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Norge med i
det sosiale

og økono
miske råd
— men ikke i

sikkerhetsrådet.
London: (NTB fra Reuter). Pøl.

gende land ble lørdag valgt til
medlemmer av De Forente Nasjo
ners økonomiske og sociale råd:
Norge, Sovjet-Samveldet, Frankri
ke, Belgia, Tsjekkoslovakia, Hel
las, Storbritannia, De Forente
Stater, Libanon, Ukraina, Chile,
China, Canada, Peru, Colombia,
Cuba og India. Det skal avgjør es
ved nytt valg om New Zealand el
ler Jugoslavia skal bli rådets 18.
medlem. Norge fikk sammen med
China og Chile de fleste stemmer
ved valget, nemlig 49.

London, lørdag: Før tredje
gangs avstemning om sikkerhets
rådet fant sted, meddelte lede
ren av den kanadiske delegasjon,
at Canada trakk sitt kandidatur
tilbake, og Australia oppnådde
som eneste kandidat 46 stemmer
og sikret seg derved det nødven
dige flertall. Forsamlingen av

gjorde deretter ved alminnelig
flertallsavstemning at Australia,
Brasil og Polen skal sitte i sik
kerhetsrådet i 2 år og de 3 andre
medlemmer i 1 år. Australia og
Brasil fikk klart flertall, mens
Spaak måtte trekke lodd mellem
Polen og Nederland som ved om
valg fikk 25 stemmer hver.

Haiiis president sfyrfef

(NTB fra Reuter). New York ra
dio melder at Haitis president,
Elie Lescot, i går ble styrtet ved
et statskup som var organisert av
hæren. Han sitter nå arrestert i
sin residensbolig. Det meldes at
presidenten har nektet å etter
komme militærets krav om at der
må bli holdt frie valg på Haiti.

Don Juan til Portugal.
(NTB fra Reuter). Den portu

gisiske regjering har nå gitt den
spariske tronpretendent ordre til
å komme til Lisboa. Den spanske
ambassadør i Lisboa, Nicomau (ge
neral Francos bror), har under
rettet Portugal om at den span
ske regjering ikke har noe i mot
besøket.

(NTB fra RB). Danske Røde Kors
har under krigen ydet kr-gshjelp for
2000000b kroner. Til 12000 danske
og norske fanger i tyske leire er det
blitt sendti37ooo matvarepakker og
dessuten t'l andre fanger av forskjel
lige riasjonaliteter 100 000 pakker.

ii8 ekstrakurser

Et mefkeii<* rykte har i de siste da- j tror det må stemme fra en eller annen

ger gått rundt så vel i Larv : k som i .[.som gjerne vil gå hollendernes erend.
Tønsberg og Sandefjord. Ryktet går Vi har henvendt oss til De Norske

ut på at de fangstmeldinger som De Hvalfangstselskapers Forbund som
Norske Hvalfangstselskapers Forbund finner ryktene latterlige. Meldingene

har offentliggjort ikke er korrekte, er selvsagt fullt korrekte,
men med hensikt er gjort dårligere j Dette må de jo også være av hen
enn de er. Det har dessverre hittil syn til assuransen. Feilaktige mel
vaert umulig a komme på spor etter ' dinger vilde for øvrig være et grovt
hvem som har satt ut dette rykte,! falskneri som måtte oppdages ved
men v; gjetter. vel neppe feil når vi Ishittmeldingerø.

N !
NOW-SRE. A

Hem nektet å) holde feie valg.
New York, 13. jan.

20 mill kr. krigshjdp
fra Dansk Røde Kors.

i yrkesopplæring med 130 deltagere
settes nu i gang.

Falske ryfeter
om fangstmeidingene.

København, 12. januar

Lisboa, 13. jan

Bildet, so mer telegrafisk overført til NTB fra London, viser den
høytidelige åpning av Forente Nasjoners første møte.

Det møte som hvalskytter Wive
stad hadde innkalt til i Sande
fjord lørdag, var b.esøkt av vel 25
hvalfangere. Møtet artet seg sil å
begynne med bare som en replikk
veksel mellem herr Wivestad og
forretningsfører Johs. Johansen i
Norsk Maskinistforbund, som un
derstreket at han bare møtte som
privatmann og hvalfanger.

Hvalskytter Lærum innledet
møtet med å ønske velkommen,
hvoretter hvalskytter Wivestad
gjorde oppmerksom på at møtet
var helt upolitisk og bare innkalt
for å høre hva de hjemmeværen
de aktive hvalfangere mente om
den nye hvalfangerlov som forbyr
nordmenn å ta hyre med andre
utenlandske ekspedisjoner enn
engelskmennenes. Herr Wivestad
gjorde oppmerksom på at den nye
lov betyr et inngrep i den person
lige frihet og han vilde ikke finne
seg i et slikt inngrep. Han ville ta
hyre med hollenderne, hvis det
var mulig, sa han, og hvis. det ble
"nødvendig ville han prøve saken
for høyesterett og han følte seg
overbevist om at han da ville få
rett.

Vi hvalfangere skal ikke være
de første til å være prøveklut når
det gjelder å miste den person
lige frihet. Er dette den belønning
hvalfangerne skal få når de kom
mer hjem etter å ha deltatt i
krigen i seks år? Jeg har vært

Heftig diskusjon
bestemmelser i

Telegrambiide fra London.

hvalfanger siden 1912 og jeg vet
hva jeg snakker om når det gjel
der hvalfangst!

Trygve Lie sier at vi skal sam
arbeide internasjonalt, men dette
er jo rett og slett å nekte hollen
derne å få hjelp til hvalfangsten
og dermed går det utenrikspolitikk
i spørsmålet. La Haugen og Skjer
voll være så gode de vil, hvalfan
gere er de ikke. Men vi er ikke
blitt spurt på forhand om denne
loven og -flens berettigelse. Jeg
tror vi vilde ha sluppet mye plun
der om denne saken, hvis det had
de vært aktive hvalfangere med i
hvalrådet. Da vilde loven ikke
kommet.

Nå har jeg slåss i 5—6 år og jeg
skal slåss videre, for min person
lige frihet får de ikke, om jeg så
skal stå på hue! sa Wivestad me
get upariamentarisk.
Forretningsfører Johansen men
te at Wivestad hadde trukket po
litikk inn i spørsmålet, ved å be
skylle regjeringen og stortinget
for å ha skylden for loven. Det
dreier seg her om å bevare hval
fangsten som en varig næring for
Norge, derfor er loven kommet.
Tidligere har man tatt alle biolo
giske hensyn, har fastsatt fangst
kvoter og tidsbegrensning for
fangsten. Loven nekter ikke hol
lenderne å drive hvalfangst, men
nordmennene å hjelpe dem. Dette
er forøvrig en lov som ikke legger
vanskeligheter i veien for hval
fangst som allerede drives, men
for hvalfangst som kan eller skal
startes utenlands. Skal vi hjelpe
hollenderne, må vi hjelpe alle de
andre nasjoner som også vil drive
hvalfangst og da vil det bli ulønn
somt for alle og hvor meget taper
ikke Norge da? Wivestad får fin
ne seg i norsk lov når han er
norsk borger. Ingen regjering i
dag vilde sette igjennem en lov
som skulde skade oss, hvalfan
gere.

Wivestad slo fast at hvalfan
gerne ikke var blitt spurt om den
nye lovs berettigelse .Hollenderne
kan få hvalfangere fra Syd-Åfri
ka, Syd-Amerika og Chile hvis de
ikke får nordmenn og dermed

om de nye
hvalioven.

Måndag 14. januar 1946.

Htralfa ib gsten.

Det vil

den gren man
Hvis

for uten andske konkurrenter, skriver Sjøfartstidende.
I uken som. gikk har det i Tøns

berg vært holdt et par møter
hvortil de hjemmeværende hval
fangere har vært innbudt for å
drøfte den situasjon som er opp
stått ved regjeringens provisori
ske anordning om forbud for nor
ske ståtsborgere til å delta i uten
landsfc hvalfangst. Fra innbyder

kan de slå oss sønder og sammen
på 3—4 år. Vi blir satt helt uten
for. Det er blant ann-et 30—40
skyttere bare i Syd-Afrika.

Johansen: Går det internasjo
nal politikk i dette, får Wivestad
ta sin del av skylden.

Wivestad: Jeg har nektet å gå
med tyskeren før, men hvis det er
så at en enkelt stand skal stenges
ute, så vil det gå galt, det har
vist seg før.

En hvalfangstmaskinist som
hadde vært 35 år på hvalfangst,
pekte på at om hvalfangsten var
biologisk begrenset i tid og kvote,
så var hvalbåtantallet øket og det
var rovfangst. I dag er det 60 %
engelsk* besetning på de engelske
ekspedisjoner. Til å begynne med
var det nesten 100 % norsk be
setning, og hvordan kan det ikke
bli om noen år? Da står vi der.

Wivestad: Hvis vi går med hol
lenderpe under forutsetning av
100 % norsk besetning så lærer
vi ikke bort og vi kan tvinge
engelskmannen til også å ta flere
norske med ut.

Hvalskytter Lærum som nettopp
var kommet hjem etter 6 års hval
fangst på Chile, gjorde oppmerk
som på at både chilenerne og an
dre var dyktige hvalfangere. Men
hollenderne manglet olje i dag,
fordi deres kilder var herjet av
japsen. Vi kunne hjelpe dem med
dette så de kom på fote igjen —
det ville være internasjonalt sam
arbeide.

Johansen mente at det var bare
Norge som kunne drive lønnsom
hvalfangst, hvis ikke nordmenne
ne var med fra starten av. Hvis
hollenderne lager internasjonale
vanskeligheter av dette spørsmål,
så er det naturligvis fordi de tren
ger oss! Jeg kan være med på å
ta folk i mitt eget hus, men jeg vil
ikke gjøre det i den grad at jeg
seiv blir kastet ut.

En hvalskytter pekte på at et
ter at så mange norske kokerier
var senket ble det muligheter for
å komme ut med andre ekspedi
sjoner. Da var det forferdende å
møte en slik drastisk lov som for
byr dette med straff som ett års
fengsel og en million kroner i
mulkt. Skytning er det eneste
som ikke står i loven!

Styrmann Paulsen trodde det
var rederne som sto bak den nye
loven, for å få overtaket på de al
minnelige hvalfangere.

Forretningsfører Johansen til
bakeviste energisk at han skulde
gå ledernes ærend i dette spørs
mål, noe slikt hadde han aldri
gjort, men herr Paulsen påpekte
at Johansen hadde fast jobb, mens
det på møtet var arbeidsløse hval
fangere som uttalte seg, og de var
mot loven.

Gøsta Andersson fra Sjømanns
forbundet hadde ikke hørt en ene
ste menig hvalfanger være i mot
loven (hånlig latter).

Redaktør Hjertholm forsøkte å
si noen ord, men fikk visst ikke
sagt hva han ville. Møtet gikk et
ter hvert i oppløsning, men det
tok sin tid. Man kan si at møtet
var temmelig uparlamentarisk,
der var mange hissige og heftige
uttrykk å høre hos de fleste tilste
deværende. Det var slag i bordet
og mange andre uttrykksformer
som ble benyttet. Noen resolusjo
ner eller andre offisielle menings
ytringer ble imidlertid ikke ved
tatt.

nordmennenes arbeidskraft

være

nes side er det falt sterke ord om
forbudet, men det later til
at hverken de eller møtene har
fått noen særlig tilslutning. Vel
orienterte folk opplyser at stem
ningen i Vestfold ubetinget er for
den linje ansvarlige hvalfangst
folk og myndighetene har inn
tatt — å sikre norsk hvalfangst
som en varig næring. Det er jo
dette som er grunnlaget for anord
ningen.
I forbindelse med de nevnte nes innsikt, erfaring og arbeids

møter antyder Vestfoldavisene at kraft i mellemtiden stilles til dis
det skal være opptatt forhandlin-; Posisjon for utenlandske konkur
ger med hollenderne og at for- j renter.
mannen i Hvalrådet skal komme! Det skulle for så vidt være
til Vestfold for å delta i et nytt unødvendig med noen ytterligere
møte.

Vi kan opplyse at det ikke er.
inntrådt noen forandring i situa-l
sjonen' siden anordningen ble ut
stedt. Det eneste som er hendt er, ;
at hollenderne har fremlagt sitt
syn på saken for de norske myn
digheter, og det- må de jo ha full
adgang til. |

Hva de hj emmeværende hval
fangere angår, har vi full tillit til
deres dømmekraft i denne situa-,
sjon. |

Det er rimelig at det hersker
noen skuffelse over at ikke alle

Hollandske aviser
om .hvalfangsten.

Fra en forbindelse i Holland
har «N. H. & S. T> mottatt føl
gende:

For kort tid siden ble der i Ne
derland opprettet et hvalfangst
selskap, det «Nederlandsche Maat
schappij voor Waalvischvaart» i
Amsterdam. Stifterne er herrerne
A. M. Versluijs, direktør for Am
sterdamsche Droogdok Maat
schappij, A. Warnderink Vinke,
norsk visekonsul, reder og skips
megler i Amsterdam samt W. van
der Laan.

Man venter at Holland skal få.
tildelt den tidligere tyske kvote-
Som kjent deltok også Holland i
den njdig avholdtc konferanse
(International Whaling Conferen
ce). —

Hollandske aviser skriver at
nå får tilbake den posisjon Hol
land inntok i hvalfangsten for
århundrer siden og venter nå å
kunne sørge for en stor del av sin
fettforsyning, hvilket åtter betyr
besparelse av valuta foruten at
det åpnes nye muligheter for ka
pitalanbringelse i Holland med en

SANDEFJORDS TIDENDES 85. ÅRGANG

a sage av
sitter
stilles til disposisjon

kunne komme ut i denne sesong,
men i Vestfold vet man at så len-
ge de norske tap av kokerier ikke
er erstattet kan ikke alle syssel
settes. De vet også at våre myn
diheter og hvalfangstredere ar
beider med gjenoppbyggingen av
flåten, og at det etter hvert vil
bli arbeid for alle de hvalfangere
vår andel i hvalfangsten betinger.

Det vil være å sage av den gren
j man sitter på, hvis nordmenne-

orientering for hvalfangernes ved-
kommende. Men skulle hvalfan
gernes egne organisasjoner i Vest
fold ønske en orientering om hval
fangstkonferansen i London og
utsiktene for deres yrke i sin al
minnelighet, tror vi ikke depar
tementet vil motsette seg at for-
mannen i Hvalrådet reiser ned og
gir en slik orientering. Til belys
ning av fremtidsutsiktene for
norske hvalfangere som har over
veiet å gå i utenlandsk tjeneste
bringer vi nopn uttalelser fra ne
derlandske aviser.

skikkelig rente, samt arbeid for
mange hender. Hva det sistnevnte
angår kan jeg ikke se logikken
da avisene skriver at foreløbig
skal foretagendet ledes av en
norsk sakkyndig samt 90 % nord
menn benyttes som bemanning
det første år, neste år 80 %, tred
je år 70 %.

Man beregner å trenge en ka
pital på 12 mill. gylden. Regje
ringen har erklært seg villig til å
yte en ganske stor kreditt, resten
av kapitalen kommer fra privat
side. — Da det tar lang tid å få
bygd et kokeri har man foreløbig
besluttet å kjøpe en tanker i Sve
rige på ca. 15 000 tonn dw., hvil
ket man da akter å ombygge i
Holland. I England kan man an
tagelig få kjøpt 6 *hvalbåter og
man akter å leie et transportskip
for å frakte en del av hvaloljen
hjem. Kokeriet beregnes å kunne
produsere ca. 18 000 tonn olje pr.
sesong, hvilket skulle være nok
til å> dekke ca. % av førkrigsti
dens behov i Holland. Så snart
det lar seg gjøre skal byggingen
av kokerier settes i gang.
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I barn, vær lydige mot eders for
eldre i Herren, ti dette er rett. He
dre din far og din mor — dette er
det første bud med løfte — at det
kan gå deg vel og du må lenge le
ve i landet. Og I fedre. Egg ikfee
eders barn til vrede, men fostre dem
opp i Herrens tukt og formaning.

Velsignet er det hjem for visst
hvis lys er Herren Jesus Krist.
Hvor han ei er, er verden tom.
Med ham hvert hus en helligdom,

Ja signet er det hjem, den ætt,
hvor alle er i troen ett,
hvor sammen de vil tjene Gud
og følgfe tro hans rene bud.

Det fremkom lkke egentlig noe
nytt på hvalfangermøtet i San
defjord lørdag. Vi har tidligere
gitt uttrykk for vår mening om
den aksjon som er reist mot dt
nye bestemmelser. Når herr Wive
stad peker på at loven betyr et
inngrep i den personlige frihet,
er dette forsåvidt korrekt. Vi er
også vanligvis tilhenger av størst
mulig personlig frihet, men i det
te tilfelle gir vi loven vår fulle
tilslutning.

Man regner nemlig ikke inn
grep som foretas for å beskytte og
bevare en bestemt dyrebestand for
inngrep som går den personlige
frihet for nær. Også vår jaktlov
inneholder bestemmelser som
sterkt innskrenker den enkeltes
frihet til å drive den jakt han seiv
ønsker.

for mange år siden innførte me
ge.t strenge bestemmelser for
fangst av pelssel. Disse sterke inn
grep i pelsjegernes personlige fri
het førte til at bestanden ble
reddet og at man nå kan fange
et stadig økende antall av dette
verdifulle dyr. Amerikanerne har
også gjennemført en sonefredning
for kveiteforekomstene. Kveite
fiskernes frihet til fangst er blitt
begrenset cg en fornuftig regule
ring er foretatt. At dette også i
det lange løp er av. den største
verdi for kveitefiskerne er innly
sende.

Det er for å beskytte hvalbe
standen den internasjonale
regulering er foreatt. Konsekven
sen herav er at også den enkelte
nordmann må finne seg i visse
inhskrenkninger i den personlige
frihet. Når det. allerede er lite
nok hval tilde eksisterende hval
fangstsselskaper, vil enhver for
stå at det bare virker skadende å
hjelpe til med å starte nye. Der
for er det enhver god nordmanns
plikt å slutte opp om de nye be
stemmelser.

itr. S. A. er ikke moden for
planøkonomi av hensyn til folke
opinionen, het det i noen fornuf
tige betraktninger vi leste forle
den. «En ansvarlig person i den
amerikanske regjering føler tryk
ket adskillig nærmere og tør ikke
slippe den katastrofe løs som vil
le følge av at «staten trekker seg
tilbake», het det vidére. Og skulle

Hvalfangsteos

Vi kan videre nevne at U. S. A

Usvekket

fremtid.

tro.

Efes. 6, 1—4

L. 847.

vi seiv.ha sagt noe likeså fornuf
tig om arbeiderne og bedriftsle
delsens private initiativ, ville vi
kanskje ha formet det nettopp
slik som den citerte skribent ut
trykker det:

«Men ute i folket, seiv blant ar
beidermassene, er troen på det
private initiativ usvekket. Arbei
derne har uttrykkelig sagt at de
ikke vil blande seg bort i bedrifts
ledelsen».

Det er bare det å si, at hvis vi
hadde., skrevet noe så formastelig
om forholdene her hjemme, ville
vi sikkert ha fått en liten av
straffelse fra et visst hold. Skjønt
hvem vet? Det gleder oss i hvert
fall — for gjenreisningens og
samarbeidets skyld — at alt det
vi her har citert, sto å lese i den
økonomiske ukeoversikt for lør
dag 5. januar i Det norske Arbei
derpartis hovedorgan.

Hva kan det komme av at de
amerikanske arbeidere har en slit
innstilling? Det skulle vel aldri
skyldes dyrekjøpt erfaring? Kan
skje de amerikanske arbeidere er
mere realister enn visse andre?
Eller mener «Arbeiderbladet»
de er så meget dummere enn foll
som leker med slike tanker hei
hjemme?

BiwB J8«t HRBI ShSB m rbHSmånHJB   * InB4m.HS

Værvarsel
som gjelder til måndag kveld: jy

ske rev, Skagerak: Skiftende bris,
pent vær. Kysten Lindesnes—Sta-
vern: Lett nordi g bris, pent kalt
vær, fare for frostrøky i fjordene.
Oslofjorden: Nordl-g bris antagelig
noe frostrøyk, for øvrig pent kalt
vær.

Observasjoner.
Barometerstand: 776, stigende.
Temperatur kl. 8: -f- 11 grader
Laveste temp. i natt -=- 11 gr.
Høyeste temp. i går: -r- 7 gr.
Ingen nedbør.

Bryllup
feires lørdag 19. jan. i Brook

lyn av frøken Elsie Gustavsen og
herr Roald Carm. Brudeparets
adr.: 724 — 69. Street, Brooklyn
N. Y. U. S. A.

Forlovelse
er inngått mellem frøken Her

borg Rindal, Moe, og herr William
Karlsen, Bjerggt.

Jeg så —
av lørdagsavisen at postkonto

ret får rikelig plass til lagringen
av posten. Når skal den leveres
ilt ?

Gavepakker til skolebarna i Sandar
Da det stadig er spørsmål om

ikke alle skolebarn skal få pakker,
ber Sandar Sanitetsforenings styre
oss gjøre oppmerksom på at det
kun er barn som har hatt suppe
kort som tilkommer pakken. Det er
nytteløst å ringe til sanitetsfore
ungens styre og beklage seg over
lette. Styret ønsket nok helst at
ille skolebarn kunne få pakker,
nen det er Svenska Norgeshjålpen
;om seiv bestemmer over sine
:4'aver.

Hundseid i retten i dag.
Lagmannsretten i Drammen be

gynner i dag behandlingen av så
en mot tidligere fylkesmann og

.tatsminister Hundseid. Retten ad
ninistreres av lagmann Erik
;olem, med statsadvokat Bjørnevik
lom aktor og h.r.advokat F. R
khjødt som forsvarer.

len norske utenriksminister
Trygve Lie taler over engelsk

kringkasting BBC. den 18. januar
1. 18,30 norsk'tid.

! torsk Hvalskytterforening
har medlemsmøte på hotel 1

Kong Carl» i morgen.

Mildværet
i forrige uke reddet oss fra yt

terligere strømrasjonering, sier
overingeniør Aastad i Vassdrags
vesenet. Det kan nu være grunr
'il å håpe at vi klarer oss til
våren

kronprins Olav
har meddelt at prins Harald

ikke kan foreta avsløringen av
bautaen over Thorleif Haug i
Drammen.

Ærbødigst
Søren Klype.

Sandefjord, jubilerer og fei rer
17. mai 1945.

Festlige og vellyk
kede historiske

Sandefjørdsfslmer
vist på Verdens

teatret i går.
Imorgen kan publikum

se filmene på Klnoteatret.

Styret for Sandefjord kommu
nale kinematografer hadde i går
innbudt en rekke av byens og di
striktets kvinner og menn til å .se
filmen fra Sandefjords 100 års
jubileum og 17. mai festlighetene
1945. Samtidig ble også frem
vist filmen fra Sandefjords 75 års
jubileum slik at man fikk den
rette historiske bakgrunn. En
rekke forhenværende og nåvæ
rende bystyre- og formannskaps
medlemmer samt de kommunale
etatsjefer, medlemmer av de for
skjellige festkomiteer, talere m.
fl. var tilstede. Banksjef Gullik
sen som spillet en så fremtre
dende rolle ved alle de 3 begi
venheter filmene viste, var dess
verre forhindret i å være tilstede
av helbredshensyn.

Den første film som ble vist
var fra 75 års -jubileet den 23.
juni vl920. Det var H. M. Kon
gens nærvær som den gang kas
tet sin glans over jubileet og fil
men var da også vesentlig viet
Hans Majestets ankomst, hans
bur gjennem byen og på havnen
samt den varme hyldest han fikk
fra alle hold. Man fikk bl. a. se
sn lang rekke kjente personlighe
tev hvorav mange nå er vandret
bort. Vi nevner fylkesmann Ber
le, ordfører Hoffstad, skipsreder
Alex. Lange, byfoged Kvam, post
mester Nicolay Jacobsen,' sta
ijonsmester Anexstad, politibe
jentene Elgesem og Franzzen og
nange fleré.

Filmen vakte i det hele tillive
nange kjære minner. Også de yn-

Hva blir kommunegarantien
for bollgbygging

I siste møte i Sandar formann
skap behandlet man spørsmålet om
aedskrivningsbidrag for byggene
)å Kjelberg.

Det vedtokes å forelegge saken
Tor herredstyret med følgende inn
.tilling;

For de bygg på Kjellberg som
omfattes av den mellem kommunen
g byggmestrene Karl H. Gabriel

ien, M. Eikeland, Thoralf Grønn
3g Ole Lindhjem avsluttede kon
trakt av 1. august 1945, bevilgedes
3t nedskrivningsbidrag av kr.
5000,— pr. hus hvis kjøperen er
mindre bemidlet, og godkjent av
formannskapet. Dette beløp kom
mer til frådrag i den garanti som
kommunen etter kontrakten skal
avgi

— Der ble nedsatt et utvalg
ned følgende oppdrag:

Det var ikke så mange skiløpere
å se igår tross det vakre vær.

Det var riktignok litt lite sne, men
de som benyttet føret hadde en
herlig ,tur. Formannen i Turistfor
sningen Marcus Andresen var
energisk nok til å gå på ski over
Goksjø til Geirastadir. Også et
par andre ivrige skiløpere gikk
fra Sandefjord til turisthytta igår,
men det store innrykk uteble.
i
Politiet

hadde en mann i fyllearresten
natt til søndag.
Hittegods.

Til politiet er innbragt en elg
hund-hvalp. Videre er innlevert en
sølvrevboa.

Flyutstillingen i Tønsberg
ble lørdag høytidelig åpnet ved

kst. fylkesmann D a h Y som så ut
stillingen som en historisk begi
venhet i Vestfold. "Han uttalte bl.
a.: En flyplass i hjertet av Vest
fold vil bety en løftestang for
Vestfold og fylkets næringsliv.

Tilstede ved åpningen var bl. a.
Teneralsekretær von Tangen og
mgdomsleder Harald Orvin fra
N, A, K., major Ragnar. Isaksen,

For byggene på Kjelberg er nedskrivnings-
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bidraget 5000 kr.

Fra filmen opptatt ved Sandefjords 75 års jubileum 1920. I for.
grunnen H. M. Kongen, sammen med ordfører Hoffstad og fylkes
mann Berge. I* bakgrunnen (mellem Kongen og Berge) sees fest'
komiteens formann, viceordfører P. Gulliksen.

gre generasjonar vil imidlertid
ha glede av å se filmen.

Filmingen av Sandefjords 100
års jubileum har fått en verdig og
god fremstilling i den filmen A.s
Norsk Film har tatt opp. Begi
venhetene ligger så nær innpå
oss at vi skal ikke nevne annet
enn at filmen viser den festlige
by fra den ble vekket om morge
nen av musikken — til de siste
fyrverkerisalver slynges opp mot
himlen. Hele byen er fotografert
og de aller fleste vil finne seg
seiv igjen på filmen.

1. Utarbeide forslag til regler for
ytelse av kommunal garanti til
boligbygg samt eventuelt ned
skrivningsbidrag etter at statens
betingelser foreligger.

2. Fremkomme med forslag til bo
ligbygg for kommunens regning,
med uttalelse om hvilke hustyper
og materialer bør velges, samt
hvilke tomtearealer bør benyttes
eller anskaffes.

3. Fremkomme med forslag om på
hvilken måte og i hvilken ut
strekning kommunen bør samar
beide med de grunneiere som
akter å utparselere større areal
til byggetomter.
Til medlemmer av utvalget valg

tes: Kommuneingeniøren, P. Ir
gens Odberg, Thorleif Jacobsen,
Oscar B. Nilsen og Leif Kristian
sen.

fylkesmann Dahl, rådmann Rør
holt og ordfører Martinsen, Tøns
berg, ordføreren i Sem og repre
sentanter for flyklubbene i Sande
fjord, Drammen og Horten.

Utstillingen ble lørdag og søn
dag i alt besøkt av ca. 1400.

Formasjonsfiyviiincf
over Sandefjord,

18 fly ledet oy major Isaksen,
Tønsberg.

/ forbindelse med en taktisk
manøver som luftvåpnet Kolder i
disse dager, vil det bli forma
sjonsflyvning over Vestfold. Det
usiktbare været forhindret at
dette ble virkeliggjort lørdag. —
Sandefjord Flyklubb Tiar imidler
tid bragt på det rene at det i dag
vil fly 18 fly over byen i fonna
sjoner ved 14—14,30-tiden, for
utsatt at været gjør det mulig.
Formasjonene vil bestå av Spit-
Fires, Hawkers og Fairchilds. De
står under kommando av major
Ragnar Isaksen, lederen av den
operative utdannelsesavdelingen
på Gardermoen,

Sandar?

Fra bekransningen av Sjømenns minnesmerke
den 17. mai 1945. Egill Thoresen på talerstolen.

Værforholdene var ikke så go
de ved 17. mai festligtietene, men
også denne filmen er interessant
og god. Særlig imponerende var
de store barne- og folketog.

I morgen og onsdag vises fil
men for publikum på Kinoteat
ret. Porestillingen begynner alle
rede kl. 4' og det henstilles at
barn særlig besøker de første. Vi
spår et stort innrykk. Hvem vil
ikke gjerne se sin egen by i fest
og få et glimt av seg seiv på det
hvite lerret?

Norges Bondekvinnelag har
sendt Stortingets' sosialkomité en
skrivelse hvori det protesteres mot
den foreliggende proposisjon an
gående barnetrygd, som laget fin
ner urettferdig. For det første
fordi bønder, småbrukere, fiskere,
håndverkere, småkjøpmenn og
åndsarbeidere er holdt utenfor,
dernest fordi man finner det uri
melig at det utelukkende er ar
beidsgiverne som skal betale tryg
den. Man må finne en ordning hvor
alle- familier med barn blir til
godesett — en barnetrygd omfat
tende hele folket.

Vestfold Cyklekrets holdt ordinært
kretsting i Tønsberg fredag den n.
januar under ledelse av formannen,
Carsten A. Carlsen, T. C. K. Av be
retningen for sesogen 1945 frémgikk
at Vestfolds sykkelryttere hadde hatt
en ganske god sesong tross de store
materiellvanskeligheter. Det ble bl. a.
satt ny kretsrekord over 6® km. av
ECr .sten Jensen, T. C. K. pa trden
r.; 5.46 \ Sandefjords internasjonale
jubileumsritt 26. august.

På kretstinget ble behand.et en
rekke indre anliggender, bl. a ble
trenerspørsmålet livlig diskutert.

Protest mot forslaget
til barnetrygd.

Gunnar
formann
Sandefjord bfandf

Gunnar Hegdahl.

Hegdah!, Sandefjord

Alfred Bjørvik skriver at Robert
Johansen har misforstått frøken
Castbergs artikkel og at frøken
Castberg i det hele tatt ikke om
taler skauguttas bruk av alkohol.

Alfred Bjørvik må her skrive
direkte mot bedre vitende, eller
kan han ikke lese? I frøken Cast
bergs artikkel står det bl. a. føi
gende:

Frøken Castberg anklager her
direkte og tydelig at skaugutta —
disse kjekke karene har vist seg
beruset — en påstand som nå er
grundig tilbakevist. Enten får
frøken Castberg komme med sine
beviser eller også får hun komme
med en klar og utvetydig unn
skyldning.

Ellers vil jeg si at den norske
ungdom i dag trenger ikke barne -
piker som frøken Castberg eller
andre forbudsfanatiktere. Ung
dommen av i dag er vant med å
klare sig i et knipetak. Den ha
ter hykleri og tvang. Meget over
halvparten av Sandefjords be
folkning, ja mange som nå skri
ker høyest opp mot samlag, har
under hele krigen hatt sine bren
nevinskort og kjøpt sitt brenne
vin hver måned.

Derfor vil den også gå mann av
huse den 28. januar og stemme
for samlag her i byen. Den er lei
av gauking og hj emmebrenning.

Fru Em'1'ie Håland. Hasle, fyller
tirsdag ij. ds. 8o år. Fru Hå'and er
rødt på Sjønstad i Pløyland. Hennes
mann døde for 19 år siden. Fru Hå
land har. hatt 14 barn, hvorav 10 le
ver, 27 barnebarn og 3 barnebarns
barn. — Fruen er flink og kjekk for
sine 80 år. Hun føler seg litt svmmel
av og til og liker derfor best å sitte
og strikke. Hun har et godt hjern
hos to av sine døtre på Hasle. Det er
alltid en stor hygge å komme inn t'l
fru Håland. Hun følger med i alt,
og det er nesten vanskelig å tro at
hun er 80 år.

Bandymesferskapef.

resultater:
Frigg — Lyn 2—o.
Stabekk — Mjøndalen 4—3.
Grane, Sandbika — Bestum 2 —1.
Drafn — Strømsgodset 2—2 etter

ekstraomgangen

Cyklekretsen.
søkerne fil N. M. over 100 km,

Til ny formann : kretsstyret valg
tes Gunnar Hegdah!, Sandefjord-
Styret forøvrig fikk følgende sam
mensetning: Carsten A, Carlsen,
Tønsberg (vl.seform.), Yngvar M.
Petterson, S. S. S. (kasserer og sekre
tær), Anders A. Hermansen, Eids
foss I. 1. og John Næss, T. C. K.
(styremedlemmer). Varamenn: Y.
Tangen, Sandar og Arnt Teg, Tøns
berg. Revisoren Kristen Jensen og
Alf Kjærås, begge T. C. K.

Etter Norges Cykleforbund> be
stemmelse ble valgt et dommerlaug
styre.bestående av følgende aut. dom
inere: Tangen og Hegdahl. S. S. S.,
Carl Carlsen, John Næss og Carsten
A. Carlsen, T. C. K.

Av ritt i sesongen 1946 kan nev
nes at Sandefjord & Sandar Sykkel
klubb er blandt søkerne til Norges
mesterskapet over 100 km. (eventu
elt internasjonalt ritt over samme
distanse).

Vestfold Cyklekrets har også pla
ner om å arrangere et stort interna
sjonalt propagandaritt gjennem Vest
folds byer med fellesstart : Sande i
Vestfold og innkomst i Larvik. Det
tenkes innlagt i rittet spurter før inn
kjøringen til hver by.

Måndag 14. januar 1946.

«Gutia
på skauen».

Gutta på skauen — hvem
blir ikke varm om hjertet bara
vi nevner dem? Og stolt og
takknemlig over at landet vårt
eier slik ungdom. Vårt dyreste
eie. Vår fremtids håp.

Men etter freden er det
hendt meget alvorlig og vondL.
Vi har til eksempel opplevet at
sterke saker har flytt så rike
lig at de har nådd helt inn tU
guttene våre. Og disse kjek
ke karene har nedverdiget seg
seiv og Norges ungdom ved å
vise seg beruset, endog i uni
form.

iKvartfnalene < { går ga følgende

8© åv.

Også en ungdom

ny

I JR
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Ansvcreshavende redokt0r t
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Måndag 14. januar 1946.

Oslo Skøyteklubbs nasjoanle stev
ne begynte lørdag på Bislet. Værfor
holdene var ikke de beste. Det blå
ste en bitende vind og isen var vel
hard. Desto mer fremragende var ju
nioren Ivar Marthlnsens løp over
1500 m. hvor han igjen såtte ny ver
densrekord for juniors med t d
2.22.3. Av de beste resultater kan
nevnes:

500 m. klasse A: i. Aage Johan
sen, O. I. L. 44.7. 2. Georg Krog,
Drammen 45.1. 3) Finn Helgésen, O.
S. K. 45.5. 4) Ch. Mathisen, Dram
men 46.1.

5000 m.: 1) Ch. Mathisen 8.38.1.
2) Odd Lundberg 8.41.1. 3) Aage Jo
hansen 8.43.5.

1500 m. junior: 1) Ivar Marthin
sen. Hamar 2.22.3 (ny junior-ver
densrekord). 2) Per Christiansen, O.
1. L. 2.27.7. 4) Rolf Svendsen, Tøns
berg 2.30.5.

Isen var i går fin, været strålende
og ca. 10.000 tilskuere. De beste re
sultater ble:
. 1500 m. klasse A: 1) Ch. Mathisen
.2.20.7, 2) Gunnar Konsmo 2.22.3, 3)
Aage Johansen 2.23.5. Richard Gre
ger, Tønsberg, ble nr. 12 med 2.34.2.

10.000 m. kl.A: 1) Ch. Mathisen
17.30.5. 2) Aage Johansen 17.43.3. 3)
Odd Lundberg 17.50.5.

Sammenlagt ble Ch. Mathisen,
Drammen best med 197-33 5 P- Nr - 2
Aage Johansen 198.048 p.

Det er sannelig ,ikke morsomt for
dem som steller med vinteridretten
her i distriktet. Både ski- og skøyte

løperehar ikke hatt noen anledning
til å drive sin trening rasjonelt en
nu. Ustabile værforhold nå tett opp
under selve konkurransesesongen er
ikke av det gode. Guttene får ikke
den nødvendige finpussing av formen
— noe som vil bevirke at resultatene
'akke v'l gi det rette uttrykk for hva
de i virkeligheten er god for. Meget
kan jo rette, seg ennå hvis sesongen
blir lang, men her på våre kanter har
man ingen garanti for dette hvor
værgudene leker s*-sten med noen og
hver.

Skøyteklubbens formann som v:
jevnt har pralet hver dag i den sene
re tid, tror nå imidlertid at det blir
stabile værforhold og meddeler at
man har gått i gang med ny .Islegging
på Stadion (gud vet for hvilken gang)
og håper da at banen blir brukbar
senest fra i morgen. Kanskje allerede
fra i kveld, men det beror på hvor
langt man er kommet med isleggin
gen. Det er nemlig .ikke så l't e som

Reidar Dahl gjenvalgt til
president i N. F. F.

Forbundets budsjett er på

Norges Fotballforbund avholdt sitt
40. ordinære ting i Oslo i går. Det
var møtt 427 representanten For
handlingene ble ledet av forbundets
president Reidar Dahl som ønsket
velkommen og minnet i vakre ord de
over 400 medlemmer av N. F. F. som
var falt i kr'gen. Det ble besluttet å
sende et hilsningstelegram til Kon
gen. Årsberetning og regnskap ble re
ferert og godkjent. Man g-kk så over
til å behandle budsjettet som var det
største i N. F. F.s historie. Det var

på 367.000 kroner. Det var her opp
ført 100.000 kr. til trenere, instruk
sjon og propaganda. Sekretæren As
bjørn Halvorsen redegjorde for pla
nene i forbindelse hermed. Man vil
bl. a. ansette 4—5 r'"kstrenere som
skal virke over hele landet. Kontakt
var cnnledet med England, Sveits,
Tsjekkoslovakia og Sverige ang. tre
nere. Videre ble det vedtatt et for

slag om å reise krav til den norske
regjering om opprettelse av en Nor
ges Idrettshøyskole.

Formannen :< Fredrikstad Fotball
klubb fremsate forslag om at Lyn
ble tildelt titelen Norgesmester for
1945. Dette ble vedtatt mot 3 stem
mer. På tinget ble Reidar Dahl og
Asbjørn Halvorsen tildelt N. F. F.s
høyeste utmerkelse. gul'merket. Val
gene fikk følgende utfall: Til presi
dent gjenvalgtes med akklamasjon
Reidar Dahl, Lyn. Vsepres'dent: Ha
rald Evensen, Moss. 1. styremedlem:
Gunnulf Enger, Forward. 2. styre
medlem: Karsten Granli, Spartacus.
3. Styremedlem: Charles Stahl, Skiold.
1. varamann: L. Stang, Ready. 2. va
ramann: Vichstrøm Nilsen, Fredrik
stad.

Ch.
ved

Søndagens løp.

Dårlig med
våre

Mathisen
Oslostevnet.

Ivar Marminsen ny
med 2.22.3.

367.000 kroner!

men kanskje det

ski og skøitesport på
kanter ennu -

strålende form

verdensrekord på 1500

j 500 m. kl. B: 1) Gunnar Nilsen og
Knut Pless begge 45.1, 3) Ivar Mar
thinsen 46.1.

I Best sammenlagt for klasse B ble
Ivar Martensen, Hamar med 93.533

Ip. Nr. 2 Per Christiansen, O. I. L.
95-533 P- .

Stevnet bekrefter Charles Mathi
sens gode form og man kan regne
med at han blir vårt beste kort i vin
terens internasjonale konkurranser.
Han uttalte da også etter løpene åt
han var fornøyd med formen og at

' den kommende kamp om Norgesme
sterskapet kom til å stå mellem ham
og Aage Johansen.

blir bedre snart!

gikk med i siste mildværet, og man
vil bygge opp isen best mulig før
man slipper folk ut på den. Horten
har skøyteløp søndag førstkommen
de og man håper det kan bli delta
gelse herfrå til dette stevne.

Bandykampen
som skulde vært spilt mellem Fram
og Ballklubben på Bugåfdsdammen i
går måtte avlyses da det ikke var mu
lig å få brøytet banen der oppe. Et
ter hva vi erfarer, har bandykretsen
bestemt at alle utsatte kamper kom
mer til å bli spilt etter den oppsatte
terminliste er, unnagjort.

Skiløperne

kom heller ikke i sving i går. De fle
ste renn her i Vestfold måtte aviy
ses, bl. a. hopprennet i Kjose og gut
tehopprennet på Sem. Skistafetten til
S. T. I. F. gikk også i fløyten. Men
skulde ikke været lage seg nå da! Rik
tignok er snelaget 1 tynneste laget en
nå, men litt skulde det jo hjelpe hvis
en ikke er for fordringsfull med tum
leplass i terrenget.

' Nordmøres langrennsløpere var
samlet til den første store mønstring
'- Valsøyfjord i går. Det var arran
gert en skistafett hvor 13 lag deltok
med i alt 52 mann. Øvre Surnadal
vant stafetten med tid 2.02.35.

Lunner idrettsforening avholdt
spesielt langrenn i går hvor Hal dor
Oppen, Lunner ble bestemann med
tid 58.50 min. Spesielt hopprenn ble
vunnet '' kr. A av Brand Høgnes,

Stabekk IdrettsforeniJng arrangerte
kretsrenn for Asker og Bærum med
i-alt 288 mann. I spesielt langrenn
vant i klasse A Olaf Økern med tid
48.52 min. Kretsmester J kombinert
ble Joh. Hagen, Lommedalen med
412.6 p. Diplom for beste 3-manns
lag tilfalt Bærum Skiklubb. Sigurd
Fossli, Frisk, vant klasse A i det spe
sielle hopprenn. Vnneren av klasse
C, Georg Thrane, Asker, fikk diplom
som kretsens beste hopper.

I Sør-Fron Idrettsforenlings krets
renn 1 går fikk C-løperen Reidar
Amundsen, Fåvang, notert beste t;d
med 1.10.40.

Olaf Hoffsbakken deltok i et
kretsrenn på B'ri i går og v.ste lo
vende form. Han vant sin klasse og
noterte seg for dagens beste tid 58.30.

Norsk bokseseir i Sveriige.
Ved det internasjonal bokstestev

ne i Tralleborg lørdag kveld vant
nordmannen A. Risan, Trondheim,
over Bengt Johnsen, Tralleborg. pl
teknisk knock out i 2. runde.

Torsdag.
Mannsforenlngen «Tuear» møte hos

Schelbred kl. 7- Mat medtas.
Kr. Arbeideres Kvlnneforening har

årsmøte i* lesesalen, Grønli, kl. 6.

URKE 00 MISJON

Ch. MathSsen.

Helgens skirenn.

Vår hjertelPgste takk
or all deltagelse ved vår mor Jakob
ne Johnsens begravelse.

På famil'ens vegne.
Ragna og Gunnar Hansen.

Hjertelig takk
for all deltagelse ved min kjære hu
stru og vår mors bortgang.

Chrlistiiian Larsen. Barna.

Blåkors Hfelpemisjon

•har møte tirsdag kl. 7.30. Tale av Al
lum. Utlodning; og sang. Alle veik.

Helgerød Bedehusmisjon

har årsmøte tirsdag kl. 7. Tale av
emissær Blondv-g. Mat medtas. Kol
lekt. Al'e velkommen.

Utvidet vintemite fra 9/10

Fra

ftdrø^lt

Torvet til Vera: Kl. 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 v-00,
16.00, 17.00, 19.00, 22.00*),
23.00*).
*) Kiøres bare onsdager oe lør

dager.
Fra Torvet til Tangen: Mandager,

onsdager og. lørdager. Kl. 9-°o,
13.00, 17.00, J9.00. Onsdager
og lørdager kl. 23.00.

Fra Vera og Tangen 15 mmutter se
nere.

Innlevering av pakker: Th. Haavald
sen, Torvet.

Hellcgdager innstillet.
HYSTAD—GRANHOLMEN

Hverdager:
Fra Torvet til Hystad: Kl. 8.30. 9.30.

10.30, 11.30, 12.30. 14-30, 15-30,
16.30, 18.30, 2I.3O*), 22.30*).
''•') Kjøres bare onsdager og lørda

ger.
Fra Torvet til Granholmen: Manda

ger, onsdager og lørdager. kl. 8.3c,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30. Ons
dager og lørdager kl. 22.30.

Fra Hystad og Granholmen 1s mi
nutter senere.

Innlevering av pakker: Th. Haavald
sen, Torvet.

Helligdager innstillet.
STORE BERGAN

Kjøres bare tirsdager og fredager.
Fra Aagaards Plass: Kl. 10.30, 14.30.
Fra Store Bergan is mnutter senere.
Innlevering av pakker: Pakkesentra

len, Aagaards Plass.
LANGEBY
Hverdager:

Fra Aagaards Plass med stopp på
Torvet: Kl. 9-30, 12.30, 17.30.-

Fra Langeby 30 minutter senere.
Helligdager innstillet.
Innlevering av pakker: Pakkesentra

len, Aagaards Plass 02 Th. Haa
valdsen, Torvet.

K TERRENGVIK OG ULA
Kjøres bare mandager, onsdager,

fredager og lørdager.

Fra Aagaards Plass til Kjerringvik
Kl. 8. 45, 1S;°°-

Fra Kjerringvik: Kl. 9:30-, 15-45-
Fra Aagaards Plass til Ula: Kl. 10.15,

16.30.
Fra Ula: Kl. 11.00, 17-15

Innlevering av pakker: Pakkecen
tralen, Aagaards Plass.

Medtar jkke passasierer pi strek
ningen Sandefjord—Granholmen el
ler omvendt.

ønskes leiet. Ris-Lund. Telefon 2291. Storgalen 8

med god utdannelse, bosatt i Sandefjord eller Sandar far overta ledig agen
tur : ulykkes-, ansvar-, motorvogn-, maskin-, brann-, mnbrudd-,
garanti-, syke-, reise-, glass-, vannledningsskade-, re segods- og sykke for
sikring for eldre norsk skadeforsikringsselskap. Portefølje medfølger. An
søkning med alle oplysnmger sendes dette blads eksped.sjon under b. m. 13.

VERA—TANGEN
Hverdager:

1945.

Energisk mann
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AUTO-BUSS
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LACER

MIN

3K ma)

I IJetdmsteaiiel
I aften kl. 17—19 — 21.

En dansk storfilm bygget over Cho
pms vals i cis-moll. Filmen gir en
rekke glimt av mennesker og miljøer

— 8 dramatiske ep-soder,
med

Eyvind Johan-Svendsen,
Bodi il Kjer,
Ib Schønberg,
Poul Reumert.

Barn har ikke adgang.
B-llettsalget åpner V? time far hv«r

MED DET
|mSAMMEi

SANDEFJORD K0Mr1.f| KINEMATOGRAFER

8 akkorder.

Norsk Hvalskytterforening
holder medlemsmøta [ Sandefjord på hotell Kong Carl tirsdag 15. ds.

Til behandling foreligger det nye tillegg t'l hvalloven. ,.,,.. .
Der v'i bh fellesspisning etter møtet. Tegn ng _ma være skjedd til sek

retæren o.r.sakfører Klungseth innen måndag formiddag.

Stor innskuddsauksjon
avboldes i auksjonslokalet, Torvgaten 18, onsdag klokken 2
presis Der sélges bl. a. 1ek sp:isestuemøblemiang, 1 bjerk
lemang, 2 eldre salongmøbiemanger, 1 gulvteppe, S:nger tråsymaskin- og
håndniaskiner, 1 sekretær, klæsskap, enkle Buffeer, korrtoder, fcasssdnvan.
enkle og doble senger, skrivebord, salongbord, røkebord og andre borde,
kurvbord og stoler," klæskfcte, konsulspeiler, medisinskaper, krolilharsmadras,
2 dundyner, flere puter, filleryer, dliv. stentøy og mflddagsseryis lysekroner,
bordlamper, kjorestøvkr, fi-loKii. hakkelsmaskl'n m. m. m. Auksjonsloka.et
aoent auksjonsdagen fra klokken 10.

Innskudd til reste auksjon bedes anmeldt snarest
auksjonen, henting besørges

Fellesmøter.
Fellesmøter avholdes i tia tirsdag

15. januar'— søndag 20. Torsdag kl.
i Indremisjcnens Hus. Taler:

Oberst Dahlstrøm. Indrem. mus-k
kor. Bønn kl. 19- Onsdag i Arme
ens lokale. Torsdag «Salem» Fre
dag Metodistkirken. Alle innbys til
d.sse møter.

Sandefjord Lag
av N.KU.

avholder møte på Håndverkeren t rs
dag den 15/1 kl. 20 (8). Lagsaker.
Svingom.

Styre1.

Sjømaonsforeolnsen.
Medlemsmøte torsdag 17. jan. kl.

20. ,
Forslag som ønskes behandlet pa

generalforsamkngen sendes styret in
nen 17. januar. Generalforsamling
!ørdag 26. januar kl. 19. FeP.essp s
nng. Man tegner seg på den utkgté
Iste som inndras torsdag 24. januar.

Styret.

'Sandefjord
Qrkesterforening.
Fortsatt generalforsamling i rnor

gen tirsdag kl. 19 i prøvesalen pa
Badet.

SaitdefiioFfl

GiittestBtisilsliOFps

har øvelse onsdag kl. 18.30 på San
defjord folkeskole. Alle må møte.

Formannen."

Konfirmaot

innskrivning
i Sandefjord fciirke:

Guttene møter torsdag 17. januar
kl- 16. .

Pikene fredag 18. januar kl. 16.
De som 'kke er døpt i Sandefjord,

tar med dåpsattest.
Carl Falkenberg.

f "3EG LIKER
WOSBEN/ KU
' ÅLUT» O ' "SÅ Bl
MAR 3EG KOMM
OE NYE HATTE7
U.VUER A «BE Q
\j»NSIKTER i

forestilling.
Unngå veksling

De som har anledning bør

Styret.

OLAV O. EDLUND.

JUnatealtet.
I aften kl. 17 — 18 — 19 — 20 og 21

Ncrsk revy nr. 4
Den frie verden nr. 31.

Vi 46 000.

BUlettsalget begynner V2 t'me før
hver forest'll.ng. Ale plasser er
unummerert.

Unngå veksling.

Barn har adgang til de to første
forestillinger.

Voksne kr. 1. —

benytte førestillingen kl. 17

Rute fra 3. september 1945.
Sandefjord — Strand — Skogan.
Fra Sandefjord måndag, tirsdag

onsdag og fredag kl. 10.00, is.oo
Lørdager Id. 10.00, if.op, 18.30.

Fra Skogan .30 mun. senere.
Sandefjord — Enge Årø — Knatt-

Fra Sandefjord måndag ; og lørdag
kl. ri". 15, 16.15. Tirsdag, torsdag og
fredag kl. 8. 45, H-lo.

Fra Årø 25 min. senere.

Sandefjord -r Helgerød — Bogen.
Fra Sandefjord måndag og onsdag

kl. 8.30, 13.30. Torsdag kl. 10.00,
14.30. Lørdag kl. 8.30, 13-10, 17.H-

Fra Bogen 30 min. senere.

Sandefjord — Lahelle Ringrute.
. Fra Sandefjord alle dager unntatt
lørdag kl. 12.45, 17.15- "Lørdager kl.
12.45. Fra Lahelle 15 mm. senere. La
helleruten kjøres bare om Torvet.
Stoppested vis a vis Fønix.

Pakker og godsforsendelser raa væ
re tydelig merket med både avsenders
og mottagers adresse.

JULIUS DALEN
Telefon 2986. Privat Andebu c. 141.

Reidar Johaneessms bilruter
Ruie Ira 14. november 1945

Fra Sandefjord kl. 7-iJ> H-io, 18.1
a, 23.00 a-

Fra Sørby kl. 8.oo, 15-00, 19.00 a,
23.30 a.

a kjøres onsdag og lørdag

Fra Sandefjord kl.. 9.30, 10.30 d,
11.30, 13.30 d, 16.00, 16.45 d, i7-3°>
21.30 d a, 22.30 a.

d kjøres opp Dølebakken, de andre
turer kjøres motsatt, a kjøres kun
onsdag og lørdag.

Bemerk: Grunnet
forbud mot å passere jernbanebro
en på grunn av dennes dårlige for
fatning, kjøres foreløtrg opp_ o:>
ned Stensveien. Bugården kjøres
ikke.

Fra Sandefjord kl. 8.50, 12.45. Retur
20 min. senere. Kjøres kim rirsdag
oe; fredag.

Fra Sandefjord kl. 8.50, 12.45. Fra
Jåberg 10 min. senere. Fra Skolme
rød 20 min. senere. Kjøres kun
måndag, onsdag og lørdag.

Bemerk: Alle turer kjøres først ta
Jåberg, deretter til Skolmerød, re
tur samme vei.

Grunnet forbud mot å passere Bu
gårdsbroen, kjøres ruten foreløb-g
slik.

Bilruter.

Fevang — Sørby,

Bussringén Iiaukerød,

Haukerød — Klavenes.

SkoJ merød — Furustad.

REIDAR TOHANNESSENS
BILRUTER

Telefon 3049.

Kontant opgjør erter

holmen

Barn kr. 0.50

Telefon 3008

HVA ?/TI
y HATT

TIEN /.'.'
TTROR. HUN

Stokke herredsiyre
avhoider møte på kommunelokalet
fredag den 18. januar kl. 10.

Stokke, den 10. januar 1945.
O. O. Haugen,

ordfører.(VAE)

Å,s. Busstrafikk.
Bilruter fra i. oktober r94 f

Kodalruten.
Hvitstein — Kodal kirke —

Sandefjord.

Kjøres alle hverdager.
Fra Hvitsten: kl.
Fra Sandefiord: kl. 15.^0.

Lordager:
Fra Hvitstein: kl.
Fra Sandefjord: kl. 14.00, 18.^0.
Gjerstad (Turisthytta) — Sandefjord.

Kjøres måndag, onsdag, lørdag.
Fra Gjerstad: kl. 8.1 f.
Fra Sandefjord: kl. (lørdager

kl.
Telefon: Hvitstein c. 11.
Den komb. rute Hvitstein — Andebu

— Gjein — Åbol — Sandefjord.
Alie hverdager.

Fra Hvitstein kl. 6.45 til Andebu. Fra
Bråvoid lørdag og måndag kl.
8.00, fra Gjein alle dager kl.

Fra Sandefjord alle dager kl. 15.00.
Lørdag og måndag kjøres til Brayold,

øvrige dager til Gjein.
Telefon: Hvitstein c. %6.

Bilruten Sandefjord — Hedrum.
Ruter fra 12.. desember 1945.

Sandefjord—Kvelde.
Kjøres måndag, onsdag, lørdag.

Fra Sandefjord: Kl. 6.45, 15.00 a/.
Fra Kvelde: Kl. 7.45a/, 16.45.
a/. Korresponderer med Lagendalsru

ta.

Kiøres måndag, onsdag, torsdag,
lørdag.
Fra Sandefjord: Kl. 6.45, 7.1,0 b/,

13.00 cl, 15.00.
Fra Hannes: Kl. 8.30. 13.45c/, 15.45b/
b/ kjøres torsdager
cl kiøres lørdager
Telefon: 2gX6 —

2 toms drensrør kan- lev. pr. Ivl
ell. jernbane clenne uke. Rin 2; straks

É EIENDOMMER 1

Hus på Hasle
eller Gokstad ø. kjøpt.

GEORG SOLBERG A/S.
Telefon 2488

1 4

Glat* herrerÆng v. 50 02; langt massivt
sølvkjede v. 20 tis. Eksp. anv.
Barneseng m. madras gl. vare v. 75,
sluffe v. 25 t.ls. Eksp. anv.
Fotgraftapparsfc (Kodak) m. futteral
selges v. 8o._B_jtl_9.
Elektrisk motor ti!s. 300 kr. B. m. 11.

Pent brukt barnevogn ønskes kjøpt.
Lys srå skr.sydd vårdrakt kr. 175,
m. blå si kekiole kr. 75, swagger kr.
60 Os. Alt str. 42. Eksp. anv.

1 ØNSKES KJØPT S

Ca. 100 kvm. fabrikklokale ønske-;
kjøpt eller le : et snarest i Sandefjord
eller omegn. Norsk Textil, Mon
radsgt. 1 E, Oslo.

I ØNSKES BYTTET i

% m, mørkblå ull georgette (1.40 br.)
kr. 18.20 pr. m. 0. b. i brunt eller
annet ullkjolestoff. B. m. 7.
Ubr. hcckeyskøyter nr. 41 0. b. i nr
38. Eksp. anv.
Ubr. hcckeyskøyter nr. 39—40 v. $0
0. b. i russerstøvler B. m. 12

UE!cle^wi!§Iiing,
l tysk, engelsk og grammatikk øn
skes. 1. m'ddel. B. m. 10.

Lite verkstedslokale til leie. Gjertsen,
Fønix.

I TJENESTE LEDIG É

En gjerne Pt elidre dame som vil
påta sig å stelle for et ektepar på lan
det i Vestfold, kan få god og hygge
lig post. B. m. 197 sendes Vestfold
Annonse-Eksped., Tønsberg. -
Elev ii søm mottas. Kaspara Amund
sens
En landsvant pike søkes. Oasen,
Skravestadverket. Helgerød c. 61.
Kviikk og pålitelig Viserpike søkes t'l
manufakturforretning Eksp. anv.
VJIsergutt får plass hos Jens Stens
ho!t.'

1 TJENESTE ØNSKES  

Ung lærvillig pl-ke ønsker begynner
post i forretning. B. m. 8.

Gummihansker m. fra "Myhre. Gjek
stad til Sfj. fredag kveld. Bes vennl.
lev. i eksp. Dusør.

Sandefjord—Hagnes.

ARNT BØE
Te.f. Stokke 162

Drensrør

TIL SALGS

FORSKJELLIG

TIL LEIE

TAPI

I

ClSG TAR)

Salt ost>
TOER. "3G-<3
V OM
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HArr" Il f| ltil
FRK. SMITH ,0 [P<

' 5m/J' •

M foA L lis

f

Min kjaere liustru, min mor,
svigermor og bestemor

Josefine Kristine Rove

d0de i natt io/i —46, 72 ar a;ml.
Pa familiens og egne vegne

Kristoffer Rove.
Randi BL'sgard.

Ole B"sgard.
Robert, U.S.A.

Begravelsen foregar fra Sandar
kapell onsdag kl. 13.

t
MaskinmcsW

Hans 0 Hansen's

urne ble nedsatt pa Sandefjord
kirkegard den 10.T.1946.

Aagoi Hansen. Barna.

Farving moitas

na i Jan., feb. 03 mars. Pass pa. na 0°; send inn Deres vartay.
HURTIGRENSEREN, telefon 3282
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Av 107 norske
i behold ved

Ifølge «International Whaling
Statistics» var det i 1938/39 i virk
somhet verden over i alt 314 hval
båter, hvorav 281 deltok i den an
tarktiske hvalfangst. Vi har ennå
ikke noen oversikt over den sam
lede deltagelse. av hvalbåter ver
den over i 1939/40, skriver «Norsk
Hvalfangst-Tidende», men delta
gelsen i Antarktik var i nevnte
sesong 238. Herav var 96 norske,
79 britiske, 49 japanske, 8 panam
anske og 6 argentinske.

Den 9. april 1940 befant det seg
utenfor Norge 107 norske hvalbå
ter. Av disse var 80 båter i be
hold ved fredsslutningen.

Av de britiske båter er 48 i be
hold, foruten noen sydafrikanske.

Ved krigens utbrudd 9. april
1940 var der under bygning eller
kontrahert ved norske verksteder
6 hvalbåter. Disse båter ble over
tatt av tyskerne, som også i de
påfølgende krigsår lot bygge et
stort antall båter i Norge. Disse
etter tysk ordre byggede båter
fikk samme spesifikasjoner som
våre nyeste hvalbåter, og de ble
utstyrt og armert som forpostbå
ter. Etter hvert som de ble ferdig
bygget, ble de satt inn i forpost
tjenesten.

Ved krigens slutt var de hval
båter som befant seg innen tysk
maktområde spredt over hele
Nordeuropa. De fleste av dem ble
etter Tysklands kapitulasjon
straks tatt i bruk av de allierte
stridskrefter, som anvendte dem
til mineopprenskning og annen
marinetjeneste. Men snart kunde
et antall båter frigis for å stillen
til disposisjon for hvalfangsten.
og disse båter ble nå etter hvert
dirigert til verkstedene for om
bygning og reparasjon.

Også de hvalbåter som under
krigen hadde vært under de alli
ertes kontroll og av disse var om
bygget til marinefartøyer, var
delvis å gjenfinne på de fjerne
ste steder av verdenskartet. Bå
ter som hadde vært anvendt i
Østen og i afrikanske farvann bie
dirigert til Durban og Cape Town
for ombygging til hvalbåter igjen
— («re-conversion»), andre ble
sendt til Halifax, til St. John's ;
N. F., til England, til Montevideo,
etc.

Étterhånden ble i løpet av vå
ren og sommeren godt og vel 100
norske og utenlandske hvalbåter
frigitt fra marinetjeneste, hvorav
omtrent halvparten ble dirigert
til norske verksteder, til hvis ka
pasitet det fra juli-måned av ble
stillet ganske store krav. Båtene
viste seg ved tilbakeleveringen å
være til dels meget nedslitt og
medtatt, så verkstedene ble stillet
overfor et stort og vanskelig ar
beid. For å kunne overkomme det
te var det delvis nødvendig for
verkstedene å stille annet repara
sjonsarbeide tilside, idet der ble
gitt prioritet til hvalbåtene. Om
byggingen bød da også på used
vanlige vanskeligheter. Materiai
mangel har gjort seg gjeldende i
meget stor utstrekning. Ikke
minst har det voldt store anstren
gelser og vanskeligheter å samle
de betydelige mengder av det spe
sielle hvalfangstutstyr som for 5
år siden ble lagt i land fra hval
båtene, da disse ble rekvirert til
marinetjeneste. Dette utstyr har
man til dels mattet hente hjem
fra Tyskland, England, Kanada
etc, og med de innskrenkede
transportmuligheter man for ti
den råder over, har det vært man
ge vanskeligheter å overvinne før
materiellet har kunnet bringes til
reparasjonshavnene. Ennå finnes
det adskillig fangstutstyr både i
utenlandske havner og i Norge,
som det hittil ikke har lykkes å
skaffe tilbake fordi skipningsmu
lighet mangler,

Ca. lOO norske og uten
landske hvalfoåter frigitt

Halvparten av disse er ombygget
og reparert ved norske verksteder
- et arbeide søm bød på used

vanlige vanskeligheter.

fra marinetjemesten.

En interessant oversiktsartikkel
i Morsk Hvalfangrst-Tidende.

fattende arbeid er lagt i hendene
på Statens Skipsfartsdirektorat
(avdelingssjef kapt. Steinar Heg
gemsnes), som i samarbeid med
Mr. A. Miller-Stirling (DMWT) m.
fl. har foretatt allokering av så
vel de norske som de britiske
hvalbåter til norske verksteder, og
som har overlatt til De Norske
Hvalfangstselskapers Forbund å
forestå ombyggingen og repara
sjonen av de frigitte norske båter,
samt å disponere de hvalbåter som
tilhører den norske stat, eller hvis
eiendomsforhold ikke er klarlagt.

Som konsulenter under ombyg
gingen fungerer firmaet Arnesen,
Christensen & Co. A/S for de nor
ske båter og ingeniør Herman
Christensen for de britiske båter
som reparerer i Norge.

Fordelingen av hvalbåtene for
Sydhavssesongen 1945/46 er ba
sert på en avtale mellem de bri
tiske selskaper og De Norske Hval
fangstselskapers Forbund etter
det prinsipp at britiske båter for
deles blant britiske selskaper og
norske båter samt de i Norge byg
gede båter for tysk regning forde
!es blant norske selskaper.

Mellem de norske selskaper som
skal drive fangst i sesongen 1945
—46, er hvalbåtene * blitt fordelt
etter en klassifikasjon som tilsik
ter å oppnå en mest mulig rett
ferdig fordeling av nye og eldre
båter.

Administrasjonen av dette om-

89 hvalbåter skal i år fange for
norske og britiske fl. kokerier og
landstasjoner, samt for den ar
gentinske landstasjon Grytviken.
Syd Georgia.

Av disse 89 hvalbåter er 6 byg
get i år ved Smiths Dock. De øv
rige 83 hvalbåter er reparert el
ler ombygget ved følgende verk
steder:

Norske verksteder:
A/S Framnæs mek. Værksted,

Sandefjord: Gaupe ex Kårnten,
ex Nordkap, Nor V ex Su

detenland.
A/S Moss Værft & Dokk: Kreps
Krebs, Nor II ex Lomé 03, Nor

III ex Siidwind.
A/S Akers mek. Verksted, Oslo:

Nor IV ex Helgoland, Suderøy VII
;X Flandern, Southern Spray.

Glommen mek. Verksted A/S,
Fredrikstad: Skudd II, Thorgrim
ex Rau 7.

Kaldnes mek. Verksted A/S,
Tønsberg: Kos XXIV ex Seeteu
fel, Gos I.

A/S Fredrikstad mek. Verksted:
Krill ex Waage, Suderøy VTII ex
Orion, Southern Wave, Sposa.

A/S Bergens mek. Verksteder:
Star XXIII, Pol Vin.

Tysk krysser som
prøveklut,

(NTB fra Reuter). Marinede
partementet meddeler at den ty
ske krysser «Prins Eugen», som nå
ligger i Bremerhafen, vil tiltre rei
sen til Boston i helgen, hvor den
vil bli brukt til eksperimenter. —
Marinedepartementet vil ikke ut
tale seg om det gjelder atombom
beeksperimenter.

Einstein om Palestina.
Washington, 12. jan. (NTB. fra

Reuter.) Den verdenskjente jødi
ske vitenskapsmann Albert Ein
stein uttalte i går til den britisk
amerikanske Palestina-kommisjon
som for ti den hol der møte i Was
hington, bl. a.: Jeg har aldri vært
for en jødisk stat. Det er. en gam
meldags og anakronistisk idé. Eu
ropa er syk av nasjonalisme,

Washington, 12. jan

hvalbåter var 80
fredsslutningen.

r

De norske hvalbåtene gjorde en glimtende innsats i krigen mot

Nylands Verksted, Oslo: Capitan
Nunes, Helier II.

Sarpsborg mek. Verksted A/S:
Southern Breeze, Terje V, Unitas
IV, tidligere tysk, Unitas V, tidli
gere tysk.

A/S Pusnes mek. Verksted,
Arendal: Southern Foam, Hval I
ex Rau 12.

P. Høivolds mek. Verksted A/S,
Kristiansand: Kos V.

Kristiansands mek. Verksted
A/S: Southern Shore, Southern
Star.

A/S Langesunds mek. Verksted
Bouvet I, Sabra.

Mjellem & Karlsen, Bergen
Hval VI, Hval IV.

Haugesunds mek. Verksted, A/S
Terje IV.

Trosvik Verksted A/S, Brevik
Bouvet 2.

A/S Rosenberg mek. Verksted,
Stavanger: Storå.

Utenlcmdske verksteder:

Walvis Bay: Ottern, Thorgaut,
Thoris, Pol VII, Globe VIII, Globe
IX, Thorfjell, Thorfinn.

Norsk protest
mot sykkel

import.
Stavanger, 12. jan. (NTB.) Det

har som kjent gått meget bestem
te forlydender om at det vilde bli
importert femti tusen sykler fra
England.

Sandnes Jern- og metallarbeidej
forening vedtok før jul å proteste
re mot denne import. Foreningen
har nå fått melding fra Gummi
kontoret om at - ryktet om import
av disse sylker savner et hvert
grunnlag og at det ikke vil bli til
ladt" noen import.

Hvad med tyskerne
hos de nøytrale?
Washington, 12. jan. (NTB. fra

Reuter.) Afganistan er det eneste
nøytrale land som fullstendig er
villig til å etterkomme de alliertes
anmodning om å utvise alle
«uønskelige» tyskere, meddelte den
fungerende amerikanske utenriks
minister, Dean Acheson, i går.

Eire har ennå ikke svart på an
modningen, og mindre enn 10 pst.
av tyskerne i Portugal er blitt
hjemsendt, sa han videre. Argenti
na har tilbakevist alle tilbud om
hjelp til å transportere tyske agen
ter tilbake til Tyskland. Ministe
ren opplyste til slutt at man frem
deles fører forhandlinger om de få
tyskere som oppholder seg i Vati
kanstaten.

Streikene i U.S.A.
(NTB fra Reuter). Forhandlingene

både i forbindelse med stålstre:kene
og General Motors-streikene er brutt
sammen. Stålarbeiderne v'l gå til

' massestreik fra -kl. 6 måndag morgen
(norsk tid).

i American Telephone and Tele
grahp Company som er det største
tel. fonselskap i USA, kunngjorde i
går kveld at bare 5 prosent av den
normale fjerntrafikk til og fra New
York blir effektuert på grunn av te

| str$%,

New York, 12. januar

SANDEFJORDS BLAD

aksemaktene.

Cape Tovn: Busen 4, Busen 6,
Busen 8, Busen 9, Southern Gem.

Halifax: Star XVI, Suderøy IV,
Suderøy V, Suderøy VI.

Emden: Wiking IX, tidligere
tysk, Wiking X, tidl. tysk, Unitas
X, tidl. tysk, Wiking 6, tidl. tysk,
Wiking 8 tidl. tysk.

Kiel: Wiking 1 tidl. tysk, Wik
ing 2, tidl. tysk, Wiking 3, tidl.
tysk.

Durban: Sorsra, Solvra, Satsa,
Sahra, Southern Chief, Soika, Kos
VII, Kos X.

Sz . John's, New Foundland: En
ern, Toern.

Bristol Channel: Gos VI, Gos
VII, Kos XII.

Palmers Shipbuilding, Tyne:
Hektor 7, Skudd VI.

South Georgia: Don Miles, Foca,
Morsa, Narval, Orca, Skua.

Et sammendrag av ovennevnte
viser således at 37 hvalbåter er
reparert i Norge, 21 i S. Afrika, 5 i
England, 4 i Halifax, Canada, 2 i
St. Johns, N. F., 8 i Tyskland, 6 i
Grytviken, Syd Georgia.

NS-mann starter blad
før hans sak har

vært fremme.
Vi sitter og blar i et nummer

av «Barna og Vi» — redaktør
Fred E. V a 1 e u r.

Tidligere redaktør av det bar
nebladet som ble trykt hos Ha
raldssøn, hvis sak snart skal opp.
Redaktør av AT-bladet, sekretær
i Arbeidstjenesten — og medlem
aviVS.

Kan et medlem av NS starte og
drive og redigere et blad nå? —
Øyensynlig — så lenge saken ikke
har vært oppe og ikke henlagt.
Skjønt en hører jo stadig i andre
yrker om susPensloner, spillefor
bud og den slags. Vi hørte forle
den om en ganske kjent fiolinist
som for tiden er avisbud, skriver
«Ddagbladet», isfrontens hoved
organ.

Var det svarte
børs det kaltes?

Det har i de siste måneder vært
rettet mange forespørsler til ma
nufakturforretningene om- det ikke
snart blir bedre utvalg i dresser,
og mange spør etter engelsk tøy
av gammel kvalitet. Svaret har
vært negativt, men nå hører vi at
det enkelte steder i landet har
vært solgt dresser av engelsk
kamgarn — riktignok bare gan
ske få. Heldigvis, får man si, for
prisen er fantastisk — 780 kroner!

Under krigen pleide man å kalle
denslags for svartebørs — og de
som forestod slik omsetning for
svartebørshaier.

Politifullmektig Fabrot i Kri
stiansand ble enstemmig frikjent,
meldes til «Aftenposten». Det er
helt på det rene at tiltalte har ar
beidet for norske interesser på en
fortjenstfull måte og opptrådt som'
en god nordmann.

Han meldte seg ikke inn i NS
for å tjene fienden, men for å dek

seg bak en maske.

Einstemmig
frifunnet.

wmmmmmm^mmm:.

Forsøk
det er

Ved tilstrekkelig kunstgjødselmengde.

Efter mange byfolks tro er sofaen
bondens tilfluktssted når jorden har
gitt grøden fra seg om høsten. Da
går han i dvale og sur på labben.

Men seiv om vi mener at bonden
har «en stille t-d» så er det -nnefor

stått at det er en forskyvning i deres
gjøremål.

Jeg tror en kan gå så langt å si at ;
rasjonelt jordbruk er det denne års
tiden som legger grunnlaget for årets
produksjon. Nu om dagen er det
mange som gjør opp regnskaper, leg
ger planer og foretar innkjøp av

kunstgjødsel, såvarer og driftsmidler
av alle slag. På denne tid av året
blir såkornet valgt ut og sendt til
rensning, beising og analyse. Og et
tersom vi får alt vi trenger fr gitt
blir det lettere å legge .planer. Kan
skje vi allerede fra neste år kan reg

(NTB). I den nærmeste fremtid
vil den norske møbelindustri igjen
kunne begynne å fremstile kvali
tetsmøbler. Men det sier seg seiv
at det i disse 5 årene er blitt opp
samlet et ston behov slik at møb
lene hvis de skulle selges belt fritt
sikkert ville bli bortbestilt mange
måneder i forveien. For å sikre
at de krigsskadelidte skal bli til
godesett, har derfor Norske Tre
importørers Forening, Møbelhand
lernes Landsforbund og Møbelpro
dusentenes Landsforening beslut
tet at alle de møbler som tilvir
kes av importert virke skal for
beholdes krigsskadelidte.

ska! ha barn.
Et uventet avbrudd i produksjons

planene tU filmprodusentene i Hol
lywood og som får produsentene til a
rive seg i håret av fortvilelse, er inn
traffet etter at en rekke av Holly
woods stjerner venter seg barn. De
ventende mødre skal være Deanna
Durbin, Judy Garland, Dorothy La
mour og Gloria de Haven. Storken
har med andre ord slått ned i filmens

paradis, men blir ikke like velsett
over alt > ' Hva nå med pin-up hilde
ne? spør et filmblad.

Alle bordellene i Paris vil bli
stengt med det første. I stedet skal
de tas i bruk som klinikker for ve
neriske sykdommer eller bli boli
ger for hjemløse familier. I alt
finnes det 170 bordeller i Paris
som «sysseletter» 1500 kvinner. —
Allerede før kr-gen var «omsetnin
gen» oppe i 1 milliard franc i året.
Den kontrollerte gatetrafikken om
fatter 6600 kvinner. Dessuten dri
ver flere tusen kvinner med tra
fikken uten noen politikontroll.

At bordellene stenges skyldes
først og fremst at man vil stoppe
den trafikken mange menn driver
med å tvinge hustruene sine til å
skaffe dem ekstra inntekter på
denne måten. Ikke mindre enn 80
prosent av kvinnene i bordellene
er gifte og tvunget dit av menne
ne. Man har fastslått at bordelle
ne utgjør en vesentlig del av smit
tekildene for de veneriske sykdom
mene. Det vil nå bli opprettet en
kvinnelig politibrigade som skal
overta kontrollen med gatetrafik
ken.

sener vitner.

Sunnreten er den kostbaretste, men
allikevel den dårligst bevoktede skatt
på jorden.

Søvnen er våpenstilstanden i kam
pen for tilværelsen.

Dovenskapen er kjedsomhetens
mor og fattigdommens bestemor,

2000 kg. høy pr.

Det er i denne årstid at grunnlaget legges
for et rasjonelt jordbruk.

Kvalitefsmøbler på
markedet igjen.

Men de forbeholdes

krigsskadelidte.

Stjernene

Bordellene i Paris blir
klinikker for veneriske
sykdommer.

Ettertanke.
En ren samvlttighet oppveier tu

mulig
Sandar viser at

ne med opphevelse av kunstgjødselra
sjonen. Da først kan vi regne med
fart i produksjonen og jeg spår en
anvendelse av kunstgjødsel som langt
overstiger førkrigsnivået. I Sandar
har vi enkeltforsøk som viser at det

er mulig å få opp til 2000 kg. høy pr.
mål i gunstige år og med tilstrekke
lige kunstgjødselmengder og 2 høst
inger.

Konsulent Tønnesson har overfor

oss uttalt at de gjødselmengder man
før brukte til en eng kan økes med
opptil det dobbelte og med avgjort
lønnsomhet. Her har vi en av de

viktigste muligheter for rasjonalise
ring og lønnsommere drift_

Denne tiden av året har bonden

muligheter for å møte opp i sine lag
og foreninger for å drøfte felles in
teresser. Vi har som alle andre sten
der l : gget organisasjonsmessig i død
vannet under krigen når det gjelder
våre fagbevegelser. Den store man
gel på arbeidskraft bidrog i hele
sommer til at det var umulig å møte
i den utstrekning som var ønskelig.
Det er derfor håp om at alle som kan
komme : fra, møter nu mannjevnt og
gir sin tilslutning spesielt i en hoved
organisasjon som i disse dager vU få
en fornyet virksomhet satt i sving i
Sandar og i distriktet omkring Sande
fjord for øvrig.

vil nås, bare alle gjør

Norsk Telegrambyrå har spurt
landbruksminister Kr. Fjeld om
det er strengt nødvendig med en sterk
skogdrift i vinter.

— Det kvantum som er planlagt
fremover betinger på ingen måte no
en . sterk drift, svarer landbruksmi
nisteren Kvantumet er 6.5 mill.
kbm. Den årlige t-lvekst i våre sko
ger, er beregnet til ca. 10.5 mili. kbm.
Når vi setter alt inn på å få gjennem
rørt årets drift etter planen, er det i
første rekke for å hindre arbeidsledig
het i treforedlingsindustrien på grunn
av mangel på råstoff. Videre er det
av den største betydnlng å skaffe
de nødvendige materialer til gjenopp
bygningen, og endelig for å nytte ut
de for tiden forholdsvis gunstige
eksportmuligheter.

Fra visse strøk av landet er det fra

ledige skogsarbe-dere kommet klage
over at det går svært trått med å
sette i gang drift_ Dette er bekla
gelig. Skal det lykkes å komme gjen
nem denne vanskelige tiden, er det
nødvendig at alle, hver i sitt virke
og hver i sin næring,, går positivt inn
for oppgåvene.

Ved en smule forsert drift ut over

ettervinteren, skulle det gå an å få
fram det planlagte kvantum. Men
det er betinget av at alle tar ansvaret
alvorlig og gjør sitt beste. Det er i
tilit til dette at hogstpålegget i år sø
kes gjennemført frivillig.

Grieg på norske

(NTB). Skal forlagsretten til Ed
vard Griegs verker bli ført over på
norske hender? Dette spørsmål rei
ses av en innsender • Morgenavisen i
dag.

Innsenderen skriver at når Norges
krav på erstatn-ng fra Tyskland en
gang i fremtiden forhåpentlig skal
realiseres var det da ikke naturlig
å få Edvard Grieg hjém, d. v. s. retten
til å utgi hans mus-kalske verker. Nå
har vi sjansen og den er slett ikke
dårlig p Peters Musikkforlag i Leip
zig kjøpte denne retten i sin tid, og
siden har Tyskland tjent millioner på
verkene. For Norges vedkommende
ville erreretten til å utgi Edvard
Griegs verker ha nasjonaløkonomisk
betydning.

Harmoniens styre har tatt spørs
målet opp. Saken vil bli "tatt opp
gjénnem regjeringen.

Norsk selskap for fotograf"'sk
konkurranse «Sort og hvitt» bedøm
mes i år av Drammens kameraklubb.
Det er kommet inn 194 bilder, fordelt
på 49 deltagere. Bedømmelsen fore
går i disse dager.

Måndag 14. januar 1946,

Årets' hogstkvantum

få

sitt beste.

hender?
Forlagsretten er tysk.

Black & White

opptil
mål.

Bergen, 12. januar

Finn Fram.
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To fronter
partiet

1 år og 6 iStféffefi tvangsarbeid eo 2000
kroner i hndragwng.

Lørdag ble den tredje og siste sak
tehandlet av Agder lagmannsrett '.
Larv-k for denne gang. Det var Ivar
Andersen, Nanset, f. 1897, som
stod tiltalt etter landssvikanordmn

*gen. Retten ble ledet av lagmann
Aane s e n, aktor var h.r.advokat
Meyer og forsvarer var o.r.sakfører
Olaf Næss.

Tiltalebeslu^ingen

gikk ut på at tiltalte meldte seg inn
i NS oktober 1940 og sto som med
lem tU kapitulasjonen. Han var også
medlem av KO. Mars 1942 ble han
oitnevnt til propagandaleder for Hed
rum lag av NS. En stund var han
lagøkonomi-leder i Tjølling, Larvik,
Hedrum, Lardal, Brunlanes og Sta
vern lag av NS. Fra juli 1942 har
han virket som lagfører i Hedrum.

Han var medlem av Hedrum her

redsfng fra 1942 og var med på å
bev-lge 500 kr. til den norske legion,
500 kr. til NSH og 1000 kr. til Front
kjemperkontoret.

Fra 15. desember 1944 var han et
ter søknad ansatt som bestyrer av
Larv'k Arbeidskontor. Han av1 øste i
denne st'11'ng bestyrer Reidar Hansen
med henblikk på en mer effektiv
håndhevelse av «loven» om' arbeids
innsats.

Han sluttet seg til Hirden ; novem
ber 194 1 og han deltok i h:rdopp
marsjer. ' Videre har han deltatt i
et 3 ukers våpenkurs i Ho1 mestrand
høsten 1943. I juni 1944 deltok han
i et kurs * Holmestrand med eksersis

og. våpenbruk, med henblikk på tje
neste : Hirdens bedr! ftsvern. Etter
utdannelsen ble han sendt til Høy
anger, men han ble syk og fritatt for
tjenesten.

Tiltalte erklærte seg ikke skyldig

Tiltaltes forklaring
'gikk ut på at han arbeidet som

vaktmann ombord på fl. k. C. A.
Larsen da krgen brøt ut i Norge.
Han ansa tyskerne som fiender. men
han kom tU den slutning «etter å
ha lest mange gode artiker i Fritt
Folk av ledende menn» at det var be
dre å ha et norsk parti som kunne
-vareta de norske interesser i stedet
tor at tyskerne skulle ta hele makten.

Mange tillitsverv, men —
Lagmannen eksaminerte tiltate

nøye om titalen» forskjellige punkter
og tiltalte forklarte om medlemsska
pet : KO at det var en utmerke1 se
som ble alle lagførere til del. Som
propagandaleder har han ; kke utret
tet det minste, bare fått utnevnelsen.
I egenskap av lag 1 eder hadde han til
oppgave å. være den lokale politiske
leder, og dessuten å kontrollere at
medlemmene gjennemførte den nød
vendige propaganda som han seiv så
sørge1 'g forsømte.

2 fronter Innen partiet.
Lagmannen: Men hva kunne

grunnen være til at De som hadde
vært så 1-te aktiv ble utnevnt til lag
leder?

Tiltalte: Det oppstod 2 fronter
innen partiet ' Larvik, en radikal og
en moderat. (Forarget). For det er
ikke tvil om det fantes en del gang
stere her ' Larvik.

Ved hirdaksjonen mot Østlandspo
sten, bokhandlerne og Treschow 1
1941 f kk jeg ordre om å delta, men
jeg nektet. Aksjonen hadde t ; l følge
et større basketak mellem frontens
hvor de radikale som hadde foretatt
aksjonen, måtte bite i gresset. Den
davrende h'-rdlede!se ble avskjediget,
og jeg rykket opp som lagleder.

L  ndon-lytter.
Tiltalte fortalte videre at dette

motsetningsforholdet : nnen partiet bl
a. hadde til følge at han ble anmeldt
til det tyske s': kkerhetspoliti for å ha
lyttet på London. På lagmannens
spørsmål om han virkelig hadde lyt
tet, sier han noe motstrebende: «Jeg
har jo kanskje lyttet en del, men —
Jeg fortalte aldri noe til noen!» Til
talte hadde også gått inn for å få fri
gitt norske fanger hos det tyske sik
kerhetspoliti ved å bruke sin innfly
telse hos den høyere ledelse.

Mot fron^kjempebevilgixbig.
Med hensyn til bevilgningene i her-
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Ij*ig:Ieder Ivsir Andersen,
Hedrum tilhørte den

99moderate".

 av NS. Han anslo tiltaltes e-endom >

møw mm \m Hedrum til en verd; av 6—7000 kr.
& \å I 1£ Mart.-'n Zimmermann, fhv. na

  1 W 1  zi ordfører i Hedrum, bevidnet at til
talte tilhørte den «moderate front»
og at han hadde forhindret at de 20
skogsarbeidere ble utskrevet. Vidnet
erklærte at Andersen hadde arbeidet
: den retning - flere tilfeller.

Arbeidsbestyrer Re-dar Hansen
hadde aldri gitt utenforstående noen
«runn t'l å tro at han gjerne ville bli

jobben sin som bestyrer. Han
mente om s'n avskjedigelse at den be
foretatt for at NS skulle få et nytfg
redskap • sin hand.

Kontorist Sten-Olsen mente at til-
tc> aldri hadde plv rket noen til å

redstinget t il legionen, NSH og front- g* :nn = NS.
kjemperkontoret, fork'arte han at p c : tikonstabel Arne Michael
hari ikke var med på den første be- 's e n fastholdt rikfghen av den
vilgning. Han hadde som lagfører rapport over tiltalte forklar ng han
oåtegnet og oversendt ordføreren en hadde skrevet, og lom aktor doku
anmddning om bevilgning fra fylkes- menterte tidligere i saken. Av den
iøreren. Det samme var tilfelle også fremgikk at tiltalte i alle fall hadde
ved de andre bevilgningene skjønt vaert med ien hirdoppmarsj i Ber
han da satt i herredsstyret. Seiv had- gen.
de han a!dr direkte støttet dem, da , Som vidner ble også avhørt forret
de var ham meget i mot. ningsfører Erling Od b e r g og fhv

Med innkallelsen til våpenkursene ordfører Rolf B. Høvik.
Holmestrand '{ulgte en trusel om at

 Jen militære straffelove ble å anven-
dé Kvis han undro seg. De siste 14 ., ,-. ., , , .
dager av kurset fikk H. B. ble han i Aktor la :nn egg under prose-

talt holdt i arrest. Han Vekt P**4 tltalte hadde hatt
,vVm 0U ta , - s l x + 1 *.- "e høyeste tilkdsverv innen partiet,:yKmeldte seg uten aha foretatt aktiv ol , r • 1 1 •
< •___+„ tt w r ° u + + °g matte derror 1 høyeste grad gjøres-]eneste.« Han nektet for aha tatt D ... , . ';> & &J , ,
i al ,- 1,<..,J~ ~, • ansvarlig tor de nandl-nger som ble.'el 1 Ivrdoppmarsjer. ... , „ , , f.utført mot vart land. Aktor mente

at tiltalte uten tvil hadde ønsket de
bevilgninger som ble gjort. Hadde
han ikke det, hadde han unders!ått
henstillingene fra fylkesføreren. En
måtte også legge stor vekt på tjenesten
ved arbeidskontoret.

Vrbeidsbes*yrer Andersen —

Med hensyn til stillingen som ar
 eidskontorets bestyrer tiltalte over
tok, så hadde han hatt inntrykk av
at bestyreren gjerne ville bl: fråtatt
eg sitt verv. Dessuten var tiltalte
nnstilt mot arbeidsutskrivningen. og

vdle nytte s-n posisjon til å unngå
'Usse. Før han ble bestyrer av ar
i eidskontoret, hadde han vært med
på å få 25 skogsarbeidere fritatt for
-i.tskrivning. Som bestyrer hadde
han sabotert en ordre om å skrive
ut 20 snekkere til tyskerarbeid.
God NS-mann.

Aktor fant ikke å kunne nedlegge
påstand om noen bestemt frihets-

Aktor overtok eksaminasjonen av straffj men overIot det ti] rettens
a skjønn. Han ndla påstand om at

Aktor: Var De oppmerksom på tjtalte idømtes tap av begrensede ret
zt NS støttet tyskerne? t;gheter iIO inndragning av et

Tiltalte: Det ble jeg først senere. Wøp p| 23x3,50 som var hans lønn
— Var De enig i det? , om arbeidsbestyrer og betaling av

' e: ' sakens omkostninger.
— Hvorfor ble De da stående? i
— Jeg ville gjennemføre program- ' . Fo"vareren fremhevet i sitt inn

egg tiltaltes innstilling mot de agres
sve elementer i NS. Forsvareren
mente også at tiltalte ikke kunne
dømmes for bevilgningene i Hedrum
herredsting, i det han bare hadde
fremsatt forslag om dem.

I Forsvareren frarådet på det be
stemteste at tiltalte ble dømt til inn
dragning. Det ville utelukkende ram
me hans familie. Forsvareren nedla
på stand om at tiltalte ansåes på mil
deste måte..

Aktor refererte en skfivelse fra E ; -
nar Hem om at tiltalte måtte be

legnes som en god NS-mann, og at
ntet tydet på at han ikke gikk aktivt
:m for arbeidet.

Tiltalte: Ja del* er riktig. Jeg
T-kk,inn for NS's program, men ikke
ior det gale det gjorde. Jeg ble an
: ;tt som en bra og hederlig mann fra
den øverste ledelse, men som en dårl : g
mann fra den radikale front i Larvik.

Vffldneavhøringen
Etter at forsvareren hadde stilt til

talte noen spørsmål, ble vidnene av
hørt. — Lensmann Dahl, Hedrum,
kunne gi tiltalte attest for å ha vært
et særdeles ivrig og nidkjært medlem

FI yut s t

Plyutstillingen i Tønsberg har
lått flyvningen og flyklubbenes
arbeid frem i dagens lys og gjort

i et til dagsaktuelle saker. Vi må
ierfor spørre oss seiv om flysa -

i;.en og flyklubbens. arbeid i Tøns-'
i:erg er omfattet med så meget
tørre interesse enn her i Sande- 1

 jord og om de er kommet så me-'
:et lenger.

Til det første må vi dessverre
svare ja. Fordi ikke bare klub
bens medlemmer, men også myn
dighetene og utenforstående har
gått inn for utstillingen og har
lovet all mulig støtte i fremtider.
I løfter og direkte støtte har de
erkjent den store betydningen av
såvel modell- og seilflyvning som
motorflyvning.

På denne måten er interessen
enda ikke kommet opp i Sande
fjord. Men flyklubbenes arbeid er
i dag ikke som før krigen en pri
vatsak og en hobby, den er frem
for alt en landssak og må trekke
oss alle med om vi ikke skal bli
handicapped, det er en forsvars
sak og vil bli vår nye næringsvei.
Klubbene er derfor i dag midlet
og ikke målet.

Sandefjord flyklubb
yar en av de første klubber som

Sandefjord
Sandefjord Flykliabbs virksomliet.

innen nazi-

Prosedyren.

Totalte hadde også erklært at han
• kke hadde hatt noe med organisa
sjonen av hirden å gjøre. Aktor kun
ne im'dlertid tidligere i saken doku
mentere at han hadde utv ; rket at
det b!e tilsatt en ung leder av hir
den, i Larvik.

Dommen

falt lørdag kveld. Tiltalte Ivar An
dersen ble dømt til tvangsarbeide i i
år og 6 måneder, 2000 kr. i 'inndrag
ning og 50 kr. i saksomkostninger.
Domfelte forlangte betenkningstid.

gikk til rekonstruksjon etter kri
gen og fikk da straks et medlems
tall på over 100. Den har hatt
tre medlemsmøter i året som
gikk — det vil si i høstmånedene
— og har hatt to kurser i gang
for sine medlemmer i navigasjon
og meteorologi med vel 50 delta
gende.'

Modellflygruppen
er antagelig den som mest er
blitt forsømt hittil ,og grunnen
har ene og alene vært material
vanskelighetene. I disse dager er
fire av medlemmene i gang med
bygging av tre fly av samme mo
dell, som klubben har fått mate
rialer til. De skal bygge dem
sammen for å få de samme erfa
ringer og for siden å kunne lede
hver sin gruppe av juniorer.

Man vil da kunne få så mange
byggesett man har behov for. Og
vi vil spå at behovet blir stort. Så
vil man snart kunne arrangere
konkurranser for medlemmene
og kanskje innby Tønsberg.

Modell-flybyggingen er over
måte viktig for å gjøre de yngre
«airminded». Det har man for
lengst innsett cg det arbeides
med å få modellfly-byggingen
inn i sløydundervisningen i sko-:

II
februar.

n s

SANDEFJORDS BLAD

Sandar formannskap har hatt rekke andre fiskere i herredet
møte og blant annet fattet føl- hadde fått. Det ble bevilget %
gende beslutninger: j av den på fiskerne fallne andei.

— Det forelå søknad fra opp-' Det forutsettes at Sandefjord
sitterne i Freberg—Lahelleområ- dekker 1/3 i likhet med tidligere.
det om anlegg av vannledning. — Sandefjord Turn og Idretts-
Kommuneingeniøren hadde av- forening og Haukerød Idrettslag
gitt en uttalelse hvori han bl. a. ?økte om reduksjon i utgiftene
anfører: Vannverket kan ikke iu-, ved benyttelse av Sande gymna
bygges til Freberg—Lahelle—Sju- stikkiokale. Formannskapet men
enga før vi får en ny hovedled- te at lokalet kunne stilles til di
lling fra Midtås og frem til Nil-
sesvingen—Kongshaugen, idet
rørledningsnettet i hele vannver-

I kets østre strøk er så høyt belas
i tet at. man ikke vil få rimelig
trykk om man nå utvider mer
østover. Når denne nye hovedled
ning kan bli ferdig er ikke bare
et bevilgningsspørsmål, men og
så et spørsmål om arbeidsfolk og
leveranser, samt om å få tilrette
lagt forholdene på Midtås så man
kan ta ut en ny hovedledning på
nordsiden av bassenget. Under
henvisning til kommuneingneiø
rens uttalelse vedtok formann
skapet at søknaden for tiden ikke
kan imøtekommes.

— lÉn søknad til poststyret fra
opnsitterne på Natholmen om
forlengelse av postrut°n frem til
Nathoimen ble anbefalt.

— Siåfør Olav Paulsen ble be
vilget differansen i lønn ved in
geniørvesenet og hans militære
lønn i den tid han tienestgiør
ved vaktteneste ved Vardas be
festninger. !

— Skolestyret ble be#yndiget
til å innkjøpe ca. 1 mål grunn av
eiendommen Stange til utvidelse
av leikeplass og skolehage ved
From skole. i

— Sandar fiskeri ag søkte på ;
vegne av endel fiskere om dek
ning av utgifter til montering av
generator i likhet med hva en

lene. Det er for det første en
morsom sport og hobby. Men un
der «leken» under eldres ledelse
Tærer man mangt om vær og
vind, aerodynamikk og meteoro
gi, alt av største betydning for

seilflyvningen.
Klubben fikk sitt seilfly øde

lagt ved begynneisen av krigen.
Etter krigen har man derfor vært
nødt til å begynne helt fra nytt
av. Man har muligheter for å
skaffe klubben ett eller to fly nå
i vår og således være i gang med
øvelsesflyvningen allerede ved
påsketider, men her er klubben
da helt avhengig av medlemme
nes interesse og interessertes
støtte. Før medlemmene kan set
te seg i glideflyet må de ha

den nødvendige teori.
Klubben vil derfor i februar

gjenta kurset i navigasjon og me
teorologi hvis det viser seg å være
flere som har interesse av det. - -
Den vil også sette igang kurser i
seilflyteori, motorlære og motor
fly-teori. Håpet er at Jarlsberg
Flyplass vil settes i stand slik at
det blir mulig å holde et motor -
fly-kursus der til sommeren sam
men med Tønsberg Flyveklubb.

Utstillingen i Tønsberg
Sandefjord Flyklubb vil neste

søndag arrangere en tur for sine
medlemmer til flyutstillingen i
Tønsberg. Utstillingen ble åpnet
lørdag og er meget omfattende.
Den består av en minnehall over
våre falne flyvere i en historikk
over flyvningens utvikling fra
1780-årene og frem til i dag. For
øvrig er de fleste firmaer fra
norsk flyvirksomhet represen
tert. Deler av en V 1-bombe
fremvises og det er en egen mo
dellflyavdeling.

Utstillingen i Sandefjord.
NÅK's utstilling krever dessver

re så altfor stor plass at det ikke
har vært mulig å få lokale til den
i Sandefjord. Ved velvillig imøte
kcmmenhet fra disponent Midt-
tun har Fluklubben fått låne lo
kale i Storgaten 11, hvor det vil
bli arrangert en mindre utstilling „ ,.,,,, ,
først i februar. Det vil da bl. a. , Bush do hadde narret ca " !°° U~
bli en billedreportasje fra Mil.- liørere °§ " skuer€ l1} s 'n m*f> l *ke se ~
Org.s slipptjeneste her i Vestfold, anse 1 tre akter Pa Teaterlokalet .
med utstilling av de instrumenter ar- Han var enj sympatisk og liketil
og apparater slippgj engen brukte, mann som kunde P asse utmerket pa
en fallskjerm og container med ct kontor, t:l nød som «trylle-kunst
innhold. I en spesiell modellfly- ner>> : en landsby. Alle hans tricks
avdeling vil en rekke forskjellige var rent mekaniske og det han best
ferdigbygde modeller bli utstilt, av skjulte var — fingerferdighé
og man vil få se guttene i arbeid ien -
med sine modeller, slik at man J pausene som var minst like lan
kan se hvordan det går for seg Og ge som aktene, underholdt han seiv
lære. I forbindelse med utstillin- med musikk på Teaterlokalets «jam
gen vil det bli holdt foredrag med merkommode».
iilmer og demonstrasjoner,

Selvangivelsen
skal ikke innleveres før 28, februar.

Når blir det vannledning? til Frefeerg*—
L<ahelle? — Sandar formannskap
utvider lekeplass og1 skolehave
-ved From skole.

Book Jenssen
i kveld.

Vi bringer over disse linjer foto
av den Tile fr."ske Solveig Barland
som representerer ny-innleggene i

«Vi Allierte» i Teaterlokalet i aften.
Forøvrig spilles hele det store popu
lære program, og Carsten Byhr ng
Guri Stormoen, Ella Peaters, Arve
Opsahl og Book'n sjøl vil nok vite å
få fart på tingene. Det er ennå bil
letter igjen hos Ludv. Foss.

Fronfkjemperseker
i Sandefjord v daq.

sposisjon de kvelder de var benyt
tet om dagen til skolens under
visning uten utgifter til fyring,
således at lagene kun dekket ren
holdsutgiftene.

— Følgende har søkt. om bever
terrett for 1946:

Sandar Idrettslag
Helfred Bjørnholdt, Buerøya,
Ida Lorentsen, Asnes
Avholdslaget Vennskap, Solløk

ka.
Martha Aske, Knattholmen.
Formannskapet forelegger søk

nadene for herredsstyret med
innstilling om at de imøtekom
mes.

— Sandefjord Turn- og Idretts
forening søkte om bidrag av kr.
500 til opparbeidelse av gutte
skibakke ved Sverdstad. Søkna
den ble imøtekommet.

— Da Sem & Stenersen melder
at skjema for selvangivelse ikke
kan leveres før i første halvdel av
februar vedtokes det at fristen
for innlevering av selvangivelsen
forlenges til utgangen av fabruar.
Saken forelegges herredsstyret til
gc-dkj enning.

— Som arbeidskomite valgtes
ordfører Virik, Nils Åbol, Harald
Rød og Kr. Kalleberg.

— Det vedtokes at lignings.full
mektig fru Jenny Carlsen funge
rer som ligningssjef inntil ny
ansatt ligningssjef tiltrer.

To unge frontkjempere, Kjeld
Stub Ravn og Halvdan Søren
sen står for retten i Sande
fjord i dag. Rettssaken finner
sted på Sandar* herredshus.

Senere i uken skal saken mot
fru marinekaptein Melle og
rådmann Lerstang, Sandar, for
retten.

tragisk

Yi var en*ge med dem som gikk

seanse,

etter første akt. — Bush'do lovi \ å
komme snart 'gien (med annen del av
programmet?), men vi vil på det be
stemteste fraråde dette,

pessverre så vi,

rasjonermgen
må fortsette.

ForskuddsaJget på ugyldCge merker

Oslo, 13. januar (NTB): I det sste
er det gitt uttrykk for stor optimis
me med hensyn "til en snarlig opphe
ving av tobakksrasjonermgen. Dess
verre v ser det seg nå at uts ktene 1 -
kevel ikke er så gode. På en presse
konferanse i går i forsyningsdeparte
mentet ble der redegjort for tobakks
situasjonen.

T : l tross for de forholdsvis rikele
ge beholdn nger av råtobakk kan ra
sioneringen ennå ikke oppheves.

For det første går det meget tungt
å dekke tobakksfabrikkenes produk
sjon ut over de ca. tre hundre tonn
pr. måned som skal til for å dekke
de gjeldende rasjoner.

For det annet viser det seg at lo
bakkshandleren j meget stor utstrek
n ng har solgt mot merker som ennå
ikke er gyldige. Dette forskuddssalg
er selvsagt straffbart. Og det har ført
t'l at en stor del av de ekstrabehold
ninger som man møysommelig har
søkt å legge opp hos forhandlei*he er
borte. Disse beholdninger skulde ut
gjøre en høyst nødvendig reserve t 1
dekning av den store økning av et
terspørselen ved opphevingen åv ra
sjonermgen. Forskixddssalget er såle
des en avgjørende hindring for opp
heving av tobakksrasjoneringen. Det
må derfor i forhandlernes og publi
kums egen interesse bringes til opp
hør.

Under meget stor deltagelse
ble fru Marie Olsen Bjønnerød
begravet fra hjemmet lørdag. Før
talen ble det sunget av salmen
«Jesus din søte forening å sma
ke». Pastor Østenstad talte ved
baren i tilknytning til 1. Joh. 1, 7,
men dersom I vandrer i lyset like
som han er i lyset, da har vi sam
fund med hverandre og Jesus.

Etter fellessangen «Velt alle
dine veie» bar pastor Østenstad
frem på familiens vegne en siste
takk og farvel fra avdødes mann
og barn og fra Indremisjonsfore
ningen ble der pålagt krans ved
Gustav Fevang. Med Gustav Fe
vang og Jørgen Hotvedt som mar
skalker førtes kisten til familiens
gravsted på Sandar gamle kirke
gard. Under jordfestelsen ble det
sunget av salmene «Bedre kan
jeg ikke fare og «Å tenk når en
gang samles skal».

Edvard Olsen Askerød tale for
leden begravet fra Sandar kapell
til Sandar nye kirkegård. Etter
sørgemusikk ble det sunget av
malmen «Nærmere deg min Gud».
Pastor Østenstad talte ved baren
og forrettet ved -jordfestelsen. —
Etter talen ble det sunget av sal
men «Den store hvite flokk vi se».

Det ble pålagt kranser fra av
iødes barn og svigerbarn, fra na
loer og fra Allum med familie.

Under sørgemusikk ble kistcn
?ørt til familiens gravsted hvor
det under jordfestelsen ble sun
get av salmen «Å tenk når en
gang samles skal».

Marskalker var vaktmann Al
lum og Thorsen, Mosserød.

Folkeakademiet.
I sitt foredrag «Gud signe dig

Norge» tok sekretær Andreas Ba
cker publikum med på en strålen
de tur gjennem vår vakre fjell
verden: Jotunheimen, med start
fra Bygdin over Valdresflya til
Gjende, over- Gjenderyggen frem
til Glittertind og Galhøpiggen, her
fra til Elvesæter i Bøverdalen,
hvorfra turen fulgte kjøreveien
sydover, så oppstigning til Fana
råken, til Skogestølstindene og
gjennem Fortunadalen ned til
Sognefjorden.

De er alltid hyggelige disse
fjellturene med våre kjente fjell
vandrere, og ikke minst kjær er
disse turene med Turistforenin
gens kjente og populære sekretær,
Andreas Backer blitt oss.

Hans glimrende billeder, og hans
foredrag båret av en varm kjær
lighet til landet vårt, setter oss i
en egen stemning av glede og
stolthet over at det er dette Nor
ge vi har vunnet igjen, og det
faller naturlig at våre tanker sam
les i nettopp de ord som står som
tittel på foredraget: Gud signe dig
Norge, vårt deilige land.

Tobakk-

Ii@qravel$e.

er årsaken.
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I stigende grad går det opp for
menneskene at de lever i et tids
skifte og at de to verdenskriger
fikk et mektig tilsig fra ukjente
revolusjonære krefter. Mellem
krigsårene var preget av . våre
uklare anelser om en endring i
den tilvante tenkemåte, derfor
fikk de falske førere sin gyldne
tid dengang. Nå står vi rustet
med nye, dyrekjøpte erfaringer
om menneskets muligheter til
godt og ondt, uten at vi derfor
har vundet klarhet over tidsalde
rens mål.

Naturligvis var det tilfeldige
politiske retninger som nøstet
fordel av vår åndelige usikkerhet,
slik som de mange valg i 1945 gav
uttrykk fer, men på det grunn
lag kommer de aldri til å iøse vår
tids gåte. Kommunismen og sosi
alismen er de mest rendyrkede

Side 6 I

De arabiske land

avgjorde president
vafget i F, N.
(NTB) Etter hva Reuters med

arbeider Wighton Fraser erfarer,
avgjorde stemmene til de fem
arabiske land, Egypt, Irak, Syria,
Libanon og Sauds Arabia utfallet
av gårdsdagsns presidentvalg i
De forente Nasjoners hovedfor
samling. De fem nasjoner stemte
nemlig en bloc på utenriksmini
ster Henri Spaak, der som kjent
ble valgt med 28 mot 23 stemmer.

lotet middel mot
oiioiuvBiincn

Medisinaldirektør Evang utta
ler at vi må regne med at polio
myelitten med mellemrom vil
opptre som en svær epidemi, men
ingen vet når og hvor den vil
opptre. Den siste svære epide
mien hadde vi i 1941. I dens kjøl
vann fikk vi den vanlige sørge
lige nøst av invalider. Vi har en
nå ikke noe middel til å bekjem
pe sykdommen i dens infektiøse
stadium.

Vi skal nå ta fatt på et ekspe
riment etter samme linjer som
man har fulgt i England og U. S.
A. Når en epidemi har rast sen
des en spesiallæge og et par syke
gymnaster rundt i distriktet etter
en på forhand lagt plan.

General Eisenhower.
London. (NTB fra Reuter) Det

meddeles på offisielt amerikansk
hold i London at general Eisen
hower overfor utenriksminister
Byrnes har gitt uttrykk for at
han ikke ønsker stillingen som
De forente Nasjoners generalse
kretær, men at han vil fortsette i
sin stilling som amerikansk gene
ralstabssjef.

De amerikanske kvinner er
stofrøkere.

Visste De at de amerikanske kvin
ner forbruker nesten 70 pst. av sta
tens hele sigarettproduksjon? Det
lyder utrohg, men en undersøkelse
som har vært foretatt har g'tt dette
resultat. I følge den samme under
søkelse er havparten av Amer-kas
sigarettrøkere nervøse. Den nervøse
røker nytt.ggjør seg nemlig den hal
ve verdi av de sigaretter de kjøper
— det samme gjør den amerikanske
gjennemsnitts-s:garettrøker.

Cellull i fredstid.
Folk flest har vel betraktet cell

ullen som rett og slett krisevare,
noe man blir kvitt når det kommer
tilstrekkelig god ull. Men fagfolk
hevder det motsatte. Et svensk
fagblad forteller således at nå vil
der komme cellullstoffer som ikke
farandres ved kokning og vask og
som blir av så høy kvalitet at de
virkelig kan konkurrrere med ul
len. Man peker på kunstsilkestof
fene som man også har sluttet å
betrakte som noe surrogat men
anerkjennes som et eget produkt
med mange fordeler fremfor na
tursilken

KRONIKK

former for den tankeverden som
vi er ved å forlate. Da mer enn
ncen andre søker forklaringen
På alt som hender i. livet utenfor

TANKER I VEKST

London, 11. januar

Rtatfifi

UNRRA-sjefen i Tyskland, general Sir Frederick Morgan, som
nylig fikk sparken, fordi han uttalte seg om ting han ikke hadde
noe med. Bildet er tatt i London kort før generalens avreise til
Tyskland.

13 års piker
nektet å gå
på skolen.
Drev i steden på gaten med

tyskerne.'
Trondhjem. — På initiativ fra

Trondhjem vergeråd er det beslut
tet at kommunen skal opprette en
tvangsskole for piker på Bynesset
ved Trondhjem. For å bringe sko
len i gang snarest mulig vil det
til å begynne med bli ominnredet
et eldre hus med plass for ca. 15
piker.

Forstander Støre i Vergerådet
opplyser at krigssituasjonen med
førte en sterk forverring av de
moralske forholdene i mange hjem.
Man har eksempler på at 13 års
piker nektet å gå på skolen og
bare drev på gaten med- tyskerne.
I andre tilfeller hendte det at for
eldrene solgte barnas klær for å
skaff seg sigaretter og tobakk pl
svartebørs.

Høyesterett skjerper
frontkjemperdom.

Erling Skajå ble av Agder lag
mannsrett for forbrytelse mot
straffelovens paragraf 86 dømt
til 3 års tvangsarbeid, tap i ti år
av anordningens pgrf. 11, nr. 1,
2, 3 og 8 nevnte rettigheter. Dom
feldte hadde vært medlem av N.
S., tjenestgjort i «Førergården».
•deltatt i våpenøvelser i Tyskland i
fire måneder og vært ved fronten
i: Finnland i kamp mot ' russerne.

Ved høyesteretts dom den 9.
januar i år ble straffen skjerpet
til tvangsarbeid i 4 år cg 6 måne
der, likesom han også ble frådømt
de i landssvikanordningens pgrf.
11 nr. 4, 5 og 7 nevnte rettigheter.

ALBANIA
ble av den albanske konstitu

erende forsamling i går prokla
mert som republikk, melder Tira
na radio.

Ylo-hZand.

og ikke indeni mennesket. De
løfter ikke bare ansvaret for det
daglige brød fra den enkelte og
over på samfundet, men flytter
også selve livsansvaret den sam
me vei. Som de tror at sjelen er
en del av kroppen, ser de også
livsinnstillingen som et resultat
av samfunnsforholdene. Det er
nesten vemodig på denne måte å
møte det 19. århundredes naive
mangel på menneskekunnskap,
som den førende tanke etter
gangsternes krig.

For er det noe denne krig har
lært oss, da er det samvittighe
tens ubønnhørlige autoritet som
forutsetning for enhver skikkelig
tilværelse og da må vi igjen hev
de menneskets ubetingede an
svar for s.eg seiv. Når «Arbeider
bladet» fremdeles taler om de
klasseforhold sem skapte gro-
bunn for nazismen, må vi holde
det klart for oss, at ingen nazist
kan fralegge seg ansvaret for
sine gjerninger ved å henvise til

Sosialdepartementet meddeler at
følgende landområder er smittet:

Av pest:
I Afrika: Kenya, Marokko, Belg

:sk Kongo, Egypt, Madagaskar.
I As-a: Palestina, Bombay og Mad

ras i Britisk India.
I Amerika: Ecuador, Peru.
I Europa: Malta, Tarento i Italia,

Asorene, Rhodes.
Av koillera:

I iWa: Britisk India, Ceylon, Kina.
Av flekkfeber:

I Afrika: Egypt. Belgisk Kongo,
Marokko, Algerie, Sydafrikaunionen,

I Asia: Bagdad i Irak, Iran, Haifa i
Palestina, Tyrkia. .

I Europa: Grekenland.
I Amerika: Porto Rico, Guate

mala, Valparaizo i Chile, TrujUlo i

Fra Norges Lærerlags landsmøte i Bergen. Et utsnitt av for
samlingen med biskop Fleischer og overlærer Erik Eide i forgrunnen

noe så fullstendig uvedkommen
de som klasseforholdene. Vi tror
ikke at «Arbeiderbladet» er opp
merksom på den konsekvens av
den sosialistiske lære.

Nå har vi lært på kroppen at
mennesket er født både til godt
og ondt og at det seiv må tøyle de
onde drifter og utvikle de gode. —
Det er nå engang mennesket som
skaper samfundet og ikke sam
fundet som skaper menneskene.
Med en voldsom kraft har men

nesket igjen tatt plassen i tilvæ
relsens. midtpunkt.' Det er det
første store positive resultat av
den revolusjon vi opplever. Den
moralske bevissthet er våknet
med voldsom styrke og kommer
til å renss tankeverdenen for alle
teorier som anfekter den. . Vi er
for alltid ferdig med naturviten
skapen som religion og kommer i
fremtiden til å oppfatte den som
menneskets tjener, men aldri
mer som sjelens herre.

For den er uten moral.

Nettopp på dette gruiileggcncle
område er det vi i dag kan se
tanker i vekst. -De er ikke ferdig
tenkt, men gir tanken stoff cg
fantasien oppgåver slik at sinnet
arbeider med dem og bygger en
ry livsinnstilling, mens vi ennå
vandrer blant ruinene av den
jom falt.

Naturvitenskapen ga oss ved

Fa rsot I-ste der
rundt i verden.

SANDEFJORDS BLAD

rc nedsettende uttalelser om «vår
elendige treforedlingsindustri». —
Denslags kommer gjerne fra folk
seni ikke vst eller vil forstå hva
eler:ne industri virkelig betyr for
landets næringsliv. De vet f. eks.
ikke st eksportverdien av papir,
eollulose og tremasse som i 1914
utgjorde bare 32 kroner pr. inn
1 :.\ r hadde steget til over det
dobbelta i årene før krigen — nær
r_".ere bestemt til kr. 68,90 pr. inn
bygger i 1937. Det er ingeniør H.
7. Melbye, trekker frem disse
t:\llene i en artikkel i «Morgen
bladet», og han sammenligner
dem også med visse importtall. I
1937 innførte vi — pr. innbygger
— kornvarer for kr. 31,90, frukter
grønnsaker m. v. for kr. 14,75, ko
lonialvarer for kr. 16,35, spirituosa
for kr. 5,—, andre nærings- og ny-

Peru, Guayaquil i' Ecuador.
Fartøy som har syke ombord, sm t

tet av ovennevnte farsotter, og som
vil anløpe norsk havn eller som ellers
piikter å heise karanteneflagg, skal
aV i osen føres til vedkommende steds
karanteneplass.

Trikkekonduktørane

København. Har trikkekonduktø

rene i Oslo humor? Det er nylig falt
dom for at de københavnske bør ha

det >
Historien er følgende: I en over

fylt trikk ba en mann som måtte stå,
for spøk konduktøren om en stol,
hvilket han tok meget unådig opp, og
det hele resulterte i et saksanlegg mot

krigens slutt et ødeleggelsens vå
pen av slike dimensjoner at det
holder menneskene i en stadig
frykt. Vi vet at vi må gjøre oss til
herre over det ikke bare i tek
nisk, men først og fremst i mo
ralsk forstand. Alle er klar over
hvor vi hadde stått i dag om Hit
ler hadde fått atombomben og
nå går vi og veier stormaktenes
moralske styrke mot hinannen,
fordi dette våpen aldri må kom
me i de urette hender-. Men hvem
kjenner de ufødte slekter?

Bare en ny levende moral som
bygger på et sandt kjennskap til
det menneskelige sinn kan gi
oss en varig følelse av fred og
sikkerhet med et lager av atom
bomber et eller annet sted på
kloden.

Tanken er i vekst, kan sinnet
følge med? Moral er ikke i første
rekke bygget på overbevisning,
men på den høyeste av våre sjels
evner, vår tro og dernest på vil
jen som er troens tjener.

Det merkelige skjer i dag, at
det spirer i sprekkene. Den ene
etter den annen kommer gjen-
nem psykologiske undersøkelser
frem til en anerkjennelse av do
gamle skriftsteder og der blir sta
dig flere som litt genert innrøm
mer ,at bibelens moralske bud gir
uttrykk for den høyeste menne
skekunnskap. Slik ser det alltid
ut ved et tidsskifte. Man henter
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betyr for vår eksport»

Det er ikke sjelden man kan hø-

Ifølge dom i København.

Yerdien dekker nesten hele importen av

nærings- og nyteSsesmidSer.

telsesmidler for kr. 3,55 pr. inn
bygger. Hvilket betyr at eksporten
av papir, tremasse og cellulose
praktisk talt dekket hele vår inn
førsel av nærings- og nytelsesmid
ler (kr. 71,55 pr. innbygger..)

Det er jo eksporten som skal
skaffe oss valuta til nødvendig im
port — og derfor er det en høyst
alvorlig utvikling i «gjenreisnin
gens Norge» at produksjonen av
treforedlingsvarer for tiden ligger
på et nivå som svarer til papirin
dustriens barndom. Og dette kom
mer av en kunstig tømmermangel,
skriver herr Melby, som igjen
skyldes at våre skogeiere og
skogsarbeidere nekter å bøye seg
for de av det offentlige fsstsatte
priser og lønnssatser — til tress
for at disse er satt betydelig høy
ere enn hos våre viktigste konkur
renter.

passasjeren for «fornærmelse av em
betsmann i tjeneste». likesom i even
tyret var enden på historien god, i
det passasjeren ble frifunnet.

Dommeren uttalte at trikkekon
duktøren burde ha litt humoristisk

sans og tatt det på en fornøyelig må
te. Nå tar avisene daglig inn'egg fra
de stakkars konduktører som for-

klarer hvor vanskelig det er å ha hu
mor stisk sans i de mer enn overfylte
tr kkene, hvor det ikke alltid er blide
•ord som faller fra passasjerene.

I de nærmeste dager vil det bli
foretatt enkelte rasjoneringslettel
ser for gravide. Hittil har det
vært slik, at for å få anvisning
på klær som trenges i den tiden,
har vedkommende mattet sende
søknad med behørige attester fra
legen. Det ble da anvist varer til
svarende da. 200 punkter.

Ved den nye ordningen blir det
gjennemført at alle gravide med
legeerklæring kan gå til sitt di
striktskontor og få utlevert eget
kort for gravide, med tre hundre
punkter. Disse kan hun da bruke
som hun seiv finner det for godt.

Likeledes blir babykortene nå
utlevert på distriktskontorene. —,
Heller ikke her behøver man å sø
ke lenger, et legebevis på at ved
kommende er i 4. måned er nok

Filmstjerner! Myrna Loy kom
mer i nærmeste fremtid til å inn
gå ekteskap med kommandørkap
tein Gene Markey. Admiral Halsey,
hv:s stab Markey hører ti, skal
være forlover, melder et ameri
kansk blad.

argumentene ira den svinnende dernest oppl,bftende på den for
tankegang og finner konklusjo-' samling sem var tilstede.
nen i den som gryr. Ennå må] Det kan nevnes mange slike
man ha «vitenskapehgs» beviser [ eksempler både fra litteratur og
for at bibelen har rett, ennå hvi- ; arbeidsliv som viser tankens
ler den ikke på åpenbaringeris' vekst. Vi står ved inngangen til
urokkelige fundament, men fol- ' psykologiens århundre og forlater
kene er ved å finne frem til deas' naturvitenskapens tidsalder. Ved
lære i ord og vendinger og tanke- j en slik overgang blir bibelens hel
former som hører vår tid til. —' Uge viten om mennesket opple-
Forrige gang dette hendte var ' vet påny i moderne form.
ved frembruddet av det historien | samtidig gror det er ny kunst
kaller for «Den nyere Tid». Med . , r - f *.* , , ,. . - ,>., -. . nensk livsforståelse, som skal av
reformasjon og motreformasjon
ble tonene nye, salmene nye, or- løse den «vitenskapelige» og som
dene nye. Hele forståelsen avjtøfø1 vil gjøre menneskene både
kristendommen ble skinnende ny, fri og like. For vi vet nå, at bare

men læren seiv var den samme, j den er fri scm kan bener£.ke seg
For et års tid siden holdt en' seiv og at bare det samfunn kan

fremragende tekniker et foredrag' bli ;godt nvor innbya-ge rne holder
om «Tekstilindustriens struktur».',, ' . - ,
Hele den første halvdel av fore- ,vakt over smnets onde makter
draget var' viet kristendommen' Vl vet °Sså > at likheten først er
som grunnlag for moderne be-1 der når vi legger hovedvekten på
driftspsykologi. Taleren påviste' menneskets karakter og indre
med større tall og kjennsgjernin-' verdl og ikke på hva det vet eUer
ger, at det direkte lønnet seg å nva det eier
anvende den kristne moral i pro-/
duksjonen, omsetningen og i for- 1 En SanS vil folk se > at dette er
holdet både mellem afbeidsgiver grunnlaget for all sunn konser
og- arbeider og mellem kjøpmann vatisme og at denne tidsretning
og kunde. Det var en praktisk- gjennem menneskealdre har hev
økonomisk oppbyggelse i vår tids ,- + - „ ,. - v TJ ' .,

stU og 2 kanskje ha d'St ' at- alle hvsforhold til syvende
virket forstemmende på dem som GS sist bercr på mennesket seiv.
har opplevet meningen i gamle
tiders uttrykksmåte, mens den Trykt i A/S
Virket direkte forbløffende og Ansvarlig redaktør: Arne Hoffstad.

Lettelser i k!es
råsjo.neringen
for gravide..

Det trenges ingen søknad lenger
— legebevis er nokk.

Myma Loy gifter seg,

Måndag 14. januar 1946.

Erstatningene
til Tysklands
fanger.

Uthetalinger begynner med *
det første.

Utbetalingene til de Tysklands
fanger som i god tid'har sendt
inn opplysninger om sine tap vil
begynne med det aller første, opp
lyser byråsjef 0s 11 i d i Justisde
partementets Oppgjørskontor. Vi
har henvendt oss til Forcyningsde
partementet for å oppnå at de som
har mistet sine klær pg effekter
får en slags forkjøpsrett ved inn
kjøp av disse ting, men det har vi
ikke fatt noe svar på ennå.

IjBlHDCry mOI feti! flf

glansperiode ?
Hvis Sandefjord ikke får brennevin.

Hvordan det skal bli om Sande

fjord ikke får utsalg er •et åpent
spørsmål. Da går vel Tønsberg moe
en ny glansperiode. Mye folk og
mye penger, — og mye skatte r til
kommunen. Så fremt Vinmonopolet
har tilsiget av det fornødne i orden,
vel og merke. V; får se hva Sande
fjord gjør, Det vilde være synd om
utviklingen skulle fortsette også, —
altså ved at den tørre flekken blir
bare større og større, skriver Bygde
nes Blad.

Kringka&tingen måndag.
(KVELDENS PROGRAM)

Kl.. 17: Kulingvarsler. 17,05: Et
termidda&skonsert. Stavangeren
semblet. Leder: Karsten Andersen.
17,30: Konsert. 2. Divisjons mu
sikkorps. Dir.: Johanne Hanssen.
18,05: Engelsk begynnerkursus.
Lektor J. Meyer Myklestad. 18,30:
Ønskeprogram. Grammofon. 19:
Tidssignal. Dagsnytt. Meldinger.
Grammofonmusikk. 19,25: Silde
meldinger. 19,30: Utbyttet av ho
sten 1945. Foredrag av Landbruks
direktør O. T. Bjanes. 19,45: Mu
sikalske favoritter. Eline Nygård,
klaver, Rigmor Nordby, sang. Ved
flyglet: Sigvart Fotland. Ludwig
van Beethoven: Sonate quasi una
Eantasia (Måneskinnssonaten). —
Adagio sostenuto. Allegretto. Pre
sto agitato. Eline -Nygaard. Franz
Schubert: Impromptu, Ass-dur og
Ess-dur. Eline Nygaard. 20,35:
Mørklagt by. Situasjonsbillede fra

asjonsårene i Norge, av
Gerda Ring. 21: Utenrikskronikk.
Torolf Elster. 21,20: Troll i eske.
Underholdningsprogram. 22: Vær

:')ig. Dagsnytt. Programmet
før tirsdag. 22,30: Felix Mendels
9otip: Trio, d-moll, verk 49. Gram
mofon. 23: Slutt.

Kringkastirtgen tirsdag,
(FORMIDDAGENS PROGRAM)
Kl. 8: Værmelding. Dagsnytt. —

11,45: Valutakurser. Formiddags
konsert. Grammofon. 12,15: An
dakt. 12,30: Finnmarksnytt. Gram
mofonmusikk. 12,55: Fiskerimel
ding. 13: Tidssidgnal. Værmelding.
Dagsnytt. Meldinger. 13,25: Oslo
Børs: Verdipapirer.
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