
Sovjetrussiske feltflyplas-

Virkningsfullt luftangrep på havnen i Murmansk.
Gårsdagens kommunlkéer.

Tyske kampfly bombarderte
igår sovjetrussiske, feltflyveplasser
med bomber av grovt kaliber, mel
der  den tyske overkommando. 17
fly blev ødefagt eller alvorlig be
skadiget.
Tyske kampfly bombarderte også

en jernbanestasjon og oppnådde
bombetreffere på fullåstede gods
tog som var på veg mot fronten.

Italienske jagerfly angrep igår
en sovjet-russisk flyplass på den
sydlige del av østfronten og ødela
fire sovjet-russiske fly på bakken.

Berlin, 23. april.
(N. T. B.) Fra der Flihrers ho

vedkvarter har overkommandoen
for den tyske forsvarsmakt idag
sendt ut dette kommuniké:

I øst har vd foretatt flere vel
iykte angrepsoperasjoner. P| det
midtre og det nordlige frontavsnitt
er lokale fiendtlige angrep stran
det, KampflyavdelTnger har fnatt
angrepet et stort sovjetrussisk
festningsverk i Stalingrad og opp
nådd tallrike bombetreffere med
påfølgende brander og eksplosjo
ner. Ytterligere et, virkningsfullt
luftangrep er rettet mot havnean
leggene i Murmansk,

I Nord-Afrlka har det vært opp
klaringsvirksomhet på begge sider.
Sterke kamp-, stupkamp- og ja
geravdelinger har dag og natt med
godt resultat fortsatt angrepene
på de militære anlegg og flyplas
ser på Malta, Under luftkamper
over øya blev ni britiske fly skutt
ned.

(NTB.) Det innløper daglig
til kirke- og undervisningsdepar
tementet protester fra alle lan
dets kanter som samtlige gir ut
trykk for en bestemt åvstandta
gen fra enkelte læreres opptre
den, og som på vegne av foreldre
og skoleungdom krever at lærer
ne varetar de samfundsmessige
plikter som påiigger dem med
ansvar for barnas og folkets
fremtid. Det vil føre for langt å
gjengi hver enkelt protestskri
velse, men de siste 3 dagene er
det kommet henvendelser fra

(N. T. B.) Overkommandoen for den
tyske forsvarsmakt meddeler følgende en
keltheter om engelskmennenes mislykte
landgangsforsøk syd for Boulogne:

Under forsøket på å trenge gjennom en
piggtrådsperring på stranden blev fienden
oppdaget. Han begynte da å skyte vilt med
maskinpistoler og geværer. Av ilden kunde
man slutte at omlag 50 soldater befant seg
på stranden. På noen få øyeblikk var be
setningene i de tyske stillinger og bunkers
klar til forsvar. Lyskasterne skinte opp, og
en kraftig maskingeværild blev rettet mot
fienden. Engelskmennene tok hurtigst fluk

møte igår ettermiddag forelå til be
handling innstillinger fra skolekomite
en og veikomiteen vedrørende for
skjellige saker, bl, a. en rekke anteg-
neiser til en del regnskaper. Innstil
lingene avvek ikke fra fylkesmannens
forelegg, og fylkesmannen fattet ved
tak overensstemmende med føreleg
get.

Videre fattet fylkesmannen vedtak
om distriktsbidrag til omlbygning av
Foss bru i Sande og gamle Auli bru i
Sem.

— Til omlegning av fylkesveien
Gokstad—Alonso i Sandar og Halle
brua i Brunlanes besluttedes å søke
arbeidsdepartementet om tillatelse til
å forskudtere % av utgiftene ved om
legningen under forutsetning av at
henholdsvis Sandar kommune og
Brunlanes kommune vedtar å forskud
tere den resterende femtepart av ut
giftene og får departementets sam*
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Berlin, 23. april. angrep bombetreffere ien spreng
(N. T. B. fra Tysk Tel.byrå.) stoffabrikk i Syd-England. I Ka-

Kampfly oppnådde under natt-

Protest mot lærernes

Enkeltheter ved det fiendtlige
landgangsforsøk ved Boulogne.

I fylkestingets

ser bombet.

Oslo, 28. april.

Berlin, 23. april

optreden.

nålen kom det natt til den 22. ap
ril til flere kamper mellom tyske
forpostavdelinger og britiske bur
tiggående motortorpedobåter
hvorunder en del fiendtlige motor
torpedobåter blev beskadiget. I
sjøområdet syd for Boulogne blev
den samme natt en fiendtlig hur
tiggående motortorpedobåt senket
og to andre alvorlig beskadiget
under et sammenstøt mellom' tys
ke minesveipere og en avdeling
britiske hurtiggående motortorpe
dobåter. Den britiske avdeling
trakk seg deretter tilbake under
beskyttelse av kunstig tåke. De
tyske båter vendte uten tap eller
beskadigelse' tilbake til sitt støtte
punkt. Under denne korte kamp
satte engelskmennene en liten
støttropp i land; på et avsideslig
gende sted av kysten. Den kom
straks i kamp med den tyske kyst
bevoktning og trakk seg tilbake på
fluktlignende vis under blodige
tap, Idet ide etterlot seg hele sin
utrustning.

Inatt kastet ibritiske fly ned
bomber i Vest-Tyskland. Civilbe
folkningen hadde noen tap. Det
blev anrettet ubetydelig materiell
skade, særlig i beboelseskvarterer.
Nattj agere og luftvernartilleriet
skjøt ned fem av de angripende
bombefly.

Kaptein Ihlefeldt vant igår sin
98. til 101. luftseir på østfronten.
Oberfeldwebel Gildner oppnådde
natt til 23. april sin 30. og Ober-
feldwebel Beier sin 15. nattjager-
seir.

foreldre og andre på følgende
steder: Høvik, Sandnes, Høy
bråten, Røyken, Masfjorden,
Grong, Skodje, Verdal. Lakse
våg, Nordli, Koltveit, Namsos,
Tistedalstø, Søgne, Odda, Lille
sand, Skånevik, Hillevåg, Kol
grov, Vennesla, Ytre Sandviken,
Hylestad, Minde, Vestre Moland,
Tønsberg, Byglandsfjord, Horten
Årdal, Stokke, Åsgårdstrand,
Tjøme, Andebu, Borre, Sande
fjord, samt fra en rekke møter
og sammenkoraster i Bergen og
Oslo.

ten og reddet seg i 2 burtiggående motor
torpedobåter som lå omlag 100 meter fra
stranden. En tykk tåkevegg viste hvor de
hadde tatt vegen. Kort etter kom tyske
burtiggående torpedobåter i kontakt med
fiendtlige båter som trakk seg tilbake.

Neste motgen fant tyskerne en rekke ge
værer og håndgranater, miner og annet ma
teriell som engelskmennene hadde etterlatt
seg foran piggtxådsperringen. Blodspor som
førte til stranden viste at flere av engelsk
mennene var såret. Den fiendtlige støttropp
oppholdt seg bare i åtte minutter på fransk
jord.

tykka hertil.
— Til veianlegget Ilebrekke sag—

Rom skole—Åsgårdstrand besluttedes
å yde vanlig fylkesbidrag med y5 av
anleggsomkostningene, etter at stats
bidraget er trukket fra.

Det blir senere å bestemme når bi
draget skal føres opp i budgettet.

Britisk fly skuff ned utenfor

norskekysten.
På militært tysk hold har Norsk

Telegrambyrå bragt i erfaring at et
britisk fly onsdag blev skutt ned uten
for den norske kyst. Flyet forsøkte
å fly inn over norsk område da det
blev tatt under en virkningsfull ild fra
en tysk forpostbåt. Etter kort tids
beskytning blev det så alvorlig rammet
at det styrtet ned. Den tyske forpost,
båt blev ikke skadet til tross for at
flyet hadde angrepet den fra lav høy
de.

i: ittmi

Jordbruket i Vestfold mangler
konstant 800 menn og kvinner.
Og i onnene fra våren og utover høsten dreier underskuddet seg om
1000 a 2000. Våle synes å være den aller vanskeligst stillede bygd.

I Vestfold fylkestings møte igår gav
kontorchef i Arbeidsformidlingen, herr Ble
kenberg, en utredning av behov og tilgang
på arbeidshjelp i jordbruket i fylket foran
koinmende produksjonsperiode. Det var in
tet lyst billede kontorchefen la fram for
ordførerne.

Når en fra Arbeidsformidlingen skal
vurdere den arbeidskraft som antaes å stå
til rådighet for jordbruket i 1942, må en
først og fremst se hen til den mangel som
faktisk eksisterer, før jordbruket er tilført

I denne oppgave mangler tallene for An
debu og Sandar, og en må gå ut fra at
seiv om disse kommuner taes med vil fal
let ikkc bedres.

Hva kan så Arbeidsformidlingen gjøre
for å råde bot på denne mangel? Kontor
chefen kom inn på de forskjellige tiltak
som er forberedt av myndighetene og opp
holdt seg særlig ved den registrering av fri
villig arbeidskraft til jordbruket som er
pålagt fra byene og industrien. Han redc
gjorde for den praktiske gjennomføring av
tiltakene og gav gode råd til ordførerne. I

Sandefjordsmesterskapet

Resultatet fra de innledende runder
i 'Sandefjordsmesterskapet i bridge for
-makkerpar foreligger nu. Paret Eid—
Myhre har fremdeles beholdt sitt sto.
re forsprang.

De 9 beste par på hver side går vi
dere til finalen (Iste finaleaften) i
kveld.

SYD — NORD
1. Eid—Myhre 835
2. Wikstrøm—Andersen 750
3. Jacobsen—-Johnsen 676
4 Naper—Bergland 669
5. Støkken—1Torgersen 661%
6. Jensen—Teien 656
7. Jahre—Raymond 654
8. Mørk—Caspersen 649%
8. Anthonsen—Anthonsen 641

10. Ekeli—Liabøtrø jr. 638%
11. R. Hansen—K. Hansen 630%
12. Brunsell—Tveit 625
13. Karisen—Mørk 597
14. R. Nielsen—B. Hansen 591
15. Sutterød—Jacobsen 586
16. Tenvik—Larsen 563
17. Bjørvik—Sundby 550%
18. Støkken—Alfheim Olsen 546
19. Østby—Johansen 532
20. Liabøtrø—iSæther 524%

Vestfold fylkesting.
Vestfold fylkesting forbsatte igår

formiddag sine forhandlinger. Fylkes
mann Hektoen åpnet møtet med å re
ferere ministerpresidentens svar på
fylkets hilsningstelegram. Svaret lød:

«Vestfold fylkesting, Tønsberg. Tak
ker hjertelig for telegrammet og øn
sker fylkestinget hell og fremgang i
arbeidet for det nye Norge. Quisling.»

Fylkesmannen fremla deretter inn
stillinger fra skolekomiteen og veiko
miteen, som allerede hadde avsluttet
sitt arbeide. Innstillingene blev utlagt
til behandling i et senere møte.

Resten av formiddagen blev viet
produksjonsplanen i jordbruket og
skogbruket og det store behov for ar
beidskraft som planenes gjennomfø
ring er avhengig av. Forholdene i
skogbruket blev utredet av formannen
i fylkets brenselsutvalg, fylkesskogme.
ster Trøften, i jordbruket av sekretær
Hillestad ved landbrukskontoret og

arbeidshjelpen ved kontorchef i. statens
arbeidsformidling, herr Blekeberg. Al
le tre foredragsholdere understreket
sterkt de økede krav som istilles og de
store vanskeligheter som foreligger,
men hadde godf- håp om å nå de ve
sentligste mål bare en kan skaffe ar
beidskraft nok.

Etter foredragene blev der fra for
skjellige ordføreres side rettet spørs
mål til foredragsholderne, hvorav det
fremgikk at særlig arbeidshjelpen er
ej- alvorlig problem i bygdene.

Formannen i Vestfold fylkes land
bruksråd, gårdbruker Gunnestad, Sko
ger, overvar møtet.

ÅALESUNDSFIRMA
A AN MELDT

for underbeialing
av personalet.

Etter hva Aalesunds Avis er
farer er et Aalesundsfirma an
meldt til politiet for underbeta
ling av personalet.

Mellom personalet og firmaet
var det inngått en tariffavtale,
som var underskrevet av begge
parter. Til tross for dette hadde
firmaet i følge anmeldelsen betalt
lønninger som ligger under tarif
fen, noe som er straffbart etter
lov av 6, desember 1941.

Politiet arbeider med saken.

Gruppe 1, faste arbeidere
—»— 2, våronn

Resuttatene etter de

—»— 3, sommerarbeide,
—»— 4, høstarbeide

for makkerpar.

arbeidskraft på en eller annen kunstig må
te, sa han innledningsvis.

Vi har for Vestfold fylke oppgåver som
er opptatt av de forskjellige kommuners
jordstyrer over arbeidskraft til jordbruket,
og som er sendt Statens Direktorat for Ar
beidsformidling og Arbeidsløshetstrygd. Av
de tall som fremkommer av denne oppgave,
viser det seg at det er betydelig mangel på
arbeidskraft til jordbruket for den sesong
som nu står for døren. For hele fylket stil
ler tallene oyer mangelen seg slik:

565 menn og 275 kvinner
719 — >>312 —
602 — >>464 —

1108 — »ii99 —
denne forbindelse understreket han at de
faste skogsfolk bør forbeholdes arbeidet i
skogen, og disse bør en ikke regne med i
jordbruket. Han sluttet med å rette en inn
trengende henstilling til ordførerne om å
gjøre sitt ytterste for ad frivillighetens veg
å skaffe den nødvendige arbeidshjelp og
pekte på de fordeler denne frivillighet inne
bærer, både for de enkelte bygder og for
den enkelte mann og kvinne som frivillig
melder seg til tjeneste i jordbruket. Blandt
annet er det stillet i utsikt fordeler ay,foi>
syningsmessig art.

[o innledende runder.

21. Røer—Sigstad
22. Standal—Mønnerød
23. O. Gjertsen—H. Hansen 500
24. Paulsen—Christensen 456%
25. Linnerud—Jørgensen 428%

ØST — VEST
1. Hansen-—Mikkelsen 753
2. Magnussen—Kristiansen 714%
3. Gjertsen—Arseth 710
4. Gjelstad—Martinsen 688%
5. Christoffersen—Kjéerås 686%
6. P. Hansen—Lystad
7., Gulliksen—Monrad
S. Jensen—Sletner
S. Hansen—Schåffer

10. Andersen—Thoresen 646%
11. Hansen—Jacobsen 631
12. Pedersen—Johannessen 623%
13. R. Thoresen—E. Hansen 622
14. Tjomsland—Snildal 607%
15. Myhre—Solvesen
16. Hansen-Just—m. frue 581
17. Unnebftrg—Johansen 552
18. 1. Johnsen—R. Johnsen 545
19. Berg—Gade 536%
20. Johansen—Halvorsen 520
21. -Stenseth 506%
22. Gulliksen.—Skjørdal 481
23. Forsherg —Larsen 473%
24. Børresen' -Andersen 445
25. Kjølstad- -Evensen 436

Den flyttbare fylkes
skole til Botne?

Under behandlingen av saken an
gående Vestfold flyttbare ungdoms
skole i fylkestingets møte igår opply
ste Mofjeld, Botne, at var kom
met forskjellige hindringer i veien for
kjøpet av eiendommen Borgen i Bot
ne til lokale for ungdomsskolen, men
at det nu ser Ut til å gå i orden med
denne sak. Taleren uttalte håpet om
at skolen måtte bli i Botne.

Fylkesmannens ibeslutning i saken
!ød slik:

Hvis der blir ydet vanlig statsbi.
drag til drift av den flyttbare fylkes
skole i 1942—43, bemyndiges fylkes
mannen til i møte med fylkesformen
nene å treffe bestemmelser om å set
te skolen i gang og å vedta driftsbud
gettet for skolen. Fylkets tilskudd til
driften blir eventuelt å utrede av fyl
keskassens tilfeldige utgifter.

Petain 86 år.

Fredag 20. april feirer marskalk Pe
:ain sin 86. fødselsdag.

Landsleder Orvar Sæther om
de ideologiske forutBetninger

for læreryrket.
Oslo, 23. april.

(NTB.) Norges Lærersam
bands fylkesiedermøte fortsatte
iformiddag kl. 11, Første fore
dragsholder var landsleder Orvar
Sæther som talte om de ideolog
iske forutsetniger for læreryrket.

Et folk med mange skapende
ånder er et rikt folk, sa landsle
deren • innledningsvis. Om det
norske folk skal få en stor fram
tid avhenger av om folket kan
fostre skapende menn og kvin
ner. I tidligere tider hadde vi
disse krefter og var et herrefolk
som bragte kraft og styrke til
andre. Den nye tid mener at tan

Lærernes
opgaver.

i bridge

680
668%
652%

522
517

648%

591

Tre sjømenn som blev
shanghaiet gir rystende
skildring fra Amerika.

«Dere her hjemme har det

(N. T. B.) Kringkastingen bragte idag
torsdag en reportasje som burde få seiv våre
mest hardkokte jøssinger og engelsksyke
landsmenn til å ta sin innstilling opp til
alvorlig overveielse.

På det tyske militærsykehus i Tromsø
ligger tre staute norske sjømenn som med
sjømannens enkle og bramfrie ord forteller
om sine opplevelser i den engelsk-ameri
kanske dødsfarten, som hensynsløse pro
fittjegere med vold og makt truer fusener
av våre sjømenn inn i.

Disse tre karene, iste-styrmann Hatlestad
fra Skåre ved Haugesund, fyrbøter Kris
tian Sandvik fra Dale ved Kristiansund
og den 2 2rårige matros Jens Jensen fra
Langesund, var alle blitt shanghaiet i Ame
rika og kommandert ombord i en ame
rikansk lastebåt som gikk i konvoi til
England. I Nordishavet blev den angrepet
av tyske fly og senke,t. I -en livbåt nådde
de overlevende inn til Sørøy ved Hammer
fest etter 5 døgn. Herfrå blev de så av den
tyske marine bragt til sykehuset i Tromsø,
hvor de straks/blev tatt under kyndig be
handling og fikk den beste pleie.

— Det er 3 år side.n jeg reiste ut, for
teller styrmann Hatlestad, Ved krigsut
bruddet befant vi oss midt i Atlanteren på
veg fra Frankrike til Canada. Vi fikk da
ordre om å gå til Syd-Amerika, og siden
da har jeg gått i rute mellom Syd- og
Nord-Amerika. I Amerika er det slik at
sjømennene har lov å være i land en må
ned. Etter den tid tvinges de ombord i den
første og beste båten. Grunnen til at vi
kom ombord i denne båten var at jeg
blev tatt av den amerikanske marine og
satt ombord.

Deretter skildr.et Hatlestad de mange

(NAT) I våre klipp i dag vil
man med interesse merke seg
minister Colbans kringkastings
tale.

The Times : «Den norske mi
nister i London, herr Colban, er
klærer i kringkastingen (B. B.
C.) : «Jeg vet at de allierte re
gjeringer med kraft bar forbe
redt det slag som forestår på
Norges grunn. Jeg har den sikre
tro — og jeg begår ingen indis
kresjon når jeg uttaler at Hans
Britiske Majestets regjering er
enig med meg i det —at fore
tagendet vil bli energisk og hur
tig gjennomført».

Le Temps : «Dé alliertes ope
rasjoner har forløpet meget til
fredsstillende».

Le Petit Marseillais: «Ifølge
meldinger har franske, engelske
og norske tropper omringet de
tyske stridskrefter i Narvik. Det
er en kjensgjerning at krigsfør
selen i Norge nu bestemmes av
de allierte».

Le Sud-Ouest : «Slik som sa
kene har utviklet seg, er det ti
chancher mot én for at de allier
te vil være ferdige først. Krigen

kene og ideene er blodsegne, fort
satte taleren. De av våre store
menn som er germanske og har
sin rot i nordisk livssyn er våre
føregangsmenn. Det nye i tiden
er at germanerne er blitt blods
bevisste og tar avstand fra de
jødiske tanker og ideer som had
de tatt fra oss vår livskraft. Og
det er *ørst og fremst i histori
en vi må hente kraft og styrke.

En av skolens største oppgåver
blir å lære ungdommen hvad fol
kets store menn har skapt, un
derstreket Sæther. Vi må bringe
våre store tenkeres og seeres
ideer inn i skolene.

Tidligere blev det hevdet at
barna skulde få utvikle seg fritt,
de skulde ikke bli plaget av de
voksnes tvang. Forbryteren så
vel som geniet fikk anledning til
å utvikle sine anlegg. Det første
til uorden og mangel på disiplin.
Barna blev giddeløse og selvopp
tatte. De lærte ikke å ta hensyn
til andre. Skolen hadde i det he
le ikke noget egentlig mål. Den
var et kompromiss mellom uten
forliggende kretfer. Idag blir
oppgaven å lære barna å bruke
sine individuelle anlegg til fol

enn vi hadde det i Amerika».

For

Vestmaktene orienterer :

«Stadig uguistigere for lyskerae».

Oslo. 22. april

2 år siden.

usannferdige rykter som cirkulerer i Ame
rika om forholdcne ber hjemme i Norge.
Det fortelles bl. a. at her ikke finnes hver
ken mat eller klær. Alle som blir ansatt i
offentlige stillinger er gangstere og for
brytere som nettopp er sluppct ut av fengs
lene o. s. v., o. s. v. Men sannheten er at
dere her hjemme har det langt bedre enn
vi hadde det i Amerika.

Den 25 år gamle fyrbøter Kristian
Sandvik fra Dale forteller at han dessverre
blev gående ledig en stund i Amerika.
Dermed var hans skjebne beseglet. De nor
ske sjømenn er nemlig utsatt for det
største påtrykk av den såkalte norske re
gjering i London og av styremaktene i
England og Amerika. Emigrantregjeringen
arbeider utelukkende for å få alle norske
sjømenn til å seile for England og Ame
rika og bekymrer seg ikke om hvordan
det går, hverken med sjømennene seiv eller
deres pårørende.

Den 22 år gamle matros Jens Jensen fra
Langesund understreket at ingen behøver å
være i tvil om at det er et stadig stigende
antall sjømenn som intet heller vil enn
reise hjem igjen til Norge. Men det er dess
verre så godt som umulig for dem å
komme hjem. De 3000 som blev arrestert
i Amerika for en tid siden, er beviset på
det. Det er heller ingen tvil om, at såsnart
Amerika finner det for godt, vil de arre
sterte sjømenn bli tvunget ombord i ame
rikanske skip.

Etteråt de tre norske sjøguttene
fortalt om sine opplevelser, var det flere av
de utenlandske sjøfolkene på samme båten
som også ligger på sykehuset i Tromsø,
som nyttet høvet til å sende en hilsen på
eterens bølger til kjente og kjære ute i
verden som svever i usikkerhet om deres
skjebne.

i Norge utvikler seg altså stadig
ugunstigere for tyskerne».

La Petite Gironde : «Alt går
bra i Norge. I luftkrigen har de
allierte overtaket over tysfcer
ne».

Krigsmaktens Overkommando
meddeler i Nord for Oslo fortsat
te de tyske tropper sin frem
marsj over Åmot og Lilleham
mer trass i terrengvanskelighe
ter og fiendtlige sperringer.

Det blev rettet ytterligere
bombeangrep mot de viktige
jernbanestasjoner Dombås og
Grong og mot de jernbanelinjer
og veier som utgår herfrå.

Jakten på ubåterM Kattegat
bragte igjen et godt resultat. —
Forsendelsene av forsyninger til
norske havner fortsattes.

«Lietuvas Aideas» : Tyskland»
dramatiske og ..lynsnare handle
måte er likeså beundringsverdig
som logisk. Det er bare en kon
kret besvarelse på vestmaktenes
forsøk på å utvide branden til
Skandinavia og en motaksjon
mot Englands og Frankrikes blo
kadebestrebelser.

kets beste. Bevarelsen av vår
egenart og folkets evige liv blir
hovedmålet for skolen. Historien
vil bli en av de viktigste fag. —
Tidligere blev Norges historie i
vår storhetsperiode fremstillet
slik at den måtte avskrekke. Iste
den må historien bli et erfarings
stoff som kan være en veiledning
for ungdommen. Ved siden av
historien kommer den historiske
geografi. Undervisningen må leg
ges slik an at den gjør barna til
kjempere for de store idealer i
folkets liv. Målet med oppdragel
sen må være å gjøre guttene til
virkelige menn i ordets rette for
stand og jentene til gode mødre.
Karakterdannelsen og sund fys
isk fostring må gå hånd i hånd
samtidig som egoismen blir fjer
net og man gir de unge en stor
idé å gå inn for.

Etter foredraget som blev
mottatt med kraftig bifall gav
en del av fylkeslederne rapporter.

I ettermiddag gav personalle
der Walaker, presseleder Sjølie
og økonomileder Prytz oriente
ring om arbeidet på sine respek
tive felter. Deretter holdt Schul
rat Fudelk et foredrag med film.

TySklandtg orientering :

Fra den nøytrale presse :

langt bedre

polyfoto
|t5Ét NTATURuQEi FOTOGRAFI
Fotograferingen gjenoptatt.
Telf. 3286. Privat 3414.

TORVET 7.
lofc.
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Ortskommandantur

i Sandefjord.
Kontortid hver dag 9—12 og

14—17.

Srrobefjørta

Redaksjonen 3091
Redaksjonssekretæren .... 2648
Redaktøren personlig 2623
Ekspedisjonen, kl. 8—16 .... 2073
Trykkeriet 2016

Feriefolkets frivillige
«arbeidstjeneste».
Ifjor sommer reiste vi i dette blad

spørsmålet om ikke tiden var inne
til å danne «de leriereisendes frivil-

lige arbeidstjeneste». Den gang var gav j Vestfold fylkesting igår
tiden så langt fremskreden at det en redegjørelse for statens pro
ikke vor mulig å få gjort noe som duksjonsplan og åkerutvidelsen i
monnet på den foreslåtte basis. Var» Vestfold og de krav den setter
mangelen på tilstrekkelig arbeide- i'« b»nden<? lår. Vi skal gjengi
hjelp til landbruket stor ifjor, er den j u ra" imorffen -
enda mer merkbar iår ,med det 65 år.
utvidede produksjonsprogrom. Vi Fru Julie Gundersen, Hegna,
reiser spørsmålet på ny og vil nu Sandar, fyller 65 år imorgen, lør

då ta lyd for dannelsen av «Ferie-,da«.2|.^,er
folkets frivillige arbeidstieneste».
Ifjor tenkte vi nærmest på kombi-
nert ferieopphald og arbeidstur, at
byfolk altså under sitt ferieopphold
hialp bonden mest mulig med ber
gingen av høsten og til gjengjeld
nøt visse fordeler med hensyn til
reduksjon i leieprisen for sommer
oppholdet, eventuelt en liten an
del i landbruksprodukter. — lår
er forholdene slik at dette ikke er
nok. Byfolk må i forståelse av si
tuasjonens alvor gå fullt inn for
jordbruksarbeide, dette er som før
nevnt nødvendig, skal vi livberge
oss gjennom den kommende vinter.

Ved en organisert innsats av by
folk, ordnet distriktsvis, vil det kun
ne utrettes overordentlig meget. Of
rer byfolk 14 dager av sin ferie
hvori de under kyndig veiledning
settes inn i landbruket, vil det mon
ne dersom folk går mann av huse
i egen interesse og til beste for den
felles sak. Det nytter ikke at bare en
og annen blondt en stor bedrifts
funksjonærer f. eks. melder seg til
tjeneste, nei, edle de av bedriftens
vedkommende som er skikket til
landbruksarbeide må være med.
Hver bedrift burde stimulere folke
ne sine til å ta et tak med og inn
rette ferien for folkene til de tider
landbruket har best bruk for ar
beidskraft. Ved siden av å gjøre en
stor innsats i landets selvforsyning
vil byfolk ved en slik frivillig ar
beidstjeneste i ferien sin sikkert og
så ha stort av et arbeids
opphold på landet. Arbeide med
jorden ute i det fri gir sundhet og
styrke. Det gjensidige tillitsforhold
som vil oppstå mellom bonden og
bymannen er også et aktivum.

Bryllup
feires på Hystad lørdag 25. ds.

ay frk. Ingrid Olsen, Hystad, og
hr, Reidar Holtan Skåren.

— feires på Nordre Sem i
Sandar lørdag 25. ds. av frk.
Rackel Eikeland, Sem, og hr.
Trygve Hotvedt, Drammen.

Det lyses for
hvalfanger Nils Martin Bøe,

Sandefjord, og butikkdame Hil
degard Eismann, Åsane.

— gårdbruker Hans Hansen,
Olsrød og Karin Sofie Bjørnsen,
Bredholclt, begge Stokke.

— skogarbeider Einar Johan
sen Skogsrud, Eidsvoll, og kokke
Gudrun Marie Slåttum, Sandar.

— jeriiHanearbeider Yngvar
Tangen, Sandar, og hushjelp Sol
veig Engeli, Sandefjord.

Forlovelse
er inngått mellom frk, Åse

Andresen, Hasle, og hr. Ragnar
Larsen, Porsgrunn.

I Denne uke blendes -

|  hm kl. 20.44 til kl. 5.30 ffl

REDAKTØR
ARNE HOFFSTAD

Telefonen

Hadde bestilt to, men fikk
fire Sauer.

En sandefjordsmånn, John
Hoff, hadde bestilt to sauer fra
Elom i Hallingdal. Ved fremkom
sten var de to blitt til fire, idet
den ene sau hadde fått to lam
like før toget kom til Sandefjord.
En behjertet sporskifter funger
te som dyrlæge da fødselen bød
på vanskeligheter.

Eksamen ved Handelsgymnasiet
blir iår holdt således: Oppta

gelsesprøven til 1. kl. aftensko
len 27, april. Avgangseksamen
for aftenskolen begynner 15. mai
og for Handelsgymnasiet av
gangseksamen 21. mai. Skole
året avsluttes som vanlig ved St.
Hanstider,

Metodistkirken.
Lørdag avholdes fest til inn

tekt for søndagsskolen. Frk. Ol
den taler og viser ting fra Kina.
Film. Helgerød Musikkfor. spil
ler. Pastor Wahlstrøm deltar.

Landferukssekretær Hillestad

60 år.
Tollkasserer John O. Nyhus,

Larvik, fyller 60 år den 26. ds.

Maleriutstilling.
En kunsthandler fra Oslo ar

rangerer for tiden maleriutstil
ling i Grand hotell, Tønslberg,
mandag, tirsdag og onsdag i ne
ste uke. Kjente kunstnere er re
presentert på utskillingen, som
er en salgsustilling for Vestfold.ii .
Også harvingen

j er nu så smått begynt på opp
! lendt sandjord, forteller herreds

j agronom Røer.
Til firmaregistret i Sandefjord

1 er anmeldt at firma Lars
Thorsen A/S er endelig awiklet
og firmaet skal slettes av firma-

I registret.
Brenselstelling i Sandefjord.

Sandefjord forsyningsnemnd
har nu mottatt skjemaene for
den forestående telling over hver
enkelts brenselsbehov for næste
vinter. Skiemåene vil bli sendt
hver enkelt  husstand med det
første for å få en oversikt over
brenselssituasjonen. .

Nøtterø bl. Kor
! kommer, som tidligere meddelt
til Sandefjord og gir konsert i
Sandefjords kirke næste søndag.
Koret gav konsert i Tønsberg
siste søndag og fikk en meget
anerkjennenle kritikk i Tøns

i bergpressen.

, Oppnevnelser i Tønsberg
Idrettslag.

* Formannen i Tønsberg Idretts
lag, lenstmannsfullmektig Foyn
Gulliksen, har oppnevnt følgende
formenn :

For fri-idrettsgruppen: Leif
Limdiseth. Rogruppen: Ragnar
Berntsen. Fotballgruppen: Sverre
Fossås. Håndballgruppen : Frk.
Kari Hektoen, Kajakkgruppen:
Knut Morgan. Skigruppen: Oscar
Pedersen. Svømmegruppen: Wil
helm Presterud.

Misjonsjubileum.
Langestrands Indremisjonsfor-

ening 1 Larvik feirer 28. april 40
årsjubileum. Foreningen står til
sluttet Langesundsfjordens In
dremisjonsselskap.

iSolen opp kl. 5,87, ned kl. 20,53.
Månen opp' kl. 11,59, ned kl. 3,23

at meteorsitenen som blev sluppet
ned i Onsøy tyder på at våre na
boplaneter forbereder sitt forsvar.

Med astronomisk aktelse

A. ANDRIKSEN,
, harpist.

Jeg synes

Gjennom det svenske og norske
Røde Kors og soknepresten er det
kommet to nye triste budskap til
familiene i Sandar.

Donkeymann Harald Hermand
sen, Pindsle, Sandar er meldt om
kommet utenlands den 21. desem
ber 1941.

Han var født på Gjelstad i Skjee
10/5 1898 og har fart tilsjøs I man
ge år i maskinen både i koffardi
og på hvalfangst. Han var i de si
ste år knyttet til Thor Dahls sel
skap og skal nu sist ha fart som
maskinassistent. Han var gift med
Elda Christiansen Gallis i Andebu
og kom til Sandar for 14 års tid si
den, og kjøpte seg kort tid etter et
Iltet småbruk på Pindsle som han
og hans hustru senere har drevet
ved siden av at han farte på hval
fangst.

Han var kjent som en flink og
omgjengelig kar, godt likt av alle
som kjente ham.

Hans bortgang er et tungt slag
for hans hustru og 5 barn hvorav
det yngste er 6—7 år og det eldste

MUSCA DOMESTICA skal man pas
se seg for i år. Det er et dyr hvis nor
ske navn er «husflue». Hver flue som
nu i vår får anledning til å flirte med
en kavaler, blir til millioner i løpet av
sommeren. Altså: til felts mot hus
fluen!

HAR DE GÅTT gjennom Sande
fjords gater en. tidlig morgen — før
noen andre stod opp — og fornemmet
hvor vakker og fredelig byen er ? Go
de, gamle Sandefjord ligger der og
blinker søvnig i morgensolen og veii
ter på at en'ny salve støyende menne
sker skal begynne sin dag.

SISTE PRØVE før generalprøven
hadde Orkesterforeningen i går og
Bjarne Buntz lot sin herlige tenor klin
ge i Sandefjords Bads festsal for frø
ste gang.

EN IDE blev forelagt oss i går t|l
avhjelp av den skrikende (!) mangll
på barnevogner. Degg luksusskatt på
de barnevogner som ikke er, eller ikke
kommer i bruk i løpet av de første .9
måneder. I forbindelse med loftsryd
ningsvesenet burde dette skritt hjelpe,
sier Fredrikstad Blad.

ET NYTT TRESPRIT-tilfelle hår
fått enkelte aviser til å lage følgende
overskrift: «Død av tresprit i Dram
men». Det forekommer oss å være
mye alkohol i en så liten overskrift!

DEN EVIGGLADE avis «Budstik
ka» i Sandvika har ansvaret for denne
historien fra bladets redaksjon:

Det banket på døren. Inn skred en
mann. Bukket. Og spurte med be
skjeden røst om han kunne få se på.
askebegrene våre. Han fikk de to vi
har. Og gramset smilende opp en bit
te liten sigarettstump av det ene.

—• Takk, sa han. Alle monner drar.
Og gikk glad ut i vårsolen igjen.

Hvalaksjer igår.
Antarctic k 165.
Globus k 590.
Kosmos s 172,5 k 170.
Kosmos II s 222,5 k 217,5.
Odd s 195 k 190.
Pelagos k 148.
Rosshavet s 282,5 k 227,5.
Tønsberg Hvalfangeri k 165.
Ørnen s 185 k 132,5.

Entreprenørene og Pristidende.
Prisdirektoratet har nu be

stemt at entreprenørbedrifter er
pliktig til å holde Pristidende.
Videre skal bedriftene ha utlagt
på sine forretningssteder de
nummer av Pristidende som er
kommet ut i 1941, eller senere.

Vi kan idag bringe foto av den ty ske sykkel, Lahn-sykkelen, som vi fode
den bcagte meddelelse om. Som nevnt bortfallet både kjede, kjedeanordning og tann
hjul såvel som kranklager, hvorved slitas jen forringes. Lyskaster og bakbremse er
plasert i bakhjulsnavet. En forkortelse av sykkelrammen gir øket hastighet. Pedal
lens loddrette beliggenhet sparer rytteren for kraft og bevegelse. Ommonteringen av
de enkelte drivdeler blir betydelig forenklet.

To nye

Sykkelen uten kjede og

SANDEFJORDS BLAD

til Sandar.

kranklager.

triste budskap

blev konfirmert "siste høst

3dje maskinist Richard Monsen,
«Nordly», Helgerød, er omkommet
utenlands den 21/12 1941. Han var
født i Oslo den 23. august 1907 og
var en sønn av maskinmester Si
gurd Monsen, Oslo, som opprinne
lig er fra Sandefjord.

Richard Monsen har siden sko
ledagene bodd i Sandar og begynte
å fare i ung alder. Han hadde vært
såvel i koffardi som hvalfangst,
for det meste på hvalfangst. Han
reiste sist ut med en av Vestfolds
hvalbåter. Han hadde gjennom
gått Hortensteknikeren og farte
som tredjemaskinist. Han blev for
7 års tid siden gift med en datter
av landpostbud Varild på Helge
rød, og etterlater seg hustru og 2
barn, luh.v. 5 og 2 år gamle.

Richard Monsen var kjent som
en dyktig og grei ung mann som
var avholdt av familie og venne
kretsen og alle som hadde lært
ham å kjenne. Budskapet om hans
tidlige bortgang vil vekke sorg hos
alle som kjente ham.

Maskinist Halvor Michelsen,
Sandarveien, fyller 60 år idag. Han
er født i Sandefjord og sønn av
byggmester Jacob Michelsen. Et
ter å ha fart eii tid og gjort unda
verkstedtiden tok han maskinist
skolen i Oslo. Han blev gift med
HUlda Hansen —og ekteparet, har
tre barn — en sønn og to døtre.

Michelsen farte i mange år som
maskinist i handelsflåten — men
gikk så over i hvalfangsten og var
sist maskinist med fl. k. «Tafel
berg». Han deltok en tid med stor
interesse i Maskinistforeningen.
Maskinist Michelsen er kjent og
aktet som god og pålitelig maski
nist. Personlig er han en hyggelig
og grei mann med mange vermer
både ombord og iland. Vi ber ham
motta en hjertelig hilsen i anled
ning av 60-årsdagen.

Sandefjords Bamehjém.
Til inntekt for Sandefjords

Barnehjem åpnes 28. april en ut
lodning med tombola i Kongens
gate 7.

Gerd og Ott0 til Fevang.
Gerd og Otto kommer til Fe

vang lørdag i følge med et mun
tert selskap hvor blandt andre
Kikkan Schjørn og Chris Chri
stensen er med. Vi spår fullt hus
på, Fevang som overalt ellers
hvor det muntre ensemble har
gjestet.

Begravelse.
Klara Amalie Simonsen

blev onsdag begravet fra Sande
fjord gamle- og pleiehjem til San
defjord kirkegård, I Gamlehjem
raets spisesal hadde slekt og ven
ner og bekjente samlet seg om
båren foraten alle som hører til
på hjemmet. Før talen blev sun
get «Bedre kan jeg ikke fare», og
pastor Tofte- talte ved båren ut
fra ordene i 1. Tess. 5, 8 fg. om
Guds bestemmelse med menne
skene, nemlig at vi skal vinne
frelse ved vår Herre Jesus Kri
stus. Etter talen blev sunget av
salmen: «En dalende dag en
stakket stund». Kisten blev så
båret ut og ført til familiens
gravsted på Sandefjord kirke
gård. Før og etter jordpåkastel
sen blev sunget av salmen «Å
tenk når engang samies skal».

60 år.

Foto N.T.B

Vi gjør oppmerksom
på barnemøtene i . Salem idag

og imorgen hvor Afrikagutten
Imanuel Minos fra Afrika vil tale
og lede. Vi innbyr alle barn som
kan, å komme til møtene.

Se annonse.

Metodistkirken.
Søndag, formiddag taler pastor

Wahlstrøm over emnet «Sterk i
nåden» og om ettermiddagen
over emnet «Vår tids største
fare». Pastor Wahlstrøm og mu
sikkforeningen synger og spiller.

Anvisningene på sette
poteter blir sendt ut

med det første
i Sandefjord.

Enhver må påse at potetene nyt
tes til sitt øiemed da man ikke

kah regne med ytterligere
tildeling.

Sandefjords Blad har spurt
forretningsfører Per Gulliksen i
Sandefjord Forsyningsnemnd når
parselldyrkere og , hageeiere i
Sandefjord får seg tildelt sette
poteter.

— Anvisningene ligger ferdige,
svarer han, og vil bli utsendt en
av de nærmeste dager. Hver en
kelt må strengt påse at potetene
bare blir brukt til settepoteter.
Man kan ikke regne med ytterli
gere anvisning på matpoteter el
ler settepoteter fra forsynings
nemnda. —

Førstk. søndag møtes sjakklubben
«Caissa» og Horten Sjakklubb til pokal
kamp med 20 spillere fra hver klubb.

«Caissa» har oppsatt følgende spillere:
Otto- Johansen, Sverre , Jensen, Asm.

Svendsen, Ludv. Andersen» Gullow Fagerli,
Arth. Unneberg, Karsten Hansen, Nils
Larsen, Olaf Hansen, Haldor Hansen, Jo
han Fredriksen, Sverre Henriksen, T. Tjær
andsen, Finn Barth, Øivind Fagerli, J.
Johansen, Gunnar Haugen, Einar Sollie,
Arthur Andresen, W. Hansen, M. Åsrum,
Harry Jacobsen, Olaf Hansen jr. L. Fors
berg.

Der spilles 2 kamper, 1 i Sandefjord
og x i Horten. I kretskampen kl. B sei
ret Horten over «Caissa» så spillcrne må
gå inn for seier denne gang, hvilket unl
dcrtegnede tippcr hvis alle spillere møter
opp og går inn for seier.

Blir leverugsfristen for

privat vedomsetning

forlenget utover 1. mai?
I fylkestingets møte igår haldt

formannen i Vestfold fylkes
brenselsutvalg, fylkesskogmester
Trøften, foredrag om situasjonen
i skogbruket i vår.

Fylket er for kommende hugst
periode pålagt å produsere 133
tusen favner ved plus honved og
avfallsved, begynte fylkesskog
mesteren. Dette skulde greie seg
hvis vi ikke får en altfor kald
vinter neste år.

I slutten av sitt foredrag kom
Trøften inn på tden nye forord
ning om vedomsetningen som
trer i kraft pr. 1. mai. Han un
derstreket åt det springende
punkt nu var å forhindre at ved
transporten stopper opp, og opp
lyste at det er mulig at fristen
blir forlenget.

faÅan tfuendåen — den fadte

foompxmlii.

JOHAN SVENDSEN har hatt en
harmonisk livsskjebne som blcv få av
våre store musikere til del. I sin ung
dom var han en av de viltreste og ly
stigste unge herrer i Norges hoved
stad. Han var sønn av en regiments
musikcr og fikk tidlig anledning til
å dyrke musikken. Han spilte klari
nett, fløyte og især fiolin. I sitt el
levte år skrev han sine første fiolin
komposisjoner som senere fulgtes av
mindre orkesterkomposisjoner.

Pokalkamp
i sjakk.

Tårn
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21 ÅR GAMMEL dro han ut i
verden som konserterende fiolinist, men
nervøse håndsmerter fikk ham til å
legge fiolinen bort og ofre seg for
komposisjonene. Han hadde allerede
fra barnsben av særlige evner for orke
sterkomposisjoner og forbauset sine
lærete ved Leipzigerkonservatoriet ved
23 år gammel blandt annet å skrive
sin senere så velkjente D-dursymfoni.
Derimot fikk han i Leipzig utviklet
sine manglende kunnskaper i musikk
teori.

Fylkestinget aotageiig fer dig
med sine forhaodlinger

Neste møte i fylkestinget blir
idag kl. 17.

Tingets forhandlinger kan an
tagelig avsluttes imorgen, lørdag,
middag.

Tønsberg kommune vil muli
gens gi en lunsj søndag for fyl
kestingets medlemmer. Videre er
det uttalt ønske om at ordfører
ne møter på NS’s store legion
møte søndag.

Orkesterforeningen konsert

både i Larvik og Tønsberg?

Statens Teaterdirektorat har gitt
Sandefjord Orkesiterforening tilla
telse til å gi konsert i Tønsberg
mandag 27. april, men da tillatel
&en først forelå igår, hadde Or
kesterforeningen allerede beram
met en konsert i Larvik den dag.
Man vil nu forsøke å utvirke at
det blir anledning til å gi en kon
sert i Tønsberg lørdag 2. mai.

I Sandefjord er det utsolgt til
premierekonserten lørdag og sal
get av billetter til søndagskonser
ten går med faretruende fart. Til
den offentlige generalprøve ikveld
er det imidlertid ennu us Igte bil
letter og skulde det bli noen til
overs av disse vi] de bli solgt ved
inngangen.

Travkjøring på Klosterskogen

Telemark Travselskap har idag
sendt ut løpsinnbydelse til ekstradag
på Klosterskogen søndag 3. mai. Som
kjent var det opprinnelig søkt om
denne dag som ledd i stevnet som be
gynner søndag, men formodentlig har
myndighetene ønsket å se forholdene
an med hensyn til våronna før tilla
telse blev gitt, så søknaden blev ikke
innvilget i første omgang.

Programmet omfatter stort sett de
samme løp som de oppsatt for kom
mende søndag.

Etter hvad det meddeles er det nu
truffet beslutning om innføring av to
bakksrasjonering fra 1. juni. Medde
lelsen om detaljene i rasjoneringsord
ningen kan ventes å bli sendt ut en av
de første dager.

antar større og større omfang Som
tidligere nevnt blev det reist siktelse
mot 15 gårdbrukere i bygden. Men et
ter hva prispolitiet opplyser, dukker
det stadig opp nye forseelser, og sik
telsen omfatter nu i alt 25 bønder,
som skal ha slaktet og solgt ulovlig.

De kommunale kontorer
i Sandefjord har forandret sin

kontortid fra inandag av,
Forsyningsnemnda i Sande

fjord har forandret sin eksepe
disjonstid fra og med idag.

Sandefjordsmesterskapet.
1. finaleaften ikveld kl.

8.30 i Dronningensgt. 9.

Sandefjord Bridgeklubb.

Predikantlisten.
FREDAG

Sandefjord kirke: Tekstmøte i sakristiet
kl. 20.

NORSK KUNST feiret en av sine
triumfer, skrev en 24 år gammel ung
musiker da Svendsen etter Leipzig
oppholdet gav den første konsert i
Kristiania. Den unge kritiker skrev i
Aftenbladet og het Edvard Grieg.
I 1868 dro Svendsen til Paris og i
1870 dro han igjen til Tyskland,
hvor han feiret store triumfer og
blandt annet blev en daglig omgangs
venn med Wagner. I 1872 var han
hjemme i Kristiania igjen, hvor han
dels alene og dels sammen med Grieg
ledet Kristiania Musikforening som
gav opptil 12 konserter i året. Han
skrev da blandt annet Zorahayda
legenden som Sandefjord Orkesterfor
ening spiller i kveld og i 1883 blev
han kapellmester ved Det kongelige
Theater i København hvor han for
blev i 25 år.

LIVET hadde alt godt å gi Svend
sen, derfor er der slik harmoni og
velklang i hans musikk, prakt og far
ger og musikalsk sceneri. Han var født
i 1840 og døde i København 1911.

Tobakksrasjoneringen
kommer.

Slakfesaken fra Bø

imorgen.

også 3, mai.
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Norge har lært verden den mo
derne hvalfangst. Sydhavsfang
sten som har stillet all tidligere
hvalfangst i historien fullstendig
i skyggen, skyldes opprinnelig
norsk initiativ, muliggjort ved
norske oppfinnelser og forsøks
ekspedisjoner. Først i midten av
1920-årene kom den store eks
pansjon, fremdeles på norsk ini
tiativ og i fyrste rekke med norsk
kapital, foruten en del engelsk.
Etterhvert er vårt hegemoni
kommet mere i bakgrunnen. En
gelskmenn, japanere og senere
tyskerne opptrådte i de siste
fangstsesonger, mens forholdene
ennu tillot det, i stigende meng
der. Det har vært en beklagelig
utvikling sett fra norsk syns
punkt. Men de norske interesser
i sydhavsfeltene var nu engang
ikke beskyttét av noen slags su
verenitet. Våre hvalfangere op
trådte i disse fjerne egne bare i
kraft av de egenskaper som en li
ten nasjon leilighetsvis kan gjøre
seg gjeldende med, nemlig dyk
tighet, pågangsmot og fremsynt
het. Norge har aldri hatt anled
ning til å bruke, eller misbruke,
sin makt utenfor landets egne
grenser.

Men våre hvalfangere har opp
dradd de forskjellige folk til gan
ske habile eksploitører av disse
opprinnelige norske jaktmarker.
Ingen skal komme å si at vi var
for sent ute, åt vi har
forsømt noe der. Hvalfangsten
gav levebrød for titusener. Og de
tusenar velstelte og velstående
hjem i våre kystdistrikter gir et
talende vidnesbyrd om resultatet.

Stor-hvalfangsten under kri
gen forbyr seg seiv, Men der er
en annen hvalfangst som i disse
år har vakt til live interessen og
initiativet, småhvalfangsten
langs kysten. Også den har sin
historie i norsk næringsliv, kan
skje noe gjemt og glemt bak den
pelagiske fangsts gullalder. Men
den var opprinnelsen, og nu er
den fremstått igjen i et omfang
og med en betydning som aldri

Frelsesarmeen: Kl. 19 stuemøte hos Teal,
Haukerød. Adj. Carlsen m. fl.

Salem; Kl. 7,30 taler misjonær Tollefsen
og frue og Imanuel Minos.

Indremisjonens Ungdomsavdeling. Offer
uke. Møte på Bedehuset kl. 7,30. Tale
av sekretær Rivrud.

Framnes Indremisjon har møte hos Aman
dus Pedersen, Huvikvn. 9 kl. 19,30.
Tale av bestyrer Skilbred.

Frelsesarmeen: Kl. 19.30 ukéns fest. Fru
Sannes leder. Inga Gjelsås taler.
Salem; Kl. 7,30 taler misjonær Tollefsen

og frue og Imanuel Minos.
Helgerød Yngres har møte på bedehuset

kl. 7.
FTcdningemisjonsmøte hos Hans Svartsrød

kl. 18,30 ved Karl Bjønnes.
Møte hos Jacob Sommerro kl. 7 ved misjo-

nær frk. Dischler.
Indremisjonens Ungd-avdelings offeruke.

Kl. 7V2 møte på bedehuset. Tale av
sokneprest Joh. M. Wisløff og sekretær
Rivrud.

Sandefjord kirke: Kl. 10,30 høymessc ved
generalsekretær Joh. M. Wisløff. Ofring
til Indremisjonen. Kl. 12,30: Søndags
skole.

Frelsesarmeen; Møter kl. 11 og 19,30.
Korpsets offiserer leder og taler.

Bedehuset: Kl. 17 møte. ved Karl Bjønnes.
Ostre Halsen kapell; Høymesse med alter

gang kl. 1 x ved pastor Flæten.
Ula: Oppbyggelse hos fru Hilda Olsen

kl. 18 ved pastor Flæten.
Sandar kirke kl. 10,30: Høymesse med

konfirmasjon ved pastor Ludwigsen.
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«Morgenbladet» skriver i en
lederartikkel:

i Grand Hotell, Tønsberg, mandag, tirsdag, onsdag, 27 — 28. og 29. april.

samling norsk kunst:

i. S. Eckersberg, professor A. Normann, Nlels Hansteen, A. Baade, Gu
stav Wentzel, Reinholdt Boll, A. Thurmann, Mathilde Diedrichson, G. Stener

sen, Dørenberger, Diriks, Aagaard, Johs. Miiller, A. Thornam, Halvdan Gran
m. fl.

Hvalfangst en

Maleriutstilling. |
Kunsthandler 0. H. iahnsen, Akersgaten 28, Oslo, frembyr en utsøkt

miniafure.

LØRDAG

SØNDAG

før. Den småhval som er fanget
de siste somre har nemlig utgjort
et ytterst kjærkomment tilskudd
til våre slunkne kjøttreserver. —
Den vil forhåpentlig heller ikke
svikte i år. Skjønt all hvalfangst
er lunefull, som fiskens gang er
det.

_ I fjor blev det meddelt konse
sjon til ikke mindre, enn 302 små
hvalfangere mot bare 112 i 1940.
Det er hittil ikke kommet noen
beretning om fangstresultatene,
men de opplysninger man har ty
der på at fangsten kastet godt
av seg. Derom vidner den store
tilgang på hval langt utover he
sten. Frisene var også fra sel
gernes synspunkt meget gode, —
tiden har med andre ord opp
muntret en næringsvei som ka
ster adskillig av seg der hvor
fangsteni drives.

Dette er i første rekke i Vest
fjorden og mellom Mørekysten og
Nord-Trøndelag. Fangststati
stikken for 1940 forteller at 86.5
pst. av all småhval blev fanget
på de nevnte strekningen det år,
i 1939 79.5 pst. Eesultatet i 1940
var dog bare 697 000 kg. kjøtt
mot 1393 000 kg. i 1939 og
og 2 130 000 kg. i 1938. Forkla
ringen til denne nedgang ligger
nok for en stor del i de vanskelig
heter krigssituasjonen medfører,
men som nevnt er der grunn til å
tro at fangsten ifjor viste en be
tydelig stigning.

En melding forleden dag opp
lyste at fangsten for i år nu står
foran sin begynnelse, Med hvor
stort mannskap og materiell vi
tes ikke ennu. Men det er neppe
mindre enn i fjor. Den gode øko
nomiske avkastning vinker. Måt
te disse fangstens folk atter ha
hell med seg. I moderne forstand
er nok dette en hvalfangst en mi
niature. Men mens storfangsten
i Sydishavet i første rekke skaf
fet penger og gull til landet, skaf
fer småhvalfangsten oss mat i
store porsjoner. Og det er vikti
gere, all den stund våre andre
kjøttreserver ikke strekker til for
alle som skal mettes.

Kollekt til nytestamenter for konfir-
mantene.

Hedningemisjonsmøte hos Håkon Hvitstein
kl. 18 ved Mathias Elveskogen.

Arendal kirke kl. 11: Festgudstjeneste ved
begge prester i anledning kirkens 60 års
jubileum.

Stokke kirke kl. 18,30: Aftensang ved
pastor Rygnestad.

Skjce kirke kl. 18,30: Aftensang ved pas-
tor Dahl.

Metodistkirken: Kl. 10,30 og 6 pastor
Wahlstrøm. S.skole kl. 12,10.

Fevang Indremisjon har møte hos Kristian
Bjørnum, Hotvedtmoen kl. 6,30 ved
John Larsen.

Hedningemisjon hos Anders Gjerløw kl. 18
ved Hans R. Trevland.

Kinamisjon hos Asbjørn Trevland kl. V27
ved misjonær frk. Dischler.

Kodal kirke kl. 11; Gudstjeneste ved sok-
nepresten.

Indremisjonens Ungd-avdelings offeruke.
Kl. 5 avslutningsfest på offeruken i be
dehuset. Tale av sokneprest Wisløff og
sekretær Rivrud.

HJERTELIG TAKK

for all oppmerksomhet på min 80
års dag.

Fru Harma Jørgensen.

0. H. JAHNSEN.

I aften kl. 19 stuemøte hos
Teal, Haukerød, Adj. Carlsen m.
flere. Lørdag kl. 19.30 ukens
fest. Fru Sannes leder. Inga
Gjelsås taler De øvrige i F. F.
officers forb. fra Tønsberg, Lar
vik og Sandefjord deltar. Veik.

I aften og lørdag kl. 7.80 taler
misjonær Tollefsen og frue samt
Imanuel Minos. Alle velkommen.

i Salem fredag og lørdag kl. 5 ved
Afrika-gutten Imanuel Minos. Al
le barn velkommen!

Fest til inntekt for s.skolen
lørdag kl. 7. Mat medtas. Frk. Ol
den taler og viser ting fra Kina.
Film fra nye og gamle s.skoleut
flukter. Helgerød Musikkfor.
spiller. Pastor Wahlstrøm del
tar. Alle hjertelig velkommen.

Kinamisjonens Ungdomsuke
Søndag kl. 6 hos M. Allum,

Framnes. Emissær Ringsrud m.
fl. taler. Musikkforeningen del
tar. Alle hjertelig velkommen.

lørdag kl. 7 hos Abraham Nilsen,
Krokemoen, ved Ailum m. fl.
Sang og musikk.

Sandefjord og omegns
GofltemP,ap'Un8flomsla9'
Møtet lørdag sløyfet.

Det henstilles til
medlemmene å møte fram for
under lagets banner å følge ka
merat Ole Fjeldbo til graven.

sandeiiom orkesienorening

Skolekonserten
iaften kl. 19.80. Billetter
hos Richard Olsen og ved
inngangen fra kl, 18.30.

PREMIEREN UTSOLGT!

søndag 26. ds. Billetter hos
Richard Olsen, telf. 2009.

FRELSESARMEEN

BARNEMØTER

Mefodistkirken.

2. KONSERT

SALEM

MØTE

SXNBEPIOK6S 1CSB

TELEMARK TRAVSELSKAP

åpner travsesongen på

ved Skien

søndag den 26. april kl. 13 (1)

Voksne kr. 1.—, barn kr. 0.50.
Musikk — restaurant — sykkelparkering. Programmen Jem

banekiosken og Sverre Andresen.

13 jevne og spennende starter. Særlig fremheves hurtigste løp
for varmblodshesten Saint Protector, Senator Martin, Juan, Volo
Worthy, Lee Ford, King Worthy, Josey, Edellinde, Fin Druin, Jan
Eno, Jim Bingen, Semper Primus.

Merk: Ekstradag søndag 3. mai kl. 13.

Til kjøttkundene.
Pakkene avhentes fra kl. 9— 

de nummer:

Jenny Simonsen 279—463
Christensen Moes Eftf. 401—714
Haavald Abrahamsen 666—1125
Orvald Andresen 80—156
Havnås 330—518

Kaninskinn, ekorn- og reveskinn kjøpe3 på Torvcafeen lør
dag mellem kl. 11 og 3.

Søndag 26/4 kl. 19 møte på
Sandar. Pastor Østenstad:
«Trekk av misjonens historie».
Alle velkommen.

f KABARET
B på Fevang lørdag 25. ds. 1

Ekspedisjonstiden
ved Sandefjord kommunale kon
torer er fra 27/4 fra kl. 9—12.30
Og 16—17. Lørdag kl. 9—13.80.

Rådmannen.

Klosterskogen
Travbane

Toppriser betales.

Ungdomsforeningen.

kl. 20.30.

GERD OG OTTO
Komikeren

KIKKAN SCHJØRN

Trekkspillmesteren
CHRIS CHRISTENSEN
CHRISTENSENS TRIO

m. fl.
Entré kr. 2.—,

Denne uke utdeles til følgen-

Hans Øvrum 101—240
Rolf Myhre 121—225
Håkon Havnås
Lauritz Pedersen 101—400

forsyningsnemnda.
Ekspedisjonstiden om etter

middagen er fra og med 24. ds.
fra kl. 16—17 mot tidl. fra 17
—18.

Flasker kjøpes.
Ring 3400.

MLE
Jf Mineralvann

fabrikk.

Anna Louise Due

Fra

Sandefjord Forsyningsnemnd.

— Storgt. 12 m —
(Sandefjords Blada gård)’.

Kontortid: 10—12 og 17—1&
Lørdage 10—13.

Telefon 8655.

Selebø, Moe.

Læge

med 18 ” blad, ny motor, frik
sjonskobling, kulelagre, gummi
kabel, byttes i ved. Kr. 440.—.
Telefon 3376.

 TIL SALGS  

EN GOD HAVESLANGE

kr. 40.— og en plenklippemaskin
kr. 30.— til salgs. Eksp. anv.

skaffes. Telf, 2485, Tønsberg,
(VAE)

2 brukte gode vedovner
til salgs, pri s kr. 65.— pr. stk

Henv. telf. 5138.

Dame guHarmbåndsur
til salgs, kr 125.—

Taft-kj©!e

størr. 40, fotsid, brukt en gang
til salgs. Pris ca. kr. 60.—,

Eksp. anv.

Hytte
i Vesterøen kjøpes eller event

leies. Eksp, anv.

Hyffe
i strøket York—Aarø—Natt

holmen ønskes kjøpt. Eksp. anv.

Robåf eiler snekke,

brukt eller ny, kjøpes. Henv
Bjerggt. 19.

Alle kvaliteter kjøpes for Pels
megler A.s., Oslo, lørdag kl. 11—
15 i Bjerggt. 7.

 TIL LEIE B

Mindre forretning
med bakværelse rimelig til leie

fra Iste mai i Kongensgt. 17.
Henvendelse Else Klaveness,

Svarstad Central 28 b.

Et vær, og k|.
til leie i 2. etg., helst en enslig

kvinne. Thaulowsgt. 4

Et møbi. værefse

1 TAPT OG FUNNET 1

En brun herrehanske

i eksp,

En pengesedde!

funnet i forretningen lørdag
Jenny Simonsen.

M TJENESTE LEDIG 1

PerfekSer Uniform-Schneider
zum sofortigen Antritt von

deutscher Dienststelle gesucht.
Vorstellungen sind erbeten in

der Zeit von 9—11 Uhr und 14—
16 Uhr bei der Ortskomrnandan
tur Larvik.

Kontordame

mit guten deutschen Sprach
kenntnissen in Wort und Schrift,
sowie flott in Schreibmaschine
und Stenogramm zum 1.5. 1942
von deutscher Behorde gesucht.
Bedingung: N. S. Mitglied.

Bewerbungen sind zu richten
mit Lebenslauf, Bild og Gehalts
forderungen an Chiffre 1000.

Perfekte Kochln
mit deutschen Sprachkenntnis

sen von deutscher Dienststelle
gesucht. Bedingung; N. S. Mit
glied und sofortige Antrittsmog
lichkeit. i

Vorstellungen sind erbeten in
der Zeit von 9—11 Uhr und 14—
16 Uhr bei der Ortskommandan
tur Larvik. j

Ung, flink, landsvanf pike
får plass straks. Eksp. anv

£ ØNSKES LEIET 1

2 vær. og k).
ønskes leiet av forlovede. Bill.

mrk. «Utenfor byen» i eksp.

Melkegjelter

til leie for en eller to herrer
Eksp. anv.

mistet før påske. Bes innlev,

VEDKAPP

KANINSKIN

Pedersen, Buer

Eksp. anv

IvB» 5

Hjerfelig takk
for all deltagelse ved vår kjære
mor Karen Lovise Larsens syk
dom, død og begravelse. En sær
skilt takk til misjonsvennene.

Barna.

Sjøtnannsforenmgen.
Medlemmer anmodes om å mø

te i foreningens lokaler lørdag
25. april kl. 18 for under fanen å
følge Axel Thorvald Zimmerlunds
båre. Styret.

Vetdensleaitei.

I aften 18—20.
Søndag 17—19—21.

Gustav Frøhlich
Viktoria v. Ballasko

En pike i hrer havn

En film med frisk salt sjøsprøit
og freidig frodig humør.

Aftenposten: En frisk og un
derholdende film — enkel og smi
lende uten annen hensikt enn å
more publikum. (Rey)

Tillatt for barn.

Kanininferesserte!

Sandar Kaninavlsforeninf avholder foredrag med filmfrem
visning på Sandar lørdag 25. april kl. 18.30.

Alle kanininferesserte bør se denne film.
Utlodning av kaniner etc. Entre voksne 50 øre, bam 25 øre.

Tekstilrasjoneringen.
Da det har oppstått visse misforståelser, skal Direktoratet for Indru

striforsyning gjøre oppmerksom på at hare er de merkeverdier som
er oppført i Vareliste nr, 2 som gjelder ved salg av asjonerte tekstilvarer.
Disse merkeverdier skal således også gjelde ved salg mot merker av de
gamle hekledntngskort.

Oslo, 17. april 1942.

FORSYNINGSDEPARTEMENTET
Direktoratet for Industriforsyning.

Benytt GRATULASJONSB YRÅET når De skal sende en hil
sen til konfirmantene.

VI bringer overalt i Sandar.
Pris kr. 1.10 — 1.30 og 1.65.
Inlever Deres bestilling i god tid, de blir ikke utlevert tør

søndag. — Søndag åpent hele dagen.
Telefon 2263.

GRATULASJONSBYRAET
.Hvidts Plass 1.

Dyrkning 1942.

horofx er interessert i dyrkning av sukkerroer, forsuk
kerbeter og forbeter på kontrakt. Arealenes størrelse må være
minst 4 mål. Dyrkingen skal kontrolleres av Norcafs landbruks
ekspert. Interesserte i Sandefjord distrikt bes henvende seg til
kjøpmann Tom Tjomsland, Sandefjord, telf. 2286,
hvor nærmere opplysninger fåes.

Auksjonsinnskudd
mottan hver dag på aukslonslokalet, Torvgt. 18 (vis a di Hotell Kong
Carl) fra 10—2. Hentning kan besørges. Kontant opgiør.

Formkudd eiter ønske. — Gårdsauksjoner avholdes. \

Olav O. Edlund,
Telefon 2968. Telefon privat 2968.

R ØNSKES KJØPT 1

KRAGERØTERNE
ønskes kjøpt.

Ingeniør Carl Corneliussen.
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Glem ikke å
Håret er kvinnens største

pryd, sier et gammelt ordsprog.
Det vil med andre ord si at vi
må ofre tid og arbeide på det for
å få det til å holde seg pent. Nu
når vårpermanenten og de nye
frisyrene er aktuelle, kunde det
være på sin plass å komme med
noen gode råd for at selve håret
skal holde seg vakkert, hvilket
jo betyr megét for at frisyren
skal bli vellykket.'

Hvorfor har kvinner så ofte
dødt og livløst hår? Det kan væ
re mange grunner, men den mest
almindelige er vel at mange mel
lom besøkene hos friserdamen
knapt tør kjemme håret for ikke
å ødelegge lokkene og fallen. Der
for får håret ikke det som er det
beste og billigste skjønnhetsmid
del: børsting. Gjør det til vane
hver morgen og kveld å børste
håret 5 a 10 minutter — da får
det liv og glans og fallen blir bå
de dypere og vakrere. Håret
trenger nemlig luft, og det får
det hvis man børster det i alle

Regnvær og våte sko.
Regnvær stiller store krav til fottøyet

hvis vi skal undgå vårforkjølelsen. Prøv
følgende behandling på skosålene:

Pensle de helt tørre såler over to ganger
med en times mellomrom med vannglass.
Neste dag pensles de over med gulvferniss
eller en eller annen gangbar erstatning for
gulvferniss. Sålene blir faste og ugjennom
trengeTige for fuktighet.

En vakker bluse for den slanke.
Lett og sommerlig i hvit silke med
legg, og en fiks liten sløife i hal
sen.

Strikke! spaserdrakt

Wien viser adskillige strikkede
modeller for våren, her er en liten
spaserdrakt. Den er pastellblå, en
keltknappet med utenpåsatte lom
mer.

Men garn, hvor får vi det fra?
Vi får ty til opptrekkgarn fra en
gammel kjole eller drakt som ikke
er moderne lenger. Men heng i,
for våren er kort, og spaserdrak
%en hører likesom med til vårsta
sen.

Sommerbluse.

Norsk Billedreportasjc.

børste håret.
retninger, oppover og utover. Nu
når det blir varmere i været er
det utmerket å «luftbørste» det,
gjennom et vindu eller på bal
kongen. Børstingen stimulerer
hårrøttene og setter blodet i om
løp, hvilket resulterer i at håret
vokser bedre og blir friskere.
Hvis man kombinerer den dagli
ge børstingen med 5 minutters
massasje av hodebunnen, er det
enda bedre.

Håret er meget følsomt. Hvis
man er syk, trett eller nedfor,
merkes deti straks på håret, ja,
til og med dårlig humør setter
sitt preg på det. Det er i det he
le tatt nødvendig å være På vakt
når håret begynner å bli slapt
og dødt, for det er nemlig et godt
helsebarometer. Spiser man me
get grønnsaker, motvirker det
grått hår. Å spise kalk er også
bra, det styrker håret.

Men det viktigste, enkleste og
billigste er som sagt børsting —
glem ikke børsting og atter børst
ing, morgen og kveld.

Med den sterkt innskrenkede rnelke
mengde vi nu får, kan det bli i snaueste
laget med enkelte mineralstoffer som særlig
kalk. Det er nemlig melken (og osten)
som under vanlige forhold gir oss det sik
reste tilskudd av kalk. Men det fins folk
som slår vrak på den skummete melken
seiv i disse tider! Dette hører intet steds
hjemme! Den skummete melken innehol
der like meget mineralstoffer, eggehvite og
melkesukker som helmelk. Bruk derfor
som drikke eller i maten all den skum
mete melk som kan skaffes!

Man kan bøte på den minskete tilførsel
av kalk under melkerasjoneringen vel å la
sildebenene bli i sildekakene. På denne
måte blir sildens kalk- og fosforinnhold
omkring 5 —6-doblet. Det vil igjen si det
samme som at et par store sildekaker inne
bolder like meget kalk som en fjerdedels
liter melk.

La derfor sildekaker bli en så å si dag
lig rett i denne tid, skriver «Munnpleien».

Små og gode reformer
i kjøkken og kjeller.
De etterlyser gode og påkrevede for.

slag til forhedring og lettelse for hus
arbeidet.

I forbindelse med kokekar vil jeg
nevne at godt og vel Vz liters trekante
de aluminiums kasseroller er mer
praktisk for enslige personer og små
husholdninger enn de godt og vel 1/1
liters som inntil nu har vært i hande
len som minste. Det er mulig prisen
blir noenlunde den samme; men man
sparer på brensel og plateplass.

— Og alle grytelokk i alle stør
relser bør være flate med håndtaket
til den ene siden, så man kan dampko
ke oppå alle lokkene.

— Og så kommer mitt hjertesukk i
mange år: Ovnen i vaskekjelleren bør
konstrueres eller støpes slik at vannet
fra vaskekjelen, som alltid koker over,
ikke nødvendigvis behøver å renne ned
på ileggsdørene; men til siden for dø
ren. Slik man ikke som nu risike
rer å bli skollet på hendene hver gang
man skal fyre under klæskjelen.

— Og det første som må repareres i
kjelleren er alltid ovnsdøren, fordi den
mer enn det øvrige tæres av rust på
grunn av vannet som renner over.

Det er kommet en melding fra
Reval om at en mann der har
laget en erstatning for sjokolade
som har næsten like stor næ
ringsverdi som sjokoladen og
smaker likedan — skjønt det
mangler kakao. Han bruker rug,
erter, hvete og bønner i et visst
forhold, tørrer, rister og maler
det og tilsetter sukker og smak
essenser.

Sandefjords Blads Oslokontor
kar spurt ingeniør Throne Holst
ved Freia om det går an å lage
kunstig sjokolade. Ingeniøren be
krefter dette — og sier at selv
følgelig kan det gjøres. Men det
er tvilsomt om vi kan lage smak
stoffene her. Og når den skal la
ges av rasjonerte næringsmidler
er det tvilsomt om man kan sette
igang nogen produksjon for ti
den. Men det arbeides også her,
for å finne fram til nydelsesmid
ler som kan fremstilles uten at
det går ut over ' livsviktige næ
ringsmidler* t

Kast ikke
sildebenene!

Sjokolade-erstatning
i Norge?

m i

Med hilsen.
Gamme' abonnent.

Nu kan vi snart glede oss til
 blomster i overflod, men i de lan
ge,- mørke vintermånedene er det
vanskeligere. Blomster i vinter
tiden blir så dyre, slik som forhol
dene nu er at bare de færreste har
anledning til å kjøpe dem. Men
det er noe dødt ved et hjem uten
blomster og grønt — aldri så lite
farger i en krukke Skaper liv over
stuen.

Tidens løsen er å spare, også når
det gjelder tilfredsstillelsen av vår
blomsterhunger må vi praktisere
sparsommelighet. Men hvis vi med
omsorg tar hånd om vindusplan
tene våre, kan vi aten å tynge
hjemmets budgett skaffe oss et
vakkert blomsterinnslag året
rundt, Tiden er inne til det nu.
Først og fremst går man over den
gamle «bestanden», og tar vare på
det man vil ha igjen. Gå ikke for
hardt fram ved utplukkingen,
blomster som. kan. se bleksottige
og strantne ut etter vinteren©
mørke dager, kan i løpet av våren

k

Fantasien er ikke rasjonert. Bånd rosetter, sløyfer og flor
farge og livsglede over vårhatten.

— Skal man få litt farge og livs
glede over drakten, så må det skje
ved hjelp av hatten nu da man
må velge klær med syv liv, d. v. s.
like seiglivede som katten, sa en
fremtredende fransk motekonge
forleden.

Akkurat nu går pariserinnene
mere med turban enn noensinne.
Pullen er drapert tett inntil hodet,
den går fomn enten frem i en stor
knute, eller er lagt i legg som av
sluttes med en høydedrapering
over hvert øye. Nakkeposen fra
ihøst finns enda, men ikke så ba
stant, ofte er den bare drapert som
et mykt flor i nakken. Dristige
baretter med høyden kastet frem
bver sees meget, Likeså tricornen
av strå med flor og en stor fiol
bukett. Toquen forekommer i en
mengde variasjoner og små ma
troshatter av en kombinasjon av
strå og filt, pyntet med blomster,
en fjær e. I. er meget populære.

Ansiktene kommer godt tilsyne
under sommerens hatter, men på
en ny måte. De gamle gloriahat
tene viste en regelmessig linje fra
pannen — nu er man gått over til
en uregelmessig, avbrutt linje,
som helst skal ordnes etter ånsik
tets form, slik at det kommer så
godt som mulig til sin rett. Brem
men bøyes over ansiktet på en slik
måte at det får et ungdommelig
drag.

Med sommeren, solen og var
men følger også de storbremmede
hattene. De har ofte pull av et an
net materiale, f. eks. silke eller
crepe gecrgette. Alle slags nydelige
blomster, flor, silke og vakre bånd
utgjør pynten på vår- og sommer
hatten. Det er det rene sløseri med

Flekker på polerte bord
kan tas bort med sigar- eller sigarett

aske blandet med tran. Dypp en klut i
tranen og asken og gni med dette. Bordet
blir fint igjen. Samme fremgangsmåte kan
også brukes på lakkbrett.

EN DAME PÅ NOTODDEN

Som har vært alt for grisk etter rasjo
neringskort, er nu kommet ut for lovens
håndhevere. Hun har nemlig hevet rasjo
neringskort såvel for seg seiv som for sin'
mann, men nu viser det seg at mannen
overbodet ikke har vært her i landet sidcn
rasjoneringen begynte. Hun har så dispo
nert begge kortene.

Trått smult eller fett
kan kokes opp med en citronskivc —

det blir da kvitt den vonde smaken.

blomster

Litt vårstell i vindusposten.

Vårhatt

SANDE FJORDS BlAD

under solens innflydeise ta seg opp
igjen, bli unge og skyte nye skudd.

De forlanger ikke meget. Kan
skje en omplantning eller bare
litt påfylling av ny, god jord, litt
gjødsel nu og da, passe vann, men
ikke når solen steker som verst,
beskjæring slik at lange blefce
skudd tas bort og ikke får ta kraft
fra jorden, dusjing en gang i mel
lom, helst ute i vår- og sommer
regnet. De trenger også beskyt
telse mot altfor sterk sol. Det fine
rotsystemet i krukken er ømtålig
og trenger beskyttelse. Gjør vi oss
dertil den umake å vaske og skub
be krukkene: rene for vinterens
mugg og støv, så kan blomster
hagen i vinduet møte våren med
nytt mot.

Er det biitt glissent i. vinduskar
 men får vi skaffe oss nye stiklin
ger og sklidd. Skuddene skal stå i
vann til Tøttene begynner å kom
me. De må ikke utsettes for sterk
sol straks etter plantningen.

med flor,
og sløyfer

fioler og roser, slør, rosetter bånd,
og sløyfer. Noen spesiell farge kan
ikke fremheves som motefarge. For
den som håper på meget solskinn,
blir hvitt mere- populært enn no
ensinne. Men blått, svart, gult,
gulbrunt, rødt både i lyse og mørke
nyanser og grønt hører med i som
merens fargeskala.

NORSK a;s BARNENGENS TEKNISKE FABRIK

iHofi &§. tmmh. nå om da§m> -
Tennene lever de også, det vet vi alle. Og vi vet også at de
trenger næring som alt annet levende, og jo bedre og riktigere
næring de får desto sterkere og friskere blir de. De blir hvite
vidner om et sundt levesett. Mye melk, grovt brød og litt frukt
hver dag var parolen, som vi i dag ikke kan følge så lett. Men
vi kommer langt med å ta tran og grønnsaker — kålrot f. eks. —
til hjelp. Vi må imidlertid først og fremst sørge best mulig for barna.
Barneårene er de grunnleggende for helse og tenner. Sin egen melke
rasjon må barna iallfall få fullt ut.

Den utvendige pleie av tennene er det ikke vanskelig med. Tann
legene er der som før på post, og seiv kan enhver sørge for ren
holdet med den milde uskadelige Vademecum tannkrem på børsten.
For Vademecum er å få, og vil bli å få frametter. ,Vi tror vi
trygt kan si: Tannfronten holder.

skaper

SPØR
Srmtofjorlte §lé

Hvis en gutt og en pike har mødre
som er halvsøstre — mødrene har fel
les far —, kan der da inngås ekte
skap, eller må der gis spesiell tilla
telse ?

Svar; Der er intet til hinder for ek
teskap i dette tilfelle. Spesiell bevil
ling fra departementet er ikke nødven
dig. W. M. R.

Der hvor jeg hor om sommeren er
vannet kalkholdig. Hva skal jeg gjøre
med kasseroller som har kalkdannel
ser innvendig?

Hva skal jeg gjøre med margarin
som har en utpreget såpesmak?

K. T.
Svar: 1) De får forsøke - å skrape

ut. Man kan nok løse opp kalken
med syrer, men det er ikke særlig til
rådelig i en almindelig husholdning.
Skrap med noe som ikke er altfor
spist, f. eks. en stålullhørste. Forsøk
å holde kalkstenen i sjakk — den hin
drer nemlig den fulle utnyttelse av
varmeefiekten.

2) Det er vanskelig å få hort smak
på margarin. De får bruke den så me
get som mulig i maten istedenfor på
maten. Lar De den bli godt brun, f.
eks. til stekning, pleier smaken å, bli
mindre fremtredende. F. O.

Hvor mange rasjoneringsmerhev må
jeg levere?

En hushjelp spør hvor mange suk
ker- og smørmerker hun må levere i
sin. post, hvor hun arbeider tre dager
i uken og spiser to måltider om da
gen.

Svar: Smørmerkene regn.es å rekke
til fire måltider pr. dag, frokost, for
middag, middag og aftens. De siste
rasjoneringskortene inneholder 8 fett
klipp. Omregnet i restaurantmerker
som De må bruke, iblir det 200 mer
ker Disse skal vare i 66 dager, fra
12/3 til 17/5. Antall merker pr. mål
tid blir utregnet 10/13, d. v. s. for to
måltider som De spiser pr. dag 1 7/13
merke eller ca. 15 gr. for de to mål
tider De plikter da etter 3 arbeidsda
ger å levere ca. Wz restaurantmerke.
Dette tall er ikke helt nøyaktig, det
kan vel derfor omtrent passe at der
klippes 4 merker en uke og 4y2 mer
ke neste.

Ukerasjonen av sukker er 200 gr.
Pr. dag hlir det omtrent 30 gr. Man
regner at sukkerrasjonen skal forde
les på 3 måltider pr. dag. Spiser De
to brødmåltider pr. dag, vil det vel
være rimelig å forlange sukkermer
ker bare for det ene. Det skulde da
bli ca. 10 gr. pr. dag, 30 gr. pr. uke.

Kalvedans
Hvis man ikke vet hvor sterk råmelken

er, koker man en liten prøve i vannbad.
BHr den for bård, sper man med litt al
mindclig melk, i motsatt fall visper man
i litt mel. Melken smaksettes med ganske
lite salt, sukker, kanel eller kardemumme.
Stekes i Ovn eller i vannbad, men pass på
at varmen ikke blir for sterk, da blir det
«huller» i den.

Brødpudding.
2 kg. brødrester, 2 ts. eggepulver, 4 dl

melk, det revne skallet av 1 citron, 1 sp.s
sukker, 1V2 kopp syltetøy elldr kompott

Oppskrifter.

Ettertrykk forbudt.

R. G.
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Varm opp melken, riv citronskallet og
tilsett det sammen med sukkeret. Skjær
brødet i skiver og dypp det i den varme
melken. Legg skivene i en smurt form, bre
syltetøy over, øverst skiver. Resten av
melken heldes over. Har man råd til å
spandere noen smørklatter over, blir pud
dingen bedre. Stekes ved- passe varme i
ovn, serveres med saftsaus.

Boligkultur og livskultur.

I kunstbyen Diisseldorfs store kunst
hall har Deutsche Handwerkskunst
der Gegenwart planlagt en utstilling
i sommer. Målet er å vise fremtidens
boligkultur og skape mulighet for at
seiv den raest beskjedne arbeider eller
bonde kan skape seg boligv\erdier, som
passer til nutidens tvang. For med bo~
ligkultur kommer livskultur og glede
over det egne hjem, det viser Skan->
dmavia tydelig. Det er disse erfarin
gev som nu skal omplantes på bred
basis, og her er det at det moderne
håndverk kommer \med sin rike erfa
ring. —, Vårt billede viser et interes
sant interiør og den nyef enkle stil.

Blind Bjukan-dame tar
stenografieksamen med

Den unge Rjukan-dame Asta Andersen
har nettopp tatt eksamen i engelsk steno
grafi ved Paulsens Stenografiinstitutt i Oslo
med i -r- i karakter.

Asta Andersensi lærere sier at hun steno
graferer like raskt som seende, og hun
skriver rene, fine brev på skrivemaskin.
Hun er meget nøyaktig i sitt arbeide også.
Mens en til eksamen krever 70 ord, har
frøken .Andersen, klart 100 ord og vel så
det. På vanlig skrivemaskin presterer hun
190 anslag i min., mens en seende klarer
170—180 i gjennomsnitt. Typisk for
hennes energi er at hun allerede for lengst
har satt seg inn i den nye rettskrivningen,
som hun fullt ut behersker.

Sandefjords Blada Trykkeri A/S.

Foto: Skandinavisk Reportage.

beste karakter.
Klarer 100 ard i minuttet.
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