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Kamp ved Syrristkilen
igår kveld

to 3F

jy note
fra Sovjet En god jobb av Sandar H.Y. mener «fienden»
Sent i natt innløp det melding

om at Norge har mottatt en ny
note fra Sovjet-regjeringen om
Svalbard. Noten gjentar de tid
ligere beskyldninger om at den
norske regjering er gått med på
å stille norsk territorium til dis
posisjon for de væpnede styrker
til «den aggressive Atlanterhavs
blokk». At Norges tiltak i sam
svar med A-pakten forfølger
fredelige formål og tilsikter styr
kelse av Norges sikkerhet, har
ikke noe med virkeligheten å
gjøre og har til hensikt å «føre
den offentlige mening bak lyset,»
heter det bl. a.

En transport med ca. 50 av San
dar H. V. startet ved 19 tiden i går
kveld med kurs for Store Bergan.
Man hadde fått melding om at en
avdeling på ca. 100 mann hadde
passert Sandefjord med kurs for
Larvik. Det var den tidligere om
talte transport med luftvernartil
leri som kom fra Fornebu og skul
de til Stavern. Den hadde slått leir
i nærheten av broen over Syrrist
kilen. Sandar H. V. skulde angripe
avdelingen og forsøke å ødelegge
mest mulig av denne, skytset og
bilene. «Fienden» hadde fått tid til
å ta sine forholdsregler, han var
utstyrt med lett feltartilleri m. m.

l Det ble ingen lett oppgave for H.V.
Hjemmevernstyrken stoppet ved

Belgau la igjen en mitraljøse
post til forsvar av samlingesplassen
og gikk så til angrep etter planen
lodet av kompanisjefen, løytnant
Reidar Øvrum.

Det tok snart til å smelle mellem
knattene. Det lyktes et par tropper
med særoppdrag å gjennemføre
disse men «fienden» var for
sterk og for godt forberedt til at
det kunne bli noen seirer for H.V.
av det. Det var flinke kadett-trop
per man hadde å gjøre med. Det ble
tatt like mange fanger på begge si
der men hadde man rukket å gå
til storm på stillingen vilde nok H.
V.s tap blitt store. Den knappe tid

man hadde til rådighet begrenset
også H.V.s sjanser. Vel kl. 22 ble
kampen avblåst og fangene utveks
let. Så dro Sandar H. V. tilbake
med samband og sanitet og utstyr

i «god orden». Det var en livlig
og sotet og tildels sølet avdeling
sem benket seg om kaffebordene
på «tuppeloftet».

Løytnant Øvrum ga en oversikt
over kampen og delte ut ros og ris
til venn og fiende. Han opplyste at
sjefen for kadettene hadde uttalt at
Sandar H.V. hadde gjort en god
jobb av oppgaven.

Kontrolloffiserer var påferde
overalt under kampen. Når de får
ferdig sin bedømmelse og rapport
vil områdesjefen få tilsendt kritik
ken og denne vil bli referert og
drøftet neste øvelsesdag.

Andebu garanterer

for første gang
lån i Husbanken

Med 15 mot 9 stemmer vedtok
Andebu herredstyre i går å gi
den første garanti for lån i Hus
banken.

Norges delegasjon FN
Her er medlemmer av den norske delegasjon ved FN's 6.
hovedforsamling i Paris fotografert under et av de første
møtene. Fra venstre utenriksminister Halvard Lange, ambas
sadesekretær Rolf Hanke og stortingsmann Finn Moe.

Arne Skjelland, Granholt,, søkte
om garanti for lån, stort 24 000 kr.
i Husbanken og om nedskrivnings
bidrag på 3900 kroner til bolig
bygg.

I herredstyret uttalte Bergan at
han helst hadde sett kommunen
fortsatte sin tidligere fremgangs
måte og garanterte for lån i Bu
stadbanken. Derved ville kommu
nen bli spart for de store ned
skrivningsbidrag og langsiktige
garantier.

]]den appellerer
rengende til Tisjinski
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Kort fra Andebu

herredstyre Området rundt Stokke kirke.

Fylkesgartnerasistent Trygve Op
heim har utarbeidet et forslag til
utforming og plantning av arealet
omkring Stokke kirke. Dette for
slag kommer i nær fremtid opp til
behandling i Stokke menighetsråd.

må bruke FN's hovedforsamling
til fornuftig samarbeid»

og prøve å finne frem til forståelse
i fredens tjeneste. Eden fremholdt
at den mest fantastiske av Visjin
skijs anklager var at vestens ledere
var krigshissere. Han tok sterkt av-,
stand fra Visjinskijs uttalelse om
at A-pakten tjener aggressive for
mål og erklærte at vestmaktene er
fast bestemt på å føre kampen for
avrustningsplanen videre.

I vestmaktkretser ga man uttrykk
for en betingelsesløs begeistring for
Edens tilbakekomst til den interna
sjonale arenaen. En høytstående
norsk FN-funksjonær sa at Edens
tale var den beste i FN på lang,
lang tid. Eden har omsider ført oss
tilbake på den veien vi mente å gå,
sa han. Innen den norske delegasjo
nen var det bare én reaksjon når
det gjelder innholdet og fremførin
gen av Edens tale: «Den var flott»,
som Finn Moe uttrykte det.

«Vi Andebu herredstyre hadde i går
møte under ledelse av ordfører O.
Strandskog. Tross den lange saks
listen (det var oppført 15 saker på
kartet) ble møtet raskt avviklet.

Den eneste sak som var gjenstand
for nevneverdig debatt var spørs
målet om reisning av minnesmerke
for de krigsforliste. Vi henviser til
referatene av de enkelte saker i da
gens avis. Her skal vi bare nevne
at:

Talen mottas med uforbeholden begeistring
i Vestmaktkretser —«Den var flott» sa Finn Moe til kjøp av bulldozer ble vedtatt

oversendt veinevnden til uttalelse
og innstilling.

Andebu Bondekvinnelag fikk
400 kroner til et 12 ukers vevkur
sus.

Paris, 12. november. Forliksrådet
i Andebu

(NTB) Utenriksminister Anthony Eden rettet måndag en
inntrengende oppfordring til Visjinskij om å bruke hovedforsamlin
gens 6. sesjon i Paris til fornuftig samarbeid med praktiske spørs
mål i stedet for å forverre situasjonen enda mer med skjellsord og
beskyldninger. Eden regnet opp de mest presserende sakene: Inn
stilling av fiendtlighetene i Korea, tysk samling, fredstraktat for
Østerrike, og FN-medlemskap for Italia.

Justisdepartementet har sam
tykket i at lensmann Bakkeland
blir anmodet om å fortsette som
lensmann året ut. Andebus nye
lensmann, Bjørnstad,, vil tiltre 1,
januar.

Opplæringsnevnden ved Nils
Kjærås fikk i-nnvilget en søknad
om 700 kroner som tilskudd til
avholdelse av to røkterkursus.

Herredstyret vedtok enstem
mig å overføre 25 000 kroner til ar
beidet med veien Pipenholt—Gjer
stad.

Andebu herredstyre valgte på
møte i går følgende til medlemmer
av det nye forliksrådet:

1. Johan Gran (ny)
2. Ole Bergan (formann) gjv.
3. Andr. Askjem (gjv.)
Varamenn:

Andebus lån på 100 000 kro
ner til Vestfold Kraftselskap er
godkjent av departementet.

en søknad fra Erling Riis og
Kristian Løvås om garanti for lån

Eden sa han var blitt dypt skufr
"et over det han kalte Visjinskijs
'oss av skjellsord. Etter mitt skjønn
/enter ikke folkene i våre land at
ieres. ledere skal slynge skjellsord

mot hverandre de venter at vi
skal søke kontakt med hverandre en rekke skattesaker ble be

handlet, og de fleste innvilget.
1. Ole Skjelbred, 2. Ivar Bjørn

dal, 3. Einar Kolstad, alle gjenvalg.

Møte mellom Truman
Attentat mot

presidentkandidat
et cv

Stalin og Churchill? TEINBITåt et slikt møte kan
sier Churchill

Me ofelokket
standkomme senere, ' '"VK

London, 12. novbr.
(NTB—Reuter) Statsmini

ster Winston Churchill skal av
legge et besøk hos president Tru
man i Washington i begynnelsen
av januar neste år. Det var stats
ministeren seiv som ga denne
opplysningen i underhuset mån
dag ettermiddag, og han frem
holdt samtidig at seiv om det
ikke er planlagt noe møtelnel
lem Truman, Stalin og ham seiv
nu, er det ikke utelukket at et
slikt møte kan komme i stand
senere når situasjonen bedrer
seg.

Ismay og statskassereren Lord
Cherwell som dessuten er Chur
chills fremste vitenskapelige rådgi
ver i atomspørsmål.

Strømsitua-
Dette er den kommunisti
ske presidentkandidaten i
Argentina, Rodolgo Ghiol
di, som nylig ble skutt og
hardt såret under et poli
tisk møte foran valgene.

sjonen

drøftet

intet nytt

Styret i Samkjøringen
gjenvelges

Statsministeren vil bli ledsaget
av utenriksminister Anthony Eden,
ministeren for samveldesaker, Lord

Mer kaffe og sukker

til hoteller

og bevertningssteder
Drammen, 12. novbr.

(NTB) For å imøtekomme det
økte behov for kaffe i den kalde
årstid, er hoteller og andre bevert
ningssteder tildelt ekstrarasjoner

av kaffe og sukker med 25 prosent
over det nuværende.

Hoteller og turiststeder ellers
hvis gjester for en vesentlig del er
turister har dessuten fått et tillegg
på 100 gram sukker, 40 gram kaf
fe og 200 gram ost pr. gjesteseng
pr. uke. Denne ordningen gjelder
fra 15. desember i år til 1. mai ne
ste år, melder «Fremtiden».

Gjøvik, 12. novbr. RESULTAT AV
NAVNEKONKURRANSEN

(NTB) Samkjøringen for Øst
landet haldt generalforsamling i
dag på Landaasen Turisthotell.
Styret ble gjenvalgt og består av
generaldirektør Erichsen, Oslo, Lys
verker, formann, overingeniør Heg
genhougen, Norsk Hydro, visefor
mann, direktør Barth Hafslund,
kraftverksjef Hjort, Statens Kraft
verker, og direktør Strand, Skiens
fJordens kommunale Kraftselskap.

Ved fristens utløp var det Innkommet

108 336 forslag

til navn på den nye gummisålen.

Blant de mange hundre som har foreslått
STEINBIT tiltalt ved loddtrekning

Kraftsituasjonen ble drøftet uten
at det kom frem noe nytt. Tirsdag
skal deltagerne i generalforsamlin
gen befare Åbjøra-anlegget.

1. premie kr. 500.
herr J. Olsen, Nordagutu p. å., Telemark.

2. premie kr. 250.
herr O. Reed Olsen, Langoddvelen 62, Snarøya.

Peron gjenvelges 3. premie kr. 100.—
herr Nils Hertzberg, Consulate de Norvége,
Nantes.Buenos Aires,:

(NTB) Da halvparten av stem
mene var opptalt etter president
valget i Argentina søndag, hadde
peronistene sikret seg dobbelt sa
mange stemmer som de radikale.
Det er så godt som sikkert at Pe
ron vil bli sittende med regjerings
makten i en ny seks-års-periode.
Den radikale kandidaten Balbin har
foreløbig fått 1,7 millioner og Peron
13,3 millioner stemmer.

Vinnerne av de 15 ekstrapremier er tilskrevet.

Vi takker alle innsendere for den store inter
esse de har vist ved å delta i konkurransen.

Acheson taler til hovedforsamlingen
Den amerikanske utenriksministeren Dean Acheson sees her på

talerstolen i FN's hovedforsamling der han la frem sitt syn på den spen
te situasjon i verden. Bak ham sees Trygve Lie, Luis Padilla Nervo og
den assisterende generalsekretæren Andrew Cordier.
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Tirsdag 13. november 1951.

I morgen
siste anledning

SirøMjorltø §lé Sandefjord har en tids
messig folkeskole

Sandefjord folkesko
les «kurser» i fri
fldsbeskjeffigelse er

populære

Hyggelig høstfest
i Skjee landhruksla;Ansvarshavende redaktør:

ARNE HOFFSTAD Menighetspleiens Juleutlodning slut
ter med sitt salg av lodder i morgen,
onsdag. Mange har sikkert bestemt seg
til å kjøpe lodder men har utsatt det.
Hvis du er en av dem, så la ikke an.
ledningen gå fra deg til å støtte dette
rike arbeide.. Mange i vår by sitter
trangt i det på grunn av sykdom og
alderdom. Ved å vcere' med å glede
disse gleder du deg seiv. Gå derfor idag
eller i morgen innom Skotøyutsalget
A/S, Storgaten n og kjøp lodder.

Skjee landbrukslag hadde lørda;
sin årvisse høstfest på Løke skole

Tross det ufyselige været son
det kanskje bare er Vestfold Kraft
selskap som setter pris på, var de
fullt hus.

Telefoner:
Redaksjonen:
Kontortid 7—14 og 17—2
Nattredaksjon
Red.sekr. Torleif Jacobsen ...
Redaktør Hoffstad

. 3091

. 3686

. 3686

. 2623

Formannskap og skolestyre på befaring igår
På skolestyrets møte i går, kun

ne formannen, Eug. Ve f lin g,
opplyse at de kursene som skolen
har igangsatt i forskjellig form
for fritidsbeskjeftigelse er meget
populære-. Alle kursene har man
ge elever, og det er en god del som
ikke fikk slippe til første gangen.
Derfor er det meningen å sette i
gang nye kurser over jul. Som
kjent er det bevilget 5000 kroner
til dette formålet. Barna undervi
ses i skomakersløjKi ved skoma
kermester Lars Hasle. Her lærer
de å reparere sine egne sko og
støvler. Modellering med leire er
også en ny yndet form for fritids
beskjeftigelse. Barna får her fritt
bruke sin fantasi. De former til
krukker, askebegre o. s. v. Lærer
ved dette kurset er Sverre Bjønni.
Tresløyden og treskj æring har
alltid sine tilhengere blant de un
ge giittene. Selvfølgelig er det
fulltegnet ved dette kurset også.
Undervisningen gis ved Øystein
Gokstad.

Herr Olaf Hansen, Veierland for,
talte på sin lune måte om sitt man
geårige opphold blant eskimoer og
eventyrere nordenfor polarsirkelen

nærmere bestemt ved Point Bar.
row, Alaska.

Man fikk høre om jaktferdér og
sjømanns- og kjøpmannsliv i dett*
store og nesten übeboelige land.

På festen var det ellers gjette
konkurranse, spørretime, sang oj
utlodning og til sist' trekning. Dei
var jo den 10. i måneden.

Etter skolestyrets møte i går,
var formannskapsmedlemmene
innbudt til å befare skolen sam
men med skolestyrets medlemmer.
Som kjent har det i de siste årene
blitt modernisert og reparert ikke
så rent lite ved skolen. Blant an
net har det vært utført endel ma
lerarbeide, og skolen er nå nær.-
mest i helt god stand.

Gjestene ble vist rundt i alle
spesial-rommene og i de klasse
rommene der det har vært fore
tatt opp-pusningsarbeide. I endel
av rommene er det blitt anskaffet
nye pulter. Disse er elevene svært
godt fornøyd med. I det hele tatt
skulle det være all mulig grunn
for elevene til å like seg ved sko
len nå. Lyse vennlige farger på
veggene i klasseværelsene skaper
velvære. Veggene er dessuten pry
det med farvelitografier og repro
duksjonen innkjøpt gjennom
«Kunst i skolen».

å komme inn i klasseværelsene, er
gardinene. Det er utrolig hvor
mye mer trivelig et rom blir, når
de store gapende vinduer får gar
diner. De skaper en viss hjemlig
atmosfære.

Ekspedisjonen: Kl. B—l6, lørd. B—ls.
Annonsetelefon 2073
Eksp. anv., bill. mrk. o. 1 ? 4380
Regnskapsføreren • • 3882
Disponenten ..*., 2623
Faktor 2016

EVEN SKAGEN
Formannskapsmedlemmene

hadde bare rosende ord å si om
den måten pengene var blitt for
valtet på. Det var absolutt gjort
det beste ut av de midler som er
blitt stillet til rådighet for sko
len.

Vannbeholdere

til panelovner er å få
i Sandefjord

Vårt forsvar
Ved vurderingen av våre for

svarsproblemer må vi alltid ha det
nødvendige mål for øye. Vi
er dessverre, slik som forholderie
arter seg i verden i dag, nødt til å
se i øynéne at oppbyggingeri av et
forsvar som kan holde en mulig an
griper ute, må ha førsteprioritet

Men en ting er å yde milliardbe
løp til forsvaret. En annen fing er
om folk flest kan få visshet for at
midlene blir forsvarlig utnyttet, at
de brukes effektivt. Store deler av
vårt folk har dessverre ikke denne
visshet i dag. Der ble i sin Jid-av
Stortinget oppnevnt en komite el
ler et organ som skulle overvake
bruken av forsvarspengene. Vi hå

per at dette organ kan gjøre effek
tivt arbeide og at tilliten til for
svaret gjenreises i de mange kret?
ser som nå tviler.

Etter omvisningen innbød sko
lekjøkkenlærerinnen til deilige
smørbrød og kaffe, servert i skole
kjøkkenet som også viste seg
å være i tipp-topp stand.

Til slutt ble det vist endel fil
mer. Film, taes stadig mer i bruk
i undervisningen, og det var in
teressant å se hvor instruktive
og gode disse filmene virkelig kan
lages. Det er ikke å undre seg over
at barna synes godt om denne
form for undervisning.

I vårt lørdagsnummer hadde vi
en notis med en av våre lese
re- som kilde om at vannbehol
dere til panelovner ikke er å opp
drive i Sandefjord. Vi har i den
anledning fått henvendelse fra en
av byens bygningsartikkelforret
ninger som kan opplyse at den
har.solgt i hundrevis av slike
vannbeholdere, og den har frem
deles flere igjen. Om vedkommen
de forretning er den eneste som
har denne vare, vet vi ikke, men
beholderne e r altså å oppdrive
-—ennu.

Siiim^
«Piratenes skrekk»

Produsent: L. Bronstein.

Regi: Gh. T. Barton.

Manus: O. Brodney.
(Universal Film)En annen ting som bidrar til det

behagelige inntykket man får ved —sti. Til og med pianounderyisning
kan man delta i. Lærer Finn Ho
bæk underviser 4 timer pr. uke.
Ivrige elever viser stor interesse.

Det er et meget populært tiltak
skolen her kan oppby. Vi hadde i
går anledning til å besøke skoma
ker-kurset, og det var sjeldent
blide små-skomakere som tok
imot oss. De trivdes øyensynlig i
selskap med gamle støvler, «beka
tråd» og syl. Guttéhe blir sikkert
flinke amatør-skomakere som i
allfall kan klare å holde sitt eget
skotøy i mønstergyldig orden.
Friskt mot ! Støvlesålen gir nok
etter for en kyndig hand til slutt.

—sti.

Filmens amerikanske tittel ei
«Double Crossbones». Det er en vis;
hkhet mellem Donald o'Cohnor oj
Daniel Kaye. Men— mens den sl
ste kun er morsom når ban gjøl
noe «rart» med ansikt ogv stemmi
så er o'Connors virkemidler lang
mer beherskede. Han er en pussi|
liten fyr som er morsom uten i
skjære ansikter. Hva denne filmei
angår så har vi sett emnet bedr<
utnyttet i en film med Bob Hope
Den Bob Hope-filmen var mér pa>
rodisk. Men ikke desto mindre e:
«Double Crosbone» en morsom filn
særlig i de scener hvor o'Conno
får lov til å utfolde seg som dan
ser og visesanger.

God deltagelse skogdagen
flndebu

Misnøye med årets tømmerpriser
Skogrådet og Skogeierlaget i

Andebu arrangerte lørdag en
skogdag. Tross det ufyselige vær
deltok ca. 40 personer. Fylkes
skogmester Trøften var til stede.
I konkurransen i tynning deltok
17. Konkurransen ble meget jevn.
De fire beste ble:

Mathias Skjelbred og 4. Otmar
Kolkinn.

Nu synes jeg sannelig det er på
tide at bilistene tar litt hensyn til oss
fotgjengere, meddeler den sinte stem
men i telefonen.

Tynningskonkurransen ble
ledet av fylkesskogmester Trøften
og herredsskogmester Vrangsund.
Konkurransen i kapping ble ledet
av Vestfold 'Saigsforenings nye
konsulent, forstkandidat Lund
Isachsen.

,, --- l!lr'^^**^"^^^^^yf

En forfilm viser Duke Elling
ton og hans band sikkert en sto:
glede for dem som beundrer 0|
gouterer jaz'en som kunstform.

—'. Jeg tenker da på de sølete vei
ene vi nu har og at bilistene slett ikke
sakner farten når de kjører forbi fot
gjengere. Følgen er at vi får mer eller
mindre sølesprut over oss og klærne,
og det er jo ikke særlig hyggelig. Seiv
var jég søndag ute med ny kåpe som
ble forferdelig tilgriset av sprut fra
biler kjørt av hensynsløse og uvettige
sjåf-ører.

Nye forhandlinger
1. Kresten Haugberg. 2. Ot

mar Kolkinn. 3. Jacob Valstad
og 4. Alf Rismyhr.

om Snkkedammen Kinoteatret kunne glede, seg ve
to godt besatte hus i går."

Senere på dagen var det årsmø
te. Andreas S. Ness og Asplund
sto for tur til å 'tre ut av styret.
Begge ble gjenvalgt. Styret har
nu følgende sammensetning: Kri
stian Hynne, formann, Sverre
Gaasholt, varaformann, Ola Skil
bred, Nils Møyland, Andreas S.
Ness og Asplund. På møtet ble
årets tømmerpriser behandlet.
Det var sterk misnøye med at pri
sene var satt så lavt.

I Andebu herredstyres møte i går
forelå en uttalelse fra styret i e
verket vedrørende mølleeier Lars
Skjelbreds tilbud om å fråfalle
clamrett i Sukkedammen mot er
statning i form av reduksjon i
strømprisen. Styret i e-verket ut
taler at verkets budsjett ikke tåler
ytterligere belastning uten at det
vil gå ut over utbyggingen.

Formnriskapets innstilling om at
man overlater til jordstyret, sup
plert med to mann, å forhandle
med mølleeierne ogt eventuelt å
komme frem til en ordning med et
engangsoppgjør, ble enstemmig
vedtatt i herredstyret.

Konkurransen i kapping* hadde
samlet 11 deltagere, og ble om
mulig ennu jevnere enn tynnings
konkurransen. Det gjaldt å kappe
slik at man fikk utnyttet treet
best mulig. Forskjellen mellem
første og ellevte mann i konkur
ransen var omsatt i penger: 8 kro
ner.

Sammivel.
Observasjoner:

Barometerstand 757 mm
Temp. kl. 8 i dag + 3 gr
Høyeste temp. siste døgn -4-4 gr
Laveste temp. siste døgn -f~ 3 gr

. Nedbør 0,2 mm

Jarlsberg flyplass «stjeler» jord.
Tønsberg herredsrett begynt

lørdag behandlingen av et ekspro>
priasjonsskjønn begjært av for
svars departementet.
sjonen omfatter 433 mål jord og 7!
mål skog. 3 gårdbrukere miste
halvparten av innmarken på grum
3V flyplassen. Det blir også aktuel
med flytning av flere hus.

Tjølling Folkeakademi

Strengere strømrestriksjoner

denne uke

Nattutkoplingen har ikke ført til
noen reduksjon i forbruket av elek
trisk energi. -Det viser seg at når
folk går og legger seg setter de på
så å si alt det de har. ay. oyner, og
Hgnende, så når strømmen settes på
igjen, får man store topper. Heh
sikten- med utkoplingen blir der
med ikke nådd.

Etter hva Vestfold Arbeiderblad
erfarer-vil det allerede fra innevæ
rende uke bli satt i verk betydelig
strengere restriksjoner -enn de vi
allerede har.

Sølvbryllup
•kan feires tirsdag 43. november

av tollbetjent Rolf Ellefsen, Hauan
og frue Anna, f. Karlsen. Sølvbru
deparet er bortreist.

De fire heste ble: 1. Henrik
Askjern, 2. Sverre Gaasholt, 3.

Uømiallkan feires i. dag tirs dag 13.. d-s,
av elektriker Hans Halvorsen og
hustru Astrid, f. Kongsteien.

20 aspiranter til
Los Sigurd Jensen, Larvik som i

går morges falt død om, rammet av
hjerteslag da han skulde entre
kommandobroen på - «Andenæs»
som. lå ved Vera, gjorde et dypt
inntrykk ombord på båten.

Los Sigurd Jensen var født i
Nevlunghavn i 1907, og ble altså
bare 44 år gammel. Han var nu
bosatt i Stavern, og var ansatt som
los i Larvik.

har møte på Tjodalyng i kveld

Sandefjord Gutte
musikkorps

Dødsfall.
Enkefru Marthe Sofie Larsen

Hotvedt, Andebu, 86 år gammel.

foreninger ville sikkert få de nødven
dige tips hos søsterorgånisasjonene i åi
to vestlandsbyer.

20 aspiranter meldte seg til opp'
tagelse i Sandefjord Guttemusikk
korps. Guttene skal nu gjennom
gå et note- og disiplinkurs, forteL
ler dirigenten. 10—12 av aspirant'
ane blir opptatt i korpset så de
blir nok skarp konkurranse.

Bryggepraten :

Stokke Bondeparti
har årsmøte på Myrvang 20. ds. ;

Når vi nærmer oss, julen la oss di
minne die unge, som i de senere år hai
stiftet hjem om betydningen og verdier
av å innarbeide en juletradisjon. De fle.
ste har vel erindringen om en slik tra.
disjon fra sitt eget hjem, men nu nåi
de er begynt for seg seiv' bør de prøvt
å finne frem til en tradisjon som er de
res egen. Ikke minst er dette betyd.
ningsfullt der hvor det er små barn :
familien. Begynn i god tid og legg pla.
ner for en fast tradisjon av julefeirin.
gen i eget hjem.

©et skål holdes et møte i V.K. i
dag," hvor nye tiltak skal drøftes.

Fylkesmuseet
har mottatt en drengestue,^|ra

Lardal på gunstige betingelser.
Porsgrunn og omegn
Turisfforenihg

har innredet ny stue på Skifjeld
hytta. 'På. årsmøtet lørdåg ble Olav
Øvald gjenvalgt til formann. Ordførerne i Sande

fjord og Sander
for retten ?

Navneforandring.
Leif Kristian Olavesen, Sandar,

har fått tillatelse til å anta Eng
blom som slektsnavn.

Av Bibelens tusen vers er dst ikke et
eneste som ikke er gjennomvevet og
fullastet med menneskelige Meiser,
fedres, sønners, mødres( døtres, våre
egne forfedres; den er vår uutslettelige
bakgrunn, som alt hva vi i dag skyller
vår eksistens vårt opphav, vår for
tid.

NY HVALBÅT
Hvalbåt «Krass» gikk prøvetur

 fra Kaldnes i går. Fartsprøven vi
ste 14,9 mil i gjennemsnitt. Det er
Antarctic som skal ha båten og på
lemmen skal hvalskytter AJb. M.
Ingebrethsen, Råde, stå. Man reg
ner at båten går sydover torsdag.
Verkstedets syke- og velferdskasse'
fikk l£,ooo kroner av rederiet på
prøveturen.

Misjonær Ulvesether

Fevang Folkeakademi
har møte onsdag med foredrag

av lektor Møller: «Nordland i tekst
og bilder». Møller har bodd i Nord
land i 2 år og vil vise frem ca. 50
lysbilder.

Så dukker de frem hvert år innundei
luj alle de som synes vi bør kommi
bort fra «nissen». Nu ser jeg det er er
og annen som angriper julenissen i re.
klamen. Vekk med ham, sier de.

På grunn av friluftsområdet Ula
Som kjent lyktes det etter et

iherdig arbeide fra Ula Vel å er
verve et større areal som ble ut
lagt til friluftsområde i tilknyt
ning til badestranden. Hensikten
med denne ervervelse var å sikre
fri adgang til badestranden og
hindre, at arealet ble oppstykket
og solgt til hyttetomter.

Tiltaket står nu i fare for å bli
omstøtt, i det Henrik Tenvik,
Tjølling, vil søke handelen om
støtt ved hjelp av odelsloven.

' Da domstolene er tilbøyelig til å
tolke odelsloven etter sin bokstav,
må man være forberedt på at
Henrik Tenvik kan trumfe sin vil
je gjennom, skriver «Nybrott».

Man må derfor være forberedt
på at ordførerne i Tjølling, Lar
vik, Sandefjord og Sandar i nær
framtid vil bli stevnet for retten

Walt Whitman.
Oppriktig talt er det vanskelig å

forstå hva ondt denne julenissen gjør.
Han står jo som barnas symbol på gav.
mildhet. Og så er han en moralsk an
lagt herre som forlanger at barn skal
være snilde og pene, og han doserer at
kun dyden har sin beiønning. Kan ikke
begripe hva galt dette skulle gjøre?

Det er riktig at jul er en høytids
fest, men den er også en gledesfest, og
om gleden gir seg barnslige og «even
tyrlige» utslag så la oss ikke ta dette
for høytidelig. La oss glede oss med de
små.

Vi etterlyste for en tid siden årets ju
legate i vår by. Men så kom strømra
sjoneringen og et firma som virkelig

| hadde tenkt å glede oss med en jule
gate i år måtte gi opp planen. Altså
må vi også i år gi avkall på den even
tyr- og julestemning som julegatene
pleier å gi.

Men vi nevnte også en ide fra Vest
landet, såvidt vi husker fra Hauge,
sund en julemesse arrangert av by

_ens husmorforening. Nu ser vi også at
i Bergen skal man ha en slik messe, for
annen gang to år på rad. I fjor b.le den
bergenske messen en suksess, og det
håper man også den skal bli i åi*.

Handel og Kontor
hadde medlemsmøte på Kaffi

stova i går under ledelse av for
mannen Alf Gade. Man behahdlét
en rekke interne saker.

Nu begynner vi å «skjems» over
denne spalten vår. Den blir magrere
og magrere. Alle våre bryggekontakter
er stumme som. østers i alle fall når
det gjelder «skipsferdsla» i disse far
vann. i>e kan være ganske veltalende
når det gjelder andre områder, men
når det gjelder brygge og havn er diet
som om en egen rugende taushet har
avløst den fra tidligere på høsten vel
kjente livlige ordveksel.

vil tirsdag besøke Helgerød og
onsdag Sommerset, Framnæs. Han
skal i nær fremtid reise til Butan
feltet i India, på grensen mot Ti
bet. Som mange vet arbeider mi
sjonær Westborg også i Buthan.

ligger på Santalmisjonens
felt. Den livlige trafikk fra Tibet
går over Divangeri som er grense
by og der folket samles til marked.
Mulighetene for å komme i kontakt
med folket er store der.

Ikke «Garanti», men «Progress».
I fortegnelsen i går over de gåver

som hittil er gitt til Sandefjord
Handelsstands Forenings jubile.-
umsutlodning, sto at Garanti Sko
tøymagasin har gitt 1 par herre
slalåmstøvler.Det er ikke «Garanti»
som har gitt disse støvlene, men
«Progress» får vi opplyst.

Og så har vi med glede merket oss hva!
en ordførers dobbeltstemme kan gjøre!
for å få folk til å stortrives i hjembyan,
Vi må helt til Molde for å finne fornuf-l
tig anvendelse av dobbeltstemmen. Der
har den vedtatt at folk skal få lov åi
spytte på gaten. Vedtakets gripende
begrunnel3e er at ellers kan folk finne
på å dra til andre byer.

Vi henstiller til vår egen bys ordfører
at han hurtigst mulig får gjennemført
et lignende vedtak, så kanskje vi slip.
per at ungdommen reiser til nabobyene
for å spytte, på lørdagskveldene.

BKI som først fortelter oss at det
ikke er noe nytt, finner til slutt ut med
noe som ligner beklagelse at «Løven I»
er gått til Larvik. Det høres ut som om
han hadde foretrukket at når detlkke
var noe annet å si så måtte han og
så få slippe dette. Men gamle «Løva»
er utrettelig. Når alle andre gir opp så
holder den trutt og stedig fast ved sin
rute.

Hvorfor kan vi ikke få en slik messe
her hos oss også ? De lokale husmor

Høirekvinners Fbrening
i Sandefjord og Sandar har tors

dag medlemsmøte på Sandar. Det
blir kåseri ved kunstnerinnen Ester
Torgersen, utlodning og bevert
ning.

Benytt derfor anledningen og se
filmen fra arbeidsfeltet. sammen med Jacoby og Ula Vel,

mener avisen.
Andebu herredstyre

imøtekom i går søknad fra Håkon
Sundby, Undrumsdal om konsesjon

;på eiendommen Myhre. Søkeren er
gårdbrukersønn fra Nes på Rome
rike.

Derimot har «Løven III» trukket
seg tilbake i ro og mak til verksted
i Sarpsborg hvor den i løpet av kom
mendé uker skal gjennemgåe en for
yngelse og forlengelse.

I dens sted er «Margit» av Stavern
satt inn i vekselruten med før nevnte
«Løven I».

Rrksmåisforeningen begynnerLosje Stadigt Haab & Ansgar
hadde årsfest i går. Festtalen ble

holdt av Henrik Midttun. Det var
sang av Jenny Sommer-Pettersen
og opplesning av Kåre Tarjém.
Den hyggelige festen hadde samlet
fullt hus.

I urokket tillit til Kvelde.mannen er
Psalve nu begynt med solbriller.sitt arbeide for alvorHonerød påtalte at salget av går

jden ikke. var avertert i de lokale
aviser. «Det går mange unggutter
i Andebu som gjerne vil kjøpe
gard».

Med skyhøy aktelse
Sammivel.

Så må vi tilstå at vi i går gjorde oss
skyldig i en forveksling. De,t var ikke
«Sognefjord» som var ved bryggen,
men «Bjugnefjord», og det ier jo noe
helt annet.

Konsiiluerende generalforsamling
på Sandar førstkommende fredagLavtrykket over Nord-Tyskland

går mot nord, men vil senere dreie
mer mot nordvest. Det vil gi øken
de vind 'fra øst eller nordøst over
det østenfjellske. Det
vesentlige endringer.

Værvarsler som gjelder til natt
til onsdag:

Indre Skagerak, kysten Lindes
nes—svenskegrensen: Økende til
stiv nordøst kuling, overskyet, noe
regn.

VI HAR:
VANNBEHOLDERE

for panelovner.
KULLBOKSER

VEDKURVER
av smijern og tre.

Gummi tetningslister for
dører og vinduer.

1 pur fortvilelse spør vi tollvakten
om det ikke iallfall har vært bittelite
grann spritsmugling i natt i fjorden.
Men vakten forsikrer oss at alt er stil.
le.

Som det vil være kjent, ble det i
våres irmkalt til et større møte på
Sandar der man drøftet mulighe
tene for å danne en riksmålsfore
ning for Sandefjord og Sandar.
Redaktør Ernst Sørensen holdt
foredrag og møtet- ble omfattet
med meget stor interesse.

Tidspunktet for dette møte var
forsåvidt noe uheldig valgt, i det
sommer og ferietid fulgte umid
delbart etter og gjorde det van
skelig, for ikke å si umulig, å
fortsette arbeidet straks.

Det nedsatte arbeidsutvalg, med
ingeniør Sverre
mann, har i løpet av høstenTfoKn?
en rekke møter der den .konstitu
erends generalforsamling og for
eningens videre arbeide har vært
drøftet og planlagt. Nu er ar
beidsutvalget kommet så langt at
det mener konstituering av fore
ningen kan finne sted, og gene
ralforsamlingen er fastsatt til
fredag den 16. november, altså
fredag førstkommende, på San
dar.

Urovekkende stille?
Tror ikke det. Tviler på at det

kan være noe i dette snakket om gjen
oppblussen av smuglingen- på Norge.
Men under alle omstendigheter tren
ger tollvesenet større og mere sjøgå
ende båter i yttertjenesten. Det er sik
kert.Østlandet med Vestfold: Øking

til frisk bris mellem øst og nord
øst, kuling til fjells, overskyet, noe
regn, sne eller sludd over 1000 m.

Og vi tror at jourhavende har rett.
For han har seiv mange års erfaringer
fra den ytre tjenesten,

Telefon 3815.

KSÉfå*
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i \AtifsB& avholder medlemsmø
\fTy£Sr\ te onsdag 14/11 kl.
Ij8&(t)\ 19,30 O/28). Under
xßSrjjJ holdning. Møtet er vik-

Divantepper TIL SALOS 9
To solide vinterfrakkerKl. 18.15 og 20.15 Kl. 18.15 og 20.15.

PIRATENES SKREKK og portierestofferFargefilmen
FRESKE KARER

str. 50—52 til salgs.
Ullgabardin i lys marine er nu

kommet på lager.
Donald o'Connor, Helena Carter i hel ull i flere farger, bredde

140 cm. kr. 22.40 pr. m.
Godt utvalg i kåpe- og kjole
stoffer til fordelaktige priser.

STRIKKECENTRALEN

Sergei Gurzo, A. Gribov.
T. Tsjernova.

Will Geer.
En parodi på sjørøverfilmer Skredder Karlsen Hasle.

BILRUTENE

«r inntatt i mand&gtf&viseii.
Voksne. Billetter fra kl. 17.45. Voksne. Billetter fra kl. 17.45. Certifisert hoppe

til salgs. Eksp. anv.

wrz—n[ Gardinstoffer *

K. KRISTOFFERSEN
Storgt. 7. Tlf. 3157.

Hønsefor
(hvete) til salgs.

Knut Abrahamsen, 5272.RADIO
Anbefaler fra Lager :

Østfold Minor Vedkomfyr
(tilhenger) som ny til salgs.

Eksp. anv.
BavberW«°ell

kr. 256.
Philips, Philetta » 275.
Radionette, Solist 2 » 345.

tra imeft«r 9 Rex 9 385.
» 391. Ung god ku

til salgs. Kalvetid februar. Telef.
3421.

Philps 400 A
—»— 310 A » 395
Kolster Brandes » 396
Høvding, Grand » 488
Philips, Rondo 52 » 495.
Radionette, Symfoni » 498.
Philips, 500 A .» 510.

Dobbelt kokeplate
lite brukt, til salgs.

Bill. mrk. 1167.

Metro 10 * 516
David-Andersen » 535.
Philips, Rondo 52 » 550

Divan
med skuff til salgs, som ny.

Eksp. anv.
Sølvsuper 5 » 640.

Brukt «Elektra» komfyr
med tre plater og stekeovn rime
lig til salgs. Eksp. anv.

Philips, Skaugum 52 » 650
Radionette, Symf. DX » 695.
Time Super med uhr » 702.
Sølvsuper De Luxe » 720.
Edda Haugtussa t> 717.
Vega, Clipper Super » 855.
Huldra 4 » 1220.

menTfl——
BARBER ~

KREM P-r 'ube En gard
til salgs i sentrum. Inneholder 6
leiligheter, hvorav en er ledig.

Henv. Johan Nilsen, Aagaards
Plass.

'absorberer bløV

gjer seiv den strieste skjeggvekst.
lHuskj>Godf halvt, barberte

Gulvmodeller :
Radionette  » 1350.
Haugtussa > 1562.—
Vega, Clipper Super » 1740.—n e bakteriedrepande «offet

6»\l Inneholdet det ny

Så godt som ny dyp
barnevogn

til salgs. Eksp. anv.

STERAI som moi.

Huldra » 1980.
Philips » 2265.

Reiseradio :
Østfold » 315.—
Metro, Super Six » 415.—

Reiseradio, kombinert:

Personbil Z 14130
. . rbcdre enn noensinne.

den. Bide kremen og senene
selges til høysttødende. Står på
Aagaards Plass i dag mellem kl.
16.30 og 17.30.står under hele

•blærete skummet star
og det tette, smao Radionette » 366

Østfold » 385.
David-Andersen » 415.

Bilradio :
Philips, 493 V » 514.

Igangværende forretning
med god varebeholdning til salgs.
Forretningen er nystartet, men
vil for rette mann gi en god leve
vei. Personlig henvendelse til:

barberingen

om•rir, «•
Bali

—»— 593 V » 733.
MAGNETOFON, Lyd

båndopptager » 1688.
Se mine utstillingsyinduer.

HALVARD HAAVALDSEN

o.r.såkfører
TRON OLAV DUHS

telef. 2222 eller
wO M. SCHIOIDIOIO -OSLO

Thorleif Svensen privat, tlf. 5019.

 •4.2102

Misjonsfest Santalmisjonen
på Sandar

Møte på Sommerseth, Framnes
onsdag ved misjonær Ulvesether.
Film fra Buthan. Kollekt.

Solbergmisjonen vil onsdag avholde
in årlige høstfest på Sandar. Man hå
er riktig mange av naboforeningene
il besøke festen. Der blir god under
oldning med taler av sogneprest Øs
enstad og Allum. Loftesnes har sik
:ert en god film å vise frem og Blå-
Jokken vil underholde med sang. Dess
iten blir det utlodning og bevertning.

Y.A.P. «Vår»
A LEGAThar møte onsdag kl. 19.30. Utlod

ning. Jenter mellom 13 og 18 år
velkommen.

B ØNSKES KJØPT  

Renter av H. M. Hansens legat
utdeles til trengende håndverkere.
Ansøkning sendes formannen,
rørleggermester S. Grini eller for
retningsføreren, o.r.sakfører Tron
Olav Duns innen 1. desbr. d. å.

Hytte
kjøpes helst i nærheten av sjøen.

GEORG SOLGERG A/S
telef. 2782.

\ndebu herredstyre
utsetter ominnred- Sandefjord Haandverkerforening.  ØNSKES BYTTET  

Stort Frigidaire kjoleskap
i god stand byttes i mindre. Mel
lemlegg. Bill. mrk. 11)66.

 BEKJENTGJØRELSER  POSTningen
Da Andebu herredstyre i går

skulle ta fatt på saken angåénde
innredning av kontorer i uthus
bygningen ved Herredhuset fo
relå det et utsettelsesforslag fra
formannskapet. Ordføreren ut
talte at man ikke var helt for
nøyd med arkitektens planer og
helst så saken utsatt. Herredsty
ret gikk enstemmig med på å
utsette saken.

Fevang
Folkeakademi

Alm. brev og trykksaker til fl.
k. «Sir James Clark Ross» og hval
båtene «Star I», «Star II», «Star
III», «Star IV», «Star V», «Star
VI», «Star VII», «Star Vin», «Star
IX», «Star X», «Star XI» «Star
Xn», «Star XXIII» og «Star
XXV» kan til 16. november kl.
12 sendes under adresse:

FOR PANELOVNER

Vannbeh.ldere på lager

 TJENESTE LEDIG S

Smiekyndig» mann
får arbeide. Bra 'xeilighet skaffea
om nødvendig. Knut Engelstad,
Fevang gard, telef. 1013.

Onsdag 14. november kl. 19.30
Foredrag av lektor Møller: «Nord
land i tekst og bilder».

E. NORDAHL ANDERSEN tlf. 3845

TJEWtSTE ØNSKES
per M.T «Ross Sea»,
C/o Messrs. S.L.A. Limited
33/35 St. Mary Axe
London E. C. 3.

Ung dame
med handelsskole ønsker post i
forretning eller på 'kontor.

Bill. mrk. 1168.ag* flUbjan
Tirsdag.

dremisjonens Hus. kl. 19.
Luftpostfrankert brevpost til

samme ekspedisjon kan til 1. de
sember kl. 12 sendes under adr.:

per M/T «Ross Sea»
c/o Messrs. S. E. L. Maduro
& Sons Inc.
Curacao N. W. I.

TAPT

Ektepar Blomstrete silkeskjerf
mistet eller etterglemt på fru
Bergs Frisørsalong. Venrtfigst inn
leveres eksp.

helst barnløst, får ansettelse med egen leilighet. Hustruen må utføre
alminnelig husarbeide i middelstort hus, og mannen må være motor
kyndig altmuligmann. Skriftlig søknad ønskes. B. m. 1133.Dette er siste postleilighet til

«Sir James Clark Ross» ekspedi
sjonen på feltet.

Min inderlig kjære hustru,
min snille mor, svigermor og
vår snille farmor

3 bilnøkler
på nøkkelring med skilt med St.
Sebastians bilde, tapt søndag
kveld.Astri Riise 801l Luftpostfrankert brevpost til

samtlige landstasjoner på Syd-
Georgia samt «Southern Harve
ster» ekspedisjonen kan til 16.
november kl. 12 sendes under ad
resse :

Torvhallen.

døde fredfullt på Tønsberg
Fylkessykehus i dag, 70 år
gammel. Ved telefoukenveiidelser

om eksp. anv., bill. mrL., adresse
forandringer o. 1. ring Of. 4SB§*

Ved inntelefonering av annon
ser ring tlf. 2073.

Sandar pr. Sandefjord/
Kirkenes, 9/11—51. Messrs. Christophersen y Cia

S. R. L. Postbox 295,
Montevideo, Uruguay.Jacob Bull.

Truls
barn

Augusta
svigerbarn

B
L
O
N
D

Kari og Ole-Jacob
barnebarn.

Olaf, Magna, Ragna
søsken.

Baren passerer Bommene
tirsdag 13/11 kl. 17.30.

Begravelsen finner sted fra
Sandar kapell torsdag kl. 13
(1).  E

mwwæoßD

MjMITEATERFORENING

Jr Premiere

Fredag 16. ds kl. 19.30
på lystspillet

Et døgn uten løgn

Lørdag 17. ds. kl. 19.30.

Bill. fra i dag hos «Tippen»,
telefon 3307.
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BARNETEGNINGER

fra Sandefjords Blads
tegneklubb

utstilles i Sandefjords Blads
sal, 4. etasje, tirsdag og ons

dag kl. 17—19.
Gratis adgang.

*:sbi

Arsmote avholdes pa Sole fre
dag den 23. ds. kl. 20. Forslag som
onskes behandlet, ma vaere styret
ihende senest fredag den 16. ds.

Siste nyii i

DAMEJUMPER

Godt farveutvalg.
Str. 42 kroner 12.00.
Str. 44 kroner 13.10.

STRIKKECENTRALEN
£*

Helgered

Idretlslag

avholder arsmote pa Sollokka
tirsdag 20/11—51 kl. 19.

Saker som onskes behandlet ma
vaere styret ihende innen 10rdag
17/11—51.

Styret.

Innendorstrening
STIF's handballgruppe trener

i Den hoyere skoles gymnastikk
sal hver tirsdag og torsdag kl. 18.
Friidrettsgruppen trener de sam
me dager kl. 19. Nye interesserte
kan bli med.

Larviks Andels

Potetmelfabrik

For a fa poteter nok til full
drift ma de som har flere poteter
a levere straks henvende seg til
kontoret.

Leveringsplikten ma oppfylles.

Solid tomannsbolig

pa Framnessiden til salgs. 2 v. og
kj. og 3 v. og kj. Stor bepltantet
have. Kjopere ma disponere min
dre leilighet for a komme inn i
eiendommen. Nsermere ved:

o.r.sakforer
TRON OLAV DUHS

telef. 2222 eller

Thorleif Svensen privat tlf. 5019.

fferselvernet

har mote onsdag 14. ds. kl. 19 i
Sanitetens lokale, Hystadv. 15.
Fru Reinert underholder med
opplesning. Mat og en skje kaffe
medbringes. Kontingent kan be
tales-og nye medlemmer tegnes.

Velkommen.

Jnlentlodningr
Sandefjord Menighetspleie holder nu sin juleutlodning i Skotoy

utsalget, Storgt. 17. En mengde vakre og nyttige gjenstander.
Inntekten gar til byens trengende.

Utlodningen er apen hver dag i forretningstiden.
Kom! Se! Kjpp lodder! Husk : i morgen onsdag er det siste dag.

Trekning torsdag.

Fredskonleransen i Stockholm

Mote avholdes pa Handverkeren onsdag 14/11 kl. 19 (7). Fore
drag av laerer G. M. Knutsen. Valg av delegat til Stockholniskonfe
ransen. Bidragsydere og interesserte innbys. .

Norges Demokratiske Kvinneforbund.Indremisjonens Hus
Bibeltime onsdag kl, 20 ved

Fritz Hansen. Alle hjertelig vel
kommen.

Indremisjonens Ungdomsavd.

Ovner og maskiner kjopes
samt fyrkjeler, radiatorer, brukbare eller som skrap, stalror og stope
jernsror. Henter.

F.
Telef. 2090.

SYMASKINER

Vi venter nu til lager et litet parti hand-symaskiner. Benytt an
ledningen og kjop nu.

DITMAR ENGE A/S
Torvgt. 28 Telefon 3328

Sjemandsforeningen
Mote med spiseaften arrange

res 10rdag 17. novemtoer kl. 18 i
anledning foreningens stiftelses
dag den 15. Filmfremvisning. Teg
ning pa utlagt liste i foreningen
eller i telefon 2235. Listen inndras
fredag.

Styret.

POST
Frist for innlevering julepakker

inn- og utland se oppslag post
stedene.

Sande fjord postkontor,
den 12/11—51.

2. og 3. maskinist

sokes til «Kosmos V» for snarlig tiltredelse.

Henv. ANDERS JAHRE & CO. A/S
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Koffardi
Sandefjordsbåt

i farlig situasjonTransportbehovet får tank
råtene til

FÆ
København, 12. november.

M.s «Bjørnsunn»' av Sandefjord
grunnstøtte søndag morgen på
Smågrunnene på Saltholm. Skipet
ble under den harde sydøstlige ku
ling ført inn på den farlige stein
grunnen, men ble om kvelden brakt
flott av Svitzers «Bien» og ført inn
til København.

«Bjørnsunn» er på reise fra Ro
stock til Gøteborg med 400 tonn
briketter og vil i løpet av formid
dagen bli dykkerundersøkt. Skipet
er tilsynelatende tett og det antas
at reisen kan fortsettes til bestem
melsessedet, melder Sjøfartstiden
des Københavnkorrespondent.

stige p IKH
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En stor del olje
to

transporteres
ganger

Trampmarkedet også sterkt, særlig (or større skip
Tankmarkedet andre ord det har lykkes olj esel

skapene å remplasere 2 100 000
tonn av de 3 millioner tonn som
Persia leverte til verdensmarke
det. Det vil ikke være lenge før
verdensproduksjonen igjen er op
pe i hva den var før Persia gikk ut
av bildet.

HJEMME FOR FØRSTE GANGLarviksbåten M.t «Solheim» er
nylig sluttet for en last fra Sidon
til U. K. Cont. til MOT -f 295 %.
Markedet er i går gått litt opp og
kan nu sies å ligge på MOT + 300
% for enkelte reiser.. Generalkonsul Rudolf

Olsen minnes i
«Kosmos»

De større befrakterne er også
interessert i å ta skip på consecu
tive reiser såvel som på lengre og
kortere tidscertepartier. På grunn
av den store etterspørsel er det
sannsynlig at råtene vil gå enn
ytterligere opp.

Det kan kanskje synes uforstå
elig at råtene går så meget opp,
nu som Abadan er ute av bildet.
Det ble nemlig skipet 3 millioner
tonn pr. måned', altså 100 000 tonn
pr. dag fra denne havn.

Grunnen er at andre oljeprodu
serende land har utvidet sin pro
duksjon betraktelig. Kuwait har
øket sin produksjon fra januar
til september med omtrent 50 %
og produksjonen der ligger på
2 598 000 tonn pr. måned. Det er
dobbelt så meget som i september
i fjor, og produksjonen i Kuwait
vil sannsynligvis til neste år over
stige Persias.

Men det er nødvendig å
tenke på følgende når man i dag
skal betrakte tankmarkedet :

Abadan raffinerte meste
parten av den olje som ble brukt i
Øst-Afrlka og Østen. Nu er det
nødvendig å transportere crude
olje fra Den Persiske Gulf til Eu
ropa eller Amerika og raffinert
olje fra Europa eller Amerika til
Øst-Afrika og Østen. Dette betyr
at oljen nu må transporteres over
meget lengre strekninger enn før.
Av den grunn skyldes den stigen
de etterspørsel etter tanktonna
sje ikke at verdens f o r br uk et
er gått ytterligere opp. Transport
behovet er nemlig større idet
en stor del olje nu må transporte
res to ganger, først som crude-olje
og deretter som raffinert olje.

Ettersom de store raffineriene i
Durban, Australia og andre ste
der blir utvidet vil denne lange
dobbelttransport forsvinne. Imid
lertid forandres jo verdensbeho
vet så å si daglig så det vil nok bli
bruk for mange tankskip i fremti
den allikevel. •

Før generalforsamlingen begyn
te i A/S Kosmos i går holdt repre
sentantskapets fungerende ordfø
rer, direktør Anton Schrøder, en
minnetale over generalkonsul Ru
dolf Olsen, representantskapets
ordfører, og redaktør Karl A. B.
Lund, som begge var avgått ved
døden etter siste generalforsam
ling. Han uttalte blant annet :

Rudolf Olsen har vært aksjo
nær helt fra starten av. Han har
ikke deltatt i så mange general
forsamlinger, men jeg er sikker
på at han har tilført .-selskapet
mange gode råd. Han var en
grand seigneur, og et strålende
•fint og godt menneske som hadde
bare venner og ingen fiender. Vi
vil savne ham dypt i dette selskap.

Redaktør Lund har i mange år
vært medlem av representantska
pet og gitt det mulighet -til å ut
vikle seg. Vi takker dem for hva
de har vært for selskapet og lyser
fred over deres minne.

Melsom & Melsoms nye, flotte tankbåt, M.t «Lancing», som nu
gang. Man regner med at båten vil være i Larvik omkring den 18.
17.730 tonn d:w. og bygget i 1950. Til neste år, i 1952 får selskapet

ventes til hjembyen for første
november. M.t «Lancing» er på
nok en tankbåt og i 1954 enda en

I dag ligger verdensproduksjo
nen på olje bare 900 000 tonn pr.
måned lavere enn verdensproduk
sjonen før Abadan-krisen. Med Sandefjord

skolefilm
Sjømannsskoles
er påbegynt A/S THOR DAHL

Hvb. «Thordr» og «Thorfjell» av;Trampmarkedet
Råtene holder seg også her og

man kan kanskje si at markedet
er meget sterkt, særlig hva større
skip angår.

Det kan kanskje være interes
sant å se hvordan trampratene
har vært i det siste år :

Men vil førsi være ferdig Ul sommeren Cape Town 10.11.
Hvb. «Thorgrim» og «Thorørn;

avg. Cape Town 11.11.

FRYSESKIPET «BRANSFIELD»

gikk fra Tønsberg søndag morgen
for St. Vincent og Cape Town med
en liten stans utenfor Dover hvor et
par engelskmenn vil bli hentet i
land av en tankbåt. «Bransfield»
skulle kunne klare turen til Cape
Town på ca. 21 døgn. I Cape Town
blir «Bransfield» bare liggende en
dag for bunkring og drar så syd
over for å slutte seg til «Balaena»-
ekspedisjonen. Fryseskipets opp
gave er å ta seg av hvalkjøtt fra
kokeriet, og siden spermkjøtt ingen
interesse har som råstoff i denne
forbindelse, kommer det først i ar
beide 2. januar da bardehvalfang
sten begynner.

Navigasjonslærer Helge Helge-
sen ved Sandefjord offentlige Sjø
mannsskole forteller på vår hen
vendelse at man nu så smått er
kommet i gang med den skolefilm
som skolen skal lage. .

Filmen som skal benyttes i un
dervisningen, skal opptaes ved
Framnæs, og det er menmgen at
fotografen skal forevige opp
spantingen og fullførelsen av et
skip.

Vi har vært på Framnæs et
par-tre ganger i høst, forteller
herr Helgesen videre, og vil nu
følge skipet til det går av stabe-

len." Filmen vil imidlertid ifcke
kunne fullføres før til sommeren,
i det vi må vente på at den neste
nybygning vil bli påbegynt. Det er
nemlig noen scener derfrå som vi
gikk glipp av denne gang og som
altså må taes når neste kjøl strek
kes på beddingen.

Håb. «Thorslep» pass. Kap Pini
sterre 10.11.

Engelsk index basert på 1948 = ANDERS JAHRE & CO A/S
Hvb. «Kos 48» pass. Cape Finister

re 11.11.

100 :
November 1949 66.5 (det laveste

hittil).
Mai 1951 203.8 (det høyeste hittil)
Juni 1951 179.0.

Radiopeilefyrei på Torøy<
på plass denne måned?

August 1951 149.3 (det laveste i
1951).

September 1951 166.5.
Det er ventet at oktober vil lig

ge over september idet stigningen
har fortsatt.

P. F.
«Sjøveier?» til Sandefjord i slutten av måneden

På vår forespørsel om hvordan
det ligger an med radiopeilefyret
på Torøya svarer lektor Jac. Jo
hannesen at man igjen har mat
tet finne seg i en utsettelse av le
veringen fra Marconi denne
gang på' 3' Uker.

Statens instrumentskip «Sjø<-
veien» kommer til Sandefjord i
slutten av denne måned da skip
perelevene skal ombord, og vi hå
per at peilefyret vil være på plass
til den tid. Hvis det går i orden,

'kan vi nemlig ved hjelp av «Sjø
veien» få justert peilefyret inn.

Sandeijordsbåienes posisioner Havnene i Vestfold
«Sandefjords Blad»s skipsliste tirsdag. 13. nov. «Hva kan gjøres for å skape stør

re havnetrafikk? Spørsmålet er hy
peraktuelt i de fleste av våre nabo
byer, og flere av dem har alleredi
truffet effektive tiltak for utvidelsi
av havnepmrådet. Drammen ha:
på forhand stor trafikk, men havn:
er srengt og store planer ligger
lufta. Holmestrand har i mer be
skjeden målestokk gått til utVi
deise av sitt bryggeområde og

ANDERS JAHRE & CO. A/S
M.t Aristophanes 15 400 t.d.w. avg. Buenos Aires 1.11 for Car

don, Venezuela.
M.t Jacinth 15 320 t.d.w. avg. Tripoli (Lebanon) 9.11 for Au

gusta (Sicilia).
M.t Jalta 12 283 t.d.w. avg. Mena al Ahmadi (Persiske Gulf)

31.10 for Rotterdam.
Automatisk rormann

ersfatler matrosen
M.t Jan 9 210 t.d.w. avg. Cartagena (Spania) 29.10 for Ras

Tanurah (Persiske Gulf). Sandefjord har man lagt ned stor<
beløp på utbyggingen av havne
området og arbeidene er alleredi
kommet ganske langt, mens Larvi!
i høy grad har blikket vendt mo;
havna og sjøen. I sannhet del
arbeides og det arbeides in
tenst,» skriver «Vestfold Arbeider
blad», som samtidig meddeler at i
Tønsberg vil man fra neste år hs
kaianlegg som vil ha plass for full
lastede 10,000-tonnere.

M.t Janus 24 850 t.d.w. avg. Mena al Ahamadi (Persiske Gulf)
5.11 for UK Cont.

Oslo (HP). Ombord på havfor
skingsskipet «Johan Hjort» har
det siden begynnelsen av juni iår
vært prøvet et automatisk styre
apparat. Man har styrt med det
både langs kysten, i fjordene, og
ute på Nordsjøen.

Kapteinen, Henry Ulriksen, for
telter til bladet «Fiskaren» at ap
paratet fullt ut har svart til for
ventningene. Det er ikke lenger
nødvendig å stå «bundet» ved rat
tet hverken i åpent farvann eller
under manøvrering.

Når den automatiske pilot over
tar, styrer den hedre enn en
mann kan gjøre, og holder en
nøyaktig kurs frem til bestem
melsestedet. Den sparer både tid
og brensel.

På fly har man jo i mange år
hatt den automatiske pilot, «Mr.
George» som den kalles og som i
timevis kan overta hete styringen
på langferder.

M.t Jasmin 15.450 t.d.w. avg. Bahrein (Persiske Gulf) 8.11 for
Yokosuka (Japan).

M.t Jaspis 9 650 t.d.w. avg. Curacao 14.10 for Antarktis.
Fl. k. Kosmos 111 25 100 t.d.w. avg. Curacao 23.10 for Cape Town
Fl. k. Kosmos IV 21 600 t.d.w. avg. Curacao 29.10 for Cape Town
M.t Kosmos V 26 378 t.d.w. ank. Kiel (Tyskland) 6.11.
M.t Peik 9 386 t.d.w. avg. Kiel 5.11 for Cartagena (Colombia).

HALDOR Virik
M.t Sandar avg. København 30.10 for U.S. Gulf.
M.t Sandefjord ank. London 9.11.

Ship Chandlers & General Agents

The Orient Supply Co.
and Risgalia & Sons

Port-Said, Alexandria, Suez, Algiers
JOHAN RASMUSSEN & CO.

M.s Sir James Clark Ross gikk fra Curacao 25.10 til Cape Town.
M.t Vestfold kom til Mena al Ahmadi 12.11.
M.t Ross Sea gikk fra Aruba 11.11 til Lands End for ordre.
M.t Norlys gikk fra Las Palmas 10.11 til Curacao.
M.t Vikingen pass. Port Said 10.11 på reise til England.
M.t Vikland kom til Swansea 12.11.
M.t Vikfoss gikk fra Sidon 4.11 og ventes å komme til Le Havre 15.11.

[«Provision». Port Said,
Alexandria, Suez Docka.
«Orient», Algiers.

Agents:

Eivind Andersen & Co.,
Sandefjord.A/S THOR DARL

M.s Thor I avg. San Francisco 7.11 v. ank. Papeete 22.11.
M.s Thorshall ank. Durban 9.11.
M.s Thorsisle avg. Cape Town 25.10 v. ank. Montreal 15.11.
M.s Thorstrand avg. Port Alfred 31.10 v. ank. Cape Town 21.11.
M.t Thorshavn ventes ank. New Orleans 17.11.
M.t Thorsheimer, avg. Neapel 29.10 v. ank. Ras Tanurah 11.11.
M.t Thorshov ank. Bremen 29.10.
M.t Thorsholm avg. Hamburg 26.10 v. ank. Aruba 11.11.
M.t Thorsøy avg. Mena al Ahmadi 26.10 v. ank. Cape Town 12.11.
Fl. k. Thorshammer ank. Durban 9.11.
Fl. k. Thorshavet avg. Cape Town 5.11 for fangstfeltet.
Fl. k. Thorshøvdi på fangstfeltet i Stillehavet.

M/S «Løven I» og M/S «Løven III»
Rute: OSLO—SANDEFJORD—LARVIK

Ekspeditøren

Sandefjord: ANDERS CHRISTIANSEN
Larvik: THS. ARBO HØEG & CO.
Oslo: PEDERSEN & MEINICH

P JB
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JEAN B. LINAAE

GRUNNLAGT iB6O

SKIBSMEGLER OG LINJEAGENT
SPEDISJON OG ASSURANSE

FLYTRANSPORT

TELEFON i 2086 ~ 3444*'

E. M. UHGER (PTY) LIMITED

Skipshandlere
DURBAN

SOR AFRIEA
587 Smith Street. Durban S. A.

Telegramadr.: Regnu Telefoner: 22839, 60808. Natt: 36376

Proviant - Dekk- og Maskinrekvisita

Import Frilager Eksport

Enerepresentant for S.Afrika for Schermuly Life Savings Equipment.

A/s MARITIME
SKIPSMEGLERE

SPEDISJON KLARERING
REISEORDNINGER BAT TOG FLY

ASSURANSE OLJEMEGLERE

Telefon: Centralbord 4343.
Telegram: Start

Storgatwi 14 SANDEFJORD

DET NORSKE SKIPSHANDLERFIRMA

Titan Supply Co

Ankerrui, 12

ANTWERPEN

Telegr.adr,: Centralbord
TITANSUPLI 335966

Benytt vdr adresse for post og telegrammer.
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Generalforsamling
i Å.s Kosmos

Kosmos Eiar fått byg
gefallatelse for Nor
ges største tankbåtStyrels forslag om anvendelse av oversknddet

på 30 mill. kroner ble vedtatt A/S Kosmos har ved A/B Gø
taverken kontrahert en 34 000
tons tankbåt for levering som
meren 1955. Skipet er sluttet
på 7 års timecharter med The
Ånglo-Saxon Petroleum Co.
Ltd. til 26/6 d pr. tonn d.w. pr.
måned.

Representantskapets ordfø
rer, direktør Anton Schrøder,
opplyste på generalforsamlin
gen i Kosmos i går at det nu
var innvilget byggetillatelse for
denne .tankbåit. Det er den

største tankbåt som for tiden
er under bygging for norsk reg
ning.

A/S Kosmos hadde generalfor
samling i Sandefjord i går, ledet
av representantskapets ordfører,
direktør Anton Schrøder.

Anders Jahre svarte at han
trodde man foreløbig skulle for
søke å jenke seg frem og ikke be
stemme et utbytte som for tiden
strider mot bestemmelsene. Han
trodde det burde Overlates til
mindre og mere oversiktlige sel
skaper å prøve seg her.

Ved valgene ble skipsreder Jør
gen Jahre gjenvalgt som første
varamann til styret og som annen
varamann valgtes skipsreder An
ton Sivertsen! stedet for bok
handler Johan Sollie, Horten.

Sorri medlemmer av represen
tantskapet gjenvalgtes direktøra
ne Anton Schrøder og Anth.
Ola f sen, I stedet for avdøde
redaktør Karl Lund . valgtes som
medlem av representantskapet 1.

urmaker Endre Lind
og som medlem etter generalkon
sul Rudolf Olsen valgtes for re
sten av dennes funksjonstid di
rektør Thorry Kiiær. 1. vara
mann til representantskapet ble
bokhandler Johan Sol lie, 2. va
ramann hie tidligere 3. varamann,
disponent T. Te Ile f sen og 3.
varamann skipsreder Haldor Vi
r ik.

H.r.advokat Fr. Be 11 u m leste
beretningen, som ble enstemmig
vedtatt. Regnskapet ble også ved
tatt .og styret gitt decharge.

. På dagsordenen stod også spørs-'
målet om godkjennelse av styrets
og representantskapets beslut
ning om å utgiftsføre 500 000 kro
ner av den gave på 1 million kro
ner som i anledning Anders
Jahres 60 års dag ble gitt til «In
stituttet for eksperimentell medi
sinsk forskning, Ullevål, opprettet
av skipsreder Anders Jahre». Den
ne beslutning ble hilst med bifall
fra generalforsamlingen,- men da
grosserer Kr., Kolkinn, Oslo, for
langte votering, ble den vedtatt
mot Kolkinns stemme. Han var
imot å anvende selskapets' midier
til slike formål og stemte av sam
me grunn også mot regnskapet.

Styrets og representantskapets
forslag til anvendelse av over
skuddet, 30 mill. kroner, ble en
stemmig vedtatt : 6 mill. kr. av
settes til reservefond, 3.8 mill. kr.
til klassifikasjonsfond, 16.6 mill.
kr, til skattefond, 3.3 mill. kr. til
disposisjonsfond og resten til tan
tiemer, hvorav 50 000 kr. til sig
naturberettigede styremedlem,
administrerende direktør.

Anders Jahre gjorde i den
forbindelse oppmerksom på at
dette var det høyeste beløp som
kunne heves uten Prisdirektora
tets samtykke. De fleste dispo
nenter bestrider denne bestem
melse og hevder at de har rett til
mere. Jahre pekte på at han for
sitt vedkommende etter aksjeinn
bydelsen hadde krav på 50 øre pr.
fat hvalolje og 4 pst. av nettofor
tjenesten. Men jeg vil ikke be om
mere, sa han, selvom jeg vet at
mange direktører i nyopprettede
statsselskaper har meget mere.
Personlig trodde han at han etter
å ha betalt 95 prosent i skatt fikk
5000 kroner igjen for å være dis
ponent for Kosmbs-selskapet.

Forslaget om å utbetale 50 kr.
i utbytte pr. aksje fole også en
stemmig vedtatt. Jahre gjorde
oppmerksom på at det var styrets
hensikt å øve så sterkt påtrykk
som mulig for å få et øket utbytte.
De 10 pst. som ble utdelt i fjor
står jo i et absolutt misforhold til
selskapets formue og inntekter,
uttalte han.

Iver Rugge, Larvik
M/T «Salsaas» ventes Gøteborg

23/11, deretter Stockholm.
M/T «Skaraas» ankom Vancou

ver, Canada 8/11.
M/T «Skotaas» ventes Yokohama

30/11. Anders Jahre hyldes på geoeral
forsamlingen i Kosmos

Etterpå var det middag for ak
sjonærene hvor i alt 160 personer
deltok.

M/T «Svanaas» ventes Galve
ston 17/11.

Hyalfangsten utenfor «De har g/M hevisei for ai dei privaie
ligger foran den offentlige forsorg»

initiativ

Antarktis
Jahre er fremdeles oplimesf hor' på de norske hvalfangeres innsafs

I følge Norsk THvalfangst-Tidende
bar det i 1950 vært drevet hvalfangst
følgende steder utenom Antarktis:

Union Whaling Co. fra landstasjo
nen The Bluff, Durban, Natal med 13
livalbåter, totalfangst 975 hval. Don
kergat Whaling Co. Ltd. fra Saldanha
Bay, totalfangst 838 hval med 7 hval
båter. I Fransk Kongo har Spermacet
Whaling Co. (Sopecoba S. A.) drevet
med Jarama og landstasjonen Cap Lo
pez og 7 hvaibåter, totalfangst 1404
hval. Madagaskar: Spermacet Wha
ling med Anglo-Nbrse 737 hval, 9 hvai
båter. Indiske Hav: Anglo-Norse 52
hval. Spansk Marokko: Industrial Ma
ritime S. A., landstasjonen Benzu med
2 hvaibåter, 116 hval. Brazil: Paraiba,
landstasjon Costinha, Cia de Pesca
Norte do Brazil, 2 hvaibåter, 122 hval.
Santa Catarina, landstasjon Imbituba,
6 hval.

Nordlige Stillehav: Britisk Columbia:
Packers Ltd., landstasjon Coal Har.
bour 314 hval, 4 hvaibåter. Japan: 5
selskaper med IO landstasjoner. Nip
pon Suisan Kaisha Ltd. 672 hval, 16
hvaibåter. Taiyo Gyogyo Co. Ltd. 658
hval, 9 hvaibåter. Kyokuyo Hogei Co.
Ltd. 256 hval, 5 hvaibåter. Nihon Kin
kai Hogei Co. Ltd. 54 hval, 2 hvaibåter;:
Nitto Hogei Co. Ltd. 61 hval, 1 hval
båt.

arbeide og fremsyn fra øverst til
yngste jungmann.

Direktør Schrøder sluttet med
\ takke styret og administrerende
lirektør for den strålende måte
ie har ledet selskapet på.

Personlig vil jeg nødig spå, menEtter generalforsamlingen i
A/S Kosmos i Sandefjord i går
tole det holdt en middag for ak
sjonærene, hvor representantska
pets ordfører, direktør Antor
Schrøder, innledet "talernes
rekke med å si at regnskapet var
av imponerende dimensjoner, ja.
av nesten eventyrlig store dimen
sjoner. Det er formodentlig det
største regnskap som er fremlagt
i norsk næringsliv. Styret har
fulgt linjen fra tidligere og Kos
mos er det eneste hvalfangstsel
skap som har tre .toen å stå på:
hvalfangst, skipsfart og industri,
og det er et harmonisk samspill
mellem dem. Det har stor foetyd
ning at det 'ikke er' noe hen som
halter. Det er forstått, en impone
rende modernisering av Kosmos
IV, 3 nye hvaltoåter er anskaffet
og korvettens er ombygget til ef
fektive fangstbåter. Selskapet
gjør med andre ord alt for å være
på toppen. Det er allikevel et
mørkt blad her, idet statsmyndig
hetenés manglende evne til å for
stå norsk hvalfangst avsløres når
man ser at selskapet har tapt 8
mill. kr. fordi det ikke ble gitt til
latelse til 'å ominnrede Kosmos V
til kokeri. Og seiv etter moderni
seringen er ikke Kosmos IV blitt
et toppkokeri.

Når det gjelder

jeg har vært optimist
all min tid og jeg er fremdeles op
timist. Hvalbestanden i verdens
havene er større. enn noen kan
si, det er 'bare det at den fremde
les går «laus i vannet» som en
utmerket hvalfanger sa i sin tid.
Jeg håper at vår elite av hvalskyt
tere kan fange hval og at kokeri
ene er i stand til å produsere me
get. Konkurransen blir større for
hvert år, men konkurranse skal
det være i enhver næring. Jeg er
ikke hange for å oppta den med
utlendingene, men de arbeider
under ganske andre forhold enn
vi. Anders Jahre kom i denne for
bindelse inn på spørsmålet om
hvalfangstkontrollen og antydet
at enkelte ekspedisjoner kanskje
hadde mere velvillige kontrollø
rer enn de norske ekspedisjonerj
slik at de kan strekke hvalen
litt mere.

Anders Jah r e sa i sin svar
tale at en av de største gleder man
hadde som disponent var å kom
me i kontakt med aksjohærene
som eier selskapet. Det er jo ik
ke så mange gleder vi har. Da
var det anderledes -i gamle dager
Dg det er en rekke stamaksjonæ
i-er til stede fra den tid. D a var
let mange gleder. Da Var vi glade
Dver et godt fangstresultat. Det er
vi jo også i dag, men dengang
jveriot Vi til aksjonærens å be
stemme utbyttet.

Bonin -Island, pelagisk fangst, Kyo
kuyo med fl. k. «Baikal Maru» og 4
hvaibåter, 306 hval. Kamtsjatka: Sov
jet-Samveldet, med fl. k. «Aleut» og 4
hvaibåter. 699 hval. Sovjet fanger også
ved Kurilene med 5 landstasjoner og
12 hvaibåter, totalfangst 1658 hval,

Chile: Cia Industrial, landstasjon
Quintay,- 1013 hval, 6 hvaibåter. Cia
Chilena de Pesca y Comercio de Ma
caya Hermanos, l.st. Chombe, 80 hval,
2 hvaibåter.Azorene 390" hval, Madeira 14 hval.

Spania: Balleneraddel Estrecho, land
stasjon Getares 30 hval, 2 hvalbåter.
Portugal: Francisco Marcelino dos
Reis Lda., landstasjon Setubal, 44 hval,
3 hvalbåter Skottland: Scottish Wha
lers Ltd., landstasjon West Loch, Tar
bert, Harris, 35 hval, 1 hvalbåt. Norge:
A/S Blomvåg Hval 58 hval, 3 hval
båter (landstasjon Blomvåg) .Brødrene
Sæbjørnsen A/S, landstasjon. Steins
hamn, 124 hval, 4 hvalbåter. A/S
Norsk Hvalfangst, landstasjon, Hest
nes, 102 hval, 3 hvalbåter. Brødrene.
Brunvold, landst, Skjelnan, 151 hval,
3 hv.b. Færøyane P/f Lopra, landst.
Lopra 197 hval, 3 hvalbåter. P/f Sperm,
landstasjon Vid Air, 235 hval, 3
Grønland: Grønlands Styrelse. 46 hval,
1 hvalbåt.

Australia: Nor'West Whaling Co.
Pty. Ltd. Ist. Point Cloates 348 hval,
2 hvalbåter. Australian Whaling Com
mission Shark Bay, 40 hval, 2 hval
båter. New Zealand: J. A. Pérano &
Co., Ist. Marlborough Sounds, 79 hval,
,3 hvalbåter.

Kr. Kolkinn spurte om sel
skapet ville risikere noe ved å ut
betale uteri videre.'

Vi var frie mennesker,
hadde albuetom, vi kontraherte
aten å spørre, høyere myndighe
ter. Vi er ikke tilfreds med å sitte
i disp#nentstolen og være ekseku
tører som skal utføre ordrer fra
høyere. myndighetér. Vi har fått
en barnepike og kan ikke gjøre
noe uten å spørre om lov og sva
ret lar vente på seg, opptil 6—7
måneder. Vi er faktisk gått over
til a ta beslutningene og så vente
på appfobasj onen etterpå.

Men vi må være lojale. Det nyt
ter ikke å stille seg opp mot en
regjeringsmakt som har N flertall.
Ikke hare for regjeringens skyld,
men vi har jo landets interesser å
vareta og landet er vakkert og
vi elsker folket og så får vi gjøre
så godt vi kan .. .

Mange ting kunne vært gjort
bedre hvis det ikke hadde vært
mangel på valuta og hvis vi ikke
hadde møtt det departementale
nei. Men vi har vært i stand til,
ved hjelp av et av konsernets
utenlandske hvalseiskaper 'å ;få et
hvålbåtmateriell som blandt an
net har .muliggjort det eksepsjo
nelt gode resultat i siste sesong.
Materiellet er i dag godt og kan
skje bedre enn enkelte andre nor
ske selskapets.

Over 'lO.OOO fat tøtalproduksjdn har
Union Whaling 38.680 fat hVorav
14.000 fat spermolje, Donkergat 15.000
hvorav 3.300 fat sperm, Jarama 64.236
fat, Anglo-Norse 34.400 fat, hvorav
1400 spermolje. Azorene 10.900 fat
sperm. Kvalfjord 12.300 fat (500 fat
sperm.). Hawkes Harbour 15.100 fat
(1700 fat sperm), Taiyo ' Gyogyo
11.500 fat (9700 fat sperm), Aleut
27.000 fat (24.700 fat sperm.), Kuri
lene 35.000 fat (34.300 fat sperm),
Quintay, Chile, 26.400 fat. (18.800 fat
sperm.), Shark Bay 14.800 fat.

Noen hvalfangstsélskaper som drev
fangst i 194.9, deltok ikke i. fangsten
1950. På den annen side begynte nye
selskaper fangst på feiter utenfor Ant
arktis.

Vi kan tåle en 'belastning, sa
han videre, men der er en grense»
Vi kan ikke konkurrere til slutt,
med mindre vi 'blir litt gunstigere
stillet. Han tenkte i denne forbin
delse på for eksempel den italien
ske hvalfangst hvor staten kom
mer inn i bildet på en ganske aja
nen måte.

Men
New Foundland: Olsen Whaling &

Sealing Co., landstasjon. Williamsport,
Newfoundland, 155 hval, 2 hvalbåter.
Polar Whaling Co. Ltd., landstasjon.
Hawkes Harbour, Labrador, 330 hval,
5 hvalbåter.

skipsfarten
er to gamle skip blitt skj altet ut.
Det passer ikke vårt styre å drive
med annenrangs materiel].. Et
mindreverdig skip er blitt solgt
med en gevinst på 1.5 mill. kr., på
tross av 'at det var en mislykket
affære. Dessufcen er det anskaffet
tre nye båter, hvorav den ene er
det største skip som overhodet er
under bygning for norsk regning.
Kosmos er altså fortsatt ledende
her.

Når det gjelder

de norske hvalfang-ere
er usedvanlig dyktige og sammen

(Forts, siste side)

I således South Seas Wha
ling '& Sharking Co. Ltd. fangst fra
landstasjon på Norfo-lk Island og sel
skapet Maritime Industries fra Fields
Landing, Kalifornia. Disse selskaper
drev ikké fangst i 1950.

Nippon Suisan Kaisha Ltd. drev
fangst i 1849 ved Bonin Island med det
flytende kokeri «Kaiko Maru». I 1950
ble fangst på dette felt drevet med
flytende kokeri «Baikal MarU» tilhø
rende Kyokuyo Hogei Co. Ltd.

Et selskap ved navn Nihon Kinkai
Hogéi Co. Ltd. begynte i 1950 fangst
med 2 hvalbåter ved kysten av Japan.
t 1950 var det derfor 5 selskaper med
tilsammen 10 landstasjoner og 33 hval
båter som opererte fra Japan.

Western Whaling Corp. Ltd.s land
stasjon i Coal KarboUr, Vancouver Is
land, British Columbia, ble i 1950 dre
vet av selskapet British Columbia
Packers Ltd.

A.s TII ©R DAHL

Telsgramadrésse : "Dahl".
industrien

er det 'foretatt viktig moderniser
ingsarbeide og man regner med
på de to fabrikker !å komme opp
i en omsetning på henimot 100
millioner kroner. Det ene Pen i
Kosmos representerer* altså en
storbedrift, en av de største i Nor
ge.

M/s «VIAM»

I enci.r.de the *,**

Fast rute Oslo Mandal og mel
lemsteder. Ukentlige anløp.

Men man er ikke kommet so
vende til disse resultater. Bak
-disse tall ligger et veldig arbeide,
initiativ, handlekraft, vågemot,

Lastanmeldelse til Australian Whaling Commission
opptok fangst i september 1950 fra
landstasjon i Carnarvon, Shark Bay,
West Australia. Fangst fra Shark Bay
ble første gang drevet i 1912 med det
flytende kokeri «Vasco da Gama». Det
var forholdsvis bra tilgang på hval,
men da havnen ikke var god på grunn
av store dønninger og vanskeligheter
med å skaffe ferskvann ble fangsten
på dette felt ikke gjenopptatt i 1913.
Det var først i 1936 at Shark Bay igjen
ble besøkt av hvalfangere. I dette år
ble nemlig fangst opptatt med et fly
tende kokeri som også dre.'v fangst
på samme sted i 1937 og 1938.

I 1950 ble fangst opptatt med land
stasjon i West Loch Tarbert, Harris,
Hebridene, av selskapet Scottish Wha
lers Ltd. Fangsten begynte 17. juni og
sluttet den 1, september, og det ble
fanget 33 finnhval og 2 blåhval,

EIVIND ANDERSEN & CO.
Telefon 2625

Selskapet Ballenera del Estrecho
opptok i 1950 fangst fra landstasjo
nen «Getares», Algeciras. Fangst fra
denne stasjon ble drevet fra 1921 til
1926 og fangstresultatene var:

1921 356 hval 10.500 fat olje
1922 600 » 19.784 »
1923 1116 » 38.472 »
1924 910 » 27.740 »
1925 668 » 20.727 »

1926 300 » 8.596 »
Endelig opptok selskapet Industrial

Maritima S. A: fangst fra stasjonen
Benzu i Spansk Marokko. Fangst fra
samme stasjon ble drevet i 1948 av sel
skepet A/S Hektor,

MÅSKIHVERKSTED - HåSKINSMiE - PLATEVERKSTED

| Corneliussen Hek. Verkstad
Sandefjord
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ITOKKEN

Skipsmeglere

Befraktning Klarering
Spedisjon Lirije- og Ol
jeagenturer Flytrans
port Oljefyringsanlegg

Telefoner: 3830 3471

CANADA

SKIPSHANDEL
Saint John N.B. Montreal Fort Alfred P.Q. Halifax N.S.
21 South Wharf 366 Youville Square 17 Albert Street 677 Barrington St.

Telegramadr. N O R S HIP
Leverer ogsa til : Sorel, Three Rivers og Quebec, P. Q.

Agenter og lager : Veritas Smoreoljer.
TKOS. B. THRIGE's WINCH RESERVEDELER

HVALFANGERNES ASSURANCEFORENING
Gjensidig Sandefjord Telegr.adr.: «Mutual»'

Forsikrer alle slags inieresser

i frakifari og fangsifart
Telefoner:

Sentralbord 34 64 Direktor Bjarne Vangstein privat 3386.
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VICTORIA TIRRASSIHar hørt
og håper

at orgelet er
ryktet holder

godi,
stikkHalvor Midtgarden, Rauland,

vant Ross-lekene 1952 dorph. Det fremgikk av rapporten
at hans overordnede hadde tiltrådt
hans konklusjon, og Briilendorph
ble overgitt i de norske myndighe
ters hender.

Begynner siit virke her om ca. 14 dager Sersjant Steer reiste øyeblikkelig
til Tyskland, men transporten had
de jo fått noen dagers forsprang, og
det tok ham to måneder å oppspore
Kans Donnerblitz blant Frankfurts
ruiner. Den forsvunne pølsemaker
ble påny arrestert og ført tilbake
til Norge. Nu var det enda mindre
igjen av likheten mellem ham og
den asketiske storinkvisitor fra
Victoria Terrasse. Gjensynet med
«Das Reich» var nok blitt en litt for
hard påkjenning for ham, han var
blitt et vrak både i åndelig og le
gemlig henseende, og ved anholdel
sen befant han seg i en tilstand
som hverken harmonerte med geist
lig verdighet eller nazistisk fana
tisme. Sersjant Steer beskrev den
seiv som «dead drunk», noe som vel
burde gitt den gode sersjant en li
ten mistanke om at han kanskje
var på villspor. Og den formodede
Briilendorph hadde heller ikke sit
tet lenge på Akershus før det ble
klart at han nok hadde søkt trøst
og glemsel i farligere midler enn
alkoholen. Men sersjant Steer var
ikke skotlender for ingenting, han
lot seg ikke rokke i sin tro på at
det var rette mannen han hadde
fått tak i. Og nu var også fangens
tidligere kolleger i Sipo blitt mer
villige til å vedkjenne seg ham. —•
Han ble konfrontert med Fehmér,
Esser, Bruns, Seuffert og fire andre
av Sipostørrelser på Akershus. Og
joda, dette var Briilendorph, 'det
var de ikke i ringeste tvil om.
Dette var den Briilendorph de had
de sett og til dels også snakket med
på Victoria Terrasse, ham de seg
imellem hadde diskutert så ofte, en
irmesluttet og hemmelighetsfull,
men ellers i alle deler utmerket
mann, hvis nuværende depresjon
sikkert måtte tilskrives at for en
rettlinjet karakter som han måtte
fedrelandets skjebne falle særlig
tungt.

Dermed ansa sersjant Fred Steer
det fastslått at pølsemaker Hans
Donnerblitz var identisk med kri
minalrat Joseph Adolf Briilen

Arne Pedersen vant Yelferdens Medalje Sandefjords nye organist, Fred
Knudsen, kom til byen i går.
Han tok inn på hotell «Atlantic»,
og det var altså ikke lenge han
fikk gå fri for avis-mas. Når det
en sj elden gang kommer en ny
hit, vil vi selvsagt gjerne vite
grunnen til at han nettopp har
valgt å slå seg ned i Sandefjord.
Det kunne jo hende at han
hadde noen pene ord å si

Vi ble nok delvis skuffet. Det
var ikke de store ordene om at
Sandefjord er perlen blant Vest
fold-byene som hadde bevirket at
Knudsen dro. helt fra Narvik og
hit. Han er ganske enkelt på vei
sydover !

Jeg kommer fra Narvik, hvor
jeg har vært ansatt i de siste seks
årene, forteller han. Men det blir
litt stusslig å gå i mørket hele
vinteren. Her nede er det jo så
lyst og deilig. (Mange Sandefjord
inger som er enige ?)

Jeg er 'født og oppvokset i Ber
gen, og jeg lengtet faktisk tilba
ke til Syd-Norge. I Bergen var det
ikke noe ledig for en organist,
men det blir sikkert en behagelig
forandring å innta Sandefjord
også.

Når skal De tilfare stillin
gen her i byen ?

Det erforeløbig på det uvisse.
Noen dato er ikke bestemt, men
jeg antar at det blir om ca. 14 da-<
ger.

meg forresten svært til å ta fatt
her. Men kom igjen senere, så skal
jeg si hva jeg mener både om or
gelet og Sandefjord og det blir
sikkert smigrende omtale !

for annen gang Stasjonsbetjenten rekvirerte en
av politiets biler og Berg fulgte
Else hjem.

Jaja, nu begynner det i allfall
å flaske seg, sa Berg da de svingte
opp Wergelandsveien.

Flaske seg? sa Else. - Det ut
trykket synes jeg sømmer seg dår
lig for en mann som kommer så å si
rett fra avholdslosjen.

Å din syl! Jeg vet jo ikke hva
det heter på avholdsspråket, men
når jeg sier at det ordner seg, så
støter det deg vel ikke.

Du mener formodentlig at nu
er alt klappet og klart, du har gitt
ordre til at der settes ut vakt uten
for denne avholdsforeningen, og det
kan bare være et tidsspørsmål- når
Engel er knepet.

Nettopp. Men først må vi hol
de ransakning -i gården. Og den vil
jeg lede seiv så fort jeg har anbragt
deg i familiens skjød.
. Slyngel! Det skal du snyta
meg for?

Fra Haakon Aakesen på, «Sir
James Clark Ross» har vi fått te
lergam om at Ross-lekene 1952 er
gått av stabelen i de tradisjonelt
festlige former.

Vinner av lekene ble denne gang
(telemarkingen Halvor Midtgar
den, Rauland, som oppnådde dis
se bestenoteringer:

60 meter 7,8. Høvde 1.70. Kule
11.02. Lengde 2.81. Midtgarden
fikk -dermed Velferdens Medalje
for første gang.

Arne Pedersen, tidligere vinner
av Rosslekene, fikk denne gang
medaljen for annen gang.

Dette var altså Ferd. Knudsens
ord. La oss håpe at han finner seg
vel til rette her i byen seiv om
det naturligvis ikke er noe Bergen
vi kan by ham. Velkommen
til 'Sandefjord !Tippepremiene

50 000 4 700 310 Rusti.
Oslo, 12. novbr

(NTB) Norsk Tipping A/S
-melder at etter den foreløbige
gransking av tippekupongene for
spilléuke nr. 37, kampdag 10. no
vember blir de omtrentlige . pre
miebeløp disse:

1. premie med 12 riktige kr.
50 000, 2. premie med 11 riktige ca.
4 700 kroner og 3. premie med 10
riktige ca. 310 kroner.

Disse resultater er rent forelø
bige og resultatene etter kontroll
granskingen vil først foreligge i
morgen.

Andebu og Ramnes
ansetter felles

Bridgeturnering i helsesøster

Andebu herredstyre behandlet
i går påny spørsmålet om an
settelse av helsesøster. Det ble
enstemmig vedtatt å ansette en
helsesøster felles med Ramnes,
under den uttrykkelige forutset
ning at helsesøsteren tar bopel i
Andebu.

Under behandlingen i formann
skapet hadde tre av, medlemmene
forbeholdt seg å stå fritt i herred
styret, nemlig Bergan, Hynne og
Myhre.

fønripf iord BuilkSiibb^

eldre
Sandefjord Ballklubbs eldre har

nettopp avviklet en fireafteners
bridgeturnering', som forløp meget
vellykket. Det var deltagelse av i
alt 8 par, og konkurransen var
•usedvanlig jevn. De tre beste pa
rene lå hakk i hel.

Seierherrer i turneringen ble
paret Trygve Gjertsen Øivind
Gjelstad.

Turneringen har gitt mersmak,
og man akter nu å sette i gang
turnering nr. 2, sannsynligvis for
delt over 5 spilleaftener.

Andebu støtter

anlegg av 10 nye
Men kjære deg, Else, du re

presenterer jo på en viss måte mot
parten i saken. Og vi har ennu ikke
strukket oss så langt at forsvaret
får lov til å være med på etter
forskningen i marken.

Nei, jaså, så langt har dere ik
ke strukket dere! sa Else. Man
skulle nesten tro du hadde manu
dusert straffeprosessen også med
pappa. Ja, for ellers ville du vel ha
visst at den siktede har rett til å
være representert ved ethvert trinn
i forfølgelsen.

Den siktede? Eller rettere sagt
deii tiltalte .... i dette tilfelle er
han jo død.

Langtfra, sa-Else. Både
den siktede og den tiltalte lever i
beste velgående.

Gi meg en sigarett, sa Berg.
Tenn den for seg, er du snill. Du
skjønner, det er bare et halvt år si
den jeg fikk sertifikat, og det er en
mangel ved min oppdragelse at sjå
førlæreren min ikke underviste
meg om hvordan man skal fiske
opp og tenne en sigarett med ven
stre hand mens, man med den høy
re manøvrerer seg gjennem trafik
ken her i krysset av Wergelands
veien, Parkveien og Hegdehaugs
veien. Takk skal du ha, Else. Pok
ker også, at ikke ;vi kan snakke
sammen uten at det skal bli juri
disk ordkløveri av det!

vannverk i Hynne mente at man ikke burde
gå til ansettelse av helsesøster før
rnan hadde ansatt en sykesøster.

Hartvik Olsen pekte på de store
arbeidsoppgåver som lå og ventet
på en helsesøster i Ajndebu. Hittil
har man «lånt» helsesøster fra Sem.
Dette kunne man, ikke fortsette med
nu når man trolig skulle ta fatt på
skjermbildefotograferingen i An
debu og muligeffis inføre tuberku
linmatrikkel. Djisse oppgåver ville
kreve en helsesøster i kommunen.

På møtet i går vedtok Andebu
herredstyre enstemmig å støtte ne
dennevnte 10 søknader om statstil
skudd til anlegg av vannverk:

Jørgen Sønset, Høijord, Ole
Evensen, Høijord, Johannes Foss,
Andebu, Sigv. og Johan Valmestad
rød, Høijord, Harald Sundseth,
Høijord, Mathias. Solberg, Andebu,
Eugen Vegger, Andebu, Lyder Cle
mentz, Kodal, Johs. Tveita m. fl.,
Høijord, Julius Sæterlid m. fl.,
Høijord.

Samtlige søknader var behand
let i jordstyret og anbefalt.

Som sagt har jeg ikke mere
enn så vidt kommet hit, og jeg
har ikke mere enn/ akkurat vært
innenfor kirke-dørene. Orgelet
har jeg hørt er godt, og det blir
sikkert anledning til å konstatere
om det holder stikk. Jeg gleder

Totalisatorkjøring
på Hovlandbanen

til sommeren?
skolestyret om forlenget permi
sjon til 26.1.1953. Skolestyret foe
sluttet enstemmig å- gå med på
at permisjonen forlernges til.nevn
te dato. éløydlærer Øystein Gok
stad fortsetter som vikar i dehiie
posten.

Kinoforbud for barn under 7 år?
Blir det travjøring med totalisator

på Hovlandbanen til sommeren?
«Nybrott» har forelagt dette spørsmål
for slakter H. Madsen, som bar vært
formann for det utvalg som Travfo
reningen såtte ned til å forhandle med
ledelsen av Hovlandbanen.

Slaktermester Madsen forteller at
noen endelig avgjørelse foreligger enijå
ikke, men det skulle være gode utsik
ter for at saken kan ordnes. Det er
utarbeidet et forhandlingsgrunnlag
og dette vil nå bli forelagt generalfor
samlingen i Larvik og omegns trav
forening, som skal ha sitt møte gan
ske snart/

Kinobestyrer R. Halvorsen, Dram
men, fortalte forleden under et
møte i byens ingeniørforening litt
om erfaringene fra kinoenes barne
timer. Det ble antydet at et nytt
lovforslag som, er under utarbei
delse vil sette forbud for barn un
der 7 år til å se film. Første al
dersgruppe, vil bli 7—12 år, neste
12—18 år og så den voksne alders
gruppe.

Sandefjord skole
styre slutt kan gi et utbytte som det er

verd å ta imot.
Han rettet sin takketale til en

av stamaksjonærene, konsul M.
Peterson, Moss, tidligere president
i Industriforbundet.

. Joh. Vatne hyldet Anders
Jahre i noen få ord. Selvom han
ikke var enig i Jahres uttalelser
om. hvalbestanden, ville han si at
om hvalen tok slutt så ville An
ders Jahre bestå.

Skolelege Morgan Wabø
Sandefjord Skolestyre hadde

møte på skolen i går, under ledel
se av formannen, Eug. V e f 1 i n g.
Til behandling forelå blant annet
følgende saker :

søkte 1 års permisjon. Pr. 1/1.0
tiltrådte han som kandidat ved
Ullevål sykehus. Søknaden tole en
stemmig innvilget. I hans sted
vikar dr. Håkon Jacobsen. Julemesse i Tønsberg.

§i..l Tønsberg arrangerer i år Del
Norske Misjonsselskapet en jule
messe.

. —i Går det i orderi med leien vil det
da bli søkt departementet om tilde
ling av stevnedager? B

Ja, og det må gjøres ganske snart,
så det haster skal vi komme i gang.

Skoledirektøren
 meddelte i skriv at han godtok de
ansettelser og konstitusjoner som
tole foretatt i forrige skolestyre
møte.

Skoleinspektøren og sekretær
arbeidet

Skolestyret ble gjort kjent med
at formannskapet har bevilget
1000 kr. i forskudd til skoleinspek
tøren for sekretærarbeidet. Som
kjent har Kirke- og. Undervis
ningsdepartementet bedt om at
skolestyren© ikke behandler den
ne saken før det føreligger beslut
ning fra departementet. Når den
ne føreligger vil en event. tilleggs
bevilgning bli tatt opp til behand
ling.

Anders Jahre
hyldes

Skipsreder Anton Sivertsen
talte for funksjonærane og gros
serer Kr. Kolk inn uttalte at
han var sikker på åt Jahre og han
ikke var uvenner om han av prin
sipielle grunner stemte imot fler
tallet. Han hadde alltid hatt den
største respekt for Jahre og han
følte at om han hadde hatt for
nuftige forslag, så var han tross
det alene. Hans ord !ble hilst med
stor munterhet.

Konsul M. Peterson sluttet
med en velformet, dypfølt og spi
rituell hyldningstale til

/4I Qa4 fo*Den første tilskuer
til vinterolympiaden

på vei til Norge

Klassedelingen
for skoleåret 1951/52 er godkjent
av skoledirektøren. ; (Forts, fra side 5).

méd dem kan vi se fremtiden nok
så trygt i mø;te. Jeg tror det vil
ta temmelig lang tid før man kan
drepe den norske hvalfangst!

Lærere og vikarer
som i forrdge skolestyremøte ble
ansatt har meddelt at de mottar
postene.

Og mannen trodde det ord
som Jesus sa til ham, og gikk
bort.Den første langveisfarende til

skuer til vinterolympiaden vi vet
om er nu på vei hit, forteller pres
eesjef Fyri. Det er en australier
som har sendt oss bestilling på bil
letter, og han er allerede gått om
bord for å dra hit.

Johs. 4., 50.."
Utleie av rom på skolen
Mannskvartetten «Skalden»

søkte ora fortsatt å få leie«eang
rommet til sine øvelser. Videre
var det søknad fra Sandefjord
Guttemusikk om å få holde til i
Sangrommet. Hjemmevernet og
Sandefjord Ballklubb søkte om å
få benytte gymnastikksalen til
sine øvelser. Alle søknader ble
innvilget, men det ble presisert åt
Ballklubben ikke får bruke fot
ball i gymnastikksalen, Det bør
bare drives oppmykning og mo
sjon.

Anders Jahre sluttet sin tale
med å takke for den store gave
som ble ydet ham og det eksperi
mentelle forskningsinstitutt på
hans 60 års dag. Initiativet er ut
gått fra professor Carl Semb, som
vet hvor viktig det er at medi
sinsk førskning baseres på ekspe
rimentell virksomhet. Hverken i
Sverige eller Danmark har man et
slikt institutt. Jeg er overmåte
glad.før at selskapet har støttet
instituttet, som fagfolk venter seg
meget av. Professor Semb og og
så jeg er sikre på at det vil gi et
fruktbart resultat for oss seiv, før
etterslekten og for menneskehe
ten.

Vestfold Skolefilmnevnd
'Det ble referert et skriv fra

Rådmannen til Vestfold Skole
filmnevnd, der det fremgikk at
kommunen Ikke fant å kunne gi
bidrag til nevnden. Som kjent vil
ikke Sandefjord Kommune gå inn
for .skolefilmnevnd.

Mannen trodde det ord Jesus sa
til ham. Vi måtte ønske at vi hadde
det som han, den samme enkle og;
enfoldige tro. Ingen innvendinger„
ingen sannsynlighetsberegninger,,
ingen krav om , ytre beviser, bare
tro. Jesus har sagt det, og det er
nok. Men vi er ofte parat med vårt
«jamen», vi vil nok tro, men,vi vil
enda heller se. Vi stoler naturlig
vis på ham, men vi tviler også litt
og blir gledelig overrasket når det.
viser seg at hans ord slår til. Så.
var det altså allikevel ikke tro,,
men i det høyeste et bange håp.

Det ville gi en deilig frimodighefe
i livets avgjørende stunder hvis:
man ganske enfoldig turde gripe et
ord av Jesus og tro det. Et ord om
bønnhørelse, et ord om syndernes
forlatelse, et ord om andens veiled
ning, om håp over graven. Det var
en lykkelig tilstand hvis man kun-*-
ne det.

For øvrig forteller pressesjefen
&t beatillingene nu begynner å kom
me inn fra utlandet. Særlig mange
kommer det fra England, men det
kommer også en del fra andre og
mer, fjerntliggende land. Australie
ren vi nevnte blir således ikke ale
ne, det er ordnet med en fellesreise
for 150 australiere som gjerne vil
overvære lekene. Men noen oversikt
Æver hvor mange utlendinger det
<%AI bli som kommer hit, har man
s&lys@gt ennu ikke.

hvalfangstens menn.
Jeg har ikke tidhgere vært til ste
de på en slik generalforsamling,
sa han, men jeg ønsket en gang
å treffe disse menn som har skapt
dette eventyr i norsk næringsliv,
denne nye provins til landet, som
har skapt norsk hvalfangst, jeg
ville møte dem på hjemmetoane.

Det har jeg gjort. Jeg har møtt
eventyrprinsen Anders Jahre. Jeg
tror De har hørt nok av rosende
ord, nok av superlativer. Jeg skal
derfor forsøke å spare på dem.
Men jeg må protestere mot at det
er liten glede igjen i virksomhe
ten. De har gleden av å møte et
samstemmig kor fra Deres aksjo
nærer med beundring og takk for
hva De har gjort. Dessuten har De
den følelse som ehhver mann med
fremdrift kan ønske seg å ha for
an alle andre, De har gått i spis
sen, for hvalfangsten, for even
tyret. Men mest av alt:

Utlysning av lærerinne-
poster

På grunn av at det er så van
skelig å skaffe lærerinner til po
ster med skolekjøkken, ble det be
stemt allerede nå å lyse to poster
ledige. Disse postene skal tiltredes
fra 1. juli 1952.

Forlenget permisjon
Lærer Karl Drivdal har søkt

Mitt ønske -ligger i at vi må bli
like tilfredse når vi møtes neste
gang til den 23. generalforsam
ling. Og selvom taltet fra i år ik
ke gjentas, tror jeg at dere skal
bli tilfreds også neste gang.

Det enestående gjensidige'til
litsforhold som har vært mellem
aksjonærer og styre og represen
tantskap vil jeg takke for. Det
har vært lite bøljer. Det har det
riktignok vært i et annet av våre
selskaper, men nu har vi byttet
ut en større aksjepost i Framnæs
mek. Værksted med en tilsvaren
de i dette selskap og vi har fått
fred. Vi vil ha det lugnt og frid
fullt i årene som kommer.

KM>li€>-
PROGRAMMET

det er gjort for vårt land.
All den valuta dere har skaffet, all
den hjelp dere har gitt landet,
de t er meget å kjempe for. Der
for mener jeg at det ennu er gle
de ved å drive med noe i dette
land, selvom tvangen er stor og
planøkonomien er mektig. Men
det går an for det private initiativ
å skape resultater og jeg spør:
ville noe lignende kunne vært
gjort uten en enkeltmann? Det vi
har sett i dag er det største bevis
for at det private initiativ ligger
foran den offentlige forsorg og
det bevis er vi Dem takknemlige
for!

Tirsdag 13. november.
13.00: Værmelding. Dagsnytt.
17.00: Mine- og kulingvarsler.
17.05: Ettermiddagskonsert.
18.00: Frikvarteret. For jenter og glitter.Vi i styret skal forsøke å gjøre

vårt beste og vi håper at vi til
18.30: Beethoven: Trio, verk 1, nr. 3„

c-moll.
19.00: Værmelding.
19.05: Dagsnytt. Aktuelt.
19.30: Knut Liestøl 70 år. Tale av prov

fessor Francis Bull.
19.40: Gammel dansemusikk.
20.05: Næringsliv og fremtidsutsikter

i Nord-Norge.
20.30: Underholdningskonsert. Kring

kastingsorkestret.
21.20: Erik Werenskiold og Kviteseid.

Foredrag av Dyre Vaa.
21.40: Edvard Grieg: Ballade. Ivar

Johnsen, klaver.
22.00: Vær. og minemeldinger.
22.10: Dagsnytt.
22.30: Franz Schubert: Winterreise

(HI. del.) (Tekst: Wilhelm Mtil
ler.) Aksel Schiøtz, sang.

23.00: Sluti»

Jeg tilhører den krets av gamle
menn som fremdeles tror og hå
per. Jeg hylder norsk hvalfangst,
Kosmos og Anders Jahre og tak
ker for maten, for dagen og for
opplevelsen!

Fanget ombord i lastebåten Fantomet ©r rask i vencUngen
og åpner et neshornbur !

Har dere arrangert alt, sier
dere ? Her er noe dere ikke har
tøokt på I

Og det veldige villdyr styrter ut på dekket!
Pass opp ! Det er farlig !Knip ham først så sky

ter vi b&m og hiver ham
overbord J ~...,,.,,

Senere talte urmaker Endre
Lind for selskapets sjøfolk og
hvalfangere og hans tale ble fulgt
av «Den norske sjømann»,

Jsvaliteter-

pee for enhver smak. Æmk- a^m


