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ATTIÆE:

Løsningen av Palestinakonflikten

Mir en alvorlig prøve.

(NTB fra Reuter). Den britiske re
gjering kan ikke se på at den nåvær
ende situasjon i Palestina fortsetter,
jttalte statsminister Attlee ved åpnin
gen av Palestina-konferansen i Lon
don i formiddag.

Men ingen ordning er mulig hvis
ikke alle parter i Det hellige land er
villige til å gå med på kompromisser
og ta hensyn til de andres interesser.

Attlee lovet at den britiske regje
xlng vil gjøre alt som står i dens makt
for å hjelpe araberne til økonomisk og
sosial fremgang. Han beklaget at Pa
lestina-araberne ikke hadde villet sen
de representanter til konferansen, men
stolte på at de arabere som er til stede
vil legge frem det arabiske standpunkt
på en effektiv måte.

Det er bare i Palestina at det
er oppstått en spesiell konflikt
mellem den britiske politikk og
arabernes ønsker, sa Attlee. Og
det er denne konflikt vi nå skal
Kå i gang med å drøfte. Jeg tror
ikko at Palestina-spørsmålet er
uløselig. Men å finne en løsning
på det vil sette våre politiske ev
ner på en alvorlig prøve.

Jeg vil ikke nå komme inn på detal
jene og jeg skal heller ikke regne opp
de vanskeligheter vi står overfor. Den
britiske regjering har seiv lagt frem
en plan og debatten om den er første
post på konferansens saksliste. Men
jeg vil gjøre det ganske klart at vi ik
ke har tatt noe fast standpunkt på
forhand. Vår plan er ikke en beslut
rring som vi har bunnet oss til, men et
forslag som kan være diskusjonsgrunn
lag.

D. N. L.s nye D. C. B. fly

som er kjøpt i Canada, kom til For
nebu i går formiddag etter en mel
lemlanding i Stavanger:

Fred på fennene!
Stabssjefen for det britiske

luftvåpen, Lord Tedder, erklær
te i går at den engelske hær og
flåte arbeider sammen med
luftvåpenet når det gjelder å
utvikle fjernstyrte 'prosjektiler.
Det blir sagt at om det kommer
til krig enda en gang, vil den
bli utkjempet med rakettpro
sjektiler som har en fartv av
1600 kilometer og fører med seg
atombomber, uttalte Tedder. —
Men så langt er vi ikke kom
met ennå. Vi må leve i nåtiden,
samtidig som vi holder tritt
med mulighetene i fremtiden.
Jeg håper inderlig at FN vil
kunne hindre en krig, men vi
må også innse at «det er en
fred hvor partene viser tenner».
Og da må vi sørge for at ten
nene er sterke,.la Lord Tedder
til.

Alle parter i Det hellige
med på kompromisser.

Det er vårt håp at drøftelsenc
skal være så omfattende og så åp
ne som mulig. Bare på den måten
kan vi komme frem til en rettfer
dig ordning. Jeg håper at åpnin
gen av denne konferanse vil bli
innlcdningen til et nytt og lykke
ligere kapitell i Palestinas histo
rie,, sluttet Attlee.

London, 10. september DET ER ENNU HÅP
om at de jødiske organisasjonene vil
Ia sig representere på Palestina-konfe
ransen som nettopp er åpnet i London,
meddeler sekretæren i det ortodokse
jødiske verdensforbund, Agudas Israel,
som i dag hadde en samtale med ko
loniminister George Hall. Det vil så
snart som mulig bli kalt sammen til
et møte med representanter for jødeor
ganisasjonene, der man skal forsøke å
finne frem til et grunnlag for deltag
else.

KAMPEN MOT TERRORISTENE
FORTSETTES

Hundrevis av mennesker ble i dag
hentet i sine boliger i Tel Aviv og ført
til forhør etter at store styrker fra
den 6. flyførte britiske divisjon sent i
natt okkuperte byen. Forholdsreglene
er de strengeste som er satt i gang si
den den store rassiaen ? slutten aå juli
i Ramat Gan, en by med 14 000 innbyg
gere i nærheten avTel Aviv, ble hele
den mannlige befolkningen mellem 15
og 20 år ført inn i leirer, der de ble
kropsvisitert. Troppene har i oppdrag
å finne terroristene som i går kveld
sprengte hovedkvarteret til den briti
ske militære sikkerhetstjeneste. Tidlig
i dag morges kunne man høre 6—7
eksplosjoner i Citrus, en jødekoloni

Den forestående japanske hvalfangst.
«Times» hevder at japanerne hadde dårlig anseeise som
hvalfangere. Det er nødvendig med kontrollører ombord
i både kokeri og hvalbåfer. De? bør også fremsettes
krav om andel i oljeproduksjonen.

(NTB fra Reuter). «Times'» uten
rikspolitiske medarbeider behand
ler spørsmålet om den japanske
hvalfangst i Antarktis og skriver at
skjønt det er bedre muligheter for
en tilfredsstillende ordning er den
uro som er oppstått i Storbritannia,
Australia, New Zealand og Norge
ved utsikten til at Japan skal delta
i hvalfangsten i Antarktis ikke fjer
net ennå.

General MacArthurs bemyn
digelse av 6. august til en jap
ansk hvalfangstekspedisjon har
ført til mange forespørsler i To
kio. Det forlyder nå at de allierte
regjeringer som saken gjelder
sannsynligvis vil giøre ytterlige
re forestillinger i Washington.
Før krigen hadde japanerne er
hvervet seg en dcjrlig anseeise
innen hvalfangstnæringen.

De tok intet hensyn til de be
grensninger som internasjonale
konvensjpner hadde fastsatt for
antallet av fangede hval og
fremfor alt for størrelsen av de
hvaler som fanges. De er for øye
blikket like så sterkt interessert
i hvalkjøttet som i hvaloljen, og
dette kan øke fristelsen for dem
til å fange undermålshval.

Nytt Sovjet-angrep
på Vatikanet.

«Et av verdens største kapital-

istiske foretagender».

Moskva. (NTB. fra Reuter.) —
Kronikøren Miranov har rettet et
kraftig angrep på Vatikanet der
han bl. a. uttalte at det for lenge
siden har opphørt å være et ånde
lig sentrum for katolisismen. De
jordiske rikdommer som Vatikanet
får fra forskjellige deler av ver
den, gjør det til et av de største
om ikke det aller største kapital
istiske foretagender.

a_ _ _V Slørtte north*

forsikringsselskap

land må

London, 10. septbr

o
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utenfor Tel Aviv. På offisielt hold blir
det ikke opplyst noe om hvilke skader
de har anrettet.

Det vakte megen overraskelse at
general MacArthur ga tillatelse til
at et nesten ferdig japansk tank
skip ble ombygd til bruk under
hvalfangst. Men den vesentligste
bekymring for vedkommende land
er at de ikke er blitt rådspurt overr
hodet før japanerne fikk tillatelse
til å begynne hvalfangst.

For å skaffe japanerne
mat.

(NTB fra Reuter). Den austral
ske statsminister Joseph Chifley
uttalte i dag at han hadde fått
underretning om at den tillatelse
den allierte øverstkommanderen
de i Japan, Douglas MacArthur
hadde gitt japanske hvalfangere
til å drive fangst i Antarktis var
en midlertidig forholdsregel som
skulle hjelpe til å dekke Japans
behov for matvarer. Japanerne
skulle drive fangsten på kvote
basis.

(NTB ira Reuter). Fra britisk side
er det lagt frem forslag i Washing
ton om at norske sjøfolk blir ansatt
som. kontrollører på de japanske
hvalbåtene, i fall Japan får tillatél
se til cf, gjenoppta sin hvalfangst i
Antarktik, blir det opplyst på au
'caiivt hold i London. Norske hval
fsngere som n« går ledige vil uten
tvil kunne sørge for at japanerne
ikke harpunerer hval under en viss
alder slik det er slått fast i de in-

avtaler. Storbritannia
vil likeledes foreslå at det blir an
satt allierte kontrollører ombord på
de japanske hvalkokerier.

En hån mo!
sjømennene!
— Vi må ia oss samman fjr

å hjelpe sjømennene, den m si
takknemlige iasj i verden cg
også den vi andre viser minst
takknemlighet. Vi glemmer a
vi ikke takket dem skikkelig et
ter forrige krig og det såtte nok
et arr hos dem, men de gikk
likevel på nytt løs på de nye
oppgåvene i 1940: De ble om
bord i båtene og de var med på
å dirigere dem bort fra fiendens
fangarmer. I alle krigens år ble
de stående og tok sin tørn. De
var verdens mest ufri menne
sker, den plass de skulle ha på
krigsteatret var forutbestemt,
men de sviktet den ikke. Daglig
får jeg brev fra dem og deres
etterlatte. De spør om ikke Nor
ge kan ta imot dem på en be
dre måte. Men hva gjør vi? Vi
stiller dem i 2. klasse med hen
syn til pensjon. Det er en hån
mot dem.

Oppfatningen blant de allierte
interesserte land er at allierte
kontrollører er nødvendige både
ombord i hvalbåtene og koke
riene. Det bør også fremsettes
krav om andel i oljeproduksjo
nen.

Briterne foreslår
norske kontrollører.

Jacob Worm Muller

Melbourne, 10. sept

Onsdag 11. september 1946.

London, 10. sept.

Mr. James Byrnes holdt den 5. september en iale i Opera House
i Stuttgart hvor han fremla De fornte Staters politiske synspunkt og
retningslinjer for Tysklands fremtid. Bildet viser Mr. Byrnes foran
mikrofonen, bak ham fra venstre til høyre: M. Robert Murphy, ze
nator Vandenberg og general McNarney. øverstkommanderende for
de amerikanske styrker i Tyskland..

(NTB fra Tass). Rcsultatene av
folkeavstemningen i Bugaria lørdag ble
i dag offentliggjort i et offisielt kom
munike og viser at 3 801 160 stemmer
er avgitt for den republikanske stats
form. D. v. s. 92 prosent av det sam-
Icde stemmetall. Den bulgarske innen
riksminister, Anton Jugov, meddeler at
aystemningen fant sted i eksemplarisk
ro og orden over hele landet.

Oslo: (NTB). Én halvannet år
gammel gutt falt i går ut av vin
due.t fra tredje etasje i en gard på
østkanten. Han er nå avgått ved
døden på Ullevål sykehus.

(NTB). Riksmeglingsmannen har
fremsatt forslag for elektrikerfaget,
svar skal gis innen 20. september.

Riksmeglingsmannens forslag til
overenskomst for sprengstoffindustri
en er vedtatt av begge parter med en
del endringer som partene er blitt
enig om. Forslaget innebærer, etter
det NTB får opplyst, en lønnsøkning
fra 8 øre og nedover pr. time for
mannlige arbeidere, likesom akkord
grunnlaget er hevet noe.

Oslo (NTB). Riksmeglingsmannens
forslag til overenskomst for lærvare
fabrikkene er vedtatt av begge parter.

Italia sammen med
ansvarlig for våre tap

Paris, 10. sept. (Spesialtele
gram til NTB.) — Den økonomi
ske komité for Italia har opp
fordret alle stater som er med
på Pariskonferansen til å rede
gjøre for de krav som de kan
gjøre gjeldende overfor Italia
som følge av de italienske krigs
handlinger.

I den anledning kom utenriks
minister Lange på komiteens
møte i ettermiddag med følgen
de erklæring:

NORGE
har ikke formelt erklært Ita

lia krig. Etter norsk grunnlov
kan krig ikke erklæres uten

Nesten ensfemmighef

om republikansk
statsform.

Sofia, 10. september

Liten guff drep!
ved fall fra tredje etasje.

Fagfronten.

Bulgaria.

Skips- og inntektstap ansfåes fil 5 mill. pynd. Norge
vil ta hensyn fil Italias varitåeSige stilling ved
ved fastsettelse av dek ningsmåfen og fiden for
befalingen.

Utenriksminister Langes redegjørelse i Paris igår.

Oslo, 10. september,

BYRNES I STUTTGART

Heide!! fikk livsvarig
tvangsarbeid.

Oslo, 10. sept.
(NTB). Dommen over «mini

ster» Birger Øivind Meidell falt
i dag. Den lød på livsvarig
tvangsarbeid. 10 års rettighets
tap, tap av embetet som profes
sor ved Oslo Universitet og inn
draging av 86 278 kroner. Mei
dell var ikke til stede i retten
under domsavsigelsen på grunn
av sykdom. Han ble frifunnet
for det punkt i tiltalen som om
fatter forholdet til direktøren
ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Frankrike
og* Franco.

Grensen mot Spania forblir stengt.

(NTB fra Reuter). Nasjonalfor
samlingens utenrikskomite forkastet i
dag et forslag fra den høire-deputerte
Guy Petit om å åpne grensen til Spa
nia igjen. Stats- og utenriksminister
Bidault erklærte i samme forbindelse
at regjeringen er fast besluttet på å
fortsette sin linje i politikken over
for Franco-Spania. Frankrike har in
gen grunn til å inngå noe kompromiss
når det gjelder Franco, hevdet Bidault.

FAO ferdig
denne uke.

Men amerikanerne har ingen båt!

(NTB fra RB). FAO-konferansen
vil trolig slutte ved utgangen av den
ne uken. På grunn av sjømannsstrei
ken i USA er det fare for at FAOs
amerikanske representanter ikke kan
komme avsted fra København. Det
skipet som skulle føre dem til
USA har ikke kunnet seile derfrå.

Stortingets medvirken. Og da
Italia gikk inn i krigen på Tysk
lands side, var Norge okkupert
av den tyske krigsmakt. Stortin
gets samtykke kunne derfor
ikke innhentes.

Men Norge 'har betraktet
seg som værende i krig med
Italia og har deltatt i krigen
mot Italia hele tiden fra 10.
juni 1940. I denne krig har vi
satt inn alle de resurser vi rå
det over. Den norske marine
deltok i kampene i Middelha
vet, og i beskyttelsestjenesten
langs den nordafrikanske
kyst. Den norske handelsflåte
deltok i operasj onene i Mid-

København, 10. september.

Paris 10. september,

SANDEFJORDS TIDENDES 89. ARGAUO

KORT
FORTALT
Nye episoder i Albania.

Moskva, 10. september: (NTB fra
Rueter). To nye tilfeller av greske
territorialkrenkc Iser overfor Alba
bania er nå blitt kjent, opplyses det
fra offisielt albansk hold. Det drei
er seg om fly, som kom inn over sør
grensen. Ved begge anledninger
ble de greske maskiner drevet til
bake av den albanske grensevakt.

Den britiske regjerings svar
på den danske henvendelse vedrøran
de det danske mindreall i Sør-SIes
vig kan ikke ventes offentliggjort
før noten har vært gjenstand for
nærmere overveielse, heter det i føl
ge Ritzaus byrå.

Etiopia-keiserens militære
rådgiver i Sverige.

Stockholm, 10. september. (NTB
fra TT). Viking Tamm, den etiopi
ske keisers militære rådgiver kom
til Stockholm måndag kveld. Etter
hva Ekspressen opplyser akter han
ikke å vende tilbake til stillingen
ved den etiopiske arme.

Spisevogner
vil fra 1. oktober bli satt inn i toge
ne Oslo—Ål og på Bergensbanen og
dagtogene Oslo—Kvam, Dovrebanen.

Den jugoslaviske regjering
har forsøksvis erklært seg villig i
prinsippet til å betale en godtgjør
else til USA for tapet av menneske
liv da to amerikanske fly ble skutt
ned over jugoslavisk område i forri
ge måned, opplyste fungerende uten
riksminister.

Den franske valglov.
Paris 10. setpember. (NTB fra Reu
ter). Ved avstemningen over et for
slag om å la valgloven gå til folke
avstemning delte nasjonalforsamlin
gen seg i dag i to nøyaktig like sto
re deler, i det273 medlemmer stemte
for folkeavstemning og 273 mot.

Stortinget
kom sammen i går kl. 13 etter
endt sommerferie. Møtet ble ledet
av 'stortingspresident Monsen, som
ønsket representantene velkom
men tilbake og foretok deretter
navneopprop. Møtet ble avsluttet
etteråt statsråd Brofoss 'hadde
overbragt endel proposisjoner.

Quislings uferdige

Etter hva «Asker og Bærums Bud
stikke» erfarer er det nå holdt pris
takst over Quislings berømte «Ørne
rede» på Bleiker i Asker. Bygningen
er på langt nær ferdig, men det
er i allefall tak over 657 kvm. gulv
flate. Hele bygningen har bare en
etasje. Så er det 65 mål skog og fjell
knauser. Prisnemndas takst ble 250 000
kr. Det er flere som er interessert i
kjøp.

Tyskland
delhavet. De krigsskader Nor
ge herunder ble påført, var
store.

FOR DEN NORSKE MARINE
kari skaden bare ansettes

skjønnsmessig. Man har derfor
ikke i det krav som fremsettes
tatt med noe beløp for skader
som direkte er påført marinen,
eller til dekning av økede bud
sjettutgifter som følge av kri
gen med Italia. De tap som er
påført

VÅR HANDELSFLÅTE
har vi derimot krevet erstat

ning for. Disse tap er meget be
tydelige, og her har man også
nøyaktige oppgåver å bygge på.
I tiden 10. juni 1940 til 7. sep
tember 1943 var de samlede
norske skipstap 376 skip med en
bruttoregistertonn-tonasje på i
alt 1,725,135 tonn, eller 2667,117
tonn dw.

Norge hevder prinsipielt at

ITALIA SAMMEN MED
TYSKLAND

er fullt ut ansvarlig for samt
(Forts. 5, side)

«ørnerede».
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Bygninger

under oppforing

overtas til forsikring

pa. rimelige vilkar.
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Observasjoner.
Barometerstand 751, fallende.
Temperatur kl. 8 10 gr.
 Laveste temp. i natt 9 gr.
Høyeste temp. i går 15 gr.
Ingen nedbør.

Bryllup feires
på «Solmo» Vestre Rød lørdag

14. ds. av frøken Åse Berg og herr
Kåre Johansen, Istre.

Forlovelse.
Frøken Erna Hansen, Furustad

og herr Willy Wåler, Sande.
— Frøken Betty Larsen og

hvalfanger Paul Evensen.
— Frøken Lilly Berg og hval

fanger Ivar Larsen, begge .Sande
fjord.

50 år.
Gartner Oscar Kristiansen

Gjekstad, fyller 50 år imorgen 12.
september.

Tønsbergdamen
som hadde holdt en tysker skjult

•i leiligheten sin siden i fjor, har
i forhørsretten fått en dom på 3
måneders fengsel betinget. Dåmen
var 32 år.

Budsjettet i Andebu
ble oppgjort med* en skattepro

sent på 15, idet man bényttet mid
jer av skattereguleringsfondet til
dekning. Dette finner fylkesman
nen ikke å kunne gå med på, så
lenge skatteprosenten holdes så
lav, og han har forlangt ny bud
sjettoppstilling, slik at enten må
utgiftsbudsjettet ned eller skatte
prosenten økes. Saken behandles i
herredstyret i dag.

Politifullmektig E. Saxlund,
Larvik, er ansatt som kontorsjef

ved Prisdirektoratets distriktskon
tor for Buskerud, Vestfold oj
Telemark.

En 2 års vallak
tilhørende Harald Holm, Kvelde,

er funnet død i skogen, antagelig
orept av lynet. I Helgelandskogen
i Lardal har man funnet restene
av en sau, som ser ut til å være
tyveslaktet.

Vestfoldbindene
av Norske 'Gardsbruk vil først

komme i handelen ved årsskiftet.
For dem som har bestilt på for
hand, kommer de to bind på 60
--70 kroner.

Politiet
hadde to mann i arresten i natt

dom sov rusen ut.

En kanalbåt
er det ikke som ligger ved bryg

gen, derimot en kanonbåt som skai
umbygges til k a b e 1 b å t. Det var
vår venn trykkfeilsdjevelen som
hadde vært ute med sine streker i
går.

En herresykkel
ble stjålet ffa gangen i Sjø

inannsforeningen i går kveld.

-- -* w «-_

Rampestrek i Andebu.
En lastebil full av tyttebærpluk

kere var søndag kveld utsatt for
en utrolig drøy rampestrek på vei
en mellem Sukke og Gravdal i An
debu. Bilen var på hjemvei i mør
ket, da den i en sving plutselig
oppdaget to hvite flekker like
forut. Føreren såtte bremsene på
og fikk stanset. Man oppdaget da
at en tykk trosse var spent tvers
over veien, og på snoren var
hengt to hvite melsekker! Heldig
vis hadde denne bilen nådd å
stanse, så ulykken ble unngått.

For en ukes tid siden var en
annen bil utsatt for et lignende
tilfelle omtrent på samme sted.
Da. var en stålwire spent over
veien. Føreren rakk ikke å stanse
tidsnok, han kjørte inn i wiren
cg skadet bilen sin.

Til fangstfeltet.
«Salvesens «Saluta» gikk 7. sep

tember fra Teneriffe til Syd Geor
gia, hvor ankomst ventes ca. 30.
september.

— Hvalbåten «Southern Truce»
anløp St. Vincent 4. september for
bunkring og avgikk direkte til Syd
Georgia.

Melsom & Melsoms kokeri «Nor
hval» forlot Sandefjord i går med
kurs for Akers Mek. Verksted,
Oslo, hvor den skal dokksettes.
Framnæs Mek. Værksteds dokk er
for liten for denne kolossen. Her
har den derimot fått en grundig
overhaling og reparasjon, med en
kelte forandringer og ombyggin
ger over dekk.

M/S «01av Bakke»
gikk i går i dokk ved Framnæs

for overhaling og ettersyn. Den
tilhører selskapet Knudsen 0. A.
A.s., Haugesund, og skal være fer
dig ettersett og klar til avgang
herfrå fredag.

Savner De noe?
j I går ble fra Drosjesentralen le
vert, til politiet en mengde nyttige
ting som passasjerer i siste års
forløp har gjenglemt i bilene, så
som hatter, skjorter, paraplyer og
lignende. Savner De noe? Kanskje

| De er en av dem som har lagt fra
| seg skjorten?

Bilen kjørte utfor.
En bil kjørte utfor veden ved

Goksjø i går, hvor veien var litt
løs og sandet. Sjåføren hadde ikke
sertifikat. Om promillekjøring er
vanskelig å si, men blodprøven vil
vise det. Det var ingen passasjerer
i bilen, og vogn og sjåfør kom hel
dig fra utglidningen.

Noen damer klager
over at bilen deres som de had

de parkert utenfor Teaterlokalet i
går er blitt forulempet, tilgriset
med søle og ripet opp i lakken.
Antagelig er det barn som har
vært på ferde, og de gis herved en
advarsel.

Landslaget til Tønsberg.
De 16 Iandslagskandidater skal

samles i Tønsberg denne uke for
å «granskes» av UK. Spillerne skal
bo på Ringshaug hotell.

Den savnedes lue funnet.

Politiet har nå i to dager soknet
etter arbeideren som er savnet ute
ved Trangsholmen, men uten re
sultat. Kun mannens lue er fun
net, men den etterlater ikke noe
sikkert spor. Det har også vært
soknet i strømmen utenfor. Etter
søkningen fortsetter.

Den skadede motorsyklist

ved kollisjonen på Haukerød
søndag pådro seg kravebensbrudci
og et alvorlig brudd på hjerneskal
len, ligger fortsatt på sykehuset
uten å vise noen særlig forandring
i tilstanden.

CversvømmeSse og veiras
ved Fosnes.

Regnværet måndag ettermiddag må
ha vært særlig kraftig i Stokke. En
del av veien raste ut mellem Fosnes
og Dyrsjø, og den ene halvpart av
veien hie omgjort til en to meter dyp
kløft på en strekning av flere meter.
Veien or såvidt farbar, når det utvi
ses forsiktighet, men i løpet av de
nærmeste dager settes reparasjonsar
beider i gang, og det blir da sperring
i noen dager.

) Ennå i går stod vannet inn over
jordene på landbruksskolens eiendom,
forteller Tønsbergs Blad.

«Regimentsfører» per Dahlen
vil bli fremstillet for Eidsiva

ting lagmannsrett den 2. oktober.

Metodistkirkens Ungdfcimsforening
avholder et stort ungdomsmøte

i aften. Det blir tale og sang av
pastor Yngvar Johansen fra sjø
mannskirken Bethelship i Brook
lyn.

«Norhval» til Aker for dokking.

Comhined
sesongens

I en samtale med «Verdens
Gang» uttaler direktør Harald B.
Paulsen i Hvalfangerforeningen
at den største forbedring til årets
sesong er utvidelsen av separator
anleggene ombord, slik at man
kan utnytte limvannet i meget
større utstrekning enn før.

Spørsmålet om Combined Food
Board skal fordele kommende sc
songsfangst er ennå ikke avgjort,
men mest sannsynlig.

Nortraships oppgjør går tregt,
legger direktøren til.

Om MacArthurs tillatelse til ja
pansk hvalfangst, uttaler direktør
Paulsen:

— For oss her i Norge som venn
ligsinnet stat er MacArthurs av
gjørelse fullstendig uforstålig. Ge
neralen må ihvertfall ha handlet
uten å være minste a jour med
hvordan Japan tidligere har dre
vet hvalfangst. Jeg tenker da i
første rekke på de restriksjoner
som ble pålagt fangstvirksomhe
ten ved den internasjonale avtale
om regulering av hvalfangsten før
krigen. Da Tyskland og Japan
kom med i hvalfangsten i midten
av 30-årene såtte de seg utenfcr
de internasonale bestemmelser,
Tyskland dog kun for den første
sesong de deltok, mens jåpanerne
ikke tok noen hensyn til hverken
begrensning av sesongens lengde

Fru Augusta Forsberg ble un
der megen stor deltagelse begra
vet fra Sandar kapell i går. Baren
sto omgitt og bekranset med hø
stens vakre blomster. Etter pre
ludium ved orgel og fiolin ble
salmen «Nu har jeg vunnet og
stridt den gode strid» sunget. —
Pastor Østenstad talte ved baren
og forrettet ved jordfestelsen.
I talen minnet pastoren om Åp.
ord i Rombr. 10, 13. Den som på
kaller Herrens navn skal bli
frelst. Etter talen ble salmen
«Fred til bot for bittert savn
sunget. Til de mange kranser som
var sendt til baren ble der pålagt
krans fra avdødes barn og barne
barn og fra Arbeiderforeningens
Kvinneforening og fra naboer med
en siste takk og farvel. Til orgel
og fiolinmusikk førtes baren ut
og med disponent Johannessen og
hyggmester Heistad som marskal
ker ble den kjørt til familiens
gravsted på Sandar gamle kirke
gård, hvor der under jordfestel
sen ble sunget av salmene «Så ta
da mine hender» og «Å tenk når
engang samles skal».

Ufvidelse av Øsfre
Halsens bygnings-

I Tjølling ble det i går avholdt
et møte sammenkalt av lensman
nen i Tjølling hvor alle interes
serte huseiere i nåværende byg~
ningskommune og i tettbebyggel
sen omkring var anmodet om å
komme.

Det var dårlig fremmøte, idet
bare ca. 30 stykker eller en fjer
dedel av dem som utvidelsen evt.
vil berøres av, var møtt frem.

Grensene for Østre Halsens

(6) SANDEFJORD SETT FRA KIRKESPIRET

Her har vi litt av byens centrum med de viktigste forretningsstrøk. De fleste
vil nok kjenne seg igjen, seiv om synsvinkelen er litt fremmed.

Japans

oegravelse.

kommune ?

den tyske.

Sier direktør

SANDEFJORDS BLAD

Food Board
hvalfangst?

hvalflåte må

Harald B. Paulsen.
eller minstemålsbestemmelsene.
Det er en kjennsgjerning at japa
nerne i den tid de har drevet
hvalfangst i Antarctic på langt
nær har klart å utnytte hva
len så godt som de britiske og
norske selskaper. Antallet fat olje
pr. blåhvalenhet har ligget bety
delig under den utnyttelse som
briterne og nordmennene opp
nådde. Mens knøihval ifølge tien
-internasjonale avtale 'er blitt fre
det i pelagisk fangst i Antarctic
har jåpanerne i stor utstrekning
fanget knøl. Man har også eksemp
ler på at de har fanget retthval
som er fredet på alle verdens
•fangstfelter.

Enn videre må man tenke på
den militære side ved denne sak.
Det er vel kjent at Japans hval
fangstflåte var av den største be
tydning i krigføringen mot de al
lierte og en eventuell japansk
hvalfangstflåte vil være farlig i
fremtiden. For øvrig er det mer
kelig at den japanske flåte ikke
skal behandles like strengt som
den tyske. Hvis jåpanerne overho
det skal tillates å ha noen flåte
bør den ihvertfall ikke ha noe
med hvalfangst å gjøre. Man må
regne med at saken kommer opp
til drøftelse på kommende inter
nasjonale hvalfangst-konferanse i
Washington.

bygningskommune ble fastsatt i
1865, og det 'har siden den tid
vært megen byggevirksomhet
utenfor grensene; det er også
solgt en rekke tomter her etter
krigen. En utvidelse synes derfor
påkrevet, og huseierne skulde på
møtet i går gi en uttalelse som
skal oversendes herredsstyret.

Det ble gitt uttalelser både for
og i mot. Saken skal så behandles
i neste herredsstyremøte. Møtet
er enda ikke berammet.

Mer og biiiigere lette
viner fra måndag.
Fra og med 16. september blir

100 pst.-avgiften fer lette viner
redusert med 50 pst. Senkningen
av avgiften gjelder bare for lette
viner. På karveakkevitten blir
1G0 pst.-tillegget oprettholdt.

Samtidig blir det ot atskillig
større utvalg av lettvin, både hvit
og rødvin. Videre kommer det
litt Bordeaux-vin, champagne og
mousserende viner i handelen.

SPØKELSET heter Kinoteatvets
engelske lystspill som går siste gang
i dag. Det viser engelskmennenes ene
stående evne til" å le av seg seiv og
inneholder derfor mange morsomme
replikker som mer eller mindre sky
ter forbi målet hos et norsk publikum.
Men det er også meget som ligger i
blinken til lettere underholdning.

Dommene i Bergsaken
fil Høyesterett.

Statsadvokaten i Larvik opplyser
at dommen i Berg-saken er påan
ke! til Høyesterett til skjerpelse av
straffen for alle de seks dømte.

behandles som

fordeler

Toal.

Kristelige skoielags f/lkes
stevne på Knattholmen.

Sandefjord Kristelige Skolelag
arrangerte Vestfoldstevne på
Knattholmen nå lørdag og søndag.
Ca. 130 realskoleelever og gymna
siaster fra Horten, Tønsberg, Lar-
vik og Sandefjord hadde satt hver
andrestevne der.

Først var det et kort velkomst
møte i kapellet hvor de forskjel
lige lag bragte frem en hilsen.
Sandefjordslaget hadde formet
sin -som en kort sang som ble
stevnesangen fremfor noen.

Etter aftens var det leirbål
hvor det muntre og alvorlige veks
let som seg hør og bør ved et leir
bål.

Ved aftensmøtet i kapellet et
terpå talte lektor Eilert Dehli fra
Kristelig Gymnas over emnet: In
gen kan tjene to herrer. Med en
kle og lettfattelige ord viste han
at valget er et enten — eller, —
ikke en gang for -alle, men hver
e.neste dag i alt som møter oss i
livet.

! Dessuten fikk stevnedeltagerne
' den hyggelige overraskelsen å ra
| islandsk besøk; islendingen Johan
Hlidar som for tiden studerer ved
Menighetsfakultetet, fortalte nem
lig litt fra Island. Gripende var
det å høre hvordan islendingene
sendte penger til våre misjonærer
under krigen da vi seiv her hjem
me ikke kunne gjøre det.

1 Kl. y2 H gikk alle til sovebrak
kene hvor brakkesjefene holdt en
kort andakt, og da rosignalet gikk

DYKKER KARLSEN STOPPER
UTGLIDNING ved BRYGGENE

Med langsomme bevegelser steg
dykker Karlsen opp fra vannet nede
ved bryggen etter en rik fangst, en
god og så godt som ny motorbåtpro
pell. Det varte ikke lenge før eieren
som hadde etterlyst propellen, var på
pletten. — Hjelpsomme hender åp
ner dykkerdrakten og haler Karlsen
frem.

— Er det bryggen som repareres?
— Ja, det var på tide. Det er seks

år siden sist den ble undersøkt under
vann, og nå var det en stor grop un
der bryggen mellem utstikker to og
tre fra vest. Var det gått noen lenge
re tid, vilde bryggen ha rast ut. Nå
fikk jeg stoppet utglidningen med
sten.

Ellers har vannet det stadig med å
finne små åpninger som det kan be
arbeide og gjøre større. Fra tid til
annen raser noe ut, og det gjelder å
finne disse stedene og kjøre kiler inn
før noe alvorlig skjer. Bryggene her
er bra de, når man tenker på at det
er seks år siden sist. Egentlig bør
brygger gås etter i sømmene minst
hvert annet år.

Nå har dykker Karlsen holdt på
her i 14 dager og gjør regning med
å ha gått over alle bryggene og være
ferdig med arbeidet denne uken.

Min mann er gravlagt på Sandar
kirkegård, og lørdag ettermiddag
pyntet jeg graven ekstra vakkert, bl.
a. med 12 lyserøde nelliker i en brun
keramikkurne. Søndag formiddag var
jeg igjen på gravstedet. Nellikene og
urnen var stjålet og tyven hadde syk
let over gravstedet og ødelagt isbe
goniane rundt graven.

Har noen fått eller sett en brun
keramikkurne med 12 lyserøde nellik
er lørdag eller søndag, så vet han be
skjed om hvilken ussel giver gåven
kom fra. B. S.

Mange poliomyelitt-tilfeller
er i de sista dager blitt konstatert
i og omkring Oslo. Fylkeslægen i
Grimstad melder om 23 nye tilfel
ler i Aust-Agder.

Staten og norske redere
har søkt USA om å kjøpe i alt 90
krjgsbygde skip på tilsåmmen
800.000 tonn.

Londons husville
vil motsette seg den beleiring som
ventes å begynne i dag. De har for
synt seg med matvarer.

130 realskoleelever og gymnasiaster deltok.
Islandsk student på besøk.

Gjør rike fangsier og er på jakf effer lommebok
med noen fusen kroner

Usselt.

Onsdag 11. september 1946.

kl. 11, var det allerede falt still
het over leiren.

Søndag morgen samlet deltager
ne seg til en kort bønnestund i
kapellet etter at flagget var hilst
med tre vers av Ja, vi elsker.

Etter frokost benyttet de fleste
det vakre været til en tur på Syd
pynten, og enkelte hardhauser tok
også en dukkert. Den vordende
russ hadde fått reservert peise
ctuen, så de kunne prate, bli kjent
og legge planer for russetiden.

Ved gudstjenesten talte sekre
tær Magelsen over dagens
tekst, og flertalleet" av de unge
søkte kraft og styrke ved alter
gang.

Etter middagen var laglederne
oammen med sekretær Magelsen
og fikk gode råd og mange im
pulser for det videre arbeid.

 Så var det til slutt et kort et
tormiddagsmøte. Sekr. Magelsen
og lektor Dehli talte begge over
emnet: Har du mot? Og de viste
hvordan en kristen trenger mot
hver eneste dag for å bekjenne sin
tro og leve som en kristen, og
hvor viktig det er for et menne
skes 'Gudsforhold å øke dette mo
tet ved alltid å bruke det;-da gri
pes vi ikke av motløshetens ånd.

Stevnet ble avsluttet av Johan
Hlidar, og så forsvant den store
ungdomsskaren fra Knattholmen,
 iylt av takknedjmlighet for alt
det den hadde fått på stevnet.

Egentlig er han fra Horten, men
han har bosatt seg her på stedet,
nærmere bestemt Laskenveien, fordi
han mener her er fremtid i Sande
fjord — for en dykker. Karlsen har
vært i yrket i 16 år, og har erfarin
ger.

— Gjør De stadig slike rike funn,
spør vi og hentyder til propellen.

— Nei, det har ikke vært meget å
finne på havnen her. Men her finnes
enkelte verdigjenstander. Se f. eks.
denne —

Og dykker Karlsen henter frem et
stort og fullt brukelig hvalbåtkom-
pass

— Dette lå like utenfor bryggen.
Med spriten og det hele i behold. Det
er visst ingen som har savnet det.
Men nå er det mitt, for finner av slikt
på. bunnen er også eier.

— Der ser De en sykkel jeg nett
opp har funnet. Det vil si den var
skrellet og alt løst var fjernet — 
sykkelen er tysk, så antagelig er det
en nordmann som har ekspedert den
under krigen etter å ha forsynt seg.

Jeg har også fått ordre om å kikke
etter granater og ammunisjon på bun
nen. Det lå noe her, men absolutt ik
ke i noen mengder. Og de bombene
som falt like utenfor bryggene under
angrepene, er naturligvis gått langt
ned i søle og gytje og er vekk for all
tid.

— Hva er De ellers på utkikk etter ?
— Ja, jeg kommer til å kikke etter

en lommebok borte ved ferjestedet.
Den ble tapt der for to år siden og
inneholder noen 1000-kronesedler. An
tagelig h%r det lagt seg meget slam
over den nå, men det kunde være mo
ro å finne den.

— Lykke til, sier vi. Men De blir i
høyden en lommebok rikere — vi har
i mellemtiden hatt seddelinnløsning.

11 dagers
sjømannsstreik.
New. York, 11. sept. (NTB fra Reu

ter) : Lederne av fagforbundet til do
30.000 lastebilsjåfører i New York
som er [gått til streik, klager over at
foTkene ikkc vil høre på oss. Streiken
har nå vart i 11 dager og stanser
fcrsyningen av matvarer og byggear
beidet.

Regjeringens lønnskomite utsatte
forhandlingene i går etter et særlig
møte den hadde hatt for å behandle
den lønnsavgjørelse som fremkalte
streiken.

Vestfold fill ingene

fra vuggen til den
forstes forloveBse

er en av hovedreportasjene i det
nye nr. av BILDER — en rikt
illustrert artikkel om Else, Gerd,
Ruth og Kjell Larsen Hogsnes,
som alle kom til verden 23. no
vember 1923 og nu er en stralende
s"0skenflokk.
Ellers bl. a.: Landssvikavdeiin
gen sett innenfra. Ekski-onprin
sen av Tyskland og hans elsker
inne. Svaneparadiset. Gjeni-eis
ingen av luftforsvaret. Den ny
f0dte pa \\i kilo. Kongen ved
vraket av «Tirpitz». Filrnstjerners
ferieparadis. Hr. Ekorneliussen og
fru H0nemor.
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Onsdag 11. September 1946.

Norges Håndverkerforbunds
generalmøte ble holdt i Bergen
tirsdag 3. og onsdag 4. sept.

Der møtte ca. 150 representan
ter. For Sandefjord 'Håndverker
forening møtte urmaker Hans
Amundsen og bokbinder Geo.
Nielsen.

sitt 60 års jubileum, fikk møtets

åpner høstsesongen med et med
lemsmøte torsdag. Som det vil
sees av annonsen vil fylkesskole
lærer Egill Thoresen holde
foredrag. Thoresen er kjent som
en utmerket foredragsholder og
vil sikkert gi en klar orientering
om dagens politikk. Det videre
program byr på håndskreven avis
samt spørsmålkonkurranse, som
er blitt en populær programpost
på våre møter.

Det henstilles til våre medlem
mer å virke for et godt fremmøte.
Nye medlemmer tegnes på møtet.

Diabetikerforening for Sande
fjord og Larvik.

Torsdag 12. ds. vil der bli ar
rangert et møte i Menighetshuset
i Larvik for om mulig å danne en
forening for diabetikere i Larvik,
Sandefjord og distriktene. Over
læge Jervell ved Vestfold Fylkes
sykehus vil kåsere om sukkersyke
og en representant ira foreningen
i- Tønsberg vil forterle om virk
somheten der. Likeledes blir det
demonstrasjon med insulinsprøyte
og spørretime.

Overlæge Jervell uttaler .at det
er av største betydning at suk
kersykepasientene grundig lærer
sin sykdom å kjenne. Det ville
derfor være ønskelig at så mange
diabetikere som mulig — eller de
res foresatte — vilde komme til
møtet. Det er mangt og meget av
felles interesse man kan spørre
om og overlæge Jervell vil svare.

Ved Sandefjord Ungdomskorps'
konsert i Byparken kl. 18 i kveld
spilles det etter følgende pro
gram:
Nichols: Mar-ch of the Herald.
Ose. Borg: Bataljonsmarsj.
H. L. Blankenburg: Gladiatorenes

avskjed.
Kungliga Svenska Sødermanlands

regimentsmarsj.
Butler & Gay: Until we're there.

Ose. Borg: Kronprins Olavs hoii-
nørmarsj.

C. Peter: Den lystige kobbersmed
H. Damberg: Tellus-marsj.
Ose. Borg: Fotballmarsj.

Sigaretter fil Danmark
som trykksaker.

(NTB). Kriminalpolitiet i Oslo
har nylig mottatt flere anmeldel
ser for forsøk på smugling av min
dre kvanta sigaretter til Danmark.
Etter det NTB erfarer har avsen
derne her i Norge angitt innhol
det som trykksaker og lignende
og innholdet har vært kamuflert.

Jgft %)ag.ens

Målaren.
Barn adg. Unum. bill. fra kl. 16.30

HEMMELIGE HR. HIGGINS
Jean Arthur, Charles Coburn. Voksnc.

Amerikansk lystspill.
Num. bill. fra kl. 17.30.

Marta Ekstrom — Frank Sundstrom
og Birgit Tengroth.

Etter Sally Salminens kjente roman.

Hans Amundsen., Sandefjord

Da forbundet samtidig feiret

E| SandefjordI Unge Høre

Diabetikermøte i Larvik

i Byparken i kveld.

kl. 17.

KAJÅN GÅR TIL SJØSS
(Svensk). «Kajan»-gjengen på

Num. bill. fra kl. 17.30.

Vestfolds medlem i Håndverkerforbundets

representantskap.

Konserten

Verdensteatret

Kl. 19 og 21

Kinoteatret

kl. 18,30 og 20.30.

KATRIN A

Oslo, 10. september

Diabetiker.

åpning et meget festlig innslag
ved overbringelse av hilsener og

I gåver fra* de fremmøtte gjester
fra Danmark, Island, Sverige samt
andre organisasjoner.

På de 2 dager gjennemgikk man
den meget omfattende dagsorden.
Blandt annet forelå lovkomiteens
innstilling til revidering av love-
ne. Det var adskillig debat om
denne sak.

Der ble vedtatt at som medlem
mer av Forbundet kan kun opptas
personer som -har håndverksbor
gerskap på de steder hvor Hand
verksloven gjelder og som dele
gerte til generalmøter kan kun
velges personer som har Hånd
verksborgerskap og samtidig er
medlem av sitt særforbund.

Med hensyn til Forbundets ad
ministrasjon, ble der foretatt den
forandring, at det nuværende ho
vedstyre på 24 medlemmer avløses
av et styre på 5 medlemmer,
samtidig ble der opprettet et re
presentantskap, bestående av et
medlem fra hvert av landets fyl
ker, som sammen med styret ut
gjør den høyeste myndighet mel
lem generalmøtene.

Som Vestfold Fylkes medlem av
representantskapet valgtes urma
ker Hans Amundsen, Sandefjord.

lUtenom det meget omfattende
møteprogram hadde Bergens
Handverks- og Industriforening
arrangert 2 meget festlige aftener
for deltagerne, Tirsdag aften var
det festforestilling på «Den Na
tionale Scene». Festforestillingen
innlededes med hyldningsmarsj
«Sigurd Jorsalafar». Prolog, og så
sang man unisont: «Jeg vil verge
mit land». Deretter var det hils
ningstale til håndverkerne av tea
tersjef Stein Bugge, og så Ber
genssangen «Jeg tok min nystem
te » unisont og tilslutt oppførel
sen av operaen «Carmen».

Onsdag avsluttedes møtet med
en festbanket i foreningens prek
tige lokaler, hvor der var ca. 250
gjester.

Deltagernes damer var Bergens
foreningens Dameklubbs gjester
de 2 dage. Den første dag var de
blandt annet på «Fløien» til' lunch
og den andre dagen på biltur til
«Gamlehaugen» og «Trollhaugen»
og deltok til slutt i banketten.

Det var et møte og en fest som
deltagerne vil minnes. Bergen
serne kari arrangere.

LESEKRETSEN
Sandarhusmor vi! ha

W. C. i 2. etasje.
Det ser ut til at mange har

lyst til å uttale seg når det gjel
der de nye bygningsvedtekter som
kanskje skal gjøres gjeldende i
Sandar kommune angående W. C.
og bad i hver ledlighet. Det kunde
da være interessant å høre en
husmors uttalelse i denne sak, da
jeg går ut fra at det kun er det
sterke kjønn som tidligere har
kommet med sine innlegg.

Det er vel ingen tvil blant hus
mødre i'dag at det absolutt er
en fordel å ha W. C. i leilighe
ten og ikke i kjelleren. Jeg er
seiv så uheldig å ha W. C. i kjel
leren og har tidligere hatt det
oppe. Så jeg vet hva det vil si
å løpe ned fra annen etasje på
de mest ubeleilige tider med små
rollingene når de skal gjøre sitt
fornødne, eller i sykdom bære
potter med hank den lange veien.

Husene som bygges i dag skul
de, antar jeg, innredes med det
for øye å lette en husmors arbeid.
Med hensyn til det sanitære, så
er det tvert om meget mer renslig
og hygienisk å ha W. C. oppe. Med
de tekniske og moderne innret
ninger er det utelukket at der
forekommer lukt, og så unngår
man å bruke utslagsvasken på
kjøkkenet til det den ikke skal
brukes til for det er noe stort
griseri.

Jeg vilde gladelig ofre 0,8 XI

rø. påsjet av ru mm en e for å få
W. C. i leiligheten.

oo MISIOnI

Framnes Indremisjon har møte på
Sommerseth kl. 19.30 ved Fevang.

Haukerød Kinamisjon har møte hos
Riis, Moveien, kl. 19.30 ved misjo
nær Ljønés.

Kinamisjonens yngre kvf. har møte
hos fru Nilsen, Schrødersgt. 9 kl. 7.

FRA

Husmor i Sandar.

Torsdag

Torsdag

Hjertelig takk

for all deltagelse ved Inga Gjerløws
død og begravelse.

Hennes etterlatte.

Hjertelig takk
for all oppmerksomhet på min 50 års
dag.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten på min 70 års
dag.

Hjertelig takk
for all oppmerksomhet ved vårt bryl
lup.

FRELSESARMEEN
Torsdag kl. 17.30 Hjemforbund. Kl.

20 soldatmøte.

Santalf. «Tabita» har fest fredag
den 13. kl. 19 (7). Tale av misjonær
frk. Sigurdsen og misjonsprest Grind-
vig. Sang og musikk. Utlodning. Mat
medtas. Alle velkommen.

gjenopptar øvelsene etter ferien fre
dag 13/9 kl. 19.30 på Buer skole. Nye
medlemmer tegnes.

# SandefjordAvholdslag

møte i Losjelokalet i morgen (tors
dag) kl. 20.

Husk generalforsamlingen i morgen
kl. 19 (7) på Vårbrud.

Koda! Ungdomslag
har årsmøte fk. lørdag kl. 20. Vanlige
saker. Møt presis.

er forbudt for uvedkommende på
Berge i Kodal.

Hermandå og Thorbjørn Olsen.

Furustad misjonshus.

Vesferøy korforening

All jakt

2 v/

Thoralf Holberg, Moe

(I§)
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Ingvald Numme.

Styret.

Styret.

Eicrne.

I iidremisjonens kvinneforening
har utlodning på Indremisjonens hus onsdag kl. 6. Mange pene gevinster
Tale av Riverud. Sang og musikk av fru Ulven. Mat medtas. Kaffe fåes.
Entre 25 øre. Gåver mottas med takk. Hjertelig velkommen.

Herredstyremøte avholdes fredag
13. ds. kl. 15 i herredshuset. Saks
liste på kontoret.

Krav i boene etter
avd. Anders Mathisen, Mo, Sandar

2. avd. sinnsyke Amalie Fjeld, Midt
gård, Andebu,

må meldes til undertegnede skifterett
innen 3  — tre — måneder, ellers fal
ler de bort.

Sandar skifterett, 9. sept. 1946

Helene Heidal

Høyesterettsadvokat

P. Irgens Odbergr

Prosedyre. Inkasso.
Kjøp og salg av faste
eiendomrher. Ordning
av pantelån.

Storgaten 8. Tlf. 2246 og 2464.

Stokke.

Proklama.

Oluf Liitzow Erlandsen.
dfm.

INNRAMMÉDE RILDER
som før krigen.

HALVARD ANDRESEN

Gokbtadv. 4. Telefon 2506

Jordmor

Ordføreren.

STUBB SANNES

1 EIENDOMMER 1

Brukt barnevogn
til salgs. Eksp. anv

Copr

som lærer Dem å danse.

TIL SALGS

God Kragerølerne
til calgs. Eksp. anv.

til salgs

Hanhvalper, tils. Lev. 20.—30. sept.
Mor Kaisa 2525 H. Far Teli 886 B.
Av forrige kull er omtr. samtlige pr.

Følgende pointcrc, 4% mnd. tils.,
straks lev.: Sjøføikens Bruno, Sjk.
Stegg, Sfk. Lord og Sjf. Beauty.

Sjøføikens Kennel.
Veierland. Telefon 13.

Klassiske plater
til salgs. . Eksp. anv.

Grå herrefrakk
lite brukt, til salgs. Eksp. anv.

En batferi-radio nr. 106 153
(Frihets-super) 4 lamper, ubet. br. til
salgs. Garanti medfølger, 325 kr.

4 verandavinduer
2 dører m. karmer rimelig tils

Selskapskjole
str. 42, slank type, lite br. tils. 140 kr.

Eksp. anv.

1 ØNSKES KJØPT 1

ø. kjøpt

søkes for klient. Hurtig handel og
kontant etter ønske. Henv. Eiendoms
megler Ingvar Brække, Dronningensgt.
23, Oslo.

0 FORSKJELLIG  

Plissé- og stoffknapper fåes i Mos
quito Kunststopperi, Peter Grønsgt. 2.

Et værelse
til leie. Helst en eldre dame. Eksp
anv.

M ØNSKES LEIET ffi

Ønsker butikklokale,
betaler overdragelse. Eksp. anv.

Ung mann
ønsker værelse. B. m. 1191

Garasje
ønskes leid. M. m. 1192

B TJENESTE LEDIG 1

Ryddepike,
ikke under 18 år, får post på «Mar
cel» frisersalong.

 Grei og pålitelig kokke
eller kokk og kjøkkenhjelp kan straks
få plass på Ritz Restaurant. Telefon
2278.

søkes

som selvst. kan forestå en landshus
holdning pål. og bra får plass straks.

Eksp. anv.

Pike
helst med middelskole får plass i bok
handel. B. m. 1187.

1 TJENESTE ØNSKES  

Malersvenn
søker varig arbeide. B. m. 1193.

Portemonné
med navn mistet for ca. 1 uke siden

tapt i Sandefjord under ungdomsstev
net sist søndag. Kjært minne. Den
ærlige finner bes henvende seg til Mi
sjonssentralen, Tønsberg. Telf. 3507.

En diamanfring
mistet strøket Kongensgt. til Torvet.
Dusør. Eksp. anv.

ctterglemt søndag morgen 1/9 uten
for Richard Olsens Bokhandel. Bes
vennligstllev. i eksp. ell. ring tlf. 2853.

Gordonsetter-hvalper.

Eksp. anv

Eksp; anv

Ny vinterfrakk

Bruk! pram

Villa nær byen

Sydamer.

Øvet stuepike
Hotell Atlantic.

Gull armband

Regnfrakk

TIL LEIE

Kvinne

TAPT

Eksp. anv

Eksp. anv.

Eksp. anv.
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Min kjjsere mann, var far og bestefar

fhv. laerer

H. Opheim

d0de i dag.

T0nsberg, 3. septembei* 1946.

Margrethc Opheim, hustru.
Anna, Einar, barn.
Ingrid, barnebarn.

Ble kremert l0rdag 7. sept.

*f*

Var kjsere far, svigerfar, bestefar
og oldefar

Olaus Olsen

d0de i dag.
Hunstok den 8.9.1946

Hans etterlatte.

Begravelsen foregar fra kapellet
fredag kl. 13.

Var kJEere
R0de Kors-s0ster

Olaug Sundene Aas

d0de i dag.

T0nsberg, 8. September 1946.

Olga Sundene,
moi'.

0vrige familie.

Kremeres torsdag kl. 14.

Ingen

spebarnkontroll
i tiden 12/19—22/9. Neste kontroll vil

bli annonsert. Spebarnkontroll pa
Framnes skole tirsdag 24/9 kl. 14.30
—15.30.

u'

Sandefjord Unge Noire

sivholdcr medleausmotc

i Unge Moires sal (Sfj. Blad 4. etg.) torsdag den 12.

ds. kl. 19.30(7.30).

Program:

Foredrag av fylkesskoleleerer Eojill Thoresen.

Handskreven avis «Reveljen».

Sporsmalskonkurranse.

Bevertning. — Dans. — Gratis adgang.

Alle velkommen. Nye medlemmer tegnes pa motel.

Sandar Unge Hoire innbys.

EIBOW

.i¥0YEI,SE

Onsdag Torsdag - - Fredag GRATIS ADGANG

L0rdag 14. September — 30ndag 15. September.

ZETTERSTR0M oq KRISTOFFERSEN

SEVER1M NYTE

kommer med ALLE TIDERS PROGRAM

Trenger De s

Ga innom Harry R0rming og ta et lodd i Ungdomsforeningcni; utlodnirr

Reparasjon av bat- og dieselmotorer. Repr. for «Slcipner»motoren. Vanligo
mek. arbeider. Slipp for mindre bater.

MIL bensin — sm0reoljer. — White spirit og solarolje.
Vannstand ved bryggen 9 fot.

Service fra kl. 7 til 19.

Fjeldvik Motorverksted - Kamfjord

Inneh. Br0dr. Heier. Telf. 2550.

E£ parti
fin, fine romeriksgriser koramer i dag-.

BJ. HEUM, Undrumsdal. Telefon nr. 12

Plass straks ledig hos Lar?en, D0vle, ved Stokke st. Telf. 130 a. (VAE)

RUTEANNONSENE

er Innrykket i mandagsavisene.
RutebileJernc.

Skal De bygge

reparere eller forandre. Benytt

Byggmesfer Hans Melby.

Telefon 3270. Telefon 3270.

Privat Helger0d.

Eiendom i Lahelie

T0mmerhus (2 store leiligheter)
med brygge og stor tomt til salgs for
pristakst. Ledig leilighet for kj0per.
Henv.

Lensmann Sandkleven.

Hu§ i byen
oppf. 1938—39 inneh. i 1. etasje 3 v.
og kj., 2. etasje 1 v. og kj. samt 2 v.
og kj. + W. C. Gode kjellere med 1
W. C. og bad. Selveiertomt. tils, ved

Eiendomsmegler

Ragnar E. Sfokken.
Aagaards Plass. Telefon 3432.

SF

Hushjelp
tro og palitelig kan fa. god post eller
dagpost etter avtale. Kon
gensgt. 26.



Ekspeditørstreiken nordpå

Trondheim, 9. sept. (NTB.)
Ekspeditørstreiken ved lokalsel
skapene på strekningen Namsos
—Finnmark er nå avblåst etter
å ha vart vel en uke, og en kan
gå ut fra at skipene fra i morgen
av vil bli ekspedert på vanlig
måte.

Som for meddelt "har Prisdirek
toratet etter anmodning fra regje
ringen pålagt ekspeditørene å
gjenoppta virksomheten straks.
Dampskipsekspeditørenes Lands
forbund fant å måtte etterkomme
dette påbudet og sendte i dag
gjennem distriktsforeningene ek-

Streng bevoktning av den russiske

(HP) Folk nordfrå, særlig fra
Kirkenestraktene, kan fortelte
at russerne holder et meget
strengt oppsyn med sine grenser.
Mens Norge og Finnland var na
bo er, ble det ikke gjort større for
skjell på nordmenn og finner i
grensetraktene. Nordmenn van
ket gjerne inne på den finske side
av grensen, og finner kom inn i
Norge. uten at det hendte noe i
den anledning. Alle fant dette
belt i sin orden.

I dag bør imidlertid enhver
nordmann forvisse seg om hvor
grensen går hen, så han ikke
kommer inn på russisk område.—
Hvis han det gjør, risikerer han
å bli oppbragt av russiske grense
patruljer cg tatt med til nærme
ste garnison for å bli tatt i for
hør av russerne. Etter endt forhør
slipper man gjerne ut igjen, og
blir bragt tilbake til norskegren
sen. Det har imidlertid hendt,

237 drepfe i Bombay
på en uke.

(NTB fra Reuter) Fem menne
sker ble drept og 31 såret under
urolighetene i Bombay i går. 168
personer ble arrestert. Siden uro
lighetene brøt ut for en uke siden,
er 237 personer blitt drept og 718
såret. I alt hår det hittil funnet
sted 2381 arrestasjoner.

Bombay-regjeringen meddeler
at forbudet mot prosesjoner og
offentlige møter er forlenget en
uke.

Albania truer.
New York, 9. september.

(NTB fra Reuter) Sikkerhets
rådet åpnet sitt 46. møte ved å
invitere den ukrainske utenriks
minister, Dimitri Manuilsky, og
den greske ambassadør i Washing
ton, Vasili Dendramis,' til å ta del
i rådets behandling av Ukrainas
klagemål mot Hellas.

Etter en lengeré diskusjon be- tekst av 01a Setrom . <<Fra Blåsnø
sluttet rådet ved avstemning at høgdom». Komponisten er Olav mel
den albanske representant, oberst lan(L som også skal dirigere Symfo .
Jakova, skulle innbys til å ta del niorkestret>
i drøftelsene og gjøre rede for Ål
banias syn på saken. I — Je£ £leder me« tn å komme tn

Australia stemte ikke, Og de ØV- Trondheim, med de minner jeg har
rige stemte for at Jakova kunne om Olav Kielland. Det er intet mindre
ta del i drøftelsene. enn en opplevelse å synge under ham,

Den greske regjering har for->er Bundtz.

4 1

Nordmenn som forviller sig over, blir tatt

Bombay, 9. september

Sikkerhefsrådet-

Kaier og materiell er nedslitt.

er avblåst.

grense mot Norge.

i forhør av russerne.

speditørene beskjed om å gjenopp
ta ekspedisjonen av skipene.

Lokalskipenes Forbund ble un
derrettet om streikens avblåsing,
likeså Prisdirektoratet.

I Ekspeditørforbundets telegram
til Prisdirektoratet heter det vi
dere: Da kaier og materiell er
nedslitt fralegger ekspeditørene
seg ethvert ansvar for skader av
enhver art som måtte oppstå ved
be.nyttelse av kaiene. I henhold til
innkallelsen møter vi i Prisdirek
toratet 13. september.

fortelles det. at russerne har
skutt skremmeskudd etter nord
menn som ikke har villet stoppe
på anrop oppe i grensetraktene
mot Russland.

. — Det er ikke kommet andre
klager til tJtenriksdepartementet
enn over ett tilfelle fra siste vin
ter, opplyser byråsjef Eigil Ny
gård i TJtenriksdepartementet. Da
var noen nordmenn gått på ski
der oppe cg forvillet seg inn på
den russiske siden av grensen. —
Etter en tid kom de tilbake. De
var blitt oppbragt av russiske sol
dater og bragt til nærmeste tett
bebyggelse hvor de var blitt un
derkastet forhør for å bringe på
det rene hva de hadde å gjøre på
russisk område. Da det ble godt
gjort at de ihvertfall ikke var
kommet over for å spionere for en
eller annen stormakt, ble de sendt
hjem igjen.

søkt å fremsette krav på albansk
territorium, sa Jakova, og erklær
te at «enhver som forsøker seg på
noe kluss med Albanias grenser,
vil fremkalle blodsutgydelser, det
er vår kategoriske erklæring,» sa
han.

Stor sangcyklus av Ola
Setrom til Olav Kiellands

musikk.
Etter sin Nord-Norges-turné drar

opcrasangeren Bjarne Bundtz til Kø
benhavn, der han skal synge med Ce
ciliaforeningen som solist i Islands
moens «Requiem». Han har også et
par operaprogrammer på tapetet i
Kringkastingen, nemlig «Samson og
Dalila» (Bizet) og «Kong Olav» (Arne
Eggen). Senere skal han gjeste i ope
raen «Olaf Liljekrans» på Det Norske
Teatret. Og hvis vi lukter lunten rett,
så har han en line ute med Operaen i
Stockholm!

Han drar til Trondheim i februar
for å opptre i en stor sangcyklus med

Daglig går det
store sendinger
av kveg fra UNR
RA til de befrid
deland i Europa
gjcnnem engelske
havner. Denne
ladningen blir inn
skipet i Tilbury
og er bestemt for
Tsjekkoslovakia.

Vellykket Blåkorsstevne
søndag.

Pastor Holsen tar bladet fra munnen når det gjelder den

moralske utglidning og vårt lands gjenreisning.

Blåkorsstevnet søndag- på Indre
misjonens Hus samlet fullt hus og
bar bud om en god start for hø
stens virksomhet. Der var tilrei
ven de både fra Horten, Tønsberg
og Larvik. Siljan Indremisjons
Sang- og musikkforening gjorde
cj t godt innslag i stevnet. Det var
en fryd både å se den prektige
ungdomsflokk og høre deres vakre
%ang.

Myhre Johansen ledet første
møte og ønsket velkommen ut fra
Salme 118, 23-24 og bestyrer Jon
Skilbred andre møte. Pastor Hol
sen talte på begge, i tilknytning
tii Timoteus 10, 7: «Gud gav oss
ikke motløshets ånd» og Ef. 6,
10-13: «Bli sterke i hans veldes
kiaft».

Det som var vår styrke under
okkupasjonstiden, var vårt sam
hold og vår frimodighet, uansett
politisk syn og stand. Derfor kun
ne vi også den 7. mai 1945 synge:
«Alt hvad fedrene har kjempet,
mødrene har gredt, har den Herre
stille lempet, så vi vant vår rett».
Men ikke destominclre er vi siden
blitt okkupert av en umoralens
åndsmakt. Og en av dens beste
hjelpere er alkoholen. Der er al
dri blitt drukket så meget i vårt
land som fra da brennevinsrasjo
neringen ble opphevet i år og til
Vinmonopolets utsalg ble stengt i
juni måned, men heller1 ikke så li
te som i den tiden som utsalgene
var stengt. Statistikken viser det.
Vi har i dag 25,000 menn (kvinner
ikke medregnet) som venter på å
komme inn på alkoholikerhjem. Vi
gyste ved tanken på at vi før kri
gen hadde 17,000 innregistrerte
drankerhjem i Norge, mot at vi i
dag har 40,000. Den vesentlige
stigning er etter brennevinsrasjo
neringens opphevelse.

Det er uhyggelig også å tenke
på at Staten i dag med den ene

12000 volt gjennem
kroppen,

Forpakter Manglerud) som er
vel 20 år gammel, kom i dag
bort i den høyspente ledning
på Vestby stasjon og fikk
12,000 volt gjennem seg. Han
ble fryktelig forbrent, men lev
de fremdeles da ha kom til
sykehuset i Oslo. Han skulle
laste høy inn i en jernbane
vogn og kom med høygaflen
bort i ledningen. Det tok også
fyr i vognen. Sykehuset sier i
kveld at han er bedre.

Leffelser for utlendénger
i Norge.

Meldeplikter! oppheves.
(HP) Det vil med det første bli

innført lettelser for utlendingers opp
hold i Norge, opplyser ekspedisjons
sjef Rognlien ved Justisdepartemen
tets Politiavdeling. Som det nå er, har
alle utlendinger — med unntagelse av
svensker og dansker — plikt til å mel
de seg personlig hos politiet 24 timer
etter at de er kommet inn i landet, og
videre må de freinstille seg for poli
tiet på hvert enkelt sted i landet de
oppholder seg, også senest 24 timer
etter ankomsten. Denne meldeplikt
som har vakt stor forargelse blandt
utenlandske turister i sommer, vil nå
bli opphevet.

Som bekjent uttalte dr. Klaveness
fra St. .Paul, Minnesota, seg sterkt
imot denne underlige bestemmelse.

He?* fta?' £>z 7co?zø Georg av Hellas (til høyre) i kamerailden, da
han tok imot pressen på Claridge Hotell i London etter at resultatet
av folkeavstemningen var blitt kjent.

Moss, 9. september. \
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KONGE I BRENNPUNKTET

hand sier til ungdommen: Pass
deg for kjønnssykdommene og
med den andre hand rekker dem
midlene og sier:. Lev fritt, synd
vekk! Når man ser på disse for
hold kan man som menneske ha
lett for ,å bli motløs, men vi be
høver ikke å bli motløse for Gud
gav oss kraft og sihdighets ånd.

Holsen oppfordret forsamlingen
til å ta Guds fulle rustning på,
slik at vi kan gjøre motstand på
den onde dag og når den er over
stå etter å ha overvunnet alt. Når
skal du gå med i kampen mot al
koholen og umoralen, når skal du
innvie ditt liv og gjøre din inn
sats? Blir sterk i hans veldes
kraft så skal det lykkes.

Kretssekretær Sparbo Olsen
talte om Johs. 8, 31-36. I et hvert
menneske er det nedlagt en trang
til frihet. Vi elsker friheten og
arbeider for den. Men så mange
tar feil av friheten og er i virke
ligheten bundet. Det er sannheten
som skal frigjøre oss. Får da
«Sønnen» frigjort oss, blir vi vir
kelig fri.

Hj. Sæther som seiv regner seg
for å ha vært Østfolds største
dranker, avla 2 åndsfylte vidnes
byrd ora hvad Gud hadde gjort
for ham. Hvad politi og loven ikke
kunne gjøre" ved strenge straffe,
det gjorde Jesus på et øyeblikk,
da han ble frelst. Han fengslet
forsamlingen ved å fortelle opple
velser han hadde hatt som vidne
for sin Frelser.

Videre fikk vi flere korte hilse
ner fra tilreisende brødre. Stev
net ble avsluttet av pastor Tofte:
«Giv meg igjen din frelses fryd».
Gleden i Gud er det største av
alt.

I kollekter innkom ca. kr. 380,—
til Blåkors opplysningsarbeide.

Britisk offiser drepi i Tei Aviv.
Flere jernbanesprengnin
ger foretath

Jerusalem, 10. sept. (NTB fra Reu
ter): En britisk offiser, major Des
mund Doran ble drept og hans hustru
alvorlig såret i går da deres hus i Tel
Aviv ble ødelagt av en bombe som
terrorister hadde anbrakt der.

Flere tusen britiske flyførte solda
ter rykket inn i Tel Aviv i går kveld
mens politiet foretok undersøkelser.
En bombe ble kastet inn i det offent
lige informasjonskontors bygning fra
en bil med seks khaki-kledte menn.
Under terroristvirksomheten i Tel
Aviv i går kveld og natt har jødiske
terrorister tilhørende den jødiske hem
melige organisasjon Irgun Zwai Leumi
— etter hva det opplyses offisielt,
sprengt i luften jernbanens signalboks
og skadd jembanelinjen forskjellige
steder mellem Jaffa og Tel Aviv. Vi
dere hår de sprengt en bro i byens
sentrum.

Russerne fSøter tøm
mer i Pasvikelven.
(HP) Russerne har foretatt en

større hugst i de grensedistrikter
mot Norge i nord som Russland
overtok fra Finnland etter krigen.
Dels har også russerne overtatt
større kvanta med tømmer som
allerede var hugget av finnene.

Etter overenskomst med det
norske utenriksdepartement, blir
nu dette tømmer fløtet nedover
Pasvikelven. Russiske arbeidere
vil senere komme cg hente tøm
meret på norsk område

Ref.
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Det ble i år foreslått av Fleskesen
tralen at prisen på sauekjøtt skulde
pkes noe fra august og utover, for på
den måten å få produsentene til å le
vere slaktet tidligst mulig på høsten.
Dette forslag ble i siste omgang kull
kastet. Prisen på sauekjøtt skal være
jevn hele året, og følgen blir at produ
sentene ikke har noen interesse av å
levere slaktet før en kan få den til
veksten som beitene gir.

Under disse forhold kan vi ikke
vente noen øket tilførsel av sauekjøtt
før i slutten av september og oktober,
mener direktør Sollid i Fleskesentra
len. Men da skulde vi også ha grunn
til å vente betydelig tilførsel. Vår
sauebestand er intakt og. produsente
ne har ikke den interesse av å dekke
sitt eget behov av egen produksjon
som de hadde under krigen.

Billettprisene
på Åfianlerhavsrufen
senkes.

(HP) Den 23. september innle
der Scandinavian Airlines System
sin regulære trafikk mellem
Stockholm—Oslo—København og
New York. Timetabellen blir da
slik at SAS' fly starter fra Stock
holm mandager via Oslo og ons
dager via København. Tilbaketu
ren fra New York skjer torsdager
v|a København og lørdager via
Oslo. Denne tabell vil gjelde til
november måned, da den skandi
naviske flyrute til U. S. A. blir
øket til tre turer i uken. Billett
prisen Oslo—New York er for øye
blikket 2,150 kroner, men den vil
sannsynligvis bli senket fra 430 til
388 dollars med det første.

Billettprisen Oslo—New York er
den samme som prisen Køben
havn—New York, slik at befor
dringen mellem de to skandinavi
ske hovedsteder er gratis' for At

(HP.) — General Eisenhowers
reise til England i slutten av
denne måned blir imøtesett • med
stor interesse i såvel britiske som
amerikanske militære kretser. Det
ui' meningen at det skal holdes en
rekke viktige konferanser mellem
de to lands generalstaber — he
ter det i en melding fra Was
hington.

Et av de viktigste spøraråål
skal drøftes er programmet for
fjernstyrte prosjektiler, og dess
uten forsvarstiltak i de arktiske
strøk i Nord-Amerika. Feltmar
skalk Montgomery, som allerede i
neste uke reiser til Washington,
skal bl. a. konferere om en ko
ordinering av de amerikanske og
britiske våpen med spesiell hen
syn på forsvaret i Arktis.

Sauekjøttet
lar vente på seg.

Men i slutten av septem

ber og oktober kan ven
tes betydelig tilførsel.

Engelsk-amerikansk
samarbeide om forsvaret
av Arktis.

Fellesplan for fjernstyrte prosjektiler?

Det felles forsvar av de ark
tiske strøk av Nord-Amerika er
on sak som har ligget både ameri
kanske og kanadiske militære au
to riteter sterkt på hjertet etter
krigen, og i den amerikanske
presse er det tildels kornmet kras

- - -.,    

Tysk kultur — norsk

Onsdag 11. september 1946.

Følgende godbit av et brev fra en
østlandsjente til hennes stortyske sol
dat ble nylig beslaglagt av M.P. un
der en rassia i en hemmelig brevsen
tral Brevet er garantert autentisk:

Onsdag 22—
Hallo Werner.
Du komst oven til mig når du inn

Skien kommer. Ich volde mig dig snak
ke. Det spiller kaine rolle du kann
komme i meine hause så fil du vil om
dagen. Ich har fragen polici om det
var forboden. Nei sagen. Ich blir i
hause den gjeden dag. Komst do i
hayte natmitid er jeg ikke i hause for
7 kl. men di andre. Wist du koken den
aldre mann du han besjed given. Du
må kaine angst bleiven forståss du
mig alt i sine ordong. Jenny.

BeyerterbeviUIrtg
og landsøl.

Ulovlig maktspråk av kommuner.
Sosialdepartementet har i disse

dager sent ut et sirkulære til kom
munene i anledning av at det har
fått melding om at en del kom
munestyrer i den senere tid har
afitt som vilkår for å gi beverter
bevilling at skjenking av landsøl
ikke skal finne sted.

Departementet uttaler at ette:*
loven kan det skjenkes landsøl på
hoteller, pensjonater og spiseste
der uten at inneha.veren behøver
å føke skjenkebevilling. Og et
kommunestyre kan ikke sette som
vilkår for å gi beverterbevilling at
skjenkning av landsøl ikke skal
finne sted.

Engelsk flytedokk til Haugesund.
Haugesund, 10. september. (NTB):
Firmaet Brødrene Lothe har kjøpt
en flytedokk fra England. Dokken
vil bli slept over Nordsjøen og pla
sert på Haugesunds havn.

lanterhovspassasj erene.
Den skandinaviske flyrute til

Rio de Janeiro og Buenos Aires
åpner den 1. oktober, da en «Sur
vey Flight» starter fra Stockholm.
I november måned vil man sann
synligvis kunne trafikere denne
rute en gang i uken. Billettprisen
Stockholm—Buenos Aires vil til å
begynne med dreie seg om ca.
4000 kroner.

se angrep på det kanadiske styre,
som er underlagt det britiske im
periesystem. Fra' amerikansk side
er det hevdet at i atombombens
og rakettprosjektilenes tidsalder
ligger hele det arktiske Nord-
Amevika åpent for en fiende, som
via Nordpolstrøkene kan fly inn
over kontinentet og utslette bl. a.
de viktigste kanadiske uran-gru
bene ' med en eneste atombombe.
Amerikanske militærskribenter har
gått så langt som å kreve en full
stendig omlegging av Yåpenpro
duksjonen, slik at USA og Kanada
i en eventuell fremtidig krig kan
koordinere sine forsvarstiltak i en
langt større grad enn under den
siste krig. De store fellesmanøv
rer som er foretatt til sjøs og til
lands i de nodlige strøk av Kana
da i år — og nå de kommende
konferanser mellem de to stor
makters høyeste militære sjefer
— synes å tyde på at tanken om
en militær fellesopptreden ved
forsvaret i nord har vunnet frem,

åndsliv.

England bygger.
Bildet viser et

av do mange bygg
som. for tiden er
tmder oppførelse i
England, nærme
rc bestemt Lon-
don. Bygningen
ble påbegynt for
seks måneder si
den, og ventes å
være ferdig i be-
gynnelsen av
1947.
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Onsdag 11. september 1946v

i fotbaHmeatersikapet ble tric
ket i kringkastingen i går kveld
og fikk følgende utfall:

Lyn, Oslo—Selbak.
Sparta—Sarpsborg.
Moss—Mjøndalen.
Fredrikstad—Skeid.

Kampene spilles den 22. sep
tember. Baner vil bli bestemt
senere.

Miier Helmers 1.78 i heide
på Stadion i går.

S. T. I. F. fortsatte sine klubb
mesterskap i går kveld. Dessverre
cv baneforholdene ennå dårlige
L. det kal lite regn til før vestre
langside og nordre sving er
ubrukbar. Dreneringen bør under
søkes snarest for det vilde være
iynd om det nye dekke skulde bli
ødelagt av den grunn. De som
skal drive friidrett på Stadion bør
i alle fall fra neste år av få sta
bile forhold å arbeide under og
ikke være utsatt for å måtte av
lyse stevner o. 1. på grunn av litt
regn av og til.

Men tilbake til øvelsene i gart
Noe løp kunne ikke bli holdt så
man tok fatt på høydesprang og
diskos

Høydespranget måtte henlegges
til nordre sving. Her var det fast
og godt tilløp men ingen grop så
hopperne kjente det nok i bena da.
de tok bakken igjen. Walther
Helmers var i ypperlig slag og
tok alle høyder til og med 1,78 i
første forsøk. Det er hans beste
resultat hittil og vi tviler ikke på
|t han under bedre konkurranse
forhold vilde klare 1,80. Fredrik
Helmers fulgte med til 1,60 og sa
la takk for seg.

I diskos ble Knut ;Gjertsen
klubbmester på 31,77 m. Nr. 2 ble
Walther Helmers med 26,70 og
Fredrik Helmers nr. 3 med 24,32
beter.
: I kveld går følgende øvelser:
200 m., 3000 m. og kulestøt.

Sandar Idrettslag

minner om tegningslisten til 15 års
festen. Listen inndras lørdag.

Junnorkrefskamp \ handball.
Tjølling—Press 0—0.

Tjølling og Press juniordamer spilte
måndag kretskamp i Tjølling. Banen
var sleip å spille på og det ble derfor
mange feilgrep, men kampen ble like
ivel ganske god. Tjølling spilte kanskje
best i første omgang, men Press had
[de de farligste sjanser. I annen om
jgang var Press de beste og hadde
[de fleste skudd på mål, men også Tjøl
ling hadde farlige sjanser. På begge
lag var keeperne meget gode, og had
de den flaks en keeper bør ha.
I Tjøllings lag var ellers jevnt godt

led c. 1. litt foran med sitt rolige spill,
less lag var også jevnt med c.h. og
11. litt foran med sitt vekslende for
far og angrepsspill. Dommer var
Jf Sundby.

11 sfarter på Jarlsberg søndag.

23 hester deltar i Jarls-

bergløpet.

Vestfold Travforbund innvier høst
sesongen med årets 4. stevne på Jarls
berg Landbane søndag. Programmet

|yr i alt på 11 starter, og kjøredagen
begynner denne gang tidligere enn
tilfellet har vært ved de siste trav
stevner. Det blir kollisjon med lands
kampen på Ullevål, men det skal man
jkke ta så høytidelig. Det er jo bare
etfåtall her i distriktet som har vært

i heldig å få billett til kampen.
Det som interessen fester seg ved,
j Jarlsbergløpet for 4—12-årige nor-

*e hester, distanse 2000 meter. Hei
er første premie 4000 kroner, og den
heldige vinner får også diverse hc
dsrstcgn i form av pokaler. Alle del-

igemc i løpet får minnebeger. Lø-
M er delt i 2 avdelinger.

Til dette løpet er meldt 23 hester,
blandt dem er Don Atlas, Lyn Vard,
pJokina (Diskerud), Bernar, fra Øst
tød kommer Holm med Kvikk Salo
on og Mjøsvind, dessuten kommer
G'ynt (som vant fylkeskampen Øst
fold — Vestfold på Momarka) og en

kjente hester.
Programmet omfatter bl. a. løp for

forske 3-åringer og for en gangs skyld
[°gså av varmblods 3-års representan-

De øvrige løpene ser også spen
nende ut på papiret.

5. runde

Ref.

Onsdag den 4. september tok EM-mesteren Rune Gustafsson ny svensk
verdensrekord på 1000 meter, på Ryavallen i Borås. Han slo den tidlig-ere ver
densrekord med 1/10 sek. Bildet viser: Den nye verdensrekordløperen går i
mål.

Vestfold jernbane-idrettslag møter
Gøteborg i fotballkamp fredag.

Kampen spilles i Tønsberg.

Som de fleste sikkert husker så
ble det i fjor spilt en fotballkamp
i Tønsberg mellem Vestfold jern
bane-idrettslag og Svenska Jårn
vegars Sportsklubb, Gøteborg. Ut
fallet ble 5—0 i norsk favør.

Gjenvisitten fant sted i Gøte
borg 'nu i våres og denne gang
var det svenskenes tur til å trek
ke det lengste strå og resultatet
ble hele 6—0 til de gule.

Førstk. fredag vil det tredje
oppgjør mellem disse to bedrifts
lag finne sted, nemlig i Tønsberg.

Vestfoldlaget teller bl. a. hele 5

Fire av de sferkesfe
russiske fag

spilte søndag i seriekamper i Mosk
va. På Stalinets Stadion seiret Spar
tak, Moskva, over Dynamo, Minsk, med
6—0, og på Dynamo Stadion vant Den
sentrale Røde Armes klubb, som leder
mesterskapsserien, over Tractor med
3—0.

Den belgiske kommunistavisen
«Drapeau Rouge» melder i dag at
rexistføreren Leon Degrelle, som
er dømt til døden in contumaciam
av en folkedomstol i Belgia, for
tiden befinner seg i Portugal —
på spansk pass.

Jødenes rettighefer
i Romania sikret.

(NTB fra Reuter). På møtet i
den politiske og territoriale komi
té for Romania i dag foreslo Stor
britannia at det i fredsavtalen
med Romania skal føyes til en
artikkel som sikrer jødenes eien
dom og rettigheter i landet. Den
rumenske representant hevdet at
en slik artikkel er overflødig, da
jødene blir beskyttet av de gjel
dende lover . Det britiske forsla
get ble vedtatt med 7 mot 5 stem
mer. Hvite-Russland, Frankrike,
Tsjekkoslovakia, Ukraina og Sov
jet-Samveldet stemte imot.

Den danske minoritets-organisa
sjon anerkjent,

Syd Slesvigsk Forening som er
en fellesorganisasjon for danske
ne i Sydslesvig, er blitt offisielt
anerkjent av de britiske okkupa
sjonsmyndigheter, og til'tross for
alle røster om skjerpet kurs ser
det ut som om anerkjennelsen om
fatter de fleste punkter mindre
tallet har fremsatt. Det blir ingen
begrensning av foreningens med
lemstall, og den får rett til til å
stille kandidater ved valgene, seiv
om den ifølge de nye statutter
bare kan drive kulturell og huma
nitær virksomhet.

Leon Degrelle
i Portugal.

Britisk forslag vedtatt.

Syd Slesvig,

Rune Gustafsson årets første svenske.

Paris, 10 .sept

Sandefjord har 5 mann med.

mann fra Sandefjord og ellers
merker vi oss at den gode Larvik
Turn-back Johs. Lysebo er med.

Laget blir fra mål til ytre ven
stre:

Knut Halvorsen, Sandefjord,
Johannes Johnsen, Sandefjord, Jo
hannes Lysebo, Larvik, Bjarne
Thoresen, Larvik, Asbjørn Rogne,
Tønsberg, Ivar Rogne Tønsberg,
K. Andersen Holmestrand, Odd
Gjertsen, Sandefjord, Aaserød,
Tønsberg, Rolf Halvorsen, Sande
fjord og Kolbjørn Kleppan, San
defjord.

Da «Stavangerfjord»
gikk fra New York.

New York 10. september. Fra
NTB.s korrespondent. Passasjerene

som nå er på vei hjem med Stavan
gerfjord hadde en anstrengende for
middag før skipet kl. 1.30 lørdag et
termiddag ved egen hjelp bakket ut
fra Pier 8. Foran skipet gikk de
streikende sjøfolk vakt — såkaldte

filklilines — for å påse at ikke
streikebrytere skulle hjelpe til med
å gjøre skipet klart. Skipets eget
mannskap forholdt seg passivt, og
gjorde intet annet arbeid enn det
vanlige. For å løse problemet med
fortøyningene hadde man fra ski
pets side på et tidligere tidspunkt
truffet foranstaltninger til å la for-
tøyninbene gå ombord. Særlig van
skelig var situasjonen selvsagt fol-
de kvinnelige passasjerer som ikke
kunne slepe sin tunge bagasje fra
gaten gjennem skuret og ombord,
men pasasjerene hjalp hverandre det
beste de kunne, og de mannlige pas
sasjerer gjorde mangfoldige vennin
ger ombord før alt som skulle med
var kommet på plass.

Kommandør
Kathrine Weslergaard

død,
(NTB fra RB) Kommandør i

Frelsesarmeen, fru Kathrine Wc
stergaard, Oslo, som har oppholdt
ssg i Danmark for å delta i Frel
sesarmeens kongress, avgikk plut
selig ved døden i Lyngby i kveld,
72 år gammel.

Norge protesterer
hos Trygve Lie.

(NTB fm Reuter) Norge har
protestert overfor De forente
Nasjoners generalsekretær, Tr.
Lie, mot de altfor store bidrag
som landet skal betale til FN's
forskjellige fonds, bidrag som
ikke svarer til Norges nåvæ
rende finansielle stilling.

København, 10. september

Neiu York, 10. september

SANDEFJORDS BLAD

Utenriksminister Langes

(Forts, fra 1. side)
lige disse tap. Den norske regje
ring vil imidlertid ikke gå så
langt overfor Italia, men legger
alene til grunn for sitt erstat
ningskrav de skipstap man med
sikkerhet eller overveiende sa:\n
synlighet vet skyldes italiensk
krigsføring.

Dette gjelder for det første
tre skip som den 10. juni 1940
lå i italienske havner, og som
der ble beslaglagt av italien
ske myndigheter cg senere er
forsvunnet. Den samlede brut
toregister-tonnasje for disse
skip var 19,993 tonn, svarende
til 29,911 tonn dw., og verdien
utgjorde 754,238 pund. Dertil
kommer de skip som ble sen
ket av de italienske strids
krefter. Disse skip represente
rer 63,182 br.reg.tonn, eller
97,589 tonn dw. og en verdi på
2,175,696 pund. De tap som
den norske handelsflåte 'har
lidt og som kan føres direkte
tilbake til italienske krigs
handlinger, utgjør altså tolv
skip med en samlet verdi av
2,920,934 pund. De nevnte
verdier er verdiene på den tid
skipene gikk i fart. Når det
tas hensyn til inntektstapet
og de økede omkostninger ved
gjenanskaffelser i dag, kan
det virkelige tap med sikker
het anslåes til i alle fall 5
millioner pund. eller 20 milli
oner dollars.

HVIS ITALIA BLIR PÅLAGT
Å YTE KRIGSERSTATNING

helt eller delvis, må dette be
løp legges til grunn for bereg
ning av den norske stats erstat
ningskrav. Den norske regjering
finner det rimelig at dette krav

PENGE
LOTTERIET
Kr. 50 000: 122773.
Ekstragevinster å kr. 1000:
122768 122769 122770 122771

122772 122774 122775 122776 122777
122778.

Kr. 30 000': 148257.
Kr. 20000: 7483.

Kr. 10 000: 8851 9321 53357 82070
120758 230032 274217 277490 312718
322434.

Kr. 4 000: 45 50497 55829 68595
78326 103267 125349 125766 128394
139302 154051 157724 158043 180675
216004 223344 237683 239031 240026
258287 282275 305838 309617 311010
321422.

Kr. 2 000: 1861 4030 9242 16025
17515 19785 28583 33711 41154 60679
65441 65697 66717 75343 78126 81342
89672 94527 98774 101365 103240
1C4560 105082 105633 119376 120586
125599 132991 138914 140890 147614
147866 151062 153238 158589 164271
168151 174526 176966 182765 184825
186303 188828 197239 207106 210632
220642 227503 229983 233026 238742
241046 242885 245278 245567 246804
252847 255566 280094 290072 208273
301741 304276 310830 320999 323918

Kr. 1000: 1370 2665 4177 7429
9981 11088 13139 13854 14041 16237
17106 17709 18285 22346 24475 26526
26620 30169 31274 31836 32151 32512
33757 34618 35726 36079 45520 46062
46437 46769 47735 48744 49178 50403
50453 52389 54119 54963 56252 56817
58026 58404 59095 59793 60446 63430
64037 6546S 66197 66259 66270 66865
69286 69323 69479 72905 74610 75155
76503 77595 78360 78947 79683 84627
87147 88179 88314 90278 94134 95875
97490 99699 99716 100122 100508
101643 102376 102557 102875 103537
109334 110843 113515 113641 114353
116081 117450 117530 120098 122972
126034 128027 128691 131395 133038
133534 134558 135072 137320 139346
139811 140300 145474 148802 150008
151268 151533 152856 153254 153342
153395 154108 154907 157307 158641
159022 161047 162945 163957 166108
168154 169249 170715 172299 173643
175403 175824 178888 179997 181676
183160 183281 183771 183803 186558
189293 190257 191500 195399 195727
196785 2006C7 200986 208000 208281
208569 210701 210784 211438 212319
212695 212730 219110 222643 227033
229245 230710 232582 233197 235520
236979 273032 238155 242327 243047
243894 244619 245907 246465 247664
247690 247721 247767 248023 248069
252555 253622 256226 257025 257458
257871 260671 263470 264738 264851
264908 266143 266407 267302 273396
274076 277681 280519 282251 282990

' 284505 285515 285683 288197 288207
289063 293738 295321 297193 297428
300915 303800 304848 305561 306527
307029 308079 310824 313?47 314848
315307 315623 316157 316242 318872
319565 321954 322061 324096 324115.

redegjørelse.
blir behandlet på samme måte
som de andre krigsførende sta
ters krav på erstatning.

DET NESTE SPØRSMÅL ER
NÅR OG PÅ HVILKEN
MÅTE

Italia skal dekke det erstat
ningsbeløp som ved den endeli
ge beslutning måtte falle på
Norge. Her er den norske regje
ring recle til å ta alle tilbørlige
hensyn både til Italias vanskeli
ge øknomiske stilling i dag og til
Italias egen deltagelse i slutt
kampen mot Tyskland. Den nor
ske regjering vil derfor hverken
insistere på at det i traktaten
blir fastsatt noen bestemt for
fallsdag eller noen bestemt beta
lingsmåte for det norske erstat
ningskravs vedkommende, men
vil — hvis det ikke blir truffet
en ordning med fellesoppgjør
gjennem et sentralorgan — søke
å lø se disse spørsmål gjennem
direkte forhandlinger med den
italienske regjering. Ved skien
av de tap som alt er nevnt, er
den norske stat

OGSÅ PÅ ANNEN MÅTE
BLITT SKADELIDENDE

ved handlanger Italia har fore
tatt som følge av krigen. Den
norske regjering hadde plasert
store bestillinger på krigsmate
riell i Italia og og betalingen var
erlagt dels i form av forskudd
og dels i form av innestående i
Credito Italino, den italienske
statsbank. Etteråt den diploma
tiske forbindelse var bratt mel
lem Norge og Italia, tillot den
italienske stat at italienske fir
maer tilegnet seg pengene, mens
materiellet ble disponert av Ita
lia seiv. Den norske regjering
er imidlertid av den oppfatning
at dette krav best kan ordnes
opp ved

DIREKTE FORHANDLINGER,
og under denne forutsetning

inkluderes de ikke i vårt erstat
ningskrav. Den norske regjering
antar at denne fremgangsmåte
ikke er utelukket ved den form
som forslaget til fredstraktaten
har.

Heller ikke tar den norske re
gjering med i sitt erstatnings
krav noen av de tap som er på
ført norske borgere eller norsk
eiendom i Italia, idet den norske
regjering går ut fra at disse
krav vil gå inn under bestem
melsene i Artikkel 86, som et
ter utkastet i Artikkel 73 må
kunne påberopes Norge til fordel
for norske borgere. I det hele
er det

(NTB fra RB). Under en omtale av
den forestående grunnlovsrevisjon ut
talte folketingsmann Thisted på et po
litisk møte i går at en samtidig burde
endre tronfølgerloven slik at en kvin
ne fikk like stor rett som en mann til
å arve tronen. Vi vil gjerne, uttalte
folketingsmannen, se en dronning Mar
grethe på Danmarks trone igjen.

Riksmeglingsmannen har hen
stilt til de arbeidsgivere som ikke
omfattes av lønnsnevndens kjen
nelse av 7. juni 1946, og som det
ikke er truffet annen spesiell ord
ning for, at de gir sine arbeidere
og funksjonærer det samme lønns
tillegg fra 1. september 1946 som
av lønnsnemnda fastsatt. For
funksjonærer og arbeider på time
lønn er tillegget 5 øre pr. time og
for månedslønnede 10 kroner pr.
måned.

DEN NORSKE REGJERINGS
FORUTSETNING

ved den endelige ut
formning at norske foorgere
ikke blir mindre beskyttet
når det gjelder deres interes
ser i Italia, enn borgere av de
andre land som har deltatt i
krigsføringen. Por å oppnå
denne hensikt kan det bli nød
vendig at ordlyden av enkelte
foestemmelser blir endret noe,
og den norske delagasjon vil
tillate seg senere å fremkom
me med et forslag herom.

Danskene ser gjerne en
dronning Margrethe

En herisfilliiig fi!
arbeidsgiverne
ufenom lønns
kjennelsen.

på tronen igjen.
København 10. september.

3400 kr. plus infla
sjon er lik 8880 kr.

Hvis lønningene, skattene og
malerialprisene i dag hadde
1939-nivået, kunne dagens bil
til 444 pund selges for 170 pund
og en bil som koster 384 pund
kunne selges for 135 pund, sa
viseformannen i det engelske
bilselskap, Morris Motors, på
generalforsamling en forleden.

Dette viser, fortsatte han.,
hvorledes den økonomiske mal
strøm skapes når lønninger og
priser jager hverandre. Det er
vanskelig å se hvor publikum
eller lønnsarbeideren kan fin

. ne sine fordeler.

Det er grunn til å tro at de
mange sakene om lærere som har
synt dårlig nasjonal fremferd i
okkupasjonstiden nå vil gå raske
re unna, Undervisningsdeparte
mentet har sendt et rundskriv til
skoledirektørene, fylkesskolestyro
ne, skolestyrene, ungdomsskolene
og forstanderskapene for de høy
ere skolene med redegjørelse for
den nye loven av 19. juli i år om
utrenskning i offentlig tjeneste.
Forordningen av 26. februar 1943
er fra 15. august i år satt ut av
kraft.

Etter loven orn utrensking er
det den som har tilsettirlgsrett-jn
som skal avgjøre sakene vedrøren
de dårlig nasjonal fremferd.

Når det gjelder lærere i folke
framhalds- og arbeidsskolen skal
derfor avgjørelsen heretter tas av
skolestyret med godkjenning Ira
overtilsynet. Disse sakene skal
altså ikke lenger sendes departe
mentet til godkjenning.

«Dagbladet» har spurt byråsjef
Faaberg hvor mange lærersaker
departementet har avgjort. Det
er ca. 700. hvor klagene gjelder
uverdige forhold. (De som har
gjort seg skyldig til straff, får sin
sak behandlet direkte av påtale
myndigheten). 193 lærere er sus
pendert. For 18 er suspensasjonen
omgjort av departementeté 206
fikk reprimande.. 152 ble det ikke
gjort noe med.

Av de ca. 700 var 102 fra den
høyere skole, 6 fra yrkesskolen, 7
fra ungdomsskolen, 9 fra lærer
skolen 567 fra folkeskolen.

En del lærere flyttet under kri
gen, og på de nye stedene kan
man ta opp til behandling om de
skal godkjennes der. Hvis de ikke
blir godkjent, har de krav på å
komme tilbake til sine gamle
stillinger, såfremt de ikke har
gjort seg skyldig i uverdige for
hold. 68 har departementet ikke
godkjent tilsetting av. 54 har fått
lov til å fortsette rent midlertidig,
men alle stillinger skal averteres
påny.

Alle som er suspendert på grunn
av uverdige forhold oppebærar
lønn. I de saker som ennå ikke er
avgjort kan skolemyndighetene ta
opp igjen til avgjørelse hvorvidt
de vil ordne saken med ordens
straff.

Et av de nye viktige punktene i
loven er nettopp adgangen til å gi
ordensstraff. Tidligere var det ba
re to utveier, enten avskjedigelse
etter saksanlegg eller reprimande.

Ordensstraffer vil si: flytning
til annen tjeneste av samme eller
lavere grad, eller suspensjon uten
lønn i opptil 2 år.

Antagelig er det 4—500 lærersa
ker som står igjen til behand
ling. Hvor mange av dem som skal
for retten er det umulig å si i dag.

Representanten Chr. S. Oftedal,
har til stortingens presidentskap
levert inn denne interpellasjon:

Hvilket prinsipp er lagt til
grunn for offentliggjørelsen av
referatet frå de hemmelige stor
tingsmøter den 29. mars og 4.
april 1946?

Damestrømper av silke og ull

De suspenderte
lærerne.

Departementet ferdig med sin
del av lærersakene. — Og her
ser De hvordan det gikk de ca.
700. — 4—500 saker ennå
uoppgjort.

Chr. S, Oltedal
interpellerer.

I on samtale med en av NTB.s med
arbeidere forteller statsråd Torp at
importen av silkestrømper nå skal
bli noenlunde tilfredsstillende. For
syningsdepartementet har også tenkt
på vinteren og har nettopp fått i
stand import av 100.000 dusin ull
strømper fra Italia.
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17,500'flere offentlige
funksjonærar enn i 1939.

Arbeidsdirektoratet har i disse
dager lagt frem en beregning over
nytilgangen i arbeidskraft siden
1939 og hvordan den har fordelt
seg.

Det er særlig to tall som sprin
ger i øynene fra denne oversikt.
Det ene tallet er 25 000 landssvi
kere, som er satt ut av arbeid, det
annet er 17 500 som betegner øk
ningen i antallet av offentlige
funksjonærer.

Hva landssvikerne angår er det
klart at de må komme i sam
funnsnyttig arbeid snarest mulig
og i den utstrekning det kan la
seg gjøre.

Oppsvulmningen av den of
fentlige funksjonærstab er forså
vidt mere foruroligende. Dette
med landssvikerne er jo forhå
pentlig bare en overgang. Og man
ge av dem kan sikkert settes inn i
produktivt arbeid også i straffe
tiden. De derimot som er gått
over i offentlig administrasjon,
blir der som regel.

Antallet av offentlige funksjo
nærer utgjorde pr. 1. januar i år

eksporteren.

(HP) De norske møbelprodusen
ter vil gjerne eksportere. Msn av
handelspolitiske grunner er det
ikke blitt noe av eksporten hit
til, cg det later heller ifcfcs til å
skulle bli lett å få den istand med
det første.

Møbelarkitekt Oluf Martins,
som er formann i Møbelprodusen
tenes Landsforening, opplyser at
det i fjor ble dannet et andelssel
skap av møbelprodusenter her i
landet, med det fomål å få ordnet
med norsk eksport. Og det mang
let ikke på muligheter. Storbri-

Oslo — er ikke

I en utenbys avis, «Sunnmørs
posten», finner vi en artikkel med
overskriften «Oslo er Norge».
Artikkelen handler om den nett

opp foretatte utvidelse av Det
økonomiske Samordningsråd, og
bladet har tatt listen over rådets
medlemmer for seg og konstaterer
at av de 19 faste medlemmer er
13 eller 14 av medlemmene fra
Oslo, 5 eller 6 fra landet ellers, —
av de 14 varamenn er de 9 fra
Oslo. —

Ja, seiv fiskeriene er represen
tert ved en salgssjef i Oslo. Og
man må, sier bladet, nærmest un
dre seg over at det ikke har lyk
kes Regjeringen å finne også
jordbruksrepresentantene innen
hovedstadens grenser. Der er jo
noen som driver gardsbruk der
også!

— Så vidt Sunnmørsposten.
Vi kan godt forstå bladets bit-,

terhet, og vi deler dets forargelse.i
Seiv om det ved oppnevnelsen ]

av et utvalg som Det økonomiske
Samordningsråd nødvendigvis
måtte tas hensyn til mange insti- \
tusj oner, offentlige og halvoffent
lige, som har sitt sete i Oslo, måt
te det kunne latt seg gjøre å fin
ne en noe fyldigere representa
sjon for landet utenfor Oslo enn
det er skjedd i dette tilfelle. Det
er på forhand alt for megen makt
og innflytelse, administrativt sett,
konsentrert i Oslo, og det må bli
en viktig oppgave å motvirke den
overhåndtagende sentralisering
med å spre institusjoner og ad
ministrative sentra mer ut over
landet.

For Oslo er nettopp ikke hele
Norge.

Det er utferdiget tiltålébéslut
ninger mot Finn Halvorsen og
professor Klaus Hansen. Forutcn
for sitt arbeid for tyskernes og
nazistenes interesser er de ogoå
tiltalt for angiverier.

25.000 landssvikere uten arlieide.

Norske iiaobler ksiia

Tiltale mo!
Finn Halvorsen

og Klaus Hansen.

Stor overproduksjon som vil bli ytterligere øket
på grunn av den sparsomme byggevirkscmhet.

Norge.

B. G.

71 500, 23 000 er ansatt i statsad
ministrasjonen, — lærere, politi,
post- og telegraffunksjonærer ik
ke medregnet, heller ikke de sem
er ansatt i Forsvarsdepartementet.
For kommunene var tallet 48 500,
heri ikke medregnet gass og elsk
trisitet, sporveier og anleggsdrift.

Økningen, 17 500, b jtegn c r d a
en stigning på ca. 32,4 pst. sid:n
1939. Av denne økning falle: 55 GG
på statsadministrasjonen, 12 000
på den kommunale og fylkeskom
munale administrasjon.

Med den utvikling som finner
sted, er det forøvrig grunn til å
anta at disse tall er steget siden
1. januar i år.

Tallet, 71 500 offentlige funksjo
nærer, er meget høyt. Og det for
uroligende er at det altså er ste
get med nesten en tredjedel siden
1939.

Det er en utvikling som kan bli
farlig hvis den skal for sette i
samme tempo noen år.

tannia ville ha blitt en stor kjø
per, Holland, okkupasjonsmaktene
i Tyskland og endeg Sovjet-Sam
veldet var interessert i norske
møbler.

Men uheldigvis er ikks Norgo
helt selvhjulpen med råmateria
ler for møbelindustrien. Importen
av materialer måtte skje fra be
stemte land da markedet var be
grenset, og de land som møbelfa
brikantene fikk det de trengte
fra til sin produksjon, sa rett ut
at de vilde stoppe tilførslen hvis
Norge begynte å eksportere møb
ler. Det var først og fremst Sve
rige som inntok en så steil hold
ning, av hensyn til sin cg3n mø
belindustri som nå er gått igang
med eksportproduksjon for alvor,
og har overtatt en del av de leve
ringar som norske møbelfabri
kanter kunne få uten-ånds.

Statsmyndighetene så hell. r
ikke med særlig velvillig øyne
på norsk møbelekspor;. Motiver
ingen var at norske møbler først
og fremst måtte gå til dem som
mistet alt under krigen her hjem
me.

— Nå er imidiertid forholdet
det, sier herr Martins, at produk
sjonen av møbler er større enn
behovet, cg all den stund bygge
vfrksomheten bare foregår i be
grenset målestokk og øker i en be
grenset målestokk, vil møbelin
dustriens produksjon ligge langt
foran, cg dette forspranget vil
økcs ytterligere etterhvert.

Vi mener derfor at det er be~
rettiget at Norge går i gang med
å eksportere møbler nå. Og de
hindring:r som gjorde seg gjel
dende så sterkt i fjor, nemlig de
handelspolitiske forhold, har nå
for en vesentlig del falt vekk. —
Markedet for utenlandske råma
terialer er blitt videre, og det er
ikke lenger heftet ncen streng
bestemmelse til importen om at vi
ikke får anledning til å ekspor
tere.

Bildet viser Kronprinsessen, lord Mountbatten og dercs døtre som prome
nerer på Sofiero.

Det tilsvarende tall i 1939 var
altså 54 000.

Lord Louis Mountbattens besøk på Sofiero

trykker seg ved ordet, den- andre
' ved billedet. For å gjengi en situ-
asjon, en sjelstilstand, kan forfat
teren bruke så mange sider han
vil. Filmmannen er bundet iav
den, han kan ikke overskride den
tid scenen vilde ha vart i virke
ligheten. Følgelig er han tvunget
til å forenkle, forkorte og forkla
re det som romanforfatteren sier

| i en lang og håi fin analyse.

Sveriges Folkbiografer har gått i gang med å lage en film etter Oskar
Braatens bok. Det blir en ny utgave av «Bra mennesker», men i Sverige skal
den hete: «Det regnar på vår kårlek». Manuskriptet, er utformet av Hubert
Grevenius og regissør er den unge, kjente teatermann og forfatter Ingmar
Bergmann. Hovedrollene i filmen spilles av Barbra Kallberg, Birger Malm
sten og Gosta Cederlund. Det blir antagelig premiere på filmen i oktober.

Bildet viser en scene fra filmen «Det regnar på vår kårlek». Fra venstre:
Barbra Kallberg, Julie Cæsar og Sture Ericsson.

Den mannlige hovedrolle i filmen spilles av debutanten Birger Malmsten som
her ses sammen med Barbra Kallberg.

Jdioten"

Filmen har alltid vist en tyde
lig interesse for de litterære me
sterverk, men det ender sjelden
at en roman ikke blir virkårlig
forandret når den skal overføres
fra den trykte bok til lerretet. —
Men kan slikt undgås? De to
kunstarter følger lover som ikke
faller sammen på noe punkt.' Den
ene er en litterær kunst, den an
are en plastisk. Den første ut-

Disse vanskeligheter tar ikke
motet fra dem som har gitt seg i
kast med å tilpasse litterære
verk for seiv de bø
ker der handlingen helt og hol
de nt foregår i menneskets indre.
Og det er nettopp tilfellet med
Dostojevskis «Idioten». Likevel
finnet man ikke noe å bebreide
iscenesetterne, Charles Spaak og
Georges Lampin. For de har gitt
oss en god film.

At de har innskrenket seg til å
trekke opp bokens skjelett uten

pa

SANDEFJORDS BLAD

«Bra mennesker» på svensk.

av Dostojevski
fransk film.

å gjenskape den i kjøtt og blod,
bør ikke hindre noen i å nyte fil
men etter fortjeneste. Sikkert er
det, at hvis vi går med på å glem
rae Dostojevskis sider og detaljer,
så vil vi oppleve en sjelden glede
ved å følge med i dette arbeid
gom vidner om ftor omhu og
respekt for den beundrede forfat
ter. Om filmen ikke greie å gjen
skape bokens brennende intense
atmosfære, så skyldes det uten
tvil selve det umulige...

Teknikken er prikkfri og «Idio
ten» er derfor teknisk sett blitt
en' av de beste filmer i fransk
produksjon. Fotografen, Chriftian
Matras, legger her for dagen en
ren videnskapelig utnytting av ly
set. I mange scener er det belyj
ningen som i stor grad gir bille
det følelse og liv.

-Mens Charles Spaak er gammel
og prøvet i yrket gjør Georges
Lampin med denne film sin debut
som iscenesetter. Riktignok er
han kjent med alle finessene i fo
tograferingskunsten, men det er
første gang han har 'ansvaret. —
Emnevalget gjør oppgaven særlig
vanskelig, men han har ikke latt
seg knuse av dem.

Dekoratøren har også hatt en
svær oppgave, for det er inger
sma] sak å skape en typisk rus
sisk atmosfære i franske studios.
Man har tidligere sett franske
og amerikanske filmer der hand
lingen utspilles i Russland, men
alle har manglet det autentiske
tilsnitt og preg. I denne filmen
tviler vi ikke et øyeblikk på at vi
befinner oss i St. Petersburg om
kring 'anno 1850.

«Idioten» er imidlertid først og
fremst skuespillernes verk. De er
omhyggelig utvalgt. El ters vilde
alle anstrengelser være forgje
ves. Det er nemlig langt fra fare
fritt å prøve å skape liv i disse
pesoner som forfatteren har gitt
et overnaturlig liv.

Fyrst Muisjkin — «Idioten»
eller rettere sagt den som nett-
opp har debutert på filmscenen i
cLe Pays sans Etoiles»: Gérard
Philippe. — Hans innsatf i
denne nye film kvalifiserer
ham blant de store. — Gérard
Philippe gir oss nettopp den ty
pen som ble skapt i vår fanta i
\ed å lese boken. Her er den un
ge skuespiller av høy klasse som

ik film har manglet.
Han fyller sin rolle med et in

dre liv som gjør at kollegenes
tolkning stilles i bakgrunnen. -—
Edwig Feuillére er meget vakker

ETTERTRYKK RORBUDT

iren kommunal

(K. P.) Vi har før nevnt at
kommunegjelden også i budsjett
året 1944—45 i likhet med hva til
felle var ellers under krigen i det
store og hele tatt gikk meget ned.
Denne nedgang har gjort seg
sterkt gjeldende også i bygdene i
Vestfold. Her er den kommunale
lånegjeld redusert med 881000
kroner og dreiet seg pr. 30. juni i
fjor om 3 077 000 kroner. Tar-man
de enkelte herreder i fylket vil
man finne at gj elden er redusert
med større eller mindre beløp i
14 av dem i det budsjettår som da
endte. Den største nedgang had
de funnet sted i Skoger, som kvit
tet seg med 171 000 kroner av sin
gjeld, dernest i Stokke, som 'med
en innbetaling av kr. 125 000 kro
ner kvittet seg med hele sin låne
gjeld, og i Hedrum (kr. 102 000).
Stigning i lånegjelden var det ik
ke i noe herred.

Ikke få herreder har ved siden
av de ordinære avdrag på gj elden
betalt større eller mindre ekstra
ordinære avdrag. Grunnen er den
samme som fer gjeldsreduksjonen
i sin alminnelighet i krigsårene,
nemlig at kommunen har hatt
stcre inntekter, mens på den an
nen side utgiftene har vært små
til forsorgen og tiltak mot ar
bsidsledighet og anledningen til
nybygg og vedlikehold av bygnin--
ger. veier m. v. har vært liten. —
Tilsammen har bygdene i Vest
fold i løpet av budsjettåret 1944
—45 avbetalt ekstraordinært
247 CC0 kroner, hvilket beløp er
tatt med i den ovenfor nevnte
samlede nedgang av lånegjelden.

Størst lånegjeld hadde pr. 30.
juni i fjor Skoger, 1153 000 kro
ner, dernest Hedrum (562 000),
Lardal (376 000) og Borre (240000)

8 av herredene i Vestfold var
ved begynnelsen av siste budsjett
år uten kommunal lånegjeld; der
av var Botne, Andebu, Stokke og
Brunlanes blitt det i løpet av
budsjettåret.

I denne forbindelse må nevnes
at noen få herreder har en ube

Ny stamveiplan.
Den stamveiplan som våre myn

digheter nå setter ut i livet, og
som antagelig vil være ferdigbe
vilget i budsjettåret 1948—49 er
allerede temmelig akterutseilt av
utviklingen, forteller overingeniør
P a u s i Veidirektøratet til en av
NTB's medarbeidere. Veidirektora
tet forbereder derfor en ny stam
veiplan, som tar hensyn til alle åt
nye faktorer som man nå må reg
ne med.

Overingeniøren kommer i denne
forbindelse inn på de gigantiske
planer svenskene har utarbeidet
for et autostradanett til et samlet
beløp av over 500 millioner kro
ner. I planen inngår bl. a. en auto
strada Stockholm—Karlstad—Oslo
som de norske veimyndigheter
selvsagt er steikt interessert i.

— Når skal den nye norske
stamveiplan settes ut i livet?

— Vi håper å ha den ferdig
slik at den kan komme med på
budsjettet for 1947—48.

Femåring død etter mis
handling av moren.

København, 9. sept. (NTB fra
RB.) En fem års gammel gutt er
clød etter å være mishandlet av
sin mor. Moren var rasende fordi
gutten ikke holdt seg tørr om
natten, og i sin opphisselse ka
stet hun gutten nedover trappen
så han ble fryktelig kvestet. Både
guttens mor og far er arrestert.

I rollen som Nastasia Phlilipovna
og Lusian Coedel har skapt n
kraftig, brutal Rogojine hvis pa
sjoner forleder ham til drap. En
gjenser med glede Tramel i en
koitvarig rolle som han gjør
uforglemmelig. Nathalie Nattier
gjør sin debut i denne filmen, og
debuten er lovende. Vi ser med
iorventning frem til det hun vil
prestere i sin neste film, «Les
poites de la nuit» — under di
reksjon av Marcel Carné.

«Idioten» er en av de mest in
teressante verk vi har sett på
lenge i Frankrike. Den er ingen
nøyaktig gjengivelse av romanen,
men tilskuerne vil sikkert få lyst
til å lese boken når de har sett
filmen.

8 herreder

Hedrum den nest største lånegjeld.
i fylket.

G. Cherrensol.

Onsdag 11. sepfember 1946.

tydelighefc forvaltningsgjsld, for
eksempel restanser på refusjons
krav fra andre kommunar for fat
tighejlp og rcstanser på lønninger
til tjenestemenn, varegjeld m. v.
Det dreier seg cm et så lite beløp,
at enten man tar det i betrakt
ning eller ikke ved utregningen av
gj elden pr. innbygger i fylkets
bygder, blir beløpet det samme,
nemlig 34 kroner, når man til
grunn for utregningen legger den
hjemmehørende befolkning ved
siste folketelling. I Hedrum er be
løpet 140 kroner, i Skoger 132, i
Hedrum 98, i Våle 73 og i Borre 63
kroner.

Nå må man jo ta i betraktning
den andel fylket har i Vestfold
Kraftselskaps lånegjeld, og at alle
herreder jo er medansvarlige for
fylkeskommunens gjelde. Tar man
hensyn til de beløp det her dreier
seg om stiger lånegjelden pr. ihri
bygger i Vestfolds bygder fra de
ovenfor nevnte 34 kroner til kr.
173,10. Gjennemsnittet for alle
herreder i riket er kr. 143 30.

Vi nevner til slutt at av den lå
negjeld som herredene i Vestfold
hadde ved begynnelsen av siste
budsjettår er 1625 000 kroner
brukt til elektrisitetsvesenet, byg
ging av kraftverk, ledningsnett m.
v., og at 812 0C0 kroner vedkom
mer andre rentable formål. Leg
ger man disse to beløp sammen
blir det som man ser ikke så svært
meget av den samlede lånegjeld
som er gått til ikke rentable for
mål.

Det kunde synes å ligge nær i
en oversikt over kommunegj elden
å ta med også en oppgave over
kommunenes aktiva. Når det ikke
er gjort har det sine grunner.
Statistikken vilde ved en slik ut
videlse blitt sterkt forsinket, og
dessuten vilde en verdioppgave
over kommunenes faste eiendom
mer o. 1. i sg seiv være av tvil
som verdi, når verdiansettelsen
ikke er foretatt på et felles tids
punkt og etter noenlunde ensar
tede regler.

Inflasjonen kan ikke bekjem
pes ved illusjonstiltak, men bare
ved økonomiske realiteter. «De
beste våpen på den finansielle
front er å redusere regjeringens
utgifter cg skattene,» heter del i
et telegram fra U. S. A.

Kl. 17,00: Minemeldinger. Ku
lingvarslet 17,05: Ettermiddags
konsert. Grammofon. 18,00: «Fri
modige ytringer» — om gavesen
dinger og ansvarskjensle. 18,15:
Ungdommens radiomagasin. 19,00:
Tidssignal. Dagsnytt. Aktuelt. —
19,25 :Værmelding. 19,30: Norsk
litteraturforsking. Foredrag av
professor dr. philos. Francis Bull.
(Universitetets og Bergens Mu
seums radioforedrag.) 19,55: Fest
forestilling fra Nationaltheatret
i anledning av Halfdan Christen
sens 50 års jubileum som skue
spiller. Over Ævne I. Skuespill av
Bjørnstjerne Bjørnson. De .som er
med: Pastor Sang — Halfdan
Christensen. Klara — Tore segel
cke. Hanna — Unni Torkildsen.
Elias — Jørn Ording. Rachel —
Evy Engelsborg. Kroger — Knut
Wigert. Bldnk — J. Holst Jensen.
Bispen — Kolbjørn Buøen. ,Falk
— David Knudsen. Bratt — Bør
seth Rasmussen. Presteenken —
Alfhild Stormoen. Instruktør:
Halfdan Christensen. 22,00: Vær
melding. Minemeldinger. 22,10:
Dagsnytt. 22,30: Dansemusikk.
Pete Iwers Cecilsekstett.

(FORMIDDAGENS PROGRAM:)
Kl. 8,00: Værmelding. Dagsnytt.

Ord for dagen. 11,45: Oslo Børs:
Valutakurser. Form:'(ddagskonsert.
Grammofon. 12,15: Andakt. Resi
derende kapellan Sigurd Gunder
sen. (Fra Kristiansand.) 12,30:
Hus og heim. Gamle slektsgårder
i Nord-Norge. (Fra Bodø.) 12,55:
Fiskerimelding. 13,00: Tidssignal.
Værmelding. Dagsnytt. — 13,25:
Oslo Børs: Verdipapirer.

Trykt i A/S Handelstrykkeriet.

Kampen mot inflasjon.

RADI€
(KVELDENS PROGRAM:)
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