
Colban skal gå inn for de store
handelsforhandlinger.
JVorgfcs tollsatser ©b* rimelige.

Erik Colban fråtrer i dag s!; lliz>
gen som Norges ambassadør i Lo:?-
don, I en samtale mad N. T. B.s
korrespondent i dag uttalte han
at han var glad over at han nå
utelukkende kunne vie seg til spørs
målet om de internasjonale han
delsforhandlingene.

Colban blir med i den redak
sjonskomiteen som skal møte i New
York for å utarbeide de utkast til
den internasjonale handelsordnin
gen som nylig ble diskutert i Lon
don. Senere reiser han til Geneve
for å ta del i de videre forhandlin
ger om det samme spørsmål. På
Genevemøtet vil en også diskutere
gjensidige innrømmelser på tollta
riffområdet.

Norge er i den gunstige stilling,
sa Colban, at våre tollsatser er me
get rimelige. Dette blir det sikkert
tatt hensyn til i Geneve.

Høsten 1947 vil det så bli holdt
en verdenskonferanse der den en
delige formen for en internasjonal
kandelsoverenskomst skal vedtas.

•Klare ord av
Øverland.

. Den nordiske- forfatterkon
gressen som har vært holdt
forrige uke i Saltsjøbaden uten
for Stockholm endte med et
uventet politisk oppgjør. Lør
dag kveld ble 'det i Stadshuset
holdt en' nordisk folkefest der
Arnulf Øverland talte.

Øverland sa bl. a.: «Hvis det
skulle gå slik at FN ble oppløst
og det må ikke overraske oss}
da ?nå vi slutte oss til et for
svarsforbund, så stort som mu
lig, men det rnå være et for
bund av frie folk! For det er
vår frihet vi vil forsvare. Vi
dere sa han: Vårt fohold til
Finnland er uklart, og så må
det bli så lenge Finnland ikke
kari føre sin egen utenrikspoli
tikk. Vi håper at den tid kom
mer da det kan.

Vi har kjempet på hver sin
side av fronten, men vi har li
kevel ført samme kamp. Vi har
kjempzt for vår frihet og vårt
liv, cg for de små nasjoners
reit til å leve i fred.

Vi har kjempe/- mot overmo
dige stormakter, for hvem
makt er det samme som rett,
og mot dem har vi hevdet at
om en stormakt vil sikre sine
egne grenser skal den ikke
gjøre det ved å overskride an
dres.

En rekke av kongressdeltager
ne har protestert mot Øverlands
nttalelser. Øverland^har derpå
erklært han vil svare på pro
testen.

Tie britiske soldater
ble drept og en alvorlig såret
igår, da •.denes jeep ble sprengt
i luffen av an mine utenfior
Jaffa.

Nr. 278. 56. årgang.

(Fra N. T. B.s korrespondent). —

Colban understreket hvor vik
tig det er for Norge at slike han
delsoverenskomster kommer i
stand, dårlige tider i De Forente
Stater, Storbritannia eller Frank
rike vil virke på! hele det øko
nomiske liv i Norgé. Vår økono
miske stilling er avhengig av
våre forbindelser med utlandet.
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Av stor betydning

London, 2. desbr.

å kunne seige fritt.

Om yerdensfreden sa Colban:
PN's planer cm et sikkerhetssy
stem har jeg all grunn til å tro
vil virke bra. Men først må freda
forhandiingene avsluttes. FN er
beregnet på å virke etter at fre
den er kartlagt økonomisk og po
litisk på nytt. Jeg mener vi er
forpliktet til å tro at når etter
krigstidens uro er forstummet er
det ingen grunn til at verden ik
ke skulle nyte godt av en varig
fred.

Colman kom også inn på Norges
stilling og sa blant annet: Hva
Norge gjorde med sin handelsflå!-
te i krigens tunge år vil ikke Stor
britannia eller verden glemme. —
Men popularitet er noe som for
svinner hv5s ikke kontakten blir
holdt vedlike. Norge må være med
på alle områder hvor vi har noe å
gi eller kreve. Vår innsats har
skaffet oss en glimrende plattform
for fortsatt deltagelse i det interna
sjonale samarbeid. Det blir vår sak
å benytte den. Jeg ser med til
fredshet at vi er med på alle om
råder og at Norges representanter
blir hørt med forståelse hvor de
enn kommer.

Om Norges representasjon i
London sa Colban: Den forsterke
de faglige representasjonen er et
fonbigående fenomen. Av finansi
elle grunner må en snarest forsø
ke igje nå greie seg uten spesial
attasjeer. Det vilde være ønskelig
å sende ut eksperter fra tid til an
nen i stedet for faste fagr-epresen--
tanter. Det er imidlertid et stort
problem at så få unge kommer til
blant den norske koloni i London.
Det blir en oppgave for ambasa
den å få Storbritannia til å stille
seg mer forståelsesfullt når ~det
gjelder arbeidstillatelse osv. slik
at kolonien kan fornyes.

Colban vil feire julén i Haag
sammen med sin sønn. I januar
kommer han til Oslo og flyr der
frå tM New York.

«STEM FOR SOLEN», heter dei på en av de rumenske valgplakater slom re
gjeringen har sendt ut, De rumenske bønder som studerer plakaten ser ut
til å more seg stort over den.

Hagor Randers;

Atombomben vedkommer Norge
i aller høyeste grad.
Bare en sumlet organisasjon

kan lose problemet.
I Oslo Militære Samfund holdt

major Randers måndag kveld fo
redrag om atomenergien.

Etter å ha redegjort for atom
energiens mange fremtidsmulig
heter, kom majoren inn på spørs
målet om Noaiges forhold til
atomenergien, og understreket
at spørsmålet angår oss i aller
høyeste grad. Atomenergien
kommer utvilsomt til å få en
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Belydningen av for Norge å
kunne seige, kjøpe og ikke minst
seige fritt, kan ikke overvurde
res.  —

Lastebil-konflikten

Grinibødlene for

Oslo, 2. des. (NTB.) — Fire
av de mest beryktede gestapister
i Norge under» krigen, «Grini-bød
lene» Zeidler, Kuntze, Hellmann
og Sch 1 ege 1 vil i morgen få sin
sak behandlet ved lagmannsret
ten i Oslo.

er en organisasjonstvist hvis
løsning ikke hører under
Samferdselsdepartementet, si
er direktør Føyen til NTB. —
Departementet vil først gripe
inn hvis man får melding om
eventuelle transporter. Man
vil så vidt mulig søke å hol
de livsviktige transporter i
gang.

Et beryktet firkløver.

gjennemgripende innflytelse på
hele samfunnet i fremtiden. —
Atombomben er etter alt å døm
me det billigste ødeleggelses
middel som finnes, og den vil
derfor få stor betydning i en
eventuell ny krig. Militært sett
kan vi ikke foreta oss noe drast
isk i øyeblikket, sa majoren,
men det er utvilsomt at atom
energien vil få| kolossal økono

Tirsdag 3. desember 1946.

Kuntze var sjef for «travko
lonnen» Landbruket og pakkebua.

Hellmann var vaktmann og
hadde iblandt annet oppsynet med
fiffekter og bagasje, til Tysklands
fangene,

Mens -Scblegel som offisielt var
Zeicllers privatsjåfør også «førte
tilsyr.» med fangene, misbandlet
cg torturerte dem på samme må
te som hans gestapistkolleger
Zeidler, Kuntze og Heilmanin.

•Aktor i saken er statsadvokat
Harald Sund.

Offiseren som nekte!
å reise fil England.
Oslo: (NTB). Den første krigs

rettssak mot en norsk offiser for
tjeneste forsømm eiser og uverdig
opptreden under krigen begyn
ner i Oslo neste måndag. Offise
ren, som har kapteins grad, nek-

Et land som Norge må derfor
undersøke sine uranforekomster
for å se hvilke verdier som mu
ligens kan finnes. Vi må sette oss
nøye inn i de tekniske detaljer,
vi må gå i gang med å bygge en
atommaskin av en eller annen ty
pe, for eksperimenter. Det er me
ningen at vi skal prøve det hvis vi
finner tilstrekkelige mengder
uran her i landet. Til slutt under
streket majoren at løsningen på
spørsmålet om atombomben ikke
ligger i et fysikklaboratorium,
men i en samlet, lovmessig orga
nisasjon av hele verden.

FOR LOV OG RETT I NORDEN — Sveriges, Danmarks og Norges justis
ministre har vært samlet i Oslo og har blandt annet diskutert muligheten for
et eitsartct juridisk system ide skandinaviske land. På bildet sees fra ven
stre Herman Zetterberg, Sverige, Elmquist, Danmark, og Oscar Gundersen,
Norge.

Russernes nedrustnings

forslag sterkt kritisert.
Senator Conally ser ingen grunn til at reaksjons

fly og bakterier unntas.
New York. (NTB.) — Det rus

siske nedrustningsforslag ble
sterkt kritisert i FN's politiske
komité måndag. Senator Tom
Conally .uttalte at forslaget var
for begrenset. Vi ser ingen grunn
til at ikke de andre' dødbringen
de våpen som reaksjoinsdrevne
fly, og bakteriekrig skal inklude
res i ei» nedrustningsplan, sa
han. Den russiske delegerte
Vysjinski uttalte, at det ikke kan
være noen tvil om at forslaget

almindelig reduksjon av
alle rustranger og av all slags
krigsførirfg, og erklærte at alle
våpen vil bli regnet opp i forska

ALle fire har et mer enn almin
delig alvorlig synderegister og de
vil være kjent av alle som satt
på Grini i de tre siste krigsår.

Zeidler var kommandant på
Grini fra >juLi 1942 til frigjørin
gen.

misk betydning i tiden som
kommer.

retten i dag.

igét, Conally insisterte på at kon
irollorganene for1 nedrustningen
ikke skal være underkastet veto
retten. Den britiske delegerte, sir
Hartley Shawcross, uttalte at
det ikke er noen bestemt grumn
til å forsikre at atombomben er
det frykteligste av alle våpen. —
Det er enxla frykteligere ødeleg
geilsesmidler so.ni' ikke er nevnt
ved navn i denne komiteen."

Etter motet uttalte sir Hartley
til Reuter at han på dette stadium
ikke kunne gi yterligere detaljer;
cm dis,se våpen, og antydet at
atombomben vil bli stillet i en
annen rekke.

tet bl. a. å stille seg til rådighet
for hærens overkommando i 1943,
fordi han hevdet at han var bun
det av -det æresord han hadde
gitt tyskerne i 1940. Avgjørelsen
vil skape presedens for hehand-
lingen av en rekke lignendo sa
ker. —

Gjøvik, 2. des. (NTB.). —
En tragisk ulykke hendte i
dag i Gjøvik. Da en husmor
skulde hente vann i brøn
nen oppdaget hun til sin
stire forskrekkelse en liten
pike som lå livløs i vannet.
Det viste seg å være en tre
års gammel datter av nabo
en. Alle opplivningsforsøk
var forgjeves. Piken hadde
lekt alene utenfor huset og
på en eller annen måte falt
i brønnen.

(NTB fra Reuter). — Et felttog utvikler seg med stor presisjon i Nord-
Hellas, melder korrespondenten for den konservative engelsk avis, Daily T
legraph, — og partisanenes hovedoppgave er å avskjære det vestlige Make
donia fra Hellas og deretter erklære landsdelen som en autonom slavisk stat.
Partisanene gjør fremgang fra dag til dag trass i hard motstand fra de greske
regjeringstropper, skriver korrespondenten videre. Partisanene har bitt seg
fast i en hel del sterkt befestede fort som strekker seg fra den albanske gren
se i nord og til fjellet Olympos i Thessalien. Befolkningen har mattet eva
kure fra alle landsbyer innen deres rekkevidde.

Kirkegården på
bør fjernes straks.

(NTB.) — For en tid sider* ble
det nedsått en sentralnevnd for
krigsjrirkegårder som skulde ha
til oppgave å trekke opp de vi
•dere retningslinjer fon arbeidet
méd organisering av tilsyn og
vedlikehold av krigsgraver og
krigskirkegårder. Etter innstil
ling fna denne fotar departemen
tet i disse dager gjort vedtak om
at normalt bør alle slike graver

Uhyggelig funn
i brønnen,

IM felttog: i rVord-Hellas.

De fleste av de øvrige bør bli liggende.
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Taflet på sfreikende
oppe i 600000
denne uke.

New York, 2. desbr.
(Fra NTB's korrespondent). —

De amerikanske grabeeierne
presser nå hardt på for å frem
tvinge en løsning på! konflikten
med Lewis. Men utsiktene for en
løsriing er mindre lyse i dag. I
Pitsburg er det allerede 150 000
mann ledige som følge av strei
ken og en regner med at tallet
på ledige vil komme opp i
6C0 000 før uken er omme. I Nev/
York City vil borgermester O.
Dwyer holde møte med sin
Emergency Commitee, katastro
fekomite, for å drøfte nye og
drastiske forholdsregler I anled
ning av kullnøden som truer
med å bli mer omfattende i sine
virkninger for hver dag som går.

KORT
FORTALT
Skymaster «Passad»

har Shdttil gått helt etter, ru ten.
Flyet skal være i Montevideo
tirsdag ettermiddag, meldes D.
N. L.

Bulgaria
har besluttet å .anerkjenne den
spanske eksilregjering under
Jose -Giral.

Valget i Hessen.
Det soci al demokratiske parti

får 38 plasser, den kristelige
 demokratiske union 28, det li
beral demokratiske parti '14 og
kommunistene 10 plasser. Den
nye grunnlov ble vedtatt tmect
1,156,710 stemmen mot 350,358.

Ligningsresultatet for Beigen
ble utlagt igår. Det viser en
samlet formue på ca. 354 mill.
mot i fjor ca. 345 mill. Den
samlede inntekt er på ca. 241
'mill. mot i fjor ca. 218 mill.
Den samlede skatt utgjør ca.
35 mill. kroner mot ikke fullt
33,5 mill. kr. i fjor.

Overskuddei av hest
er et problem mange steder, i
landet. Fra Karmøy meldes til
«Dagen» at annen hver bonde
•der har to-tre hester som han
ikke kan få solgt annet enn til
slakt.

Flesa dømt til
døden.

(NTB). Lagmannsretten avsa idag
dom over den tidligere sjef for det
tyske sikkerhetspoliti i Trondheim,
Gerhard Flesch. Han ble enstem
mig dømt til døden. Bortsett fra to
tiltaleposter vedrørende drap av
3 jøder på Falstad og hengning av
russiske krigsfanger på Vollan ble
han kjent skyldig i alle tiltalepunk
tene. Flesch var ikke tilstede i
rettssalen da dommen ble forkynt.
Han er syk, heter det.

bli liggende der de er — bare
med det allernødvendigste vedli
kehold og tilsyn — inntil 20 år
er gått. Man har da fuH anled
ning til å slette ut slike ikrrke
gårder. Bare der sosiale eller
estiske fhensyn gjøn det nødven
dig, f. eks. Ekeberg æreskirke
gård, er det rimelig å fjerne kir
kegården ved å grave opp likene
og føre dem til ei annet sted.

Ekeberg

Aten i dag.

iM SfflSiHBtl

Nazisfene drepie

sinnslidende under krlgen.
Berlin, 2. desembc.

(NTD i'ra Reuter). Nazistene
drepte 275 ©00 sinnssyke under kri
gen, blir del hevdet pa den f0rste
tyskc laegekongress siden kapitu
lasjonen. Kongressen holder til i
Berlin,

Iierjer

i Arendsi

Byens nye yrkesskole

lag! i aske.

Brann nr. 3 pa kort fid.

Arendal, 2. desember.
(NTB). Arendals nye yrkesskole

brente i dag morges ned til grun
nen. Skaden bel0per til ca.
100 000 kroner. Det ev helt opplagt
at brannen er pasatt, og en setter
den i forbindelso med de to forega
endc branner pa to trelastlagrc i
Arendal. Brannstifterer. hai- brutt
seg inn med brekkjera og har fun
net en spritkanne som han senere
benyttet til antendelsen. Da brann
vesenet kom til, var det iyr pa fle
ro steder i bygningen. Bado bil
avdelingen, r0rleggeravdelingen,
og t0mreravdelingen gikk opp i
flammer, dessuters materialer og en
helt ny lastebil. Det er blitt stja
let en hel del verkt0y. Det lyktes
a reddo snekkeravdelingen.
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Værvarsel *
som gjelder til natt til onsdag:

Kysten Lindesnes—Svenskegren
sen: Sydvest .frisk bris, avtagende
etter hvert, noen regnbyger. Syd
lige del av Østlandet med Oslo:
Overskyet vær med noen regn
eller sluddbyger.

Observasjoner.
Baroineterstand: 739, fallende
Temperatur kl. 8: + 3 gr.
Laveste temp. ,i natt: + 2 gr.
Høyeste temp. i går: + 4 gr.

- Nedbør 15,2 rom.

Det lyses for
— gardsarbeider Hans Kristian

Bjønnes, Hedrum og Åse Høns
vall, Kodal.

— ingeniør Reidan Golden, Idd
og Ruth Holde», Sandar.

S.T.I.F.s skigrappe
har medlemsmøte på Kaffistova

ikveld. Det vilde være 'hyggelig
om medlemmer møtte tallrikt opp
d»a det er fiere viktige saker som
skal behandles.

Problemet Tyskland.
Sandefjord (Unge Høire har mø

te torsdag. På programmet står
blamdt awnet et kåseri av jour
nalist Leif Lønne om «Tvjske
problemer og 'problemet Tysk
land».

Blå Kors og Metodistkirkens
UnigdljMnsforening

har fellesmøte i kirken fore
ningssal onsdag kveld. Pastor
Gerhard Blix og sekretær Sparbo
Olsen taler. L.

Sandefjord og Omegns Kanin-
avlsforening

har som tidligere bekjentgjort
årsmøte i Maskinistfore.ningens
lokalen lørdag 7. ds. Etter møtet
arrangeres det en enkel .festlig-'
het i festsalen. Det er å ønske at
foreningens medlemmer møter
godt frem til årsmøtet og —
lesten.

! De falnes minne.
Sandefjord Bilcentral har inn

betalt 100 kroner til minnetavle
ne .over de falne. Inwsamlings
komiteen ber oss rette en hjerte
lig takk til feidragsyderen.

Ander® Jahres rederi
sender torsdag 28 mann med fly
til USA. Det er mannskaper til
de to Libertyskibene som rederi
et ihar forhyrt folk til.

Sandefjord Husmorforening
har festmøte i dag. Damene bes

medta kniv og gaffel.

Kommenterer
Ikke forelagt.

«Aftenposten» skriver om utviklin
gen av prisreguleringsloven:

Men så er det også en høyst al
vorlig sak det gjelder. Det viser
seg nemlig at denne loven, som
griper så voldsomt inn i disposi
sjonsretten over hver eneste be
drift i landet — en kan nesten si
at den opphever disposisjonsretten
for bedriftens eiere — har ikke
vært forelagt næringsorganisasjo
nene. De har altså ikke — qua or
ganisasjoner — fått anledning til
å avgi noen uttalelse om hvordan
de antar lovens virkninger vil bli
for landets næringsliv. Dette til
tross for at det nettopp er disse
næringer som først og fremst ram
mes av loven.

Kvinner i uniform.
«Drammens Tidende» uttaler i en

leder om «Kvinner i uniform»:
Debatten om kvinnelig verne

plikt og om det skal sendes noen
K-soldater med den norske briga
de til Tyskland, er et avskrekken
de eksempel på hvorledes et of
fentlig ordskifte kan utarte i Nor
ge. Når det for eksempel kan set
tes på trykk at de kvinnelige sol
dater som eventuelt skal sendes
med brigaden, i virkeligheten skal
brukes som bordellpiker, da har
man virkelig nådd bunnen av usak
lig griseri. De som skriver den
slags, tror ikke et øyeblikk på det.
De lyver bevisst og de kan ikke
unnskyldes med at de i hellig iver
for saken, muligens gikk noe
langt.

ii N_[

Castleville»,
søsterskip til «Francisville» går

avleveringstur fia Framnæs mek.
Værksted i dag etter den omfat
tende reparasjon den har vært un
derkastet. Senere i dag går" turen
til Afrika, blant annet med pas
sasjerar fra. Sandefjord.

Skatteinspektørstillingen
for Vestfold- fylke er ledig og

skal besettes snarest mulig. Løn
nen er midlertidig fastsatt til kr.
7,650, med alderstillegg, regule
ringstillegg og kr i seti 11 egg. Ansø
kere må ha juridisk embedsek ar
men og kjennskap til praktisk lig
iningsarbeid.

Ekstra julerasjoner
til offentlige fester for gamle,

sjøfolk og inyalider, kan anvises
gjennem .de lokale fo-rsynings
nevrider. Rasjonene er 200 gr.
kjøtt, 75 gr. hvetemel, 30 gr. smør
eller margarin, 25 gr. sukker, 10
gr. kaffe og iy2 del. melk til hver
person.

Døde under verneplikt.
Archie Andersen, 23 år, Brevik,

er død, mens han avtjente sin
verneplikt i Stavern-. Han kom frø
kino og løp i regnvær til kaser
nen, og sprengte et blodkar.

Tanntrygd i Larvik.
Larvik trygdekasse lover med

lemmene gratis tannbehandling
resten av levetideh, hvis de mel
der fra me 11 em 16 og 17 år gamle
og lar tennene etterse hvert år.

Larvik Andels potetmelfabrikk
mottar poteter til 12. ds.

Tønsberg Reperbane
feirer 150 års jubileum 6. de

sembe 1 !'..

Av politiets dagbok.
— En mann sov rusen ut

arresten.
— En dame glemte siib' løn

ningspose i forklælommen da hun
gikk fra arbeidet fredag. Da hun
kom på arbeidsplassen lørdag vår
den vekk — antagelig stjålet.

— Et sprenglegeme størrelse
29,5 X 6,5 cm. er; funnet ' ved
Strømbadet og innlevert.

Bed re akevitt.

Vinmonopolet har gått til en li
ten utvidelse av salget. Det er an
ledning til atter å få- kjøpt de
gamle akevittmerker Lysholm og
Løiten.

Stygg ulykke i Tjølling.

Falt nd fra 6 meter høyt
tak.

, En ulykke som lett kunde ha kostet
et menneskeliv, skjedde fredag i Tjøl
ling. Under arbeide på taket av et

Ms nybygg gled den 18 år gam-
Ludvigsen Østby og falt ned

øyde på vel 6 meter.
Han kom ned på siden og forsøkte

å ta seg for med hendene. Ved un
dersøkelse viste det seg at bekken-
benet var brukket på to steder og det

Bare et par dager | høyre handledd var også brukket.
til er iSandar Menighetspleies N Gutten må-ligge 6 uker i fullsten

basar apen. Benytt anledningen. dig ro på sykehuset.

Med
som kom til Oslo i går vendte

Kronprinsen og Kronprinsessen til
bake fra England, Kongen var møtt
frem på bryggen' med sin adju
tant, orlogskaptein! Rygg. Blant
de fremmøtte såes b;l. a. general
Berg, generalmajor Helset m. fl.

(NTB fra Reuter) Den internasjo
nale hvalfangstkonferanse sluttet
sine forhandlinger måndag etter å
ha satt opp teksten til en avtale
om hvalfangsten og forholdsregler
til bevaring av hvalbestanden. De

Vaske-artikler.

Ny internasjonal kvalfangst-

Den nåvaerende gjelder til den nye trer i kraft.

Hvalfangrstkonferansen avsluttet.

Washington, 3. desember.

avtale vedtatt.

Ånders Jahre (raråder start av dansk

hvalfangst-ekspedisjon.

Anders Jahre er blitt intervjuet
av Kjøbenhavneravisen «Berling
ske Tidende» på gjennemreise til
U. S. A.

Bladets medarbeider spør Jahre
cm. hva han mener om gjennem
førelse om planene om en dansk
hvalfangstekspedisjon.

— Ærlig talt .har jeg ikke festet
noen videre tiltro til tanken. Gan
ske vist har Danmark før vært
interesser ti hvalfangst både i de
nordlige og sydlige farvann, det i
var skipsreder A. P. Møller som
var føregangsmannen her. Men
forskjellige forhold — heriblant
de danske myndigheters stilling
til flere spørsmål — medførte, at
selskapet trådte i likvidasjon.

Det er klart at Danmark og i
særdeleshet de danske oljemøller
og margarinindustrien er inter
essert i å få hvalolje, som de før
krigen importerte i stor utstrek
ning. Det dreide seg, £å vidt jeg
husker, om en 30—40 000 tonn.
Jeg tror wiHlertid at de norske
hvalfangstselskaper nok vil kun
r - klare å forsyne Danmark med
et så stort -kvantum, så snart den
norske hvalfangst er kommet or
dentlig i gang igjen, hvilket jeg
antar kan skje om et par år. Det
er i hvert fall hevet over enhver
tvil, at vi vil gjøre alt hva der
står i vår makt for å tilfredsstille
det danske fettbehov, ikke bare
fordi vi er brødre, men fordi vi
skylder Danmark så uendelig me
gen takk fordi det under krigen
hjalp oss med fettfcrsyninger. For
resten betrakter jeg det som en
selvfølge at de .skandinaviske
land på alle mulige mater hjelper
hinannen.

— Når De spør meg om hva jeg
tror de norske hvalfangere vil si
til at Danmark på eget initiativ
igjen begynner på hvalfangst i
Sydishavet, vil jeg svare at seiv
om nordmennene selvfølgelig ik
ke har noe monopol på fangsten

nåværende internasjonale regler
og avtaler skal gjelde ett år inntil
den nye avtalen trer i kraft,

ingen russiske
forhandlinger i går.

Gøsta Andersson, Norsk Sjø
mannsforbund, opplyser til «San
defjords Blad» i dag at den bebu
dede avslutning ,av forhandlinge
ne om norske hvalfangere til «Sla
va»-ekspedisjonen, ikke fant sted
i går. Den sovjetrussiske handels
representasjon awenter nærmere
godkjennelse fra Moskva på de
oppnådde resultater.

Det er grunn til å tro at det er
hvalskylternes krav om norsk
dekksmannskap, som har sinket
den endelige avgjørelse. Formo
'dentlig vil de avsluttende forhand
linger finne sted i dag eller i mor
gen.

Han hevder at danskene ikke egner

seg for hvalfangst "og påviser at hval

fangst er en hasardiøs forretning.
Danmark kan få dekke

Danskene er ikke særlig

egnet til hvalfangst.

LAD

sitt oljebehov (ra Norge.

dernede, tror jeg, at dansk hval
fangst vil bli utsatt for samme
vanskeligheter som andre land.
Nordmennene står nå engang i en
klasse fer seg. Der skal genera
joner til for virkelig å forstå seg

på hvalfangst.

Det der frister danskene til å
tenke på se.lv å starte en ekspedi
sjon, er selvfølgelig at de økono
miske utsikter er lyse i øyeblik
ket.' Olj eprisene er høye, og som
følge herav skulde fortjenesten
bli deretter. Men fangstresulta
tene er nå engang ikke opplagte
'på forhand. Det har tiden vist.
Fangst er og vil alltid bli mere el
ler mindre hasardiøs. Hertil kom
mer at en moderne hvalfangst
ekspedisjon i dag koster mellem
45 og 50 mill. kron ex som dog er
et beløp seiv med en devaluert va
luta. Ennvidere tror jeg at olje
prisene vil falle. Man behøver ba
re tenke tilbake på årene 1929—
30. Dengang falt hvaloljen fra £
25 pr. tonn til £ 8,10,0, og værre
ennå tegner bildet seg hvis man
går helt tilbake til 1920 og årene
deretter, hvor nedgangen i prisen
var fra £ 90 til £ 25. Disse tall ta
ler for. seg seiv.

Jeg vil slutte med å si at jeg hå
per ikke den danske stat vil støt
te planene om dansk hvalfangst.
Der er plass nok i Sydishavet —
så det er ikke av den grunn jeg

• håper det — men for Danmarks
. egen skyld. Saken er, at under
normale forhold kan verdensmar

 kedet ikke absorbere mere enn
et bestemt kvantum rå hvalolje
og hvalbestanden i de sydpolare
egne tåler kun en viss belast
ning. Jeg tror, som sagt, at jeg
kan garantere at Danmark vil

; kunne kjøpe såvel rå som raffi
i nert hvalolje i den utstrekning
' de /trenger, dnnenfor en over
[ skuelig fremtid. Og at dette vil
' bli det billigste for landet er gitt

i hvert tilfelle i det lange
i løp-

COME ON GEORGE på Kino
teatret er en passe innholdsløs ko
medie, og — under over alle un
dere! — idet koker av latter i sa
len på de mest vanvittige steder,
og jo større tåpelighefrer desto
morsommere laten det til å være.
Et ikke uvanlig komisk billøp får
folk til å hyle av begeistring, og
— 'rett skal være rett — et godt
hinderløp til hest får folk til å
holde pusten av spenning. I
George Formbys absolutte favør
går ftiams sanger. til mandolin,
s'om man kan more seg over minst
like meg et i BBCs utsendelser.
Ellers er hans likhet med en hest
slåen de og bare det skulde gjøre
Englands store komiker til den
rette mann i en sunn komisk
jockey-roUe. Come on Geørge,
men spill ikke narr, så er du
komisk. Savi.

En oversikt fra Nasjonalhjel
pens fylkesutvalg viser at Sande
fjord har nådd 100 % av loddkvo
ten, eller 163,200 kroner. Imid
lertid ligger Sandar på 42,500 kr.,
eller 13,4 % av kvoten på 315,200
kr. Det er jo helt umulig å for
dele salget i forhold til kjøpernes
oopel. Man får derfor betrakte

Hvalfangsten er og blir
• hasardiøs.

$iJUi/$^

DEN HELLIGE LØGN på Verdens
teatret har meget konfliktstoff sam
let på et lite brett, med drama, hu
mor, tragedie, kriminelle tendenser
og meget på psykologisk grunn, —
alt foregår på Fjellhotellet og nær
meste omegn.Det er vanskelig å lage
en god konklusjon til så meget stoff,
og det er da blitt filmens svakeste si
de. Elsa Burnett spiller godt og er
filmens beste kort. De gamle travere
Botvid og Sjostrand er seg seiv lik
og lager ikke noe nytt.

Sandefjord
har nådd
lOO vst.
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En innen byen og spesielt in
ri en håndverkerstanden kjent
personlighet, nialerøiester A.
Petersen, fyller i dag 3.. des.
70 fifft

Malermester  A. Petersen er
født i Danmark, men kom i ein
ganske ung alder, før århuntire
skiftet, til Norge. Noen år senere
kom han til Sandefjord, hvor han
startet sin egen bedrift som ma
lermester.

Han har gjennem alle disse år I
i Sandefjord hatt mange store
arbeider til utførelse, men det
vil føre for langt og nevne disse
her. Petersen er fremdeles i fuld
vigør, og driver sin malerforret
ning med den samme interesse og
aøyaktighet, som har gjert ham
kjent som den solide håndverks
mester i alle disse år.

Ban interesse uteno:m sitt
handverk har vært håndverkernes
organisasjon, og i 1913 var han
blandt innbyderne til stiftelsen
av Sandiefjoird Haandverkerfore
ning. Siden foreningens stiftelse
har han vært dens ( mest aktive
medlem inntil i dag.' Han har
vært med å bygge opp denne for
ening fra en beskjeden begynnel
se, til den idag står som vel den
største håndverkerforening i

Malermester A. Petersen.

Vestfold fylke. Han har vm-t me
i et utali av komiteer, og- er for
liden formann i 1 den viktige kal
kulasjonskoniité. Stillingen som
foreningens kasserer her han in
nehatt i ca. 25 år. Ham skjøtter
stillingen fremdeles til forenin
gens fu-lile tilfredshet. Som' hon
nør for sin innsats for håndver
kerstanden 'blev han på forenin
gens 25 års jubileum 1938, inn
votert som æresmedlem.

Sammen med alle de gratulasjo
ner som jåag strømmer inn til
malermester A. Petersen, vil også
vi sende vår gratulasjon med øn
ske om ennu mange ©gl ykkelige
år.

år

fylter 4. desember fhv. faktor
Tønsberg, And. A. Wirik, f. t. i
Sandar. Wirik er født på Virik i
Sandar. Han gikk sin læretid som
typograf i Sandefjord, kom i 1892
til Tønsberg, hvor han først var
ansatt i «Tønsbergs Blad» og der
etter i en rekke år i «Tunsberge
ren». Siden virket han som fak
tor i Olafsens trykkeri i Tøns
berg. Wirik har deltatt meget i
avholdsarbeidet og Arbeiderpar
tiet og var i flere år medlem av
bystyret i Tønsberg.

60 år.
VerktøifoTvalter o.g maskin re

paratør Marinius Mathisen,
Åsborg, Rød fyller år id ag tirs
dag 3. desember. Han er født på
Bekkeli Lystad i iSandar, giftet
seig 1911 med Valborg Dahl.

Ha/n begynte pa Framnæs mek.
Værksted i 1902 som blokkmaker
lærling og arbeidet som blokkma;-
ker i 10 år da han. ble ansatt i
skibsbyggeriet som verktøiforval
ter. I den senere tid har han vært
rnønstrlngsvakt og maskinpasser
i skibsbyggeriet.

Sandefjord og Sandar over ett —
og da vil vi fortsatt ligge betyde
lig under kvoten.

•yO år.

Tirsdag 3. desember 1946.

Mange erstatter den gamle hiU
sen «Gledelig jul* med «God jul».
Det er et dårlig bytte. Hele fylden
av alt det tindrende od vakre og
gode vi ønsker for julen springer
mer umiddelbart frem av ordet
gledelig. Det har også tonen
fra juleevangeliet med!

Vi ønsker altså gledelig jul. —
Men et slikt ønske sagt i farten
en rastløs dag eller skrevet på et
kort har ikke sin hele verdi uten
at vi har vært med på å forbe
rede en gledelig jul i ordets vi-,
deste og dypeste betydning. Til
disse fofberedelser hører også
den basar som Sandar Menighets
pleie holder i disse dager. Det er
nok så at den tar sikte på mat og
klær der slik hjelp trenges. Men
det kan ikke bli noen gledelig jul
der savn føles. Og dessuten har
de ord og tanker og det strev
som følger med også slike prak
tiske tiltak en direkte åndsverdi
utlrykt i den hjelpsomhet vår
kirke og vår menighetspleie har
utviklet til en tradisjon nøye
knyttet til julen.

Pass på så du får besøkt basa
ren før den stenger. Da kan du
også med større rett og virkning
hilse Gledelig jul når festen nær
mer seg.

Qleddiy iu&.

©e siste oker
før jul

samler vi inn til trehgende i San
defjord og Sandar — på en liste
i vår ekspedisjon. Det vil bli
kvittert for bidrogene i avisen
etter som de tegnes.

Gårdbruker og poståpner Bjar
ne Prestbøen, Kodal, ble begravet
fredag fra hjemmet under stor
deltagelse. Høytideligheten i
hjemmet ble innledet med salmen
«Tenk når engang den tåke er
forsvunnet». Sogneprest Hafstad
talte over Bibelens 40. salme
vers : «Kall på meg på nødens dag
så vil jeg utfri deg og du skal pri
se meg.»
Det ble lagt kranser på baren fra
familien, fra Andebu kommune
og fra Kodal Venstrelag. Ved Ko
dal kirke ble han stedt til hvile.
Sognepresten forsettet og salmen
«Å tenk når engang samles skal»
ble sunget.

Generalforsamlingar
i Ånfardic og Pelagos

I Tønsberg holdtes i går gene
ralforsamling i hvalfangeraksje
selskapene Antarctic og Pelagos.

Forhandlingene i Antarctics
generalfrsamling ble ledet av re
presentantskapets ordfører, skips
reder Sigurd Bruusgård, Dram
men. Styret som var valgt for 4
år, var ikke på valg i år. Som
varamann til styret gjenvalgtes
disponent Jørgen Jahre, Sande
fjord. Av representanskapet ut
trådte etter tur skipsreder Le
ganger H. Hansen, Nøtterø, og di
rektør Anton Schrøder, Stavern,
som begge gjenvalgtes * enstem
mig. Som varamenn tii represen
tantskapet gjenvalgtes bokhand
ler Joh. Sollie, Horten, disponent
Odd Gleditsch, Sandefjord og
disponent Johnny Jørgensen,
Tønsberg.

— Forhandlingene i Pelagos
selskapet ble ledet av represen
tantskapets \ ordfører, direktør
Anton Schrøder, Stavern. Styret
var ikke på valg. Som varamann
gjenvalgtes bokhandler Joh.
Sollie, Horten og disponent Jør
gen Jahre, Sandefjord. De uttre
dende medlemmer av represen
tantskapet, skipsreder Sig. Bruus
gaard, Drammen, skipsreder Le
ganger H. Hansen, Nøtterø, og di
rektør Anton Olafsen, Oslo, gjen
valgtes. Likeledes gjenvalgtes va
ramennene til representantska
pet, disponent Odd Gleditsch,
Sandefjord, disponent Johnny
Jørgensen, Tønsberg, og verkseier
O. Olsen Nauen, Barkåker.

Granskningskomiteens innstil

ling offentliggjøres onsdag.
Innstillingen fra den store Gransk

ningskomiteen, eller Undersøkelses
kommisjonen av 1945 som den egent-
lig heter, vil bli offentliggjort onsdag
4. desember. Samme dag vil innstil
lingen foreligge til salgs hos bok
handlerne.

Herman Wildenwey
har skrevet og skal lese prologen

ved Tønsberg Sjømannsforenings 100
års jubileum 5. desember.

Deqravelse.

Ole Lind.
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«Verdens Gang» "kommenterer re
gjeringens tillatelse til russer.ne om
a hyre norske hvalfangere pa. f0lgen
de kortfattede mate:

Det meddeles at en har hatt
store betenkeligheter ved a, gj0-
re det. Vi deler Regjeringens be
tenkeligheter. N *

SKJORTEK

IflOdt utfvalg'.



Loddsalget har i dag nådd
212 000 kroner.

Dessverre er det mange lodd
selgere som ikke har etterkommet
anmodningen om å innlevere opp
gjør for solgt e lodd. Tanken
hos disse er sikkerf den at de
venter til de har solgt alle lodd.

Kontoret vil imidlertid ha en
oversikt over resultatet og hen
s%iller derfor inntrengende til
selgerne å levere oppgjør for solg
te ledd.

Tirsdag ,3. desember 194&

«Lensmann» Gran i Stokke
arresterte Sachnowitz-familien.

Forhenværende «lensmann» i
Stekke, Oddmund Gran, kommer
for retten i dag.

 H,an meldte seig inn i NS i
r.ovember 1940 og ble lensmann i
Stokke i april 1942. Under unn
1 ake Isesfi Istan den i Trondheim
sendte han telegrafisk underret
ning om at I dia r Israel Paltiel
oppholdt seg i Stokke. Etter ordre
fra statspolitiet arresterte han
ham og seks medlemmer iav fami
lien iSachnowitz <og transporterte
dem til Berg interneringsleir. Se
nere arresterte han Rebekka og
Frida Sachnowitz. Saimtlige med
lemmer av familien 'Sachn-owitz
ble senere sendt til konsentra
sjonsleir i Tyskland og bare én
vendte tilbake.

En gang fikk han en anonym
anmeldelse om at Oddvar Tand
berg og Einar Jensen hadde rah

Søkningen li! hussteil
kursef øker.

Sveisekursus på Framnæs.

Det har meldt seg 20—22 søkere
til Sandars yrkesskoles hustell
kursus som begynner 5. januar,
forteller ingeniør Wm. Gilbu på
«Sandefjords Blad»s henvendelse.
Det blir bare plass til 12, men det
er hyggelig å se at interesser* for
kurset stiger. Ansøkerne skal nu
gjlennemgå psykoteknttsk 'evne
prøve og på grunnlag av disse prø
ver finner yrkesskolens styre og
yrkesutvalget frem til de elever
som er mest passende til kurset.
Disse blir så underrettet om at de
er opptatt, de andre får beskjed
om at det ikke er plass.

Av andre kurser som det arbei
des med, kan nevnes et autogen
sveisekursus på Framnæs. Her vil
det bli undervist i elektrisk bué
svesing og gass-sveising. Kurset
vil ikke komme i gang før i mid
ten av februar.. Framnæs mek.
Værksted har elskverdig stillet lo
kaler til disposisjon, idet et til
fluktsrom blir innredet til kurset.

Ny representant i Sandar
herredstyre.

Sjømannsforbundets avdelings
formann i Larvik, Einar Haugen,
har grunnet husforholdene mat
tet bo i Sandar. Nu bar han fått
bus- i Tjølling og flytter dit om
kort tid. Flytningen forårsaker
at 'han trer ut soim medlem av
Sandar herredstyre og som 1. va
ramann til formannskapet. I her
redstyret erstattes han aV ma
skinarbeider Th. Teien som nu er
1. varamann. Maskinsetter H.
Svanberg 'Storm rykker opp til 1.
varamannsplassen. I Haugens
plass som 1. varaman til for
mannskapet rykker lærer Vrål
Handeland opp. Haugen var også
medlem av overligningsnevnden.

Den danske minister i Oslo,
0. Oxholm, er etter sin syke

per.misjon vendt tilbake til Norge
og har overtatt le del sen av den
danske ambasade i Norge.

IFjeil-kniven

solid slirkniv i pen lærslir.

G. A. BØE A/s

Arnold Sjøstrand — John Botvid —
Elsa Burnett — Marianne Løfgren.

Bill. fra kl. 18.30. — Voksne.

Alle undtatt en ble drept i gasskammeret.

LOTTERIET
4U ofr*.

Yerdensteatret.

DEN HELLIGE LØGN

En velspilt svensk film

Kl. 19 og 21.

dio. Straks meldte Gran fra tii
politimesteren i Tønsberg som ga
ordre 'til etterforskning. Han fo
retok ransaking hos Taindberg og
fant radioaipparatet, hvoretter
han arresterte Tandberg eg Jen
sen, og transporterte dem til Sipo

Larvik. Begge satt arrestert ne
ten ett år.
Gran foretok også en grundig

uridersøkelse hos Halfdan Han
sen etter radio, men Hansen var
blitt advart og ransakingeri ble
resultatløs.

I mai 1944 deltok han som
kjentmann i Sipos razzia i Stokke
otter våpen 1 . Razziaen var rettet
m'ot hj emmestyrken e og resulterte
i flere arrestasjomer. Han deltok
ivrig i aksjonen og fant på egen
hand tre bokser ammunisjon,
håndgranater og cnaskinpistolma
gaslner som han leverte til ty
skerne.

Gran sendte også -melding til
politimesteren i Tønsberg om at
tannlæge Meyer ulovlig hadde
forlatt landet, og senere sendte
han til svarende melding om kjøp
mann Gihle .og sjåfør Kongsten.
Han foretok også på eget initia
tiv etterforskning i saken, og
foretok registrering og beslag av
Meyers eig Gihles bo.

På auksjonen på Gjein gard i
Stokke kjøpte han et skatoll for
kr. 120,—. Da det antas at han
har fått stillingen som' lensmann

Stokke på grunn av sitt med
emsskap i NS, vil det bli påstått
nndragning av hans lønn med
:r. 12,000.

Pedagogisk Samfunn
hadde møte søndag, ledet av for
mannen, lærer Tollnes. Skolein
spektør Henrik Rødal holdt' et
meget interessant kåseri om læ
rerkonferansen i Aberdeen.

Under opplyste fung.
kasserer, frk. Gran, at det var
kr. 122,16 i kassen. Kr. 100 av
disse pengene hadde man fått
fra Sandar kommune.

Formannen takket Sandar for
den kjærkomne gave. Han håpet
at også Sandefjord ville yte
støtte.

Lærer Tollnes ble gjenvalgt til
formann. Han uuttalte at man
vil søke å holde møter hvor ta
lere 'fra distriktet skal delta. —
Foreldrene skal innbys, slik at
man kan diskutere aktuelle sko
leproblemer.

For øvrig ble- lektor Nodeland,
frk. Gran (gj.v.) og lærer Guren
innvalgU i styret. Lærerne Jore
og Rogn ble gjenvalgt som revi
sorer.

Overinspektør S. W. Bech i Al
fa-Laval A/S er avgått ved dø
den, 68 år gammel. Ban hadde
merkantil utdannelse, var først
an&att i ca. 10 år i Werners ma
skinforretning som distriktssjef,
var'så en kortere tid i Norsk Se
parator A/S og komi i 1926 til
Aifa-Laval A/S, hvo'r, han nu som
overinspektør hadide arbeidet i
20 år.

Overinspektør Bech var en i
sitt fag meget dyktig mann, i be
sittelse >av ein elskverdiighet som
på hans mange reiser rundt om
y landet overalt gjorde ham vel
•ett og avholdt.

Overinspektør Bech var også
godt kjent i Sandefjord, særlig
innen hyalfangernes krets. Hans
firma leverte de stare separato
rer til kokeriene.

POSISJON&LISTE

fra A/S Thor Dahl pr. 2/12—46

M/T «Thorshavn» ank. Sandefj
6/11 for reparasjon er.

M/T «Thorøholm» avg. Stanlow
25/11 til Caripito (Manchester
kanalen.)

M/T «Thorshov» avg. Sandefjord:
30/11 til Curacao.

D/T «Thorøy»' avg. Gdansk 27/11
til Manchester.

M/S «Thor I» laster San Firan
sisco.

M/S «Thornes» avg. Duala 29/11
til Gøteborg og Oslo via Las
Palmas.)

Bill. til forestilling kl. 16: Barn
adgang. — Senere fra kl. 17.

Kinoteatret.

Kl. 16.30 — 18.30 — 20.30

COME ON GEORGE

med den engelske komiker
George Formby.

Dødsfall.

Norges ambassadør i Stor-
britannia,

Erik Co1b a n, som nu trer
tilbake etter å ha representert
sitt land i London i tolv år, "for
teller i .dag, tirsdag 3. desember
oim årene i London. Talen kan
høres på «langbølgeiri' 17)36 m. og
kortbølgene 41, 49, 31,01 og
25,68 m fra klokken 18,30 til
kl. 19.

MIS|0^

Freberg Finnmavkmisjon har møte hos
Horntvedt, Lahelle, kl. 19 ved Kjøli.

Kl. 19.30 fellesmøte i Metodistkirkens
foreningssal. Blakors deltar. Pa-
stor G. Blix. Sekr. Sparbo Olsen.

Framnes Sjømannsmisjon har møte kl.
7 hos Hjørdis Jacobsen.

Frikirken har møte hos Håkegård,
Gokstadv. 22 kl. 19.30. Tale av forst

Josef Olsen, i ,
Møte hos fru Henriksen, Ranvikv.,

kl. 18 ved pastor Østenstad. Kont.1
til Bibelselskapet.

Min høyt elskede hustru og min
inderlig kjære, omsorgsfulle mor,
søster, svigerinne og tante

Berthe Andrea Hansen Løken

døde fra oss 1.12.1946, 54 år gam
mel.

Du var oss så kjær og så tung
og miste

Føres fra Solvang sykehus til
kapellet tirsdag kl. 5.

Vår gode mor, svigermor og
bestemor

Laura Hem Hilsen
sovnet stille inn i dag, nær 73 år
gammel. ,

Begravelsen foregår fra Sande
fjord gravkapell onsdag 4. des. kl.
13.30 (%2).

Hjertelig fakk

for all deltagelse ved min kjære sønn
og bror Abrahams begravelse.

Hjertelig takk
for all deltagelse ved Hella Nilsens
bortgang.

for oppmerksomheten på min 60 års
dag.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved min konfir-
masjon.

har møte i dag 3. des. kl. 20 på Indre
misjonens Hus. Alle velkommen.

Medlemsmøte onsdag kl. 20. Koret.
Opplesning. Frie vidnesbyrd. Mat

medtas, kaffe fåes. Kollekt. Hjertelig
velkommen

Sf. Bergan Ungdomsforening
har møte hos Bergersen, Lystad, tors
dag kl. 19 véd Øistein Lie. Bønnemøte
kl. 18.30. Alle hjertelig velkommen..

Fevang Folkeakademi

har møte onsdag kl. 8 presis. Foredrag
av frk. Helene Hansen om «Norsk
malerkunst». Lysbilder. San\tidig
møte i Ungdomslaget.

Søren Hansen Løken.
Edith,
datter.

Sandefjord, 27. nov. 1946.

Rolf
Sigurd
Sigrid
Per
Torbjørn
Barn.

Agnes Andersen, Bergtun

Indremisjonen;/ Hus.

7 >

Onsdag

Olav Bjørvik.

Barnebarn,

Takk

Kinamisjon

IDDAGEnP*'
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Ragne
Svigerbarn.

Far og søsken.

Anton Asbjørnrød

I I

Magnhild
Maggi

Nina

BA l
Mt

Barna.

 OtG SVIAL

RWEN .
ST/  

Sandefjord og Omegns Travforening
har årsmøte på Fønix. lørdag 14. desember kl. 18.

Æ§jL i stort

til jul i

Ludv. Foss' Bokhandel.

i fikse hatter i alle prislag. Spesialitet: Finere håndsydde modeller i beste
kvalitet.

Éfl Virik krets
har julemøte på skolen torsdag 5. des.
kl. 18.30. Film. Opplesning. Bevert
ning. Utlodning. Entre kr. 0.75
Medlemmer med kjente velkommen.

I henhold til tinglysingslovens § 39
nr. 3 oppfordres mulige eiere av gni*.
16 bm\ .4 Ødegården under Andebu
prestegard av skyld mark 2.76 i An
debu til å melde sig innen en måned.

Melder ingen sig, vil Maren Flåtten
få grunnbokshjemmel til eiendommen.

Romaner — Almanakker — Kalendere — 7. sans dagbok.

sftMm$*lfedPB i££

GruntibokshjemnieL

Sandar sorenskriverembede,
den 30. november 1946.

Do jHUJ* 3EC 6TOUE.R
ikke LENCit*e
PK HANSE* JV*** HAtvi ENN
LATE* DET 7 ( «AH KASTE

Tl W. ' / V er HCVE0EU.SLO'
-_, * ' .KOMOTJW

I>. Haslestad,
Kongensgate 17 vis av vis fotograf Jørgensen.

Godt utvalg

Einar Vigen

Stenersen,

Amp Seip: Hjemme og i fi-
endeland. Odd Eidem: Se-

1905. Caspars: Dikte i utvalg
Norgeshefter

Barne- og billedbøker.

på Tempos gutteavdelings medlemsut
lodning på «En hjemmestr. Selbu
jakke» vant nr. 1550, J. Olsen, Hystad
veien 149. — Gevinsten hentes hos
Bjøim Mørck, Tidemannsgt. 5.

Skal De kappe Deres ved
så ring telefon 2372.

..;;• j ,' . '.' O..

Hygieniske gummivarer fra U.S.A.
Bandagistfirmaet

HERMANSEN & WINTHER
Grubbegt. 2, Oslo.

Norge under Håkon VI!

erstedfr Wedel Jarlsberg

Ved trekning

Edvard Munch

HvA sa oe<s

Styret

Julehefter

RUTEANNONSENE

er innrykket i mandagsavisene.

1 TIL SALGS

3 års rød hoppe, viser gode anlegg,
tils. Henv. Kjetil Dale, Jåberg, tele
ion 25 b.

En pen brukt barneseng
med madrass til salgs. Eksp. anv.

v Stor, solid, gul barnevogn
tils. Eksp. anv.

Liten hurtighakke
med motor tils. Henv. teli'. 2021

s. g. s. ny. Malt. Henv. telf. Hystad
1(K> b.

Så godt som ny damesykkel
tils. 250 kr. Eksp. anv.

Nye og litt brukte ryer
til salgs. 8—5 pr. m. B. m. 1547.

En Underwood
med lang vogn i full stand til salgs

Eksp. anv. \

1 ØNSKES BYTTET M

Et par hockeyskøyter
nr. 38 ø. b. i samme nr. 40 .

 FORSKJELLIG

Utmerket vakthund
får dyrevenn overlatt for vinteren.
B. m. 1546.

 TJENESTE LEDIG B

helst vant til husai-beid — glad i
barn — ønskes. Henv. Asbjørnsen,
«Fruktlageret».

M TJENESTE ØNSKES  

Dagspost
eller rengjøringspost ønskes. B. m
1545.

Søm av herreskjorter
mottas for forretning eller private.

En hjulkapsel

til Plymouth bil mistet strk. Bugåt
den—Vera. Henv. teli. 3594.

En del pengesedler
mistet lørdag Prinsensgt.—Badet.

Budkjerre

Eksp. anv.

Eksp. anv

 BORTKOMMET 1

sort harehundtispe, hvit i brystet og
på forbenene uten halsring. Godhets
fullt ring Virik, Torsøy c.

**r

Traveremne.

Yngre pike

Bortkommet hund,

TAPT

KAI* »KKE/y
©er cr <

hans <

 r_. >'

Rutebileierne.

Eksp. anv

it

3

O^L.

/Å*

TXJLfi «P P CH&rii MP

/ \
Copr. Bull*

UMl' fKAN FAtsr R\« )

SaiKlsn* menighetsplcies

jiileiitlodmng'.
JULEUTLODNINGEN i Storgaten 16 og 11 (kj0pmennene Th. Jacobsen

og K. Mathisen) er apen i forretningstiden. Benytt anledningen a. ta num
mer. Kun to dager igjen. Stott Menighetspleiens arbeid til de trengende.

Se innom. Ta nummer.

aBdefjord Doge Hoire

Har medlemsm0te i Unge H0ires m0tesal i Sandefjords Blads gard
4. etasje torsdag den 5. ds. kl. 19.30.

Kaseri av journalist Leif L0nne: Tyskc problemer og problemet
Tyskland.

Handskreven avis «Reveljen» ved Peter Salomonsen.

Musikk og sang ved amat0rer.

Kameratslig samvasr — Bevertning.

Nye medlemmer tegnes pa m0tet.

FALKBERGETS TEATER

Teatret lordag 7. ds. kk 20.
Den store suksess

«PA $OLSIDI!N»

Lystspill i 4 akter av Helge Krog.
Bill. 5 til 2 kr. hos-Ludv. Foss. Telefon 3023.

Pa grunn av vanskeligheter med ut
kj0ringen anmodes varemottagero om
$elv a. hente ankommet il- og frakt
stykkgods ved Sandefjord stasjon.

Larviks Andels

Potefmellabrik

mottar poteter til og med 12. desem
bei\ Ikke andelshavere far ogsa lag
ringstillegg kr. 1.50 pr. 100 kg. for le
vering i desember. (LA)

11

BY
KREDITT

2V2 °/0 pantelan
faste og uoppsige
lige fra var side,
ytes na mot 1.
prioritet. I tillegg
til renten kommer
vanlige vedtekts
messlge tilskudd.

Distriktet omfatter:

Sandefjord og den bymessige be
byggelse i Sandar herred.

Alle opplysninger bos var repr.
H.r.advokat Frithjof Bettum,

tlf. 3544, Sandefjord

DEN 0STENFJELSKE

BYKREDITTFOREN5NQ

Radialorverksted

i Vestfoldby, centralt beliggende
Til salgs ved

Georg Solberg A.s.
Telf. 2488. — Sandefjord.

Fjording
bortsettes pa for eller selges pa. auk
sjonsvilkar.

Georg Solberg A.s.
Telefon 2488.



Henrik .Sandberg til Kristine
 2Yg på Lundeveien 26 for

I 300—.
Karoline Wroldsen og Wittus

Isens fellesbo ved skifteret
til Waldemar Wroldsen på

Kamfjordgaten 40 for 30,000,—.
Anders Vermeli til Johan Knap

på Kathrineborggaten 36 for kr.
30,000,—.

Håkon Karlsen til Henry Krøni
ke på Thaulowsgt,, 1 fot 5,500,—.

Fritz Andresen og hustrus bo
ved skifteretten til 'Solveig Andre
jen på Tiedemannsgt. I1 for kr.
20,000,—.

Leif Bryde til G. E. Amlie på
'oldgt. 12 for kr. 75,000.—.

Hans Karlsen til Sverre Keim
Johnsen på Sjøodden, Sunde for
1,000,—.

Laurine Johansen til
Imgren på Holte, Buer

for 10,000,—.
Rød'til Birger Slaatten

i Slaatten på Bergly, Op
td for 20,000,—.

John Jensen til Christian Land
Sollheim 2, Helgerød for kr.

CJUU, .
Ludvig Hassel til Gunnar Lud-

I på Fjeld, Gokstad øvre
25 000,—, .hvorav for løsøro

4

I Tcrggatens Bad i Oslo arrangertes det søndag et internasjonalt svømme
sievne. Vi ser her Bea Ballentijn etter seirens 200 meter rygg hvor hun ble
gratulert av Kersten Åkerberg, Sverige.

Nordiske tandskamper
i fotball.

På den nordiske fotballkonferanse i
Oslo søndag- ble det bestemt følgende

islce landskamper for neste år:
11. juni: Norge—Finnland i Oslo.

15. juni: Danmark—Sverige i Køben
havn. 17. august: Sverige—Finnland
i Sverige. 21. september. Norge—Dan
mark i Oslo. 5. oktober. Danmark—
Finnland i Danmark. 5. oktober: Sve
rige—Norge i Stockholm. Det spilles
om den nordiske vandrepris. «De fin
ske Bjørnarna» satt opp av Finhlands
Bollfobund.

Videré ble følgendo ungdomslands
kamper fastsatt: 26. juni: Danmark—
Sverige i Danmark. 21. september:
Danmark-—Norge i Danmark. 5. ok
tober: Norge—Sverige i Norge.

I anledning av Finnlands Bollfor
40 års jubileum i 1947 innbød

Finnland til en nordisk fotballturne-
Loddtrekningen gav følgende

resultat: 26: juni: Finnland—Norge
i Helsingfors. 26. juni: Sverige—
Danmark i Stockholm. 28. juni: Fi
nalen i Helsingfors.

Videre ble det truffet avtale mellem
og Finnland om en returkamp

tp J Bergen. Returkam
pilles i Helsingfors 7. september.

Hedtfum Travforening skal
hofde JubileumskjørSng.

i Travforening har hatt sitt
(te, hvor Peder Borge ble gjen

formann. Foreningcn kan på
st feire 50 års jubileum. I denne

iorbindelso akter foreningen å arran
gere- en jubileumskjøring på is  — etter
gamle, gode tradisjoner.

Vefdensmesferskape}
5 skytning fil Stockholm.

Forberedelsene til verdensmester
t i skytning i Stockholm neste
al diskuteres ved en internasjonal

fkytterkonieranse i. Stockholm 6—8.
desember. 20 lands representanter,
bl. a. Norge, .deltar, Sovjet-Samveldet,
som ikke er medlem av skytteruni
onén, er innbudt til å sende en obser-

Tinglyste eienclomshandler
¥ed Sandar sorenskriveri.

Jørgen Flåtten til Einaa> Sem

Sandefjord:

Sandar:

SPCRI

ste innsats. Han vant begge sine
kamper.

Brytelandskampen mellem Sverige
og Finnland, endte med svensk seier
19—13. I B-landskampen mellom de
to land seiret Sverige 26—6. I bryte
landskampen mellom Sverige og Dan
mark i København i helgen ble resulta
tet at Sverige seiret 21—10.

Europamesterskapef

i amaførboksing
fil Dublin.

På et møte 1 London av den nye
amatørbokserorganisasjon ble det be
sluttet at neste års Europamesterskap
skal holdes i Dublin. Beslutningen
var enstemmig. A. Proet Høst, Nor
ge, deltok i konferansen som represen
tant og president for Norges Boksefor
bund.

«Ranking list» for orienterings

løpenc i Vestfold j år.

Listen idiaig omfatter, samtlige
kretsløp hosten 1946, lang og
kort løipe samimenlagt,

1) L.T. 2143 points. 2) T.K.
1899 pt. 3) T.T. 1360 pt. 4) St.B.
841 pt. 5) Horten 732,5 .pt. 6)
Brunlanes 708 pt. 7) Fevang
561,5. pt. 8) Haukerød 449,5 pt.
TO iSTIF.. 369,5 pt. 10) Tjølling
236 pt. 11) Stokke 259 pt. 12)
Fram 146'pt. 13) Kodal 127 pt.
14) Slagen 104 pt. 15) HøijorJ
99 pt. 16) Flint 88 pt. 17) Kjose
40 pt, 18) Arendalsogn 25 pt.

Som grunnLag for pointsutreg
ningen er benyttet Nor.ges Ski
iorbunds langrennstabel (.komb.
2 dominere — 2 hopp); 160 -f
60 som gir 1. miamn 100 poimjts.

Individuelt beste resultat

sammeniagt -— la.ng løipe:
1. Lorentz Sørby, TK. 497 p.
2. Magne Mjanger, LT. 325 p.
3. Rolf Olsen, LT. 245 p.
4. G. Mathiesen, TK. 156 p.
5. G. Fevang, Fevang 149 p.
6. J. Christiansen, TT. 142 p.
7. Sv. Ånerød, LT. 140 p.

på Sem mellem for 67,500 —
Rolf Karsten Pedersen til Mild

red Holbai på Granly, Mo for kr.
13,000,—.

Georg Olsen til Alfred M. Gil
lesen på Movang A, Mo for kr.
15,000,—.

Anders Christensen til Sverre
Lie på Granly, Vindal for 1834,20.

Tom 'Sandkleven til Erling
Austråt på Kroken for 35,000,—.

'Severin Moe til Ingvald Gjerløw
på Sole, Botten for 1900,—.

A.s. Østlandske Petroleums
compagni til Nils Gjerløw på Inmr
laget, Haukerød for, 10,000,—.

Otto .Løvenskiold til Fritz H.

J. Berntzen på Steinar, Rønn for
43,000,—.

Joh. S. Rove til Mathis Glenne
på Bugården for kr.
2355,—.

Martin Davidsen til Fredrik
Arntzen på Freding, Huseby for
1,000,—.

Ola Bjørvik til Agnar Lorang
Kristiansen på Rabben, Huvik for
!„042,50.

Karl Andreassen til Orvald An
dreassefni på Lindgård, Mo for
10,000,—.

Karl Andreassen til Tor An
dreassen på Stein, Mo for 750,—.

Ola Bjørvik til Arne Abraham
sen på Bjerkbola, Huvik for kr.
L800,—.

Bjarne Bergan til Inger Bakke-

sammenlagt — kont løipe:
1. Einar Myrebøe, LT. 368 p.
2. Kjell Aares, Brl.nes 339 p.
3. Per Sodal, TK. 318 p.
 1. Sinding Oserød, TK. 266 p.
5. Arvid Werner, LT. 244 p.
C Kjos-Hansen, STIF. 216 p.
7. Finn Hem, Haukerod 196 p.

(Fortsettes.)

Haukerød Idrettslag
holcit ,møte på «Vårbrudd» i går
ledet av formannen R. Veiby. Se
kretæren lv.fereite protokoll fra
foirige møte, som ble enstemmig
vedtatt. Deretter ga formannen erv
beretning fra idrettstinget, som
var avholdt i Tønsberg. Han kom1
også ion på det arbeide som hittil
var utført på den nye idrettsplass
og omtalte kort de v.iktigste arbei
der som nå forestår. Det er søkt
om bidrag fra fotball- og friidretts
forbundet, men 'hittil er det ikke
kommct noe svar. — Der arbeides
med å få lokaler til innendørs
treningen, som var tenkt påbe
gynt over jul. Angående trenings

Vestfold helautomatiseres om noen år

Vestfold telefondistrikt skak i likhet med landet forøvrig, automatiseres
helt, slik at en hvilken som helst telefonabonnent i Vestfold kan ringe i auto
matisk telefon direkte til en hvilken som helst abonnent i Vestfold og ellers
i landet, uten å bestille samtalen på forhand og uten ventetid. For Sande
fjord i vedkommendo dreier det seg om følgendo undersentraler: Hystad, Jå
berg., Vesterøy, Østerøy, Huvik.Helgerød, Råstad, Fevang, Haukerød, Vagge
stad.

Holt sentral og Torsøy sentral blir
liggnde under Larvik, men kan opp
ringes lettere enn nå. Østre og Vestre
Kodal, Bråvold og Høijord kommer
under Andebu. Hele Vestfold får sin
rikstelefonsentral i Tønsberg.

Det var ingeniør Kavl Hansen som
uttalte dette i et foredrag søndag i
Porsgrunnsteknikernes Forening i
Oslo. Direkte telefonforbindelse med
hele landet blir det først om noen år,
sa han videre — og det tror vi så
gjerne. Det skal mange år til før det
blir gjenreist alt det som krigen har
satt oss tilbake med telefonmessig
sett! Om selve systemet forklarte han
videre:

Det største distriktet blir Osloom
rådet, som består av ca. 180 større
og mindre sentraler. Alle disse kom
mer inn under Oslos nummerering og
får numrene 700.000—800.000. Auto
matiske forsterkere vil tre i funksjon
hvis det er nødvendig, slik at man ik
ke får noen dårligere forbindelse om
den direkte linje er opptatt og man
får forbindelse over en sidelinje. Tek
nikken har med andre ord gjort det
mulig å få summetonen og forbin
delsen øyeblikkelig.

Oslo hovedsentral vil bli knutepunk
tet for all trafikk fra en sektor til en
annen (unntatt de sektorer som er
forbundet med tverrlinjer), og få for-

haug på Hystad for 6,500,—.
Asbjørn Stavrum til Alf Wan

gen Olsen på Furustad østre for
14,000,—.

Nathalie Crosby Hansen. til
Lars Hasle på Knysna, Engø for
1,000,—.

Anna Gjertsen til Georg Giert
sen på selgerens halvpart i Ma
rum mellem for, 7,000,—.

Joh. S. Rove til Karl E. Hansen
på Løvtuin, Bugården for 3,327,—.

Joh. :S. Rove til Albert Lunde
på Lundegård, Bugården for kr.
5,445,—.

Jon Sætre til Halvor Høye på
Dahler, Hauan for 19,000,—.

Olga Marie Nilsen Skjelbred til
Rudolf Skjelbred på Skjelbred for
35,335,—, hvorav for 1øs øre kr.
7,335,—

Harald M. Barth til Ame O.
Ringdal på Ringbo, inå Solefall,
Rød vestre for 1,800,—.

Ola Bjørvik til Evald Verner
Johannes Anderson på Fjellheim,
Huvik for 3,500,—.

Andrine Lund lii Maud Larsen
på Voll, Sandar prestegard for
10,000,—.

Sandar mannsrett til Borghild
Sørensen på Glova, Store Bergan
for 12,000,—.

Randi Bisgård til Håkorn Lind
gård Gulliksen på Skogly, Sandar
prestegånd for 13,000,—.

Thor Thorsen til Harald Barth
Karlsen på Fjeldveien, Belgau,
verdi kr. 50,—.

Trygve Rømmingen til Erling
Holm-Carlisen pa Lovisen lund, El
£esem for 11,000,—.

Individuelt beste resultat

Rikstelefon bestilles ved å slå et fall — oa deretter

nummeret.

Abonnenfer i Sandefjordsdistriktet kan ringe over
hele vestfold uten rikstelefon.

SANDEFJORDS BLAD

Omholt-Jensen holder seg
ikke til saken.

Oslo. (NTB.) — Saken om for
holdene i luftforsvaret fortsatte
i går. etter en iikes pause. Blant
dagens vidner var sjefen for luft
forsvaret, generalmajor Øen, kom
mandørkaptein Ulstrup, komman
dør Wendelbo, m. fl., men det kom
ikke fram noe nytt i saken. Også
igår måtte krigsadvokaten gjen
tagne gangen be Omholt-Jenssen
holde seg til saken.

Kommuneingeniør i Hedrum
skal ansettes med en høyskole-

bygningsingeniør med
grunnlønn kr. 8,000. Stillingen er
nyopprettet.

bane til sommeien hadde en ko
mité undersøkt forskjellige mu
ligheter og det var det beste håp
omi et godt resultat.

Forsøksvis skal det opprettes
en studiesirkel for lagsarbeid,
møteteknikk etc. Så ble fotball
forbundets imstruksjonsfilmer fo
rvist ved Røer. Filmen e kunde
— uten skade — ha vært atskil
lig kortere. Tilslutt var det kaf
fespleis og hyggelig samvær.

bindelse fra Oslo-området til andre
områder, f. eks. Bergen, Vestfold o. s.
v. I Oslo skal det bli installert en
mengde utgående og inngående riks
linjer, automatiske forsterkere, ret
ningsvelgere o. s. v., og notatrykke
maskiner. Alle samtaler vil automat
isk bli. notert på en liten billett som
er 12 X 3 cm. stor. På sedlen står
nummeret til den som ringer, abonnen
tens nummer, dato, klokkeslett, sam
talens varighet og prisen. Maskinen
er så nøyaktig at den også tar hen
syn til skuddår. Ordningen blir så
sinnrik at maskinene kan plaseres på
ett sted for hele Oslo-området.

La oss ta dette eksemplet: Sifret 9
er bestemt for utgående riksfoi'bin
delse fra Vestfold. Skal vi ringe til
Hansen i Bergen, slår vi altså 9—2—
0, som vi kan si blir Bergens num
mer. Da er vi straks i Bergen. Uten
å vente på summetonen der, slår vi
vår venn Hansens telefonnummer, og
straks har vi Hansen på tråden.

Vestfold-området kommer til å om
fatte Tønsberg, Sandefjord, Larvik,
Horten og Holmestrand, med Tøns
berg som hovedsentral som alle ut
gående forbindelser går over. I hele
Vestfold-området er det planlagt 65
sentraler. Med fem-sifrede nummer
skal alle disse sentraler kunne ringe
seg imellem.

Arthur; Hillestad og Olav Fe
bakke til Oskar Bye på Vidsjå,
Mo for 1,200,—.

Ellen Nilsen til Thomas Lun le
nå Løvtun, Sandar prestegard for
16,000,—.

Eilif. H.vebe rg.. M athias sen ti 1
Hjalmar Halvorsen på Saga, Hel
geråd for 'kr. 3,500,—.

Anna Bøe til Hans Kriistensen
på Hagan, Gokstad øvre for kr.
2,000,—.

Frithjof Bøe til Hans Hotvedt
på Utsyn øg Høisaind, ' Elgesem
for 11,500,—.

Trygve Rømmingen til Harald
Sørensen på Sandhaug, Elgesem
for 12,000,—.

Ludvig Larsen til Karsten Wiel
Andersen på Noragløtt, Vindal
fon 1,470,—.

Tholf Tholfsen til Harriet Nor
mann på Helgeby IV, Hauan for
450,—.

Anton Kristiansen til Karl Jo
hansen på (Furuheim, Hasle for
1,000,—.

•Sandar kommune til Karl Gu
stavsen på Skoglund, Kimestad)
for 7,000,—.

Ingeborg Engebrethsem. til Anna
Sellereite og Ragna Sellereite på
Havglyt, Sandar prestegard for
«J.000,—.

Johan Kjellstrøm til Sandar
Elektrisitetsverk på Heimdalskio
sken for 339,—,

Andebu:
Lars Gmvdal til Helga Gravdal

På Skogly, Gravdal for 3,500,—.
Lars Gravdal' til Gravdal 'bad

stue v/ Ludvig Holt på Wassfare,

—vig.

Postkontoret har jule-travelhet
med novemberomsefmng hngf større enn ifjor

Det er stor travelhet på Post
kontoret l Sandefjord om dagen,
men de nye lokalene ser ut til å
sluke all pakke- og brevposten
med største letthet, og det sier
seg seiv at det er alminnelig til
fredshet over det større albue
rom.

Det er juletrafikken som har
satt sitt preg på travelheten, og
til enkelte tider på dagen kan det
være en ganske stor kødannelse
foran lukene, slik at det snart
kan være på sin plass med den
bebudede ekstradisk for salg' av
frimerker og kort.

Det som mest la oss på hjertet
da vi snakket med postmester
Dyrstad var hvalfangerne og den
post som er sendt til dem.

— Jo, svarer postmesteren, det
er svært store forsendelser som
er gått sydover til hvalfangerne i
år, men nen spesielle tall for dem
har vi nok ikke. Det eneste som
kan fortelte litt om mengden, er
salget av frimerker, som i novem
ber gikk helt opp i 45,000 kroner.
Men må regne med at postforhøy
elsen må ta sin del av skylden
med ca. 6000 kroner, men da blir
det igjen 39,000, mens samme må.
ned i fjor innbragte ca. 30,000.

— Hvorledes har trafikklen
for Amerika-post vært?

— Fristen for pakkepostfor
sendelse er egentlig over, og så
sadrlpg megeV brevpost har dfet
ikke vært enda. Som regel sen
des brevposten, med fly, og det
er det ikke noen spesiell innle
veringsfrist for — seiv om man
naturligvis ikke kan regne med
å få brevene frem hvis man er
ute i siste øyeblikk.

Det gjelder i det hele tatt å
være tidlig ute i år, sier post
mesteren. For innlevering av
post til Oslo er vi således nødt

Gravdal for 2,000 —
Lars Gravdal til Ludvig Holt

på Teien, Gravdal for 200,—.
Andreas Honerød til Johan

Valmestadr.ød på Valmestadrød-
Engen for 2,000,—.

Håkon Moen til Søren Gravdal
på Aasheim 2, Gravdal for 1,000,—

Håkon Moen til Hans Gravdal
på Fjellheim 2, Gravdal for kr.
1,000,—.

Anton Jervell til 1 Kristian P.
Døvle på Maurtua, Døvle for tors.
13,000,—.

Abraham J. Stålerød til Inger
A. Stålerød på Solbakken, Vaale
for 12,000,—.

F. M. Treschow til Olaf Skoli
på Kvernheim, Skoli for 500,—.

Thv. A. Bångunrød til Johian
Martiniussen på Bångunrød for,
15,000,—, hvprav for løsøre kr.
5,000,— + husvære m.v.

Julepakkene må leveres tidligst mulig,
til Oslo senest

Tirsdag 3. desember 1946.

15. desember.

til å sette fristen til 15. desem
ber.

Fristen for pakkepost til Finn
mark er utløpet, noen særlig stor
pakkemengde den veien har det
ikke vært. For sendinger til
Troms, Vesterålen og, Lofoten til
og med Bodø og Helgeland er det
kun to dager igjen, og for strek
ningen Trondheim—Namsos er
fristen 7. desember.

Fristen for øvrige landsdeler og
andre land har tidligere vært of
fentliggjort, men det gjelder i år
mer enn noensinne tidligere at
man er tidlig ute med posten hvis
man skal ha håp om at den skal
nå frem til jul: Tallene for novem
ber forteller tydelig at i år blir
det ualminnelig stor travelhet
for postvesenet.

Vestfold fylkesførsyningsnevnd
har ikke fått noen melding er

om innskrenkninger' ved industri
bedriftene i Vestfold.

Tirsdag, 3. desember.
17.00: Minemeldinger. Kulingvarsler.
17.05: The dansant. Danseorkestret.
17.40: Konsert. Stavangerensemblet.
18.00: Far drar på hvalfangst. Ved

Jan Østby.
18.15: K. K. K. (Kringkastingens

kaffe-kabaret.)
19.00: Tidssignal. Værmelding.
19.05: Dagsnytt.
19.40: Internasjonale etterkrigsproble

mer Vill. Stormaktenes økonomiske
interessebrytninger. Foredrag av
cand. oecon. Hans Heli.

20.00: Musikk for hvermann. Et pro-

skript: Kristian Lange.
20.30: Bygdekomponisten Hans Geit

vik. Rolf Myklebusts ensemble spil
ler. Innledning ved Rolf Myklebust.

20.50: Stortinget. I salen og i korri-
dorene. Ved Per Monsen.

21.05: To sonatiner. Eva Knardahl,
klaver. Robert Andersen, fiolin.

21.25: Aktuelle trekke i ' Holbergs
epistler. Kåseri av dosent Emil
Smith.

21.40: Opera-arier. Bjarne Buntz, te
nor. Ved flyglet: Guttorm Skjerven.

22.00: Værfhelding. Minemeldinger.
22.10: Dagsnytt.
22.30: Konsert. Salongorkestret. Le

der: Aage Wallin.

Onsdag, 4. desember.
12.15: Andakt. Pastor Fredrik Wisløff.
12.30: Hus og hjem. Kostlære. —

Fugl og fjørfe. Foredrag av Olga
Ambjørnrud.

12.45: Landbruksmarkedet innenlands
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