbrudd i Lier. Mens arbeidet var i
full gang, gikk det plutse1ig et stort ras fra fjellet og en ar-
beider, i.ugust Larsen Kjenner, fikk heile steinbruddet over seg
og ble nesten begravd. Han Wde byeblikkelig.

Lugust Larsen Kjenner ble 55 år kammel.
Han var sift og hadde flere voksne barn.

BRL,NN,
 •• •

Oslo 14,00 (24) Torsda kveld oppstod det brann i et stort
uthus midt i tettbebyggelsen pa Flisa stasjon, forteller Glåmda1en.
Huset brente ned i 1Z5pet av en times t,id, cL da det blåste sterkt,
så det, en tid meget truende ut for 21(.13 bebyggelse på stedet,

et y-pper1ig arbeid ..e2enets sido lyktes det
å avverge katastrofen.
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BRANU.

Oslo 10,00 (28) Fredag 1.,.ergen beeynte det å brenne i et
beboelseshus i Fevik h:unnet stod suart i 1s lue, og ilden brette
seg til nabohuset, ::rennvesenet fra .rendal oe Grimstad kom til stede
men ilden hadde de fått så godt tek at ingen av husene stod til å
redde. Ilden truet Ir.ed å bre seg til flere hus, men tekket være
iherdig slokningsarbeid fra brannvesenets side klarte man å begrense
varmen. Ltter brannen som antakelie skyldes bruk av fyrstikker på
loftet, er tolv monnesker blitt husvi1le.

BRALT1,-1.(Lillehaelmer)

Oslo 21,30 (39) I ettermiddag bröt det ut brannhoved-
bygningen hos gårdbruker lians Lokken. Drannvesenet greide å begrense
ilden, men da var hele annen etasje i den store bygningen ödeleet.
Skaden belöper seg til emlag 15.000 kroner. Brannarsaken er ukjent.

UISTIANSUND.

Oslo 22,30 (47) Under stormen natt til torsdag oppstod det
brann i våningshuset til gårdbruker Olav Ulfsnes i Dromnessundet.
ldoet av en times tid var huset brent ned ii1 grunnen. Og det var

bare så vidt beboerne fikk berget see ut. Det hele gikk så hurtig
for seg at en ikke fikk berget noe nv innboet. Ln eldre kone soii
bodde i huset hadde nylig arvet 2000 kroner, oe disse pengene strök
også med. Orsaken til brannen er dårlige ovnsrdr.

HALLAR.

Oslo 22,30 - Oplandske :.Lredittbanks bygning i Hamar ble
dag herjet av brann. Dygningen stod ikke til å redde, men det

lyktes 1eieboerne å få ut alle sine eiendeler.

BOD().

Oslo 23,30 (51) To mann ombord på et fartby som lå i Bogen
i Ofoten, ddde etter å ha drukket metanol. En tredje mann som var
med på kalaset, er blitt b1ind. Den ene av de döde var i 35 års'
alderen og hörte hjemme i .£'U.esund. Den andre var 45 og var hjemme
i Oslo.

ALKEHOLMISBRUK I SAND=ORD.

Oslo 18,30 (31) Fra Sandefjord ble det meldt om öket alke-
holmisbruk, oe en mener at den innfdrte rasjoneringsordning har hatt
er skadelie,' inflytelse, I den anledning hnr I1TB henvent seg til

4itir tens edrulighets- nemd for å hdre hvordan situasjonen ligger an.
Det er riktig nok at tallet på drukkensakps-

forseelser er steget, ooplyser man her. Mon forholdet er allikeve1
ikke så avskrekkende. For 1939, som var det siste nonmale år, melder
politiet om 37844 forsoelser. For 1942 var tallet 16692 og for 1943
22,158, så det er ennå et stykke igjen innen en kommer ned på för
krigsnivå. En har foreldbig ikke full oversikt for 1944, men de
fdrste tre kvartaler viser at tindensen fremdeles er stigende. Det
kan vidre opplyses at omlag 90 % av de personer nemdene får til
behandling kommer på rett kjöl iejen uten at offentligheten får
hdre mer om dem. Bare 7 % blir anbragt på kurstee.

Ialt er det tatt ut 1.125,735 brennevins-
kort i landet. Det vil si at 58,4 % av de kort- berettigede har
fått sine kort. I dette tallet er ikke inkludert de om lag 70,000
ungdommer som ble kortberettigede i begynnelsenav 1944. Det viser
seg forövrig at de stUrre byene har en langt stdrre prosent avhent-
ede kort enn landdistriktene.
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IIWBRUDD.

Oslo 21,30 (40) For en tid siden ble det meldt at det var
gjort innbrudd i flero av bergensapotekene, og etter alt å dbmme
måtte det mre morfinister som  var påferde. Politiet har en tid hat
et par kjente morfinister inder oppsikt og det har lykkes å skaffe
beviser, forteller Bergans Tidende. flandag kveld oppdaget en mann
at to karer oppförte seg noe mystisk i hagen bak åpoteket på Lakse-
våg. Lnda det var stor trafikk ute på gaten syntes de å forberede
clt.innbrudd. Ilannen som oppdaget karene, sendte en annen person til
politiet og de to mystiske tyvene ble knepet. Det viste seg å være
far og sbnn sca tidligere er straffet mange ganger son morfinister.
De er også under straffeforfblgelse for reseptforfalskninger.

Fengselslwgen har funnet at de to karene
er i en slik forfatning at de må föres til et annet sted enn til
fengslet. Det er oeså sannsynlig at også disse to også har andre
apotekignbrudd på samvittigheten.

LIT.LFE.Al.L5R.

Oslo 21,30 (38) Lagmannsretten i Lillehammer har behandlet
en sak mot en ung Lillehammer- sjåfbr. Han hadde i oktober ifjor
kjört lastebil i beruset tilstend med don fblge at bilen kjörte
utfor vegen og ve1te4,. En ung uann som  sa i  förerhuset, kom under
generatoren og b3e dr,)t på ble kjent skyldig i
uaktsom draD eg idmb 5 m-neClers 2engse.L.

PRISRETT.

Oslo 22,30 (-) rjbpmann I:åre Holm i Horten var ved Horten
prisrett höstvn 1944 dömt ';',1.1 1 1/2 års fengsell 2000 kroner i bot
og 37.000 i inndragning L'or ulovelig fortjeneste ved svartehandel
og for overtredelso av -g)sjoneringsbestemmelsena for tekstilvarer og
matvarer mv. Prislannsiutton har no skjerpet straffen til 2 1/2
års fengsel og frudbm:, 2:olm re.L,ten til å drive forretning i tre år
med rasjoneringsvare. 1.;oten bla o2pretholdt uforandret.

STAVANGER.

Oslo 22,30 (45) En ulykke som kunde fått alvorlige fölger,
hente i går like utenfor Stavanger. Henry Torstensen, som er billet-
tbr på en fer.le i Stavanger, skulde etter endt arbeidstid reise
hjem i motorbuten sin til Ormbg like utenfor byen.Det var et for-
ferdelie uvær og 2Z.)1. Torstensen nådde hjem fikk motorbaten motor-
stopp. For å gjöre det enda v=re falt han og brakk det ene lår-
eninet, Han klarte å kry)e inn i kahytten og der ble han liggende
hele natten, mens båten drev omkring i stormen. Tidlig i dag morges
ble båten funnet70d stranden på Humersand, og Torsteinsen son
naturligvis var meget medtatt, ble kjart til sykehuset.

1)DSFALL.

Oslo 22,00 (43) Lenamann Henry Bjbrkebakke i Berg er dbd.
Björkebakke ble ansatt som lensmann i Derg i 1932 og var da landets
gngste lenamann. Han haede en grundig utdannelse som lensmannbetjent
flere distrikter og skapte seg i sin tid en sikker posisjon i sitt

onbud. Han var meget interesert i polititjenesten og har gjennom-
gått flere kurser for å kvalifiscre seg for etterretningsarbeidet
kriminalsaker.

D6DSFAIL.

Oslo 11 30 -.
vel 81 ar gammel. Han
avskjed som kaptein
Nerdland. Han gikk av
Oslo.

ICrikskommisær Henrik E. Handberg er död
ble uteksaminert på krikskolen 1887 og tok
1923 da han ble utnevnt til krigskommisser for
for alderSgrensen i 1933 og flyttet da til
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STAWGER.

Oslo 22,30 (45) I io : iddag ble da psicipet "Sand" som lå
ved Stavangorsko 1.»)..rnsLiisseli,:a-,)s verksted, tatt av ot veldig
stor1,11:ast og veatet inn OVC2 ver':;stedets kai, Båten ble lagt så å
si o-op på kaion, non iLan åer å f.ø., Jen på rett kji.51 igjen med det
förstc,Det kom heldigvis ingen nennesker tilskade vod uhellet.

SOL I APt:31,ID.

Oslo 8,30 (1) Lederen i oreanisasjonen So1 i arbeid,
Kåre Rein, er ifölee Fritt Folk beordret til formann for ..rbeidernes
Faglige Landsorganis'sjon. Den tidlisere leder av landsorganisasjon,
Odd Fossum,skal overta cn annen stilling.

Oslo 22,00(44) Styret for flalane Folkemuseum har gjort
opptak til å dahne et norsk 2:jerdmisk AILSCUM på SletteW ved Eger-
sund. Tanken har mdtt stor fo*,,staelso i byen. Egersund Fajansefabrik3
os Lie stoWyfabri]:.k har ritt en menede eaver av historisk interesse
til museet og 1-1,dr også st%ittet Cct med pcJeceaver. r:år folkemuseet
gikk i sans med dette tiltrket så var det forde en mente at Egersund
framfor noe annet :2adde eria.'or for å skoffe et muscum, og
det viste see oes- at eri1et JrC:. var egct rikt. En håper dcrfor
at det kan lykkes å vise utviklincen fru ?rimitivt håndverk til indu-
stri oe en produl.:sjon i organisk swdienhen,;. :.useet tar först og
fremst sikte på å vise .1:,-;erswids keramikk gjennom tidcnc, men i til-
legg til dette vil en egSå finne fram swrmerkte tine fra andre lands-
deler.

HALDEN.

Oslo 18,00 (27) Det er nå bestemt at det skal settes isang s
skosbrukskurser ved 1:alnes landbrukskolc. Do blir av 5 1/2 måneds
variehet, oe or b ed -eå gjennomgått landbruksble. Det er forut-
setningen at elevene skal kunne konkurere med elever men elever fra
statens ett- årige skoeskole. Kurset begynner 1, mai og varer til
oktober mned,

S,ILLDL1: rrLi5TIDLLIC-7:LT.

Oslo 13,00 (18) Ln sjelden 11;3;itidelighet ble holdt i Lia-
bygda kirke onsdeg. 0årdbruker og postaoner JSrsen ---? som ejen-
nom on mannsalder var byedas ledende mann og en kjent deikkelse
over hele distrikte, feiret sin 100 års doe. I den anledning var
hele bygden samlet til gudstjeneste i kirken hvor det ble holdt
taler av sokneprosten eg flere representanter for byedefolket.

:,undreårIngen som frendeles er rask og
spenstis, var selv tilstede i kirken os talte til sambygdingene sine
og takket for oppmerksomheten. Ltterpå tok han imot gratulantene i
heimen sin.

SPORT.

Oslo 18,30 (32) U'stlandets vinterleiker for unsdom arran-
geres fbrstkonmende lrdas og söndag på Kongsbere. 340 gutter og
gjenter i alle aldre vil delta i mesterskapet. Etter det UTB erfarer
blir mesterskapet åpnet lbrdag morgen klokken 8,00. Uniddelbart
etter cipnivirerr-r?str,,rt(,r 'r- 2.allgr Wyra blir S - 10 kils-
meter med inlagie övelser. Etter langrennet finner slalårakonkuransene
sted. Ker blir det konkuranser for gutter og gjenter i alle klasser.
Ialt er det urmeldt 196 ungdommer til slalånrennet, som blir det
strste som har vdret avviklet på Konesbere.Lördas kveld arrangeres
en kameratkveld hvor do forskjellige fylkesområder skal sörge for
underholdningen. Kupprendet finner sted i den kjente og tradisjons:-.-
rike Perslnka söndag forniddas.liesterskapet aVsluttes snidag etter-
iliddas mcd prenieutdeling.
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LEDERSKJIFTE I LArDSORGAKISASJONEN,

S,R, 22,15 (Norsk) Svenske aviser meddeler at lederen for den
nazifiserte landsorganisasjon i Norge Odd Fossum er avsatt. Hans
ettermann er Kåre Rein, 2å norsk hold i Stockholn knytter man föl-
gende kommentar til ledersk ifte. Alt i 1940 greo tyskeron inn
landsorganasisasjonens virksomhet. Da fornannen ICondrad Nordal
varaformann Lars Evensen kom til bake fra Nord- Norc3e ble de nektet
til å tiltre sine tilidshverv, mer fdrst i soptember 1941, ble det
offentlig kjendt at tyskeren hadde overtatt ledolden av landserganisz
sjon, den störsto av alle de norske organisasjoner. I septenber p941
ble de fleste sekretariatmedlamer arrebtert,både landsorganisasjon
og de enkelte forbund fikk komnisarisk ledelse og Fossnm fikk tittel
av leder. Han var en helt ukjondt mann for de norske arbeidere og
manglet ethvert kjennskap til organisasjonsarbeide. Tidlisere hadde
han bestyrt et litet samvirkelag utenfor Oslo. Han fikk ingen lett
oppgave. Arbeiderne haade aller(ede satt i gang kontingentstreik
og nbter vilde de ikke holde, når de ikke selv kunde bestemne hvcm
skulde være leder.,Fossuns fornannstid har da også vært uten enhver
sukse. Han begyndte å drikke som så mange andre norske nazister.
Alt or 1 1/2 ar siden tenkte tyskerene at sjalte ham ut, men fdrst
nu har de Gjort det. Den nye formann,Kåre Rein,er en forholdsvis
luagrgjerrig Liann fra Oslo som lenge har forsdkt Fossum fjernet.
Rein nar vn.t tyskernes faste holdepunkt i landsorganisasjonen.
Overreskende kommer derfor ikke meldingen om hans utnevnelse, men
heller ikke Rein vil mote tillit til de norske arbeiderne, understrek-
er man på norsk hold.

En svensk korespondent i Oslc melder at
Sverige isjen er kommet i cortrun for den overordentligu rike rykta
floran i Norge. Nesten hvert eneste nenneEke i Oslo melder han
de siste dagene Med sikkerhet trodde å vite, at en Svensk krigser-
k]zring mot Tyskland var å vente senes 1. mars. Han han har hatt en
rekke opprigninger fra oersoner som vilde hdre an ryktene rigtige.
Orsaken til ryktene er,tilfdyer korespondenten, utvilsomt utvilsomt
de alliertes henvennelse til ni nasjoner om å orklære Tyskland
krig, dersom de vilde vare med i San Franeise. Med de nangelfulle
informasjoner sam de norske folk har fått, hvilke de ni nasjorer det
dreier seg em, har nan formodentelig gått ut fra at Sverige var med,
slutter telegrammet.Spörgsmålet  QU  hven som har satt ryktene i an-
ldp, står envidre åpent.Det kan imidlertid slåes fast, at noen
henvendelse tra de allierto til Sverige å erklære krig, ikke foreli-
gger.

Den frie norske avisen Hjennefronten offent-
liggjar et aomrnelig eirkulere, som nazifylkesmannen i Oslo og Akers-
hus, har sendt alle fylkes leensmenn. Cirkulæret son i realiteten
er et pramamoria, som er utarbeidet av innenriksdepartementet,
gir instruk-sjoner on forholdsregler til personlig vern mot anslag.
Det heter her: Til sikkring av egen bopel bör man fbrst og fremst ta
sine forholdsregler ved inngangsdören. Denne mfi være solid uten glass
eventuelt med skuddsikkert glassöye, samtidig som nan nonterer
elektrisk lys utenfor og over inngangsddren. Har denne delvis glass
må det aldrig være lys innenfor. Ddren bdr være forsynt ned solid
sikkerhetslenke, son ikke må fjernes fdr man har fått forvisset seg
am, hvem sota har gitt ses til kjenne utenfor. Særlig ved henvendelde
etter mbrkets frambrudd, eller til uventende tider, er det ingen
grunn til å åpne dören for en ukjennt, heter det vidre. Han kan
spdrre seg fore gjennom dören og under dette bdr man ikke stå like
bak ddren men på siden. Hvis det er nulig bör telefonaparatet inn-
staleres i soveværelse, helst i direkte forbinnelse  ti)  nmrmeste
politistasjon eller tyske forleggning. Telefonledningon må beskyttes
så den ikke kan brytes. Wvevmrelsesdören kan gjerne forsynes med
solid lås og lenke, og senger bör plasSereb slik at de ikke kan
besk ytes direkte fra ddråpningen. On vedkonriundes dagelige virke
heter det, at dette bdr preges av minst mulig regelmessighet.  Han
bdr koqme og gå  fil  uvisso tider t1 r 1  .dsstedet og bruke forskjel-
ll_e adkomstveger. I dct man Eår  4nn, bdr man påse at man
ikke danner skyteekjive mot en lys (Fortsettes)
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S.R. 22 15- Eorsk sendihg. (fortsatt)
Dladet Hjemnefronten boMeer nLIr le nsmennene har fulgt alle
disse anvisningene oa oJasider kry)or i sengen, som er anbragt slik
at den ikke kan besk ytos, so trekkur de sikkert et dypt sukk og
tenker, jaLyion er et moro å v2re 1e_nanann.

Den sicte halvdel av februar ble alle
lærere vud kristiansandfs handelsgymwsium arrestert, desuten f1rre
7£9.rere oc lektrer ved andre skolor, lassearrestasjonene på Vest-
landet fortsettor. I Ilermannsverk? oc Eöyanger er sa. 80 arrestert,
deriblant 10 funksjen[irer ved alluminiumsværket. Ean natur at det
dreier seg om gissclarrestasjoner i forbinnelse med angiveri. Fra
Dergen meldes at det foretas oa. 20 arrestasjoner om dagen, hvilket
lakonisk betegnes som et normalt tall for Bergen og omegn.

Oslo 20,30 - At ajefen icr den .Linske statsbank Risto Ryti
som tidlicere var finsk t,itsi?resident, oL dcn tidligere stats- miniv-
ter Rangell som er medlem av bankentf, ctyro, vil r,edlegge sine en-
beter, melder :lufvudstadbladot. De vil bli etterfulgt av ministerene
Helo og Tuoilioja.

S.R. 22,00 3jcfcn fcr :Pinl=ds bank Ryti og bankdirek-
tor Ranell skulle ha ioJ1gt Einc arbcid.cr ved banken, savner et-
hvert grundlag, hva bankens ordförer o-)pair.

vvvVVVVVvvv
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Wegnforklaring:0,11;-Oslo Radio. S.R..,Svensk Radio. D.R.-Dansk Radio.
F.R.-Finsk Radio,Oslo- Tyskkoktrollert N.T.B.

	 Det vesentligste av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.
••••  

Alle nazI:forbr tere o deres ernin er må re istreres.

Llxhetssenderen Norges Frihet.18.00,
Nå da krigen nmrmer seg sin avslutning er

det av den aller störste viktighet at nabollagene blir registrert

slik at man har kontroll over inn og utflytning fra de forskjellige

deler av landet.Erfaringene har vist oss at i andre land har nazist-
ene og smrlig quislingene forstSkt å flytte gra sitt heimsted til

andre stederphVor de mener de er ukjent,for derved å uhngå ein rett-
ferdige straff, Ofte blir de under disse fluktforsbk understbttet

av rike og innflytelsesrike innbyggere i de forskjellige bygder og
byer,,,ersoner som bevisst hjelper forrderne å gjeme seg bort.

D ette kan6e.,tinå hIndres 1 vårt land og folk krever en  burtug  Jbg

a7gjort utresning av nazi-forbryterne. For å kunne gjennomfbre dette
pa en riktls og effektiv måte er det av avg,»rende betydning at 1,1

allerede pa et tidlig tidspunkt holder nøye kontroll med skyldige
v.gjerninger. På hvert eneste sted i vårt land,stort som lite har

tyskerne og quislingene utftirt og forsöker på å utft3re sine forbryt-

elser.Forbrytelssnes art og ugjerningsmennenes navnMA på det nöy-

este bli registrert4tom kjent opptrer quislingene,angivere og Ges-
tapoprovokatörer ofte under et falskt navn.Derfor gjelder det om å

skaffe rede på de forskjellige navn som de opptrer under og om mulig

også deres uosted og signalement,Dette er ikke en oppgave bare for

ujemmefrontenlmen for alle ærlige nordmenn er det en plikt å komme

med alle da opplysninger de måtte sitte inne med. Åitså er det enhver

god nordmanns plikt å gi de opplysninger man har om quIsling-bandit-

ter og nazistilmtiske anglilvere som har gjor seg skyldig i mishandling

av våre ariesterte patrioter i fengsler og konsentrasjonsleirer.

Naturligvis må denne registrering ikke fare til at den daglige kamp

for utrvddelsen av nazistet og quislinger angivey's og lignende for-

brytere skal slappe av.Nel, det er to paralelle oppgavey,Ueryddelsen

av qui,-;linrtorbryterne skal forbinnes med registrering av både for-

bryterne og deres ugjerninger. Det er nödvendig å understreke at den-

ne regist:sering ikke bare må omfatte de store,men  også mindre for-

brytelser. Husk at jo  nbye7'e dette materielle er jo hurtigere kan opp-

gjret med nazi- forbryterne gjennomföres'såvel under okkupasjonen

som etter vårt lands befriejse,

Ungdommen må sab?)zre den  no   !nnkallelse til "Arbeldst'eneste".

Wages ri et. 800G Helmefron ens ledelse har e opprop advart
ungdonclenputter og jenter met den nye registrering til  "arbeidstjen-

este"som quislingene forbereder, I dette opprop heter det bl,a, at
tyskerne ikke har lært av fjorårets nederlagpmen at de også i år for-

bereder innkallelse av gutter og jenter til en såkalt "arbeidstjeneste

Vidre understrekes det i hAimafrontens opprop at ungdommen må sabo-'

tere dotte forsök på mobilisering,Ingen gutter og jenter må möte fram,

resa2tatet bli lika negativt som ifjor.V:ER STERKIGAR JUURE STERKE"

slik slutter oppropot fra heimefrontens ledelse. Vi vil på  det al-
vorligste understreke denne oppfordring for ungdom av bsgge kJZ:3n,

Tyskland står foran sitt endelige nederlag for alle tider ,Derfor

er også den fare tilstede som allerede var tilstede ifjor for at  den:

såkalte "areeidstjeneste skal tjene som mellomveg til hitler
- armeen

Tvskerne er overalt ute oter kanonföde,I Tyskland mobiliseres barn

L 14 aiderenfor å sendes til slagmarken i et fortvilt forsøk
side å utsetto det sn.:1-1.geneaerlag ennå en kort ti3

"1 alle være klar over stillingen Ej-orc „lvor.Qui,slingene ur ene
ale-e tys.kernes reskaper.raden 38k1te  41rbeidstneste" s leirer

er vegen meget knx Ibpe; ab. ncen timer kan vår

ungdom bli tvunget til a dra på seg h, .-.armeens uniformer og der-

aod befinne seg i hitler-bandens volucle», må ned allo midler forhj.L1r:,,
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Un donnen o "arbeidsthencsten"4ortsatt fra 1 sido
_

Ifjor ga ungdonmen et klart og tydelic svar,Q,uislingene led et fullstenig
nederlag ned den såkalte "arbeidstjeneste." Iårimå deres'nederlag bli
anda stbrre. Ingen ungdom nå nbte fram .Det er en pliktpmen det er også
foreldrencs plikt .Det er nele vart, folks plikt å.hjelpe ungdommen i dens
kemp.Om der fore1ger iare for.at ungdonnen skal bli hentet av tysk-
drne og fbres vekk med vold så nå de dra til skogs bg til gjells,
Ungsom:Slutt dere samnen i kampsrupperI Bevepne dere,angrip dere,arwip
tyskerne og deres objekzorJ Det er bedreå kjenpe som frie menn enn aNhvdb som slaver, "

Ti danSke* atrioter henrettet i Ejbbenhavn.
.R.19,00. --n-ockholm.Ifblge en nelding til danske patri
oyk2etser i Stockholm har tyskerne henrettet til danske patrioter sist
söndag i fengslet på Vestre Eolmen, De myrdede er: Den 29 årige Einar
Aksel Larsen fra slagelso,Den 35 &?ige Svend Blendao fra Fyen.Den 30
årige Paul Madsen fra Ilbbenevn,Den 30 årige Karl Gustav Strikker fra
Hel3,e/Ut,D27 årige Harald Kristeneen ffa Ålborg.Den 26 årige Erik
Trohne fra Arhus. Den 23 årige ,end-eas Nielsen fra Brbndby.Den 20 årige
Karl B.Sbrensen fra Kjbbenhc.vn, Den 20 årige Preben Rikard Kristensen
fra Ejbbenhavn,Den 18 årice Preben Gylke fre Kjbbenhavn.

•

S ionsåken i Sveri e.
L. ,00. StOCUO1. F.F.kri,gere-L.5 ga ilas endel opplysninger
om forhbret av den spionsuLen Enor liasnavin, Eagmann erkjente
seg skyldig i de forsjelliga t:ltalepunkter:for.sk på spionenle,spieneri,
landskadelig forbrytelse og uforstand i tjcneston v utdraget framgikk
det bl,a. at &Igmann i slutten 0.7 april eller begynnelsen av mai for-
rige år haddeovergitt til den tyske legasjon planer og tegninger fbr
foskjellige militære anleL,-6 i E',uockholn.Ennvidere hadde han overleVert
til tyskerne en nilitæredningsodre og er fortgnelse over de militære
vakter i Stockholms forevaTsomzade. Det er bevist at Hagmann for sine
“tjenester" til tyskerne har mottatt ni_nst kr,1000 fra en"fre=d

Av sakens dokuieente-r fr_mgår del ogsa at Hagmann ikke viser tegn
pa sinnsykdom. Den fortsatte saksbehandling skal fremmes på rådhusret-
tens fente avdeling.

Til orionterin • Frihetssenderen Norges Frihet  vil fra sbndag den
4 marb sende til fblgende tidôr og'kertbblge-lengder
El, 8;30 Bölgelengde 31.,K1.13,50 31.34 os 40, k1.18- B1.30-34-40-45-47.
K149,30.B1,40 og 45, X1.20,30.Bl.40 og 459

Finnland er framleis i krif; ned Tyskland,
F.R.7140.4/3-1945. For a unnga misforståelser har den finske
rogjering sendt ut kolal'unike om at Fimland framleis betrakter seg
krig med Tyskland,i henhold zil den krigserklæring som ble proklamert

411, dep 15 september 1944 eL,er Tysklands angrep pa Hogland.

DP ;inske og svenske legasjoner plyndret i Budapest. 

F.R.7140 o S.R.8,50,4/2-1945. I henhold til nettop mottatte op)1ys-
n4iger fra de svenske oc finske utsendincer til Budapest bröt nazistene
inn i legasjonene julaften 1944 og plyndret ned seg alt av verdi.En
del av personalet ble ar,.estert,men senere lbslatt.

I henhold til rap)orten haddo de russiske
nilitære ytet begge legasjonene sin beste stbtte og beskyttelse etter
overfallet på leEasjonene.
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81.R.12,30.Portforlaadet I Ber en
'som ar vært I kraft siden slutten aV novem-

ber 1944 er nå opphevet.
N.B,Portforbudet ble innfbrt som represalier

mot bergenserne for en vellykket sabotasjehandling mot'Bergens MOkan-
iske Verkstel og Damsgårds slipp og mekaniske verksted.sam begge ble
satt ut'av virksomhetIved sprengning av de eletriske ti.ansformaSjons-
kiosker,

D.R,12,30,Reisefotbudet
har medfbrt at en rekke landbruksutstillinger,

tesajå,årambter m.va er blitt avlyst*

kerimeldinger.
t.R.V3 1.5r, Breen,VårsibldfiskettBurksforhoidene det

sis*;.a: dbgn -,rar noe bedre og pa de steder hvor det har warr, mulig
å arbeide viser det seg fortsatt å være rikelig med sild tilstede.

garnfiskat moldes det ira Haugesundeavanittet atendel be.J(;er på
feltet i Bryggelandsosen i Rbvmr har hett ujevne tildels pde fangst-
er opp til 30 hl:pr,setning. od Skudesnes har en rekke bater på
-strokningen Leio,GeitoTroboen på nattsett og overståtte garn trukket
for det meete gede fangster.På stre.Kningen Vikevåg-Steiningen" har en
reake båte- hatt ujevneperkelte gode fangster,fra 0 il 30 hl.pr4
sevLa.':'å streknirgen Beirala-Viknedal har deriaot endel  1-åtcr bpxe
få fra sy'rte gara til enkelte småfangster; Prbvesett for Krekene

-ablsa:s brtr git ea,25 bl,pr.sett?og et prbvesati-, i Grbnno-
stagen .am  71-a viepr i'Boknen nal.des om ende: båter
tCn. Cac:a ajennemgaeade gede fangster,op tll 30 hl.pr. saYG.Vra Eg
ereeads-avsrittet meldes om en rekke skbiter -2rs.",(1ene og Lbagrunaten
som zom med goda fengstu.-.? på overattto Naan fa skbiter som
satte igår leveld kom likeledes inn mod gode fang;ster .Det meldes

at nan fra :reltene på Lista og Lindes.nee 7aar hatt foraemuelse
på 1:;.aggeaettWYT) t?..1.3 bl, Om snurpefisket moldes at det på felteno
Ve_Elepoivik o1hLrtae i Vokn hat -f.borogått andel saurpi.ng mod
feagster IrL. 00 til 1700 hi pr. bruk, Ogsa landnotaae har irært i
virkw2het.not moldas sål.edes om et stbrre landsperr i Yågavag,Fosnby
og et mihdra ved. iöy i4,ra1dsnes. Det er også tatt at lite 'rast på
fenet i len.På feltet ii Grbnnestadvågen er det tatt ytter3igore
et nra stengtmen på Goithuebåen ble det bomkast.Endelig wldes dot om
ot lite 2andstong på feret i. Rbvar.

Torskefiskeriene. Fra Titran le31des at fisket var for en star del hindrot
av dÅr1ige driftsforhold. Utbytte av fisket som omtrent drives av
barc småbåter var ubetydelig, FRa Grunerkysten i. Trbndelag moldes at
dot har pågått et tildels bra torskefisko som sam1er ganske bra del-
takelso av robåter og mindre motorbåter. I Mbre eg Romsdalvar torske-
fisket ytterligere hindret av fiskeforholdeno. Småbåtene som fiskor
mea garn i Lodengfjorden og Tungvenfjorden tok fangster på 30 til
150 kilo pr. dag.Forbvrig meldes at det er utsikter for fortsatt
fiske.

Gm ståsildfisket i Nora-kur 'e molaes det fra Trams fylku at sureero
p, feltet Kansf ord ar t"att gjennomsnitlig 200 hlqr. bruk og fra
Selfjord i Kiengen gjennomsnitlig 600 hl.pr.bruk. Pa begge disse rel-
ter er sildestbrrelsen 20 til 30 sild pr.kg • På feltet ved Nord-Reisa
meldes om en snurpefangst på 800 hl, og va feltet ved Dbrfjcrd opp-
lpes det at flere saurpebruk er i fangst. Derfra foreligger det en-
na ingen meldinger am resultatet,

Aksjekurser.
14-,00.(12) Statsobl.1935 3/12 %. K.103,3/4. Statsobl.

3 1/2 % 1941. 5.105,3/4. 3 1/2 % Statsob1.1938. 5.105- K,104. 4 %
Hypotokbank 1938.'2.107- K.10513/4.'?1/2 %'Hypotekbank 1941.3.106-
Oredibanken S.142,1/2. K.139.- Kreditkassen,K.830- Bjblvefossen,
5,31-K.20 1/4. Borregård,S.140- K.138- (Oms.139.) Elektrokemisk
142,11/2.K.137,1/2, Hafslund.S.742,1/2. K,740- Orkla.S.280- K.2YI V2.

#5)ubrukaferenin;een. 2.2000 K.1975. Union,5,ri,00 .K.5,90. Agdes1;,,eat 8.
a52,1/2. Bergestad K 0225- Bruusaår Klbsterud,S.257,1/a

'werika3:ajeb.,2¶335- Ka2Z0- (C't- 3wagenske,S.165-
, 2 t 2611112, ecean

.7 .JSMDb f.osshavet,E,387 1/2
" c.za:e'r_urser uforaadret.
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Et xystende familjedrama Odebse.
nio.1 1 0, 8 JJ,t zystende morddrama fant sted i Odense i

går kveld: Den 30 årige fru Lise Zriksen tok livet av sine 2 baxn på
5 og 3 år ved å gi dem nikotinveske og tok deretter livet av eg selv.
Da mannen kom hjum f:ua aibr,idet fant han alle 3 liggende dbde i
soveværelSet. Ean tror at huscr(len har handlet i et öyeblikks snns-
forvirring.

i svartebbrs-sak.
o. 0. 9 Dorsn i en stere svartebbrssaken i Trondheim
er na avsagt for prisretten. Hovedmannen i denne sak var som kjent
tiltalt for å ha solat malervarer,bygningsnaterialer og felere par-
tier matvarer til fantastiske priser. Sannen ned ham oppererte 2 ag-
enter og disse har også fått sin dom. Hivedmannen ble idbmt 1 ai eg•9 måneders

fengsel,kr4?,000 i bot samt inndragning av 35,000 kroner.
Hans medhjelpere fikk henholdsvis 6 og 4 måneders fengsel og stbrre
bbter.

Det verste uvær i .311Ine,
Oslo,10,30,110) ro. for.:kjcilige kgpter av landet meldes til

N.T.B. at en har haLt det iers uvær i ma=s minne.Heldigvis ser det
ut til at ingen menneskor cr gått taT)t,menden naterielle skode er
mange steder bebydelig.'i 60 ytre distriltter i Trbnde1ag har stormen
vært en hård påkjennins,skTiver .Ares-oncrsen.H:?1digvis later det til
at uværet ihke har tt,t materielle skader er
heller ikke inntruffoc en Ae ftykte. Stormkastene
torsdag morgen *Q'ar så e-Terrasi:e-ide ab det ikke var noen
tid til å sbke 1a td :L'or de fll,kerbater som var ate. Imidlertid er en-
nå ingen me]db savnot. I Ronsfjorden 17om en fisketråler i en farlig

"Ihrsituasjon torsdag i det den sprang 1ekk. Båten hadde 4 manns beset-
ning. De strevde med pumliene og fikk båten velberget til land, En damp-
skipskai er gått helt tE:)`c.Det står bare noen stokker i&en'av kaia.
Flere uthus er blåst ned oz delagt Liariga av dem ble fört nange hundre
meter bortover.På Ternrgell vecl Sawey b:uste et dtabur overende,
En fiskerbåt som lå havra i..Abe:]k forlisteos sank under stormen.
En motorbåt slet fortbyninzene og dank. Fra Elverum meldes om sterm-
skader i Nord-Osterdal. I Dalsbygda er flere fjbs og låvetak blået
vekk. på Kirkbakk i Tolga blåste staburet overende og rutsjet utfor
en skrbning og på Tomasgard blåste låvetaket av.Ogsa i Nvikne er det
store skader Hos gårdbruker Sæter blé således låvetaket revet av og
fbrt av stormon til naboons gårdsplass,fortoller Ostlendingen,
ren melding fra Bergen heter det at den voldsomme storm sam ters-
dag og natt til fredag gikk over Bergensdistriktet gjorde mange aka-
der rundt 0.101 distriktene. I en sum5ale med Mmrgenavisen forteller havn-
efogden i. Bergen at Bergens havn opplevde don frykteligste natt på
Menge år. Det var således flere lektore som sank ute pa havnen og flere
båter drev av. To av skipene til Det Bergenske Dampskipsselskap ble
f4unet drivende. En båt s,prang lokk og sank ved brywen.Folkene fikk

å vidt reddet sog i land etter å ha mistet alt det de eide. Det var
ikke bare havnen som fikk fb1e stormens herjinger. En mencde gamle
træ-r.rundt 1 13,-.un  o(L (.2.,Insk6.2;:i i. -alianol;•



p.ere steder stygge sår.

Pyrpman å ferde i Eng.g.dal.
Oslp.10, 0, 11 -Tre koler i statens skoger i Engedal er

Drent ned. Det er en pyroman som har vært påferde,forteller Ost1en7
dingenl idet en skogsarbeider i 30.årsalderen nå er arrestert og har
'Pilstått at han har satt fyr på koiene.Han angir som grunn at han Syn-
tes det var pent å se på det brente.nannen vil bli mentalundersbkt,,

OsloT,3 *
Bankaksjer 173,40, (PlusS 040.)Skipsaksjer.
230,65 (Einus 0.3.) Industriaksjer 199,00 (pluss 0.20.)Hvalaskjer
208,75 (Pluss 0.50,)

Okonomisk oversikt.O.E.N. Indeks for Oslo Bbrs,2 mars.
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VieWinger st5ndag 40 mars.

TIL FORTROLIG ORIENTERING: IKKE TIL-0.w.NTLIdGJ3RELSE.
Dot vesentllge,av stoff6t skriver seg fra nazistiske kilder.

X
Te nforklarin O.R. Oslo Radio, S.R. Svensk Radio, F.R. -.Finsk

Radio. D.R, - Dansk Radio, Oslo Tyskkontrollert "le£13
N.F. Folkesenderen Norges Frlhet".

L1ELDINGER FR FOLKESENDEREN "NORGES FRIEET",

N.F. 18.00. I Danmark har nazibandittene gjort seg

akyldig 1 en ny og blodig forbrytelse. For noen dager siden ble 10

danske patrioter som samen ned mange andre satt i et fengsel iEbben-
havn hentet ut av deres seller, Uten damfeldelse eller rettergang

ble disse 10 patrioter fart ned i fengselsgården og skutt ned.
De nazistiske banditter vet at oppgjbrets

hårde dag nærmer seg og 1 villt reser1 myrder de nu danske patrioter

som gisler. Flere kjente danske borgere, SQM for eksenpel de fire

1:.age-c ved Odense sykehus, lak kazibandittene snikmyrde av profesjonelle

vaneforbrytere. Nen da det,e ikke er nok går de nu også over til masse-

myrderier 1 fengslene. Men disse feige niddingsdåder skal ikke redde

okkupantene og hitlerfaaeistene. Det vil bare fbre til at såst danske

broderfolk slutter seg ennu fastere sawen. i kampen not de barbariske

nazit -Yske tyranner.
V1 deler det danske folks dyle sorg over

de nye ofre for nazikanibalene. Men vi vil også dele det danske folks

faste besluttsomhet om å sette alle krefter inn for å fretilkynde nazi
Tysklands avgjörende nederlag.-

Den kjente danske konservative polit1ker
Christmas Liöller som er leder for de danske 1 London har i lengere tid

oppholdt seg Stoekholm hvor han har fZfrt forhandlinger med represen-

tanter for den danske hjemmefront, I et intervju med Stookholmstldningen

uttaler herr Christmas MöUer seg ora flere aktuelle spbrsmål. På spörs-

målet om mul1ghetene for en alliert invasjon i Danmark sa "Det

kan jeg vanskelig gi et tilfredsstillende svar på. Jeg kan bare svare

at det danske folk, den ennske hjemmefront er fullt ferdig i tilfelle
lan(1Eitigri1ng finner etod."

Videre rartalte han til avisen at han hadde

fört forhakdlinger med ledende danske kretser i avie og med repre -

sentanter for den danske hjamflefront. I Danmark var det oppnå.dc . eeiRbet

aa at den komdende danske regjering skal bestå av remeeeetanter for de

ganle politiske partier og fra den kjempende danske hjemmefront.
Vi understreker det som Christnas Ubller

sa om enigheten innenfor den danske hjemmefronten. Denne enigheten er

det som har brakt det danske folket i freaste rekke i frihetskampen,

Denne enighet er det som har kostet tyskerne flere jernbanetransporter

med verdifullt krigsnateriell. Og denne enlghet er det son vil sikre

demokratiet i det kommende frie Danmark.
Burde ikke dette også Veare en retnings-

linje for vårt egets folks frihetskamp. Burde ikke vi også snart se

betydningen av at alle kjempende partler blir representert 1 Hjemme -

frontens ledelse og i vår Regjering,

For kort tid siden fant den såkalte finans-

ninister,.'islingregjeringen det nödvandig å vandre heden. Pittz hørte

til de mest usympatiske forbrytere i Han var en typisk

forreder, en storsz,ekulant og hans navn ble nevnt ied den störste forrakt

av vårt folk. Da var store mann Fritjof Nansen organiserte det stor -

slåtte hJepearbelde RuPsian4 underhungersnMen der var det to personel

59g benyttet anledningon til melG sin egen kako og på alle nulige
nAter spekul,erte folkots nbd og elendighet og som derved holdt

pa å

dra vår store landsnanns navn ned i sUlon, Den ene var den nU avdt$de
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FQLKESENDEREN. Fortsatt.

quislingforreder og stors'ockul'int Prytz or; den annen var overforbryteren
quisling selv. I Volgadistriktene brbt Q.uisiing seg inn i nange hjen
--(endel ord uhörbare) S:leries skar han ut mangc verdifulle malcrier
av sine ranmer, pal:-ket dai godt imcn og u=g,let dem _]cd seg til

(flere ord ---_alerier sem iinn hadde stjålet i Sovjet -
Sanveldet. Saken orj; ve:k.to -;-to*? oikt for noen år siden da en
kunsthandler son også qu_,31Ingfer:eer soigte noen malerier for

uisling og stakk pengci i n egen lome.
Wil hvor uis1ing og Prytz

opererte sammen kom der bl.a. et större parti sjokolade og andre nærings-
midler, innsanlet i Vest Luropa til sultne russiske barn. Quisling
9g Prytz fikk hådn om det c vareparti og istcdet for å dele det ut som
bestemmelsen var solgte dc vorene til spekulasjonspriser og puttet
pengene i sin egen lonne. Dette er bare noen av disse banditters
kjeltringsstreker. Dercs syri'eregisr,er var neget större og er öket
ytterligere etter landcts ,)kupaajon, iT. er quislings höyre hånd,
forrederen og storstcla,on Det skal ikke gå
IgIng tid f6r Zuisltn,

cgtIGIELLT.

gslo 20.00. (16). 0;ficl:'llt fra sttsrå don lste
pepartementeb for :,..zh(,ic oJjnc3te .Tast,brigadeidrer B. Bau
forfremnet til Istc mars 1945.
N,eptbrigadeförer G, tia Norges ,irbeids-
tjbneste fra lste nars iO4.5 1kigsftrcr L, Tuvki.1 -17c1d forfremnes

nestbrigadefö= i iorges.;.rbelistjeneste fra astc nars 1945.
»cialdepartenentet Or-ifb.:'er 1 Lidscg, 5 m konstitueres som sosial-



Aåd fra lste mars 1045›

NY. TEATERFORENING I T20SE:

Ealo 21.00. (20). Etto 117a Darsposten erfarer er det fra
teaterinteressert hold i Lond1ioin tit initIativet til dannelsen av
foreningen ffTcatrets Vcnner i Tråndhein, Overlæge Rian er utpckt som
foreningens fernann. Foreningens förse nal, sicr overlægen, cr å virke
for god scenekunst i Trondhcim, Fo,:.cningens praktiske op-,?gavor tar i
förste rekke sikte p?.1 u få op) gode skuespIll ned dyktige skuespillere
fra Nationaltheatret eller en annen scene i landet, Det endelige nal er
naturligvis å få knyttet et )ersonale til den hurværende faste scene.

NORDISX POLITIFORBWD Nd=2 I S'L'ecIZIOLI.:,
 • • 

1.R. 22.00. r,eprcE,entanter 'for IlordiskPolitiforbund
adde idag möte i Stockhol;., Jan bcholldlet srsmålet om samarbeidet
etter krigen, og hva som br gidres for kolleger som befinner seg i
konsentrasjonsleir, Til niCidags sanledes delttkrne ved minnesnerket over
falne danske politimenn. Svenska Iblisfrbundet, politikonstabel Pehrsscn
holdt en kort tale or; la på dc aordiske politimcnns vegne en krans til
minne on kameratene. Nordiska Polisförbundet cr navnet på den felles
?5verste ledelse og har til o)pgave å ivareta politimennenes intcresser
i t5konomisko og tjenestemessigc sp3rsnal.

DEN TYSIU.MILITÆRE:0=1.13%,i'TI BERGEN. har gitt befolkningen i Bergen
eskjed on at byen vil bli ndinnetW-ved flyangrep eller av andre sikker-
hetsmessige årsaker. Innbyggerne advarcs on å passe på dimmleggings -
apparatene og kowandanten understrekeA at sabotasje vil bli strongt
straffet.
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FISLIRI-141LDIrGER.

O.R. 14.15. Vårsildfisket: Fra Haugesundsdistriktet

meldes det idag at ondel båter på nattsett på strekningen Flejo - Vika-
våg er innkonmet ned gjennomgående gode fangster. Snurpeflåten har også

vart i arbeiae og det opplyses at en rekke snurpere inatt på Lys har
vært i fangst i .L:armsundet, Boltn og innover not Fdrresfjorden. Det er

bra med sild tilstede og det er hittil innbrakt en rekke fangster fra

500 til 3000 hl. pr. bruk.

On gårsdagens fiske kan det opplyses at
dagsettfisket på Skudesnesfeltene var gjennt gode, tildels rikt med
opptil 60 hl. pr. setning. På feltcne ved Bokn og Grdnnestadvågen ble

det ogsa tatt en hel del daasettfangster fra 20 til 250, gjennonsnittlig

80 hl. pr. bruk,
På Egersundsfelteae i‘ar dagsettfisket

igår for E1ettagrunnen nærmest mislig med opptil 3 hl. pr. sett, Mens

fangstene for Lösgrunnen for det meste var bra med op?til 15 hl. pr settQ
Det foregikt også igår en del snurping

både på sör og nordsiden av Bokn.

DOZTOR .4.RIGULTUR12.

Oslo 17.00. (2). Norges Landbrukshöyskole har kreert assister

kjeniingenibr ..nders Å. Hovden til Doctor ;agricultum på grunnlag av

hans avhandling: Noen undersökelser av jord og jordkblloider i samband

med elektrodialjEse og andre inngrep i jorda.

4rivSPORT,

Oslo 17,30. (3). Ungdommens vinterlcker for östlandet ble
åpnet klokken 8 idag ved Kongsberg Kirke. Den samlede styrke, 300 lalt,

ble mdastret av leikencs leder, ungsveitfdrer Walter Tollefsen, hvoretter

ungdonsföreren, minister Stang grep ordet.
Mrsk ungdom, unge skilöpccre, jeg önsker

dere alle vel mdtt i Kongsberg, sa han. Vi er sanact pa et sted og i en

by som i en lang periode har spillt en viktig rolle i det norske folks

historie. Byen var i lange tider grunnlaget for Statens dkonani og vel-

stand. I de scinere år er deten liten tropp av framrakende skilöpere
som har kastet Glans over Kongsberg og gjort narsk skildping enda

mel*

verdensberdut enn den var fdr.
Det er gledelig at så nange gjenter o

gutter trdss i de lange os besværlige reiser har funnet veien hit til
Kongsberg, fortsatte ungdomsfdreren. ljen mest vil jeg dnske våre kalle-

rater fra Skijwgerbataljonen velkommen.
Han erklærte deretter ungdonmens vinter -

leiker for jstlandet 1945 for åpnet.
Foruten ungdonsfdreren, minister xe1 Stang,

som selv deltok i rennet, var aa rdkke framstående personer mött fram,

bl.a. stabsleder Iyhren, gjentelandsleder 41fraild Schneider og fylkes-

fdrerx Tjersland.

LangreAnet startet presis klokken 10. Fdret

var litt hardt så löpet ble noksa anstrengende. De ordinære ferdig

hetspröver var lagt inn i löpet. De beste resultatene ble:
Klasse 16 - 18 år: 1) Bjdrn Hyllseth, Qplan

47, 2) Odd Jahr, Opland 55,52. 3) Erik Skjærstad, Hednark. 56.24. 5)

Jörgen Bdrsnelien, Opland. Förerklasse: 1) Egil Fjellanger, Skijæger-
bataljonen. 2) Helge BjÖrnbgård, Föreraspirantene. 3) Even•Egge, Förer-

aspirantene. 4) Nils Hegna, Telenark. Umiddelbart etter innkonsten fer

langrennet fant slalonrennet sted. Det var to ldyper, en for gjenter
og de yngste gutteklasser og en lengre for de eldste titteklasser.og

förere. Resultatene ble: Gjenter 10 - 14 ar. Lnne Karie Falch, Oslo og

Jikershus. 2) stri Rolfsen, Oslo og Lkersbus. 16 - 18 år: 1) Johanne
Falch, Oslo og .;.kershus. 2 ise Helseth, Telemark. Gjenter 14 - 16 år;
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SPORT, Fortsatt.'

X:i.rs':,1 NerrjåTd, Oplan4, 2) Xari Ida Rolfsen; Oslo og Lkershus. •
:--erk1a-son gjenter: 1) Torunn -r;isetb, Opland. 2) Unora Bj3rnsrud, •

Vjkono 3) Ruth Fjold, Oplaad. Gutter 0- 14 ir 1) Erik %-cdyen,Oplanc, 2)5'.or .Å.shus, ('slo og Lkershus. Gutter 14 5 °3.1s 1) Kelle
Hilptad, Oslo og I,kershus, 2) Owo Iiuflth Iås

, Vezt Gutt-r -
13 ]) Uwn Tonnin, 2) Halvor lbss, Hednark. 3) Knu'•Vest-



Viken, Y-PC.corklpssen.:,.. 1) Reidar Skdyen, Oplando2) Eage Tolgensbakk,
Eedmark. 3) Per Pettersen, Oslo og Lkershus.

Oslo I0.30.(17) Ungdommens Vinterleiker ble avsluttet

Çsöndag formiddag med hopprenn i den kjento og tradisjonelle Perslökkautenfor Kongsberg. Rennet fant sted under ideelle fdrhold og mollom
500 og 600 mennesker kranset bakken.

De beste resultater:-Elasse 10 - 14 åx:
1 Gunnar trohansen, Aust - Viken. 2) Tor Gjestvang, Opland. 3) Erik" ;Skt,yen
Opland. 4) Svon Ringen, Oslo os Lkershus. 5) Tore Sann Hansen, Opinnd.
Klasse 14 - 16 år: I) Ctto Gjerdrum, He,Imark. 2) Ditlev Hva1stad, Oslo
og Ål.cershuS, 3) Ole Lie, Vest Viken, 4) Even Glemmestad, Opland. 5)
Knut Nesby, Lgder. Klasse 16 - 18 år: 1) Halvor Nmss HedMark, 2) Hardld
Dahle, Oslo og Lkershus. 3) Euxt Sehlæger, Oslo og Akorshus; 4) Sverre
Dbohen, Oslo og Akershus.Förerklassen 1) Magne Tolgehsbakk, Hedmark,

Pager1ie, Frontkjenperskolen, 3) Walter Iensen,Frontkjemper -

skolen, &). Per Lökk4), Opland. 5) do1f Ostbye,Skijmgerbataljonen.

Dd:Jz(: 2n.30 (1.8). Hirden i Trondheim arrangerte lördak kveld
et; vellykket -Uinend3rs sley+estevne. 3eniorsveiten ned 79 poeng
foran t3h 2ra Stabssveitc,n o's Ka.-6Klæo fra C.L.denspolitiet ned
1,:apldsv5.s r/8 o„-s 74 poong.

Os:o 21,00. (22, Politimesterskapet på ski for l5 ble
arrnngt i Oslo lördag og söndag. Langrenne.; fant ste lörrk,s formiddae
.11e, 3ta-t og .-lkomst vd kinuseet. Löypa var vel 17 ki1or:,ero

Söndag formiddag gikk hoppienno b.7 stabelen
i Det var temme1.1.5 hardt i baleken, ii 1Ikevel bLe det "_e-



vert monge f1Ltte ng elegante bopp,
D bste resultater: Lan.gr(Yun

kla.cse: 1) ;.rtf.n.r R3nningen,To1ga, 2) Erling Ruud, 0s1o. 2) Torge 4x
Sorb3, Oslo, 3) Poldi Wosniza, Oslo, 5, 5rnulf Bj3rns.Jad,

Stavanger. Konbinert klassel 1 OrnuL Bj3rnstad, Olo,
1:olbjörn J-3.nne, 0$1o. Spesiellt hopprenn: 1) Hans )rn LlOe 2)

.ArneHansn, Oslo 3) Frantz Ringen, Oslo. 4) Kåre Holbtad, 01o. 3)
•rantz ristiansand.1 6 Trygve Brynhikdsen, Oslo, 7) Oswald

Tbnsberg. Klasse II: 1) EolbjörnSanne, Oslo. Konc,inert klasse
1) 6rnulf BArnstad, 0s1f, Elasse IT: Kolbjörn Sanne,

')slo Fylkingsmesterskapet i værneidrett på ski
for Sör Tröndelag ble arrangert söndag i Bymarka, Wypa var amlag 18
kilemetor lang ned Uvelser. De beste restatater: :lasse 18 -.32
år: 1) Lartin .;-sk1und, sveit nr. 4. Elasse over 32 år: 1) Harald Hess,
sveit4, Innbudte or ansaRjoner: J•ohan Solemslökk, Ordenspolitiet.
Elasse over 50 år: 1 J\Tils Wefring, Seniorsveiten,

Oslo 21.J0. (25; Vest - Igder idrettskrets arrangerte söndag
et vellykket skirenn. De beste resultaterbic Langrenn klasse over 32
fIrt 1) Troud r,urandsrud, Oddersjå. Klasse urdcr 32 år: 1) 2hure Lund,
8.1arum, Y.,an&,rnn for C_amer: 1) Signe F1ygård, Buudal Idrottzlag. 81alam
horrer. I) MagneSliper, Laudal. S1a1o.m damer: 1) Signo rerdinandsen,
Kstlansand flurn. Ho-.)prenn for Herrer: 1) liagne Slipeg, Laudal.

ST.k.,:V=1;"R 11W,11-i:!:811.C.LF SKOIE HCLDER T.1=To

Oslo 21.30. (26.. Taket på den tekniSke skolen i 2ta'sTange,w
bx.)-tit J.2,' rA å blåse ned, •men takket være resolutt opT)treden lyktes det

.J:eve byeningen uskadd. Taket ble bergd at det le lastet ...2ed
. 1. Ikt: r.lndre en.113 tonn steir. "pc ,Q. opi:, f3r mun Ilente å vaTe

-:2, sijz:e sJAen,



Side 5, neldinger sbndag d. mers 195. 'Nr. 1398.

IIIELRINGS=2":.

0s10 21.30. (27). På :uöy hendte 13rdeg en elvorlie  ninerings
ulykke inne i en tunnell ("er det kuldc fyres av en scrie skudd. Deskytebasen skulde terre lunr;erc, gikk plutselig et av skuddenc av förtiden, Det var en sy-tebeser, tunliellen oe begge bletruffet av steiasl,retcn, Den ene arto imClertid å krype ut, mens den
andre ble liceende licl4s elle sl:u(").c.one rikk av. ITan ble livs-



far1ig skadet oe ble gü1i±kelig Urakt til wikehuset i Stavanger.

ERNN.

Oslo 22.00. (31). Ringebu Ullspinneribrente seint a.rdag
kveld ned til erunnen. "2r,^nnen o)psted ved 22.30 tiden  oc, ilden bredte
seg ned voldsom hast, slik at hele den store fabrikkbygningen i lbpet
ay et par timers tid ble lazt i aske.

2oruten fabrikkb-Jeningen strek det bl.a.
med 5000 kilo ull og on dk ferdige VC'-rer, -ssuransesum= dekker på
langt ns3r skadene ved brannen, s, e",een lider et fölelig tap.

IQ:UISLINGELGRLVELSL,,

Oslo 22,00 (32). Bödvar ;:Jrcknhns, som ble nyrdet 1. sitt
hjem på Trotten forlden ble bef:Jvd fra Tretten kapell unde:,
stor deltakelse vnr(;:r og ;:",okneprest Basberg
forrettet, På b3= b:e det bi.å. laeM ned l. mn t'ra ninisterpresident
guisling ved fyikesfber Tnran ,R„ fiNasjon Sam:_ings fylkcsorganisa-
sjon i Opland og fra Gudbrendsdel krets av Iasjonal Sen1ing.

UNDERHOLDNING FOR EV:=2.7E,

Oslo 23.00. (34), 3o2 d lodd å rt-kken av underholdnings -
arrangementer for de e7CT:,-n,2t;l'art de. igår c.te22.niddag sted en under- •
».oldningsfest i Håndvecn i Oslo. Den storc salen var fullt besatt
av evakuerte. Irorm=en, diroktbr RIchud With kyplyste at detbc cr det
tredje arrangementet sembeqd.ot tar initiativet til siden nyttår og at

det er neningen å fortsette med diso underholdninesfftenene.
-LPormannen ga sa ordet til generelsekretwr

4rne Pauss - Pausett, som understreket betydningen ev at de cvekuerte
rår heve til å konme sc=on hed visse meilomrum til tross for et de på
grunn av forholdene er s2re(tt på de nost forskjellige steder langt fra
kijem.stad(:n.

Ikretter var dot underholdning. Under det
kameratslige semvwr ryttet de evallerte Mvet til å snakke mcd hve,.andre

Stot-,ningcn var hele tiden den aller bestc
og mange ga uttrykk for sin takkne.Llighet over at disse underholdnings-
aftenene er ko_inet istend,

vvvvv VVVVV vvvvv
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Regjeringens Informasj onskont or.

6. mars 1945, Nr. 1399.
 •  

Meldinger, mandag 5, mars 1945.

Te nforklariul O.R.-Oslo Radio, 'S.R.-Svensk Radio, D.R.-Dansk Radio
F.R.- Finsk Radio, "Oslo" tySk-kontrollert NTB.

_Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

ilDINGER FRA FOLKE3ENDEREN."NORGES FRIBET",
" '

Biskop Aulens artikkel Le1dingen som ble gitt i lytterrappert nr.
1393, side 4, ble gjentatt mandag 5. mars.

1sjekkos1ovak1as oksempol.
På samme måte som i Nord- Norge har sovjet-

troppene også befridd en betydelig del av Tsjekkoslovakia. I denno
forbiarlelse uttalte den stedfortredende sjef for det tsjkkoslaviske
statsråd i London: Overalt hvor det ikke kom til kamp fra partisan-
arbeidernes side og hvor befolkningen ikke &ret motstand, raser tyskel
som de er helt gale. De sIettet ut befolkningen, ödelagde byer og
landsbyer og stjal alt de kunne före med seg. Hen der hvor partisanenE
gikk til kamp og befolkningen avviste evakueringsorderen og kjempet,
kunne nasjonal .01ondom og befolkningens eiendeler reddes. Dette må
oppmuntre befolkningen i det Z5vrigO " Tsjekkoslovakia () i de bömisi
landsdeler til å avvise evakuerings- og mobliseringsordren: å kjempe
mot tvangsevakuerilftg og depoFtering.

Vidre heter det i denne tale til det
tsjekkoslovakiake folk: Organiser motstand- og selvbeskyttelsen,
krigens fordelalgtige utvikling skaffer gode betingelser for de be-
vebnede tsjekkiske ogruppers kamp. I denne kamp må fienden
gjöres og kampen ma föres.i felleaskap og enighet. Av disse kamper
kommer det til å avhenge på hvor store lidelserne må bli og hvor
hurtig okupasjonsmakten skal knuses og hvor snart befrielson av hele
Tsjekkoslovakia skal bli et faktum.

DiSSQ ord kunne likei,geabvmre rettet til
vårt eget folk. På samme måtc som i Tsjekk-s3ovakia myrder, plyndrer
og brenner tyskerne også i vårt land. Nord- Norge viser at et folk sor
ikke er rustet til kamp, som ikke hax skaffet seg våpen, som ikke
har organisert en sterk partisanbevegelse og forberedt befolkningen
på en avgjörende kamp, er rett og slett ut1evert til nazibandittenes
vold. På samme måte som i Tsjekkoslovakia er grunlaget for befrielses-
kampen også hos oss partisanbevegelsen. Den bevepnede kamp mot fienden
i form av pattisangrupper, sabotasje mot tyskernes transporter og krig
industrier er vårt viktigste våpen. På samme måte som i Tsjkkoslovakia
er oppgaven for oss å organisere den aktive motstand og kamp under del
lqgels av alle lag av folket. Men folkets fel1es kamp mot okkupantene
i broderlig enhet, det er det tsjkkoslovakIsk9,som også vårt folks,
parole.

30 söl en er er ikke nok,
Tyskerne.og deres quslJnglakeier förer en

forb±ttret kamp mot den stadig tiltagende sabotasje og omfattende
ödeleggelse av viktige tyske militære og ökonomiske objekt. Så godt
SQM dagellg prUver de seg med nye triks og metoder. I.den siste tid
er de merogmer gått over til å lave svimlende belöp til slike for-
redere som er villige til å angi aktive frihetskjempere, ja, den akti
hjemmefront«i det hele-tatt. BelZ5nninger for slike judashandlinger gåI

,op til 100,000 kroner. Hen alt.er forjeves.Ikke fordi at stere-som
/ikke/sma pislinger/kunne ha lyst til å tjene disse penger, men tildels

forcU at de ikke vet noe positivt og for det annet frykter dd for
$.ineegne us1e liv.

(fortsettes)
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FOLKESENDEREN "NORGES FRIMT" (fortsatt)
- - 	----




Baken er-nemlig den at i samme utstrekning
sam den aktlye frihetskamp skjerpes, så blir også alle tvilsomme for-
rederelemsnter metodisk utryddet og dermed minskes og.Å gestappagent.
enes mul'gheter tll å arbeide innenfor den aktive frihetsbevegelse.
Den siste tids omfattende og målbevisste utryddelse av Gestapos
agenter har satt ikke så liten skxekk i livet på quislingnho. De sier
seg selv med rette at når patriotene kan gjöre det av med gangstsr-
Mvdingen Karl MEtrthinsen, Lå kan de nok også få tak i de sma gestapo-
hjelpere som lusker omkring,

itarlk. Marthinsen står i dag som et ad-
varende eksempel for alle angivere og provokatörer om hva som venter
dem hvis de ikke öyeblikkelig oph6rer med sin smutsigo virksomhet.
Pare for ,flen dager sitei måtte sålexlesOslo Radio inne:ömme at löf-
tene om steee beWne.inge?: for anmeldelse av aktive frihetskjempere
S.kke hedee f5rt fram til det önskede resultat, da de oersoner som
virkelig vet noe ikke våeee å melds fea tjl tyskerile av skrekk: for det

venter (,om fre 6cm =.1,1,re lije:-.1mefrLts side. C,zdc e- riktig.
Stihver ju3.as må legee sinne at tasen
krwler hca a.c ,tanobt.,dlene for eanEi aktiv frjaebere.y '-

vjl. hen eld, fa anning til å As:;e godt av ie (.'
av :.flge,;) tid han nemlie ko= til z,,c; sitt

k.sls:' 1:1.v slik ferbrytelss på samme måte sem 7...e1 43.rthinsel.L.
Hj(;)Drile:-:-mtens aktive f'ihets 1'jenxpero har

Sat ;:eg e oppgaver, ":; -,kjerne frihetskan ird alle mid1ee
oe elle eretede-, 2) 2.1akta alle -forsikt;i;he.'=&. lerc 3): Hen.-
(---21mc-b .n.hver )erson som natte aug1 -21hesk.:eApere

• a p _ skade frilmpen,
Hjemmefronen ser og vet alt a  Fmr efler

eTnere kommr gjengje..deiserj

NYE Wi-.ETT5IDR:=LED=

C)411.
op»ne

tes1e3ee "r.nut
vervet er

.1.-eee;tsleder

Oslo 21.3f.) Da t1.52.gere
Haugnæss:, Trondhem :waflyttet har
(rr).r ;ntei5j, rC.dhiiLL, ny krttsfriidrettsier.

Som :Lykrettrildre,
:eseval.dBremdelökkan,

Da tidlivre
Erbeid har mattet si fx

eivind  .4.en9Tessen, Cripen, utluevn 1:=;sfr.J.
Telemark,

±.drettilz'ot - u4,.,Asvnt

'YC

1315, Vå:lid.LJfiskfrit tr3-
q:Aftsforho_ C.J1siste—& sn t'Uree, et

et Oni seugarnsIfisket det s2tiude;J t nd1 2,

eattsett pa 4trekningen Geittng-Flco-Tr(-,b()un-lk
tatt godel tildels r!_ke fanut.?- 70 11.1.
mold.es det fra 1Wvffeltet at dt pa strr.kningon. vaTtskjJat
av et fåta3I båter er tatt o rn il 30 bl. st, DFt r

	

et fåtall båter kastot på a3t p dagsett

ventes stor utsetting.
Om snurpefisket moldes at det her pk,-ått

eeee1 snurping ved Lyr, på feltone ved Bokn og i Förrefjorde Det er
t4tt veksleede fangster fXa et par hundxe opptil totusen hl, 3nmeo-
fisket var best pa feltene rundt Bokn, Fra 'EspevwdistrikLot eleides
det om en mindre snurpefangst ved Rauholnene, ,-31don var her sterkt
blandet med småsild. Ogsa landnoten har vært i virksomhet. P. feltet
ved Rödvær ble det således satt et stort og et par mindre 1andnot'stene
på feltet ved Geitungsbåen or det også satt et störyr, snurpelandsega.
Det crt sett et igndre sng pa Vc;,.o..3s4-fiLdvågea i ei5m10 og ot lik-



nende pa-artnesvågen. ira Egersunefeetene iige elix om nattsett.



Side 3 Meldinger, mandag 5. mars 1945. Nr. 1399.

TOTALMOBILISERING I SKOGBRUKET.

	

Oslo 22,00 (32) • Fra Riksfullmaktigen for arbeidsinnsats.-.
Til fylkesmenn, ordförere, distriktskontorer for. arbeidsformid1ing,
arbeidskontorer og ombudsaenn;

	

- -
' "Retninu/injer for s.:.:ogavvirkin en 1945."

Det er av avgjörende betydningofor landets
og folkets livberging at alle krefter straks settes inn pa å hogge
mest mulig tbmmerg vedtJmnr og ved, og.at framkjöringen til leveringE
stedet kan skje sa tidligsom mulig. Likegyldighet og passivitet pa
disse områder vil ganske snart före til at det blir truffet nödsforan-
staltninger som vil 2å vidtrekkende nasjonalökonomiske skadevirkninger

Den avvirking som har störst betygning na
framover kan deles i fblgendeogrupper: 1) Den vanlige skogsdrift som
organiseres av sktogbrukerne pa grunnlag av gitte pålegg aa avvirking
fra myndighetene. 2) a) Statsbanenes vedhogging til dekning av eget
behov. b) De kommuilale adhogster som bidrar til dekking av kommunenE
eget behov. c) Dedriftevedhogst til dekking av bedriftens ag arbeids-
takernes eget behov,

samband med brev til ordförerne fra Dire-
toratet for Arbeidsfowddling og .;erbeidsU3shetstrygd av 20. januar
1945 og rundskriv nr. 1/45) av 31. januar J945,- og rundskriv nr. 2/45
av. 6. februar 1945 fra RII[sfullmektIgen for Arbeidsinnsats er det
bestemb:

I. Arbekdamyndig3ietens (fylkesnrel, ordfbrere,
distriktskontorsjefer os wfeeasuere) skal 23rge fer at den vanlige
skogsdrift i ft;rste rekke får nytte de vante skogsarbeidere, ikke
bare de som har vært beskjeftiget i skogbruket de seinere år, men ogs
de som tidligere har vært beskjeftiget i skogbruket og nå kommer til-
bake til bygdene fra anleggsarbeid 0.1.

Arbeidsformidlingen må også sette andre
personer fra bygdene inn i skogs7lriften hvis de er skikket til det.
En sikter særlig til den overi'Lödige arboidskraft sam på denne årstid
finnes på mange litt större gårdsbruk. Videre må det pases at alle
hester blir benyttet.

Arbeidsraften skal Sbkes innsatt der hvor
effektiviteten av arbeidet menes å bli störst. nvis arbeidsformid-
lingen, tilsynsmennene (se rundskriv nr, 223) finner at enkelte skog-
brukere tilrettelegger sine drifter på steder og på en slik måte
(avsides og glissen blink) at arbeidseffektiviteten blir liten, skal
samarbeidet straks tas opp med skogoppsynet i herredet, og driften
sökes omlagt slik at arbeidskrafter kan bli bedre nyttet.

Arbeidsmyndighetene skal videre före
med at skogbrukerne tilrettelegger forholdene for arbeidstakerne

pa gunstigste måte og eventuelt gi rettleiing på dette felt, dog uter
at initiativet og ans1;aret på noen måte blir fratatt skogbrukerne.

Ved tilföring av arbeidskraft til de vann
lige .drifter skal p&lecg ('eventuelt mad familietillegg) nyttes når
det er nödvendig,

. II, Arbeidsayndighetene skal påse at de tre andre
former for avvirking Statsbanenes, de kommunale og bedriftenes
viest monn blir drevet ved hjelp av yrkesfremmed arbeidskraft slik

at disse drifter skjer minst mulig på bekostning av de vanlige skogs-
drifter.

Det er likevel hve til sysselsette van-
lige skogsarbeidere ved Statsbanene m,v. så framt arbeidstakerne el-
lers ville bli utsatt for særlige storc provianterings-, eller under-
underbringelsesvansker,

a) Statsbanenes drifter vil bli organisert forholds-
vis samlet langs jernbanelinjono eller langs vassdrag som krysser
jernbanelinjen. Det vil i störst mulig utstrekning bli sbrget for
forpleining for arbeidstakerne. Driftene organiseres av Statens Skor
7.esen under ledelse av skogdirektören. Forpleiningen arganiseres av
Norges Statsbaner, og driftene skjer som regel for Statsbanenes egen
regning. Tariffen for ekstraordinær vedtömmerhogst, dog i enkelte
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TOTAIMBILISERING I SKOGBRUKET (fortsatt)

tilfeller tariffen for bedriftsvedhogst, vil bli nyttet.
Statsbanene vil til dels selv sbrge for

arbeidskraft gjennom oftentlige kunngjdringer og dels gjennom arbeids-
formidling. Distrikskontorsjefen skal straks sette seg i forbindelse
med representanter for Statens skogvesen i fylket og en oversikt
over drifter som tenkes satt i gang. Det vil som oftest bli nödvendig
å tilföre arbeidskraft fra andre kommuner enn der hvor driften ligger
og semslIg fra.inclustrier som  sikgå til innskrenkninger og som ikke
gar 2. gang med egen veiddrtft. et er av meget store betydning at
Statsbanenes skegsdrifter b11r tilfd.rt tilstrekkelig folk,

b) Ketmunenes egne drifter vil bli.organisert av for-
brukskommunen og vanlig henlagt11 forbrukskommunens nmrhet. VeCI, de
kommunale drifter vil-dels tariftet for bedriftsvedhogst pg dels
tariffen for den ekstraotdinmre ved- og vedtdmmerhogst bli nyttet.
Arbeidskraft for utsettes skaffet til veie ved samarbeid melIom kom/-*
munenes vedutvalg og arbeidsformidlingen i kommunen, dels frivillig,
dels gjennom utskriging, (ommunen bör her i den utstrekning som det
e:r heve til sdrge for delvis*forpleining samtidig som kmmunen må
ordne med redskapsstell 0.1., da det ogs, her er forutsetningen at
udvde folk i første rekker skal nyttes.

o) BsdriftsvedhlOgst (Det henvises til rundskriv 2/45
:Cra Riksfullmektigen for Arbeidsinnsats, inntatt i dagspressen 7.2.45)
Det forutsettes a+ livsviktige bedrifter som gjenn om vedhogstkan opp-
.?ettholde sin virksomhet i vid utstrekning vil gå igang med slik, og
derved holdesine arbeidstakere i peskjeftigelse, Nar bedriften ikke
er i stand til å Sette i gang egen avvirkning eller bedriften ukke'et
av stdrre livs7iktigeht enn at fylkesmannen, distriktskontorsjefen,
mer,er at bed-iftens arbeidstakere heller bör ryttes i Statsabenenes
drifter, skal distrilubskontorsjefen formidle slik at saniarbeid blir
opptatt msllom bedriftens ledelse og representant for 3tatsbanenes
lrifter (sImgforvaltere), som i fellesskap skal overföre arbeidetne
ed arbe2dsformidlingensstdtte om nödvendig. Pålegg kan nyttes, men,
det vil være å foretrekke om overfdringen kan skje frivillig i samråd,
ned bc3dri2,en sttwe de tidligere opptrukneretnirfflslinjer.

Arbeidamyndighetene ma stadig være merk.
SEMS på at det er av avgjørende betydning for vår livberging at .
hogster smwlig av vedtdmmer nå blir forsert med alle til -rådighet
staende

Chr, Astrup,

Klokken 23,30 sendtes fdlgende melding til
redaktörene: "Til red I melding nr. 32 (Astrups opprop) skal inn
ledningenstrykes. Deg; nye innledningen akal lyde: '»Riksfullmektigen
for arbeidSinnsats, Chr.Astrup, har sendtdette rundskrivet til
fyIkesmenn„ ordförere, distrikakontorer,for. arbeidsformidling, ar-



beidj3kontorer og ombudamenn. Retningslinjer for akogavvirkingen
1945," DerTi:ter fölger oppropet; Det er av avgjdrende osv.."

•
Klokken 24.00 kom så fölgende "I

melding nr. 32 og 34 (Astrups opprop) skal Ohr. Astrups tinderskrift
under oppropet slöyfes.

20,000 NORDIWN pÅ VEDHOGST,

8.R. 22.15 (norsk) Tyskerne i Norge har forlangt 20,000
nordmenn til vedhogst. Alle bedrifter Som har måttet stansq eller
foretainnsktenkninger skal oppgi lister over sine arbeidere og
funksjonærer. Planen tar sikte på å bedrede håplöse trafikkvan-
skelighetene.

TIL UNDERRETNING,,
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VUORIS OPPSIKTSVEKKENDE TA10.

S.R. 22.15 (norsk) Den finske statsminister Vuori holdt fredaE
en tale som har vakt stor oppsikt. Den koumenteres inngående i svensk
presse,

i:orgontidnggen erklærer således at Finn-
land har en tung og vanskelig vei å ga, men forholdene har steibilisert
seg og en rolig utvikling kan ventes. Bladvt antar at Vuori hadde
hele den finske regjering bak seg i sine uttalelser, Talen var ct
alvorlig tidens togn. Særlig stanscr bladct opp ved.fölgende uttalel-
ser av Vuori: "Finnlaads folk bör frigjöre.seg fra slike fordommer son
som kan virke som en hindring for et samarbeid med Sovjetsamveldet.
Finnlands fdllk må innrette seg på en i mange henseende ny måte hva
dets indre liv angår."

NORGESNYTTARTIKKELEN MODIE,NTERES I SVENSK PRESSE.

S.R. 22.15 (norsk) Handelstidningen i Gbteborg har i likhet
med en rekke andre svenske aviser fastet seg sterkt ved den nökterne
og re'nlistiske betraktningen som "Norgesnytt" forledon hadde Olastil-
lingen i Norge etter et sammenbrudd av de tyske stridskrefter i TySk-
land. En tysk rZimning av NcTge må nu betraktes som ugjennomför1ig7
skriver Handelstidningen. Det bör ikke synes militærledelsen i Horge
å være særlig interessert i å dele skjebne med dödsbataljonene i ost-
Pröissen og ved Kbln. De har å velge mellom å gi opp eller fertsette
på egen hånd. Velger don det frste alternativet, er det vanskelig
a tenke seg noen annen avvikling enn at troppene marsjerer til Sverige
og lar seg internere der an lkke utenkelig, men lite sannsynlig
utvikling. En kapitulasjon pleier å forutsetto en'militær nödssitua-
sjon og for byeblikket foreligger ikke noen slik, fortsetter Handels-
tidningen.

Den tilgjengelige krigsmakten cr anseelig
etter nordiske forhold og tilstrekkelig til - for en rummelig tid
framover - å beherske landet. Dens evne til å motstå angrep utenfra
er mere problematisk, men et oppholdende forsvar er tenkelig. I norske
kretser i Sverige og London synes man, tilföyer Handelstidningen, mer
og mer å helle til den oppfatning at Norges befrielse frst kommer
etter en militær avgjbrelse og at en slik ikke kan oppsettes lenge med
henblikk på forsyningssituasjonen og det økende skrekkveldet. Paden
annen side kommer tyskernes militære motstandskraft til å synke
uavladelig ettersom framforalt kull og ol tietilförslene stopper opp
og organisasjenen lamslåes. Det'gjelder a presse et kompromis mellom
disse innbyrdessettidende hensyn.

•• 

KRONIKKEN OM PARTISANERIGW .

S.R. 22.15 (norsk) Svenske aviser gjengir i dag on artikkel i
den frie norske avisen Kronikkon som skriver at dt i det siste
halvåret har hevet seg röster for i Norge. Vi må, framholder Kronikker
innordne oss under den allierte krigftiringsplan. For Eisenhower må
Norge i dag stå som en sekundmr krig ssk,teplass. Nordmennenes oppgave
må inziti1 videre bli, å hindre de tyske styrkene i Norge fra å ile de
hårdt presbede öst- og vestarmeene til hjelp. Slaget i Norge er, inn-
til videre, et transportslag, Kronikken konstaberer imidlertid at
alle planer ligger klar, Forelöpig gjör nordmennene sin störste inn-
sats ved å holde seg parat. Signalet kan komme når som helst,

TO TRONDERE SKUTT ÂV TYSKERNE.
den 16.2.

S,R. 22,00 Fra Norge moldes at en tysk patrulje/kom .
til Singsås ved Trondheim og forlangte at lærer Ole KVernröd og gård-
bruker Ingar Trodyen skulle komme med dem. Etter å ha fått kledd
på seg, ble de to nordmenn fört:ned til hovedveien hvor en eksoku-
sjonsavdeling ventet dem og de ble skutt ned uten videre formaliteter.
Senere ble det erklært at'det'hadde vært nödvaadig å skyte:dam da de
var i besiddelso av v,c4en. ::vernr3d var 26, Troyen 37 r.
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SPORSMILET OM SVENSK MILITSRINNGRIFEN I  NORGE.
* * *

S#R. 22,15 (norsk) Agtontidningen gjongir fölgende uttalolse
amerikansk radio angående den venske roaksjon på de sisto tysko

torrorgjerningne i Norge: °To ting er av betydning ued bedbuno1sen
av det offisiolle Sveriges stilling. En eventuell s'rensk intervensjor

Norge, ville være av liten betydning, medmindre den er koordinert
med en alliert invasjon, Om denns vet man intet og Nbrge har ennå
ikke anmodet Sverige omdirekte hjelp."

Denue uttalelsen uttrykksr, skriver Atton-
tidniAgenr samme'mening sam  vi  og noen andre svenske aviser'tar
hevdet. Skal en intervensjon bringe nordmennene noen hjelp, må den
kunne gjennomföres raskt og dertor foretas med betydelige styrker.
Ellers ville tyskere og quislinger få god tid på seg til å heZ%le
landet og bve en forterdelig hevn mot de nordmenn som er hjemme.

Ingen vet ennå om tzskerne i Nbrge kommer
til å legge ned våpnene etter et sammenbrudd pa kohtinentet, Om så
ikke skjer, synes intervensjonene å bli uundgaelig, skriver Atton-
tidningen,

Ezpressen gir også denne oppfatning sin
tilslut ring, Den sund kan, skriver avisen, snart være kaner da
Sverige får en dirkte oppfordring fra den norske regjering og dens
cJlie•to or å skride mnrz i No5ge med. våpenmakt. Det g jelder at rn 


god tid har truffet alle forberedelser militære, politiske og ikke
minst psykologiske 1ik at man ikke star håndfalien og overrumplet
overfo:c nödvendighet€,A av en milibmr inngripen i Norge,

NORS: 't.TN-..T:T:12ST.T.71T1ITIN I LUNDO
r • 4

S1,11,•22.15 (norsk) En norsk universitetsuke b€;g7nner fredag
Lund, 11(-)nSikten er å åkaffe- perwozlige do to

lands okudomiake kretSer til gavn for kommnde fredelig w21oid,
7orsk .7enskapuenn skal holde foredag og =ske kunstrLare med-•
virke,

4..

W3-guIlameder.
heim er stsr.43t

2.1.5 (norsk)

OIe is får imidlertid fortsette,
henhold til "loven om nasjonal al'beids!al:JLsats"

Fen ledende gu11etoetniflge i TrprA.

Kommisariske leder er i Histe tid
innsatt i flere SWrre .'rcndheirnsfiri'iaer bland alinA .L'osen Pamp-
skipsseiskap: 3.% bryggerJ., Tromdheim ::eservinP;, A/S :83tong-
bygg Fiskefirmat Hövij. OyeJ cs & 0o,

Kjets haI c7etatt ledlsen-i ftz.:aer

FIl\R\ILANDS PRESIDENT InIC?

	

R. 19.000 Den finske praSIdent er av helsehenen
forhindret fra og med i dag og inntil videre å Skj&t;te sino ve:7.

gtatsministeren varetar de forskjellige interesser,.
rie1sLIgfOrs,

4VV7:.2  X=JEU.

	

8.R. 19,00 Det nordgående tyske trafikkfly kom
middags ut av kurs over 86dre Tmljel melder forsvarsstaben.Etter

beakytning med varselsskudd fortsatte flyet med riktig kurs. Det
er na tredje gang på fire dager at det tyske fly har kommet ut av
kurs. Årsaken  synes  lbrdag og i dag utelukbande være slar-fra
ansvarshavende, . Fredag var det imidlertit declig flyvevær, hvilket
gjorde det vanskelig for piloten å holde kuwsen i den trange korri-

der- Som er åpen tor ttafikken. Ansv..4_2shavende myndigheter har fram-
hpldt nUvendigheten trf sttirre nöyaktighet i frantiden.'
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YETERINZRDIREWMR KIEVAR•- EN AV "SALIUNNETS. TUTTER"-- OIX•MET VED ULYKKE.

Oslo 11.00-(4) Veterinmrdirektl3r Steinar Klevar omkom
natt til lördag ved et ulykkestilfelle 42 år gammel, forteller Aften-
posten.

Etter eksamen artium studerte Klevar ved
Veterirawhögskclon i K rJiavr o ble uteksamenert i 1929. Etter at
han hadde vært sorAl distrikte_yrlege i Enebakk i kort tid,
slo haa seg ned på Uot;oddec. i 1930. I mal 1935 ble han konstituert
i Bö distriktsdyrleges**,111:ing.og samme år overtok han distrikludyrlee-
stillingen i Jand  -Liwlaact,Fra- ljanuar 1942 blehhan konstituert
som veterinærdirektbr

Steinar Klevar tilhørte de förste pionerer
innen NS og, hadde en rekke tillitsverv innen partiet.

DÖDSULYIZCE

Oslo 18,30 (13) En ulykke har hendt på Stifoss tresliperi
Wndeled. Den 43 år ganle Jbrgen 13råtane fikk klærne bort i en akse. -1

ledning, ble trukket  122d  a; c.:7seJen og fikk alvorlige skader i ryggen.
Han ble brakt til Agde -2 syxebus hvor han döde söndag. Bråtane
var  ucift.

DODSUL=E:

Oslo 18,00 (15) Forleen hendte en tragisk ulykke i Karl
gröndals vog. En Eutt i 11 års alderen hadde hengt seg fast på siden
av en lastebil. Gutten falt av og-ble overkj?irt. Han ble straks brakt
til Ulevål sykehus, men döde straks etter han ble lagt inn.

1§11k5ISULY-laCE .

Oslo 20,30 (23) En kolisjonsulykke som kostet to mennesker
livet hendte ikveld  Ved  D:rafesson st. n2r Steinkjær. I ct farlig
kryss mellom riksvogeri og jernbanen kjtirte sbrgående tog inn i en
personbil, som ble fullstendig smadret. De to som var i bilen Andreas
Reitlo og Bjrn Lip -t)e, ble drept på stedet. Ln vet enno ikke hvordan
ulykken har foregått, men on tror at den som kjZ:5rte ikke har sett
toget, som kom i samme retning som bilen. Reito var 54 år og etter-
later seg hustru og 5 barn. Ki.ppo var usift og i 20 årsalderen.

D(.5DSFALL.

Oslo 20,30 (22) Den"kjente komune- og skolemann, lærer og
ordförer 0 . Snvarveit, Fl&m, er död nnr 83 år gammel. Han var födt
i Ulvik i Hardanger og kom til Aurland i 1887. Han var kjendt som en
dyktig pedagog og var en av Sogn og Fjordanes mest kjendte menn.
i)et  .v-Lr sæzlig Ljeftt..He£:
var således en iherdis forkjemper for Flåmsbane planen.'

TIRET FOR RESOLUTT OPPTREDLN.

Oslo 20,00 (20) Fcra posteks,)editZ5rer på skipene "Framnes",
"Gula", "Fusa" og "Kommondören", er etter hva Bergens Tidende for-
teller, hedret for sin resolutte opptreden, da de tre förstnevnte
skip ble angrepet av fly og senket og for "Kommandörenfts vedkommen-
de da skipet grunnstötte i Alverstraumen. Postekspeditörene er blitt
overrakt en pengegave og tilstillet en skrivelse der Eeneraldirek-
tören for postverket gjennom Bergens postmester gir uttrykk for sin
höyaktelse for den resolutte opptreden viste under katastrofene.

HAMAR.

Oslo 20,00 (19) Ved opprydningen etter brannen i Oplandske
Kreditbank på Hamar, viste det seg at hvelvene har tålt påkjenningen
både av vann og ild. Bankens papirer og sedler har ikke tatt den
mindste skade. Det viste seg også at lokalene ikke er værre ödelakt
enn at virksomheten kan fortsette, når det værste er ryddet unna.
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Oslo 19,00 (17) En innbruddsmani later til å ha gått over
Ringerikebygden i det siste. i de siste dagene av forige uke kom
det otte anmeldelser for tyveri og innbrudd til lensmannen i Nor-
derhev. Klær, mat og redskaper var stfgt1et, I dag ble tre karet
arrestret og de har tilstått å ha begatt i alt femten innbrudd,
bl.a. de otte som er anmeldt. En stor del av tyvegodset er kommet
tilrette.

Vad Aak ved TyrIstrand er det meldt om
ytterligere fire innbrudd og også andre steder har innbruddstyver
vmret pa ferde,

DRIKK OG KORTSPILL,

Oslo 18,30 (-) Forleden natt hadde endel karer satt hver-
andre vre i en leilighet i Fre2cnborgvoien Oslo. De begyndr,e
å spille poker og dct ble drukket adskillig brennevin. JJ.,t oppstod
uenighs om brennevinet og gjestene rt5k opp i et större slagsmål.
Partene Grep til knivan. To av deltLkorno måtte bringes til lege-
v:ten og derf3a ti. Jlevål sykeh,ls. \Tce seinere koln. o.;så gjer.lings.

-,e,sejsktzn forå bli behanil,A for ntvs.liikk. Han ble
oc naGt i a-?est.

:TRYRTANLECG.

Oslo 13,0() 3.0)
Wernersen, .-)pplyser

forl
sxal 11(,a ' -

Pormanneni Ostfold gartnerlag Jugust
at han har planer QM å cpprette et si;örre
:indelse med torvhald 17redrikstad.
Fryserianlegg,

\IFT.F<TIE-f;

Osio 13,0( c3i Kvinnehirden Trondhelm arrangert;e forledon
et festute der fyIkeslederen fröken Riberg- Kjölås som nå trer
tilbake ble h:!ertelig-hy1det for sin innsats. Til fungerende fy1kes-
1eter for kvinnehirden i Sör- Tröndelag er oppnevnt fröken Hjördis

som tilytörer frste garde av US kvinner i Trondheim.

Oslo 11,00) Hordeland Hirdfyiking arrangerte i holgen
sitt vernenterskap på Voss. EesterSkapet tok til Mrdag
med skytekonkuranser. Her seiret Odd Seim, Haus. med 92 av 100
opprlåell.se oåeng örg ble mesterskapet på ski avViklet. I
kiaribrl. T.3 - 32 år Iet 0a.leini fore..n Arn Hauge, Voss, Jbhannes
Sagestac VaAt, klassan 32 - 50 år og Andree.sVatie vant den eldste

Søndag kveld ble det i Stavanger arrangert
ot friidrettstevne for kvinner. Irma Todnem, Sandnes,

t Sesilie Olsen, Stavanger Turn, seiret i lengde
sp:rang. -,:ules•Wt ble vunnet av "ACIlth To:Inem med Der ble også
spilt en hnba1l kamp mallom Stranger Turn og Ulf, Sandnes.

soiret ,tavary;er.jentene med 14 - 13.

Uslo•,51) Som tidligere meldt skuIde Gjövik skiklub
arrenger:, strre renn på Gjövik i helgon. Oet ser ut til at Trab-
bergbal-ken, hvor hopprendet skulde foregå blir temelig hard nå og
,;et er (,.-rfor planer om å overföre,hele rendet til Elverum, hvor
iaan erYituelt vil benytte den nye Vindheiabakken som netopp er
:erdig opiDbyg(7'..
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AKSJEKURSER.FRA OSLO BORS:

4'1/2% StEt 1937 S. 105-,X. 104 1/2,
0 8tat1935,1, K. 103 3/4 3 1/25 Stat 1941,1,S. 105 3/8, K. •

. -104 7/8,- r3 1/2% Stat 1938 S. 105, L. 104,- 44 Hypotekbank S. 107,
K. 106 3/4,- 3 Hvpotekbank X. 106,- Creditbanken S. 142"1/2,
K. 139 - Kreditaesue. K. 8,30,- 'Bjblvefossen S. 21, K. 20,50 1,
Borregard S. 140, I... 18,9/Lis, 139,- Elektrokamisk S. 142 1/2, •
K. 137 1/2,- lisfslund K. 715 Ex.- Orkla S. 295, K: 277 1/2, OMB. 280,
SaUgbruksfeeøeningen L. 1975,-- Union S. 6,00, X. 5,80, Agdesiden
S, 152 1/2, K. 147 1/2 1-' Borgestad S. 230, K. 222 1/2,- bruusgård
Klösterud S, 255, X. 250,- Amerikalinjen I. 230,- Bergenske S. 165,
K. 164, OMB. 164,- Nordenfjeldske,K, 167 1/2„- Ivaran S. 272 1/2,'
K, 270,- Oeean S. 282 1/21 K..275,- Kosmos 2 X. 280,- Odd S. 255,
K. 2451-. Rosshavet K, 387 1/2,

Va1utaku7ser uforandret,
+

INDEKS FOR OSLO BÖR M2,,Re?.

BankakSjer 173,40 (uf..„_) Industriaksjer
199,20 (+ 7,„29) Skipsaksjer 230,90 (+ 0,25) livalaksjer 208,25

0 150).

uNISTRAwONSORDNING FOR TR ONDIEL I-SYR-EIJUSW3 .

Oslo 13,30 (5) I Trondheim erbeider en nå med å få en ny
administrasjonsordning ved sykehusene i byen.

Dagspeeten har hatt en s-amtale med sosia3-
rådmann Selnms som har tat ofp spramålet. Sosialrådmannen uttaler
at til nå har en hatt den erdnixe at en av averlegene også har virket
som sykehusets direktdr, I sambend med ledigheten i direktörstillinge,
har jeg reist tanken om å legge byens samtlige konmunale sykehus unde/
ein ledels e. Videre har en reist sprsmålet 0.raregulering av lön-
nen for sykehusets overleger med sikte på en ordning slik at over-•
legenutelukkende blir knyttet til sykehuset og ikke får htive til å
drive privatpraksis. En slik ordning ble for en tid siden innf,3rt
for den kirurgiske averiegesvedkoNmende.

Ordföreren i Trondheim har qpnevnt en
spesialnemnd til å forberede disseforskjellige spörsmal.

+

OPLAND SKAL FÅ LIUVERX TILHÖSTEN.
IrI

`o 14,30 (7) I 01and har Bondesambandet tatt opp ar-
beidet for å få reist et linverk, og en er allerede kommet sa Iangt

at det er god von om at pl&nene kan realiseres til sommeren og at
verket kan kommF: i drift til h3sten, Det er stillet i utsikt den
nödvendige valuta til kjöp av maski= fra Sverige, Maskinene vil
bli helt moderne ogomed så stor kapasitet at den vil kunne bearboide
store mengder lin pa Izort

verket vil trolig bli lagt til en av
Hadelandsbygdene, kanskje til Jaren,

STORBRANN I DRAMEN,

Oslo 14,30 (6) Seint söndag kveld tok det til å brenne
en av de store arbeiderboliger vedGlaaavorket i Drammen. Bygningen
brente ned til grunnen, og 13 familier, eller tilsammen 45 mennesker,
ble husville, forteller Drammens Tidende.
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LANDBPUKSMELDINGER,(0.R. 13,50)

.Ocner-trdrfteis -Pramtid. I Sverige bedsjeftiger man seg med spörs-
maiet om gcneratordrift også kommer til a opprettholdes etter krigen,
og i hvilken utstrekning. Brånselsko.Amissionens Gengasbu.-
reau er av den oppfatuing at det er tvilsomt om generatordriften kan
hevde seg i konkurransen, hvis ikke bensinprisen blir smrJAg ht5g.

I Sverige er forbruket av generatorbrensel
bereknet tll ea. 50 millioner hl„ hvorav omtrent halvparten er ved og
ha1vparten er trekull, Setter en prisen pr. hl. generatorbrensel til
fire Jroner, vil en tilsvarende bensinpris bli 33 6re pr. liter, fo2
å gi samme utgiftsbelp årlig, 1 alle tilfelle er man forberedt på
at generatordriften ma fortsette temmelig lenge etter at krigen er
slutt.

Lute.b..ln seu kreaturfor, Ved Landbruksh6gskole!1er det i det siste
drevet forinsforsak med lutehalm og det ser ut som om luta skul få
den aller storste betydning når det gjelder å få et brukbart formiddel
av halm, Det er drövtyggere qg hester som kan gjöre seg nytte av
lutehala 1 foringa. Særlig 'godt passet den som for til storfe som kan
ta 15 til 20 kilo om dagen. Både i mjölkeproduksjonen og i kjöttpro-
duksjonen er denns balmen et utmsrket formiddel. Til sau har det vist
segmbra i nengder opptil fire kilo og det ser ut scm om hestene godt
kan greis 20 til 25 kilo pr, dag, nar de går i middels tungt arbeid,
Större mengder gjör dem tungeog dorske.

Det virker svært heldig om en har noe pro-
teinkreiftfor, helst sildemj61 ved sida av lutehalmen i foringa. Sur-
fcr er også bre, da det er rikt på protein og syrene motvirker den
basevirkning eum kan ftfige av mIndre god utvasking av halmen

4ksipake tot3,a.igllasjukdommqri_ Trea", er et utmerket middel kampen
met mang.,31J-jukdommerhOs-husdyra våre. Man må imidlertid vmre opp-
msrksom på eriinneholder mye kalisalt, og dette har tendens til
stse sit-Itandene. Slå dertor v atn over a:Kaen og la den stå ett

dt3gn, AL11,3a1tene opplt5ses lett i vatn og det botnall som blir n4r

en slår av vatnet, kan en benytte som medisin eller forebyggende mid-
del. Voksne kyr  kan  få tre spiseskjeer pr. dag ungdyrene Doe mindre.
Skulle dyrene få laus mage av kuralri. bbr man redusere mangden, eller.
holde opp noen dager. Dersomen har höve til å bruke litt stre mjt51k,

mjölkesyren binde en del av de etsende salter o„; askenkan da uten
videre rystet ut i mj6lka

Skogbrukskurser Eamnes: Det er nå bestemt at det skal sottes i gang
skogbrukskiÅrser ved KainnesLandbruksskole. De blir av fe± og en halv
måneds varighet og er bygd på ,gjonnomgått landbruksskole Det er
forutsetningen at elevene akal kunnekonkurrele med eleverfra Statens
ett-årige skeebruksskoler. Kurset begynner 1. mw. qg varer til oktolle'x
måned.

ksimalDrisor for:grCnns:Iker: Olo ,KontroiRLonnd har i riedhaid ty,Pris- -

---direktc&Wff-WK;g:j8Tfrie7; astsatt følgende maksimaltriss±-for.grnAn-
sakerev-1944 års avi, ved salg i detalj: Prisene gjelder fra 7. mars
til 14,'mars Guler6tter pr. kg. 80, ktitkål 63, tatl6k 205, pa,sti-
nakk 92, peppertot 568, persillerot 131; purre >222, rOsenkål:sel, •

r6dbeter 53, rödkål 621 .selerirot 4, sjallotl6k 510.
Drisene er inklusive omsetningsavgift. • Ved avgiftfritt salg skal.
prisene være ti prosent lavere.

Maksinalpriser for gr6nnsaker fra ptodusent .

på  13stlandet og Sörlandet glelder fra onsd.,,,tg 7. mars til 14.'mars -
for henholdsvis sorsalg og suåsalg Grnzkal pr. kg. 25 (28), gue-
rer• (4E,\, kik&l 32 (35), kruspersille pr. ti bunter  250  (275)-
kål-nt nat1Wc 120 (132) paStinakk 51 (56), pevperrot 400 (44n

purre l3t.. (1431, persillerot 75 (83), roSenkål 170:(187i r6dbeter
27 (30), selerirot205 (226), sja1rot16k 350 (385)., rödkal.32 '(35)
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fleldinger onsdag 7. nars.

TIL FORTROLIG ORIENTERING, I TIL OFF=TLIGG,TRLLSE.
Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

4hg nforklarin;: O.R. Oslo Radio, S.R. Svensk Rcdio. F.R. Finsk
Radio. D.R. Dansk Radio. Oslo Tyskkontrollert "NTB".

- Folkesenderen "Norges Frihet".

VERD.LN & VI. FRITZ IBLEN.

O.R, 19.10. Dot er ikke tv:l om at tilfellet Polen har
åpnet dynene på mance mennesker son ikke tidliccre har villet tro at
slikt no kunne forecå. Lt et lite land son Polen kunne bli så forrådt
av de vestlige ;11.11erte. At de vestlige Alliertc sa fullstendie vilde
la Stalin ordne opp på sin egen spesialuttankte nåte. Når nettopp
tilfellet Polen har fatt mange nennesker også her hjenne har fått _iange
mennesker til å begynne å skinte sannheten cjennon tåkehavet, så fdler
vi oss også overbevist om at mange emigranter ute, og da i fdrsto rekke
de mange flyktede enigrantppolitiere, ikke bare har begynt å forstå
nen ogsa har begynt a frykte hva som måtte konne hvis Norge skulde

en liknende stillirg som Polon.
La oss for eksempel tenke oss at Sovjet

kket inn over hele lorge, Norge ble ned andre ord befridd av de bolsje-
vikiske soldater. Sett at aligrantenes og andres tidligere önskedrdn
( vi tror nenlig ikke at de framdeles har denne Unskedröm) gikk i opp-
fyllelse. Tyskland bryter sarlien. Tyskerne rykkcr ut av Norge og bolsje-
vikerne ruller nedover fra Nord Norge santidig som divisjoner rykker
inn i Syd - Norge gjennon Sverige.

Ned andre ord: Sovjet er fdrstenann til å
besette Norges strategisk viktige kyst. I London vil de norske eniPrant
polltikere löpe fra Churchill til Eden, fra den anerikanske legasjon til
den sovjetrussiske anbassade. I Weshington vil Hanbro og andre löpe til
Roosevelt som hdyst sannsynlig vil la den vente både lenge og vel för
de s1i7per til. Emihrantene hos de vestlige Allierte vil hurtiE nerke
at Anerika og England intet kunne gjdre sannsynligvis vil preblenet
Norge 1 likhet ned problemet Polen dukke opp i Underhuset endel ganger
nen resultatet må nddvendigvis bare bli ett: Norge vil dele Polens skjebne

Det er svært lite son taler for at det ikke
vil Gå slik, For Churchill og Eden vil det jo ikke vave så pinlig son
ned Polen. For noen garanti til Norge er aldri blitt Gitt i denne krigen.

enigrantene flyktet er jo en helt frivillig sak. At de ofrer flåten
likeledes en selvfölge all den stund de ba 0111en plass saalen ned de

mange andre emigrantregjerincer i London. I det hele tatt: c,n1c,rantene
vilde være etter Churchills kyniske op)fatning selv skyld i den situa -
sjonen de var dukker opp

Og hva vil hende her hjenn£' Hva vil for
eksempel hende med de nange familier som emigrantoolitikerne har etter
latt i Norge 9  Som har levd og sikkert har levd neget godt i de fen årene
den tyske besettelsen har vart. De har jo kunnet sole seg i clansen av
de patriotiske nordmenn son ofbet så neget ved å flykte, Hva vilde foi;
eksenpel hende med en fru Nygårdsvold. Selvsagt vilde hun beskyttes av
Sovjet. De er jo direkte alliert med emigrantene i London. Hun og alle
andre hustruer, barn og faniliemedlem2.er e de patriotiske emigrant-
politikere vilde selvsagt stå i en mrstilling nar den röde b«rielses-
hEar kon. De kan jo bare se hvorledes det hele foregår i Polon. Vi fdler
oss overbevist om at nettopp bolsjevikenes franganc i denne forbinuclse
blir fulgt ned den störste interesse dikke ninst av Nygårdsvold, Hambro
og andre politikere. For ikke å snakke om 2,e forsklelige talerör i
London Radio4
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FRITZ IHLEN. Fortsatt.

La oss se litt på hvorledes bolsjevikene
går fram mot den polske eksilregjerines familiemedlemner i det befridde
Po1en, La oss for eksempel höre hvorledesdet er gått med den polske
eksilstatsministers hustru. Det lieger jo nær först å se på dette all
den stund vi nevnte Nygårdsvold. I en svensk avis finner vi en ganske
interessant notis. Det står nem1ig at umiddelbart etter Ohurehills siste
tale ble den polske Londonregjerings sjefs hustru arrestert. GPU brbt
seg inn i hennes hjem i FOlen og förte henne bort til cn fangeleir. Det

jheter at Stalin trenger gisler. Gisselsyytenet er ja nu ganske aktuellt,
impJe Ohurehill ogoEden fikk ganske godt inntrykk av da de tilbrakte
julen i Athen. Sa nå sitter den polske statsministers hustru arrestert
av GPU som gissel. Den svenske avis kan også berette at hun intet galt
har gjort. Hun var-ikke politiskinteresserttog drev ingre politisk
virksomhet.

17. :1,er oss ette
Og enda sitter röster i London radio og jubler over sovjeterneenes
fframgang, lager propaganda i forbinnelse med den strålende besettelse
i Nord - Norge, en besettelse som ikke engang tåler besöket av det Inter-
nasjonale Rbde Kors Vi kjenner jo til at Sovjet svarte blankt nei da
det Internasona1e Röae Kors sbkte 011 å få sende en delegasjon til
Finnmark for å sette seg inn i forholdene'der. Men emigrantrbster eriser
sovjetso1datene, de politiske kommissarer, de gjenvmrende nordmenns
stralende opplevelser under sovjetrussisk besettelse. Og i en polsk
fangeleir sitter hustruer, barn ae familienedlemmer til den:polskt
eksilregjering. De har ikke gjort noe annet galt enn at de er i familie
med flyktede politikere som trodde dc rodde ses iland de de slo seg ned
j Lore5on. Det ligger i sannhet nmr å trekke paraleller.

......

O.R. 13,15. Vårsi1dfisket; Det rike vårsildfisket
fortsatte også siste dögn både på feltene for Esersund og i Haegesunds -
avsnittet, I haugesundsavsnittet både på garn, snupp og landnot: På
feltene i Bergensdistriktet, Sogn og Fjordane og pa-Ebre er det bare
et fåtall drivere og flbytegarnsbåter tilstede og av de sem nar drevet
er ingen innkommet med flangster som for tiden tyder på at det er noen
vesentlig sildemengde tilstede. Det firelisger inntil fbleenrle meldinee
Fra Egersundsfeltene meldes det at et fåtall båter har tatt bra nattsett-
fangster på fe1tet i Rekefjord og på feltetØ. Lbsgrunnen'har en rekke
båter trukket ujevne for det meste gode nattsettfangeter, opetil 35 hl.
pr. setning. Om garnfisket i Haugesundsdistriktet meldes det at en rekke
båter i Skudesnesdistriktet på strekningen Gjeito Geilingen har trukket
-;tort sett bra nattsettfangster fra 10 til 40 hl pr setning. Fra strek-
ningen Solholmene - Kråka - Klepp meldes det om en reeke gjennomsående
. gode nettsettfangster på eretil 40 hl pr sttning. Fra Pj3dvarfeltene me1dez4
det at en rekke båter pa strekningen Bryggelandsosen - Svarteskjær -
'elamdingene har trukket bra, enkelte rike fangster på op-.2til 40 hl p3
ett. Fra Espevmrdistriktet opplyses at e fåtall båte:e pu feltet

Gulhonlskle har trukket gode fangster og på feltet i l'eJstrevåg
her- et fåtall båter trukket optil 70 hl pr setning. Oel snurpefisket
Haguesundsdistriktet meldes det onsudt fiske i Karmsundet omkring Bokm
og i Hervikfjorden. Dessuten er det tattk en rekke mindre fangstel:
1Wemel os Beröyfjordere Landnbtene har fwtsatt vmrt i verksomhet og
det er satt en middels snurpelandssteng i GjeitungsM. Dessuten er det
satt et par bra steng på feltet ved Breivik i Bokn. Det meldes også
om et snurpelandsteng av ukjent innhold i 1.131strevåg og det cr satt
ennu et landnotsteng i. Bbeuelhavn„

Om drIvgarnfisket for ':)yearden ved Bergen
meldes det å være innkommet et fåtall båter med fangsterefra X5til 120
hl er'båt og i Sogn 8c.Fjordane ligger fangstene far Florb og Bremanger-
felene fra 5 til 120,gjennomsnittlig 50 hl pr båt. Nord for Statt meldee
det fra Svinöyfeltet om endel drivere sau er innkommet ned fangster fra
15 til 80 hl, gjennomsnittlig 26 hl pr. båt. Et par drivere med to netters
fangster kom inn med henholdsvis 250 og 300 hl.
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FISURIDILLDINGIbR • Fortsatt.

O.R. 19.15. I tillese til dagens neldinger kan opp-
lyses at det rike setteearnfisket fortsetter også for dagsett på alle
felter i Haugesundsavsnittet. Både fra feltene ved Rbdvær,
Skudesnes og Bokn meldes det om fine fangster på dagsett gjennoagående
2-300 opptil 400 hl. på båten. Hittil ikveld forelieger ingen meldinGer

snurpe eller landnotfisket men fiskeforholdene cr utnerket så det
Ihøran ventesnår som helst neldinger om at disse redskaper er kwmet
eller vil komme i fangst.

Også på feltene ved Egersund neldes det
om godt dagsettfiske.

Om drivgannsfisket i Sogn & Fjordane Aeldesfra Bulands -c; Bremangerfeltene at det ytterligere er komet inn endel
drivere med fangster fra 15 til 150, Gjennomsnittlig 65 hl på båten.

KNOTT-TOWERI NEDBRENT,

19,30 (19). Itafnors nnott-tbrkeri vcd Bblevesen utenfor
Skien er bed middagstider idag brent ned. Brannen op,)stod i selve
tbrkeriet og ilden fikk straks god nærine.). Oulag 50 - 60 hl knott strbk
med. På grunn av dårlige slekkingsforhold var det umulig å få bugrenset
ilden,

Sa-OFORIa41,RING.

Le1e121.00. (26). Sjöfdrklaringen i sakcn angående slepebåten
Breivik som forliste i Sognefjerden den 24dc februar ble tatt epp til
behandling i Bergens sjbrett idag. ',11e mann onbord gikk som kjent under
med skipet og det var derfor fbrerne embord på de to lektere son kunne
avgi forklaring.

Ibrcren på den ene lekteren forUarte at ve
xilidnattstid den 2tde februar hadde stor.mcn bket til orkan os under en
voldsom byge så de fra lekterne at Breivik blc kastet over til babord
slde og sikk under. Straks etter hörte en et dumpt smell, antakelig idet
Breiviks kjele eksploderte. På grunn av det ovcrhendige vær vart det
ganske uaulig.for folkene på lekterne å sette ut noen båt for a redde
betetningen pa Breivik.

På spbrsmål fra donneren on en anså det
sannsynlig at breivik hadde stbtt på en nine eller et annet sprenglegene,
ble det svart at dette kunne betraktesson utelukket. Den sterke orkan
og höye sjö var uten tvil årsaken til ulykken.

TSKERIMELDINWR 2.

ro

21.30. (39).ndelig har det lenge ventede aaslag var-
ildfisket inntruffet, Det neldes om store innsig for saatlige felters
edkommendeoe det swilede resultat av mandagens fiske må karakteriseres
Som meget tilfredsstillende. Utsiktene til et vedvarende godt fiske skal
egså etter sigende være de aller beste. ille redskapsklasser va i full
1.ktivitet mandag. Det var store tyngder over garnfisket i Skudesnes.-
emrådet; Nokså overraskende har silden fun_let veien helt inn i Bömmel-
fjorden, der det nahdag blc neldt on snurpefangster på opptil 1500 hl,
Adskilligc fiskere lå og lyste etter silden sbr for Bokn og det ble tatt
en rekke tildels store fangster på opptil 2400 hl med et gjennomsnitt
på onlag 1100 hl. Disse fangstene ble tilfört Stavanger, Kopervik og
Haugesund. Ellers er det utenfor Bbmlo Gjort et snurpelandssteng pa vel
§000 hl.

bet er rikt sildefiske± i Haugesunds -
distriktet fortsetter. Silden står overalt, ofte helt inne i fjordene
og også natt til onsdag er det tatt en rekke gode snurpcfangster og
earnfanEster. .
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FLUMORSOK.
Y~Y.46~~YY  y4.

Oslo 13,30, (12). Forleden dag ble det gjort et meget dra
matisk römningsforsök fra fengstel i Hbnefoss, forteller Busketuds Blad.
Forretningsfbreren i Norderhov forsyningsnemnd satt i eneselle, mIstenkt
fer tyveri og underslag av rasjoneringsmerker, Han slo hull i Veggen
og kam inn i nabosellen hvor det satt tre karer. Sammen besluttet de å
rbmme gjennam et vindu. Vinduet var imidlertid boletet forsvarlis og
da det ikke lyktes å kdime ut, oppga de forsöket. For å dekke over
hullet satte de fyr på, men fIgktforsbket ble oppdaget og alle tilstod,

FLY OV.LE SYDSVERIGE.

Oslo 13.00. (9). Fremmode fly fMy tir.edag kve1dovo
Gbteborg. Overflygingene som begynte like Cdr klokken 22 pågikk en halv
time. Luftværnet var i livlig virksomhet. På grunn av det lav6 skydekket
var det ikke mulig å se flyene, Over Varberg passerte i tiden reellom
klokken 22 eg 22.30 flere bölger av fremmede fly på vei mot syd. På
grunn av det disige været kunne man heller ikke her se flyene. Luft -
værnet var i 1ivlic virksonhet,

S.R. 12,30. Under overflygingene ved Göteborg igår -
kveld ble etter alt å dbnme en tysk konvoy angrepet nordvest for
Vyvingen Sterke eksplosjoner såes og hbrtes. Detonasjonene var
av og til sa kraftige at husene ble rystet på Nyvingen. Splinter fra
luftværnet slo ned pa forskjellige steder i Gbteborg.

EPISODEN VED BJ6RUEFJJ:LL, .
y

R. 12.30. Jennbanestyrelsen har ennu ikke nottat nqe
t112:?edsetillende svar fra de tyske nyndigheter vedrörende overgrepet'
mot de svenske jernbanefolkene ved Bjbrnefjell på den elvensk norske
grensen, Trafikken er således framdeles avbrgtt v humallitære hensyn
har man imidlertid besluttet sukseslvt, å stille jernbanevogner til
disposisjon ved den geogrefiske grensen i tilfellcr hvor det sjelder å
stötte Svenska Norgeshjelpens virksonhet. Det dreier seg in5.alertid %pare
04 9n overfbrsel av matvarer, gavepakker og post, og C.:ette ble begynt
idag Noe svensk jernbanepersenale konner inidlertid passere
grensen fbr den tidligere ontalte garanti foreligser.

BRLNN I OSLO

O.R. 1200. Tirsdag kveld brbt det ut brann i Rbdfyll(?).
zata 30 i Oslo. En mindrebakbygning soil tilhbrte rörleggerfirmaet Ibsen
,Jensen stod i fullx -)rann & brannvesenet kon. Hele kvartalet var truet
men slUkkingen ble hurtig gjennomfkirt, Bakbygningen ble sterkt ekadd og
det ble gjort litt skade pa bygningen til Holters lys - og Såpefabrikk.
Brannen skyldes muligens gnister fra en pipebrann i nærneten-

MELDING TIL SNURPLRNE,

O.R, 13.15. Snurperehar ikke anledning til å ne1de inn
.landsteng over radio.

Sådan innneiding må skje over rikstelefonene
ordinære stasjoner.

Silaesalgslag til snurperne),
(Denne melding var sendt ut fra Noregs
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0,R. 13.50. I et rundskriv til fylkeskontorcnc nyliG
har landbruksministeren ytterligere innskjerpet den alvorlige situasjon
ned hensyn til å få hoeget oe fraucirevet det pålacte td.l'erkvantun for
innev=ende år. Det heter her bl.a.:

at dct under de nu=ende forhold nå skog-
o?psynets funksjonærer gjöre sitt ytterste for å nedvirke til ct heldig
resultat av skogsdriftene i den gjen=ende dcl av driftscsongen og en
nå da anvnnde de nidler som står til rådighet for å gjennonfdre hogstcn.

I förste rekke gjender deet offentlig over-
kelse av driften for eierens rekning eller offentlig rotsalg hvor

togens eier eller bruker ikee selv etterkaener påleggene.
Landbruksdepartenentet har derfor be

nyndiget fylkesskognestrene til å treffe avgjörelse i slike tilfeller
uten at saken forelecces skogsdirektoratet. Når det gjeldur tvanes -
på1aet virke må det sa_leeebeides Led skogforvateren i '‘eeke
distrikt son skal frEesta ec orgerisere jeeet,enehogbIsn

Sckretær helge Rosenbeie i Norecs Birökter-
lag opplyser at næringsdepartenentet har tildelt biröktcrlaget endel
sukker oppsop til bifor. Som kjent bJ.e det tildelt nce sukker til biene
siste höst og mange bifålk er nu vanskelig stillet son fölge av den
dårlige honninghöst ifjor. Særlig vanskelig er det for de vandrebi-
rkterne soel sökte å utnytte lynetrekket i Loncsberetraktene ifjor hest.
Her kon kubene tonmere tilbake enn da de ble sendt opp og disse bifolk
er derfor særlic hardt truet av sultedMen.

Söknad am sukkeret til biene scndes til
lokallagene der hvor det fins slike eller direLte til Norges

Den nå inneholde opplysninger on hvor ,lange bifolk det er son
-enger sukker og hvor mange son n2  antas å dd av sult derson de iike
r hjelp. Det er viktie at sUnadene blir sendt så fort son nulig og

slik at det sukkeret son nan nu disponerer over i f?Jrste rekke blir til-
delt bifolk som holder på å db av sult.

Ved dyrking av tidlig3nnsake bör en i
störst mulig utstrekninc utnytte jordpotter da forskjellige vekster son
for eksempel kål, kan bli ferdig op)til fjorten dager TZ5r enn n'r en '
bruker vanlige utplantingsplanter. Jordpotter er enkle og Greie å lage,
hvis en har en skikket maskin, son for eksenpel pottemaskinen Staup.
Den leveres son regel ned to forskjellige former, en på 5 csa,or. on på
7 an. tvcrrnål. Pottene lages av to deler eed drivbenkjord, en del torv-
strö oc en del velbrent husdyrejbdsol. Jorda må vs3re passe fuktig så
det henger godt sanmen ved settingen. Pottene fylles med jord og det
plantes en plante i hver potte, Nar planten skal flyttes ut på friland
er som regel hele potten Gjennonvevet av rötter os kan fölge ncd til det
gye voksestedet slik at planten kan forsette veksten praktisk talt u-

hindf.et av onplantingen, Istedet for jordpotte'r kan en oeså nytte potter
av papp nen pappen tas bort ved utplantingen.

Det er lykkes planteskolelE2rer T. V31Qtad
ved jstfold å få fran gode grunnstaelmer av villepler. Han preduserte
ifjor 40,000 grunnstanner og iår 50,000. Völstad forsöktt i 1940 _led
pressepler fra Hardanger, men forsöket nislyktes fordi kjennene ble öde-
lagt. Han så da ingen annen utvei enn å få tak i villepler og disse har
han wert meget fornöyd ned, men ett kilo kjerne kommer på 200 kroner
så det blir en kostbar historie. Og arbeidet ned å ta ut kjernene tar
dessuten nokså lang tid.

Produksjonsdirektoratet har utarbeidet en
oversikt over de beste sorter og stame,er av rotvekstfrö son kan nyttes
iår. De förste stanmer av rotvekstfrö soM nu blir brakt i handelen, passe.
godt for norske forhold. .ev nepe er det nange sorter og ienenfor sortene
igjen er det mange gode stanner. Produksjonsdirektoratet har i sin oVer-
sikt over de stanmer som det nu er nulie å få tak på tatt ned Yellow
Tankard, levitIdainepe, stersunder og Höstnepe. Lllc disse sortene er
ganle gode sorter som er vel kjent ned unntak av höstnepe.
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L£U1DBRUICSITELDINGM. Fortsatt.

Mstnepen cr en ny sort, en forholdsvis
raskt voksende fornepe som er konmet fra Dannark. Rotformen er rund, nen
noe varierende mellom kuleformet og flattrykt. Skalfarbegn cr son regel
grnm, nen både fiolett og rödlig forekonrer ikke så sjelden, Höst
nepa er storvoksen og kan tynnes til vanlig avstand for neDe. Kepe
sorten er dessuten lett å ta opp on hZ3sten. Ettcr danske op)gaver Gir
b.stnepen stor avling både når det gjelder törrstoff og blad og dez

,]eget trrstoffrik til å være nepe. TörrstoffinnholLet cr op3gitt
‘wtil å være 10.3 prosent i rt5ttene. Wstnepen er så vidt prøvd på Vidar-

Sjå og assistent Sevald Skåre sier at dette nepeslaget lover nokså bra.
' Det skulle iallfall ikke være_noe å tape på å dyrke,denne neDen der det

er behov for en rasktvoksende og törrstoffrik nepe,
klrot p.c2de7isdkøratot-

e.t både Bangholm og WiIheinsbu.eger fins i himeelen,
likner mye på hverandre nen der de cr fare feI klumpr 71J.
burger ()tefte 8 være den sorten sau vil stå seg bestK. Nå-2det gjelder
bete sa anbefales det  å gå  over til å bruke törrstoffrike forsukkerbeter.

Oplands fylkes avlstasjon for hZins Valle
landbruksskole er utsolgt for daggamle kjuklinger för de er komc.et ut
av egget, Landbrukslærer Voldsmter uttaler at etterspörselen etter -
kjuklinger for vårlevering har vært så voldsom,at en nu har nåttet sette
strek over nottakelse av flere bestillinger, r;v1stasjonen kan ikke
skaffe ner enn ca 8000 kjuklinger og ingen bestillinger for mer enn 20
til 25 stykker hver. .vlstasjonen vil også iår levere rugeggg og en

•rekzer med å kunne skaffe 7000 til 8000 stykker av disse egg.

For den som skal arbeide mcd avl av rot-
vekstfrö ev egen stamme kan det «mre nyttig å kunne bedönme tc3rrstoff-
innholdet i rb'ttene, Forsöksassistent Jens Roll Hansen gir i Norsk
Gartnerforenings tidsskrift en utgreing om hvordan den uövdc påcen lett-
vindt måte kan velge de rtter sem har störst trrstoffinnhold. Rötter
av en strrelse tegges i rett vann, Hvis alle rtitene synker tilsettes
vannet salt inntil endel flyter, De son flyter sorteres fra og de son
synker tas ut til frbavl. 1Wtter ned Myt törrstoffinnhold er forholds-
vis tynFe enn rötter med lavt törrstoffinnhold. En kan ikke på denno
naen fa fastsatt törrstoffprosenten, idet ki bare foretar en samnen-
1:1.kning av de rt3tter vi rår over og finner ut hvan av den som er ski,kLet
til fr'davl. PrÖvene kan reguleres ved at man sorterer fra elle röttev
som flyter (festen av sendingen falt bort) ---

FORBUD HOT SLLG .;;V VED TIL B0LIG0P2V2.MING.
.4 1

Oslo 13,30, (11) Etter hva veddirektör Whist opplyser til
"NTB" er det i disse dager sendt ut nolding til alle byer cg de TWrre
forbrukssteder på landet on at alt salg av ved til boligoppvarming fore-
löpig opphöre, Det r först og franst transportsituasjonen son
ligger til grunn for denne bestenmelsen. Situasjonen er nu slik at all
den ved som en har fått fr&I til forbrukkstedeno og likeens den veden
sam blir franfitSrt heretter nå gå til sykehus, ganlehjen, knottfabrikker
og andre livsviktige bedrifter.

Vil dette si at vi heretter ikke kan rekne
med mer ved til oppvarning denne sesongen?

Bestennelsen går ut på at salg av ved til
boligopyvarning ska1 opphi5re forelöpig, nen det bærer jo allerede not
våren, så hvis det ikke skulde sotte inn ced en kuldeperiode kan en nok
rekne med at forbudet vil gjelde for resten av sesongen, Det er ikke
forutsetningen at det skal kunne gis dispensasjon fra forbudet,
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filCONOMISK OVERSIXT.

Oslo 14,30. Aksjekurser: 4 1/2 Stat 1937 S 105, X 104 3/4,
4 Stat 1935 I S 104 1/4, IC 103 3/4,
3 1/2 Stat 1941 I X 104 7/8.
3 1/2 % Stat 1938 L S 105, X 104.
4 % Hypotekbank 1938-3 107 1/8, X 106 3/4,

Ons. 107,
3 1/2 =;:Hy-Qotekbank 1941 IC 106 1/2.
Xreditkasscn H 825. '
Creditbanken S 142 1/21 X 139, ans 140.
BjUvefossen IC 20.50.
Dorregård S  141, K 139. '
Elcktrokjemisk S 142 1/2, K 135.
Hafs1unflit 720.
Orkla S 290, IC 285.
Saugbruksforeningen X 1990.
Union S 6.00, I: 5.80.
Agdcsiden S 155; X 147 1/2.
Tor:cstad 3 230, K 222 1/2.
-13uu:Gård Li3sterud K 250.
Alerikalinjen X 230, Oma 230.
:erF?enske S 168, X 166.
Hordenfje1dske X 167 1/2.
Ivaran S 275 IC 270.
Ocean"S 232 1/2; X 275.-
ICOS4OS II S 285, K 280.
Odd S 255, X 245,
Ikeshavet X .387 1/2.

Valutakurser uforandret.

Oslo 10.30. Ensrosprisindeksen pr. 15. februar er ufol--
andret fra måneden far, 177.6. 'Indel‹:sa11et for gunmiprodukter cr steget

prosent. De andre gruppene er nforandret.

Den 3dje mars ble det holdt general -
forsamling i Bt$ndernes Bank A/S. Bankens årsregnskap for 1944 ble en-
stemmig godkjent. Som med1enner av bankrådet ble de uttredende gjenvalgt.
det etterfölgende bankrådn4te ble landbruksskolebestyrcr 4. Traetteberg

_gjenvalgt som ordfZ5rer.• Solu styreiiiedler= ble likeledes de uttredendc
nsdlenner Ejenvalgt. Ved hovedkontoret disponent Otto Christophersen,
ved Telenarkskontoret fabrikkeier Xar1 Xleve, ved Roga1andskontoret
gårdbruker G. Thrane Skadsem og ved Trndelagkontoret gårdbruker
Moksnes.

Finnlands bank har Gjort opp regnskapet for
året 1944 som viser et overskudd på 222 1.1illioner finske nark mot 232
millioner mark for 1943. Seddelonlöpet.er i 1944 Gått opp til 15.66
milliarder finske mark. StiGninen utgjr altså 5.23 nilliardcr mark nens
det i 1943 vare var en økninG pa 1.21 milliarder finske nark.

I aret 1944 Gikk verdien av den svenske
eksporten ned red 326 milliorier kroner etter de oppsaver son foreligGer
idag. Denne nedgang svarcr til an1ag 28 %. Importen gikk derinot ned _led-
bare knappe 150 millioner kroner son svarer til 8 Nedangen på cksport
siden rammet i fbrste rekke gruppene maln og neta11er. Saledes sank for
sksempel de svenske leveransene av jern,laln med hcle 55 % og nådde ialt
14.re 4.58 millioner tonn. Ellers var det s&3nlig nedgang i eksporten av
trm1ast.
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OFFSIELLT.

Oslo 21.30. (32), Finans og TolldepartemeLtet: Distrikts-
sjef i Bergen tolldistrikt H. A. Benum meddeles etter sbknad avskjed
fra sitt embete fra og med den 19de april 1945.

Intendanturkaptein Horn gis avskjed
i nåde fra fastlönnet offiserstilling fra 5te januar 1945..

Kaptein T. nd1er gis avskjed i nåde fra
fastlönnet offiserstilling fra llte mars 1945.-

KRYPSIarTZERE PÀFERDE.

Oslo 21.30. (33). Det har i den Senere tid foregått en ut -
strakt ulovlig jakt på elg over Hadelandsbygdene, men i disse dager har
krypskytterne i Jevnaker slått alle rekorder idet det på et område'av
snaut 200 mål i bygdens sentrale strök or funnet ikke mindre enn 7 elg-
fall. Til å frakte vekk kjöttet har krypskytterne brukt hest og slode.
Det er mere enn 1000 kilo kjött de har fraktet avgårde, Elgbestanden
Jevnaker er liten og det innhogg krypskytterne nu har gjort i be-!

standen er ersbetydende med at de har renset skogen for elg.

STOOKHOIE PIL NORSK.
-- 11•• 

S.R. 22.15. Da marinens hovedverft i Horten ble boabet
23de februar gikk flyalarmen litt over klokken 19. Like etter dalte
Jysbomber ned etterfulgt av bombefly som slapp sin last i lbpet av en
halv time, E's'Aer angrepet stod hele verftsomradet i bra,1,.n. Brannen varte
flere dager. På norsk hold betegnes angepet son 100 ;J vellykket,

Skaden på matineverftet er total. Også pa tyske fartbyer i havnen var
sk(den stor, En jagersom ble hårdt rammet like fbr jul fikk ytterligere
skade. Den hadde fatt onbord radioapparater og peilcmateriell til en
velai av 1 mfllion kroner. Virkningen av angrepet betcgnes som katastro-
fale for den tyske marineledelsen. Den tyske luftværnE-jefen for Horten
skjöt seg en dag i fcbruar, Dagen etter begikk den tyskr3 sjefen på ?ist-
bya utenfor Horten selvmord, Han hadde vært i forhbr etter en kraftig
e"csp1osjon på jstbya den 21de januar iår. Ved hans begravelsc holdt den
tyske konmandanten en tale hvor han betegnet avdöde som enfeig forrwdcr.

uisling har innfbrt en ny lom em -Jlansaking
som åpner alle nuligheter for ytterliggående quislingelementer. Politict
får fulimakt til L. sette igang ransaking av offcntlig eller privat'
kontor, forrctning eller bedrift som tilvirker, repararer omsetter,
eksporterer eller oppbevarer varer eller andre gjenstander av enhver
art, som det heter i bestenmelsen. Det cr, sier man på norsk hold,
anektelig en ganske omfattende bestemmelse. Hertil kommor en passus om
at enhver person som oppholder seg på onråde ellcr i dets uniddelbare
nærhet kan onfattes av ransakingen.

lyskerne har en felles plan-med Danmark
og Nore, antar Norgesnytt i sin leder idag. Vi har oså, fortsetter
avisen, alltid vært tilböyelig til å tro og håpe at vare Mierte har
en slik fellesplan. Tyskernes metoder har vært svært forskjellige i de
to land, I Dancark slapp de terroren lbs gjennom Schallburg, Sonmer
og nu Hi. I Norge drepte de mennesker etter en slags rettergang. Nu
ser det ut til at metodene nærmer seg noe for Norges og Dannarks ved-
kommende, Den siste organiserte henrettelsen av de ti danskenc kan være
en unntakelse fra regelen on det-absolutte kaos mcn det kan ikke være
noen tilfeldighet at NS har fått stbrre makt i ITorge gjennom hird og
statspoliti. Ved å bkede norske forrædernes autoritorte.politiære makt
innfbrer man i virkeligheten Sammermetoden i Norge også. Med denslags
politivirksomhet fblger alltid spredté aksjoner og motaksjoner. Ebtodene
i Danmark gikk, fortsetter Noresnytt, siickert ut på å forvirre be -
folkningen. Det lyktes ikke. Haper de nu på å forvirre nordmennene? Det
gjelder at vi er på vakt, fortsetter bladet som understreker at noe av
det viktigste er a fble seg fram til alle endringer i framgangsmåten.
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STO=OLM P. IORSL. Fortsatt.

Nordmenn og dansker gj.5r klekt i å ci akt på alle teen i hverandres
land, De kan lm»e av det.

Det hLr lenge gått rykter om tvangs -
evakuering av Tronsö. lu 1.1eldesat 2500 russiske krigsfanger skal vcare
lastet ombord i et transportskip for å föres srover. Larinedepotet i
Tromsö skal vE,3re flyttet til I:arstad. Likeledes er dcn ammunisjon
tyskerne har lagret i Trems3 f%rt bort, Ferske neldinger Går videre ut
pa at tyskernes ödeleguelse av Ha.lerfest nu er total, v denne, den
nordligste byen i verden, med vel 4000 inhbyggere står idag bare grav-
kapellet igjen.

20de februar ble en tysk soldat drept av
et revolverskudd son ble avfyrt cjennom vinduct i en barakke på Fagei-neF
ved Narvik. Tysk politi sperret hcleområdet oc foretok on grundig
razzia men uten resultat.

Ifnce cn-neldinc til svonske aviser er
skipsreder og advokat 2irc e'lUrning Wilhelnsens rederi i Oslo,
og Grosserer Dirger Lie i Norges st'jrstc kullinportfirma arrestert.

Lt TT telegram f-a Oslo ikveld melder at
to hirdnenn ved middegstic. igår 113.c såct under an razzia ve( Frodens-
borgvei i Oslo. Razzlcen sp.m. s1c 2cretatt 1.irdens såkalte alarm -
enhheter, omfattet krops7',tasjon forbieasse-endc. Ba en mann som km
op)over Eaten ble st(-)et, fer v itasot av to hirdnenn, trakk han fram
en revolver og skjöt hv.,ret;er han forsvandt i sprang. Den ene hird-
mannen ble truffet i benet, den andre fik. et ganske alvorlig sår i
nagen.

Idag ble proposisjonen Orlden svenske stat
kreditgivning til utlandet avgitt, Fo2tidon utgjör de utestående kre-
dittene rundt reknet en milliard k:Jner, hvorav over halvparten er be-
reknet på gjenoppbygginf,:sleveranser. Gaver er gitt til en verdi av on1a
d50 nillioner kroner. Fina.asninistcron frailho1der at det cr om å gjbre
at Sveriges eksportkapasitot fullt utnyttes til cjenoppbyggingsformål
hvorved eksporten i en viss utstrekning forutsetningsvis bdr skje på
kreditt. For å muliggjUre dette må Svcrige fa nokk av de råvarer som
trengs til eksportproduksjonen og eksporten nå skje not kontant i en
slik utstrekning at belastningen på valutareserven kan bcgrenseB. Den
kreditgivninE som allerede er forekwil-:et cller som cr å vente ansees
for å tangere crensene for Sveriges kredittkapasitet. En utvidelse av
kredittene forutsetter 31:et import. Godtar rircsdagen de forskjellige
fors1ag i proposisjonen vi1 den svenske kreditgivningen stigc til 1800
millioner kroner og cavenc til ca 500 millioner _roner. I en sannen -
fatning av Sverices totrie ihnsats i kreditter og gaver til utgange,,
av neste budsjettår rekner finansJinisteren med en narginal på ca 250
millioner kroner, Totalinnsatsen vi1 dermed ca 2.5 nilliarder.

Sjefen for det norske skolekontoret i Sver.
lektor Nygård, opplyser at tallet -på norske clever på kurser og skolcr

Sverige stadig öker. Idag er det 1431. Henskten mcd hele den norske
skolevirksonheten i Sverigc cr å nytticgjöre fleSt mulig til gjennopp-
byggingsarbeidet i Norge etter krigen. Ved Universitetene og höyskolene
i Sverige fins det nå 220 norskc studenter. Uollom 70 og 80 studenter
har hittil avlagt full enbetseksamcn, dessuten er det avlagt eksamoner :
cn mengde enkeltfag. Gymnasict har for tiden 230 clever, Onkring 20
nordmenn studerer idag ved tekniske höyskoler oG 100 ved lavere teknisk(
skoler, Ved forskjellige yrkeskurser cr det 300 elever. Skolejjefen
peker videre på det problemet som folkeskolen cr for de norske barna.
Disse går på svenske skoler og har for det mcsto svenske learere. Når
oppholdet i et a4net land varer i flere år er det ikke så lett, bl.a.
i ub.'dervisningen i 3ajemstavns163re  oc  norsk literaturhistorie. Salfilede
norske klasser og korrespondansekurser er imidlertid bed hell forsökt

stor utstrekninr:.
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STURLASSON.

d 13") r4 av saaaat av e -

0,,gavenl1kt .

Alle 1/2enae kJ/2ekort 2aa sement utstedt
f/r 84 mars d. aa., er foraa/b1g satt ut av kraft, ålik at hJI2eker..
.to. fra og med idag ikke kan effektueres av semeortfabrikker og
forhandlere, Udekkedo 14pekort. be!roende hos 2rodueenter, forhand
lere og forbru ere sendes snarest mUlig og senest innen 20 mars
d. aaa t11 neringsdepartementets kontrollkonter for bygge of ataeggs-
virkeomhet,Grensen 3 fJerde otg, Oglo•-

Etter hvert aom do ueffektuerte k5/23kort
paa sement kommer 1nn tll kontroIlkontoxet, v11 de-bli gitt ny
1,I4(velse og 1 tlifelle bla utstedt nyv kort med gr/nn farge til
erstatning for de 1nnsendte.Desuten v!ab det etter hvert b11 ut-
stedt en dea nye kJ/2ekort med-samme farge t11 dekning av de mest
11veviktigp behov, Semetfabrikkene og forhandI2rene kan straks 1ever,
svi ent mot dlase nye ha/pekort.

Samtldig har avde1ingenfor industrifor -
synIngen med hjemmel. 1 forordningen av 23. oktober 1940 om plikt tiI
aa gi opplysningerom behoadninger av vieåe vaxer bestemt at
enhver 8.40:M bes1tter sement 2aa egene eller andres vegne, skaagi
oppgav . ov er b eholdnInger 2r . 8 maxs d .aa t11 neringsdepart ementets
kontrolkontor for bygge og anaeggsvirksomhet. 02aganen sora gis 1
a1m1ndellg brevs foxm, s:kal vere 2ost1agt lnnen 12, mars d.aa..

Overtredelse av omsetnIngsfoxbudet og .
unrilate5a:e avaa gi o2agave aner avgivelseU7 uxiktig ealer ufuala
stendlg e2gave.elaer modvirkning til dette er• straffbar og kan meda
f/re inndragn14,

05.1o, den 8, maxe a945.
Sturlasson.

FLUKTFORS ET 2.

081 o 9,30 ( 20) I sa,liband med det dramatiske ,..naIngs-
fors/k fra fengslet i Hienefoss hax Ringexikea. blad innhentet ncen
n "kmere anke1thet er

Fers/ket fant sted ved seks- tIden om
morgenen. Det viser eeg at ferretningsf/reren. i N.oxlerhov forsyninge-
nemd aalerede for en tid s1den.hadde satt aeg I forbtnnelse med '
karene 1 nelbosellen, De hadde da erklert seg Villige t11 aa fors/ke
aa fIykte og det vax ogsaa Vesent11g disso tre kaxeno som var mestre
for hallet mellom sel1ene. De hadde 1aget det ved hJea2 av bordkniver.

Da de ble klar over at det 1kkekrtet
aq koma ut, satte de fyr 2aa vegge n mellom selaeno for aa
forklare huDD et med at ae maatte ha luft Vaktmestren f1kk aale
fangene 1 s kkeXaet og sa ukket brannen80.m allerede da‘hadde faNtt
et faretruende omfang. Elere av sellene var fuaa e av tung brannrf‘yk.
Han epplyser at han kom tla 1 siste alten, Hadde han vaert altt
eelnere ute, er det sannsyna1g at bygningen vilde ha brentheat ned
og mange fanger vilde ha omkommet.

lyrsttkkene hadde 11dspaasettexae faatt
inn t11 seg 1nnbakt I br/d.

LENSMANN TILTALT

0s1O 21,00 (25) Gjennom stateadvokaten er det I disse
dager relst t11t3le mot lensamnnen ± Skaanevik 1 Sunfordland, for-
te 11er Bergens Tidende, I fJor h/st-bledet konatatert at lensman. -
nen ikke kundv gj/rerede for et st/rre pengebe1/2, og etter at -

hans. 2a2iere var blitt othyg1g gjennomgaat av wevlsjonen, ble
lensamnnen arrestert.Det vlste seg nemlig at han hadde gaort seg
skyldag i underslag av vel 9000 kroner.

Statsadvokatens tiltale gaar dessutem ut
aaa utroska2 1 tjenesten.og ereskrenkelseoverfor en tiq1igere

betJent, sgm lensmannen s/kte aa velte ansvaretover 2aaa
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MLDINGER FRA. FOLUSENDEIW.

N.F. 18.00. Fra forskjellize deler av landet neldes
et tvangsutskrivningen til den'akalte arbeidsinnsats har tatt nyc
svartere farger. Den bcryktede ilitlerlakei strup har nu gjort scg fri
fra en hel rekke andre gjöre .22.1 for helt å kunne ofre seg for tvancs-

kb;Itskrivningen.
Landsnonn, nu cjelder det o.2 åvEare pa vakt.

Husk at alt slavearbeide for fienden er beyko»et av den aktive hjemne-
front. Nu når hitler - Tyskland står stil3et overfor dc störste vansker
både på det i1Ii1itare og det industrielle onråde, nu når våre alliertes
armeer hanrer lös på hitler - Tysklands livssentra både Ifra Zist eg
fra vest og når disse slag snart konmer til å bli fulgt av wifabtende
nye allierte operasjoner både fra nord og sör da blir Hjawefrontens
prrole: i.iot arbeidsinnsatson, ner viktig enn noensinne.

Hitler - Tyskland har tapt Schlessia og
andre viktice industriområder oc nazityskerne setter nu allc kreftcr
inn fOr å utplyndre de ennu okkuperte land oc områder for industri-
varer, råstoffor oc arbeidskraft til siste rest. Og dette må oc skal
hindres.

1:en dossuton og dct er den største fare -
har nazityskerne ennu inke beravet sine e:raIe planer am å tvangs
nobilisere vår mannlice ungdom som kanonnat for Hitlers allcrede tapte
krig,

Under .;,islings siste besök i Berlin ble
'ette spörsmål forelact han ennu en gang, I  (lin onfattende tvangs -

bilisering til den sålealte arbeidsinnsats forsöker nazibandittene
realisere sine skumle planer, Dutte er :rtter1gere en grunn til at vi
ned alle nidler nå opprettholde c).; skjerpe beykotten av alt slave-
arbeide for fienden, ja hver cneste tvangs:wbiliserinc, likegyldig i
hvilket navn den blir cjennonfört.

Landsmenn, ve3r på vakt. Forsvinn fra slave
leirene. Husk at veicn fra tvangsarbeidsleiren til hitlerar,leen ikke
er lang.

I Vcstfold har tyskerne og quislingene lidt
et avGjbrende nedeflag i forsbket på å tvancsnobilisere var ungdom til
den sakalte arbeidstjenestc. J'ernbanevocnene som var bIitt bestilit
og politiet som hadde innfunnet sec på C'e forskjellice jernbanestasjoner,
var helt overflbdic da ikke en eneste gutt eller Gjente innfandt see.
Dette eksempel nå bli fulgt ever hele vart land.

Etter hya den svenske avisen Svenska Dag-
bladet melder hadde nytteriet blandt istcrikste soldater i Ebbenhavn den

februar e-Wrre onfang enn tidligere antatt. Soldatcne som var
%..enet fra Norce, skuldc overfUres til Ostfronten, men österikerne stillet
krav om å få bli i Dan.lark. Da dette ble nektet den svarte de at de
likegodt kunne c1.5 i Dannark som p(å Ostfronten, De nektet bestent å la
seg före vekk. Den kanpen so.1 o4sted varte hele fire tiner on hatten
endte med at nere enn 300 nann pa begge sider ble drept. Den överst-
kommanderende for okkupasjenstro)pene i Danmark, Lindemann, lot 200
österikske soldater skyte. Ltter en lang og blodic strid klarte Gestapo
og SS troppene å overmanne österikerne.

I Osle er en rekke bedrifter og verksteder
eom arbeider for tyskerne blitt ödelagt av våre patrioter. Blandt disse
befinner seg Olsen & Börjes nekaniske verksted, nen mange nye slike slag
må_rettes ikke bare i Oslo men over hele landet, med det mål for byet
å drive de tyske okkupanter ut av landet.

vvvvv VVVVVvvvvv
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FYIKESIPiiRER HOUTS TALE I COLOSSEULI IKVELD.

Oslo 18,00 (15) Enhver som har en smule fatteevne, er klar
over at krigen, det vil si kampen om Luropa er gått inn i en avgjörende
fase. Denne krigen har været spekket med overreskende og dramatiske be-
givenheter, men 0.111en ting har vi aldri været i tvil, nemlig at Tyskland
vil gå ut av krigen som seierherre, begynte fylkesfdreren.

Tysklands veldige b1odoffs3r og umåtelige
materielle innsats under denne krigen krever at den tyske nasjon skal få
friheten som lönn. Noe annet vilde vibre historisk absurd c:)3bety on
utenkelig vold. Mot den kulturordning og siviliserte samfundsordninr;
som naturen har frambrakt i Europa.

Selv hvor Godt understöttet bolsjevikene er
fra sine vestlige kampfeller, så vil de til syvende og sist rende seg
en så kraftig tysk stake i livet at de må söke tilbake til det 1&3rke
fastland og lor lange tider oppgi forsdker på å erobre de land og de
folk som ligger hundrer av år foran dem i materiell og kulturutvikling.
Og sammen med dem vil England gå sin fullstendige tilinte4jörelse i möte
og yankeene vil måtte trekke se tilbake til sine eEne omrader. Amerikas
skjebnetime vil ikke la vente pa seg og den vil bli både ubarmhjertig

‘prog hård.
Jeg er ofte forundret og nedstent over

hvorledes enkelte av våre egne landsmenn ikke lerger har zot til å rore
ut sitt varsko mot den truende bolsjevikfare. Bare en natr kan lulle
seg inn i den tro at bolsjevikene kommer med fredsplaner i hendene og
er beredt til å vandre tilbake når krigen er tilendebrakt. For Norge
er ingen redning å söke hverken i bst eller vest. Uorges redning ligger

hendene på den tyske soldat, kun ved hans seierrike innsats er det
mulig fortsatt å aksistere som nasjon. Og i samme stilling er ikke bare
vi, men de övr[hge europeiske nasjoner, enten de nå befinner seg
eller utenfor krigssonen.

Vårt lands oppEave i denne sluttkam.pen
er klar. Vår plads er ved Tysklands side, i liv som i død. I dag er det
forrederi mot borges livsinteresser ikke å stdttc Tyskland i dets kamp,
som også er vår kamp. De passive nordmenn utfdrer ndyaktig samme nega-
tive tjeneste SQM hjemmesitterne under valgene i gamle dager. iian kan
av og til fristes til å si at in, dem seile rett mot undergangen, det
er de fortjent. ien vi har kraft nok vi har vilje nok til å gjennom-
fbre det rednings- og gjenreisningsverk vi har begynt påe Og det er
mange ting sofil tyder pa at vår nasjonale kamp cr i ferd med å bli for-
stått og at det norske folk vil kome til å verge seg med all sin kraft
mot en bolsjeviksettelse og et bo1.sjovikherreliömme.

Vår kamp vil bli hele folkets kamp og alle
gode nordmenn vil fUge den skjebnevegen som Vidkun usling stakker opp
for sitt folk.

Så tar vi med tröstig mot fatt på den
sixte etappe i kampen. Lied fanatisk glöd og innbidt energi ma alle nå
samle sine krefter og uten hensyn til slike offer legge sitt lodd i
vektskålen opå den riktige siden. Det er bare en ting som teller idag
og det er a vinne krigen, Vi må alle föle oss som $ol dater og v23re
klar over at nå er det slutt med den forholdsvise makelige tiden.
Kampen går om liv eller död og enhver som ikke i handling tar konse-
kvensene av dette, forhaler seiren og sjalter seg selv ut av det intime
skjebnefellesskapet som i denne avgYirende stund forlanger alt eller
intet.
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HIRDSTABSLEMR SETHERS .W.E I 001,0;gSEUE I 1=13.

Oslo 19100 118) Den generasjon nordmenn sam idag lever
Norge har fdr dette gigantiske oppgjdr I grunnen bare gjennomlevet
en krig, det er forige verdenslrrig, sa taleren. Og verdenskrigen bru-
ker de som skjema for alt som vil hende i denne krigen.

Spbr vi on gjennomsnitts- jbssing idag om
hva han mener om krIgen, svarer han at tyskland skal tape, Rusland
er ikke farlig. England vil ordne opp alle saker :Ulbeste for alle
gode jössinger. Vi vet jo alle sammen at skulde vårt styre her i Norge
falle sammen, så vilde samme dag komunlstene og jbssingene falle i
strupen på hverandre. Vi vilde oppleve den verste borgerkrig. Hvem er
det sam holder retferdigheten oppe?, spurte teleren vidre. Er det ikke
NS- folk? HVilke bdnder er det som trofast holder de pålegg de får og
som holder svartebbrsen vekk? Det er NS- bbndene, Hvem er det som gjbr
alt det de kan for at systemet skal holde? Det er Zolkene.

Det er enkelt å hbre på mennesker som idag
klager over at de ikke får nye hatter eller drakter eller at maten
er slett og andre ting. Msse folk burde tenke litt på andre nasjoner
og deles llidetser. Jg e.mtidig som de kelger så dekker de folk som
sprenger våre fabrikker i luften. De roser gangsterne som sprenger
transportmidlene og brenner opp drIvstoffet. En skulde tro disse
menneskene failte et eller anret. Nå er flåten vår ddelagt og jöss-
ingene gjdr sitt fo: a Udelegge industrion.

Taper vi denne krigen får ikke gjbssingene
til salt på maten enn si til noe fjer i hattnn, Det verste som kan
hendedem or et verdens- eepgji:o3r hvor enkolte nasjoner lever over og
hvor andre ddr. Vår politikk ma gå ut på å ordne oss slik at det
norske folket lever. Men da går det ikke aa å fdlge engelsk jdssing-
polit:.kk, De norLnn som holdor på Eigland vil bli ferferdelig
Fileuffet. Je:enytte nr)rGes skebne til en slik avmektig stat er haislbs
gjerning. Koramer russorno sa nå Norge 2:lare seg selv. Den del av hjemme-
fronten som holder på England er i en håplös sillirg Den kan aldre3
seire. De kommer til å fertvile nåx do ser hvor det bærer hen. At det
virkelig finnes nr-)Inesker i Norge sot vil ta de bolsjevIkinke horder
skal ta andet vårt, er nedsten utrolig. ingen kjenner vel Russland
bedre enn vår fdrer Vidkun uislin. Han sier om Sovjetsaten bl.a.:
"Frigjörelso; Nel. trelidam og vannære, Politisk ut,i(„tte:1,0. Sosial
eettfera? Nei, likhet i elendighet, slaveri og hummeiskrikende urett-
ferdighet og vilkårlighet". Det er detto system som skaffur mordere
og mordbrennere, ransmenn og tyver i Norge idag. Og jdderne står bak,
De vil utslette Europa og drepe alle germanere.

Det er klart at den vegen kan ikke elet
norske folk gå. Men da er det bare en veg tilbake ogidet er Vidkun
QuislIngs veg. Vi kan ikke fUge hverken kong Heeeon eller furubetn.
Vi stoler hverken på England eller 2ovjet. Vi stole- på oss selv. Vi
stoler på Viakan tuisling, Men det er klart at skal vår fdrer kunne
gjennomföre sin store oppgave så må vi alle stå bak ham og vi må ofre.

VidkunQuisling må ha hirden bak seg. Det
or derfor en hver mannsplikt frivillig a gå inn i hirden og ta det
offer som fdiger med. Det er solvsagt enkelte som synes det er mer
behagelig å passe pa sitt kjepmannskap e]ler sin aker. Til dem vil jeg
ei at det altid har mret borgerplikt i Llerge og gjdre sin vornhplikt:

Modlemmeneståe idag fasteog besluttsommo,
sa taleren tilslutt, Stort sett makter do eltuasjonen utmerket.
Parolen er: " Klar til inasats? Vi tror hver oneste en at Tyskland
skal vinde krigen, Vi tror ikke et bolsjevikene skal fl landet vårt.
Vi tror at Norge skal bli en ny nasjon&sosialistisL st.at med gode
cg rettferdlse kår ior alle.

Vi fölger Vidk s1ing til et fritt
og lykkelig Norge,
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ETTERLYSNING.

0.R.1900Under en politirazzia i ströket F
Deiehmannsgate, kom det til skuddveksel mollom endel
tatmenn og politiet, Det er å anta at den one av de
tatmenn ble såret fra politifolkenes skytevåpen. De
var i,fört henholdsvis mbrk og lys frakk, kom sog unna
gate og videre til Nöllergaten hvor de forsvant.

Opplysninger som kan lede til de
gripelse, vil bli belt5nnet med inntil 100,000 kroner.
vitner til hendingen, og andre, som tror at de sitter
lysninger som kan bringe klarhet i saka, bes snarest
til Statspolitiet.

redensborgveien
etterbkte atten-
ettersökte'atten-
ettersökte„ som
til Deiehmanns-

ettersöktes på-
NUlige t5yen-
inne med opp-
å henvende seg

INTERMEZZO VED RIKSGRENSEN.

S,R. 22.00 Et grenseintermezzo utspiltes torsdag morgen ved
Tögsmarck i V.årmland da noen svenske skogsarbeidere ble angrepet ev en
tysk patrulje.

Landdfiskalen i Tögsmarck meddeler at et par unge
skogshoggere torsdag mOrgen holdt på med skogsarbeide omtrent 250 m.
fra den norske grensen, da en tysk patrulje viste seg og ropte til
dem. Den ene av svenskene sprang avgårde hvorved tyskerne lösnet
no:n skudd etter ham, dog uten å treffe ham. Straks etter fulgte den
andre svensken etter sin kamerat og mens han sprang hbrte han noen
skudd bli lösnet. Han mener ikke a kunne si for sikkert QM skuddene
var rettet mot ham.

Et par eldre skogsarbeidere kom senere i kontakt
med den tyske patruljen og gjorde tyskerne oppmerksom på at de befant
seg på svensk jord. Patruljen fjernet seg da i retning mot grensen.

Terrenget i dJ,sse ttakter er meget Vanskelig å
orientere seg 1, sier landsfiskalen, som er av den mening at tyskerne
er kommet over grensen bed en feiltakelse. lyukerne har sannsynligvis
trodd at de hadde med flyktende nordmenn å gjøre. Politiunderst5kelser
pågår.

INGEN OFFISIELL HENRETTELSE, MEN PATRIOTENE BLIR FJ.bRUET.

S.R. 22.00 Det meldes til danske kretser i Stockholm at ytter-
ligere ti danske patrioter er blitt myrdet aV tyskerne iKöbenhavn.
Over fem av dem var det blitt avsagt dödsdom, mens de övrige fen
satt fengslet på Vestre Fengsel og er blitt funnet ligGende döde på
forskjellige gater i de siste dager. Etter at de var blitt fört fra
fengslet er de blitt kastet ut av biler, uten overtöy eller andre
gjenkjennelsestegn.

Dödsdommene over de offisielt henrettede ble av-
sagt av SS-generalen Pancke. De fam som er blitt funnet döde på
gatene i Wbenhavn er blitt identifisert av motstandsbevegelsen som
patrioter som har sittet i Vestre Fængsel etler annen tysk arrest.
(Navnene på alle ti gitt)

HVOR SR FALKENHORST?

S.R. 22,15 (norsk) Den tidligere överstkommanderende i Norge, general-
oberst von Falkenhorst, fikk nylig befalingen aver et frontavsnitt
ved Kösslin i Pommern. Siden Kt3sslin fallt har man ikke hbrt noe fra
Falkenhorst og man spt5r i Norgo med en viss interesse hvor han kan
være blitt av.

Falkenhorst ble som kjent först etterfulgt av
general Rendulia og kort etter av general Whme som for tiden har
sin residens på Lillehammer.
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QUISLING VIL "RENSE" DEPARTEMEMNE.

S,R, 22,15 (norsk) Fra Oslo meldes at Nasjonal Samlings anstrengelser
for å få i all fall alle höyere stillingwe innen forvaltningen med per-
åoner som er 100% quid1inger utvilsomt blir enda mere intens enn hit-
til, Quisling skal ha sendt sine ministre en rundskrivelse for å få
i stand en utrensning av departementsfolk som han ikku godtar, Han
skal også ha uttalt sin forbauselse over at man så lenge har latt en
rekke politisk sett upålitelige personer sitte i visse poster i departe
mentene,

L
Denne politiske utrensningen kommer sannsynligvis

tilå bli av liknende art som aksonen nylig mot en rekko kommunale
tjenestemenn'av begge kjdnn i Oslo og Aker, Det viser seg at i diss
to kommunene, som er henholdsviå Norges störsto by - og landkömmune,
ialt 63 personer er avskjediget, derav 35 i Oslo og 28 i Aker,

TYSK SAMMENBRUDD HVA DA?

S.R. 22.15 (norsk) hva kommer til å hende når de angelskksiske og rus-
riske armsene har oversvömmet det nrodtyske lavlandet hvor bare elvens
Elbe og Weser utgjör naturlige, og ikke altfor impnnerende forsvars-
linjer? spör Morgontidningens kommentatrv i dag. Det er sagt at Him-
mler i en slik situasjon akter å fortsette kampen bak den fjellmuren
soel omgir Syd-Tyskland, Whmen og Wihren. Det finns uten tvil mulig-
heter for a fortsette kampen der ennå en tid, Man spör seg hvorfor
HiMmler og hans palladiner fortsetter den håpldse kamp. En av grunnene
er, mener kemmentatmen, at legenden om nazistenes strålende dödskave
ska1 gå over t.1 ettervredenen og holde revaleehefblelsen levende hos er
ey generasjon av tyskero.

Om i. kampen skulle fortsette i Norge ettee swraer
lerudeet av Tymelaed leva da? Mbrgontielni:lgens medaebeider framhelder
her at felgredo tyske resonnement kan tenkese Som baeisi or en tyske
T'-båÅelåten os for et ytterligere forbedret V-våpen vil det tyslw mob-
standsree i. Norge kunne fortsette å irriterede kelgstrette seiers-
reektene og bevese dem til å gi de siste nazisteno på. skansee eade2:'1.ge
vilkår herer enn å ofio tid og folk på å storme det anske:Ige norsko
fjellaneet. Utelukkot er det heller ikke at nazistene a bruke
det norske folk som gissel. Når deresstilling b112 eholebal I Korge,
cgså, kommer de kanskje til å tilby å skåne landet for krigeris o-
1egge1se. på det vi1kdr at de fritt kan togi sog ae)d til elvweige
Let kar. likevel tenkes at stdrsteparten av de tyske broppenu iNörge
vil foretrekke å la seg internere I Sverige utee å stillo vilkår. For
dem må rotrett til nöytralt områdestå som hoderligere og fornuftigexe
enn å kapitulero og slåss til siste mann.

I tilfelle av en slik retrett ville bare de virke-
lige krigsforbryterne bli igjen på den norske skanson. Et nazistisk
forsök pa å utnytte det norske folk som gissel blir under alle forboee
en feilsnekulasjo.1, slutter kommentatoren.

NORDISK SPROGFELLESSK4P,
..416-1-«* ".

S.R. 22,15 (norsk) ,7Nordisk Språkgemenskap" heter en brosjyre som
foreningen Norden har gitt ut. Den slår til lyd for styrkelsen av
den snraklige samhörigheten mellom Nordens folk. Det understrekes
at fellesskapet må bygges opp innenfra, særlig tas det sikte på
sliråkfelIesskapet mellom Sverige, Danmark og Uorge. Bestrepelsene
hittil har bare nådd fram til viss kretser, men fellesskapet må om-
fatte alle lag av befolkningen. Et aInent nordibk språkfellesskap
xiii framfor alt grunnlegges i skoleundervisningen, ikke minst i folke-
skoler., Blandb praktiske tiltak som dnskes er ansettelsen av flere
innfödte danske og norske språkassistenter og en mere rasjonell Imrer-
utdannelse med gjenopptatt og utvidet lærerutveksling etter krigen.
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MALM6 BLIR NORSK FOR EN UKE,

S.R. 22.15 (norsk) En norsk kulturuke åpnes i L'almb lbrdag med en
fostforestilling på Statsteatten sbndag kv eld hvor Norges sendemann
Stockholm, minister Esmarch, med frue vil være tilstede. Fra a11P

samfunnsgrupper eg yrkesorganisasjoner har man sluttet op2 om uken, sc:
som byr på et'rikt og avvekslende trogram. Norske jurister, profe-
sorer, lærereå prester, forfattere, kunstnere og mange andro medvirker
Skånematropolen skal preges av norske farger så lenge uken pågår
1,b1J25 Stadsbibliotek arranserer utstilling av norsk 1iteratur,-bokp
handlorno legger likeledes norsk literatur fram i sine vinduer, byens
skolor får besbk av norsko foredragsholdere, kinomotografene skal del-
vis stå i norsk tegn osv.

"ABELHAUGEN OG PERSONPOLITIKKEN" Rikspropagandaleder Klevenbergs ukentlige
FUFUTrag i serien og de andre."

O.R. 21.15 Alle som har vært i 'slo kjenner Abelhaugen,der
hvor Drammensvcien, Stortingsgaten og Karl Johan mbtes. Under 1..rigen
er Abelheugen blitt beskarct til fordel for on utvidning av Drammens-
veien. Det cr en gammel reguleringsplan som her er blitt gjonnomfbrt.
nen selvfblgelig er det folk som ikke liker dette med en mindre Abel-
haug.

Da jeg tok trikken hjem fra kontoret forelden, hbr-
te jeg en replikkveksel mellom to brave vostkantborgere omkring krigen
og dens ulykker, nyordningen, de fæle nazistene og maten som blir bort:
akjönt herrehe sel‹r ikke bar preg av å lide noc savn. Da vi svinget
opt ved Abelhaugen, ytret den ene sin misnöyeover at "barbarene" haddc
skaret seE inn i haugen os ödelagt den. han fikk tröst fra sin
kollega sem, etter ha sett seg 3itt om, skjbt skuldrene opp .3gmed en
forbitret, men solvsikker mineg hvislet fram mellom tenhenc: "Bare
vent det er ikke lenge igjen na. ,be1haugen skal nok bli som den
gar."

Det går mange folk omkring med skylapper, selv om
de ikke er åå tette som denne mannens mar. De tror at alt skal bli
som det var, etter krigen. De gode, gamle dager, som det hetor, åkal
komme tilbake i fullt mon. Det pussigå er at ettersom disso gode,
gamle dager, ifblgo de engelskvennlige, nærmer seg, så tiltar disku-
sjonen om hvordan de vil arte seg i praksis - og da viser det seg at
likesom de forsk4O1lige mennesker ikke viste noen cppsiktsvekkende
enighet i de gode, gamle dager, sa viser de heller ikke noen vidcre
forståelse for til hverandre& synsmåter med hensyn til åtter-



krigstiden. 1 den senere tid har diskusjonens bblger gått höyt, ikke
minst i del illegale pråsse, nar det gjaldt vår statsforfatning i den
fbrste tid etter krigeng spbrsmålet om Stortingets sammenkalling, om
particne skal gjenopsta osv.

om jeg tidligore har vætt inne på , så er det en
liten klikk overklasSemennesker, plutokrater, gamle frimurere og
pengematadorer, som ikko har særlig tiltro til de politiske oartier,
men bare til sin egen lille klasse nordmenn og dens evne til å styre
landet'for deriejennom å vareta sine egne interesSer. De stoler pa
Kongen, som de vel sto seg godt med i gamle dager, og venter at han
skal overlate dem Statens styre med engangohan holder sitt inntog i
Oslo Slett igjen. Men på den annen side sa år landets såkalte deMo-
krater fra boatehorgere til do r6dosto konmuniåtbr, roist sog mot-.
dette, og går, som de gode demokrater de er, inn for partivesenet i
hele dets bredde.

Disse strömninger er også nådd over Nordsjöen til
London, hvor komiteformann Nygårdsvold tok kraftig tiI orde i sin '
tale av 1, februår i år: "J'eg vil gjerne få lov a si det sa sterkt,
sier Nygårdsvold, at det kun kan være politiske analfabeter, eller
ogsa folk som bekjenner seg til demokratiet med leppene, og SQM i sitt
hjerte hylder diktaturet, som kan gå rundt og ånakke am hvilken Vel-
signelse det ville være om vi også i fremtiden, i et fritt Norge, bare
hadde et politisk paxti. Alle som har noen forståelse av hva som er
gruntlaget for frihet og framskritt vil forstå at selv om det norske
folkputen hensyn til politiåk oppfatning, har stått som en mann mot
tyskerne og landsforrederne, i disse årene, så er derfor ikke de for-

(fortsettes)
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IVENBERG (fortsatt)

forskjellige oppfatninger gravagt. De lever videre, fortsatta Ny-
gårdsvold, i alle politisk interesserte kvinners og msnns bevissthet
og jeg tro2 at det vil bli gjennom fri politisk meningsutveksel og
samarbeid at disse forskjellige oppfatninger av Norge skal gjenreel:.aes
på nytt og gå en rik og 1ykke1i framtid imdte."

Forsavidt er jeg enig mee. Nygårdsvold, som
han sier at de forskjellige politiske oppfatninger ikke er gravlagt.
Det trengesbare et gldtt inn, i motstandsfronten for å komJtatere at'
de forskjellige politiske oppfatninger, så langt fra å være gravlagt;
blomstret som aldri fdr. Det er ikke nok med de gamle politiske
partienet nei det er også dukket opp mange andre fraksjoner som gjör
krav på partidannelse og innflytelse på riketa styre, Det later til
at folket SOMsådant helt har glemt de velsignelser som det gamla parti
styre brakte over vårt folk.

Det kunne da være ganske nyttig å trekke fram fra
galemmeboken en rekk småting fra de gamle gode dager som vi vel
virkeligheten husker så godt alle sammnt bare vi tehker oss 0M ot er
ærligi For ikke å bli beskyldt for å være subjektieT, skal jeg ikke
nbye meg med påstande, men trekke fram et par kjente menn fra parti-'
styret og fra literaturen. (resten av foredraget så godt som uh,5rlig.
Kleventeerg siterte i stor utstrekning passasjeer fra Dat Lykkelige
-vaig hveretter han bosk  v' hvori steJ.e saker ble beh dlet i Ste.c-
tinget för krigen. Det framgikk at han var eneste rep osenant for
NS4)

TILLIITSDIA.NNSIVIOTE.

23,00.(39) Oslo og Akershus fylkesorganisasjon av NasjonaI
Semling errangerte torsdag kveld et större tillitsmannsmötc i nolol-
seum hvor hie..dstabaleder Sæther, fylkesfbrer Holm og fylkesengdomsIeder
edd Behn talte, (amthers og Hoims tale:e se side 1 eg .Ze)

Den store talen var fyl1 t.i siste plass trase
den spente situasjon p'å fronten.

Etter at'mötet var åpnet ble kamesangen 'Sorge vårt
land" sunget og hirdstabsleder Orvar Sæther fikk ordet, Hang manende
tale ble lönnet med minuttlangt bifall og ble fult Av den gamle kamp-
sengen til Hlrden "Kame:eat, vi marsjorer mot

Fylkesungdomsleder Behn holdt derettel, on kL)t.'6
appell.

Vi må konsentrere oss om våre oppgaver :L'ö.Fas og
lage en folketorm sem kan kjempe kampen gjennam, sa talihren. Ung-
c,,ommens ånd ma besjele alle bevegelsens medlemmsr i deres arbeåd.

Fylkesförer Holm steg så opp på talerstolen. Hans
tale ble mottatt med stormende begeistring hvoretter on ung gjente
foredro en hilsen sendt til Föreren. Det vellykte m3tet ble avslutJLee
msd frerhilsen og siste vers av fedrelandssangen..

FALLREPET,
***,01 , • 1.1“.111,11, ••••

Uslp 09,30 (1) Tromsö lag av Nasjonal Samling "nar holdt möte
NS fylkeshus i. Troms13. På mötet ble det foretatt tildelingav front-
kjemperkerket til Cien falne frontkjemper, föreraspirant Ottar Hansen,

I samband med tildelingen av merket oldt fylkes-
förer Rigstad Xristiansen en minnetale og uttalte.bl.a, r: i st ble

vårt oi skjUeno aesjort for alle tider framover. I denne skjeb-
nekamp har mange norske frivillige frontkjempero gitt sitt liv for •
2elk og land. Men de falne frontkjempere vil leve viderc i sitt folk,
sa fylkesföree.en til slutt.
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FOLESBENDEREN "NORGES FRIHET"

Etter de beretninger som i den stete
tid er innlYpet holder tyskerne ikke.bare paa med aa jevne he*e
Trome fylko ned jorden, som de-tidligoro hax g!lort.det med Finn....
Marki men de_driver ogBaa mod clelegg Iser i libra. and.fylke. iFra
og mod aaamfjordog-noxdover b ir saaledes alle bedrifters maekincX
dementert.og tatt srOvor gjennom landet for senere aa sendestil.-
Hitltr..Tyskland. I Glaami-lord ex saaledes all.produksjon innetillot
Qg arbeiderne tvinges naa til_na_demontore bedriftenee maskiner
WOrl fres orbord paa_tyske baater. .Dette organiserte r.iassetyTeri
foregaar_overalt i-Nord Norge.og_har vakt stow foxbitreUle blamåt

ilDefolkningen.som bounner aa bli mer og mer klar overat alle krdt-
ter raa sett.es inn for aa hindre denno utplyndring av vaart: anå

ID.Det er.saaledoe organisert kampgruppor fore steder som foxs kor
an. hinåre , tyskernes flyndringer.... Et,-paW stoder har.dot ly e_
aa f:/re boxt (); sktu:le viktige maskindeler,,mene mnA anåre -steder
har sinket de typke.tropper i_deres fersidk_paa aa,f,Sre bort maskilene
til Hitler,-Tyskland. _ , .. _

. Vi oppfordror vaare landamenn til aa .
elaa vakt or..1 vaax industri.. Vaart land.Vil kowmo'i en_alvorlig.og.
vanskelig stilling hvie_det lykkos tyakerne aa,f;lre vaare bedre.,
ter tilTyskland. J.)en beste maate-aa hindro detto_paa.er.1.14dle»
tid aa foreterke sabotasjen cg.partisankampen. Dermed evokker .
vi.fienden og.fremmer seirens time.

e r.• 0 0 .
. ,  Forlodon brakte vi, noon utdrag av ,et

komr.luniko edm det Danske Frihedsraad, som er don danske h3emmo.
fronte lodelEeNhadde sendt ut Om . ka;mpon mot don tyeke iortbane-
traneport 4.,Danmark.. Av dette kotmunike framgikk,det 4.art at''
de danskepntxioter 1. aarots to ffIrste maanoder hadde gJennomqrt
fire sabotasjeakter hvor dag bare mot don.tysko Jornbanetraneport.
Dertil kom4r de sabotasjeakter som stadic utfilres mot don tyBke
bil. og ej.ptransport, mot kricsbedriftor, mot skipsverft son,
reparerex tybko.baater., mot lagxe av'bonsin, olje og PrQW-1. 61.£

kjemper vaare holtemodige daneko brf/dre paa dotto cmtan.do. '
Mon vaart danske broderfolk staar h

ler ikke tilbake naar dot golder--kampen.mot de tyske-f:,„se;IsteX
og quislingene. Dot.gaar saa aa si ikke on oneete dag, uton at _
en eller flore danske quislincer og tyske fasoi)ethr sondos over
til ovighoten. For noon dacer aiden gjOnnomfrte.saaledos do
danake patriot,er on etorelaatt aksjon som kJetet hole fJorten
daneke quielinger_og_tyake.fasoister livet. _Denne gruppe bax
otter ordre fra den tyske overkommndo foretatt on masse terror,..
handlinger mot.befolkningen i Odense oc Aarhus. Disse fJorten .
banditter_hadde saab des oprentt.hile, miehandlet oc_drept flere
daneke borgere cg.overalt_apredt dj/d_og )delecgolso hvor de kom
til. Naa hadd4 imidJertid.ncen danake patriotor faatt Greie .
paa at denne mordm. oc brannstiftergruppe.ekullo.fra Aarhus ti%
Aalborg for aa begaa nye grufulle ucJornncer. Da saa de to
biler hvo ri.banden befant sog passerte en skogstrokning mellom
Hobro Og ikaiborg  stAte bileme.mWon stor.sperring som patrioterie
hadde bygget opp der* .Idet bilene ble tvuncet til aa stoppe$
be nth de daneke heltex aa skyte-paa bandittene og de Gn. peG
ik e fAeamtlige ouislingforredere.og tyske bandittez vardrept.

.(fortsettes)

Deboxetninger som d. tvangsevnkuorte
, xa ord orge.har g tt ved Bin ankomet til det si‘ rlige av.landet
OTA de tyske fasoisters og.qui.slingenee bestialske fr=ford i nor41
har ekaket opp_hele vaart fc1k.. Det som vaart.fbik.tu igere ikloo
ville tro ollôr 1.hvzrt tildlle haapot at de skulle bli spart
er blitt den nøkne og_kbide virke]rtghoti.vaart_Iand. Hus,etter
hus, hJem etter hJem, landeby ettex:landsby, fiskovaer ettex  iat-
vaor og by.etter by_.er blitt Jevnet helt,mod .Jorden.av de faegietie-

ke horder mod on villig hjelp av ouislingforredtrne,' ,Folkot (1
dtovet ut-av do bron, ndo byer og_landebyer i mno.Ogvintork.W4e
og det siete de ser av sino hJem er flammehavet son avspoilz Beg
Paa hirålB
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roy,KRSENDirErm (fortsatt)

Denno flotte og vellykkto aksjn av,vaaro
Clanake br,kro maa anspore ogsa..% oas til a forstorko 1<ampon notuj
Ungone ögno.zityakerno• Dot . eor, kan gji.fxoe i Danm. .k.an ocsan,
gjennomf'r/.....ea hos oss. Ja, deticc bare kan g!,f‘ros, det er ogsaa
on p';".i.kt for ose for allo pn.tribtisko forste2R3
denæ DdOver qus1ingane, di/ci ov de tysko f aselatert

g  oz.e..Legox. moldingor fra forskSollige
steder 1,vaart land o at enkeXte tyake aoldater og offiaorox oG
linger oper mogot brutal.t overfor tusaiake krgEd'anger..Pangen-,
blirelaatt-agml.shandlet paa muli."ge maator og dot or ik» ' lmnge.
merlom hver gaug okkoet av et.skudci dr,5nnor gJerraem liene som fortel.
ler on at bandittene atter har tattilvot av on russ.tøk lizigsfango.
Det mades aaalodoit fra Haratad at tyakerne for kort, tid aiden faxtb«
tok maszehenrettell.E.-: av russiske krigsfangor. I. lpipet av en dag,
ble over 2,40 ruaaiksko krlgafancer skttt ned med den bogrunnel4eo at
de heo aabotext ved ncen av tyakernes befof 3atningaverker .1. naeaN.
hetan- av

- Vi henstillet, vaare lan(Ismenn on ni‘ye aa
notere seg u.vnena clo brutalo bgetter som mishan,'.1er og hon- .
l'gtter rusaisike krigafanget... Dette gJeld.ot baade de tyske"banditter
som quislingfotted.orne. dem op,:a paci didalistene og gjyfr altom
ataar i.deres zukt for £1,a c/ennomfre didadmmen. Det er holt unid11,..
vendig aa vente mod diese diidad mmers fullbyrdelas til vaart land-
er befri,d.d. Da facc_vi og vikti•gere oppgaver med aa.. bygge
opp landet igenCgmed aa tilintetgilre de banditter sor:. ennaa
leTer Pria c•U#n annen. or dot moget vikti g aa f or athrke
wibe:Idat for do.sussiske,krigafanger, Vel har vi de atikate Vana-
liGhotor mod aa kLare ,Jes selv r;taor er det elf£,ff'e fre

matraujoneue minker S far hver`dag som_glar:
Mni maa et:t vaare russisks som er_satt

tysk fungonskap har. ziet onnaa verre, Derfol:b.vi hie.pe med
det /.5,11e vi har., for au 2.1.ndre deros atore nj6d. ,,Videre 0:2 na
ttdexi 1,nne tii.a stnzkme disoe fangeeirene og Ilvt3
fo rPAccrb organiroB goc.t og- onnomfyfres koldiAodig saa
ikke tril om _eLt mange av disse kan redd(z-o-49 Derfor, h5olp do
7:ussiske krigsfanger pael,le omraader, med raad!..ghot
etaaende

 -•
J&Y.,ttja3-Z1.2

	

' 8renska agbladet eldor at det tid:iAgere
omta:l.te m:rtteri av aterisko sOldater i K bonh4~ den 12, feb.
er langt.a1vor1iger„) Jnn fra grat ant4tt. ro 'a•brl..324e:soldate;.1
somvar paavei fra Norke tilpfatfronton erklaerte; enaar vi alli‘
kovoi aku2.-sondes til dd.en. aaa vil vi he1'5e r d i Kobenhavn enn.
paa

,
TYSK UBAAT RAIMNBR OG 621MR 872111$K nSKIM.SK,YTE

	

. .........
Det avenske fiakerfarth "Vaetkat* ble

- ved. ayv-tiden tbradag morgen rammet en tyak U-baat oa. 20 .
v est forBmgrtfgen. 0mbor4 paa. fiakorl6aa+,en hadde . man. akimtet

lyeen.3.-pa9, en Ube.t og, manøvrezte av. veien. f . don,. mon bI e
ra=et av.en annen.tyak 1.1)-$baat aom seilte_utgn lys og..derfor'
ikke r blitt observert,_av fiskerbaaten. __Vaatkyat sank i Iffpet
av et par minutter._ Besetningen paa Seke rrann ble reddet de
fom kom seg over tl en. annen fiskerbaat, mens don sjette ble

den tyske U-Daaten som aenere averga ham til den.
Trensko_ f:ff.erbaaten. Vastkyst..var. et. av de mest. moderne flaker-
fart"‘yer paa vestkyaten., .
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KAMPEN NOT FORBRYT.E110HDET,

Oslo 21,00 (32) Politiet har i den seinere tid henvendt seg
til offentlieheten og itt autentiske op)lysninger QM det som i det
siste har ferogAtt i ve.rt land. lortene er lagt på bordet. Det er berei
ninger om mord, voldtekt, ran, plyndring av sparebanker, pengeutpress-
ning, tyverier 2ra forsynings- nemder, ran av matvarelagre, like ned
til utplyndrein av enkelte bønder, sabotasje mot livsviktige institu-
asjoner, komunikasoner, knottfabrikker m.m.. Politiet har medelt at
forbrytelser hvor dot er nyttet skjytevåpen, eller truet med dette,

4411pyil bli pådt av serdomstolen, uansett hvem som begår dem.
ilva gjör så den oppskremte forbryterverden?

Den skwiver til politimesteren or; truer dem pa livet hvis de ikke
saboterer dette. Dc skal, trenere sakene, ödelegge bevisene, men helst
gi bandittene et vink så de kun fordufte.

Skrivelsone er anonyme. De er ikke engang
underteEnet av noen hjenmefront.

Det ut:Ir forelLjpig åpent hvem som har inte-
resse av at dette saboteres, re almindelige eemene forbrytere eller
hjemmefronten, eller be -ee pa.ter?

- en den viktir-ste part i spillet er den
norske almenhet, hvis ekistense or truct av bandittvirksomheten.

LOV Or

Oslo 14,30 (11)  -1ye loven om rno her i landet
ble hilst med glede i alle ::rctser. En nermer ses na slutten på fbrste
kvartal av 1945, oe 17= har honvendt seg til trygd- avdelingen i sosoa"
.lotai.etmontet og til rikstryc,deverket for å hbre hvordan det går med
en frste utbetalincen av bernorygdon.

or)plyscr at den förste utbetalingen vil
begynne så snart r2id or etter utl5pet av frste kvartal. Enkelte stede-
gjör en regning ned mitten av aplil, or; en håper akunne greie det fra
den tid i de fleste k=ner lundet. Etter det overslag en gikk ut
tra da loven ble utarbeidet, sulde vel 200,000 barn konme med i barne
trygden.

GEIWALFORSAI'IING.

Oslo 9,30 (4) Folkesanatr)riun for nervöse har holdt gene-
ralforsamlingstyrtav form.ani-,en, -21.5ken Signe Lyng, Regnsakpet viste
at foreningen har en formue på 143. 132 kroner. Generalforsamlingen
vedtok at pengene sakl settes i betryggende formål inntil en etter
krigen kan gå igang mLd å bygge folkesanatoriet. .H=mannen gjorde elle-
oopmerksom på at dut nervesanatoriull som Imgene Lundby og Gordon
J-ohnson planlegger for hele landet under navnet Kristen Hvileheim og
narvesanatoriun kanske krn forveksles med fokesanatorie — foreningens
laner. Yo1kesanatorium for nervdse er anlagt utelukkende for Trond-
heim og Tiqindelag.

TEATERPREMIERE,

• Oslo 23.00 (45) Oentralteatret hadde i kveld premiere på
Karl flartin Bugges lystspill "Takk skal di hal L'artin". Handlingen
foregår i et journalistmiljö der for2atteren selv spiller hovedrol-
len som den unge og dyktige reporter.

Lystspillet fikk en hjertelig mottakelse
og publikum frydetseg  hele tiden over de pussige replikker og det
gode spill som smrlig i siste akt vakte stor begeistring, Det var
mange framkallelser til slutt og også iseenesetteren Tore Foss ble
hjertelig hyldet.
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jksjekurser fra Oslo Wrs:

4 1/25 stat 1937 K. 104 5/8- 4% St4t 1935
1, K. 103 3/4- Z 1/2% Stat 1.941,1, Ke 104 7/8- 3 Stat 1938,1,
ZJ. 105- 4% Hypotekbank 1938 S. 107 1/8• K. 106 3/4, ans; 107 -
3 1/25:, Hypotekbank 1941 K. 106 1/21 Creditbarken n. 110, 107 1/2e
Kreditkassen K 835 -1 BjUvefossen S. 21,25, K. 20,Y5 Bor..eogård
8. 140, K. 138 - Elektrokemisk S. 142 1/2,K. 135 - Hafslund IC 720-

kiirr
Orkla S. 2901 K. 285 - Sal'igbrUksforeningen K. 2000 - Union 8 6,90
K. 5,80- Agdesiden S. 155, K, 147 1/2-, Borgeståd K. 240- Bruusgare,
Klbstetud S. 230, K. 225- Amerikalinjen S. 240, K. 235- Bergensko
8. 170, K.187- Nordenfjeldske K. 170- Ivaran X. 270- Ocean
8. 282 1/2, K. 275- Kosmos 2 S. 285,- K. Odd  S,  250,K, 245-
Rosshavet K. 387 1/2,

Valutakurser tforandret.

INlÇS FOR OLO BORS ONSDAG 7. MARS 1945:
~ ........ eme  •••••    ••..*

Bankaksjer '174;25 -(+0,85), InduStriaksjer
Skipse.ksjer 230,35 (-0,30), Hvalaksjer 208,75 (+0,25198,36 (+1,00),

Oslo 13,30 (10) Lund Hingstelaghar i disbe dager kjöpt en
tc år 1hingt på Hadeland og betalt den med 205U00 kroner.
11±Y.zs÷,en e etter fdrste pr, hingsten Alfar og under joneokka etTeee
Grini=rten, D;)n var u:;stilt på Gran i vinter og vakte etskr.lig '
opi=kso,:lhet. Pelgerr:3 er Eblbjrn Stensrud, Gran,:Jovolere tatstad,
YJI,andbu cg Jens K) ui, Brandbu. Priso-,1 er eeeCeejent av tanemnda,
lings'Gen sk2. utstilles våren 1947,

FISKER1=ING,

0,R. 1315 Melding fra Norges 6sildes1agsle.g: Fore-
:1.146.er all optaking av landnotsteng stoppet fra og med i kveld.
L11 sild sem hoves etter denne tid, vil bli omsatt ug avregnet som
snurpesild.

Snurpefiskere i Welo beordres nordover
til Bergen med sin fangst. Inntil videre skal dissefiskere få betars;
frakt uten særlig tillatelse eller ordrc,

Fra i dag ueplee.ves:bestu-1:esen eie* at
sree.,,oe f e nek-Ckud ef'elton:e får fralct n&r*de g)tr direkte
fet."O 1:21 Hau11.1,4.. fiskere fra felt vil hå»rett til
få frakt når fang.ten 13-:ereq, uten ordre freLlaget.

Varsildfisket: et riko fisket fortsettwg
feltene vcd 11auly,o5und og gersund. 1,11e tedskapsklasser melder am

rike fengster. Lelicer nordvoer, ved Bergen Sogn og Fjordane oc i
Mbredistriktet er fisket imidlertid ubetyde:i_ig.

Om setteeearnsf:sket i Ha,Igesunddstriktet
meldos at på strokninger Bokn-Selholmen-K:-&:a-Mepp ogo,,resund
man fått opptil 50 hl. er. sott. På strev-lingen Vikevag-Beinungen
har ue.n iatt gode nattsett på opptil 35 hl. Fra Skudene Je3des at
det på strekning,n Geltung-Treboen er trukkee 35 hl. pr. sett,
Vest for Geleungen på .-,rekningen Skarstein-L:.ngholmen meldes ,9.et
c4 gode fangster. ?å Wdveersfeltene meldes 6.et om sett eå optil

hl og fra Mauctrevåg har man hett gode nattsett, likeledes har
det vzc gole naAsett på lispeveeTfeltene
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FISKERZIELDINGER (frotsatt)

Oslo 23,00, Fisk rioversikt:. 1 likhet med foregående uke var
flskeriene i uken som ehdbe tre4Ters hikret av dårlige fiskefork
hold og ga liten kvantitav

4/3-rsi1dfisLet var hindtet av fiskeforholdene, men
ga godt utbytte enkelte drger Isr ble fisket bra utenfor Zgersund
men det viste seg ogs å vLte bra ned sild ved Skudesnes og btover
i Karmsundet og ved Dokn,

Deb meldes om endol mussafangster TrocS fylke.
Skroifiskec var sterkt hindret av fiskeforholdene

og det ble meldt om brukstap. I Troms og Vesterålen ble-det trukket
tildels bra med skrei I Lofoten slo fisket godt til fra.-hidten av
uken da det tydeligvis fant sted et stbrre innsig av skreif Lenger
sör var det ytterst smått med tisket og n=mest driftstans, Imidler-
tid var forekomstene de fleste steder gode og det er godt'håp om bra
fiske,

Eystfisket var ubetydelig.
Hordaland begynte scifisket med garn:så smått,

snrlig i Espevr. I å,-derfylkene, sant i Oslofjorden, har fiskefor-
holdene i det sistc betyCi, lig bcdre enn på kysten forövrt og
det er tatt tildels brc fangs-,;sr på liner, snurrevad og reketr'al.
Oslofjorden var det også endel brislingfiske.

O.R. 19.15 Vårsildfisket 2! Det meldes 02 gode fangster fra
alle felter både i ifaugesund og;Lersundavsnittet. Både gatn, snurpere
og landnotlag b=er fanr:st fra D3niio og sbrover til Egersundavsnittet.

FORL1S.

23.00 (40) Fra Bodömeldes at eb liten motorbåt med tre fis-
kere ombord forleden forliste etter en kollisjon. To avfiskerne om-
kom. Båten var på vog til Lofoten og et stykke nord for Bodø kolli-
derte'den med et annet fartby. Brdrene Thorvald og Sverre Pettersen
omkom, mens den tredje ble tatt opp av den endre båten. pe omkomne
var ungdommer i 20-års alderen og Mrte heime i Bodby på He1ge1and.

SEKS ENGELSKE FLY SKUTT NED.

Oslo 23.00 )41* I alt seks engelske fly ble onsdag og torsdag
skutt ned i norske kystfarvann av tyske jagerfly og den tyske krigs-
marines luftvernartilleri,Tre av dum var mosquito-fly og tre
beaufighterfly.

WORDKURS I NORDFWORDE

Oslo 20.30 (29) I disse dager er det satt i gang et jordbrukskurs
1 FjelIli Nordijord. -Jiurset varer i seks uker og tar 30 faste ele-
ver.

Det er snart 50 år siden sist det ble holdt et
liknende kurs i Fjellif

IWITESJL

Oslo 20.30 (30) Unghestsjåenefor Nordfjord, Sunnfjerd og Sogn tax
tar til med utstlllingen på Nordeidei do O. april,øpplySer agro-
nom Faleide til bergens'Tidende. Han fortener 'd&XØ,,,at det vil
bli holdt like mange hestesjå på Vestlandet & år-

LANG OG TRO TWENESTE.

Oslo20,30 (28) Budela hos gårdbruker Svardahl i Tamsö, Wenny
Stabbstrand fyllte 50 år forleden og'blepå födselsdagen overrakt
selskapet for Norges Vels gullmedalffs for lang og tro tjeneSte. Hun
har vært på gården 1-35 år.
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OPPFINNLSTi.

Oslo 09.30 (3) Boktrykker FritjofDahl i Trondheim har nylig
batt patent på del-1regularbare sgttelinje for typografer, I arenes
er det tusener av settere hele 7erden over som i sitt stille sinn har
ergrej.; seg over alt det bryet en ofte har med å sette en sats over
flore linjar. Dette arbeid krever at typografen brukar en mengde set-
te-linjer av ulike lengder. Boktrykker Dahls fikse oppfinnelse vil
for framtiden kunne'spare s etterne, ikke bare for den bevisste eller
ubevisste ergrelsen, men også for en masse unödig arbeid.

XRZSIVP2RASJAVER HAR-LENGE WERT UTFMT I NORGE.
km, 


Fra Danmark kommer det melding om at en dansk ki-
rurg, professor Zens Foged, for förste gang i dansk medisinak hiatorie
har utført en operasjon som tidligare bare er foretatt 400 gaiffler
fZir i hele verden, Operasjonen besto i å fjerne magesekken pa eu
kreftpasient.

De opplysninger NTB har innhentet i samband med
dette viser at operasjon.3n ikke er så sjelden i Norge. Den blir ut-
fört hvertår.

Det er selvfölgelie en stor og teknisk vanskelig
operasjon, men det er nå 20-25 år siden den förste gang ble utfört
hew i Norge.

TUNG YOsT.

o 2030 (31) For en tid siden ble rera.kijonen i'Bergens Tidende
€1.; L,asknhakT. bred son. inneholdt en oppeli og man

seivsagt :1Avoriedes kan i et moerne bakeri, ret..er imidler
ttd ikke jarr stc)ppeler man kan firne i br?5dene,•pumpesttAker er også
t)opulsEG7t" ylls off En mann viste forleden.J.agfrem o m en

tnat pLy.pespiker eg =alen av historlen elir uvUkårlig Tygg
br bdet gedt, forteller ergens Tidnede.

:70LORR.

0s3 C'e30 (2) De+ har en tit pågått etterf=tming i. usl_o i sam-
^y,nd ot stcre tyveri .v tobakksmerker i &k.--Trr'Aela2 .('vlkesfer-
syningsnemnd, Som kjent ble det stjålet omlag 2000 Idse me2ker,
Saken er nå knmmet tilbake i1 Kriminalpolitiet i ordheim og etter
hva det opp3ys-3s let foretrtrt en ny. arrestasjon i saken, nemui
en kortfol.valter ved fyl.K.csfo-2syningsnemnden som er mistenkt for a
ha vært med på affæren.

kirlo 19.0J (19) En kommunal tjenestemann sto i dag i Akers herrr-gs-
rett tiltalt for udderslag av omlag 20,000 kroner romhan hadde tatt
som forskudAt på tobakksleveranser, De fleste av kundene hans fikk
itaid1ertid ingen tobakk. Noen fikk en liten bröRdel av det de skullo
ha og n.oen fikk din3 penger tilbake. Nannen nektet seg sayldig og he'v-
det a ha brut pensone pa gården, men +,obakkshösten hadde slåtbhelt
feil for ham,

Han ble funnet skyldig og dömt til fengsel i ett
år og fradffimt statsborgerlige rettigheter. Han vedtok på stedet.

21.00 (33) Pris og rasjoneringspolitiet i Sarspbirg har be-
handlet en sak mot tre personer fra Trögstad. En gårdbruke»? fikk
1500 kroner i bot og 1400 kroner i inndragning for å ha kjöpt griser

en kiöpeil1w,else og for å ha slaktet og solgt dem til ulovlige
småbruke.,:. som kjöpte slaktot og solgte det videre med '

f.ltje:leste b.ar fått 1000 kroner i bot og 350 kroner i inndragning.
Samtidig ble en forpakter dömt en bot på 2000

kroner for ikke å ha levert pålagt kvantum rug og hvete.

Oalo l8.30(l7)
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RASJONERINQSSAKER.

Oslo 1330 (9) Rasjonerinr,sJerkerson svarer i omlag 15000 kg.
varer ble forleden stjalut fra kontorct til IlaugesLnds forsyningsnemnd
Det dreier seg særlig er ar mel, sukker , fttt og tobakk.

Oslo 1200 (5) En byggnester fra Tronsb sto nylig tiltalt for i
Lyngen prisrett fordi han i 1942 haddo utfrt et anleggsarbeid og mot-
tatt et forskudd -3å ialt 550,000 kroncr, Det ble gjcrt innsigelSer mc
byggmesterens prisboregn:Lnger og prispolitiet fikk sa med saken å
gjbre. Politirt m.ente at byggnustcren ialt hadde fått: 240,000 kr.
for maget og had.de beregnet seg for stor fortjeneste. Samtidig hadde
jan overtradt en rekke bustemmelser soin gjaldt utbetal!eng avarbeids-
1bnn.

Straffen ble satt til 60 dagers fengsel ubetinget
og inndragning av 175.000 kroner til fordel for statskaksen.

SPORT,

Oslo 20.30 (26) Som kjent 'rrancrcr Gjövik Skiklubb et större
skirenn på Gjnik i hclen ct blir konkurranser i langrenn og
hopp og det tegner til a Lli fbrstcklasses deltakolse. 1Jan kan
allerede nå si at det bl:r e_ct strstc skirenn her i landet hittil
i år,

er f:ur, av itårc bstc langrennslbpere anm
meldt; bl.a, kan rcvnLs akon o ; :rne Solberg, Arthur Rbnningen, IVar
Fjeld, Tommas 1";,.:L" Sigstad, Torgeir Dynna,
Einar og Per Evcn.scn, haus Uorcngen, Odd 1.beek, Erling Ruud og
br6drene Ottar og Per Lerlicn.

EidevolCI. Idrettsforeningarrangerer förstkablmende
söndag slalomrenn på Lidvvoll. De fluste av våre kjente slalomkjbrere
vil stille til start Hitti cr a=ldt Hans ilagnus Andcrsen, Sverre

Viksmoen, Einar Fje:lberg, Reldr Sköyen, Per Petterson, Kalle Hustad
Knut Dokken og Hans og Ove unthe Laaa, Man T-c,rud og Karoline Sköyen.



Til fortrolig orientering.
Ikke til offentliggjarelee.

NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA,
VED

Regjeringens Informasjonskontor.
10 mars 1945.

Th.R.7/N.J,

Nr,1403,

Meldinger fredg 9 mars 1945.

Tegnforklaring: 0.R.-Oslo Radio.S.R.- Svensk Radio.D.R.-DanSk.radie,
F.R.-Finsk Radio."0slo"-tyskkontro11ert N.T.B.

N.B. Det vesentligste av stoffet er fra nazistiske kilder.

Mordet på  BogstadopDklaret.
• 22,15,Tftorsk sending.-) Om mordet på Bogstad foreliwer det nå en

'411hri del nwrmere enkeltheter. I'den nazistiske redegjörelse het det at det
var foretatt undersåke1ser,men man har ikke kueinet finne noe nevne-
verdig å gå etter,Det ble foretatt undersökelser uten å finne noe ulov-
lig og man vet ikke anneb enn at Bogstad ble funnet liggende ved dören
til et hus raellet av to skudd i hodet.

I quislingpressen ble det 22 februar meddelt
at Bogstad var blandt dem som tönte arbeidstjenestens depot i Skiper-
gata i Oslo Samme måned og at han ble skutt ved anholdelsen da han gjor-
de bruk av skytevåpen. I norske kretser betegnes denne framstilling som
helt uriktig, En avdeling vepnede estapomenn trengto 13 februar inn
gården Nytorvet 3 i Oslo like ved Arbeidernes Landsbank i oentrum. De
skjeit av en rekke skudd og drepte en garelel vaktnester ved navn Hansen,
og hans 27 år snIn Arvid,Sönnens forlovede ble såret i begge ben.
Alle de 3 personene lå og bvilte middag da tyskerne kom.Ströket hvor
udåden fant sted er sterkt trafikkert og stenningen blandt de mange som
befant seg ved nord2tedet var up)rbrt.

2o menn etter lolyses for skuddveksling medolitieb.

	

2715.11TorSk send-ling.1 .78.-Oslo-telegraM meddeler at politiet etter-
lyser to mann som 6 mars om formide.agen var i en skuddveksling med po-
liti under en rassia i Oslo's sentrum. Politiet utlover en belnning på
kr.100,000 for opelysninger som förer til pågripelse.Samtidig anmodes
vidner em å malde fra.

Telegramiet refererer seg til 6 mars da to hird-
menn ble beskutt under visitasjon av befolkningen i Fredensborgvegen.

Den tISke damper "Donau"forlist.
3.R,22,1E-or-S-k sending.) IDet foreligger nå nwrmere opplysninger om den

tyske damperen "Donau" SQM udder okkupasjonen har gåt t i regelmessig
trafikk nie1lo.i Norge og Tyskland og har bragt tusener av nordmenn &Jr-
over til tyske konsentrasjonsleirer,Nylig ble skipet satt på land s.ör
for Dröbak i oslofjorden etter en eksplosjon ombörd. Skipet er ,meldes
det nå,brukket i tu deler.Bergning ansees umulig,

tO81 norske fanger på Grini,
3.R.22,1:37rga'sk Sending.") Pr.2 febryar i år var det 4981 fanger i kon-

sentrasjonsleiren på Grini,meldes fra Oslo.
5

stningsarbeidene i Oslo-distriktet.
.22,15,15Orsk seedinT") Yed trafikkvegene inn mot Oslo har det
lenge pågått befestningsarbeider bl.a. i skråningene ved Sandvika.
Nå er anlegg av bunkers inne i selve byen i full gang,b1,a. skal det opp-
fdres et större bunkersanlegg ved Doblenggården i sentrum.

3000 norske radioapparater tilbunds.
j,R.CN-Ors7k-sendi.ng)227175-.dliaring3000 radioapparater son tys-erne i

sin tid beslagla hos befolkningen i Larvik gikk tilbunns da allierte
fly nylig senket et tysk skip på Larcrftk havn,Skipet skulle frakte ap-)a-
ratene ut fra Norge etter at de har virt op)bevart i Goddtemplar lokalet
i byen,

3yråsjef Johannes Hindberg_Larsen arrestert for underslag.

	

S.R,22,15.(Nordk sending.-) --Telöpet.er fiksert til kr.187,000 men det
ansees at det vil stige til en kvart million kroner,Hindberg Larsen had-de
en beskjeden ttilling i Rikstrygdeverket ,men han ble i 1940 medlem av
Nasjonal Samling og avanserte til byråsjef,
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Ileerlses Röde Ners arbeide for norske o danske krigsfan er.
F.-R;22t15.(NOFik sending an avven er n med spenn ng nærmere med-

delelser om det hjelpearbeide Sveriges Röde Kors skal utföre for intern-
erte dansker og nordmenn i Tyskland.En hel del busser og biler med Rede :
Kors personell skal nå reise til Tyskland för å fullfere hjelpeaksjonen,
De förste kontingentene forlot Sverige idag.

ilteretsante foredrag i Sveri e.
CtiorSk sen eng Lund og Uppsela ble det igår kveld holdt

foredrag av meget stor a3lmn.intereese.I Lgnd debaterte man krigsfor-
bryterproblemet og i Upesala var SverigesuUenrikspolitikk diskusjons-
temaet. Professor Ragnar Bergendahl i Lund uttalte bl,a, at jurister
fra krigförende bg ekkupertèlånd som arbeider med krigsproblemenej.
blitt enig om at spörsmålet nå ber löses ved hjelp av landets gamle lov-
givning kanskje med direkte bruk av den. Det er heller ikke vanskelig å
se at en rekke av de ting som er begått kan sammenlignes med vanlige for-
brytelser.Man kan nevne henrettelse av gisler,mord på jederlanbrineele
se i fengsler eller konsenstrae4onsleirer,tortur og bortfbrelse ellee
edeleggelse av andres eiendam,Loviige krigshandlinger kan bare de være
som holder seg ienenfor folkerettsreglene for tillatt krigfering.Blandt
vanskelighetene ved gjeldende lovbesteeeeelser er de grenser for sin an
vendelighet soM flere land hart rvor asylratt henger saxeuen med - •Det
er et spersmå]tuttalteprofessoren em man ikke fra'uteelandsk hold vil
forlange innskrenkning av den svenske asylretten.Avskyen mot dem som
våre naboland har forövetpolitiske forbrytelser og tilliten til dis-

se lands rettsorden er så eterk i Sverige at det kan bli aktuelt at Sve-
rike vil stille seg imetekommende i så henseende, -

I Uppsala uttalte professor Nils Herlitz at
de fire nordirke staters frihet må vmre en primmr eettningslinje for
Svensk utenrikspolitikk, S'rerige bör tre inn i den internasjonale sikner-
hetsorganisason pmen det ber skjevisse endringer i sikkerhetssystemet.
Sverige bör hape på samarbeide i Norden.Yelst bör de nordiske stater pre-
ve å få sine militareferp3iktelser begrenset til å gjelde bare innen
'eorden.Skulle stormaktene korecie i konflikt ber Noreen bevare sin hand-

ingsfrihet tmen fölge en felles linje.Samtidig som han advarte mat på
forhånd å binne seg til  en  maktblokk framholdt han at man heller ikke
bör sitte fast i russe-skrekk.

peofeeseeTireeteX1trodde og håpet at det
ikke ville bli noen krig mellbm England og Amsrika på den ene siden og.
Sevjet-Samveldet på den andretmen Sverige bör ha sitt stannpyikt klare
De nordiske planene er imidlertid illusjoner kc=er i1 å falle aic-
urat sam de gjorde da de fersteskudd ble lösiet i denne  krigen.Sverige
ber ha klart for seg hvor det herer hjeeeee,Deter i  dot deJlokratiske hu-
manitære anglo-saksiske idekretser, Tilslutt havdet professoren  at Sveri-
g‹3 ber finne seg i mötta internasjonale sikkerhetsstyr1;:er på sitt ter-
ritorium.Vi kan,ra hanlikke basere vår politikkDå forestillingen
at verden omkringoss er gal og at vi sitter iselertE,o1de eneste

Kam en'mot forbrytereneee
qtlo,Qy()0, 148) " II YeLnia-frontefis håndbok i heter

det:3-Gueriljaseee:ens opptreden tekt.18.Forsyninger,mat o kir må 71.
selv lagre i depoter på forskjellige sikre og teriestede*:',1e÷,t tiljenge-
iig uhder operesjoner,Det vil formentlig ha en vess int,y2osse for landets

griøstore,iovlydige og hårt arbeidende befolkming ab de ikke er smengdor
av matvarertklmr og skoty som vepnede banditter raner til seg frc. lagrE
skoteyutikker og Samvirkelag blir lagretpå t,k.re og eikre seeeee,±eted-
etfor a kome det hele samfund tilgode. Håndbokenfortsetter Lnaer sarame
puhkt: Forevrig må jegerne i nedsfell skaffe segmat pâ gårderem.v,helst
ved 'cerverir-Endel av Norges bender kan bekrefte at instruksjoi:len er blitt
:egigt,griser og sauer og skinker er blitt ranet med våpenmakt og patriot-
ene har heller ikke foramådd kontantbeholdningen skjönt den er uteglemt.i
Instruksen, Et av de siste fors8k skal hitsettes.Vi lar poli4iraporten
tale. Politimesteren i Horten melder 27 februar le45 klokken 11,20:Igår
var det kommet tre vepnede Junn til en gård i distriktet.En som var mas-
kert var gått inni  mens de to andre sto ute ;Den maskerte mann hadde blå
briller med skylapper.Han truet gårdbrukeren,men denne kastet ham ut og
alle tre flyktet.Utenfor huset ble det funnet to tomsekker.



1de 3. Meldinger fredag 9 mars 1945. Nr.1403,
Våraildfieleet. .u'ortsatt,
Oslo.10,15. Dergen:Fra Haugesundsdistriktotnoldes det QM bt

garnsildfisket ved Rövær har tatt seg bra opp på feltet ved Rövær har
tatt seg bra opp på dagsett.F a foltot ved Doknen cr garnfisket rikt
også på dagsett. Om snurpcfiAct opplyses det at dctte fiske er adskil-
lig slapeere i Karmsund,mons det msldes fra Bömlofeltet at sildefisket
der synes å være i tiltagende. Det er idag innmeldt en rckke landSteng
av vektig störrelse både på feltet ved Boknen og i BbmloavsnittetFra
Egersundsavsnittet meldes det at settegarnsfisket på feltet der er noe
mindre på dagsett.

LandbrUksme1dinger, Generator til traktoror.
O.R. 3 De '..traktoreiere som enna ikkc har nontert generator &

pa sine traktorer bör snarest mulig söke å få det ordnet.Sombekjent har
produksjonsdirektoratet igjen et mindre antall genoratorer sen leies
ut gratis,eller selges til en pris av 25 av sjölkostende.Söknad om
generatår må sendez gjennon jordstyret son Ina gi en erklæring on at
traktorene nyttes i vcsentlig grad i jordbruksarbeid os videre nå
jordstyret gi en karakteristikk av terrensforholdene i distriktet.
Da samtlige monteringsverksteder cr sterkt opJtatt må traktoroierne
sende sin snnad straks em det skal la seg gj8re å få traktorene fer-
dig montert innen våronna.Taktoreierne er satt i reperasjonsklasse A
og komner således inn mellom biler av livsviktic betydning.1 sesongen
under våronna og forberedelser til våro= må traktorene konme i on sær
stilling slik at alt annet arbeide settes tilside til fordel for trakt-
orene.Trekkkraftspbrsmålet er av en såvidt aygj4Urende betydning for en
god produksjon at at intet som kan gjöres pa dette område bör forsön-
mes.

Produksjonsplan for åkerarealet.
Produksjonsdirektoratet har sendt en pro-

duksjonsplan for åkerarcalet til de forskjelligc fyl]jer hvor det'be-
stemmes hvor mange dekar dyrket jord hvert fylke ekal ha i 19.45,og
hvordan det skal fordeles på de enkelte vekster.Landbrukskontoret på-
legges å foedele åkerarealet på de enkelte kon uner slik son det passer

_ best for de naturlige vekstforhold og driftsforhold. Av grönsakarealet
fordeles det vesentligste til de kommuner som har de beste forutsetning-
er til salg.Distrikene forövrig skal dyrke tilstrekkelis trl eget be-
hov.Forövrig bör det dyrkes så meget kål eg gulrot snm nulig.Ellers er
valget fritt.Det cr forbudt å dyrke tobakk for salg oller for franstil-
ling av nikotin til spröyteveske.Landbrukskontorene gis samtidis full-
makt til å fordele dyrkningsarealet til de enkolte bygder som er på. e
lagt dyrkninpareal.

Lendsferenin en Fareavlens fremme i Dahamrk
0.R• 5• meddeler at det sisto årot har gitt meget

gode resultater ved saueavlen,Den danske meksinalpris på ull cr verdens
strste ogsåekjntprisen har mært meget tilfretsstillende,Lönnsenheten
har derfor vært göd og nange bönder har hatt et netto utbytte på kr.
100 pr.sau i året.

Premiet for fe11iL, av jerv,
O.R01 Landbruksdepartementet og produksjonsdirektoratet

vil i samarbeid med de interescerte fylker og herreder gi premier for
felling av jerv.Premiens störeelse er kr.3,500 og gjöres gje1dende for
dyr som er felt fra og med 1 november 1944 og inntil 1 juli 1945.
Produksjonsdirektoratet gir også kr. 500 i prenie for hver ulv son fel-
les.Det står helt fritt for de enkelte fylker og herreder å forhbye den-
ne premien med lokale tilekott. Utbetaling av slike lokale tilskott må
i tilfelle skje gjennom fylkes og herredskassereren direkte til den som
har felt ulven.For å få utbetalt premie for jerv eller ulv må dyrene
forevises fylkesmannen i jægerens bostedskoee.une.Det må op)gis når dy-
rene er felt og hvor de er felt.Lensmannen må innsende rapport til pro-
duksjonsdirektoratet for hvert felt dyr.Ved henvendelse til produksjons-
direktoratet blir det opplyst at det hittil er mottat meddelelse"om at
6 jerv er felt. 4 er felt i Nordland,1 i Lom og 1i Lyster i Sogn.Av ulv
cr det ikke mottat melding'om at det er sett noen.

Omeetningen av levende Delsdyr,
For -W"lette omsetningen av livdyr i denne redvksjonstia

for pelsdyr er det besluttet at kj-6pere og selgere kan melde seg til
Norges Pelsdyravlslag Wergelandsvegen'5 Oslo,som vil sette kjöperne og
selgerne i forbindelse mex hverandrelmen som forövrig ikke har n noe
msd avslutningen av kjZ3p og salg å gjöre.

Fortsettes.
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Landbruksmoldingpr, Fortsa4;tp

	

O.R.13ye-0;- OmsetniDs av tdmmer.
medhold av Landbruksdepartemente s orordning om omsetning asr tdm-

mer har Oentralkontoret .forskegbruk og virkehusboldning sendt ut
on best;emele3se om virke som ± inneværende :elnleveres tia vass-



rlreg Då tst:sind og Sdrlandet hvor det bl.a. hater ;
"41t som herettees hogges ev midtmåLt tömmor av 2uru og gtan av tredje
le?.asse semt skagg og roetenttemmer skal slincl.rebarkes yinnmåles og
betalesb0.121vedtÖmmer,wor -qassdrag hvor törwseret leveres i hole leng-
der og stecer gammel k1aseeinnde? 4.-egjelder besl-eweisene eare for
3 klssse både for furu og gran. Jiisse bestems.elser sjelder:).r7:t2,for
oppmålt tammer tskurslin eller virke som leveres tij .:,Unnestav.

sds å fjellbeite.s*
.R.1 For å latte adgangen for å få husdyr til fjellbeite

har produksjonsdirektoratet truffet en ordning slik at en etter sök-
nad til fylkets landbrukskontor kan få godtgjor# frakta fram til fjell-
beitetyfor sau som skal sendes med jernbane eller rutebåt.Frakt på
sauer som må sendes til fjerbeite med moterbåt eller'ddmpbåt som ikke
gari rute kan dekkes etter regning dog ikke over kr.2yco p7, voksent
dyr.De onkelte dyreiero må samarbeide for jsrsbanevogner og rutehåter
den ubstrekniAg ire 'ernsporer tilmater det er fr11-lastet.Frakta

rmel5g må de sdeses for at båter som leies er fullt utlzattet.
De gis også tvisse höve frakttilskott med bil.Forenen at det gis
ttlskMt til frakting av sau så gis det også tilskott for ungfeyokser
s hostor som sondes på fjellbeite med jernbane eller rutebåt.

Inrekten m4 iIde. overskri'e normarRktene.Det eis ikko tilskott for
Jwlkakyz

Tilåkeldd "!;il sauegjeter fer 'eJ:tberlag.

	

O.R.1350, --be 'S7e5i-e-avlere som vil drive semdrit for say
kan sv Londbruksdeparterentet få tilskott til saue Lsjeting,

elSttes gis son. resel bare til nye tiltak ensu en kan regne
lag f. .;11skot i tiI 4 ke am det er nbd.':-endig for

efl rg ordnin, enkeite•tilfeller kan & slik tbtte også
til enk1Z.personer, +;e.dere kan det elesres 3.t-precksjonsdiekto.ratet
stbtte t.fl delvis inngjerding av sauebeiter,bygging av

dri:?tsvger,oppsetiing av gjeterhus og lignendo.
dirbeid-melleom skog egjordbruksmyndigheter.
. 5 • 2er-eindelso med de forestående ekstrahogster av55

uttalee- formannen i 1:edamakLandbruksråd.boude Askak Tveit at skogS.
dr..!..2tene nå mor enn noensinne må gå i sansvar meed ;e•J':dbrekel.nteressone,

hogstene for en stor del kan komme til å arte seg san flatehogster
angs de stoTe fendselsårer og jordbruker nå mer enn noensinne hur be-

hov for tilskottsjord bdr det opprettes et intimt samarbeid mellom de
Jekale skog og jordbruksmendigheter.Mad andee c,:skogpppsynatilenner..;
bbr sSko rad hos herredsa,-sronomene når hogsten skal utbleLnkes.

Uindre fett

	

eSR.,Yloo. Det Çses fra direktören på I;andbrukshögskulen
at det i år har vært fet i melken enn tidligere år.]Man mener Då
Landbrukehdgekulen hvor deken har vært undersbiet at det or fer lite
eggehvite i foret.

HSeteyr.ene'_ngen er  dket 

atavanger: Hvetedyrkninges er Weet  tavnt i de sinto

eneyforteller fylkeagrenom Landmark i Regaland og det er von om at
dyrkingen vil holde seg oppe også etter krigen.

Nezleidett,
Under et treningsstvene forleden satte Inger Bruns-

vik ny sdtlandsrekord i llengde uten tilldp med 12,41 Den gamie rekord
var på

Idrettslekene ig45.
bSlo.lgyEW-(2):T-2Tr5stabonsidrettskontor melder at ski-idrettsleikene for

1945 arrangeres i tiden.23 til 25 mars.Det blir som vanlig konkurranse
i 17 km6langrennystorslålamphopp og patruljelöp.

Fdlgende organisasjoner vil delta i kon-
kurransen:S,d, und Polizeisportsgem.



S'Ide 5.
meldinger, fredag 9. mars 1945. Yr. 1405•

sommraTIDsKAL ir= nrs I NORGE.

Oslo 21,00 (38) I-fAlge lov av 7. se2tember 1.944 skat
sommertid innftes 2aa ny ± erge 2, apt11 1945 kt. 2.00 morgen.
Paa dette tidspunkt skal Njle offentlige ur stilles 1 time fram,.
det vil si fra kl 2,00 t41 500.

UY 0RDFRER4

Oslo 201 30 (40) Kret4tot  4 rs, tapetseret Arv±4 ftt:oen . .
Jacobsen er c22nevnt til ordf-' ret 1 Egetsund komune.

M elhandier Jens Krohn Haaland  er
oppnevnt til varaordftet 4 iaugesund komune i stedet for skibstdex
Kari M. Thuestad, som samtldig er 15gst fra dette vervet.

AVSKJED 1 NAADE CG UYE ANSETTELSER,

Oslo 20,30 (4) Offloelt fra stadstaad den 8. mars,
utenriks=delinc,en: Byraaej,..2I utent'ksavde14ngen G. H. 0. Wiflett
meddeles avskJeo i naae.e fro 2,tt embcte  frel  a2r11 1945.

de2artementet: Lektor ved Elverun
lererskole G. ",^(1, 0-)2naadd aldetsgrensen .
avskied fta sItt embec 2ra t. a.cuot 945 aa tegne.

.7,yrasjef vel k±tkedepartementets
wevisjonskontor 0. 1,. Ho:!the Y',,n)vnee t41 b:›eraasjef ved sarnne kon±ot
fta 1. mats 1945

fa...tementet: Over-Ingenifir ved
statsbanene 0. B. 9e-eIrc konstitueres som disttiktssjef i Oslo
distrikt av 1Totges St,atsba'ne,:'.

BERG1INGSARBEIDE1 MEJ "KO:WITDØRFN.

Oslo 20,3,0 (35) Atbdet m,ed aa redde 1Y1kesbaatanes
"Kommand)zten som gikk :)aa crun ved A1verstraumen er naa 1 full
gang. Norsk Bietgninskem2an'L )-a I noen dager.hatt en av sine
bergningsbaater 1 arbeid ..2ow aa rske aa losse endeI av skipets.
Skipet hadde rncl10 0 oE 130 tenn m.ast ombord. Eh stor del ar
desverze blitt vannskcit. Det e rt et par foteAc 2aa aa trekke
skipet a:v grunn, men det er ennaa'jkke lykkes. En  regner  imIdlettid
med at dot law soc gjySte.

TYVERI .

Oslo 20,30 (34) :rje:22y1ngsnemda 1 ølen ± unnhordeland
ble foz_noen dager eiden av tyver. Tyvene hadde skaffet
seg Ndgang t11 kentoreno Fjennem et gangvindu. Deretter hadde

de brutt o22 et ska2 og tait med.seg merker scm  evaret  til 15.000
kilo matvater forte1Ier 3ergens

KALAS I JuLraGrr,

0S10 14,30 (141 Under e dtikkekalas 1 Grue 1 jule-
helgen, gikk en ung mann paa en 68 aar gammel smaabruker og
tilde1te ham flete v16" at han kort tid etter. Over-



falsmannen_er naa i_hetzedswetten dISmt ti1 6 maanedets fengsel
betinget med en 2rPetid 2aa 5 aat, _

SPORT.

Oslo 19,30 (3t) Det meldes fra Gjfrvik at alt  ligger
vel tilrette fet et vellyket ttanbezgrenn 1zdag og Endag.
Arrngrene, Grnik Skiklubb, legger stort arbeid i fotberedelsene
og store mannska2er hat- arbeldet med langrenns- 11/y2a og ho22-.
bakken. Rennet aa2nes ltdag middag med 1angtenn for seniot og
junior,Lypene blir heilholdsvis 18 og 10 kilometer. Hop2rennet
Tro.nebNkken som samtidig et officiel innvielse av bakken etter
onbyggingen, finnet sted sndag formicidac. Rennet hat tilsammen
.omlag 75 deltakere.
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STYGG U7,v.1=
-------.----

Under ha1mtr..t.'4'101-"i;ii.c1:;_ar3t
gaaz en 9t3'g6 '23.ylzko en gate aNT s

arbe.:.'"erne un mann 40 oz.,.rderen„ wtu2te on ,Jving ned fwa  
hrc. o E,  e."‘o hodet volds,•)•ait t aufaaten.

rtaa Eykehuset c v ev og gfryorf.da1en,

TATEPSLAGSMAAL

Oslo 18,00 (15) Det store taterslagsrcia1et paa GSeithtm
forl_den har naa tatt en dro.matisk vending. Tteren 6ori ble lagt
inn ùa sykehuset, er dstd. av eine•kntvstikk. To tatexa og to brfi.«
dre fra G3eithus -;:d1e a:!:':estert som mistenkt, 0;; den ene GJeithus-
marmen naa ti1staatt drapet, melder Buse_ruds

GELC

18,00 (1,3, Lands:laget for rorske Jor)ruks- 1.(1.ubber
har seudt ut aaze:aeldingen for siste arbeideaarot Laget har hatt
go d±" emgang o gsaa_ de t t e aar idet tal). et aa c1uhbr naa er naad'1,
500 og det samlede medlemetal1 liggew or.kring Paa grunn av

roiseforh-)14 har det fra kontorete eido ikke veret gJart
F3arInc,g8 for nysta 3z-Ziber. De Lok.o organiasjoner har
iietL tatt sak.n og ogsaa oppnaar".d gode resultater
De c sert frl.kene Telema-ck, Buskerud og Fore,:and fylker ot
ftanga..-..ger stor._Det er fem-fylkew z.bfidet ie
er batt e: oaa 9wre str,k av ant.).ro w)m '.kke

nr  •ew"nr arb&..dsepgaver r,o!. i kxit1g tidfrover
b 1,1 n gjr; k_<ubbviwicsom:letn ' hat. ngs-

?1:v. eko:I.e-^.ez.-1,y::er Kr. Grobst,.d, 31.12
2ru E12.sabeth

Rovi KVL. cpj D::.rektf/S. Lodes ver."
f o -

DyiLSIL

Oslo 33,30 Ingeniy‘r.,...d.irektP7
ved aar Han var f/kit i Moes og F.'_ortm

	

seiner(;$ 6.en tekniake sko:to Ved.

	

hkoeten tt han f.sin forretning i Cio ucor. hano
kloke eg vekset raskt* i 1...9116 forrotningen
sluttet 3azurken rorek..Moto,7,:- og Litenom fabrikken
b1e det megetb'iag7,->aa_Kures dyktighet og og enr
re kice foreninger og orgasasoner har nytt godt v hans.
sj,f:..,,rsevne

	 orgari-
o , I her74 50 aar ledet Lan sin store og.

stalig 'oedrift

DØDspALL .

Ois' 21)130 (36) 1 Iillerinnen fru Margzethe Kalps!,9er
(51J.ai. aw uie1. Hun var f'dt i Gran paa Hado og tn.hflistie

gammel‘ bergnss;Lt, Hun va:i: b1a. ev av' prof esso:r Uohermann
og studee ogsaa noon aar utlandet.. Fiere av hennes rber
7.1ar. ver-!3t Utstilt i Pergens KunsUerenIng og hun har. ogsaa veret
reprosentort ved statens uteti.11inger.

DAG.
1411

osle 20'30 (39) I anIedning de falnes dag søndag den
17.3.rs gr Norsk Kringkasting lytterne. oppmerksom paa at det
ti.den 17,3.o3cen_1915- 20 bringer et spesie1t. :?rocrarn.
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LT UNDER.

Oslo 19,00 (24) En nenn fra Risör forvildet scg forleden inn i et
ninefelt, non han slapp nerverdig heldig fra det, ja, det må betegnes so
et under at han iheletatt er i live. PlutseliG eksploderte en mine og sk
skadet ham styt. I stedet for å vente på kjendtfolk son kunde lose ham
ut av feltet pa en betryggende måte krdp han trass i sine sår tilbake
igjen hele 15 .;_eter og et stort under var det at han ikke traf på en
ny mine.

-Jeinet ble laDpet sanmen igjen av den tilkalte
legc og det ser ut t.l at mannen slipper frn aferen uten mcn.

Oslo 19,00 (25) Vedhogsten lanGs ;ongsvinger- joldrbanen vil i
fdlge @lomdalen for alt vesentlig foregå på det store Torgnesfeltet: i
Grue. Feltet son er på over 5000 mål har i lengere tid hatt landbruks-
autoriteteres oppmerksonhet vendt „på. seg da man mener det vil vwre ut-
merket skikket til bureisningsfelt.. Lierne skal vwre villige til å
overdra feltet til konunen. Lan håper nå at det blir gjort fortGang med
saken slik at en avgjdrelse foreligger fdr hösten tar til.

NYLOV.

Oslo 19,30 (28) Ilinisterpresidenten har vedtatt og undertegnet en
midlertidig lov em visse bestemnelser om tilsetting av leger og nedisin-
ske studenter ved offentlige sykehuse . Loven beste_iner at lege ikke nå
gjdre tjeneste son hospitant eller i anncn stilling som ikke er fast
organisert ved offentlig sykehus. Innenriksdepartementet ken i swrlige
tilfelle gjdre unntak fru forbudet.

Student som har Gjennongått minst seks semestur av
nedisinske studiums annen avdeling og har fått midlertidig tillatelse
il å utöve legevirksomhet, skal inntil videre fortrinsrett til ledige

kandidatstillinger ved offetttlie sykehus. Intet sykehus plikter dog
som fdlge av denne bestenmelsed ha mer onn halvDarten av kandidat-
stillingene ved noen avdeling besatt med studenter.

Fiskerimeldinger.
0.R.13,15. Vårsildfisket, Det meldes om forholdsvis bra fiske
fra de fleste fe1tene.Fra Fra Egesundfeltet meldes am fortsatt godt
si/defiske.Fre feltene nord for Bergen,Sogn og Fjordane samt l'bre-
feltet er det ikke tatt nevneverdige fangster.De beste fa ngster for
)37•garen er opp til 120 hl.Fra Haugesundsfeltene meldes det am fanster
fra 100 til 1000 hl,pr.båt.Desuten har det pågått litt snurpinE pu
feltene i Edlstrevågen,Rannsholmene og i iBerdyfjorden.Om landsteng
meldes det om et middels steng på Rognvmr fra'1000 til 8000 hl.
Sette arnsfisket 	 På strekningen Solholmene,Kråka,Klep2 og å Ares-



grunfien ar en rekke båter fått gode tildels rike fangster pa natt-
garn?opp til 60 hl.pr.sett.Fra Skudesnesfeltene meldcs det at på strek-
ningen Beiningen-Kitledal-trakk få båter for det meste bra silde- '
fangster opp til 15 hl.pb.sett;På strekningen,Vikevåg,Treio,Vikevåg,
Geito trakk en rekke båter smålujevne fangster enkelte svarte gårn.

411' Fra Geitbo1ms vestside,Skarseid trakk en rekke bater små fangster,
enkelte svarte garn.Fra Rövær feltene meldes det om en rekke båtcr
på strekningen a 'RyggelandSosen,Svarteskjær,trakk noen ujevnt for det
meste bra nattsett-fangsterlopp til 25 hl,pr.sett.På Mdlstrevåg trakk
få båtet bra nattsett-famgster.Fra Bömlofeltene meldes det om en del
båter p4strekningen Harholmen,Guholmsle,Lespestadvågen som trakk gode
fangster på nattsett og på Fedy trakk noen få båter 15 til 20 hl.
pr.sett. Fra Egersundsfeltene meldes det om en rekke båter på Lösgrun-
nen som trakk gode nattsettefangster,35 hl.pr.sett,På Xjesholnsgrun-
nen trakk et t4alvt snes båter bra nattsett-fiske.Fra Haugesundsdis-
triktet meldes det at garnfisket ved Rövær har tatt sog bra op2.
Qm snurpefisket opplyses det at snurpefisket er adskillig
men fra Böm1odistriktet meldes det at snurpefisket der sy:,nos å være
tiltagende. Det er idag innmeldt cn rekke landsteng av rekordmes-

sig störrelse både for feltet ved Boknen og BdmIoavsnittet,Fra Eger,-;
sundsavsnittet meldes det at settegarnsfisket synes å være noe mindre,
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AtVORLIG APP!-ZL FRA SCOGDIREKTØRN .
.1. •••

0s,:.1...o '1,5,•;0 (14 . Det trenges meri.omt..),,'--, 4000 •00 0 f r.vner
1 l'i:nn.F, 2. 7c- r ende e:i. ekri C e ei Alvorlig 9c-,:-i •:. :.I'.'A 7:.1w-.(5d:'..r ek-

	

,\.c;, ,33w,:1:)fr.) riz:3-,: b±ens6:4*.L er b1:.,.tt e'L t c:,,, ''',_'.."r3 ..:1,'V0 ti.'7 2 6 se for.
t;;; [:-. '' E',g=;:»":'(';b:.1.. (.77:::.1WI: U E.", :...;.. Z.1"r.:..,' do.:. eatt .)...1.,t

:'..,.....,,..a ...,.›ao, LI.o, ̀..-..ogGo r..lt ti:I. rott...,- for der.ritor...,f::-.:,3.1.7 me6.3-1,,,,:.,neyn t4J.
.t7o1hogst ,.,som mr!,a, ,:e/..1 vi s'.;.z.t nakto aa s:o saa me,---t ved at ,v1

- groier aa avvergo ;:-.,:-. kriee.
. I en soz.nta.le med Nationen b.:.r c&og-

direktor ¥rhus gitt ett overeikt over de kvanta soM kreveet.-
Til etatebanenee d.,..,ft trengee ea. 5.000

fv. . Da det maa skaffee det nfMvendige for tids- rommet fra naa t...''..1:,'.
. 541.1i 1945 og deauten ca. 75.000 fv a til vorketeder o .1. trenger

altsaa etatebinene 875 ‹:(.00 fy , ... . .
2. Generaterdriften ( bil.er og moto..4%-

vogner) vil ogsaa trenge mer enn fpr, anelagsvie 700.000 fv . uten-
on det :::vantum som bilelerne eglv skaffer. Til (.3.7,ift av kystbaatex
t?...ringee ogeaa •qrre 1m7;,ntp.„ men det blir ant.se1ig 1.:.cke mi,i1ig aa
aa ekr„ff e mer enn (..in de:".!. av let vr1e bohov, naml.,p.; 4.1.00.000
til. 200,000 f.c.r ,,P,:i.t dette er altsaa he'it nye behoV p, (7,.-:-, stuzne 1.31,
ocs.n..,a s!....:3s om behovet for induetrien hvor ved brdzos til eretat..
.b.j.ng for kul7 i de meet liveviktige industrier. . E:::!. he:I, de:I. z.v
m4nidre `;.. 4v sv±k:',:,,± ge induetrier maa antage`i i py 1 si Innetil.0 :)aa grunn
nv mo.y.ygol :?ao., brenr.9 (.3;f, • Tl..., dise nye bcihovkomer eaa (3,o ,&,,,IrJa5..0 ,
nen:1.1g 11.1'.60 72va.r1Ailig, f., by og paa len op; sna".,:-.)ed.ulf t or : tit.1'.earnme.
v:1..alt dett() he:r. utg,le tre*., fire mill i'v.

Vi har hifret ±yk.,:z. orn t;i: tva::J..e.g,..,
s€:t sacc.Zf. foxh.,;:,yee r,:-,det.«.;.;e :,-.'n:-1:,.tg? Tvn.::igsp.. )2,;ot

-̀ .''' Tr!,1' :[:;:.'? B t «l2: -.. E;1 e.:, md ':i.300,000 fv*, mon dette or ny.; ig
e;2 ytter,.[•;ere 13t!..Erping, ex 400 .000 :',:,•.,7, .-..):; k ,-2,t tv,T,,-,..i.,,,,J,..ezet
.r/030 .J-.'v ,«. 1.',::e:,:,ee.-1,.eeituad.jonen i v.1.:r har

i r,';:  mon [7..en't:rii- 'b:i. .1.enda va:lekeli  -.',re :loi.-.1,-.L....).o„,:r.
naa fo:Y.'etaar situ.ae:onene a.nevar og. 1.,5e..i.4)'3.1". -,:l.,.:i. otter..e-Tne,

nuderetreke.:: ekogdirekty‘ren* Uten at hver com..:n:,,n g.5/.1^(,: el.' inn-
eats,.kan der ::::.,kke g3jires re.6ning med. at der b:T.ir skfet t'5.1tetrekk-
lig bronsel. Det er riaa ,enhver huafare :A.ikt enart aa .,)`.!..f).::Ilegge ein
brenselXoreyning til neste vinter, 1i:kesem ari.e i...c.lro Lom tre.g..:1.r
h:,..ens o:1. enarat gj r seg (r.) en :21 an ±',..,± hvoi..,..)(1;.-;; •,-,:;-:37-19e;;;,ebe.::;,,,;.,,.., (.-,;,,

an okaff eo .. De b
ei
' ov eom fortainnevis man eko,æfo,-3, or

og • b.:'. onee b ob.o.ct for at vi kan f34 trana:?ortert n,',:''',...ri:.,..ridige.:f o i•sy, .
ningor, ryl:;!,,esmonene or,?..,itt iiket Inynd:ho.'t ti1 7,,;.., t'cs u eg c,;cr
b r on s e'..1.s:'orsy:t'.1,ingen i=en fylkenel. cf., de ;3:k.:.:i. h-:, ,):: nd ;',,r, kyr,,,
dige rnen:,.-.L ± er ;4 s en'e, c-.,')::.v.le deorskjel'.i.u=.-, ::.:::,.:;,4.-‘3e€,,:: 2.:-..n=•f:3?-~.;,::;e,b,;.
7:1keson cl.e• er ekL:‘.t :4-,,ye or&-Iner ison sk11.
medvire3.;: .y:::'. i-ji.:.et W‘,"G3Uks5 n o,c,, cl.n hest ILv.:::..1 u. ::•...:::::;?,:f,2..:.-vr,av bror:7',

._r.'; .k.

LILLESTR0M.

Oslo 1.i.4 50 (1 5) or en tid. eiden b1e en
eak ri.(r betydelige dimens,loner cwilaget aa Lpirr - Dn't
netig f±a en bi1 etian:.1.et etfirr e nengder

on • Ialt hr 28 lorsoner veret im-.)11eelt? f;f:ti t
8 .;e:::soner, 4 for tyver! o fire for ".-..r?: er.'. Oc-1

	

hadde gitt sin ef(nn 50.000 brØdmerker, to hadde
5000 brd.ulerke± og en hadde faat fatt za 100 tobr.kkemoz2.:er Er.
hus mor titzmmen hadde solgt 250 brfidmerker for 1000 ironor. Do

e eigmt ti . i3tra.ff er fra ett aar og to maaneder ned tID. eeks undx
or; hos en av dom bIe det inndradd 2000 kronor.
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Det er landsforredere o. landsforrede,e.

O.R.12,00. "I sin lederartik.,:el idag skriver,Fritt Folk
bl.a.under titelen "Landsforrederske merdater":La det så bli slutt

på dette vrbv1et om lae,dsforrederi.V1 beskyller ikke våre motstandere
som ærlig og op)riktig har et s:JUlstendiFg stannpunkt for å mr=e lands-
forredere. Vi konstaterer kort og godt at IWsten i940 da det etter
emigrantregjeringens p‘istand hersJ,et 1-risti1stand mellom Norgo og
Tyskland erklmrte såvel koinunis,one stortinget sam alle de betydnings-
fulle organisasjoner i dette land ofJ2entlig at de var villig til å
samarbeide med den tyeke ok weasjonsmakten.Det sam.le gjorde Nasjonal
Sam1ing og det gjör vi fram1ois. Og hvorfor skulle vi ikke det,etter
at Tyskland ogsa har måttet ta opp kamen mot den bolsjevikiske fare
som hele det norske folk tok bestemt front mot i de firste månedene
av 1940 og etter- at vi opå den annen side har op-enådd et binnende löftk
fra Tyskland om å få vur frihet og sjölsterdighet igjen når vordens-
krigen tar slutt.Fedwelandets interesser skifter ikke fra år til år
når det gjelder vitale livssirs13å1 og de er også helt ugvhengige av
enke1tpersoners skuffelse over ikke a få anledning til å deita i det
samarbeid ned den tyskooklunasjonsmakt som stortinget en gang anbefalte
men som nå betegnes som landsfor:eeri,"skriver Fritt Folk.

T e menn skutt i K'äbenhavn.

S.R.12,30, Stockholm: Igår forOvedes et par voldshandlingor
1 Kjbbenhavn som resulterte i at tro pursoner måtte sette livet til.

3-4 pistolbevepnede menn innfant seg om morsone hos banksjef J-ohan Petter-
sen KE:ns1ersgade opå Osterbro,Do tvang ham os hans 30 årige sbnn,
Tage Lau Pettersen a fölge mel • En tines tid senere fant man begge
de to mennene ligge Wde i Gjeldsborgs Alle i nordre Kjöbenhavn med
skudd i nakken.

,111birmann Bård skutt ned
11:2=licA=exj.rsamm dag ble tidligere politi-

Var det en tor edo ?
Besetningen på den mandas forliste tråleren "Stig"

av Gøteborg ekom igår kveld til Göteborg, Kapteinen Riehard Olsen for-
tel1er at sa godt som ale ombordvrende befant seg på dekk da ulyk-
ken inntraff. Plutselig fikk besetningen se et torpedoliknende leg-
eme som med stor fart kom mot fartyet på styrbord side. För man
fikk anledning til å gjöre noen manövre for a skjære klar projektilet
boret det seg inn i fartöyet,men det inntraff ikke noen eksplosjon
FartZ3yet bogynte å lekke og gikk til bunds på 3 minutter.Bare on mana
klarte å komme seg op2 på redningsflåton för denne tok Vannet,noelt av
besetningen'hoppet overbord og 2 ble dradd n6d i dypet med det sSrnken-
de fartby lmen som tidlig9re meddeltble hele besetningen reddet t10
mann som ble tatt ombord p. et tysk marinefartby som satte kurs for Ar-
endal i Nerge, Det projektil som senket"Stig" var i henhold til kaptein-
ens utsagn större enn en vanlig torpedo os formet som en grankong1e
i snuten,Etter at den hadde borret hull i skroget var det liksom det
trakk seg bort og ble ligronde uröråig et stykke fra skipet.

LE.Nks inndeks for Oslo Börs  8 mars 1945.  Oslo 10,30,(7)
an sJer ,174,70 ( pluss 47-47T.Industriaksjer 1198,40 (pluss +,40)

8kipsaksjer,232,20,(pluss 1,85.) Hva1aksjor,208',75.(Uf0randret) .
kkbjekurser t  fra Oslo Wrs. ,
1.4,00,(1 2 sta e-JUI,S,105 11/4.K.1043/4.4 % statsob1.1935. K,143,1/2.

3,1/2 % statsobl 1941, K.104 17/8. 3 11/2 % statsob1.1938; 3.105- K
104- 4 % statsob1.1038. 8,107,7/8. K,106,3/4 Ws.107- 3,1/2 % Hypo-
tekbank 1941,K,106,1/2,0reditbanken.K.14 0- Kreditbanken K.83- Bjö1ve-
fossen,S,21,25 K,20,75.Borregård 5.139- K.138-0ms.139. Elektrokcelisk
3.142,1/2 K.137,1/2 Hafslund 1.720 Oms,287,1/2.Saugbrilks-



foreningen S,20,75,K,20- UnionS.5,90.K.5,75. Agdesiddn S.155-K,147,1/2
Borgestad 8.230- K.22211/2.Bruusgard & Kjdsteråd 8,260- K,255- Ameri-
kalinjen 8,237,1/2Ke,232,1/2.Bergenske S.167,1/2.K,166... Oms.187-
Nordenfjelske K.187,1/2; Ivaran K.237 11/2; Ocean 8.282,1/2.K.275- Kos-
mos 'XI,S.2)M,1/2. K.277,1/2. Oms,280- OddIS.250-K.242,1/2.0ms.243-
Rosshavet,S, 35-4L390.

Valutakureer uforandret.
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artiete medlemstall. (Fra frihetssenderen)
Tges e . 8,00, quislingpressenopplyser at dets partihå

tellet 43,200 medlemmerlog av disse har 6000 deltatt som frivillige
kam)en mot den tapre Rede ar&S. 43,200 medleme.er,det er knapt en oo
en halv procent av vårt folk.'Et parti kunne vel ikkd legge fram en stör-
re fallitterklæring enn disse,pertieep egno oppgaverpover det mikroskop-
iske medlemstall soe. Nasjonal Samling har. Alle de demokratiske partier
ble forbadt av okkupasjonsmakten,avisene stoppet eller overtatt av quis-
lingredaktörerplederne i Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon avsatt
o arrestert og etstattet med quisling-forredere.På saame måte er det
gatt med hendenes,fiskernes,arbeidsgivernes og alle andre demokratiske

g frie organisasjoner. elt som vitnet om frihet og demokrati ble utsletiet
med jorden og quislingseparti ble enerådende vårt land,stettet av dd
tyske vernemakter, Og pa tross av at hele landets presse er flazistisk,
eta tross av at forrderne idag beherskes Norges kringkasting og på tross
41,_7at quisling-agitatorene holder tusener av foredrag i landets störste
Zokaler så kan ikke partiet oppvise mer enn ,det de selv opplyser,43,800
medlemmer,eller et medlemstall som bare omfatter en og en halv procent
av vårt folk. Det faktike forhold er imidlertid at selv dette mikroskop-
iske medlemstall ligeer meget langt fra sannheten, Quislingpartiets fakt-
iske medlemstall er idag mellom 5 og 8 tusen medleamer og en stor del
av disse er meget usikre. De sam ikke har beått slike forbryte.ser mot
vårt folk at de har brent alle broer,seker na sin rednihg ved å melde
seg ut av parteet, uislings lederkamarilla svarer med a konfiskete aer-
es eiendom,frata dem rasjoneringskortene og foreta areestesjouerlmen pa
tross av dette går det en stadig serem ut av quisling-partiet.Mange sted-
er er ast derfor bare enkelte ledere igjen. Rottene forlaterdensynk-
ende ekute."

orienteringu. Framandag 12 mare vil Norges Frihets förste sending bli
Bt fram til kl. 10 formidag og den sander da på kortbblgene 27-

31 Og 34,
De kan få sagt deeJ"Flertellet av det norske folk nr eneemed  Queelingene.

(Aktuelt)
"Når vi her i landet beskjeftiger oss så lite med

de norske journalister og krin4astingsfolk som qphoeder seg i London
så er det fordi det har vært sa Meget nyttigere a fdteta seg og fordi de
betyr på lite for landets ftamtid, Disse folk mener de ekal komes neim
og overta landets styre nflr vineer krigen,noe som foreve.ig
er helt uteluleeet med den nåvmrende utvikling, Blir dee en alleere seir
så blir den under alle omstendigheter en sovjetrussisk seir. Det skulle
ikke være nedvendi å koees med noen begrunnelse for denne påstand.VI be-
höver eo bare se pa skjebnen til andre lands emigrant-politikere,som trod-
de den mektige by. London skulle ordne alt. Nå da disse talerer fra Teon-
don i .isse fem arene som hovedprogrampost har talt og skrevat og skrek-
et,jeg tenker da på Worm Aller,Rieer Larsens'cratoriske utgydelser i 3e41
om de herlige dager som skalkoraLe nåralle hZ5yforrdere4andsforbrytere,
samarbeidsfolk,anderledes politisk tenkende skal skytes,sprehges i luft-
en eller hva ddt nå kunne være for infernalske dödsmstoder sa har det
grunnen slått oss hvor uhyre negatiot innstilt disse mennesket må være*

Norge vinner da ikke noe pa at så også mange,det må da minst dreie reg
om et ear hundre tusen landsmenn straffe fordi emigrantene flyktet fra
- esvaret i aprildågeee, Nå er det så at en lett glemer i en tid som een-
,og vi tviler ikke på at nettop våre eaigrantpolitikere indee1ig håper

at hele det norske folk har glemt et par kjennsgjerninger,som etter eår
mening er av sltt ikke så liten betydning. Det norske folk er 1 disse dag-
er blitt minnet om at f,eks.stortingets presidentskap besluttet soallerem
1940. Det foreligger et fotografi av presidentskapets skrivelse av, 11
eeptember 1940 til Tysitlands representant,Det heter her:
Presidentskapet har ved undersekelse hos partigruppene konstatert at det
er samstemmig vilje til samarbeid med de tyske myndigheter. Videre har
stortingets presidentskap fastslått kvalifisertflertall for avsettelse
av kongehuset og regjeringen Nygårdevold.Madette'ble kongen dnderrettet
brev fra presidentskapet allerede 27 juii 1940. Dermed er det'jo av-

gjort av det norske folk,gjeneom det folkevalgte norske storting,at Håkon
ikke lenger er norsk konge ag at regjeringen Nygårdsvold er en kunetig
emigrantregjering ,uten noen som helst slags fullmakt fra det norske foolk.
Det er jo så at flertallet av det norske folk for lengst er enig am at
de et,ferdig med de flyktede emigranter,En annentinger at stemningpn -
blandt emieranteneute bgså-Witås'å delb ffajdriteten eieTet'fike-teIks
0--fatning.rbevi fikk et smrlig godt inetrykk av i Nygårdsvolds sisee



aljeldinc;er frcdag 9 m,rs 1945, Eir.1.403,
------------------ _ ------------ _

det nonske fol--"Fortsz

op)fatning.Noe vi fikk et særli codt in bryJ: av gjennom Nygårdsvoldssiste
tge iLondon.Angepete på emierantpelitilorno ma vmre smrlis voldsom
nar Nygårdsvpld måtte grij3e til kr.ige uttrykksmåternår det gjalt
å gjSre op2 med de mange k4tr Eneland,Amcrika,Sverige og-ITorg.e„,„.
som forskte å unde:egrave emigret-regjeringens virksomhet. ja, vi
et levende inntrykk av hvor prei= z<te.Fjonen er for den samme NygbitrcLs-
vold,Han glemtejo rent at C.et hr med hver gans det taes fra Lon-
don,at krigsforbryterne,landsforlederne c)( hbyforlderne ofres en szar-
lig bred plass. Såvidt vi kan erindre hadde han rent glemt denne hoved-
programi-post i sin siste forsvarstale. Slik er altså stillinsen egtkot-
nå lytterne vil gi oss ret-, når vi innledningSvis nevnte at dis6 her-
rer ingen som helst betydning har når det Ejelder Norges framtid.
På den annen side kan vi ikke så lett glemme hva de samme politikere
er skyldig i av nbd ogoelendighetfor landet vårt.Det ef som

a
Atten-



posten skrivertI fem r har en håndfull menn sittet borte LOnd n1og geberdet seg som om de styrteland og rike hjemme i Norge,Det v
være den fullkomne kwedie hvis det ikke hadde medfört så tragiske
stendigheter for vårt cset land. Og det er nettop når vi tenker på opp-
ejöret et-,;er krigen dem som er skyld i taoet av store verdier,av materii-
ell og menneskeberiell av uskyldige menr.eskoliv også for vart land
Vtl slutter oss til det spörsmål som ble stillet utenriksministeEden

underhuset onsdag: "Vil tilbudet til de polaker som ikke önsker å
vende tilbake til Polen am engelskstatsborserskap, bli utvidet ti
å gjelde også for nordmenn i lignendestiling.? Vi  er tilb3yeidg„ til
å tro at dette sråi vil bli alztelt for noenliver av våre emlgrant,-
politikere.n

Side
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Oslo 14.00. (12). Som kjent har den dkende kråkebestanden gjort
noks; stor skade ut over landet i de siste årene, og viltstyret har derfor
planlagt en aksjon for å få bestanden desimert. Vanskeligheten har ligget
i å slaffe fosforglyserin, sam erfaringsmessig har vist seg som det mest
effektive middel i kråkekrigen. Nu opplyser imidlertid riksjwgernester
Solbrå i en saLitale med at 1.1an hc,r fått tak i et begrenset kvantum
fosforglyserin son blir sendt ut over distriktene til fordeling. Dessverre
er kvantumet alt for lite så vi må denne gangen konsentrere oss om Hedmark
og Opland, Akershus og Ostfold fylker. net cr da også her at kråkene har
vært mest p1agsonme.

vil bli åpnet ved påsketider. Det passer
godt å gå igang -1() mot våren da kråkene gjerne samler seg på gj3dseldungene
ute på jordene. Det er jo her a.,)ren31 om bruk av gift sa utloggingefl kan
forega undor k6ntroll og tilsyn av folk som kan sine ting. Herredsjager-
nestrene vil få seg tildelt bestemte kvanta og skal srge for å finne

ålitelige folk til å foreta utleggingen og före det nödvendige tilsyn,

DET NORS-4, SR3GSLLSUP.

Oslo 14.00 (14). Det Werske Skogselskap son nu er gått over til
privat virksomhet, henvendte seg for en tid siden til Skogcierlag og tre-
foredlingsindustrien om stötte til arbeidet sitt. Henvendelsen ga det
gledelige resultat at selskapet siste år tok inet som gaver over 85.000 krol
ner. Gjennom Norsk Treforedlingsråd er det således betalt inn henimot
37.000 kroner, gjennam Norges Trelastforbuilds Salgssentraler er kommet inr.
nEernere 18.000 kroner, fra bygdealmenninger omkring, 3000 kroner. Norges
Skogeierforbund har betalt inn vel 23,000 kroner og Rogaland Skogsamlag
290 kroner,

SILDEYELDINGER.

Oslo 13.15, (B,egynnelsen fallt bort). Om settegarn-
:isket meldes fra Bokn at pa streningen Solholmene Xr4ka - Klepp har en
ekke båter jevnt gode, tildels rike fangster opptil 60 hl. pr. sett på
nattsett. Fra Skudesnesfeltene neldes det om et fåtall båter som drog amå
fangster opptil 10 hl. pr. sett på nattsett. Fiskerne forlater nu Skudes-
nesfeltene hvor fisket etterhvert ansees som slutt, Fra Rddwerfeltene
meldes det om en rekke båter på strekningen Bry-gelandsosen - Svarteskjær -
Helenningene som har trukket for det neste gode fangster, opptil 30 hl.
pr. sett.

Fra Espeværfeltene meldes det at en rekke båter
på strekningen Marholmnen - Mosen har trukket ujevne, enkelte gode
fangster og for Möltrevåg, Ramsdyene, har et fåtall båter trukket gode natt-
settfangster.

Fra Egersundsfeltene meldes det at endel skdyter
har tru'icet for det meste bra fangster på nattsett, opptil 15 hl. pr. sett
og på Wsgrunnen har enrekke båter trukket ujevne, for det meste bra,
enkelte gode fangster, opptil 35 hl. pr. sett på nattsett. Dessuten har et
fåtall bater på Siragrunnen trukket jevnt bra natt$ettfangster, opptil 20
hl, pr. sett.
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N.F. 18.00. Kampen nellom landsforreederne am ledelsen innenfor
' Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon er nu avgjort og 04"el.Eo"e-sUb-- sam nu

flere år har gått tyskernes ærender blandt arbeiderne, har fått sparken
til fordel for en ny mann ved navn Kåre Rein. Hermed har Eåre Rein fått siti
höyeste dnske oefyllt, nemlig å bli den kommisaariske leder for Arbeiderne
aglige Landsorganisasjon, riktignokk bare noen få minutter fdr kloldæn
12, men det spiller vel liten rolle for Kåre Rein.

Når det gjelder de virkelige herror, har Kåre Rein
angrepet Odd Fossum fordi han ikke med tilstrekkelig besluttsomhet har
mobilisert arbeiderne. På denne måte har den erpårrige streber og kjeltrin
Kåre Rein i stillhet hos tyskorne arbeidet for a skaefe seg son
leder for Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon. (en releee ord kunne
ikke oppfattes) --- for sitt Liv hvorfor han i lang tid var helt ve Lc:!ra sitt kontor. Ved å cstatt denne kompremiterteJakelfigur med rlee
andwe hitlerlaki Eåre ;-tee son ikke er k.jent blandt arbeiderne ee  runksjo-
aærene --/utydelie)

kan bare bli en fisterket kamp ior la=
industrien i landet ved å anvende alle kampmidler fra massesabotasjo til
generalstrelk, ddelegge den byske industri og transport i vårt land
det er arbeidernes viietigste opgave idag. Gg nva hitlerlakeien Kåre Rein
angår s komer arbeiderne og de aktive frihetskjampere til å sdrge for
at den nyE hitlerforræderikke blir gerimel på sin nye såkalte "fdrer
post".

Gestapo driver nu en intens jakt Atter patr3oter
over hele landet. De benYtter seg av alle tenkelige midler, trusler, •
terror cg pi.nsler for å tvinge tilståelserfra landsmenn om herer sentralene
er for den illegalo bevegelse. Za, like til mindreårige barn blir teeeo-
risert av disse banditter :Nor å avtvinge dem tilståelser. Til våle folks
re kae vi dog slå. fast at Gestapo og quislinger hittil i!zkehar cr.3)nådd
ree ved det terrorvelde,som nu ruller over eart langebrekte land. V;rt folk
er taust c) röper ikke noe. Det vil ikke bli.op)gitt noee Ulder
sette Gestapo pa sporet.

Den 226.6 februar forsdktebandittene seg 1 -,3amle
i Telemark, men resultatet ble ogs4 der meget dårlig. Te3efonen i Langesund
ble plutselig avbrutb og straks etter kom 3 - 400 gestapobanditter og on
30 - 40 quis1-2.ngforrEeder tilstede. Og Under ledelse.av de værsbe quisling-
banditter i Langesundble hus etrter hus, hjem etter hjem grunc.iç uelersdkt,
Etter å ha utholdt en sann terror ble en landsmann tvunget til a opggi til-
synelatende noe for Gestapo,for å få en pause i sine lideleer. Han ut-
pekte stedet for et angivelig forrådslager for ,frilretskjemieeee. Men da
Gestapo kom tilstade fant de hverken næringsmidler eller liåpen- Et encste
par samle sko ble funnet på stedet Det var det hele sok Gestapo fikk
bytte.

Den f)rtsatte te'rror vårt land nddveediggör dog
at vi gjentar advarselen advarselen til alle landsmenn om å være taus. Mueee
må i disse tider være :lerkket med syv segl.Ingen utenforste°,eede m. gis noen
opplysninger QM patriotenes planer, forråd, leirer osv. Men må ikke stole
pa noen, ikke engang ens egen hustrek, eiot, far e ler bror eclv om nen er
everbevist om at de er o)priktie ariti - fasoist,er. Inge kan

livor sterkt et menneske er ner Gestapo gjennomdrer eie ble.flgc tee
Derfor vær forsiktig. Vær taus. Sbld munn.

KAMPLA I OFOTEN I 1940. FOREDRAZ i£V =AKTOR GP=TVIG
rw r r 	

C,R. Erede lytterp:»I mitt forrige foredrag ontalte jeg
hvordan det lykkedes den tyske jagerflotille under kwriodor :dontes ko eLando
etter en stormfull overreise å komme fram til Z:arvik, mens de to tyske
slagskip Scharnhorst og Gneisenau hadde dekket dens oppmarsj vestenfor
LofotdYene og hatt en kamp med den britiske slagkrysser Renown, sOm fikk
tre tyske treffere i fordekket og måtte dreie av, mens de tyske slagskip
ikke ble alvorlig raellet. ,Teg gjennobeeikk også den norske panserskips
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RkITErrE I OFOTBN. Fer tsatt

tragedie i Ofotfjorden hvor våre to over 40 år'Gamle panserskip, "Jndsvoll
og Norge ble senket av de tyske torpedojagere ved torpedeskudd, ettcrat
de gamle skip ikke hadde vært utrustet på over tyVe ar. jeg har nevnt at
de burde ha vært lagt bak sikre torpedonett slik som den gamle italienske
panserkrysser San Giorgio lå i Tobrukshavn hvor den ufortrddent kunne
bruke sitt grovartilleri mot fienden mens alle britiske torpedoakudd ble
oppfanget i nettene, For Norges og Eidsvolls vedkoriende vUde det selv-
saft kunne hevdes ktt hvis de ikke var blitt torpedert på grugin av en
solid nettsperring omkring dem, vilde de ha kunnet bi senket•av bombefly.
Herom kan det innvendes at hvis de hade fått sitt gamle lette artilleri
ombyttet med eioderne luftværnskanoner vilde de ha kunnet foreseart aeg

i noen tid, Men likesålitt som skipenevar blitt mocternisert,
hadde de hellerikke fått noe luftveernskyts ombord. Slik hadde.den libe-
ralistiske narske regjeringen cller rettere sagt Nygårdsvolds regering '
og dens.forgjengere stelt med vårt forsvar tlosa alle advarslers•a var
blitt gitt fra Nasjonal Sswlings förer og også fra andre fedrelandssinnedd(
menn, i sin forsvarsldse tilstand lå vårt land faktisk talt som lokkemat
for stormaktene og marinens rygsrad var til spott og skam for alle sjö-
farende nasjoner de ledste panserskip i verden.

Jeg omtalte videre hvordan de tyeke jagere kom
fram til Narvik og landsatte de medbrakte alpejægere i byen, som var
gans4 forsvarslös etterat dc to panserskip var blitt senket. En av de'
tyske'jagere hadde hatt endel havari i det stormfulle v-sret og den kom
först fram til Narvik noe etter de andre ni.

Natten mellom 9de og 10de april lå fen av de ti
tyske jegere klar til kamp på havnen i Narvik, mens to var sendt ut ever
jorden og holdt til i Balangenfjord, en sidefjord til Ofotenfjorden i
sörlig retning, De tre.dvrige var stasjoncrt i Herjangfjord norddst for
Narvik, Hcrangsfjord er ogsa en arm av Oiotfjorden. Været var meget ufy-
selig og srktbarheten var dårlig. For å sikre Nårvik mot en hver over -
raskelse var tyske ubåterogså ko(Imet tiJstede i Ofotfjorden og patruljerte
ou natten foran havnen sa_2men med en av de fem jagere som holdt til i Narvil
havn. Tross disse Grundige tyske sikkerhetsforanstaltninger som skulde
forhindre en hver overraskelse fra britisk side skulde det allikevel komme
til å vise seg at det usiktbare vær og snebygene skulle komme til å spille
tyskerne det semme puss som det hadde spillt åe to gamle norske panserskip.
Overraskelsen skulde komse fra den 2denbritiske jagerflotille under
kommando av commodore Warberton (fonetisk) Lee. Opprinnelig hadde flotillen
bestått av 8 jogere pluss commodorens flaggskip Hardy som var en tanke
stdrre og kraftigere enn de andre, Men det ser ut til at fire av flotillens
jagere har vært utrustet med miner os at det mUligens var disse fartdyer
som den 8de april brdt Norges nöytralitet vcd å iutlegge minesarringer på
norak sjdterritorium et stykke sönnenforNarvik, forat de tyske malmbåter
skulde trenges ut i rum sjö utenfor norsk sjdterritoriumfor å bli kapret
eller senket der av britiske fartöyer.

Det ser ut til at det britiske admiralitet var på
det renemed at den sterke tyske flotille på 10 jagere, soM hVer især var
kraftigere enn den britiske flotilles enheter, var ankomeet ti1 Narvik
uten tap. Da commodoren som nevnt bare hadde sin flotilleleder Hardy og
halvparten av de andre 8 fartdyer disponible, nemlig Huntor, Hotspur, Havoc
and Kostile, vilde han komme til å stå overfor en betydelis overmakt hvis
hans fem fartøyer skulde bli oppdaget i tide, Admiralitetet hadde-derfor
aavert ham mot a ta denne risiko. nen den britiske komnador Må-ha Væcist en
ren Tordenskjoldsnatur som ikke vck tilbake for å ta sJangsen, I det usikt-
bare vær om natten lyktes det ham også å kaime usett inn fJorden os klokken
vel fem om morgenen var hans fem jagere like utenfor Narvikshavn uten at
tyskerne hadde sett dem. Overraskelsen lykkedes således og de britiske
jaGere' avskjöt således straks en mengde torpedoer mot de tyske jagere
havnen og mot de der oppankrødemalmbåter og andre fartdyer. Samtidig apnet
fartöyene en heftig kanonild mat sine tyske.notstanderee Det ser ut som om
brittene 1,unne se sitt mål inne på havnen langt bedre enn man fra havnen
kunne se de britiske jagere f og tyskerne kom da til å befinae seg i sawe
stilling som panserskipet 1,Torge tadde vært i 24 timer i forveien, da det
hadde vanskeligfor å se de tyske jagere mens de tydelig så panserskipet og
senket det med torpedoskudd,
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Warberton Lee hadde hellet med seg, til begynne
med, idet hans torpedo traff den tyske flotilleleder og rev bort akter-
skipet hvor den tyske flotillesjef oppholdt seg4 Han okkom således ned en

•gang samønn eled störsteparten ar sine offiserer, men merkverdig nok så
filöt resten av fartdyet ennu i lang tid. Ytterligere en tysk jager ble
senket ogen tredje skadet av de britiske torpedoer og granater. Tysi:erne
var overmale kjappe i.vendingen til å besgare ertilleriilden, men som
nevnt var usiktbarheten et 1angt stbrre minus for dem enn den var 2or 2den
britiske flotille. Etter dehte overraskende angrep stod den britiske

ut av fjorden for full fart, idet ingen av de fem fartdyer tittil
vE2 blitt alvorlig skadet.Men allikevel skulde spillet konele til å vende
seg tetalt i kampens annen fase.

De fem tyske jagere'åQM hadde væet
>elholdsvis i Dalangenfjcrden og Herjangfjord, ver nemllg bLirt alarnert
og klekken 7 om morgenen begynte kaJareen mellom de to see gam fse. 9alange,-
fjerd og de fEm tritjske. So» jeg tidligere har nevnt hadde de tyske
jagere hver især fem stykxes :12,7 sentigeters kanoner mot de orijske
fartdyers fire stykker 12, Altså, for det föyste hadde brittene en kanon
mindre og deseuten et litt svakere kaliber, Så skip for sxip var tyskerne
overlegge, Det ser ut til at de to tyske jagere konsentrerte sin ild not
den britiske flotilleleder Hardlned det resultat at denne ble sberkt
skadet ogat commodore Warberton Lee falt selv. Dette skjedde för dc tre
dvxige tyske jagere fra Herjangsfjord vax kommet til og 4,11ce nok med det.
Det ltktes nemlig de to fdrste a senke den britiske jagor Hunter sam gikk
like etter flotUlelederen med en eller flere torpedotreffere, Hardy var
da 1 nellamtiden blitt rendt på land like tistenfor isegangen til Balangen-
[j('rd for å gi flest mulig av besetriegen anledning til aredde seg. Oen må
ee stått godt fast idet den ikke gled ut på dypet, men kantet ettec en

forlöp siik t hele dens babord side lå synljg ever varnflate.
De tro tyeke jagere fra leer2angsjorden var nu

koamet til ee det ble gjett er 1n2t.jg jakt på javoc Og HoEtile,
som reete avgårde vestover eged all den fart sam deres masnTiner kungre eres-
re. Undw, en heftle: artillegikamp som fulgte ble egee Hotspur sutt
senk ent godt stykke vestenfor inngangen til Balangenerd, jens det deri-

mot 1yktes Havoe og Hostile å unnkomne. Dog var den enf dc,1steekt skadet
Len maskinene var intakte. En saklig analyse av dLnne geeln ;nel:lom de britisle
og tyske jagere viser fdrst og framst at de sterkeste fagMyer
dette er ikke alt, Under kampen mellom de to tyske jagerE fra Deangcnafjord
og de fem britiske skulde man ha ventet at den britiske eterelaxt vj.lde hu
gjort seg gjeldende.Men dette ble ikke tilfellet. Utvilsoe)t var den tyske
skyting mere effelgtiv enn den.britiske idet f1oti11,1eder Hentexa sneebne
sam nevnt ble avgjort under deene de1 av kagipen, mens d,t derimot ingc
lyktes brittene a gj3renoen uv de tyslee fartöyene kam.pady-tige. dere
for sette et stort pluss på den tyske side for en betyde).1g bedrc sgytieg,
Gg det samne må man også gi fo: sxytjng under jakter vestevei. Hotseur
Havoc og Hostile, Under denne ble sem n(vet Hotspur skutt isenk .aees ingen
av de tyske jagere hel.er åkke bor ble satt ut av kanpdki:e.T.g stend. -De'; var
gt stort hell for brittene at de tyske jagere på dette tidspunkt uestel
.kke badde noe brenselsolje igjen og måtte innstille forfdlgelsen. Det eecip
b02 skulde forsynp dem med olje og som cgså medbrakte både artijeri soni
skulle monteres på land og dessuten anurisjon både til dette eg til den
tgske flotille hadde ikke kommet fran ennu og det e Ra de to ttlevereblovne
b:-.1tiske jagere en ny og uanet sjangse. Under sin retrett vestover
ut fjorden mdtte de nen11.6 dette tske transportskip og skjdt det isenk.
Tyskerne kom derfor til a maggle bade brensel og annnisjon til sin flotille,

enn de forsdkte å benytte dieselolje fra et på havnen lirgende tgsk skip
een brenselsolje for noen av fartdyene. Etter planen skuldo neelig den tysle
flotille snarest stikke tilsPss igjen, nen nu kam de til å mangil_c brensele-
olje og hetmed skulde det vise seg tre dager segere at dens skjebne var be-
seglet.

Den annen britiske'flotilles angrep den 10de aprj.1
var utvilsomt et meget dristig foretakende men hellet vat med commodore
Warberton Lee tiltross for at han ikke kom til å overleve kanpen. Jeg synes
det er meget tragisk å tenke på begge flotillesjefer av nordisk rase skulde
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KAIENE I WOW1.'Fortsatt,

falle under kampen. Britter, tyskere, skandinaver og hollendere cr nettop-)
det som man i Amerika kaller for The lTordic Raees sou har gitt de Forente
Stater langt den beste del av deru; befolkning.Gjennom samvær med fram-
stående amerikanere hvoraV mange hdyerestående marineoffiserer vet jes
hvordan de nordiske raser blir skattet sem innvandrere -cå grunn av deres
karakteregenskaper og surne mentalitet.

Under kampene i Ofotfjorden op-Jlovet verden at
re nap,joner av nordisk wase stod mot hverandre og tilfdyct hverandre
dype sar. Vårt lille land med dets forsdmte flåte ble et lett bytte undG3.-
kampen og mange kjekke og tapre norske sjdfolk gikk dessverre tilbunns
med de foreldede panserski-c eller rettcre sagt de svömmonde likkister.

Tyskerne mistet under kampen den 10de april
mange av sine beste folk oe brittene fikk seg en alvorlig Imrepelage da
de etter å ha overrasket tyskerne på samme mate som disse overrasket noed-
mennene skulde trekke seg ut igjen etter sitt dristige angrep, Commodore
Lee må karakteriseres som en sjöoffiser av hdyeste klasse som sannsynlis-
vis har stått betydelig over gjennomsnittet av de britiske flotillesjefer.
Han påtok ses et overmate storb ansver mot admiralitetets ordre, slik at
han hadde risikert å bli satt for kriesrett hvis det hadde gått Galt og han
selv hadde kommet fra det med livet. Nu op)nådde han allikevel gjennom
sin dristighet et betydelie resultat so% han betalte for med sitt eget liv,
Utvilsomt har han allerode få,t seg et smukt ettermmle i sjdkrieshistorien.

Den tyske flotil. esjef hadde löst den förste del
åv sin op)gave ndyaktis slik somplanen forutsa tross det ytterst st9rm-
fulle vær som hans flotille var utsatt for.Da alle fyr var slukket pa den
orske kyst, var navigcrinsen meget vanskelig, men Bonte viste seg også

viettenne side av sakenfullstendis voksen, ed svær fart fdrte han flotillen
inn &ennom Vestfjorden natten mellom8de og 9de april i et meget usiktbart
vær og hdy sjö. 1Jen da han som tidligere nevnt ikke ble op)daget av den
britiske flotille under coamodore Lee haede han et lett spill i Ce to
antikverte norske panserskip Så meget mer som det ikLe fantes norskebe-
festninger på land slik som tyskerne var gått ut fra. Det var meget tragisk
for tyskerne at denne dyktigu sjöoffiser skulde falle bare 24 timer etter
hans -.11.komst til Narvik, sa han ikke fikk fdre sine fartöyer i sluttkamper
)1otden britiske overnakt tre dager senere, nemlig den 13de april. Neste
ldrdag skal jeg få konme tilbake til denne som i hdy grad var preget av
tysk heroisme.

ORDET FOR DAGEN. ORD AV CHRISTIAN IiICEGL. •

O.R. 19.00. Men at vårt folk virkelis kan ta seg forlede til
å tro at disse metoder fra Mokva, at de Som preker vold, og som preker
mord og sOm preker borgerkrig, at de i lengden kan få noen klangbunn i-
,-rt folk, det forstår jeg ikke.

SILiI DIDINGER .

0.12, :19.154 Vårsildfieket:• SettegarnfiSket på feltem i Rbdwr
og  Boknerfortsatt rikt opå på dassett. Om  snurpefihket meldes det at dette
synes noe spakere både pa feltene i Dokin og i Bömlo, men dette kan skyldeE
de mindre h6velige driftsforhold.

D6DSUUTK1.

Oslo 14,00 (13), En av sjåförene ved Hedmark veivesen er omkommet
under snnröyting, forteller ;dmarkingen. Omkomne het -01a Haug og _var fre
Storelvdal,
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ÖKONOMISK OVMSIKT.

Oslo 14.00. 4 1/2 Stat'1937 K 104 3/4, 02711B104 3/4.
4 » Stat 1935 I K 103 1/24
3 1/2 Stat 1941 I X 104 7/8.
3 1,/2 » Stat 1938 I S 104, 3/4, K 103 1/2.
% Hypotekbank 1938 S 106 7/8, IC 106 1/2, Oms

106 7/8,
3 cA; Hypctakbank 1941 K 106,
Creai'6iDanken S 142 1/2, K 140, Oms 140.
Kreditkassen K 840.
Bjölvefossen S 21,25, K 20.75.
Borregård S 139, K 137, Oms 138,
Elektrokjemisk S 142 1/2, K 137 1/2,
Hafslund K 725,
Orkla S 290, K 285,
Saugbruksforeninger. S 2025, K 2000, 'IJS 2000.
Uniork S 5.75, K5,60, Oms 5.75.
Agdesiden S 155, K 147 1/2.
Borgestad S 230, IC 222 1/2.
Bruusgård österud S 260, K 250.
Amerikalinjen S 235, K 232, 1/2.
Bergenske S 167, I. 164.
Nord•nfje1dske K 167 1/2,

K 267 1/2,
Occan S 28, K 275,
Kosmcs II S 282 1/2.
Odd S 247 1/2, K 240
Rossiravet 5. L 390, UmS 392 1/2.
Valu.tanotergui-wifcG.c-andret.

Cr=h,

En gutt 3 års sUnu til Gurflar
• falt for1ede:L lag oDp i en med kokende vann og ble så stygt

at han dc kort etter å v-cre tatt under lægebehandling, Han hadde
vee utc og lekt i snben og Gled på gulvet ia han kom inn å jöL.Oflt. der.
v,in:Let stod op kokte,

BISTEAVLSLAG.

OsIo :j4,01)1, (IG). Pet er to for 'Testlandshest i.ustasdc,r,
men nu cr det ;;att opp et arbide for Om mullg å få begge disse lag skyttet
sam[Len i en organisasjon sam el2ater hele fylket, rekw,,,rså at dette
yt-';erligere vil Gi avlsarbeidet E-A; godt stat'framover. .5k.onomien.

slikt fylkesL-Ig forutsetter å bli stcrkere og en vil dakuuiL.e g til
kjöpacv det aller-bestS arasmaterj.ell, amtidig er det tat opp et•abei.de

a få årlige utstillinger i fylket også fer voksne heste:.. - evenuallt
ttillinger hvertannet år altererende med utstillingen i Seljord i T(;learl

-vvvvv VVVVV vvvvv



TIL FORTROLIG ORIEN NG
Ikke til offentliggjörelee.

NITIZETSOWSIKT FRA SKANDINAVIA.
VED

Regjeringens Informasjonskontor.

12. mars 1945. Nr, 1405,

Meldinger sZ5ndag 11, mars 1945.
r 	 ---

Penforklari O.R.-Oslo Radio, S.R.-Svonsk Radio, F.R.-Finsk Radio
D.R.-Dansk Radio, "Oslo"-tykskontrollert NTB.

• Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

3gRupsIMINGKASTINGSUONIKEC.

).R. 18.30 Churchills möte msd England etter konferansen i
Jalta kan med et mildt uttrykk betegnes som en pyrrhusseir, sier dr.
Rtitgen Essen i en utentiksoolitisk betraktning nylig.' Försteministeren
fikk sitt tillitsvotun, men ikke msd noen begeistring, snarere med en
viss resignasjon og opoosisjonen hadde aldri tidligere under hele Chur-
chills premierainibtertid brukt så skarpe og harde ard. Dot er dess-
uten et apent spörsml J:m underhusmajoriteten representerer folkeopi-
nionen. Det er over ni -3,1› siden siste valg fant sted i England. Roose
velt derimot bejöver ikke etter sitt gjenvalg i höst å ta noe nevnever-
dig hensyn til opinionen. Ikke desto mindre gjör Roosevelts budsksp
til kongressen et ganske slukbret inntrykk. I opposisjonspressen'har
det vart brukt uttrykket fiasko med hensyn til de resultater som opp-
nåddes ved jelta-konferanser.. Det inlige olske spörsmål berörte hat

.1A:nske lett. Han måtte innrömms at 15sningen av det var et kompromiss,
og betegnet den for3vrig som "et  -uypiskekse.-ipel på en felles aksjon av
de tre store allierte innenfor et befridd område." Polen ligger som

. kjent enda lenger fra :;ashington enn fra London, Men dette vil antake
lig ikke hindre at don del av befolkningen som er av polsk opprinnelse,
og dot er ikke så ganske få, kommer til a minnes denne uttalelse av
presidenten.

Fra den triste virkelighet i Europa vendte Roese- .
velt seg i Mystente ordelag mot den strålende morgenrödns som han
tror å skimte i den konferansen saa den 25. april skal åpnes i San
Fransisco og sorl skal legge grunnen til trygghet, rettferdighet og vel-
stand for alle jordens folk,

Utviklingen i de "befridde" områder synes imidler-
tid ikke å tyde hverken på "eni;ged start på vegen mot en fredens
verden", eller på noen strålende morgenrdms. En gang i tiden snakket
man om Qovjet-Samveldets ville barn, I dag snakker man om de ville .
barn i talia. Slik er situasjonen etter omtrent 1 1/2 års "befrielse"
Til og med "Dagens Nyheter" har nå fått öpene qp for dette faktum.
Det er sikkert vanskelig for italienorne a forsta at dagens Italia be-

,tegner en god start på vegen mot sn fredens-verden. Og de har,vel
iefler ikke tenkt seg at eristrålende morgenrödns skulle fortone seg
slik. At nöden et fryktelig L.Bclià or fastslått tidligero, mon igjen
bckreftet av bl.a. Arthur' Aufers, landets tidligere sunnhotsmini-
ster. Menneskene dör av sult eller kan msd nöd og neppe slepe seg
frRniover. De aLlierte kan ikke engang transportere mat og klær tvers
over Kanalen til det sultende Bolgia. Under den tyske okkupasjon had-
do framforalt barna fått hva de skulle ha. ,Nå er situasjönen helt an-
derledes. Og mens situasjonen cr slik ikke bare i Belgia, msn også
Frankrike og andre land, diskuterer UNRRA ftemdeles i det uendelige om
hva som skal gY5res. Organisasjonens leder, direktör Lehman, meddeler
at det finnes visse forsyninger i England, Ebn UNRRA selv har ingen
tonnasje, og må få don fra USA og England. Hvis man ikks kan få istand
disse 16veranser, så kan de politiske og militære virkninger bli al-
vorlige, sier Lehman.

(fortsottes)
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BEGGERUD (fortsatt)
......  •• •• •• irøwl

Linjene begynner nå å klarne litt mer i RoMania.
Kommunistene som har ledelsen av den nasjonaldemokratiske front, ret-
tet for en tid siden skurpe anklager mot regjeringen og beskyldte
rogjeringssjefen for å være "hitlerist" og "fascist", Urolighetene
öker, stadig forekommr det demonstrasjoner, blodige sammenstöt finne:
sted både pa gatene og i fabrikkune, og borgerkrigen er allerede så
godt som en realitet, Det er nå flere uker siden Radeseu fZjrste gang
rettet en offentlig appell til felket. Hva tjener det til at arbeide:
ne stadig taler om demokrati, når de samtidig undertrykker deres alle:
viktigste attribut, friheten? spurte han. Pa dette svarte kommunistei
at Rade,Dou ville drive landet ut i borgerkrig og at den nåværende re-
gjering måtte vekk» Den,röde armes rumenske avis er blandt dem som
gar i spissen for den nasjonal- demokratiske front og taler fromt om
Sovjets tinske om å hjelpe Romania. I sin siste appoll til det rumen31
folk sa Radescu rett ut at begge de to kommunistiske lederne  1..uka og'
Anna Paukor ikke er noe annet enn utenlandsko eventyrere som må vekk.
Dotte var en temmelig åpon krigserkIng til Moskva og motforholds-
reglene fra bUsjevikenes side kom amgaende. Radesou ble fjernet som
statsminister, og de siste telegrammer forteller at han n4 har måttet
søke tilflukt i den eng9lske legasjonsbygning i Bucnresti.

Ogsa i Lettland vil man ha vanskelig fer å forstå
Roosevelts ord om en god start på vegen mot en frec)ens verdon. I en
molding fra Stockholm til deanske aviser heter det: "Etter hittil inu.
lupne meldinger fra Lettland skrider bolsjeviseringen av alndet fram
med ,?ivende hast, Flere steder har böndene reist sog til en fortvilei
kamp kot redselsherredbmmet og det har vært Wdvendig å innsette spe-
sialubdannedo GPU-tropper for å slå ned den lettiske fribctskamp.
Y>elsjeviken.e har foretatt massedeportasjoner, Således er mer enr
A,000 lettiske 'etinder Jeportert til Sibir," Det lettiske f olk c.)p-
ratter neppe disse forierdelige forhold SCm noen strålende morgenröd-
:-Ie , eller som en god start mot en fredens verden.

jtURI..h.SSON GURE S. 7770; "014,SETNINGSREGULERINGEI: FCR KJ-KKENUTSTKL.,
SP.ISEBESTIKK M,V,

Vwskevannsmu er av 'ern, stål eller metall er m(
virkning fra og med unnta t fra omsetningsregu1ei.75gen fp.r kjb



enutstyr, sDisebest:i.kk
Vaskevannsmugger av nevnte således

fra og med 12 mars d,å. kjöpes og selges fritt ut)n at det rorelig-
ger k,Mpekort og er videre unntatt fra forhandlernes (grossistenes og
detaljistnens) oppgaveplikt

Oslo. 12. mars 1945.
Næringsdepdrtementets.avdeling inU_Letrforsyning,

ZXLMUNALE ANSETTELSER.
Poi

Oslo 19.30 (28) Innenriksdepartementet har oppnevnt. fölgende
:ylkesformenn. red 'varamenn i Telemark fylkeakommnnet'
1) Ordfbre.r OlavSnding; Lardal.' Yaram5:..n: Ordfar-,- fbind
F resdal.
2 Ordförer Olav BjitSrnsen, Rjukan. Varemal.m.; Ordfrer Einar Vågen,
Rauland.
3) Ordfrer Halvor K. Skjellaug, Lunde. Varamann; Ordförer Ketil
M.ka, Bö.

Ordfrer Per Versvik, Eidanger, Varamann: Ordförer Ivar Skjerho3
Bamble.
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DE FALNES DAG FEIRES UTOW LAIMET.
Iffiee, ava•

Oslo 20,30 (24) Oslo: Undor höytidelige former ble det i formiddnr
lrrangert et stdrre iiötci UniversItets Aula for å feire De Falnes Dag
1945; Allerede lenge fjr mötet ble åpnet, var Aulacn:fyllt .a.vhore'-
$ti3tiade tyske og norske personligheter. Reichskommissar Terboven,
Wehrmachtsbefehlshaber in  iTorwegen cg  ::inisterpresident Quisl±ng del-
tok som mötets æreegjt,ster i spissea for flere av sine nærmeste med-
arbeidere. flinnehöytidelighoten ble innledet med at Filharmonisk or-
kester spilte Beethovens symIoni nr. 5, C-moll, annen sats. Det mek-
tige verk var en mesterlig opptakt til framfdringen av Xosef Weinheberc.
kjente dikt "Den Gefallenen", Friederich Zwick ga det gripende
dikt den rette tolkning og gjorde minnet om de falne lvénde. Otkeste-
ret satte deretter inn med J'ohannes Brahm,s symfoni nr. 1, C-moll, fjer-
de sats.

Dagesn taler var oberst Vbgel som i en kort, men
levende skildring fra kampene i festningen Demjansk våren 1943 ga
uttrykk for den tyske soldats utholdenhet og urokkelige standhaftighet.
Kampene i det onringedo f0stningsområde Damjansk vil sammen med de -
andre tyske heltedadene i denne krizen gå over i historien til ære for
det tyske folk, sa ta1eren Den tyske soldats innsats ved Leningrad og
Stalingrad og den utrettelige kan2en ved Damjansk er helteblad i tysk
historbLeSQM på de falnes dag ikke fyller det tyske folk med sorg, men
med stolthet, Det tyske folks og cle;1tyske soldats holdning i alle
lidelsene og prövelseneg=11 trcr utholdenhet til det siste: Ube-
seiret og uovervinnelige sår vi nå midt i dot sjette krigsåret, sa
oberst Vbgel til slutt. Don tyske hcimfronts trofasthet og offer-
villighet forplikter oss ti3 don siste avgjörende innsats i kampen
for Tyskland og derme også for Europa. Denne krigen har gitt oss en
klar innstilling: o hardere trykket av de ytre forhold blir, jo rike-



ligere skal de indre kraftströmmer flyte. IId disse tanker hilser vi
i dag i ærbödighet og trofasthet der FUhrer Adolf Eitler, Oberst
Vogels tale blo umiddelbart fulgt av de tyske nasjonalsangene hvoretter
minnehöytideligheten var slutt.

Oslo 20.30 (25) • Dramuen:  Vest-Viken Fylkesorganisasjon av NS arran
gerte i dag i samarbeimled de stedlige tyske myndigheter en storstilt
minnehbytidelighet i 1:inopaleet i Drammen i anledning av D Falnes Dag
En mengde mannesker var mött fram, og en merket seg flere höyereståen-

•  de iyske og norske personlighoter. Blandt de innbudte var også parö-
ronde til falne frontkjemere fra Drammen og distriktet.

Programmet ble j„nnledet av kappellmaster
hannessen. Deretter fulTbe en rekke höytidelige og stamningsfulle
programposter. Særlig ma  en  fremheve tolkningen av  Kåre Björgens gri-
pende dikt "Den evige vakt". _

Etter en pause talte Hauptgameinschaftsleiter Ul-
richs som tolket det tyske folks takknemlighet mot de falne tyske og
norske kamerater.

Fylkes:Mrer Tjersland talte på vegne av de norske
Ih, myndigheter og rettet en hyldest og takk til  dc falnes  etterlatte.

Doretter talte en frantredende representant for Wehrmacht. Forsam-
lingen hyldet til slutt den tyske og den norske förer  og sang  begge
lands fedrolandssanger.

KUNVOISLAG.

S.R. 12.30 Et konvoisla fant sted ved to-tiden natt til
söndag utenfor Göteborgs skjærgård. Fra Knipla og Hyppen böd slaget
et praktfullt skuespill. Flycne slapp ned lysbomber og fartdyene
svarte mad livlig luftversnild. Etter amlag 20 minutter döde strids-
larmen hen. Ingen brander ble observert. •

Også fra Særö ble det på samme tid iaktatt tegn
som tydet på stridshandlinger til havs.
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FOLUSENDEREN "NORGES FRIHET".
loN?

Rottene forlater skipet: Tysklands krise og forestående nederlag framskyn-
ner ogsa 9pp osningen av Quislings landsforrederrogjering. Og dette
er jo ogsa helt klart. Nazitysklands fullstendige nederlag og tilin-
tetgjörelse betyr også quislingregimets tilintetgjörelse. Quislings
såkalte regjering er jo intet annet enn et verktby i nazi-tysklands
hender, den stötter seg på de tyske bajonetter og har hele folket
mot see, I lengere tid har det hersket opplösningstilstand i quisling-•
regjeringen Av de opprinnelig quislingmedlemmer er det nå ikke mange
igjen. Prytz og andre har reddet seg unna vårt folks stbaff.ved å
forsvinne fra de levendes rekker, Hagelien og andre reddet acg ut på
grunn av sykdom, mens 'erkeforrederen selv har stillet krav om en om-
danning av regjeringen, har tyskerne svart med å fylle ut de tomme
plasser med neen, etter deres mening mere sikre forrederelementer,

Men krisen fortsetterini104 Wislingregje4iflg.en.
Nå skal også den såkalte landbruksminister, Fretheim, og partiminister
Fuglesang ha fått nok. Men hvor skal quislingene og tyskerne finne
tjenestevillige objekter som ikke frykter for sin skjebne? Den såkal-
te generalmajor K.A. Marthinsens skjebne har kastet en Iffirk og dyster
skygge over hele den landsforrederske quislingklikk.- Den vet at den
samme skjebne vil nå alle forredere på meget kort tid, Blandt de
forrederelementer som forkynner (?) sn trofasthet befinner seg
stabssjef Berggren i Trondheim, redaktr Flood i Aftenposten og.den
beryktede propagandasjef Villy Elevenberg. Plen tyskerne synes ikke å
ha det,så travelt aed a omdanne den nye regjCring og for en gangs •
skyld ar vi enig med tyskerne. Hvorfor skal man for .d.el uker, ja,
bbyst noen måneder SOM er igjen, omdanne Quislings.'såkalte regjering -
det er jo så allikevel tyske=e som bestemmer. Til de quislinger som
måtte ha lyst til å fylle de ledige minsterposter vil vi bare sl! Husk
quisl:Lngbenditten Karl Idartthinsens skjebnet Snart kommer vårt
folk til å holde oppgjer med forbryterpakket,. Ök ikke dens ferbyter-
liste ved å hli Ainister i quis1ingreejeringen J

H;le41,,..aksjonen: Som tidligere nevnt ble jernbanetrafikken innstilt
og -4,orge på grunn av en proveleasjonsekejon fre en

quislingforredersog tyske soldaters slde mot det svel.ske togpersonale
ved Björnefjell stasjon. Det svenske togpersonale nedla en skarip
protest og denne protest er brakt videre av densrenrke rer2,jering til
hitler-regjeringen i Berlin. Den svenske regjering har e nnå ikke

svar fra hitler-regjeringen og derfor er jernbanetrafikken
framleis avbrutt mellom vårt land og Sverige,

Vårt folk som flaturll_gvis med seroglede mottax
enhver melding eon rammer tyskerne, forstår derfor ogsa a vurdere
denne handling fra svenskenes side på den rette måte 2:en der er
allikevel et skår i denne glede. Dette gjelder det hjelpearbaide
S01/1 det svenrke folk utförer for våre hungrende landsmenn. Vi kan
imidlertid glede våre lyttere med den melding at den svenske regjering
har besluttet at selv om den ikke får noe tilfredsstillende svar fra

4itiv
den tyske regjerings side, skal hjelpeaksjonen ikkc stopre og de
innsamlede levnedamidier skal bli sendt til det hungrende norske folk,
til tross for at den svenske regjering oppholder sin bestemmelse on
å avbrgte jernbaneforbindelsen.

AGHTUNG, ILCHTUNG I

Tyskkontrollert NTB innstillet sina uesendinger
umiddelbart etter 19.30 og kort etter sluttet langbölgestasjonene å
sende de regulere programmer og begynte å sende "Luftsehutzabwehr-
meldungen". Mottakningen var dårlig og enkeltheter kunne vanskelig
hÖres. Ved 22.00tiden ble meldingene også sendt over Stavanger (352m)
AIT de forskjellige meldingene framgikk det at flyene var i Hortens-
området ca. 21.45, hvoretter de beveget seg henimot Flekkefjord og
ble rapportert 70 km. mordöst far Flekkefjord, ned nordvestlig kurs.
Klokken 22.00 ble'det meldtt "Mehrere Feindflugseuge 70 km. nordost-
wfirts Flekkefjord, kurs stidwest."

(forts.ettes)
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AGHTUNG (fortsat)

Klokkon 22.08 het det: "Spitze dergemeldoten
feindlichen Flugzeuge Lm Raume Flekkefjord. Kurs siid-west." Og
endelig klokken 22.14: "Dic gemeldeten feindlichen Flugzeuge weiter
im Abflug nach sUd-westen, zwischen Flekkefjord und, Kristiarjland."
Etter dette ble mottakerforholdene så elendige at det ikke var mulig
å höre om det ble gitt flere meldinger. "NTB" kom tilbake med
sendingene klokken 23.00 9g sa da at sendingene 21.00, 21.30, 22.00 -
og 22.30 var falt bort "pa grunn av teknisk feil".

"ERSTATNING FOR VISSE DODSFAIL OG SKADER:"

‘;slo 23.00 Politidepartemontet meddeler: Ved midlertidig lov
av 30 nevendber 1944 om erstatnfpng for visse dödsfall og skader C2 det
bestemt at Politidepartementet kan pålegge kommune- eller fyl2sommmn
å utrede billighetserstatning til

Forrgede etterlatte til personer som er eller blir drelyt
ved forbrytelse som antas å være stats- eller folkefiendlig.

Personcr som er blitt skadd ved forbrytelse som nevnt me
hel eller delvis arbeidsudyktighet tilfölge,

Til denne Iov har Politidepartemontet 16. feb. 45
gitt utfyllende forskrifter. Ettcr forskriftene SKAL erstatning når
vilkårene etter loven er tilstede, gir når döden eller skaden inntref-
fer under utföring av eller som fnge av utfört tjeneste- eller sam-
funnsplikt. Ogsa ellers KAN erstatning tilståes når etterlatte for-
sörgede eller skadde antas å ville bli ramt urimolig hårdt. Ve4 ddis-
faaa utbetales etterlatte forsdrgede et beldp on gang for alle. "
Belöpet begrenses opad til kr. 50,000 til ektefelle og til kr. 25.000
til.hver annen forsörget. Dessuten utbetales de forsörgede et belöp
som begrenses oppdl- til avdddes nettolbnn når han er offentlig
tjenesteMann og ellers til to tredjedeler av avdödes kontante inntekt
siste år, for den tid dc vil ansces for å ware forStirget.

Vad invaliditet utbetales en invaliderente som
svarcr til så stor del av dcn kontante inntekt siste år stm invali-
diteten utgjör, inntil 100%, med fradrag an annen mulig iftvalidepen-
sjon og liknende som den erstatningsberettigede oppebærer. Skadode
scm ikke får varig men, skal få erstattet alle utgifter og tap av kon-
tante inntekter, samt gis erstatning for tort og svie med et belöp på
inntil et års kontant inntekt,

'stedenfor det årlige belöp som utbetales forsbr-
gede etterlcitte ogoiAvaliderente til skadede kan det utbetales et belbI
en gang fol alle nar det er hensiktsmessig og dot blir sökt om det3

De nevnte forskrifter kommLer til anvendelse i alle
tilfelle hvor dÖd eller skade er inntruff et etter den 25.9.1945.

Politidepartementet er nå i ferd mod å fastsette
7 	 de belöp som blir å utbetale i henhold til disse bestemmelser. Man

har allerede ganske fyldige opplysninger med hensyn til de etterlattes
ökonomiske kår, fersörgelsesbyrde m.v„ men det er en mulighet for
at ALIE opplysninger til belysning av disse spbrsmål ikke foreligger
hvilket vil forsinke ordningen. Man bor derfor de dom har RETTIG:-
HETER ifölge ovannevntt lov, jfr. forskriftene, om å rette henvendelse
til Politidepartementet, Ministerens kontor,"og gi opplysninger om:
Forsörgerens navn, alder og stilling,.formue, inntekt, forsörgelses-
byrde (de forsörgedes alder) og i hvilken koMmune ugjerningen fant
sted, den hovedfersdrgedes nåværende adresse, samt övrige opplysninger
som kan antas å være av interesse ved fastsettelsen av belöpets
störrelse.

TERROREN SLIPPES LOS OVER DANMARK IGJE.U.

Oslo 23.00 Fra Ritzau bureau meddeles: Den höyere Ss og
PoBtiförer i Danmark meddeler: På over et halvt år har det ikke vært
avsagt dödsdommer over eller foretatt henrettelser av terrorister i
Danmark. Denne skånsomhet overfor mennesker som etter krigslovene
har forbudt sitt liv, er ikke blitt påskjönnet av deres kameraters
krets. Illegale kretsert terror 9g sabotasje har i den siste tid tatt
et omfang og slike formor at de_pagrepne og oVerbeviste terrorister

8kItlidok(168-ngmigigolfaMyW"trenghet. Ti personer er dömt  tiT
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"INNSAMLING Av NEDISINSKE PLABTER:"

Oslo 23,00 (31) Som kjent er visse viltvoksende planter nödvendig
når man skal lage en del melis1ner. Norge har i stor utstrckning inn-
fört disse planer, også slike som vosker her i landet, I år vil det
på grunn av krisen bli umulig å få innfört medisinske planter og vi
ma altså greie oss med hva vi kan skaffe her i landet.

Det er derfor helt livsviktig at det i år blir
all mulig krke2t i innsamlingen av oplanter til medisinsk bruk.

Skolebarna ma under ledelse av sine 1%rere ogå
inn for dette arbeidet, En del av innsamlingen må selvsagt ogsa fore-
gå i ferien, Kirkedepartementet arbeider med saken og rundskriv vil
senere bli sendt ut til rette vedkommende, Arbeidet må organiseres for
at vårt behov kan bli dekket. Det dreier seg först og f remst om
planter SQM er lett,å kjenne og som forekommer i större mengder.

FISKERIULDING.

O.R. 14.15 Fra Haugesundsfeltene D1ele ob at snlwoingen
natt til söndag og söndag morgen nar vært helt ubetydelig. Det or foit
satt bra med sild tilstade pa feltene, mens dels var driftsforho1dene
mindre hövelige og dels er storparten av snurpeflåten opptatt mcd los-
sIng. Det har imidlertid wert tatt endel sprcdte saurpcfangstor og dot
er sabt noen snurpelandsteng både omkring Bokn og i alsiriktot. Dess-
uton har de.i; forcgått 1.bt kastirg ved Geitung, Na1r, Skudesnes, på
Gjartnebrågon og i &;p11-og BerdyEjorden,

Old setegariskot meades at dottc var bra, oge?.,-
på dagsett ved Bokn, Rddvær'og kansho1mone. På Egersuneeefer;ene ble
kiantuinet i går endel mindr9 men fang ostene viso.e at ogsi er er det
bra med sild

TERROREN I DANKARK (2)

Klekken ol.30, mandag mergen ble ine1dinger, om de
ti henrette:ser i Köbeny.an trukket tilbake.

SVENSK ALWUNIWONSTOG I BRANN

S,R. lkst.30 Under et militærtogs opphold i Po1rebs natt til
söndag, begynte det ved 0100-tidenå brenne i  en  åpen godsvogn på
hvilken det sto en ladtebil med infantriammunisjon. Biannvesenet ble
öyeblikkelig tilkatt og stasjonene ledningsnett ble gjort spennings-
löst. Etter en kort stung, var brannen sJukket. Itgen mennesker b1e
skadet, men vognen og bilen ble bdelagt. Nord- oe sörgående tog ble
amlag en time forsinket,

Nit;;TESD FLY OVER SVERIGE.

8,R. 19,00 Et fremmed fly fløy söndag östfra inn over syd-
Sverige. Plyet, som ikke kunne beskytes på grunn av for stor f1yve-
hbyde og dårlig siktbarhet, forsvant i retnirg mot Danmark.

DR'ITWNGSULYIME

61,30 (45) En drukningsulykke er hendt ved Fleinswx i Gilde-
• skål, blir det meldt til Nordlandsposten. To fiskere, Arne J'ensen og

hans sytten år gamle Sönn Alf, ble overrasket av et uvær på fiske-
feltet og er omkobtet, En antar at en brottsjö har fyllt båten som ble
funnet ilanddrevet. Arne ,Tensen er omlag 45 ar gammel og etterlater
seg hustru pg tre ukonfir=te barn.
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S2ORT

AK 0115 Tranbergrennet ble avs1uttet med hopprenn i Tran-
berbakken, Föret var ikke av dct eeste, men takket v re arrangörenes
energiske forarbeid var bakken i sed stand. Avgjart beste hopper var
Rcidar Carlsen som sto helt en swrklasse.Forövrig morket en seg
juniorene Halvor Næss eg Telgensbakk. Resultatene blet
Ho 20-32 år: 1) Reidar arlsen; V. Aker 150,5 (forbundsleder Fjeids
premie) 2) Per rlolgensbakk; Tolga,154,1 3) Olav Skjellaug, Skade,
139,9, 4) OT:Ccald Vike, Tönsberg, 5) Henrik Aulie, Lillestram,'6) Ola
Taraldrud, Römskog. Hcnp jUnior: 1) Halvor Næss, Trysil, 144,6
2) Hasne Tolgensbakk,--Tryg -T1 -44,3 3) HeIngård, Trygg. Kombinert  
renn,:1) Ottar Eerlien, Tolga (Å:linisterpresidentens premie) 2) Sigurd
Samuelsen, Dugnad, (krettsidrettsleder Aasmund Ruds premle), Skileder
Krohns preie til beste llop-)er i. koKb. renn tilfalt Hans Nordengen,
Hurdal,

Oslo 1930 A.D.I arrangerte lördas os sC)ndag skirenn i Bærum
Wrdagens övcise var IV. km ned sta-2t og innkemst vedWien gård i
Bærum, Resultatene ble: Klass.,.1a• s2esielt hop.prenn: 1) Lagförer
J, Graffrbnningen, TM Hednark sveit; 2T—Overlagförer K. Andresen,
Sentraladministras onen. Llasse lb s esiclt lan renn tidli 'ere
upremierte under 30 år: i A2mann 13495, A Land ru s o e, 2 1ag-
förer Nybakken.  laasse 2 scesiellt 1an.zrenn 30-40 år: 1) Sveitförer
H. Sönneby. Klasse 3 spesielt langrenn over 40 ar: Nestbrigade-



förer 6, 11. Jacobsen. Klasse 6: :lombinertiT3 Almann'113419 AT Land-
bruksskole. SDesielt huoLL 1F-Itmann HelEe Andersen, ABlfs musikk-
korps, 2) Troppsförer Hans Dahle, ATkurs Sarsgaten, Kombinert klasso:
1) ATmann 113491, ,".T Landbruksskole, 2) Troppsförer Finn Skedsmoe.
Slalom dam.er: 1) lAarit Eid, ATK-kurs, Fagcrnes, 2) $ynnbve Dokk,
ATE-kurs Fasernes.

Oslo 1930 Rogaland hirdf:iking avholdt fredag verneidretts-
esters,,:ap på ski i Saudasjöen. Löypa var 13 km. lang. Prestas:onen

sett på bakgrunn av den dårlige treningen må sies å være utmerket,
Resultatet ble at klasse 1 ble vunnet av Rafdal, Sauda. I klasse 2
vant Richard Håland og do to eldste klassene ble vunnot henho1dvis
av Christoffersen og Wåge, I forbindelse med mesterskapet ble det
arrangert individuell skytekonkurranse. Richard Håland vant også
denne.

Nlo'23.00 Eidsvoll Idrettsforneing arrangerte söndag slalom-
renn på Eidsvoll. Resultatene ble: Klasse A: 1) Hans 'Iagnus Anderser
Oslo Turn. Sverre Viksmoen, Veldro, 3) Einar, Fjellberg, Trygg,
Klasse B: 1 Knut Ellingson, Kong berg, 2 Jui. Vasrud', Tretton.
Klasse C: 1)'Ove Munthe Kås, Kongsber g, 2 Knut Dokken, Kongsbotg
3) Per b5kke, Otta. Damer klasse A-B: 1 Kari Tærud, Eidsvoll,
2) Amie Andrsen, Oslo urn, 3 orun Grötsch, Lillehammer. Daner
Klasse c: 1) Bergljot Wicheland, Eidsvoll.

Oslo 23.00 Det norsk-tyske boksestevne i Colosseum söndes
ble megot vellykket. Ialt ble det avviklet 8 kamper, hvorav tyskerne
vant fem nordmennen 2 og en blo uavgjort. Resultatene ble:
Weltervdct: Gefr. Ebs mot Reidar Fjold - tyskeren vant 2-1
Fjærvektt Löschel mot Thor Lbvås, Viking - uavgjort. Kamp 3: Ob, Mat
Lummer mot Spazierer - Spazieror vant 3-0. Kamp 4: Lettvekt: Sch6n-
berger mot Arne Lund, Stavanger - Schönberger vant, (resten av
moldingen ulesolig.)

0s10 1930 Tranbergronncts sytten-km. gikk av stabelen• i dag
under dårlige f6reforho1d. To av favorittene gikk feil under löpet, n
nemlig Arthur Rbnningen og jutioren Odd Orebeck. Resultatenc ble:
JUnior: 1) Pcr Erlienplolga, 43,55, 2) Dag Sörlien, Eidsvoll, 44,20,
3T-P-7- Larsen, TrYgg 4) Der Solljen, Trygg. Senior: 1) Elia'Evensen
Trygg, 1,10,30, 2) ebta2Enlien, Telga, 3) Eiftar Evensen Löten,
4) Thomas Wedding, V. Aker, 5) Polei Wesnitza, Oslo.
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1:cldinger, mandag 12, mars 1945.

Tegnfqrklaring: O.R.- Oslo Radio. S.R.- Svensk Radio, D.R. Dansk  Radir
F.R. Finsk Radio. Oslo- Tyskkontrollert N.T.D.

U.D. Det vesentligste av stoffet skriver scg fra nazistiske kilder.

FYL ..RRESTASJOLLR I OSLO.

S.R, 22,15 (Norsk.) Dis-)onent Riddcrvold i Aftenposten, barne-
Lagen Per Gjertscn, diplemingonidr Arne dönniksen, gencralsokretcren
Norske Arkitekters Lai:,.dsforening arkitekt :r4..nut Sending Larscn,doktor

Skoning og over3=ernc 1=auG og Per Kryborg. vidrc cr prostcno Sverre
Huscby i Dröndy, Kje).1.svo1d i Volda og Stcinar Kjdlcsdal i det Forske
::isjonsselskap arrcst,rt. :,:cnsv4316. ble arrestert under cn rasia i
Volda da oGså la3ror Gautestad ved Volda Lai.dsgu_Lnas ble tatt. Pastor
.jcilcstad blc tctt ved e ia)å nisjona3rhjemmot i Oslo, hvor desuten
cn sUn av ..-dsjons-orest A:dcwoon oE sdn av :lisjonsprost Håland ble
arrostert.

1.,er,Ierc o))1ys:-.inGcr forelig-er om do to
storc sabotasjcb=ner i Oslo 5. ,-.ars. £3cgro var rettet mot tysko
intersser. FJrst snalt det i -2.dhusGatcn 16, hvor Olsen & ..3orgos
n.ekahiske verkbtod liGGer. :en fire etazjo bakGLi,xd raket sammen og
flau:inone stod hdyt til vcirs både hcrfra oG sclve Gården mot Rådhus-
gaten. Trodje otasje, og 16ft etasjen ble bdclagt ingen mcnneskor kom
tilskade. Kele Garden og laGerot vaa assurert for ca. 800.000 kroner.
Outrent salitidig hörtos der eks..?losjonor fra Dronningensgate 10 - 12
del_  såkaldtc nyc Viktoria ,årdch, on forretningsgrd på 7 etasjer,
hvor rrste og annen etasj, ble hjensökt. ,Ucsjonon var.tydliEvis rettet
_lot r4.raact Oversjöisk Transit. I fdrste ctasjc lå et lager av radio-
apara er. Foruten dette br,nto tre fire 4ontorer og tilstötendc lager
tilhOrende tralisitsclska-,pet foruten ct lager for skipshandol. Eeller
ikke her kom nocn nennesker til skade. Gården var assurort for over
800.090 kroner.

INNJRUDD I STAVERN.
Noon maskerte menn har gjort innbrudd i et

lager av radioaparater i Stavcrn. Dc bortfbrte 40- 50 aparater på en
lastebi1. Arbeidet tok to

FUNNLT SKUDT.
En yngre mann fra Rjukan Erling Sr,lheim

or i fölge svonsk presso funnet skudt på flovinsheia? noen mil fra
Rjukan. Det opplyses at han ble hentet i bil fra Rjukan mitt på dagen,
Det antydes at han har op:ptråt som angivor.

SANDEFJORDS FLYTEDONK DWBET.

Fdrstc mars ble flytedokkon ved Framnes
lekanisko Vorkstcd i Sandefjord ranot av en bonbc i det cne hjörnc
under et angrep. En 6000 tonnor ble senket. I:askinhallen ble ddo-



lagt under ct angrop en ukc fdr.

LLT BIIMAGWGT,
Gestapo oE Quislings statspoliti har nu

bes1ag1agt alt dot som .;:nkenc etter dc nylig 4 henrettedo i Oslo eier,
ikke barc mdblone, men alt ellers untatt töyet do går i. Ilat som
familien har fått fra vonner og kjondte ble rgså tatt. Dcttc Wollor
overlege Sætre, advokatenc Gjordrum ogVialles og dircktör Kare
Sundbynottcr1atte. Bcslagloggelson har vakt stor indignasjon.
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Norsk fra SucriF-e (ortsatt)

LIPTLI-POSTEN
Aften.Josten i Oslo angrep lördag dct åvens

politi, som ble besyld-G,for å hc bortfJrt og arrestert en norsk gård
bruker Adolf Earthins-n .hiberg. Dct norske folk skal, hctor dct
Aftenposten, få vite hva \åre kja3re naboor svenskenc kan tillatc scg.
Det scr ut til at Sverige aktcr å ta sit ventedc horrecWnmc ovcr :Jorg
på forskudd, Overfor dcztc hårrcisendc brudd på allslaks folkerett
har ",.rrnskenc barc en ting å gjrc, straks å sende Jlberg tilbakc og
ho1de ham skadoslös.- Dagens Nyheter kommenterer mcd fjlgendo ord:
" Aberg blo i descnber arrostert av landsfogden i V..:brlands1en kort
tid ettor at han var flyktet inn )å svensk onråde. :,berg bckjendte at
han for tysk regningfladde påtatt scg og utfLjrt sabotasjc _1ot Sverige
Bl, a. hadde han a;itt opplysninger om det svenske grenscforsvarct.
Han blo dömt til strafarbeid i to år og ottc måneder. Etter den tid
kan han ovorenstenndc mcd Lften-aostensönske vontes å bli sendt til
bakc til norsk onråde, so.1 da cr bcfriddfra quislinger.

NORDENS 1-"IUSHORSFOR:Ull).
Vcd ?ordensilusnorsforbunds 25 års jubilow

lördag minnetforiaannen 02, at do hadde håbet å fcirc jubilewisfesten
i Danmark. Feston er nå utsatt til höston, aa •an håber at represon-
tanterfor de noraiske lande kan mötcs i Danmark.

NORGEHJILPEU..
Pastor kscl VCbc i den svcnske mcni:,heten

i Oslo formannen i d-,;c:isJ.o-ITorge'ajelpens'sentral_nynalehet i Norge og
disponent :lakc? og et  1ar andre icd1culer av Liyndigheton appholder soE
i disse daecr i Stookhola. DG utt-Jer sit håp am at det svenske folk
ikke vil ga trkit'h av 3.inc bidrac, til Norge. Vi er innc i en alvorlig
og vanskolig fase eg nå bruko allo krefter i don tid som .sj4r iejen.
Det blir stadig Y,I1iskc1igcre å gr0,C,e-rc hjel-)obehovet nå trenger allc
nordfilonn hjelp. .ag'aktiskbetrates som nordens
stbrste dtverechandel sier ),stor Vcbc, men ,lea acn reormsjon at
Norgchjelpen ikketar betaligg for varenc. tredjcpaXt av stor

- slos bcfolkning esuses gc1igog i lanact blir det 240.000
rolanesker, Over 30 tonn -3orsjoilci-cs ut dagelle;på 600 forskjellig
rilatseder rundt04 i landet. På ac .-ecste steder>finnes dot svensk-
fate re„)rosentanter oi1Izontrolcrcr at sbu3 ikke -J?orQkoLaor.
Representantenc som-cr o ict til Svcrige un4orstreker at alt oor
don norske sivilbefolkning til-godo,Hva den svcnske suppe til skole-
barna cqkgårl nevr4rC.csom et bevi for dLn$ po:Alaritet, at barna
nosten sgor n4r d(A, llr sjhdag clier skolefri, for da får do ildcc
svenskosuppc, En av dc nernc.te oppgavc e. 3. orborode hjc12 for bcrn
mellam 2 oe 7 åx, håpor å kunde ordnc nca ferdigc pakker til den
fra Svcrigo. Olcden over de 500 tonn bruktc klmrog 75.000 par barne-
skoty som blc sendt til :crec kjendtc inecngrenscr. I bcste fall
haddc barna måttet ndye scg ned forcldrones gamic klær og skoXon
enda er det ikke nok. Behovct cr enormt, vi nedsten drokner i brevcr
med mbnn on hjelp sier reprosentantcnc. Vår post onfatter ca, 15.000
brev om måncden. vl skulle neston bchdvecgct postkontor. I samme
forbindelsc kan novnes at :orgehjc1pen lördag fikk 122.000 kroner

bidrag/ overrakt av Wtoborgs Norgcskonite. 2)-cl3pet utejrcs av/foreninger,
fra fabrikkor og funksjon=grupper. Desuton har Norgehjolpcn fått 25.000

kroncr fra laara Lakmanns fond, for barc å ncvne et par cksempler
blandt mango.

Den norske ukcn i Malmö blc åpnet med en
festforestilling på Statstcatcron i går kvold, hvor landshövding
Thamson holdt hilsningstalon. etter en avdeling norsk musikk og lyrikk,
spiites Holge Kxogs "Blåpapirct", Det var fullt hus og strålende stem.-
ping I kveld var det blpap to 41.14Xamicrcr med aktucltnorsk program.
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LA3DBRUKS12.',I,DINGER.

Lederen for statens laboratorium ktnar Haugc'
holdt forldd•n dag ct interesant forodrag am jurbetennelse og om hvor-
dan den bekjempes. Jurbetennelse cr en smittsam kronisk sygdon son kan
begynne snikende og holde seg i jurct i årsvis uten at nelkeren.kcn
merke noen forandring. Enkelte ganger kan der finnes nogen få slintrer
i melken. :elkeren molker da ofte og grundig og får slintereno til å
forsvinne. TJe,ned tror han at sygdonmen er kurert, men det er son rego:
ikke tilfelle. Sygdammen vil frendeles være tilstede i cn snikende for,
Det eneste utslaget en vil sc er at kua når den har kalvet noon ganger,
ikke har den fettprosenten man skulle vente etter avstanning og foring
En slik ku blir ofte solgt og drar smitten inn å et annet fjds.
Andre ganger kan sygdonmen blusse o-.)p ganske m9,get så det er tydelig
for noen og hver at her er det noc alvårlig pa ferdo. Og det er först

disse tilfeller at folk i almindelighet snakker an jurbetennelso.
En slik pludtsclig oppblusning koniacr ltid etter on eller annen ytre
foranlcdning, som trokk, kulde, dårlig utflolking eller lignende. Zn
kronisk jurbetennelsc cr sltså smitson og sJiittestoffet regnes til en
gruppe bakterier som kalles Stettcko,:ker? Slitten s-)rcr sec fra ku til
ku utelukkende ,-,jcnnom stcnkanalen,De verstc a:ittes2redere blir der-

;11or/ for melkercns hendc7htenko'kenc vcd J.clke,askin. Dc dyr SOA viser seg
å være s:littet må stilles for seg sclv i fjösct om mulig Aod en ellor
to båser mollon dc friske og •e infiserte dyr. De sJiittede dyr b.dr
også merkes så at de let kan skilles frr. de c.'ndre beite. De .friskc
kjör iueikcs fört, Aon best var dct on det var cn spesiel melker for
de smittede dyr, nen i alle tilfeller må Aelkeren vaske henderne
grundig i on desinfisel-cde veske.

Den nuwarendc ern=lugssit,uasjon 1:rever at
man sotter alt inn på å öke :iclke)roduksjoncn til saideren. Det
ferfor være en fordel o,1ungdyr, sauer, okser og hester kailaer bbrt
fra kulturbeiter slik at disse brukes kun til molkekyrene. Landbruke-
deparetmentet henstiller til landbrukskontoucr o.l. at det skal ta opp
arbeid at de skal skaffe gode fjellbeiter til dyrene der hvor det cr
dårlige havnehager. beitekonsulenten for "-orges Vel, vil kunne gi gode
råd mod hensyn til gode beitestrekninger og også være tll hjelp ned
organisering til tiltaket.

I lorsk Hagetidende advarer hagoarkitekt
Johan Kristianson mot å nytte gartenere som ikke kan tilrades av det
offentlige hagbrukfunksjonære til beskjæring og sprdyting av frukt-
trær. Det blir nange ganger bare herværk ncir nan setter disse såkalte
fagfolk slipper til. Han nevner eksenoler -oå atvsjæringen er utfört
slik at fruktnengden blir redusert til bort i not halvparten de firste
år etter skjæringen.

Han slutter sin artik_le med å uttale håpet
om at anleggsgartnerevrket vil utvikle seg slik at det bare cr fagfolk
SOM gjör bruk av titelen. Idag kan hvcm som helst utgi seg for anleggs.
gartner og utföre dette viktige og vanskelige arbeid til ubotclig Sk
for såvel for hageeiere som do virkeluge anleggsgartneres renam.

Kråkekrigen. SaM kjent har den aukende kråkabostand gjort
HUks1"--tci -r—skade ut over landdistriktonc de siste årene og Vegstyrct
har derfor planlagt en aksjon for å få ninsket noe på bestanden.Vanske&
lighetcne liLger i å skaffe fosfor-glyscrin, sem erfaringsmessig har
vist seg å være det bcstc mi ael i kråkekrigcn. Riksjægermester Sol-
brå op)lyser at man nå har fått tak i et begrenset kvantum'fosforglys-
ertn som blir sendt ut til distriktsmessig fordeling.DesSverre et kvar-
tumet alt for lite så vi må konsentrere oss om Hedemark,Oppland,Akers
og østfold flkelsier hr. Solbrå. Det er også der kråkene har vært MOE

plagsomne.Krakekrigen vil begynne vcd påsketider.Det passor godt å gå
igang nå mot våren da kråkene gjerne samlef seg på gjödselsdongeno ut-
talte han.Utlegging av gift vil for4.,å under kontroll og av folk som
kan sine ting. H erreds4ægerne vil fa tildelt seg begrensede kvanta og
disse sdrger for å få paljtclige folk til å forcta utlegningen og föle
den nödvendige kontroll Fortsettes.
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Landbruksmoåding.u.Fortsatt.

Fettp.Iosenten 	 molkon skyldes
117arienangon fett"i5rOsenten i melka dc to

sisto vintrer må settes i forbindelse mcd mangel på eggekvite i foret cr
mcgct sannsyn2ig.Profosor dr.Knut Breibdon vcd LandbrukshZgskolen har
gransket dete spörsmålet og offentlir ajort resultatene av sinc u dersök-
elsor *På Ostlandet har dct vært ct stort fall i fettprosenten i tia febru-
ar til mai de to siste vintror og nå smrlig vinteren1943-44.Denno varia-
sjon i fettprosenten bcror delvis på on forskyvning i ka3.vetia,M,e4 don
viktigstc årsak er utvilsomt den dårligc foringa.De forsök, som dr.Bær-
oizns har forctatt viser at knap? tilförsel av protoin tan fÖre til fall

ttprosenten tmen han mener også at mjölkomengda går ncd mens fottpro7‘
senton ikke blir smrlig påvirket.

Maksipalpriserpå matgr6nsaker_pA Ostlandot og Sörlandet.
P-ri-S-Cricjcldor fra onsdag denT4 mars til onsdag

den 21 marS, For hanholdsvis storsalg og amåsalg
Grömkål pr.kg,25-28 5re:Gulrtter 46-53 öre,Hvitkål 32-35 8ro.Kruspersil-
le pr. 10 bunter 2,50-2,75. Kålrot 14 og 15 irceljat1ök kr.1,20 eig 1,32.
Pastinak 51 -56 örc.Pcp errot kr.4,6o og4,40. Purlök kr.1,30 -1.Per-
sillerpt 75 og e3 örC.Roscnkål kr.1,70-1,82,Rödbbtor 30-33:Har gatt apa.
Solloriret kr,2,25-2.48,Har gatt opp.Sharlottlök,kr.3,50-3,85( Rödkål
or gått opp til 36 og 40 öre.

Stur1asSon Rogulerihgav oÅasctnir,g_av salt fra iportör o.g.,gros„ibt.
M1-o-,79,130-T 2-8T- o r
mod ramme oe ha.,.vrunna hjrncr. Nmringsdopartealentet har den 21 februar
1945 gitt foroldning cm omsetnInglrasjonering og bruk av salt.Forerdningen
trått, i kraft 6 maxs 1945

hjemmal i denna foror6.ning har avdalangon
f proviantaring og rasjoacring den 10 marå 1945 gitt midlertidige far-
s fter 01/1omsetning av salt fra importörpog grossist,

Ettcr forskrifteno kan impottba- Gg grossist
uten spesiell tillatelso leverc salt til tidligere indcr. Vakumsalt kam
do# ikke levares til andre enn margarinfabrikker eller mcierier uten etter
smrskilt tillatelse fra avdclingcn for proviantcring og rasjonering.Behovet
for salt til fiskcriforbruk,til saltning av matvarar ellcr til bruk i syke-

'hus,aayler spleichjom ag til boredning av huder og skina cr fortrinsbo-



rctLiget.Dersom Laportör eller grossist ikke kan leverc solt til dekning
av fortrinsberettigot behov og til sine fasto kunder kan han seke avdel-
ingen om tilleggskvote svarebdo til forbrukernes gjpaomsnitsforbruk de
2 siste måncder- det kvantum som blc kjöpt soadric mamoder de to siste
kalenderår,
• Levcring av stö,re partier salt (over 500 kg.)
ddiekte til forbrukeren skal selecren når partict ikke skal brukes til

saltning ev fisk oller silo forlange skriftlig erklmring fra mottakeren
hva saltet skaI brukes til,verdion av de matvarcr soca aktes saltet,hvilket

kvantum salt som vil gå rrv:;6 a.cd forsiktig bruk og störrelscn av forbruk-
orens lager av salt, Importör oller grossist pliktcr å cy,p)bcvare

Overtradelse oller modelaktighct i overtredelse
av forskriftene vil meflföro inndragning.

Forskriftene trer i kraft struks.
Bastommolsonc forskriftene kommer ikke til anvendelse når avdclingen
for pro'riantering og rasjonering gir smrskiltc bcsteraclscr on omsetning
av salt cller av enkelte saltlaster.

Oslo den 10 mars 1945.
NMringsdepartementet,Avd,for proviantering og rasjoncring,Stuxlasson.

FOLKESENDEREN "NORGES .artIHET"
Henviscs til raport nr. 1403 side 10.
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SER AV STOR

Oslo 11,30 (8) Få ?.,rsmötet i1cdcmcrk sleldshistorielag
igår ble det behandiet et par saker ov stor interesse. Statsarkivar
Christiansen behandlet spörgauålet om opprettelden av ot lokalt
diplomatarium for de syv Hodemarks- bgdene.Et slikt di;?1omatarium
vil li den störste betydning hvis man fikk fagfolk til a samle doku-
mentene.

Det van da mcninen at dc 1oka1e histox10-
lagene pa hedemarken skuldc hjolpe til med a finne fram de gamle
dokumentone,smr1ig deu fra 1700 tallet.

På Latet ble det reist forslag fra Furnos
historielag au åpen adgang til freCning av omgivelsene til tortids-
minnesmerkene.Slik som det nå er, er selve minnesmorkene fredet, men
i umiddelbare nærhet av den er det full adgang til både pli5uing og
graving. Spörgsmålet vil bli tatt opp i samarbeid med fortidsminnes-
merkeforeningen.

TOBAL/S=NG.

Oslo 13,00 (10) Ettcr det TB erfarer har produksjonsdirek-
toratet nå detaljerte beste..melsew aa toba!I:sd3rrkningen til varen.
Etter dc innsendte oppgaver ble det siste år dyrket tobakk på 2500
mål, men tar man med de mange sm2-4parse1ler som ikize cr ax3giftsp1iktige
blir nok det samlede areal meget större. Det vil i år bli satt adskil-

.1ige strengere bestemmelser for tobakks- dyrkingen til fordel for
matproduksjonen.

Det blir således forbudt å dyrke tobakk
kontrakt og til forhendling av nikotinveske. Videre or det forbudt a
lcie bort jord til tobakksdyrkning. De som får tildelt parseller har
heller ikke lov å nyttu parsellene til tobakksyrking:

De eneste som har lov til a dyrke tobakk
er haveeiere og jordbrukere. De kan nytte inntil 20 kvadratmeter av
egen jord for hver lannlige person over 18 år, til dyrking av tobakk.
Foruten til cieren kan de ogsa dyrke til karfolk og faste arheidere.
I fjr var det höve til å dyrke tobakk på 40 kvadratmeter pr. mann-
lig person, så arealet er altså reduse:A til det halve.

TONSBERG.

Lensmannen i Hedrum fikk telefon fra Kvelde
gåri og ble bedt om å komme oppover for å ta vare på en kar som

opptradte truende på en av gårdene. Lenamannen drog straks oppover
og slo kloon i karen.

I de siste to månedor har den 20 år gam1e
gutten fartet om i Lågendalen og hnr været inne på on rekke gardor
og truct til seg mat, klær osv.. nan utga seg for hjemmefront mann,
og det var tydelig at han la an på å kopiere Rottenikken. Bl.a. hadde
han anskaffet seg en djevlelue, maken til Rottenikkens, og han brukte
også de saimo truslcr somhan, mord og brann, hvis nocn meldto fra
til politiot,

Gutten beskte fortrinsvis gamle og enslige
kvinner og når han begynte ncd det trucndc språket sitt, turde de ikke
annet cnn å sette frau det beste dc hadde.

Da lensmannen anholdt ham i går, hadde han
ikke noe våpen på seg og fyren så i det hele svirt ynkong ut. Det cr
ufattelig at han har kunnet torrorisere voksene folk, sicr politiot,

Oslo 1*,00 (7) En ung.Mann fna Tönsbergl som i den seinere
tid ha_rbesökt Lågendalen og truet til seg mat på gardene, er nå tatt
vare pa av politiet.
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FYLLESFORER EGGEN TALTL.

Oslo 12,00 (6) Fylkesförer Eggen telte på ct stort mdte i
Levanger lördag. Byens innbyggere haddc fulgt fylkesfdrerens oppfor-
dring om å mdte fram og den store kinosal var fyllt til siste plass
da kretsfdrer Idde apnct riötet. J'yikesfdrer Eggc fikk så ordet. Han
kom inn på utviklingen som haddc fdrt verden og vårt land ut i det
ragnarok vi idas opplever og sio fast at bak dennc utviklingen skimter
en den evige jdde, enten han kallcr scg kapitalist eller .markist.

Dcn såkaldte heimefronten her i landct som
er direkte rekruttert eller inspircrt av jddene frimureriets folk,
skader i förste rekke norske interesser, fdrer lcaos og hunsersnöd over
vårt felk og forbereder grunnen for en undergnag i bolsjevismen. Det
norske folk må gå sammen i en norsk front mot disse farer, fortsatte
fylkesfdreren og rettet tilslut et s-)drgsmål til den store forsamling
om de dnsket bolsjevis_aeni vårt fedreland. Etramgend"nei" var svaret.
Ibtet ble avsluttet med at forsamlingen sang fdrste vers av " Gud signe
vårt dyre fedreland 4.

7d.LiWjR.X., I Tdu_,JELACDIS221„2.LEE.

Oslo 1 3,00 (14) I fjor hdst vr nedbdren i Tröndclagdistrikt-
nemeget mangclfull og fölgen var sbrd irestriksjoner.

jist fwcdag satte det imidlertid inn med et
voldSamt regnvEr over hele Tröndelag og dettc w3ret har holdt scg både
lördag og sdndas. Somrimelig kan vcrc har det forårsaket isgang og en
voldsom oppsvulmins av elvcr bekker i de lave liggende strök av både
Sör- og Nord- Trdndelag, :et resultat ,v nedbörcn er at sporveistrafikken

Trondheim kommer isang igjen og at en fra lördag av fikk beholde
dct elektriskc lys utan noen som helst restriksjoner.

den annen sidc har det ikke v=ct til
å unngå at regnskyldene har forrsaket endel skader. I samband med dette
skriver Afiresseavisen: Nedbdren i de sistc dager har forårsakct store
skader i de lavereliggende strök i Trdndela.Lokker og elver har gått
over sine bredder og det hal waret isgans pa flere stcder. Orkla, som
render dennom Orkdalen, stcg raskt ldrdag os lördas kveld var det
store oversvdmmelser på flere steder i Orkdalen, forårsakct dels av
elva og dels av bekkene, Seint ldrdags kveld blc clvisen brutt os det
dannet seg snart en da.711,1 i tre- fire kilometers lensde ved Fannrem.
Vannet ses inn over jordene og en mengde tömiler som var kjört nedtil
elven ble fört med flommen nedotYer. Hele to vintres drift helt fra
Rennebu og ned til Fannrem cr tett av elv(„vannet og da ingen lenser
kan holde de store ismassene, vil tömmeret flyte ut i Trondheims-
fjorden.

Også cn rekke större og mindre bekker er
gått over breddene i Orkla. På en gård måtte hele hjemmet evakueres,
og besetningen flyttes ovcr til naboårdon. På en annen gård måtte en b
bruke båt for å komme over til revegardanog redde revene fra å druknc.
Leirbekken, som cr utbygget av Orkanger.Elektrisitetsverk og som ikkc
har fört vann i helc vinter har satt 3- 400 mål jord under vann. .Et
sted har bekken dannet en innsjö på omlag 500 meters lengde og med en
anselig bredde. Over helc distriktet er det oversvömmelser os en
mengde kjellere står fullo av vann, De sistc dagcrs mildvær har også
gjort seg gjeldende i Selbu- traktene, skriver avisen videre. Det mel
des voldsom isgang i Stamneselva som munner ut til Selbusjöen. Natt
til lördag ble elven demmet opp av is, trær og sne. Området omkring ble
oversvömmet av snesörpe.En del AT- mannskaper ble sammen mcd bgdas
folk satt i arbeid med å få elva inn i normalt leic igjen. Ogse.'her
måtte en dcl hus römmes da vannet trenste inn,
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Drukninsetrk.k„e.
Oslo.10,oe 1.0 5---T HISnefosst t ektep4r gikk g3ta nom isen og drtuk.‘. '

_ net -ig ax.r ha4d4e vert paa-bea4 hos no.en slektninger .og
var paa heinweg dek uly¥,en-skJedd ...Konen ble funnet,ma, all e op711111i7,-,
ningafors4var nyttelds. Ekteparret som var i 30 aara alderen etteer..
later seg . 3 barn.

Draeglak,uipf  FaZ(31.141A
01310 40  (4) henlagt ao riksadvokatebn paa gunn åv‘

bevisets eti1.tng om det vii.erirgres b1ed.en dreptes kone og eirn
arrestert mistenkt- fo..r 'drapet.iraz de ble 14‘slatt.for en tid siden.

TrazstZaLQ,
01310 .11 50.-Z-9)  Helgene traalvetei7ne paa Linden4sJilen

Btange vr det siste i sesonesn pa. Hedemaxken.Bahen var.tung men
d.ene var slett ikke likevel Jireaaringen .4air ble. rasi£eate

heet med kilometer-tid pa_ 114719.

J'ernbaneW,ykkQ  4
Oslo 110 ._ (.3) •  Tiondhei n ung mantIC3e11 Yoeshaug ble

overkji6rt w toget.ved.. tØ1anc1 paa Davrebanen. Han varopptatt
zred szemaLking paa banen og varikl-e o:ppmekso m paa taget Josshaug
etterac,ter seg hustru I barn.

0510,18730 (25) Oelo: For byretten stad idag enr som tid,
ligere1r vert strf iet 9 g.:.nger,siste gang med 4 are fengsel*Han,

itctar de-,e tiltt for 2 innbrud.styv erier seg skyl-
dig ogda han i. de seine e aarene,har skik3-et -seg fidx dette tilbake,,4

- han meci fon el .1 9 maaneder.

B2.12ng12
0s10,8,30.(26,) Oslo:Par itoten stod idc.g en 3 mtl 8`aar ga gift

ini fra Odalen tiltc.lt for aa .ha drept sitt ektefAte bariltsub4
sidiort for a, ha uhnlatt tilkal3e hjeIp ag foreta d6. fornød(ne
forboredelser fSr firdseie exklerte seg ik e skyldig.Hun
hevdet at hun fffrst iic nsket aa faa.barn g tenkte a.a foreta f-ost-
erf ±drivelsormen seinere kom hun pa andre tanker • imict  er. ti d. ha
de fdselen for.ega-tt didlgsmaalluten kt-kvinnen had.dde foretatt

tt.4. osultatet var da gsaa atbarnot dfrie. Hun hevdt at det/ar_
_di6ck.At. Imen Yedunå,ere kelse.av sak1<yndige er. det Et%aatt fast at barr›.
net levde otter.fdso1en. Dom Leaken fa.13 er i morgen*

r2:14g.pkk(lp..ytte",
Os10  .  r2,7) Oalot For byretten er idag handlet en

torie sam vitner om en aldeles utrolig lettsindighet* En haandverke..:-
mes6er her fra byen hcneldd Vert i en bedre midS.ag paa Prristol hvorfrea,
han k1c til,en 4.okl-ebytter Ved 7,111e torvet..Han.hadd6  4 gull.k103x-
kor  med segid.en  or m ullb.lenko Han slo seg earr.-,en„rre_d noen
for aa bytte eller selge.* De gikk inn paa en.kafei nerheten og her_
for evant Imrene en btar en og da lo sammen  var  forevunnet iak.o*
saokLene borteb To.av karene.stod_idag..for byretten g bod'fint
til fengsel i_henhotaevis 8 ).,ot6 maaneder* Den ene av dem er straf.
fet ikke mindre enn..15 ganger-og har vert gabger ,aa Opetadlaiste.
gang i 4 aar-

Pi skezjrce3ldinse sildf isket *
0LR.l3;l5e Bera,n; Det er fortsatt br3, med.sild tilettel.e

-paa de flesto f elter i Haugesund.sdistriktet. I:Ye-siste d4n, har det. _
vert lite fangstvirlw orahet idet.de este f-artiyer enten har vert
opptatt rred lossing er.ler har tatt seg en velfortJent kvil etter en
anstrengende uke .11ra Egersundefeltene er idag fangstene mere u3evne
og mindre* Om. settegarnsfisket meldes det fra Haugesunds-distriktte
at et fcic t13.baater paa Rvei‘.«.feltet og BrygLelandsosen trakk goda
nattsett-fangster .Endel ti'elck.erogaaa dagsett og faar opp til 15
:g,setntrig471',1. fel:tet i M4latrevaag meldes dcIt ogsaa 'prn et fac,tal:1
gode nattset-t-fangste4r. ra Boknen meldes det om end4 ba,ter. pas

er-b73kningen Solholmeneaka,B.einsund som har fisket  bra  paa natt-
;atrtt opp til 30 hl..pr asett* Fra Egersund.sfeltene  re ldee det at  en
_del baz..,ter paa Siraigrunnen -hadde sma,-,enkelte bra. nattsett-fageter.
0 !),-) 10 hl.presett_42Turpingen har vert daarlig det siste dIdgn.
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Da 	gt=laazIn_1,.6g4_411nt_kEgitelal_slam4  ,k kåttluxtfiti,

040,21,30, (29)0rdre w7777..
• _ I ti4z1utning til de tidlJgere kunngringer

om de novnte tildelinger ekam=e,n medåle:
.HusdyrhnIdere_som etter de gJeldende bestemw

m dIser vil 'faa sine kjAtkort_ _ t1.1bake innen I mars f fan aceei
.utIevert straks_ eaa de faar atledning til aa beetil e cg k313pe
‘nsene,

HusdY hoIdere sem baatte  ,fb  eta tvan- ea7, t,t
1?-Jen 15 novembe fS o2 henhold :11 forordn!re av a

st fkk sne 1c.5'ttkort nnd aåd en tf.d.deretter , ska,. far-, kertine,
ut eve t straks de b, e inndradd fot en_ko texe tid enn 5

leringedepartemntets avdel!.ng for pronte,-,:.
.,!,ngog rasjonerin Sturlaeson,

0slo.20,00, {501 Berge t KvantLtativt sett har s!..1d.eftdc et de
ef.ste dagene vert bra se1v oui Z.n n spore en avslapntng.,forteyl e
Mo ne;V!..sen En kan gaa ut f.ra at dsket er slutt med det
ar e fgfreteogutbyttet v!..1 derfor riZnke fohver dag, I leudesneeere-
E ::•ttetar faL.getene sIutten av forr.: 1..ge i. e d,e1V.s smaa_ og ute

Egsreund Va-.2ff.sket ogsa. slap- ere. SnurpeV..sket slo tf..1 paarnr
melfJorden.:! Karmsundet og utenfo Bokn,os fanEs tene var godeiopp tLY

2 )400 11.1amlige fangstar fra o d.en-.d•!, str!..kc)e ble sk.:..ptat
til Bergen,

114z!,&d.re.tt1:Ygzann,Mke_terekap.e.t nae skt 

Oslo 22 oo A32) . arfang) reb, Iprdag og sindag f1retkom-

a3.51

	

nde ved Konnerudkor.len ved Drann.en ,./Jørdag kl gaE,r stx ten ikonkur.
ansen !_ 4 gange 10 km.,stafett og si6ndag form!_ddag ga r 17 lan.

v)arruli en et med ii.iagte miltre siv ei ser som wuJig.
Det- er det tredje verneldrëtts-,mester

sap som arrangeres Thronsen arrandr og arram@..
Mietets 1eder er htrdfordelings-eLdretteled_er :4£jer1Svembev,!..g, Po.".:uten

do forskje: 1:1!,ge h!....rdfylk•nger, mezinskaper fra
et germ„-nels $, 17o rge 1c egerbatali onen S .0

rent er  If.ro ntkj emperskol.en. Kvi.t e seid og s1 edesens sirt-

23,00 40) Ogsn dag er overev/mmeIøene betydydelige.
har dxevet .:.nnover markene, og .mange steder er det ganeke ufrem--
g . En mann som bor va.r utsatt for en frykter_g opp-

1evelee da kom:. Han fant_ det raadeliget aa sA:e t±Iflukt paa
loftet, men kort etter.kom ismassene veltende like mnt huset, og ree-
u:I.tatet var at vannet tilslutt stod 1angt oppover :i.oftstrLppen. Mannen
kunde ikke kome og bIe sittende :loftevinduet i haap om at folk
sulde komr.:e forbi. Men tiden og ingei kom, og fyirst langt paa
natten var vannet sunket saa meget at mannen kunde komme seg ut av ei_tt

fo,ngenskap I . Surndal,- kom et snskred styrtende rett mot
mot en it hytte og de to gamle menneskene som bodde der kunde ,kke
E.:19:(re noen ting..Naboene kom dexfor ti1 for aa hjeapp ti. med aa rydde

bort sneen. Piutse1'1g Iyien t et nytt ras som-rev to av karene med seg
1)11eno k:Iarte aa seg: unna ved egen.hjelp, men den andre bye
stendtG begravd. K,arraten hadde et svare strev med aa skuffe ham frael
os han maatte bruke baade opade og tau for aa befrl ham.

DRWIUGSULYKKE.

	

Oslo 23 ,00 ( 38) I nerheten av Bergen hendte sytndag en trist
1,nyk3:e . En gutt paa to aar som lekte ttmmen :med en 1'.tt e) dre

pike falt en bi*n eg drUknet Piken sprang straks etter hSeyp men.
da man kom t.'Lletede var gutten allerede dytid. 0pp7.i.vningsforeyfk var
uten resuYtat .
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tirsdng 13 an.rs

Dot mescntligste av stofict sl.rivor sec, fra nazistiske Lilder.

SVERRE TVEITO DijD,

oslo 19,30. (21). Ln.ndslederen i Norcgs Ungdomslag, byråsjef
Svorro.Tvoito, ddde plutsclig natt til tirsdng av lungebetendclse. Sve:re
Tveito var fddt i Strinda i Tröndclag 25de novenbcr 1910, men flyttet
bare to år ganmel til Vossostrand, dcr han tilbrakte sinc barndomsår.
Etter å ha arbeidet nocn år i det praktiske liv, var han elcv ved Voss
folkehdyskole 1930/31. Fra 1931 arbeidet han ett år som journalist
bladet Sunnhordland. I 1932 blc han o,)-)tatt san clev vcd Stord 1=arskulc
der han ble uteks'aminert i 1936. Han arbcidet som 18rcr, -fdrst ved
folkoskolcne i Haus og Voss og fra 1939 til 1940 var han også redaktji
av Dygdebladct, Da N'orge ble trukket inn i '=igen stilto Sveire Tvcito
sine evner og kreftcr til tjeneste for dot nye Lorge. Full av respokt
SOLIhan var for norsk ånd og kultur og glad som han var både i folk oc,
land, sparte han seg aldri i kanpen. Det var i fdistc re kc ungdo.,'s -
arbeidet som lå ham på hjertet. Dedre cnn de floste hadde han hatt hjvc
og evner til å sette scg inn i landsundo .inens tancr o kår. Han t oddc

ungdaimen oc_ arbeidet for å fa don til å forsta tiden. Dc:for
var det også cn selvsagt tinG nt han var aktivt i Noregs Ungdonslag
[-jennon nangc år, Svcrre Tveito hadde cn kli-)pcfst tro -)å folkcts

under Vidkun uislings förcrska-). Som en ka.-.)ens nanf ndydc hn.n sec
mcd å betraktc utviklingcn fra tilskuerncs plass. Flan vildc se1v

vwrc ncd å skapo deA, på å byi-ge det nyc Lorge.
I 1941 blc han ':retsfdrcr i Sunnholtdlan.d

oG fra lste oktober 1941 til 15de august 1942 var han fylkespropganda-
lcdcr i Dergen og Kordsland. Dorotter var han konstituert byrasjc2 vcd
culturdoparta=ttts avdeling i DerGen inntil han overtok dcparta_cntets

koweor for kulturpropaganda i Oslo. Siden begynnelsen av 1944 var 3verrc
Tveito landsledcr i IToregs Ungdomslag. I denno stilling, og som sjef for
kulturdepartonentots avdcling for kulturpropaganda, utfbrte han ct bc,-
tydningsfulit arbeido. Avdelingen for kulturpropaganda var Sverro Tveitos
vcrk. Han sdrget også for et intint samarboide mollom denne avdeling
oG Noregs Ungdomslag, noc son har hatt stor betydning. Kan hviltc aldri
i kanpen for norskdon, for norskt mål og norsk kultur, 1.,eddelelsen om
Sverrc Tveitos bortgang har vokt sorg i vidc krctser.

•  

VERDEH & VI. FRITZ IHLEN.

O.R. 1910. Da krigen haddo herjet ovcr landet vårt i
april, mai og juni 1940, oG da sinnene bogynte å falle litt til ro og
noenhvcr fikk anledning til å betrakte situasjoncn under nag-t fredeliGe
forhold, merket ;Ian plutselig at det var on dyp klöft mellom dc flyktede
politikorc og.oss hcr hjenno. Og vi tenker nu ikke barc klöftcn mellom
cmigrantene og kjekperne for den nasjonale sosialisme. fi kjenncr jo godt
iok til nt flertallet i vårt Storting gjennom Stortinc,cts prosidont
skap ved de fem peprosentanter lagnus Nilsen fra Arbeiderpartict, Ivar
Lykke fra Höyre, (?) fra Dondepartict og Herivalcn fra Venstre besluttet
å samarbeidc med de tyske Ayndigheter. Et samlet prcsidentskap hadde slått
fast et kvalifisert flertall for-avsettelse av Kongehuset og rejerinv,n
1\ygårdsvo1d. Det var med andre ord et flertall for at den fullmakt
regjeringen Nygårdsvold fikk den 9dc april skulde settcs ut av kraft.
De=ed viste flertallet i Stortinget, otterat det var falt mcre ro over
sinnene her i landct, en sunn forståelsc for at dct cncste som kunde
tjene vårt land, var et fornuftig sanarbeide ned den tyske boseutels,s-
nakt. Det vildc oare være tåpelig å ncktc for at cn avgjörende del av
dct norskc folk son,Leren1940 dolte Stortingets flertalls oppfatning.
Men hvorledes kan det da ha Gått slik som dot har gått, kan nocn hver
v=e fristet til å spörre. flvorledes kunde det vE3re nulig for cmigrantehc
i London å rive fornuften så fullstendig vekk fra ti tusener av nor.drienn,
og skapc en så,hatefull standing som vi har (),)levet i disse årcnc? Vi
skal være dc förstc til å innrnnme at emigrantchz hadde nangc gode kort
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FRITZ IHLEN. Fortsatt,

å spille ut, Det er nu en gans så at vi hor i Norge för krigen haddc
svært 1iten an1cdni1i til a lære Adolf Fidtlers Tyskland ncTrucrc å kje:ne.
Riktignok dro hvert ar tuscncr av nordmenn på fcric til T skland, Dc
kon hjcm bcgeistret for det nyc Tysi-land, men vår pressc krinskasting
voktct scg vel for å skapc en slags Good når dct Gja1dt dct nasjona1-
sosialistiske Tys11and. Under årene för krigen blc dct som gjöres kun. c
gjort for å sverte de mange strålende sosLrile tiltak som Tys,i_and har
opplevot gjort skremmende for det norskc folk og blc bctegnet so' terror,
vold  os  tvang.

Hetto-) 0  dcte kunde da cnigrantcnc fortsctte
spi1J.e op med i stadige overdrivelser, 1,5gn og djovelskap. OG så har

annen ting, liorgc var blitt ct okkupert land, De allicrtcs blokadc
av T skland Mcd ando ord: erns3ringssituasjonen måttc nödvendigvis bli
dårlrgerc etterhvert som krigen dro ut. Dc oversjöiske produkter  1:02
ikke lenger til landet vårt, Lmigrantenc visste  sodt  hvor avhcngig vi var
av imporb av dc viktigstc næringsmidlcr. Dct var en lctt nok sak  å  ut-
nyttc dettc i. propagandaen i London. Vi vi1 ikke her trekkc fran -langc
cksempler på hvorlcdcs dc Allicrtc gjennom årene har forsökt å gjJrc
situasjonen 7wre vcd rct,o angrcp mot Norskc skip, sabotasjc av sold-
oljurl'abrikkcr og angrep på dc fcT dct norske folk sa Iltrsviktigc bcdriftcl
Og oppfordring fra London on å hanstre for så hurtig so.-1 mulig å skapc
kaos  hLr  hjemmc. Triumforendc kunnc stemmor fra London og illeGalc aviser
hcr hjemme slå fast at det blc vanskoliscre og vanskcligcre mcd mat og
klær og alt skyldtes tyskerne som spistc op-) alt sammen, som stjal fra
landet vårt som scnete fullastcdc skip  os  fly mcd alt det godc som
faiito  hor  AIt barc propaganda som dog gjordc sin virkning på
dcn jcvnc borger, propaganda som sDlvsaGt virket når det gjaldt å sa
hat blandt folkot.

Det er sålcdcs on kjennsgjerning at dct cn
lid i_yktes cmigs.antpolit:Lkerne å drive manGe no:dmenn over dercs lcir,

 Wvis  vi  kan uttrykke dct Det var igru:ncn sårc cnkelt å ærc
em!,.grant i London. Prcke hat dag og natt, hisse foIk op til sabotasjc,
love folk gull or, grJnnc skoger. Dct er nu Ln gang så at det cr så meget
lettcre å kritiscrc,_nlvc ned cnn å byggc opp, konne mcd noc positivt. OG
slik har det da gått cn tid, like til vinden snudde. Forat vindcn har
snudd, stcmningcn forandret seg  ikke  barc blandt folk her hjem.ie men også
blandt cmigrantenc utc, det cr en kjcnnsgjcrning. EttLihvcrt so.a dcn mili-
tære situasjon utc i verden er blitt gunstigere for de Allicuts, er dcn
tverimot for vårc emigranter blitt svakere og svakere0 tJcd ett slag op,-
lcver vi hva en Alliert befriclec vil si. Dct nytter ikke lenger :3.cd
propaganda, löftcr  os  ord. NÖd og cicndighct, sult og foidervc1sc fra  de
bcfridde land overdöber fullstcndig en hver propaganda. Ja det g.r til
og  1-11 så vidt a dc sa=e stemmer som har skrekct o.-)7) om den kommende
befriclsc (flere sctningdr uhörbare) ---

Xlöften mellom oss her hjemnc og dc rcinte
politikers blir stör:o og stjrrc for hvur dag som går. Fordc mange nord-
mcnn som undcr hcle krigcn, tross alle vansker og all dcn motstand dc har
iott har holdt sn rctt kurs cr stillingen idag den sal(is som tidliscre.

slå fast at de nordmcnn som valgtc å forfJ1GL sin flukt, at  de
gig)rdmcnn  50-1 under krigcn har valgt hatcts og ödclsggel$cns vci, finner

det njavendig å orientere scg vcst fra t-,edrciandct. -Dc sökcr nu som en
sistc utvci a undersöke om dct cr nulig å bli ct annct lands statsborgcr.
idas  soa tidlisr,Tc (endel ord uhrbarc) ---

Under dcn nu=ende fasc av krigen fb1cr
vi Oss ovcrbcvist on at kampcn for dcn nasjonalc sosialiwie cr dcn cncstc
son rcddc Norge ut av dct kaos som idaG prcgcr verdcn.

FIS=R ZI,LDII\TG

O.R. 19.15. Vårsildfiskct: Om sct csarnfisket mcldcs
fra 'augcsund ikvcld om fortsatt sodt fiskc Dåde på natt - og dagsct,
vcd Rdd= og :k3lstrevåg, mens det for Dokn helst cr mislig ned ujcvnc
fangstLr. Dessuten mcldcs det om Godt Garnfisko på strekningen Hervik -
Espovik. Her  Li  det også tatt cn rekke snurrs.fangstcr på fra 200 til 2400
hl. pr. bruk. Dct cr ogsa tatt ct bra land2,otitcng vcd Ratlandsvåg for-
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FISS:=1:11DINGER: Fort sat t .

utcn ct middels ved Bakkevik. OL1 garnfisket for Espevær meldes at dette
er mindre med ujevne, he1st små fangster, enLelte op)til 30 hl. pr, sett
på nattsett.

Fra Egersundsdistriktet meldes on godt
dagsettfiske for Onabukten ned iangster på op2til 70 hl. pr. sett. Om
drivgarnfisket meldes at et fåtall båter har tatt fangster på 10 til
90 hl pr. bruk i dygarden ved Bergen.

41.§.TOCKHOLM NORSK .

S.R, 22,15, Iflge ncldinger fra Stavanger montercr
tyskerne på Sola lyp1ass en ny flytype som skal værc revolusjonerende.
flan gjetter på at et nytt V - vben er under utarbeidelse.

Et tysk tanktog ble nylig angepet mens
det var i full fart melloa Vigrestad og Vrrhaug stasjoner pa 31ffiren.
To tankvogner fulle av Solarolje ble ddelagt.

Dampskipstrafiken på Wrlands og Vest-
landskysten er nu praktisk talt ge,tt istå. Bergen er nu uten direkte
forbinnelse med Stavanger og har heller ingen sjöværts forbinnelse ned
Oslo. Rutcskipet Oslo går barc mellon Oslo gg Eristiansand.

Ordföreren i Fåberg vcd Lillehammer har
i herredsstyret uttalt sin beklagelse ovcr at bygdas quislingprest
Lyngås ikke en gang selv mbter op) ved sine egne gudstjenester.

En norsk krigsutstilling skal åpnes i Paris
4de apri1i Sjdfartsminister SuLde holder apningstalen. På ut$tillingen
vil man bl.a få se hittil ikke offent1iggjorte bilder av franske krigs-
fanger på tvangsarbeide i Norge.

Ln rekke aviser i Stockholm oDfentliggjör
idag et opprop fra Svensk - Norska FrivIlligförbundetson oppfordrer til
oppslIktning til forbundets arbeide. Det opplyses at underhandliner for
oppSetning utdannelse og utrustning at et frivillig korps nu pågar med
vedkonnende myndighet.

Manchester Guardians Stockholaskorres-pon-
dent peker idag på de ökonomiske påkjenningene på Finnland som er en
fblgc av våpenstillstandsvilkårene. A få den finske skipsfarten igang
mot vest blir ne)De Anlig för TysklAnd er slått, skriver han. Imens er
Sverige Finnlands eneste handa1spartner. Sverige har gjort alt det har
kunnet for å hjelpe. Det har påtatt seg å forsyne Finnland med störste -
parten av de varer finnene hittil har fått fra Tyskland. Opprettho1de1sen
- Finnlands uavhengighet er en livsviktig svensk interesse. bren, fortsetter

Sverige kan i lengden newee ba3re den. e byrden alene. Særlig da det
ogsa föler sterk forpliktelse til å hjelpe sine andre naboer, först og
franst Nerge. Finnlands framtid avhenger derfor i vesentlig grad at krigen
i Europa snart sluttcr og at de britisk auerikanske markedene åpnes
for salg av finske produkter*og åpner muligheten for innkjZ5p av naskiner
og råvarer son er absolutt nödvendige for den industrielle kraftanstrengel-
sen som er nödvendig fra Finnlands side, slutter korrespondenten.
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Dxsnee1stort:.3,y.ningew:...._tedt341L.U.41._
Oslo -21130429). . , Zandbrukadepartementat har i di sse dager gitt
fyIkeski,g-kontorene beskj edom aa ,utligne_ et...ekstra .ho gstkvantum . av ved
og vedtp6mLex, paa skogeierne i tillegg til.det hogettaa1egg som..tidligere
e± sendt_.ut. Gunnen til at _hogstpaa; egget ar blitt jiket. skyldas dat sterkt,
Økede behov- for ved .te vedkvanta. skogeierne blir patlagt aa hogge za.:,_

under enhver omete-Adi-ghet leveres I. sin helhet h-is,det skai bli mulig aa
faa dekket mest _ niddven.diga. brenseisbehov for neste vinter 4 J,Det er. imid- .
lertid ikke.. nok aa faa hog@ t_de.paalagte 33".vanta*Pa:: grunn -av. transport‘
vanakene maa hogaten ggea slik at vedsn knn skaffes.fram til for:bruk. ,
stedene Zet har derfor euerl5g .... ,3ta: betydning":,at.h5gstr. av vedttflmr.ier
bItr uo at. mulig forsert4.den tid som er igien  fØr  flitningn begynner 9 -
V ecLhenvendelse til. skogoppsynet_ellor fylkesskogNkontoreno v1 skoge  er-
.te  faa beskjed, om hvi„.1ken frl, sh . som er fastsatt for lever:i.ng. EVY

'ret ti.1 de forskJeIlige vaSsd. raw.r,a'iftstrIskudddne for vedtimmerlev-era..
er_naa endret endfilAaaledes_er det £asteatt driftstilskudd paa kr33 pr.•
maal .ved- og 65 % oppfy11eIe e._ av hogstpaa1egg3_ t opphavet cg _ istedet er.-
atattet .filed et forderingsti,,llegg paa_kr. 3.ioo pr 41-zaal sola utbetales for
alt vedt%mwer' eom_1everes uanset t_.hvcr __. ator del.-aiv._ ,hogstpaa1euet som_,-
blir1(*,ert. 1 tilIegg.til dotte v5.1.. skogeiere. som leverer ett hundre..; ,:..
av vedtpme r-paalegg, t faa et driftstilskudd paa kr .3.t.00 .pr Ozaaal0 Clx.xn&"."
pri sene- for ..vedthu-,ers.;LaVeranse. er_uforandrsi. ,,,Dog .er :t.r.iaan f`Or vedti,
mer w,,' furu  ve  d zubikkinnhold_ av under .25 _.d.m, ,tre pr,stokk stri9iket,slik.
at vedtilmr.r..av furu betales med kr.19poo px.4:--paa1 uansett climenSJonar ø
De prisene skogeierne...na:. han-.0:)::)na_-. ved. v.ed*ir,-.er-leveranse ..sktil.....le vaere ,
Iie get fordeiaktig ,ss .. det skull e biaal od_es vaere..i... skogeiernes _ egen int,,‹ _.
3XeSse aa levere mest_mulig,2vedtpmer.

n:4gi..ordf_b Est:i 0rseruncls._
..7,0e10 ,211;300‘ • • riksdepartementet har ette'thenstilling
fra•fyakesf)ker og fylkeszann_fm J.2..ds*op.pnevnt som ordff6rer
g`. und kontorsjef* T eTor-jussBn Pra. nio.dag er snalrmest'er oBystr,6m
ist fra.dette _ ex,V*.D.epw,tementbt .har i. ajednig uttalt sin aner.

'ennesle av den ma,ate herr T3y.str5im har skfttet o.,(1.1'513zer.‹Vervet.paa.og
:;.rarpho1dt at hc.In i.den tid han_har,..sittet BOY11 ordifprer..:1Lar ledet kom.
munens- forvaltning til .deig,,rtementets fUlle tilfletshet.. _

Oslo.421.000( 30) , , . Oslot „Byret-ten • har behandlet en arbei.dervem-lov-;
.6..v„betydni.r.Lg og interesee.,. En-arbeidsg!.ver hadds vert forelagt en

bot kr ,200 #o o for overtredelse av arbei derv ennloven, haddo latt
on vkinnelit. arbeider passe_en..maakl.ndrev-en presse uten- hyivelig sikker.
hetsforansttninge:i:_enda han hadde faatt...paa1egg....om..det..

f orhidyet boten til kr3OO,00subsid,tert

3
Oslo,>21; oo 4Z6) Trondheim! To karer fant for en tid sen.et
fat drivende sJØene si3“et_.aft. fatet.som viste seg.aa, inneho1de.noe
saL ettertraktelsesvo,rdig som sitrono13.e:Den ene av karene solgte fatet
til en kar for kr .12oo  o o  og var geteris nok til aa gi _sin kompan3ong
hele. 25,00 kroilmr -av sumr.en om rimelig kan vaere oppstod det 3t;:angel

ibm de to finnre o fordeling ..av pengen.og. det endte med. øt
tUg slagsmaL14 Siden bIe det anmeidelse ivrigheten fikk..tak

toren .1)e- to .kax,ene maa naa staa ti. anvar for...undarslag v v:ca kgeds
'.1.1:ezom o 1):;s4, . mod()1.1ti st

•
BAM.Y.Aremia  111.qt ITUr
Os10423130Z371081,% Chat Noir hadd- 1,kve1d premiere paa sin rzre revy,;.Det
smaker av f.ugl*Tore Poss og Einar W.ssener sori..har._satt den isoene har satt
alt inn paL aa iage en virkelig utstyrszevy.og vedhjel.p aV et veld av vakr

. _
o fargerike kostymer imponerende og elegante dekorasjoner :Lyktes det og.
Revyen er skrevet avBinar SiszenersArild og Andreas Ao.belsbako:rasjon..
ene har Kaa hoe. ansvaret.for.mene Inlaa.AazabArg har -koreh-craieert._ d4 .
mange . st o  e dans enumr e sHele t eatret s ensamble er zed.3 med. Arvid.

Einar_ Sissener og„LaUa Oarieen i spissen‘fk./vind Berok Ohat 1TOir
utmerkede orketer.Yed premieren  var,  det og stor. atemning3
Det var_mange_gramicalelser tilslutt..

30 dagers fengs`2
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BARNEDRAPSAK .

0s10 19,30. (171. Dokle n fallt ± forlddag I barnedrapssaen
fra OL-3.3en, sem var  for  der. . Den 38 aar gaL1ec:.fte
J-v1nne seL hadde føldt dÅgsmwa og oMbragt barnet.ble frifunnet for
forsetlIg drap, men funnet sky1d.:_s ± takts=t drap. Do=en 18d paa
2 1/2 aars fengseY Domfe3dte tok bef:,enkingstid.

GAVE TIL sArITETSFORE:IITG.

Osle 19.30..(18) .
xe1 Hyttengen, Spydeberg,
Tttes t . ubemJ...dlede 8y2..ze

34ptvet sanItetsforenIng har:Jfra ekteparret
mettatt en save paa 5000 kroner som skal
013 er etter sykeplei'eforen.'_ngens-  eget  anske.

TIL RElTSIiTG AV BLALBALR

Oslo 19,30 (19) . En t 43 rensing av b3aa.baer, tyttebaer
og andre baer samt tI1 separer.In[-: av konnsorter, soi.. erter og havre, er
oppfunnet av gaardbruker EInar J±raas EIdsberg, forte3ler Indre  Waa-

.  lenenes AvIs. Mas3:nen er ganse enestwende idet man ri rense ea
1000 3.Iter pr. das, foruts,t baorene er noen1unde t6wre.

VETERINAERDIREKTØR STEINAZ KLEVARBrceAvrT.

Oslo 39,3,0 (20) • Veter!.naerd!rekt8r BteInar Klevar ble :Idag
begravet fra Hedda1 famI1' ens grovsted paa Heddal k...ukegaard
under meget stor deltakase. K.:_rten var for anIedn.-Lngen vakkort pyntet
med gr8nt og b)or.ster os utenfor var det weIst et par vare s8y1er
gr8nt , Kisten stod ope ved alteret os var baxe pyntet med det nowske

foruten to kzanser fra den naermeste fam111e, men en mengde de3s
liWgnerte kranser la4 ved s:Lden av • Etter vckker soYosang, "Jesus den
hellgstel reneste".t4.te soknen'r•st Job.annes 13a..aland ved bnaren. Det
bYe en gr:.pende preken 1:ed utgai'luspunkt I Jesu ord til Mar-lat Jeg er
op2standelsen og livet, der nresten te=et et nv avd8des lIv og

v-Irksmhet dvel'te ved hans menneskel::ge egenskaper. Etter
talen ble sunget: "Den store, hvIte flekk" og saa fant kransepaa
leggelsen sted. Soknerest Bjaland ka f8xst ned kranser fra avd8des
hustru og barn samt fl'a den 8vr'Ige VIdere b1e det.lagt ned
kranser fwa Re'lchskommlssar  merboven- oc mIn.:.sterpresdent QuIsl!.ng,
foruten kr anser fra :*„nnenr.kåld.e2c1..-ctementet, Nasjonal SanIng, RIks

Hedda3 s og 1,Totoddens lag nv ITS, oregs Ungdom lag, B8 3n g av NS
og o komune  1  Noregs Donde1ag m.fD , Peretter s.1te laerer K.arstad
(1:!.egs  "Vaaren" og kIsten b3e baaret graven.hvor sokneprest Bjaa1and
forrettet. Tilslutt sang ferear43.Ingon "Aa ten3: naar engang samles ska1"

for r%aa,12.r.v2.i
Oslo 421 # . ' Deripn: I aarsm ldlngen fxa jordbruk-
skolen t Stryn fortel3e.r skolebestyrer Karstad om en ny hendig potet-

ptaker for sma brUk,konstruert av AurgAandsbonden S:kahjem.Skahjem har
•t o9p Op2 t!..1 30. sek:er 'poteterpr ,dag.medop7takeren.,Det -er mënIngen

lage tegn1nger av opptakeren og di-stribuere det rundt til b;indene
o landbrukskontorene I landet lopplyser sko3.ebestyrerenitil Bergene

, Tidende

EgIs111Q.J.n15-1_ BLemA
Oslo .21 ,00 25) . Begcn:Bersi s r-egu.3.etngs og bygnings.myndigeter
har arbeidet medplanene for re_gu.leringen av Nordnes-halvpfyn.r
Bygningssjef madsen opplyser tID.Bergens Tidende at planene er gjennom-
gac,tt me cl. de tekniske autoriteterZordnesregulet ngen regries for uhyre
vUtIg na..rdot gJelder aa gi Bergen et framtidig ansikt .Ffir arbeidet
beumer ma„ man imideertid gjennom a. omfattende ekspropriasjonesak,

-
12..zb-skist.ntLe aa
,OE1o123.1oe426 Be3g ent Betgenog Hordaland fylkesomrw de av r.

vIl 4..pa-sken arrangere et aVrre skistevne - pa: Miif5.eli med de3—
takelse av ungdom fra Rogaland,Bergen.og Horda1and*Arrangementet er tenkt
som en SIO.g.fa erstatning for ungdomi..ens vinterieiker for Vestlandet,
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FRA FOLICILSETTDERZ:f,

N.F. 18.00. ("JeGynne13en falt bort). Våre f±ihets -
Ljenpere koumer aildie til å finne vei,r oc midler til å likvidere såvel
gestapobåd1ene som dcres quis1in1a1cier, Dct er innlysende at kaupen
pa  dcttc område i först;c rckLc me.retces let dc uslinger som tjencste -
Gjör inncn politict os ikke minst mob lensuennene. Utc på landsbygda
spiller'lensmennene en stor rollc- Utallise cksempler vitner om
hvorledes disse uslirger adlytcr det uinstc vink fra nazityskerno og
hvorlcdcs dc i hurdreder Jv tilfeller har v-3rt dc aktiveste i jakten
oc forfölgelsen av våre landsmenn oc s2r1ic har dc vist sin tjeneste -
ivcr når det cjaldt å utskrive vår undom til nazibandittene. :7.angc av
eissc foraktelige kryp har allerede fcztt sin velforcjente straff * Dc finz
nes ikke moie blandt de levendes tall,mon dc andrc skal nok'få fblge et-
ter.Det finnes intetlabslutt intet som skal kunne reddc dam. Vi henstil-
ler til alle frihetskjempere i hcle landet å holde et skarpt re med alle
som tjenestgjZ5r hos poIitiet såvel i bymene som på landsbygda*Sa snart
det foreligger bevis for at cn ellcr annen av dem har utfört böddeltjen-
este for nasistenc skal så likvidcr dem mod hård hånd.I slike tilfeller
må ingcn skånsel utviscs.Tro ikkc på deres falskc löfter og nasjonale
frascr.Vi cr ope i cn kric på liv os död mot en barbarisk og hensynblös
feinde..Det encstc som kan redde land eg fo4ikLe en gang i framtia ,men
idag.Å skyve ut denne sak vil gin3re muligheter for quisling og do tyske
lakaeir til å förc nyc elenigheter ovcr vart folk,betr at de får anled-
ning til å påföre vårt lidende folk nyc ,unMvendigc patrykk.
De  t ske flåtellaser i norske havner.

Sum -Crg-Ira-r-trs=le—o-Vrc,r£3rt en stor del av sin e$stersjb,-
flåte fra tidligcre havner til vårt dand.Det er byggct store sjdbaser
o flere av våre havnebyer i den siste tid og disse skal were stasoner
for tyskcrnes cvakuerte efstersjöflåte.Denne overföring betyr at vart land
kommer mor c) mor i frontlinjen og i a2rdeleshct når det gjelder onGrep
fra luften.Vare allierte vil naturligvis 1kke la tyskcrnc ha sinc flåter
i vårc havner og nytte dissc som utganes)unkter i angrep på dc allierte
nasjoncrs transport,Den engelske sjöfartsminister Sinolair uttalte såledeE
i cn talc i det engelske parlaLlent: at dcn engelske luftflåte ville for-
dterke sine angrep på dcn tyske sjöfart 1anss vår kyst 6G disse angrep
villc osså gjelde dc tyske ubåtbaser i landet.Denneuttalelse o ikke til
å misforstå.Det cr en alvorlig advarsel til de deler av vårt folk'sam bor

de trucdc områder au snaret mulig å cvakucrc til andre områder,helst
lenger inn i landet. Videre er det en dircktc op-Dfordring til å forsterke
anGrepene mot den tyske undervanris og overvanns-flåte.Vi kjenner til hvor-
ledcs de tapre danske patrioter vcd hjelp av magnetiske miner,som de selv
haddc framstillct klarte å sptengc cn hjelpekrysser i luften,Dette skulle
også være mulis for oss. Den tyskc flåtebasis i vårt land kan forövrig
svekkes på andre måter.Vi kan f.eks.angrip,c oljetrans-orter og transportex
av andrc nödvendiGe ting til den tyskc flate.Vi kan ansripe båter og an-
dre transportmidlcr sorl fe5rer transport til basene,og vi kan foreta direkt
angrep mot nazibandittencs röverreder.En slik aktiv kamp vil i virkelig-
heten svcko den tyske vernemuts stilling i landet vårt og dermod fram-
skynne vårt kjære fedrelands befriolse.

n a i cr r fåt.,  sin straff.
juilsrred,6-ug quislingcne tlar som bckjcnt utlovet kr.100,

000 i belönning til de forredere son kar gi opJ1ysningcr som leder til på-
gri)elsen av patrioter,Denne store belönning har hittil ikke modfört at
noen nordmann har falt dc kjempende patrioter i ryggen*Derimot har belön-
nbngen fristet de gamle,durkdrevne angivere og provokatörer cr blitt mer
aktiv i tjenesten.Forleden ble dcr således funnet cn person sam var skutt
Det viste scg å være den kjente angiver Erlins Solheim.Ean var ute på
jakt for å op3spore nocn patriotcr som skjulte scg da skjebnen innhcntct
ham.Solheim fant også skjulcstedet til disse patriotcr og var nå så over-
lykkelig som en forreder kan bli .For å tjene et hundre tusen kroner for
angi sinc landsmenn.Han stormct nedover alt hva remmer eg tby kunne holde
for snarczt mulig å komme i beskttelse av judaspengene,men hjeiquefrontens
ledelse som i lengere tid haddc tæbt otplucrksowta-tobrodttnsolgsDkrfilt?
senhethladdc allerede raportert ham til nocn patrioter. Og så fikk angiVer
cn Erling Solhcird cn blykulc i lro-y,?en istedctfor ethhndde tusen kroncrt

Fortsettcs.
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cprges Frihct.Fortsatt.
forroder-har fåt sin straff,Fortsatt.

_ ang- Og slik som dct gikk mcd Solhein vil dct og-
sa ga med alle forredere som dröm.er Ora å bli ct hundrc tuson kroncr rikcre
ved a angi våre patrioter, Vi garanterer for at de aldri skal kommc i be-
sittelse av disse pengene.Det vil det kjempende Norge sörge for.

Do danske atrioter skal få beholdc sine våpen.
H öyremannon Chriåtmas Möllor uttalte forldo.

i ct intervju med en svensk abis forleden at det som for cgår i HellaS
ikke vil skje i Danmark. I Danmark vii avvepne hjayiefronten,under-



streket Christmas Nöller,den danske hjamLiefrOnt vil etter landcts befrielse
få bcholdc sinc våpen til enhver rest av Sehalburg-korpset er fullstendig
-tryddet.Viderc uttalte nristmas Möller at de som skal regjere et'cor

ndets befrielsc vil komme til å bestå av representanter fra alle-damo-
kratiske partier og den danske motstandsbevegclse. 4$4,om våre landsmenn sik-
kort f')rstår så er dcn danske motstandsbevogelse om er o-)prettet i Danmark
ledet av den konservative representant Christnas Nöller og Det komujist-
iske partis formann Aksel Larsen og sam sidon har fått tilslutning fra de
besto kretser og dc andre damokratisko partier i landet. I en hård og
blodig kamp mot de tyske okkupantcr er det tömret sammen en urokkelig on-
het i Danmark- en enhet som vil være garantion for åt landet e cr krigen
får rensct ut alle rester av quislingene.Den enhet sam er tömret sanzien i
DanLark kan også gjennomföres i vårt eget land.Noen orkoreaksjonære kret-
er i landet som ikke har utvist noen swrlig iver i kampcn mot den tyske ok-
kupasjonsmatt har ikke klart å hindrc dette,Landets komr,lunister som har
kjompet ufarferdet mot dc flazistiske hordor og som i sitt partis og landet5
frihots tjeneste har bragt dc s-Wrste offor har krav på å bli mcd i ledelsL
av hjemlefronten og landets lovligc regjoring.Det cr vel ikke tvil Ordat
do som motarbeiddr dette skader landets og folkcts interew4er og dennc mot-
stand må snar..st bringes til op-,?hör. ft

4 7 000 trondheimere skal sk*erbillodfoto raftres.
1Trondheimermbi1ledf6togrdferingcn av befolk-

ningen i Trondhcim vil begynne onsdag morgen og i löpct av de 3 måneder
statens skjermbilledanstalt vil virke'her'i'byen rogner ma n mcd å skjern-

billed-fotografere ca.47,000 men:lesker,m.a.o. alle bycns innvåncre over 15 å.„

Drukkftingsulykke.
• T rondheim: Mandag ettermidC,ag skjed c en

drukningsulykke i Labekken. Nocn småbarn leikto mcd småbåter like ovenfor
en stikkrenne,da en gutt i 4 års alderen plutåelig mistet fotfestet og
falt i bekkon.En stund etter ble gutten fumnct,nion alle opplivningsforsök
var desverre ftrgjeves.

Lagmannsretten un2.orkjento herredsrettens
U-ao, 19 30 . T16)  75,Ohdheim:Irgmannsretten i Trondheim har av-

sagt dom i en sak om forkjbpsrett til Forgel Allmenning i Malm.
Malm koniuno hadde gjort forkjöpsrett gjeld

ende og ved Inderby herredsretts dom ble Namsos Sparebank tilplktet å ut-
stede skjöte til ijalm kommune på Allmenningen for kr.6000. Ved lagmpns-
,icttens dom er LIalm kommune kjent.ikke borettiget til å få skjöte pa All-

'nningen. Eiendommon cr pa 30,000 mål og konAunen har hcvdct at Allmuen'--
h-rx'bruksrett i Allmonningen,men ved Ht5yesteretts dom av 19 mars 1937 ble
påstanden om allmenningsrett avvist.Saken har i vide krctscr vært onfattet
med stor interosse.

Nazi-idrett. Hirdfylkings mosterskap i verneidrott.
6-slo.20zoo,(33( brammen: Hirdf=51-. 6 8,Buskerud ,arrangerte

idag arets fylkingsmssterskap i verneidrett pa ski med deltakelso fra Vcst-
fold og Telemark:Mesterskapet ble i allc deler vellylket. Ialt startet
omlag 10C mann,hvorav over 90 fullförte löpet.Löypa var noc trå og tung.
Foruten fordelingsförer Thorvald Th.rondsen startet mange kjente löpere

Lars Hauge og Inge Håtvuit var kandidater til vernamerket i gull Og begge te
klarte fordringenc til norket. Dc beste rOsulattar blc :Klasse 1,-1,MagAe
Sato,Busk.1,32,55.=2,Larb /1uge,Busk.1,39,45, -3,Ko1bj.Haugns;Buk3E,15.
4,Thv.Throndsen,L.H:S. 1,46,26. KlassO 2-1,01av Ruesslåtten,1,42,2. 2
Kftut'Obestad,B.1,46,30. 3,Hans'Hellum,B.1,49,00. Klasse"3-.1 Trygve Garsjö
1,46,17.-2 K6,rsten Mohren,B.1,46,27. - 3,01e Kvear,B.1 49,40. Klasso 4-1,0

Tc.Mehrnn,P.2,00,43.
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Oslo 09.00. ONB's indeks for Oslo Börs 12 mars:
Bankaksjor 175.200.25).
Indt.striaksjor 198.33 (4- 0.27).
Skipsaksjer 230,80 (-1- 0.35.
Hvalaksjcr 205.75 ( 2.00).

NY 2OUATT-Za

	

slo 10,30. p). En ny norsk forfator holdos don c  uc
,yver då)en pa Komodictoatrut i Borgen. Det cr don ungc harding ::ans TSC_L-go
som dcbutercr mcd skucspillot "J-ordi Kallcr", on hjysang til norsk ætt,
beim og jord.

Slcutspillor Einar Tveito har crkLart seg
villig til å påta scg oppgaven som instruktjr. Prdbono p sty1-2:ct har
pågått i lang tid og promioron iirnor stod i donno uken. 3"ordi =lor,
går Ebmediateatrot sitt hittil störstc 1,15ft og --)rjvcnc har fortalt at
det vil nakto o2)gavon. Toute3'sjof Lars igard spillcr solv sykkr,:ts
mannlige hovtdroilo, mons 2agna Sdyland har don kvinncligc.

GENER.:-'.L.WCP,SÅTTI=.

	

Oslo 10,30, (4). Tiorgensavdelingon for foreningen til
Norske Ninnesmorkors bcvaring har holdt sin arlige gcnoralforsamling
unLcz lcdclb: cv formannen Konow - Lund.

Avdolingen logger fram eh mout interossant
bcrebning far 1944. Dct f2-amgar at foroninger har hatt ch usedvanlig
4i;kt arbcidsår og on rt•-1,-o arbcidor cr utMrt.

samband mcd cks-olosjonsilly kon ifjor blc
fortn.tng,,n stilt ovorfor cn rokLc störe og mindrc oTpgavor SQL1 for do
flostcs vodko.:,-nde allorodo or blit'e, 1.3st.

	

+slo 10,30 (5. En uly±:ko som kostet ct mcnnoskt livot,
skjedde idag pa SJrc Stranda i Losna i Gudbrandsdalen. Torgor Lion holdt
sammen mod trc andro på med vedhugst i en bratt skorfboig-, der dot ofte
går sneras om våren. Det var også dette som hendtc denc,gangon. Dc tre
andre karcno fikk roddot scg unna men Lion blo klon:b opp til ct tre og
så hardt skadd at han dödo.

W.URLASSON.

FE7.2RAS3O=INGLI: . 


På fotticorttno for 27do kortperiodo sk21

Ilerke 27 Å og B i tiden 1"do mars til 2don

licrke 27 C og D i tidcn 3/4 - 19/4 1945.
Lcrkc 27 E og ,F i tidcn 20/4 - 6/5 1945.
27 G og H 1 tiden 7/5 - 22/5 1945.
Merkone gjcldcr for kj(jp på cttorskudd i;_til

I Sjr - Norgo gjoldcr merkonc 27 Å og C for.
14öp av flcsk fra og med 10/3 d.å., i honhold til tidligerc kunngjöring.

Fddgendo morkor blir ugyldigc for kjjp vcd
utrdpot av mars måned  1945:

A. herkene på fottkortene for 24dc kort-
periode, B. Fettmerkone på ukekort fra og med uke nr. 37 til og mcd ukc
nx 48(inntil 26/11 1944).

-Næringsdc;partcmontsts avdcling for proviantoring og
rasjontring.

i-lo 18.30, (13),
1Wrkono gjeldc s ik:

april 1945.

vldoro,



R.A./Th.R, TIL FORWI.tOLIG ORIEL=ING.
Ikko til offont1iggj5rclso.

1=ETSOWSIKT FRA SNA1\IDINAVIA .
VED

R egjerinEens Informasjonskontor.
15, mars 1945. Nr. 14004

Lleldinser, onsdag 14, mars 1945.

Tonfork1arincr: 0,R.-Oslo Radio, F.R.-Finsk Radio, D.R.-Dansk Radio
S.R.-Svonsk Radio, "Oslo"- t,rskkontrollert NTB.

N.B. Det vosendigstc av stofIct skriver scg fra nazistiske kilder.

Ny ladostasjon for ubåter ved

Det cr faange tegn som tyder på dket tysk
ubåtaktivitet mcd baser i Y.argo.I en melding fra liandal i Norge oplysos
det at dct der skal anlcg cs on ladestasjon for ubåtcr.

Tysk rassia vcd Ilesund.

S.R.22,15.(Norsk sen(Ung.)
Den fredcligc bygda Vågah mil sdr for 1.1csu

sund op)lcvde 1 februar sin hiti1 verste dag.Et stort antall offiserer
og soldster ankom med ot krigsskip og tok mcd scg over 100 porsoner.
Patruljer undc:csbkte nosten hvcrt encte hus.Dct ble også, skutt og flere
fanger blo mishandlet.

En fisker Dlyrdct.

S.R,2.2,,1$Norsk En 36 åriG fiskcr fra Tjdrnan,Erling Pevins
blo drept i Trondhcim natt til 27 februar av 2 fulle mcnn som trongte
scg inn til ham og skjdt ham.Dct o2-)gis at dc to mcnn var sivilklcdto
folk fra sik crhets,golitict.

Vaktskifto " på Viktoria Terasec.
Fra Oslo noldos at de 30 kjente norGmenn

son blc anholdt som. bo,nbegisler på Viktoria teras-e skal værc -.1?5rt til-
bake til Grini anta':clig for å gi plas til nye gisler.

Stor lægomangel i Norgc.
)ùgemangclen cr stor over hcle Norge

svensk prosso,Store distriktcr er helt uten 123gohjclp.Annonsen fra
Oslo Helscråd ctJer 7 lmgcr,cn ingeniör til skadodyrkontrollen og en vc-
terinær til =ingsmid cl kontrollon har ikko lokket en cncste kvalifi-
sert ansker. FrdUoldenc ved holserådet innebærer stor fare for Oslo by
ja for holc landet. Av dc 7 ovorordnodc lægestillingene i Oslo cr 5 ube-
satt. Helscinspcktdron for Næringsmiddclkontrollen har sittot på Grini i
ovor 1 måncd,

Ingen påskerciscr mod jornbancnc.

sending.) Statsbancne i Norge vil ikke gi liecnscr
Ihrorpåskorciscr i år.Dct cr ct hhrt slag for langc hordmcnn som nå mcr enn
noensinne bohd\cr avkobling på fjellet.

Til RoGstads- - -
S.R.22,15.(Norsk sonding.) Fylkowdrer Rogstad i Trondheim har bcsdkt
Terbovon og uisling i Oslo og Gitt en prossekonfcranse for tyske journa-
lister.Duutschc Zcitung in Norvegcn cr ikke snau i sinc ut talclsor om
Rogstad,som kan sammonlignes mcd Oav Den Hollige,hcltckongen som kristnct
Norgo. Som tidligcre for Olav Don og Olav Trygvason cr dct hans
(Rogstads)opipgavc å kjempc mot sine egne landsmcnn ,ovorbovisc den og
vinnc dcm for Norgc,skriver den tyske aviscn SOA vidcrc minncr om at Rog-
stad i svonsk presc_c cr kalt "Böddclen fra TI.ondhcim". Dct hcdrcr ljam,skr;-
cr aviscn,at han blir hatct og utskjolt av sine motstancrc.Hans valgsl
er å knokke volfl mcd vold. Dc svenske aviser som gjengir ricldinGcn ODT-J-
lyscr at Rogstad er on meget ung mann mcd bronilendcog fanatisk
Han cr forlovet mcd cn tysk damc som har vært sekretær hos cn tysk genc-
ral.I on samtalc mcd en svensk korrospondetn uttalcr Rogstad at han har
gåttstrengt fram i sin kamp mot hjommcfronton,mcn ,sior han hdn har ikke

.2,15.(Norsk sonding.)
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Til Rogstads "pris",Fortsatt.

lat folk arrestere unödig,Det gjelder ncmlig h spare det rene germanske
blod og mange som nå er fiender kan når Tyskland har vunnet krigen gjre
sin in,sats i dct nyc Eilropa,siev han.

Sörgeljge tilstander Finmark,_ -

$.R. (Norsk sending.)22,15. Den norske forsyningaminister Frihagen cr
nå i Stookimlm'etter et opjhold i F_3nmark."Det ct sier han i en samtale
4,1 Norgesnytt,"ot aZt anne-J enn oppitiftende syn som möter en der nord.

cr bildc av Kirkencs forfordclig.Når en by på 4000 innbyggere har
baru 30 amå hus igjen blir boligproblemet alt annet evnrskyggende.I floro
tilfeller bor opp til 12-14 mennesker i ctt rom og flero tusen mennesker
har i hele vinter bodd i småhytter..Noc bedre er det i Vardö og Vadsb,men
lenger vcst er praktisk talt all bebygL,else svidd av,Nå håper man å kunne
få fram bygningsmatefiell..Adskillige kvanta levnetsmialer cr nå komet til
Firunakk ,og dot al1or nödvendigste av klær og skotby.

Den svonske hjel:p til Norg9

S.R.22,15.(Norsk sending.) Uttalelser av pastor Vebti i Oslo og andre
representanter'for Svcriska-Norgcs/hjelpen gjengis på framtredcnde plase i
svenskc avicr MbrgonLidningen festerseg ved fUgende ord:nlan kan ikke
male for svart dersom man vil fortelle sal,nheten.Disse ord om situasjonon
i Norge sier mcfr ennlange artikler,"skriver avisene Norges folk har vært
utsatt for mange hårde pröve.,ser og man blir fat ige når man skal verdSot-
te de egenskaper nordmennene i likhet med danskene har lagt for dagen.
Det or et lite utslag av nordisk slidaritet når det svenske folk bidrar
til å lette byrdene ved å sende materiell hjelp. Andrc formcr for hjelp

' som kjent også vært diskutcrt og utviklungen selv får nok gi bcskjed
hvilke beslutni nger som er nbdvendige.Tilsist vil kanSkje matvarefor-

sendelsone og bidragone til denop-Dbygningen etter krigen,kanskje don vikt-
igsc innsats vi kan gjbro,?skriver Morgontidningen.

Bladet Ekspressen skriver idag at den svenske
regjering står overfor en avgjörende beslutning om Sveriges hjelp til
Norge. En full#od hjelp til Norge kan skriver sivVAer,ikke virke på annen
måte enn gjennom en enorgisk humaÅitæl' innsats og e-n ef-fektiv militær bered-
skap
Sverige forbered:r seg for det verste

S.R.22,15.(Norsk sending.) Den svenske forsvarsministeren Sk:döld ga
en interessant opplysning i riksdagen idag i forbUdelse A.edbeslutning-
en 02 innkjöp av fly -Cra Amerika.Uttalelson löd "Ovcrfor innvendingen
mot at vi nå beslutter et så stort innkjöp vil jcg si at QM cg hadde don
opfatning at vårt flyvåpen ikke kunne bli utsatt for noen pakjenninger för
krigen cr slutt så hadde jcg ikke lagt fram dette forslaget.Men jeg våger
ikke regne med at den kwmende soner blir cn fredelig swimer.Den realitet
må tas med i bercgningcn at slike forhold kan op-estå i våre naboland at
v9- bercdskap må opprettholdcs. Derfor har jeg regnet med full materiell
b odskap i denne krigens sluttfase

Et'varmt innlug_for de norske fl ktnin er i Sverige.
3.R.22,15.(Norsk sondirWr- En svonsk journalist Elsa Drita.mareds~
holdt et mcget interessant foredrag i Stookholm igår ."Har",spurte hun"de
som kritiscrer flyktningene for ot øyeblikk satt scg inn i hva mange av dem
he.r gjern-Lorygått av angst os pine för do kom hit ? Har do tonkt oVer hva
dec3 betyr a leve i et fremmed land, rykket opp fra sitt cget miljb, plaot
av tanken om hva som hender dam hjemmo og av uroon på tramtiden? Man må
også få bort den tankegangen at flSrktningene skal lovo trangt så at man
kan vise dem nedlatende vennlighet, men selvsagt skal ikke denne mentalitet
overfor flyktningene overdrives. Mange flyktninger kan bevitne at de har
midtt velvilje og hjolpsomhet i Sverige, men friksjonone kan bli enda mindre
om stadig flere mennesker ville sette seg inn.i og tenke over hva det vil
si å 2mro flyktning. I blandt slår flyktningenes nervösitet og uro ut
lys lue e1lor i kritikk mot svenskone, men dette sittor ofte more i lepone,
enn i hjerteno.
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UYTT ENG141,.1«I UUTT., A1TGREP LAYGS 10RSKYSTE11.•

Oslo 22,30 (35) . De tyske jag2avdelinge2 har I de sIste uko-,
ne flenden store ta2 farvannene utenfor norskekysten og I de
fl_este tlIre3nD hindret 21anIagte angre2 mot mIlitaere maal. I de noxske
farvann maa fienden gi avkall a d en taIlmessige overIegenhet som han
setter sin Iit tiI under angre2ene mot Tyoklandog forGtax derfor.mindre .
farefulle aksjonew,,- Han nzew seg_ogsaa med de billigste resultater idet
han med forkjaerlIehet. Beaufighter og.Mosquitoavdelinger.angrl2e smaa
nowske wuteski2 som gaa2.1 £flv1J.fraktfart Iangs kysten. De har uteIukke'r,
dp forsyninger til. den noreke siviIbefolkni.ng ombord. Passasjerene 	 og-



saa bare siv1l2ersoner,for.det reste kvinnr og
AnG2e2ene mot d4sse sk 42ene viser p.pa nytt

kivengdisknennenes brutaIItet overfor vergeloese, noe som de smaa nasJoner -
til fulle har faatt.erfare I denne krigen. I den siste tden har mot-

stalidowen helIe2 Ikke paa dette felt o22naadd resultater. Han
har derfor vWgt.seg nye maal og haw no tatt t 41 aa beskyte smaa flskevaew
jt1,, til og med enkelte hus.. Hensynsloest,dreper fIyvewne noweke ølvilper-
ssner og oedelegger norsk.oiendom. Det.er den samme framgangsmaate som
Iang tid har ka2akt3rlsewt de a1.1.1ortes uhederIlge og feige luftkrig mot
Tyskland.

0,R. 22.00 • 1 de slste dager har Beauf±ghte2s og Mosquit
tof ly angrepet freddige nowske f 4skevae2 og enkelte hus. Sivilporsoner
er blitt dre2t og norsk ciendom oedelagt.

Detto er ikke annet enn et nytt engelsk Inn-
aa hje.".2e de smaa nasjner.

IKK2 EKTE VARE.

Oslo 22..00 Den unge mannen som 21aglerte RottenIkken
og gl,kk rundt 2aa gacwdene I Laagendalen der han truet seg til mat,

L viser seg aa vaewe aandesvak. .Han haw.f1ere gange.r.roemt f2a aandsvake-heimer.

DEN S-VENSKL PRES.S.E 01,1 DL

S.R. 22.15 (norsk sendild Interc:sen for valgeno i Finnland sdndag
bker stadig. En rekkc lcdcndo svenske aviscr har scndt sinc mcdarbciderc
til Helsinki. OG på forsv2r1iG flold innser nan fullt ut nödvondigheten av
at RIksdagen får et nytt ansikt og at dot kommer fram mcnn som kan vinne
Sovjcts tillit, noc som statsinister Paasikivi komner til å innskjorpe i
sin radiotale imorgcn, Dc store -)rob1cmcne cllors or dels behandlingon av
personcr som cr skyld i 1,rig un, dels lönnssp3rsmålct og inflasjonsrisiko-
en,

EN FENTEDEL AV TYSKLAND EROBR12 :LV DL LLLILRTT.L.

S.R, 24.15 (norlsk sending) Ifölgc on amerikagk boregning har de
allierte til den 10. a=s crob:ret et område av Tyskland som svarcr til
en femtedel av landots flateinnhold fir*krigen. •Tyskland haddc, fÖr
sterrike og Sudetområdet ble ancktert, ct flatoinnholdpå ca. 475,000
v, km, Dot område som nå cr orobret or aa. 90.000 kv.km. Det vil si
mere enn helo Batern.

EVOR FALLER SLAGET.

S.R. 22.15 (nors_ sending) ilvor kan den nyc russiskc utladningon ven-
tos? skriver Dagens ITyhoters militære modarbeider i dag. Han pcker på to
altornativer enten et stöt not Berlin, ollor ct angrcp i Sachsen hvor
Lcipzig ligger midt i et vikig industriområde. Her gar dc viktigste
forbindelsone mellom nord ogosbr Tyskland. llodarbeideren antydcr at rus-
sorne kanskje forsbkor soG pa begge oporasjonono santidig, Dc disponercr
over megot sterke kreftor,  mens det ct grunn til å tro at tyskerne har for-
b.oldsvis svakerc krefter a sette inot, dels på grunn av dc veldige tapenc
under v:Lnteroffensiven, dels fordi fronten i bst er blitt betydelig -for-
longet, Startgropene for neste russisko sprang or helt klarc, skrivor med.-
arbeidoron.
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NEKROLOG OV.J RONTKJE•WER KARL .ÙSTVIIC

O.R. 18.30 (aktuelt) Vår kjære kamerat Karl :4stvik cr falt ved
fronten, 19 år gammel. Livet som innsats var for Karl en naturlig tanke -
alt annet forsto han ikke. Allerede som 15 års gutt forskrekket han oss
ved å snakke ora at han snart måtte til fronten0 Vi hysSet på hau og sa
dt han fikk först bli voksen og Karl amilte sitt sterke, varme smil, som
5ngen av css noenangan g1emme 0  Men vi skjdnte at han mente det. Vi
skjönte at i hans unge, lyse sjel vokste et alvor som snart ville bli ster-
kele enn oss alle.

mellemtiden gikk månedene med arbeide for
kk_saken, Vi forsto ikke at han fikk tid til å ta sinc gode eksamener, for

alltid var han opptatt med en aller annen tjenoste, alltid var han på ferde
NSUF nedla han et overordentlig allsidig arbeide han tok de mangc verv

sem meldte seg og sa aldri nei. Sora idrettsmann var han ofor1igae1ig og ct
av de boste kort i partiets program. I alle grener presterte han det yp-

srste. Hans praktfulle fysikk gjcraa ham til en all-round idrettsmann,
som man sjelden har sett make til på våre baner. Jeg husker en gang på
Bisiet, Karl hadde nettopp gjennomfört en krevende 1500-meter og kom klat-
rendo opp til oss på tribunen for å få seg en pust, da ldd det ned fra
plassent "Det er me-adt forfall i stafetten, Zistvik må stille til start."
Vi forsökte å holdc ham igjen med makt, gutten måttc jo hvile, men han rev
seg lös: "Ikke tdys dar Han hoppct nedover benkene, svang seg over gjer-
det like otter ldd startskuddet. Djdrmekrefter, en ukuelig vilje og et
herig kenkurransehumdn pregat ham som rdrettsmann. Når formasjonen mar-
sjerte var dat han sam gikk loran og bar banneret. Dred og trygg, rank, .
lys, en j:letrasjer av det unge geryanske idealmenneske, På omslaget
til naajonals-erket Dot nya lerge  r 62 han avbildet slik, og nettopp slik
huSker vi hamfra den tider. Han hdrte i all sin ferd til dom som gikk
fosar ag bas banneret t dct nye Norge.

Men innenfor idrettsmannen, innenfor gutten
une'_fonm leret et annet isenneske som kanskjc bara hans mamesto  ng  vennene

k)rn kentakb med. På bross av hana ungc ald£:n og c:ct friske t'ortrinlige
entenumdret had3.e alleann2e 1:1.vets dypeste verdicr fått en grobunn i hans
al4n. Hans lyso, sjarmerend- vesen hadde som sjelelig bakgrunn en sky öm-

et eg en inderlighet i fölelsene som det er germnnernes vis å skjule, men
som allikavel er sclve rrkdomilen og skjdnahezen t ct mennesLosilin.
sine brever 2ra fronen hjem til foreldrene letter han litt på sUiret, Hal
or eå ung oa de kjære cr sa langt borte. Han kan akke,hjelpc for at bly-
anten adper. Det strömmnr moc oss 'aveadou han var fyllt av kjærlighat til
(6,melleaav 3.engsel etter den fredelige lykken i hjemmec, far, krigen

grusom, men ettertiden desto skjdnnere, full av vår o6 ba?e cn
får cppleve den,

Dot vil före for vidt å fortelle om alt
dot Karl opplevet fra ae unge-gutteår da I la.us jcvnaldrende ldp
omring og lckte hensiktslbst, ble han ofte utsatt for spott og hån. La
meg bare få mirne om at han plutselig en dag ble kallt til å være filmskue-
spillen efige viljer" skulle opp. Karl fikk ea av hovedrolleae-



Helt fonb=ende vas det å aEahvordan han fant seg til rette i denne van-
skelige stil3Ing_ BesG husker jeg slutningstablået, Kårl er den unge
nybrottsmannen som sliter på åkeren med naken overktopp, solen lysor over
den flotte gutben, Han or som et billede på den nasjonale sunnhet og
tuas, 11-ans unge elskede kommer t il ham og de besluttor å dyrke landet

f 'llesskap. er aknnhet og harmoni og framtid ce2er de to unge.
aot Te—arl senero lå og lengtet mnt i de mdrl& kvelder ved fronten, helt

til det sise,
Ikke fyllt sytten år, drohan ut med dot

fbnste skiegerkompani, det rar i 1942, Sonere gjennomgikk han dct store
kurset vea Tunkerskolen og kem derfra retttil Narva, 18 år gammel ble
2an tendersturmftlhrer, En tid ble han trukket tilbako til Hammerstein for

nyc soldater. Han hadde selv ot kompani til utdannelse. Så
xernra€r han hjem på permisjon, Det er nosten for turnt å minnos den unge
norske offiseren i de ukene her hjemmo, En voksen mann, cn erfaren soldat,
on horlig sjarmdn, men först og framst gutten til mor og far. Han amilto
da han dro ut igjon 11tid det samme reno, strålende amil-og vi smilto
tilbake, far milte også annot villc ikke sömmet seg • Mon vi knyttct
no«Vone i buksolommen ogYvart hjerto var bristofordig av on bönn, en anropel
se, ot knav til skjobnon dot måtte ikke skjo ham noo galt.

(fortsettelso)
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til Varsjava. Julaften fikk han
jernkorset, fdrstk juludag 1 L1t h ,J srit fyllt 19 år.

IL v_Ln i ct brev til foreldre-
ne: "Karl selv Can', .) Jjmcd noun av sine egne omkring seg.
For å._'/...edde t, -sog i ct heftig Motstöt
fiendons flanke. Uneer r „,r1.ciiic .n höycstc plikt, falt han, os
hans monr, med sct 3,t heter ct annet stöd i breve,
"Han haddc fremste; men hal holdt det
hcle tiden med sir di lu ,„ e(-: innsats av ggen person.
Han var sinc menns ftrljJc(L ise åiLrett. Vi kalte ham
Karl", enda han var bredore,,seidere og fe,11Gan.ger så stork som de fleste
andre, som hadd., dc,L,voksne, alvor over sin lysendo
ungdam, ),ille-Karl som mar så mye stdrre enn de fleste andre.

Sveriges Röde Kors's virksomhet er nangeartet.
------------- fartöyeiagNoreg","Dag-

mar Bratt" og "Lilly avgikk i morges fra Trelleborgs red,Det
förstnevnte fartdy Gik- til F_Tolland mud den svenske stats matvaregaver,
mens "Lilly Lilbeek mcd krigsfanger.

Driftsonnskrenkninger
Statsmi nisteren o:pplyste'idag

_ i sitt svar til cli inter)clab,;en fra Laalunisten Holmberg ,Gdteborg,at
regjeringen ikke akter å fro„,. 1.cgGe noe fo-islag for å ¥ndre at private
foestagender i koserveringsiistrien skulle nedleggc<sine bedrifter og
derved stille arbeiderc og fulikcjoir uten forsörgelsesmuligheter.Hva
interpellanten siktet til var sardinfabrikken i Luloby mcnte statsmin-
nisteren dot ikke hadde noen b.,:nsikt for regjeringen å ta affære for.
"tatsministeren minnet am at Industril'urbundet gjennbm sin planOkomite har
plikt å varslc am o7psigelser og anse',„telser.Tilfellet det amtalte bruk
vil også,i henhold til besteLielsonc God tid varsle om planlagto fore
andringer i driftsforholdene. Derved vil såvel övrigheten som allmenheten
få anledning til å ta stilling til saken og ta do nödvondige skritt for å
lette stillingen for de beldrteVi går selvfölgelig ut fra at både bee

-:driften og Industriforbundet ettenco-,1 .cr bestem iclsene,sluttet statsminist-
eren.¥

',.e..ons'Yri.glingeforening_f_yller 70 år.
Det.er i-disse Q~w 70 år siden

tgenS_Yngllngeforena,n5 ;,kk5~1
ingep.-g.oa

Ya4sa°5ka  4d.ct',.-ftet.RW-berda,c .ning(;ft,oc,‘'sUng~ngyi-dAåsi
Et6=6tb/kEsining så dagafis'ls foreninSens 25rå't'ea s pel'iod"e.  

Skolostyrer Greve var foreningens förste formann og senere er det som reg.-
el tcologer som har hatt dette verv. Formann i jubileumsåret er Monråd Ras.-
mussen. Foreningen'kan se tilbake på et mcget betydningsfullt virke,skriv,-

Bergens Tidende,

HOGSMULEGGET VOKSER 1RA DAG T1L DAG.
1.41.

0,R.12,00 Landbrukedepartementet har paalagt fy11cee.
skogkontorene aa utligne et ekstra kvantum ved og vedtoem=r.; Til grunr
for det oeket9 hogetpaalegg ligger det oekete behov fox ved.

5.000 KRONER T1L INNKJOEP AV AVLSOKSE.

O.R. 19.00 Haugeeund Meleri har bevilget 5.000 kroner
til •nnkioep av avlsokee eUer som _tilskott til.drift mad avlaokee,
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AGPERPOSTEN "BEVISER" KRIGSSK2IDEN.
1.11.

O.R. 12.00 -I-on kolmentar til det offent1iggjorte .
brevet fra Stortinects presidentsktp, skriver redaktdren av Aederposten,
herr A, 1:einich-Bakke:

Det er i denne forbindelse av interesse
å nevne at en av underskriverne av presidentskapets brev, tidligere stats-
minister Ivar Lykke, scm i april-mai-dagene 1940 oppholdt seg i et hotell
i det svenske grensedistrikt JflotRAros, på et spörsmål QM hvorfor den 9.
april kom, i vitnerS'iljrvæX uttalte: T Vi er selv skyld i det, og vi har
ikke fortjent det bedre,T Vi ejengirdette som et av de mange bevis på at
regjeringen Nygårdsvo1d bærer hovedansvaret for at vårt land ble trukket
inn i krigen, Spörsmålet til herr Lykke ble stilt av oss som oppholdt oss
på samme sted som han, Det er nem1is et ubestridelig faktUm at de fleste
innsiktsfulle menn, som deneang var politisk toneangivende, innså regje,'
ringen Nygårdsvolds misere. Forhandlineene om en politisk nyordning ble,
b1andt annet, av denne grunn, tatt op2 med dc tyske myndigheter", skriver
redaktör fleinich-Bakke iAc;derposten.

FORLEGGERFOREIFINGEN OPPRETTER JWILLD: orm .
-Oslo 11.30 (6) Den fiorske Forleggerforening kan 1 dag feire

sitt 50-årsjubileumidet forcningen ble stiftet 14. mars 1895.
I anledning av dagen har Den Norske Forleg-

gerforening etter dct 1,TB får vite, opprettet et jubileumsfond stort krone
150.000 til fremme av nersk 17'tteru:w virksOmhet og noråk fOrlagsvirksomhet.

N I KONGENSGATE 27.

Oslo 12.30, (io) _ Natt,til tlrSdag oppSto det brann i en ax-
beiderbrakke i Kongensgate_27 i Oslo. Da'brannvesenet kom tilstode fant
de ved innkjörse1sporten ltke-Ved:brakken'enmann som-var sterkt forbrent.
Han blo byeblikkelig kjört-U1 Leevakten i en av brannvesenets biler og
bIe senere brakt til Ulicvl sykehus hvor han dtdo om morgenen4

Brannen ble slokket med en slange. Årsaken
er forelbpig.ukjent.

FISIrl,RWJELDINGer.

O.R, 13.15 Fra liaugesunddistriktet meldes i dag  at  set-
tegarsnfisket på felteno ved Rödvær oe våg synes å være noe mindre.
Ltkeledes moldes det i Bol,nonrådet  orn  tildels bra, nattsettfang-
ster, mens resultatene for Ryi'ylkefjordene og Egersund er gjennomgående
bra,

På Re5dvær har cn rekke båter ved Brygge-
,

landsosentrukket for det meste snå, ujevnefangster, enkelte bra. På
strekningen Sbnbyosen- Sengsosen haw endel båter trdcket ujevne snå fang-
ster på enkelto sett på opptil 15 hl. På liu1trevåg fikk et fåtall båter
nelst små fangstorg de beste på 10 - 15 hl. pr, sett, På Sörsiden av Lor-
da1sby har endel bater trukket jevnt gode nattsettfangster, qptil 30-40h1.
På So1ho1men-:wåka-K1epp-4reserunnen vax det for det meste sma fangstor
otptil 30 hl. på enkelte strekninger. Ved Revholmene, bst for Bokn, gOde
battsettfangster. I Knarviksundet ogjennongående godc nattsttfangster,-
10-30 hl, pr. sett. Nedstrand pa strekningen Langby Liavåg har et
fåtall båter fått opptil 30 hl. pr. sett. Fra Egersunddistriktet meldas
at on rekke båter har gjennomgående gode nattsettfangter opptil 25 hl, pt.
sett På strekningen Feklingene-Stabsot-Nikliog pa Siragrunnen ujevne,
for det neste bra, opptil 50 h1. på enkelte flekker.

Om anurpefisket meldes at dette er mindre _
båda på Rbdvær og på Multrevåg.



Side 7 1,ic1dingor, onsdag J. mars 1945, , Nr. 1408.
 ••• 

LAIMBRUKS=DIKGER (fortsatt)

Ha'ndmelkinr- vorsus nasl:inmclking,

	

O.R. 13,50 Forsdkslaboratoriet i Danmark har foretatt
forsdk mcd handne11ing contra maskinnolking og am dette hoter dct i ct
referat i Dansk Landbruk: "ForW5ks1aboratoriets 11 forsdk viscr at kyr med
nocnlunde höy dagsytelso klarer seg forholdsvis godt på inskinme1ing nons
kyr son n=er seg ....perioden syncs å mjölke betydolis dårligerc pa
maskinmjalking enn på handmjdlking, " Disse rcsultatcr vIlle forsdkslabo-
ratorict undersdko videre og sistc vinter er det gjennonfört ct forsök på *
Hastingsborg, Tallmcssigo uttrykk for forsdksresultatet kan cnnå ikke gis,

on ett cr i hvert fall sikkort at en ovcrgang fra nskin- til handmjdl-
ng i rett tid i alninnelighet botyr en ncr stedig mjdllecnongdo i den

sisto del av mjnkoperioden,

,Terse fo i Norf;c,

	

O.R. 13.50 3. mars holdtcs ckstraordi=rt årsndte Ipå
Jlgård i jbrons Jerscylag. Det blo oppnegnt ot avlsutvalg som skal fore-
ta stanbokfdring av jersey-kyr etter senme reglor som for Vostlandets cgne
kyr. Deb skal dessuten fdres kartotck ned alle opolysninger av intoresse
for alle kontrollerte jersoykyr.

Til avlsutvalg ble oppnevnt kontorassistcnt
Knut Fjcliheim, Tora=y1and og Gunnar Åsland. Gunnar .&sland takket herr
Fje3lbein for dct storc arbcide han hittil uten vederlag har Gjort for
(Terseylagct.

Jbrons J.c.rsoylag cr ct avlslag med begrenset,
ansvar og vckslendc kapital. iledlemskontigenten er kroncr 20 )r. innnel-
ding med garantiansvar opptil 100 kyr, Laget arbeider for reinavl og...for
å fa alle jorseykyr inn under kontroll os derned likeborettirclse og offen-
lig likestillins for jorscyrason.

:Cra lnad'orukskontorene:

	

13-.50 -Irer dagen kom C.ct to årsncldingor fra
landbrukskontorcno. Den cne var fra S.Trdndelag? landbrukskontor og var
for 1943 og den andrc var fra Buskerud landbrukskontow oc,var fra 1944.

Buskcrud landbrukskontor lissor ett år framom mangc andre når dct
gjelder å få scndt ut oversil:tep ovor siste års arbeid.

Det cr nango ting av interesse i moldingenc
var landbrukskontorene, men dct står ikke til a nekto at cn lcsor det som
er helt ferskt med on ganske annen interessc, enn det som dct begynncr å
smakc nere historie av. joldingon frQ Buskorud Landbrukskontor kan ellers
også på nanse .låter stå sam mbnster på hvorledes en slik .nolding kan gjöres
interessant. Fornen og,stoffordningen er absolutt den beste som er sett,
Her cr dct dessuten ogsa tatt ned meldinger fra landbruksskolene i fylket
og en kan sie at det er pussis at så ikke cr gjort for andro fylkor, kien
det cr slike småtins som dct ikke alltid blir tenkt på. Kår det likevel
blir gjort, så ser vi alle hvor naturlig og rett det er.

Bdndene må,pLroduscre grieratorbronnet sitt solv:
Da en inr]Eikko-kan rekno ned å disponere

cr brenselsolje o6 bonsin, blir böndone nödt til å basore seg på dc
gcnoratordrevno traktorenc, nelder gonera1diroktoratet for Transport,

På grunn av denvanskcligo knott- og tran-
sportsituasjon, må inidlertid böndono selv sörgc for å produsere don knott
do trenger til våronna.

Eiere av gencratortraktoror nå sörgc for å
2å nyttet dissc fullt ut og plöyc for andro i störst Mulig utstrokning, De
dcn enkclte nep-oe vil kunne produserc knott for andre, må enhver son skal
ha p1bying utfdrt selv sdrge fow den knott han har bruk for, uansctt hvcm
son skal utfdre arbcidct mcd pldyninsen.

AV mtorsprit cr det stillot ct kvantum til
rådighet. Detto driftsmiddel vil'hovedsakclig b1i tildelt som stöttobron-
sel til generatordrevno traktorer, og da fdrst og framst til dc höndcr ESOIT
produscrer knott til oget bruk.

Don strengt nddvendige smöreolje vil bli
stillet til disposisjon.
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L,RUXSIE,LDINGU.k,,

Pc.,.s,3_yrredukilpnen
50 &„JsdeparTo1cnt ga dcn febri!.ar en

foferanng cm oolsdyr omfattoAdo sblvrov, platinarov, rLdrov 1;:ersrov, blå-
rev cg1u .akder det heter, Eior av polsdyr plikter inn-n 3L. Aar? 1945 å

rc s'./1 a_Jaslyrbestand slik: For do fUrste avis:717 - roduk-
sjc.,- do ncsto 16 avlsdyr fir, 50 rcd ksjon., For do nus
to 30, nr 21 - nr. 50, - 66% reduksjon. For de nesto uv1sdyr, fra nr,
51_ flO, 175% rednjon og lor do avlsdyr som er over 100 - -
rodaksjun.

Dersom bcrogningen ettor dclu: reduksjons-
c,aooll Eir dolt tall, bcregnes reduksjonen etter n=csuo nelo
1.-æringsdel.arto,liontot oller dcn det bemyndlgor, ko.n gjb're unn+a, f-a be-
stommelsone i denne for•rdning. Overtrcdolsc, cller mocling til over-
.:1-cdelse er straffber os kan Aeddr( .n.ndragnir,g,

L'.1=-k4:Lr_Lninl,..'11..1. I 1-945
P. -P.roadR:S77onrldirektorate'i bar =mcro,
ootaljcr'Jc be2ter2L,oser :ron +obakkied.yrkninger Eti3or lnnsondtc
oppguv,-.Jr ble dot år på  G),500 mål, mon tar man 'oeddu
matige snaåpw-soller ;,)om or avgiftspliktgo, blir nok samlude area.J.
c. e ' lea Dc-u vi3 år oli sutt atskilligi r  c. b:.stommelscr
for 1-e);}_sdyr1,,n1non 31.1 fc,oel fo2 J.-,LauL:jonon,

Det b3ir såledis fcrbuj.t dyrko tobakk: ?å
'or av nikotinvesko, Vidcre det fcroudt a

-)ort ;'ord Lob CKk sou får tfJ.,telt jord pa?:se.7 "n,.
rflKko Levr nynut: toball :edyrkning,  Tic enesta,.

lev cyr,e tceokk er n,-,gceioreos
kvadatm_t',r jor( b.ver ,?orsen Gli

-yr -Ing PV touokl, i til kan dct ogs,1 dyrxes til 2å.folk og
Jrbui.d.re ,jer -rar dot dyrke t' : Iakk på

e2 do.e. c.usert til Joi na: Tc.

.‹, Dot er to
og det taH:; arueldu 1-or om mulig åsle.ttuse~n Jise'te

lag i on a omfatte hele fy1ket.. Det roknos detto
et stöt framover, da i et

foutsetes. å bli sterkera 0;g on yil da kunno kipe iu alJe'2•
ceee avlsmateriall, Samtidig'arbeidosdet for å få årilge utsillinger i
fylket, også fer voksne hester)"eventuelt annenhvert år, i samband med ut-

ti en 1,eljurd Telemark.

På kontrolistaajoncn fer 1<vit
ved :ptetor, ny'wtet heiy_ujWL

(5€t j fles 1.,ad Llj og pi-toter, far det on god smak sola d,la settor
Z;) u,-Le Vod ana:Lye av hbymjclot viser det scg at dot inneho.Ld,.2

og dorfoi ar av stor botydning nå når det er Så llte
.Wym,:131ot gir fin farge, pa eggepommon.

avls'Iy-na må
, 3 C‘ Dn nye stTbskorsdl,:,nt f.c. veblajloshct,

utta.Lta under ot hostesjå Aust-Agder, dnt doa -,Jste
rLyt-',et mango aårlige hopper gode prisar

:j vanskena nio. å skaffa nok hest har fristot mange til å bruke dyr son
ikko burde vwre brukt til avl. Gjennomsnittskvaldtoton må gå nod undor
slike omstendigheter. Det gjelder at dc som vi31. holdo hest skaffel:
c,ode dyr, ikko bare godo hingster, men også gode morror, For 03yoblikket
er dot nokså dyrt, men do som vil holde fram mod avlcn tilrås a holdo dot
beste matoriell de kan få tak i.

,

	

J-cns skriver i e.e i Bondc7on-:
lært oss mye c.m -for1:;aga av husya vare, Hd=ne

fl gaie mye gro.J.:: for end2 gi bra med ecg, det 'bare
er eiwohvIto nok fort. kokto pototer kan on höne opptil et kvart

am dagei.
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Barn-g...a.-ZYZ.p.U.LUJJ.
051 o 18,30,(19) . IT;z(rlefostUthuset til en gaardbruker i Fla: vat

i. middage .her3 et av bv,trr.-1,Ilden skyltes en 7 aar gamr.el pikes udsi
ige omgang meed fyrstikkex Utauset brente ned til grunnen men.e3
o g 2. kyr ble xeddet grior4 kalv sa:kornetgesten av aarets

avling og endel redskap stx'A.med*Den brente bygning var laVt assurextfmens
mdekaper,avling o Sdyr.:14.r. uassurertjforterler Ringerike

0s1 o 481.30 20) Tan nd.heir Pra Hitra meldeff til Dagspoeten om en
ulykke som har koetet, 3 menre eker 1.ivet En dag d.a_.det var stygt vaer

eiplett,drog en-baat meal 3.a nn ut for az, fiske utenfo-.1
'Kvenvaer, siden h.r Man ik3s hf‘rt noe. t4.1 demlmen da en har funnet
vrakrestet som antakelig skriver_.ségfra ba ten*gazz en ut fra at
mann er druknet, Det var fisker .Paul.Holm som eide baLlten.og de.to an%
dre het Edyawd. •elsfle o..g Alfred Vangen. Holm_hadde hustru og 2 smw, _
barn,Hels,fe var enkemann og haddd 5 voksne barntmens `Sringen etterlater
seg hustru.,

. . •

0s19,18,30, (21r. Tz ndheirg rn yngre n nn som tidligere er um,
straffot stod idag for forh reretten ± Trondhe±mlsiktet for .feask--a11,-'
meldelse. To gangew ho,cidd han.sendt anmeldelse-paa to gaardbrukere •

heimbygda cg beskytt del for dwive. svarthandel,Han skrev  -ogsaa
en falsk anmeldelse til fylkesfilrerøn fcr Nasjon 1ing.i  Trondheim
% aw,d1dt e. den  ene gwsdbrukeren for c.1£-, ha ,huset en. rit serber

e anmelddlsene 'var.oppdiktet, Pw,grunn av de i.vorlige koAsekveneer
ann idesene kunne ha hatt for ga-rdbrukerne b tiltaIte «mt til
f engsel ' "2  aar,

*fererto MedisIna1d±re1cta Karl -Evangs foredrag
om
o. •

forholdene i ITord-rorge,  Det var  k,:ozz.Ontarer.
Ennvid.ore.gjentokes. op:)fordringen fra heime-

front4nne ledelse om a sabotere.,innkal:l.else til arbeidstjenesten, .1med
en a lvo . ig ae1l. ti1,ungdomLen I 1Torge om aa ettutte seg til heima.
fronteAs kamp for et fritt Norgellated.etfor..aa gaa..inn i attDeid8t3eneel
og utf%re arbeide for den tyske okkupasjonsmakt•

11)-zu.--Yalsk4e i Fintlud,*
osi•0 ,(25.%)Stookho1r1 Svenske aviskerr espond.el ter i Heleinki ineIder at

fineke. regJeringskreteat betrakter4ran eituasJonen 90111 alvorlig foran
valget , Finnland er 4,et fiirste _land innenfor den SovJ et.m,Russiske int eri-
• esesfaexe som gaar til valg. Utenr4kspolitl,kken er den, absUut toneank,

tikir «givende d dotte-vaiget. A1AX13Ittktiv sp)dragsaal_er IwOrdan en
ne,a fram mot de Daaca:1,te .1srkiesforbrytera.t 6 - 113,0. xdark 111»sikat ordne
problemet. og bitgre J4ntlaalon. Xorreapodenten tiz. 4mage Wimitexbevd.
$z 8t.Awirj.t»dzusaimns,gar4 vigt 4.4aa8tj.xotx'74Atiandi vittex
et belt anderladee_anaikt_enn uhder

. .
,

VaxaLldfi.4.A1,316.,k'z'pn rik iaÇQ
0ffisci $20 350,t 26) . _ va,:xsil.d.fiskete vedkomn,ende kan en 6'

, tilbake pa,-_, en s5elden rik fangstuketsaa rIk at  den har reddet situasiom
wn etter.. fiskets to misiYkte oulcertakriver Sorgenavisen.En 1constat.4rer
at fisket isjn. inn i sin a uttperiode:1;,5rdag

r fiskeforholda e. ikke ful t  eaa gpde som ti a igore. i ukentma  det
blir raportert om  endel godb, snurpe.fangster,,,Det var eaarlig.i pinraad.
et orkring  Boknf,jorden bg Bigmråel..fJorden som kunne vise_fram fangster

. av b.etydning. Snutperne kom inn med fangster paa opp til 2000 41,
nf.iket Iktf% for. Egersund Nr-r-bra, I kudesnea -omraadet var f-angstm.

ene sa. sma at fl eket karn regnes for. avslixtte_t .
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AKSJEKURSER FRA OSLO BORS 14, 1•ZARS:
, • •

' 4 1/2% Stat 1937" K, 104 1/4, 4% Stat 1935.
1, S. 104 1/2, K.103 1/2,' 3 1/2% Stat 1941,1, S. 105 1/4, K. 105, •
3 1/2% Stat 1938,1, X. 1,),1„0 104 1/2, 4'7a Hypotekbank 1938 S. 107;
K. 1061/2, 3 1/2Ç Iiyota i K. 106, Orcditbanken 3.'142 1/2;
K. 140, 'Bj,t5lvefossen 21 14, K.20 3/4, Borregård S. 140; X. 139,
Oms, 140, E1ektrokemis1ç E 142 1/2, T 135,' Hafslund K..725, .Orkla
S,  290,K. 285. 'Saugbrdksfenig'Jn' E,C25, K. 2000, Gms. 2000, Union
S, 5,70, K. 5,0, Ågdedr. 155, Ijorgatad S. 230, K. 222 1/2,
BruUsgård Kiösterud S. 260,"Z. 253,' Ancrikalinjen S. 237 1/2, I. 232 1/;
Oms. 235, 'Bergenske S. 163, K, 163, 'Nordenfjeldske K..167 1/2; Ivaran
K, 2671/2, Occan  S.  277 1/2, K. 275, KOSZOS 2 S. 280, X. 275, Odd
K. 240, Rosshavet K. 390,

Va1utakurser u2orandret.

INNLOSNINGEN AV PRIVTE TLIWWSLLSKAPER:

010 1400 (14) NT har s-Durt i Telegrafstyret hvordan det
går med Statens arbeid lor å overta de mangeprivate telefonselskaper,

Innlösningcn av privato telefonselskaper har
fortsatt under kri.gcii idet r2c1egrafverket hvert ar har fått bevilget en
viss sum til dettc foriAål. o„)()1yses det. Statens overtagelso av de pri-
vate selskaper har fovJgå+t JI(rittvis og dot er Telegrafverkets honsukt å
2ortsette detto arbeid i årene fra,:lover i den utstrekning forholdene til
enhver tid tillater det,

NTROLLORDNING 1P0R LE'VERII\G

Oslo 14.30 (15) Ved henvendelso til Norges Lwrstyre får NTB
opplyst at gjennomfjrigen cv Joi n;re kontrollordLing med levering av
huder og skinn nå er 1)a tra.apcne. Utarbeidelsen av de nye oppkjöperlister
er avsluttet og tallet p jodl:jente oppkjpere vil bli betydelig rodusert.

Innsa lingsapparatet vil bli aktivisert.
Det er nödvendig, ikke iaL.st  1)å grunn av transDortvanskelighetcne og den
pekmre saltsituasjon. Dc oppkjdy„re so.c1 nå cr godkjent av 14.3rst3ret skal,
nar de tar imot huder og kinn, gi ktitcring til produsenten. Kvitcringen
skal påfros slaktetillatelsens nu.ancr, Gjenpart innsendes til forsynings-
nemnda som kontrollcrer at avlering har funnet sted.

Fra alle kanter av landet foreligger det
rapperter om öket innlevering, Dct som det skortcr mest på er tunge huder,
d.v,s, huder over 16 ktle  cg  vi vil rotte en Lintrengende appe11 til bön-
done om å levere alt dot de kan slik at en kan få 1Wve til a hjelpe både
bondenæringen, skogsarboiderne og fiskerne med ordentlig skot,t5y og ha1v?-
sålinger. Som kjont dreier det seg her oni produkter som i sin helhet
går til dekninG av 1andets egen forsyning. Vi går nå mot den varme års,-
tid og såltmanelen kan medföre at disse ömfindtlige produkter ödelogges
hvis de ikke far en omtly66-)11g konservering,



TIL FORTROLIG ORIENTERING,
IKKE TIL OFFENTLIGGJÖRELSE,

N.J./ Th.R. NYI-Wi.SOW.SIKTFRA SKANDLTAVIA.

FRA
Regjeringcns Informasjonskontor.

16. mars 1945, Nr, , 1409 ,

neldinger, torsdag 15. mars 1945,

Zn120RI=NG: O.R.- Oslo Radio. S.R,- Svensk Radio. F.R.
D.R.- Dansk Radio. "Oslo"- Tyskkontrollett

.
N.B.: Det vesentlige av stoffet.skriver seg fra nazistiske

- Finsk Radie,
k2.3.

kilder.

fl,RBEIDSLOSHLTEN DET VA:SULIGSTEPRO.,3Tir: ETT2R KRIGEN.
*/*

S.R, 22,15 (Norek) Den norskc forsynings,linisteren statsxåd
Frihagen, som nevnt igår o-opho1der seg i Stoskholm etter et besdk
Finnmark, holdt en )ressek-omferanse i ettenliddag, Kan uttalte at dot
vanskeligste promlemet Aod gjeno33bysinsen av itorge etter krigen blir
arbeidslsheten, og her står an over for sprsmålet on tilförsel av
materiell. De norske yndighete: forhandler ed Sverige on kjOp av
byggemateriel, både til 1:ord- 2brse og dc övrige deler av landet.
Spdrgsmålet er hvordan nan skal fa 13st transortproblemet. Wil I;ord-
Norge kan transporten fr2. Sveri6e barc foregå forelJbis over dela
finske ishavsveien. Der arbeides med å få dcn i stann og statsråden
trodde det var s-)drcsmå1 o.ri uker för den cr klar. Opyluntrende er dot
sa statsråden vidre å se med hvilken iver de i Svcrige samler inn til

411,* gavehus til Finnmark. Dette sa.imen med den store innsatsen Sven.ka
Norgehjelpen yder for å holde sulten borte fra norske hjen i den ennå
besatte delen av :orge,er et utslac av samkjendsler som det norske
folk ikke vil glemme.

LEGELjANGEL I NORGL.

S.R, 22,15 (Norsk) rricro oulysninser er 1;ommet om den
katastrofale legemangel i ITorge. Det understrekes at behovet for lcgc-
hjelp er meget sterkt, da tilgangen på fasfolk blir stadig
Av politiske grunder er en rekke leger hindret i å utöve sin \-
het. Samtidig er det snart 2 år siden nyc leger blc uteksablinert.
Ikke minst siden at helseinspektdren for ntaaringsmiddelkontrollen i
Oslo ble tatt i forvaring, er situasjonen 1Dråk2r. Skulde for.eks.
tyfus og dyeenteri bryte ut i de distrikter som leverer uelk til Oslo,
kan helseradet umulig gripe effektiv inn å hindre at smitto föres
vidre dennom melken os andre matvarer. Skulde det bli epedemier av
spanskesyke, kopper, flektyfus eller annet, står det kraftig rcduserte
lesekorpset og helseråd overfor cn uldselis oppsave.

UP1LITELIGE PERSONER FJERNES.

S.R. 22,15 (Norsk) Som kjendt har Nasjonal Samling satt ivms
en onfattende utrenskning innen for forvaltningen å fjerne al1c upa-
litelige personer. Det meldes fra Oslo at planene som vibtnok oufattet
avsetelse av ca, 200 personer bare i departementene, synes å veare
stanset i sin opprindelige form. Avskjedelsen av over 60 personer i
Oslo og Aker komuner for ca. 1 måned siden, skal allerede ha gitt er-
faringer som ikke frister t11 gjenntagelser innen departemcntene.
flan venter nå nedsettelse av en komitc, som skal prdve nuligheten for
innsparing av personell,

(Fortsettes)
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S,R, 22,15 (Norsk) forsatt.

FTNSKY V,(';F:1\7"
Sluttspurten for de finske valgone cr begyrdt

og man nærmer seg de dager i mitten av mars, som i de siste år cr
enn en Gang har v=et sklebneavangr,ei Finnlands historie medeler et
Helsingfors telogram i dag.

lioskvafreden ble sluttet i uars.
fikk i mitten av mars i fjor rede på de russisko vilkårene i Lodkva
som senere blc forkastet og nå skal finnenc gå nann av huse for å
velge riksdag. De hal fått en viss vane mcd sterke sensasjonor ,Len
enda er det mcd cn særskilt kjens leav alvor man imbteser den historisk
kritiske tiden midt i nars. Statsministerpaa,sikivi betonte i sin
radiotale i ettermiddag, bl.a. at riksdagen nå få et nytt ansikt og
at ordet arvihfiende må utgå en gang for allo. Han understreket ogsa
at det ikke b(.re kommer anpå hvordan dcn enc -part ser å forholdet,
men også på hvordan den andre gjdr det.

DÖDSFALL.

Oslo 21,00 31) fylkesniann i jogn og
Hans Kristian Seip cr d5d 63 år ganel. I 1900 tok han elsamen fra
Kristiania Tekniske skele og fikk sa:ne fac ansettelse vcd statens
vegvesen og tjenestegjordc de felcende år i }edemark fylke. I 1915
begyndte han sitt virke vcd vegvesenet i -.Jengen og var en dv de
drivende krefter ved gateo.:?)arbeidelsenetter -norgens- bra:Inen. I
1221 ble han sjef for vegvesenet i :aergen og i 1929 fylkesnann i
Segn eg Fjordane. 2ylkesmann Scip har i tidens 1J) hatt nange tillits-
hverv der hvor han har virk.et oc var medlem av en koniteer og
foreninger.

DE LiYE "PRODU,SS.,?..D" 0._S=1,l2eeS.

Oslo 21,30 (35) ilroduksjonsr2adet Lr 1:edelaarn
sitt fJrste nbte i idag under ledelse av fylkesnann Hektec som
er rådets fornann. Det mest aktuellc c på mJtet var brendscls-



spörgsmålet. I denne forbindclse dröftet nan priscr, s:;:ogsar:Jeidernc
forhold, avl3nning og forsyning o.s,v.. Fylkesmanncn uttalte at nan
vil söke å få et nere intimt samarbeid igang mellom si:ogsarbeidelne
og myndighetene, slik at alle spörgsnål sal legger scg hindnendc
vegen for vedforsyningcn, kan bli bragt ut av verden.

PRISRETT.- SAK.

Oslo 21,00 (50) I Indre Sogn prisrett er avsagt dom i en
sak mot en tidligere handelsbestyrer fra Valdres, blir det neldt til
Bergens Tidende fra Leikangcr, Vedkonmende er tiltalt for aha om-
satt mellom 70 - 75 flasker brennevin til svimlende priser, faretatt
bytte ned brennevin eg klær, solgt misnt 1000 cigaretter og kjdpt 9
brcnnevinskort av personor i Valdres. Han blc dömt til fengsel i 13
måneder. Han fikk desuten 500 kroner i bot og måtte tåle en inndrag-
ning av 7.620 kroner.

26 DOL= 126 BOTER-

Oslo 21,00 (33) cr slett ikke så lite i allcfall mer cnn
de fleste politiets faste gjcster kan vise maken til. En kar nnd
dette imponerende register stod i dag for .kers forhbrsrett. Denne
gangcn hadde,lhan stjalet cpler i en hagc. Retten fant å nåtte belönne
ham med 120 .';agers fengsel, idct man mattc betegne han son en ufor-
bederlig vaneforbrytcr.
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Kam en må föres kollektivt.
orges rihet.18,eo, KaMpen mot'tyskerne og detes lakaier må fres

pa kollektiv basisli havnene,i byenc,paa landsbygda,i större og mindre
grup2et som med forente krefter rettcr sinc slag met tiktige tyske ob-
jekter. Eampen må med andre ord föres organisert og kontrollert.Men dete
te betyr naturligvis ikkc at v:Åre landsmonn skal unilate å gjöre sin
plikt når de står alene på post. Dot betyr at slagene mot fienden blir
met alvorlige om de förCs og planlewes av stIJrre ttyrker, i sprenge
en fabrikk for eksempel,eller ell jernbanebru eller et verksted i luften
er vanskelig å gjennomfdre for en eneste mann. Men en styrke på la oss
si ti-femten marin kan gQennomfbre en,slik o-)pgave. Det som det gjelder

‹.-em for våre patrioter pa hjelAstedene og andre steder det er å söke for-
bindelse med andre landsmenn son er enig om at det må föres aktiv kamlp
mot fienden og sou er villig selv å delta i denne kampen og damlen med
disse må man utarbelde planono og gjenponföre angropene. Selvfölgelig
skal man ta alle nuligc forsiktighetsregler både ved Valg av nedarbeid-
ere og utarbeidelse og gennomfdrelse av aksjonene. Det må vi også
gg»re når vi gjennomförer vdr caldp alene og helt isalert.

Til undspretning_Norges Tilrihet
vil fredag 16 ds.sende på 4 istedetfor

tidligere på to bölgelengder k1.19,30,nemlig på ,35-40-45 og 48 metor
båndet.

Den. röde armZ har  gjort en enestående in-sats.

Nerges Frihet.18,o0. Nyhetene strdalcr over oss sam på åöpende
bånd.Vi er så vant mcd å höre at det nå gjonnamföres o2)gaver Som tid-
ligerc ble betrakLet som helt ugjenromfdriage. Intet forundrer oss
mcre, Men i dette virvar denne grusekLlie krigens tid må enhver boundre
den enestående ih nsats som den tapre rZjde armUhar gjort for mennesko-

4 ., hetens befrielse, Under den siste Vinteroffensiv har Den rdde arxnb:
befridd tuåener av landsbyor ug bobodee steder,og ikke mihdre enn 149
store byer,derav to hovedsteder,nwlig den ungarnøke hovcdstad Buda-
Pest og den polske hovedstad Warsjawa.

Nå må det slåes til fra landsende til landsendeJ

Norges Frihet.18loo. Siden okl;upasjons=kten plantet sine bajon-
etter i vårt land har den såkaltc quisling-regjcring som tyske
nazisters håndgangne redskaper latt de mcst utroligc ting skjc. 811edes
meldcs'det om at quisling-regjeringen,etter ordre fra tyskerne natur-
ligvis,beordret bfolkningen i de StÖrre byer til å fylle sine
heter med ved,Atsaken hcrtil skal,etter som det meldes Ivære dc stadig
ökende transportvanskeligheter. Det neldes samtidig at bare en lettelse

transportvanskelighetene kan ,ledföre on lottelse i disso besteillelser.
,Vårt folk cr imidlertid klar over at tyskernes transportvanskeligheter
vil tilta istedetfor å avta i tia framoverlså dette pabud vil stå ved
makt sålonge tyskerne er i v'ext land. Den ved som skal lagres i våre
leiligheter skal ike være til fordel for vårt egot folklmen den skal
brukes til å drivc de tysJ,:e transpportbiler og til å drivc den tyske
krigsindustri i vårt land.

Kjære landsmennJ Har dc tyske provokasjoner
ikke snart nådd sine Grenscr ? Skal vi lenger sitte rolig og se pa at
den tyyko okkupasjonsllakt og quislingeregjetingen fratar vårt folk en-
hver eksistensmulighet ? Nei og atter nei 1 Nå må vi til og nå må
alle kampdyktige nenn og kviniacr,enhver på sitt pnråde ta opp kampen
mot de nazistiske rZivere og te=orister.Na kan det være nok 1 Nå bbr
vi slå til fra landsendc til landsende.Fra det minstc kontor som ar-
bcider for tyskerne til den störste bodrift i vårt land må det slåcs
til for å bringe vårt folks lidelser til cn hurtig cndc.

Skoletiden etter flyalarm.
23 Oslo;iSkolcinspektören i Oslo har ifölc Aften-

posten truffet fölhgende bestemmelser on skoletiden etter flyalarm.';
Hvis flyalara inntreffer mellom k1.21 og 24 har elevone qv försto
skift fri förste skoletime •en påfölgende skoledag. Hvis flyalarm inn-

- treffer etter k1.24 har elevene av fbrste skift skolefri den påfölg-
ende skoledag. Dette gjelder folkeskolens clover,
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Mellinger toradag 16 ma:s l94E. 1tr,l4O9,•
111#•4-1,

kbAkk&-'5,4.Q.Slet£ZL. ›
381048,00.(2l) - Xxistiansand t Kristiansand pris og rasjon,,-,

eingso.ttineldertFor en.tid siden arretterte politiet en 8eime.4 ,
1¥1 og.en artndalsmann som i K±istiansand har omsatt norskavla tpbakk
til evaere.cYr(vpriser Ba-de_ble arrestert ble dt funnet trlsammen
325 esker r&etobakk_has dem. Dette ble selvsagt beslaglagt„,Lr' 1:t^
POr noen dager side arresterte politiet en yngre mann fra postad..
Han hadde solgt til fotskjellige personer i Et,iatiansand2400 pak)ter
sigaretter 1500 esker rfi yketobakk 1160 kilo .Z.Ilkj1tt 128 kilo flesk samt
poteter. Han hadde forlangt og faatt priser som laa_langt over.det
lovl1gew

slof foo Bergent noen dager siden ble den 36 aar-
ige Alzf nig funnot drept i Rosenkratzgaten her i. byen, I den anledning
etterlyser politiet naa tre personer•som har vaert 1 naerheta,
stedet i gjerningteblikkbt.KximinalpoZitiet.hax sendt_ut fAgendetZon
6/341,945 kom st e dre par so.m bas en f46slykt hen til_to_konstabler paa
Torget Og sa.at de maAte_gaa_opp_til Rosenkrantngaten for det vax hendt
noe goZ:b dox..0mlag-samtidig kom en dame sserende i en 19.te i naerhErk.
01-4 sarwen med en.tyak.marinegast.Da skudd tok hun til aa-
lPpe og f(7,- rmtexit1 olit.iet beruw, baade e teparret og damen aa Vende
seg.til politiet med opplysninger. •.

Ordre for bygningspaterialer og artiklol
op,.Lv,ou.

Vcd bestoLnelse v Væringsdepartementets
avdcling for i duztriforsyning av 15 juni 1944 ble alle importörer

produscntcr og fori=dlerc (grossister og detalj,...ster)- av bygningsmateri-
aler Gg bygningsrtiklcr av enhvcr art samt enhver som cllers cier cl-
ler har i sin besittelse et lager atr cn cller flcre'artcr av slike
matcrialer og attikler som cr nevnt skjema BYGG II,til et samlet

ty-bolti.p av kr.500,00 eller derover,pålagt å gi fortlpende månedligo
op)gaver i sansvar med skjemaet ovw sin:lagerbcholdning mcd avgang
og tilgang i månedens löp til kontrullkontorct for bygg og anleggs-
virksomhet,Grenson 3-IV,Oslo. Unntatt fra oppgaveplikten er forbruk-
eres lager av bygningsartiklcr som er tilfört byggeplasson og for
hvilke kj,5pe og-ellcr brukstillatelsc forcligger,selv om lageret cr av
en slik strrelso at vedkaLimende forbruker ellers ville vært oppgave-
pliktig.Ved beztomuelsc av 10 juli 1944 or bondosagbruk fritatt fra
op)gaveplikten.

Den nevnte oppgaveplikt innskjerpes herved.
Grunnet endel forekommende misforståelser gjö r utdelingen oppmerksom
på at A'ALEIMPORTORER?PRODUSENTER OG FORHANDLERE AV BYGNINGSMATERIALER
OG BYWINGSARTIKLER ER OP2GAVEPLIKTIGE',UANSETT VERDIEN AV DEN BEHOLD-
ning av matcrialer og artikler som has på lager.Privatpersoncr eg of-
fentlige myndigheter et op)gavepliktige dersom Vordien av beholdningen
be1id3/43er seg til kr.500,00 eller dcrover. Like med forhandlerc cr stilt
do handvetkere som etter gjeldende bestemmelse har adgang til mot er-
klæring å kjöpe inn materieler for videresalg til forbruker eller til4 nocn som opptrer på vegne av forbruker.

Oppgavon,som sendes in dulopskal værc post-
lagt innen den 10 den måned som fUger etter dcn mancd oppgavcn on-
fattcr.

Oslo den 15 mars 1945.
Næringsdepartemcntets avc4eling for industriforsyning. Sturlasson.

KursLts for 1.0ssons filn'ournalister.
3slo,20,30. De förste norske pres ckursus for filnjour-

nalister ble åpnct i Oslo i ferniddag.Kursct har 32 deltakere fta hele
landet. Dagens möte ble holdt i presseklubben. Klubbens formann,redak-
t6r Smith önsket deltakerne og de innbudtc velkomien thvoretter presso-
direktör Beggerud talte og erklærte kurset for åpnet. Senere holdt
filndirektör Stig foredrag ora Filndirektoratets arbeidsområde,Kursets
deltakorc bosökto derotter "Oasino " hvor nan overvar innspillingen av
cn ny,norsk filmfarse. Om ettermiddagen taltc formanncn for A/S,Norsk
¥11m,teg,torsjef Berg-jeager on "Filmen og Teatrct".Filmkurset som ble
apnet pa 10 arsdagen for innvielsen av filmatelicret på Jar,slutter
torsdag i ncstc ukc da fffilmcns 50 års jubilcum vil bli fcirot,
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OKONO-.181W. 1.1LDWGER.,

Aksje1urtcr'fra0s10 -J..;-5rs 15. 1,1ars 194 5.

' 4 1/2, Stat 1937 K 104 1/4.- 4 :; Stat 1935.
S04 1/2,,IC 103 1/2.- 3 1/2 Stat 1941, 1. K 105.- 3 1/2 » Stat1938, 1 S 104 1/2 K 103 3/4.- 4 Kypotekbank 1938 S  107 K 106 1/2.-

.3 1/2 Iltpotekbank 1941 K'106.- Creditbanken IC 140.- Kroditkasson
'K 845) "TZnVefaSseL S 21 1/2.- Borrerd S 142 1/2 K 140 oms.
E1ektrOkablakIC-131 1/2.- Kafslund 725.-Orkla S 290 IC 287 1/2.-
SausbrukSft2eningen S 2040 IC 2010 ams. 2025.- Union S 5,75 K
Agdesiden K 147 1/2,'- Bozgestad IC 240.- Bruussård KibsturulaK 255.-
AmerikaUnjen S 237 1/2 X 232 1/2,- Bergenske S 153 K 162 1/2 ams.
163,,Wordenfje1dske 1 170.- Ivaran K 367 1/2.- Ocean S  280 K 275.-
Koamov2. S 280 IC 275 ams. 277 1/2.- OddIC 240.- Rosshavot i 392 1/2.

Valutakurscr uforandrot.

FIStER;MSLDIGLR,
0111 	 111, 	

13-15 Vårsi1dfisket.*Fra KauGesund c1des an andel
snurpas på feltene ved Sönbffien; - rYggelartdsosen, Herviksfjorden,

vhelmen, 3o1holiaonc. Der .e1des om bra fangster. Om settogarnsfisket
.me1des fra,-.Lgessund ca en rekko båter på Onabukton har lixtt jevnt
gadenattfangster 20 - 30 hl. sett. På strekningene Langbyoson Og
LiaVåg',har on rekke båter trukket ujevne, fär det mcstc bra nattaett-
fangster fra 20- enkelte 30 hl. sett. Ved Revholmcne fikk cndel
båterbra fangste, cgptil 40 hl.

DE1 .S.4KALDW, BEFRILLSE.
ck.

O.R. 12,00 0.1 den sål:a1dtc bcfrielscskriver Aften-
posten en leder idas: Lorti London står noen amå iksnevader gråtcr
over den tapte frihet i:orge. Dc gråter over at det ikke el tillatt
å snikmn,de 1andsinenn, at det ikL:o cr tillatt til å sabotorc oss til
å fryse a sulte ihjel, gråter ovor at dot ikkc engangcr tillatt
skrift å talo og undergravo :lordw.enns arbcid, for å redde oss fra den
störste katastrofcsen nocn Gang har truct oss. Imcns bcfries det cne
lend etter det andre av de r3do. Og det fbrste som da skjer er at
jornteppet brutalt går ned. Lkc cligang represontantor for do allicrtc

k makter, cller for dot internasjonale Rbdo Kors, får låv til å være
41.vitne til hvordan befric1sen arter scg i praksis. Men av og til slipper

befridde og mishandlode unna og an fortelle hva foregår bak jernteppet.
Og disse opplysninger er så opirbrtc at sclv mange i dc allierte land
na i stigende grad n.å ro3er paverdens samvIttighot og selv enkclte
av Ohurehells nasTe .1.edarbeidere melder pass. Dcres samvittighetfor-
byr dem til å vave modansvar1ig i dot so1.1 foregår bak icrntepet,mCfl
annå fins det dem osså heri landet so4.cr. istand til a rope hurra.*

BRANN.

Oslo 14,00 (16) Ved fire- tiden inatt brbt det ut brann
Haldens knekkebrbdfabrikk. Brannen begynte i den byggningen hvor
driften foregår og skaden på denne bygni.ngen,er total. Det var lagret
endel varor der bl,a, et mo1partil men dotte b1e roddet ut og fikk
barc litt vannskade, I saamo bygningen vtly dot også et lager av
potetsme1 og hermetikk,Störsteparten av dette lager blc også reddet.
Arsaken til brannen ser ut til a vr=e et hendolig uhell.
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SUKURT/TERI.

Oslo 9,30 (7) Det ha'r i denne.uke funnet sted sukker-
tyverier i tre forskjellice kolonialforretninger i Trondheim. inn-
bruddene cr skjedd em natter. og det er stjålet ialt 1300 kilo sukker,

PRISSAK.

Oslo 9,30 .(9) Tönsger pris- og rasjoncringspoliti har
bl.a. dömt en entreprenbr en bot pa 10,000 kroner og tilbakebetaling
av 5C.000 kroner til firmaet for a ha hevet for höy disponantgasje i
årene 1941 - 43,

BRA1TLT .

Oslo 9,30 (8) 2:andag kveld brente uthusct til Henrik
Reinsfjord i I3rdnnOy ti. grunde. Det lyittes å redde hovedbygningen
og det aeste av besetnige:e blc berget ut av naboene under meget
vanskelige forhold. licren som var fraverende da brannen oppstod,
lider et a.eget föleflPn ton då hverken avling eller redskaper var ass-
urert.

n n----
Oslo 08,30 (1) Under floe.en i forige uke hendte det if0180
Dags)osten en ulyke i .Tdsse, soa förSt nå cr blitt kjent. En 22 år
gammel mann ved nevn rd Fossy hadde weret en tur nede.i bygden med
en unghest for å gj3re nl:jY hos handelsinnen. For å kpmme hjem
afittehan passere en treblu over clven .Sauga. Vannet hadde allerede
steget ovr brudekket og nluteclic ble hasten skreat av vannsuset.

11-& Den 2j.enet utfor brue,. cr.= båeo heeten og kjöreren forsvenit i str0nuen,
Et 2tort :nnnnskab har skt etter de Ord-

komne men til nå har elle enstengelser waret forgjeves. Lenger nede
i dalen har Clven denn_et GL1 isdaa og, en håper å finne -23ård Fossdy
igjen her.

1X-.)DS-01,=.

Oslo 08,30 (2) En d3dsulykke er ifölgc ,:ftenposten onsdag
kveld inntruffet vd Griastad.Den 28 2ze gamle Gunnar Gusdal skulde
ta en snarveg over isen på sykkel men gikk gjennom 50- 60 meter fra
land. Gusdals lik ble funnet en tiac etter han var Gått under for
tredje gang. Han var ucift,

atUULFJOaD PRISEeTT.

Oslo 13,00 (15) j'eretningsfcirer Kalsås i Sandar forsynings-
nend lot ifjor byggl;lester Olaf Skjelbred bygge en hytte for seg i
gandar. Til hytten ble det brukt nye materialer uten tillatelse. For

ifr dettc forhold har sendefjord prisrett idbat forretningsföreren 120
dagers ubetinget fencsel, 500 kroner i bot og inndragning av 2600
kroner som svarer til verdien av materialene. I skjerpende retning
tok retten hensyn til at forretningsföreren var en offentlig tjeneste-
mann i forsyningstjenes'eeP,

Byggmesteren fikk 6 måneders fengsel og
2000 kroncr i bot I skjerpende retning* ble det tatt hensp til at

. han tidligere har fått en bot på 800 kroncr for ulovelig a ha bygd
en hytto til seg selv.

OKONOMISKElaaDINGER.

Oslo 12,30. UBTs indeks for Oslo Börs 15. mars 1945:
Bankaksjer 175,70 (+ 0,50)
Industriaksjer 198,53 (4-0,20)
Skipsaksjer 232,05 (+ 1,20)
Hvalaksjer 	
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Regjeringens Informasjonskontor

A.W. & Th.R.

17. mars 1945.
Kr. 1410.

Neldinger fredag 16. mars

TIL FO=OLIG ORIENTERING, IKKE TIL 0.1.2=LIGG,TuRELSE.
Det vesentligste av stoffet skriver seg fra nazistiske kildcr.

Te nforklarin O.R. - Oslo Radio. S.R. Svensk Radio. F.R. Finsk
• Radio. D.R. - Dansk Radio, Oslo Tysk kontrollert "NTD".

N.F. Folkesenderen Norges Frihet.

SABOTAWE PI 0STEALW I OSLO,

Oslo 13.30. Litt för klokken 22 onsdag ble Norges
Statsbaners administrasjonsbygning på ernbanetorget i Oslo sprengt
lufta av sabotörer. En rekke personer, både noldmenn oz tyskere, ble
begravd under ruinene. En tysk vaktpost ble bundet av terroristene og
myrdet med skudd gjennom hodet på kloss ho2d. Samtidig ble det fore -
tatt sabotasje mot jerhbane-linjer, bruer og tunineller. Også ved disse
s-orenginger ble tyske vakt=nskaper drept.

KO:13NT.AR TIL O1T1USTILNDL.

Meldingen om de nye sabotasjehandlingene
siste dUgn har vakt forferdelse og forbitrelse innen alle lag av den
norske befolkning. Etterhvert er det gått opp for de fleste at slike
forbrytelser utelukkende skader oss selv. Det er utvilsomt at for -
thrytelsene også denne gang vil få fdlger. De vil i förste rekKe
oss i form av et svekket transportvesen med derav fdlgende forsynings-
vansker, Ln hver vet jo hvor spent situasjonen allerede er både med
hensyn til brensel o matvareforsyningen oz når transportvesenet får
ytterligere vansker a kjempe med som fdlge av sabotasje, er det naturlig
at folk nu vender seg med stadig stdrre harme og avsky mot disse for7‘
brytere.Man må jo tro at sabotörenes egentlige hensikt er å skade
tyske interesser, men vi har dessverre sa alt for mange ganger fått
bittert erfare at det er den sivile sektor som rammes, enten dir,kte
eller indirekte, Men saken har også en annen side, "Jet har flerc ganger
vist seg at sabotörene ikke viker tilbake for å ta sine egne landsmenns
liv, Og at de heller ikke unnser seg for å benytte slike bolsjevikiske
metoder som nakkeskudd, viser tragedien i Statsbanenes administrasjons-
bygning, Slike metoder bruker bare de mest desperate forbrytere.

ROGSTAD ER UTE Wlx GIR IWEN,

Oslo 13.30. (7). Fylkesfdrer Rogstad talte på et stort
4ndte i Trondheim igår kveld. Han kom bl.a. inn på hjennefronten og
uttalte:

Det er desper.ate midler våre motstandero
har tydd til. Men en ting er sikker: Deres hensikt å skreriLle oss op,når
de aldri, Vi kjemper hårdere og mer besluttsomt enn noensinne.

Dere har sett beviser for det og burde
vite at når jeg edvarer skjer det nu som för ikke uten god grunn. eTeg
er klar over at jeg bekreftermitt omddmme som blodhund og bdddel i
store deler av den svenske pressen, når jeg sier dette. Swrlig etter
10de januar og etter min samtale med Tdmmerås har den inngående be -
skjeftiget seg mcd min lille person og omigrantklikkene i Stockholn hal
beæret meg med titelen "Norsk krigsforbryter nummer l". Dette forhindrer
ikke at jeg like fast og bestemt vil fdlge den hårdo konsekvente linje
videre. Nu som för sier jeg åpent og ærlig fra på forhånd. Jeg vil ogs
nevne at i den nærmeste framtid vil jeg atter vende mcg til byens be-
folkning og legge fram sensasjonelle avslöringer og kjennsgjerninger sarl
skal gi alle og en hver noe å tenke på.
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ROGSTAD. Fortsatt.

Jeg er kommet så langt mcd dette materiale
at mötet skal bli holdt lenge för den mest optinistiske blandt våremotstandere kan gjöre seg noen forhåpning om at krigen er slutt.

Tilslutt vil jeg slå fast at bevegelsen
vår framleis er klar til ny innsats. Vi har för tålt påkjenninger, og
vi skal også nestre dem i de kome]cnde dager.

ELSPLOSJONSULYIXE,

4 Oslo 13.30. Utenfor Bandnessjöen hendte det on ulykkee-
forleden dag som kostet to gutter livet. Fire gutter i alderen 9 - 13
4r lekte med en gjenstand de hadde funnet og plutselig oksploderte den.
Den ene gutten ble drept byeblikkelig og d'en.andre dMe på sykehuset av
de skader han fikk. De to andre fikk også storc skader, men de står det
heldigvis over.

UNGDOMBarCOLE I NAAIre.

Osio 13.30. (1). Planene for ungdomsskolen i Namdal nnrmer
seg mer eg n.er sin fullf5relse. Innsamlingen til skolenhar pågått i
to år og hittil er det kommet ihn nnrmere 300.000 kroner, Skolen trenge
imidiertid betydelig mere, i f3rste rekke er det tenkt co--)feirt en
sole med plass til 80 elever, en stor hovedbygnirg med kiasseværelser,
gymnastikksal;nötolokalee. osv. Dessuten skal det 'eyegcs en bygning

bolig ior vaktmester og lærere, en sldTdbygnin, en bestyrerbelig
og to internatbygg, Hvis det blir påkrevd kan en fa plass til yttcriigeeic
to intereatbyge, slik at elevantallet kan komme opp i 130.

Det er Namdal krets av Norgcs 'rietelige
Ungdomsforband med pastor Bruknap) i spissen soei hae: tqtL op arbeidet
med denne vikbogc sak.

Fiskerimelding.
bslo10 Fiskeridirektoratet meddeler:I uken som
endte 10 mars var fiskeforholdene gjennomgående gode og fisket gau
bia eAgytte på störstedelen av kysten. Vårsildfisket gav rik avkastning
Det ble tatt maneee gode snurpefangster i Bömmelfjorden og Nordre Ryfyl-
ke, I omtrent de sftumc områder foregikk dct oeså adskillig landnotkast-
ing, Settegarnfisket slo meget godt til i Karmöyområdetc eg i Bör Roga-
land,I Nord-Troms ble det tatt gode mussafangster i enkelte fjorder.
Skreifisket slo godt til i Troms og på strekningen Vestorålen,-;Yttersidcfl.
Lofotfisket bedrot seg ytterligere og gav særlig Godt utbytte i Ust-
Lofoten. Fisketyngden later nå til å være betydelig i Tröndclag på
Mbre var fiskeforholdene nindre gode og torskefisket innfridde derfor
ikke de forventninger on syilte til det. Det övrige kystfisket på libro
og i Sogn og Fjordane var mindre omfattcnde I den Se5etere tid har (,lot
vært lite pigghå å få pö foltene i Sogn og Fjordane,men både der og
Nordhordland hal småfisket vært ganske goclt I ytrc Sunnhordland Irives
det nå et omfattehde seifiske med garn.

'Jår9i3dfisket.
0tR.A15. Bergen: Fra Haugesund meldes idag on fortsatt
kra fisko smrlig på foltene i Indre'Ryfylke.Her cr det siste dign op)-
tatt en rekke fangster både zså garn,snurp og landnot, Om snurpefisk-et
opplyses således at endel bater på strekningen Revholmon-Brattholmcno
Sandfjordea og Inderfjorden har fått fangster fra 100 til 2000 hl.

Dessuten er det tatt endel mindro fangster i Hervikfjorden. Om settegarn
fisket méldes at båter ved Revholmen tok opp 4cnnomgående bra nattsott
fangster,opp til 35 hl.pr. sett, Ved Nodatarnd pa strekningen Langby-
osen-Liavåg hadde endel båter opp til 15 hl.pr.sett. På felteno ved Rö-
vær og Mblstrevåg trqkk on rekke båter ujcvne hclst bra,op til 25 hi,
pr. sett. På strekningen Senjosen var det fo. dt meste sma fangstor.
Fra Egersund meldes at endel båter ved Onabekten trakk jevne,gode natt-
settfahgster på opp til 40 111,pr.sett.  Då  aragrunnen var fangsteno
ujovnolholst gode opp til 30 hl.pr. sott.
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ekethogstpåle for L'ordaland.
dslo.I8,00.(14 :ereen: liordaland skogkontor op)lyscr påBergens Tidendes henvendelse at Cet fre Landbruksdqartementet er kom-met påbud om hogstpå1eGg på 30 % til ect tidligere palagte kvantum.
DDt opprinnelige påleGG var catt til 24000 favncr vcd. Ned det nye hogst-
pålegget kommer en s1edes oe, i ec1 31000 fEvnerNår departementct finnergrunn til å framsete dete nyc krav,er deb av nensyn til dampskipstra-fikken; Her er en nå I etC,rre og större n'tstrekning Gåt over til ved-



fyringlog skal trafikken derfor holdes .31J e,er en nödt til å gå til det-
te skritt, Den endelige foreeljn.g av tveegspålegget blir fastsatt av filk-•esrådet på et mbte i den marmeste framtid.

BRLNSELSFORSYITILT.GEN 1945/43. HUGST

Oslo 20.00. (24). Prisdircktoratct har 1 anledning ev de nyeprisbestemmelser for vedtd :ner meddeltet dot fastsattc tilskudd på kr.3.00 pr. kubikkrieter for alt vedtimer scem olir levert, ikke skal betrdktes
som et forseringsti]lcw, Lice et eette cr et tillegg som cr fastsatt p(ti
grunn av de vanske1ige driftefeahe1d. 'net ri ne ,11ig reknes med at en stoxdel av vedtömmelet ma drives frm å oar

ARBLIDSINNSAT3 OG WÖLBERG=e. -722IGEl‘T kIDSIT. SATS.

Oslo 19.30, (21). i). Lelt uavhengig av krigens ganG vil
vanskelighetene for dct norsine folk ke i biden framover. Jelbsse vansker
vil under ingen omstendieheter kunee evervineesutcn full erkjennelse
av tidens alvor og på denne bakgrunn full innsuts på de felter son nu
teller.

;olkets livberging når det gjelder
næringsmidler blir i stadig stdr.,e grad avnergig av landets egen pro -
duksjon.

Oeprettholdelsen av livsvintige transpor-
ter og brenselsforsyningen er ellercde nu oe vil i framtiden ennu mer b1i
avhengig av vår eGen eeoeunsjon av ved og torv.

Industrien vil bli etillet overfor
större og stdrre vansker når eet gjelder brensel og andre drifts.ddler
og vil ikke kunne holde blskjeftigelsen o)e. Disse forhold peker ± alle
i retning av at det blir bendeyrket jordbruk oe skogbruk ved siCen
av fisket som vi må sette vår lit til. Det offentlige må trekke o-yo
1injene og söke å tilretteleg:-eforholdene slik at dc Gunstigst muiige
utgangsvilkår blir gitt.

II. De retnings1injer som nu mn fdlgcs i
landbruket er disse:

J-ordbruksavkestingen AC1 heves i förste
rekke ved skikkelig bearbeidle o- racjonell dyrking av dcn opdyrkede
jord. Dernest ved bedre standsett1so cv den jorden som er dywket, i
f.årste rekke ved drenerine. Arbe:d v de,ec ort bdr igangsettes så tidlig
at det får betydning allerede for årets cvling. Dernest na den arbeids-
kraft som ikke hensiktsmessig kan nytes i sko'gavvirkingen eller jord -
kultiveringcn settes inn i nydyrkingen. Vidcre er det av betydning at
jordbruksprodukteruavkortet blir fordelt.gjennom de ordinere omsetnings-
ledd, selv om mange helt feilaktig mener a ha et slags moralsk grunnlag
fer den så srgelige svartchandel og tuskhandel.

2or å holde transportvesenet igeng og fox
å skafee brensel er det nödvendig at avvirkingen i skogbruket blir öket.
Avvirkingen gjennom kriGsårene har vel omtrent svert til skogens tilvekst
men da vedhogsten har spilt en så frantredende rolle, har cn langt stbrre

av avvirkingen enn av tilveksten ve?.rt mindreverdig virke, slik at
skegen idag skulde væremer verdifull enn da krigen tok til. De drifter
9om nu settes igang, kan av transporthensyn ikke al1tidtilrette1egges
elik atm et rent forstlig syn under nowneleforhold vil1e tilsi, men dette
er under dc nuvrende forhold ikke til å unngå av hensyn til vår liv-
berging,
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ARBLID=ATS OG SffiLBERGING, Fortsatt,

En stor del av de arbeidere som ikke
lenger fineer beskjeftigelse i sitt vanlige arbeide må finne beskjefti-
gelse i jordbruket og i de ekstraordinære drifter i skogbruket. ji'orsert
jordkultivering og eventuelt nycl*Tking vil kunne skaffe beskjeftigolse
for mange som under vanlige forhold ikke er knyttct til jordbruket,
f:)eks, landsungdom som er gått over i industrien o.1., men som blir
remelet av den endrede situasjon og som må söke tilbake til landsbygden.
Videre vil skogbruket kunne absorbere et betydelig antall yrkesfrommede
erbeidstakere. Ved siden av de vanlige drifter er det nödvendig at
forbrukskoAmunene, industrielle bcdrifter og Norges Statsbaner setter
igang egne drifter SaM forutsettes hovedsakelig drevet med folk sam
ikke har vært eller er knyttet til vanlig skogbruk.

¥4, III. Av vesentlig betydning vil det være
at de tiltak som settes i verk fow folkets livberging og beskjeftigelse
knyttes sammen med en langsiktig jordbruks-oolitikk. Skal vårt landbruk
varig reises, må vår framtidige landbrukspolitikk fölge disse rdtnings-
linj er

Den udyrkede jord som er skii_ket for
dyrking skal også kunne nyttes til dette formål og i frste rekke'til
utvidelse av for små bruk. Erukene må gjennomgående gj6res större,
slik at familien som regel kan ha full sysselsetting aret rundt og
dermed muligheter for et skikkelig utko,efle, Den dyrkingsjord som ikke
hensiktsmessig kan dyrkee som tilskuddsjord blir bureisingsjord,

Skogen må i störst mulig utstrekning
tilbake til bygdefolket og samh6righeten mellon jord og skog utbygges
dEls ved å tilbakeföre fraskilt gardskog til gårdene, men hovedsakelig
ved oppretting av algenninger (bygde -  og grendealmeneinger. Til
freesele av denne plan for a styrke jordbrukets og skogbrukete cvne til
å skaffe beskjeftigelse og livbergingelå ordfjrere og
jeedstyrer med full kraft gå inn for d e
opptrukne retningslinjer og sna r est
m ,1lig f nemoc de nödvendige tilta k.

IL"TEN W202=INGEN 1945-46.HOGST AV
lhisdereJaoratet har 5anledningC,_cnye prs-

er vedtmmer meddeltat det fåstsatte tilskudd på kr.3,00 pro
fer s1t-vedt3mmer som blir levert,ikke skal betraktes eau et orserings-
tillegg,men at dette  er  et tillegg som er fastsatt på grunn av de vanske-
lige dwiftsforholdlktt må nemlig-regnes med.at en stor del av vedtöm:-
meret m& fram på bdr mark.

	

• , '

h*TReBrIAG-T:-F:OPIT
OsIo.20,bo.(25) -13-6gen: Arbeidet med å berge Fylkesbåtadcs
"Kammanddren",som grunnstötte pa Alværetrbrimen for en tid siden,er avslut-
tct. Torsdag ble skipet bragt flott og fört til Bergee. 3lc4-set har f4tt
cedel baugskade,men akferskipet er helt uskadd. Innrodeina og utstye er
adskillig mcdtatt av sj6vannet,

:i)EN OMIo3MBE D;fiREnlERIKEE FUNIT2
Trondheima DUt mcldes fra Rissa at etter-

msdkninpn etter den forulykkede kj5$ror fra Skauga,Ove Dålsfosstiy og hane
hest na er inestilt. Det  er  blitt apninger i den store isgangen og en nEn-
er derfor at både den forulykte kjörer'og hestcn ve-3re f3rt sjennom
disse åerninger og lenger nedever elva.,mml.igens helt tilfjorda. Dot er
også å frykte for at  den omkomne og hosten kan være blitc knust,

MOTEFORSTYRRERNE  ARRESTERT.
Os1o.20,00 (2V)  Trondheim: Etterforskningen i den beklage9
lige saken fra Heimdal da endel ungdam.er for on tid siden forstyrret
et avholdsmbte og seinere på kvelden kom i slagsmål med m5tedeltakerne
for så ut på natten å 6ve hEarverki heimen hos en av avholdsmennene ,er
nå nesten avsluttet. Ialt er 9 ungdommer implisert i saken,får Dagspost-
en epplyst. Av disse må 5 rognes som hovedmenn. En av hovedmennenc or
alletede arrestert. Under slagsmålet ettes' s3tet bld en av mbtedeltak-
erne, on u g gutt,ille tilredt av fredsforet:iererne,og da hans ber ville
kome gutten til hjelplgjöv en av ungdommenc p henne,og tilföyde henne
'leec clae gaken ko~e rm-,ten om en
rIPIneds tid, Det vil bli ned:_gs om maksimumssk
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MOTEFORSTYRRERNE- Fortsatt,

flere stygge slag i ansiktet. Saken vil antakelig komme for retten om en
måneds tid. Det vil bli nedlagt påstand 0,21maksimumsstraff for 5 av de til
taltes vedkommende.

	 FART I SILDEFISKETt?
Oslo.20,o6. (28) Bergen: Trase i at vårsildfisket nå var dUs-
dömt, i det fangstene den siste tia har vært mintmale,opplevde en tirfldag
en fangstdag av de sjeldne på do forskjellige feltene, Det var smrlig i
Ryfylkefjordne en tok gode sildefangster. En rekke gode landsteng ble

4)gjört. Saledes blir det meldt fra Hafrsfjord om et steng på hele 25000
Snurperne hadde en stor dag ned fangster på cbpp til 2400 hl. Som hol-

het kan en si at utsiktene igjen har bedret seg ofor fisket og en har grunn
til å tro at det vil bli gjort gode fangster enna en tid framover.

ODD J,ZT OG FISKELAG
s o .20,30. 29 ergen: har holdt årsmöte. Beretningen viscr at laget

har hatt et meget godt arbeidsår trass i mange cahsker, I årets löp har
laget b1.a, bygget en yngeldam,som ble tatt i bruk allerede i somier. I
klekkeriet på Ragda har laget nå omlag 40,000 lakse og aurerogn. Fra'andre
klekkefier er det bestilt 40,000 aureyngel som skal leveres til våren.

Ny_YOWSTELSESSKATT.
"Uslo, 21,3o, (307-- Ved minUterpresidentens vedtak av 20/2-

år er det gjort endring i reglene ole skatt av inngangspenger av fore-
stillinger m.v. for tidsromilet 1 mars 1945-30 juni 1045. For dette tidsrom
beregnes skatten slik :

1,for kinomatograf framvisninger 40 % av
'inngangspengenes belöp.

II, for andre forestillinger,tilstellinger m.v.
30 % av inngangspengenes beløp.

nntatt er  Iforuten de forebtillinger og framvisninger m.v, som er nevnt
lov av 12 november 1945,cgså dramatiske forestillinger og konsetter,

Revyforestillinger og forestilling som overveiende har preg av revy,regnes
ikke som dramatisk forsstilling. For inngangspenger til franvisning av
norsk film,som er opptatt av norsk selskap,kan vedkom:lende departement ned-
sette skatten til 25 % av inegangspengenes belbp.

GIRDSBRANN  .
- b-s1o.21,30. (31) Lillehammer: Gården F1:tåno på Tretten
brente idag ned til grunnen. Både hovedbygning og fi3derådsbygning ,stall
fjös  og låve strök med. Likeså et gammelt tömmerhus fra det 16 århundre,
Det eneste soM etår igjen er stabburet og et par småhus. Hest og storfe
ble reddet ut, meh endel sauer og geiter og 1 gris brente inne. Gården
var lavt addurert,ogeieren lider et betydelig tap.. aken til brannen
er ukjent.

N.S.FORERMOTEI TRONDHEIM .
slo.21, 0. 3-Er^ Trondheim; Förerne i annen hirdfordeling har

ldt arbeidsmöte i Trondheim. Fordelingsfrer Lindheim"trakk i en kort
ale ppp retningslinjene for det kommende arbeidlo S.S.oberfuhrer Kåserer

talte Ora den verdenskampen vi idag er oppe i. Derpa tale hirdStabs-leder
Orvar Smther. Fra å være en politisk kamporganisasjon uten våpen er hird-

en utviklet seg til å bli en del av rikets vepnede makt. Vi har satt opp
bedriftsvenn avdelinger og alarmenheter der allerede mange hordmenn gjör
sin innsatslog vi kommer fortsatt til å utvikle hirdenluttalte han. Jeg
Jeg tror på hirddn og det nye Norge- som vil vinne frihet og selvstendig-,
het i den kommende europeiske nyordning. Idag har vi valgett Et ödelagt
folk,en marsj mot Sibir - eller et nasjonal-sosialistisk Norge under Vid-
kun uisl1ngs förerskap. I tilknytning til mötet var det oppvisning av en
avdeling av politiets utrykningskommando. Arbeidsmötet var meget vellykket
og viste at hirden er en formas4on som står berett til å löse kommende
store oppgaver
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STURLASSON:GODKJWING V GROSSISTER OG DET=STER
Os1o.21,30128;) Ordre nr 7821: og foredlingsbodrifter etter landbruks-
departementots forordning av 12 februar 1945 om wasetning av polsdyr-
skinn. Ifölgo kunngjöring i pressn. don 17 fobruar i år har Landbruks-
departementet den 12 fcbruar d.år gitt ny forirdninb QM onsetning av
pelsdyrskinn, dvs. skinn av rcv, mink, ilder, rr.r og nuaz sou holdes
i fangenskap, 1,-brordningensol avlöser den tidligere forordning av 17de
juli 1942 angåcnde arisetning av mår og ubercdtc skinn sora nevnt otafatter
r5gså forruten mår og ubercdte også bercdte, riontertc, konfeksjoncrte
eller på anren måte forodlade polsdyrskinn og beste mer bl.a. Jt dct
er forbudt for en innkjJpor å sclge slike skinn bil anren innonlandsk
enn grossist,dctaljist ellor fredlings-
bedrift sora er godkjent av Norges L=style. Unntatt fra dette for-
bud cr dog salg til den so.1 allerede so.a allerede har tilsvarende god-
kjcnning av n=ingsderaartcracntet etter den tidligerc forordning av 17dc
juli 1942. Wknad om godkjcnning soni grossistå detaljist ellcr forcdlings
bedrift ettcr den nyc forord'aing 471åvære in_ sendt i rckoralaandert brcv
til 2,orgcs Ii3rutyJ_e, Kongcns gate 15, Oslo, inncn to Ilåneder av den dag
forordninger. tråte L„raft (25dc fcbruar is) Inntil söknadcn blir
avgjort, kon salg ov foredlede pelsdyrskinl, til sökorcn fin G sted
uhindret av dot ovenfor newitc forbud safra.it sökercn traligere har dreve
o:a.-c-Å1ifi-av.s111;c.,skinn.

Selvom det forclic-or godkjen inc „:av Horges
Lez.styre son grossist, bu:Idtakor ellor belsvarchandlcr sou savidt angar
ol..settaing av ocredte nusdyr og vilt cller framstilling ot oisetning
av palsvarer av Slike skinn eller sn -r.ad herom cr in scndt, cr det.like-
vel nödvendig å ilrsende slik saknad om godkjanaing som grossist, detaljist
ollcr foredlingsbedrift ettcr den lye fororening om oisetning av .pclsdyr-
skj_ir,

Osle dcn 17de :lars 1945.

»Uorgcs LEarstyrc. STURISSON.

S'FLIRL:SSON, S. 7799'.
1*•••

ID.JiISBESL=13-12. FOR GR dSR OG

Oslo 21,30 (29). Prisdilektoratet har nu fastsat'; cye priser
for gre)nnsaker eg blorastorplanter og for )1antcskolcvarcrd fdlgenc"c
kun. gjöringer:

I• Prisbeste_=lser for gransak og
blolisterplantel, I-un_gjöring nr. 645.

II. Prisbestwalscr for olantLskolevarcr,
kunngjöring nr. 646.

Dc nyc bcstc 41c1scr cr trykt i pristidende
NRC nr. 2 ::or 1945, og trer ikraft dcn 15de nars 1945. Pristidende fåcs
kjöpt bl.a. i alle landets aviskiosker, Det viscs forövrig til presse-
,aeldinger i anlcr-nincr saken.

,Prisdircktoratet Oslo den 15de .uars 19a5.

STU-2,LLSSON.

SVE,RL, TVEITO .L3EGR.VET.

Oslo 18.30, (15). Byråsjc2 Sverre Tvaito ble bå1fbrt i dat nyc
hre.aatorict idag under stor deltakclse. Tilsteac var bl,a. ilinistrenc
Riisncs og Fuglcsang og lainistcrialdirigent IdLLlcr. Idinistcr Riisncs
talte vad bårcn og hyldct lrarcron, skaldcn, ungCo.usfileren, stridsliannen
og frautidsnannen. Det ble lagt ncd cn lang rckke kranscr, bl.a. fra
kultur - og folkcop.)lysningsdcparteracntot vcd Lainistar Fuglosang, fra Reichs-
koakiissariat vcd ministerialdirigent Liülier, videre fra Norcgs Ungdoms-
lag, NSUF, Oslo &:.korshus Fylkcsorganisasjon,Rik=opagandaladelsen og
cn rekke mållag utover landet. (Riisnes talc fdlge=r neste side).
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nINISTER RIISNESI TALE.

Llnieter-n sU3dret i varme ord avdbde og

Ein frend cr det som ti idag sdkjer å
reise det minne som Sverre vci.to hor so fullgod ein rett til. Heienlande-L
vårt der vest, retterlandethelser Sverre Tveito idag. Strende og lider,
storhag og hbefjell, ijordenesnn glitrer i vårsol, bredane som skin,
titdane som,reisar seg helsar honom, Let er folket vårt som ennu bur
på dei ganle tuftene, Len anden folket i de.nc slektleden er ikkjeden

4iihr same djerve som dette folket åtte den gången vi vann landet 01Q rydde det.
Noregs Ungdomslag ga ikkje dettc le.get oss eingong lov til a tru
anderleis? Tusener titusennr unge sinn vakna og gibdde - som i den
unge vossingen Sverre Tveito kjenslone for den dyre arven som slekts
leden vår fokk'åhalde oppe, Der fanns grobotn i denne lagslyden for
vokster ei nasjonal ssmling som sjelden för her i landet. Men
dei isom styresmenn og 1.erkesmenn skulde vera, 1,orleis var dct med mange
av dei? Itte dei so2. Sverre Tveito syn pi sjblve grunnlaget?Tveito
såg at utan grunnlap;et brotnar alt iho,) eller vert vergelaust. Alt er
skapt og blir halde u»c av ect heilare blodet fwdrene ga oss.Det vi
eig i fellesskapmed heile resen, sletsleden vår kom til å oppleve
Ragnarokk. Noreg er i naud. St(3r-,?e cnn på tusen rAr. Skal folket vårt
med den germanske folkerett Jydes eller leva til nye vokster og m.e?
Klart syna Sverre Tvcito,dette cr det verkelcbge og veldige daesens
spursmål til oss. 2en folket or, ungdom en vår Noregs Ungdomslag -
stod ikkje med honom som cin reann fraifor lina og stridde for"vart blods
vår stammes sak"

Vonbrot på vonbrot vart lagnaden hans. Det
måtte teere på lekamskraftene hans. icfl ned kreftene i sjel kom det
ingen vel, nden var den garac ukuclige, Li glede hadde han iallfall,
den stbrste ein mann oc kvinne i denne tid kan eige. Han var usvikelig
viss un at i denne tidi ikkje den store hopen men han og don mindre
flokken - farer livskampen for folketvårt,og er stridsmann for det
gode, er Guds stridsmenn.

Trass i alt.Dei rike gledene skapte solskinr
der han stridde. Trufast og ta-o)or var han i den store striden,

Pabtor 13arby 2to ferajordfestinga. Etterat
songen't,Logarmen din om Noreg" var sungenslutta högtida med at eit
strykeorkester spela Griegs "H4ertesorg".

BILULYKKE.

23,00. (40). En bilulykke hendte ved 17 tiden igår kveld
ved Bislet i Oslo. En varebil kom kjbrende nedover pilestredet og sk4ente
inn på fortauget ved hOldeplassenfor trelleybussen. Her sted endel
menntsker og en av dem, Gerd Jbhanneasen,,bletruffet av bilen. Hun pa-
drog seg store skader ch hodet og döde kort etter.Den onkomne var 24 ar
gamnel.

NY LOV OM INGENIORTILEN.

Oslo 23,00 (36). Ministerpresidenten har vedtatt og under-
teknet en lov om rett til å bruke titelen ingenibr. Loven bestemmer at
t3,te1en diplomingenibr eller annen titel med ordet ingenibr eller an
forkortelse av dette forekonner bare må brukcs av person som kirka og
undervisningsdepartementet eller den det gir fullmakt, gir autorisasjon
som diplomingenibr eller som ingenibr. Rett til autorisasjon har:

Å. Som diplomingcniör den som har avgangs-
eksamen I ved norskhöyskole eller ved utenlandsk teknisk hbyskole som
etter dmtttak av departementet forsåvidt likestilles med norsk eller II
fbr 1915 etter den hbyereplan ved en av de tekniske skoler i. Oslo, Bergen
og Trondheim el1er som bergkanAådat ve,d Universitetet i Oslo.

uttaltc:
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INGENI0RTITELEN. Fortsatt.

B. Som ingeniör den som har eksamen vcd
en hdyere teknisk fagskole i T¥skland drevet eller godkjent av Staten,
når siik eksaken gir rett til 4enne tittel, elever ved annen teknisk
skole som etter vedtak av departementet likestilles med diøe.

Som ineniör kan også autoriseres person
som ikke fyller vilkårene ovenfor saframt vedkommende har apjvstendig
teknisk praksis på ingen:örvirkets område i minst fem år og departe -
mentet eller den det gir fullmakt finner det godtgjort at vedkonmende
gjennom studium og praksis har ervervet kunnskaper saM tile4er auto-

isasjon. Den som uten autorisasjon bruker titelen diplomingeni8r eller
j-flgeniör straffes med bdter, forsavidt forholdet ikke ramea av ct
Vtrengere straffebud.

ijDÖDSDO2D,MR I OSLO.

1). Harald Ryller, f, 5/7/1913 i Oslo,

2), Per Steen, f. 24/6/1926, Oslo, bopel

3). Kjell Uddal, f, 23/8/1904 i

tilhörte en sabotasjegrup-.3e son ble ledet
av den beryktede Ragnar Solli som allet'ede er ddmt. llyller haddc utter
op)drag fra sabotasjegruppen lagct en skisse av det mckanisk.e verksted
Olaf Fahre i Oslo, der han arbeidet, Dermed gjorde han det mulig å legEe
et plan for sprengingen av denne bedriften og utfdrte så sprengingen
etter å ha fått undervisning i bruk av sprengmidler saeimen med en annen
som var ansatt i bedriften og som han hadde innfrt i rgabotasjegrucen-
Steen arbeidet•sonneren 1944 i den samme sabotasjegru2Den. Hans bror
mistet livet på grunn av uaktsomhet fander et sprcngsto2:fattentat not en
slipesteinfabrikk i Fetsund, Per Steen tok avgjdrende del i sprengstoff-
anslaget mot slipesteinfabrikken i Sandakerveien i Oslo og drev også
meget mod ulovlig vtrksomhet på annen måte. Kjell Uddal arbeidet i lang
tid og helt til han ble arrestartt i den sam-ie gruppen og var fullt 1:la2
over dens mål, Ean formidlet sabotasjeoppdrag og andre viktige informa-
sjoner. Da han i kraft av sin stilling ndt hdy tillit, ytet han gruppen
verdifullc tjenester og fremmet derfor sabotasjevirksoFlieteli i vesentlif
grad. Alle de anklagede blc ddmt til ddden.

De anklagde
Earl nenry Tangberg, f. 7/3/1923 i

Hdyendal, Bopel Bryn, Oslo, ,
Hans Walle, f. 22/2/1925 i Oslo, Dopel

Bryn, Oslo,
3), Harald Arnfinn 1:oe, f. 12/11/1906 i

4). Arvid Andersen, f, 21/1/1922 i Oslo,
bopel Bryn, Oslo, hdrte til cn sabotasjegrupve i den militære organi-
sasjon. De anklagede deltokelpå forskjellig mate i ulike aksjoner. Gruppen

. satte kartoteket til borgervakten i Oslo i brann, rövet dagens kasse
fra Holmenkollbanen på endestasjonen ved Nationaltheatret og stjal de
fleste skrj,vemaskinene o annet utstyr i de to formacr i Oslo under bruk1 -1
av makt og trusler med vapen. Noen av de anklagede brukte uniformer til
det notske ordenspoliti og falske polititegn for således bedre å kunne
gjennonföre sine forbrytelser,Ssærlig de anklagedc Tangenberg og Walle
mottok betydelige pengepeldp for sin virksonLet. Alle fire anklagede
ble dömt til döden.

Oalo 24.00. (44). Det or utsendt fdlgende meddelelse fra der
hdhere SS - und Polizeifnhrer Nord hos Reichskommissarfttr die besetzter

,Aorwegischen Gebiete
14 sabotdrer og terrori ster har vært sttlt

til ansvar for SS - und Politeigericht Nord. De har utfdrt tallrike
shbotasjchandlinger eller stöttet slike og dcrmcd tilfyet det norske

MUhn betydelige skader foruten at de har skadet tyske interesser.
De anklagede:

bepel Oslo,

Oslo, og

bopel Oslo

Oslo, bopel Oslo og
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bopc1 Oslo,

bopel 0s1o,

Sverige, bopel Oslo,

bopel Oslo,

Fredrikstad, bopel Oslo,

Aker, bopel Oslo og

bppel 0s10
hadde tildels ledende stillinger i for-

skjellige sabotasjeenheter.
De anklagede deltok p& forskjellig aåte

i ulike anslag. Dc sprengte et bensin1ager på Grorud, ct lagcr for
reservedeler i Ringnes Dryggeri i Osle, et bensin1ager i Oslo i
Schwensensgate, verkstedet KoIberg & Caspari i Oslo og bilprdvean-
stalten på Sinsen.

De fleste av de anklagede var dcssutcn
på å rdve varelagret til Arbeidstjencsten.

Det op)draget som de anklagede Frank Olsen
og Storm deinholdt utfdrte er karakteristisk fOr de retningslinjel
sabotasjevirksonheten ledes etter. Da de sprengte bensinlagret i Schwen-
sensgate i Oslo, sprengte de også vannledningene i huset forat brann-
vesencts arbeide skulde bli uten virkning. Fdlgen var at tre norske
sivilpersoner ble drep1 i huset son brente helt opp. Alle de syv an-
kIagede ble dönt til döden. Etterat dcr hdhere SS und PolizeifUhrer

411». hadde bekreftet dc 14 dödsdonnene og etterat der Reichskonmissar fUr
die besetzten norwegischen Gcbiete hadde avvist et benådningsandragcnde
for santlige dönte, ble donaenc fullbyrdet ved skyting.

:ILDINUR FRA STOCIj101211 PÅ NOR,5K.

S.R. 22,15, Antallet av sabotasjehandlinger soa natt
til igår ble begått not jernbanean1egg i ITorge er det störste som
hittil har forekonact en gang, nolder,svenske aviser. (endel
ord uhörbare)

1:idtre av bygningcn raste saamen og
venstre del måtte sprenges bort da den var farlig for trafikken.
Bygningen var bevoktet av tyske vakter men det hindret ilke sabotdrene.
1:ærnere neldinger cr innldpet oa sabotasjehandlinger i Östfold sati:e
natt. Söndre veksel på Seberg 'tasjon på strekningen Seberg Ski er
sprengt, likeledes en betongmast med Hafslund stasjon. En ledning ved
Sarpsborg onformerstasjon er sannsynligvis sprengt. Ved Onsdy ble begge
innfartsvektene sprcngt, dessutcn en del ledningsmaster. Ved Seiox
stasjon cr sannsynligvis tre ledningsnaster s"erengt videre lednings -
Ilaster på strekningen Såne Vestby.nernledningen til ;Ski onforJerstcn
sjon cr sprengt og på Ski en traktor. Strekningen fra Oslo til As og fra
Ealden til I.Cernsd er trafikkrbar, men på Ostfoldbanen ellers er dct
stopp. Strekningen fra Kornsö til Oslo er uten jernbanetelefonfor -
binnelse. Det mcldes videre fra Oslo at tyskerne cr tause on dc for-
holdsregler son planlegges. Nazistavisene Dringer inidlertid saro
koaaentarer og truslcr. Gjennom TT ble dct ikveld meddclt: Trafikk -
forvaltningen i Obteborg, Dalarne, G'åvle jernbane har fra distrikts-
sjefen i Halden-fått aeddelelse on at det ikke er noen trafikk på
strekningen Fredrikstad Osle, Il - ekspress frakt og reisegods samt
reisende kan inntil vidcre ikke befordres til stasjonen forbi Fredrikstad
heller ikke på den östre linjen forbi Sarpsborg. En noe avvikende bcskjed
har J-ernvegstyrelson telegrafisk fått fra sentralstyrelsen for de Norske
Statsbanene i Oslo, der det heter at trafikkstop-oet på ilstfoldbanen be-
rdrer strokningcn Halden Trafikken fra Sverige derfor over Charlo-
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Do anklagedc
Frank Olsen, f. 30/21/1922 i Vestby,

Storm Weinholdt, f. 11/1/1920 Oslo,

Erik Bruun, f. 29/10/1920 i Sponger,

- 4). Kårc Olafsen, f. 19/1/1920 i Sörua,

5)4 Henry Gundersen, f. 5/3/1020 i

Kjell Ramberg, f. 18/7/1922 i Östre

Johann Nordstrdm, f. 5/6/1921 i Oslo,
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STOCIGIOM PL NORSK, Fortsatt.

Ad.ainistrasjonsbygningen i Oslo var solve
Statsbancncs hjerne. Her lå eeneraldirektbrens og santlige fagsjcfcrs
kontorer, Statsbanones ho7cdkasse og endel av ingenibrkontorene. Og
her lå det tyske traneportkonnLudantur son har ledelsen av all railits
og sivil trafikk,

'a.3,botasje .Jot kommunikasjoncnc inngår
som et lcdd i de norske og 11:Aerte tiltak hindre eller sinke over -
fjring av tyske trop)ertil andre fronter. Sidefi ifjor somiler or det
stadie rcttet angrep mot jernbaneanlegg, havner, skipsverfter, olje og

krir bensinopplag verksteder og liknende for å vanskeliggjbre tyskernes
transporter Man antar at tyskerne i september ifjor da de begynte
uttrekningen fra Finnlandhadde ea 20 divisjoner i Norge og Finnland
tilsamlen. Disse skulde ott,r planentil Tyskland snarest mulig, men
transportenfra Nord Noree cr uhyre vanskelig. Det cr barc en gjennom-
gangsvei mellom Narvik og ïSo i Rane del Noxdlandsbanen slutter. Fra Mo
til Trondheim fins det en enkeltsporetbanc og ofra Trondheim til Oslo te
linjer over Dovre til Oslo. De Alliertc aktct korke tropponc inne
Britiske fly og flåt styrker har blokkert kysten for tvingc tyskerne
til transport over land og hindre tilförsler av kull og olje. Saatidie
har britiske fly st*adig foretatt minelegging i norske farvann og rottet
uopphörligo anercp mot konvoyer. iorskefallskjermtro-Jper har vw.rt land-
satt og har sprengt jernbancn på flcre viktigc steder.

Tyskerne nåt e ovexfbre en stor del av
trafikken til havner på beggc sideg av Oslofjorden, bl.a. til Fredrik-
stad. Etterat 12 sle.ocb.°,ter vcd et kup ble fört til Sverige (flerc
ord uhbrbare) hvor store tap i personcll tyskerne har hatt under
dinc transporter mclloiNorge og Tyskland er kjendt.

Nir siGt nulancr for
8de mars en Don Lroni:.ken har i

skriften: Hva kan Sverigc
gjbre?

I artikkelen som er tatt opp og konnentert
endel svenske aviscr heter dct bl.a, at det ikke pr morsont ikke å

kunne klare scg selv, nen en svensk inusats i en gitt situasjon kan
skåne Yorge for storc lidelser og omfattende bdeleggelset.

liena situasjonen idag ikke krever nocn
niilitr innsats fra svensk side, cr det viktig at forberedelser treffes
o? at kampenheter står ferdige. Dc kan ogSå virke forebyggende på den
maten at tyskerne avstår fra planlagte terrorhandlinger og de cr gode
kort å ha som påtrykkingsmiddel i en akkutt situasjon.

I artikkelen i den frie norske avisen
heter det videre at ettervåpenstillstanden blir det tskerne det kouncr
til å avhengc av. Komer dc distplinert til å leggc ned våpnene eller
kommer de til å herje oe rasere og forsdke å dra med så mangc nordnenn
som mulig i averunnen? Vi må håpe det fbrste skriver Kronikken.

'1Jet er også mulig at tyskerne lettere tax
fornuftcn fangen dersom do vet at store svenske styrker står rcde til
å strbmme over grensen den dagen et norsk hus blir satt i brann. flen

111". fortsttter avisen, vi må forberedc oss på den siste muligheten. Om
tyskerne begynner å herje og finnmarkisere resten av landet eller om
de fiendtlige avdelingene i landet begynuer et voldsom indre op3gjbr
i sin skuffelso over at krigen er slutt, da haster det, Herrefolket
må uskadeliegjbres fbr det har bdelagt for meget, drept for magge
uskyldige nordmenn og fjr folket sulter ihjel undcr dc kaotiske for -
syningsforhold som kan oppstå. Da kommer vi til å behbve'den svenske
hjelpen son vi ellers helst vil forsbke å klare oss uten, skriver den
ftorskeavisen og anbefaler at det på svensk side skjer forberedelser slik
at en rask inngripen kan skje om det skulde behbves,
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KANSKJE HAN ER EN"BRA" KAR DA?

Oslo 20,30 (29) Norses idrettsforbund meddeler: Tidligere
kretsidrettsleder i stfold Leiv H. Eredde, Fredrikstad, er fra 15.
nars 1945 og inntil vidEre diskvalifisert fra all norsk idrett.

DANSKE SALOTORER =RETTET.

O.R. 12,00, Der höhere SS und Polizeigreieht har dömt
7 danske sabotörer til &iden for sabotaje. Sabotasjen var vesentlig
rettet mot jernbanene. Domene er fullbyrdet.

MORGENP0S72,N 01 SALOTASWAMOLINGENE.

1200. Forbrytere utstyrt med våpen og spreng -
midler fra landets fiender hEir atterEått til angrep mot'ået norske
folks vitale 1nteresser, sriver 1±erzen;Dosten i samband msd de siste
sc..botelsjehandlinGene.

Disse -Jetclte laLeier fof landets virkelige
fiender har nu örensri1lij stt seG sol n.l å sulte ut det norske
folk. LanLets livwerve (:et gjolder tildörs1ene av måt og brense3,
vIe jernbaner skalru rees.

Dicse fm,brytere Cr nu blitt hele folkets
fiender hvoi 2o3:tsetter n)rGenposten, For
sulten o hJden vil ra. c hele det =s1 :e folk den gans våre
Loq,uni.hasjoher sto)l)cr

eet norskefolk nu forstår dette,
oe weiser Seg til salet kax aLtivt 4,lot dette fotbryteronde, er dete
skjebne beseGlet. ki hver -assiv 'eilskuor til dete skjebnespill
er nu nedansvarlig i Len skje ff0 som t-..-u.er dem. For det skal alle
vs3re klar,over--t (-_en da hele det norse folk samier seg til
aktiv kemp mOt;disseforbryterne, den daG vil nyndighetene være istard
til å slå deL, ned Godt. TJvis iLkc fj_.r vårt folk snatt se den

bynene at hunersnJden stå, fo.. dbren i Norge, slutter
.,eigen-)esten,

DRUE:INGSULYKXL.

O.R, 12.00. . Den 20 ar Samle EartinLien fr4L5ten
drukhet igår kve1. i en storråk i-Glomma,fortailler '6,stlndngen.

rx-X23C xxxxx



TIL FORTROLIG ORIENTERING.
Ikke til offentliggjbrelse.

19. mars 1945.
1 ••  ••

NYHETSOVERSIXT FRA SIANDINAVIA
VED

Regjeringens Informasjonskontor.

Meldinger, lördag 17 mars 1945.

Nr. 1411.

Teanfork1arina: 0,R.-0s10 Radio,* F.R,-Finsk Radio,-S.R.-Svensk Radio
D.R.-Dansk Radio, "Oslo" tyskkontrollort NTB.

.B.: Det vesentligste av stoffet skriver sog fra nazistiskc kider.
4141hr—.

FOLUSENDEREN "NORGES FRIHET"

Fryktenforglyuje1de1sen. Nazisténos stilling blir mor og m£i. for-
vilot, De innrbmmor na dc allicrtcs stere overlegenhet. Det gjoldor for
dom nu om å kjemposå lenge som barc mulig for å forlenge sin nazi-til-
være1se ennå en s takketstund. Hed donne hensikt for öye sender Göbbels
og hans 1aksbier dc groveste lögne om rus ornes oppfbrsel i dc okkuperte
nazi-tyske områder og om forholdene der. Selvfblgelig forsbker quisling-
pressen å ettcrapc dettc ettur beste evne. NaZibandittene har i dn tid-
ligere besatt sovjet-områder, Polen, Frankrike, Be1gid som i de bVrige be-
satte land og omrader, som Tsjekkoslovakia, Danmark og vårt land, gjennom-
fört den mest blodige terror som v i nocnsinne har vært vitne til. Ikke
så få av våre beste landsmenn er fal1t som offer for dercs grusomheter.
Deres framferd i Nord Norge taler sitt mcget tydelige sprog i denretning.
hå gjbr Gbbbe1s hetz-propagonda, livlig understöttet av quis1ingpressen,
alle anstrengelser for a innbiliö dct tyso fo1k og bcfolkningen i de
cnnå besattc områder, at sovjet-troacne farer fram like brutalt og besti-
a1sk i de av dem bcsattc omrader. -1)å donne måte skal det tyskc folk fås
til å fortsette don al1erede tapte kamp mot de allierte. Denne propaganda
er ikkc bare rettet mot sovjet-treppene, men også mot våre vestlige al-
liertc. ;Den,este hensikt som don nåzistiske ledelse har mcd denne hetz-
propaganda or en siste anstrefigolsc for,å oppfylle Hitlers trassel om at

skulle hanE2tape dcnne krig, så kan han trekkc helc Europa og da först
og framst dcn tyske befe1kning med •seg i avgrunnen.

, Hva Sovjet-Samveldet angår så er stillingen
helt klar. Det prbver og koMmer også til å trekke alle nazibanditter til
ansvar for dc fryktelige-forbrytelscr de har gjort seg skyldig 1 i de tid-
ligcre besatto sovotområdorog de besatto land Europa, V. 1:ommor iake
til å legge hånd pa kvinner, barn og oldinger som nazistene gjorde det i
de besatte land, ne de forbrytere s om har myrdet våre kvin_ er, våre barn,
våre gamle og syke, de kommer til å få sin stra2f og det en streng straff.

Dette vet også de_nazistiske forbrytere og
derfor forsdker de nå å skremme det tyske folk til å gjbre en siste for-
tvilet kraftanstrengelse for å redde de nazistiske morderes usle liv om
enn for ensLakket stund. Dette er hensikten med Göbbels f  siste hetz-
propaganda.

s1opatrioters vinner beundrin • Hele den frie presse og radio omtaler med
respekt og beundring det avgjörende som vår aktive kampgruppei Oslo og
omegn siste onsdag rettet mot tyskernes jernbanetrafikk i vart land.  dde-
leggelsen av t)stbanens jernbanentasjon og de nærmest1iggende jernbanebroer
og sporskifter har ikke bare vært et alvorlig slag mot okkupantene,men

sprengninsen av Ostbahenes hovedbygning hvor ikke bare Statsbanenes
hovedkontor har sitt sete, men hvor ogsa tyskernes Militære administrasjons
myndigheter for jernbanetrafikken har sine kontorer, er et slag i hjertet
for okkupasjonsmakten. En av fblgene av denne aksjon er at all transport
av tyske tropper via havnene i OslofjDrden er innstillet.

Det som særlig kjennetegner denne aksjon er
ikke bare dens omfang, men også den store organiserthet og omtanke som våre
frihetskjempere har lagt for dagen. Men fbrst og fremst viser denne aksjon
vårt frihetselskende og kampvillige folk nå for alvor begynner å ryste av
seg tiddexne av do korslagte armers kamps innflytelse og at forståelsen
begynner å glbre seg gjeldende at Nol,gG0 må vi kjempe for selv.a
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"NORGES FRIHET" (fortsatt)

Våre frihetskjem)ere er klar over at ndzi-
bandittene nå vil sette i gang . omfattende og blodige repressalier, men
de er også klar over hva de vil og vil gi undertrykkerne svar på tiltale.
For hvert overgrep de måtte gjöre overfo vårt folk, vil nye slag bli
rettet mot deres livsviktige trafikksystem, mot deres liv, mot deres mili-
tære anlegg, mot deres administrasjonsapparat og mot dem selv. for hver
eneste patriot som de måtte krunme et har på, skal de betale tillobbe1t
igjen. Det er frihetskjemperne faste beslutning i Oslo og omegn. På vegn,
av alle frihetselskende nordmenn retter vi en hjertelig takk til alla
tapre frihetskjempere som har deltatt i denne storstilte aksjon. Deres
navn vil for alltid lyse i vårt folks historie. Fribetskjempore over
hele landet: Kjemp solidære med OslopatrioteneI

De30,s61 en e Grunnlaget fôr folkets framtid er aolidari-
e mel om a e lag, mellom grupper v vårt folk som vil et fritt 14nd,
rensetfor nazityskere og quislingforredere. Denne solidaritet ligger til.
grunn for den nasjonale frihetukamp mot de tyske okkupanter.

I begynnea),sen, da frihetskjempernes antall
var lavt, var vart folk iLke helt klar over frihetskjempernes oppgaver i
kampen oda hadde Gestapo mere hell i sin kamp. Nen'i dag, når hjemme,-
arno6n teller aktive frihetskjempere overalt i landet, når utryddeken
av Gestaposbdiler öker i omfang og styrke, når vårt folk*har innsatt at
nettopppartisanenegg sabotdrene er vårt folks hjelpere, må Gestapo
gripe til andre midler for å mote dem, Våre frihetskjemper4 sabotörer
og partisaner stemples av gestqobödlene som kriminelle forbrytere, sara-
funnsskadelige elementer. For a begise dette oppfinnes de frykteligste
forbrytelser som patriotene skal ha begått mdt sivilbefolkningen. På
denne måte forsöker de å skape en stemning mot våre aktive frihetskjemper
Samtidig utlover de store beldnninger til eventuelle forredere som er be-
redt til å itlevere våre landamenn til Gestapo. I Oslo er det f. eks.
utlovet en pris på 100,000 kroner for patriotenes hoder. Dette er vanlige
Gestapometoder som anvendes i alle land o som også praktiseres i vått.

Men på samme måte som denne metode ikke har
fört til noe resultat i andre land vil den heller ikke lykkes i vårt.
Det erdiodWive frihetskjempere som likviderer Gestapobanditter, quislinger,
provokatörer, ddolegger tykernes jernbaneforbindelser, livsviktige be-
drifter lagre c) kaserner, depoter, som overfallertyske troppeavdelinger
eller pa annen mate bekjemper tyskerne aktivt,som er vårt lands nasjonale
helter. Det er enhver borgers plikt å hjelpe dem på alle mulige nater, a
holde dem skjult for tyskerne. Her har framforalt våre kvinner store,
viktige oppgaver. I kampen mot tyskerne er vi alle solidariske. Den som
bryter med denne solidaritet, er en fiende og må også behandles som så-
dan.

Tysk vaktbåt deserterer, En tysk vaktbåt -)å omlag 100 tonn, som var
s asjoner i slof-j-orden, er av besetingen blitt fdrst til Strönstad
Svcrige, hvor den tyske besetning anmodet om å bli stillet under svensk
beskyttelsc, Den tyske vaktbåt ankom i går inn til Strömstad havn,
ledsaget av en svensk båt,

IDRETTSRLVY.

De-1.6 06.30(2) N.I.F.Ts idrettsrevy i Turnhallen fredag ble
meget vellykket. Denne slags stevner er ypperlig propaganda for idretten
og skaffer den mange nye tilhengere. Stevnet ble apnet med en defilering
av samtlige deltakere, hvoretter forbundsleder byråsjef B. Th. Fjeld ön-
sket velkommen.

Progranmet ble innledet med en medauoppvis-
ning under ledelse av fru Eva Ring stad Nielsen. Deretter var det tre boke
seo)2visninger ved Ingvald Olsen og Håkon Kindervåg , Thor Wvås og Arhe
Lund og bokselederen Fredrik Knutsen mot Reidar Fjeld. Roy Bach og Bir-
ger Due-Lbirås viste publikum noen av brytekunstens finesser under ledelse e
av Olav Hanssen og Carl Cooper, Bengt Höyem og Elis Lund hadde kppvisning
i lengdehopp uten tillöp. Gooper gréide hele 3,2.9. En oppvisningskamp
fjærball under WaitherAndGroons ledelse hAddo -også publikurw mdget utbyt-
te
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INTERM NED EN FELTPOSTMESTER,
11.4

0,R, 18.30 (aktuolt) Intervjueron, Alf Glong(?), fortalte hvor-
dan Rgruvobyonn'itFlAnmark, på grunn av sitt fortrinlige skiterreng, har
fostret noen av landets beste skildpere. De harde vinterstormer oc slitet
i gruvene har herdet den unedom som er vokset opp derinne i villmarkens
favn. I kvell hadde intervjueren en av sine kamerater fra gruvebyen, SS-
Rottenführer Henrik Lund, toran mikrofonen. Lund var nettopp kommet heim
fra Ungarn etter fire års tjeneste ved fronten i Logionen og ved Regiment
Norge. Han er særlig kjent under navnet "Postmesteren" og som sådan har

Lhan vunnet stor popularitet. Som de fleste frontkjempere liker han ikke°a snakke om sine bedrifter ved ftonten, men det kan nevnes at han har fått
krigsfortjenestekorset med sverd, foruten 0stmodaljen. Henrik vil nå for-
telle litt QM sine opplevelser som _postmester:

Gleng Hvordan gikk det til at du ble feltpostmester? Du var jo baker i det
sivile liv, ikke sant?

Lund: Jo, det stemmer, men jeg ville kjempe og ikke stå i et bakeri langt
bak frontun, jeg glemmer ikke den fbrste post som kom til oss. Det var
ikke mange brev, men en gO slump med Pritt Folk, Jeg fikk da i oppdrag
av vår avholdte kommandbr, major Bakkel å gå rundt til kompaniene og dele
ut posten, også Fritt Folk. Fritt Folk kam forresten hcle tidenregelme3-
sig, og etterhvert begynte det også å kome brev. Jeg gled da likesom
etterhvert inn i stillingen som postmester.

Glen Har du hatt noen opplevelser som -postmester som lytterne kunne ha
nteresåe av å hdre om?

Lund: Ja, opplevelser har det vært nok av, men i det store og holc var det
en behageli stilling. Offisercr c) menige var for det meste greie å ha
med å gjdre, mencbt hendte nok at nar det vat gått manee måneder at det ik-
ke var kommet brev, fra kona eller kjæresten, at de kom til meg og beklaget
seg oVer dette, idet de hevdet at kona eller kjæresten skrev tro graiger

Lj uka, mens Ola, sam var fra samme gata, fikk brev i går. Da lurte de på
om jog hadde tatt og lest brevene deres. Jeg måtte da ta og vise dem alle
breveno, så de kunne se at jegohadde nok å lese hvis jeg ville, Dc ble
da gjerne stå og se tvilonde pa mog.

Gleng: Men'etterhvert fikk vel alle brever til slutt?
Lund: Nei, dessverre. Det var just en ting som plaga meg mye, at det 'var
sa mange som ikke fikk brev i det hele tatt. Mbn en vakker dag kom det en
meng!le brev påtegnet "Til ukjente". Så fikk jeg on kjærkommen anledning
til a gi disse ensomme, som aldri fikk brew, flere brev og hilsener hver.
Det gleder mcg ennå å tefike på hvilkon glodo det vakte hos dem. Mange kom
hen og ville omfavne meg, skjdnt det var mange gode mennesker heime i Nor-
ge som hadde skrevet brevone og burde hatt all takkon. Enkelte kam senere
og fortalte meg at de hadde funnet seg en hjertenskjær gjennom min formid-
ling og at de skulle gifte sgg når de reiste heim pa permisjon. Eg håpew
at noen av disse hbrer meg na og at de er blitt lykkelige.

Gleng: Du'gar jo
Lund: Ja, vi lå i 13 måneder foran Leningrad. Her hadde 4eg 72 km. å kjbre
med lastebil for å hente post bak fronten. Vciene var dari4ge. Julen

, 1942 glemmer jeg ikke så fort. Julaften startet jeg fra bataljonskvarterct
skulle hente pakker fra Frontkjemperkohtoret, samt brevpost, I en frem-

med landsby som jeg ikke hadde vært i fbr, åpurte jeg en russisk damo et-
ter voien. Hun viste meg ut i elendigheten, idot hun visto meg nedover
en bakko, Det var mbrkt og jog visste ikke ordet av det för bilen sto
under vann. Tross dot var sentopå natton gikk jeg inn på den försto, den
beste bondegård og la meg ned pa kjökkengulvet midt for ncsen på tre •
russiske kvinner. Försto tileflagsmergen kommanderte jeg hele lands4ren,
kaller og kjorringer, til a ta hestene sine og til å hjelpe meg til a
dra bilen opp av gjbrma, Utpå aftenen hadde jeg bilon oppc og kunno kjbre
videre. Alt gikk siden fint, og jeg kom vel tilbakc. Da haddo jeg vært
borto i to dbgn, Gledenvar stor da jog kom mod juleposten og delto ut
Frontkjemperkontorets pakker undor full musikk fra Ivan sitt artillerl.
lUutsolig kom on granat og troffer pakkon til on av mine kamerater, så
pakken med hole dons innhold ble ddelagt holdigvis uten å såre ham.
Outten grov nede i resteno for om mulig å finne noo som Var holt, mon
det enesto han tant var kortet med hilson fra Fbreron. Han mutrot dat
" Ja, on-glede blc det dog i all olondighet Förerens hilsen har jog da
bohold, og dot er dct fimr)storor meg."

12ort.gettelso)
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FELTPOSTEMESTEREfilfortdått(
.... ......

	 Har du ellers noen lyse minner fra fronten?
und: .Ja, særlig gledelig var det å fartc rundt til sykehusena, mod brcv og

pdkker fra heimene og da var det alltid spbrsmål Ctter Fritt Folk som hdr
vmrt trofast og har funnet.fram til allo fronteno hvor vi cnn har vært
enton det har vært i Syd oller nord.,

219.8E: Hondte det nocngang noe så at posten ikke kom fram?
Lund: Ja, jcg husker sposielt et tilf611 i Kroation. Vi v4.sste at i .,; lå

18 sekker med post og ventot på oss, men vi hadde jo ingen anledning til
å hento dem. Mon så ble  de  sendt med t og til oss. Undervogs ble togot

Lprongtlufton av partisanor, mcn om nattert kom flore nordmonn til ulyk-
"Itesstodet og samlet restene av vår bdelagte post.
.91,9241Ja, det må ha vært sbrgelig ikko å Xunne overlevere gutta denettor-

longtede post. Men jeg har hört at du var flInk til å bergo posten ved
flere adledninger.

Lund: Jo, det honate jo, Engang hadde jeg instdLlert mitt postkontor et
dd i Russland i et hus som hadde tilhbrt on kommissar. Huset var
malt og mbblert med piano og vakre mbblcr som er en sjeldonhet 1 Russland#
Postkontoret ble dog ikke garrielt der, Ivan hadde merket at dot var noo
der, og en formiddag sendte han tro hilsoner i form av granator som satte
huset i.ban,rien jeg klartc dog å redde oposten til gutta.

21eng:  setdet er altsa ikke helt uten fare a være postmester ute ved fronten?
Lund. Nel, sær)4g er det forbundet mod mange farer å farte rundt hvor aet
' er partisaner. Disse legger særlig sin elsk på postbiler c) vil gjerno

ha sin del av den norske post. Dot er jo alltid farcfritt a bringe brev
fram til de forroste'vaktpostene heller. Hon når jeg visste at et ettor-
longtet brev fra mer, kone eller kjæreste var kommt, måtte og skulle
ddrossaten ha ddt, hvvr utdatt enn poston var hver.han bcfant seg.

Glon Er du blitt sårct noen gang?
Bare ved skuddsår. Personlig tror jeg at det'or min mors bönnor som

dr hjulpet mog uskadd gjennowfire års stadige farer.
Du kommer jo dirokto fra Tyskland. Evordan var stemningen der etter

du mange fryktelig:bombeangrep mot sivilbefolkniugon?
Lurd: Stemningen var fantastisk god, Dot stre2somme og flittige tyske folk

greier ikke do anglo-amerikanske gangstcre å knekke. Motet og troen på
soir for nasjondlsosialismen Og dot nye Europa under ledelse av denstor-
germanske fbrer, Adolf Eitlor, preger alle enten de er unge eller gamle.
Ett er åikkert ikke noe annet folk på jorden ville greie å holde de
svmre strabasor som det tyske folk er utsattfor, De fortjener da også å
kunne puste lettet ut når Europa ondelig er reddet fra bolsjevikenes kldr

910/1g, DU et jo demittert nå, Er aet.noen hilsoner du gjerne vil sende?
Lund: Ja, jeg sendor mine varmeste hilsener til min kjære, tapre mor, som

na sitter dcroppe i midnattssolens land.og hörer på ods. Snart har du meg
heime igjen. Likeså,hilser tjeg alle mine frontkamerater.

Jeg vil takke deg fordi du var så Venlig å'komme hit i kringkastingen
og fortelle lytterne QM dine opplovelsor og jeg bnsker deg on god reise
heim til ditt kjære Kordland.

OTASjEN F6ETSETTER I DANMARK.

S.R612,307 SabotaSjen'mot danske avisrodaksjoner fort-
setter: Således.ble Svendbörg'Amtstidende imOrges,'for annen gang,
satt-f.er bOmbeattentat.' Hele:bYgningon ble-baelagt, men såVidt vites
kom_Ingen.mennedker til skade.

VALGENE I FINNLAND.

1 anledning talgeno i Finnland ble det ut-
-sendt en appell til Helsinkis beboere om almen flagging. Politiet

meddeler'at alt harforegått religog det or -ikko)forekommot noen,for-,
styrtelser.: . . ,

S.R,, 19.00 '' Tilstrbmningon til valg lokalene' er sl-M-
peIthenehorm 4.Je.des døt fra Helsinki. ' '

F,R, 11.4p
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FOR FRER, FOLE: OG Ii1MELAND OG I FORGLE123,PARTIET,

Oslo 12.00 (10)  NS  Xvinneorganisasjon med Kvinnehirden har
i disse dager hatt fy1kes1edcrabte på Jessheim på NS Fbrersko1e.

Rikslcder Olga Bjoner åpnet mbtet med fbl-
gendc tale til fylkeslederne: "Da vi sist var samlet til f3rlkes1eder-
mbte var det like etter c.t Finnland hadde kapitulert. 1 dag mötes vi
under enda vanskoligcro forhold. Situasjonen ved fronten ser ikkc bra
ut i byeblikket men jeg har den fastc tro og overbevisning at disse for-
hold snart vil endre scg. enn hender på frontone så må vi ar-



beide og kjempe som aldri noensinne för, Det vil i tiden framover bli
tilt store krav til kvinnpne i NS. Ilan kan ikke lenger sitte i ro og

mak heime og ste1le_med sitt eget.
- Det er slutt med dette no. No må enhver

som cvnor det ta del i kanpens ofre aoe av sitt eget, ofre litt av hjem-
mets atell og pleie for kampen for vår bevegelse. Tiden er slik. Vi
kan der ta eksempel av de tyske kvinner. Hva må ikke de afre og gi av-
kall på? DE må gjbre sin innsats i landets gigantisk£ kamp uten hensyn
til stand og stilling,

N?l.r jeg har sammenkalt dere til ekstraordi-
nært fylkesledermbte de:Ine gang sa er det for å redegjdre f cr oppgaver
saa akal löses for vårt folk og da må vi sette all var vilje inn pa å
lbse disse wepgaver.

Jeg vil mod disse ord önske NSKTs og Kvinne-
hirdens fylkeslcdere velko:men til dette mbte. Jeg stoler å at alle
holder den norske kvinnes gode tradisjaner i are og formår a g. sin styr-
ko og sitt mot til innsatS for vrt parti, og for land og folk."

Fylkeslederne ga derpå-rapporter son viste
en gledelig framgang i arbeidsytelse og ogsa i antall medlemmer.

Dc respektive fagledere har redgjort for
sine arbeidsområder, og det har vwrt holdt flere foredrag pa mbtet.
1.a. av fylkesfdreren Rolf Hola som talto om den aktuelle politiske
situasjon og av major Tellefscn som ta1te ou situasjonen ved frontene.

Riksleder Olga Bjoner ga retningslinjer
og instrukser for arbeidet frapover og sluttet med en manende appell
til ,fylkeslodernet

Jeg ber dere holdo fran som dere har stev-
net. Det er troen på Norges fra)Itid sam skal sette oss i stand til å
bnre tunge tidor.

Fylkesledere i NSK og Kvinnehirds gå så til
dercs gjerning mod tro og mot.w

Mötct sluttet med fbrste og siste vers av
fedrelandssangen.

Om kvelden ble det holdt en vellykket kame-
tateften under ledelse av NSKTs fylkesleder i Stor-Oslo, Annemor Sehbl-
bcrg.

Fra mbtet ble det sendt fdlgende telegram
til NS Fbrer: "Ministerpresident Vidkun Quisling. NS Kvinneorgfinisasjon
Og Kvinnehirden, samlet til fylkesledermbte på Fbrerskolens jessheim,
hilsor sin. Fbrer. Led mot og tro på framtia kjemper vi videre for Fb-
rer, folk og fedreland." Under kameratkvelden innlåp fblgende svartele-
gram fra Fbreren: "Jcg sender nin hjertoligo takk:tob-hilsnen og mine
beste önsker for den fortsatte innsats." Det ble også sendt telegrammer
til de to fylkesledere for Nordland og Trons fylker som var forhindret
fra å mbte. Fylkeslederen for Finnmark mbtte.

INTET slciaR,411FISKERNE FR,å, KVENVER .  . . 

13-41O 10,00 (4) Fra Klrenyfflr meldes at det også-i går forgj

lg,jevQ.s bIe sbkt etter mototbåten med de tro omkomne fiskere. En fant
imidlertid en del vrakrester fra båten. Den dro ut fraaKveftwer som en
av de fbrsto ulykkesmorgenen. Noen andre båter fulte etter, mon uten
å se noe til Ho1ms båt. Det blir for tvrig opst at båtenlar dårlig

seg at den har fått motorstopp pa utturen.
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PRODUKSJONSPLAN FOR JORD- OG SKOGBRUK,

Oslo 13.50 (11) Gjennom NTB har Produksjonsdirektoratot
fram on prouksjonspan for j6rd-"og sk6gbrUk for 1945. Ialt ska1 det dyrz•
kes korn og erter pa minst 2,100,000 dckar, potet på minst 790.000 dekar,
rotvekster på minst 300.000 dekar, grönnsakearpå minst 100,000 dekar og andr
vekster på 180.000 dekar. Disse pålegg er av departenentet fordeltpL
de cnkelte fylker og fylkches landbrukskontorer har no en tid arbeidet
med fordelingen av påleggenc på de enkelte kommuner. I disse dager._
sendos fra landbrukskontorene melding til jordstuene om det åkerareal
kommunen er pålagt, og jordstyrene tar så fatt pa arbeidet med å fordele
dette pålegg på de onkelte bruk.

I 1944 oppnådde man et åpenåkerareal som ut-
gjorde 8917% av det pålagte, Störsto Svikt vat det i grönnsak- og potet-
arealet som sviktet med henholdsvis 32,7 og 19,3 prosent. Sammenlikner
man pålegene for i år M£d det åpmåker 11,1 had4e i 1944 viøer det
seg at palegget i 1945 ligger seks prosent höyere enn det oppnådde resul-
tat i 1944, Tar en for seg de enkelte vekstgrper, ligger paleggot om
kornarealet åtto-ti prosent hbyere enn det op)nadde resultat i ;fjor og
for poteter ea syv prosont höyere, rotvekster ea. 16 prosent og grönn-
saker 50 prosent höyere enn det oppnådde resultat i 1944. Gruppen "andie
vekster" or derimot satt ned til oa. 2/3 av fjorårcts areal.

Denne produksjonsplan er utarbeidet etter
saml,åd med 'L3rincsdeaprtementct hvor det cr tatt hensyn til landets for-
syninger med matvarer og på grunnlag av erfaringer-on har gjort under
krigen og undor hensyn til do drifts,Lidler som frö, settepotetcr n.m.
S0111landbrukct kan rcgne

Fröforsyningen er i år relativ god. Såkorr
er det og så dckning for overalt, Ivaliteten cr derimot ikke overalt
tilfredsstillende. Det er nödvåndig med en skarp rensning av alt såkorr
i r og alle som kan bör sende on pröve til Frökontrollanstalten å få
varcn spiroundersökt. De flestc vil ogsåha nytto av å beise såkornet
sitt.

Settcpoteter må en frykto for at det blir
knapt med mange steder til våren. Det er inidlertid av den aller s•Wrsto
betydning for vår matforsyninc at potctarcal blir störst mulig og det«
må derfor på det mest inntrengende henstilles til hver enkelt dyrker,
stor som liten, å spare på potetbeholdningen og loggptil side sa meget
settepoteter som overhodet mulig, samtidig som en dröycr settepoteteno
enten ved utsottering og bruk av middelstore og små, men firske og rene
settepoteter, ved dcling av store poteter ellor ved å sette mcd stor av-
stand mellompotetert i radon. Da hensikten er å oppnå den störsto og
verdifullesto avling må en imidlertid hverken ved bruk av amå settepote-
ter eller store avstander gå så langt at dette går ut over avlingens
störrelse.

Jordstyrene har fått instruks om vcd for-
delingon av potetarcalet og når jordstyret opptrer som rådgiver for for-
syningsnomnda ved tilvisning av settqototer, a ta hensyn til de dyrkere
som i de siste år har vist seg å ha fatt de störstc avlinger og levert
mest poteter til salg, slik at disse fortsatt bör dyrke de sWrste arealor
mens de dyrkere som ikke har levert, eller har mangelfull leveranso må
finne seg i on reduksjon av arealone og ingen tilvisning på nye sette-
poteter.

Gjödselsituasjonen or på enkolte punkter ncc
lyscro enn den var i fjor. Rasjonenc av kvelstoff er for holo landet noe
större og tilgangon på kall cr noonlunne den samme. som forrige år. AV
fosforsyre cr det dessverre framleis ytterst lite til fordeling.

Vcd samarboide med Gencralditektoratct for
transport settes nå alle krefter inn på trabsport av kunstgjödsel og så-
varer slik at det er grunn til å tro at dusse varcr vil komme fram til
forbrukerne i noenlunne rett tid,

Jorden er etter flerc års mangelfull til-
försel på fosforsyre tenmelig utarmot på dette næringsstoff, og onhver
tilfbrsel i form av fast husdyrgjbdsol, kompost eller liknende cr derfor
av meget stor betydning for avlingens sb5rrelse og kvalitet.

(fortsettos)
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PRODUKWONSPLANEN FOR ZORD- OG SEOGBRUK. (fortsatt)

Trekkraftspörsmålot or i dag et bronnondo
spörsm41 forbindelsc med on utvidet åkerdyrking. I år kan en ikke rok-
ne med noen tildcling av bensin eller dieselpetroleum. Dcriot er det håp
omet mindre parti sprit, men dette blir noppe så stort at det blir noc
vosentlig til de traktorer som ikke er ombygget for gassgeneratordrift.
Det er derfor grunn til å sette all mulig fortgang pa å montere ferdig de
traktorer som allerede er uttatt for slik montering, og först og fromst
sdrge for tilstrokkelig med absolutt tbrr og god knott. Dee11.4e Seikørlg
sor det ut å bli betydelig lettere å ordne med arbo/d."1011).

D ki av tobakkog blomster: Don alvor-
lige ernæringssituasjon for vårt fo k ar gjort det nddvendrg å innskrenke
dyrkingen av tobakk og blomster til det minst mulige.

Dyrking av blomster på friland er forbudt.
Dette gjelder alle bruk uansett stdrrelse, Unnte,tt fra denne bestemmelse
cr dyrking av blomster i mindre blomsterbed og rabbatter rundt hus til de-
ning av cgct bchov.

Den produksjonsplan som nå legges fram og
de detaljerte påbud og direktiver for bruken av jorden som gis den enkelte
bruker, föles av mange som et sterkt inngrep i den personligc frthet og
disposisjonsrett over sin ciendom. Det kan heller ikke nektes at så er
tilfelle, men det er den hårdc nödvendighet som krever at det må en fast
ledelse og en samlet plan til både når det gejlder -rpduksjonen av varer-
og fordelingen av disse om vårt folk skal makte å komme gjennom disso van-
skelige tider uten alt fpr store savn og lidelserd En vil derfor appolle-
re til 1-Arer enkelt jordeier gårsarbeider c) alle sombar med lanAprikets
og hagebrukets prod uksjon a gjäre, å forsta sammenhengen og,;grunnlagetifo£
dåsse påbud, innordne seg under disse så langt det på noen måte er mu134g
og gjöre sitt ytterste for å gjennonföre påleggene og oppnå dot best mu-
lige resultat.

de direktiver sommedfölger arealpålegge-
ne til den enkelte dyrker, er det også meddelt ham visse friheter nar det
gelder å avvike fra påbudone slik at det kan dyrkes mer av on gekstgruppo
pa bekostning av andre.

Vårt folk trenger först og framst mat og det
beror i hdy grad på bonden og hans innsats om oppgavon lan kösesog hunger
og savn holdes ute. En venter durfor at bdridene ikke vil svikte, men log-
gc all sin onergi, sitt arbeide og sin dyktighet i lösningen a1r denne
oppgave,

FISKERITWLDINGER.

	

O.R. 13 415 Vårsildfisket: Om snurpefisket meldes fra
Haugesund i dag om et far stdrre Langste i San4sfjordam, foruton on del
mindre fangster på feltene ved Revholmen, i Espevik og Bakkevik. på
Espevik cr det også tatt et par mindre slepestgng.

Sotte arnsfisket: På strekningen Langdy-
, Liavåg har noen få båter trukkot helst gode nat settfangster, opptil 30

hl. pr, sett, Ved Revholmeh fikk endel båter helst ubetydeligo fangster,
på feltet ved Flakkeidfleet, dat for Bokn, har en rokke båter h:ar en rek-
ke båter ujevne, tildels bra fangster, opptil 20 hl, pr. setning på
strekningen Arcsgrunnon-Sandvik-Oksebosen var fangsteno gjennomgaende bra,
optil 30 hl. p?. sott. Fra skudosnosfeltet meldes at et fåtall båter ved
Karholmsosen ha7 trukket jevnt g ode nattsetttAngster, opptil 20 hl, pr.
sett, Fra Rödwr meldes a t on rokke båtor'ved Bryggalandsosen trakk for
det meste små, enkelte bra nattsettfangster, opptil 15 hl. pr. sott, Det
qplyses at f5,skerne drar'derfra. På foltot ved Rywe.rdsviken har an rekke
bater jevnt gode fangster, fra 20 til 30 hl. pr. sett. Dot meldes videre
at en del båter på Siragrunnen trakk ujevne, for det meste gode nattsett-
:Zangster, oppti1:25 hl. pr. setning. Fra de dvrige felteno foreliggor det
ingen meldinger.

	

0,R, 19 15 Vårsildtisket: Det foreligger ingen yt-
terli4ere meldinger om sette- eller snurpegarnsfisket.
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NELKEBOKSER OG SixLELÆR.

Oslo 14.00 (13) En av Notoddon korimunes sjcfer cr i disso
dagcr arrestert mistenkt for tyveri av 184 mclkebokser og en del sålelnr
fra kommuncns1rise1ager. Han ble i går framstilt i forhörsrotten dcr dct
ble avsagt fongslingskjonnelse over ham til 28. mars. Han or suspendert
fra sin stilling i kommunen.

ULYIMN I RISSA.- NÆRl= ENKELTHETER.

9-10 10,00 (3) Det forcliggor nå nærmere epp1ysning6r om
en uhyggelige tildragelse i ]Rissa iforrigo uke. Den fofulykkode, Ove

Bålsfossby, omkom like ved gårdonsom han selv eido og drev. Pi gården bc-
fant det seg barc to sloktningorav ham fra Trondheim. De var byenvitner
til ulykken som hendte QM ettermiddagen. De så Ove ri på hesten over brua
Både hest,og kar for utfor og flöt nedover. Det sistc de så var at Ovc
holdt seg fast i hesten mens de drev ncdover olva.

Gårdon var blitt helt omfödd av flommen os
dot var ikko mulig å kommc i forbindelse med omverdenen för neste De

kom det noen karer til en sag like vcd og til dem fikk do unge pa gårder
gitt beskjed om ulykken,

PRINSIPPSAK.

Oslo 1100 Sör-Osterdal prisrett har i disse dager be-
handlet on sak av priasipiell betydning og av stor rekkevidde. En skog-
eier i Elverum var av pris- og rasjoncringspolitiot ilagt en bot på 500
kroner for ikke å ha oppfyllt på1egaom vedhogst. Skogoieron nektct å ved-
ta boten.

Retten har nå funnet; at skogeicren kunne ha
41heirevet fram ct störro kvantum ved og satte boten til 700 kronor, subsidlmt

30 dagers fengsel. Dot er ifölge Ostlondingen den förste sak i sitt slag
som er prövet ved domstolon.

PLANENE FOR SOR-TRONDELAG FYLKESJUKEITUS FERDIG.
•• 

Plannemnda for fylkessykehuset i Söt-Trönde-
lag holdt i går mote og utarbeidet on innstilling til fylkesmannen, Inn-
stillingen konkluderer med å anbefalo at fylkessjukehuset blir 47.ed på der
tomta som Strinda kommuno har agstått og hvor Strinda sjukehus na ligger.

Sjukehusot vil etter planone få 250 senger
og er innrettot som et av do mest moderne i landet.

KURERTRAFIKK 121.LOM SVERIC;E OG AIIMRIKA.•

S.R. 12.30 Dot svenske utenriksdepartemont meddeler at
overenskommclse er blitt truffet mellom don vonske og' don amerikanske

44in?egjerin QM gjonsidig kurerflyvning mellom Sverige og Amerika mcns man
venter pa åpningen av regulære kommorsielle flyforhindelser mellom dc to

land, i overenstemmelse med det svensk-amerikanske luftavtale som ble inn-
gått i Washington for en tid siden.

SVENSK SKIP FORLISER UTENFORSKOTTLAND.

S,R, 12.30 .GonotalkonsulatOt i LondOn meddeler at:
dampskipet "Magne", ti1hOrende rederiselskapot Svea, nyligkrigsforliste

farvannot utenfor Qkottland. Ti menneliv gikk til spUie hvorav fem
var svenske statsborere, en britisk, an ho1landak en span;k, en dansk og
en litauisk sjömann. Besetningen var p&21 manni, de averlevende er blitt
brakt til havni Skottland og or usåret, med Unntak av en dansk sjdmann SOD1
lider av lettere brannskader og er blitt innlAgt på sykehusL

' "Magne" var p4 1940 tozze~ og ble
fbrt av kaptein Å3.vin V.1entfrmn riksQn.
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KAIDENE I OFOTFJORDEN 1940-;-:KASERI VED REDAKV5R GRUNDTVIG-GUUDERSEN,

O.R. 1915 Under mitt forrige kasori var jog kommet så
langt som å behandle oppgjörot 10. april mellom den tyskc jagerflotilje
undor kommando av commodore /gonthe og den. annet. britiske jagerflotilje,
under kommando av commodoreWarburton-Loe., Vi hörte hvordan det lyktes
den dristige britiske flotiljo helt overraskendo å nagripe de fem på Nar-
viks havn liggende tyske jagere med det resultat at flotiljelederen og'en
annen jager ble senket med torpodocr, hvorved den tyske commodore falt, og
en tredje jager ble sterkt skadet, Videre hörte vi hvordan under retretten
vestover de pa forpost værende'fcm andre tyske jagere angrep britene og
jagot Hardy og Hotspur på land, mens Hunter ble senket ved torpedotroffere,
Videre hvordan hellet var mod britenes to resterende fartöyer som ikke ble

orfulgt simrt lenge av tyskerne fordi deyske jageres beenselsforråd nms-
ten var blitt cgpbrukt på "marsjen" til Narvik. Nettopp fordi tyskerne

så hurtig måtte oppgi forfölgelsen lyktes det Havoc og Hostile å fa tid
til å skyte det tyske transportskip Rauchenfels i senk. Dette skip var
undervegs til Narvik med artilleri og ammunisjon til de landsatte alpejeger
re, såvel som amunisjon til jagerflotiljen, foruten brensel til denne.
Senkningen av dette fartby modförte at den tyske flotilje ikke kunne löpe
ut igjen den 11. april slik som planen var.

Vi skal nå se hvordan tilstanden var i den
tyske flotilje etter kampen den 10. april. Som nevnt var to av jagerne
blitt senket og en alvorlig skadet under det overraskende britiske angrep,
og dertil kom at en av jagerne hadde hatt havari under den stormfulleover-
reise. Videre var to av jagerne blitt noe skadet i kampen mot britene den
10. april og en var så uheldig å stöte på et undervannsskjær under patrul-
jering ute i fjorden 12. aril. Dot or således et faktum at av de åtte ti1-
bvorsblovne skip, var bare'tro helt uskaddo eller helt i takt den 13, april
da det nyo britiske angrep _fant sted; men den tekniske del av bese 4-,ninge
hadde levert et utrettelig arbeide med å neparere skaden på do övrige skip

de tre dager som gikk mollom kampene den 10 og 13 april, Det var bare
den grunnstötto jager og den jager som var blitt skadet på Narviks havn

‘lerved angrepot den 10. april,som ikke var fullt kampklare den 13. ara formid&
dagen da britene angrep på ny. Holt kampklare er muligens et for sterkt
uttrykk, da det ser ut til at bare dc'tre usårede tyske fartdyer var i
stand til å gjre Jin stipulerte fart, eller muligcns fire av dem. Den
jagor som haddo vært på grunn, blc merkverdig nok sendt et ttykke ut på
fjorden, hvor den på et gunstig beliggende sted skullo danne et
flytende batteri og oppholde briteno longst mulig under deres "marsj" inn-
over fjordeng mens man regnot mod at dot ville lykkes störsteparten av
besetningen a kunne komme i lani når fartbyet hadde oppbrukt sin ammuni-
sjonsbeholdning, Don jager som var blitt så alvorlig skadet pa Narviks
havn, ble oppankret på havnen foran skipskaien, med bauen vendt mot inn-
gangen til havnen, slik at den kunne bruke sitt bauskyts som et flytende
batteri. Som nevnt var nommodore Wonthe fallt

og jeg tör anta at denno
anerkjente offisors död kan ha innvirkot på de tyske posisjoner. Det fore-
kommer meg såledos som om avsendelsen av den skadede jager langt ute
fjorden for å danne et flytende batteri ikke var vel overveiet, idet den
muligens ville kunne ha gjort bedre nytte for seg som et flytende batteri
inne i Rombaksfjorden for i det lengste å kunne dekke de övrige tyske

libyjageres"retrett hit, etter at de,på grunn av ammunisjonsmangel og britisk
overmakikke lenger ville vasre i stand til å kjezpo. Dermed villo man
sannsynligivs ogsa ville kunne ha hatt nytte av besetningen eller den
dcl som var igjen av den som forsterkning av alpejegerne, mens den na
ble tatt til fange etter å være kommet i land langt ute i fjorden, og så-
ledes ikke mere kom til å delta i kampen om Narvik.

Vi skal nå so hvilke styrker britene satte
inn for å tilintotgjöre den tydke flotilje. Eskadren, under kommando av
viseadmiral Whitworth, besto av slagskipet Warspite, 31.000 tonn. Donne
gamle enhet var nylig blitt fullstendig modernisert og förte sem hovedar-
tilleri åtte stykker 38,1 Was, kanoner av meget sterkt kaliber, foruten
ti stykker 15 cms. kanoner. Det grove artilleri var bestemt for a ned-
kdompe de kahånono_på land som britene gikk ut fra det var lykkes tysk.?.
erne å få montert. Britene visste nemlig ikke at dette artilleri var blitb
senkot ombord i Rauchenfels. Det eneste artilleri som tyskerne virkelig
hadde fått på land, var endel kanonor fra de skadede jagere og noen fa
kanoner som de hadde flInnet ombord i brjtiske skip i Narviks havn. Dette

(fortsettes)
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KANPENE I OFOTF3'ORDEN (fortsatt)

var imidlertid for intot å regne mot det veldige akipsartilleri ambord
på Warspite. Forilten Warspite, var det ifölge tyske kilder også en (ti-
tyve krigsskip?) mod i eskadron ..„, (noen ord utydelig), foruten et kraf-
tig luftvernsartilleri, som også kunne anvendes mot båt på stöen og mot
land, ellor i 1e2ten. Slagskipet oe ti-tusen-tonn krysseren var alene den
tyske flotilje knusende overlegne i artillerlstisk henseende, Lien dette.
var ikke alt De to store akip var nemlig beskyttet av minst ti jagere2
sannsyn1igeis flere, hvlsectv fc:11 var av den forsterkede kraftige typon på
1870-tonn, som hver i sær var de tyske jagere overlegne i artilleristisk
enseende.tillegg hertil var også minst fem mindre jagere ised i eska-
ren slik at kampens utfall var gitt på forhånd i det byeblikk den tyske
t1otil4eu ikke hadde kystbatterler å kunne stbtte seg på. '

Ved 11b4iden om formiddagen den 13. aprtl,
feiet den brittske eskadren tnn, fjorden med Warspite og d(Jn nevnte ti-tuson

tolin krysser i kjölvannslinje i midten. På slagskipets styrbordside gikk
det fem store jagere av den skalte Tribal-class, eller "Folkestanmok1asson
de var nemlig oppkaltetter de forskjellige folkestanmer.- mens de fom
mindre jagere gikk på slagsklpets bagbordside, med de forreste atskillig
foran det. Slagsklpet"varsåledes godt dekket både til styrbord og bae-
bord av de egne jagero, mot angrep fra torpedoskudd:rra do tyske. En
uskadd tysk jager og den tidligere nevnte bavarerto, som haddo hatt en
grunnstbting ute i fjorden, forsbkte å oppholde britone. Nen den uskadde
mate, mov:t hurtig trekke seg innover for overmakten oe den skadede Lrehte
settes pa land like utenfor inngangen til Ballangenfjorden etterat den
hadde kjempet tappert og oppbrukt ammunisjonen. Tre andre av de tysko
dagerekom ettor en stunds forlbp til og dct utspant seg nå en heftig fekt-
ning mellom disse oe do britske jagere i'dot storefjordbasong omtrent
der hvor Ballangenfjorden skjærer inn fra Ofotfjordenserover. Ovor-
masn var imtflortid altfor stor fra britisk side og det veer enart ineen
neon etvegfor tyskerne onn å trekke seg innoverfjorden, hvilket de gjôr-

de i sikk-sakk-kurser,og Jeed svær .l'art for å usseå de britiske torpedoer,
e,ees ",e ssme.;.dig 1)rukte sino egno torpedoer og stet artilleri etee »essto
siie Ifelestsko kilde- merkverdig nok tu av aG tre bske jagere
:eee csu:'vt i dGt hele tatt under donne ve3dsoalme menr- d den

- rede ble ganeke eleget skadet. dog ikko verre een at ds1 k.unne hodde
med ondr.: innoei mot Rolsbaksfjordce Rombaks'?:o. l?r. .11 07' ,3om ltter

)51 ore pmer1,-.somme på, allerinnrste dEl av 0:rotlji:r2,un.
0'; den gå.r sa at dot fra dens ine.eette del et "earc "o.£=.;

inu til den svenske groLise
_ 3Js ovc .f.at o reesse er iesidlortid get bet i,,
vj.ssnok ikke fjurles veg til grausen, Jeriia enfl.erTmo .6 sc rer

lAt sitesidwa ev den, er adlere her nåddem)i er miege
ydeilg Uyde og cc framleis sterkt til don når

De tyske jaeere Ladde eifter,7:b eleese
bsbcndie,når det lykedss ecee sljpee fra kaleees mat en ritieko eer-
mae:t i s4asE u1 stand, Og dette taler iegb til
(3_,vcigLet omhore., må nemlig forutsette et Ce brio 1onor,r
eort pa r1.r: nye store 2j.khet med sine kulleeer i.ee ek'p,
har erset (eykties k-toeskytier0, Når da ikke fikk skadel e,
I on vesent3 grat, k-n gså dette komme av ct sl-ipces stedig nklttse
nnna Ior de tysks te')ec3oer, idet torpedowåpeeoL i viekefl.esetee
de tske jagers eevorge Disse hadde som ne,Tnt i et
1-Ive.r:m scow atte tcrpedoer, Aess den fol.std1.-edeIJTflL ja.grty:;)
-Pör*Go firo, idet ho,:.edvekte,1 OV bovepningen var lagt på arUlleriot e
ve.r blitt fordoblet i erneld til don mindro

Mens do tyske :,see.no sukeestve be drevet
RoJibak$:jorden, fulge Warspite .J;e:e c,gne jc,svo iriao'v,(3r
og kloken 1200 amtiront be6wInte denl,vc skyts tordne

projekti1ene anrottet sw3re ddelor,s(1;3er. lars1):;o
LA jager scm var ankrot opp ved postbåtkaien, men raTI den

,kkeS .,:steparton av jagerens bescbning va gti Jekning på
luudeeeder og fulgte i åndelbs spenning beekytringen av ds seno skip.
De fa entsoser SOM gur blitt igjen ombord, brukte jagerens baugkanoner
otter beste evne mot don britiske ovormakt og dot lyktes gaktisk talt
disse tapre tyskore å skade to av do store britiske jagere ganske bot:ffie-
15.e. lorkverdig nok ble den ikke truffet at Wetspites sværo granator,
teee rInn ble sprenRt av sitt eget mannskap da emeanisjonen var oppbrukti
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I kampon mellom de tre uskadde tyske jagere
og den britiske overmakt ute i fjorden, gikk ytterligere to reparerte
jagere ut fra Narviks havn for å slutte seg til de tre men den cne av
dom mötte sin skjebnc like utenfor havnen hvor den kom i kamp mot flere
av den sterkeste britiske type og ble senket etter et tappert for svar.
Den annen derimot fikk sluttet seg til de andre og denne jagers siste kamr
vil utvilsomt få et smukt ettermele i sjökrigshistorien, Den dekket
retretten til de tre i Rombaksfjorden hvor den la seg på tvers over den
"orholdsvis trangc fjord og forsvarte seg til siste granat og sisto torpe-

91a0. Ett av dens torpedoskudd traff den stote britiske jager Eskimo og
rev bort hele forskipet på den. Dette sank, mens resten av fartdyet flöt
og ble slept til England, hvor et nytt forskip ble påbygget en smukk tri-
umf for de britiske konstrukWrer.

Den siste tyske jagers tapre kamp resultert(-
i at besetningen på de övrige bre fikk senket sine skip uten tap'p4 seg
selv og berget seg på land, kvor de sluttet seg til alpejegerne. IAlt
hadde den tyske flotilje ha,tt cirka 2.500 manns besetning, hvorav sirka
1.500 kom i land og fikk delta i kampene Orå byen og jernbanen, Uten den-
ne understöttelsc er det ikke sikkert at det ville ha lykkes alpejegerne
å stå imot det sterke prees som de senere ble utsatt for men na holdt
det, selv om det knep sterkt på slutteh. Det var nemlig stor fare for at
den lille tyske styrke skulle bli trengt over på svensk territorium like
för motstanden mot tyskerne ble oppgitt den 7. juni 1940 på grunn av be-
givenhetene på vestfronten. Det er uttalt stor beundring fot denne dristie.
ge operasjon så langt borte fra de hjemlige baser i Tyskland, men det var
selvsagt ct fölelig tap å miste ti av de da eksisterende 22 tysko jagere.
Operasjonsplanen mot Narvik vil sikkert stå i sjökrigshistorien som uhört
dristig overfor den britiske overmakt, mens den derimot overfor det totalt
isligholdte norske forsvar kunne formodes å få lett spill - hvi1ke6 den
også fikk.

Britenes tap i sluttkampene den 13. april
oppgis av tyskerne til trcænkede jagere, hvori sikkert Eskimo inkluderes,
sclvom bare forskipet sank. Cossack måtte settes på land som fölge av
sine skader. pet var som kjent dette skip som hadde brutt den norske
nöytralitet i ,Tössingfjord. Hen det lykkedes å få den flott igjen. De
britiske tap kan ikke sees å være offentliggjort i sin helhet, men av de'
16 store jagere av den såkalte "Tribalklasse" eksisterel• det nå bare fem,
resten av denne type er gått tapt i löpet av krigen. Den f(5rste Som ad-
miralitetet meldte tapt var GI;tutka og senere Shik, Beduin, Somali. Mafadevf_
Eskimo, Cossack, Mohawk (pluss tre hvis navn ikke kan fcbrståes) gått tapt.

Slik går det når Europas nordiske rasar
slåss i steden for 3.. holde sammen mot bolsjevismen og den röde pan-slavis-
men som ser ut til å skulle realisere alle det tidligere tsaristiske
Russlands utenrikspolitiske drömmer.
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Meldinger, söndag 18. mars 1945.

TEGNFORKLARING: O.R.- Oslo Radio. F.R. Finsk Radio. S.R. SvenskRe1.14(,_
D,R.- Dansk Radio. "Oslo" tyskkontrollert NTB.

4ihr N;B.: Det vesentligste stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

BEGGERUDS FJUNGKASTINGSKRONIKK,

Oslo 18,00 (6) I fjerde akt av "Per Gynt" er hovedpersoneri
kommet i sin flotte lystyacht til sydvestkysten av Marokko sammen med
sine nyervervede venher. Selskapet er gått i land for å strekke litt
på bena etter den lange sjöturen, og Per Gynt som den flotte rike
verdensmann han er blitt, har invitert sine venner til en bedre mid-
dag i en kjgblig palmelund. Hen presiderer som vert ved bordenden, og
etterat den verste sult er stillet, og vinen har begynt å gjöre sin
virkning, lösner tungeb'hidene og Per beRynner å fortelle enkelte
personer fra sin meget witunlede tilværelse. D1, a. beretter han om
hvorledes han svang seg op.o til å bli en rik mann ved innbringende
frakter av negerslaver til Karolina og ved en gross salg av gude-
bilder til Kina. Ilans venner rynket litt på nesen av denne maten å
tjene penger på,

koAner uvilkårlig til å tenke på denne
scene i Per Gynt når man leser i en svensk avis at USA nå sender ikke
bare soldater og krigsmpceriell til det europeiske kontinent, men
også.prester, som representerer.forskjellige lutherske kirker i USA
er na på veg til London. Der skal de sammen med representanter fra
England, Sverige og Sveits, diskutere de krigsproblemer som berörer
de europeiske kirker. Siden skal de ko,-.1me til Stockholm for nærmere
å planlegge hvilke metoder som skal anvendes for å fremme den ånde-
lige gjeniappbygging i EurolDa.

Stockholm er hovedstaden i det land hvor
presteakapet med erkebiskopen i spissen helt gra krigens begynnelse
systematisk har unnlatt å preke fred og forsoning hVor man aldri har
opplatt sin röst til protest mot bombing av flyktningeffl, kvinner og
barn, eller protestert mot ödeleggelser av europas kulturverdier.

De tre amerikanske lutherske prester er
fölgelig hjertelig velkommen til Stockhlom. Det må være en stor
åndelig tilfredsstillelse for disse lutheranere å kunne konstatere
at deres brödere har bombet sönder å sammen de kirkerSQM i århund-
rer har preket den Lutherske Kirkes religion og bl. a. hat fört den
over til Amerika.

Formodentlig har de med seg tegninger til
nye kirker, som skal bygges med litt mer amerikansk sving og flukt
over seg. Planene har vel blitt utarbeidet av den samme komite som
nå er ivrig beskjeftiget med å planlegge hvordan det nye kloster
Monte Cassino skal se ut.

Det finnes sikkert et stort virkeområde
for disse unge amerikanere. Og for den åndelige oppbygging har film,
ukepresse, litteratur og teater ryddet veg i Sverige.

De fleste av dem som har bevart litt av
sin fornuft vil være enig i at man kan kalle vår samtid vanviddets
tid. En verden som selv slår sin kultur, sin velstand og sin livs-
lykke i stykker kan ikke kalles annet enn vanvittig. De primitive og
destruktive driftor~har fått overhånden. Menneskeheten ligner igjen
det lille barnet som har bygget opp et slottopå gulvet med innholdet
av sin lekekasse, og derpa gir det et slag sa byggeklossene ramler
til alle sider, sier Annie Akerhielm i et lengre artikkel i "Sverige
Fritt".

(fortsettes)
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Beggeruds kringkestingskronikk, (fortsatt.)

Buropa står Tyskland alene til bake ned
sin fornutt i behold. De allierte er blitt grepet av vanviddet 08
og styrber seg eölr i den åpenbare undergangs hvirvler. Tyskland
vil 4kke krig, Pet kom tdr krigsutbruddet msd torslag ttX.trodelig
lösning av prebXenene 0$ de törste seirrike ksigetWtkemia%te
830~Ine clinserfredstilbud.

De tre stote allierte har hengitt seg til
en rus av ddeleggelse og hermsd har de felt en dom over seg for alle
kommende tider, Man synes allørede å hdre hvorledes tramtidens turiste/
vil bli tulgt fra Luebeek til palmermo av omvisernes stereotype,'
ddelagtav engelskmennenei 1943, ddelagt av amerikanerne i 19444
inntil det blir et av deres hovedinntrykk på kontinentet'ogde ma
tenke full av Vemod, hvor herlig vilde ikke denne verdensdel ha vært
hvis kverken engelskMenn eller amerikaher hadde eksistert.

Hva russerne angår har vi har vi bestandig
vist, - sålenge det feintes objektive kunnskapar her i landet- at hos  C
dem var det bare et skall av kulturferniss som skjulte barbaren. Det
sa allerede Napoleon. Og alikevel har bolsjeviamen underdenne
krig ikke kunnet konkurere som ödelegger med sine vestlige allierte.

I det hele tatt har bolsjevikene bombet
Europa merkverdig lite i sammenliknet med Angelsakserne. Det beror
sikkert ikke 1:4 höyere kultur eller större respekt for europas kul-
tur, snalere pa forskjellige hensikter. For naturligvis har de styrend-
de innen de allierte makter sine hensikter. Det 0-2 ikke helt rigtig å
spmenliken med barnet som holder på å leke med sine byggeklosser.
Hvis Sovjetsamveldet seirer og dermed får herreddmmst over Europa og
fdrste rekke over Tyskland, så kozmer man uten tvil å likvidere

tysklands lee.ende nasjonalsosialistiske lag- nasjonalsosialistene er
mange,men å foreta 9.000.000 henrettelser er mere enn en kan greie.
Den arbeideföre mannell.ge befolkning, altså i förste rekke armeen,
akter man som bekjent a fdre til det indre av Rusland og Sibir til
livsvarig slaveri. Men tysklands industri- såvel den krigstekniske
som don sivile-synes Sovjetsamvelde å ville forvare for med den
neten i fred eller krig å slå ned på sine nåværende allierte. Nettopp
denne industri er England meget oppsatt på å ödelegge for derved å
umuliggjöre såvel konkuranse som selvforsvar fra europas side.

Amerika vil at Europa skal bli et koloni-
land, et avsetnings- marked og derfor ha et kolonilands mentalitet.
Med sin materialistiske oppfatning tror det at når det har ödelagt
kulturframbringelsene så er ewså kultuven ddelagt. At kultur er noe
som man vesentlig bærer inne i seg det har det ingen anelse om.

Hay det ikke bestandig været så at en blom-
stringstid har vist seg å være felles for et livsrom og de fok som
bor i det? Nei, saken er den at de angelsaksiske maleter ikke vil ha
en sådan blamstring som gir alle innen livsrommet sin andel i gevin-
sten i forhold til deres flid og foretagsomhet. De'- ellgr snarere den
storCinans som har makten innen begge vil ha monopol p alt som
heter vinning.- At vanviddet av sanme art,- torveksling av hensikt og
midler- ogsa behersker bolsjevikene er sikkert, men her heter avguden
Itotniniemon. Også dens teori gikk ut på å skape lykke for massene.
Det russiske eksperiment vise-2 at teorien ikke holdt stikk. Den
russiske arbeider lever i. en trdstelslds grå verden hvor et kilo
smbir koster en måneds gasje og en tarvelig dress en årsinntekt. Og
dertil en stadig utrygghet fOr ikke å bli tatt av GPU og å forsvinne
en konsentrasjonsleir eller å bli ryddet av vegen ved et nakkeskudd.

Det skulde da ligge nærmest for hånden for de allierte å tenke: Den
vegen går det altsa ikke, også sdke en og bedre samfunnsteori
arbeide for. Pasjonalsosialismen vil ogsa.g»n ezennosksze lykkellge-
og den har vist at den kan det, når den far være i trsd for fanatikere,
imperialister og gulltilbedere,
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VOLDGIFTSDOSTOLEN AVSAGT DOM I KOLISJONSSAK.

Oslo 19,30 (12) Voldgiftsdomstelen har nå avsagt dom
saken menom rederiet 1G, Halvorsena Bergen og dampskipet "Bjdrgvir"
rederl.

Den 13. oktober 1941 kolliderte D/S "BjdrE.-
vin" med D/8P,G. Halvorsen utenfor Mandal og begge skip fikk  stbrrf
skader. Skaden var særlig stor obbord i "Bjdrgvin" hvis rederl, anka
saken og krevde erstatning av "P.G, Ha1vorsenff., gG,P,Ha1versen" gikk
imidlertid t11 motsdksmå1 og krevde på sin side full erstatning for
dc skader rederiets båt hadde fått under ko11isjonen.

Begge båter ble selnere enige om a heve
sakon og laforholdet bli avgjort ved voldgift. Voldgiftsretten er nå
kommet til det resultat at sky1den ter ulykken må deles på begge parter
og at anavaretfordeles etter fel1enes beskaffenhet. Retten hevder
neralig  at de ansvarshavende ambord "P,G,Halvorsen" hadde en vesentlig
del av skylden for at ulykken skjedde, 1det skipet öket farten Iike
fr kollisjonen. Denne fcrtsdkningen var det som gjorde ulykken
På den andro side fortc11er voldgiftsretten at den likegy1dighet som
ble vist av de ansvarshavendej nBjdrgvin"må betegnes som graverende.

Retten dömte "P.G.Ha1vorsen"s rederi til å
betale, motparten 392.183 kroner i erstatning med 4 rente av 161,420
kroner fra 1! Januar 1943, og av 230,763 kroner fra  den dag reprasjoa-
neu etter skaden er ferdig og til betalingen skjer.

Poraverig frifinnes partene og skadesom-
kostninger b14r ikke å tilkjenne.

Voldgiftsretten ble administrert av justi-
tiarius M. Coueheron.

Pi  VAKT OM VLRE VERD1ER.

Oslo 19,30 (13) den seinere tid har stadig flere nordmenr
etter ordre fra rikshirden tatt på seg alikter som fölger med å stå
vakt om våre verdier. Etter at mange var  rykket inn i hirdens bedrifts-
verns rekker, ble en rekke av hirdens alarmenheter innkaldt til
tjeneste rundt QM i  landet og i cag står tusendr av  trauste nordmenn
pA vakt.

I forige verdenskrig var det en selfölge
å Iiggo på ndytralitetsvakt. I denne krig har folk å vaerne om sine
dyreste verdier mot sabotörer og bandittor innen i selve landet.
TQenesten er mer krevende enn nöytralitetsvakt, derfor fortjener
vare vaktfolk i dag större hondr enn de som lå på nbytra1itetsvakt
i 1914-  13.S.

nye utnevnolser.

Oslo 23,30 (-) Fung. ekspedisjonssef 1 kultur og folke-
opplysningsdepartementet B. Holst er j stadsrad utnevnt til eksped1,-

:Sjonssjef fra 1. mars 1945  å regne eg fung, byråsjef i samae departe-
ment H. Tviten cr utnevnt til  byråsjef fra  samme dato 

REDUKSJON AV PELSDYRBESTANDEN.

Oslo 23,30 (-) Næringsdepartementet har nå sendt forsy-
ningsdepartementet instruks om kontroll med gjennomfdringen av red-
uksjonen av pelsdyrbestanden i samsvar med bestemelsene i forord-
ningen av 2, februar i år. Kontrollen skal 2oretae QV fersynings-
nemda samaen med lensmannen og skal være utfört tiI utgangen av mars
måned.

MAJOR BAKKE TALTE-

Olso 23,30 (30)nylig i Bodö og hadde samlet overfyllt
hus til sine 5 foredrag sam ble holdt på on.dag. Publikum fulgte
intresert med og. lönnet  taleren med sterkt blfall.
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SPORT.

Oslo 18,00 (8) Fra NTB's utsendte medarbelder.-
Verdensmesterskapetpå ski 1945 ble åpnet

lOrdagmed stafettlbp over 4 -il km, med start tra Konnerudkellen
Turisthotell.

Kl. 11 tok samtlige deltekere oppstilling
åpen firkant foran hotellet. Styrken- 62 mann- ble ttv bataljonskom*'

mandbren, sveitfbrer'Kjblen overlevert til arrangbren, föreren for
förste hirdfordeling, Thv. Thronsen.-

I en kort åpningstale understreket hird-
fordelingsfbreren verneidrettens store betydning nettopp i en skjebne-
stund som denne. Han önsket deltakerne vel mött til kappestrid og
erklerteverdenamesterskapet på ski 1945 for åpnet.

I alt stilte 14 lag til start. Etter en
energisk innsats lyktes det Leiv Storhaug fra tredje hirdfordelings
annet lag å kaste seg fram i teten, med Ivar Fjeld, fordelingens
förste lag hakk i hel, Förstemann tilbake var som ventet Ivar Fjeld,
som hadde levert en strålende innsats og ledet halvelen av lbpet.
Hans tid ble 38,25- . Först 2 minutter etterpå gikk Hess tra 2 hird-
fordeling i mål.

Thomas Weding öket på sin etappe Ivar FjeldE
foraprang for lag nr. 8 og hans tid ble 36.40, Med Wedings strålende
1C,5p var faktisk löpet avVort.,3. hirdfordelings förste lag ledet
na med over 5 minutter pa politiet og da Kolterud som tredje mann i
laget kom inn med dagens bittil beste tid 35,55 kunne bare et uhell
ödelegge hirdlagets seir. Politiets lag lå fremdeles på annenklassen
etter utmerket löp av Halald Engen. Resultatet av siste runde ble
en yterligere ökning av overvekten for tredje hirdfordelings elitelag,
idet Arne Solberg gjennomförte sin etappe pa tiden34,29 dagens beste
tid. Politiets lag med solemslöp som annenmann, sikret seg annen-
plassen fulgt av skijegerbataljonen ved Hellblad.

Rekkefdlgen ble nr. 1 lag 8, 3, hirdford-
lings förste lag ved Iver Fjeld, Thomas Weding, Leiv Kolterud og
Arne Solbetg 2,25,29. 2) lag nr, 4: politiets förste lag *Ved'Poldi
Wosnitzska, Erling Ruud, Harald Engen og Joh. Solemslök 2,39,24-
3) Lag 17, skijegerbataljonens 1, lag ved Harald Dahle, Leiv Gurkids-
rud, Lars Storhaugog Helleblad 2,44,01. Deretter fdlgte hirdens
fbrerskole 1, lag 2,44,101 31'hirdfordelings 2, lag, det tyske lag
fra ski- jegerbataljonen og 2, hirdfordelings lag.

Förergardens sterke lag måtte gi opfbr
förste veksling idet Per Erlien brakk skien, forbvrig det ene te
uhel som inntraff under ldpet.

Den individuelle rekkefölge ble; 1) Arne
Solberg 34,29. 2)Eleiv Kolterud 35,55. 3) Linar Evensen 36,25. 4)
Thomas Weding 36,40. 5) Joh. Solemslbk 37,25. 6) Ivar Fjeld 38,25.
7) Nils Stigstad 38,45. 8) Wm. Winther 38,47. 9) E. Engbretsen 39,15.
10) Hellblad 39,24-. Arranementet var mbnsterverdig ordnet og ble
gjennamfört med stor suksess.

Verdenamesterskapet fortsatte zed patrulje-
lbp over 20 km. med 5 manfts patruljer inklisiv 1 leder, Omlag 200
mann startet i to klasser, over og under 35 år. Mange tilskuere var
mbtt fram ved starten fra Konnerud Turisthotell. Fylking 1/ 8, Buske-
rud ble beste lag til tross for at det ble nr. 8 i anvondt tid, Av
lagene må særlig fremheves den norske skijegerbataljon som ble nr. 2
sammenlagt. Laget hadde også dagens nestbeste ibpetid og består for-
trinsvis av unge gutter. I lbrdagens stafettlbp ble det nr.3. Premie-
utdleingen foregikk i Dramens Teater i ettermiddag. Det må fremheves
at stevnet var usedvanlig vellykket sportslig sett og arrangementet
var fbrstekalsses. De beste premierne tilfalt: Kl. 2. over 35 år, 1
fylking 1/8 Buskerud patruljeleder Oivind Becker, 2,12,50. 2) Fylking
2/2 Opland Henrik Löberg 2,15,07, 3) Riksledelsene hirdsveit J. Berg-
gren 2122,05. 4) Fylking 2/8 Vestfold, Garsjb, 2,24,44, Klasse 11
18-35 år: 1) Fylking 1/8 Buskerud, patruljeleder Lars Hellge 1146,13,
2) Den Norske Skijegerbataljon patr. leder Helge Staff 1,47,20. 3)
Oslo polltipresidium Poldi Visnitsa 1,47,45, 4) Fylking 2/2 Opland
1,715,20. 5) Politiet Trondheim 1;51,08.*6)'SS*Und Polieeisportgen,
Nord 1, 5?,31,7) Fbrergardens 1, 1ng 1,2,38. 8) uirdene fmrerskole
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FISKERIIIELDINGER.

O.R. 14,15. Vårsildfisket. Fra Hauesund meldes at det
rolig på santlige folter i dag. Dot er fåregatt endel snurpin6

pa felteno i det indre Ryfylke, men det var helst mindre fangster sor
b1e tatt, Om settegarns fiskot er det hittil ikke innkommot noon
meldinger. Om settegarnsfisket på dassett igår neldes at dette fort
satt cr bra mod jevne fangster på feltene ved Haugesundrs
Fra EGersunds- feltene var det for dot meste svarte garn.

-avsnittet,

Torskefisket ved Bremanger har tatt til.
Nylig var noen torskefiskere ute på foltet og prövde lykken. En kar
kom til land med en fangst på 3000 kilo. Det vellykte pröveresultat
hadde til fdlge tt en stor fiskeflåte var å finne på feltet.frodag
trosw i dårlige forhold, Fangstene var gode med toppfangster på
2000 kilo.

OSLO.

23,30 (32) Sdndagskonserten böd denne gang på bl. a.
duettsang av Hargarete Zuehlenbeck og Hans Heinz Nisson. De to ut-
merkede sangere foredrog ductter av Trylleflöyetn og Looncavallos
Bajazzo, Helga Schdne s)ilte Beethovens Rondo a Caprilio med stral-
ende ferdighet og fin musikk- oppfatning, Det store Radiosymfoni-
orkestret foredrog verker av liazart, Schubert, Rossini og Strauss,
ledet med vanlig orkestral slagferdighet av Helmar

FOLKES=EREN "Norges frihett: kunne il;kg leses pågrunn ev forstyrrel-
ser.

vvvVVVVVvvv

TORSKTFISKET.
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Meldinger mandag 19. mars

TIL FORTROLIG ORIENTERING. I=E TIL OFFENTLIGGJOREISE.
Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

Tc ''orklarin O.R, - Oslo Radio, S.R. Svensk Radio. F.R.
Finsk

Radio. D.R. Dansk Radio. Oslo Tyskkontrollert "UTB".

OPPLYSNINGER OM SABOTASJEN MOT JERNBANENE.

	

.R,22,1b --(Norsk sendg. tookhOW-i-DeJC foreligger nå nye opplysning-
or 0111 sabotasjen mot jernbanene i Yorge 15 mars. EksplosjOnen 1 ståts-
banenes ekspedisjonsbygning 1 Oslo fantl sted mellom k1.21,30 og 22,00.
Stbrsteparten av byg1-4.ngen raste sammen,Tyskerne satte byeblikkelig tlom-
belysning på over hele Jernbanetorvot og områdene rundt bygningen ble
besatt av militr og politi. Ved opprydningen torsdag viste oet seg at
bygningen var totalt tkielagt,enda det ikke oppsto noen brand etter eks-
plosjonen. ifblge en melding fra norsk hold i London skal ingen norske
være omkomciet. Det oppgis at 15 tyskere var i byggingen da det smalt.
Ved opprydningen fee4 man 6 döde tyskere i ruinene og 1 tysker på
vannverkets tomt på ''ernbanetorvet, Som fbr nevnt ble jernbanetrafikken
i Ostfold lammet eg på Vestfoldbanen ble en bro sprengt overLåkene.ved.
Larvik. En rekke steder'ble sporveksler satt ut av funksjon, Ved Galge-
berg stasjon ble et tog avsporet og ved Barkåker skjedde et alvorlig
avsporing. Trafikken stanset helt .Det meldes om flere brudd på Sbrlande-
banen ved Darbu og Ne2gute; Eft tospent bro over Sönderåen mellom Rundeog
Metlandsvatten ble sprengt.,

BEVETTERS FABRIKE ,PRENGT I LUFTEN.

	

poo.(Norsk sending) Samme dag som jernbanens stasjonsbygning ble
sprengt led Bennetters fabrikk på Strbereen samme skjebne.Det var en tid-
ligere paraplyfabrikk som var oMgjort til rustningsfabrikk;Videre ble kar-
toteket i den nye borgervakt i Folkets Hus i Oslo bortfört.

HAREE I SVERIGE  OV= HENRInereiLSENE.
j1R,2,00:rff3FS-k endeng7---TGrirUttelsen av de 14 herdmenn har som tid-
ligere deldinger av samme art vakt avsky i Sverigee,som gjenspeiles 1
pressen. Morgintidningen .ekriver at forutsigelsene om at det tysko ter-
rerregime bker åzo nwrmere det totale tyske sammenbruddet nærmer sog. er
iferd med å bekreftes. Den.tyske krigskUnst er havnet så langt ned pa e'-e?-
mbralôns skråplan soMemulig. De 14 henrettede satt arrstert lenge fbr*
de sabotasjehandlinger ble utfbrt som de mistet livet for.Det or mord,
intet annet.Densom beår pord er merder,skriver avison og fra mordanklagen
skal det ikke lykkes a frita noen som har deltatt i den ugjorningen å dre-
pe disse menneskene. " Vi fikk ordre om å skyte",kom mer noen av ekseku-
s,lonspeletongens medlemmer kanskje å si den dag.loyale nordmenn får fatt
pa dem,Forsvaret vil ikke bli godtatt av et folk som har lidd så onormt
som det norske. Mange av dets beste sbnnor har måttet db ford1 de nektet
å b6ye seg for vold. Deres landsmenn vil ikke finne det rikelig å tillatc

4111wdet enkelte medlommer av en eksekusjonspatrulje å unngå dommon for å ha
lystret en ordre som strider mot de mest elementære kirgslover.

'EN DRAMATISK KAMP.
S.R.22,00. (Norsk sending+ En dramatisk kamp mellom Nordmenn og'Gestapo
fant sted 1 Solheimgaten i Oslo like ved Vigelandmuseet,13 mars. Tyskerne
brlit segpformodentlig etter ct vink fra angivere,inn i en leilighet som
tilhbrer sekretær Boreh i prisdirektoratet,De ble mottat med revolverife
skudd og 2 tyskere ble såret, Tyskerne besvarte ilden og aresterte 3 nord-
monn som ble såret under kampen,deriblandt sekretær Boroh,Også en hushjelp
ble sårct.

4neARRESTASJOVER I 4SLO.
,

' .22,00, ore .sending Av arresterte personer i Oslo i de ålste
dager kan nevnestidllgere (1,1rektbr:i V.1nmonopolet Godtfred Greve,grosserer
Odd Paulsen'eg to av ';Inftlo - i f37,MAbt glitr Leeeetzen ,nemlig groSererne

Fortset÷,ese
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NYE ARRESTASJINER- Fortsatt,

Harald Lorentzen og,Oluf Lorontzen jnr.Frofessor Karl Marstrander blE
lördag löslatt fra ̀ rini:Det forlyder at også'endel andre,det nevne
50 er lslatt samme dagpmen tallet er usikkert,

NYE11.T.AK PÅ NORSKE PRESTER,

	

3.R.22,00.( orsc sending.) Ytterligere to norske prester ct forvist
tiö Helgöya nemlig pastor Faro i Trondheim og pastor Xolland som tid-
kigere har mmwt forvist fra Trysil til Salten. FUgende prester et
na i Berg interneringsleir ved Tönsberg;

OorneliuslAndahlISmemoe,Brokke Jostvoit,

‘hilv .Y ??land? T3nnesen og Ålgård.

£ nerdffienn omkommet.

	

S.R,22loo, (Norsk sending) Fölgende 5 nordmenn omkom ved en eksplosjon
et granatlaget i Lomke i Tröndelag don 7 februar:

Erling Storlie,födt 1924,Erling Winter födt 1917 og Ole Vold födt
1902 Og Ragnar Strseth fbdt 1923 og Thorleif Hagen födt 1926 i fra
Lomke.

• VALGENE I ZINNIAND,

	

g7R.22,00,(Nersk•sending.) Valgene i Finnland (Se også side 9 )
står i brennpunktet for interessen her idag.Resultanene qp.nes å bekrefte
den nyorienteringen som er betraktet saM en forutsetning for et godt
forhold til Sovjet i framtiden.Hvilke personer som skal ta sete i dcn
nye riksdag en vet man imidlertid ikke ennå.Valgdeltakelscn har mmrt oa.
80 % mot vcd tidligere valg mellom 60 og 70 %.Valget har foregått i
störste ro og orden.'esultatel,le viser bl.a, overveldende'framgang for
do ytterste venstre og de sosialdemokratiske op-ponentene,samlet under
betegnelsen Folkedemokratene ,som har erobret en fjerdepart av riksdag-
ens 200 mandater,for en stor del på bekostning av sosialdemokratene
sold er gåtc tilbake fra 85 til 52.Dette er imidlertid•ikke definitive
tall. I en kommentar iAftontidningen,den sosialdemokratiske kveldsavisen
Stockholm heter eet idag lat Folkedemokratene har hatt utmerkede kon-

junkturet.Den vesentligste 3,run1.1 til at sosialdemokratiet har gått så
sterkt tlbake,framholder evisen,uten tvil at Tanner og hans nærmeste
medarbeidere nektet å ta konsekVensen av sin politikk i god tid og trek-
ke seg tilbake, Helsingen Salam,Helsingfors skriver at den hBye del-
tagerprosenten i valget framfor alt betyr at folkets vilje ved bestem-
melsen av riksdagens sanmensetning er kommet til uttrykk klart og tydclig
For med de nå herskende vanskelige ko munikasjonsforhold bbr resultatet
ansees som helt enestående. Arbeterbladet lielsingfors tror det er fora
hastet nå å trekke mere beztemte polltiske slutninger på basis av denne
valgkamp. Ett synes imidlertid åpenbart.Det Folkdemokratiske valgforbunde,
sterke frammarsj er i sdnnhet et tegn på en bredt •utbredt misnöye med
Fimilands krigspolitikk,skriver avisen. Det går ikke an som statsmin-
nister Linkomis gjorde å hevde at folket har stått bak regjeringen i
dens politkkk under krigen. •

Statsminister  Pasikivi om Finnlands framtid.

	

-(Norsk sending. Dagens Nyhetet gir idag nben interessanto
uttalelsor av statsminister Pasikivi.-Min tropsier hanpog min arbeids-
hypotese er at om vi förer en riktig politikk så kan vi leve i frod og
bli respoktert av Sovjet,En opDfatning jeg har fått bekreftet av do
mest autoritative personer pa russisk hold. Hovedprinsipet må være kt
vi aldri må fare en utonrikspolitikk og enda mindra g& i krig mot Sov-
jet, Jeg tror ikke at det na longer er mange soM spekulerer i et brudd
mel1om Vestmaktene og Sovjet og jeg tror overhodet ikke på et slikt
brudd innen overskuelig tid, Om v ar politikk lykkes ,sier statsminist-
er asikivi tilslutt, er det meningen at Finnland skal stå irær t5kon-
omisk og kulturell kontakt med Sverige og det Zivrige norden.Lenger enn
kulturelt og ökonomisk samarbeide kom man jo heller'ikke tidligere.

ET NORDIKS EKUMENISK Mt)TE

	

WX,Waoo,CNorsk sending., skal 3ft5lge en opplySning av erkebiskop
1.ockonen holdes i Ilingfors 5 og aPril.,
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Okonomisk Oversikt
s o, . 1
Bankaksjor
Industriaksjer
Skipsaksjer
Hvalaksjer

Bankasjer
Indistriaskjer
Skipsaksjor
Hikalaksjer

OHUSTIANIA  SPIGERVERKSREGNSKAPFOR 1944.

	

Z 1o.10p30,-r2) 0)griEtiania Siiigerverk har framlagt
recnskapet for 1944. Etter at skatter og renter er betalt viser regn-
skapet et brutto overskude, på kr,648,000, Til avskrivninger beyttes ialt
kr,268,000 hvoretter det framkom eft netto overskudC på kr. 380,000. Med
overfbrsel fra forrige'år på kr.45,000 st år det til disposisjon for gene
ralforsamlingen kr,425,000. Av dette everfbres.kr.100,000*til reservefond
et ug'det ddlos ut 6 % utbytte til aksjonærenepmed kr.252,000,mens resten
kr.73,000 ovorfbres ny regning.

NORDENFUE.Å.DSKE DAMPSKIPSSEL~ REGNSKAP.

	

Oslo,10,30. (4) "OTE.N. Onsdag ble det holdt gene
ralfordamling i Nordenfjelske Dampsklpsse1skap. Regnskapet for 1944 ble
ensteralig godkjent. Som medlommer av styrot ble valgt: Skipsreder Halvard
Bache, Dr. Christian Bbodtkorb ,konsul Erling :onssen,grclksserer Finn
RbLnin2',ingenibr Eihar Aaren,H3yesterettsadvokat Oiaf Klingenberg og gros
serer :Ueolai Bueh.

DWIENSU DAMPSKIPSSELSKAPSREGNSKAP:

	

UFroplo;W:(5) 0:27X.Bereen: Direksjon og represengantskap
behandlet onsdag regnskapet i Det Bergensko Dampskipsselskap. Beretning
og rognskap ble behandlet oE godkjent, Etter årdinære og ekstrao±dinære
avskrivninger på selskapets sktp og etter at skatter er betalt ,er regn-
skapet avsluttet mod balanse. Det ble besluttet å utdole 2,1/2 % utbytte
til aksjonærene av fonds.

BISKOP J-CHANNORDAHL BRUNSTs NINJAEUTSTILLING,
tslo,1Cloo. ( (6) Borgen: OgS=rEens offentlige bibliotek
vil hodro biskop Johan Nordahl'Bruns minne. Biblioteket har on sjelden
samling Nordahl Brun-literatur,både av og om dikterpresten. Dennc samling
vil na bli lagt fram ved en spesialutstilling som arrangeres i disse flagez

ULOVLIG'ELWAKT I OSTRDAIEN.

	

rfsT.O,r0-,00, 2 --E1verum: Den ulo vlige elglakt i östcr-
dalen fortsetter. Nå er det såledcs,ifblge "Ostlendingen",funnet tro olg-
ko1lor i Ytre Rehdal De var sett så nylig at krypskytterne ikke hadde vun
not å fjLrne noe stbrre av kjöttet,som ble beslaglagt i forretningene. Det
cr foretatt 1 arrestasjon.

NAZI-IBRETT.

	

111,0slo11,-3-i57-M Trondheim: A.T.S. distriktskonkurranse på
ski for 5 arbeidsdistrikt ble holdt lbrdag vcd Selbustrond.Det deltok om-
lag 130 mann og forholdenc var meget gode. Brigadefbrer Andresen var til-
stede. Dc beste resultater ble: 17 km.1angronn,klasse 1 (befalt) 1,uftder-'
kvartermester Martin Asklund,1,23,20. Klasse 2 (A.T.men ft)t2_,Arnstad,1,29,
5S, Hoppronn,(befalt+ 1,troppförer Svendson,1,32,50 (A.T.monn.) Gunderson

Kombinert renn (befalt) 1,underkvartermoster Ask Lund12,67,50.
(.A.,T.menn) Forbord12,37,80. I stafottlbpot sciret befalslaget fra Sveit
Wr-Trbndelag med 1,43,5. Stevnet ble meget vellykket."

BRENNEVINSKVOTEN.
4 Oslo:Kvdten for neste salgsperiode (april-jutt)

på Vinmonopolet er nå fastsatt,fortellor "Fritt Folk". Det blir anledning
a kjbpo 2 flasker brennovin,nemlig 1 fiaske 3-stjerners akkevitt og 1
flaske Borge2-akkotitt. Alle hvis brennevinskort nummer slutter moc tallet
tre får denne gang kjbpt bedre A-vare Vitere blir det mot klipp av nwrke

Fortsntt,

ved 6.E.N.
IEUDEKS FOR opmBORS 16 MARS1945.

+
+0, 27.)

Uferandr.)
INNDEKS FOR OSLO BORS 17 MARS,1945.

177,20 + 0;25.)

	

201,03 + 0;46)

	

232;75 + 0,70 )-

	

206,75 Uforandr.)

7 ,9
200;57.
232,05
206,76 (
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Brennevinskvoten.Fortsatt,

nr,35 bli soigt en ny akkevitt-typo som har fåtL., navnet "Ga1la-Taffel.

FLYANGREP MOT 1LESUND 

MIO71-7;oo. Lbrdag ettermiddag ble rÅlesund angrepet av
fientlige fly. Fl(ro byghinger ble skutt i brandlbl.a4Posthuset.Angrepot
kostet flere mennesker livet og mange er såret,1det sivilbefolkningen
mange tilfeller ikko fulgte luftvern-forskriftene.

ET FALL I ISSPREIC W1' PÅ. BLiVANITSBREEN.
bno42,30. 113i Odda:=11dragelse som lett kunne ha fbrt

en alvorlig ulykke un_itraff igår på,Blåbanns-broc4,en utlbper ay iplge-
Ihrfonna, To un#dommer fra Odda kom kjbrQnde på ski ned ovor breen 4a  d«.

fbrste plutselig forsvant. Kamerten kun 6 såvidt se den forsvunne
nede,men han hadde ikke redskaper til å få ham op, Det var intet annet
gjöre enn å hento hjelp nede i Odda„en nedstigning på omlag 1200 meter.

Etter firc timcrs forlbp kom mannskap med rcbingsmaterlell tilstede og man-
nen nede i sprekken haCde ennå så meget 4refter igjen at han kunne holde
seg fast 1 tauct og bli halt opp,

DRIFTSPLANER FOR GARDSKOGENE,
0s1o42,30, (101 ro-nvingcrt "Glåmdalen" har hatt en samtale
med formannen i Hodmarksskogselskap,gårdbruker F.H.Gjblstad,som forteller
at intereszen blqndt gårfibIukerne i fylket er stor hva angår utarbeid-
clsen av driftsplancr for gardskogene, Det cr således hittil 1 år kom-
met inn 25 sbknader og skgselskapet vil til sommeren gå igang mcd å ut-
arbeide planenc for disse.

HAGETRÆRNE HAR KLART OVERVIPTRINGEN BRA.
--dj315- Det ser ut til at hagetrærne 1 Op-

land har klart overvintringen meget bra i år.uttaler fylkes:artner Rök-
holdt•til bladet "Vcstopland". Også vekstene under sneen har greid seg ut-
morket. Dot kan således nevnes at jordbærplantene står friske og grönno.
ddt hele tatt tyder alt på at vi i år kan notere den beste overvint-

ring var har hatt på mangfoldige år, uttaler fylkosgartneren.

:LANDBRUKSDELDIUGER:
• Oslo 13,50, Pr.oduksjonsplan for jordop skogbruk for 1945.

Produksjonsrådet h7r-l-a—gfram plan for vart ord og skOWx;U1c-75r1945.
Og denne bör i år studeros særlig grundig av alle interes,3erte,Mange Vil
nok synes at de detaljerte påbud og direktiver for bruken av jorda som
gis den enkelte bruker er •sterkfi inngrap i den personlige frihet og dis-
posisjonsrett over sin eiendom, Det kan heller ikke nektes at så er til-
fellet,men bestemmelsene er ikke4git, for å drepe initlativet for den onk-
olte bruker ellcr for å ta fra ham arbeidslysten og arbeidsgleden.
Dct er den hårde nödvendighet som krever Rt det ma on fast ledelse og on
.snmlet plan til både når det gjelder Foduksjonen sqv varer og fordeling-
en av disse om vårt folk Skal makte a'komme gjennom disse vanskelige t1d-
er uten alt for store savnpog lidelser, ,En v11 derfor ap-2ollere til hver
cnkolt jordeier,gardsarbeider og alle som har med landbruket og hage-
brukets produksjon å gjöre å forstå sammenhenen og grun 1,-set for dissz
påbud,innordnesegounder disse så langt dot pa neen mate or.mulig og gjÖre
sitt yttersto for, a gjennomfbre påleGGcne og oppnå det.best mulige resul-
tat, I de direktiver som fölger mcd arcalpåleGc,ene til den enkelte dyrkor
cr det'også meddelt om visse frihoter når det gjelder å avvike fra pa-
budenepslik'at det kan dyrkes mor av en vekstgruppe på bekostning av ahdre,

, på den, o måten'blir planen noen lempeligere og ledigore slik at de lo-
kalo vekstforhold og dyrkningsmuligheter blir utnyttet 1 störst mulig
utstrekning. Vårt folk trenger först og framst mat og det beror i hög
grad på bendon og hans innsats om oppgaveh skal lbses og hunger og savn
holdes ute. En venter derfor at bonden ikke vil svikte men legge all sin
onergi ,sitt arbcid og sin dyktighet 1 lbsningen av denne oppgave,

.ReJuk_jon av elSd,rbestanden.: Ved forordn1ng av 2 fobruar 1 år:ga nser-
ingsdepar ccn o estemme S-er om. roduksjon aV polsdYrbestanden. Etter for-



ordningon skulle den Påbudto roduksjon mære forotatt innen 31 mars 1945.
Nærinesdepartementet har nå Sendt ferzyningenovndene instruks om kontroll
med gjennomfbreingen av reduksjonen. Kontrollen som foretas av forsynIns-
novndone sammen med lensmannon 6:ka2. mære utfbrt innen utgangen av mark.
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UNDBRUKSEEDINGER: Fortsatt,

Regnska sfbring.on i gårdsbruket, Det er ikke mange gardbrukerc som förer
regns'cap over dliften sin.S=Eapet for Norges Vel har endel regnskaper
og en del gardbrukere står tilsluttet gardsregnskapslag som regel kombi-
nert med fjibsregnskapslag ,men dette blir likevel en svært luten del av
landets samlede gardsbruk. Gardbrukerne kan nå forlange å bli di.rekte
liknet når de legLer fram et nbyaktig regnskap.De blir da gjennomsnitts-
liknetld.v,s, at man tar gjennomsniten av tre års renSkap.E6rsteGane
en legger fram regnskap gjelder regnskapet en tredjedc1,andre åre't tos
tredjedeler og tredje året blir da gjennomsni tot av tre års regnskap.
imidlertid er det ikke bare av hensyn til likningen at det bbr fdres

regnskap.Uten regnskap er det ikke mulig å avgjøre om det går fram
cller tilbakelenten man bder eller auker sitt bruklAt cr ikke 11k,egyldig
for samfundet som hclhet betraktet hvordan den  steniø dol'av landkuts
nasjonalformue som landets samlede gardsbruk rcpresenterer, blir for-
valtot, Under denne synsvilkel skulle det være et rimelig forlangendc
at det blir innfbrt regnskalosplikt for alle gardbrukere.Nå'er det vel
for tiden et fåtall av gardb"rukere som er regnskapskyndige,i hvert fall
til å före ct fullstendig og nöyaktig regnskap,mcn man kan imidlerfid old-
ne seg på billigstc måten at flan danner regnskapslag og leicr en habil
mann til å gbre regnskapene. Hvis da gardbrukerne er flinkc til å noterE
og gjerne fbre dagboken sjbl skulle en mann- kunne greie nokså mange
regnska-cer og dct skulle således bli en forholdsvis billig ordning.

NYDYRKNINGENS FREIEZ. Nydyrkning av jord var også i fjor sterkt
hemmet av mangol På arbeidshjelp,heter det i en melding fra Hordaland
Fra de forskjellige herreder i fylket kom det ifjor inn til landbruks-
kontoret 931 söknader om bidrag til nydyrkning av ialt 1181 dekar jord7
De fleste söknader gjalt3Ud arealer .Dc samlede kostnader under nydyrk-
ningen beltip scg til vel kr.500,000 eller gjennomsnitlig kr.424,00 pr.
dekar. Viderc kom til kontoret sbknader om tilskott til grbftning av ialt
1106 dekar tidligere dyrket jord ,Her var kostnadene vel kr,200000 eller
188,00 pr. dekar. Hvor meget dyrcre det cr å dyrke opo jord pa Vest-
landet enn andre steder i landtt forstår man bost når det opplyses at
det i bredbygdene på Hedemarken regner kostnaden på nydyrket jord til
kr.200 til 250,00 pr.dekar. kan få lyst til å spbrre :skyldes det
bare ae geografiske forholdseller spiller også arbeidsmetoden inn? Dct
er nemlig mange steder man godt kan plbye med plog,men likevel blir spa-
don brugt av konservatisme eacr gan.,Lel vane.

E4IiSIMALPRISER FOR WJGRöNSÅKER fra produsent er uforandrct denne uke.

enNOMISK OVERSIKWEDö:E N. Aksjekurser fra9slo Bbrs.




0s16:14,00.(14)




4,1/2 % statsob1.1937 K.104;1/2.




4'% statsob1.1935, K.103,3/4 S.104,1/2.
3;1/2 % statsob1.1941 K:105 S.105,5/8
3,1/2 % statsobl.-1938. K.103;3/4: S.104;1/2
4-% hypotekbank 1938.' K:106,1/2. 8,107,1/8.0ms.107-
3,1/2 % Hypotekbank 1941, K.106,1/2 S.107-
Oreditbanken K:140- S.142,1/2
Kreditkassen K:855-




Bjblvefossen K.20,75 $21,25
Borregård K.142-- S.144-
Elektrokemisk K.137,1/2




Hafslund K.127,1/2




Orkla K.287,1/2 S.290-
Saugbruksforeningen K.2025-




Union K.5,70=,




Agdesiden K.'147/2




Borgestad K.22211/2 8.230-
Bruusgård & Kjbsterh.d K.257,1/2 S.263-
.Amerikalinjen K.382,1/2 S.390-
Bergenske K.156,1/2 S.160-
Nordenfjeldske K.170-'•




Ooeah K.2774/2 5,285-
Ebsmos 2




S.27711/2
Odd 2424/2




,Fortsettes.
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dKONOMISK OVERSIKT Fortsatt,

Rosshavet K.392,1,/2
VUutakurser er uforandret.

MANGELPULL'KORNLEVERNSE:
8 0, 4,00. 4 Kongsvingeii:Fire gårdbrukere fra Grue bar
stått for Solör prisrett for mangelfftli kornleveranse. Dot korn som
ikke var levett var brukt Opp ulovlig,dels til husdyrane og dels til
husholdningen, De manglende kornkvanta bestod av havre,bygg og rug,De
tiltalte ble fgnnet skyldige og dbmt til ubetinget fengsel fra 45 til
5 dager, pe ble llagt bbter fra kr, 500 til kr, 2000: Verdien av•kornet
som var unndratt omAetningen ble inndratt.

PLIKTEN-TIL Å. PLANtEGGE BREN LSPORSMIINGEN 00:PORB
sen; fra s og rek brena uttalelse oM at

"dot er na enhVer husfars plikt å planlegge sin brenselsforsyning til nes-
te vinter" er detbange fetbrukere i distriktet semhar henvendt seg
til forskjellige skegeiere dm å r.åkjøpt ved på fotimen i Mange tilfeller
resulteter disse henvendelser i avslagå Skogeierne svarer at de har hogget
eller skal hogge det pålagte kvantum selv og noe utover kvoten vil de
selvfblgelig ikke seige, Saken er torelagt fylkessester Liaklev
som bl.a. uttaler: Det er ganske mange forJrukere i fyljet Som har ord-
net seg med skogeierne slik at de kan hogge sin ved selv,men på sine
steder er det vanskelig å få en slik ordning på glid. Den må skje ved..
ved frivillig overenskomat, I de tilfeller hvor det er på det rene at
skogaierne ikke selv kan makte den pålagte kvoten har man hbve til å p4e
legge rotsalg eller oftent34g- drift.

N.T.B,(0slo) har også forelagt spörsmålet for
Skogdirektbren som uttaler at det er vedutvalgene i bydene som har
plikt på seg til å skaffedem som vil hogge selv ved pa rotInår disse
ikke kan greiedet selv. De;som har fått avslag hos skogelerne ve nder
seg altså til vedutvalget '1.bygda, For vedutvalget er det da en naturlig
framgangsmåteat de ft5Tst ogframst tekvirerer skog hos dam som står mest.
til rest med sitt pliktkvantum de sisto år,mens de som har op-efyltsitt
pliktkvantum blir spart'mestmulig.

KVIENENES NYBROTSFOND
slo, ,00, 6 har delt utikr.. 5000 som tilskudd til il bu-
reiscre,

HESTES3Å'PÅ HAMAR.
s 09 ;00, • Hexmar: Den nye utstil1ingsplas.3en på Greve-
lbkka i .Ramar gikk  en verdit ihnvialse med hestesjået lördag. Slöyfepro-
senten blandt hestenc ble •64;3..20p)er ble kåret til stamboken.'
"Mjbsre" som eiesa'V den'kjente hestekaren Simen'Ilseng mbtte med 4 av-
kom hvorab 2 fikk premle, DettS er me$et.sjeiden. Hele gruppen'ble fraM
stillet fra eierensHegen stall,noe soM tjenerham til stor øsre, Det ble
delt ut slbyfer:til 4 trey'årS hungster19-to års hingster12-tre års
hingster Og 11. -tO åre hop-i)er"Tre hOpper fikk ekstrarosetten,den hby-

illireste utmerkelse en har.

DEN AKTUELLE SENDING.

O.R. 18.30. • Dennt. sentling begynto med et intervju mpe4
en trikkekonduktör i Oslo. Intervjutti tnneholdt bere  beskrivelse av hvordan
det Gr å være konduktör nu i 4eltne ti4en med kddannelser etc. Ingen >en-
tydninger til politieke probXemer'.

. 8ist(“4eI ;Sv sondingen var et langt foredrag
av major Bakke om forholdene i Ukraina-Mens han var der borte. Han beskrev
forholdene hos en russisk familie og forholdene forbvrigffir og underden
tyske okkUpasjonen. TislUtt kom han med en påminnelse om.hva nordmennene
kan vente seg hviS russerne kommer til å okkupere Norge og Eurepa forövrig.
Det var'den varilie skremmeprepaganda om vold og mord og brann.
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TILLITSINS1:1()TE I HYSEN .
.Ø 111 f•ål 16.

Ulo 18,00. (19). På et godt besdkt tillitsmannsmbte på Lysen
söndag hvor fylkesfdrer dr. Hæreid og de fleste av fylkesstabens medlemmer
var tilstede, foregikk i hdytidelige former i Indre østfold krets krOts-
fbrerskiftet. Kretsfdrer, redaktör Wattull er etter to og ot halvt års
dyktig arbeide nu ldst fra vervet av helbredshensyn og som ny krets
fdrer har fylkesfdreren innsatt ticUigere fylkesleder i NSH Austviken,
Ingvar Tangeland.

Fylkesfdreren takket den fratreadendo
kretsfdrer for hans arbeide og bnsket den nye kretsförer velkommen.

På bbtet foregikk viktige drdftinger
mellom fylkesfreren og tillitsmennene og fylkesfbrer Hmreid holdt et
meget interessant foredrag om stillingen idag. Han uttalte at det siste
halve års begivenheter ute og hjemme har gitt oss mange virkelige tenkende
nordmenn, som klart innser hvilken vei det bærer, hvis Tyskland skulde
bryte sammen. Vi ser hvorledes det er gått i de land som er blitt nbefriddn
TaL:ket vmre import fra T skland og et meget godt gjennomfört rasjonerings-
system har styremaktene Nittil klart å holde sulten borte fra norske hjem.
Qm dette skal lykkes i framtiden avhenger i langt hdyere grad av vår egen
produksjon. Vi ma derfor ivår gjöre alle tiders våronn uNig hver enkelt
husstand i by og land, rik som fattig,må med sin egen arbeidskraft gå
inn for å sikre seg mest Aulig avkastrd.ng på norsk jord. De krefter som
finnes i Hje.mefronten vil aldri komme til å repxesentere det norske folk.
Splid og klassekamp er frukten av dexes 11.v.

Fylkesfbreren sluttet sin manende tale med
å.  si at de krefter som har erklært nasjonalsosialismen kris og forenet
seg med den folkeddeleggendebolsjeiisnie i1 komme til å trekke det
korteste strå. Krigens utfall blir Tysklands og naajonalsosialimmens seir.

NSUF I AUSTVIREN.

oslo 18,O0. (20)., NSUF i Austviken som tor tiden arbeider'
meget intensunder ledelse av den nye fylkesungdamsleAer Ragnvald Rbed,
hadde sdndag et meget vellykket Mdte i Olavs Hall i $ rpsbOrg, Etter et
underholdningsprogram med musikk, sang Og sketsjer, fIkk tylkesfdrer dr.
Hæreid ordet, I en kort appell•minnet han oM hvor viktig Uhgdommens inn-
sats er i denne tiden.Fung, stabsleder fYlkingstbrer i N$UF, Johannes
Myren, holdt en kraftig tale og redegjorde for den aktuelle situasjon.

HINGSTEUTSTILLING.

Oslo l80O. (21). Fristen for innmelding til Statens hingste-
utstilling for Ostlandshest ldp ut torsdag og etter hva NTB erfarer er det
innmeldt ialt 79 dyr. Ifjor var det samlede tall 99, Utstillingen blir som
kjent iår delt opp i fem distriktsutstillinger åg de innmeldte dyr for-
deler ses slik for de enkelte utstillingssteder:

(+)marken 6g Gran 19, Brummunddal 17, Stav30 og Trondhelm 7. Utstillingene tax t11 pa MOmarken 18de april, så kommer
Gran 20de april, Brummunddal 23de, Stav 25de og Trondheim 28de april.
Statskonsulent Bjbrnstad blir som vanlig leder av utstillingene,

NYDYRKINGSSAK LOSES,

eslo 18.30) (23). Den stdrste nydyrkingssak i Soldr Odal
den siste mannsalder er nu iferd med å bli løst, skriver Glåmdalen, Det
gjelder Grue kommunes overtakelse av det omlas 6000 mål Sorgnesfeltet til
bureisingsjord for å avhjelpe den kollossale jordhungex som har rådd
bygda 1 de seinere år. Salget berörer omlag 35 skogeiere som igår var inn-
kalt til forhandling med kommunen. Det ble på mbtet oppnådd enighet om
overdragelsen idet skogeierne var villige til salg for en pris av 20 kr,
pr. mål avskoget. Man venter nu at departementet vil godkjenne overd.ragelsen.
sa utparsellering kan begynne,
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O.R.19,15. SETT OG HbRT . I et foredrag oM den amerikanske aviskonge
WålliamRandolf gjenga kontOrsjeg Asmund Storstein en rekke mar
eller mindre kjento anekdoter om den gamleamerikanske pressamann.
Herunder kom han også i fare for å klandre den HurstIketorm for prOpww'
gandapsom i realiteten er blitt så godt kopiort av den taz1-tyske presse
at den siste nå er komot largt 1en.cr enn sin læremoster i sine pro-
pagandametoder.

gomte-.731IHSTk1.18- Og 19,3 tefererte kommunikeet om de
po o som Qr bragt til Englandlgjenga: eln appell til'ungdommen oM å
Sabotcre innkallelst og frammbte ti1 Aa,leirene 0g. istodet delta
hoimefrontens kamp fot Norges Frigjørelsou

FXSUR/HELDINGER,
, * BergensFRa feltene ved Haugcsund meldes om

snurpotångster på fra 200 til 800 hl.pr.båt.Dessten har en snurpertatt
tatt last ved Buavhg.På feltet ved 6stre Boknen meldes om et par mindre
fangster og ved Polöya og i  Falstjorci3n,Ryfylko moldee om  endel mindre
fangster, Om settegarnsa:isketforelimr hittil ingen meldinger.

TORSKEFISKERIENE. Det var gode fiskeforhold ogogode torske-



fangster rT\Toiland siste uke. Troms ble det gjennomgaende tatt
store fangster.I Berg og Torsken ble det'således tatt fangster på §arn
fra 500 til 3000 kg.Li.no 300 til 500 kg.1 Hillesby ble det tatt pa .
garn 400 til 600 kg.gjennowsnitlig 2700 kg.og på line 400 til'1000 kg. •
TromsOysundga garnfisket et gjen=sni4utbytte på 5000 kg.lineflsket

2800 kg. Det cr meget fisk tilstede.. Fra ''romsby nwldes det om gatn-
fangster på 4890 til 6000 kg.Linefangster-p& 1375 kg.til 11300 kg.

Gjonnosnitlig 6500 kg. I Karlsby ble det tatt linefangstor på 1200 til
$000gjennomsnitlig 5000 kg, Ialt var f2kons fiske godt og sesongen hittil
"or Troms har wert bra,bed2e onn ifjor.

Vesterålen og Yetersiden var fisket likeledes godt,
Det meldes on gahnfangster på  Andöya på 1000 til 4000 1,g.linefangster
på 1000'til 2000 kg. Oksnes og Langenes ble det tatt pa garn 2000 til

:3000 kg,Line 1200 til 1750 k:g. I 115e ble det tatt fra 400 til 1000 på
garn og 500 til 1000 kg. pa juksa. Flere av fiskerne som tidligere har
driftct i Bc har nå dradd til LofOten. I Borge på yttersiden meldes
OM garnfangster på 200 til 4000 kg. Ihlen 400 til  3100 kg,Sköyter hadde
opp til 2600 kg.båter 150 til 600 kg, Alt i alt ble det en god tångst-
uke for samtlige distrikter på strekningen Vesterålen -Yttersiden,
TotaIkvantumot- i distriktet ligger litt lavere enn fjoråtet samtidig.

Vårsildfisket. 0,R.19t15.Bergen:Fra feltene ved Ramsholmene,östrevåg og
uavag me des om darlig fiskeforhold.Snurperne har ikke vært i fangst

og en stor del at, både snurpe o)g garnflåtener idag opptatt med lossing
av fangstef tatt lördag og igartog dertil kower at driftsforholdene
siste dögn har vært mindre gode. Det or derfor naturlig at fisket idag
syncs vesontlig slakLoro,

Oslo 20,30 (31). Vårsildfisket var framdeles meget rikt på
uge felter, I midten av  forrige uke ble  det tatt gode fangster ved RödvEw
Bokn og fisket tok seg opp igjen ved økudesnes. Også i Ryfylkefjordene

ble det tatt tildels gode fangsterpg satt flere sildesteng. Enkklte steder
har ikke hatt sildefiske p(&), mange år. Således Ilsvåg Ryfylke som bar de
f6rste vårsildsteng på 30 ar. Dengang var det 90 år siden sist, meldes
Haugesundspressen.

"GULAS" SENKING.

Oslo 20.30. (32). I Bergens sj3rett ble det lördag op--)tatt
forklarinç i saken angående Fylkesbåtanesrdtcskip Gula som den 21de
februar iar ble angre-Det av fiendtlige fly da dct lå i Loirvik på Stord.
Sk&pcts fbrer forteller at flyangropet foregikk i tro bLilger. Do to förste
var de krafitigste. Hele angrepet stod på i femminutter, Fra land ble det
skutt på flycne. Ombord på Gula ver det ialt V mann soJI kunne komme
iland mens angrepet stod på. Skipet fikk f1cc huller i siden og lantret
over til babord. Maskinisten ble truffet av en granatsplint i det ene
kinn idet han gikk opp fra maskinhuset. Föreren Uirte to sterke drbnn fra
lasterummet og hgn trodde det var bombenedslag mon dot visto seg

seinere
A levides ,snrenzaranater.
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STOR SVARTEBORSAFFME I BERGEN.
41. • ø. 11. “..11

Oslo 20.30, (28). En meget omfattende svarteb6rsaffmre er
disse dager behandlet i Bergens prisforhörsrett. Saken var reist i
november 1944 mot skreddermoster Ludvig u1ius Ostby og disponont Erling
Rolf Svendsen ved A/S Nestun Ullvarefabrikk. Siktelsen mot skreddermoster

stby gjelder en rekke overtredelser av forordninger og forsktifter. Av
prosedyren går det fram at tiltalte i 1942 og förste Wade1 av 1943 hos
en Nestun - disponent kjblete 138 ruller eller ca 5620 meter dress-stoffer
og 100 par herreeokker, alt uten gyldig gjenkjbpsbevis. Det ble solgt til
efl Berg$4 - 1384.11,

Siktelsen not disponent Svendsen gje1der
overtredelse av furskrifter om traaalling av garn m,V.Disponenten lot
bl.a. framstille 22.800 kilo garn vod Nestun Ullvaretabrikk uten st,dot
,Tar fastsatt noen kvote, og han lot framstille 9,000 meter stoff utenom
een lovlige kvote som var fastsatt av Norges Tekstilstyre, Skredder •
mester Qstby fikk seks månedersfengsel, 3.000 kroner ibQt, subsidiort
90 dagers fengsel,inndraging av merfortj-nesten 65,000 kroner og inn -
dragieg av 17 dresstoffer, tu tileclipte herrefrakker og en herredress.

Disponent Svendsen fikk 120 dagers fengsel,
40,000 krener i bot subsidicrt 90 dagers fengsel. Begge de tiltalte
avla ful1

:1.-ASJ0NLRINCSLIGHLR.
f)slo,2:L0 c T*3". —  BergLn Bergens pris og rasjoneringsrett

nur iehanlot en sek mot en baleer og husholdningshar.dler som er tiltalt
fee en Jekke m:sltgheGer fra b..!isten 1940 til våren 1944, ved den siste
ken. o2k begvn n,lsen av 144 var mankoen på sukker n'ådd vel tusen
elle ug meJirankooi v 3ket til :12000 kilo, Tiltalens siste 13unktgikk

på at Llitalte har solgt bakverk til et arbeiaslag i ilvik uen a på-
s€ at det ble eAkrevet ileeker. Mankeen utgör merker, Tiltelte ble
iLil.il120 dagers fengsel,samt en-bot pa kr015000, Han ble frec:,c5mt

ietten til å drive bakeri og hade7,

RWSUITATET'AV DE FINSW VALQ. 

-tg71;:j Ptookholm: Ifblge de foreldIdge resultater av

vageele 1 Finnland ser steminefordelingen for de störse partiers vedkom-
mel,ee 1ik ut L3oelaldemokratene 334,832 steMJier; Det sakalte "erookrat-
ieke  -Tulkeparti,som er kommunistisk anströket,328,961 stemmer, Bon6.epar-
tiet: 197,287. Sami.jegspartiet 130,536. og det Svenske Felkeparti 120,088

BEPUSET"OHAFF6R.
nio,21.-30.(35T- Jarpsberg: For on tid sidon kjörte on chauf-

föl fi,a Tune bil mens han ber påvirket av alkohol.Han kolliderte med en
annen bil ng ofl mann ble dropt, 1%åffc;ren ble siktot for uaktsomtdrap.
Siktelsen ble tmidiertid sene-?e frafale på grunn av bovieets stilling.
Ttlyalte er nå dnr t:,2_ 30 dagers fenesel for å ha kjört bil i fyila.

UANSPORTEN FORSIMES.
Ts1e,22 oo:M) Transporten av driftsmidler til jorabruket

forsi_nkesna ogrunn av sabotasjen mot jJrnbanPne.(Se side 1.)Men alt må
eettes inn pa åt dut 1kke blir noe avbrekk i våronna. Etter de siste sa-
bejehande.inger mot våee jernbaner har N.T.B, henvendt seg til Trafikk-

Ck:ange ug spert hvilke 2151gerdette vil få for transportene av do nöd-
veec, Ige dr12tsmieller til jordbraket nå f(5r v&-onna.

Alle ansvarlige Lyndigheter og alle tenkende
elneeekor er nå kiar rerer at aldri i landets historie har det vaert mer om
e;j(;Teå Lå lagt alt tilrettefor don forestående våronna,uttaler tra-
_xkråden,an.dsmidighoteno har planlagt 1 detaljer fordelingen av gjW.-
4g eg -Ålvarer og transportmgndighetene har planlagt transporten av disse

varer og ferdelingen og transporten av drivstoffer til raktorer o.s.v i
god tid.b Transportvanskene har vært store og myndighetene har hatt mange
peoldlemor, Veden skulle fram til drift av kommunikasjonsmidlenetil drift •
av industrien og til oppvarmning av våre heilher, KraVene var sa stoto at

kunne ikke maktes. For å få fram gjödning,såvarer,notorsprit o.s,v
iett tid ble det for on tid sidan bestemt a sette alle andre transporter

unntatt mabvarer til sides,mens transPortene til våronna
uker viste da ogs& en god avvikling av dis-e transporter og det så ut:til

Fortsatt,
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TRANSPORTENFORSINKES.FOrtsatt.

at en skulle få fram dot nådVcildige i noenlunde jod tid. Så kom ans1aget
mot våre jernbaner den 15 mars. Rosultatet er bl,a. en forsinkelsc av
de her nevnte livsViktigc tranL)orter på opp til 3 uker, A1le vet hva 3
ukers forsinkelsc betyr i våron,la,men bonden må altså ta dotte med i sinc
arboidsplaner. Han ma gjdrc alc for å lindre avbrekmet mest mu1ig, Han
får holdc segoajour mcd sine locrardjrcr om utsiktene for 1everången

til slutt far'han om legge anda noon timer ti1 arbeidsdag
litår gjödningen såvaren og motorspriton endelig kommer og så får en
av hensyn til det norske folks livberging kon:lende vinter håpe at en her-

etter blir spart for liknende transportforstyrrelser.

GUTTER OG SKYTEVÅPEN.
Tönsberg: En ulykke er inntruffet på Nötterdy. Nben

gutter hadde fått tak i et gnmcie1t munnladningsgemwr og fylte det med
krutt og litt dynamitt. Ved eksplosjonen gikk röret i filler og en 15
år gaael gutt,Finn H ldt,fikk sluttstykket i hodet. Han ddde momentant.
Merkelig nok slapp deNndre guttene fra det uten nevneverdige skader.

DET SMELLER FRAMLEIS I OSLO,
Oslo,23, • 43 Oslo Bilhuset mellom Bygddy Alle og Frogn-
ervegen ble tidlig mandag morgen nesten fullStendig tilintetejort ved
et sprengstoff-attentat og grann som bröt ut. En dyeblikkelig virkenda
sprengstoffladning var plassert i annen etasje, Foruten verkstedlokalene
ble en personbil tilhörende don tylideavernomakt tilintetgjort,mens det
fbrste etasje og i kjelderen lyktes å radde en masse biler tilhbrende
tyske militmre og sivile myndigheter•

Neen få minutter senere ble det foretatt en
y sprengning i Bilhusets verksted.i 4a7chausengate samligger like i nwr-
heten.Verkstedslokalene her be fullstendig ödelagt og noen petson og
lastebiler tilhörende den tyske forsvarsmkt ble
I de husone som lå i nmrheten av eksplosjonsstecane ble det anrettet be-
tydelige skader.

De bil er som ble ddelagt for vernemakten
er allerede erstattet med andre rekvirerte bilew.



R.A./A.W. TIL FORTROLIG ORILN=ING.
Ikkc til offentliggjörelsc,

NY=OVLRSIKT: FRA
VED

RegjeringensInfornasjonskontor.
21. mars 1945. Nr, 1414.

1:eldinger, tirsdag 20, mars 1945.

Det vesentlige ov stolfet skriver seg fra nazistisl:e kilder.

_er'nforklarin,: O.R. Oslo Radio, S.R. Svensk Radio, F.R. Fins Radio.
D.R. Donsk Rodio. Oslo ?ysk kontrollert

X

ORDRL S. 7834.

1"EDDE1LLSLFRA VIIII0NOP0L2T,

Oslo 18.30. (17). kcd hje,ulel i forordningc)1 rasjon, ring
av brennevin og vin av 3dje januar 1941, Daragraf 10 (jfr lov av 19dc feb.
1942) b.ar A/S Vinnonopolet fostsatt fdlgende bestc _161ser:

=,,j3.pc1:ort•nes uerker 35A og 37 A
sa-lt 38 Å tacer sin gyldighet 286.e

Den nye salgsperiode o,lfaer tre
april, Aai og juni n.ed en rosjon for dette tidsruri av 2 flos1,:ei
av halvnerkene 30 B og 39 A. Dessuten er nerket 35 3 gyldig lor ec so,1 har
dette i bchold.

Av disse ,,.erkene gjelder:

a.uavit a kr. 7.50.
c-.21ze 30 A for cn flaske 3 stjcrners

kr. 6.50.
rke 38 B for 1 flaske borgcrac-luovit a

lerke 35 13for 1 flaske Galla Tafel
at. 3.vit a kr, 7.50.

pesoner so,1 har koit hvis rnr har
sluttsiffer 3 og e:.stranerket k 1 i behold, vil på nerket 39 isteLet-i'orJ
stjerners aquavit c få beste A - vare. Disse er:

Ar.uovit Go J:icl 1:32. 0.50 og Ce
kr, 10.00.

,rody 8-,)ccial kr. 13.00, Likdr a. 10,00,
11.00 og 12.00, Punsch Lr. 8,00 o, 8.50, 2-uktvin kr. 3.30 o' vin.

Ved hvcrt salg ov beste A - varc k1ips
også ekstranerket k 1. Som tilcgg til alle priscr ko •r for tiCen 50 ,
lwigstilleggsavgift.

Disksalg:
Personer Jled ct,ernavn på en av bo'stovre

fra A til og mcd k har kjk32eret'6 fra 3dje til og .1.ed 19de !.oi. L -
k,Ibper i tidcn fra 22de nai til og med 30te juni.

To„if1oskerc11rflasil,:er mk:_c-vcres.
for kji)cre son bor så lagt frc uteolgs-,

by at de er cvskret fra d gjjrc ovcr disk, og 3011 delfor cr helvi,t
til å foreta bcstilling skriftlig, gj,elder ikke bokstavoldningcn. V h.. syn

de stadig stigende tr,ns.2ortv-.nsker anbefalos det inntrengende at flest
1£ 1 cgen intcresse foretar kjp ovcr disk i utsalgene istedctfor a skr:vE.

Frakt for ilgods mcd jernbone m. forut -
betales og belct må derfor sendes inn sa len med betalinf, for v,-lenc.
Frakten beregnes ned 90 Jrc for inntil 12 flosker og kr. 1.40 fo: st3rre
sendinger inntil 24 flasker, 40 dre i returporto fol kjdpekort nd ogs:. sendes

To.iflasker.
Floskemerker må medsendes fra kji)cle i de

istriLter hvor tvungen innlevering av tonflasker er inn23rt. For likdr,
punsch, fruktvin og vin kicves almindelig flaskenerker, for alle ondre slag
skrubrk.flasl,cr, xlra distrikt som sokne: til avdelingene i .F_)ergen og Trond-
heim

.
er almindelige flasker eller nerker gjelCende.

  •••
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STURIASSON ORDeE 8, 780:. .9G AV FINT   OG SMOR PÅ KMTZKORT."

Oslo 18,00 (18) I tis1utning til tidligere kunngjöringor
QM do nevnte tildclingor ner. Ledde1e

F.,(ijholdoro SQM etter de gjeldondc bestcal.
me1oor vil få sine ireirn 3, juli f,k, skal få dom ut-
levert straks så dc f3x ti uestillo o kjöpo rasjononc.

Huyr1 .J som.m.atte foreta tvangsslakt
av gris innen 15, novorbor Io i heAhold til forordning av 12. s.m.
k_som fbrst fikk sine kjöttko:t innLLrådd en tid derettor, eller som fore-
= slaktningen på et sonere tidspunkt, skal på samme måte som foran novnt
få kortene utlevert straks hvis de ble inndradd for en kortero tid enn
7 1/2 måned.

Melkeprodusenter og prodUsenter som holt ut
dekker sin årskvoto av slakt ved produksjon i ogen besotning, skal under
ingen omstendighot ha utlevert 1çjZ3ttkorteno.

ForsyningSnemndeno få2 sar1ig mnlding QM

kortones behandling og for1engelso av bestillingsfriston i sposiello for-
retninger.

Nærin2,sdepartomuntets Avdcling for .proviantoring og
Rasjonering.

0s10 19.00 (19) Som on vil se av annonse fra doyartementet
blir det'nå dolt ut en rasjon kjötthermetikk i Oslo, Bergon, 'Ostfold,
Akershus, Buskerud, vc,stfold, Tolemark, Aust-Agder Jg Vest-Agder.
Rasjonen cr en liton boks rerskaret kjøtt pr, person.

Salget er ordnct på samme måte som for
aanen hormotikk.

Detaljåsteno i Oslo og Akor kan begynne ut-
ingen så snart dc får varene :evort fra Grossist. I de övrigo distrik-

ter kan utdelingen ikko gogynnu f0r 7. april 1945. Fristen for å inn-
levere kjbttkor'5' til detr_ijist er satt forholdsvis kort, Publikum br
derfor straks honvende seg til kj0:pmannon.

UFORSIIMG OL:GANG 1.E1D bi->RENGSTOFF.
2 '

Oslo 1940 (20) Worsiktig omgang ned sprongstoff har Igjen
krevd et menneskoIlv, denne gang på on arbeidsplass vedPorsgrunn dor '
den 66 4rGamle'snekker Ole Hansen i formiddag fant en ukjent gjonstsnd,
Han tok den opp, men plutselig eksgloderte den Og mannen blo•drept pa
stedet. 'En Breviksmann som stod c"-b.stykke unna, ble raMmot av oa mengdo
splintcr, men han ble til alt holl ikke skadet». Den skadodo er
rörlegger og hoter Håkon J'akobson. Han or 47 ag gammel.

Denno ulykken ma bare på ny :3bane foIk til
å være forsiktige når de treffer på ukjente gjenstander. avis on i slike
tilfeller ikke vil risikOre å bli drept på sted.-,t må on byeblikkelig gi
"-skjed til myndighetene, som vil ta de nödvendige skritt i sakon,

-1\1Y ORDFÖRER I HARSTAD,

Oslo 22.30 (32) Dopartementet har opncvnt apotcknr Odd
Gangnæs som ordförcrog rådmann CarlA. Carlsen som varaordförer i Har-
stad kommuno.

DODSULYKKE,

Oslo 22,00
Knappon i Aurskog forledenvar
on koje for å ovornatto. Han

styreron kom seg ut sto klmrne
at han dödc på sykohus.

Fra Kongsviner meldes at akogbestyrer Olaf
på befaring og om kvoldOnkom han fram til

gjorde opp ild på peisen, spisto og 1a sog,
Utpå natton tok det fyr i kjeft og för be-
hans i full flammo, Han blc så forbront
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FOLKESENDEREN "NORGES FRIHET".

Rantisanlist, At patriotene i de av tyskerne besatte om-
ra er i or -Italia benytter seg krigslist viser fölgende historie: En
italiensk partisangruppe eppdaget på en italiensk jernbanestasjon fire
jernbaneto som var lastet med tropper og krigamateriell og de-helluttot
sog for a tilintetgjöre dam. De gikk da fram på fblgende måte: Da
tyskerne (cndel ord uhörbarc) Det ble da slått falsk brannalarm

cn 1=1iggende landsby og da brannvesenct, soa ble sendt fra byen,
kom tilstede o2pstod dcr en kort kap mellom patriotenc og brannfolkene.
:2ennc kamp resultarte i at atmtlige branamenn ble avklcdt og aatriotene
tok så på seg brannLonstablencs uniformer. Så ho)pet -2artisancne
brannbilene og så bar det av gårde alt hva rcmcicr og tby kuane holdc
til byens jernbanestasjon. Der vakte brannmennenc ik.e nocn o»sikt,
og kunne rolig plasere sinc bomber. Alle fire tyske trans-oorttog ble
sprengt i luften og fascistene hadde et stort tap av tropper og krigs-
materiell.

Oggs',, hos oss må vi benyttc oss av kligs-
list i ka.lpen mot fienden. Det cr ikke alltid så riktig å stormc rett
fram i åpen kamp mot bandittene, derimot kan vi oftc o))nå mcre ved å
benytte oss av dc sam.e mctoder som de italionake patriotor, I kampen
mot de tyske rbvcre er alle midler tillatt. Dct gjelder m å cyypnå målet
med minst mulige offer. Derfor må vi benyttc oss glcie av krigslist.

Aften-aosten og de andre quislingla)pene
har i do siste dagene sendt ut den enc harne utgydelson etter den aanen.
Er det kanskje fordi gestapobddlenc myrder våre landsmenn? Er det fordi
tyskerne har lagt Eammerfest og det ivrige Finnmark i ruiner? Eller cr
det kanskje fordi gestapobandittonc under sin siste rassia i IWyangc.
og andre steder i Sogn Vestlandet har -oint flere
patrioter til dde som har brakt Aftenposten til et sliLt opprJr? nci.
Det er nok i sin orden etter nuislingforbryternes mening i Åftenoston.

V=e er det at svonskene har vaert så u-
forska=t å arrestere den beryktede quislingspion Adolf iarthinsen

At detne spion har• c:Ivlagt full tilståelso at han etter op:?drag
fra tyskerne har utspioncrt do svenske befcstningsanlcgg i V:nland og
at han for dette fikk 2 år og 8 måneders straffarbeidc i Sverige spiller
for .Lbårgskompanjonger i Aften-oosten. Nei, svenskenc skal ikke bare
utlevere berg , mtn de skal også betale en 1;:lekkelig skadesurstatning for
den overlast han angivelic; har lidt, skriver de tyske lakcier i Afteil -
-oosten.

QM derc forstår, kj-rc ly'cterc, så bevege3
Aftenbostcns redaksjon 2C,:„i enasf(arc langt bortc fra virkeligheten. JC
forandringer som har ftri_net sted og det clusvarsfulle alvor som. utvikli Len
idag har (?) lor quislingcne trengcr byensynligbare ,-Aeget langsout inn
i deres bk,vissthet. Nan skulde nesten tro at dc cnnu befin,er scg så
langt tilbake i tiden som 1941 hvor de enhu kunne tillate seg å
ided trusler til dc svcnske myndighetcr. 1:en idag sier og skriver vi år
1945. Den rbde arme står ikke lenger ved Stalingrad mer ved Oder, barc
50 kilometer fra Berlin. Dertil haa,Icr at de vestlige Allierte hor gått
over Rhinen. Denne tyzityske (?) våger ikke lenger d ko,e med sin drefl
om det tusenårigc rike, Pc cr mer cnn glad overhodet over å få leve noen
ukcr til. Nu ser man ikkc lenger nUlom fingrenc på dc tyske spioners
virksomhet i Svcrigc.Alt dettc kan man i Aftenposten ikka begripc, o_
derfor kan dc selvfblgolig heller ikkc forstå hvor dummc og lat,rlige
dc i virkelighcten cr når de med så myc tran - tram follanger at de
svcnske nyndigheter skal utlevere dca ddatc nazispion 1Lberg.

Gjcntattc .anger har vi pckt på at våre
patrioter må utnytte alle muligheter for å skaffL acg gode radioa).aratcr.
Det cr alltid nbdvendig å ha ett eller flcre radioa)-)arater i reserve,
nvis gestapos sporhunder skulde snusc opp en ellcr annen lyttepost. Vidcr(
obr lyttetjenesten utvides så nyhetsformidlingcn kan foregå hurtigerc.
::angc patrioter har også fulgt denne henstilling og har foretatt rassiacr
hos quislinger og ledendc tyskerc hvor dc beste a-Dparatcr cr å finne.
len det vildc værc helt uriktig å si at alle muligheter 11(:r va)rt utnyttet
på det6c områdc. Det er vel kjcnt at tyskerne har lagrct de a)parater
åom dc har stjålet fra dct nwskc folk på steder som er lett tilcjengcligc
uten at våre 2atrioter har gjort noc forsök på å hcntc det stålne Gods
tilbakc, Således ble detfor en tid siden scnket cn tysk båt på Efarvik
havn. Den haddc hl.a. 600 rerIirpp2.1'atr ,r t in.stcn som. var rbvet i vårt
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FOLKESENDERED4Fotsatt.
......

land. :)et var naturligvis bra at apparatenc fulgtc skipct tilbunns og
iL:kc kocr. de tyske fascister tilgodc, men det vilde ha wart ennu bedro
o: v'„rt folk hadce sikret scg ap)aratenc til eget bruk. For disso ap)a-
rater har i lengere tid wart lagret på en plass i Larvik som det
vilde ha vc-3rt umulig å avlegge ct besök med en godt planlagt aksjon,

Stavern gikk for nocn dager siden våre
patrioter til aksjon mot ct lager av radloap2arater, Resultatet ble 40
gode a? ctrator (r,sten av noldingen -2alt bort) --- •

Den tyskkontrollcrte t'.anske radio har
41bik bekjentgjort at et jernbanetog med tyske flyktninger siste söndag blc

avsporet av danskepatrloter. En reke tyske (?) ble sl:adet.

Dc tyske gestapobcidler har igjen ,lyrdet
7 tyske patrioter () dessutons-)relgt flere hus i luften. 8 kjente danske
danske patriober, bovedsakelic, höyere polititjenesteAsnll og offisercr
er dessutc: fdri; til Tysinand. TEkernc be&rul-mer dettc overgrep mcd
at disse Jatrioter bkal ka drevot agitajon i konsentrasjons-



lciren hvor dc satt.

_ff DR. ,TUR. SIGURD

(Beeynnelsen lit utydelig).. '2o.Julært
talcr m.ex sL:revne og lover. Det Ejdr man ikke :YJet'Gs

	

Skulc noe tilsvarendetil usrcvne loveY, .]:Åtte
det nwriraest w:!re sedvanoretten. ogs:L denn bostr av re'gler scr,1
dolvis kan utvi2:des i -rettsforskninger, sclv om dens ofte tlbesent

ofto 3.2:ko jir den særlig egnet til (T) slik som tilfL1t er
lover av cldre type, )ct fdlr,;(er natUrl av hva

Jor Tar fral-ilb2:aLt scdvw:.orotell, cn best handleAåt knskje
å beynne har utg:ttt fta en mindre k'retE!o s C;d

elle ottorilkning har brcedt seE, til andre. Fortil J=..»,LTat
tyDisk traJ.n. isedvorotton er det elastiske oE vafirJfcnde, vi

cksciJ2pel bo.j.Q.erctto E30mi stor utstrekninL 2 sedvanertsbostemer
kan reglor om fellesbeiting, ut.eivelso cv rettisir i skoE osv vewo

.forskjellige i de forskjellige distriker. I cen on:Catto-,Ido riks-
det rlotsatte os aLwendte tilfellet. Her cr (_ct

lovon, ct :-.amont CCI ±) arantos bellerket har hatt ster nasjonal og
betyJinE ned. .jen tideno, Et annet'srcE
se,janex-ct hc.rwart (c.t dvs dot lovEiv=yndi?-:hoteri
for framtiaoT. faststo CLan.elsen av er &:,orogtt
su.ksesEivt f d deri yr J j edvancrett I c.nnot don

a e )26Vt i .raJ\:s1.;fd: arrkjocs som
eenric t.ieIn j;arator savner lovon_ oper(;2c J.IGJ

fo-ranstaltnin(2, 7)aHser
iftr hu2 stdtt  .t-Lidervnneskj. oc
senct i ;. ei ,:.s :. Lorls -;)ct og ftc,t se)

	

lover hadde ne. ar teia iite
C4( -;i fo=ige århindre p. dot

ovr - 1())/y;;JC,
J.wd dot Lan ewt

or r.IJgct sn.aufr.:11, endel„ icn dolvis g1isc.. eg samwnhongedo
skoE og enda mindro oppayet og kultiverte ',;ar,lbrokstrekner - altså

hvor d o o s cmsiroi er overve:_dende, flenhva

	

(,:;:adteter e cog t12o,vil man s-1).5-rro 3'varet er at ore
s:a:1_g o..r nnderrettskultur av viteriskaben, hvls

til av nkcittilellene.tjente som voglednin 2(y. doruito-
er klert at dette var egnet til å skape ganske clastise ord-

ninger, mersen T)å f3rhånd uttenkt lov, 1s= når den er meget SI:3esialisort
virkelie J..ommer til å virke stivbent og uhåndterlie 1 praksis, For å
reddo enkoltsakene blir dommerns da nbdt til å ty til allskens msr ellor
mindre En dommer står nemlig overfor to muligheter- enten må han
logisk nodfollo konsekvenser av lovtektene og ta disso konsekvonser, solv-
orl de likeftem förer til justismord. cEn må jo også ta i betraktning hva
der i den enkblte såk kan före tiLict rimslig rosultat. Da vil det lott

(fortsettcs)
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bSTREES FOREDRAG (fottsatt)

kunne hendo at loven enten har reknet feil, eller den ikke har rcknct mod
et tilfelle som det foreliggendc. Allikevel kan det verc onfattet av
loycns ord både språklig on juri2ick forstått.   som dut had-
dc gått lang t1. hen aiden leven ble utferdiget og det i millomtiden cr
skjedd storc ferandringeri jiuj ellcr sanfunnsoppfatning eller begge
deler. .

UeLtopp aectc var det som inntraff da nye
problemer roiste scge det industrielo arbcidslivs område. Det cr ikkc
det eneste felt hvor ma.nnelcn av nye rattsregler gjorde sce lo1ig gjbl-
dondo. Icn jeg holder til arbeidslivet for tydelighetens(?)
'kyld, Det oppstod hor et rekLe vanskeligc waarsmål, Don gamle kontrakt-
rett som i grunnprinsippct var fastslått i Ohristian 5s norske lovb6k av
1687 og snerc utformet av en 1,å dotte onråcdo megetilyktig vitenskai), var
åpnnbart ikke beregnet kollektivearbeidsforhold og botaldominert indu-



stri. Den tradisjonelle kontraktrett var skåret over on ganske annen lest.
Framforalt var det kj3p og kjdpelige forhold som hadde veart typeforut-
setningen-r typeforutsetningen for dc gamleenkeltmannskontraktor på et
fritt marked i konkurransens tegn. Hva skulle så en do=er g jöro når ha
ble stillet overfor spöranålet om arbeidsretten? Skulle hån anvendeden -
gamle kjöpsrett, enten likefrem eller med likartede regler, såkalt analogi?
Det fantes ingen lov eller grunnlov som tillot donmeren å være tetts-
skapende, Bortsett fra sedvanerett, som har en4 ikke hadde dannot see,
Var det bare loveiverno so,1 kun c ska)e ny rett, LIcn lovgivorenvar pa
dette tidspunkt faktisk talt et EtortingsfIertall. Dermed var vegon til
uavheneigo saklige 1(.5sninger i J=gc tilfeller belt spvrrot. Fölgen var
at utviklingen tok andre veeer. Enten gikkAan utenfor lov og rett og be-
nyttet seg av On egOnnfikt S01,1 kUflflcvwe langt farligere enn den selvtekt
som undertidon har va:rt dUcat så hardt og tilbakovist som uforenlig med
ordnede forhold.

et Ukonomiske rettsliv så
Sejf. imidlertid hen til andre felter av

vgivnineen cn god stundetter grunn-
loven av 1814 fremdolLs meget tree, så haddu man som ncvnt vitenskapen
ryggen så dommerne her i realiteten hadde on slags lovböker å holde scg

til - men det var vel å 3nr:nc, på ode av don node gamle tid. Etter-
hvert ble også utferdieet en ro''ke lover, ikke reformative klarejör-



ende, spesialt og kodifikasjoner, son han har kalt dem. Initså ikke lov
böker i dette ords alminnell„ne forstand med omfattende roguluringor ovcr
store felter,'men n=deat opnsn.aracringor av fnstslåtte resultater på
sposialfelter, utviklot CU1Ofl vitenskaens og donmernes samarbeide, med
særdeles verdifull assistanse fra det rktiskc n=ingsliv. Eksompler
av den slags lovcr cr kjbpsloven av 1907, komisjonsloven av 1916 og sær-
lig de to Wrste kapitlor av den ner utformodo avtalolov av 1918. Alle
disse lover cr klargjörende og rettstel-nisk fint utarbeidet. 1,en uttrykk
for noe nytt samfunnssyn ga dc ettor cin tilblivelscshistorie naturlig-
vis ikko.

' Llens er det inddlertid foreeått dyptgåen-
de omveltninger av økononid., teknisk og sosial natur. Her kom det til
atskillige bruddpå den gamle fornuerett og næringsfrilict som do avg;7Ören-

L'e prinsipielle grunnlae for det ZJkonomiske livs rettsotdon„ Gang pa
‘pang ble dot skutt bresjer i. de festniner som do storo, mek“ge kapital-
besiddere ellersammenslutninner hadde forskansot seg i under Grunnlovens
vern 0111 privatbkono,uisku rettigheter. Eller, hvor det gjaldt mindre fer-
hold, en cnkeltperson eller mindre sammenslutningsbunkers bak det til-
svarende ly. Barc for å nevne store hovedeksemplor har vi den moderne
konsesjonslovetvg for naturherligheter fra dotte århundrodesförste
tid og senere, for kapitaluns vedkoilmende, ganske inneripende bak- og
trygdlovgivning, bygget på holt andre prinsipper enn den gamle formue-
rett og fri-konkurransc å fölger ogsa etterhvert lover vedkoMmende
den store produksjonsfaictor arbeidskraftch, :jen denne lov#ivning var
langt fra prinsipelt så radikal som konsesjonsinngrepone. Ftrsåvidt
kunne den heller ikke måle seg mod'den for Sin tid temmelig radikale lev
om visse jordspZ3rsmål, SOM den het, av 1928) den såkalte "jordlov", som
gjordc bemerkelsesvcrdige framstöt, både i oalal og nmringsmoesig
rasjonaliserende retning, uansett hva man nå mener 0111 berettigelson av
don jordpolitikk som denne lov ga uttrykk fot,

(fortsettes)
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TREMS FOREDRAG (fortsatt)

Tar man ot samlet overblikk over nordk*
lovgivning på do ökonomisk-rettslige områder i de sistc halvhundro år,
er det påfallende hvor delvis vesensforskjellig den artet seg aammenlIk-,
uct med den gamle formueretts:leevning som spilte så stor rolle i nærings
livet tidligere. Et hovedski1la ligger 1 fordkjellig Einskue1-
sc av hvorvidt, og i h7411.„1 roznng,i hvilke henseender osv. Staten
burde blande scg opp i agJ.ivo1 ippngen var tidllgere at borgerne
klarte dette selv bcst bare i betydningen uten state
innblanding, men også på (.2-;/ ireeby'?des konkurranse. I og med at
samvirketanken og sesial ane:ereeevssthet har fått råderam, må opplagt
tyngdpunktet

Vi sor således hvorledes den klargjörendo
lovgigningslinje mer og mer cr avlöst av en aktivt inngripende, det være
seg med kontroll, konsesjon eller en på sett og vis enda mere vidtgående
or anisas'on. flenså langt som til administrativ lovgivning er man ennå
ikco nadd, og vil vel heller ikko kanskje gjöre det fordi det betyr det
samme som å statssosialisere n=ingslivet, Der cr forsåvidt en himmelvid
forskjoll mellom en lov, derscl, f. eks, loven om Neeringssamband åv 1944,
trer til med organisator;Ak s';Jttefor (..n organisasjonsbevegelse, som alle.
rede har aange ars trelejen i nore-r:. rett, og på den annen side den helt
offentll,g-rettslig lovgivning, som både organiserer virksomheten, og gir
bestente regler om dens uovelse. rvt-tc, siste er helt forvaltningsmeesig
lovgivning, soelhittil 'eare har wart forbeholdt yrker av en utpreget
ke,launale3eller statlig karaLte)?, sålcees forsorgen for sosialt påtrengende
behøv og av naturkon.sentrer-, vbrksomhet somf. cks. Med kommunikasjons-
og etterretningsvesen, store elektr.,ske kraftanlbw o.l.

I hele n=ingslivet er det ikke skjedd til-
mernelsesvis så store mierari%er eller omlegninger av samfunnsopp-
fatning somirbynæringenes vedkwimende. Tilsvarende er heller ikke lov-
inngepene blitt så svu3rt fee.sL;lellice hva de var för, om enn nek her
ogsa den modcrne reduksjon ellt avskaffelse av en så godt som suveren
cierdominans har hatt sine virkninger. Det samme gjelder også moderne
inngrep i turistlivet og i arbeidsferholcLene.

or erganisasjonsspöramåls vedkommende har
tilstanden lengc wert vesensforskjellig fra bynæringene, Man kaA jo nem-
lig si at den .gamle silektsætte jord, selvom deh ved odelsloven 1821 fikk
et nokså individualistisk jreg, dog stort sett, og senere i forbindelse
mcd konsesjonslovgivningen, faktisk har virket som en slags næringsretts-
lig organisasjon. At dette felt ved siden av aksjerettsfeltet i vare
dager kunne ge3re gjenstand for önskeligo moderniseringer er en sak
for seg.

FRATATT DRIFTSRETZ.:
.....

0,R, 19.00 Fra Kongsvinger meldes at fylkesskogkontoret
Hedmark har retten til å bruke skegon fra en större skogeier

Hoff, Solr. Han hadde ikke hogget sitt pålegg de siste år og skogtil-
synet vil nå ta seg av driften i disse skogene, forteller Glåmdalert.,

DÖDSFZ1L.

Osle 23,30 (43) En 42 år gammel dame fra Hobbnhagen i As-
kim, frk, Berthea Ingstad falt forleden ut fra et vindu i annen etasje,
Hun fallt med ryggen mot bare fjellet og pådro seg så sgære skader at
hun nå er död pa Askim sykehus.
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NORGES SNTRALFORBUNDFon7,RWAREINDUSTRIEN.

Os10 12,00 (11) Son kjent bogynte man i fjecij organiscringer
av dc forskjelligc næringsorganisasjoner som underavdo1inger av I:orges
Industriforbund, :btter planon sLal det byGges ut 13 scntralforbund.

Et av dissc forbundene cr Uorges Sentralfw-
bund for Trevarcindustricn son ctter utbyggingen skal omfattc f61Gendo
;1,:?.nd.sfox,cningerl Dc I;orske 1,.e.se2dbrikkers Iandsforening, De Norske ICork-
abrikkers Landsforcning, De Lor;.:ke os Trovarefabr ikkers Landsfor-



cning, Dc Norske Skifabrikkors Land.sening, De Norsko Troul1fabrikkers
Landeforening,Den Norske Landsforening for Trcindustri og Norske Tönno-

C;rodusenters Landsforening.

41CSJEICURSLR Z241. OSto BijRS

4 1/2 Stat 1937 S. 105,'K. 104 1/2  
•Stat 1935 41, S. 104 1/21.K; 103 3/4,  3-1/2Vo Stat 1941,11 S, 105 1/4,
K. 105, 3 1/2•,../ Stat 1936.1, p. 104 1/2, K. 1033/4 1  4»'Hypotokbank 1938
S, 107.178 1  K. 106 3/4, 3 a/&.,,Irypotckbank 1941, K. 106, Oredltbankon

140, E:reditkassen E. 855..Djb1ye2osson S. 21.25, K.*20,75, Borro-
gård 3. 145 4  iL 143. Q. 144. Zlektrokcnisk K, 137 1/2, • Haisldnd S.
750 1  K, 730, Orkla 290, 285, Saugbruksforeningon K. 1975145 Ex.
Union ZL 5,75, L 5,70, Agdosidon L. 15O Jorgestdd K. 227 1/2,
BruUsgård KiZsterud 265 1 K. 257 1/2,Oms. 262 1/2, Awerika1i11jen S;
235 1  230 1 Bergenske 8. 160, -1;.. 157 1/2, Nordenfjeldske K. 172 1/2,.
Ivax.an 270, 0r3ean  S.  285 1 I, 277 1/2, Kosmos 2 S. 277 1/2, K. 275 ,
Odd 242 1/2, Rosshavot I. 395.

Valutakurscr uforandret.

VfilirLYUCET IZESTESZÅ, I BRUi:UNDTICZ.

Oslo 14,-30 (14) Sjact for hrpper, hingster og unghingster
Brumandalen i går var omfattet mcd liko stor intcresse SW11 sjåct i Hamar

Lbrdag. I alt mbtte 47 dy.r. Fire tre-års hingster, sju tp-årshingster
og 11 to-årshoppr -fikk a14yfe, med andrc ord en sualct slöyfoprosent på

Fire bingster og 24 b.cpper ble kå.ret til stalubokon.

' BESIMANDEL.
;

Oalo'14.30 (15) Zohn Döhnicr, Drumundal, har solgt sin to år
gamie s1.5yfehinst ”Haugbu't t11 Orlan4og Djugn Hesteavlsforoning, Don
skal leveres som firc-åring og betales etter'premiegaden.

Simon Ilseng, Stange, har solgt en svart
.tre-års hingst til Lesaj Hesteav1sforonit.g,

VERIM:r..:LDINGER.

0E. 13.15 Vårsildfisket: Driftsforho1dono har i dct
siste dögn vwrt mindre hövcligo,. men etter dc neldinger sau forcligger
spes dct nå son an det egcnt1ie vårsildfiskot cr ved å ebbc ut, Garn-
bateno bogynner nå otter hvert a •Wrke garnme for å gå over til scifiskot,
mons andre, som i lygarden ved Bergen, forboroder scg til fiske etter
forfangstsildon. Hittil i dag forcligger det fngendo Ac1dingerl- Fra
Haugcsundsavsnittet telefoneros dct at endol settogarnsbåtor ved Ryvarden -
Liholdssundet har kastot for 4‘tmestc småfangstor og svarte garn. På

latrovåg trakk endelbåtirbarc svartc Garn. I Bokntrakk ct få-
tall båter på strekningen Sandvik også svarto garn, mcns det
fra Fo11b, Ryfylke, meldos at nocn få båter trakk litt sild på nattsett.

1Pra Egersundsavsnittet mc1dcs dot at on rek-
ke båter på Siragrunnen trakk for dct mestcmislige fangster. På enkelte
f1o1kcr trakk noen f-å båter bra fangster opgti1 15 hl, pr, setning.Endc1,16
mo1des det fra Sbr-TrbrldeUg,at On driver paitrctn har tatt en drivgarns-
fangst på 50 h1p

bot fozoligcr ingan meldinger hver-
kon Ora snuripe- cllor om lantlnCltfiskot,
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FISICERIULDINGER 2.

0.R 4  1915 Driftsforhoideno er fortsatt 1ite höveligo
og det foreligger inntil nå irgen raJdin. om snurpe- eller'lagnotfiSket.
Ettor de meldingor som foreliwer cr settogarnsfangsteno også pa dagsott
ubetydelige.

nuKTEDI FRA DET SYNEMNDE SKIP,
¥40.4% ‘  ... 1 1 . . . 


B.R, 22,00
Btoktngo, meddelor den
og to kvinner. De var

Et tysk fly landot tirsdag kveldi estre
svenso forsvarsstab. Ifl3kt botaftt- seg to menA
uskadcLo og cr blitt tatt vare på av myndighetene,

ENGELSK KURZRFLY UTE AV KURS:

S.R, 22.00 Zt cnsolf :urerfly som tirsdaskveld avvek
fra den ti1.tc5!flyv(WY. Vostre 3vorigo, blc beskutt mi;d varsolsskudd

av luftvcruot, hvoruor det nod riktig kurs.

MERE SABOTSJE I OSLj
.101 øiee.

S.R. 22,15 (norsk) Wo nyo sabotsjehandlinser cr i går natt
utfört i 0Slo. Den kraftige oksrlos:,on.on sted iAutomobi1husot.li
Bygdö Ålle, mollam Sollic plass og ir irzc En større brann oppsto
og den store bygni n, soi. oiiier 1;4,gcgarasjor, ble holt ödelagt, der-
iblandt også do modorne verksbodleLjoc og en ekke tyske biler. Ennå

morges rök dot fra ruinene.
Spre.ngdninsono synes å ha vawt anbragt i

"FRIHETEN" INTER JR SABOTIJ-.),TEWDE1-.'.
 ••

S,R. 22,15 (norsk) Den 2-rio avisen "For Frihotcn', har inter-
vjuet lodoren for e norks sabotasjogrupo o.1nvordan sabotreno arbeidcr.
Som ct ckseMpol tar han aksjonen tar han al.;sjonon not jornbanen ved Wore
vcd Ranhoim, natt til 20, februar. Dot v,r CA "konbinort" aksjon, Sabo-
törenc skullo kuttc både jernbanolinjenc og tolografkablono. Do rykket •
opp pa linjel like etter at ct godstog hcddc passort, fortollpr han, dels
for a benytto scg av laraon av togct, 6o1r, at tyskurno ikke skulle
ha noc tos å kjrc utfor7 erfaring(ii hYr .qist at dc sjorne lar ct norbk
tog kjöre utfor bruddet for å skapc llotviljo mot sabotasjen.

Lodoron eikk opp i on stolpo og utstyrt mcd
gummihanskor og bks, kuttct han lodningcno cn utter en og ti slutt den
tysko kabelen mollor? Trondheim os VWWACS. I nons la folkone pa bakken ut
on ladningsseric. plasero ladningone riktig og mod de riktige luntone'

141winattembrket cr ikke lott, «ion lys kan man, av gode grunnor, ikke bruke,'
og ladningeno må loggos likc inntil skinr,no hvis det skal bli e.,:?rengning,
ikke bare sne11.

Da loderon kom Jed igjcn ira maston,smalt
dot kraftig og mons tyskcrru i nabolasc.t n=mot scg, blc do siste lad-
ningene tondt, Så var dct å löpc for livot. .

Tyskerne er bcsynt å sende ut patruljer på
opptil tyvo mann for å innrine sabotörer op: man nå komne vokk för ringon
lukkor scg, "Vl or imidlortid utstyrt mcd vk)on, og klar til å bruke dom
cm nödvondig”, undorstroker sebotasjo1odor,n,

förste otasje,
Don andro sabotasjeaksjonen sjaldt garajecr

Tia likc in=hoton.
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ARRE8t,S36SKJEDIGELSER.

S.R, 22.15 (norsk) 1:ftl1P:o avohsko pressomeldinc,or er journa-
list Egil Heidell Eopt i Norsk Tclegrambyrå i Oslo arrostert av dct tyske
politi av ukjent grunn.

Syv funksjonærer i Inncnriksdcpartomentet
og &stisdepartementet i Oslo cr plutsclig avskjodiget, blandt dem. byrå-
sjof Rognlicn i Justisdepartementot, s. ,otærene Ingar noe, Sverdrup-
Tygeson og Fjærmeros og fZ5rsteassistont Lstrid L. MOSS. I svenske presse-
meldinscr heter det at dct visstnok gjelder cn aksjon son ikke har noc
å sjörc mod don bcbudede storo-Yorenskning i departellentoto.

BEIN2JFRONTLIT DEMNTERER R.L2PORTER OM SPLITTELSE

S.R. 22.15 (norsk) Fra autoritativt norsk hold neddeles;
Nazipressen i Norge har tatt i bruk for å sökc å skaffe splittelse
hjemnefronten. Vcd forfalskede sitqter fra fric norske aviser vil en
gi inntrykk av at norske patrioter står ucnigc og splittet ovorfor de tr,t
soörsmål som vil meldc SUG vcd frigjöringen xdg at forskjellige grenor av
hjemmefronten faktisk ruster seg til kamp mot hverandre.

Denno kampanje drifvcs nå så vidt at nazi-
avisene lar lagode sitater fra frie aviscr antyde at det forborcdos kup-)-
plancr mcd siktc på å innförc diktatgr i ,Jorge etter krigen.

norske krctsor gjör disso sitatono intet
inntrykk. Dct karaLteristiske for situasjonen i Korge er fortsatt sam-
arbeid mollom allo retninger ettcr krigon, som kommer til uttrykk i dc _ x
frie avisenc. Do offisielle avisenes sitatcr blir oppfattet som dct de CT
nyc nazistiske forfalskninger og provokasjoncr, slutter dcn autoritativ c
norske uttalelse.

"1-21,1P-YO1JRSELF-SERVICE"
.............

S,R. 22.15 (norsk) For å skaffc utstyr til offiscrsboligcne
hovedkvarteret på Lillehammer cr tyskerne begynt å ribJe storgårdcr på °
Hedmark for innbo, moldeS fra iTorgo. Den kjente gården Vidarshov i Vang,
som eies av'fru Christie, enke ottcr professor Christio, er således ribbet
for mdblcr sengklwr, dekketöy n.m. Fru Christie selv sittcr på Grini.
Tyskerne kom med lastebilcr og hadde ncd seg nurske fanger fra Kamar, som
ete tyang til å lastc på bilonc

Også Hafsdal gård og jstby-Deglum i Furflos
har vært utsatt for liknende "rckvireringcr".

KRONPRINSESSEN HYLDER BERGGRLV,

S.R. 22.15 (norsk) Ved en lunsj i går på hotell :;aldorff
Mtoria i New York, arrangcrt av World Sunday School :,ssociation, brakte
Kronprinsesse 116:rtha en hyldest til don fangne biskop Berggrav. iron-

prinsessen bctegnot ham i sin talc som symbolet for en kristen som hellei
adlyder Gud onn böyer seg for dom som har makten her på jordan.

Dcretter overrakte Kronprinsessen på opp-
drag av organisasjonen "Sönnor av Norge" et portrott av biskop Berggrav
til sdndagsskoleforeningen.

I denne forbindelse kan nevnes at
Oslobiskop, Frör1and, SOfilav nordmennene nå betraktos som roor,"roddar"
som det heter pa svensk, nylig har forsökt å få biskop Berggrav frigitt.

ct brcv til Kirkellepartement, hvor han forövrig ikke kaller
Berggrav for "biskop", men for "dr. teol, Berggrav, minner Fröyland am
xicn erklæ±ing som i sin tid ble forelagt biskop Borggrav og som gikk ut
på at han Skulle få værc fri hvis han forpliktet seg otil 1) ikke a for-
late Norgo, 2) ikko å drive politisk propagandap 3) a gå av som biskop
og 4) unnlatc å preke offentlig.

Berggrav erklærtc scg dengang, Sier
villig til å skrive under på de tre frste kravene, men ikke

det sisto om å la være å preke offontlig. Dette förte til at han ble
internert. Fröyland hevdor nå at departemcntet bör godta biskop Berggravs
löfte om å undcrskrive dc tre förstc punkteno os tilföyor at det ikke er

(fortsettcs)
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BERGGR.V (fortsatt)

grUnntil å nekte å settc,
dette ingen betydning har

får lov å

han På frifot på grunn Av det fjorde punktet, da
for krigens utfall,

Fröyland forcslår subsidicrt at frU Bcrggrov
c1crsoi1ian ikko blir frigitt.

11=12-2r, Bil BORTFjRT,

S,R. 22.15 (norsk) Ifdlgc Stockholmstidniggcn ble cn tys,.
marinosoldat i g:r.fdrt inn til Strdnstad av to.ungo nordmcnn sOm haddc
flyktot over Iddofjordon og tatt tyskcron ned seg,

LTordnennenc hadde i ot ubcvoktet byeblikk
beslaglagt ct mindro tysk bovoktningsfartdy. I kahytten /å en tysk sol-
dat og sov og da de ikke ville ha bråk, lot dc hAm ligge, Han våknet da
båton var svonsk

SILDL LR VILTIGL= E1ÇN 14.1.TEREN.

S.R, 22.15 (norsk) Dagons 1,:yhotcr Lieddeler at den flukt.som en
hollandsk lckter forlodon forotok fra ITorge til Strdnstad har foranlediget
diporilatis):o forhandlinger, ikke on fartdyct-el1er,den rdnto besetningen
nen om le:szon, e bosto av en nengdo kaSser prina sild til en verdi av
60 .000.krOxier og skullç fraktes ut av Norge til ch dansl-

Do svonske ,lyndighotcno vil oVerta silden,
so.1 ikJn. tåler mango degcrs lac;ring, non tyskerno vil i tedon ha tildeling
av sa1t for å konservoro sildon og trans)ortcre den hjcm.

-.1-1\S...4.tri.ING I SVERIGE 17 .

-_:orges nasjonaldag, 17. mai, a=angerer
1,ndet en etor inlsanling for lorgeh,51pen. Lv
dc kji:penn som doltar minst 5,J til Norgehjlpen.

..,ksjo:on er konnet i stand eter initiativ
av og ctter vcdtak  'v  styret av Sveriges :;:jöpnannafdrbund. Lv tiltak
cllers kan nevnes at Svensk Industriforening har foreslått for ledelsen
i Svonska Rddckorset at det st,,,rtes en hjelpcvirksomhet under mottoet
"Virk for 1,rorge" Forsleget gu.r ut på at al1e pototsdyrkere utover sin
Ordiwre -produksjon skal ,vlegge en nindre lot hvis avkastning skal
snedes til 1,;orge,

Videre kan ncvnes at befolkningon i örcbro
Lan har gitt 135.000 kroner til b, rnebespisning i Norg6 og at arbeiderne
-på endel steder planleggcr å arbeide overtid for Norge; blandt anne t på
Idaria:Jcbudelscsdag, koiinundo ldrdag son cr helligdag i Svcrigc.

pi3Lk0:NLJR TIL VLGnNE I .1:11.7.1.1.1U) :

R.R. 22.15 Morgontidningon undeistroker at Finnland›n= store probloner foral scg, men stort sett nå mfin si at sålqmensetningcn
— av doA nyo Rikedagen gir dketc liuligheter for en lykkelig lösning. Van-

skelighetcne cr inidlcrtid så store. at nocn stor nargin for innbyrdos
tvisti hetcr nc ppc finnes.

Stockholmstidningen skrivor at man med inter-
esse ventor på reaksjonen ute i verdc.n. Hvordn man nå onn vil bedömme
utgangen fra finsk inncnrikspolitisk synspunkt, synes det ikkc å være tvil
on hva denno manifestasjon botyr utad. Finnlands folk har tilkjennegitt
sin oopriktig c viljo til, ned fastholdelso av landets nasjonalo frihet og
selystendighct, å akscpterc dcn utenrikspolitiske nyorientering og en dcmo-
kratisk kurs i den indre politikken.

.R, 22,15 (norsk)
svenske kjöpnenn•overhele
dagskassen6-17.tnai avgir
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FORBRYWONDET" FORTSETT.F.2

22.30. (33) Hvis jdssin6cne tror at krigcn avjdrcs i
i nL.Jr fratid i :ellom-Euro-)a, hvortor sli c de da sinc forbrytcrbandet
lds på ucrstcttclige nol.skc vcrdicr, fcbriLLcr, „las::inverL,steu.cr, lagre,
vcrfter, komilunikcsjoncr?

DL..t cr "illionvcrdier som hcr cår i lufta
og so,1 ELLERS U-L.E J1JV..7LLS FOR G=LISN=GEN.

1->arc dc som önsker kaos og op)13sning har
intcrcs-_c av dettc - de SOU scr målct i å forbcrede ct Sovjet-orc.

Evcr cneste sabotasje skadcr FORSEE intcr-

.LorsvarsmaLtcns intcresscr gr f'eTI ite
sivilc cs dckkcs fdrst. Dcttc cr selvsagt. Slik G2 det overalt
Grckcrland, i Italia, -.3c1sicn, Frcnkrike, i alle dc "bcfriddc" områdcne.

gjenno1i2drt sabotasjc mot dic ;ichrmacht kan fbrst begynne å virk.‘ aår
de nors::c sivile orgcner son tjencr til å oppholde tilv=elson for

oss alle er ödclagt.
Eva cr hensikten cicd sabotasjcn? Er den ct

sv,kkolscstcgn?

OG DET GiTUR. UTRLIGHETEN. -
-

Oclo 22.30 (34) -Tricrett har avsag to donmer soia
bcggc gikk ut a -2,nse1sstraff.

Dcn cnc sakei gjaldt cn bal:er i dictriktet
so- s,ot brencvi- h,-ddebttct bort rajson,rte vcrcr son han skulld brukc
i bckcrict, Dessutcr haddc han en nanho på onlas 117 kilo hvctc:,.c1 som

ikke :,unnc gjra redc for. :ar, ble id•mt 45 dagers fcnzscl ubctinget.
Vicierc blc han ilagt en bot på 500 kroner.

Den andre saken sjaldt cr caxm fra Saltdal
co,1 haddc drcvLt ned ulovli- byttchandcl. ":an hadd_c byttct bort atskilli4c

‘iihrbdlincr fick oL; fisk=odukter pL.ulovlig vis os holdt stivc priscr 2or
cndel andrc vcr,rso,1 han haddc. Han bl 5nt til 45 dagers fcns,scl ubc-



tins,t, 300 kroncr i bot o-

Oslo 22.30 (35) krirainalpolitiet i Trondheim har nå ,3å det
=.sicste avsluttet cttcrfors:.ninscn i ccn stor, tyvcrisakcn ved fylkcs-
forsynirsnc_mda dcr en ovcrordnct funksjornr bl, 1125 tobakks-



pe. seg.
FunksjoA2ren tilsto tyvcriot, cr undcrsd-

kelse son bk. satt i ganc g politit grurn til å tro at affwrcn hadde
större onfang, Det vistc scg å vnrc cn ytterligerc nanko på 3.000 to-
b,-::ksm.c,rkcr ved 2,3/1kcsforsynin2,snemndas kortforvaltninc, Dette fdrte til
at cn I,ortforv:lter blc arr,stcrt. Sistnevnte har vcdgått at han fj,rnct
disse 6.000 merkenc, men han har neppc sjort dct i vi=ings hensikt. Da
dcn f drstc funksjon=n ble arrcstcrt gjordc han ct hastig overslag

over laerkebeholdningen og hcvder at han vcd gjennom„gåins'en vcd en ,is-
forståelsc kom til det resultat at han hacdc 3.000 luerkerfor _Icte 1. for-
hold til rognskapet. For å hc orden i sine sakor vcd politicts kontroll
var dct st han stakk merkcnc til sidc. De cr også sciflere blitt funnet
av )olitict temmelif nedstövet.

Den frst a.crestcrtc har tiletått å ha
stjålet 1125 Jr-rkc.r. En tror imidlertid at tyverict omfattcr iclt 1500
=ker. Det scr ut til at dc to arrestertc ikkc har opercrt sr,,Irimcn s1:5k
sA.L1cn trodde fdrst, facldcr

Oslo 20.00 (24) Forlcden dag blc det stjålet cndel c:g fra
Voss jcrnbanestasjon. Lggcnc var bestemt til sykc og garale i Odda, Po-
liticts undersökclscr har brakt på det rcne at tyven antakelig cr å iinne
blcrdt stasjonspersonalct. Dct cr nemlig funnct csg av sarame forsendclse
i godsckspcdisjonen og cwene lå i en konvolutt tilhrendc Statsbancne.

Oslo 20,00 (25) Som kjcnt har det i dct siste vært stjålct
forskjelligc tins fra postvcscnct, Hvor oixfattendc dissc tyvcrier har
vært kcrcktcriscrcs best av cn uttalelse som cn kriminalbctjent frankom
mcd i en ty-serisak i byretten i dag. Han opplyste at tre kriminalbetjcn-
ter cr avgitt til fcst arbcidc med posttyvcricnc, På tiltalebenkcn satt
cn gammcl fengsc1fu(U nå tiltalt for tyvc,ri av cn postsckk fra.cn trall
på Ostbanen, Han har tilbrakt 5 sikringsar på Opstad tidligcrc.

essCr.
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ZG.PPFORDW TIL OPPOFRLLS2.

Oslo 23.30 (42) NSKTs 1andsledcr, fru Olga Bjoner, ta1tc
ct 1-,r5tc i skiu tirsdag kveld. Landsledercn uttalte b1.a, at 1.can-benc

73.frontcnc i dag betyr mye for :::',Drgc og landct kaller derfor på sitt folk
til innsats.

Landslcdcr fru 13joncruttalto videre at
tidcn sou konmcr vil det bli stilt langt större krav til kvinnenc enn
ttil. I Tyskland cr det i dag som b=cr hovedbyrden på 1icime2

frontcn, og hvorfor skullc aa norskc kvinncn va3rcvcikerc?
dag lyder et rop fra allc hcimer i byg

og bygd i liorge ou at heiJ,.enc må vcrnes. " Tcg vil gjöre idcgtil ta1smann
for alle, kvinncr nLr jeg sicr til mennenc:IKjEare, bcrg hoimcne våre. 1"

"Vi fikk landet frclst  og fritt i arv og
vi pliktcr å levcre dct frelst og fritt til dcn som kommer etter. Store
krav koQicr til å bli stilt til v2ir1::uuipkraft, utholdenhet,tro og offer-
vilje. La oss vic alle våre kfter til I;orgcs nasjonalc kamp i denne
sLjcbnctinc slik it den kan få et lykkelig utfall," sluttot landslcdcr fru
Djoncr.

UTBIs INDkIk 0k OSLO .uu2S -19. kLkS 1945:

lo 09.30 Bakkaksjor 177,70 (+ 0,50), Industriksjer
201,30 (+ 0,27), Skipsaksjcr 232,40 (- 0,35), livalaksjcr 207,15 (+ •,40}

Oslo 23.0037) Iristiansandsbyret bchandlet i dag cn sok
mot cn 26 clr gaumcl lage=beider som i fjor julotider gjordc innbrudd i
Lsbjörnscns Tob2 ksfabriLk os stj,1 758 csLer norskavclt tobakk som han
nocn d-ger ctter begyntc å o.isettc til uanedobbc1tc priscr. Sammc som-
ner og ht hadde han på 2.--beidufc1t,ct stjdlet to trillebörcr, cn vcrktdy-
kasse, clektrisk materic11 cL ut par hundre fajansefliscr.

1:annen blc arrcstcrt, men undcr varctcktcn.
neklict han. i 6 d-,.ger å taJ1nt til scg. 1;:c,n ble da lagt inn på ct sykehus,
og lcgcnc crklrtc hau for å h, varig svc_:tede sjclscvncr.

Vcd do_uaLn fikk 112.n 6 .måneders fengscl.



T1L FORWROLIG ORIENTBRING.
Ikko til offentligsrelse.

NYHETSOVERSIKTFRA SKANDIWI.A. .
VED

Regjeringens Informasjonskontor.
22. mars 1945. Nr. 1415.

Meldinger, onsdag al.mars 1945.
imem •••.

Teo'nfTek1,1ri,ng. •0• R -Oslo Radio, S.R.-Svensk Radio, F.R.-Finsk Radio
D.R.-Dansk Radio, Oslo Tyskkontrollert UTB.

D-t vesentlige av stoffet skrivcr ses fra nazistiske kilder,

ROGS= ER E0NSEKVENT.

8.R. 22.15 (narsk) iuislings frailste mann i Tröndelas og on av
Norges mest aggressive nazistor overhodet, fylkosförer Rogstad, har holdt
en tale i Trondheim og kom_t med uttalelser som kaster uhy p1igo perspok-
tiver ovcr den bcha:dling som tyskerne os ouislinsene akter a gi sivilbe-
folkningen i krisens siste fasc.

"Vi vil", sa han, "bekjempe enhver passiv
os li_egyldig 1arlas=4;1 so unnlatcr d ta del i den aktive kampen for fedre
landet. Tro ike at vi cr svaJ:c og w[nfallende fördi situasjonen på
fro,tcne for dyeb1L,.ket gs.ross i not. Tvertinet, jo strre faren cr, dces-
to .^Ler ko:2.sekvent g_r vi fram, så konsekvent at du som allerede er begynt
å gni des i hendene ved tankcn -)å cn allicrt scir, for'åbegynne å ta del

Ilishandingen av :S-folk, du bjr for din cgen skyld, ohåpe på nasjonal-



sosia1is-.ens scir. Dct er din eneste lille sjanse til d over1eve krigen,"
sicr Rogstad. "ror skulle samenbruddet konme, slik du tror,da tar vi aes
c'ördinc vonner tar ors. Vi tar de- så grundis at du er lovlig unnskyldt
r ikkeå va3rc ti1-tee ndr oy.)sjörct met oss begynner. Dtre har sett'

bevise:- for det og bti:Jde vitc at når jeg advarcr skjer det, nå som förT
ikke uten god grunn.

Jes er klar over at jeg bekrefter mitt om-
dd.= som blodhund g bddel i storc delcr av den svenske px.esse når jeg
sier dotte. Det hindrer ikke at jcg cr likc fcst bestemt pa å fre don
hårde konsckvente linjc vidcue."

Dette var ct utdrag av Rogstads tale for-
1cden. I daFme1dts om on ny aksjon Rogstad har foretatt denne gang mot
legene i Trndelag, fordi de har nektet a betale kontingent til det nazis-
tiske legeforbund. 58 leger er ilat btiter på 2.000 kroncr hver, d.v.s at
c2lislingenc konfiskereren formue pa 116.000 kroner.

DL.GNS1 NTNR ON GISSELSYSTIIIT.

S,R. 22.15 (norsk) Dagons Nyheter skriver i d=,4 Systamet mcd
gislcr går met fullcndclsc. Spcsia1iscrinsewsjennomföres stadiglonsor.

- nav dc sistc oppfinnelsene gis det ct eksempel på i meddelelsen om'de
iwrc cftlislingreadkrene i .Aftenposten, dct cr End-sjö, Flood og Smidt, som

for fblc seg tryggc har utvirket at 12 nordm nn, ,ansatt i avison, med
dens cicre i 2:irste rekke, skal svare med sitt liv QM det tilstöter tys-
kernes protesjeor noe. Formodentlig kan swwlingene i ,Aftenpostens redak-
sjon f31c seg noo roligere pftdcnne måten. Dc anseas ikke for å anrette
s_ stor sade at metstandsbevegelsen ofrer fullverdige mcnneskoliv for
deres skyld. kuislinsredaktrone skriver og skriver, og ingen trbr på
dem stryker og stryker, men da lescr almenheten mellom linjene., De set-
te ov3rskirftor og sji• amå begivenheter til store, os omvendt - men
trrkse. -Icgjennonskues.

"I höyden oppnår man," slutter Dagons Ny-
hetcr"at Nasjonal Sam1ings dignitærer på forskje1ligo områder sa å si

inntia helo sisselsystenot faller til. marken,"
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ENNA EN ANGIVER RYDDET A.V VEIEN.

S.R. 22.15 (norsk) I fölge svenske aviser ble lensmann Gannar
Skau, i grensedistriktet Öyluark, drept av ukjente personer mandag. Han var
angiver og man antar at det cr norske Datrioter som har tatt ham av dage.

Skau var medlem av Nasjonal Samling siden
hösten 1940. Han var fddt i 1:oss os var noen år betjent på Askim hvor han
i 1941 ble leder ay politiet og opererte sammen med tyskerne. I fjor ble

lensmann i Oymark.

BISKOP FjELLBU UTTALEZ SEG TIL NORGESNYTT.

S.R. 22.15 (norsk) Norgesnytts medarbeider i Finnflark har. hatt
en samta1e med biskop rne Fjellbu, som adnini,.strerer sittnye bispeddiame
fra verdens minste, os nest spartansk utstyrte, bispekontor. Residansen
er samtidig stue, soveværelse og mottakelsesrom og maler tre ganger tre
meter, Det har skråtak så .alan kan barc st helt oppreist der når man be-
finner seg midt på gulvet.

Når bisko-2en foretar sine roiser i distrik-
tet sitter han gjerne på toppenw en 1astbi1 ull med varer, eller bruker
ski og reinskyts.

iskoFjellbu opplyser at Jaircne og
kapellene er brent i Vardd, Vadso, 1:irkenes, Berlevag, Gdndvik, Tana «Katlaw-
keino, Kjöllefjord, Tårnet, _-ehavn og Finnkongkjeila. Bare Polmalz,
L:arasjokk og Nesseby star kirkene og i GrensQ.jakobselv og i Vestre Jakobselv
kapellene, Nesten alle starre oaler eu ogs', brent. det saaale ajelder alle

prestegårder. Endog er i ator utstrekning rasert, i
la tys:.erne jernbane ovcr den. 130 porske lik.måtte tas c,:au og be-

rbaves andre steder. 1J.reg2,rden ble brukt so_ djea.noAganasvei : :or tre-)2er
og materiell. På den le kir.:cc,alden vcd 'aovedkiren la tyskerne en
vannledning tvers ovcr gravenc oa lE endos beskyttelsesE;raver der, S. dc
sto på kistene.

NY NORSK FLYATTACHE 1 SVERIGE,

S,R, 22.15 (norsk) Ko_ydanddrkaptein Finn Laulbr&cht har i disse
dagene overtatt som norsk flyattache i..Qvcrige etter major Gun-



dersen. LambrIcht er en av lorses aaest k4enteflygere. Han dro etter
krigsutbruddet i Norge til England huor han har deltatt i o)pbyggingen av
det nye norskeflyvapenet. Vi kan minne om at Lambricht ble uttatt soal
unnsetningsflyger, sammen ned Riiscr-Larsen og Finn LUtzow-Holm sommcren
1928 da Rolad Amundsen forsvant i Ishavet.

Han kjenner Ishavet bedre enn de fleste
_ . . flygere og har som flyser i det norske luftfartselskap fdr krigen
trafikert Nord-Norge ruten i flere ar uten uhell.

103.000 FLYKT-JJINGER I SVERIGE;

S.R. 22,15 (norsk) Justisminister Bersquist op-olyste i går at
det nå'finnes 103.000 politiske flyktninger i Sverige. "I slutt.ltampens
fase, +3.1 vårt land ikkc bli et tilfluktssted for kirgsforbrydere," fort-
satte han. "Mange har sagt at dette ikke er en human linje, men det cr i
vår egen interesse å påse at Sverige ikke blir sanlingsplass for disse
elementer. Selvsagt vil vi foreta en prövning i hvert enkelt tilfelle , og
vi hevder også at en rettslig prosedure skal igangsettes i det land de

_vender tilbake til."
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NYTT FRA DZSIiIFRONTEN.

S.R, 22.15 (norsk) Dansk Pressetjeneste meddeler; I de fem
ukenc general Lindemann nå har vwrt överstkoamanderende i Danmwe'k er over
150 dansker henrettet eller myLdet av tyckerne. Lindemann. er deraed
plasert meget höyt op på den dansko listen over krigsforbrytere, Arre-
stasjonene i Danmark fortsetter. HensIkten er blandt annet å prve å .
undettrykke jernbaneattentatene som volder tjskerne overordentlig store
vanskeligheter.

Den viktigste nyheten fra Danuark i dag er
inidlertid britiske mosquiteflys angre-b mot Ebbenhavn i formiddag da Gesta-
pos hovedkvarter i Shellhuset ble totalt ddelagt ved fulltreffere.

:05,TOPOLITISK.

9OR. 22.15 (norsk) I.en tysk families hus som amerikanske
soldater har tatt, fant man fölgende forteller Mergontidningen: En stdv
suger fra Sverise, en elektrisk kwifyr fra Tsjekkoslovakia, aft radio fra

ct kilo tobakk fra 3ulgaria, fyrstikkerfra Polen og undertdy,
parfyae os kosretika av bestc ferkrigskvalitet fra Frankrike.

vM,C1 I
 •••  

Oslo 22.00 (52) Helsinki-korres)bndentene til de svenske
aviscr melder sw'J.stc_Jmig at v21cfle i -2innland for det fbrste betyr en
tydelis svingning til venstre og for det andre en realisasjon av den OM3
stilling soa Paasikivi allerede tidliscre bebudet i forholdet til Sovjet-
SanvIedet.

Utenriks)olitisk sett nå valgutfallet vur-'
deres positivt, skriver Svcnska Dagbladet, men fra et indrepolitisk
standpuni:t cr det (3-)psttt nye farcr, =ligopå det dkonomiskc amrådet.
0)-3gaven er na å bevare den sosialc frcd og a sikre den finske valuta.
De:E; er fare for at det vil o-ppstå raVolusjon= gjæring i landet.

Vellgresultatet er ct sjokk for storparten
av den finske bcfolkning, hcvder Sbookholms Tidningan. DagensEcirherrer er
dr de såkalte "folkedeaoktatone" og Paasikivi. Det demokratiske folke-
-9artis gruppe blir nestcn utelukkende doainert av koilmunister.

Den finske frihetsscnderen framholder iföl-
gc ...ftontidningen at de reaksjonære krctsene står fullstendis målabse og
skrekkslagne av valgresultatet.

J1TLILEU11.

Oslo 19.30 (35) Det cr i år 45 år siden bondeungsdomslaget
Ervingen i Bergen vart skipa. Olav Hoprekstad vartapå skipingsmdet vald
til lagets fyrste formann. Laget har fram gjannom ara sjort et stort ar-
beid for bondeunsdonmen i byen og sameleis for norsk målreising.

Jubileet vart högtida i går kveld med cit
festleg gilde i Gimle. Millom dei innbedne gjestanc var fylkesmann .-
2ömekc og kst. biskop Blessing Dahle. Formannen i Ervingen, Peter B.
21o1id, ynskte velkokmen os sa til slutt nokon vakre minneord em lands-
leidaren i -ioress Ungdomslas, Sverre Tveito. SkuledirektMr J'akeb Bakke
held festtalen. Vidare talto fylkesmann.Römcke og kst, biskop Blessing
Dahlo. Höstida vart avslutta med at medlommr av laget syntc fram Ivar
Aascns "Ervingen".
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VAREFORSYNINGE IDAG OG

Oslo 21,00 (48) Av nerinsdeeeartementets sJef, m1n1ster
A1f L. Whist.

I on eeder5we3se ved aars3J1fte uttte Je-
at hvls det 1kke inntreff uforutSette v11feeter, ser11g
hensyn ti1 trans2orten, kunde v1 gJA'e wq;niee, reed aa o22rettho:1Ce
vaare rasJoner av sukl-er og fe:et t4.1 ut 1945. Tross
aJe vansklik,heter er situasJenen bJ.itv,nekeligere,ser1±g h,z do

mange ane1, mot trefikkmidiene legt stowe hinc1±rae i vegen for
vaare forsyninger. Santidlg ez ,et ikke t11 aa ungea at
etter hvert v!.1 kocme ti aa meeeke hvor I h» grad vf -.)rof!te!ct
2aa innfrsel av matvarer fr» Tyskland. Aa vente 2aa trans2orten s-d-
fza skal kunne fowtsette uavkortet under de naaverende venskl1gheter
pg a kont1nentet er Jo fermeget for:lanet. Likeve1 er ±kke b13det
tinget *kt. VansklIgheter er t11 for ,ea overv1nnes oE Jeg festhol-
der framdeles hv,.JeE sa 1 J nucer: V1 kan kl,we det ravis vi selv v17.

iTaar vi tenker 2 et gr'kr±,-en bare
var 40 - 50 o sevfors:nt, 2 en v± veJ vere en1ee em har ze-tt
noenlunde br, hitt11 gJennem 5 law-e er, .e.,sJonene h r w4ktie
nokk veret kne-eee, men v± ..e„r d- heÅt e„ v1Ct de:nInefov-eert
behov av eegehvIte, fett, ec v1tar...1nerat folkht er
kommet IgJennem e.tm novneverd1-e :stsk C_02. een:,.etstl1stenden er
Jevnt god,

nok ev o- t11 veret fors1n_Isew r.efl
eeejonones see. f.eks. mcJ.sar i det s1ste. .en dot he-
de ordnet seE etter hvert ee den ,r1t-Iske cmçr s1tu,sionen v 41 n,e-
ogsaa vrre de frste 14 c-ger.

1-ter Ce-e overs1lt vi h-w ikebl1ket
synes det helsier 111-e ee VC.20  grunn t11 na weEne med I:oen vesont5, 4g
endrIng I sltuesJone71 I 1)b)et ,v det newe_este :.,:lvaar, men vaare
beholdnlngew C2 uts1t-ne for fz,e.tCe 1::ort C2  s. ev 4dt
usikker -t v1 1 ond 4r're  ,T2d een IfLr b-eere oss 2aa utvidet
selvforsyn1ng, Al1e kreftew Lea eett:s Inn fer aa sikre det nyel-
vendigste t11 llvets

Det sem er mest aktue:It ekkuret naa er
fisket. Hitti3 L'cr h,r de fore:1/2et heJd1g. VI har kunnot sk fo
de 11rIvetoffer og redske2er scm trene-cs tll f1el'erf:1,,ten, oe
f1skerne selv her v1st str aende ekswee:ler 2,a eLLoldenhot, T20e.3
a13e krigees farer hr de kalrt aa gi oss m1ddagsm,t I eznske ster
tustrebkn1ng, ikke bare t11 dekn1ng av det daee3lee behov, men oe-e,
til lagr1ng av tfLrflsk, kI122f1sk, saltflek or; selt slld low b.21:2;
1 fIske kna22e so=r- oE 4sLmaaneder. Ennaa er 113-ke de -4dve:-C1e—
kvante naadd og der maa a'beIdes Videre I den samme g.ode aand. Den
lille o22muntring som her 31(eget 1 at f1ekerne heee faatt ekstra-
rasJoner med fett, brP., k3or og, sko* mov. forment:11eh,tt
s1n vizkn1ng og dennr linJe viD fortsatt bll ftlgt. Men den
ste drivfJer har sIkkert veret at f1skerne har forst.att hv11kn
avgJA'ende b tydnIng deres in-esats her hett fo2 hole folket. JOG
stoIer :)aa at de vi arbolde 11ke maalbev±s1, ogsaa resten av ses„en-
en.

HAten 94 varIkke god for Jordbruket,
kornav3ingene sviktet endeJ. Potetavi1ngene ende, mer og heeller 1kke
foravlingene var gode. LIkeve] v11 det bli noh saakorn og fr/e t11 et
st;Lerevaaronn enn tidligere og de± samme gjeJer sette2oteter,
under forgtsetnIng av at det utv±se  4,;s den s?eeete forsIkt±ghet baclo
1 bruk avemat2ot ter og behend21ng av froeter. Matforbruk'et
maa avlastes ved fortsatt bruk ce;,7kaalrot. KunstgJj‘dse1 m.v. er
skaffet tilveie. Noen mangel 2aa arbe±dskreft ekude det he:13er 1k1ie
vere nfidvendlg aa regne med. Men en solid og ged vaaronn maa t11
om vi ska1 klare aa skaffe det v1ktigete grunnIag for vaart folks
forsyninger til korereende 4st og vintex. Fuskes det her vip hungers.-
niken Erine oss I ansiktet ut2aa hfhtan. Hvis der1mot alle legger
zyggen t11 og hvis verguden v17 staa oss bi ekel vi nok klare og
saa oss gJennom. TvIler 1kke 2aa at situasJonens alvor ew gaatt
o22 for de f:leste og Jeg or overbevist om at enkeier bruker av norsk
Jord v1.1 nyte sin inns1kt og sin arbeldekraft t11 det ytezste for m.
bringe ane landsmenn velberget gJennom kr1sen. (fortsettes)
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Min4s ,r.- f 4st . (f or t satt)
For aa stimu1e.e ti1gangen paa jorcibruks-

arbeldere er det meningen aa gjennomffifre den samme ordning med
tip1egsras3oner som if3or, skJ3Int det ikke E,aar.heit for tobak.1
vedkommende . Naar det gjelde.v. mei og fett er .midlert:id.g grunn:I.et
for ekstrarasjoner ti1stede. .

Omtrent like viktig som 1nnaat5eM1441
bruket er den i skogbruket. Kt11 og benesin ez lkke 1enger aa : an,
desto viktigere er-det aa sakffe ved til vaare transport- m1d1er.
Videre maa vi ha t#mmer tll produksjon av forsallulose, som aammen
mad de re1ativt gode.beholdninger av si1deme1 er n#dvendig fbz aa
oppretho1de produksjonen av melk og sm#r. Store mengder av t#mmer t
trenges ogsaa fabrikasjon av papir til eget forbruk og som g1r
valute t11 kJ#p av vazer 1 ut1andet. Endalig trenger v1 ved ti'l vcar
neringsmidde11ndustri.(811deolJe, margarin, malrl.er osv.I.. Og vi maa
ha ved til oppvarming og koking. Alt dette ar livsn'dvendetez for
oss. Uten en etorst11et skogdrift vil Vi vere ille faren.

... l'orsyningsmessiE vil.skogarbelderna b14 ..— 1..
atillet omtrent som 1 fjor. De fw.r. estr.. rasjoner av. br# or: fett
og kaffeerstatning, hewmetik c:- f]esk. Vi ::-.:r neto22 e3Ts2cdert ut
et kvantum fi.esk som sv,-„row t!.1 3 1:.... pr. skosJr.be1ar or vi
lagt t11s1de bzde litt flesl: oc en-deI herme 1 ::cdt smz.rbe.'d
byh: vi kunne na:- de reslow si..-. t'i:I..:,..re :'.. s:-cr'bwu.:, o-. SJr.d.-
bruk. Dermed v11  ,, 1-..e.. ,wner1nr:s-.r:zunnliet noonlun4e EI::rot,
tidig som.v1 s:1:ffer den rette for.',,ese

. :.c .1:.1C.c.,-, .,.:.s2e2:t :1e-.::-,- 2 fow det stowe
arbeid som fleitlet ,:v ii.,..r "ndcr ...:.iLr utffi,drt un,-,or v-ns3.-0
forhold or meC.. Iiten ..rbe1e:1.2, ow det i.:'..:1cwtd ct -v:,n:.t jeLe.
er nodt t£1 a,', setto fL-.Twen 2,:. D-t jel:.er .1.f.,-12en t,...:1. de
1egale omsetn:srr.= det S. "...).done ew fJr2:1.::_ktet t:3 . E..'?'
gjelder det :.1..evew: ,v :17or:::.:1:r ():-12.1 . '.0:: :::,L,.1..de -'..e ...) I...n-t
ner gJort sin sy:Id::.t. K.,:de de jet -sort .‘7*.:1.de c.lt
meget bedre tilzetto for fr=t13: 1:*.nr. av 91:-.o (.: )ler o.:.: vi Nr:ide....,
klart aa dekke de fleste ]...w...v, P....., :..ette orx.-de ..;-':,det b11 ,,n :
forandring. Det v11Cevere b ,T',1:1.ag,71.1g olL tri sku:f.de bli. n/dt t11
frata b#ndene el1erbetrakt61i5 redusere den nverende fz.le :vote
av ull, men det kan mLn rtelere, lia.re flske oi vare.s2.or-s- o-
jordbruksarbeidereor n de til aa ha.sko og kler for aa :'1:.nne  3e.:1-
nomf#re sine sanfunnsv1etige oppuver.

. , . Jeg v11 ogsaa nytte høve  til aa rette -,2a,:. en '
misforstaaelse som har gjort seg gJe1dende naar det gJoider for-
syningssituasjonen 1 byene og 2aa landsbygdon. Det er. rikt1g 1.10k

at dee direkte matprodukserende har hatt t kellgerh rasj3ner onn -
argire., men  det  ez  en ganske naturlig ting, og vi  fAgez  her de•
mo11214er som a..1..1) andre land . ogsaa de som ikke er 1 krig,. Dot ew
at ledd i prodaksjonsintensivezingen.og.bestrepelsene -for a ±'a most
.mulig..av de r'rodueertevarez avlevert. Men.da.maa man paa den an:Ten.
sid4 1kke finm det urimalig at vi en eJe1den_gang,fordelez n'..,en I.J.ne,
revaremengder paa de to millioner forbrukere som ikke har produsezt.
rasJoner . so- de. 200 tonn hvetemel og de 1000 tonn splsefett vi nyr
lighar_innkj pt_fra Sbezige.. _Disse to millioner mennesker
daazligere be ovedekning,en=„matprodusentene og lever'o saa pkw en mc
ensidlg kost'ci At de nevnte utdelinger fant_sted ci.a._kj ttkortono ,I.:.
en.teknlak...n vendighet-somvvaJste atskillig kzitikk.fra inneh. _
av villagris_ Dlese.er jo.4kke produsenter l_vanlig forstand, lp.:,ze
for kj,#tt,i_an begrenset t1d.av aaret. Vi_har 1m±dleZt*Id ti1lem;?et
bestemm lsene dlik at_ggeaa'disse forbrUk'xme faar nytp godt cv ekstr-
rasJonene.saafremt deres_ktAtkort blir_frigitt innen_l, jui_.d.,,_ ,
Det gjelder.de al:b r_fleste villz.grisaiere og dermed skullec~ be.,
rettigede hensyn vaare tatt. .

_ , _ ...... 1:dag er det mer e nn. noensinne nfidvendlg aa so
situasjonen 1 liynene uten frykt, men_ogeaa uten sangvinske forhaap-..
ninger til ett eller annet-mirakel.. •V1;er 1 det_vesentlige henvist
til oas aelr og. maa-aev. Vae.vaare probl.emer. Men med full tnw3c.t5.
og ful), loSalitet fra al.)3, 'yrodusenter mener_Jag med-beetenthet aa :-.
kunna st111e 1-utel1ct at landetaforsyninger ikke-skal b1i.vesent1g_
forverret i itet av aaret.Forutsetninge ez  framlelsattransport.
Vesenet.1kke b 1r utsatt.for- meni=v4se 0daleggalser.I.motsatt far,
kan vi kw=z.til aa_oppleve at vY., har_mat, men ikke_kan.forde'le.4%
Jeg tror at hver g>d nordmann 1546r ein_plikt. Alf L.Whist (21/3(
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FRU OLGA BJ-2)..d2 UTTALER S2G.

Oslo18,30 (23) TB har hatt en satale med landslcder
fru Olga Bjoner om kvinneorganisasjonehs m3te på Jesshcim i

forigo uke for fylkesledere fra hole landet til og med Nord- Tröndelag
Mitt storkestc r2a mdtet, uttalte

fru Bjoner, or den sterke tro og optimisro 1t Jre fylkcslederc
viser i denne tiden. Det or tyde1ig at de cr citt morc trenet i sitt
arbeid og fölgen av dette er at de inntar en -.11atore holdning og
fb1ger en fastere linje i sitt virke. J'eg kan sl at fylkeslederne
gjör et mcget godt arboid for tiden. De går inn for var sak med alle
sine ovner og det var en opplevelse å hdre deLl skildre sitt arbeid i
NSX. Den er ikke altid så ekel, den oppgaven do har. Foruton de rå-
der.de komunikasjonsvansker ha2 en også de vansker og hindringer våre
notstandere legger oss i vegen. 1,Ten det sk&.,1 s'ics til våre folks ros
at de aldrig er preget av bittorhet og hat, YTrangentil å hjelpcer
altid den dominerende hos :TSTs kvinner, De hjel.:cr uansett hvem som
nyter godt av hjelpen, enten det er :_otstandere oller mcningsfelle.
Deres mange gode tiltak spender scs Jacu over hcle landet til
hjelp for våre husr,ILJdre.

dc sossie caver som er framme må jeg
særlig nevne sp•Ors,let gl.;.,bedre lOnnsvilLr or våre kontordaner og
underordned3 handelsfunksjo=er i dcc heo sa fru Djoner vidcre,
Vi har tatt op-) dette sprgsmål 2ordi vi r.:Icner at j.en lönn som bys
dissc unge piker ikke er IorssrJmg imr on cer i icrakn.ng at en
stor del av dem ikke bor hjc=e 1-.Len JT,:a greie sc3 hclt på egen hånd.

Lt annet s gamiJ en v-L bcsL:jeftiscr oss
nesct med cr don rcttsel, og stillins til cc icer som på om eller
annon måte uforskylt cr kommet i en

LVinnens s',,11112,c; d.,:t ri.jc Norge cr også
en av vare store saker. I samband med t vct jeg e.t Nati mistenkes

411r,
for å være reaksjonære og for å syvc i utvikling,
Dette er sciflgelig j_ke riktis. Vi har her mcl Samlingd program
å holde oss til, og dette progn skal Tiden framover vil
vise det. Den norske kvinne skal imnc miste roo av den frihet den har
kjempet for.

1,Lravene til blir meget store
tiden framover, understreket fru . oner mampon gar nå inn i sin

'vf,jdrende fase, og det cr nödvcndis et k rccnc mr;:liscror alle sine
Fefter.De nå for en stor del også ta pa seg ejgaver utenfer heimons
s'nevre ramme. IVinnen blir nödt til a gå inh (,,,psaver i det poli-
tidke liv og også i forvaltningen.

jeg er overbevis.t a de ikke vil trokke seg
unna når kravone komner. De er forresten adlorede keJmnet. En kan
trykt si at NS- kvinncne idas lever

Ti1 slut vin eg gjero Ja si, uttalte fru
Bjoner, at de politiske e.:)pgavene trenger seg mer ag mor i forgrunnen
under vart arbeid. Mcn jeg vil framhoe V u en grymn'ikke på
noen måto mister våre praktiske og soslale av syne,

200 R SIDEN,

Oslo 18,00 (22) Det cr idag 200 år siden 11'5vdingen på
bergens stifts bispestol, Johan Noida:11 Brun, ei. dagens lys. Ennå
lcver minnet om hans navn og gjernIng.

Etter hva fienostec rfarer fra --)ergen
konner det ikke til å bli noeneffisiell reiarLcnoriidl±ghct ved hans
grav. Det blir i det hele cn bcsjedell ranne 02 -ns festliPh-ts,r,
ikke minst forde våre biblioteker av forskjcllie -;Lunner1132"avskrot
fra å arrangere noen store utstillinscr. Bare i vil det bli en
mindre glass- menter mod enkelte av de av han.s -7e-r04er som ikke cr
cvakuert. Men til gjbngjeld har forlaune i Be2..c-c.c eg Oslo ikke
gå latsiden. Ikke mindre enn firc nyc publikaz.jener en lordahl Brun 1
forcligger. Den enc er en biografi over diktee ki.spcn.Dcn annen som
mere knytter seg til Dergen cr en liten utgave " Jcg tok nin nystur.
te gitar i hzende". Så fölger nok en biografi, som e var
skrevet som en bok om slckten Nordahl Drun, og t:Lslutt har vi en ut-
gave av "Einar Tanbcskicler" Nordahl Druns sörgespill i 5 aktor, som
cr vart f5rstc nasjonalhistoriske drama.
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SU1L2sSSON.
Ordre S 7842,
UnS-6.nings--og bruksregulcrins for bygnings-

materialer  os  bygningsartikler til andre formål cnn til •ygge- og
anlesgsarbeider.

0-Togave-alikt.

nedhold av forordning av 2. fcbruar 1944 0.11
resulerinsen av ausetninsen av mangel- varcr forcrdning av 23. oktober
1940 om plikt til å gi applysninger on beholdninger m.v, av disse
varcr har nEaringsdepartementets avdeling for industri-lorsyning bestent:

1) L. Det cr forbudt uten tillatelse fra
avdelingen å sclge oller jå anncn måte overdra til forbrukere matcri-
aler: vJ.ndusglass, speilglass, trådglass, ornaftentglass, bygningsplater
isolasjonsplater, veggfliser, Golvfliser, kalk,

ijöp  eller annet orvorv i strid med denne
bestemmelse er forbudt. Forbudet gjeldel- også levering til opplyllelse
av salg ellor leverinsavtaler innsått fdr disse avtalers ikrafttrcden.

Det cr forbudt å bruke slikc naterialer
som nevnt under punkt  A.  uten tillatelse fra avdelingcn.

Sjkand om og eller brukstillatelse
sendes i brevs form til n=ingsdepartemntets kontrollkontor for
bygge- og annleggsvIrksomhet, Grensen 3. fjerde ctg. Oslo.

2, Enhver som p- egen cller sndres vegno
bcsitter slike materialer og artikler som nevnt under  punkt l.Å,  skal
Ei oDpgaver over beholdningcr pr. 21. mars d.å, til kontrollkontoret
for Lygge- og aill ggsvirksomhet. Oppgave:1 sou gis i almindelig b2evs
form skal were postlagt inncn 25. mars d.å.. Enn vidre skal enhvcr
som å egen oller andres vegne bosittcr slike materialer og artikler
som nevnt under punkt 1.A, herotter gi forld-)ende mnedL.se uppgaver
beholdningen pr. -m3n.edens sistc dag. 0gaven som gis i almindelig
brevs form, skal sendes kontrollkontore.t for bygge- og anleggsvirksom-
het  os  være postlagt innen den 5. i den *?3.-f3lgende måned. Denne oDpgave
avgis frste gang pr. 30. aDril 1945.

33 Overtredelsel eller mevirLning til over-
trodelser av amsetnings- og brulsbestemmelscne under punkt 1, og un-
latelse av å gi op-pgaVc eller avgivelse av urikts eller ufulstendig
opiDgave etter  punkt 2, cr  strefbar og kan merc innragning.

Disse bestemmelser trcr i krcft dcn 20.
mars 1945,

Ved  dissc bestemmelser gjdres insen for-
andring i don omsetnings- og bruksregulering og oppgavelikt so,1
sjelder for de under punkt 1, novnte matcrialcr til bygge- og anlcg-



gsarbeider, jfr. forordning av 24. juni 1943 am aLlsetnins og bruk av
visse bygningsmaterialer og avdeingcn for industriforsynIngsbesteel-
ser om oppgave- 3likt for bygningsmaterialer og bygningsartikler av
15, juni 1944 ( rundskrivelse byss nr.10).

Ovenstaende  bestemmelser vil bli tstt inn
i en ny rundskrivelse som vil bli sendt ut i n=meste framtid.

Oslo, den 21. mars 1945.
-,..ingsdepartementets avdelins for industri-
syning.

Sturlasson.
STURL2i.SSON.

Ordre 8 7851.
Bestemelserom 	 avvelse oP4 an-

vendelse av brukt kartonas'e av air eu_papp.

Ned hjemmel i forordning av 19, september
1944 om innsamling, amsetning og anvendelse av brukt cnbalasje har
har n=ingsdepartementets avdeling for industriforsyning bestemt:

1) Handlende (grosister, detaljister og
agenter) som mottar emballerte varer, plikter å ta vare på all brukt
ytterkartonasje av papir og papp av störelse 15 dm. tre o derovor.
Kartongene skal åpnes i topp og bunn, brettes og buntes  sardricn  samt
oppbevares slik  at  dc ikke :Selelegges eller gjores ubrukelige for an-
vendelse på  ny.

(fortsettes)
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STURLASSON, (fortsatt)

Fandlende pliktcr til å avgi slik karto-
nasje som er ncvnt under punkt 1. til firmaer som er godkjendtc mot-
t,gere av brukt kartonasjo. Slik godkjennc1-e er Gitt firmaet L/S
Varjag 2, 1311egaten 3, Oslo, telcfon 32465, oe fjrmaets distrikts-
kontorcr.

Unntatt fra avgivesplikten er der. karto-
nasje son uellomhandolcre ( erossister, agebwr 12$1.) selv anvender 1)å
ny.

Bedrifter pliketer og anvendebrukt
kartonasje på ny. Det samme gjelder moliomhandolere for så vidt

kartonasje som i henhold til punkt 2. siste ledd, er unntatt fra
Ny kartonasje skal ikke brukes når brukt brukbar

kårtonasjc has.
Unnlatelse å otterkomme de under punkt

1-3 gittc pålegg er straffbar og kan medfre inndragning.
0S1o, den 22. mars 1945,

Nwringsde-)artemcntets avdeling for industrifordyning.
Sturlasson.

STURW,3SW,
Ordre S 7843.
Forleclsc av 17 tildelincfs eriode, for

Nringsdapartcmcntets avdeling for provian-
tering og rasjonering har bestent at 17dc tildelingsperiodo for tobal,l,
svaror skal forlenges til oe med 1. 1.c2_19,..5. I 17dc tilde1ingsperiod.e
nietter forlengelsen strekker seg fra o- mca 15 februar til'og med

1, Jiai 1945, kan scl-cs oG kjd.bcs på ,-Icrkene 19 :1 19, 20 Li 20, 21 15 21
22 22, 10 K 10, 11 X 11, 98 T.7: 98, 99 TN: 99, 100 TK 100.

Dc nevnte merker blir ugvldie,3 f:.-a 1. mai
1945. .,nvisninger for 17de ti1dc1ings-,1criodc til forhandleo blir
ugyldiec fra 15. april 1945 og w3re innsondz ti tobakksfahrikkene
2'ör donne dato.

Sturlasson.

FORLZNGELSE AV NOGSTTIDEN.

Oslo 21.00 (42) Landbruksdepartementet rdeler: HoGst-
tiden for flötningstömmer forlenges til 15. april for tverrelver og
til 22 april for hovedvassdrae.

"INNTAK AV ARBEIDSKR.A.FT TIL DE LKSTRAORDINZRE VED CG TZ3=KIOGSTER."

Oslo 21.00 (43) Riksfullmokl,Iger for Arb:ideingsats Chr,
strup har sendt ut et rundskriv der db: heter Forbrukskommuner

kan tilsette yrkesfremmedcarbeidstakcrepog den eifentliee skogfor-
valtning og Norgcs Statsbaner også andre arbeldstakeJ:e til sine ved-
og vedtömmerdrifter firekte, uten arbeidsformidlingens medvirking og g
godkjennine når tilsettingen ikke skjer på bekostning av skogsdrifter
som er i gang.

ViLER FÅR NYVARAORDFRER,

Gslo 21.00 (44) Våler kommune, stfold; Departementet, har
opDnent bende Karl JbhanSen, Bjerklia, til ny varaerdfdrer i Våler
kommune idet bonde Hans A.. Graff samtidig fritas for vervet.

tobakksAtarer.
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EN MOT FORBRY'rEROIMET"

Oslo 20.30 (41) I Danmark operer "hcimefronten" under navn
av "Frihedsraad". Den 2, mars skrivcr Wtcborgs I:orson?ost: "Danzarks
Frihedsraad har utsandt ett meddelandc vari raadet djupt beklapx att f±i-
hatsrörelsen under dan senaste tidan konstatcrat två fall av ran, fre-
tagna av organiserade medlammar av rörelsen.

Varc sig dc sddan handlat av ilisfUrstådd
patriotisma eller av privat vinninsslystnad, aro sådanna handlingar oft3r-
enliga mcd deltagande i frihetsrörclacn och man ko,aacn darfbr at snabt
och skoningslöst gå tilratta med dylika fall.

Fbrövarna av dylika våldshandlingar 1:o...3ma
mgående at skjutas.

Frihedsraadet framhåller at det inte izom-
mar at betraktas som någon förmildande omstandishat att vadcrWrande
evontuellt fbratagit rånet til fria.ån för frihctsrrelsen."

Danne meddclelse b r vas,ka intcrosc hos
den norske almenhat. hår har den norske "hcia,cfrenb" eller dcais o-)-)drtaa-
givere utenlands tatt avstcnd fra forbrytelser vca2nede vaneferbryterc
har bogått under politisk Jaas2-.a? har Lisse ::actser tatt avst nd
at vcpnede banditter i "hci,cfrotans" balai 1944 -)lyndrat
og kasser for 865.000 kroncr c.-  yqalat J-:or :ua.taat(i: t-



varer?
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VOLDSOLI TÖNSLERG:.:.

Oslo 18,30 12•)
rett  har avsagt doil ;32 1
Han var tittalt • Lista, og

i
gått lbs på to av kaacratae ).7arcisat. HaW7grsdw stprkt baruact.
Seinere hentet ha.ai..j:as og :_e(1 sIenc JCLC L i
Deretter gikk hx in oå ct vare:_so og bcy:Itc; å 1ge der
også Han slo ned to tll et
værelse og slo til en S01.2. var GLel' .122e6 bosvite. 'Jøt
viste ses seinere at han hadde ftt hjcz.orystelso og krc:liobrudd. 1)o
sakkyndige uttaler at den s:;:adede 1:an få men av dct hele livLt.

Retten fant tiltalte sjr,:yldig i
og legemsbeskadisalse og Umte ham til 7 ;2,13.nedo::s fengsel. .1:an

må dessuten betal 2.000 kroner i crstatning til mannen han slo ned
ildrakeren,

ULYKKER.

Oslo 20.30 (37) En drukningsulykke hendte nylig i
utenfor Bergen. En fcm år gammel sutt hadde lekt alcne på kaic, d, hal -
.å vidt en kan forstå- på cgen hånd har forsökt å kommc ombord i en otor-
åt som lå fortöyd ved kaien. Guttcn falt i sjöen og har antakclit:SLitt
segsidat man ikke hörte ham rope. Han ble funnet etter 20 ainuttars

melder Bergens Tidende.

0e1o:23,§0-)(55) En aiendommalig drukningsulyli.:c fa:t i ar
sted pa Nes ved Flekkefjord. Husets folk var ute og da dc kom hcim savaat
de den 87 år gamle Karen Eie, Man satte i gang undersntelsor og etter
flere timers leting fant man den gamle konen stående på hodet i kjellar-
brönnen.

Antakelig har hun fått et illebefinnende.

'abeidskameratcr ncj
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REDSKiiPSKURSENE.

Oslo 12,00 (13) Redskapsursenc for skogs- arbeide= i
Opland er blitt en suksess, forteller yrkesleder 1X2hlin til bladet
Vestopland. I tiden fra 29. januar til i dag er det ialt avviklet
17 kurs med omlag 180 deltakerc fra dc forskjellige bygder 12å op-
landenc. Det er nå flcre instruktbrer i virksomhet, og en haper på
å bli ferdis med kurenne för våronna tar til. I flukt med retnings-
linjene for yrkesoppie3r1ng er det forivrig meningen å sette igang
en fast skole for skogsarbeidcre i Opland, slik at alle som er knyttet
til dette yrke får höve til å sette seg inn i de nye arbeidsbesparendc
metoder samtidig som arbeidsytclsen öker. Planen vil ble realisert
såsnart forholdene ej5r det mulig.

INTERESANT ARTIK.UL.

Oslo 12,00 (12) Den kjente samen 2eder Jåma fra Hbyandet
Namdal skriver en enteresant artikke± i Fellesbladet Nordtrnderen

og Namdalen am reindrift og beiteforhold i namdalsfjellene. Det går
fram ov artikkelen bl,a. at beiteforho1dene i kTmdalen fçr rein ikke
tillater en öket 2einayrbestand da reinosen på de store fjellvidene
kon være sicikket til sommerbeitc MCA3 jae bare cr  bI i c til
beite.  JåmE,  oiner også inn å s-)5rgs:,:act om tamreins- driften på
Devrefjell og mener at denne burde ha ve3ret satt igang allerede da
spbrgsmålet kom 0-„a3 for 3 år siden. Videre skriver nma at det vilde
ha været et stort opplöft for samene i 1;amdal on en kunde ordne med
teitr sörpå i londet så mangc kunde flytte dit med reine sin og
drive reindrift under gode driftsforhold, Dervcd vilde de mange sr_me-
ungdommer som nå ta buonnsfiske som lcvebröd, da det ikke finncs
pnnen måte å livberge seg på, bli hjulpet.

MORDISKE JORDBRULSFORS=S rORTI-INGS 1T0RSKL -VDELI1TG HOLD" IRSMOTE.

Oslo 13,00 (16) Nordiske jordbymksforskeres foreping norske
avdeling holdt åramöte i Oslo tirsdag under ledelse av formannen
professor dr. Emil Korsmo. Ved .mdtets åpning holdt formannen E. lorte

minnetalcr over fors5ksleder TIönningstad, landbruks- skolebestyrer
Taksdal, professor Terho, Helsingfors og sekreta-Jr Sdrensen, Kbbon.
havn, som er döde siden forigc årsm5te. Regnskapet tåe lagt fram og
Eodkjent. Som medlemmer av styret ble Ejenvalst professer lEorsmo
og Odelicn. Som varamenn for styret ble valt konsulent T5nnesen og
dosent Thorsrud. Revisorene, direktär Langkas og overla3rer Folddy
ble ogjenvalgt for 1945 - 46 med kamosjon. Fro kl, 15.00 ble mötet
ogsa apnet for andre intreserte, som straks fyldte lokaJet til siste
plass. Ebteorolog dr. Godske, Bergen, holdt et interesant foredrsg
om "-Likroklima og dets betydnins for vekstlivetn, Plofessor Odelier
gav en utförlig meddelelse om resultatene av sine undersökelser over
jernmangel i myrjord og kopper- sulfatets virkning på plantenes (crn-
og manganforsyninger.

NÆRINGSDEPARTEMENTETLLDER

Oslo 12,00 (14) at skogsarbeidere som har utnistingskort
for skogsarbeidere, vil for tiden 19. mars til 15. april kunne få
kjöpt 3 kilo flesk pr. person.

I tiden 19. april til 10. mai vil det bli
en ny utdeling av savrtblikksardiner og krabbe. Det blir delt ut
enten 2 esker sardiner, to esker krabbe eller en eske sardiner og en
eske krabbe. det.må stemples på kj5ttkortet innen 10. april.

Osl o.
te• 0.• 1 1 • ••

12.00 (11) Norges Idrettsforbund meddeler: Forbunds-
leder Th. Fjeld har den 21. mars 1945 utnevnt valutasjef Anders
Melteig til kretsidrettsleder for Oslo og JUcershus idrettskretser.
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.ÅRSLIELDING FRA ROGALAND LANDBRULSSKULE.
 •••

0s1o23.30. (55) iårslic1ding.en fra Rogaland Landbruksskule
heter det at det nå er vanbkeligc å lu)lde :lerrs Pinkpotetene thppe. Dette
cr meget sJrge1ig da vi ikke hr nocl_ .potetsort som kan måle scg i kyali-
tct med denne fraL4raLende 1,]atjotetu.

blir det understreket at dct
itå stren6 kontrol1 og starlseda,71 til fo2 at C_e?,.ne vår viktige ku1turp1ante
ska1 holdcs pa toppen av sin ytcovne. LA sta_Lsedav1gård for poteter cr
iödvcidig og bör o-Jorettes srarcst, s1ut,er 1-£1dingen.

NLDSETTELb,AV TOBAEKSRAWWINE FORL=G:USEAV TILDELINGSPERIODEN.

0s1o20,30 )40) Ti1fbrslene av rUtobakk har iden seinere
tid gatt betydelig ned og dct viser sec, dessverre at det opplagte import-
program ikke ken gjennaLföres i sin holhet.

For å drye landets beholdninger har
:,:c)ringsdepartenw‘tet bestet at alle tobakicsrasjoner skal settes ned til
dct halve av nåv ende stji-relsc, Inne=ende tildelingsperiode for to-
ba::ksw...cer - 17, tilc.cli,$)erlode blir derfor forlenget til det dobbel-
te oc, e(r15. fe',..)ruar til og med 1. mat 1945.

OsZo 1Ç.jO (33) til ::..eldingen for en tid siden
32« reisning av et rcu-

2e1lefsen ved Furuly
t har hatt planer QM å bygge

7est1„t d i tilfclle få to slike sykehus.
..elschej ;Jy,c:;6er planlagt til 80 senger

ec, IJ.;ddetc r L1UL b i be s i i t o cr Vestlandet således
) i 200 SC,:t: 116.

-

Oslo 20.30 (39) U:rillgsdcoarteblentets avdeling for Industri-
f'-,rsyning har gitt endel nyc bestuumelser am innsamling, avgivelse og
u.7e:idelse av brukt kartonasjo av -oapir og papp.

NTB har henvendt seg til det.fixma som
:Lzingsdeparterientct har godkjent som mottaker av brukt kartonasje. *Det
u-,dc-,:strckes at vedkommende firma ikke cr noc forretnings#oretagende, men

o2prettet av hensyn til næringslivet, for å Søke å holde omsetningen av
C‘o varer som trenger kartonasje lengst mulig L gang i forsvarlige former.

Handlende som mottar emballerto varer plik-
ta vare på all brukt ytterkartonasje av papir og papp av en bestemt

- orrelse og deroven, Kartonasjen skal deretter avgis til firmaer som cr
- dkjente mottakere av brukt kartonasje, Slik godkjennelse er gitt et

Qslo-firma og dcts distriktskontorcr over hele landet.
Endelig bestemmos at bedrifter plikter å

Invende brukt kartonasjc på ny.

FRITT LAND FRYKTER STATSKUPP I NORGE.

Osle21.00 (47) Den illegale norske avis "Fritt Land" ut-
trykker ifUge Stookholms Tdiningen frykt for at det vil finne sted et
ko...raunistisk statskupp Norge, når de tyske tropper ikke lenger står i
:andet.
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OKONOLaS==LDINGER.

	 fra Oslo Börs:

4 1/2 % Stt 1937 S 105 K 104 1/2.-
4 % Stet 1935 1. IC 103 1/2.- 3 1/2 Stat 1941 1.3105 3/8 K 105.-
3 1/2 % Stc-t 1938 1. S 104 1/2 EL 103 3/4.- 4 % Hypotekbank 1938
S  107. K 106 1/2.- 3 1/2 % Hypotekbank 1941 K 106.- Oreditbanken
1: 140.- Kreditkassen K 855.- Bjlvefossen S 2100 K 20,25 Oms. 21,00.-
.3orregård S 145 K 144 Oms. 144.- Elektrokjemisk K 140.- Hafslund S
740 EL730.- Orkla S 295 K 290.- Saugbruksforeningen K 1975.-Union S
5,75.7:::" 5,70,- Agdesiden I1 159.- Borgestad S 230 K 222 1/2.-•
Bruusgård 1dösterud EL260.- Amerikalinjen S 235 K 230.- Borgenske
S 160 K 158.- :ordenfjeldske K 175.- Ivaran EL270.- Ooean S 290 K
280.- Kosnos 2, S 277 1/2 K 272 1/2.- Odd EL240.- Rosshavet EL395.

Valutakurser uforandret.

indeks for Oslo Börs;

Bankaksjer 177.70 ( uf.)- Industriaksjer
200,07 (I 1,23) - Skisaksjer 232,75 (+ 0,35)- Hvlaaksjer 208,00
(+0,85)

0.R. 13,50. Landbru1:sde-Jarteentet hax i dissc dager
cod.:jondt å t brusretten fra eiGendatien Krakstad pågrunn av van-
sjdtting. Eieren har latt sården vokse full av ugrass, så det har
blit en sann lage for helc nabolaget, Desuten har han ikke tatt
nocn hensyn til leveranseplikt. Everkei i 1943-44, har han levert
noc av det som Alt er solst på ulovelig vis. I slutten
av oktober ifjor, lå de't enda 40 mål havre pa rot. Departementet
krever eiendwasretten fratatt for 2 år. For vår del skulde bruksretten
bli fratatt for alltid Det er til stor skade for samfunnet og for
bondestande.ns rename, slikt går ikke an a tolererc.

ForsijLsassistent H. J. Eikeland har i det
sistc nr. av Landbrukstidende, tatt opp spörgsmålet QM dct vil være
lönnsolut å ta til å dyrke oljevekster i Tröndelag. Han kom til det
resultat at det ikke er tvil om cttiLde kvitkenik?, valmue og lin,
vil modne i Tröndelas, ialfall der hvor vårkveiteslag når fram til
modning. Oljeinnholdet vil kanskje også bli strre i Trändelag enn
lengere sör i landet. Dyrkingen av oljevekster er arbeidskrevende,
og i normale tider vilde det ware vanskelig å konkurerp med de syd-
lisere land, som har så meget billigere arbeidskraft. ikevel mencr
fors(5ksassistent Eikeland at det kan bli så mange vansker etter
krigen at vi vil stå oss på å produsere slike vekster som vi har

,11111", vilkår for å få fram selv,
Når det er tale am oljevekstor så er det

ingen tvil am at vi kan avle så meget vi trenger av vegetabilsk fett,
Rimeligvis kan de også ta ståre kvalitativt fröavlinger, men selvsagt
må man skaffe seg de kunnskaper som trengs for å få en så rasjonell
dyrking sam mulig. •

årsmeldingen fra jordbruksskolen i Stryn
forteller skolebestyrer Karsted om am en ny hendig_ potetopptaker
for småbrukere, konstruert av aulandsbonden Stajon. Opptakeren er
meget lett å arbeide med. Mange bruk har enten for sma eller for
brette potetstykker til å bruke den vanlige potetopptaker og her vil
denne opptakeren sr1ig gjöre stor nytte for seg. Dot er #anske
enkelt en stor og solid greip som er påsatt en platejernsbbyle. Når
greipen cr trokket ned i molla framfor potetriset så vipper en hele
torva opp, ved at greipen virker på jernböylen og potetene blir kastwi:
opp på o11a og blir spredd utover. (fortsettes)
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LANDBRUGWELDINGER. (forsatt)
Hvis ikke jorda ikke cr altfor våt og tung

blir potetenc liggende bar• og rene og kan plukkos opp med henderne.
Besto arbeidsmåten er da at en bruker greipen og to plukker. Stajon
opplyser, at når han bruYctc greia)on og to plukket, tik de vanligvis
opp ca, 1 dekar oJ,1dagen, det vil si ca. 30 sekker. En voksen og to
barn, kan altså med denne redska-pcnarbeide både raskt og billig. Det
er meningen å lave tegninaer av greipen og sende dem rundt til bdnder-
ne og landbrukskontorene.

Den störste nydyrkningssak i Soldr, Odal
i den siste mannsalder er nå iferd med a bli 13st, skriver B1amda1.
Det gjeller Grue kmunes overtagelsc av onlag 6000 mål store -----
til bureisningsjord, dette for a avhjelpe den store jordhunger som
har rådd i bygda i de seincre år. Salget berdrer omlag 35 skogeiere
og disse var innkalt til forhandling med kamunen. Det ble pa mötet
oppnådd enighet on overtagelsen idet skogeierne var enig med en pris
av 20 kroner pr. mål av al:ogen. ::»an venter nå at departementet vil
godkjenne overdragelscn så ut-Jarseleringen kan bli satt igang og
hogsten begynne. Saken har =et dröftet i manse år og har helc tiden
vært omfattet med stor interessc.

FIEEMR=LDI:=2..

0,R. 13,15. Vårsildfisket: Driftsforholdene har vinrt
mindere gode, så dct scr uUt-i- 1TT=et etter hvert ebber ut.
I dag foreligger det ba.re ca melding fra Ddnlo- distriktet, hvor
det a.D3,?lyses at endel snur7erc h:r tatt fangster fra 1300 h1. og en-
del amafangster 2:1?Langcv-,g og jamover :Tyleden. Storparten av faagst-
ene var smafangster. Dew forcligger hittil ingen .aeldinger om garn
eller landnotfisi,:e.

Det fuweliggcr en melding fra Lynsen at am
lördag og mandag ble det snurpet fra 16 til 1800 hl. og 13ra deltet
i Karlsfjord det at det lördag ble tatt et par snurpekast på
omlag 900 hl. hver. Silden står wypgitt for 20 til 35 stJ.:. T. ks.

Torskefiskcriene: Driftsforholdene i sisto
uke var bare delvis gode oi Tiei fra distrikt til distrikt.
Det var fortsatt gode torskafangdter.- 'fttersiden dg Vesterålen:
Fra nöy oppsynsdistrikt .1eldes det at det blc tatt garnfangster fra
100 opp til 5000 kg., linefangster fra 200 til 1000 kg., I Oksnes og
langenes var det garnfangster fra 1800 til 4000 kg, smågarnsfangster
fra 1000 til 1000 kg. Fisket er rolativt liten da mange båtene er
gått til Lofoten.- iesultatet av fisket for hele distriktet Vesteraler
og Yttersiden er litt lavere enn i fjor. Det ligger bra ann sett til
tidligere år.

SANDEFJ.ORD.

Oslo 14,00 (17) Sandefjord komune og Norsk Filmaksjeselskap
har samarbeidet om o)ptakning til en jubeleumsfilm som skal vises
fram på byens 100 årsdag, 23 juni iår. Foruten en del interidro-pp-
tagelser, som alleredo har funnet sted vil det i mai bli tatt oy,)
eksteribrer, Statens filmdirektdr har stillet 1000 meter råfilm til
disposisjon I tillegg til det som Norske Filmrevy skaffer. Det er
meningen å lave en helaftensfilm av jubeleumsfilmen.

UE:ELL'.

Oslo 11,30 (-) Nils Sandnes i Holla kom en kveld nylig
kjörende på veien hjem med sin kjente traverhoppe "Guri". Lt stykke
fra hjemmet ble hesten antakelig skremt av et cller annet som lå
veien og den tok ut. Sandnes forsbkte å holde igjen, men en av tdm-
mene rbk og hesten sprang deretter utover veikanten i en gröft, der
det var en bekk, og ble brept på stedet.Eieren kom heldigvis fra det
uten å bli skadd. Da heston var lavt assurert lider hag et betydelig
tap,
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NyE .:SSL(AINGER JV. FYLKESARER ROGSW.

O.R. 12,00 :Te1dingen am at fylkesförer Rogstad i nermes~
te fra.itid vil leggefra.2nyo avslöringer av det iligale arbeid som
drives, har vakt opi)riktis o)psikt ikke bare i Trindheim, men også
cllers i 1lidet. Dor ventes s,?ondt på hvilke avslöringer han denne gang
vil ned, for etter fylesfrerens tale i Trondheim i forige uke
s:;a1 disse være ende alvorligerc en de son fant sted den i0, januar.
t:len vil bli kringkastet.

'..T.O=ROLL _V SPISESTEDER TROND:=1.

O.R. 12,00 Prisretten i Trondheim har fåretatt en am-
ftendc kontroll av byens spisestoder og resturanger, med henblikk

L.fdddagsserveringen os -:Drisene da Le har fått melding oa at flere
resturanser har brudt kontro1lnens bestemmelser fra 1942 om inndellni;

prisgruD2er os servel'ingaV standarretter. 1;Ontrollen har etter det
Dss:)osten er-2crer er s:Lhvidt "Jraso2. etter forholdene kan bli.Pris-
)olitict var 2ed at flere restauratörer

oL, svrtebörsen Dette virker natur1igv1s
-

C.. 31::, j„:: stot set;t  2.Ltet a melde i tilleggtil.
s11.- e_j. . ::::,. 1J,1. 1..: ......,si. 2.o..1 e.. inn med dagsett-
-:-....-- _i _ ,)_,_.., u.Jet:.,,,:.elic, —......,...,-1.. :-.:,:.st. Det f,)T-dlige;.»beller

1-1:. el. .., :.1.,.:.i.,e elle 2,_otfisl;e.

u
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,T6KJENTE FORDIZNN DÖD.
9,tb, .Med.H ans Ohristian Gelmuyden

er dbd,84 ar_gammel. Han IDle  ~S.:b.u-de-rif-i1878 og tOkTiaiedl-sin'Sk eLbeds?..-
eksamen i 1887. I 1885 vant han professor Shelderups gu]dmeaalje for
besvarelse av en priso2pgave. Etter eksamen utförte han kandidattjen-
este vs,d. Rikshospitalet og Fbdselsstiftelsen. I 1889 ble hån ansatt
som amanilehsiusved Universitetets Fysiologiske institut. Fra 1895 til
1900 var-han adjunktstipendiat i fysiologi og i. 1897 kreertes han til
Dr.med, GeetMUyden hadde for å utdanne seg som ysolog foretatt flere
reiser"til Utiandl}t. Et par år arbeidet han ogsa ved den Bilogiske-sta-
sglon i Drnak og var senere wrlig oo)tatt av studier over diabetes,
til hvilke studier han filzk bidrag av Nansenfondet og professor Peter-
sens legat. Geelmuyden u4a i årenes 1.513 en rekke artikler i norske og
tyske fagtidsskrifter angaende stof:?veksling hos dibetikere og andre
fysiologiske emner . I 1924 ble han tildelt Fridtjof Nansens pris.
Geelmuyden var medlem av Videnska-esakademiet i Oslo og ridder av Olavs-
ordene.

KWSUL JOKAN RLSOH jENTOFT THEBSEN
Bergen, er död 77, 11-2--å:r. "ga IConsUf Lheii Va:r" :1^Wt i Bergen hvor
han etter endt handelsutdannelseg studierethser i utlandet i 1854 over-
tok firmaet Johan Thesen & Oo,Srandgaten 9,saqien med sin'bror. Det
kjente firma som var N") ,rettet a konsul Thesens far i 1851 1eksportår-
te fiskeprodukter. I årenes 1 er detklitt lagt sterkt beslag på kon-
sul Thesens merkantile dyktighet og administrative evner, Han har såledeE
vært medle,1 av representantskapet i Bergena lekaniske Verksteder. 1912-
20 og direksjonsmedlem 1920-29,medle av representantskapet Beg

- -edittTank 18117-1922,medlem av representantskape for Forsikringsse
skapet lEolus siden 1924,medlem av representantskapet i Bergens Telefotl-
kompa:Li siden 1903 og medlem av representantskapet i Det Bergenske Damp-
skipsselsap siden 1919. Han har tidligere vært medlem av styret
Unges Konservative Forening,me1em av Likningskommisjonen iA..rstad pr,
Bergen,medlem av styret i Den Intefnasjunale Fiskeriutstilling i Bergen

1898 1medlem av Bergens Handelska:mer siden 1924 I 1902 förste formann
i. Dergens Handelsforenings Fiskerigrossisters gruppe,o.s.v. Han var

sterrådets formann siden dets 62-)ret else i 1928,fra samme år medlem
av Det Franske Handelskam:iler i Oslo og siden 1916 medlem av Det Norske
Hanelskarimer i London. Konsul Thesen var også administrerende medlem
av styret i kjöpmann Johan Thesens legat til Bergens Bys . Vol.

likes stor gra dom de merkantile har også bl.a, de kulturelle organisa-
sjoner hatt kon ul Thesens stötte.Han var styremedlem i Bergens Kilmst-
forening 1916-21,1 Allianee Franeaise siden 1914,i Vestlandske Kunst-
indtstrimuseum 1916-30. Fra 1893 -1919 var han konsul for Italialoffiser
av den italienske orden K.O.R.,ridder av den italienske orden St.M,100,
inne4aver av den italienske medalje Des Oalabero-Sioulo og Selskapet
-e-or Z.ckske fiskeriers frewes gullmedalje i 1020.

I%lek3I-Ma2 I TRONDHEIM.
Trondheim: I natt skjedde en stygg trafik-

ulykke Trondheim. Ved midnattstid kom en kvinne og en mann löpende
rett motn trikk i Innherredvegen,og det var umulig for vognföreren å
sto -3,3e.:Begge to ble slent i gaten og damen falt inn under vognen. Man
måtte bruke donkraft for a få henne lös igjen. De skadene hun hadde fått
var temmelig stygge,mens mannen slapp fra det med noen skrammer. Kvinnen
ble kjrt til sy ehus,hvor begge benene måtte amputeres, Det er uvisst
om hun står det over

un-b--,-ro-, TrOhdhedm Denkjente vargjægereren Alfred
Ahderson har,ifUge en melding ttaSnåsa,'fått utigvert rifle for å ta
kampen opp mot vargen. Han har fdlt varghvert,år tidligere. Anderson
kan forövrig fortelle at vargen tbr W.en et å finne ved J'eavsjben
SmåSa. Bl.a.ble det funnet fire 1,11je1revne reindyr der for noen dager sid-
dent.

VARGEN TAR OVEEEkND.
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BDVRN LOVPRISES.
Mro,11Too.' TE - får stadig stigende beviS tor at offent-
lighetens setter pris på hirdens bedriftsvern og hirdefte alarm-enheters
innsats. De karene som er med på denne insatsen har tatt på seg anevars.;.
fulle plikter av* henlyn til folk og land. De har en slitsom tjeneste og
gleder seg over alle uppmuntringer fra pb1ikujn.Det er karer fra alledeler avilandet og fra alle.yrker,bönder,fiskere,håndverkere'og nmrings-
drivende, Deres oppgave er a hindre at verdierblir lagt öde. De gjør sin
innsats for å verne offentligheten met katastrofer som uvettige/theime-
frontfolk" hemtingsldst sdker å fraMkalle. H.S.V.og H.A.L.går inn for
ordnede forhold.

SCHAU n ER SKUTT,
s o ,o6:r12 lensmann Gunnar Sohau,Orje ble skutt ned
av maskerte revolvermenn mandeg formiddag. Han var tilkalt til en gård
i Oymark der'en kbige var tyvslaktetQM natten,og han fant spor etter tre
mann, Ved 11.30 tiden var han ferdig med u.dersdke1sene og syklet heim-
over. Da han var kcaeeetet par hundre meter fra gården  Iså foLeene der
at tre mann kom Idpeade ut fra skogen og skjöt to skudd mot lensmannen.
De tok med seg en kuffert og en veske soe. Schau hadde på sy elen,skjöt
enda et skudd gjennom ham og stakk til skogs. Fo1ken på arC,en varslet
stzaks politiet. Lensmann Schau ble 35 år gaci.ael

BYTTBINNBRUDDoq_ANIffigez
MI-o-,72-7o.o7T1.131 Skien: I den siste tid er det begått en rek-
ke innbrudd og hmrverk i hyter opie ved Norsjö. Det er somærhytter som
sje-_den blir besdkt om vinteren og i nbrudden er derfor fdrt op)daget
i disse dager. De flecte steder har aet i-ke wert noe videre å stje3e,
men det er gjort stygge ddelegaelsor I en hytte således alt so fant-



es slått i stykker. Sa4ene i hytten er revet ned og skuf.i:cr Teltet ut—
',Y7er I andre hytter er et stjalot fiskegrn og 3kscr..

-AWE T TELEMLRK TRIVSELS"k-2,P
To,Çit Skiea: Det ble igår holdt årsna-)te i Telealark Trav-
se1skap Lv arameldingen gikk det fram at sesongeh ifjor sporsli„e sett
var meget gods. Det ble holdt 8 kjdIedager, EA re':ke nye banere:erder ble
oppnådd og Klosterskogen travbane kan nå regnes som eleget 'od. De ut-
rederde styremAdlee;mer i travselskapet ble enste.laig gjeneralgt.Formannen
epplyste at det i år er 15 år siden en begynte med tocalisatorkjörinapå
ielesterskogen travhane. 	

TLYANGREPP1. KMBENHAVN E.0&£12 MlINGE MENUESKELIV:
Ibirriår-serisir II5 tiden igåx ange'cp-

et av al.1erte fly,Det ble kastet spreng og brannboaer som gjoidd be-



tydelig skade på liv og eiendom. Da angrepet satte ine tråtte 1uftveznet
aktivitet og det ble utlejempet luftkamper flere steder over byen.Et

par fly ble skutt ned. Særlig ie et anrettet stor sk-de på Fredril.s:Jex
der mange raerneske1iy gikk tapt. Et av flyene kastet nee av sin
last ut Liver Vesterbro. En bygning ble ramt og også her gik.k meareske-
liv tc-rat. Flere spreng og brannbomber ble kastet mot bygninger i Fari-
magsgade. Det oppstod en voldscal brann,som fik et kabast_ofalt
da det ene av de nedstY2tede flyen6 strdk over Sdndre BoulevarC kastet

Nhydet et par bomber som ramte et stort boligbygg.Maskinene fortsatte sin
flukt ennå et dyeblikkpmen styrtet så ned pa en terras, e ved 8t,Jbsef-
söstrenes pikeskole. Da bombelasten eksploderte opastod det en brann
spm bredto seg til hele skolen. Da flyet styrtet ned oppholdt over te
huudre danske barn av katolske foreldre seg i skolens lokaler.Det lyktes
hurtig å rede 150 av barna ut av den brennende bygninglmen de dvrige
ble innesperret. Mhn greide senere å få ut 40 av dem. Redningsarbeidet
ble fortsatt hele natten. Til hospitalet i Stor-Kjöbenhavn var det inn-
til igår kveld bragt inn ialt 281 danske personer,hvorav 112 bla lagt inn
Det var 46 drepte,derav 23 barn. Videre var det et stort LI.ntall lett
sårede som ble behandlet på hospitalet eller sanitetsstsjoner.

meldes'senere at antall ddde i fd1ge tyskkontrollerte telegre.
mer at det k1.12,00 var anmeldt 117 ddee personer.
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CKONOMMSKOVERSIKT VED
0s10,1 ,30 Akslekurser fra Oslo Bbrs,
411/2 %-UWbsob-1.-.Tb-å7.
4 % statsob1.1935.
3,1/2 % statspb1,1941.
311/2 % statsob1.1938.
4 % Hypotekbank 1938.
3,1/2 % H3rpotekbank,1941
Oreditbanken
Kreditkassen
BjUvefossen
Borregård
Elektrokemisk
Hafslund
Orkla
SaubrUksforeningen
Union
Agdesiden
Borgestad
Bruusgård & KjUsterud
Amerikalinjen
Bergenske
Nordenfjeldske
Ivaran
Ooeah
KOSMOS 2
Odd
Rosshavet

K,103,1/2
K.105-
K,103;7/8
K.10611/2

. K.106-
K:140-
K.860-
K.20;75
K.145,
K. 140-
K,730-
K.290-
K.2025-
K,5,70
1W1.50-
K.222,1/2
K.260-
x,232„1/2

X.175-
K.270-
E,282,1/2
U.272;1/2

K.395-
Va1utJjurser :UtBrandret.

8.105;3/8.
S.1o4,1/2.
S.107-

8.145-

S.21,25,
8.146-

8.740 Omsat 735-
S.297.1/2
S.2046- Oasatc 2025.
5.5,75.
S.160-
S.230-

8.235- 4-msatt 235-
8.161- 0-sau 160-

. 29 0 -
S.275-

r,E,N,sindeksfor Oslo Bcirs 21 mars 1945.
aksjer,177,75.indIstriaksjer,200,87,(4. 0,80) Ski)saksjer 253,35

(0,80) Hvalaksjer,207loo (+1,00.)

Viskerime1dinger,Vårsi1dfisket.
ff713715.  Uergen:Yårsi1dfisket har i det siste Wgn
vært mindre godt.Det forslis6er saledes idag bare melding on nowl fåta11
mindre snurpefangster i Bdrat,e1fjorden,

Oa garnfisket meldes det bare om noen fåtall
sattegarnsbåter på feltet i flb1strevåg som har tatt fangster oT) til 35
til 40 hl.på båten.

Torskefiskeriene. Det har i forlöpne uke foregått et tildels
I;Ikt fisake I lofoten,Det er nå seget inn en stor fishetyngde på strok-
ningen 5taMsund og østover med störst tyngde ved Skrova,men bra osså
aåenger öst.. I Vest-Lofoten og for Værby og Röst såvel som for Einna
som yttersiden ble fisket betydelig mindre enn för,ti1de1s smått.
Det er med andre ord tydelig at hovedinnsiget av skreien nå har nådd
Ost-Lofoten og passert de ytre distrikter .Garnfisket i siste uke var
jetnt godt med top2fangster op) til 9000 kg.på nattsatte garn.På natt
og dagline er det blitt tatt opp til 5000 kg.og på 3uksa liignende fcngst-
er. Linefisket har va3r6 jevnt godt,tildels- bkende ,mens juksafisket har
vmrt temmelig varierende. Filisken står p4 tel;Luelig varierende dybde,cver-
veiende dypt. Ukefangsten ble stor,men noe mindre enn tilsvarene„e uke
ifjQr9dog betydelig stbrre enn i uken til 10 mars i år. Totalfangsten lig-
ger noe tilbake for gtlenromsnittet i siste 10 års periode,men hvis fis1:et
holder hva det lover na vil en allikevel kunne regne med .et ganske godt
sesongfiske. Det er mere småfallen fisk som er kommet inn ,hvilket vanlig
skjer i slutten av sesongen,Det opplyses at linefisk veier 340 kg.juksa-
fisk 360 og garnfisk 390 kg.pr. 100 fisk, Til 1 hl.lever medgår 850 kg.
garnfisk,1000 kg.juksafisk og 1030 kg.linefisk. Leverens transprosent o-)?-
gis til gjennamsnitt

EN LITENGUTT TRAMPET IWEL AV EM ALL,
Slo,14, 0.  7 Drammen:En torårs gammel gutt ble trampet
ihjel av en hest på en gård i Skoger. Gutten var kommet ut på tumet der
tre foller gikk löse. En mener at ulykken har skjed d på den måten at
gutten' er blitt skubbet overende og så blitï sparket ihjel av en av
folene,meddeler "Drammens Tidende".
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STURWSSON. OUSETNING ,AV PELSDYRSKINN.
nrci,re;Ter.(20) landbri-iksdep-~U't finner å burxe inn-

skjerpe besteJneelsene i forordning av 6 desember 1944 om at alle slv-
revskina som pelses i tiden 15 november 1944-31 mai 1945 pliktes avlev-
ert til Pelssentralen L/L-Norges Pelsdyravlslag.

Forövrig gjelder for amsetningen av såvel
rå og uberedt som beredte,monterte,konfeksjonerte eller på annen måte
foredlede skinn av revImink,ilder,mår og nutaria som holdes i fangen-

skap,bestaee elsenc i forordning av 12 februar 1945,(som avlöser den tid-
ligereforordning av 17 juni 1942.) 2tter disse bestemmelsene kan op--
dretvere barc elisette skinn av nevnte dyreslag gjennom godkjent norsk

auksjons-forretning eller direkte gjew.am utenlandsk auksjons-forret-
ning. Oppdretterkan likevel overdra slike skinn direkte til personlig
forbrIzkerbosatt inne kommunennår over dragelscn fore-
går i pelsdyrgården eller lokale i umudeelbar tilknytning til denne.

Overtredelser av disse besteneelset vil bli
straffet. STURWeS ON,

NORW FRIHET.
iendeeen.) Nå har de tyske aviser og de tyskc talsmena

både i Wg utenfor Tyskland fått det travelt rwd å söke sym2ati for det
son hender i de deler av Tyskland so.a er okkupert av de allierte psamt
dc deler av TySkland soel daglisbombes av allierte fly. Den gang
ohei av norskc,dall,ske,russiske cae franske os andre fredelige europeisko
lanas levie el og barn ble jaget fra hus oc htem av dc herjendo og bren-



nendc tyske hordcr hörtc en ikke et ord til trbbt eller me dlidenhet
fra det store flertall ae Caet byse felk. Men nå,når gjengjeldelsen rri-

krigsbanditcene selv,ner kriger cr fört tilbake til sitt arhested,
'ert an'odet at ac tidligcre ofre skal viae barmhjertignet mo

sinc bedler,Den illegaledanske .e.acsse,Frite Danmark slår fast at man
letc h.eiken i Den-rrk ellernoc eenet ok ueert land vil finne noen  tor-
xiutigc _en,ce'aer eere viser symati ellcr hjelp til det tyske folk
el r Eitlers bistand,Dansl,ene 171ar 5:.ke gleAt,sicr Fritt Dannark,hvor-

aa våre eaelelandsmenn ble fordrevet fra hus oe hjem,de ble påfört
ubesrivelige ltdelser og elendighet.N får t:rsL›:erne edle sin egen kris
os det er bere ret,ferdighet.Det r vel inuen tvil er_ ab drb c3.nske folk
riil ajjrc sitb for å lege hindrinaca ivegen det tys- kressmaskil-



erl,det viser bcgivcnhetcn i Dahmark :ed all

LitUKT Fell.FZTONLW.E.
(-21.) ned Juinngjöringen on inneanlin av

brtfr.t kartonasje til embalasje,har N.T.B,(0s1o) honvondt: aeg eil
V.ePeT.2.G 2,0sio soelaNa3ringdeparterslentet har codkjent aora inasaeller
slik aartonasje, Arsaken til kunnejringel er at ceebalasjesprsmålet
cyaerå bli vanskclig,bl ad på grunn av brunseleeeengelen,op )lyser fir-
.mects dis-)onert, Det er fare fcre stens ved kartenasj-fabrik ene ou

or er reartenasjeaTobleiu:t tatt oae til drbfting på becd hasismed sik-te
aå å eccusere dc uhelk"L ee fUger 07 en eveneuell stane i Leextanasje-
oroaa_sjonen

Prinsiaact vea in_saaliacen cr dt forhaeee(
ne rundy ce.lee;.ng i hele landet tar vere på brukt kartonasje,leueer de.b

at det ikke ,bdcleeeee av vind og Iez-2r os  send,r det
la til samlesentralene så snart det cr biltt ct parti av det, Deb
ter selrsast ikke å sonde inn enkeltc pa:peesker og firmaet ̂e:iar Clerfor
ee ')usee_aelse som sicr at frakten på kartenesjen ieke beal.es hvis -eart
.(ne ce ler amå. I hvert enkelt tilfelle vil det bli avsjert 02 frak.t k)
loceeIes. Får leverandörene av brukt kartonasje be6alt for det de sender
ea. .›-Nei,det får de ikke, Det C2 Leke her spörsmål om å tjene perger,
c,leni. t'dJ'stcrekke sörge for at det blir tilgang på kartonasje for  vee
C2 soel sendee DeGte kom,:er selvsagt först og framst næringsdrivende
tilgode.Felr.soe: trenger embalasje til varene sine, Dessdten vil det
bli et alt fer stort og komplisert apaarat hvis vi skulle honorere dc
sbore eg au. partier av dc forskjelligste kartonsjetyper sare komeier
fre landets kjö-peicnn og andrc handlonde. Disse fra.r være fornöyd mcd at
de i det hele tatt får kartonzsje til embalasje. et blir heller ikke
anledning til å velgc og vrakc kartonasje når denein sendte brukte em-
balasje sendcs ut til forretningene igjon, På grunn av trans-)ortvansko

m n finne sog i å bruko annen kartånasje enn den croprinneiige som c.
sendt ine,mcn dct cr jo en ting som lctt kan ordnes.Fortsettes.
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Kartonas'onan elon,:;.FOrtsatt

mcd.litt godviIje.-On en .dr.tona-s.j.coske cr nocn sontinctor' for hbg cl-
1er for brod får ikke vmrc så:ndyo. Hovcdsakon:cr at ombalasjon blir ron-
melig nok, I donne semmcnhong:vil jeg gå ncvno at 'dct bare skal sendes
inn-brukbarokartenger.Dosom sendcr lnn får on kvittoring fra
oss,vcd avloveringonSlk at,nongdon av btukbarc og ikko'brukbare kar-
tongor blir- gastlagt, Odolagto kart(t,ngor og alt annot pgir skal on
imidlertid også ta varc pft, Dettc kan godt lagres.under apcn hinnel
da dot ikke tar.skade av viir og r3 Dot or nomlig mcningcn at detto
avfall skal brukes av paplrfabrikantonb.til gramstilling av ny'vare.

411dspdramål intereszo vil fordvrig,
bli besVart av firmaot vod honvCndolse dit. Som:moddelt i kunngddringen
:arbeidor A/S.Varjagtod bt rokko distriktskontorcr rundt Oin i ldndot
bg dc Som_Vil vlte nmrneto avlovbrings,sted fOr brukt kartogasjo,kan sott
seg i forbindolso mod"oss så skal Vi gibOskjed. Jeg vil attor poong-
terc4sior disponente%at dot her cr spbrbmå1 om å±hjolpe til i ot
potak'.Det konnor til a skOrtcpå kartonasde til embalasje pg derfor
Cr dot on plikt å.gjbro dot sold-gjbres kctn fôr å utnytto dot vi har
ruttd:mod av kartonasjo-ombalnsjc.

OLG4 :BJ'ONER "WNER" B0411 ENE / 	
O.R.18,30.(4ktuelt)- "Bondon tilhdrcr dontmost frie dol av folkot.
Han or sora .rogel sin cgon herre når unItas do,innSkronkningor i. hans
talogrihot som or nddvendigc av snmgundsmossigo grunner. Han råder
solv,han bostemnor .,3olv,mcn dct or mcd bondon sam mcd al1e selvbc-
stomuonde Mcnnosker,et han arbeidor mer chn de dor cr ulderlagt bestento
arboidstidor og som man pop'ulort sier "honger i klokkostrengen".
Når han,w1 arboldo i 10-12 og 14 timcr i dbgnat er dot for en dcl av
bkonomiske grunner for å greie sinc gorpIiktelser,mon det skjer også
av trang til å so gården ifranigang og oVorgi don til neste slokticdd
bedre stand cnn han mottok den.Det or bondons stolthet dotto,

at don gårx han tok i 010 skal ovcr1ovetos til nosto genorasjon i cn
langt bodro forgatning og luigt nor solid fundnmntert cnn hnn sclv tok
don, Og det er detto son får ha til å tbye arbcidsd.scn longcr'onn dc
flosto nndro. Dottc viscr også nt hnns arbcido or 13å langt sikt, å
byggc inn i grautiden,'Ilnns vikksonhet cr ikko barcav idng som i så

mye nnnet yrko.,Dot er-ikke slik nt ot arbeidc dtfdros. Dct gjør sin
nyttc for sc i byoblikkot. Det sctior ikke spor ottor scg, iallfnll ikkc
spor'som.visor h'en på dct onko41.to.monneskes InnsatS. flen bonden dyrker

jordpnl'byggcr-planter for slekter son konner. Og når hans livsdng tar
s1utt, cr.ikko dermed gjorningon tilondo. D konnor nostc sloktslodd
og fortsetter hvor han sl.pH.Ha.r1 or ct ledd i.slOktons uondcligo
kjedo. Han:kan nok si når livskvolden kommcr nt dot jerdstykket der har
jog dyrket, den skogen hnr jeg plantet, don steincn tok jcg vekk, det
husot hnr jeg bygget, men nestcnann gortsettcr å dyrkc og plante og
byggo til nostc goncrasjon Igjen 1dscr av (?)-ogsa.i tnkt mcd dc skapond

og byggonde krofter i vårt 'folk. Dcrfor cr han inot uorden* nt man andrcr
og brytor.sloktons kjcao. Han or av nc-turoh innstillot Pa föror og
ansvrsprinsippot. Han ornem/ig solv fdrcr for sin lille dol av Norgcs
jord, og har også nnsvarct og innenfor rammon av detto handlcr han
sikkort og sclvstondig. DerfOr cr han imot bolsjcviSnon, dotto system
som bryter nod det slekt etter slckt hnr bygget opp,dot senabringer
uorden, knos, det sou drivor monnoskone nodovor istodanfor oppover.
Det som hommer hans frihct og solvbcstommolsosrett.

Dot var reakoncn mot bolsjevismen cllcr
kommunismen som i sin tid g^. Uoråes ondoln.g, bbudornos fliga orga-
nisasjon ct veldig stbt gramover, Bondoln:gotT tok nomlig i aronc Ottdr

1920 avgjort standpUnkt imot dotto snnfunnssy-Stam:,Bolsjobismen fikk
aldri innpass i bbnderncs rokkor,Bondostnnden Skuldc dorfor cgså idag
være det sterkostc værn inot dom. Men når cn'ser på tiden nå2,ma en

undres på hvor bbnderne står. Hndde dc hatt sin,vilje fpi for andelig
tvang og torror vildo do ha meldt seg inn i vår bevegelse, dct cr jeg
overbovist on. J1dri haddo noc parti så sterkt ct botdcprogran som
Nasjonal Samling,Og kan ikke dllo d'o snkor san programmot gir 1bgtor
på lbscs i dyeblikket slik. son bondon bnskor det., ma dotto secs på
bakgrunn nv tidon og okkupnsjonen, Men rctningslinjone cr dor og
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01 a B oner. Fortsatt,
c gir ondon en'sterkt trygget plass i s-nfunnet. Men Åian skal ikke
vente at dissc tingene gjonnonföros uten böndcrnc ogc nedvirkning.

(endel ord uhörbare) 	
Forstår do ikke at bols,jeVisJen står

utenfor dören og banker på Dcgriper de ikke at den cr iferd ned å trenge
inn på våre enenerker, at -lt koT,_er til å gå tilgrunne? Dc son skal byggc
og odlo Norges jord cr i fbrs-,,c/ckke ansvatli.g for Norges skjebne. Når
do tok jorden i arv fra forf:drenc, sa for å ddc den:' Var dct
ikkc for å byggc don inn i eq b ir fr,-.nt,Ld? Dcrfor bonde. Froht net
bolsjevisnen.

Det fbrst og framst trenges Au cr å
‘kap9 ct så sterkt jordbruk som det går an. Et jordbruk.sonhar krefter
til a bære folkets frantid. Når dissekrefter svikter, når do bærende
næringerblir så voike at de ikkc lengerbffirer er forholdet farlig for
folkets videre utvikling. For en Skal.nerke seg det at cA fundancntal
næring gir ikke opp uten at det nerkeS på andre næringer, on ikko i
förste sa i annen ongang. Et storktjordbruk betyr sjÖlbergiAg,kulturell
vekst og værn mot fienden. Vi vet hva det har å si.i et land son rammes
av krig og blokado. Dot indro forsvar, matproduksjonen, Veier like,tungt
i vekt for ct folk sou dc nilitærc foranstaltninger, Og hådde styres -
naktcne för krigen rr.nnet Norge, vært oppnerkson på detto,"og stöttet
op-) undcr bondorcisingens bevegclso for a gjörc landet sjUberget vilde
vi antekelig ikke vært stillet i en så vanskclig situasjon son den vi er
idag. Og hadde do sanne styrosnakterh8rt littpå den organisasjons

krav on ot sterkeremilitært forsvar, da hadde gansko sikkert stillingen
idag vært en annen, (flcre ord uhörbare) Derfor vilde sett
anderledes ut ned landets fersvar haddc bbndostandon hatt litt nerc å si.
Det er i takt ned bondens taktikk at han skal ha,ct forråd, Det står
bondens riakt å trygge folkets utvikling. Og den kulturelle h3ydc nan

kan oppnå ict folk, vil sette sitt preg på dc enkelte individcr, så den
4ndre disiplin skapcs son Rlltid vil værd gruhnlaget for frangang såvel i
ig sot i fred,

Nå konner vårcn'og,cn strevsonytid nenter
bonden. Det cr han folket 1 frste folket na lite på når'det gjelder
ernæringen, Takket være våre såkalte velgjrcre fra de Llliertcs leir,
blir forsyningenc så sparsonne at situasjonen kan konne til å bli kritisk.
Nå er bonden redningsmannen. Man har'Prövet å få han til å sabotere. Detto
kan han imidlertid ikke. Han cr sådann innstillet at.han må se det
voksc og gro. Han nå tjene det son lover Han orker ikke sc noc liggc
ustelt. Han vet også at han donne gang nå gjrc sitt yttersto så neget
nor son hele folketcr avhengig av dot. Norgo keller idag på sine mcnn og
kvinnor, i fbrste rekke på bondon, han son mer cnn nocn annen er bundet
til Norges helligejord. Dct.har ikke vært bondens skikk å svikte når
landet cr i nöd, og han skulde vel ikke nu være blitt så veik og valen
på kropp og sjel at han ikke greicr et tak denne gangen også.

NS MOTE I ST.'„W.NGER.

Oslo 21,00. (34). Nasjonal SamlingiStavangcr,1 arrangerte ikvel
t nbte dcr fylkesfrer Pcr Gjerstad talte.

V1 ser det som en plikt,idag not landet og
not hvor enkelt av landets innbyggero ,,opplyse on det son. foregår innen
vårt land, og i detto tilfellet innen vart fylke,.bcgynte fylkcsföreren
og rettet fölgcnde sprsmål til publikun:

Hva, kan grunnen være til n.t befolkningen
Rogaland har så lite nargarin, lito brenscl, salt, kunstgbdsol ciev„ Kort

sagt: hva er grunnen til de ernæringsvansker som gjdr scg gjeldende i
Rogaland idag. Vanskonc skyldes solvsagt krigen og okkupasjonen, vil dc
fleste si. Detteerså langt fra tilfellet. Det er bare ytterst som
virkolig cr klar over hva son foregår, Hver oneste uke opplever vi i
vårt oget land sabotasjohandlinger og nord, og enkoltesabotbrer og nor-
dore nener virkelig at dc har utfört sine.frykteligohandlinger for fedre-
landets skyld. Det er ln.Det retto navnetp4 slikc handlinger er for-
rederi.

Fylkesfbroron understreket at bolsjevikono
har direkto utbytte av do bdeleggelser og den sabotasjo son har fuAnct
stod i den soinero tid hcr i landet. Lltsanuner ct dtrokte ledd dot
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undergravingsnrbeide son b1i2 drcvct for d gjörc iorgc redc til å ta
imot bolsjcvisnen.

i Stnvanger hatt folk
son ikkc barc cr enig i Jc.G Ives nord 0R sabotnsje mon son har vært
mcd på disso )qandlingcr_ _r? 1.dd1ortid vist mer on disse
ting enn dc fleste tror ,g J ' lltt pa slåret når dct gjelder
mordcrnes og sabotbronc vir'

2y1kcsfözeren ninnot så am en rekke for-
brytolser son fnnt sted i Stvangerdistriktct ifjor og son savner sidc-
stykke i distriktcts historic. Allc fredrelandskjerligc mennesker, alle
nordmenn har tatt nvstand fra disse forbrytelsor non nange har vært reddo
for å uttnle scg, da dc frykter dcn terror son storc delcr av folkot har
vært utsatt for.

Vcd attentnt met on nv knottfabrikkone i
distriktct var den naturlige fölgo on innskrenking -v knottfnbrikasjonen
med hcle 50 %. En av de nrrostcrto i snnband med dotte nttentatot, Ingvar
Wiig, forteller at det vnr seks nann on "jobben" og do var bevepnet ned
sprengstoff, pistoler og Insker. 1iig har gjort ganske inngående rede
for hvorledes sabotörcne gr tilvorks, og ikke barc hvorledcs dc ödela
fabrikken, men rundstjal saycl vnktmennone son fabrikkens arbeidcre.

sanband ned snbotöroncs virksonhet
novnto fylkcsföreren ot nord son fant stcd umiddelbnrt etter attcntntot
mot knottfabrikkon. Dct, var de snnne forbrytorc som hadde fått i oppdrag
å myrdc Herbert Geicke og Wiig forklarto on hvor koldblodig og snnvittig-
hotslåst sabotåronc driver sitt "håJdvork". Snn:.cn oppsökte dc Geickc
son fcriortc i hyttcn sin utenfor by-en, Fdrst trengto do scg inn på hnn
og forsökte å fa ham til a fortclle hvor mcgct politiet visstc on ntten-
Lbct på knottfabrikkon. Da Ocicke hcvdct at hnn ikke vissto'noo, tfuot
1Te han på livot og da lcdoren nv bnnden gn oidre on å skytc, fyrtc Wiig
av og drepte Goicko vcd nakkeskudd, Han ddde nencntant. Lttcr drallet for-
sökte sabotårone å sotto fyr på hyttcn vcd å hollc petroloun utover tcpper
og gardiner o legge sprcngstoff undcr bygningon. För dc forlot hyttcn,
"robbet" de sa den droptc for 4500 kroner. v dissc beholdt anfåreren
2500 kroner nens resten ble avsntt til ct rescrvefond, son barc skulde
brukcs hvis en av bandittene skuldc bli tvunget til å flykto scinerc.
Wiig forteller viderc at han vnr i sclskap on kvelden og oppförtc seg son
on ingenting var hendt. I det store og hclo vnr vi nlle .leget fornåyd ned
dot arbeide vi hadde utfört, sicr han.

Fylkcsföroron ga videro en rekke cksempler
på konnunistisk terrorvirksomhet i Rognland son utclukkendc tjener til å
ödelegge for sivilbefolkningon. ITnnec menn i ledendc stillinger har nis-
brukt sin innflytelsc vcd a hjelpe don såkalto hjcnr_cfront og det cr klnrt
at slike tilstander ikke knn ga upåaktet hon.

Dlandt dc byons mcnn son hnr undcrståttet
sabotörer jevnJ4g ved å Gi den store pengcbclåp, ncvnte fylkcsförcren
skipsreder Ole Borgcsen, banksjof 3-ohn 1yhrc, sal også var fornanfi i
irsyningsnehnda, diroktår Sigurd Bnrstad, dircktör Nilholri Kavli, skips-

"nder Bassde, danpskipsekspcditår C. Iiiddelthon, disponent Ragnar Bull,
Norskc Sholl, disponent T. Buggc, konsul Torgrinsen og diribktör Petor
Holtc. Fylkesförcren opplyste at dokunentcr son cr falt i myndighc.tenes
honder viser hvorlcdcs de sabotörcr son hnr nottatt penger av disse fram-
stående menn, allikevel hnr vært nådt til å adlydc ordre os spronge for-
rotningsanlegs som tilhörte nettopp dc sanne nenn. Dcres bedrifter stod
nenlig på listen over anlegg son skulde sprongcs i lufta.

Etterqt vi forgjeves har forsåkt å ndvare
såvel dissc menn son en nengde andre, scr jcg neg nödsnget til a meddele
bycns og distriktets befolkning fölgende, sa fylkesfåreren tilslutt:

1). Den hensynsfkillhot og ovorbærenhet som
vi i Nnsjonal Samling hittil har vist overfor vare landsmenn, har delvis
vært oppfattet som svakhet og cttergivenhet. Nu cr det slutt. I don
konnende tid, da sluttkanpen on vårt lands og Europas framtid skal avgjöres
skal vår opptrodon ikke kunne misforståes.
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). .Jenonstrasjoner og handlinger mot
Nasjonal Sanling blir betraktet sen rettetmot vårt land cg blir nött
ned dc nbdvendige nottiltak.

3). Den sem ikke tar avstand fra cnbolsjcvikisk besette1se av vårt land, frc 1,ord og wi.botasje blir å be-
trakte sonnedskyldig i dettc eg det vil nodfrc de strengestekonsekvensel-for hver enkelt.

Vi tror ct rettferdigheton vil seire i
enne kanpen. Vi tror på Tysklands og Ncsjonalsosialia:Aens scir. Ikke bare
fordi vi önsker det, nen fordi vi kjenner det tyskc folkskal?pkraft org
seirsvilje og dets innsats son er uten sidostykke i historien. Hasjonal-sosia1isnen vi1 seire også i vårt land, for hvis nasjonalsosialisnen
vil holde ut vil seiren bli vår.

STORT NS MOTE I TRONDHEIM. ROGS= TLIER.

Oslo 22.00. (37). Fylk,sfbror Rogstad talte idag på ct stort
mbto i Trondheim. Firc av byens störste lokaler var fyllt av et intere
essert publikum og ved Mytalere ble talen overfbrt fra podict i Filn-
toatret til de övrigc lokcler. Talen ble påhbrt av 5-6000 nennesker og
nbtot er det stbrsto innendbrs.Jbte soJa noensinre er holdt i Trondheim.

I sin tale kon fylkesfbreren fbrst inn på
den svenske prosses stilling til de kjennsgjerninerS01-1 b±c lagt fran
på dötot i Trondhein 10de j,nuar iår. Pressen i vart naboland skriver
ikke annet enn det son jödedoni:en bnskor og forlanger, og vokter scg for
å nevne kjennsgjerninger son ikke passer jödedon.-.en og bolsjovisnen,
Ljta1te han. Hvofor har f.eks. don svenske presse ikke ned et eneste ord
'ffhvnt do eksenpler son ble gitt på Hjenliefrontens forbryterske virksonhet?
Hvorfor har den ikke ned et eneste ord nevnt don styggeste av alle for-
brytorske planer HjeLimefrontens folk har pbusket ut, nemlig den å spro
tuberkulosen blandt den norske ungdonnen? Evis sannheten o.iforholdene
Norge com fran, vilde nok det evenske folk sc ncd andre bync på den

ansanling av forbrytere og sanfuw.cts verste avskun son en finner i de
norske enigrantkretser i Sverige. Da vildc en ikke ta inot dette oppsop
ned åpne arner og betrakte den son frihetskjenpere, gode nordmenn og patrio-
ter. Disse folk passer inn i bolsjovikenes og jbdedonnons plancr ned dc
skandinaviske land og derfor gjelder det å holdo virkoligheten onhyggelig
skjult.

Trondheinslegen dr. Bratt cr blitt spurt
on hvorvidt det fylkesfbreren nevntc 10dc januar on forsbket på å spre
tuberkulosen blandt vår ungdon er riktig eller ikke. Han svartc at det
sou ble 4ust på nbtet 10de januar ste=r helt og holdent.

Idag sitter vi inne ned klare og tydelige
beviser'for at konnunistenestår bak hele det illegale arbeide i vart
samfunn, fortsatte taleren. Hj=efronten er son en hver annen illegal
ruppe i vårt sanfunn ot redskap son kon.Lunistene forstår å utnytte, til

wsin forde1. De har forstått å gjbre dct på en så og utspekulert .2ate at
de son arbeider for den ikke pa noen nate cr klar over hva dc cr ned på.

Fylkesfbreren minnet on ko=nistencs liv-
lige virksonhet i de skandinaviske land og ikke minst i Norge i de sisto
år her og kon inn på Guislings store tale i dot norskc Storting i 1932.
Dennc talen fbrte til at Stortinget Jed 2/3 flertall slo fast at det
forclå beviser for at ct helt nett av organisasjoner arbeidet for inn-
fbring ay det sovjetrussiske system i Norge og for in_1ennelse 1 de
sovjetrussiske republikker.

De bolsjevikiske organisasjoner i Norge
kunde inidlertid uhindret fortsette sin virksonhet, fortsatte fylkesfbrorez.
De bygget dag og natt ut sitt apparatog arbeidet sog nålbevist not det
forferdolige nål de hadde satt seg. Partipolitikerne sov videre og våget
ikke å gjöre noe. Bare Vidkun quis11ng og hans bevegelse förte sin utret-
teligekanp not et hvert forsök på å gjöre vårt fedreland on til en sovjet-
russisk republikk.
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ROGSW. Fortsatt,'
så.,,krigen nadde oss sted do ,bolsjo

vikiske elenenter sterkure og ta11ri1cere enn noensinne för jzut land.
Ved de valg son skulde foregatt hösten 1940 fölte 'de seg holt sikre
å få en doninerendo. innflytelse 1.-Stortinget rundt onkring hvcr by
og bygdz, manglet det ikke ytringer På "at de a ikkc tenkte a ta hensyn
til noe son helst.' , '

.Vi.. stod dengo.tyg nE;Jrcre dcn störste zelykke
son kunne zù no vårt folk drin de fleste var klar over. Vi vildc sikkert
også ha korziet til å opPleve de uhyggeligsto tilstandcr hvis ikke bc-
givenhetene haddc satt en stopp for desbelsjovikiske plancr. Ved sin
halslöse flykt r6Pet 'egså lederne sin d`år'lige sanvittighet', Istedetfor

41..sitte son herskero i •sovjetrupublikken Norge-nåtte de nu forsvinne .oga opphold utenfor landets grenser, landt onkring i landet bröt det ut
panikk blandt dc lokale ledernc 6g de trakk seg også tilbake til sikro
skjulesteder, Så snart de inidlortid kon så nocn1unde'til hektene igjen
vendte de tilbake fra bortgjente hytter og seatre og begyntc å organisore
notstanden etter .anvi,sninger fra utlandot. Di.sse krurinTbnistiske olementer
har helc tiddnhAt den virkeligc lcdelsen i alt illegalt arbeide her
landct, forstått å skjulc detto så godt at alle andro grupper
uten selv a vio dr,t derc;;Iydige :cdskapoz. efle nord.r.en:n, or
frst f ur set bLttklar overat d.cres fedrolandskjerliQiet cr blitt

groveste...Do har ikke oppnådd. annet cnn e. vEare ned på å
forberede grunnenfer-,belsjevisnens frangang.

	

, ,
» Ved. arreStasjone'n for on tid, siden av en

fra Trondheir, kon. vi over' dokunonter son fullt
ut bokrefter riktigheten ay det• »s».o'n jeg hor har sagt, sa 'fylkesfbrcren.
Vedkeendo kvinne hoter-Ingeborg Holn. var og har vart n.edlcn av
Norges Kornunistislec parti siden 1926. Hennes forklaring gLbr oss et godt
innblikk i den konllunistiske virksonhet her i landet i de seincre år, Hun
varx også nedlen" kvinnekonitcen nliot krig og fascisne". Trass i. at hun
var edeÇ a aC1flo koniteen,har'jeg foran neg et bildo av denne kvinne»

r huni-S'tar‘ op-Dstilt, i sportkl.E2.r ned gev63r og op_31antet bajonett.
ytte-,1,»mrheten av byen drev nedlenciene av dennc.kvineliga son notarb;Idet

krigg;fasci.sne regulwre våpen6velsor. I sin forklaring nevnto hun at—
hun en a'rrekke/har 'arbcidet aktiVt for komunisnen. Hun inroiior også
å -ha sanband, ned ,russisk7e krigsfanger. 'I sin forklaring sier hun
bl.a. fölgende: Våron 1942- ble jeg gjen.rzon-Aidligore partifeller bedt
å stille bolig til dj..spodiSjon for'llbter. J'es erk1z3rte og en-ig i"
forslaget .og Iadd.c derned. anledning til å vEare tilhbror ved. intere ssante
forhandlinger son ble rdrt cv do -d.eiigang ledende korcanunister. Ved en slik
forhandling ble d.ot av .tidiigere funk,,sjonurer fra Nor'skP s‘.;.rbeiderparti
og det Konnunistiske 'parti besluttet a bygge opp on illegal organisasjon
fra nytt av. Don p.o1itiske ledelse Skulde arbeide etterrone ko:-..nunistiske
retningsIinjc.r. Det ble op3rettet- forbinnelse ned Oslo og vi ble lovet-
full og hcl undcrst3ttelso ,derfra. Oslo sondte en funksjonwr til Trondheir:„
for å ta fatt med oppbyggingen av en. ren .nilitarorganisasjon. Goriljakrigen
ble behandlet de ;ninste detaljor.-- 5ve1ser i bruk av kart og konpas- ble
gjonnonfört og kurseri bruk a .botasjevåpcn og sprengstoff ble avholdt,
For å finansiere det hele ble det satt igang innsanlinger. '

Den illegalo ni1itc3rorganisasjon fikk
vnot Nasjona1gard.9n. VI Dette var gjort av propagafidahpn-syn: for å. vinne

e - konraunistiske krefter.. -
Mot llit t en av- ' år d.et vanskelig

e d.a flêre av våre'folk ble arreStert",'Vl.»'nåtte. da legge
en del, nen:»vi:',naktet å hblde -virksoaheten-gående inntil

siden.140 Fortset'6es.»
- -sto-ppet å »sende- k1.221,40 og kan.4.1-*eigjen. hele natten.

STLTSBZNENE SKÅL- HOGGE VED TIL I,OKOMOTIVFYRING,.
Oslo,22130.Genera1airektbron for. st n

atsbacne: og Skog-direkt6ren neddeler Son alnindelig kjent er det snart slutt pa do.
ku11rcscrve v& har' i landet og nY-tilfbrseI er ihvert al1foröiöpig
neget usikker. DerSen erwriggssituasjonen ikke skal bli:kataStrofal

jernbanctrafikken allikevel holdes igang og det nå da'gås over til
vedfyring.Det trengs store kvanta ved bare til å kunne kjøre etter en
utabridet nt5dplan.Etter forotatte beregninger, Fortaettes side 14,neder

for OGS
on vårt
jeg for

arbeid
arbeide

kort

BELLSENDEREN
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4N,24/ 2 150ii ff.9 D wpaxt anentet'hat 66nt k barn
Queniid eoti-erdf brer i L elnEtrazad kommUne$3ör TrcndEttaglistedetfor
Ivar-Skjeteil4n aolbees fra_vervet. .

holde arboldet lgang skiertorsdag 1,945 i aler.0 utstrekning-som.pitt
Vanlige_virkedager når 1ia. og krigevikti.ge gmnnor foro1iggerl
For arboidet skal....det_betal.es heigedggstiI].egr.eskifttillegg) son
fasteatt i tarlffw‘e%7 er arbeideavte. livor.avtale man.e.or ska %

t„ij.  fox .a arlig liviviktige;_bodr4ftor å.altelde. arbeidet igang onke»
to av holgodagene i_påekon.

tern og_ motal,31.ndu5trionsborgvork og bygge og an.leg,-,:setoder k a n

Otrie; 20,30. 30? ' ,Det er reett sp3remå1 o det iå blir  he

ntot på Iiknendo måte sor tidligero år tir.Lattr .at bodrifter  i.

Tplg,år,L42,4.15_,_

-Ettor dot 17.T .B. orfaror bar sosiaidepart4-.

eg:pt  _viere eøent  -

nr..~..M-04r FOliBRYiEg...U1DBT..afi-
Banlitterl. atjålne uniformer. Den 13 mars

trengte on menn iBiBounifozta og utga-seg for A..Reare
fra etatepoUtiet hae frtiken B.i Frognervelen i 01,1.0
st3e.1 et ;gullur o  g-endel  ndre.verdi-gjelletnnder,.

_ _Bandeforteattb sin virktroizhet-retieden
Ma n henstifl ar til z)ublikum_å fozeogitiirn.soner fölk poie
utgir_seg for å ti.lhAre polLtiet og telafonisk.. å. forbÆre ses. MEL.
state4lial# ietitelefon`,2031.5 o annen_er det_hm,- utgir,eeg tor .

!„. kUmnå & ein egen interesse hJelpe til mee å. Blå 4et te usr-eawa
en ned.....Zniceite_batder opptrer-idag i etlål.no..unit-rner og

€444,zaelener.._ _
_

S IRSM6TBjk-_
Lgår hoidtes årsztto iHypotokbar~

tk- t»t at-det ifjor bio.gitt 1171nyo u
14 rzilliener kroner. Det sec.ledo antall tetfi!,111,'
g 804000  stykker ti et sarlet be lo 350

oner krcnor..Berstningen var ellers preget. rcv de vanske ba nken Invar-
å arbeido rs.d 1 derrie tiden. Låneno er blitt necibeta.lt og nye ut.
1/131-  gått st erkt tilbake -11åz det allÏkevol har lykke s Hypo tekw
banIten k-froztlegffl et regnakap_eom viser et overekudd på. 382$000

•kronerfså alcY4i.4es det fiirst og franet bankona kt.okelforstandige og
forsiktige Iede%se. Det resultat som er oppnådd ctette året må. bew
tegnes som ganeke_enestående når en. tar alle-vansker i betraktning.

beretningen_framgikk-ellers-at dot i året er ansatt en
kotzi aSonEerer ,fcr Rlukan -advokat Per Roeethlfo r ik advokat
E.Ilynningifo r .Bruti fru Myrvold. . _

B anken har el3 ers truffet .en x4eXPe tfltak-

for å. beare kårene for funke, onserene under.do_nåværende_forhol L.
bet er_bl..a.lbygget et tidsmessig cg zlederne bad _barikens kjelder.

_ _ _ beretning, som_ rerzekap bi. o enst ers4
edtat

. 1r

0,R* ein tals under 1eett og htirtiP trakk
ri,kiwpropa eder‘Y.Willy EZLevenberg_ixam -de scrtle ente .
argu. o.fetertingets representantalca,s-_bsettutning!,,utenrikew
ml,n,tzte•ths tOi stortinget_6.—,apri% 1Q40 ogL Ugnende for

-Yedhitap av JJ.J.ese å slå  fast at lide.egentlige krigeforbrytere sittze
ilgondsn,$tookholm-og Amerikas* Det varunulig å få etenografisk
rderat, av talen på-grunn_av ,eibtaosfzeriske..forstyrreleer,og_innblqrtp.
P-tak& atiåre  etasSener ned

••  

5T2TSBMENF.9: VEDHOGST. Fortsa ra s e
v e ga. tusen-favner (60 on.)ved pr. pr.nåned. De vedbehold-

ningene son fins rekkerfnår det viSes den, stste forsiktighet,til ut
på son...oren.Dersen det til da ikke, er skaffet ny ved stop-Der togene.V1
na rekne ned selx å nåtte .skaffe brenbitiistatsbanono i forn a7-;vod
antagelig i ett par år etter krigen og dct cr'da innlysende at det er
å önske at arbeidet nå ko.ibr nest nulig.igang,under norak ledelse.
I den enledning statsbancne kij_öpe skeg og hogge selv.

C•C 32)
r Otningen -frang
sozzlet bel öp ,av
a/onor var oraa
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Oslo; 2 0 ,30, 29) D epswet enentet har op7nevnt k38preie4r1 ireiV
Quenitd eom  -orcl b:rer 4.  Leinstrand kornmunejC>ör Trtnddlag,istedetfor
Xve,r, Sk3ete.181.n. son.,113ess tra_v ervet.*

T QADAGA94,5.ft_
04.0; 20,30.. 305" ,Det. er resit epbremål O dot iår blir

for .E3earlig livevikt1.gebodr1,ftoir• k_heldo. arboidet igang onko"»,to av holged.agono i_påskon•
_ -Ettor dot 1T*T *13* orfaror

•

sostaldeparti.
ntot på liknondo nitto sor. tidltgero å t1.11attr .at bedrifter  i.

jorn og_ mota.131.ndustrionsborgvork og bygce og an1ogcsateder k  a n
holde arboidot igang .skiwtorsd.ag 1945 i azz.z.o utatrokning-gsom,pk,
vanlige-virkedager når 11,vEE, _og krigeviktige .gnznner foroUgger,*'
For arbeidet. ska1._det_betales holgedcigstilleg:-Cskifttillegc) son
fastsatt i tariff-,e13er axbeideavtale* Hvor.avta10 manCier skal,

ecEptveare  -

Z.''24„Ultk,„,.140T EQBBRYTEBOIPZ611
Bartittori st3k.g.no uniforter* Den13 na,rs

trongto on ninzin 1.  SsBe4iniXame  ogai eiri1..aot utga .41ega for å.zrEare
fra statspolittet seg-1121.  a sen. i  Prognorveion i 091,O og

et, g_endel i ndre-verdi -g3ohetander 4
_• _Eanden_fortsatt6 sin vir~.1,ot fo4aden

n henstill publj:kura_k fotlange_legitimasSozSr av foik..son
utgirl.seg for å ti1h.re politiet og-tel.sfonisk.- å. forhbre seg hos.-
sttepoljtl.eta.telefon0615 om nannen_er det_han- utgir.seg for .
Pub1-1, kwn nå i ein egela. 1.nteress., h3e1po t1.l noe k slå dett• uøos.

ned 4..Ztikelte...bnpder op2trer-idag i. st:å1n‹)...unit zlnor og
gd.-tizesioner*, • , . _

-
HYPOTZKB.A.IT.KgffS ÅRSM.d1

c. *21 o c c( 32) Leår holdt es år  srat  e b
0tnirICØn f...tar.,G.ikl: det at-det."if:or

sar.11et bul.i5p.av .14 r11.111.w.iar kroLor*.Det  saz".71ed.
sjonor var ozia g $QOOLf stykker t11, et  b e 350  r11:1.A.,
oner  krono:2,..BewetninGen pr eget...rw z.).ken har
å arb eide no-d. i dern e Lånene r blitr.srio etr.N.Zt,t .
lånor gått-sterkt det  :i.ykko 5Hypo

anken  4.-frat1  eg o. egnakap_  son viser et oyozskudcl pL
kroner,så sky1des det öra og franat,bankons ki.ol:e..fozzsaan.1.1ge oL,
for.siktige son er oppnådd d.otto årt å 134..,
t $.5 son 51,r1s1:.., ... enoatLande når on..tar

b eretningcn tr=g,i.k.k at det i år(rt  mre .
slonkDrerifo:: .Rjukan.-advokat:.Per Ro  adv'cka.:, .

ynning!f,J z...$6.•r;u:in fru Myrvol d.. _ _ _
_ _ B arken har ollors

for å bedre kårmle faz funkEj cmazon.,:,1 undar,c1c.
11,-str  bi 3:7g(:-..,Å  Frae 9 sit;  g ü

•

Ankr)ns
_ _ E..'åVO1 b CCtfl . l o

g • . ved.'?;z7;c, .

'11C111(W0P3:Et.'
OEi. 2:J. A54 uv.c.-ter " sst‹.;

OpAGamdal eder ilj.y « Lw bor.frc cec.1e ,
ou 1.! st:'-'.ctingsts re2sen.-"Gant6

	

.initcr :21,s tc i st?r tingot 6 ._ (1$40., og,._ 27c

	

disse å otiolv-be.;-;
Io:ndon o rie ikr 'tJ‘ D.3t å fé. r...tono

t f-m Grtuln .  stywr
atas•cncr4:od.  g  _

••• 

STLT3TUNWEC12.2M0GS%Fortsat ra s c
VII-=d7a.7,Led 60:751-tusen favner (.60 am.)ved pr,  pr ,rlåned. Dc vodbohold-
ningoneson• fins rekker når det vises den störste forsiktighet ; til ut
på soLz.:.eren,Du.somdet til da ikke er skaf-fet ny ved stoper togene,Vi
nå  relma  ned solv- å nåtte skaffe brensel til statsbanene i forn av ved
antageig i ett par åz' etter krigen og innlysonde at det er
å t;nsko at arbeidet nå nest nulie igang,under norSic ledelse.
I den anledningv11 statsbanene kitöpe skos og hogge selv,



SideeiL M4dincor torsclac 22 mars 1,945. "Nr t4.16,

J013STAZ  DCD I T 	 FiUTGLUSY
S,R,22 >15 ,( ,..1.1orsk onclinc, .)

For-honnerendo Lrcr cc kirkosancor Didrik trfir-
stad fra LZnies.7.nd cl&l j fencelct 4TLhfl7 februar, Han ble,.
s‘rierostert far kort_tid_sidon, oc -tålto ikko f.oncsolsop:?ho14ot da
han_do sisto åralo.har, hatt suk:-.ofr‘eyko.,. JUstadlson var ncot avtIct

ble bogravet 2 ."?£cbur Han.etto.riat.e aeG skrin 2

ST SJO
,R.2245, Ncrsk eendinc,1 Foiko höcskolellEoror V Vir ormuth Medum

Qrong ble artestert 0. 23- .fobruarSarizo n med 3 andzo fanger..
bruke.s han_nå s_gisel r dotysko_.t.rop:?atr;.'-nspz) rtoz-_,21-11ora, Mo

Tran4helm.,...G o or anbragt i en_godsvogn.1ike bak
komotivot... .

PREST.EFORF S Pastor 01 a ReBbicke fra Grong so b1).
utvist fra Norc.11=1. iiford _Stir Trönclele friks ,ce -Trondhei

hOlitSOG J..Pinnmat do. tvangsevakuorincon bogynte ,..Han Utf&t:)
et tt morket'hJelpearbeid.-0, 15å veion abrover cia han bi.a åtte_sow."--

p...holde-seg_??,_fikk_han on.knokk. Han har _nå fått ordre flytte
ut av fylkot

OT ER

BRrITEZVINZKVOZEN_ ITEDUTuraz
mod en tred5odel har #4.3.erede inf1tb-,

ort på evartebt5rspriseneiheten_clet i en fra 1To rce til.
011.8ke kretser 4

•

LY._~..T.AR___UKnERHET S1'OR/Q.ISTAILTINGU3_,_
S ,22 45 ,( Norsk s onding,) D et tyske aik2-erhets:2olitiet i T.4arvik

-fo•rtsott,sx å si krs sio nys_op2ho1dsstoderrLangsted hvor alee hoer
ti1,1 skipereder Magnua Me1tofts...v1.11a o g_on.do1 ti11.iggonde

Området or.,bovoktot og sperret mod. pigctråd, Ordf6reren i Tarviki
mannen Hevik har fått_ord r.a om_å retird>oro_ytterligerell hus

-no2D.o1aget oc kaste 1eieboorne Husono ska1 "plombereedd,v.,s.
etå ot< ft,reogled,o ar sikle rhots..hongr n,.

/YSKERITE T SE AV 11-')RQB_It
Norek senclint Som ot eksempel på hvor systertt.tj.ek

-tyskorne går_tilverks nodutnyt.telsen.av Norge meldos idazt ,1.3/1.1g fikk
et stort aymsktftra . et 233komandert brv fra de tyske myndighete ne
zedordre or...snrest_å levere ir.oppip,ve-adntwn p.å ellodem som....
hezide.-k$tpt symaski ner hos_firrzaet_eiden._,I. 5anuar-19384
Ty.skerne fikk dlertid ikke.‘1.e..oprene cio forlangte,

• •

Ix&wn T
$,11,22 ,15 . INTorsk sending .) I den nordi sko solidaritetens navn trmanit e

.Jpr-ins-WieIhe7.mi gr på et s tort Norges-mdte rdkbPing tt.l.ftzsrt-



satt _ 111 311?.4i1 Norge, oG uttrykte ein avsky for de skilendighe;.,er..
og overgrop vd Q .1o.e1ag overgår .d et noreke fo lk.
Ked harzie hlort et...over voldshandlingene og. recd-uforeti2 beu n&ing
fo.r den..m&ten fribetekatz,en....f.bres. påi Norge...hå.per vi at den. dts
ikke- er Idangt borte da-nord» nneno 1- g3 on ka.m ..ls sitt•land
eitte1se"Sluttet_prizs W11.114.mlog_utbragte. et leve for-et
f r i. t_t..._ N o „•

Kotiral, tatoren refererte rer• iots utta1else til newyorker.pressen
o,p eannsynli,Ghotene..foen a2titeæt ia.nrignmG Norge-baarL:t -Pu;119 tene

- for 021. sv'ensk innixrxts under den wrGJ renote berJ,e1s4kamp,

V 6Tr21:=Lx.

	

S .R. .22 #15 .( Norsk sondinc.) D'on tysko transportkomr..isjon har
delt.,jembanotzrnei.ighotone i• Norge at _do togene som ska1 fram  tie
sabotaslerar,sdot. stoder koLz.or fo_rt nok_fram.._D-11; k.reves av—



de norske..,,1 e:mbanemyndtghoter.. at. de tar skritt sor.-•tImn f .!5x e til •
hurtige e Sernbaneforbindelse.molIom.4o,forskjellige stasjoner

det..kan_bare skjo ved at det sottos mor .fart i arboide vedornbano-
vok stedene,,



R.A./A.W. TIL FORTROLIG ORIENTERING.
Ikke til offentliggjörelse,

NYHETSOWSIKT FRASICiI0INVIà.
V ED

Regjerinsera Informasjonskontor.
24. mars 1945. Nr. 1417.

L'eldingor, fredag 23, mars 1945.

Te nforklari O.R.-0s3o Radio,'S.R.-Svensk Radio, D.R.,-Dansk Radio
F.R.-Fink Fadio, Oslo tyskkontrollert "NTB"

Det vesentlige av stelfet s2wiver seg fra nazistiske kilder.

STURLASSON ORDRE S.  7877: 'KUNNGJÖRING."

Oslo 19,00 (22) Til varetakelso av offentlige interesserh
Politidepartementet bestemt:

I.  Fra'og mod 4. september 1944 er samtlige hoteller, her-
berger, pensjonater, ferieileimer, turiststasjoner, tu±isthytter, private
hytter, setrer o.l, utenf):. kj3pe- oc ladesteder stengt. Det er også
forbudt for lnnehaveren å motta private Gjester.

Unntatt fra foranstående-. forbud er:
Hoteller og herbergox nom er beslaglagt av tyske myndigheter,
Tuberkulosesanatorier
Pensjonater som utelukiende har faste Gjester
Hoteller, herberge-c on, (se ovenfor) som har smrskilt tillatelse fra

Politidepartementet til å holde opp' .

II, En viser til foranstående og innskjerper det gitte for-
bud i medhold av lov av 19. oktober 1944 og Ministerpresidentens vedtak
av samme dag.

III. Overtredelse av det Gitte:forbud straffes etter pnra-
F.af 2 i loven av 19. oktoner 1944 med b3ter eller fengsel inntil ett
ar,

Oslo den 23, mars 1945.
• _Politidepartetolitet.

STURLASSON GRDRE S. 7868: "TRANSPORT AV PI;SKEREISENDE.."

qA.o 1$,30 (24) Drivstoffe- og smbreoljesituasjonen gj3r
det i år ennå mere n3dvendig onn tidligere at all ekstrakjöring av
påske- og feriereisende bortfaller,

Dette sj der uansett om kjöringen foregår
med drosje og leiebil (beredskapsbil), buss, lastebil eller fartöy.

Sådan velferdskj3ring som framgår av de
gjeldende retningslinjer for kjöring med beredskapsbil passasjer4-:
kj3ring 2B passasjerer med bagasje er forbudt fra 23, mars til
8, april 1945.

Utvidelse av gjeldende kriseruteplaner
og enhver form for 3kning av rutenes transportkapasitet for personbe-
fordring i forbindelse med påsken er forbudt.

Oslo 21. mars 1945.
Trafikkdeparteentet .

STURLASSON ORDRE S. 7858: "PISKEREISER 12D SYKEHUSEILER OG SANITETSBITI112."

Oslo 18,30 (25) På foranledning av misbruk av motorkjöre-
töyer i forbindelse med påakereisende bekjentgjöres herved at ethvert
misbruk åv de såkalte "sykehusbiler" og "sanitetsbiler" vil bli strengt
straffet.

Såvel sjåförer som passasjerer som bruker
disse biler i strid mod notorkjöretöyets kj3re- eller utrykkingstil-
latelse vil bli trukket personlig til ansvar.

Politiet vil dkjerpe kontrollen.
Oslo 22. mars 1945.

Genera1dixektpratet for Transport.
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ROGSWS TJLE Fortsatt. Et lunt fo s k, å s litte heinefronten.

Os1o,7loo. N.T.B.På gruflr v en teknisk fcil gjentar vi fUg-
ende :(Fortsettelse av referat fra tir.1416 side 9. )
"Det var også lykkes oss å få tilslutning til Nasjonalgarden,"av en
hel del borger1ige elementer son uten å vite det var med på å
rene kongunistiske nål. Vi sökto også gjenLog heinefronten å frenne
nnnge av våre nål. Det lyktes oss fullt oe helt da de ikke ante at de
på denne måten var ned pa å frenne konnunis.aen."

Videre sier frk. Holn i sin forklaring:
15J'eg nå også tilstå at dct hösten 1944 kon en nann til ue( og pre-
senterte seg ned stikkoldet "Globus". Han fortalte neg at han kon fra
')slo og at han arbeidet direkte i russernes tjeneste. Han spurte meg on

Ihmeg kunne gi han opplysninger ou Corho1done ved jernbanen det jog var*
ansatt. I slutten av januar i år kom igjen en uann til neg i nin bolig,
Han presenterte seg også ved stikkordet "Globus". Også han spurte om
forholdene ved jernbanen og ba meg ved jernbanen å finne egnede folk SOL1
kunne ware villige til å gjennonfdre sabotasjoakter. Som grunn for
disse handlinger fortalte nannon nee at vi alle måtte arbeide for at
ene og alene Russ:.and kunne vinnekrigen. Dcrforvar det nödvendig gjen-
nor sabotasjeakte/ å få organisere panikksteeaning blandt befolkningen og
forberede den bolsjevikiske revolusjon også i Norge."

"Som frk,Holn novnte",fortsetter Rogstad,
" ble det også ved arrestasjonen av henne funnet en instruksjon vedrör-
ende guerilia-krigingen. Dette originaldokunentet har jog lig sende 2
foran neg, Det er et uhyggelig dokument og en kan lett tenke seg hvor-
dan tilstandene ville bli hvis disse desperate }Su?efter skulle gjennom-
fL5re sine plancr, I dokumentet skrives det on hvordan det för st og

as gjalt å skaf2e ledelseh sikre skjulesteder. Videre eår planon
utp. bsTordan det best skal la seg gjøre å organisere partisanavdellne-
er Det pekes også på en rekke sabotasjeakter og det nevnes gjennonför-
ingE<;m ev disso or egnet til å skaffe nd og vanskelige frrhold. Det er
- )gsa utpekt personer son skal sniknyrdes og avlive. Angående gjenom-
örngen av sabotasjeaktel står det uttrykkelig at intet hehsyn må tas

til betjening eller vaktnannskaper enten disse er sivil eller nilitwr-
personer. Et neget viktig ledd i planese 02 guerillakrigen er at den
blir forel,att nest nulig for å ödelegE,e forsyningene. Ikke sky noe sou
helst niddel,nen bare sörge for å skape nest nulig panikk, Klarere og
tydeligere enn gjegi_on frk.ffolns forklaringer og gjennom dette siste
dokunent kan vel ikke vare heinlige bolsjeviker bli avslört. Det er
intet under at vi her i landat opifiever snikl:ord,sprengninges og delog-
gelser. De kan ene og alene tilskrives de ko.s.unistiske elenenter og den
SQ21lar sog bruke son deres lakaier, Llle son stiller seg passivt og
likegyldig til sltuasjonen er ned,på å forberede groobunnen for bolsje-
vikherred Norge, Idag er vare hcinlige bolsjevikers cirksonhet
uhyre farliglikke ninst av den grunn at de forstår a kasiouflere sin virk
sonhet slik at nange son hjelper den innbiller sog at de utfrer patri-
otiske handlinger, En av deres beste hjelpere er jödepresen i vårt nabo-
land,son understötter og heier den fran sa godt den bare kan. Ou den ene
sabotasjeakt etter dcn andre sier bolsjevikehe at den tjener til å be-
kjenpe okkupasjonsnakten. Selv er de inidlertid kl-,1rover at deres fore-

i„ tagender ikke kan skade okkupasjonsnakten og det eBåhhiblbsb.kkeridnnlIg
‘11wItchrkeltglbhfnIkktlagenziRi‘eftenneamåtbnebflcbketddaect folk enhver notstands

kraft og nasjonen blir et lett bytte for bolsjevisnen.
den siste delen av sin tale tok fylkesför-

eren for seg en affmre som har funnet sted i  Svre Gauldal.
"1 Haltdalen utfoldet ko'unistålike elenent-

er en livlig virksonhet fr krigen,"sa fylkesföreren bl.a." I denno bygd-
og nabobygda Singsås hadde sokneprest Bentzen bygget opp en nektig 11-
legal organisasjon, Han var den gang en fanatisk netstander av nasjonal-
whsialisnen fordi han -som han innrönnet senere,ikke hadde annet kjenskal
til den enn det han hadde tilegnet seg gjenuo. lotstandernes agitasjon.
For han stod derfor nasjonalsosialismen som en stor ulykke for vårt
folk og for å deita i kanpen mot denne bygget han opp en solid illegal
organisasjon. Når det gjalt å stable denne på bena nente hrn at alle
nidler var tillatt. Til stadighetstod han i forbindelse ned agenter og
sobaotbrer som blé sendt over fra .vcrige. Han var ned på å organisere
större våpenlagrepja han gikk så opp i sin gjerning at han til sine tid
er saunen ned agenter son kon fra utlande,; holdt til i fjellene.Uortsatt
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ROGSTLDS T;JAE,Fortsatt,

og t'vet seg i bruk av skytevåpen og sabotasje=teriale. Nange av de spree,
ninger son ble foretatt i Gauldalep var bewret ned hans personlige
dultakelse. Det viste seg inidlertid å wre vanskelig for han å fa ned
seg befolkningen i dette arbeid. Enkelte gikk ned etter nt han dag for
dag og kveld å kvold hadde preket den huden full ned at det var on
kristenplikt a dolta i dette arbeidet. Han nalte ut for den hvordan nas-
jonalsosialisnen ville bdelegge kirkelivet og bekjenpe cnhver forn for
kristeneon. .4",ndre igjen visste bedre og lot seg ikke lokkc ned,Men den
gade prestenann vrr ikke snnuere enn at han truet den på livet"hvis de
ikke villo fölge ban, Heller ikke dette hjalp i alle tilfeller,nen han
ga ikke opp og fortalte den at hvis de ikke fdyet seg og gjorde alt
Ret han ba den on skulle han srge for at det ville fa de alvorligste
blger for deres hustruer og barn.

Overfor disse trusler ga så de fleste tapt
og ble ned i arbeidet,sakon den dag da pastor Bentzens virksonhetble
avslört og han fikk stå til ansvar for sine gjerninger. Litt etter lite
gikk det opp for han at han hadde vEert på gaie veier og han ga op navn-
ene på allo dea son han hadde lokket og truet ned seg. På den naten ble
hans gruppeledere tatt og 4penlagret funnet, Idag er pastor Bentzen et
ulykkelis nenneske fordi Aan forstar at han bare er blitt brukt sam
redskap bolsjevikene son or kirkens og kristendonens verste fiender.Han

har se:v uttelt overfor net at han er fullt klar over at hvis bel-
sjevisnen seil-et 1 vårt lahd,ville dd's vwre dot verste son kunne skje,
for den lwre hen forkynner,for hans fanilje,hans kolleger og han selv.
Tidligere hur hen,stil så nange andre) ikke tenkt over den nulighet at
de eneste son kan dra noen forclel av illegal virksonhet i Norge er bol-
sjevikeee,og hvia N,S,skulle bryte sannen i Norge går vi rett over i
belsjevikherredc'nnet Pastor Bentzen er såvisst jkke den deg idag noe'l
t).1h,neer ev N.S.,nen han forstår hvordan han er blitt nisbrukt av bolsje-
vikene, For pastor benteens vedkonnende er denne erkjennelse konnet
ubtnnhörlig for sent, Far det sie2 seE selv t nan ikke kan drIre en
eljk desperat virksonhet og rote zndre opp i ulykker helt uskadd, Selv
ar han inidlertid ikke lenger son er harde nok og bitre nok til
d forddfine sin forblinnethet og ansvarslöshet. Og oppe i Haltdalen sitter
hans hust:-.a ned b3,in eg selv vet han at han har satt dieses 1,3/kke og
frantid på spill 'eare fo:e å tilfretsstille sitt blinde hat til noe son
han ikke visste hve var for noe.

,Teg håper at dette eksenpel son jeg her har
franeatt,"sa fylkesföreren,2kan få andre til å besinne seg i tdeo
Ettor at pastor Dentzens terrorvirksonhet er opphört er foxholdene
Haltdalen blitt anderledes. DeAne bygda hvor vi for en naned siden ikke
hadde et eneste nedlen,går idas over 60 nann ned i kanpen på vår side.
Nye forsök eon nåtte konne på a fortsette illegal virksonhet viL bli
nött ned en slik notstand at det ikke vil nytte noe. Vi tåler ikke lens-
er at vårt eget folk,son vi setter höyero ann alt annet,fortsatt skal
drives ut i ulykker og lidelser,"sa fylkesföreten videre," For endelig
en gang å sette en absolutt stopper for dette Ihnr jeg gang på gang
erepet hårt og ubWnnhörlig inn not disse krefter og akter a gjre det
overalt hvor de stikker houet fram; Overfor desperate konnunister nytter
det ikke ned fornuftiEe argunenter,tålnodighet og overbwrenhet.Her nyt-
ter bare en ting og det er å betrakte den son det de er,sailfundet3 vers-
teog forakteligste forbrytere son det snarest mulie gjelder å rydde ut
til sisto rest. Disse elenenter kan fortsatt wre klar over at de son
har ansvaret for den politiske ledelse her i fylket, i ennå stjjrre grad
brin för vil sette allo nidler inn i kanpen Jeg vil fortsatt trekke
dere frem fra deres skjulesteddr.Vi skal legge oss slik i sEelen når det
gjelder å bekjenpe dere at dere aldri et yeblikk föler dere trygge
noen steder." Videre i sin tale sa fylkesföreren:

" Vi sk.al slå fast overfor all-verdens at
her i landet tåler vi ikke lenger synet av bolsjevik-elenenter og vi skal
også vise verden at vi evner rydde den vekk sa gruldig son det bare
lar seg gjre. Vi vil at Norge skal bli ledet av anstendige og f4dre-
lahdssinnede norske kvinner og nenn,uredde og overbeviste nenjonalsosi-
alister, H is det nasjona lsosialistiske Europa bryter sannen,gis det

gingen neh nakt på jordon son kan hindre at bolsjevikene underlegger seg
hele var verdensdel. For en del år tilbake da bolsjevikene også utfoldet
en livlig virksonhet reagerte nanee nanjonalsinnede nordnenn sundt. De
gikk sannen og danflet SanfundsVernet. 1-en aldri har faren wert ner ov- '
erhengende enn idag og nottop nå har nange av dere sen var ried-Fertsett&e.
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ROGSTWS TLLE. Fortsatt,
nå har uange av dere son var ned den gang sviktet kanpen.Våre .otstand-
ere dröfter hva de skalgjbre ned oss nar vi har ttapt,krigen. Ikke des-
to nindre vil de aldri fa oppleve at vi bryter scL en. 11,ed oppbue.et av
alle våre krefter-ned den fanatiske kanpvilje vil vi ni alle storn-



er RV og rense vår verdensdel for den rbde pest.Fran av kanpen vil det nye
Europa stlge fran,og son et verdifullt ledd i det:Vidkun ,uislings Norge."
Det store nbte ble sluttet ned fbrerhilsen og fedrelandssangen.

Etter fylkesfbrer Rogstads taleTaserte et
et fakkeltog gjennon byen og forbi partihuset i Trondheim. Gutter og
je nter fra N.S.U.F. marsjerte i fakkeltogets flan-lende skinn og sang
sine kraftige kanpsanger."

REGULERINGEN i.VGXL4.

Den p1anlagte flonregulering av Gaula,
landets verste flonelv, står nå foran sin lbsning. Det har wart arbeidet
i lengete tid ned pin.nene, son er utfornet av vassdragsvosenet. Foruten
de to flomdellpende da.innlegg sou tidligere har vE-..3rt pa tale, har en nå
også tatt med utsprengningene ved Haga Bru og Gulfossen. De sanlede ut-
Gifter belbper seg etter beregningene til onlag fire og en halvmillion
krorer son Staten har tilbudt seg å utrode not at de interesserte di-
strikter overtar vedlikehold og betjening av dauanleggene.

går ble det holdt et nbte i Trondhein av
representanter for de interesserte konmuner, og en ble enig on å henstil-
le til Vassdragsvesenet å overta vedlikeholdet av dannene not å stille
betjening til disposisjon. En kan gå ut fra.at de gjenstående bkono-
nisks fornalia blir ordnet i nærneste frantid slik at arbeidet kan begyn-
ne Snarest nulig, Hvis dette går i orden har nan lbst et av de ::est
interessante vassdragsproblener sorlhar forekomnet i Norge.

SOm et apropos til ovenstående kan nevnes
t det i år er 600 år siden en av de stötste elvekatastrofer i Norge,
idst aiila i 1345 demmet seg opp og bdela mengdevis av gårder fra Nvaa-
hylla og sbrover.

Leiren som hadde danmet opp elva ga etter
for vanntrykket og Gaula skyllet en stormflod nordover mot Trondheims-
fjorden og tok med seg både gårder og kirker. De ganle beretninger for-
teller at 115 mennesker omkom som fölge av leirfallet i 1345.

MORDET PÅ LENSMANN SCHAIT,

Oslo 11,30 (9)' I samband.Med mordet på lensmann Sehau
örje får Indre Smålenenes AViS opplyst at det_ikke foreligger noe nytt
i saken ennå, -

Det er hittil ikke.brakt på det rene alt
hva kufferten og vesken til.lensmannen inneholdt:, men det er. i hvett
fall konstatett at gjerningsmennene har tatt med Seg et pat tusen kronet.

G KOST,

	

Oslo 11,30 (10) , Fra MYSenmeldes at en tb-årIng fra'Rbdenes
forleden slukte entotoms Spiker. .Ban ble byeblikkelig sendt til syke-
hus og rbntgenfotografert. Det viset seg at spikeren allerede vat_kom -
met ned i tolvfingertarmeni, men ved en dribtig opetasjon lyktes det å
fjerne den. Gutten er nå på bedringens veg.

.0:TADFAUGE1 1'&_MUIRIZ".

	

»Dslo 11.30 (11) En beryktet'forbryter på Ulefosa,'s0,131:
nettopp var kommet tilbake-fra et 2 1/2 .års;opphold på 9pstad;.bröt sog
forleden inn i 6A 1.ellighet'ogstjal ulike gjenstander og bohave., Han
ble straks etter knepet av politiet.og hadde ikke ahnet a gjbte enn å

Sanneynligivs må han nå for eta "en.teise vestover."

Os1o.'0,i;& ) (5)
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... ...... ...... .... -------
Fra våre forbinnelser de befridde cr-

råder i •ord Norce har vi mottatt-en ra22crt cm fo:rholdet. Denne
s - er bl.a . f.onde: . _

• Dot er nu cått 5 måneder siden den ta2xe
Rbe Ar=e innledet befrielsen av vå.xt. land. På tross av de anskelico
forhold som ex en fn.ce av tjske^nos ?-:,teeccelser cc andre ucjernincer
beGynnew_livet'mex oc ner å bed2e seG. 4.1t blir Gjort.for å bycce 022

klivicjen det sivile a Intstraioae a:at S, lanct trans2w t cc andre
mulicheter er tilstede hax kcr.:nunen flk til.adMnistrasjonen,
kommunere2resentanter cc re2rosentanter for komnunale utvalc cG ord›.4
fbrero. Naturlicvis er disse forholdsreGler bare av en 2roviscrisk .
karakter,,I Kirkenes, Vare.IÆ oc.Vadeti cc mance.andre sto::ew abeides
med å byGGe o22 iGjen s& r.ano hus son mulic for å skaffe leiliCheter
til befolkninGenb Ocså-syke2leie.oc sykehus b1ir-orcanisert flere
steder, ErnwrinGsforheldene er naturYlcvis valskelice, nen der er'
fozetatt forholdszeclez for å rette 2å forhcldet. Fisket_er ocså be-
Gynt i en ikke ubetydeli rracL, Da tyskerne bdela alle fiskobåtene,
or det nealast et stozt arbeide for å ta icjen de båter som ble
senket. Men fiaket vanskeliccjöres eGså meret av de minebelter scm
tyskerne la ut. På"tross a dette har fisket becynt på flere steder
cr.det er naturligvis til stcr hjel2 for befolknincen% I denne
binnelBe kan en ikke unnlate:å zette en kritikk mot London fordi
leVeransene.cm klæz, mat, wedska2er csv for cJenw.)2bywincsarbeidot
c&X. fcr lancsomt. Med_cle_russiske.tre2er er sgmarbeidet fortsatt det
alier beste. Russerne hjelper css 2å ab_e tenkbare måter, ocså I selve
o22byccincsazbeidet, utenat de dezved.blander seG inn 1 våre.indre
anlicgender. Av stezste viktichet ew det.å brince hjel2 til do mance

4,....andsmenn som har flyktet c22 til skoce or fjells I de områder hvor
yikerne netto2-,_er drevet fra-. At.hatet mot tyskørne ex.stort er det

ve un dvendic & fortello cm..Eldre som ynGre tar seG mance 5:mcer
med fare for livet fram rver milelance veier fer å få_vå2en for å
kjem2e.for ho le.landets befrlelse fra tyskewe oc quislInGer. Mange
nener at det her Gjbres for lite av våre nyndiCheter oc_at det såGar
finsalike som saboterer våxe landsmenns kam2villee. Mon tross alt
kommer Nord ITcrre til,å s2ille sin vil til «Lutt GJennon
felkesenderen Norces Frihet sende en hilsen til alle våre landemenn
son ennu ethnner under det fascistiske åk, Til karQ alle sammen.
bk slacene mot fienden. Sttt 2artisan-åG sabotasjD.bevecelsan.
aefrielsen er ikke lanst borte, .Dette var et utdrac av et brev fra
delpefridde nord nerske cmråder, .

Hnllo, Tri7bdelaG. Hallo, Hallo,
fylkesfror RoGstad.. Hold en liten pause ± fcrfUgglsen av 1,2.ndets _
2atrioter oc dine.med temme .ccfryktscnme overfylte fre,ser. Hex er
e t alvorsord fra den annen side. Fra nordmenn som kam2 mict et
fremned åk (noen ord utydellGe) • oG da det var.et lodic 8yeblikk

de hörte at du skul(de tale banyttet de anlednincal. NU var det
‘FUriktic å si at vi ventet noe avcliii. tale..Den attest du har.fått av

vårt folk 2å dette område er ikke bedre enn 2å de andrc. Et cammelt
ords2råk sier_at tomme-ttnner ramler.mest oc tusener av txöndere sier
at du er don tomme tnne I Trndelac.. Vi vontet detfer som eact ikke
så meGet, men det vi,11.ft.te cikk doc over alle Grenser, Vi har ikke
h8rt. slike_fraser servext fra en offentlic talerstcl.Vi har_aldri
hört tå mye ufunuftic, vanvittic sludder. Vi stillet oss det spbra,.
målet:-Er donne nannen.riktic eller vanvittic?_Hde vi havnet.2
Rkbvik nsyl istocktf^./7 pqt:slin6gnerIto. J 2å trosF1 nv nt vi
ikke måtte rä2e oss,i_en-slk forsaMlinG, kunde vi ikke,unnlate å
s2örre-en. sidemann.2å mötet:. Er denne mannen frisk? Hva feiler det
ham?.Nei, svarte mannen. I daGens Norce or han hverken.reknet fox syk

Galen.-Ha_n_er endoc den mest riktice i denne cjencen. Han.
skulde base 4tt vekk de andre..Met var svaret sOr4 medfbrte
holdt 2å.å.trekke oss tilbake stillhet av,frykt.fer at nervone ikke
vilde helde til denne vanvittice,fektende.cc hylende brala2e vaz
ferdiG.,
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FOLKL.S15.11=1.T. FortscAt
Yesg 111.

HorD Rccstad, du skrnte izoa boleje.
visne n. Du sa tt konnunisteno åted'Lukhoto det 5.11eca1e arbeido
i. Yo:zse, Du skjelte O. O1E å k,)=Unistenes“zer peder.Fuxu -
botn, sen hele tiden har..ft u2or6,-;n:Lir: kanp nbt oku2as5ons-
nakten or quislincfolna. Det_ or o')1,71,3actfat kenzun:Istpartiet
son et hvertannet a rt,ter v1 ha Earen for
å fbre kanpen.not do cluislincene, nan det or nu
rinn,nG ikke som du_n. iur rnziaigheter_sZker å fran

stille det, _KOmmunistene f7_rt cr fb= uforfmrdet kanpen f.or:
friheten.Da har_cGså brak.store ofre i denne kanp oc ære ve;re dem
fer det.Vlen de hax,ikke vært alene.,De har kt mpat cG ki.o1:1:2er
dacIicakulder ved skulder med aUm land:3ronn, ned norake borcero.
fra alle politiske partier.av alIe relici6se.anskuelsar 0G fra
sosiaU.o lag.Det er sannheten sem du ferskte å forfalske nen_zon
var så barnSIic or, latterl.icat salv do ninst baccwodeav dine
h6rere ikke.vilde. tre Siat, men belbnnet dine cird med on ironisk
latter.Tross alt, du sa tiL å becynne ned at --(ncon ord utydsii6o)--
jec e_betro der_z_at dotte besk nuliconacjaldt deG.'IVIon du'
skal aIIikevel ikke w,-3.re for trycc for.at du ikko snart fMcor
forrædoronMrthnsens futs2cr. I den jorden han licger er det neri 4r
ocså plass for dec,

en rl oL1 fra hjer=efrontens ledelse
bIir --(ncen trukket.o..)n for vårt felk. Det er 4.art,
haterdot iapellon, at vrt fo51: ikkokan 2orho1de aec Uvirksont'_
overfor denne..nye terrerOdGe,Vå:y:tsar er on sterk frent, Videre
blir dt understzeket'a Ji; 'eperwjenene mot tyskernes mllitwra nAJ.'
»cnnor til å fortsette.aon hittil uon4lonsyn til hva son konner
å skje. OG  fortsetter fienden ned nere terror koznernye.karmnidler
t$.1. å j tatt ± bruk. Slik aom don militasre.situaaTenen utvikIer
13'Pg -nu er fiendon ikke usårbar, Detvot han.oc: derfor rqser hn
Den norske hje=,ofront er blitt_an kan:,1froutp hater det
appellen fra 1-1,1Yannefrentene indaIso.'57.1.dere blir dat henvist_tiI at
der snart kau op:?stå en situasjon hvor alle de n6dvendtce --( noen
ord Uh45.zbaxe) Derfor.oppfordrer. Hjennefrontot a'ne ærliGe
nonn ttl å dre.frent til en heftic kanp så vi ikke står uforberedt,

/JIDDELALDMPUUr I TROUDHEIM,
. 	 tre

04.e 20,30:(30). Ved utgravinc fer den nye hcvedbrann
stasjonen '1 66ndre Gate t Trondhein nylig ble dot Gjort en rekke
1.4ddoLIderfunn av necet ster interss.".;.Den sist utkonne berqttinG
o tilvelksten ved vitonskapaselskapets.,eldsu.ksarainG gir konservater
Th. Peterson en redeGjbzinG_for funnot. ForteGnaIsen enfatter
noan k1.37elice byGninrsrester kIeberstel.n, deasuten et stykke av.
Qr1eteWro sbyle, resterav cIaserte culvfliser, ennestykkez av'elCher

fOrteIler 4ften2osen.

M.JSXRHJELPKURS.
7..1

Oillo 20,30 (51)',, Den I5de april betynner USKis fente hua-
nexhjel:kurs fbrerskze på Jesshein. Husnerhjelpens.leder fru
BorAild Skå Breive e0n.har le2ket sntliga tidliGerekurser, vil Ocså
løde dette0-Fru_Skar,Breive ferteller at deltakeIson ser.Ganske .-
lovende ut; trass 1.reisevansker, Vi har heIe.tiden forsbkt å leGe
undervisninGen så zaejonellt an oon vol.nulic med hjemnes cj-örenal
fer yet. Den nvi oppr!=eIic bycGot_å har vist sec å holdo-De
praktiske fag har n bred Ved rekkeforelenlnGOr 1
aosialpelitikk fors6ker vi ocså å cjbwo eJ,o,vene til våkno sanfunns-
bOrgere oc nenneskekjennere I -1&t av fize kur2o1er det utel.nnet

14 elever
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STURLASSON ORDRES. 7867:"NYRASJOU AV SORTBLIKSARDINER OG ILWETISK KRABW

Oslo 18.30(23) 1) Rasjonen er to esker sardiner i sortblikk eller en
eske sardiner i sortblikk og en eske hermetisk krabbe eller to esker
hermetisk krabbe, Rasjonen selges mot ekstramerkene A47 og B47 på
kjbpekortet for kjött. Ljbpokortet må innen 10. april 1945 levergis til
detaljist til fraklipping av merke A.47 og stempling av merke B47.

2) Ansta1thusholdninger f3.r kjbpt rasjonen mot anvisninp
(original og gjenpart) utskrevet mv fersyningsnemnda. Detaljisten behol
der originalen og stempler gjen)arten.

3)Rasjonen utleveres til forbrukere i tiden fra og med
10. april 1945 til og med 10. mal 1945. Levering kan bare skje mot
merke B47. Det er forbudt for detaljister å begynne utleveringen fbr
10. april 1945.

4) Salg av sortblikksardiner og hermetisk krabbe fra
grossist til detaljist kan skje i tiden inntil 26. april 1945 (til de-
taljister i Nordland og Troms i tiden inntil 6. mai 1945) Salget skal
skje mot ekstramerke A47 og mot den i punkt 2 nevnte originalanvisning.

Næringsdepartementets Avdeling for Proviantering og
Rasjonering.

TROPPEKONSENTRASJON I DANMARK?

$.R. 22.00 Fra Danmark meldes at de tyske meldinger
har offentliggjort en plan for undervisning av de barn som går på skoler
hvilke i de siste dager er blitt beslaglagt til andre formål. Det ven-
tes at denne plan skal offentliggjbres 3. april.

En melding fra Malmb sier at det synes
klart at ytterligere konsentrasjoner av SS eller militære organisasjoner
lir trukket samaen i Kbbenhavn.

SIC TRANSIT GLDRIA MUNDI

S.R. 22.15 (nersk) Et stort tysk sykehus (?) i lvdalsnebrente
fotleden-ned til grunnen. Anlegget var bygget i 1941 as intet var spart

fr å.gjbibe:det1storartet. Byggeomkostningene utgjör meget store be-
lbp, Anlegget dekker et areal pa 2,000 kvM.

RESUITASENE AV FLYANGREPET P HORTEN.

S.R. 22,15 (norsk) Et av de viktigste resultatene mot flåte-
stasjonen i Horten, var at marinens flytekrani 1 Norges stbrste, ble
senket, Deft har vært meget verdigull for tysketne ved-flytningen av
stort skyts, ved anbringelse av lokomotiver m.m.

10. mars ble flytekranen i Moss sprenst.
Det va ? den store kranen ved Framnes Mek, Verksted i Sandefjord sqm var

‘Irb1itt dirigert dit dagen för for lossing av ikke mindre enn 26 lokomo-
tiver. Tyskerne sender nemlig fremdeles lokomotiver til Norge enda så
hårdt de trenges i Tyskland. Ekstra.vakter skulle hindre sabbtasje,
likevel inntraff en kraftig eksplosjon os kranen ble liggende på bunnen
med sterk slagside.

SELVMORD I TYSK FENGSEL.

S.R. 22.15(norsk) Det meldes fra Oslo at en 53-årig nordmann,
Karl Oddvar Eriksen, i februar tok sitt eget liv i det tyske fengslet
på Akershus for å unngå å gi fienden opplyshinger.

NY 13R0SPRENGNING•

S.R. 22.15 (norsk) Natt til 17. mars ble det foretatt en ny
brosprengning på Sbrlandsbanen, nemlig mellam Lunde og Fyrris (?) sta-
sjoner, Dermed er to store broer på denne banen sprengt.
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TYSKERNE P.. J'AKT ETTER WEN I DRAMMWSDISTRIKTET,

S.R. 22.15 (norsk) 0a. 200 tyskere har nylig forptatt en razzia
etter våpen i Drammensdistriktet. I Sylling satte en gruppe på 11 nord-
menn seg til motverge. To tyskere og to nordmenn ble drept

Ialt skal eirka 200 Unge nordmenn i Draamens
distriktet vere arrestert og i Sandvika og Ullern, ved Oslo, mellom 60
og 70,

FESTNINGEN OSLO.

S,R, 22,15 (norsk) neldinger fra Oslo til svensk presse be-
, krefter tidllgere qplysninger Cifa at byen omdannes til en veritabel
Ihwestning med pigetra, graver oe bunkers overalt. Agleggene bet'oktes
av tyskere og uniformerte quislinger, utstyrt med adtomatvåpen, strålek
kastere og annet. Blandt de avsperrede omrader er en stor del av
Slottsparken.

Telegrammet slutter slik: "Men nordmennene
ser ennå gladere ut enn i vinter. uverbevisningen om at krigen snart
er slutt, er mere rotfestet enn noensinne. Bare de mest nattsvarte
pessimistene tror at det fortsetter inn'ihdsten."

GESTAPO GJ 3R. STCRFORRET:.ING,

S,R. 22.15 (norsk) Åtte gestapofolk trengte 14. mars inn i
firmaet Ole Paulsens Eft. i Nyeaten 3 i'Oslo. De rotet gjennom firmaets
lager og kontoret og gikk så lös på safet. Der lå endel juveler sak
tilhörte fru hoffsjef Wedel-J'arslberg og private papdtrer som tilhörte
hoffsjefen. Både juvelene og papirene tok tyskerne med seg,.

'UNIGSBERG OSLO.

s.L22.15 (norsk) Aftonbladet meddeler at tyskerne akter å
flytte den av gode grunner nedlagte Königsberg radioen til,Oslo eller
Oslodistriktet.

9000 FADDERE.

S.R. 22.15 (norsk) Fru Ulla Weber, gift med den svenske
presten i Oslo og formann av den der=ende svenske avdeling av "RgAda
barnen" opplyser at det nå finns svenske fadderetil over 9.000 norske
barn.

'Fordvrig opplyser fruen at det nå er umulig
å,få kjöpt babyutstyr i Oslo, man Må i mange tilfeller bruke papir. Sko
som,passer er det også umulig å få, så småberna har vanbkelig for å Iære
seg a gå, Större barn må i biandt forsömiLle skblen p.g.a. skomangel.
De norske barna har videre et stort behov for, fremfor alt, underty,
strömper og lekeoveralls.

F ERT ARTIKKEL FRA FRITTLum.

S.R, 22.15 (norsk) Aftenposten hadde 16, mars en lederartikkel
med Sisater som man utga for'å skrive seg fra den frie avisen Fritt -
Land. Dette nummer av Fritt Land var laget av nazistiske provokatörer.

TWIGSEVAKUERINGEN AV NORD NORGE.

S,R, 22.15 (norsk) Tvansevakueringen av Nord-Norge omfatter
hele Finnmark fyike og de nordöstlige delefie av Troms. Det viser seg
at tyskerne i herredene SkjerVdy,Kvæftangen, Nordrbiåå. har slaktet ned
6,700 stykker storfe og 18.000. sauer. Dessuten tok de med seg 400
levende hester,Også store. deler av skogene i Alta loggNordrnisa er skam-
hogd. Bare på fdlgende stedor står bebyggolsen igen. b:* -hoved- -
garden i MaursundTog bebygge1sen på strekningen Rotsundelvfjordgrense
langs riksvegen.
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ERNÆRINGSSITUSJONEN I FIN1WD ER KRITI4K,

S.R. 22.15 (norsk) Finnlands matfårråd kan bare vare til
uttaler den finske forsyningsminister til Svenska Dagbladet, Det matte
bli en mirakulbs höst om Finnland skulle klare zeg gjennom kommende
vinter. Blandt annet har man ikke gjbdningsstoff. Pottter er det knapt
med ogofettsituasjonen blir stadig vanskeligerc. Kjöttrasjonene er
slik na at hver person'kan kjöpe for en krone kjött i måneden. Det
gjelder bybefolkniggen, på landet er det bedre.

Tekstil og lærsituasjonen er også uhold-
bar, Sverige har, slutter statsråden tilfbrt störst mulig hjelp og
st,fir ved grensen for sine muligheter, særlig nå da Sverige vil merke
påkjenningene ved å hjelpe Norge over de nærmest årene. Finnland må
derfor for enhver pris st51e seg ut på annet hol4, først og fremst
Sovjet-Samveldet og åe oversjöiske land.

en leder skriver Svenska Dagbladet at
svenskenes forsningsprobleM ville te seg nokså ukompliåert om man bare
hadde seg selv a tefike påfi Mon vi har7 skriver avisen,"plikter til å
dele med andre folk, först og framst våre nordiske naboer for hvem vårt
overskudd er livsviktig."

Etter spesielt å ha nevnt Norge, Finnland,
og Hollands behov, understreker Svenska Dagbladet at det ikke bare er
matvarer disse land er blitt blottet for under okkupasjonen, men Også*
klær. visen peker på endel vanskeligheter som merkes i Sverigelbla.
ved at leidebåttrafikkon nå må ansees for å mre stoppet og ved brensels
krisen. Det gjelder at det svenske folk underkatter seg en streng hus-
holdning så man kan bistå dem som er mange ganger verre stillet.

NORDI3K;LK.L=MIURMÖTE*

S.R, 22.15 (norsk) I'dette byoblikk er akademikere fra alle
nordiske land samlet i Uppsala, Gbteborg og Stockholm for å feireden
nordiske studenterdagen. Studentene i Lund samlet sine nordiske kol-
leger allerede i går til feiringav den nordiske festen til fedremes
minne, on fest som i åræhar 100-ars jubileum.

"Dagen er denne gang," for å sitore Dagens
Nyheter, "igjen en riktig manifestatjon på kulturell samhörighet mollom
da fem nordiske brorfolkene. Den situasjon som i fjor hindret gode
dansker og nordmenn i å opptre side om side med Finnlands reprezentanter
er nå overstått."

I Stookholm uttalte profossot Hans Ahlman
bl.a.:"Man sprs seg med beven om hvordan sluttfasen skal arte seg
Danmark og Norge. nå er situasjonen slik at man har all grunntil
å undre 0.01 vi ikko kan gjbre noe. Gang på an kommer budskaper om
henrettelser av patrioter, Setter nazismofi, nar den åer pin undergang
uundgåelig ettet en definitiv alliert seir,i Tyskland, en hensynsls
myrdning i gang, står ingen arinen hjelp til rådighet da er prövens
dag kommet for oss. Alle her er vel onise om at alt da 135r. gjöres hva
g»res kan. Men det rår dessverre delte meninger om hva som menes
med "alt hva gjöres kan,"

IfJeg er," sa professor Ahlman, "forvisset
om at bare diplomatiske protester og uttalelser i Riksdagen ikke vil

IP" hindre desperate voldshandlinger av uoverskuelig rekkevidde. Det
kreves mer ettertrykkelige og -18.tid:?astp tiltak. Og disse må foretas
mod like stor kraft som raskhet seIvom'de skjer av en ordensmakt.

Skulle vi, uten å gJ.öre en slik inngripen,
se på at våre naboland ödelegges skal vi ikké len'Se? anakk6 cm •
IINcrden" og vi skal iLke lenger snakke om"oss næratående naboer", enda
mindre om brorfolk, Da er samlivet i Skandinavia brutt med all dets
politiske oq, kulturelle konsekvent. Om ikke drt) små folkene hjelper
hverandre nar nöden er strst, har vi da noer rott å vente hensyn
fra de store? uttalte professor Ahlman.

TIL UNDERRETNINC: NTB(Oslo, tyskkontrollert) stoppet sending-
ene kl. 22.0 og kom ikke igjen för kl. 00,15(24/3). Ingen forklaring
ble gitt og sendingen ble gitt som 123de sending kl. 22.30". Det hör-
tes ut som om Oslo langbölp stasjon ga "Athtung-Achtung"rapporter,men
forholdene var ugunstige sa detaljer.ikke kunne opptatteb.
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FISICERDZLDINGER.

O.R. 13.15 Vårsildfisket: Det foreligger hitti i.4ag
ingen meldinger om fisket.

Fra Og med imorgen, 24, mars 1945, opp-
hörer sesongmeldingene QM sildefisket kl. 1915 på p.kesdager og 14.15
helligdager. Meldingene om vårsildfisket kommer saledes heretter i de
ordinære fiskerMmeldingene kl. 115.

TorskefiSkeriene: HELGELAND: Det har
denne uke foregått fiske på Heigeland, vest for Myken og Rbdby. Zt-
liryttetav fisket på Helgeland er bra, bedre enn i de nærmest foregående

Nord Tröndela I løpet av gårsdagen ble
det fpå Nordöeyane tatt linefangs er pa til 1350 kilo, på Gjetlingdn
60 til 180 kilo, Garnfangstene på Gjetlingen var på 60 til 120 kilo,
sffirefangstene var på Norckyane pa 60 kilo.Fangstutbyttet i in hel,hat
var ikke stort,

Sör Tröndela : Fiskeforholdane i forrige
uke var bare delvis bre. Fra ten mel es det om garnfangster på
ZOO.til 1000 kilo og snörefangster på opptil 600 kilo. Fangstene er
noe mindre enn tidligere, Fisket pa Sula (?) var delvis preget av
dårlige fiskeforhold. På Titran var fisket i uken som gikk ganske brå,
det var imidlertid agnmangel,

DIREKTOR KOREN WIBERG DOD.

Oslo 18,30 (20) Direktör Koren Wiberg, Bergen, er avgått
ved d5den, V4 år gammel, 18 år gammel dro han til Amerika hvor han ut-
-.Mrte forskjellig*dekorativt malerarbeid. Seinere studerte han kunst-
og kulturhistorie, arkitektur og kunsthåndverk i Nederland, Sveits og
Italia, snrlig studier i Hansabyenes arkiver.

KerEel Mbergs fö.i'seo bok,"De t-3-0 kenter
3 Becger.." utom i 1899. Seinere ikom en rekke kuliritistoriske oniane:
og interirer fra det gamle Bergen. Han grunnla Bergens kunsthåndverk-
skole og tok initiativet til Bergens koeliunes kj(3p av det hanseatiske
museum. Han har vært medlem av Vestlandske Kunstindustrimuseums styre
og var wresdoktor i filosofi ved Hamburgs universitet.

Koren Wiberg utkastet også tanken om gjen-
oppförelsen av Tyskebryggens Sehötstuer.

Koren Wiberg var ridder av Olavsordenen
og hadde også flere utenlandske dekorasjoner.

NY Q-LOV: DET GJELDER BREVSEOLER DENUE GANG.

Oslo 18.30 (21k Einisterpresidenten har vedtatt og under-
tegnet en lov om brevskoler.

Loven bestemmer bl.a. at en som vil drive
brevskole, skal gi melding om det til Kirke- og UnderVisningsdepartemen-
tet minst to måneder för undervisningen settes 1 gang,

Meldingen skal gi opplysning om: Bl.a. den
godtgjöring som vil bli krevd for undervisningen og skolens lærere og
den enkeltes alder, utdannelse og tidligere praksis.

Den som Uriver brevSkole skal innen utlöpet
av hvert kalenderår sende melding til departementet med de opplysninger
som er nevnt i annet ledd.

Departementet kan nedlegge forbud mot at
brevskole settes i gang eller fortsetter virksomhetanPnår det finner
at undervisningen kvalitetsmessig ikke holder mål eller at andre sHr-
lige grunner taler for det. Departementet kan også bestemme at brev-
skoler skal underkastet tilsyn etter nærmere regler fastsatt av Kirke-
departementet.

Loven trer i kraft 1. juli 1945,
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EKSAMEN ARTIUM 19451 STANDPUNKTKARARTERER I SKRIFTLIGE FAG.

Oslo 12.30 (14) Undervisningsrådet har nå gitt nærmere
regler for eksamen artium og realskoleksamen 1945.-

On eksamen artium heter det her bl.a1 at
det ikke skal holdes skriftligepröver for eleverar5verste klasse
ved skoler med eksam

o
ensrett. avgangsvitnemålet dkal det gjöres ut4)

trykkeli oppmerksom på at karakterene ide skriftlige fag er gitt på
Funnlag av standpunktkarakterer. Elever som önkser det, har höve
a ta full prbve i de skriftlige fag ved ordinær eksamen.

Elevene ved de nestbverste klasser på språk-
linjene får standpunktkarakter i matematikk skriftlig. Elever pa alle
linjer ved landsgymnasene unntatt den nysprakli>ge, skal avlegge annen1':7:
klasses pröve engelak skriftlig,Elever som pa grunn av mangelfull un-
dervisning ikke kan gis standpunktkarakterer i ett eller flere fag,må
avlegge pröver i dette (disse) fas i tillegg til ovennemnte fag. Elever
i nestöverste gymnasklasse på spraklinjene har adgang til å avlegge
skriftlige pröver i matematikk om hösten. Standpunktkarakteren faller
da bort.

Full underviurning med nödvendige pröver må
drives til 30. juni ved skcler der undervisningen ikke har vært på det
nærmeste normal, De andre skoler kan slutte til vanlig tidt daa. 23.
juni.

Hva realskoleeksamen angår er det bestamt
at elever ved trodje realskoleklasse og annen klasse av to-årige real-
skoler skal La skriftlig pröve i norsk, tysk og samfunnsregning (ved
de to-årige skcler ogsa i engelsk) For elever an annen realskoleklasse
vil det IKKE bli holdt pröve i matematikk skriftlig. Endelige stand-
punktkaraktere i fag,et gis ved skoleårets slutt. Elever som på grunn av
nungolfiill undervioning ikke kan gis standpunktkaraktercr i ett ellex
flere fag, må avlegge prbve i detee (disse) fag i tillegg til oven-
nente pn5ver.

Derson forholdene ved enkelte skoler skulle
41hirvære slik at eksamen etter undervisningsrådets regler ikke kan holdes,

kan undervisningsrådet etter snnad gi rett til a utstede vitnemål på gru
grunnlag av standpunktkarakterer. For sommerferiens basynnelse sjelder
de samme regler som ted eksambh artium, *

ULYYKE,

Oslo 1230 (15) En merkverdig ulykke hendte i Nes forleden
dag, Den ti år gamle :Alf Linnerud leikte med en kamerat. De hadde
laget en svr sneball som de trillet bortoVer bakken. Plutselig delte
sneballen seg i to og den ene delen falt over Alf, som ble kvalt för
det lyktes a få ham fram,igjen,

MLNNEGUDSTJENESTE FOR NORWIL BRUN.

Oslo 12,30 (16) Minnegudstjenesten for Johan Nordahl Drun
anledning av 200 årsjubileet hadde samlet en mangde mennesker i Dom-

kirken. Etterat pastoren Hordt hadde innledet med en andakt, ble (L
ordet gitt til pastor Karl Marthingssen som holdt et fengslende fore-
drag om Nordahl Brun ebni biskop. Etter å ha gitt en kort biografisk
oversikt over hans liv, kom taleren inn på Nordahl Bruns virksonhet son
biskop i Bergen og nevnte særlig den store betydning for etterslekten
den store biskops arbeid har hatt.

Hjelpeprest Eåre Stöylen talte am Nordahl
Brun som dikter og forkynner. En rekke av Nordahl Bruns salm4r ble
sunget under gudstjenesten, Da klang vakkert under det gald14 ærverdige
kirkehvelv der forfatteren selv har st4tt som biskop. Representanter
for slekten Brun her i byen foretok i anledning av 200 årsdagen en be-
kransning av graven på Domkirkegården.
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KURS FOR FILMJOURNALISTER

Oslo 08.00 (2) Kurset for filMjoikrrnalister fortsatte ons
dag med besdk i Kommunenes Filmsentrals laboratorium og NorskFilm AiS
synkroniseringsanlegg. Senere på dagen var det filmdemenstrasjoner
Filmdirektoratet,

Om aftenen var kursets deltakere Presse-
klubbens Ejester ved minnembtet i anledning av Johan Nordahl Bruns
300 års dag. Programmet böd bl.a. på sang og opplesning av Johan Nordah
Bruns verker. Kunstnerne opptrådte i kostymer. Blandt programpostene
var,selvfblgelig "For Norge, Kæmpers Fbdeland" og "Jeg tog min nystemte'
som ble sunget både solo og unisont, Orkesteret spilte andre molodier
fra Johan Nordahl Bruns tid.

Torsdag ble premiene delt ut for de to kon-
kurranser som var utskrevet for deltakerne. Den enc gjaldt et besök
på Jar.og den annen en kritikk av en helt ny film, Senere på dagen var
kursets deltakere innbudt i Re1thskommissariat til å overvære fbrste-
oppfbrelsen av "Trekkfuglen", Etter filmforestillingen var deltakerne
Reichskommissariats gjester ved en tilstelning hvor Abt6ilungsleiter
H.P. Moser talte om filmen i det sjette krigsar og om pressens forhold
til filmen.

DRUMIIIGSULYKKE.

Oslo.08,00 (4) . . e.En trist-drukningsuIYkke hendtetoredag
ettermiddag'på Borgestad utenfor Poregrunn. Noen sååbern.lekte med noee
prammer nedå ved,elvw.og undereleken falt.den fire årgamld.Håkon
Wribtoffersen uti Og druknet'. Hans lekekamerater så hameligge på bun-
nen.,- men da folk'kom til var han gliddeUt. En tilkalt lege foret,ok,
Dpplivningsforsbk, mon det var forgjdves.

GEN: ORIENTERER OM HOGSTEN I NORDeTRONDELAG.-

Oslo 12.00 (12) På grunn av den alvorlige brense1ssituasjce
som har oppstått ired at transportmid1ene for en stor dels vedkonmende
må gå over til vedfyring, har fylkesmann Eggen Nord-Trbndelag sammen
med fylkets skog- og landbrukssjefer i disse dager holdt en rekke rib-
ter med skogeierne i fylket. En er på denne måten i lbpet av kort tid
kommet i kontakt med ca. 3.000 skogbrukere i fylket.

Fylkesnannen har presisert nbdvdadigheton
av at skogbrukerne for landets og folkets skyld og aer hensyn til sin
egen skog går hundre present inn for oppfylling av hogstpåleggene.

Utenom fylkesmannens orientering har fylke„
fylkesskoguester Nbstved omtalt de ordinære hogstpålegg av töliner, og
ved. Distriktenes skogforvaltere som er overlatt den forstlige ledel-
se av jernbanehogstene, har orientert skogeierne om hvordan denne hogst
skal gjennomfbres.

IFELTENE SKAL UNDERSOKES I .åR FOR BIENE SLIPPES LOS.

Oslo 12,00 (13) Det er i den seinere tid fra flexe lokale
birbkterlag rettet henvendelse til Norges Birbkterlag om å treffe
foranstaltninger så en kan unngå den samne misere med vandrebirbkten
som i fjor. De biröktere som f. eks. i fjor med mye strev sendte
sine kuber til lyngfelt-ene'på Meheia, hbstet ikke annet enn ergrelser
av feretagendet. KUbene var tomme for honning og bifolkene var utmat-
tet og lite levedyktige da de kom heim om hbsten.

Saken ble behandlet på landsstyrets siste
mbte og her ble det besluttet å sbke o4 hindre en likncnde brken-- "
vandring I 4r. Det ble gjort vedtak an at alle vandrefelt skal under-
sbkes i lbpet av soumeren og bipestnemnda ble annodet om å overta
dette arbeide
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AKSEKURSER FRA OSLO B('.51115.

4 1/2 Stat 1937 K. 104 1/2, 4% Stat
1935,1; S. 104 1/2, K. 1033/4, 3 1/2'Stat 1941,1, S. 105 1/4,
K. 105, 3 1/2% Stat 1938,1, S. 104 1/2, K. 103 7/8, 4% Hypotekbank
1938 S. 107, K. 106 5/8; 3 1/2% Rypotekbank'1941 K. 106 1/2,- Credit-
banken S. 144, K. 142, Kreditkassen K. 860, Bjölvefossen S. 21,25,

21,001 Borregård K.'145, Elektråkenisk X..140, Hafslund 5.740
K. 730,'Orkla S.297 1/2, K. 292 1/2,- 0Ms.295, "Saügbruksforeningen
S. 2070, K. 2050, Oms. 20507 'Union S: 5,701 K. 5,60, Agdesiden
K. 150, Borgestad Ei. 230, K, 222 1/2, BruugU.d KUsterud K. 265
Lnierikalinjon S. 237 1/2, i 232 1/2, 0Ms. 235,- Bergenske S. 162 1/2
K. 161; OMB, 161 Nordenfje1dske K. 175, Ivaran K. 270, Ocean-
$. 290, K. 285, Kosmos 2 iW. .277 1/2, K. 275 ams. 275, Odd K. 242 3[-
Rosshavet K. 395.

Valutakurser uforandret,

ÖNBTs INDEKS FOR 22, MARS 1945:
egte.  

Bankaksjer'129;10 (+ 1,35), Industriaksje:-
200,93 (+0,06), Skipsaksjer 234,00 (+0,45), Hvalaksjer 206,75 (+0,25)

NY RINGSTDOMER,

Oslo 13,30 (18) Som dommere ved årets hingstutstllinger
for t5stlandshest er oppnevnt Statskonsulent Björnstäd, gårdbruker Thor
Rolaker og fylkesagronom Håve.

Dommerkollegiet skal fungere ved samltige
årets feM utstllinger og det vil, bli gitt ut en samlet katalog fpr
alle utstillingene,

NYBROTTSDAGEN 1945.

Oslo 13.30 (18.- • Formannen i Kvinnenes Nybrottsfond, fru
Kari Framstad, uttaler til NTB at man har besluttet a arrangere årets
nybrottsdag 7. april, Det vil i samband med dagen bli utsendt et
opprop tm sttiitte til fondet, likeson nan vil arrangere tilstelninger
i bondekvinnelagene.

I kringkastingen vil det bli et eget
pr@gram hvis hensikt det er å k1ar%egge fondets ide og arbeidsfelt.

Det er forövrig jevnt stor interesse for
fondet, og de oppfordringer som er sendt ut om å stötte det, har gitt
gode resultater, Nylig fikk man således 5.000 kroner i gave fra
Oslo Sporveger. En har 9gså rettet henstillinger til landbrukets

kby
samvirkeforetagender om a stötte fondet. Ved siste utdeling forelå
det mange st5knader som ikke kunne imötelcommes på grunn av mangel 13&
midler. Det ble i a1t utdelt 5.500 kroner til 12 bureisere som til-
skudd til innkjöp'av kuer. Det er fondets viktigste oppgave å skaffe
bureiserne husdyr.

SKIRENN UTSATT "P.G.A. INNTRUFNE OMSTENDIGEETER."

0s10 08.00 )3) Polltiets idrettsleder, politilöytnant
•Krause, forteller til Dagspösten at det store skirenn soin Skulle ha
vært holdt i Bymarka fredag, ltirdag og søndag er utsatt p.g.a. inn-
trufne omstendigheter.

Rennet vil i steden bli holdt i dagene
6,7 og 8 april. Det er anmeldt ca. 100 mann til rennet.
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liirdas 24. mars 1945.

Tegnforklaring: 0,R,- Oslo Radio, S.R.- Svensk Radio, D.R.-DanskRndlo
F.R.- Finsk Radio, "Oslo" tyskkontrollert "NTB".

N.B.: Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.
4mmw

RUTESEIPET "ROLISWIL" LLL.Lat'R'IrE FLY.

Oslo 12,30 (17) .Ulierte fly har furetatt et angrep på
ruteskibet "Romsdal" utenfor ibltustranda på Sunnmöre, og angrep sam-
tidig en liten fiskerbåt fra Leindy. Tre mennesker ble drept under
angrepeno, ombord i "Ronsdal" og to ombord i fiskerbåten. Desuten
ble flere såret, noen alvorlig.

"Romsdal" som Går i sivilrutefart på sunn-
mörefjordene hadde nettopp forlatt libltustrenda og skulde til Egges-
bönes da angrepet fant sted. To bölger av fly kom over en fjellkam
like ved og kastet ses over det verge13se skipet. Ett av flyene lot
mitral- jösene spille opp os kulene haglet formelig over skipet og
dets passasjerer. Like etter kom nok et fly som brukte mitraljsene
flittig. Passasjerenepå agterdekket sökte dekning blandt kasser og
annet reisegods som la på dekket, men de som stod forut var verre
stillet.Det oppstod stor forskrekkelse ombord, og da blodet begyndte
å flyte ble det panikk, 11e forskte å dekke seg, men da angrepet
var over viste det seg at det hadde krevet en sivilperson livet.
Fire passasjerer og to av mannskaoet ble såret, men det er heldigvis
ingen alvorlig fare for noen av den. Skipet kunde fortsette reis?n.

Sqmtidig med dette angrepet, eller like
etterpå, foretok samme flyene et angrep mot fiskerbåten"Norden" av
Leinby. Båten kom inn fra havet etter endt fisketur og ombord holdt
man pa med å legge båten fot anker like oppunder land. Flyene lot
mitraljösene spille opp og to mnnn ble ramt av kulene, mens en
tredje ble alvorlig skadet. De to mann som ble rammet döde med en
gang. Båten fikk også store skader og ble delvis ödelagt,

RWENS.JONER TIL KOIMUtLE FUNKWOWRER.

Oslo 11,00 (9) En av de saker 1-Jorsk'Forbund for offentlige
yrker og endel komuner har arbeidct ned, er nå, etter hva forbunds-
leder Odegård opplyser til Fritt Folk, behandlet og avgjort av departe-
mentet. Det gjelder kompensasjon ti de komunale funksjomerer som etter
vedtak om forlengelse av arbeidstiden ikke fikk vederlag for dette.
Enkelte komuner betalte fonksjonmrene tillegg for forlengelsen av
arbeidstiden, men etter riksmeglings- mannens inngrep ble det bestemt
at det tillegg funksjonærene hadde fått skulde betales tilbake.
Forbundet b.ar mottatt et skriv fra formannen i 1,xbeidernes Faglige
Landsorganisasjon, som meddeler at departementet har fastsatt fölgen-
de retningslinjer: Vilkåret flor at lönnstillegget kan godkjennes er
at den navmrende ldnn er blitt fastsatt med henblikk pa arbeldstid,
seinere er blitt vesentlig öket. Tillegget må i tilfelle ikke være"
höyere enn kr. 220.00 pr ar. For de tjenestemenn som har full kost,
vil det baxe vmre heve til å godkjenne et tillegg på inntil kr. 110,00
pr. år. For stillinger med en arslbnn på kr. 11.700,00 eller mer er
det ikke höve til a godkjenne slikt konpensasjonstillegg for dket
arbeidstid, Med hjemel i forordningen om lönns- og arbeidsvilkår av
18. desember 1941 bestemmer departementet at kretsmeglingsmannen får
myndighet tll å avgjöre disse sakene. Forbundsleder ddegard uttalre
önsket om at saken også må bli tatt opp i de lokale foreninger og
samorganisasjoner.
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15.4-4-GBRUKSKO1EN

Oslo 12,30 (14)
sökning. Den tar bare opp
som tar til i iise der,er
kah ta opp 20.

HOVE WDBRUKSKOLE.

Hagbrukskolen på Vea i Ringsaker har stor
kvinnalige alever. Til det ettårige kurs
har det melcIt seg 95 gjenter, mens,skolen

Oslo 12,30 (16) Hove Landtrukstkole kan også i år noteze
rekordmessig sbkning. Til jordbruks- og skogbrukskursene som begynnew
1. mai har det således meldt seg henholdsvis 99 og 55 sökere. iy
disse er det ialt tatt opp 46 elever.

.iRETS HESTESKUER.

Oslo 12,30 (18) Årets hesteskuer i Glåmdalen og Osterdalen
vil bli holdt i tiden 1. - 5. mai. Skuene blir holdt på de steder
hvor interesseh for hesteavlen er störst og som utstillingsplasser
kOMmer Skarnes, Hof og Tynset på tale.

HAMAR.

Oslo 12,30 (13) Halmlutingan har hjulpet mange til å skaffe
seg et verdifullt og mringsrikt for, og den har slått godt an i
Hedemarksbygdene. Vbd Romedal brenneri er det iar lutet 800.000 kg.
halm eller 100.000 forenheter.

FYLKESINSPEKTOR FOR VEDDRIFT1R.

Oslo 12,30 (19) Landets fbrste fylkesinspektbr for veddrif-
ter er nå ånsatt i Hedemark- opplyser bladet Glåmdalen. Som inspek-
tbr har 1andbruksdepartementet ansatt Hein Sverre. Han skal fbre til-
syn med veddriften over he1e fylket og skal med jevne mellomrOm fore-
ta inspeksjonsreiser.

UTKLEKKInGsanstalt FOR ORRET.

Oslo 12,Z0 (15) Gjennom lengere tid har det været drevet en
utklekkingsanstalt for brret i Kile bygda. Årskapasiteten er 100.000.
Bh Samt40 med NTB's korrespondent forteller formannen at behovet er
stadis stigarlde, og at en derfor akter å .sette igang et nytt utkåekk-
ingsP.pparat i Gjerpen med en kapasitet på 400,000 yngel pr,
aåvel staten sam Tolemark tiskernemd har ytet bidrag'til foretagendet.
,4nstalten skal gjbres fergg til å ta mat rogn aIlerede i höst.

STATSUTSTILLING FOR VAREBLODS BRUKSEEST.

Olso12,30(12) I 13rumundda1 har det vmrt holdt en stats-
utstilling for varmblods brukshest med stor tilslutning. Det er
tyde1ig at interbssen for denne avl er sterkt stigende. Seks hopper
ble kåret til stamboka, og i klatsen "åringene" fikk de tre fram-
mbtte dyr bevaringspremie. Alle var etter "Golden Lancer". I kalssen
for 2 årinser fikk begge de to mrammbtte hester bevaringspremie. De
er begte etter "See- Hadett". Av 3 åringene fikk tre av de ni fram-
mbtte tredje- brUkspremie, ,L1le var etter "Vademecum". Av de 5 dyr
p4 fire år og mer som mbtte, fikk 3 tredje- brukspremle. Statskonsulent
Sommerfeldt uttalte seg smrlig rosende om de utstilte unghester.

ORAVFERD.

Oslo 11,00 (10) , Tidligere fykesmann.Hans Seips gravferd fore-
gikk torsdaS tta Fjmtlandiii kitkeuti4Oxf aeedvanligstRZ deltsgelse.
l'oruten famIlith og bygdefolket vardet mbtt fram en mengde tilreisende
som vi1de vise avdbde en siste mre. Båren var dekket av blomster og
kranser og kirken.var foe anledningen vakkert pyntet. Sokneprest Reed
forrettet og holdt en vakker og varm minnetale over avdbde, og lyste
fred over hans minne.
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DEN V-11SZELIGE BREIMSELSITW,SJW.

Side 3

O.R. 12,00. Produksjonsr2,det i Sör- Tröndelag i sam-
band mcd den vanskeligc brendselsituasjonen, påålagt samtlige bedrif-
ter i byen å sirge 2or vcd, både for bedriften og fon1:sjoi1ærer og
arbeidere. I samband med dette blir dot pekt på at det i störst nulig
utstrekning må bruke sommerferiene til vedhogst.

Brendslesforbudet trer ikraft den,försto
erpri1 i Bergon. Brendselsmyndighetcne har kunejort at fra denn4 4ato
ar forbudt a bruke fast brendsel i noen SQL.:helst form for 11;11Sopp-
'varming, men sykehus og lignende får höve til å fyre fortsatt utover.
I fjor ble brendselsforbudet gitt1. mai 1 Bergen.

VINI:0NO2OUTS FILILL I SWV4NGER.

0. R. 12,00 Det har som kjendt lenge vært planer oppe
om å opprette en'filial av vinmonopolet i Stavanger ftr å avlaste
bergensavdelingen, for den store påkjenningen spakkeokspedesjon
for Stavanger betyr. Det er nå kommet til en foi'elbbig ordning i
Stavanger, idet det skal opprettes et kontor soin skal ta i mot besti12
inger og sende disse samlet til Bergen for ekspedering. Kontoret vebt(
å komms igang i begynnelsen av april.

SPORVEGSULYKKEN I TRONDHEIH.

O.R. 12,00 Spvrvegsulykken i Ttondhein forleden natt
har nå krevd sitt dbdsoffer 1. det den skadde kvinne Jorund Stavli
DMe på Trondheim sykehus i går kveld.

KIN014SKIWS UTVLCLING.

Oslo 11,00 (11) For å gl publikum et lite inntrykk av kino-
maskinens utvikling gjeni,,en tiden, har de komunale kinomatografer
Bergen i samband ned filmens 50 års jubileum, laget en folm utstil-
ling. Utstillingen onfatter en rekke forskjellige maskiner fra de
tidligste tider til nå ot intoresant tversnitt gjennom kinomaskinens
utvlkling. Bl.a, er det stilt ut en maskin son er bygget omkring
århundreskiftet og som i en årrekke ble brukt i et av Bergens kino-
lokaler. Det er sörget for omvisning og forklaring på de enkelte
utstillingegjenstander, og utstillingen kan Glede seg over godt
besøk.

KOBENH.VN.

Oslb 14,00 (20) Fredag ble det gravet fram ytterligere 5
lik, to nenn, 2 kvinner og ett barn, fra ruienen etter det allierte
flyangrepet tirsdag. Dermed er tallet på Wdsofre steget til ialt
138.

FISKERDELDINGER.

O.R. 13 15 Vårsildfisket. Der foreligger,bare en nel-dding, saledes er der i Lys tatt en liten snurpe famfst i Sansfjorden
Ryfylke. Forövrig msldes det åt fiskerne i stigende utstrekning.

reiser til sine hjemmesteder, ;:lens-småsnurpene ejt5r seg'klar til a
fortsette fisket ved Lys, såsnart påskehelgen er over,

FRENNEDE FLY OVER SVERIGE.

S.R. 12,40 Et mindre fremmede fly f&y over svensk on-
råde i vestre Sverige neddeler luftvernet. Luftvernet tråtte i virk-
sonhet og flyene forsvandt svensk område. Sydvestre SveriGe var
besökt av frammede fly. Der kom flere bölgerWIT fly fra vestkysten
og flöy i rstning sydover. Etter en par timer vendte flyene tilbake
samme vsg. Kraftige eksplosjoner kunne iagtages ute til havs,
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FOILLSLi4DLRLN "Uorges Frihet".
•••1

Det Hlag ,eu våre patrioter rettet mot våre
jernbaner hvor tysl:r1rne egså hadde ein hovedadministrasjon, har
sinket okupasjons„J-Lteus kAgsmaskin på en meget alvårlig måte. I
dag gjeller do OL1 for tyskerne, som har mistet flere av sine versal-
stater og flcre ol:uperte å enytte industrien hos oss for å
skaffe det nödvendige til den nr.tiske arme og flåte I dag gjeller
det om å få flere av nazistike divisjoner som er plasert i vårt
land til de forskelligo frontavsnitt, hvor de så sårt trenges. I de'l
hjorne sentrot i transeorten ble sprengt i filler, oppstod der en
fullstendig virvat og kuos i den tyske transport. Når dertil kommer
at våre patrioter, samtidig med denne vellykkede aksjon mot administl
sjonsbygningen ved jernbanen og strre og mindre angrep mot den
direkte tbansport i östfold, Vestfold og ikke minst på Sörlandsbanen,
er man klar over at hjemmefronten har vunnet sitt störste slag mot
okupasjonen. Den tyske jernbane transport er så fulstendig lammet
i östfold, Vestfold og ,<:rlandsbanen og der or de steder hvor ,ksjone
er så godt gjennomfö'rt at det vil ta over en måned å utbedre de skade/
at aer kan taes opp bare en meget liten inskrenket trafikk. Den aksjcn
SOM våre patrioter der haw utfört ontales ted agtelse og ære i hele
den fris pressc og radio, må imidlrtil annspores å slå til ennå mer
oftere og ennå mer onf,-,ttende i hele vårt land.

Undel uhörlig Sverige). Uttalte
professor Han spör å engstelig om, hvordan forholdet i Norge
og Banmark vil bli. Stadig JAper der meldinger inn om terroraksjonex
mot våre broderfolk. Nå nar nazistenes nederlag er nær forestående
er det ikke usansynlig at nazistene vil slå rund seg i vilt
raseri og vi vil få hi5re ennå verre ting. Skulde vi stående å sepå
at våre naboland blir til intet gjort, sa har vi ingen rett til å
tale om Norden og langt mindre on broderfolk. Om ikke vi skulde
hjelpe våre små nabo larld i nödens stund, og hvordan skulde vi så
vente forståelse fra de store makter, siger den svenske )rofessor
141man?.

Ledelsen for hjemmefronten har rettot en
advarsel til befolkningen, om hvorledes de må forholde seg når de
kommer over veepen, som blir sluppet ned fra fly. I varslen sies det
at disse våpen tilhbrer ene og clene de norske hjenmestyrker og
skulde de komme over slike vapenlager som or kastet ned fra fly så
er det enhver hederlig og ±1ig landsmanns plikt og raportere dette
til frihetskjemperne som tar sog av våpenene. Tilslut blir det
rettet en alvarlig advarsel til dem som raporterer slika lagere til
tyskerne eller de såkalte quslingmyndigheter og det er samtidig
rettet en advarsel til personer son forråder slike lagere til nazist-
ene vil bli straffet etter de militære straffelover, nar vårt land er
fritt. -"Kjemp med oss for Norges frihet"

vvvVVVVVvvv
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Neldinger söndag 25 mars 1945.

NaziIdrett. Hirdens idxettaleker.
Ts-1o,'18,00. (20) r ens idrettsleker fortsatte idas ned
storslal&m_og-patruljelöp. Blandt æressjestehe så en hirdfordelings-
sjef Thronsen,hirdidrettsleder Oharles Slalåmlöpet Gikk kl
12 nedover net Randsfjorden. Ove Tonning var (een förste son satte Utfor,
nen han falt og fikk darlis tid. Per Lndersen noterte åeg for 1,15,3,nen
tdp nunner etter forbedret Henry Karlsen tiden til 1,13,1. Den stod inn-
til Bjarne Karlsenkori oe pres et den ned til 1,12,2. Knut Ellingsen fra
201itiet var en åtor overfraskelse og plasserte ses like inn på Btarne
arlsen ned 1,12,6. Etter han kom Vikanoen som i lencre tid har vært
sykmeldt'på'grunn av benbrudd,og satte tide n nesten to sekunder bedre,
nemlig 1,10,5,en prestasjon - etter hans lange treningsfarvær.
Poengene fordelte seg i slalam sli: Fdrergarden ,20.Gernanske S.S.
18, politiet 16,hirden 9 og N.S:U.F. 4. Resultater individuelt:
1,Sverre Viksmoen,förergatden 1,1o,6. 2 Bjarne Karlsen,Gernanske S.S.
1,122. 3 Knut Ellingsen,politiot 1,12,6. 4 Reidar Karlsen,hirden,
1,13,1. 5 Gunnar Verpe,politiet 1,14,4. 6 Per .endersen,Germanske S.S.
1,15,3.

Patruljelöpet fant sted k1.15 med start
av 9 lag fra de forskjellise formasjoner. I patrUljelöpet var innlagt
övelsesstasjoner med skiftning,nelding,håndgranatkast og avåtandsbedbm-
nelse. Lagene bestod av fen nann. Patruljeföreren bar gevær,mens de
,3vrige nedlemner hadde 8 kilo pakning. Förergardens laG 1 kon inn son
nr. 1 og hadde paseert to lag,men like etter fulrte politiets lste leg
som hadde startet :e0 minutter et'cer. Hirdens lste lag lot hellcr ikke

vente lenge på seG og fikk notert dagens besto ldpstid 1,20,5. I avstanda-
hedbmnelsen var hirdens 2 lag best og fikk ?? tillegg. I nundtlig mel-
ding var förergardens lste lag best og de fikk også 0 i tillegg. I hånd-
Granatkast var politiets lste lag best ned 2 ninutters tillogg. I skyt-
ning vant hirdens lste lag os Gernanske S.S.med 3 minutter i'tillegg,
ldpet med övelser ble resultatet : 1 Hirdens lste lag 1,40,50.

2 politiets lste lag 1,42,50. 3 N.S.föreraspiranter 1,48,36, 4 Gernan-
&ce S.S. lste lae 1,50,12. 5 förergardens lste lag 1,54,23. 6 Gernanske
S.S. 2 lag 2,0,24.

Resultatenc-etter putruljelbpet idag er
at hirden leder med 92 poene,politiet 62,förergarden 49,Germanske S.S.
43,4,föreraspiruntene 24 og N.S.U.F. 23.

FORTSETTELSE. 

UF:lo,19,00. (23) Idag ble hirdens ski-idrettsleker avsluttet
med hoparennd Kampen-bakken vee Bleiken. DaJ:ken var i cod sta d og
forholdene var fine. De forskjellige deltagende fornasjoners standere
snykleet bakken. hange av 12,7'gdas folk var koieeet langvegsfra for å ov-
ervære rennet.Det ble oppnadd gode resultater .Dct var bare ett fall
hver omgang. Rennets frste hop)er var Olav Skjallaug son'hop)et 55'ne-
ter,ganske pent. 'eidar Kerlson son var en av favorittano,hopet 53,
litt saks,men ellers st3tt. Han lå -odt an på flott stil, Son en av de
siste kom Magne Tolgensbakk pa 52,1 2. Onsangens lengste hopp hadde
Kåre Haugerud på 55,1/2 meter.

annen ongans ble dot nyttet topp-fart og
lengdene öket betydelig. Skjellaug apnet nod 61 meter..deidar Katlsen
ekte til 61,1/2 som ble dagens lengste hopp, Hauserud top?et 60,1/2 og
Tolgensbakk 58 meter. Det ble skarp konkurranse de fire förste plas-



sene og ved utregni£2.gen seiretkeidar Larlsen ned Olav Skjellaug og
Lagne Tolgensbakk pa de neåte plasser, Pöcngsfordelingcni hop-D ble at
hirden ble best ned 25 %,politiet 17 %,förergarden 9 ,fdreraspiranter
8 %,N.S.U.F. og Gormanske S.S. 4 ;;.

Hinisterpresidentens prenie for samlet po-
enesum i alle övolser tilfalt hirden. Cvrige æresprenier var hirdstabs-
loder Sæthers premie i langrenn son tilfalt Lathias Exensen,fbrergarden
Hirdidrettsleder Oharles Hoffs premic i hopp tilfalt eidar
hirden. Ortskonmandanten på Brandebus -remie i slalam- tilfalt Sverre
Viksnoen. Sluttpoengene etter alle bvelsene ble at hirden vant med
97 c4.Nte 2-ble p6litiet'69 %,Nt. 3 förorgardon ned 58 %.Nr.4 Germanske
S.S. med 47 '70 Nr. 6 N.S.f3reraspiranter e".ce3. ned 8 %.

Fortsettes.
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NAZI-IDRETT.Fortsatt.

Stevnet ble avslutet med kanerataften på Brandebu hvor Hirdidretts-
leder Charles Hoff delte ut premiet og diplomer.

SORUNDSMESTERSKLPET I INNENDORSIDRETT.
bslo,19,00, stiansand: ble holdt idae -.4"ibtiansand, Resultatene

ble: Dnner höyde med tillöp 1- Inger Brunsvik 1,35.- 2 Ruth Vatne,1,30
Signe Ferdinansen 1,22.

Lengde uten'tillöp: 1 Inge:, .3runsvik 2,40.
Ruth Vatne 2,37.-3 Signe Ferdinansen 2,22. Kuleåtbt: 1 Signe Ferdinan-
n 8,39.- 2 Inger Brunsvik 8,04.  43 Ruth Vatne 7,48.

Herrerlhbyde uten tillp. i Magne Sliperstad
1-32,05 .-2 Birger Vistneå 1,22,05.- 3 Ove Myrre1,22,05, Langde uten til
løp: 1 Harald Rygnestad 2,91.-2 Birger Viktnes 2,87.-3'Magne Slipersts4
2,85. Kule :1 Ratald Rygnestad 11,05.- 2 Ole Svigård 9,82-3 Eathias
Lrrestrassel 7-9,75.

KRETSMESTERSWET I SPRLNG
nro,21,00. 25 Stavanger: uten tillöp ble avviklet i Turnhallen idag.

Dessuten var det konkurranse i hbydo med tillbp os kule for daner.
Det ble oppnådd en rekc gode resultater. Cecilia Olsen satte ny krets-
rekord i lengde ned 2,35og Irna Todnen noterte sog for ny kretsrekord

höyde med tilldp ned 1,33. Det beste resultat i kulestöt oppnåddes av
Edith Todnen ned 10,38.

I herreklassen ble Sisfr[hd Brekke,Vikiig
doVbelt-nester ned 1,43 i höyde uten tillbp og 2,86 i lengde uten till-
lbp

INNBRUDSTYVERI I BERGEN.
lo,21,00. 26 Bersen: Fra en av sjbbodene i Sandviken 1 Berg-

, n er det natt til lördag stjalet av noen forsyninger ned kolonialvarer
Ved hjelp av et brekkjern har de kollet seg inA og tatt ned seg omlas 15

sekker sukker,flere kasser med sardiner,et stbrre lager-parti bokser ned
Viking-melk samt buljongterninger.

OFFISIELT FR4 ST4TSR1D4 22 mars  1945,
Zslo,21,00. 7 Innenrlksdepartementet: Direktbr os overlmge

Ved Vensmeen sanatoriun R,T,Magnussen meddeles i henhold til sbknad av-
skjed fra og med 1 juli 1945.ByInge i Trondhein Nold,neddeles i hen
hold til sbknad avskjed fra og med 1 juli 1945.

Kirke og Undervisningsdepartementet: Fra 1
april 1945 opprettes et dosentur i Zoologi, Universitetsstipendiat Y.Hag-
on beskikkes som dosent i zoologi ved universitetet fra 1 april 1945.

Departementet for Lrbeidstjeneste og idrett:
Sveitförer .4,Benun forfrencies til fy1kningsfbrer i Norges „rbeidstjeneste
fra 1 april 1945. Sveltfbrer K.Rustad-NEess forfrennes til fylkingförer
i Norges 4rbeidstjeneste fra 1 april 1945.

'llatisdepartementet: Byskriver i Trondhein
0. Pfaff I neddeles i henhold til lillegslovgivningen on aldersgrenser
avskjed i nåde fra sitt embede fra og med 1 april 1945. Sorenskriver 111
Nord-Hednark 0,Holmboe,meddeles 1 henhold til lov av 20 desenber 1944
avskjed fra sitt ambede fra 31 mars 1945. Kriminalkonnandbr P:Midtrbd
konstitueres som sorenskriver i Nord-Hedmark fra 1 april 1945.

PRTSFORHOYELSE FOR NORSKAVLET HVETE.
Usl6,21,00. 28 Pa foranledning av Nmringsdepa rtementet har

prisdirektoratet forht5yet den pris statens kornforretning kan betale for
norsk hvete av 1945 ars avling fra 38 til 42 öre pr, kg.

Begrunnelsen for prisforhbyelsen er den at nan
bnsker å stimulere hveteproduksjonen både fordi vi trenger hvete for å
kunne betjene de syke ned et brukbart brbdmel,nen ellers fordi nan av
hveteavlen får större nmringsverdi enn av de andre kornavlinger,da det
jo kan utmales til brbdmel en betydelig stbrre del av hveten enn av de
andre kOtnslag.
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DÖDSFLLL. 

Oslo 118,00.(21) Skien: Kjbpnann V10 Coward peieren av det

kjente firma G.Coward i Skien,döde p1øeiig idag under en skitur.Wiggo
Coward var fbdt i Skien i 1892,men tok handelsskoleeksamen i Tyskland
og tilbragte senere en kort tid i Lnerika,1927 blehhan direktör for
Skiens aktiemölle og siden 1926 har han vmrt förste direktör i Skiens
fjordens nye Kreditbank. I 1926 ble han utnevnt til fransk konsularn
agent for Skien og Skiensfjorden.

DE FINSKE ;,RBEIDERE BEGYNNER STILLE LÖNNSKR.f,V.
0slo,_7130:-19 S ockholm De finske lokomotivförere

truer med e. ga til streik fra 1 april hvis ikke linnskravene deres blir
nfridd,nelder Lftontidningen fra Helsinki, Trafikken til Sovjet Uni-

onen og transporten av matbarer vil imidlertid bli o3,rettholdt FE:31g-
ene av en slik streik er uoverkonnelige,da regjeringen stiller seg
meget imötekonnende og det lett kan före til at andre yrkesgrupper reis-
er liknende lönnskrav,skriver avisen

Bakeriarbeiderstreiken nærmer seg sin avslut-
ning,idet cnkelte större bakeribedrifter hnr erklært scg villig til
å undcrtegne den nye avtalen. De bedrifter som undertegner får bemyndig-
else til a gjenop)ta arbeidet med sine tidligcre arbeidcre.

RESULTLTENE  LV DE FINSKE
u-s10,17,30.cr5T- Stockholm: Det endelige resultat de fin-

ske riksdagsvalg foreligger ennå ikke Hittil er det talt opn 1,632,342
stemne2 som fordeler eg for de störste partiers vedkonende slik: •
Sosinldemokratene 417,719. Det'Demokratiske Felkeparti-sosialister,
konnunister og anåbrukere- 403,281.Bondeforbundet 349,326.'Samlings-
partiet 243,283. og Det Svenske Folkeparti 140,695 ste=or.

INNW,MLING V GWHIFOT-TOY TIL SKOGSR=WRITE. 

1o,17,30. (18) For å sikrc vedforsyningen nå et stort

ntal skogsarbeidcre og andre bli satt inn i vedhogston Disse trenger
1 stor utstrekning arbeidsskotby. For å avhjelpe nangelen Da hve1ig
skotdy cr det at Næringddepartementet har bestemt at dtt skal sanles

til bruk under vedhogr+ Dr,ter dr. r:,rrin4ngen at rIC

Jor. lecrez «Jnin guinn.sLt) -71.2sLra4s sk(..1 Ufl..iOf anvist ct p(A,Lh3cre
barnesko. N0T.B.(0s1o) har henvendt seg til Næringsdepar-

tenentet og spurt om in-Isanlingen og hvordan utdclingen av gurriistvl-
ene skal foregå ?

Innaamlingen vil bli foretatt av dc respektive
forsyningsdepartenonter,son gir kvittering for hvert par innlevrte
stövler. Stövlene vil des bli anvist gjennoll forsyningsnenndanc til
forbrukerne direkte og dels bli stillet til disposisjon for institusjon-
er og bedrifter sou skal xrive vedhogst, -Men kan en være sikkcr pa a
få skinnsko selv om en har fått anvisning ? Forretningenc i de större
bycr sitter inne med ganske gc,de-utvalg og det vil være höve til å
bruke anvisningen i andre kon uner enn der en leverer stövlene."

aV-',RTEBöRSILI,NWTT FLORERER.
nslo, 18730. 19 Tromsö: Flere svartebörs-affearer er i disse

dager avgjort av prisretten i Tronsö. Bl.a.har en negler fra Troms6 og
en innkjöpssjef fra Nordland stått tiltalt for i fjor å ha kjöpt 100
tonn fisk son skulle ousetbes på svartcbörsen i Bergen. færen ble
inidlertid op)daget alr prismyndighetene i Bergen,men da ville hverken
megleren eller innkjöpssjefen kjennes ved fisken,Innkjpssjefen som av
retten ble overfrt det störste ansvaret ble idönt 6 nåncders fengsel.
Megleren fikk 5 måneders fengsol De ble dönt til å betale kr.2000 i bot
hver,

En sildetilvirker fra Tromsöysund som hadde solg
130 tenner sild ulovlig er ilagt en bot på kr. 4000 subsidiert 90 dag-
ers fengsel. Videre ma han tåle inndragning av kr.6400.

To personer fra Tvonsö son hadde brutt seg inn i
en for etning ibg stjålet rasjonerte varer er idönt 9 rlåneders og 100
dagers fengsel.

,To kjöpnenn fra ronsd har stått for prisretten tiltslt
for ulovlig sarg av fisk.De solgto i 1942 et parti fisk til Oslo som
dyrefor og tok'svmre priser.De ble ilagt böter og inndragning,men ved-
tok ikkePrisretten fastholdt boten for den cne non nedsatte den for den
andre.Begge nå tåle inndragning av norfortjenesten.
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FISKERIOVERSIET. 

bslo,22,00. (30) Fiskeforholdene i uken som endte 17 nars

var skiftende. I ukens löp foregikk et godt vårsildfiske i Egersundsdis-
triktet,Ryfylkefjordene og i onrådet nord for Karnby. Settegarnsfi'sket
falt best for Egersund og onrådet nord for 1-armöy,mens snurpefisket först
og framst foregikk i Ryfy.kcfjordane. Lot slutten av uken var fisket i
avta,:-ende. I Trons ble det uken tatt nocn snåsildfansgter,nen fisket er
sterl-ct heLiie på grunn av mangel på driftzmidler.

Skreifisket foregikk under vuriable fiske-
forhold. I Lofoten slo fisket meget v Godt til og alle stbrre fartöyer
kunne drive ontrent kontinuer1ig. Det er stor fisketyngde tilstede fra

tamsund og östover,og utsiktenc for fisket synes nå 2eEetgode. I andre
skreidistrikter var fisket i större grad heiwiet av luindre gode 11.sk‘-

9 forhold og andre vansker og utbyttet kunne vært lstUtre. Det ser ut som
om det overalt er bra med skrei under kysten,og det tas gode fangster
når fartöyene korlier til.

Kystfisket fortivrig var til dels bra.Det tas
ganske gode kveitefangster med garn'i Saltendistriktet i Nordland der det
også foregår et utstrakt heimefiske, På Helgcland foregår det adskillig
skjellgravning,men det er slutt med rusefisket. I Tröndelag og pa 1Mre
er fiskerne uest oprtatt med skreifisket, I Sogn og Fjordane fåcs det nå
gunske gode torskefangster i fylkets nordligste kyststr6k. I Hordlands
kyststrUk foreår det til dels godt seigarnfiske, På Sörkysten neldes
det on gode fangster av sei og lyr på strekningen Lindesnes og vestovcr,

BTENDSELSFORBUD I BERGEN.
bs 0,22,00. Bergen: Fra 1 april er det forbudt å bruke fast

brensel til husop)varnning i Bergen. Sykehus og lignende er dog unntatt
fra forbudet.

F"TESKIPET "RONSW,L" LNGREPET LV LLLJRTE FLY.
o,22,00. esund : Lllierte fly ha-r angrepet ruteskipet "Rons-

dal" utenfor lIoltuBtrand på Sunnnbre og en liten fiskebåt fra Leindby.
Tre nennesker ble drept, " Ronsdal" ble angrepet av to bÖlger med fly-
to av flyene lot nitraljösene spille og det haglet formelig med.kuler over
skipet og passasjerene. .;ngrepet kostet et menneskeliv og 7 personer ble
såret. Skipdt kunne fortsette reisen. Omtrent sairbidis ble fiskebåten
"Norden" angrepet av fly ved einöy. Osså denne gang ble nitraljt5sene
brukt og to mann ble drept på stedet, En tredje ble alvorlig s.lret.Båten
ble delvis ödelagt.

S=EN SE:LL KJ(5PE LLL  TWNEST.J.
U-sT-o12230. (32) Kristiansand S: Etter det .",gder Tidende erfarer er

det na konmet istand en ordning slik at staten kjöper op) all stav til
fastsatte priser. Som kjent er det tedligere gitt statsgarunti for en viss
sum pr. lest,rlen son transportsituasjonen å ligfer an,mcget av den gan1e
staven liggerennå på lager,har stavhandlerne ment at det ikke cr forsvar-
lig å kjöpd inn på nytt • Det er svwre su..L.er det dreier seg on fot leve-
ring av 80,000 lester. Det har detfor vært arbeidet for at staten ,son
krever det store kvantum stav,også skal gi fullgod sikerhet "for avset-

414.4ingen og det er resultttet av dette arbcid som nå foreligger.

SYV NYE'DöDSDOMNER I DANURK 1
Oslo,23loo. 34 Kjöbenhavn: Pres_ekontoret hos der höchre S.S.

- und polizeifuehrer i Danmark meddeler at det cr avsagt sju nye döds-
donner. I henhold til kries1w:en er disse danske statsborgere dönt til
Wden for sabotasjehandlinger.'
Unaker George Wilheln Stailgård,33 år gevine1.
Sjbmann Hans Brahe Salling,28 år gamel.
P.adiotekniker 3-örn Andersen,36 år 4:anmel.
Tidl.politikonstabel Sven George densen,36 år
Kontorist Kai Olscn,34 år
Vulkanisör Kai Leo Ohristensen28 år ganLiel.
Læregutt Einar Ole Masolff,20 ar ga=e1.
Student Henning Dreyer er d3nt til 10 års fengsel for å ha doltatt i et
forsök på å Aandre et unifornslager.
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NAZISTIAN, I NORGE VIL BYGGE MEHOSPIT;.L VED HJELPJV. J.LHISSER.
s 0,2 ,00. -(1) et le for en tid siden i pressen s t igang
en innsamling til fordel for et nytt barnehospital. I den forbindelse
har N.T.B.(0s1o) henvendt se4 til medisnaldirektören Ostran for å få on
uttalelse ou denne saken. Medisinaldirektbron uttaler:
" hens det i våre nabolanfl gins flere sykehus son er bcregnet på be-
handling av syke barn har vi hrfi landet bare on avdeling ned ca.50
plasser for hele landet. Til sannenligning *kan anfres at Danmark för
krigen hadde 5 barne sykehus ned 600 senger,Sverige hadde 10 sykehus med
660 senger oE Finnland 3 barnesykehus ned 160 senger. Ideg har Finnland
ca.400 plasser for barn med den moderne avdeling som ble bygd under '
krigen. I forhold til folkenengden blir dette for SveriGe avdelingspla:ss
til ett barn pr.7000 innbyggere.For Dannark en pr.6000,FinAland on pr.

ki50,000, Norge ligger således sörgelig tilbake ned on pr.60,000,1angt
ak etter pa dette onråde. Planen om å skaffe ner avdelingsplas:.: for syko
barn har dertbr vært tatt opp allerede for en rekke år siden i forbindol-
se med Rikshospitalets nybygg. Hittil er inidlertid bare don ene av de
nye kirurgiske avdelinger og den nre röntcen-radiun avdelingen blitt
oppfört ogp.g.a.naterialvansLeno na under krigen er arbeidet med den
Z3vrige del av nybygget stopet opp og det"er dessverre liten utsikt til
å få planen on ny barneavdeling realisert,for byeblikket.Ved siden av
Rikshospitalets barneavdeling har en av de nedisisnske avdelinger på
Ullevål tatt inot et begrenset antall syke barn. Behovet er imidlertid
langt fra dekket og bare for °slos vedko nende er situasjonen slik at
nange barn som trencer byebliknelig innlegging på sykehus ikc har kun-
net mottas. I andro tilfeller er barna först konnet inn etter flere nåd-
eders ventetid. Man har derfor tenkt på å kjiipe eller leie et skikket hsu
og innrede det til barnehospital. Man har allerede sett på et par hus i
Oslo oneen,men cet er ennå ikke tatt stannpunkt til hvor hospitalet
komier til å liggo. Selve innredningen komner til å bli innredet helt nod
erne og barna vil bli behandlet av spesialutdannete læger og sykeplei-
eskor. Innredningen vil bli foretatt av helseavdningcn son ogsa km-
mer til å stå for driften av jospitalet. Det er neningen å skaffe plass

50-60 barn og det vil bli tatt inot barn fra hele landet. Betyd-
'n.bngen av å behandle "syke barn i egne avdelinger afskilt fra voksne pa-
sienter har stadig vuJrt framholdt • Det er vanskelig på forhånd å be-
regne hva innredninGen vil konne til å koste. For det frste na det an-
skaffes en rekke spesiala-nparater,sengcutstyr,eto og dernest nfi nan være
forberedt på anleggsarbeider av forskjellig art son f.eks.skyllerum,
vaweanlege osv._Hva utstyret angår har nan allerede beeynt a Yreffe
eforberodelser. 1)et vil for de flecte synes son om det i forbindelse her-
med reise seg uovervinnelige vansker,nen helseavdelingen vil ejöre alt
for å overvinne dem. I sanband ned dette kan det være av interesse å
ontale op)rettelsen av Oslo Morsmelksentral.Den frste i sitt slag hor
i landet, Det nfitte skaffes en rekke spesialapparater son f.eks.sterili-
sator,kjöleskap,etc.og bare innstalleringen av varntvanns-anlegget og
det elektriske anlegg böd på nange viderverdigheter. Llle disse vanske-
ligheter ble imidlertid overvunnet etter 'at utrettelig arbeide og sen-
tralen har son kjet vært i drift og stadie frangang de siste to år
og er til uvurderlig hjelp for mange syke og for tidlig födte barn.
Innredningen av en ny avdeling for behandling av syke barn inlgår son et
ledd i'omsorgen for nor eg barn sannen med. oprettelsen av kontrollsta-
-joner,morsmelkstasjoner,barneheiner,n6dre og födeheiner og barnehager.
Det er et av de tiltak son gjt5res til vern om den opyvoksende slekt.
Og der igjennom til vern om folkehelsen.Da det er så viktig sak dot her
gjelder-en sak son angår enhver,biJr alle være med på å stötte opp om
don. Jeg vil derfor nytte anledningen til å rette en intrengcnd ,e appell
til alle om å stötte opp on det nye abrnehospitalet slik at planen
kan realiseres.Det er först og franst ökononisk stötte som trenges. Nan
har allerede hatt den glede å motta en del stötte bclöp til formålet,non
alle bidrag er velkonne,selv det ninste.Liste er utlagt i avisen eks-
pedisjoner. Bidrag kan dessuten innbetales direkte til helseavdengen
eller til postgirokontonr. 5225. Vedkonmende som vil gi bidraget har
da bare å gå til nærmeste posthus og betale det der. 1.1c7ittering vil av-
senderen siden få i posten.

RETTELSE: 	 Hellnelding nr.9,(Se side 3) fra Stockholn om de finske loko-
notivförere truer med streik,trekkes tilbake."
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Meldinger nandag 26. nars

TIL FORTROLIG ORIENISRING, 11Æ TIL OFFENTLIGGJ6-2,EISE.
Det vesentligeaV stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

Te nforklarin : O.R. Oslo Radio. S.R. Svensk Radio. F.R. Finsk Radio.
D.R, - Dansk Radio. Oslo Tysk Kontrollert "NTB".

UTT FOLK 0.11 J'SSINGIJNE.

Oslo 11.00. (2). Etter Svenska Dagbladet og Stookholmstidning
Ens neldineer vakler jbssineene for tiden fran og tilbake uten noe fast
holdepunkt og ejör igrunnen en ynkelig ficur. Ifblge disse to Stookholms-
aviser har nenlig Hjenmefrontens most kjente illegale blad "Fritt Land"
fölt seg kallet til på en sensasjonell måte å advare mot den truende
konmunistiske fare i de befridde deler av landet.

Den illegale avis oepfordrer ekskongen
til ongående å slå see ned i det befridde område for å sa.ac allc borgerlige
kretser av Hjemnefronten Qrl seg. 1ler helst vilde nok Fritt Land
nontere "ekskoneen" sam cn slacs forsvnrskanon i :I.rkenes mot bolsje -
visnen. Son situasjonen har utviklet seg i Finnnark, vil den også ut-
vikle see i Norge forvrig, dersom Hjennefrontens "bnskedrbnY noensinne
skulde ga i oppfyllelse og vi skulde stå overfor de röde horder uten den
tyske bcskyttelse og uten noen nasjonal seeningsreccring.

Kong Håkon, skriver ii-jemmefrånt - bladet,
er den eneste som bes-l.tter den nödvendige autoritet til å samle alle
antibolsje,rikiske kreGser on seg. Og sa blir språket not bolsjevisnon
enda skarpere:

Vi vil under ingen wstendigheter finne
ss inoen koniunistisk innflytelse i Forge oe den borgerliee del av Hjemme-

fronten vil hvis det blir nbdvendig bekjennpe slike bestrebelser med vå)en-
lenkt,

Det ser altså ut som on skoleeksellplet
Kirkenes hvor konnunistene har fritt spillerum har fått åpnet bynene en
smule på den nest betydninGsfulle illeGale avis; Likelcdes ser C-1Ct Ut til
at disse,som vet alle ting bedre enn allc andre også har innsett den
dödelige fare for folk oe,land. Men istedetfor d kjenpe san_en ncd andre
frivillige i en nordisk forsvarsfront not bolsjevismen, applaudercr de
framleis ivrig på Londons og Loskvas bud når en eller annen sinnsvak
sabotasjehandling bdelcgeer norske verdier, utsletter norskc tiv cr:
vanskeligEjbr forsyninesspbrsmålet i enda sterkere crad. Dc ser allcrede
den rbde skyggen pa veggen nen de kniper bynene godt igjen og bestrider
teoretisk hva tilstcndene i Kirkenes i praksis bekrefter. Det er Jössing-
logdkk, skriver Fritt Folk.

1.10RGENPOSTEN OM SLBOTLSJEN.

.R. 12.00. Morgenposten skriver i sin lederartikkel
idaeblandt annet:

Beviset fer at det ikLe cr grunner
som ligger bak sabotasjehendlingene har våre rnte landsmenn i London selv
1P-vert. Fra hbyeste hold blandt rbnlingene forcligger det utrykkelige
uttalelser om at en invasjon fra den kanten kan det ikke reknes med. Hen-
sikten med 5deleggelsene kan derfor ikke være å vanskeliggjbre den tyske
vaernemakts forsvar av norsk onråde. Hensikten kan ikke mre annen og er
ilke annen enn å skape det kaos som Gir muliglleter for å gjennomfbre den
revolusjon not flertallets bnske og vilje.

Innfbrelsen av bolsjevisnon vilde bety
dbden for det norske folk, ikke bare den bokstavelige dbd for mance, san
resultatet sikkert vildc 1511, ncn den åndelice og naterielle am for alle.
Slavekår undcr et ubarnhjertic statanaskineri for allo unntaken de få
ledende, vilde bli folkets lot. Vår caJle nasjonale kultur vilde bli
utryddet sammen mod religionen. Landet vilde ea inn i den nbrkeste natt,
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0DFIRN KL BLI HåVDINGLR NU.

Oslo 12,00. (4). I siste nun er av Ragnarok drar innenriks-
råd Dahl til felts not ordförertitelen son etter hans mening ikke lenger
er treffende. Han forcslår at man innfbrer titlene byhövding og herreds-
hövding istedetfor ordförcr. Betegnelson 1125vding kan også etter innen-
riksrådens nening•anvendes på forvaltningslcderc av hbyere orden, slik
at fyr:csmannen kalles fylkeshövdinc ( i harmoni ned titelen for det
tilsvarende enbete i vårt naboland), regjeringens sjef regjerings
hivdinc  oc  statssjefen rikshövding Ved a brukc betegnelsen Mvding fra

i_den överste spiss  oc  nedover i de nevnte ledd i den offentlige admini-
strasjon, vil man oppnå å syhboliscre rikets enhet på en måte som kunne
ha praktisk betydning, skrivcr i.,-Jlenriksråden.

DåDSF.UL.

Osle 12.00. (3), Fra SklEbn neldes at den kjente Ijarding -
felespillbmann jsten å. Dahle, Tinn er ddd, 73 år gannel. Han hörte tj.1
en og kjent .spillenannsslekt og hans far ble i tid ansett
son den beste hardingfelespiller i Telemark.

S.R. 12,30. Fra Jylland neldes til danske kretser i
Stockholn at to kjente læger i 'Vejle er blitt ncd. Revolverbe-



vep'jede nenn banket på hos overlæce Bochholdt  oc  hos overkirurg Paul
Fjellborg og ble på begge stedcr sluppet inn i 12cenes villacr. I det
förste tilfelle ble dr. Bohcholdt skutt da han åpnet dören og hos kolegacn
fikk såvel denne son hans hustru ordre on å kle på seg. Dr. Fjellborg
ble derpå bcerdret å begi scg ut i bakgården dcr han ble skutt,

Fra -'15benhavn neldes videre at kirke-for-
standeren i Zionskirkon i Esbjerg Benzen ble skuttav et antall revolver-
bevepnede nenn i det rummet hvor han sov.

.ntallet dödsoffer mot Shellhuset i :bben-
havn er nu etter et tysksensurert telegram steget til 140.

ELDINGER .

O.R. 13.50. Lahdbruksdepartenentbt, produksjonsdirekto-
ratet, har i et rundskriv til jordstyrene gitt et oversyn over akcrarealet
i 1945. Her heter det blandt annet: at det ikke kan påleges noen å ha
nere enn 40 % av den dyrkede jorda oppe til å)en åker. Nar det gjelder
korndyrking så nå denne ikkc påbys hdyereliggende distrikter eller andre
strök hvorslik dyrking er så usikker at en ikke regelnessig kan regne å f8
modent korn. Wnderne må stå fritt mbd hensyn til valg av sorter, men da
det er stort underskudd av brbdkorn, hvete og rug, bör dbt henstilles til
bönderne å dy'rke disse sorter i så stor utstrekning son det er forsvarlig.

Når det gjelder poteter så er det slik at
bruk ned over 5 dekar dyrket jord likter å ha et ninsteereal opå 0.2 da.
pr. husstandsmedlen, nen det nå sta den enkelte bruker fritt a öke potet-
arealet utover det son er pålagt. Det da såframt han har settepoteter
og ellers gode vilkår fer potetdyrking.

A redusere potetarealet må bare gpres der
hvor det er påviselig mangel på settepoteter. Det må i så fall saes rot-
vekster, plahtes grönnsaker eller dyrkes korn til modninc på det reduserte
potetareal. Grönnsaker må fortrinsvis ålegges de gårder son tidligere
har dyrket grönnsakerogsom må antas a ha vilk-r for dyrking til salgs.
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LLLDBIUICSI4ELDINnR. For tsatt.

Ir er det nere aktuellt enn noensinne
å ta spffirepröver av alt korn sO4 skal brukes til'såkorn. Statens frökon-
trollanstalt i s har bestentc regler for hvordan prbven skal uttas.
Det heter blandt annct at av ct )crti på inntil 10 sekker tais det prve
av hver sekk. Jv particr mellom 11 o_ 100 sckker tas pröve av hver fente
sekk, dog ninst av 10 sckker. I.Ian nå vca -)rövetaking forvissc seg on at
det ikke er noen forskjell i k';'alitet do cnkelte sekker. De uttatte
pröver blendes godt saajen , Ltgcer kornct i haug eller binge, nå det
blandes Godt f5r pr3vetakingen c)g prvene tas ut på forskjellige steder

g i forskjellige dybder i heugep.
Ved uttakelse av prver til beste_imelse cv

vanninnholdet nå pröveno vwre på ca 1/2 kilo son strnks fylles på flaske
eller boks og scndcs til vedko_nende frkontrollanstalt.

Landbrukssekretær ;:ormby har gitt fölgende
opplysninger QU forholdene foran v'Lronna i :,ust ,sder:

Det pålagte areal er noe nindre satimen-
liknet med ifjor, nen (,et sor likevel ut til å bli vandkelig med å grcie
det pålagte arcal. Særli; blir det venskelic med settepoteter. Derimet
for såkorn ser det ut til et beholdningenc skal strel_ke til. Gårds -
arbeidere er det fortsatb venskclig å få tak i og videre er trekkkaft-
spörsmålet på langt nwr lbst, I :,ust er det nang9 bruk som ikke
har hest og det kan bli vanskelig for disse å få gjort varonna i rett
tid.

Heldigvis, sier sekretwr 'dornby, så er
det mcste av kunstgjödsla ko.luet fran.

Det er nange ting som tyder å at det blir
tidlig vår iår, og det arbeides hardt i gartneriene med å f,a fram tidlig-

rbnnsaker. En håper her å kunne Greie det forutsatte areal. :,ltså, vi
‘iran si at forholdet ligger bra tilrette ned hensyn til kunstgjMsel og

såvscer, men dåråigere tilrette njr act njelder arbeidshjelp c)[_ heste-
hjelp.

På Q.,runn av at hvetedyrkingen er gått sterk-:
tilbake, har prisdirektoratet for a stimulere hvetedyrkingen funnet å
kunne forhöye prisen på hvete med 4 örc pr. kilo i forhold til ifjor. De
Svrige kornpriser er uforandret. Prisene for korn av1945 års avl blir da:

livete 42 5rc pr. kilo, ruG 38, bygg 35,
havre og blandingskorn 32 öre pr. kilo,

Som tidliscre meddelt fra landbruksdepartp-
nentet har prisdirektoratet factsetu nye bestenmelser om priser for ved-
tömner til vassdrag. Grun=isen er vesentlig son ifjor kr. 21.50 pr. kbn.
for gran og kroner 19.00 pr. kbm, for all furu. Hertil konner et tillegg
på grunn av de vanskelise driftsforhold ned kr. 3.00 pr. kbm. og for skog-
eiere son driver 100 av det pålaGte kvantum ytterligere et driftstil-
skudd på kr. 3.00 pr. kbm. for hele-det frandrevne kvantum.Bestelimelsen
;jeldcl. for 3stlandet, Wrlandet oc Wröndelag og nærnere bestommelser vil

inntatt i pristidende nr. 4 for 1945 hvortil henvises.
Videre er fastsatt swrpris for levering

av tedtbmmer til jernbanen langs jernbanelinjer. Grunnprisen er her kr.
20.00 pr. kbn. for gran og kr. 17.50 pr. kbm for furu. Hertil konmer det
forannevnte tillegg på kr. 3.00 for vanskelige driftsforhold og for skog-
ciere son driver fran 100 5; av de inngåtte kontrakter et ytterligere til-
legg på kr. 3.00 pr. kbm, fast mål for hele det framdrevne kvantum. For
tremånadersved levert ved jernbanelinjen til gjelder de fastsatte stasjons-
prisef med fradrag av 15 kroner pr. storfavn. Pris på rot for ved til jern-
banen blir å berekne alt overensstenmende bed de gjeldende bestennelser
for prisberekning av yed og tönmer på rot. Dog slik at prisen bereknes ned
utgangspunkt i.levering langs jernbanelinjen og med fradrag av drifts-
onkostninGer til dette sted. Nwrmere regler vil bli inntatt i pristidende
nr. 4 for 1945.



Side 4. 41d-nser fl..i1dag2e, nars 195. 17r.

Öicowcisici 112LDINGER,

Oslo 14.30, 4 1/2 % Stat 1937 K 104 1/2.'
4 % Stat. 1935 I G 104 :.2, X 103 3/4.
3 1/2 Stat 1941 I K 105.
3 1/2a Stat 1938 I  S  104 1/21 X 103-7/8.
4 % Hypotekbank 1938 S  107,, K 106 1/2.
Creditbanken S 145, IC 141.
Bjblvefossen S 21.75. 1C 21.
Borrdgård S 139, IC 138, Cms 140-137.
Elektrokjemisk K 140,
Hafslund S 755.
Orklr. S 292 1/2, K 2Q0.
ugb:.u'wom2ningen G 2050 K 2000.

Union 3 5975, IC 5,50.
L.gdcsiden S 160, IC 150.
Borestad S 230, IC 222 1/2
Bruusgård Elbsterud S 270, K 262 1/2.
.4morikanl4jen 8237 1/?. 12232 1/2.
Bergenske S 164, K 162 1/2, Oms 163,
Nordeufje1dske 8-180, K 175,
Ivarau S 277 1/2, K 270.
Ocean S 295, 1C 2.85.
Kosmos II S 2801 K 275.
Odd K 242 1/2,
Rosshavet IC 392 1/2.

Valutanoteringene uforandret.

L-WF0RDELINW,NS 413130K.
1.11, 1111.,

Oslo 14.30. k0), L. hirdfordelings årbok er komet. Det er en
noget fyldig redegjbrelse...for d, o=e3le ting som er gjennomfbrt av
1.H:Y. i det forlbpne år Fo olingon e- jo en :i7orho1Asyis ung organisa-
sjon, mon det er imenerende hva den har greid å utretteli denne
tiden.

Forde1ingons forskjellige enheter har i den
utmerket redigerteårboken sbn omfatter hele 52 sider, fått en fyldig
oirtale. riig er hirdcns bedriftsvern inngeonde behand1et. Ogsa idretten
cr viet ster op)flerksonhet, serlig da va32ncidrcen, Videre cr det repor-
tasje i tekst og bilder.

Fismr.LDING,T2

0,R, 13.15.
har vert rollg på alle folter
langs kysten b_Qr det uogatt

Vårsi1dfiS1et: Fra Haugesund rioldes åt det
siste dbgn. Heller ikke på de bVrige felter
noe, fiske av beydning siste dbgn.
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FOLKESENDEREN "NORG2S FRIHET"

Det har en lengeretid gått rykter Om at
Quisling ikke bare skal ha dårlige.nerVer, men at denne sykdom. også skal
ha utviklet seg til det rene vanvidd. Det er den konstante redsel for
livet uon har farttil dette resultat, Det er ikke nok med at Gimle som
han lot bygge for penger somhan har stjålet fra det norske folk, nu
forsvares med vakter overalt og maskingeværer såvel i som utenfor byg-
ningen, det er ikke nok med at Gestapo har stillet en pansret Hercedes
Benz til uislings disposisjon at han har utvidet sin livvakt som til

og med fölger ham nar han skal pa toilettet, rei det er ikke nok for
erkekjeltringen Quisling, Han skjelver framdeles for sitt usle liv. Til

tross 1Lfor sin pansrede ercedes Benz, er det framforlalt veien til Gimle
1.P5m Zuisling frykter mest. Her har han gitt ordre til at alle ujeynheter
i terrenget fjernes, ---(endel ord uhdrbare) Her kunne jo ogsa en
eller annen patriot sette opp et maskingevær eller et ennu kraftigere våper

Som kjent underminerer jo tyskerne de
viktigste steder i OsJo fer å kunne legge byen i ruiner nar slutten nærmer
seg. Og videre anleg6er de underjordiske kanaler for å kunne bli istand
til å trekke s-s tilbake fra bydel til bydel.

Quisling har henstillet om at der ogsa
må bli bygget en slåk tunnell fram til Gimle, men det har tyskerne avslått.

det er ikke så få bekynrirger Quisling har for sitt usle liv. Var
Quisling tilregnelig så skulde vi naturligvis oppfordre ham til å opp-
höre med alese forberedelser(?), men nu kan vi dessverre ikke gjdre nee
annet enn å tröste ham med at hans lidelser snart vil være slutt. Snart
vil folkets hevnende hånd rå ham og da vil hverken panserbåler eller
tunneller kunnc redde ham.

I striden mot hitler skland spiller
benber en stor rolle som kampmiddel. For noen dager siden ble det meldb
at de allierte flygere har begynt å bruke'10 tonns bomher, tieisse svære

ramber blir sluppet ned for a uskadeliggjöre krigsbedrifter s6111tyskerne
r aillagt under jorden, damanlegg, store trafikknutepunkter, viadukter

osv. Selv om det ennu er for tidlig å kunne fastslå hvilken betydning
bembekrigen har hatt for å knuse nazi - Tyskland, dets krigsmaskin og
ructningsindustri, så kan man med sikkerhet kunne si at den har spillt
en stor rolle. Men bomber spiller ikke bare an stor rolle i luftkrigen.
De er også ct effektivt våpen i hendene på patriotene i de okkuperte land.
I Danmark er bomber det viktigste våpen sau dc aktive kampgrupper benytter
seg av i kampenmot den tyske jernba.netrafikk, krigsfabrikker, verksteder,
depoter, oljelagre ocv. Stadig hdrer vi at danske patricter har utfUrt
ne aksjoner mot krigsviktige tyske anlegg og bomber er alltid noved-
vapnet, Hen også hos oss blir bomber i kampen mot nazivendalene stadig
mere almen. Der fins nange slags bomber, store gp am31  bomber som cksplo-
derer dyeblikkelig og bomber som er tidsinnstillet. Nar det gjelder om å

renge en stor tysk krigsbedrift i luften, eller visse jernbanebroer
eller noe liknende så kan bombene bringcs til å eksplodere på det tids--
punkt somer mest beleilig. I Danmark blir bombene innstillet slik at
tyskerne aldri får anledning til å tilintetgjöre aksjonaae. Disse bombene
er i stor utstrekning tilvirket av frihetskjemperne selv. Det er således
-n kjennsgjerning at de tuscner av bomber som de danske frihetskjempere

.uker i hver maned blir framstillet av dem selv. Når således flere inn-
flytelsesrike personcr hos oss erklærerø at vi er avhengig av det som
kan få utenfra, så stemmer det ikke. Ogs'L vi må og skal gjdre bomber til
hovedkampmidlet i kampen neat okkupantene og deres krigsviktl.ge objekter.

Britiske fly angrep igår på lerc steder
tyske skip i fart langsvår kyst. I Egersund ble tre tyske transportskip
senket og tre andre ble skadet. Langs kysten i Nord Norge'ble en be-
vepnet tysk transportbåt seuket
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itopmop T/L DET NORSEE POLITI

Osloi 18.30 (10) . Politime l YedrelandLet er 3.'4dag i den
ettirste fare, bolsJevikiske horder ,st p,å noralt jord og tr er med å
översv6mme og tilintet gJ bre vårt f edre and. med det s tusenår ø -kultur .
1 enart firq år har norske frivillige, åde_ ung og gamm31-s tt i kamp på

östfronten og hevdet Norges navn og zer -med. glans. 1 lepet av denne tiel
har det norske po:, iti sti:I t. tre full.tai ligo kompanier som al e har gJort 6
en strålende innsats. .

Tredje SS- t)gr Po1itikom-2ani Itjeper nie i
Pinnmark mot bolsjevikene og forevarer. orsk jord med zere; .et skal nåk
settes opp et fjorde S&-. og Polltimpr'.1:1- som skal avlöse de!t som nå -
ligger i innsata, og som ventes heim'i 1 •pet av ap2i1 måned. • Dette nye
frivi:1-ge SS- og Politikompan! vi1. få n . akt.i.g de sample rettIghoter sem• ..
de andre tre po:Iit-ikompanier. Kompaniet zettes opp under norsk lede1s e..
og norsk.befi og inns. tsen bl :1...r. tidebegronset med seks måneders front.-

	

innsats, -UT ME I OG INITSATLLZ. B 1 -. R. I NORG . -
. Det er oge: anledning for et beGrenset an-

abi11 ikke-7o:1 itimonn 4 molde seg- under .forutsetning av at de etter heim-
k.,zisten fortsettor i poit.1.et. •

.t/uLtizignni. Mold dere ti:1 fjorde SS- og
pc:Fitikompanip 1-111i s mctto cg kaMpparole er: "Finnzark for Norge" .Det
kan gjeires regr4ng med,pormisn i.. den utstrekning forholdens tillater det

Anmeldelso sendes PolitideparteMentet., Akers.
gaten 44, Oslo med do ncivendige perscnalia. .

Vær modog forsvar norsk jz)rdt
Jonas Lie (sign.)

STUR SSOF ORDRE S • l'P SBESIZ,_Ivi SER I 0 R GRÖNNS POT KO
ER Ell. S V ' STR 0 V . ARS_AVL . " -

- lo 19.00 (11) riedirekt. ratet -Lar nå fastsatt prisbester
- melser fir grönnsakor, poteter, korn og orter, såvarer cg stråfor av 1.945-1

4re avi. _ .
- . Disse bestemmolsor or trykt i Pristid-Inde nr.
3 for 1945 og trer i kraft don 28. m::,..rs 1945. Pristidende fås kjt.pt bl .E: ..
i alle avisklosker. Det vi.ses ftrbsrrig til presseme:Iding i scikens anledp. -
ninG.

6TURLASSON ORDRE 7889: '"MIDLERTIDIG SPERRING AV SALGET AV SPIKER OG STIIT
. 	. . .

Osle 19.00 (12) Neeringsdepartementet) Avdtling for. Industri-



forsyning har med virkning fra og med 27. mars d.å. bestemt at det innti
videre er forbudt å,901G0 o1lor på annen Måte overdra spiker, og stif t

Kj öp- e11e2 annet erverv strid Med.
denne bestemmelse or forbudt. Forbudet gjelder også leverIng tJo7pfy1;4,
1elso av salo- e11 er loveringsavtale inngått f ör 27., r2,-,.re d.p.

Santiclig har-Avdelingen for Industrifor*-
syning'bostet.t at r11.10 löpende anvIsniger på spiker og stift utstédt. f
27 mar s d..å • dore). öpig er satt ut av kaf t - s ik at anvi sningen e fra og .
med i dag ikke kan effektueres av produsenter og forhandlere.. Udekkede
anvisniger beroonde hos produsenter, forhandlere ot forbrukere sendes
snarest mulig og seinest innen •8 april Nzeringsdepartementets Kon-



trollkontor for Bygr:e- og Anlegcsvirksobhet, Grensen 3, 4. etg., OEIlo
Etter hvert som de ueffektuerte anvisninger

på spiker og stift kommer inn tIl Kontroilkontoret, vil de bli undergitt
ny pr els e cg det vil I tifø bil utstedt K.7 bPSLORT til erstatning
for .de innsendte anvisniger. Produsentene og fo-rhandlerne kan straks
levere spiker og stift mot disse

Overtrede1se eller medvirkning til overtre-
delse avoomsetnIngebestemme1sene er straffbar og kan medf?'.-re inndragng.

Osio, 27. mars 1945
NEeringzedepartements Avdeling f-or Inclustrifosyning,

....... *". •

PriscUrektoratet Oslo 27. mars 1945.
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STURLASS 1TORDRE 6. 890 "PORSE.RIFTER_OM KOUTRO MED AVLEVERINGEN AV.
, . HUDER OG skINIT

Oslo 19.00 (13) Norces Lærstyre har den 7,•mars d.å. citt
forskrlftex cm kontroll med avleverincen av huder ce skinn av okeep-kup
kalvp kvigep remplingp saup lamp ceit oc hest. _Forskriftene.som trer _

kraft den.25, mars oppk,567ere-cc hudcrossist4r å gi kvit-



tering på spesi•ll blankett-fastsatt av .I.ZorgesLeerstyre for mottakning av
huder oE-skinn fra produsentp eiorer av de dyr som hudene og
nene er avflådd av. Mottanincent, anses være skJedd fra predusent cgså
når•leverinc-finner sted gjennom private-slaktere.

- Når huder og skinn mottas av N-,,rges Kj&tt-
limpag Fleskesentrall.tilsluttede elakterier eller salgelag oc godkente

komrisjcnærerp skal det ikke cis kvItering'som nevnt. Disse nottaker-
crupper har derimot plikt til å gi bevis for mottani,ng av huder og
ekinn i de avregninger som1evers produsenten etter Prisdbrektoratets
pris-bestemlaser av 14. februar 1941 for kjött og flesk.

Produsenten plikter å oppbevare den mottatte
kvitterinc eller. avregning minst ett år oc framlegge den Ved kontroll.

Avtrykk av-fomskriftene kan fåS ved henveni;Le
delse til NorgesLarstyre Koncanagt. 15 1  Oslo.

Oslop 27. mars 1945
Norges_Lærstyre.

DRUKNINGSULYEK.E..

Os/o 19.30, (16), En druknincstilykke hendte ved Håsteln
nærheten av Stavanger forIJD den dag 7.. To ungdommer spm arbeidet på s tedet
skulde ta en rotur I en liten pram. Brammen var bare bereknet på en mannl
Og da dPn kom ut I ste rk ström. holdt den på.å kantre. Den ene-av guttene

mde.svömme og han hoppet.overbord for at kameraten 4  som ikke var svömio--
tigp ekulde klare seg..Imidlertid kantret prammen_likevel og guttani. .

Olav Ingvar Hansenp falt 1 .sjen og forsvandt. Dan omkomne var 20 år
gammel oc 11,,Zrte hJerme Stavanger.

Den 26 år gamie Ragnvald Orrestad fra Moi
druknet forleden i Sirdalsvatnet. Han-skUlde på.påsketur og 74_reisen
uver vatnet ned lokalbåtAlp.snublet han i en trosse og falt evembord.
En kamerat hoppet uti for å redde ham.og orbord kastet man ut 'et livbalte.
Orrestad var.imidlertid forsvunnet...

STOR SKOGPLANTING I ROGALAND IÅR

Oslo 19.30. (18) Etter. det Stavanger Avis får op21yst tegner
det til å bli svær skogplanting i Rogaland iår 4  Det er nu kommet inn
bestillinger på uver en millionplanter og en v-enter at taUet vil stige
ganske mecet 1.-162et av kort tid,

KOMME R TIL

Oslo 19030 (19) . Våren later til å komme svært tidlig på
Jæren iår Overalt ruster man seg til onna og-på flere steder er eh-
allerede begynt å så hvete. I kolonihagene i Stavanger er det fiere steder
satt ?Dt etor al3 erede og i venter at potetsettingen begynner for alvor
med det aller f &.ste i. Stavangerdstriktet.

ITEN PIKU ble for et par dager siden reddet fraden visse dbd ved
resolutt opptreden av en mann fra Hc.uge i Dalane. Piken lekte på bru,a
ove x Pardalselva oc falt uti. Torleif Ule.fra Hauge stod på laste7lanet

en bil som kom kj6rende over brua og han ble oppmexksom på piken. Uten
å betenke seg hoppet han av bilen i.farten oc havnet nede.Ved elvekanten,
der han fikk tak i smågjenten. Uten hans resolutte opptreden villZe den
lille piken ganske sikkert ha druknet.

Oslo 19 #30 ( 20) ,
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NORGE. (Orginaltittel).

Oslo 22,00, (35). Det fjerde oolitikompani, som blir satt
op_D i disse dager får norsk ledelse og befal os skal gjcire sin 135nsats
pa norsk jord. Hver 8de politimann er frivillig frontkjemper, Lanister
Lie og kaptein Rustan gjir rede for det nye kompani og dets opDgaver:

Det er en kjent sak at norske politifolk
1-ar vist enestående mot oe offervilje i kappen for det nye Norge. Ikke
are innen landets grenser 4ar de alltid vært beredt til glkike sin
innsats, men over alt hvor de har kjempet som frivillige i de norske
politikomoanier, har de vist seg som tapre soldater, gode nordmenn og
fanatiske nasjonalsosialister. Siden det rförste norske politikompani
drog i felten hösten 1942, har norske politimenn kjempet på de for -
skjelligste frontavsnitt, alltid villig til å sette livet inn for den
sak de trodde på, Uten tanke på egen vinning meldte stadig nye politi-
menn seg til frontinnsats, og da det förste kompaniet vendte tilbake til
Norge ecter en strålende innsats bl.a. ved Leningrad, stod nye friske
tropper beredt til å före tradisjonene fra frste politikompani videre.
Ialt har til nu tre kompanier vært i frontinnsats og i disse dager er
det fjerde norske politikompani under oppsetting. I motsetning til de tre
tidligere kompanier skal dette kompaniet utelukkende gjöre sin innsats
i Norge. Faren fra 6st er blitt overhengende og hva er da naturligere
enn at norske mcnn stiller seg skulder ved skulder for å forsvare fedre-
landets jord. I förste omgang er det vår nordligste landsdel, Finnmark
det gjelder. liottoet for det nye politikompani er derfor "Finnmark for
Nore", et motto som burde samle alle gode nordmenn til kamp for. For
ogsa menn som ikke er knyttet til politiet har höve til å kjempe i
nolitikompaniets rekker under forutsetning av at de etter hjemkommten

Lår inn i aktiv polititjeneste. Det er minister Lie som gir disse op2-
'7ysninger på en konferanse for Oslo - prossen. Mnisteren gir også uttrykk
fcr önsket om P,t stadig flere nu må se at saken gjelder Norges være eller
ikke være og at staute, norske gutter vil slutte mannsterkt op-J am politi-
kompaniets kamp.

Etter ministerens redegjörclse fortalte
kaptein Rustan spredte trekk fra det tredje politikompanis enestående
innsats under tilbaketrekningen fra Finnland etter kapitulasjonen. Sammen
med den norske skijægerbataljon skulde tredje politikompani skjerme til-
baketrekningen av den tyske nordarme, en oppgave som selvsagt var alt
annet enn liketil. Over 1140 kilometer tilfots er ikke så lite av en
prestasjon, og når en så tenker på de vanskelige veiforhold og de stadige.
angrep fra finske tropper som ble jaget fram av bolsjevikiske kommissærer,
får man en liten anelse om hva de norske guttene utrettet.

Llt dette og ikke minst finnenes holdning
idenne tunge tiden, dcres redsel for bolsjevikene og deres kamp for å
bringe seg og sine i sikkerhet etterat Finnland så å si var utlevert til
Sovjet - Russland, viste tydelig at finnene kjcnner bolsjevikene og deres
metoder. Og enhver som kjenner bolsjevikene vil vege seg mcd nebb og
clör for ikke å komme under deres drepcnde innflytelse. Derfor har nord-
mennene plikt til å kjempe med våpen i hånd mot bolsjeviker på norsk jord.
Under mottoet "Finnmark for Norge" vil det fjerde politikaipani gå foran
i kampen og fare videre det norske folks og det norske politis ærerike
soldattradisjoner, sluttet kaptein Rustan.

Oslo 22.30, (36). I sjöretten i Bergen ble det idag opptatt
forklaring vedrörende dampskipet Log som for en tid siden ble utsatt fOr
flyangrep og senket på Sunnmöre. Seks - syv mann av mannskapet var ambord
mens de andre var iland. Kapteinen ga ordre om at de som var ombord da
flyalarmen kom, skulde ro .iland for å beskytte seg. Kapteinen og en fyrböte:i2
ble igjen ombord og da nan Skulde ro ut for å hente dem, sank sktkbet som
fölge av treffere.
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E:011INTLR TIL Lid\MBRUKSpRISENE. ( SE STURLMON S 7881)

	

Oslo 19,30. (14). Prisbestemmelsene for grinnsaker, korn og
erter og poteter, såvarer og stråfor av 1945 års avl,

Pridirektoratet har nu fastsat prisbe-
stemmelser for grinnsaker, poteter, korn og erter, såvarer og strafor av
1945 års avl. Beste=lsene som trer ikraft 28de mars 1945, er trykt

	

Yristidende nr. for 1945. Prisene for grönnsaker ved salg fra pro-



cl,usont i Syd Norge er i det store og hcle"de samlue som i foregående år.
En viss amregulering er allikevel foretatt, dels med henblikk pa å

få produk5on og levering bedre avstemt etter behovet gjennom sesongen,
dels for a stimulere dyrking av grönnsaker som er særlig matnyttige eller
sterkt etterspurt. _Prisene for enkelte grönnsakslag sasom reddikker og
persillerot med blad er herunder redusert i forhold til ifjor. På den
annen side er prisen fcr gulerbtter satt opp. Prisene utover hösten og
vinteren ligger i det store og hele fem öre pr. kilo over fjorårets
priser For tidlig hvitkål er prisene satt andel opp, dog slik at det
blir et sterkt prisfall forholdsvis tidlig i sesongen. Dette siste gjelder
ellers også fol spisskål. For spisskål som leveres utover hösten er prisen
satt opp med 4 öre pr, kilo i forhold til-ifjor, Hensikten med disse
endringer av kålprisen er å få endel av produsentehe til å höste kålen
tidlig, så det etterpå kan tas Etn ny avling enten av kål eller andre grinn-
saker. For kålrot begynner prisnoteringen noe tidligere enn ifjor og
med höyere begynnerpriser. Hensikten med dette er å få kålrot markeds-
fört forholdsvis tidlig i sesongen. Storsalgsprisen senhöstes og utbover
vinteren ligger dessuten ett bre pr. kilo over fjorårets pris.

For Nord Norg (esvedkomende er &rets
greSnnsakpriser praktisk talt de same som fjorarets. Hva prisene for
poteter angår kan nevnes at bunnprisen om flösten inntrer noc senere enn

åk_fjor, Prisfallet blir således noe svakere enn i foregående år. Videre
`Mr lagringsprisene fastsatt for hele lagringsperioden, samtidig som

lagringstilloggene i sin helhet er satt en del opp i forhold til ifjor.
.nrets priser for korn og erter er de samme som ifjor bortsett fra at
prisen på hvete er forMyd. Etter fjorårets priser var forskjellen mellom
nvetepris og havrepris seks öre pr. kilo. Etterhvert som tilgangen på
gjödsel er blitt knapeere er denne prisforskjell blitt for liten. Blandt
annet av denne grunn er hvetedyrking gått sa sterkt tilbake at man vanskel
får dekket forbruket av hvete til sykemel. Prisdirektoratet har derfor
funnet å burde forhdye prisen på hvete mcd 4 iire pr. kilo i forhold til
ifjor. Denne prisforhöyelse vil allikevel ikke medfiire noen forhöyelse
av mcl og brMprisene, idet merutgiftene i sin helhet blir dekket av
det offentlige. Prisene for såvarer er i det store og hele uforandret
fra ifjor. Det samme gjelder for stråforprisene.

.1CONTROLL 1;JED LEVERING HUDL2 OG SKINN. (SE STURLSSON S 7890).

Oslo 19.30, (15). Etter gjeldende Cmsetningsbestemmelser skal
'Iuder og skinn som blir avflådd av slaktede dyr, avleveres til godkjente

udgrossister enten direkte eller gjennom godkjente oppkjöpere.Det har vist
seg at denne avleveringsplikt i stor utstrekning tilsidesettes med den
fölge at det oppstår unödig svikt i tilgangen pa råvarer til lærindustrien
til skade for landets forsyninger med skotöy og lærvarer. Norges Lærstyre
har derfor bestent at det skal föres smrskilt kontroll med avleveringen
av huder og skinn og har den 7de mars d.å. gitt forskrifter for å tilrette-
legge det materiale som kontrollei skal stötte seg til. Hudgrossister og
op)kjpere skal heretter utstede kvitteringer på spesielle blanketter
for mottaking av huder og skinn. Orginalkvitteringen skal overleveres til
produsenten, mens gjenpartene sendes forsyningsnemnda der produsenten bor.
Når huder og skinn avleveres gjennom Norges Kjött og FleskeSentral,
tilsluttede slakterier og salgslag og godkjente kommisjonærer, skal det
ikke nyttes særlkilte kvitteringer sam nevnt ovenfor, idet kontrollen her
skal legge til grunn de avregninger som blir gitt produsenten i samsvar
med prisdirektoratets bestemelser av 14de februar 1941 for kjött og flesk
og ukelister som sendes forsyningsnemndene i samsvar med næringsdeparte-
mentets forordning av 26de juni 1943 om omsetning av hest, storfe, m,v.
og slakt av disse dyr. Ellers inneholder kontrollforskriftene en rekl:e

•
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STURI‘iSSONICO:'1,W2.:.RER. For tsatt .

detaljerte bestemmelser som angår op-2kjpere, hudgrossister, Norges Ejött-
og Fleskesentral, tilsluttede slakterier eller salgslag og godkjente
kw-rimisjonærer. Spesiell orientering QM disse bestemmelser er gitt ± de
respektive mottakergrupper. En viser til dagens annonse,

S=LEIR I ..T.,TOLF,TELLTR,..,:LTE=.

lo 20.30 (23). Den skileiren Bergen og Hordland fylkes-
område av USUF arrangerer i Mjdafjelltraktene i påskeuken, ble söndag
ettermiddag åpnet i nærvær av bl.a. stabsleder i NSUF Johannes Myhren,
fylkesförer Römeke og fylkesungdonsleder Lrne Wolff, Stabslederen foretok
åpningen av leiren etter at han hadde inspisert de omlag 80 gutter og
Ejenter fra Bergen, Hordaland og Rogaland, som haede tatt oppstilling på
plassen foran Turisthotellet på Mjölfjell. I en kort tale uttalte han sin
store glede over at skileiren kunde istand oa at de deltakende
gutter og jenter var ungdommer som hadde utmerket seg i det forlöpne
vintcrhalvar Ejennom aktiv og beredskapsvillig innsats i NSUF. Han håpet
at deltakerne vilde få glede av samværet og erklærte skileiren for åpnet.

PRISPOLITIET I BERGEN P1. R;LSSI.

Oslo 20.30 (24), Pris - og rasjoneringspolitiot i Bergen
og Hordaland foretok söndag on st?3rre utrykning til de fjordbåtene som
i kveldstimene kom inn til byen fra fjorddistriktet. Grunnen til aksjonen
var at man visste om at det vilde fnge store mengder rasjonerte varer
nied båtenes passasjerer. Dette viste seE også å holde stikk. v de 8

'tene som kom til byen ble to gjenstand for fullstendig kontroll, en ble
elvis kontrollert mons de resterende fem båter slapp unda for denne gang.

De varer som ble beslaglagt ombord i de tre båtene Eir imidlerid en god
pckeDinn om hvilket dmfang de ulovlige tilfbrsler av rasjonerte varer har.
Det ble bl.a. bcslaglagt over 1000 liter melk, 350 kilo kjt og omlag
700 egg. Varene ble oversendt forsyningsmyndighetene, som vil fordele dem
blandt dem som har krav på slike varer.

Laui LUTOMGIBILL-G 25

Oslo 20.30 (25), Det kjente bilselskap, isane Lutohobillag
kan i disse dager se tilbake på 25 års virke. Billaget har i alle disse
årene vært i en rivende utvikling og vært av uvurderlig betydning for
samkvemmet mellom Bergen og Åsane. Laget begynte med en bil oG disponerer
nu over 20 biler. I 1932 var det 32 forskjellige dagruter igang til og fra
Bergen. I 1942 ble det satt passasjerrekord med over 800.000 2assasjerer,

J-uBIlaum.

Oslo 20.30. (26), Det er i denne måned måned 50 år siden
Stephansen konfeksjonsfabrikk ble grunnlagt på Espeland utenfor Bergen.
Virksomheten omfatter fabrikkmessig framstilling av undertöy, raggsokker
osv, og fabrikken har skapt seg et kjent og aktet navn over hele landet.
Den er utstyrt med helt moderne maskiner.

NEDSET:E FORBRUKET V PLPIR.

21.00. (31)./ På grunn av den vanskelige transport
situasjonen har pressedirektoratet sett seg nödsaget til å påby avfilaene
å nedsette sitt papirforbruk med 20 5; av den riværende kvote fra lste
april 1945.Unntatt fra denne bestemmelse er aviser som bruker mindre enn
1 tonn papir pr. måned.
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GJESÅSSMEN VTVIDER SEG.

Oslo 21.00. (32). Gjesåssjöen i Åsnes har i de siste årene
utvidet seg og gravd seg inn i större arealer dyrket jord. Grunneierne
har nu ifölge Glåmdalen tatt opp arbeidet med a få sjöen senket, En
vil på den måten få trrla.gt store vidder dyrkbar jord og de tidligere
ddelagte jorder vil atter kunne gi god avkasting. Grunneierne'har vendt
seg til Arbeidstjenesten som har vist s.Gor interesse for saken og gitt
1.1sagn om stötte. Planen for reguleringen og senkingen av sjöen skal
utarbeides av

NY KONSENTRASJONSLEIR VED MYSEN.

S.R. 22.15 (norsk) Grini konsentrasjonsleir ved Oslo er nå,
tross en rekke utvidelser, overfyllt med fanger. Ifölge de siste melding-
ene befinner det seg for tiden ca, 5,500 fanpr i leiren. Av disse er
mellom.seks og syv hundre kvinner. Det er sa trangt om plassen at fangene
på mange steder mfi ligge på bordene 0111 natten.

Ifblge meldinger fra velunderrettet hold i
Ostfold er endel av fangene på Grini n&Joverfbrt til en nyopprettet leir
på Mysen. Man fikk sine anelser da russiske krigsfanger for en tid siden
ble satt i arbeide med å ftSre opp et kraftig piggtrådgjerde rundt en fem-
seks nybyggede brakker, Natt til onsdag 14, mars kom den förste kontin-
genten av fanger kjbrende'i busser fra Grini. Neste dag kom en ny tran-
sport ogosehere enL tredje, slik at det samlede antall av fanger i Mysen-
leiren na löper opp i ca, 350.

Leiren, som ligger like ved Momarken trav-
ne har fått navnet SS-Lager Mysen. Tyskerne har gode muligheter for å
tvide leiren for det ligger syv-åtte brakker like ved og disse kan inn-
lemmes bare ved å utvide piggtrådgjerdet.

Det går også ryxter om at tyskerne plan-
legger utvidelse av fangeleiren ved bmakkebyen i nærheten av Sidsberg
hjelpefengsel som heller ikke ligger langt fra den nåværende leiren.

SOM MESTEREN SÅ OG HANSSVENNE... _ .. -----_- _ ............ . .
S.R.22,15 (norsk Også Nasjenal SRmlings fylkesfrer i Roga-
land, Per GjerstaCipharnå begynta före et særdeles truende sprog og bebu-
der at det nå skal være slutt med nhensynsfullheteno fra Nasjohal Samlings
side, Han nevner en rekke kjente personer i*Stavanger som han hevder har
understöttet sabotasjevirksomheten ökonomisk, nehlig skipsreder Ole Berger-
sen, banksjef Jon Myhre, direktör Sigurd Berstad, direktör
skipsreder E. Baste, spedit6r 0,*M1ddelton, disponent Ragnar Bull i det
norsk Shell, disponent 0.Thingbö, disponent 0, Bugge, konsul Torgrimeen
og direktör Peder Holthe,

Nasjonal Samlings lagförer i Skien har
hnnet på en ny metode for,å inndrive aVgiftene til det nazistiske hånd-
verkerforbundet, Flere personer ;,byen, som har nektet å betale avgiftene
har fått vannledningene sine stengt av og må gå ut i byen med vassbbtter
for å hente Vann ved pumper, Byens helsemyndigheter har nå henvendt seg
til Quislings innenriksdepartement med klage over hvor lite tilfredsstil-
lende denne straffemetode er fra et hyglenisk synspunkt,

INGEN FYRING I BERGEN mENS RT:PiKTRISITETSRASJONERINGIN OPPH)RER I OSLO.

S,R, 22.15 (norsk) I Bergen er all fyring for husoppvarming
forbudt.fra förste april.

Fra Oslo meldes at rasjoneringen aV
trj,sk strm er opphevet etter å ha vært gjeldende i hele vinter.
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UNKENW TIL.AHLMANS TALE.
11.~

S,R. 22.15 (norsk) Stockholms Tidningen understreker i en
kommentar til professor Ahlmans tale på den nordiske studentdagen fredag,
at professoren hbrer til dem som kamrwr med veloverveiede uttalelser.
"Tyngdepunktet lå," skriver avisen, "p4 hans uttalelser om den situasjon,
sam snart nok kan oppstål fört og framt i Norge, og Sveriges forpliktel-
ser mot sine naboer i krigens sluttfase, At prbvelsens dag da kan komme
for Sverige har alle på ansvarlig hold gjort klart for seg. Vi kan da
komme til a bli stilt overfor avgjbrelle:2 som sannsynligvis blir mer makt-

ikavåliggende og betydntAgsfulle enn tid12..gere. -
Professor Ahlman behbver ikke å frykte for

at hans land uvirksomtog bare med avgivelse:. av diplomatiske protester vil
se på at et broderland blir utsatt for hensynslbs bdeleggelse og herjing
Det:utenrikspolitiske perspektiv han stilte med tanke på den nordiske Opp-›.
gaven sam kan mbte Sverige i eller umiddelbart etter krigens sluttfase,
har svensk opiniongrunntil å gjbre seg fortrolig med.

Dagens Nyheter skriver i dag at opplbsnings-
tendensen blandt tyskerne kan være kommet langt når det psykologiske bye-
hlikket i Danmark og Norge er inne. Besettelsestroppene der er ikke de
beste, De består av höyst forskjellige elementer med forskjellig mot-
takelighet for desorganisasjonens mnittstoffer. Om. de fleste gjelder det
nå at tanklene stadig mer kretser om spbrsmålet om hvordan man skal komme
unna med sitt liv i behold,

Avisen uttaier videre håpet om at Svenska
Rbde Korsets hjelpeekspedisjon til de danske og norske krigsfangeleirene
SQM er spredt over hele Tyskland, når Berlin og stbrsteparten av Nord-!::
Tyskland er fallt, har nådd betryggende resultater så don overordentlig
viktige oppgaven kan gjennomföres. Det gjele..er her ea, 14,000 frenders
eksistens, En rask fremadskridende opplösning i Tyskland kan stilie Rbde
-- uisekscedisjonen foran store vanskeligheter og eventuelt tvinge til en
stering av programmet. Sveriges representanter må være utstyrt med

rådighet og vidtgaende fullmakt.
Til slutt framholder Dagens Nyheter, med

henblikkpå den sannsynlige utviklingen i Danmark og Norge, at Sverige må
gjöre seg parat til forskjellige eventualiteter. De norske og danske
patrioteneVille ikke vaxe tjent med overilte åtgjerder, tvert imot,- de
mest utsatte av dem, fangene i Tyskland, ville dermed bli berbvet den
hjelpen de får nå. I naværende byeblikk er det etter alt å dbmme de
danske og norske motstandsledernes oppgave med störste bestemthet å kreve
selv-disiplin og tålmodighet til stunden for den befriende handlingen er
inne.

'QVISLINGEEES SKJEBNE..
1.  


S.R. 22,15 (norsk) Bladet Halland i Halmstad skrivat i for-
bindelse med diskusjonen om behnadlingen av quislingflyktningene i Sverige:
" Vi har all grunn. til å behandle dem som de skadedyr de har vært og der-
,r isolere dem fra fellesskapet med andre og beskytte dam, som vi har mot-

NKtt med åpen favn, fra å bli utsatt for fortsatt angiveri fra landsmenn,
Vi må ikke vise fålsk humanitet, men la oss'si med Runeberg: "Den SOM
förrådt sitt land, han har ei rett, oi stam, ei son, ei far,"

SVARTEBORS I REISETILLATELSER.

Oslo 22,00 (34) Nyeste nytt på svartebörseområdet I Trond-
heimsdistriktet er omsetning av reisetillatelser. Folk skaffer seg på al-
le mulige måter reisetillatelser og selger dem på svartebbrs til svimlende
priser. Dagsposten har spurt kriminalkommandbr Lund I Trondheim0.01det
blir gjort noe fra politiets side for å få dette uvesenet stoppet,

"Flere personer er allerede knepet og har
fått fengselsstraffer", opplyser kriminalkommandören,. Det blir foretatt
ekstra kontroll som vil gjöre det temmelig umulig å drive dehne form for
svindel, I all falI vil de som kjbper reisetillatelser på börsen få
liten glede av den i praksis."
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NY BUSSRUTE.

Oslo 23.30. (40). Fra idg er det satt igang en ny bussrlilte
av stor betydning for gjennomgangstrafikken fra Oslo - Drammen og Lågen-
dalen og Telemark med Sörlandet. Det er en statsdrevet bilrute'I Lågen-
dalen SQM har tatt opp rute på strekningen mellom Drammen-og Svarstad

-langs Eikern. Dermed er et gammelt Önske bl.a. fra de övrige distrikter
' Vestfold blitt opDfyllt.

Ia.,OSTERIZD:WEN.

Oslo 23.30. (42). I Bed,YAvholds1ags möte forleden ble
Klostermeda1jen tildelt kjpmann Johs, Hoff, Bodö, Han.har nedlagt et
framrakende arteide i avholdsorganisasjonene.

DbSFLLL.

Oslo 23,30. (43). En av Nordlands framste menn, kjpmann
W, Hartinussen, Strdmsjb, Bd i Vesterålen er död i en alder av 89 år.
Han var en særmerket 1g5vdingskikkelse som har gjort en stor innsats
både på det praktiske livs område og i politikken.

SPRiliGULYI=.

nslo 23,30. (44.), En seks år gammel gutt i Spillum, sönn av
Ihrtåre Vinset, mistet forleden livet ved en sprengulykke. Gutten sam ruslet

om ved nybrottet der foreldrene bdr, må ha funnet et sprenglegeme som han
har fing.ret med. En hörte en eksplosjon og gutten ble hardt kvestet. Han
ble sendt til Mandal Sykehus men var död ved ankomsten.

Oslo 23.30, (45). Under minering ved et anlegg i Opdal fikk
en ung mann, Ivar Kirkholt, skutt ut det ene öyet og akadd det andre. Han
gikk bort til borestedet for å se etter et skudd som ikke vilde gå av.
Idet han böyde seg over 1adehullet, amalt skuddet.

GjENFUNIWT
nme,

Oslo 23.30. (46). Den sjette desember ifjor aMkam den'45 år
gamle fyrassistent på Færder fyr da han var alene ute i en'robåt. Liket
av ham ble igår funnet Ilanddrevet på Wjömb. Det var i sterk opplösning.

'CPPELLTILHJEI1FRONTLN.
ierv 


S.R. Z9.00. Den norske hjem_riefronts ledelse har gjennom
London Radio rettet en appell til det narske folket. Det heter deri bl.a,
at striden i Norge nu er kom et inn i en alvorligere fase enn noensinne
tidligere og det er tydelig at tyskerne har s1ått inn på en ny linje. 1-,angE
gode nordmenn er blitt myrdet som hevn for militære aksjoner som tyskerne
ikke har klart å avverge og depörtasjonene cr gjenopptatt. Vårt svax kan
bare bli ett: SIWerp kampen. Operasjoner mot militære mål kommer til å
bli fortsatt og ara tyskerne fortsetter på den linje de nu har slått inn
pa kan nye kampmidler og nye kampmetoder anvendes.

Tilslutt ble d-ct rettet en appell til den
norskc Hjemmefronts aktIve grupper om å Gjöre alt klart til skjerpet kamp.
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TIL FORTROLIG OREIUTERING .
Ikke t114 offentliggjörelse.

ITYHETSOVERSIKT FRA SKAUDINAVIA ,
VED

,Regjeringens Informaejonskontor.
Nr, 1421

Ueldinger, tirsdag 27. mn.rs 1945

*
Tesnforklarlizt 0,R,-0s)c Radio, D.R..Dansk Radi0, S.R.-Svensk Rndio

F.R.-Finsk RaeLio-, Oslo tykskontrollert UTB

Det vesentlige nv stoffet skriver seg fra nazistiake kilder,
. -

. DEN AVLVORLIGE BRENSELSSITU4SJOU$T

S. R. 22.15 (norek) Som fbige av krigsutviklingen og blokaden av
or-akekysten har tyskerne det siste halvåret hatt overordentlige store

vcmake1_1gheter med å få nye kullforsyninget til Norge. Under tilbake-
trekningen fra,F1nnland-måtte de 1 stor utstrekning bruke av lagrene
Og  fra havn etter havn 1nnge kysten meldes at kulllagrene nå ør tomme,
trafikken holder 2å å stanse O22. Også Norges Btatsbaner semstår undex
streng tysk kontroll-er nå 1 en meget_vanskellgstilling.
2reesen uttter den nye generaIdrirekttwen Wlk at dersom ernæringa.
sItuasjonen Ikke skal bIi katastrofal, må jernbanetrafikken tross alt
hOldes 1 gang. •Man nå gå over t1) vedfyx1ng. 1em 60,000 og 70,000
favner ved regnes å vi3le gå med bare til k5bring etter en oppstilt
nedplan. Med forslictighet kan beholdningeanevare til_ut2å sOmmeren,
Men er det da 1kke sk4fet mere ved, må togtrafikken i Norge sto22es.
"Vi måp" eder genernlialrektbren, ",regne med sdlv å skaffe brønsel til
Statsbanene 1 form av ved antakelig 1 ett.år etter-kricet,"

På sakkyrklg norek hold bemerker man at manfø
av de norske banestrakningene_er vnekelige, for ikke å å -
trafIkkere med ved som brensel. Dert 41 kommer at de tyske kr!.r«loketo-
tivene som en viss utstrekning brukee, slUker veldige mengder- brenselp
og endetlig vil den ved an knn skaffes utover nå ikke kunne bli törr, _

.Som fbr meddelt nekter-Statsbanene.å utstede
lisenser for påskere1ser 1 år. Allerede nå er det innledet c4'1 omfattende
kontro11:, På Hamra ble on.-80 personer ste22et av politiet sOm-ila 40
av dem b5ter-oe sendte dem, •jem med godmogn, mens resten bletatt 1 'fb,
forvaring. I A. 1,Ha3.lIngdal har andre xelsende fått skl, staver, ryg
sekker  Og  •nnet utstyr konfiekert og er som tilleggestraff beOrdret sam
jernbanevakter hele 25.sken. På-strakningen Drammen.Hokksund ør en rekke
paesasjerer lem2et av toget etter fewst å ha fått btter 2å 200 k.;x

ARBEIDSLEDIGHETEUS SP6KELSE REISER SEG IGJEN.

S,R. 22.615 Inorsk). Den fire norske-avisen "Fr1 Fagbevegele" skiver
.Q.ulelIngstyret, er nå stillet overfor en.arbeldslöahetlem 1 enkelte

Industrigrener er av meget alvorlIg omfang. 1 hele den e1ektrok5em1åke
Industrien er.driften.enten sto22et helt ell?er satt ned t11 et mInlmum
Odda, Hbyanger,_Vadhe1m, Stangfjordog XIVIk har iat.. 1500 t4-2000 -
mann som enten.er.o22sagt eller venter"o22s1gelse 1 meget merframtid.

bergen er ugså_to-tre tusen mann Iedige,  ousilingene øom har letcl
hbyt p agitasjenen om at. de har avskaffet arbeldelteheten, har fått
noe å tenke 2å. I over fire,år har all ordentlig arbeiddrift .1.gget
å si-nede. Ulöste arbeideop2gaver har ho2et seg o22 for såvel staten-
eom kommunøne. Pa2irrdllIardene som quislingene har satt 1 4rkulne.ton
ho2er seg op2 1gejne,i kommunekassene og statskassen. Landet-er

ret og utarmet, db.materlDlle.resurbtx buntmktapet, det elviXe arbeide-
11v bertvet sine mUligheter. Fki

Den tyake m111tExpolitikken har, skrIver/Fag.
bevegelse, gJort Norge så fatt1g,-at.produksjohen og arbeldsevnen er
satt ned til et minimumA,- MllItært tvangsarbeld er den utveg tazistl-ne -
anviser. Nå kJhresledIge industriarbeidere sammen på tyske anegg
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Odlo 19.30 (24) I medhold av paragraf 8 i foroXIdning om
rasJonering av tøket11. og laavaxer m.v. av 23. deseMber 1940 med seinere
endxinger og paragraf-1. 1 forordning av23. oktober 1940 om glkt t11
,-t  oplil.ysninger om beheIdn1nger m.v. av viset varer har »eringsdeparte..
ffibAtetS Avdeling for Industrifosyning besteutt

Fra og med tirelag 3, a2r11 er det inntil videre forbudt å se1.
ge eller p6„annen måte overdratil forbruksre de klter og utstypl!varer-for
barn under-ett år (apebarn) og metervarer som er nevnt nedenfor

KAper, kjoler, drakter, jakker, bUkser, ble1er, Idutex, kladder$
bleleholderel 15yerteri- buksebjtirn,skjorters_undørtrbyer, underbetklair„
strampex. vottex, sokker, spebaxntep,ex (bomul1-f1ane11),-apeki..arn.vatt.-
tepperlepebarntepper,m._fjacw.eller dun., spebarnputer, spebarnmadtasser,
blåtøyer oa.-140 om.,.b1åt3yer oa. 70 om.1 lakenstoffer 110..1.60 om,,
smale lerretter og-atcut-omr,--t11,-70om4,-,bommes1 omr._til 70 om., dyne.
trøkkatoff omr. t11.140 bomuIleflanell omr. til.70 om, .

. _ Fra og med sammeAdatotex det forbudt.for
groesistexi-å levere til forhandl:are de-under_publt 1. nevnte varer4
Forbudet gIelder.ogeå levering tIl_egen.detalJavd«ling.Levettng_til for.
handler og/eller egen detalJavdcalng kan dog finne sted mot dø godkJente
g!enkj5psbevis.som groselsten har mottatt f r 3. april 1944,

Det.er forbudtå kjidpe eller 2annen måte
erverve de under punkt 1. neVnte var4r somoverdras i strld ned bestem.
malsene i punkt 1 og 2. -

Grostister skal gi en etwrsUlt Oppgave over
pr. 31. mars d.å. av klar og_utstyr tiLbarn undex ett år -

spebax%) og av metervarer eg.nbttl, franst111ing av ellke varar.
gelven skal gia på fastsatt skgdma (T 80) som 1 utfyllt stand eltal være.

(:)etlagt til Neeringedea,rtemettets Te1catIl. ogl,terkontor selneet 7. apr11
1945. Oppgaveakjemaet blIr.tilattdt de oppgavepliktige 1,posten. Med i
beholdningen regnes ikke de varer som ekalleVeres mot godkjent gjen.
ItSepsbevls mettatt fCt  3! april i948* ,Vardxhomer-utder aXbeid, regnee
ned i beholdningen av  feralLge varar., Plikten.til & gl oppgave bortfaller

selv om det 1 det enkelte.tilfal1e ikke skuYle fInnes-noenbeholdnirg
av nevnte varer pr.  51. mars

.5. Ovectredelse ealer nedvirkt1ftg til overtre-
delse av omsetningsbestemmelsene tnder punkt 1,2 og 3 og untlatelee av
gl oppgave etter punkt 4. el1er avgivelse av urIktig eller ufIllletenaige-
oppgavex erstraffbar og kan medfare 1nndragning.

mars 1945.
NwaringsdopaxtementeteAvdeling for Industrifosyning,
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04.0 19430 (25) 1.:Etter bestemmqlse av Avdd11ngen fox Indula
etrlfo.synIng av 7. desember  194J' akal enhver som framst1ller eller bear.
be 4der rasjonerte-tekstilvarer og,enhver som forhand1er allke varer gi
oppgc.ive over sIn beholdning av tekstilvarer. mare 1945..k.,IZTEN

GT OPPGAVE BERIWRE8 IKKE N  WENTUELT UTENGNIIIGSPÅBUD OG BORTFATZER
IKKE SEUV OM DET IENK£LTE  TILFELLE IKKE EKULTA F11'11EB NOEU BEHOLDNIUG
DRITNE DATO. OpDgaven gia på fasteatt skjema (T.48) som i utfy1it stand
sendesdan-stedlige forsyningsnemnd i to eksemparer.innen 10. april 1945
i konvolutt-merket "teket11". 8kJema fås utlevert ved henvai•else t11
forsyningsnemnda. Grossister, akalforuten å sende 1nn oppave t11.for.
syningsnemnda nnen w'mme dato sende et eksemplar av oppgaven til %ekstil
og uerkontoret. Grose/ater med produsent og/eller detalJavdeling skal
sende inn et ak-samplar av o7pgavene også for hver av disse avde:linger.
UnnIatelse av å gi  er)7gave eller  qavgivelse av uriktig eller ufu/Istendig
oz)gave eller medvirkning t11 dette er straffbar og kan medfft.e inndrag.

(fortsettes).
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TYKSTILTELLING. (fortsatt)

2. Produs•nter og forhnndlere, grossister cg
deta] jister rasinerto tokstilvarer skal innen 20. april 1945 levcre

eller sonto inn til fc.rsyningsnonnda for godskrift på. 41erkekonte samti!se
raajoneringslogitinasJoner for tekstilvarer s:n ori.attes av gjenk3C25f0r-
s3:riftene st or m,..;ttatt ved levering av varer i tiden fra og ned 1, j an
til c med. zurs 1945* Bestenr.'iolson gj elder ikke de proclusenter som

.1 henhold t1.1 •p.::.r.agra,f 9 1 forskr_fte.::: 6 oktober 1941 on levering 37.
rasJonerte tekati3varer bedrfter og handler‘Le skal cp7bevare
for sdinere kontroll de gJekJbpsbovis er.. de nottar ved levering av
varer av egen franst11)ing.

Oslo, 28. nars 1945.
1'Tearingsdepar3ementets Av-deling for -Industriforsynints.

ST SON 0 9 "Op,ZG&T2 FO F• ST 4 OV
- H

Oslo 19.30 f26) Etter bestetue lse av Avdelingen for Industri-
forsyning av 20. august 1943 skal enhver 'son forarbeider varer av mate.
rialer son ±nnohcldor hanp, kokus, jute, lIno "P“, fiber-



mterialer av :130 slag .eller.ersttningsvarer for slike nateri,aler, og
enhver forhand:Ler av slike varer, gi oppg,:ive over sin boh dnlngpr-,*- 31.

-„c‘zi3 1945 om produksJon i V'..rste kvrtal. 1945. PLIKT TIL A
OPPGAVE BERÖRES II AV EVENTUZIZ STEGnNGSPÅBUD BORTFX,LER IK:KE
szy OM DET I • DEr.L•EIT TILFELLE I=E SKULLE FIrNES rOT BEHOLDNING
PR. Dr.ZE DATO. OppEzaven gis på fastsatt skJena ( T 45) som utfyllt
stand sendes Tekstil- .og Leerkontoret innen 10.. april 1945. Skjena fåd3

utlevert ved henvendelse tIl forsyningsnennda. Unnlatels-e av å. gi epp-
gave eller avgiv els e av uriktig eller ufullstendlg o7--"gave eller ned.
virkning til dette er straffbart og kan nedf bre inndragning.

Oslo, 28 nars 1945.
neringsdepartementets Avdeling for Ind.ustriCorsyning

•

' STURLASLON ORDRE f. ." FABTSETTtLBE AV 1,1YE TILLEGGSRASJONER AV TOBAKK."
‘.$ •.• 1•41  •• ...  . ..4  ............. limmø .  1.W.......~,

Oelo, 19 .30 (2,7) . Nsecingsdepartenentets Avdcing for Provian.
terins  -og  Rasjonering har bestent at det i tiden fra og ned• 25. nars
til og ned. 1. mal.1945 kan Sages og kjöpes på nerkene 101:.TM 101, .
102 TM 102 eg 103 TM 103. _ - .

, - På ti11cowskortet ',or gruvearbeidere. gjelder
merket T 70 G fra og ned 1.-april til og 1.0 d 30. april 1945. På tilleggs.
kortet for skgsarbeidere.gJe*.l.der merkene 95 og 96 fra og med 19. mars
til og ned 15. april 1945 og morkene 99 ec,:100 fra :,g ried 14, n.-_,ril til
og ned 13. maii. 1945.

. Avdelingen h,..-ir bestent at det for frantiden
også. kan kjbpos csg solgos på,hal.ve nerker av t.44.1eggskortet for gruve.
arbeldere. På _ disse halve merker kan kj5pes og se1ges halvparten av
de mengder s:.)L de vanl!.ge tobci4csnerker gjelder for. • .

VAKTHOLDET MÅ PQRSTIIIKES • Så. "FRIVILLIGE" ölTaCES.
••1

Oelo 1800 (17) For hver ny sabotasjohandling som utfbres
vårt land, stiger off entlighetens forståelse for n6dvendighetén
1r2,ithold om våre bedrifter. Det er oss-selv det kommer an på, det or
det nrsko folk son skal ri.vberges gJennon krigens vansker osda er
det godt å ha karer med nannenot til å verne on sanfunnets nEdvencligete
fabrikker -og,vorksteder.. Når. sabctasjohanclaingene franlet kan utfbres
Skyldes, det at nan ennå Ikke rår over tIlstrekkelIg stre vctstyrker
selv om tusenvis av karer allerode er ute og tar sin tbrn. Det må koi›.
me ennå flore ned Qg de nå kzJr.;ne frIvillig. Nå er adgangen åpen.-

Nr. 1421
 ••• • •••••1
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OKONWISKE NELDINGER.

Lks ekurser fra Oslo Börs:
---•- 4 1/2 d Stat 1937 S 105

Stat 1935 S 104 1/4 K 103 1/2.- 3 1/2 % Stat 1941,
4 % Hypotekbank.1938 S 00,7 K 105 1/2,-0reditbanken
BjI,lvefossen S 21,25.- Borregrd S 13,5 1/2 K 133-o
Elektrokemisk 3 1451C 140,- 1i:ofs1u:x3.. S 730 K 720.-
Saugbruksforeningen S  1975 X 1940 QW2. 1975 - 1950
5,50.oms. 5,60.- Lgdesiden S 160 K 150,- Borgestad
Bruusgård Kiösterud S 270 K 265.- .4merika1injen S
232 172.- Bergenske S 163 K•160.- Nordenfjeldske S
Ivaran S 2751C Ocean S 290.- KoSmos 2. S 277
K 240.- Rosshavet S  400 K 392 1/2.

Valutakursen uforandret.

OUB's for Oslo Börs 26. mars 1945.
Sank aksjer 179145 (+ o125) Industriaksjer

200,53(4- 1, 14) Skipsaksjet 234,50 (+ 025) Hvalaksjer 208,00 (4- 0125)

REGULERINGSPL4N FOR GLU4.

Oslo'14,30 ( 13 ) I StorelVdal er vedtatt en reguleringsplan
for Glåma, sam vil vinne flere tusen mål for jordbruket. Omkostningeen
er beregnet til omlag 1.500.000 kroner, Departementet har best QM at
det blir ordnet med_distriktbidragene og da alle grunneierne er enige
om å dele Utgifterne, vil det ikke bli neen vansker med den økonomiske
side av sakenp.uttales det.

bTVIDELSE V ROTVEKSTDYRKINGEN.

Oslo 14,30 (10) Hedemark 1andbrUkskontor vil i'år  gjennom-
fare en betydelig av rotvekstdyrkingen, forteller Östløn-



dingen. Rotvekster gir ypperlige avlinger i Nord- dsterdal. Rotvekst-
arealet pr voksen ku var ifjor bare 0,2 deka I år forutsetter land-
brukskontoret et 1/3 dekar pr. melkeku,, og det.er.meningen å gå
videre i de kommende åri

SILDEMELDINGER.

O.R..13,15. Vårsildfisket: Som vanlig på denne årstid
er det rolig på feltene og de er eller ikke siste dögn foregått'noe
fiske. Det opplyses at de fleste bruk er reist til eine hjemmesteder.

FMAZURIC FOR NORGE.

O.R, 12,00 Under overskriften Finnmark for Norge
skriver."Fritt Folk" bl.a.: Politidepartementets sjef minister Jonas
Lie kunngjbr i et opprop i dag dannelsen av det fjerde SS og politi-
kompani, som vil bli utdannet i Norge og  vil bli  satt int nordpå.
Minister Lie har lagt stor vekt på sine politimenns frontinnsats cg
det er betegnende at hver ottende av de politimenn som tjenestegjr
dag, har gjort sin plikt for fedrelandet ved fronten. Den beundrings-

verdige ånd innenfor politiet, skulde låve godt for rekruteringen for
det nye kompani, selv am tjenesten her hjemme under de uåverende for-
hold legger sterkt beslag på mange. Det er også adgang for ett sterkt
begrenset antall for ikke politimenn til å melde Seg. "Finnmark for
Norget, som blir kompaniets meto,bærer bud til alle når vårt ladds
skjebne skal avgjöres. Det kaller til alle som vil sjelne den nåværende
'og de kommende slekter mot den verste skjebne som kunne ramme oss.

104 1/4.- 4 %
1. K loa

145 K 140.- .
M.S. 134- 133.-
Orkla S 290K 2821/2
.- Union S 5,60 K

227 1/2.-
235 K 230 oms.
180 K 175.-
1/2 K 270.- Odd
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INNBRUDD.

Oslo 13,00 (6) I natt er det foretatt innbrudd i Nitter-
dal Mineralmannfabriks kontor. Tyvene har krabbet inn gjennom vinduet
til kontoret, der de har gått lbs på pengeskapet. Selve pongeskuffen
har de brutt opp med brekkjern og tatt med seg kontant- beholdningen,
vel 300 kroner. Ellers har de romstert ganske kraftig på kontoret og
bl. a. ödelagt et stort kardex kartotekskap. Politiet opplyser at de
arbeider etter et bestemt spor.

41,11,7"/VERI.

Oslo 11,30 (5) En hel del hytter og sætrer i Rondane er
den seinere tid hjemsökt av tyver. Det ser ut til at tyvene vesent-

lig mæret ute etter mat, men det er også stjålet andre ting. Det er
mange ting som tyder på at det er en hel bande som har været ute.
Saken er meldt til politiet, luen man har enno ikke noe spor.

FORLEDET TO GJENTE.n..

Oslo 18,00 (21) En ung mann er ved Kristiansand forhörsrett
(U5mt til fengsel i 90 dager, forde han hadde forledet to gjenter i 16
års alderen til å være med på å spille kort om plagg. Det var en stund
fdr ojul han fikk besøk av de to gjentene og sammen tok de noen drammer.
Utpa kvelden ble de så enige om at de skulle "spille plagg" og resul-
tatet var at gjentene sat igjen uten tråd på kroppen. En tid seinere
kom saken foreldrene for öre og de ventet selvsagt ikke lenge med å
anmelde mannen til politiet.

SKIPSFORER OTTO BOETS LEW,TER.

4hrOslo 18,00 (19) Etter hva Bergens Tidende erfarer har nylig
avdödel tidligere skipsförer Otto Bbe Fjbsanger i Fana i sitt testa-
nente bestemt at den vesentligste del av hans.formue skal tilfalle to
legater. Det ene legat skal bffire navnet Sjömannsslekten Wes Voksende
Fon. 4vkastningen av dette fond skal atvendes til beste for eldro vel-
tjente skipsförere E.,am i en årrekke har föret skip disponert fra
Bergens by eller Fana herred. Til fri bolig for slike skipsfôrere har
avdöde sjenket sin eiendom, villa"Lm" på fjösanger. Etter den  fore-
löplge oversikt over Bbes stil1ng vil dette lagats midler andra til

. ca. 130,000 kroner inklusiv elendommen.
Det annet legat skal hete Sjömannsslekten

Bdes Voksende Fon, til beste gor Bergens krets av Selskapet Til Skip-
brudnes Redning. Dette legats formål skal være å yte pensjoner til
fi,rere og mannsakper på redningsskj6ytene så disse havets helter
kan trekke seg tilbake uten noen ökonomiske bekymririger i en forholds-
vis tidlig alder, helst fra fyldte 55 år. L'egatkomiteen skal også
utbetale porsjonor til personer som må slutte i tjenesten på grunn av
invaliditet eller SQM allerede nyter godt av redningsselskapets
pensjonsfond, Dette legats midler andrar til ca 70.000 kroner. Begge
legater skal styres av Bergens 8kipsförerforening under kontroll av
legatinspeksjonen.

KJOP ,LVSORKNESFELTET:

Oslo 18,00 (18) Som kjent er det nå kommet enichet mellom
Sobeierne?- og Grue komune om kjI;p av det 6000 mål store Sorknes-
feltot*,til nydyrking. Grues herredsting behandlet i går saken og god-
kjendte eiernes salgstilbud. Til dekning av utliisningssummen vil
komunen s45ke om at lån tå i20.000 kroner av statens bevilling for
nydyrking og bureisning, forteller Glåmdalen.

SOXMERTID I NORGE.

Oslo 18,00 (15) I fölge lov av 7. september 1944 er det
bettemt-at sommertid innfres i Norge 2. april klokken 02,00. Dette
tidspunkt skal alle offentlige ur dtilles fram en time fra .kl, 02,00
til 03,00.
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TURISTFORENIUGENS IRSUTE
~"."~t .....
0.83.o 23.30 £39) Den Nerske Turietforening holdt eln arlige gne

ralforeamling 1. går kVeld unde2 )edelse av .formannen, overbiblic~W
Muntne..Under gJennomgåeleen av åreberetningen leste formannen opp et
brev fwa P:1.1t1departmentet der det 1411r opplyst.at påbudet cm stengftlne
av hoteller og gjestglverler, utenfcr byex og ladesteder, samt alle tuw
rlethytt.er.cg turletstasioner„ frawlele gJelder..

Imldlertld Polltidepartementet oPphevet
bestemmelsen for turiethyttenes vedkorAmende 1 tiden  1.  Juli 15. sept.
1945..  De  turiethytter og, tuzietstaejone2 Og andre sted4r som vaz åpne
ifJor sommer tg acm er nödvendlg for vandringellvet kan holdee he)t ee2
delvis åpne for trafikk 1 det nevnte tiderom. Denne fr1g1velleen gJelder
Imidlertid ikke,for turiethytter og andre stder som 11gger 1nnenfor
sperret onrkle e)ler 1 grensesone N5t eller betenfor en 11/130 mellom
Ringebu-ndåseter,;Wiusvcille9terwl'allet-FolladalwHjerkin.Dov204

Areberetningen ble enstemmIg.Godkjent og styrei
b)e gitt anevarefrihet for regnekapet•

Til nytt medlem av etyret ble valgt heyesteret
advokat Pet Anker og ti%. varamann hote11inspekt6rSemark. De uttred~41
medlemmer av rådet ble g5enva1Gt pg som nytt medlet valgtes advokat
Christian Boreheenius. T13 deoisor valgtes direktör Major K.S,KlIngel-
berg.

SIGNE LUND I KRINGL-STITINGEN.
.........- 

Oelo1800 (16) Signe Lund v11 1 kvad og ekjærtoredag samt

påskeaften, alle d7.,gerklokken 1915.1  les e av sin nye bok, annen del  ar
‘111,tomoaream71nGen "Sol gjennot skyer."

DRUKNINGSULYMCE.
............. .. .
Oelo t800 (20) Den 35 år gamie Xrietinahander Akeel.Tvelt

otkoritet ved, en drukn1ngsulYkko 1-Veguadal. Sbndag hadde hanvtert o o
og besSkt sin far, som 'bor ved_Ogbvatn. Om ettermWdagen fUlgte faren
ham på vegen til jernbanestasjenen Cg satten Glkk de over Og?Jvatn. Da
de-bare hadde ett par økl, brukte de e. Skihver4 De hadde 1m1dlertid
ikke Gått lenge ftw.farer,.gikk gjennom iøen. .S6nnen forsålde å komme
ham t11 hj«tp, men gikkeelv under, Faren t1). Slutt å komme eeg'

det t rre ved egen hJelp, men da va2 s nnen Allerede druknet, Han
var 1kke w.211g svömmedyktig. •

Liket av Akeel Tvelt er ennå lkke funnet far.
teller Fedrelandevennen.

NAVNEBYTTINGLII TAR OVERHÅlID.
....... 

Oelo 23.3o (50) . Antallet av navneeaker inn.kommet tll just 4ew

departementet har 1 de senere år vist en sterkt etigende tendenS. I
5..3nuar og februar er det således koLmet inn a, 1000 navnesåker til
departementet. rette har medfbrt at departetentets kontor  for  navne-
saker, som også behandler saker av annen art, er blitt sterkt ov.erbe),..
lastet ellk Ikke har vært til å unngå at de som sdker ow nye navl
har måttet vante uforholdemesslg )enge på at sakene har kunnet ekeQedew
res fra departementet. For å

For å unngå denne uler:,pe og for å gi artjodnin
t11 å opparbeide de forelig-Gende.retanser har Jusitedepartementet sett
spg ntdsaget t11 å bestemme at det innt11 videre ikke bDir anledn 4ng tt:
å sende inn navus^ker behandling. Så anart restansene er oppar.
beidet v11 denne miZert1d1g4 ordning bli brakt til oppha2'. Departe.
mentet v1) gi meddeleløe heror.l.
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BERGEN.

Oslo 21,00 ( 32) En bergensskipper i 55 års alderen ble
byretten idag dbmt til 2 års fenssel for sedlighetsforbrytelse. Ha n
har kone og barn, men er tidligere damt for lignende forbrytelser og
en gang for tyveri. Ved dette hbve hadde han vært på rangel og hadde
oppfört seg uanstandig mot noen gutter.

NY PREMIERE PLDEN N.:,SJONLLE SEENE I BERGEN.

-Oslo 21,00 (33) En ny premiere forestår over påskepå den
Nasjonale Scene, Det er et typisk lystspill med tittlen
"Pappas hvite hansker", Skuespillet er skrevet av den kjente danske
forfatter i,xe1 Kireulf og ble for noen år aiden oppfbrt i Oslo.
Henrik ,inker Steen setter lystspillet i scene.

Bergen kan også glede seg til en annen
teaternyhet over Påske. Da kommer namlig Egil Hadniles " Kabaret.4vec"
med de kjendte bergenske Tjuagutter på gjestespill, forteller Bergens T
Tidende. Programmet blir det samme som i Oslo, men desuten vil vise-
sangerinnen Mette Kolstad og danserinnen Lillete Ree medvirke.

DRUKNINGSULYKKE.

Oslo 19,00 (-) Den 35 år Eamle kristiansander Lksel Tveit
gikk sammen med sin far på ski oVer Oggevatn i Vegusdal, Faren gikk
gjennom isen og under forsök på redde ham'falt også sbnnen i. Faren
klarte til slutt å komme seg på det tbrre ved egen hjelp, non sönnen
forsvant i dypet.

WIDUKSZON V PELSDYRBESWDEN.

Oslo 23,30 ( 40) Som kjendt er det kommet påbud om redUksjon
av landets pelsdyrbestand på grunn av foringssituasjonen. 2tter det
Nordlandsposten får vite har imidlertid landbruksdepartementet på
sbknad fra Nordlands Sblvrevslag innvilget-i fritagelse fra tvangs-
slagtningen av pelsdyr i Nordlandinntil videre. Betingelsen er at _
innen 15, september sendes inn til departementet en statestikk over
avlsdyr i 1941 og idag, Sbknaden som na er innvi1get, er begrunnet med
at det i Nordland fylke har vært god tilgang på revfor på grUnn av
avfallet etter fisk og.hval som ikke har kunnet nyttiggjbres på annen
Måte.

OVERDWLGELSEN V URSKOG- HOLANDSBANEN.

Oslo 22,00 (-) Overdragelsen av Urskog- Hblandsbanen ti1
Ataten fant sted ved en enkel höytidelighet på Bjbrkelangen i dag.
.4ilstede var representanter fra statsbanena, Urskog- Hölandsbanen
likvidasjonsstyre og banepersonalot samt distriktes ordfbrere. Det ble
holdt en rekke taler md takk til myndighetene over at denne gamle
og betydningsfulle sak er brakt vel i havn.
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POLITINYTT FRJ. 'ili.ONS(5.

S.R. 22,15 (norsk) En kjendt nazist i Tromsö politipresidOnt
Fiane har sammen med enl andre politifolk römt i an fiskeskjöyte
fra det tysk besatte Trc,nsö .;;11 den befridde del av Finnmark. Fiane
har lenge forsökt å rp, 2or å bruke modærne norsk terminologi, og
nå harvaltså roturen f3rt ham helt 0.)ut fra tyskernes og quislingenes
enemerker. I fjor sommer rak bi uk142 ned sjefen for statspolitiet
Tromsö angående noen a=stasjoner, og da tvangsevakueringen begyndte
i fjord höst var han ikke det lydige redskap ,Tonas Lie vilde ha.
Så fikk de lokale nazistene med fylkesförer Ristad-Henriksen i spissen
mot ham forde hans oppfatning svinget i takt med krigslykken.

Endelig ble han tilbudt stilling som byråsjef eller politipresidett
i Vestfold, men han uvslo begge dele.

En del arrestasjoner er foretatt i det siste
ved politikorpset i Troms6, Konstabel Holand, som hal meldt seg ut av
NS, er arrestert av statspolitiet og er fört til gestapos fangeleir
på Krökebersletta ved Tramsö. 2 andre politifolk, Mörk og nelvold er
også f6rt dit, etter å være arrestert av det tyske sikkerhetspoliti,
endelig kan nevnes at politikaptein Blom har sagt opp sin stilling.

ENSJÖ SOM KLA.US HANSENS ETTERFÖLGER. •

S.R, 22,15.(norsk) Etter at quislings professoren Klaus Hansen
ble fjernet som president i Norsk - Tysk selskap i OslO ogsenere
ekskludert av partiet, har selskapet fått ny president, nemlig Henry
Endsji5, Aftenpostens herostratisk beri3mte sjefredkatör.

.AVISENE .SKRUMPER

S.R. 22,15 (norsk) . Fra 1. april blir avisene i Norge ennu
mindere, både hva side antall format angår. Pepirforbruket skal
skjæres ned 20 %.

vvvVVVVVvvv



Til fortrolig orientering,
Ikke til uffentliggjÖrelse.

NYILETSOIRSIKT FRA SKANDINAVIA.
V E D Th.R./ R.A,

Regjer::.ndesIp£0tmets.j.tntkontor.
29, mara 1945, Nr,1422.

Neldinger onsdag 28 mars 1945.

Tegnforklaring: O.R:-C210 Radio. S.R. -2Nreriges Raeg. DR,å Danmarks Radio.
FJt.Finsk Ladio, "Oslo"-tyskkontro:lert N.T.B -

Det vasentligste av stuffet skriver seg fra nazistske kilder.

FLYANGREP.MOT 1LESUND.

22.00 .L1.esund var i ettermiddag målet for et
angrep fra en fiendtlig f1yavde1ing. Dej; ble kastet ned bomjer som voldte
skader på materiell og bygninger i byomrdet. Også en ako:a ble rammet.
Militære mål ble ikke skadd, Luftvernarilleriet skY3t ned ett fiendt-
lig fly.

HELSETILSTA/DEN I NORGE.

S,R, 22.15 (norsk) Fra og med i fjor höst er utviklingen
det ernærings- og'hclsemessige område i Norge gått inft i bn helt ny fase,
uttalte sjefen for det norske legevesen i Sverige, dr. Hans J'acob Ustvedt
på en pressekorferanse i etter_liddag. Det har vist seg en skjebneSevanger
svikt i den hjemlige matproduksjon, alvorligst i putetproduksjoonen, man
også i melkeproduksj_nen på grunn av den katastrofale mangelpaeggehvite
for. Den oppvelede melkemengden i 1944'var bao v kvantumet i 1930.
"Det vi har frykte'L mest er na inntrådt. Det er ikke lenger mulig å dak-
ke barnas daglige rasjon av melk. Både korn og gr7,nnsaksavlingen siste
höst var dårlige, 1.Jstsildfisket ga elendig Utbyt•e og av dette avhenger
'kke bare produksjonen av formel, men også av Og sist og

ke minst blir trensportvanskelighetene stadig
Grunnrasjonene av de viktigste næringamid-

lene har man ikke len .ar kannet dekke, Br3d har _an bjttil hatt, men det
har kunnet gå to månk,der uten at forbrukeren hår -unriet få et gram sukker.
For brödkorn er det dekniug framtil mal måned, fc etes vedkommende
vil sildeoljeproduksjonen. i beate fall ikke dekl:e rasjnnene for mer enn
tre-fire maneder."

"Den klareste il:ustrtsjolien gii potetene,"
fortsatte dr. Ustv,Jd.t. "Poteter har vært selve redningen i de tidligere
okkupasjons&r. N. er det så lite av dem dt he-e heholdn'ngen kan være
spist opp i mai og står derfor overfo.. sp&smålet om n.spise opi:›
settepotetene."

"Den stadig forverrede ernæringssituasjon og
det psykiske trykk har resultert i en alminnelig avmagring, tretthet og
nedsatt motstandskraft mat sykdommer, I de förste tre manedene av 1944
var 25,000 rannesker, d.v,s. nesten ti prosent ev Norges befolkning an
grepot av infeksjonssykdom eller annen meldeplitig sykdam, Dertil kom-
mer all den sykdom som ikke anmeldes. Også tubrkulosen har bket
terkt på grunn av svekket matstandskraft. Nens sko3 barnas vekt og hbyffe-

‘rorhold fram til 1940 viste jevn økning hos alle alderaclasser, inntraff
1943 stans og J..lbakegang," •

" VI er," sa dr, Ustvedt, "t-kknemlig for
at Svenska Bargehjalr_ft har satt inn effektiv hjg,lp ne,;to å;tdette
vitale punkt, Tross blokadebestemmelsene hax Norgehj.1.1,( Umet drive
en stadig mere utstrakt alpevirksomhet, Okningen a% 14fledlige kvoter
fra 500 til 1000 tonn ez  r uVurderlig betydning, mr3n det må nok enda
strre kvanta til'om ka'..arofen skal unnkas, 5kuIo Norge i juni ennå
ikke være befridd, ka hilledet neppe tegnes svart nok,11
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DEN FORTVILTE BRENSELSSITUWON OG

O.R. 18.30 (aktuelt) Det er et faktum at i året som kommer blir
vi helt avhengigav hva vi selv kan produsere av innenlandsk brensel og
det vil si ved og torv. Uten kommunikasjonsmidler vil de livsviktige
varer ikke kunne distribuvres. Det er et faktum en kjennagjerning det
er sannheten vi alle må se i bynene.

Det har her tidligere vært framholdtat det
er mare enn nok skog å ta av, uten at man dei'ved kan si at det blir til
noen skade for skogen. Det brennende punkt er transporten av veden fra
4Pggep1assen til sjb eller tiI jernbane. Vi har f3r omtalt bruken av
löypestreng eller tterenner og, i all fal1 for Vestlandets vedkommende,
passer disse innretnInger for mange steder og lbser transportspbrsmålet
pa en tilfredsstillende mAte, Men det gis da også andre måter å få •
veden fram På uten å måtte nytte trekkkraft, og vi tenker da her fbrste
rekke p4 flbting p& elver som måtte egne seg til det, mon som av en eller
annen grunn allikevel ikke brukes t1,1 det, Vi skal her som et ekSempel
nevne NidelVa. Nå er Tet planlagt et tiltak med flbting av vedtb4mer fra
Selbu ned igjennom NideIva og fram til Trondheim. Og man vil antakelig
allerede i var gjenoppta de gamle flbtningstradtsjener i. eiva. 'Inntil
1929 ble det drevet reseiffiessig flbting fra Selbu til Trondheim, både aV
Thomas AngelIs Sti2telser, nuitfeldt og 0o. og fra 1916 ti1 1921 J,A.priske
stor utstrekning av Trondhjams ProvianteringsrådSQM under fotrige _
verdenskrig besbrget vedforsyningen. Flbtingen sluttet i 1929 for41
opptrekket på Nidatby ble utilgjengelig etter at hele området da yar
ovorJtttil Trbndelagsutsttllingan. _De 4nge11Ike Stiftelser, sam den-
gang drey flbtingen, kom ikke til å fortsette etter tit utstillingen var
over og opptrekket frigitt igjen, nærmest fordi 11.an gikk over til å selge
tbmmer pa rot i Selbu, Naturligvis gikk det ,heller ikke mamge årenefbr

_ bommer og fldtnIngsinnretninger.i elva forfalIt så Meget at man ikke
fant qet umakvn verdt å sette 14ngene i atand igjen,

_ Na er imidlertid flbtningsspbramålet blitt
hbyfiktue1t, der som mange amdre steder. Og det-sam gikk an for 20-30
år siden, kan vel også la seg,realisere i dg, I vårflommen kunne man
mad 20 flbtere i svtng flbte ned 50.000 stykker atokk på ca, tre ukers
tid. For å få en sakkyndig bedbmmelse for muUghetene for flbting av
ved ti1_Trondheim nedsatte nylig Tondheim Yedutvalg en sakyndg koMi-
te sam nå hgr vært på befaring av vassdraget. Det er nå bestemt at
Vedutvalget skal anseite en flbtingssjq.SOM straks får i ?ppdrag å lede
da forberedende arbeider i elva. Igan haPer at vil lykkes a få alt klart
sa man fåronytte noe av flbtingssesongen. år. TrondheimVedutvalg har
tenkt seg a få fram 20,000 favner vedtbmmer til byen bare Viitningsforbe-,
redelaene kan bli --Terdige i rett tid.

Fer a hbre hvOrdan det,ligger an for f]Mt-
ingamuIlghetene på Vestkandet h4r Kringkastingew3hanyendt seg til for-
mannen i Hordaland Landbruksråd, herr Lars L. Unds*leknd, som i samsvar
med v&re spørsmål ga aeS en rekke interessante oPPlyentnger, Han fore
teller at i årene 1916/17 og 18 i HaMbheibselva(?) i V1vik ble flötet
6a, 30,000 favner ved og Tyssoelva også ipivik,ca. 40,000 favner,
Men man hadde denag ikke sm1ig'star erfarIng på flct ing, Man saget
op denne tungs,seig fie11bil4rka til 60 om,, spavneved og uk1,3vd ble den

lhv sa når vårflommen kom, kastet på elva. Vedn hadde da ikke fått noen
nevneverdls trk og resultatet var at når, den hadde ligget vannet en
tid, gkk en hel mengde til bunns. Skal man f14te fdellbjörka må man
derfo' klöve favneveden og så la den Ugge'til •Wrk,, a vil den nok
holde seg.f1ytende til den kommsr til lensene nede vdd fjorden, I de
dalfbrersomdisse elve går tgjennom vil det nok ikke kunne settes i.
png noen veddrift da det allerede er hQgpt atskil1i i dib sista
arene der Men, for å nevne et eksempei,u hvor det bade-er skog nok
og  kode.flötningsmuligheter kunne herr Unaland fortelle am at han i 1941
varpå en'skogbefaring i Granvin, I de t6 dalfZ,rer, nemlig Sillodalen(?)
og TYeltodalen, blir det nå ? oa, 13,000.mål fjellbprk. Gjennom
dalfbrene går henholdsvis $111oelvg,og Tveitoelva og i varflommen byr
el'ene,de besteflbtnIngsmuligheter, Og det er en enkel, sak å bygge
opptrekk nederat elveleie eller ved fjorderi,

tfortsettes)
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FITNINGSMULIGHETER ( fortsatt )

Slik som transportsituasjonen er må man
straks undersöke alle alternativer for å få veden fram og det er ikke
tvil, sier herr Uhderland, at mange:steder her på Vestlandet kan ta
elvene til hjelp. Men dethaster, Man har  je  aett at höstflommen
på Vestlandet ofte knn vure tilstrekkelig til flUting og da ville jø
opå den veden som hugges bg klöves: nå framover våren eg'sommeren •Wrke:
sa pass at den skulle kunne tåle å llgge en tid i vann. Man må derfor.
straks gå i gang og finne de dalförene som Måtte egne seg, Ikke bare
at en letter transporten,men det viktigste er dan sikkerheten  man h4r  for
at veden i det hele tatt kommer fram. •

Til slutt sier herr Uhderland når de4
jelder transporten, må man nå forlange at alle-lastebiler som frakler

ved fra skogen og ned til jernbane og ned til båt, skal ha tilhenge*L
Her har det vært syndet Meget, På mange steder kan bilens,utMerke:b.
godt kjöre med tilhenger, dermed eperer de ikke bare brenSel, men k4nskje

enda viktigere, den kostbare tiden. Men nå må det handlee, og det s4 fort
som mulig og man må ta i brUk ake de hjelpekidler som man overhodet.
kan tenke seg for at först og framst transportvesenet ikke skal falle
sammen,

KRAFTIG EKSPLOSJON I ÅLBORG,
S.R.  9,00,  Sent igår kveld inntraff den kraftikste ekS-

plosjonen man hittil har hatt i Alborg,meddeles fra Jyliand.,Det var den"
store Bkytterpavilongen som ble.fullstendig'ödelLgt ved kontrasabotasje.
L.bygningen var de: et teater,en restaurant,festlokaler og leiligheter.
I•1gen mennesker blu skadet.

EIÅR TIL SKJERPET KA1v7

S R. 22,15 (norsk) "Norgesnytt" kommehterer hjammefrontens
arole om å gjöre klnr til ksjerpet kaMp i Norge. "Alle er vel klar ever

skriver avisen,"at i sluttfasen vil kampen gå oyer i en mer aktiv håndlia-
Vi er kommet nå, Sabotasjen mot de tyske transportvegene blir rtadig
liyligere. Tyskerne skjerper terroren. Men vår hjemmefroht har slatt
fast at dette ikke skal hindre nordmennene fra å gjöre sin plikt i slutt-
kampen.

DODSFALL I TYSK FENGSEL,
-

S,R. 22.15 (norsk) Morgontidningen meddeler at formannen i
Norsk Jernbaneforbund, Ludvig Buland,  ar  dbel i Tyskland. Han:var 5.. år
bg ble i september- 1941 dbmt til dZden, men fikk straffen omgjort til
livsvarig tukthus.

ICLAPPMCT PÅ "ITXGALE REINDE"
et 	  •• 

R. 22,15 (norsk) quislingtayndighetenes inngrep mot.folk som
eiser uteh godkjent reisetillatelse, fortsetter. En rekke steder

Norge er reisenda ilagt bfter, uttatt som jernbanevakter eller sendt
direkte på skogsabreid. På'en båt ved Trondheim beordret15611tiet-1300
av passasjerene å gå i

SVENSK FLYKTNINGSPOLITIKK.

d.R, 22.15 (norsk) Den sVenske flyktningspolitikken skal bli
enda mer restriktiv, Like etter påeke skal justiaminister Bergquist
ge fram et forslag til ny utlendingslovgivning. "Dagens Nyheter" skriver:
at behandlingen av quislinger fra nabolandene bör gi tyskerne forhånds-
opplysninger om den svenske regjerings innstilling til forsök på å gjöre
øveTige_t14-otgjemMested for nasistene.Likesom Sverige åkter å kvitte-
mqfge4:,4pråke 0(14k13ke quislinger så snart okkupasjons- og quislings-
regm~er styrtet, kan en byeblikkelig retu:rnering med fordel anvendes
n°:_t1 ktni w strömmen fra T  s  a okse
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SKOGSDRIFTEN baYTTERLIGERE GORSERES.
s o,  2,00,  6 lverum: -Nurges Skogeierforbutd har sendt
samtlige salgsforeninger en hensYilling om-a gå inn for framdriften av

tdmmer og ved. I sirkuleret heter det bl.at Det er bare kort tid igjen
fbr inneværende sesong for framdrift av tbmmer og brensel er sluttlmen
resultatet hur av vel kjente grunner ikke vært så bra at man kan se kom-

' mende forbrukssessong imbte med fortrbstning, Sam situasjonen ligger an
er deteove:.flbdig å gjøre nærmere rede fer nddvendigheten av alvorlig inn,
sats Islik at tbmmer og ved blir tilvirket og transportert i. den utstrek-
ning årstiden gjör det mulig„ I den aller nmrmeste framtid vil det smrlig
bli vedhogsten en må konsentrere seg am. Det ordinmre vedpålegF;,sam om-
settes gjennom salgsforoningene eller vedutvalgene går for en vesentlig
del til husbrensel. Ved hogsten også VedtbmEerhocsten vil bli krevet fort
-att framover våren og forsommeren.. For mest mulig å unngå råstoffman#el

treforedlingsindustrien og derav fblgende arbeidsledIghet og for å unn-
gå brenselsnbd kommende vinter,henstiller vi på det innstendigste til
samtlige skogeiere åagjöre sitt beste for tilvirkning av mest mulig tbm-
mer og brensel, En ma også huske på at skogens produkter vil være smrlig
verdifulle som bytteluiddel når det internasjonale handelssamkvem igjen
begynner,

LEP3MANIT GUNNAR SCH.KUS BEGRAULSE,
2,3 * . 0  ---  Lm:  ensmann Gunnar Schau ble begravet

fra Askim kirke igår u der stor deltagelse, Fyikesfbrer dr,G,Hmreid var
bl,a, tilstede samLion med representanter for politiet og lagskamerater fra
Öymark og Askim.. B...skop Glad ? forretet og tegnet et vakkert bilde av
avdbde og den lyseharmbniske heimen han representerte,Det ble lagt ned
en rekke kranser pa båren,b1,ap. fra*ministerpresidetsn Quisling ved fylkes
fbrer Hmreid,fra kam'2eller i Ostfold,fra Sarpsbc,r3 politikorps og tjenest
emenn og,fra Oymark ^g 4.icim kommuner,

SVENSKE WETNINGER.
rdrci, 2,0, 1 Stockholm: Dagens Nyheters korrespondent
Finnland er vendt tilbake til Stockholm. Han peker i en artikel bl.a.på

valget i Finnland bare er begynnelsen til den omstillingsprosess som
så ofte #ar vært bebudet for Finnlands vedkoJJende, Det er in en til om
at Mannerheim i nmr framtid må tre tilbake frc sin post  SoM  Einnlands
statssjet. Foranlednintrn bil d:tte skritt er både politiske og personlige
grunner, Den eneste som nevnes som hans etterfblger er Pasikivio

LANLBRUKSMELDINGER,
O.R.1 INGEN PELSDYRREDUKSJON I NORDLAN.
Som kjent er det kommet påb om re s on av pe sdyr estanden på grgnn
av forsituasjonen, Etter det Nbrdlqndsposten f.år.vite har imidlertld'
LandbrukedeparteMentet på søknad fra Nordland fylkes avlslag innirget*
fritagese fra rvangtslaktning av pelsdyr i Nordland fylke inntil Irldere.
Betingq.sen er at innen 15 september skal det sendes inn til departølentet
en sta4stikk over antall avlsdyr 1 1941 og idag, Sbknaden som nå  4r  inn2-
vilget »er begrunnet med at ± Nordland fyike har det mmrt god tilgekng
på reveor pa ogrunn av at avfallet Zra fisk og kval som ikke har kw:nnet
nytiggjdres pa annen måtp,

KAMINHUSET I APRIL.
m kaninhuset i april skriver Olav Tbnder

skrift far kaninavl at foringen först i april er noenlunde som for mars
men apri1 er ofte nokså vanskelig mmåned,Hbyet er for det meste oppbrgkt
og noe grönt kan man fore1t5big ikke regne  mLed  fr sist i månedon,
Men nå: :or det frukttrEernej.blir beskåre't og kvist av epler og pearer er
et utmerket tilleggsfor, L.kevel må man huske på at man skal ikke gi dyra
kvidter sem er beIagt med sbrbyteveske. Kålrot bbr en ikke gi for meget*
av nå på vårparten.Den kan nemlig obev1rke oppsvulmet mage hos ungdyrene,
Når det begynnes med gr:Jnforin ma det ikke 1ogges for megot inn om ganger
Og husk at overgang 1 foring ma skje med forziktighet.Han og hunonger skil-
les ved 3-måneders alderen:og de som en tenker  å  sette på til vordende
avlsdyr settes i egne ro, De hanonger som akal slaktes 1 ung alder kan
godt ga sammen til de er både 4 og 5 måneder gamle når de bate oppfbrer
søg rolig. Vårrengjöringen 1 og omkring kaninhuset må skje nå. Rommene
sapevaskesphelst med litt desinfeksjonaveske i vannet.Sterlsol er bra,

Fortsettest
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LANDBRUSMELDINGER. Fortsatt.
S or settelse.

Bruker man loddelampe med det såmme en vasker så vannet koker på veggen
så er det utmerket met snyltere. Husene kalkes etterpå. Det er ellerS
bra allerede nå å planlege hva en skal så eller plante til kafiinfor.
Har en lite jord ma en sa åller plante, det mest fordelaktige,så some
for-gulrötter og for-beter.Poteter er også en tinte som en kaninavler
aldri får for meget aV.

F TWENES STILL-TG ER PREKEI.
Ofil f ell yg enes stilling idag skriver gardbrtIkels Thor

Sahdbu i  M: Mail?posten at 4eg vilikke  akkurat st atandre distrikter
har for store inntekter av sitt jordbruklmen det tt5s.. jeg  trygt påst4 at
den som skal drive jordbruk i fjellbygdene og'ikke har inntekter 4enom
dot torda kaster av seg nå det gå tilbake med,iallefall dersom han er
henvist til å bruke en st3rre del leiet hjelp. Når det hittil ii1ev4 har
gått så noenlunde så skyldes dette reduksjon av boholdni ngåne både
form av salg og sam fölge av slett vedlikehold av maskinerredskaper og
hus, Når denne tid er forbi vil det sikkert bli sotre hull a fylle i$jen.

MANGEWPÅ 1SP T1L FYRSTIKKFABRIKAWONEN.
O.R.13,50.: an t- o varer som er vansl-elig å sktdd nå er ogate
fyrstikker. Fyrstikker uundværlig og hvis det eppstår maneel kan en hver'
tenke seg fölgene. Fyrstikker fabrikeres i NorLe av Bryn,Halden og
dal tennstikkfabrikkor A/S,Oslo, Fabrikken har under krigen gjort stere
anstrengelser for å skaffe de nödbendige råc'eoffer.DetSQM for byeblikket
volder den største vanskelighet er tilgangen på åsp.Fabrikken har bare
et begrenset laget av dettå rastoff og dersom ikke tilgangen öker vdd at
det straks settes igzng all hogst av fyrstikktömmee som mulig blir situ-
asjonen på fyrdtikkmarkedet prekmr. Bryn,Halden og Nittedal tennstikkfa,.

' brikk gjlannomförer n en annonsekampanjå til stöttefor sin innkj(3ps9..gan-
,isasjon, Det rettes her en alvorlig oppfordrin til alle skogeiere
sette igang hogst av zyrstikk-åsp og vi vil sa sterkt vi kan understreke
denne appell, Her er et område hvør et lite kraftt fra skogeiernes side
kan avhjelpe den truendÖ mangel,og det må ikke nöles med å ta dette kraft.
tak.Fabrikken opplysee» at det gjennom krigsårene har mmrt i den heldige
situasjon åt den har levert betraktelig stt,rre kvanta fyrstikker enn t f8r-
krigstiden, Hele produksjonen har mmrt solgt på hjemmenarkedet til dekk-
ning av det ökede forbruk under krigen ta grunn av vedfyring,pneratere
kjöring röykning av hoimeavla tcbakk osv. For kort tid siden matte imide
lortid fabrikken redusere driften grulnnet åspsituasjonen. Mån så le4ge
denne drift kan holdes skUlle det ikke mmre noen geunn til panikk-kpp
av fyrstikker. Mån ser:idig vil vi understreke at alt må gjöres for 4
ska ffe fyrstikk-åsp.

KZORESKOLE I HEDEMARZ,
O7R.13,50. ---Fylkestinget i Hedemark nedsatte ifjor en komite
til å utrede spörsmålet om opprettelsen av en kjöreskole i fylket der
une menn kan få opplmring i behandling og pleie av hester. Komiteen fore
slar at skolen legges til landtravbanen i Bnummindal der det eventuelt
skal bygges skole og internat for 18 elever og dessuten staller. Bygningen
er'kalkullert til kr.130,000 og staten har gitt eilsagn om en st6tte Av kr.
50,000, Hedemark Landbruksråd finner det som en forelöbig ordning å kunne
gå med på at skolen legges i Brumindal,mån hevder at en permanent sko1ef
skal,legges ved den ,rredende ekt6re utstillingsplass på st&lverkets grunn
ved fiamar, Saken vil .1 sluttbehahdlet i fylieztinget i april,

SVERIGES KOMMISTIS Y>ARTI.

bs o, ,00. Stoekholm: Det kommunistiske partts bla4
Ny  Dag offentliggjör en rapport fra sekretæren for Det kommutistiske Seeti
SverigeAkMann,som ble forelagt på  et styremöte i partiet.Det pekes:pa

1 beretningen at 4et Svenske koalunistparti utvikler seg meget hurtig t erg-
anisatorisk henseendeimen partiets vekst svarer ennå ikke til kommunist-
enes stadig ökende4glI1ieko-Innflytelse. Kommunistene har idag de beste
Utsikter tU5 å b et virkelig massepartil. Sverige. I  löpet av et per
århtr det kommun&stiSke part1 tått over 10,000 nye medlemmer ogomålet for
deA 15depart1kongress er nå lnnen rekkevidde, Det g4r-ut på a fa over
50,000 lnnskrevne medleMmers "



NTHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA, A.W. & R.A.
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Regjeringens Informasjonskontor
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Meldinger torsdag 29. mars og fredag 30 mars.

TIL FORTROLIG QRIENWING. IK.12 TIL OFIeNJNILIGGJC)RELSE.
Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

3 Radio, D.R. - Dansk Radio. Oslo Tysk kontrollert "NTB".

NB Det tysk kontrollerte "NTB" hadde.
ikke noen utsendinger skjærtorsdag.

MELD1NGER FRA FOLKESENDEREN "NORGES FRIHET".

18,00. (29/3) (begynnelsen kunne ikke oppfattes,).
v- var stillingen slik at mange viktige bedrifter i labdet måtte inn-
stille driften på grunn av mangel på kull og flytende brensel. Siden
den gang er situasjonen blitt ennu mere prek= for tyskerne. Det må
være en hovedoppgave for oss å gjöre stillingen for tyskerne på detto
område ennu vanskeligere. Heller ikke må man glemme at hver eneste
fabrikk har sitt eget lager av kull og smörolje osv. Disse slag må
tilföyes tyske;:ne ikke bare av hver eneste kampgtuppe meu ogsa av hver
eneste landsmann på hver arbeidsplass. Landsmann, hver eneste liter
bensin smörolje eller parafin, hvert eneste kilo kull er for tyskerne
av livsviktig betydning idag. Derfor må vi gjöre alt for å tilintet-
4g're disse lagre. Patrioter, skjerp kampen mot okkupantene.

Ost står den röde hær langs Oderelva og
på flere stdder har de overskredet den, I Vest str våre vestlige Allierte
langt öst for Rihnen, Dermed er slutten på de siste tilintetgjdrende slag
mot Hitler - Tpklarid innledet. Et frontavsnitt som i den senere tid er
kommet mer og Mer i bakgrunnen er fronten i Italia, Men egså der er alle
forberedelser truffet. For noen dager siden ble der sagt i London Radio
at den stille periode i Italia nu.er slutt og at det som nu skjer er
de siste forberedelser fdr dct store slag, dvs, stillhetea fdr stormen.

I denne forbinnelse er det meget iatere-
ssant å merke seg stadige meldinger som ldper inn om de italiense parti-
saners gode aktivitet i Nord Italia. Blandt annet kan neunes at den
viktige jernbane som går fra Italia til Tyskland gjennom Brennerpasset
nu er fullstendig lammet. Dette er et resultat av et godt samarbeide
mellom de Allierte og grupper av partisanene, Partisanene har ikke bare
gitt de Allierte gode og nyttlge informasjoner, men de har også selv
utført meget resultatrike angrep,

Den itallenske partisanhær teller idag flerE
te-,en mann som under de vanskerligste forhold förer en resultatrik og.

er kamp mot nazityskerne deres transporter og andre militæremal.
Her ser vi igjen hvilken kollosal betydning en sterk partisanbevegelse
har for å framskynde landets befrielse. Og gjelder dette for Italia så
gelder det ikke mindre for oss, Det fins bare en måte å svekke fienden
pa, og det er å minske og svekke hans ökonomiske resurser, dvs, å under-
grave hans militeerd og ökonomiske baser, Og det kan bare skje gjennom
kamp, kamp og atter kamp. Derfor er det klart at des flere partisan og
sabotasjegrupper som organiseres, dess hårdere slag kan vi tilfdye
de tyske okkupasjonstrqper. Men av og til hdrer vi advarende åtemmer
som sier: "Men det er sa mange vanskeligheter å overvinne". Ja, ingen
nekter vel for det. Men er vanskelighetene i det av tyskerne besatto
Nord Italia mindre, Nei, våre skoger og fjell gir en sterk partisan-
hær den beste operasjonsbasis,og det som er nddvendig idag er at hele
vårt frihetselskende folk blir klar over at uten en sterk og handle -
kraftig partisanarne vil vi ikke kunne gjöre vår plikt I frihetskampen
mot nazivandalene,

r •-  11forklarinw. 0,R. Oslo Radio, S.R. Svensk Radlo. F.R. Finsk
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FOLUSENDEREN. Fortsatt.

For noen dager siden fortalte en dansk
patriot at våre danske kampbrödre i dibsse dager gjennomförer sin 1000de
sabotasjeaksjon mot den tyske jernbanetransport i landet.Den intense
jernbanesabotasje ved siden av den stadl‹, stigende kullmangel har
redusert jernbanet.ransporten i Danmark sa den idag bare utgjr 8 av det
normale, Landsmenn, patrioter, tenk på disse tall, 1000 sabotasjeaksjoner
'9rnbanetrans-)orten utgjör idag bare 8 ;J av det normale.

Hvilken uhyre betydning har ikke dette når
transporten av det som tyskerne har rvet i Danmark til Tyskland. Hvilken
enorm betydning har ikke dette når det gjelder ---(endel ord uhörbare) --
Og hvilken enorm betydning har ikke dette for transporten av trop2er
og krigsmateriell som kommer fra vårt land og skal videre til krigs -
frontene hvor fascistene trenger det så sårt idag. De danske patrioter
har her slått et slag for friheten ikke bare for Danmark men også for
Norge og alle de andre land som er okkupert av fascismen, sam ikke kan
vurderes höyt nok og som vil få en framtredende plass i historien når
den engang skrives. Danmark og det danske folk nevnes idag i den frie
verden med den st6rste aktelse og ære. De danske patrioter har brakt
sitt land i den fremste rekke i frihetskampen. Vi hilser og takker dem på
vegne av det norske folk. Og denne brådetlige kamphilsen som sendes
sörover til våre danske brMre skal bli ledsaget'av drönnet fra hundreder
av sabotasje ksjoner som våre patrioter gjennomförer i hele vårt land,

DbEN I TYSK WGELEIR.

	

R. 22.15 (norsk) (29/3) Enda aa.notsk student er död i Tyskland0
t er den ca. 22-år gamle Thor Vangberg, sönn av stortingsmann Vangberg
Tromsb. Han döde i Weimar 13. januar, men först nå er dödsfallet blitt.

kjent.

NYTT FRA GRINI.

	

S.R. 22.15 (norsk1(29/3) Professor Hdllesby som har sittet spm så-
kalt frifange på urini i hele 35 måneder, er for 14 dager siden anbragt
i selle for å avskres fra all forbindelse med sine medfanger.

Også Krinprins Olavs gamle seilevenn,
Thorleif S. Corneliussen, er satt i,uelle på Grini.

TWCERNE FORBEREDER SEG PÅ i G I HI I STJORDAL,

S,R. 22,15 (norsk))29/3) Tyskerne legger nå siste hånd på et stort
festningsanlegg i Stj?Jrdal, like ved Rippe Teglverk. I et par år har

slått tuneller inn i fjellet og bygd store haller, slik at hele
ellet er underminert. Inne i hallene er det lagret store mengder

ammunisjon, ptoviant m.m. Panserporter med skytskar dekker inngangane.
Fra denne stillingene regner de bl,a. med

å kunne beherske Vbernes flyplass.

GODKJENT OVERGREP,

	

S.R. 22,15 (norsk) (29/3) Gården Okstadvik i Rovde på Mbre er be-
slaglagt av det tyske sikkerhetspoliti og eieren og hans familie bortfört
Befolkningen har karakterisert tyskernes handlemåte som et overgrep og-
i den anledning har politiet latt den nazifiserte Sunnmiårspostan den 17.
mars meddele at gården ganske riktig er b3slaglagt bg eiereh qg familien
"flyttet fra stedet" fordi de som tyskerne uttrykker det, "har under-
stöttet norske agenter i engelsk tjeneste."

	

. Til an avveksling har en altså her et overr-:
grep som offisielt bekreftes av tyskerne.
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DET.PJLIEROM SABO=JEN I BYGDO ALLE.
----------w 	
S,R. 22.15 (norsk) (29/3) Nærmere enkeltheter foreligger nå om sabo-
tasjeaksjonen mot Bilhuset i Bygde Alle 23 og Nærsk Kelvinator i Haxt-
hausensegaten 3 i Oslo 19. mars.

I Bilhuset inntraff en voldsam eksplosjon
annen etasje ved tre-tiden om. morgenen, Endel av veggen mot Lambrechts-

gate raste ut og også flbyen mot Frognerveien ble sterkt skadet. Gulvet•
11 tredje og delvis til fjerde etasje ble ödelagt og ilden spredte seg
oldsomt. Skaden ble total i annen og tredje etasje, hvor tyskerne

haddeilagre og bilverksted,
Gjennom det store hhllet mellom annen og

tredje etasje styrtet en mengde biler ned, dessuten fem-seks fat med
metanol, som eksploderte.

Eksplosjonen i Haxthausensgate kom bare
noen minutter etter. Bakgården som var dekket med betongtak raste nad
og ødela helt verkstedet med ti-tolv tyske biler som sto der. Spreng-
ningen var meget fagmessig utfört og voldte så liten skade i. de övrige
etasjer at beboerne ikke behövet å flytte gt av leilighetene sine.

DEN ENE BODDEL AVLOSER DEN ANDRE.

S.R. 22,15 (norsk) (29/3) I Oslo går det rykter om at to av det tyske
politis ledende menn, general Rediess ög sjefen for Victoria Terrasse
Reinhardt, nylig åkal ha forlatt Norge, Det opplyseu at sjefen for
Sicherheitsdienst, Felies, har overtatt RediessT funksjoner-, mens den
beryktede Fehmer er rykket inn i stedet for Reinhardt.

Ryktene er ikke bekreftet.

Ni SKAL DE IENITKAILES.

S.R. 22,15 (norsk) (29/3) Partiledelsen i Nasjonal Samling har i den
siste tid sendt ut en nel rekke hemmelige mobiliseringsskjemaer til
vernepliktige partimelde=r. Og meldinger fra Norge forteller at
skjemaene ikke nettopp har bidratt til a gjöre stemningen i NS-kretser
mindre bekymringsfull,

TYSKERNE BÆRER ANSVARET.

S.P., 22.15 (norsk) (29/3) .Ansvaret for denddystre ernærings- og
helsesituasjon i Norge faller på tyskerne, skriver Morgon-tidningen i
en lederartikkel i dag i tilknytning til den redegjöring fra-den norske
legesjefen i Sverige (se lytterapport nr. 1422)

Enda mere hjelp til Norge må rtes, fort-
t -Itter det sosialdemokratiske hovedorganet. Det betyr at vare egne for-

d. blir knappere, men man våger allikevel å uttale forviwningen om at
det svenske folk vil vr2re villig til å bringe både ökonomiske offer og
avstå fra ett og annet for å bidra til at den norske nasjonen, först og
franst barna, kan overleve til bedre tider kommer. Noe mindre enn et
krav på å redde livet dreier det seg ikke om.

DrESELMOTORER TIL SPITSBERGEN,

S.R. 22,15 (nnrsk) (29/3) Direktör Walter Wetje, i det sVenske Atlas-
Diesel'opplyser at selskapet har solgt endel.dieselmotorer til Spits-
bergen, der nordmennene skal bygge opp de Melagte gruvene og begynne å-
bryte kull igjen. Til  dette trenges helt nytt utstyr.
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KLIPPEFESTNIMEN NORGE.

S.R. 22.15 (norsk)(29/3) I Stoekholmstidningen behandler kommandbr
3, Oberg det sjömilitære problem i forbindelse med tyskernes stIlling
Norge. "Den tid nærmer seg,"franholder han, "da den tyske flåten blir
tvunget til å operer fra baser vest for Rtigon...Blandt disse får. Wbenhavn
framtredende betydning. Og blir så ogsåIie1,. Ifibeek og de tyske nardsjö-
havnene ubrukelige gor de% må den.tyske flåten söke seg baser danske bg•
narske havner, Hjerteomradet-for ce) skandineviske lands ökonamiske
Skagerrak og Kattegat, blir da, sammen med den norske vestkysten, den tyske
f `es baseområde i den siste fase av krigen. 0Slofjorden kan bli sentrum
i t helb.

Beslutter de allierte seg for 4 trenge.inn
dette baseområde, blir sjftrigens siste skueplass i Europa'etsted nær den

svenske kysten fra Båhuslen til Blekinge;"
"Man ma," fortsetter kommandör Oberg, "regne

med at Store forråd finnes opplagt i Norge fbr en langvarig u-båtskrig fra
norske baser. Sålenge denne kan fortsette kan man neppe vente seg en

frivillig tysk evakuering av Norge. En slik synes farövrig utelukket på
grunn av det desorganiserte transportvesen.

'
S~NSSENDINGEN skjærtorsdag serverte sine lyt,tere et

"rörende og overbevisende" hörøspill med
titelen "En sjömann kommer hjem til Bergen", To personer tok dpl, den
hjemvendte sjömann og hjemmelsMannen - bergenseren sam var blitt hjemme
og hadde "sette. med egne byne hvordan engelskmannen drepte nar4e ,k1rinner
og barn og ödela norske sivile mål."

Hjemmelsmannen tok sjömannen p4 en tur
rundt Bergen og hvergang sjömannen spurte "Hvor er det blitt weså og så
skulle 1.kke det 11.gge her", fikk han til svar "Du får hok spörrø engelsk-
Ilannen om det ogsa." Til Slutt uttrykkar.a>mannen wInharme oyer slik -
Uarbarisk framgangsmåte og bebrisider seg selv at han inderekte har hjulpet
til, ved å seile for "anglo-amerikanerne". Heretter skal han bli hjamme
og hjelpe til å byggp opp det nye Norge.

PASJONSUKEN I TYSKIAND 1945.
..... ......

S.R.22.15 (norsk)( 29/3) En pasjonsUke som den som nå foreståå
land,shar ikke noe folk hittil gjennomlidt, Skriver Stenska Pagbladet.

Dekkuperte land har fått pröve atskillig, mon for dem beSto det allikevel
håp omen bedre framtid. TySkerne blir ikke spart for noe, ikkø:engang for
torturen - for den besörger Gestapo mot de offer som mistankes foz a
kunne vite noe om de hemmelig organisasjoner sam vil farberede detjfjerde
r±ke. Imefts sitter Hitler i sitt hovedkvarter s  som nå skal være'forlagt,
til Hartz.,i sitt heksekjökken.av V-våpen og andre robobvidunderesies
han å spekulere mellom gas eller undergang: Nåe slikt valg finnesikke
lenger, Skriver Svenska Dagbladet, en slik gaskrig ville raffine det i luften
hjelpelöst Undetlegne Tyskland, med tusenfold gjengjeldelse.

MUlighetene for en snarli,g slutt på den
tyske okkupasjonen.av Norge blitmed disse forutsetningene-avhengig av
okkupqsjonsstyrkenes'noralske utholdenhet. Holder maralenl kanogsa klippe-
festningen Norge holde så lenge forrådene varer. "

" En mulig tendens, som ikke kgn forbigåes,
er også," skriver komMentatoren til slutt, "en del tyske nazikotryfeers
siDekulasjoner om pr, u-båt å komme unna fra Norge til JP.pan. Dette kan
tenkes å före til en siste invasjonsbölge av höyst ubehagelig art via
Danmark til Norge."
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STURLASSON. 0:dre S 7500.
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1;IDLERTIDIG SPERRING AV
G 0 S AS G

GI OPPGAI
ARBEIDSK 	 PR 31.-MARS

VISSE ARBEIDSKLÆR TIL FORBRUBIERE. UGYLDIG-
.1‘..0..-OREArDELERE

iS ORS S\ HDAR B4 0
1945.

I medhold av paragraf 6 i forordningen av
23 desember 1940 med seinere endritger om rasjonering av tekstil-
og lwrvarer m.v. og iparagraf 1 i forordningen av 23 oktober 1940
om plikt til å gi opplysninger om beholdwinger m.v. av visse varer
har næringsdepartementet for industri- forsyning bestemt:

Fra og med tirsdag 3. april 1945 er det
inntil videre forbudt å selge eller på annen mate overdra til for-
brukere de arbeidsklær som ew nevnt nedenfor. Forbudet gjelder ikke
Salg eller annen overdragelse mot kjöpe- tillatelser utstedt av av-
delinger for indistriforsyning på skjema T, 22 overall varelistenr.
7001, arbeids benklær aV dangery, varelistenr. 7002, arbeidsbenklær av
ull, varelittenr, 7002, arbeidsjakker av dongery eller twill, vare-
listenr. 7003, kjedledress av dongery, varelistenr. 7004, lagerfrakk

B. varelistenr. 7005, laboratoriefrakk OR. B og C. Varelistenr.
7005 lægekittel GR. B og C. varelistenr. 70061 arbeidsbusserull,
varelistenr. 7007 vindjakke, 7008 kelnerjakke, varelistenr. 7009
ermforklw, GR. B og C, varelistenr 7010, forklw U, ermer GR.B og C
varelistenr 7011 bruksoljetöy, bukser varelistehr. 7012, bruksoljetby
lårings varelistenr.7013, bruksoljety frakx varelistenr. 7014, bruks;-
oljetby jakke varelistenr. 7015, bruksoljetby ermer varelistenr. 7016,
bruksoljetöy forklæ varelistenr 7017. Vareslag og varelistenr, skal
settes i koloner underhverandre.

Det er forbudt å kjöpe eller på annen
måte erverve de under punkt (1) nevnte arbeidsklær som overdras i
strid med bestemmelsene i punkt (1)

Alle anvisninger på arbeidskIær er
ugyldige fra og med 3. april 1945 uansett am auvisningene er i ved-
kommende forbrukers besittelse eller innleve-rt til en forhandler.
Anvisninger på " Standard arbeidsklær" og kjöpetillatelser på arbeids-
klær utstedt av avdelingen ( for industriforsyningopå skjema T, 22 )
er dog fortsatt gyldige. De ugyldige anvisninger pa arbeidsklær vil
ikke kunne ombyttes i forsyningsnemda mot gyldige anvisninger, men
må i tilfelle semdes inn til forsyningsnemda sammen med nytt stSknads-
kort for arbeidsklær.

Detaljforhandelere skal gi en swrskilt
oppgave til fylkesforsyningsnemda over beholdningen pr, 31, mars 1945
av de under punkt (1) nevnte arbeidsklær. Oppgavene skrives på vanlig
firmaark, og varene skal föres opp i den rekkefölge oe, med de samme
varebetegnelser som i punkt (1). Oppgavene skal mære postlagt til
fylkesforsyningsnemdaseinest 7. april 1945. Varer som
er under arbeid, regnes under beholdningen av ferdige surer. Plikten
til å oppgi oppgave bortfaller ikke selv om det i det enkelte til-
felle ikke skulde finnes noen beholdning av de nevnte arbeidsklær pr.
31 mars 1945.

Overtredelse eller medvirkning til over-
tredelse av omsetningsbestemmelsene under punkt (1) og (2) ag unn-
latelse av å gi oppgave etter punkt (4) eller avgivelse av uriktig
eller ufulstendig oppgave er straffbar og kan medföre inndragning.

Oslo, 31. maus 1945.

Næringsdepartementets avdeling for industriforsyning.

Sturlasson.
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DET ER FOR SENT *

B..R.. 22,.15 (norsk) (30/3) Orasidermå det hA gått opp for den höyeste
-ty-ske -lezielsen at besettelsestrop:»ne i Toge muligens kunné komme til
bedre anvendelse å annet hold, skriver Hande)s tidninr:en Gbteberg.
Men ligger saken slik an, er det tydelig ,:N.t man har oversIttet sjansen.
Belvom det yar ig å overfbre de norske bes ettelsestrop7ene

er helt: usannsynlig, så Vil1e de-nå-kOrme uhJelpelig
for sent Avgj brelsen er falt . og noen ibndring I situaStenen kan nå
ikke ska.)es ned 200.000 mann, ikke engang med det•;do-z)eltii 41-7-

F6RSTE PÅSKEDAG,

S.R. 22.15 (no;,k) (30/3) Sbndag feirer vi fbrste tiåskeda&. Det er en
dag so-m for a.ltId vil stå som en merkeda.g i den nWake kirkes htator..le
Det var fbrste påskedag 1942 den kanskj.e mest epokegjbrende begivenhet

hele den norske kirkes eksistens fant sted. Da ble bekJemelses,...
skriftet "Kirkens Grunn" lest opp de aller fl este norske kirker.
Det innebar at over. 90%, av de..ndrske prestene fant å måtte bryte med.
de naziatieke-makthaverne etter at Xirkens ledende menn forgjeves
hadde gJort hva gjbres kunne for å skaffe levelige viJkår for Kirkens
virksomhet blandt det norske folk. Det var etfast utmeislet bekJennel-
sesskrift, hvis hovedsats vart Statsformen kEI:n skiftere men med sin

• kirkefar vet Kirken at mot det som.Luther kaller ".:byranniet" atår
Gud sely i sitt ord og med sin ånd,s makt. Ve oss om vi ikke adabd
Gud mere enn mennee3er !.

Det var nettopp dette at Kirkene menn hand.
let uavhengig av afle 7o1 itiske konjunkturer og opportunistisle hen-
syn som gJorde at.Xlrkena faste ho]dning vakte ud.elt beundring, og-
så hos de nordmenn som ikke de3e.r. Kirkens syn å livets grunnprobler.Ler

levKampen for trotfrihet og rett var praktisk talt-hele det norske folk
entre om og har vært det hele tiden tross a1le overgrep og påkjen..,
1.4>Iger, ,

Kirkens menn vissté at det vIlle koste store
ofre å trosse makthavé:neQ Her skal vi nevne noen av disse ofrene.
Kirkens Primas., biskop Berggray, har i smrt tre år vært isolert
under sterk politivakt sa.mt biskoper er avsatt, mere enn 120,
prvestor fjernet fra elne menigheter, mellom 60 og 70 av dem sitter

fengs3er og konsentrasionsleire i1orge og Tyekland og to har endog
måttet gi sitt liv

Man stöter Ertundom -)å små1et Var bed
kjennø sen förste påskedag ve!rdt disse ofrene?- Til dette svarer den
norske Kirkes menn samstemmigt Et slikt spörsmål kn bare stIles av
den som ikke sely har vært,med I den eksistenskamp soui den norske
Kirkenbe tvunget inn Her gja1dt det intet mindre enn Kirkens
være eller ikke være. I slike situasjoner spr man ilice etter hva
det koster. Tross alle ofre, e1ler kanskje nettopp derfor,
fbrate påskedag etå som den dag da Norges Ktrke, utenå nble, uten
frykt og-med blikket åpent for de represa.lier den e giennomlide,
på brea front tok kz.impen opp mot tyrannene. I. står den foran seiren
ja„ den har i vtrkeligheten seiret for lenge siden%

Den fbrste norske frie biskop står igJen på
norsk grtnn I Finnmark. Det er et godt forvarsel om den denoppret4.
teise og seirens dag so• nå ikke e langt borte.

TOLLVERKET.

0s10 1800 (30/3) Tollforvalter 3 ved brje tollsted Anton
Beverin Fog er etter ebknad ,necide"-t'avskjed.fra Tollvesenet fra og
med 31. mars It945*
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UTLEEDINGENES:. sTILLINg r SVERI GE..
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S.:R. 22.5 Znorsk)(3o/"3). I,Nordens Tidnimg, den svenske Forenlngen
Irordene blad, har •irektbir Anders drne,skrevet en artikkel sOm har stor

aktualitet l_forbindelse med forslaget med det nye forslaget til utlen.
dingslov som ska11eggew. fram like over_påske. Han f ramholder at under
de forhol_d som rår nå:-. Med:'-rialko for at krigsforbrytere og andre udnske,-
de elemenher eknl eke=segtiGSveirtge er det ikke mul.ig å unnvære en

. restriktiv lavgiVning, Men-deter':bnekelg:atborgere frar de nordiske
land ikke likestill,ØP :Lied-:de- Zyzige utiend.inger . Dette gjelder selvsagt
lir”1.borgere fra-de-nordiske and:.-. Dissebbx ietedennyte. stort sett de
41110.me rettighetere som ti1kommer Sveriges egne bergere, slik som praksis
faktisk har vært :J. lange tider.

Dette har Foreningen Norden gitt uttrykk
for overfor regJeringen. Til slutt peker herr Orne på at det etter förste
verdenskrig hersket en besynderlig engstelse ' i Sverige feratfor at
hederlige Og arbeld esomnutlendinger,  1  som oppholdt seg i Sverige ekulle
ta levebr det:- fra '.1andete:egne bo±gere'. Titusener ag flyktninger i
arbeidsfbr zilde±. hat 1- 'de-sist e tetre:År met .i.nn i S7erige uten
å volde vanskeligheterp4 .±1)..e.:14 giaarkdet  .1,TVertimot har denne arbeids.
kraft bket de eveneke fereytingsmhee4.

 1EJ.: ikn encle synspunkter frnMegges av f 6rete.,
inepekt br i dens v enekes,i'Arbe t emarknadskorzii s si onen,- Nils Hagelien, &
samme blad . "Vi har , " ikriv er, han, "alj, ;grUnn til:_å.'værze :takkneml ige for ,
den virkelige hJelpen våre gjester_i ventetiden har-gitt 0813ved å ville

. ta fatt nettopp på slike yztesamråder der våre innetiandeke resurser og
arbeid skraf t ikke -har strukket ... V ed disse flyktningenes arbdid slnnentser
er landes motetandskraft styrket mot avsperringensAkonomdske konsekven›.
ser og derigjennow har d'ytre trykket Imt Sveriges eksistens og selip.. .,

Hbestemmelseerett bedre kunnet mötea. Flyktningenes bidrag til opprett,
hødelsen av Sveriges proftil ksjen har- også gjozt Sverige bedre rustet til

lkn
,, r fredsslutningen å hje1pe befridde land med deres fac syninger og

g oppbygging. .
. Til 4..utt uttaler inspekt-ren formodningen

,om at det påbegynte nordiske samarbeide på arbeidsmarkodets område, kan
bidrag til å 6.ke forutsetningene for et fellesnordIsk arbeidemarked i -
framtiden etter at den_foreatående nbdvendige storreggibring har fjernet
Nordens angripere og ubudne_snyltegJester. .

-

EJELP TIL STUDEWER.

;..1R 22 .15 ( nor ( 30/3) Over 52.000kroner er hlttil inneatlet nv
-og blandt studentene i Sverige for Nordiek Studenthj&Ip og 100.000 kr. .
står tildisprbsisjon til direkte hje1p for de noreke studentene •tter
krigen, meddeler Sveriges Fbrenade Studentkorer. 712* 100.000 kronene
kommer_antakeligvis til å bli brukt til levnesmidler eller til a,nskaf.
f else av studIemterieli-oglærober,

nR 1P0STIM FEIL UNDERRETMI

22 ( no r ak) ( 30/3) .blorgenposten i 0870 har  gJort  en tabbe
•igjenr  Nylig  ga naziavisen s:kue,spilleren Gerd Egede Niesen Nordahl
Griega huetrul som har vært utenfor Norge I flere år, onutfriIg
rosende ontale med det resultat at pressedirekt6r Beggerud omgående for,

avisene 27 navngitte skuespillere.
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FRALKWRING LV VED-.

Oslo 18,00 (4) (3)/3) ::ontoret for innenlandsk brendsel har
fylkes- skogkentorone sendt et rundskriv om gramkjöring av ved til
bilveger og jernbanestasjorer. i skrivet heter det bl.a. at dot er sni
vedkvanta son 1::(:)gerframkjiirt til bilveg eller stasjon. Det må der-
for rettes en intrengende henstilling til skogeierne om at de med
alle mulige midler forsererframkj.3ringen av ved til bilveg i den tid
sam er igjen för vinterfret forsvinner. Skal det bli mulig å få fram
tilstrekkelig brendsel til de store forbrukssteder til bruk utover
hösten og fortsettelse av yinteren, er det nödvendig at det ligger
nok ved framme ved bilvegene så transportmeteriellet sam står til
rådiViet for vedtransport, kan bli helt utnyttetgjennom hele sommer-
halvaret. Skogeiere som mangler hestohjelp til framkjöring av veden
må gjöre henvendelse til ordföreren eller skogopp synet i herredet,
som på sin side må gjöre sitt for å skaffe skogelerene tilstrekkelig
hestehjelp.

DODSF.f,LL,

Oslo 18,00 (6)(3D/3) En av Hadelandsbygdenes fremste og best
kjandte menn musikkfanjunker K. Rogne Jare er dbel 81 år gammel.
samfulle 65 ar har Rogne virket som aktiv musikker og leder av sang-
kor og musikkforeninger i Hadelandsbygdene. Han'Vennomgikk i årenes
lbp alle grader ved militærmusikken inntil han nadde aldersgrensen
som fanjunker,Ved avskjeden ble jaan overrekt fortjenestemedaljen.
1 Hadelandsbygdene stiftet han ogtledet han en lang rekke musikkfor-
eninger og i over 60 år ledet han Rdykenvik musikkforening.

Folkezenderen"Norges Frihet" kunne l_kke höres på grunn av forstyr.,.
relse.

vvvVVVVVvvv
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