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Den russiske ekspansjon gjør situasjonen Kjæråsbroen
skal bygges
på det tørre

I formiddag går „Ross"n
uholdbar for norsk hvalfangst Mange telemarkirger blant farslereisguttene

Parallell-kjøring
jernbane og buss

• •• fm
Norge må si opp sitt medlemskap i Den

internasjonale hvalfangstkonvensjon
Kanal graves under

broen senere
CLAUDIA OLSEN (H)

TAR SAKEN OPP I
STORTINGET

Representanten Claudia Ol
sen (H), Vestfold har i Stor
tinget anmeldt følgende be
grunnede spørsmål til sam
ferdselsministeren: Mener de
partementet at det er trafikk
økonomisk forsvarlig den pa
rallell-kjøring som foregår med
jernbane og buss i Vestfold, og
vil ikke en samordning av ru
tetidene både gi publikum en
bedre service og NSB bedre
driftsøkonomiske fordeler?

Det er meningen at den nye
broen ved Kjærås i Andebu
skal bygges på det tørre og
efterpå blir det i forbindelse
med senkningsarbeidet som
skal utføres, gravet en kanal
under broen.

~Vi behøver ikke dermed å løsrive oss
fra fornuftige reguleringsbestemmelser"

Planene for sehkningsarbei
det er ferdig og kommunen har
bevilget sitt tilskudd.

Deter også søkt om statstil
skudd, men departementet
sendte ansøkningen tilbake
med anmodning om flere opp
lysninger.

Veivesenet skal grave endel
av kanalen i forbindelse med
broarbeidene. Det ser ut til å

Kraftig og overbevisende foredrag i Polyteknisk forening i Oslo av for
mannen i Norges Hvalfangstforbund, heyesterettsadvokat Frithjof Bettum

Om vi sier at situasjonen er vanskelig idag så har det vært
klart for den norske hvalfangstindustri at situasjonen kan bli
uholdbar fra høsten 1959 av, sa formannen i Norges Hval
fangstforbund, heyesterettsadvokat Fritjof Bettum i et bredt Strid om planke

gjerdet ved
a ulagt foredrag om hvalfangsten i Polyteknisk forenings møte i
Oslo igåraftes. Årsaken til dette, sa Bettum, er at riisserne har
store ekspansjonsplaner når det gjelder pelagisk hvalfangst, og
det første av det nye fangstmateriell vil bli tatt i bruk fra neste
år av.    *" <.

bli vanskelig å komme igang
med arbeidet i bøst.

SkiringssalsveienJeg tror det blir nødvendig for Norge å si opp sitt medlem
skap i Den internasjonale Hvalfangstkonvensjon innen 1. ja
nuar 1959, sa Bettum videre. Vi behøver ikke dermed å løsrive
oss fra fornuftige og hensiktsmessige reguleringsbestemmelser.

Storelv
Sandefjord bygningsråd

har ikke fått noen byggan
meldelse på et nytt planke
gjerde som er satt opp i «den
navnløse gate» ved Skiringssal»
veien, sier byingeniør Gårtner
på henvendelse.

Gjerdet har tidligere vært
omtalt i leserinnlegg og byg
ningsrådet mener gjerdet er
anmeldelsespliktig. Eieren på
sin side hevder det her dreier
seg om reparasjonsarbeide.

Bygningsrådet har svart ei
eren at hvis ikke bygganmel
delse sendes inn, vil saken bli
oversendt påtalemyndighetene.

stiger igjen
ALVORLIG FARE FORDet var en meget saklig og

grei oversikt Fritjof Bettum ga
i sitt foredrag om norsk hval
fangst. Han innledet med å si
at når han sa ja til formannens
forespørsel var det for å få an
ledning til å skissere hvorledes
hvajfangsten har utviklet seg
og for å vise hva den har be
tydd og fremdeles betyr for
vårt land. På bakgrunn av det
te vil jeg så, sa han, belyse
hvorledes stillingen er idag og
peke på den vei vi må følge
for å møte de store vanskelig
heter vi er oppe i.

Efter å ha gjengitt hoved
trekkene i hvalfangstens histo
rie til dens klimaks i fangst
sesongen 1930/31 da det ble
produsert 3.600.000 fat hval
olje i Antarktis, redegjorde
han for dé forskjellige former
for fangstbegrensning som ble
gjennomført i 1930 årene og
fremover til idag.

Han påviste videre hvorle
des Norge i alle år har vært
en overlegen stor delfager i
fangsten i Sydishavet. Verdien
av den norske totalproduksjon
føt siste krig var over 1700

millioner kroner. I efterkrigs
tiden utgjør den ca. 3600 mil
lioner kroner. KORNAVLINGENE

Bettum redegjorde så utfør
lig for hensikten med Den in
ternasjonale hvalfangstkon
vensjon og for de forskjellige
fredningsbestemmelser. Han
pekte på at konvensjonen ikke
lenger er et betryggende mid
del til å fremme dens hensikt
«å bevare hvalbestanden og
derved muliggjøre en rasjonell
utvikling av hvalfangstnærin
gen»i

Regnet som såtte inn med
stor styrke utover dagen og
kvelden har fått Storelv til å
stige raskt igjen, sa en av opp
sitterne til Sandefjords Blad i
går kveld. Og fortsetter dette
været, så har vi flom og øde
lagte avlinger før vi vet or
det av det.

Førstereisguttene var allerede på plass ombord i «Ross»n igår.

mumsfangst på 16.000 blåhval
enheter er senere senket til
15.000 enheter. Beslutningen
har en slik form i schedule
vedtektene at det må %-
dels majoritet til for på ny å
heve grensen. Det er utenkelig
at man kan få kvalifisert fler
tall for et forslag om å øke fal
let igjen. Efter videnskapens
oppfatning bør tallet heller
senkes. Vi har i de par siste
sesonger vært nede i 14.500 en
heter. I kommende sesong blir
maksimumsfangsten 15.000 en
heter fordi Holland protesterte
mot det vedtak som ble truffet
i Haag i sommer om å fasthol
de 14.500. Jeg kan i parentes
tilføye at 500 enheter som sva
rer til 1.000 finnhval, gir et ol
jekvantum på vel 10.000 tonn.
Hvis vi regner £ 70 pr. tonn for
oljen, får vi en samlet fangst
vérdi på ca. 14 millioner kro
ner, hvorav ca. 6 millioner kr.
kan ventes å falle på de nor
ske ekspedisjoner. Det dreier
seg altså om beløp som teller
adskillig.

I formiddag stikker fl. ko
keri «Sir James Clark Ross»
til sjøs som den første pela
giske ekspedisjon til fangst-

feltet i Sydishavet. Det ser
ut til å bli ordentlig av
skjedsvær med silende regn.

Førstereisguttene var al
lerede på plass ombord i ko
keriet igår og var nøyt og
lavt innimellom småjobbe
ne som de ble satt til. De
siste saltkjøtt-tønnene ble
låstet inn og Framriæsarbei
derne ryddet unna efter re
parasjonsarbeidene som er
utført ombord i nøst.

Det står fortsatt en mengde
korn ute, og gårsdagens regn
vær skal ikke gjøre kornkjør
ingen lettere. Bøndene begyn
ner nu å bli alvorlig redde for
årets avlinger. Vi snakket med
en bonde i Hedrum som for
talte at han hadde åkrene ful
le av rauk og hesjer og bare to
lass hadde rullet inn over lå
vebroen hittil.

Foredragsholderen tok frem
eksempler på enkelte alvorlige
skjevheter ved det system som
konvensjonen har etablert. Den
siste del av foredraget som
omhandlet den aktuelle situa
sjon gjengir vi i sin helhet:

Det står igjen å behandle de
spørsmål som i første rekke
gjør stillingen vanskelig <for
vår hvalfangst idag, og som
om kort tid kan gjøre situasjo
nen håpløs.

materiell og mer mannskap
enn det som er nødvendig for
å fange det antall dyr som det
er tillått å faijge i løpet av
den. fastsatte fmk: Slik som
fangsten har vært drevet i de
senere sesonger og vil bli dre
vet i kommende sesong, brukes
det imidlertid for meget
fangstmateriell og mannskap. I
de 2 siste sesonger har det
vært 20 pelagiske ekspedisjo
ner i Sydishavet. For 3 år si
den opererte det 19 ekspedi
sjoner i Antarktis. I disse 3
sesonger ble totalfangsten nådd
i løpet av henholdsvis 58, 69 og
69 dager. Det vil si at man
gjennomsnittlig brukte 72/73
prosent av den tillatte fangst
tid.

En elgokse igår
Det tole elgfall i Høijord igår:

Moland og Kjæraas fikk en
elgokse i Skjeltored og Aules
jordskogen. Såvidt vi erfarer,
er det den eneste som. måtte
ibøtie med livet. (Distriktetsøvri
ge eiger takker sannsynligvis
forsynet for regnværet og pu
sterammet.

Det ser ikke ut til at det
er flest Vestfoldinger blant
førstereisguttene lenger. Vi
snakket med 7—B stykker
og flere av dem var fra Te
lemark, men bare to fra
Vestfold.

Mullus surmulutus
den sjeldne middelihavsfisken

som ble tatt i tounngarn i
Kjerrinigvik i sommer, ble om
talt i Ungdomsprogrammet i
Kringkastingen igår.

Rolf Møllers tilstand
var uforandret, opplyste

Sentralsykehuset igår kveld.

15 000 blåhvalenheter i
kommende sesong.

Den opprinnelige maksi

Den nye GravdaKbroen
ferdig ved juletider Russerne står utenfor llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllM

'ANTSJEKK 1
hvalbåtavtalen.

De norske, britiske, japanske
og hollandske rederier har i
de senere år forsøkt forskjel
lige utveier for å kunne fange
mer rasjonelt og økonomisk,
men har ikke kunnet få noen
tilslutning fra russisk side. I
sesongen 1955/56 opererte det
i alt 257 hvalbåter i Antark
tis. For de efterfølgende to se
songer fikk man i stand en
avtale om en viss begrensning
av hvalbåtmateriellet slik at
det opererte henholdsvis 225 og
237 hvalbåter i disse sesonger.
For kommende sesong er det
istandbragt en lignende *avta
le. Vi regner med at det koster
oppimot 1 million kroner å

(Fortsettelse siste side)

Bjaredammen demmes opp, men har
foreløbig ikke vært til særlig

hinder for broarbeidene

OG LBNNSOM j

90 dagers fangstsesong.
I de senere sesonger har det

vært og også i kommende se
song er det tillått å fange finn
hval fra 7. januar og blåhval
fra 1. februar, begge deler til
den 7. april. Knølhvalen har
jeg nevnt før. Fangst er bare
tillått i 4 dager fra 1. til 4. fe
bruar. Sett under ett har vi en
apen bardehvalsesong på 90
dager.

Arbeider på den nye broen
ved Gravdal i Andebu er blitt
endel forsinket på grunn av
vanskeligheter med fundamen
teringen. Det har vært vanske
lig å få ned pælene. De spratt
bare opp igjen for hvert slag
av loddet. Meningen var at
broen skulle vært ferdig til 1.
oktober, men. den kan neppe
tas. i bruk før ved juletider i
år.

gynner å bli ganske farlig. Det
er også mye tungtransport over
broen, bl. a. av tømmer og
sand. KONTANTSJEKKENBjUredammen som ikke har
vært stengt igjen på snart 20
år, ble plutselig stengt for no
en dager siden. Det medførte
ingen store vanskeligheter for
de som arbeider med broen,
men veivesenet har henstilt til
dameieren ikke å demme yt
terligere opp. Det er også mye
korn langs elven som kan bli
ødelagt hvis dammen stiger yt
terligere.

SIKKER - LØNNSOM - PRAKTISK
Bare 72—73 prosent av

fangsttiden anvendt.
Hvis man virkelig vil drive

rasjonell fangst, utnytte rå
stoffet forsvarlig og produsere
billig olje, er det åpenbart rik
tig ikke å bruke mer fangst

Et nytt betalingsmiddel og en
Imens blir den gamle broen

dårligere og dårligere. Tre
verket råtner opp og den be

Hvor lenge skal ny banh&ervice.
bussene vente ved

Les nærmere om dette i dagens pressemelding og i brosjyren
korrespondanse? som følger med avisen.
På «bussmøtet» i Stokke

måndag spurte Olav E 1 ge
s e m hvor lenge bussene bur
de vente i de tilfelle hvor det
skulle være korrespondanse
mellom to forskjellige bussru
ter. Samferdselskonsulent Er
ling Hoen mente at bussene
i hvert fall burde vente i 10—
15 minutter.

Vi står til tjeneste med ytterligere opplysningef.

lø*™"
11 som er ny på marUeåé
II oq spesielt frem*

i M stillet for varm olje.,
PRIVATBANKEN I SANDEFJORD %

Telefon 64 395.

Vi åpner alle dager kl. 9.

BELDAM'S
TABÅRD JOINTING

Tirsdag og fredag også ekspedisjon kl. 16—^-18.

Igl'
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Sparebankenes Samtjeneste

Er De oppmerksom pa at De kan brake Deres kontrabok med oss
(sparebankvilkar) i de fleste av landets 600 sparebanker?

De kan presentere bankboken og oyeblikkelig disponere kr. 1.000,— uten
utgift for Dem.

Denne fremgangsmate er like god som a disponere kontoen
ved sjekk.

Ta ikke risikoen med for mange kontanter i lommen, men bruk Deres
bankbok med undertegnede banker p& Deres reiser i Norge.

Sandar Sparebank Sandefjords Sparebank
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Smttefiørto §\é Hyggelig Høire
møfe - og flere
skulle ha hørt

fru Engebrefsen

Ef Infermezzo efler
kjøreulykken
på Kamfjord

Ansvarshavende redaktør:
ARNE HOFFSTAD.

Telefoner: Efter kontortid:
66 393 Redaksjonen

» Redaksjonssekretær ..
Redaktøren personlig
A/S Handelstrykkeriet,

Automatisk telefonsvar 64 386 Kilgaten

66 393Sentralbord kl. B—l6
. 66 394
. 66 395

En mann som søndag ettermiddag
kom tilstede på ulykkesstedet på
Kamfjord, like efter at politiet var
kjørt vekk, men mens det ennu var
endel tilskuere forsacnlet, forteller
at det inntraff et litet intermezzo
som synes karakteristisk for mange
unge menneskers innstilling i vår
tid.

LøTdag B—l4,

66397
Bankgiro 361/675 Postgiro 51 660. Sandefjord og Sandar Høi

rekvinners. Forening hadde i
går sitt første møte i høst
sesongen.

Astrid Andersen ga referat
fra Høirekvinnenes landsmøte
i Trondheim og leste bl. a. opp
en manende appell.

Fru Liv Engebretsen ga en
dyktig tolkning av «Peer
Gynt«, «Bukkespranget» og
«Aases død», med musikkled
sagelse av fru Rogne.

Studieleder Helga Hansen
orienterte om studieringer og
fru Svanhild Gj ertsen rede
gjorde fra kretsstyremøtet og
om oktober-måneden.

Norge må ut av
hvalfangstkonvensjonen

Pra byen kom en stor motorsyk
kel feiende, Gutten som kjørte var
utstyrt med stor plasterlapp over
det ene øyet. Han ble satt inn i hva,
som hadde skjedd.

Hvordan gikk det til at du fikk
det der? spurte en av tilskuerne, og
pekte på plasterlappen.

Kollisjon! kom det kort.
Og du 'har øyensynlig ikke lært

noe enda? kom det bittert fra til
skueren.

Det er en meget alvorlig situasjon som norsk hval
fangst står overfor. Den russiske ekspansjon, som allerede
vil gjøre seg gjeldende fra høsten 1959, truer med å slå
bena unna lønnsomheten for en industri som for Norges
vedkommende har skaffet landet inntekter på ca. 5300
millioner kroner.

Guttetø svarte ikke. Han bare
snudde sykkelen og såtte kursen
mot byen i svær fart.

Det er synd at ikke flere
fikk høre fru Engebretsen,
hun var en opplevelse, sa fru
Gj ertsen, da vi fikk henne på
tråden efter møtet.

Formannen i Norges Hvalfangstfbrbund, Frithjof
Bettum, har gitt en meget klar analyse av situasjonen i
et foredrag i Polyteknisk forening i Oslo igår. Han foreslår
kort og godt at Norge melder seg ut av den internasjonale
hvalfangstkonvensjon. Samtidig antyder han at man bør
innkalle til en ny internasjonal konferanse hvor alle hval
fangstens problemer tas opp til alvorlig drøftelse. Norge
er selvsagt fortsatt interessert i en streng begrensning av
fangsten i Antarktis, men hvis Russland og de øvrige sta
ter nekter å gå med på en ordning som tar hensyn til den
allerede eksisterende hvalfangstindustri, er det ingen hen
sikt for Norge å være med på å regulere sin egen hval
farjgstindustri til undergang for å overlate plassen til an
dre nasjoner.

Bra hvalfangst
utenfor SkjelnanSmijern for 42 000

kroner i den nye Tromsø: Hvalstasjonen på
Skjelnan ved Tromsø melder
at 150 hval var fanget. Hval
båtene stevnet inn i går med
flere spermhval som i løpet av
natten var vel inne, og folkene
på stasjonen kunne ta fatt på
den videre bearbeiding av de
store skrottene.

150 hval er det meste man
har hatt på denne tid av se
songen.

høyere skole
Et utsnitt av kommende vinters store elevflokk ved Skiringssal Folkehøyskole. Inn

feit bestyrer Egill Thoresen med 1jererne Conrad Wattum (t, v.) og Ivar Hov.Byggekomiteen for den nye
høyere skole har efter an
budsfristens utløp overlatt
smijernsarbeidet i bygget til
Olaf Treidene, Kunstsmia,
Sandefjord.

Det dreier seg om rekkverk
i utvendige og innvendige
trapper, særlig blir det lagt
meget arbeide på gelendrene
i hallen. I alt vil smijernsar
beidene komme på 42.000 kro
ner.
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apen '-fortrollghet
Sandefjord: Else Rønning, Ragn

hild Hansen, Liv Kirsten Søren
sen, Wenche Nilsen, Else Marie
Åslhildrød, Sidsel Helland, ' Anne
Helene Jacolbsen, Grethe Rosendal.

Tjølling: Turid Sannes, Inger
Johanne. Andersen, Turid Elisabeth
Håkestad.

i England deler stort sett Norges syn. For Japan betyr
hvalfangsten også meget og japanerne frykter sikkert en
uregulert fangst. En norsk utmeldelse av hvalfangstkon
vensjonen vil derfor uten tvil føre til at japanerne blir mer
forhandlingsvennlige. En slik oppsigelse er sikkert også
den eneste mulighet til å få russerne til å betenke seg på
å sette sine veldige ekspansjonsplaner ut i livet og som
kan få dem til å gå med på fornuftige reguleringsbestem
melser. De er tross alt realister.

Dagsrunden
89 elever begynte i går i vinterkursene

på Skiringssal folkehøyskole

VI SÅTTE PÅ OSS våre sterk
este briller for riktig å kose oss
over bildet som. vi for engangs skyld
aktet å smykke vår Runde med
igår. Vi så, og vi så forgjeves. Hen
visningen til bildet sto i teksten.

Vi larmet noe ganske forskrekke
lig. Vi brøt diplomatiske forbindel
ser i øst og vest med det glimrende
resultat som vi her kan se:

60 år
Hedrum: Randi Moe, Turid Hen

riksen Wiik, Gerd Trollsås, Kari
Foss, Andebu, Wenche Andersen,
Stokke, Ellen Fehn, Oslo, Ellen
Egenes, Tønsberg, Berit Koch, Hol
inelstrand, Ranveig Raggestad, Hof,
Alfhild Gveven, Våle, , Sigfrid
Margrethe Rønningen, Botne, Be
rit Kristine Olsen, Lillehammer,
Helga Lid Berg; og Åse Kristian
sen, begge Ramnes, Guri Kristine
Liverød, Horten, Reidun i Borgen,
og Inger Lise Tallafcstad, begge
Lardal.

i Det er noe respektløst over tiden og ønsket må være
mer respekt for autoriteten. En autoritet som ikke skal drepe
en apen fortrollghet, men parret i en fin forening av gjensidig
repekt, sa sogneprest Th. Østenstad i sin åpningstale ved
vinterkursets begynnelse på Skiringssal Folkehøyskole igår
formiddag Bestyrer Egill Thoresen ønsket i tilknytning til
sogneprestens ord, . som han betegnet som en glimrende pro
gramtale for hva denne skoleart står. for og hva den kvalifise
rer-seg til, samtlige elever hjertelig velkommen til samarbeide
og vennskap.

Hvis en norsk utmeldelse skal bli effektiv for seson
gen 1959/60 må den skje innen utgangen av dette år. Det
haster derfor og vi får håpe at regjeringen vil følge hval
fangstselskapenes og sjømannsorganisasjonenes råd.

En norsk utmeldelse betyr, som man vil forstå, ikke
at Norge går inn for en uhemmet fangst, men at man
tvert imot vil ha regulerende bestemmelse som fører til
en'.varig beskyttelse av hvalfangsten i Antarktis,

Sandar; Arve Arvesen, Terje
Østråt, Øyvind Lagås, Hans Mar
tin Haugen, Eivind Evensen, Odd
Dahl, Svein Bann.

Tjølling: Steinar Dahle, Harald
Haakestad, John Håkon Fallet,
Knut Arne Svendsen.

89 elever fra parktisk talt
hele fylket, men bjgsåv noen mer
langveis fra, samt noen foreldre
var samlet med lærerstaben, til
åpningshøytideligheten.

Før sogneprest Østenstads
tanfcevekkende betraktninger,
spilte bestyrerparet Marie og
Egill Thoresen på piano og fi
olin, et vakkert lite stykke som
het «Bønn».

sammen som brødre og søstre
som kommer hverandre til
hjelp. Vekkes omsorgen til live
blir det et virkelig fint sam
vær. Der omsorgen vokser frem
blir det et rikt liv, sa Østenstad
som avsluttet sammen med
elevflokken i et unisont «Fader
Vår» og «Å leva det er å elska».

Efter en kort hilsningstale
av bestyrer Egill Thoresen,
elev- og lærerpresentasjon, var
det samling rundt et koselig
kaffebord.

«Regulering av hustomt»
Formannen i Sandefjord

Bygningsråd, byingeniør Gårt
ner, opplyser på Sandefjords
Bllad»s henvendelse at han har
lest T. T. Stouslands brev av
29/9 som sto i avisen igår. By
ingeniøren har på vegne av
bygningsrådet henvendt seg til
ibyggherren som ikke er inter
essert i noen forandring av den
•fremtidige boligs plasering.

Hans Jan Fon, Fon, Thorstein
Kristoffersen Næss, Hillestad, Kjell
Røgeberg, Nøtterøy, Kjell Kristian
Bjørløv, Sande, Fredrik Bokstad,
Ramnes, Åsmund Tynning, Eidan
ge. ' .

Observasjoner:
Barometerstanden 748 mm,
Temperatur kl. 22: 11°
Høyeste temp. siste døgn: 15°
'Laveste temp. siste døgn: 8°

Nedlbør målt kl. 8 igår: 0,3 mm.

2 års kurs:
Forsøkte dere å forme en

bønn? Tenkte vi på denne
perioden av vårt liv som be
gynner nu og som må bli til
velsignelse for hele livet? spur
te sognepresten.

Lærere og elever er ved et
skoleårs begynnelse* fylte av
spenning og forventning. I en
skole som denne åpnes veldige
muligheter av rikdom med hye
syner, tanker og ideer hvori
gjenhom vi lærer å leve rettfer
dig og velsignet.

- Men kunsten å leve er kun
sten å leve sammen med an
dre, fortsatte sogneprest Østen
stad. Det er noe av det vanske
ligste, men riktigste her i ver
den. Ikke minst dette skal læres
i tiden som-ligger foran. Måtte
tiden her aldri glemmes fordi
den vil bringe fruktbarhet i det
felles samliv.

Sandar: Kjell Westrum, Svein
Mathisen, Ingeborg Sofie Hem,
Ragnhild Holtan, Åse Brg, Sol
veig Hunskaar, Tone Klaveness,
Berit Bøe, Thor Eivind Stange,
Erik Abrahamsen, Sandefjord,
Hans Kristian Haakestad, Tjølling,
Bjørn Kåre Herbjørnrød og Marit
Bordøy, begge Hedrum, Kari Tho
ød og Anhlld Gaasholt, Stokke,
søsknene Ohrist, Bjørn og Vera
Heimdal ble ønsket .særlig vel
kommen, Else Larsen er også fra
Se>m, Øivind Johansen, Hurum,
Grethe Næss, Botne, Grethe Bryn
hildsen, Nøtterøy, . Unni Røed,
Tønsberg, Kirsten Synnøve Bjørn
dal, • Andebu.

Por nærmere forklaring til bildet
henvises til Dagsrunden for igår,
socn De, kjære leser, selvsagt har
klippet ut og gjemt blant Deres
kjæreste klenodier.Elevfortegnelse:

Sandar: Anne Marie Son-Umer
teug Paulsen, Gunlaug Riis, Marit
Holand, Bjørg Irene Vibeto, An
laug Nyberg, iSidsel Sørensen, Ås
hild Kittelsen, Anne Britt See
berg, Britt Ellinor Evensen, Ase
Gether, Liv Marthe Olafsen, Eva
Guffiksen-AMhelim, Astrid Hal
vorsen, Unni Svaniberg, Ingrid
Gro Ringdal, Ingrid Synnøve Mei
er, Frida Blæstrud, Bodil' Mik
kelsen,. Ingrid Kristiane Gustav
sen.

En motorsyklist
som uten førerkort opererte

på veiene i Hvarnes er av po
litiet i Larvik bøtelagt med 75
kroner.

HER ' VIL JEG GJERNE også
ha sagt noen enkle ord om min
yndlingstrekkfugl linerlen. Den
allerstillferdigste blant fugler. Men
også den mest trofaste. Premdeles
er den leilighetsvis å treffe, sirlig,
elegant og full av gratie. Men nu
bebudes kjøligere vær og vi vil an
befale den, med tungt hjerte for
øvrig, å reise fra oss så snart som
mulig. Velkommen tilbake om noen
måneder, sier vi. .Par vel! Ja, far"
så inderlig vel, du ploughmans
friend!

VÆRET, regn:
En sydlig til sydøstlig luft

strøm vil gi noe regn østen
ifj elis inatt og imorgen skiften
de skydekke og noen regnby
ger. I sydllge strøk blir tempe
raturen imorgen omtrent som
idag eller litt høyere. I nordli
ge strøk blir det litt kaldere.
Værvarsler som gjelder til natt

torsdag:
Østlandet med Oslo: Lett

ibris, noe regn inatt, imorgen
skiftende tkydekke og noen
regnbyger.

Hvalfangstbestyrer Hans
Farmen, Fjellveien 2, fyller
idag onsdag 1. oktober, 60 år.

Farmen begynte hos Melsom
& Melsom, Larvik, i 1926 som
telegrafist. Tidligere farte han
i forskjellige rederier. I 1936
ble Farmen 1. styrmann og i
1945 fangstbestyrer på «Nor
hval». Under krigen hadde
Farmen 2y2 års periode på Ber
gersen-tankeren «Solfonn».
Kommende vinter blir Hans
Farmen hjemme efter innvilget
permisjonsansøkning. Vi slut
ter oss til gratulasjonene.

Tunsberg bispedømmeråd
har som hjelpeprest i Hor

ten ansatt ordinert prest Knut
Larsen.

IBRA radio
pinsevennenes millionfore

tagende sender idag. kristne
programmer på 20 sprbg. For
tredje gang er Salem, Sande
fjord, bedt om å lage en utsen
delse som blir opptatt på lyd
band i Salem ikveld, og sendt
pr. fly til IBRA-stasjonen,
Tangier, i N. Afrika. Hallo
mannen Sjølie og Nordlie vil
delta i kveldens møte.

EN LATTERMILD DAME gjør
oss oppmerksom på at det er ikke
bare bier og vepser som er farlige
for trafikksikkerheten til lands.
Hun forteller å ha lest i en mor
genavis igår at det er så sin sak
med mus og menn og bil også. Og
det skal hun sannelig få oss til å
tro. Vi kan levende forestille oss
at en mann som overfalles av en
mus mens han kjører bil reagerer
i retning av livlig utforkjøring.
Dåmen spør om trafikkreglene in
neholder noen direktiver for hvor
dan man skal opptre i slike tilfel
le. Det tror vi ikke de gjør. Men vi
synes å erindre noe om at det skal
være fastslått i reglene at om man
føler et illebefinnende, så skal man
kjøre forsiktig ut i kanten av veien
og stoppe. Og der skal man stå til
illebefinnendet forandrer seg til et
velbefinnende. Helt sikker på om
bestemmelsen er der, er vi ikke,
men iallefall burde den være med.
Nu regner vi bier, veps og mus ikke
akkurat til de klart uttalte illebe
finnelser (et nytt og vanskelig
ord), men man må regne dem til
itnulig årsaker til slike. Også i dis
se tilfelle mener vi at bilførere, med
sinnsro, skal kjøre hen i veikan
ten og stanse. Efter å ha stanset
kan man i velge mellom to frem
gangsmåter': enten å styrte seg vilt
kavende ut i velbanen, og slik de
monstrere at ikke alt står helt bra
til. Eller man kan forsøke å bevare
sin sinnsro, bli sittende i vognen og
forsøke å ' komme til en overens
komst med inntrengerne. Når vog
nen så er garantert mus-, bie- og
vepsefri, blinker man med venstre
retningsviser for utkjøring i vei
bane.

Født:
Sentralsykehuset, 30.9:
Linda Aas, f. Gundersen, og

Ragnar Aas, Stokke 1 pike.
Et stort og viktig ord i dag er

frihet. Men vi må dog holde oss
til regler og lover foråt frihe
tens samvær og samliv skal bli
til gavm Friheten skål ikke
være tøylesløs, men innskren
kes gjennom disiplin, ikke
tvangsdisiplin, til styrkelse av
karakteren og beherskelsen til
felles beste.

Sandefjord Lotteforening
arrangerer Oslo-tur 8. okto

ber for medlemmer med be
kjente.

60 årMisjonssambandets
kvinneforening vil lørdag

holde sin årlige høstfest med
besøk av misjonær Inger He
lene Trevland og sekretær A.
Rannestad. Det blir sang, be
vertning og utlodning, og fes
ten holdes i Misjonssambandets
hus i Orelund.

Fhv. skipsfører Lauritz Jen
sen, Ekeberggaten 29, fyller
60 år i morgen, 2. oktober.

Sjømannsmisjonens dag
er torsdag 2. oktober. Om

formiddagen er det gudstjene
ste i Sandefjord kirke ved sog
neprest Birkeland og sjø
mannsprest Roar Brammer fra
Durban og om kvelden er det
fest i Indremisjonens Hus.

Det er aktivt team-work som
ligger bak premieren på russerevyen
«Nilsen», sier Bernt Berggreen som
har hjulpet russen med manuskript
og regi. Vi er en hel del såkalte
voksne mennesker her i Sandefjord
som synes det er mcrsomt å være
med og lage russerevy. Russen seiv
får ofte russetidens cnorsomste min
ner nettopp i forbindelse med re
vyen. Og vi «utenforstående» synes
det er kort og godt gøy å være vitne
til den positive iveren og kamerat
ånden hos russen. Ingen av de 35
aktørene i år .har stått på en scene
før, men du verden hvor de har gått
inn for å bli habile sceneamatører
for første og kanskje eneste gang
i sitt liv.

sen» er det forresten mange gjen
gangere fra tidligere russerevyer.
Fru Connie Fredheim laget ballett
til «Milde Måne», Knut Hansen har
arrangert revymusikken tidligere og
Oddvar Pettersen var sminkør i fjor
også. I orkestret debuterer Edv.
Meyer og Ole Engebretsen jr., Helge
Bonden, Helge Rønning og Tom
Syrrist har vært med før, og det
samme har pianistene Evelyn Som
mer Pettersen og Per E. Hansen
som også har gått inn for «Nilsen»
med liv og sjel. Og la meg ikke
glemme vår energiske kapellmester
«Gubban», som også er russerevy
veteran. I russerevy som i fotball
er det samspillet og lagånden som
er avgjørende.

. Fredag er det skoleforestilling og
lørdag er det premiere.

Sognepresten nevnte også
omsorgen og uttalte, ønsket orn
at elevflokken måtte sveises
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Freberg Fhmemisjonsforening
har festmøte på Helgerød

skole lørdag. Lærer Berg som
har tatt en mengde fine lys
bilder fra Nord-Norge vil kå
sere og vise lysbilder. Misjo
nens finnmarkssekretær vil og
så være til stede.

Huvik Støtteforening
har høstfest på Norheim

imorgen. Det blir andakt, sang
og musikk og dessuten under
holdning ved barna.

Bugården Husmorlag
'har medlemsmøte 3. oktober.

June Jørgensen forteller fra
Japan. «I *Bryggepraten

Philips sykkellykterSandefjordspolitiet
var på trafikk-kontroll oppe

ved Hunstok igår kveld.

Jarlsberg flyplass i Stortinget
. Før Stortinget tok soramer

ferie, rettét Johan Møller War
medal et spørsmål til forsvars
ministeren om hvordam det
gikk med utleien av Jarlsbergs
flyplass. Spørsmålet ble utsatt
dengang, men blir besvart av
samferdselsministeren idag i
Stortinget.

Vår pris :
Lykt m/ 1 pære og dy
namo, nå kr. 19,50,

før kr. 34,75Sandefjord Avholdslag
ihar møte 2. oktober og «Ei

nar roter i platearkivet».
Men det går vel litt ut over

skolearbeidet?
Lykt m/-2 pærer og dy
namo, nå kr. 23,—,

før kr. 41,50

Selvfølgelig krever revyen sitt.
Men i andre byer spiller russen revy
i eksamenssemesteret, _og det er
langt verre. Jeg har inntrykk av at
russen slett ikke gir blaffen i lek
sene i revytiden. Så snart det er en
pause i øvelsene, sitter vordende
akademikere spredt rundt i Teater
lokalet med leksebøkene foran seg
og med fingrene i ørene. Sidan 1950
er det jo blitt bra mennesker med
respektabel eksamen artium av re
vyamatørene'fra «1001 skratt», «Gi
blaffen», «Milde Måne», «Det sjø
ker» og «Luft i luka». I årets «Nil-

Poliogruppens hekse
marked går fortsatt og i

regnværet igår kom det sik
kert inn sine 500 kroner. Kurv
nr. 1045 er uavhentet, det
samme er kakene på numrene
16638, 17344, 17552 og 17595.

TurløypeneBK I følte seg av en eller armen
grunn hensatt til periferien, og
hevdet at han var helt utenfor de
sentrale begivenheter.

Disse sentrale begivenheter be
sto denne gang av «Reigun» som
gikk og som koimmer, av begge
Rutiendene som gjør det de pleier
hver onsdag, om en jakt som hadde
et navn som var gått i glemmebo
ken, og ellers var lite å si «utenom
det vanlige». Dette ble også sagt,
meg eghet. seg ikke for videre of
fentliggjørelse. : . '... s;.. ikl . é

Vi monterer gratis
mens De venter.NSB fikk avslag

NSB har søkt Sande herred
styre om å bli tildelt en turbil
bevilling gjeldende for Nordre
Vestfold. Sande kommunika
sjonsnevnd anbefalte ansøknin
gen, men både formannskap og
herredstyre gikk imot, med det
resultat at NSB er blitt nektet
-bevillingen,. ==

Undertegnede tillater seg å fore
spørre om ikke Turistforeningen
kunne merke opp løypen Breida
blikk Brekke litt tydeligere.

. Forleden skulle jeg ta turen
Breidablikk Geirastadir og så
kjøre med bussen tilbake til byen.
Det ble imidlertid forsinkelse og
jeg rakk ikke helt frem.

Utgangspunktet fra Breidablikk
er tydelig merket, men senere blir
det bare famling.

Det hele er ganske enkelt. Og
svært lite å le av!

Sammivel.

JAcoWr) & Jpjietofp *

Det skal dannes vellag
Det er rimelig at for lokalkjente

folk er denne strekningen lett å ta
seg frem i, men for andres skyld
ville det være hyggelig om Turist
foreningen ville se litt på forhold
ende.

vis å vis Postkontoret,
telefon 63 815.på Briskebakken, Langeby,

og' oppsittere og hytteeiere er
innkalt til konstituerende mø
te 3. oktober. Turist,
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Arels russcrcvy hckr

rdi og sletl <<flilsen»
35 aktorer som aldri har statt

pa en scere tidligere
Skoleforeslilling fredag, premiere lerdag



Onsdag 1. oktober 1958

Verden anderledes idag hvis
ikke USA hadde kjøpt Alaska?

mm S E RVI C E
MED ANDRE

ORD . . .
Ilk

Nordmenn og skandfnaver er
velkomne i Alaska

Fredriksstad Blads utsendte med
arbeider « gre» skriver efter Sta
dronkampen søndag:

«Thorbjørn Svenssen dominerte
veldig i Sandefjords forsvar. Han
ryddet effektivt opp, og fikk nesten
alltid et ben på ballen. Hans fin
ter utmanøvrerte alltid Fredrik
stads løpere, som måtte spille
seg forbi ham. Bak seg hadde han
en ypperlig støtte i keeper Per El
nan, som hadde rask reaksjonsevne
<og som visste å gripe inn i det av
:gj ørende øyeblikk. Yngve Karlsen
nådde en utakknemlig oppgave med
å holde Borgen i age. Han klarte
det ikke som regel. I sin beste
periode var han raskere enn Bor
gen i starten, og da gikk det bra.
Men bare når det var høydeballer
om å gjøre. Av sidehalves var ven
stre half, Kjell Østby, klart best.

Løperrekken begynte ikke så dår
lig, og hadde flere gode kombina
sjoner, men det gikk snart opp for
en 'at den var fullstendig uten
brodd. Mot slutten av kampen fikk
den ingenting til, og en omorgani
sering hjalp heller ikke på resulta
tet. I første omgang var ytreløperne
Ragnar Hvidsten og Reidar Peder
sen friske og spilte seg ofte fri,
men alltid ble det et trekk for mye
eller en pasning uten noen som
helst mening».

Direktøren for Alaska Airlines på besøk

hos sin golfpartner i Sandefjord
- Vi vil gjerne ha flere

nordmenn til Alaska, ja flere
skandinaver i det hele tatt, sier
direktør Keith M. Lesh fra
Alaska. Alaska er et meget
stort land med blomstrende
muligheter. I areal er det en
femtedel av hele USA, men det
er ikké bosatt flere eim 250 000
mennesker i dette vidstrakte
mulighetenes land. Efter at
Alaska nu er blitt den 49. stat
i USA, venter man øket bo
setting og stor vekst i industri
og den øvrige del av nærings
livet.

Det er et megét godt samar
beide mellom SAS og Alaska
Airlines og rrian hilser med gle
de at Anchorage er blitt en så
viktig landingsplass for polru
ten.

Stor gledei i Alaska over
at landet er blitt den 49. stat?

Da det ble stemt over det
te ble det avgitt 17 stemmer
for og 1 imot, og det gir det
rette bildet av stemningen. Vi
i Alaska tror også verden had
de sett anderledes ut idag hvis
ikke USA hadde kjøpt Alaska
av russerne fOr 80 år siden.
Hadde ikke det skjedd, hådde
nok Alaska fortsatt vært rus
sisk.

Mr. Keith M. Lesh er direk
tør for Alaska AirlinesT Han
eier en kjede av supermarkets
som selger for 10 millioner dol
lar i mat og brennevin hvert
år. Han er også parthaver i et
stort assuranseselskap, med i
styret for en stor bank og er
medlem av skolestyret i An
chorage. Han vil sannsynligvis
snart bli valgt til senator og er
i det hele tatt en av «the big
ones» i Alaska.

De blir glad i Deres
Stor utvikling i Alaska de

siste år?

 — Ta en by som Anchorage.
Da jeg kom dit for 23 år siden
hadde byen 3000 innbyggere
mens den idag har 65 000.

Keith M. Lesh.

Skandinavia sammenlignet
méd skolene i Alaska?Fredrikstads

gamlinger vant
4-1 over Lyn

Mr. Lesh er meget interes
sert i ungdommen og er en av
lederne innen den amerikan
ske speiderbeVegelse. Mens han
nylig var i Sverige benyttet han
anledningen til å se på endel
skoler der.

Hva med skolene her i

Jeg tror dere har et bedre
skolesystem her i Skandina
via og lærerne er bedre lønnet
her sett i forhold til leveom
kostningene. Men jeg tror stort
sett vi har mer moderne skole
bygninger.

fordi driftsutgiftene er så små .. *

Allerede på den første turen merker
De hvor økonomisk Anglia er på
bensinen. Etter hvert oppdager De
også andre sider av dens økonomi»
Passer De den ordentlig med olje og
smøring, gir Anglia belønning i form
av utrolig lave driftsomkostninger.
Anglia er robust og gir Dem store
gleder for små utgifter.

Det er også en av grunnene til dens
imponerende suksess. Noen kjøper
den først og fremst, for dens luksus
utstyr, raffinerte linjeføring og utsøkte
komfort, andre på grunn av dens
lynkjappe akselerasjon men alle
gleder seg over Anglias store drifts'
sikkerhet og strålende økonomi.

Han er nu på reise i Europa
og hans golfpartner fra An
chorage, flykaptein Søren
Skaara i SAS, har vist ham
rundt i Sandefjord. Mr. Lesh
er svært interessert i hval
fangsten og han var igår en tur
ombord i «Kosmos IV».

(N.T.B. ( Fredrikstads 1945-fina
lister beseiret Lyn 4—l i en flom
lyskamp på Bislet i kveld. Alle mål
ble scoret i annen omgang.

Vel 1200 tilskuere så kampen. fl Oi Br i STi i s eljß O sæ ia 1 Slm 1 ol 1 S % f i 1
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svekke den høyere skole

Alaska Airlines har faste ru
ter fra Portland og Seattle i
USA til Fairbanks i Alaska og
har også 65 forskjellige land
dingssteder rundt i det store
landet. Enkelte ganger sneier
også flyene over russisk terri
torium, men noen protester fra
russerne har det ikke kommet
ennu. I det hele tatt føler
Alaskaboerne ikke den minste
angst ved- å ha bare Bering
stredet mellom seg og russerne.
Det meste av den lokale luft
fart i Alaska besørges av
sjøfly og 10 prosent av den
totale sjøflyflåte i De forente
stater er innregistrert i Alaska.

NYE VANSKELIGHETER
FOR INGEMAR

, JOHANSSON
Pris levert Oslo ca. kr. 12 900,

ANGLIA BILEN SOM ALLE ROSERSekretæren i idrettsforbundet i
staten • Washington, dr. Charles P.
Larson, opp.lyser at forbundet' har
henstillet tii det amerikanske bok
seforbund å nekte den svenske Eu
ropamester i ' tungvektboksing, In
gemar Johansson, lisens for spesi
elle kamper i USA og Europa inntil
han har gitt fyldestgjørende for
klaring på hvorfor han ikke stilte
opp mot Tacoraia-bokseren Paf
McMurty i sommer.

Engelsk-ortium må gi adgang til

alle studier, sier lektorene i Vestfold
Sandefjords Auto A.m Tlf. 62988 - 63348
ægrøßra^^&srø

Skien krets av Norsk lek
torlag har holdt årsmøte på
Tuddal Høyfjellshotell.

Lektor Storm Nilsen hilste
fra sentralstyret i N. L. og
undervisningsrådet var repre
sentert ved rektor Marit
Berge..

Skolerådmann Kmitson fra
Oslo holdt foredrag om ni
årig skole for alle, og kom
særlig inn på de planer som
skolemyndighetene i Oslo ar
beider med.

skolen på Sandaker. Her skal
det være både realskole og
framhaldsskole under samme
tak og med en rektor. Her vil
vi få en videregående ung
domsskole for alle, med for
skjellige linjer fra vanlig tre
årig realskole og ettsproglig
realskole til mindre teoretisk
betonte linjer, i alt 6 linjer.
På denne måten blir kløften
mellom realskolen og fram
haldsskolen utfyllt.

Vi er alle enige om at barna
våre trenger mer almendan
nelse enn før. Vi er også glad
for at skolene utover landet
blir utbygd, slik tanken er ef
ter departementets forslag til
ny skolelov. Men det kan ikke
være nødvendig å rive ned
det som er bygd opp. Resulta
tet av O.t. prop. nr. 30 vil bli
at det tredje året i realskolen
vil falle bort. Følgen vil altså
bli en svekkelse av den høyere
skolen.

«Arbeidet går lettere når FRA
Larson sier at Johansson hadde

kontrakt med McMurty om en
kamp, men stilte aldri opp som
planlagt.

LESEKRETSEN

Bryggeplass
man arbeider med glede»

Fullsatt i Bedehuset igår da Sudan
misjonens Ungdomsforening jubilerteSandefjord" og Sandar Unge

Høire starter semesteret
Hva er det for en havnefogd vi

har fått her i byen, som ikke kan
finne en plass til en liten seilbåt?

Skal jeg virkelig måtte reise til
Larvik med båten igjen? •

Madagaskar, og de uttalte sin
glede over å treffe misjons
vennene igjen.

Bedehuset var fullt da Su
danmisjonens Ungdomsfore
ning féiret sitt 30-års jubileum
igår. Formannen, Eivind Au
gemo. ønsket velkommen og
kretssekretær Follerås talte
over ordet «Tjen Herren med
glede». Særlig misjonsarbeidet,
men også alt annet arbeide i
Guds rike går lettere når man
arbeider med glede, sa han.

Misjonsprest Thrana fortal
te nytt fra misjonsmarken i
Kamerun. Han hadde nettopp
fått tilsendt et eksemplar av
det første misjonsbladet man
er begynt å utgi der nede, og
han oversatte lederen i bladet
for forsamlingen.

Misjonsprest Wirak og frue
Lilly er nettopp kommet til
bake efter fem års arbeide på

Han mente at vi må bygge
på de skoleslag vi har i dag,
slik det nå var gjort i Oslo
ved planleggingen av den nye

Halvard Andresen.

Erling Faaland kåserer ®m Forsvaret torsdag Sogneprest Birkeland av
sluttet den hyggelige festen.
Det innløp telegrafiske lykk
ønskningshilsener, blant annet
fra Oslo og Hosanger, og i kol
lekt kom det inn kr. 475 samt
en jubileumsgåve på..kr. 100.

Strinda vel?Efter diverse utsettelser på grunn
av forskjellige vanskeligheter kan
Sandefjord og Sandar Unge Høire
 torsdag ønske velkommen til et nytt
semester. Til det første møtet har
styret vært så heldig å få Unge
Høires Landsforbunds formann,
løytnant Erling Faaland; til å kå
sere om Forsvaret. Dette bør være
et aktuelt emne på bakgrunn av
den til. stadighet spente verdens
situasjon, og kanskje særlig med
tanke på de kocnmende store års
kull av vernepliktig ungdom. Disse
vil nemlig meget godt kunne foran
ledige store forandringer i reglene
om avtjening av førstegangstjene
sten.

ning og dans, så alt skulle ligge vel
til rette for en hyggelig U. H.-af
ten. I «Sandefjords Blad» for onsdag

24. ds. står det at Geitastrand i
Sør- 'Trøndelag er landets nest fol
kerikeste landkommune (Bærum
nr. 1, Fana nr. 3 og Sandar nr. 4)'.
Jeg har alltid trodd at Geitastrand
er en av de meget små herreder i
Sør-Trøhdelag, og Gyldendals ett
binds leksikon og Aschehougs' sfcpre
konversasjonsleksikon opplyser ati
Geitastrand har ca. 650 innbyggere.
Strinda, derimot, har lenge vært en
av landets aller folkerikeste land
kommuner og er det ver fortsatt,
slik at dette herred rettelig skal
overta Geitastrands plass på stati
stikken.

På det heste møtet, som går av
stabelen onsdag 22. oktober i ny
oppussede lokaler, kommer Nøtter
øys populære Jan Syse for å kåsere
cm «Frankrike i dag».

Fra og med dette møtet vil det
bli arrangert møte hver onsdag
frem til årsmøtet den 3. desember.
Møteprogrammet vil bli bekjent
gjortså snart som mulig.

32 kroner og
1 penny fa!Foredraget utløste en meget

livlig diskusjon og årsmøtet
vedtok neste dag denne reso
lusjonen:

«Skien krets av Norsk
Lektorlag vil gi sin tilslut
ning til landsstyrets utta
lelse om O.t. prop. nr. 30.

Vi mener videre at plan
ene for den nye kombinerte
skole på Sandaker i Oslo
bør kunne danne et godt
grunnlag for utbyggingen
av en ungdomsskole for alle
elever efter avsluttet syv
årig folkeskole».

polio-arbeidet

Sovjet har gjert-
Som. en tillegg til selve foredra

get vil Faaland komme inn på hvil
ke muligheter førstegangstjenesten
gir, noe sem burde være av stor
interesse for alle de ungdommer
som ennu ikke har lagt noen spesi
elle planer for hvordan de vil av
tjene vernepliktene, kanskje nett
opp av manglende kjennskap til de
muligheter som er til stede. Dette
kan i tilfelle rettes på torsdag.

opptatt prøvene visningsrådet holdt foredrag om rå
dets stilling og arbeid i dag.

E. K.

med atom-våpen
Ved valget ble formannen, lektor

Horne, Notodden gjenvalgt. Det ble
også styremedlemmene lektor Raf
nin og lektor Braadland. Fra før
står lektor Brekke og lektor Sylte-:
vik.

Innsendéren har rett. Geitastrand
har ikke øket sin folkemengde nev
neverdig siden sist bare med 5,
og kommunens innbyggerantall er
607. Hvis denne beskjedne kommune
derimot hadde lagt under seg
Strinda så Ville den ha kunnet
skilte med ytterligere 33 238 innbyg
gere. Strinda er altså nummer 2, og
vi er lykkelige over å ha vakne le
sere. Takk!

Tokio og Washington, 30/9.
(NTB—Reuter) Sovjet-Sam

veldet gjennomførte tirsdag en
prøve med en kjernefysisk
sprengladning og har dermed
oppgitt sin tidligere beslutning
om å stanse prøvene med kjer
nefysiske våpen. Ifølge japan
ske videnskapsmenn fant eks
plosjonen sted i området rundt
Baikaisjøen i Sibir.

Det ble lest opp et brev fra N. L.s
faglig-pedagogiske utvalg oto eng
elsklinjens kompetanse i dag. Det
er et faktum at reallinjen nu gir ad
gang til flere studier enn engelsk
linjen gjør og at mange flinke ele
ver søker til reallinjen i håp om
å skaffe seg adgang til et lukket
studium. Det ble hevdet i debatten
at botemidlet for dette bør være
at man finner frem til en ordning
slik at elever med examen artium
på engelsklinjen kan få adgang til
alle studier. Det kan .praktisk ord
nes ved preliminære kurser i de
realfag som er særlig viktige for
studiet.

Første varamann til styret ble
lektor Torleif Kronen, Larvik.

Forøvrig byr torsdagens program
på annen underholdning, bevert-

Til ny formann i matematikk
seksjonen ble valgt lektor Førde.
I fremmedsprogseksjonen lektor
Birkelund, i norsk og historiesek
sjonen lektor Kronen (gjerivalg), i
seksjonen for ferdighetsfag lektor
Syltevig og i naturfagseksjonen lek
tor Brusli. Til kontaktmann, for
pressenevnden i Norsk Lektorlag ble
valgt lektor Refhin.

alderen, Ira venstre Bjørn
Stensrud, Tor Stensrud og
Thor Johannessen, har holdt
basar på Huvik i et par dager
Og fått inn kr. 32, og 1 pen
ny til inntekt for poliomye
litt-saken.

BØKER om alt for alle 30 KRONER
har Solfrid Halvorsen (nær

mest) og Else Marie Andersen,
8 år og begge bor i Schanckes
gate 5, samlet inn på en basar
pikene har hatt på Aagaards
Plass . Pengene skal sendes
Døvehjemmet i Andebu.

Papir - Kontorsaker,
En sykkel

som for et par dager siden
ble stjålet ved Verdensteatret
ble igår morges funnet satt til
bake på samme stedet.

Det ble valgt 10 utsendinger til
landsmøtet i Norsk Lektorlag. Mø
tet holdes i Kristiansand i august
neste år. Blant utsendingene er lek
tor Rasmussen, Larvik, og rektor
A, Øvrum, Sandefjord.

Tre flinke gutter i 10 årsA BOK OG FftPIRHANCeb
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Hum siterer seg og (sin@!Rektor Marit Berge fra under-

TOM ET

Anfastet dame
100 kroner i bot
En yngre mann antastet

for en tid tilbake en dame på
gaten i Larvik. Mannen var
beruset og ble av politiet for
begge forseelser ilagt en bot
på 100 kroner.

Mannen lar sikkert damene
gå i fred i fremtiden.

—r Jeg var stenograf hos herr
Klumpf. Jeg kjedet meg jeg
drømte om a- bli gudinne i..en
eller annen jungel

Hvordan det nå var, klarte Jeg bI e gudinne! Jeg trod- åse meg holdt meg fanget
jeg det jeg leide et fly —og de min drøm var blitt til virke- som om jeg skulle være ien zoo
hoppet ned lighet. Wambési tok betaling for logisk havel

Tjølling Husmorlag
har mannequinoppvisning

på Tjodalyng ikvelcL
Garanteres av Collett & Co. A/S, Vitaminveien Oslo.
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Onsdag 1. oktober 1958

Begravelse SALEM, Florsgt.
Dina Pettersen b ie stedt til

hvile på Sandar ga: bile kirke
gård i går under del jtagelse av
naboer og venner, 'ved baren
i kapellet forrettet *-Ikalls.kap.
Arne Dahl. Til i:b.nledning
spilte organisten «11 iimmelen,
i himmelen» og før j talen ble
der sunget «Jeg ve t meg en
søvn i Jesu navn». i tilknyt
ning til skriftlesn: Ing talte
presten over Apostel lens ord i
1. Korbr. 13. Men nåi r det full
komne kommer skal,' det som
er stykkevis få ende. >Efter ta
len ble der sunget sSå ta da
mine hender». TilJ kranser
som var sendt til toaren ble
der fra avdødes barn. og fami
lie pålagt kranser mted en si
ste hilsen. og takk o/* fra na
boer ble der båret fr em en si
ste hilsen i hvor hvm mintes
med takk for trofast og godt
naboskap.

Til sørgefconer førtes toaren
ut og under jordf estelsen for
rettet res. kap. Arne Dahl.

*

htyft&artSce

ONSDAG kl. 19,30; OPPTAK
FOR IBRA. IBRAS hallo
menn; Sjølie og Nordli deltar
m. sang, musikk og vidnesb. i
det følgende møte. Misjonsof
fer.

TORSDAG kl. 19,30' hos
Joh. Kleppan, Stokke. FRE
DAG kl. 19,30: Bibelstud. og
bønn. Willy Rudolph taler.

HØSTKAMPANJEN

Bønn i Salem daglig kl. 11-
12. Alle velkommen.

Klipp ut! Klipp ut!
BEKJENTGJØRELSER

KONTANTSJEKKEN
i Vestfoldbankene

Hedrum formannskap fore
slår 1989 kroner i grunn
erstatninger ved Langåker

Ruter fra 1. oktober 1958.
FBA SANDEFJORD STASJON

GAR TOG OG BIL TIL:
Drammen og Oslo V. kl. 6.09az,

7.15bz, 7.41ar, 9.17, 11.34z, 13.17,
15.52ar, 16.34z, 18.17, 19.55z, 21.00
bil.

Horten kl. 6.09a, 7.15bh, 7.4lahr, 8.2.5
bil, B.3oaliz, 9.17, 10.331iz, 11.34,
11.55 bil, 13.17, 14.47ahz, 15.52ar,
16.34, 16.55 bil, 18.17, 19.55, 21.00

Et Columbi egg i betalingstjenesten Marskalker var Joh. S. Rove
og Hans B. Børresen, Bugår
den.Formannskapet i Hedrum pet foreslår at kommunen

foreslår for kommunestyret dekker.
at det ydes erstatninger til De fire grunneierne er Ole
fire grunneiere som har fått Thorsen som foreslåes en er
eiendommene beskåret efter statning på kr. 700,—, Leo
utvidelse av Sørlandske ho- nard Carm foreslåes kr. 230,—,
vedvei. Wilhelm Larsen kr. 352,— og
Ambjørn Næss og lensmann Karsten Aashildrød kr. 707,60.

Bø har forhandlet med grunn- Utvidelsene har i hovedsa
eierne og kommet frem til et ken foregått i Sandar, men
samlet erstatningsbeløp på også ved Langåker, hvor de
kr. 1980,50 som formannska- fire har. sine eiendommer.

I disse dager lanserer de norske
i fellesskap eti

nytt betalingsmiddel, nemlig «kon
tantsjekken», som det stilles meget
store forventninger til.

Ordningen synes like enkel som
den er genial. En sparer som har
penger innestående på en vanlig
bank-konto (sparekonto) i, kan fra
nu av ha pengene stående i banken
til full f orrentning, samtidig
som han kan ha de samme pengene
i lommeboken, nesten som kon
tant e r. «Ha pengene i banken og
i lommen samtidig», sier bankene i
sine henvendelser til publikum.

Kontantsjekkene rekvireres i den
bank man har sine sparekonto, og
samme person kan få utlevert for
opptil kr. 2000.— i kontantsjekker.
Samtidig med utleveringen blir
kundens bankkonto «reservert» for
et tilsvarende beløp, men altså slik
at pengene fortsatt står inne og
oppebærer full rentegodtgjørelse.

Sjekkene minner meget om vanli
ge reisesjekker. Kunden underskri
ver dem første gang når de hentes
i banken, og annen gang når de
skal benyttes i omsetningen som be
talingsmiddel. Kontantsjekkene kan
nemlig benyttes som betaling over
alt, på hoteller, i forretninger,
på jernbanestasjoner o. s. v. De .er

Det er ikke bare på reiser kon
tantsjekkene kan benyttes. De er en
praktisk form for «kontanter» også
i dagliglivet. Man kan nu til enhver
tid ha for hånden opp til kr. 2000.
i rede penger, samtidig som disse
midlene står trygt i bankkontoen
til full forrentning. Publikum kan
med andre ord alltid ha «likvider»

uten å gå rundt med en stor
kassebeholdning med fare for å mi
ste eller bli frastjålet pengene.

Det må sies å representere noe
helt nytt og oppsiktsvekkende det
te, at man kan disponere over sitt
rentebærende bankinnskudd over
hele landet og til alle døg
netstider.

bil, 21.55 hz.
Tønsberg kl. 6.09a, 7.15b, 7.18az,

7.41ar, 8.25 bil, 8.30az, 9.17; 10.33z,
11.34, 11.55 bil, 12.15Z, 13.17,
14.47az, 15.52ar, 16.34, 16.55 bil,
17.37Z, 18.17, 19.55z, 21.00 bil,

KIRKE og MISJON
Onsdag.

Skjee kirke kl. 19-- aftensang
med nattverd,. Kallskap.
Kjell Weyde. Konfirnianter
med pårørende særskilt inn
budt.

Freberg Finnmarkmisjon har
møte hos Arthur Anidersen
kl. 19 ved kapt. Ormejstad.

Haukerød Indremisjon har
møte hos Soli kl. ved
Klepaker.

Indremisjonens Hus kl. 19:
Ungdomsavdelingen. Tale,
sahg og musikk. Bevertning.

21.55Z, 23.33Z.
Larvik kl. 0.38z, 2.00 bil, 7.17az,

B.lBbz, 8.30a, 10.32az, 10.35 bil,
11.06, 11.47z, 12.29ar, 13.31z, 14.15
bil, 14.45Z, 16.06, 17.06az, 18.31,
19.35 bil, 20.00Z, 21.06, 21.55Z,
22,49r, 23.32Z, 0.38z, 2.001>i1.

Skien og Brevik kl. 7.17az, B.lBbz,
8,30a, 11.06, 12.29ar, 13.31Z, 16.06,
18.31Z, 21.06Z, 22.49er.
a == hverdag,' b = helligdag, e =

til Skien alle dager unntatt dag før
helligdag, til Brevik helligdag og
onsdag, men ikke dag før helligdag,
h = bil fra Tønsberg, r = plassre
gulert, z = stopper ved visse hol
deplasser.

Vr DAGENS
P E TIT

Skatten som
vi ikke

«merker»

Stokke 81. Kor
begynner øvelsene fredag 3.
ds. kl. 19,30. Gamle og nye
medlemmer velkommen.

Når kontantsjekkene blir benyt
tet av yublikum i omsetningen (ved
betaling i forretning eller på hotell) >
skal de dateres og underskrives.
Først fra denne dato blir det til
svarende beløp belastet (fratrukket)
bankkontoen først da represente
rer kontantsjekken et virkelig ut
tak.

SSagereom fros-
sen forsk Forbruksavgiften

er statens største
inntektskilde.

Vi har aldri forstått at man ikke
kan lage gode sangbare viser om
annet enn violblå øyne, om. Møller
éns Irene og gjøkur pa kjøk —.
I vår matter of fact tid skulle det
Ugge så snublende nær å synge en
fengende melodi • om «Tendskruen
min », eller lage en hvirv
lende Rock'n Roll omkring Tjo
Bom! Tjo Bom! Eksos! Eksos!
Knald Bohbonbon.

Nu er imidlertid show business
endelig våknet. Og med god apetitt
går Alice Babs fra trøtte kjøk, som
ikke har annet enn gjøkur å by på,
avsted og fyller kjøkkenet og vår
tilværelse med Findus-slagere. Pre
sis i en gate som vi kan være vil
lige til å humpe med allesammen.

Oi! Oi! Oi! my loyely deepfrozed
pea! eller en munter med saklig hi
storie hvor torsk spiller hovedrol
len. Pindus-torsk. Dypfryst Torsk.
I will never ete nytrukken torsk
igjen!

En blåbærvise kan selvsagt gjøres
høyromantisk. Og man kan få en
tåreyetet påminnelse om bærene
somblåner i skograbber, og om
den første kjærlighet uttrykt med
blåbærtrut. Man kan også lage noe
om blåbærlier og. fredelige smask
ande båmser. Men det er liksom ik
ke noe for vår tid. Men derimot kan
megét og livlig sies om blåbær tros
set ned . til langt under negle
sprekknivået. Og ikke bare sies,
men'syn ges av Alice Babs, med
jodling attåt.

Vi har heller aldri riktig kunnet
få Jeppe Aakjærs «Jeg, er havren
;—-» til å harmonere med vår tid.
Det, finnes ikke et ord om skur
treskere og gylne havrénøtter i den
visen, bare noe prat om en bonde
knoll. Vi regner med omdiktning og
omkomponering efter- tidens tarv.
Vi må få en melodi med skurtres
kerrytme i.

Det er grunn til å tro at bankinn.
skyterne sparerne vil glede seg
over kontantsjekken, og det er
grunn til å tro at den vil bringe
mange nye sparere til banken.
Kontantsjekken er som bankene
uttrykker det «sikker og lønn
som», og den representerer et ikke
uvesentlig bidrag til BEDRE BANK
SERVICE.

Statsregnskapet for 1957/58
er nu avsluttet.

Driftsutgiftene utgjorde ca.
5 057 mill. kroner og drifts
inntektene ca. 5 761,4 mill. kr.
Driftsregnskapet viser således
et overskudd på ca... 104,4 mill.
kroner.

«jevngode med kontanter», men
langt sikrere å gå med på seg. Sjek
kene kan fåes i pålydende av 50,
100 og 300 kroner.

Yngreslaget Vardevakt
begynner sine møter på Sol
løkka idag onsdag den 1/10
kl. 19.

Statens samlede budsjettut
gifter (drift og kapital) har
vært ca. 5,997,5 mill. kroner,
mens de samlede inntekter har
utgjort ca. 5 802,5 mill. kroner.

Når vi snakker om skatt,
når vi klager over og på
skatt, så er det alltid de direkte
skattene på inntekt og formue
som vi tenker på. Dette er
skatter som avleses på skatte
seddelen og som betales hvis
vi har skattbar formue og inn
tekt. Og hvilken inntekt er ik
ke «skattbar»?

Hva vi sj elden tenker på er
imidlertid, at en skatteform er
mer inntektsgivende for staten
enn noen annen. Den er i vir
keligheten den skatt som ram
mer oss alle mest følelig, til
tross for at den er skjult i pri
sene. Den er skatten som i
sannhet gjør oss alle like for
staten, våres alles herre og vel
ynder, den bærer navhet for
bruksavgifter. La oss sé
litt nærmere på statens inntek
ter efter statens egne oppgå
ver. Det kan være til å få for
stand av:

;. (-i

Hedrum slipper med 70.000
kroner til broen ved Oklungen

Kodal Ungdomslag
har medlemsmøte onsdag kl
19.30.

, ;SEPAMAS
I ØSTLANDS

KJØKKEN A/S,Styret.

demonstreres av fru Tveda
len: Torsdag 2. oktober og
fredag 3. oktober. Begge
dager fra kl. 11.00 til 14.00.Vestfold Vegkontor utlyser arbeidet

anbud og forestår seiv med tilsyn
Hedrum formannskap an

befaler overfor kommune
styret at kommunens andel
av utgiftene til bro ved Ok
lungen, ca. kr. 70.000, dek
kes av fondsmidler med kr.
37.930 og resten dekkes
over inneværende driftsbud
sjett.

av atfbeidet innlhentes av Vest
fold Veikontor som også fore
står arbeidet med opplysninger
og tilsyn.

205 millioner kr.

til kraftutbyggingSom kjent ble brosaken be
handlet i forrige kommunesty
remøte, og det ble da henstilt
til Vestfold Veiikontor å utar
beide omkostningsoverslag.
Veikomtoret har referert til en
tidligere oversikt over dette, og
mener at denne vil holde. Man
regner da med anleggsomkost
ninger for broen og de tilstø
tende veier på 140.000 kr. Eid
anger kommune har vedtatt å
dele utgiftene med Hedrum.

Formannskapet foreslår også
for kommunestyret at arbeidet
utføres efter den foreliggende
plan og anlbud på utførelsen

Sandefjordi Namsen
Vil gi 1 milliard kilowattimer
Trondheim: (NTB)

Den kjempemessige kraftut
byggingen i Namsen den
største sak som noen gang har
vært oppe i Nord-Trøndelag
ble torsdag lagt frem for et
ekstraordinært fylkesting på
Steinkjer.

Omkostningene ved reali
seringen av planen er an
slått til 177 mill. kroner,
hertil kommer fylkets andel

Sammivel. Av, inntektene faller ca.
1717,6 mill. kroner på skatter
av inntekt og formue, ca. 3 533
mill. kroner på forbruksavgif
ter og resten, ca. 551,4 mill. kr.
på refusj oner, inntekt og av
drag m. m.

Det samlede regnskap viser
at forbruket av lånemidler er
på ca. 195 mill. kr., mot bud
sjettert 135 mill. kroner.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
vårt bryllup.av omkostningene ved sam

men med de svenske inter
essenter å bygge ut Linn
vasselvas kraftanlegg med
28 mill. kroner, altså tilsam
men 205 mill. kroner. Til
sammen regner man med at
kraftutbyggingen vil gi 1,010
mill. kW.

har medlemsmøte i Hystadvn.
15 fredag den 3. oktober kl. 19.
June Jørgensen forteller fra
Japan. Utlodning. Bevertning.
Entré kr. 2,—.

Gerd og Gunnar Bøe.

Takker hjertelig
for all oppmerksomhet på
min 90 års dag.

Husk arbeidsmøtene på lot
terommet, Bjerggt. 57, hver
tirsdag kl. 19—21.

C. Didriksen.

Røisheim runder Hjertelig takk
for all oppmerksomhet ved
min 85 års dag.

Alma Siren.
Det kjente turiststedet Røis

heim i Bøverdalen kan i år
feire 100 års jubileum. Stedet
har gjennom årene hatt besøk
av en rekke kjente menn. Ma
leren Gerhard Munthe var en
stadig gjest i rundt 20 år. El
lers finner man i gjesteboken
Prins Bernadotte og gemalin
ne, Dronning Juliane, Edvard
Grieg og Arne Garborg. Ste
det drives nu av tredje gene
rasjon Røisheim Olav, for
teller Gudbrandsdølen.

kan mest!Hjertelig takk
for den store oppmerksomhet
på min 70 års dag.

Ragna Dahl. Demonstreres daglig fu~*l\
også i Deres hjem f I7IOOJ|
også om kvelden. | «r3"*!

Gunstige betalingsvilkår. ""V

Kongensgt. 37
Tlf. 66 665.RELIGIØSE MØTER

ØNSKES LEIET

.Garasje
ønskes leiet.

Eksp. anv.

Statsminister Einar Gerhardsen fotografert sammen med president Tito under sitt offi
sielle besøk i Jugoslavia. (NTB.—Jugofoto).
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Dei er ikke bare prisen på bilen
som bør være avgjørende når De
velger bil. Bilen skal være øko-
nomisk også i drift såvel som i
vedlikehold. Renault Dauphins

, koster kr. 13.400 inkl. varmeapp.
med defroster, har bensinforbruk
på 0,7 I. pr. mil, og tilbyr bl.a.
utskiftbare sylinderforinger, som
reduserer ev. boringsutgifter til
ca. halvparten.

Kodal Bilverksted

Telefon Kodal 90.

|»g§Sfl|

Bug&rden Husmorlag

arrangerer onsdag 8/10 tur
til Oslo for medlemmer med
bekjente. Bindende pameld
ing.

Tlf. 66 861 og 75 361 innen
mandag.

Briskebakken

Oppsittere og hytteeiere
som sogner til Briskebakken,
Langeby, innkalles til kst.
mote for dannelse av vellag
fredag 3/10-58.

Motet holdes hos G'. Chris
tensen Moe pa Briskebakken.

Forref n ing en
blir lukket fra kl. 12 imorgen,
torsdag, pa grunn av be
gravelse.

Magasin CHIC A/S.

PEDAGOGISK

SAMFUNN

har mote pa Sandar fredag 3.
oktober kl. 19. Skolearbeid i
folkeskolen og i den hoyere
skole. Krav og arbeidsmoter.
Disse vil innlede til samtale:
lserer E. Simensen og H. Auk
land, lektor I. Trygsland og L.
Dyrhaug.

7ar snille oppofrende far, sviger
far, bestefar og min kjaere bror

maskinsjef

Peffer Varild
dode i dag.

Larvik, 30. September 1958.

Walter og Anne-Margrethe
Varild.

Edith Hvaal.
Ingjerd Brynildsen.

Barnebarn.
Kathrine Varild,

Soster.

t
Var inderlig kjaere, oppofrende
mor, svigermor, bestemor og

Soster

Sigrid Marie

Sorensen Thuve

dode fra ass idag, 73 ar gammel.

Sandar, 30. sept. 1958.

Barn.
Svigerbarn.
Barnebarn.

SjEtsken.

Fores fra Sandefjord Sykehus
til Sandar kapell onsdag 1. okt.
kl. 18.

Sandefjord

Avholdslag

Mote i Rode Kors' lokale,
Hystadv. 15, torsdag 2/10 kl.
19,30. «Einar roter i platear
kivet». Deklamasjon, avis m.
m. Alle velkommen.

Barnelaget Elisabeth Ed
land har mote samme sted kl.
17,30.

Mefodistkirken
Onsdag kl. 19: Bonn i for

eningssalen kl.' 19,30 taler
GERHARDT ERVIK

Samuelsen og musikklaget.
Det blir moter til samme tid
hver kveld denne uken.

Velkommen til a hore Guds
ord!

Realisasjonssalg

Grunnet andre planer,

realiseres fra idag hel e
varkurante vare -

beholdning.

SPAR PENGER GA TIL

A.s AJViVE konfekzjon
overst i Storgt. Tlf. 63 893.

R. STOKKEN A-S
Statsautorisert Fonds- & Aksjemeglerfirma

RMtmsgaten 14 - Sandefjord - Telefon 62 069 - 63 066
Omsetning av:

NORSKE aksjer og dbligasjoner
UTENLANDSKE aksjer og dbligasjoner, scerlig amerikan

skef engelske, hollandske, svenske, danske
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VERDENSTEÅTRET KINOTEÅTRET

Ekspedisjonen

Kl. 18.30 og 20.30 Kl. 18.30 og 20.30:

Cinemascope farvefilmen
SYNG OG VÆR GLAD.

Am. (U.)
Lefs be happy.

Vera-Ellen - Tony Martin
Robert Flemyng.

Cinemascope farvefilmen
ØDEMARKENS PIONERER.

Br.
Campbells Kingdom.
En Rank-film med

Dirk Bogarde,
stenger kl. 16 ukens 5 første
dager, lørdag stenges kl. 15.

Stanley Baker - Michael Craig.
Billetter fra kl. 18.00.lill. fra kl. 17.30. Tlf. 62 502.

Efter stengetid

kan De få opplysnlnger om
cEksp. anv.annonser» av vår
automatiske telefonsvarerHystskipper

eKsamen
på telefon

64386
Fullstendig kurs godkjent av
Departementet undervisning
pr. brev. De kan fortsette i
Deres arbeide mens De leser til
eksamen.

CENTRALBORD 66393

SANDEFJORDS BLAD
efter M, 1600: Redaksjonen

Send meg Deres store, illu
strerte undervisningsplan
med opplysning om over
200 kurser.

66 393.

A/S Handelstrykkeriet
efter kl. 16.00: 66 397.

K. A. SKOLEN - Meltzersgt. 4, Oslo

Navn En god personbil
selges rimelig kr. 500,—.Adresse «

L.M. 1/10,
S.B. 1/10,

Eksp. anv.

Motorsag
Jobu sen., brukt, selges billig.

Skal De avertere Telefon 63 101.

i ufenbys aviser?
ØNSKES KJØPT

VI ekspederer annonser
til Innen- og utenland
ske aviser og gir opp
lysninger om avisfor
hold og annonsepriser.

Potselensrnaling Sandefjord
Ånnonse-Ekspedisjon

Kurser begynner igjen, for vinteren. Formiddag og ef
termiddag. Morsom og nyttig hobby. Alle opplysninger på
Samarit. Randi Hammelow-Berg, telefon 63 671.

Storgaten 12
(Sandefjords Blads gard)

TIL LEIE
Telefon 64 386 Et stort rom

og kjøkken til leie; Lite inn
skudd eller forskudd på hus
leie. Bill. mrk. 1059.Anbod Torp flyplass

Der ønskes anbud på sanitæranlegg for ekspedisjons
bygning med kontrolltårn. Møblert værelse

Anbudsdokumenter fås mot depositum av kr. 10,— 
utlevert på byingeniørens kontor, hvor anbudene må være
innlevert i forseglet konvolutt merket «Torp flyplass» senest
onsdag 15. ds. kl. 12,00.

De vil bli .åpnet samme dag kl. 13,00.
Sandefjord'byingeniørkontor, 1. oktober 1958.

i nærheten av sykehuset til
leie for dame. Bill. mrk. 1065.

ØNSKKS LEIET

Et rum og kjøkken
ønskes av enslig.

Bill. mykj 1057.T. Gårtner.

Br-cLJJ^r- Ung herre
søker møblert hybel.

Henr. tlf. 63 105.

GNESTE LEDIG

Elektriker

Sesongens slager:

viddeskjørt med (øse, lagte
folder. Bredt belte i livet.

Leveres i krøllfritt, skotsk

stoff.

Veiledende priser:

kr. 51 til kr. 62

med montørsertifikat søkes
Ditmar Enge A/S.

Leiepressing av epler
Grunnet sykdom

søkes vikar til vårt helauto
matiske fjærrenseri. Litt
kjennskap til søm nødvendig.
Kan også kombineres som V-
dags jobb.

Framnes gulv- og
parkettsliperi

Da kjøpmann T. Tjomsland ikke lenger ser seg i stand til
å assistere oss, og vi har inntrykk av at det i Sandefjord og
Sandar foreligger behov for leiepressing, mottar vi fra og
med 1. oktober d. å. epler i Sandar Hagebrukslag mottakings
hall, Hasleveien, Sandefjord.

Eneforhandler:
MODESTUEN

Telefon 77 494.

Den videre innlevering av epler og.flasker kan skje inn
til videre hver måndag,- onsdag og fredag mellom kl. 10.00
og 17.00. Bilrutene

Av 10 kg. epler kan De velge mellom ett av følgende
alternativer:

er inntatt i xaandagsaTisene, TJENESTE ØNSKES

Kontordame søker stilling.
7 stk. 1/1 ølflasker.

10 stk. % 1. spesialfiasker.
5 1. vinsaft på ballong.

TILSALGS Ung dame med realskole,
handelskole og med vel 2 års
praksis søker stilling fra 1.
desember d.å. Nu ansatt uten
bys. Bill. mrk. 1056.

Mindre eneboligSom godtgjørelse beregner vi oss
Kr. 0,80 pr. 1/1 ølflaske.
Kr. 0,60 pr, y 2 spesialflaske.
Kr. 0,80 pr. 1. saft.

på Hem til salgs ved undfijr
tegnede, ledig for kjøper.

Q.r.sakf. S. L. Movig.For at Deres omkostninger skal bli minst mulig, bør
tomme flasker og/eller ballonger innleveres - sammen med
frukten. Kim 1/1 ølflasker og/eller spesialfiasker tas i bytte.

Ung ekspeditrise
søker forretningspost.

Bill. mrk. 1058.

Nyere fomannslo-
Mg pa Fevang

På grunn av at samlestasjonen ikke har telefon, må alle
henvendelser skje personlig. STJÅLET

i TØNSBERG B RYGGER!

Den som tok

3 vger., kj. ledig fo<r kjø
per. Pristakst holdt. Kcvhtant
utlegg ea. 12.000,—.

Til salgs ved
GEORG SOLBERG A/S,

tlf. 62 781
————————— il

en herresykkel i Folkets Hus
gården 29/9 bes sette den til
bake hvis übehageligheter vil
unngås.

TAPT

Har noen

1 Ford

1928 mod. i god sta/id til salgs.
Eksp. anv.

uforvarende fått med seg et
par briller fra bryllup på Han
delsstanden lørdag 27/9 ?

Vennligst ring 62 576.
Setgere direkte salg persienner

Vi søker noen menn som har interesse og anlegg for salgsvirksomhet. Hvis De. er
av den arbeidsvillige støpningen med blikket rettet fremover på selgerbanen,
tilbyr vi Dem følgende:

De får et salgsoppdrag med übegrensede muligheter i en sterk ekspanderende
bransje. Inntekt i toppklasse vi regner med ca. kr. 2.000, pr. mnd.
for den rette. Muligheter for større oppdrag efter bevist resultat.

Vi forlanger en helhjertet innsats og respektfull fremtreden. Har De ingen er
faring i salgsarbeide, får De en fullstendig opplæring det vik
tigste er viljen til å oppnå resultater. Vi treffes idag og imorgen
kl. 9 17 på Kong Oarl Hotell og De er velkommen til en per
sonlig konferanse.

National Solway Industri
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B.P.'s luktfrie parafin får en idag sikrest på 8.P.-stasjonen.
Ta kanner med når De kommer neste gang

* eller bestill for direkte levering.

ripl TORGGATENS BENSINSTASJON rss)
Tlf. 63 377 Odd Gustavsen. Tlf. 62 566 (priv.) >?_/

LADESTASJON BATTERISALG LÉIEBATTERIER

Nå er det Esso-fid

for Deres bil!

 n FYLL FROSTVÆSKE NÅ!
Har De merket et kaldere drag i luften,
v^nteren er 'l anmarsj. La oss fylle på Atlas
Perma Guard frostvæske. Den holder

WSmåm kjølesystemet frostfritt hele vinteren.
fea OBS! Hvis De fyller pa frostvæsken seivrørfa*iiliWim«flll o i i o o i  i r

1 sa nusk pa a gjøre rent kjølesystemet først.

GODT BATTERI ER HALVE STARTEN
De kan. få, mye trøbbel med motorstarten
i vinter hvis batteriet lider av

 THffffifflftm alderdomssvakhet.
La oss kontrollere batteriet nå for opplading

Ktctt|B| eller utskifting med et sprekt nytt Atlas
Batteri som gir sikker start og har lang

i levetid. Det vil De ikke angre på i kalde
vintermorgener.

BRUK ESSO EXTRA MOTOR OBL
LANDETS MEST SOLGTE

w ii|||«jj||Bgff Den holder seg lettflytende også ved lave
Hpf!sS!H| temperaturer. Det betyr mindre slitasje under

motorens oppvarmingsperiode. Samtidig
féxt r ali forhindrer den slam- og bekdannelser som ellers
[MOTOR Q» ville resultere i krafttap. Esso Extra Motor Oil
JmmimjmuiMJ er en beste beskyttelse De kan gi Deres

bilmotor under alle forhold. Den anbefales
av samtlige bilfabrikker.

mn til • ; ••••::••::/ L*W

A/S BIL-SERVICE 1

SANDEFJORD U

Tlf. 65 495 sentralbord. ""^V

f£sso)

SA. 104-58 '"*®®®&...-.,, . ..'^••••'-

/t*/UOt^ lÉ§

Trykksaker
leveres hurtig
og pent fra

Service-Trykk
Landstadsgt. 6.
Telefon 64 161.

Sanclefj. eg: §andar

\Unge- Heire

arrangerer apent mote i Sandefjords Blads motesal torbdag
2/10 kl. 20.

U.H.s landsforbunds formann 10ytnant Erling Faaland kase
rer om Forsvaret. Hvilke muligheter gir' forstegangstje
nesten.
Bevertning, dans,underholdning. Alle hjertelig velkommen.

Sandefjopd og Sandar

Medlemsmote fredag fk. den 3. kl. 19. Dagsorden i loka
lene. Tomm Murstad viser film og kaserer orri: «Pa ski ute
oghjemme». Spiseaften.

Skrap er penger
Ovner, jern, metaller, bil/bat
terier, flasker, filler, strie
sekker m. m. kjopes og Rentes.

MORGAN ABERG,
Telefon 75 295 - privat 78 390.

H^yesterettsadvokat

P. Irgens Odberg

Overrettssakf^rer

Per Odberg
M. N. S.

Storgaten 6
Telefoner: 62 464 og 62 246

kjepes
storre ogs mmdre partier. Ring og avtal naermere telefon
Tonskerg 26 Kan ogsa hente pa Haukerodkrysset.

EPLER KJOPES
Coxpomona rode epler, samt Gravensten og Jamesgrene.

Fri for skurv og flekker.
SVERRE LARSEN,

N. Eik pr. Tonsberg.

O.r.sakforer

R. Chr. Agerup
M. N. S.

Vanlig praksis.
H.r.advokat •

Frithjof Bettums kontor,
Storgt. 27. Tlf. 63 544

SJOMANNSMISJONENS DAG

TORSDAG 2. OKTOBER

Kl. 11: Gudstjeneste i Sandefjord kirke ved sogneprest
Birkeland og sjomannsprest Roar Brammer fra Durban.
Sang av diakon Anmarkrud. Ofring av julegaver.

Kl. 18: Fest i Indremisjonens Hus. Tale av pastor Bram
mer og sekretser Hj. Paulsen. Sang av maskinistenes Dame
kor. Bevertning. Lynutlodning. Innsamling av julegaver.

Entre kr. 1,00. VELKOMMEN TIL VARE SAMViER

Delikafessen

Hvidts Plass

ERTER og LAPSKAUS
hver dag.

SMASUPPE
tirsdag og torsdag.

GODT KJOTTPALEGG
salater og ferdig
middagsmat.

SMORBROD-SNITTER
pa bestilling..

Telefon 62 849.

Polar Kj&ling A.
PIND S LE

Telefon 75 575.

Leverer all slags kjoleutstyr.

Utforer reparasjoner.

REPRESENTANT FOR NASH-KELVINATOR

BARNESTOLER
LEKEGRINDER

William Larsen
KJOPES

Skrap, metaller, flasker, filler m. m. til dagens pris. Brukte
biler, maskiner etc. kjopes ©g selges. Alltid til tjeneste.

Bruktomsetning, Kilgt. 10. Tlf. 65 325, priv. tlf. 66 376 11.
.. y h ODD BRAA
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SKIPSFART r£7-V • «»• HVALFANGSTT^fUfc

Koffardi Hva angår vår spesielle in-

Ånders Jahre framdeles
Norges sterste tank

skipsreder

deks så var tallene' i forrige
uke: 6, 9 og 6 for henlholdsvis
nye korntrajkter, sjøsettinger og
prøveturer.

Av de1 nye kontrakter var det
to fryseskip for et fransk  linje
rederi, to supertamkere på
46.000 tons dødvekt hver for
Liberia flagg; og to bulkskip
på 16.000 tons dødvekt Hiver for
gresk regning. De fire .siste
skip er for bygning i Japan
som nu tilbyr rneget lave pri
ser, hurtig levering og gunstige
kreditvilkår.

Mere liv over tankmarkedet
Eu lysning ogrså i tramp. Særlig: er
kornfraJftene ved å krabbe oppover

Elg med sos
Rebekka, du eneste.

Han sitter med hjeimleiigtens tå
rer i sin vassblå, gjør han. Og det

er Kodalens endeløse skogvidder
som speiler av seg, i dråberne efter
som de stille henflyde.

Ja, det er tømmermandejfc jeg
snakker om. Denne fordums sprek
ing som flau beina av seg på spell
jakt, og revejakt hver bidige søn
dag, og jentejakt på hver eneste av
almanakkens 52 lørdager.

lallefall forteller han sjæl at han
var en svær jeger. Idag er han bare
en mimrende nimrod, en svak av
glans av gutten som. la ned det han
så av vilt i sin ungdom. Og det som
plager hannem nu, det er at elg
jakten går lystelig i hans barndoms
og ungdoms skoger.

Jæ skulle ha vore der! sier han
og har som et truende vannfall
hengende i øyefrønsenei Jæ skul
le det! understreker han og ser lik
sem bebreidende på meg. Akkurat
som det er min skyld at han ikke
farer blautbeina i Kodalen sine
myrsøkk. Por å muntre ham litt opp
erter jeg ham litt, og sier at

Det er vel mest kuer du jaktet
på. Efter navnet å dømme må det
ha vært flust med krøtter på skauen
i dine unge år.

Kodal er bare en forkortning,
sier han. For lettvinthets skyld har
dem forkortet Elgkodal til bare Ko
dal. Det var Elg bak hver busk i min
ungdom.

Ja, de bygde vel reir i de ov
store granene som, du stadig skryter
av at Kodal-skauene var fulle av da
du var barn.

TANKMARKEDET lave at - mindre skip ikke bar
ehanse til å seile tilnæraielses
vis balanse til de råter som
tilfoys.

Et engelsk oljeselskap kom i
iforrige uke i markédet elter en
tankbåt på opptil 19.000 tonn
som det ønsker å ta på time
charter for en periode av 5 år.
Levering skal ikke finne sted
ifør i 1960. Til tross for de for
holdsvis . lave. råter, som anty
des, er det mange tankskip
'fremme for denne ordre.

 Det synes å være et stadig
marked for skip som er tilsalgs
for opphugging. Det gjelder
særlig tonnasje som er bygget
i 20-årene.

Den norske handelsflåten øket nerer over 100 000 brutto tenn. Wilh
Igjen lå gjennemsnittraten

på scale minus 50 % dette
i forrige uke.

Inneværende uke er begynt
med adskillig efterspørsel. Det
er • definitivt mere liv over
tankmarkedet. Om det vil brin
ge noen: vesentlig fornøyelse av
raten er uvisst. Det rapporteres
nemlig at skiip bryter opplag
(for å ta de råter som idug til
hys, til tross for at disse råter
ofte ligger under lønnsomhets
nivået.

med 948 000 brutto tonn eller ca. 1,4
millioner tonn dw. fra 1. juli til
samme dato iår, da den var på 9
millioner brutto-tonn. Størst var
tilveksten til tankflåten, nemlig
658 000 br. tonn, mens tørrlasteflå
ten øket med 290 000 tonn.

Nedenstående tabell viser stør
relsesordenen av rederier som dispo-

Wilheknsen er fortsatt übestridelig
Norges største rederi, mens Leif
Høegh med en tilvekst på 110 000
br. tonn har distansert Anders Jah
re og Pearnley & Eger, og rykker
opp på annenplass. Bergensrederiet
Westfal-Larsen har beholdt sin
femteplass fra ifjor.

P. F.

Sjøvesen fremdeles den hurtigste
når det gjelder store varekvanta 1958 1957

Brt. Brt.
..442,582 412 385
..337122 227 603
..325 845 281876
..297 861 233 224
..255222 224 363
..227096 187 249
..104336 179 381
..203 664 176 002
..197 519 175 221
..192 741 1931111
..166 839 147 215
..160 292 155 744
.. 155 777 130 908
.. 148 701 154 122
..128 552 119 652
.. 127 953 118 743
..116138 103 549
..115 618 115 618
.. 114 379 92 654
..112 379 110 942
..105704 111662
104 322 94 323..

1) Wilh. Wilhelmsen, Tønsberg/Oslo
2) Leif Høegh & Co. A/S, Oslo
3) Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord .
4) Fearnley & Eger, Oslo
5) Westfal-Larsen & Co. A/S, Bergen ...
6X Knut Knutsen & Co. A/S, Haugesund
7) Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo ...
8) A/S Thor Dahl, Sandefjord
9) Thorvald Klavenes, Oslo

10) Fred. Olsen & Co. A/S, Oslo
11) Lorentzen & Co. + Belships Co., Oslo
12), Olsen & Ugelstad, Oslo
13) A/S J. L. Mowinckels Rederi, Bergen .
14) A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker .
15) Sigvald Bergesen, Stavanger
16) Det Bergenske DampskiDSselskab A/S,
17) P. Meyer, Oslo
18) A/S Texas Co., Oslo

Der er også mange norske
tankskip interessert i denne
forretning. Avgjørelsen ventes
å finne sted i slutten av inne
værende uke.

Oslo: I våre dager vinner legge beslag på 100 fly i24 da
flyene stadig nytt terreng også ger, skriver tidsskriftet «Mari
nar det gjelder transport av time Affairs».
varer, og dette har ført til at Hvert fly vil utføre fire tu
folk så smått begynner å over- rer hver og flyene vil tilsam
se handelsflåtens betydning

Med «mindre» tankskip for
ståer idag tankskip på 17.000
 tona dødvekt eller under. Disse
skip\ finner beskjeftigelse i
©vartalhavet, hvorfra russerne
driver, en intens eksport av rå
olje så,vel som endel raffinerte

til Syd-Amerika,
Egypt\\og. Nord-Europa, inklu
derendV Skandinavia. På grunn
av fiavrie- og særlig dybdefor
hold omkring Svartehavet pas
ser tarikykip på ifrå 12 til
16 000 tas dødvekt best.

men forbruke fire tankbåtlas
ter med flybensin. -Lufttrans
porten ville følgelig legge be
slag på fire tankskip for å
transportere de kvanta bensin
som flyene ville forbruke.

Et handelsskip av Mariner
typen ville kunne føre de
10 000 tonn last over samme
distansen i en tur på bare 22
dager.

TRAMPMARKEDET
Men skipene bringer fremde

les varene billigst til bestem
melsesstedet, og når det blir
snakk om virkelig store kvan
ta, også hurtigst.

En undersøkelse som nylig er
foretatt viser at for å flytte
10 000 tonn last en distanse på
8 000 n. mil luftveien vil man

Det har i løpet av der* siste
aikes tid vært adskillig etter
spørsel efter tonraasje. Som
ifølge derav er råtene gått en
del opp. Seiv om: kullratene på
langt nær bar nådd balanse
punktet, så er kornfraktene nu
i ferd med å kraibe seg opp på
et nivå hvor et skips driftsut
gifter blir betalt. Kunne der
så komme en ekstra oppspurt i
behovet ville det være å håpe
'at i alle fall moderne tankskip
vil kunne seile med et beskje
dent overskudd. Det ville i så
ifall ikke være noe for tidlig

i likihet med tankmarkedet
har nemlig også trampmarke
dét vært ulønnsomt i et års
tid.

19); Einar Rasmussen, Kristiansand ...
20) Den Norske Amerikalinje A/S, Oslo
21) Hilmar Reksten, Bergen
22) Melsom & Melsom, Larvik

Hva ang\år slutninger fra den
Persiske G,ulif så er det her
30.000 tonntere .som begynner å
ta over. Betene er nemlig så

y-V. Sandefjordsbåtenes posisjoner
Rekkefølgen varierer sterkt i

takt med de enkelte rederiers til-
gang og avgang på tonnasje. —Li
sten over de største tankrederier er:

A/S THOR DAHL
M/s Thorshope ank. Durban 20/9, v. ank. Port Elizabeth 24/9, Cape

Town 25/9, Montreal 16/10.

1) Anders Jallre
2) Leif Høegh
3) Fearnley & Eger ...
4)> Herlofson & Co. ...
5) Knut Knutsen OAS
6) Westfal-Larsen
7) Texas Co.
8) Thor Dahl ....
9) Sigval Bergesen

10) Olsen & Ugelstad ...

i 258 263 214312
.231374 139 038
.167 394 110 684
. 149 480 109 633
. 149 480 109 633
. 125 074 99 050
.115 618 115 618
.112 685 78 298
.112 141 103 371
. 109 756 113 797

M/s Thor I ank. Montreal 24/9, v. avg. Montreal 6/10, v. ank. Corner-
brook 8/10, Dakar 18/10, Matadi 24/10, Cape Town 30/10.

M/s Thorscape v. ank. Durban 29/9, Lourenco Marques 4/10, Behå 8/10,
Britisk Øst-Afrika 13/10, Durban 20/10, Port Elizabeth 23/10, Cape
Town 25/10.

Elgen byggei' ikke reir i trær>
svarer han alvorlig. Ti han tror
jeg er helt uvitende i naturens
merkverdigheter, og derfor farer
han ikke opp når jeg tuller med
ham slik. Han tror at jeg som er
født cg baren i Grønli ikke har den
ringeste forstand på livet i skoge
ne og derfor snakker han tålmodig
og overbærende sem til et litet barn.
Hvilket viser for et stcrartet fe han
er.

km B. Siiaae Kinieserne fortsetter å ta
skip på timecharter på kortere
perioder, vanligvis fra tre til
seks måneder. Et indisk linje
selskap er også i markedet ef
ter tonnasje, Ellers er der et
terspørsel efter- mindre skip i
det Karibiske Hav og på UiSA's
østkyst. De råter som tilbys er
hriidlertid knapt mok på balan
sepunktet.

Fra Australia meldes det om
meget gode høstutsikter. Det
er chanse for at hvetehøsten
iår vil være dobbelt så stor
som ifjor. Da hvetehøsten
mange steder i Europa ventes
å bli meget mindre enn ifjor,
er det sannsynlig at et stort
antall trampskip vil finne be
skjeftigelse i lange' komtrans
porter. Det burde da hjelpe
fraktmarkedet til å komme opp
på et mere sundt nivå.

Som et tidens tegn kan nev
nes at et norsk tankskip på
13.500 tons dødvekt bygget i
1950 ©r solgt til utlandet for å
bygges om til malmskip.

M/s Thorsgaard avg. Durban 28/9, v. ank. Lourenco Marques 29/9,
Mauritius 4/10, Cape Town 14/10, Matadi 18/10, Montreal 2/11.

M/s Thorsdrake avg. St. John 16/9, v. ank. Cape Town 6/10, Port Eliza
beth 10/10, East London 11/10, Durban 13/10, Lourenco Marques
22/10, Mauritius 27/10, Montreal 26/11.

M/s Thorshall avg. Los Angeles 20/9, v. ank. Papeete 1/10, Pago Pago
7/10, Apia 10/10, Suva 14/10, Noumea 17/10, La.e 24/10, Pago Pago
3/11, Los Angeles 18/11.

M/s Thorsisle v. ank. Townsville 2/10, Pago Pago 14/10, Los Angeles
27/10.

M/s Thorstrand v. ank. Singapore 29/9, v. avg. Singapore 10/10.
M/t Thorsvaag avg. Bombay 26/9, v. ank. Umm Said 30/9, Melbourne

20/10, Bandar Mashur 8/11, Durban 22/11.
M/t Thorshov avg. Bahrain 26/9, v. ank. Suez-kanalen 5/10, Nord-

Europa 16/10.
M/t Thorskog pass. Dardanellene 27/9, Suez 1/10, Dardanellene 6/10,

Odessa 8/10, Dardanellene 13/10, Nord-Europa 23/10.
M/t Thorshavn v. ank. Dardanellene 2/10, Augusta 5/10, Dardanellene

10/10, Novorossisk 12/10, Dardanellene 18/10, Augusta 20/10, Sv.-
havet 27/10, Munkedal 15/11, Sandefjord 19/11.

M/t Thorstar avg. Cadiz 29/9, v. ank. Suez-kanalen 4/10, Mina al
Ahmadi 14/10, Santos 11/11.

M/t Thorsøy avg. Amuay Bay 24/9, v. ank. Montreal 4/10.
M/t Thorsheimer ank. Rio de Janeiro 29/9, v. ank. Rio Grande 4/10,

Paranagua 8/10.
M/t Thorsørn avg. Melbourne 22/9, v. ank. Persiske Gulf f. o. 18/10,

Suez-kanalen 31/10, Nord-Europa 13/11.
M/t Thorsholm ank. Ravenna 29/9, v. ank. Suez-kanalen 5/10, Mina al

Ahmadi f.o. 15/10.
Fl.k. Thorshammer i Sandefjord.

Listen over de største tankrederi
er viser at Anders Jahre fortsatt er
Norges største tankreder, med en
økning fra ifjer- på ca. 44 000 tonn
til 258 000 tonn pr. 1. juli iår, og Leif
Høegh har beholdt annenplassen
med en økning av ikke .mindre enn
92 000 tonn til 231 000 br. tonn;
Fjorårets sjetteplass, Fearnley &
Eger, har imidlertid rykket opp på
tredje plass med en økning av 57 000
tonn til 167 394 br. tonn.

på 948 000 br. tonn faller over halv
parten, eller 498 095 br. tonn på de
22 rederier som disponerer over
100 000 br. tonn. Imidlertid er det

GPvtrNNi.Aa\r iæs&

«KIBSMEGLER og ftOTJHAQENT
SPEDISJON o* A&fIURAWBB bemerkeJsesverdig at de 10 rederier

som disponerer • tanktonnasje over
100 000 tonn har øket tanktonnasjen
med 322 800 br. torna.

Elgen, forklarer han tålmodig
har ikke vinger som; århanen, eller
klatrepoter som eikornet. Han-: tras
ker i skauen på klover, han sover
under trær og forøker sin familie
under busker. Således har det seg,
sier han og er full av bekreftelse på
sin egen visdom.

—Og denne elgen er det du sit
ter her og sukker over at du ikke
er hjemme og skyter.

Ja den er det jeg gjerne ville
skyte, svarer han tungsindig og er
full av lengselsstønn i sin røst.

Jamen, hvorfor? Har den gjort
deg noe?

Absolutely not! svarer han med
styrke. Men slik er skogens lov. Når
jakttider), er inne drar vi på skauen
med Krag og bikje. Det er livet.
Men vi har ingen fientlige følelser
overfor elgen. Vi ejsker den.

Og når kjærligheten blir over
mektig, så dreper du han?

Da skyter jeg hannem ja.'
Og når jeg har skyti han, så par
terer jeg han og så bærer jeg de
saftige støkkene, him, og så steker
vi hannem, og min ekteviede lager
viltsos på han og så spiser vi elg,,
min gode bås, og ingenting i Verden
er så godt som himeskyten, hime
stekt og himesoset elg med styrke
dråper til. Da er du velkommen i
tømmermanden sin enkle vrå, min
kjære båsman.

Ja, elgstek er noe av det beste
jeg veit, men, jeg liker ikke denne
skytingen.

SENTRALBORD 6S 400, Det er nu 368 rederier i Norge,
som disponerer 1477 fartøyer, hvor
av 493 tankskip og 846 tørrlasteskip
i utenriksfart pr. 1. juli.

Av handelsflåtens samlede økning
A/S MARITIME

Skipsmeglere. 1
Reiseordniiiger:

Båt tog fly.
Assuranse Oljemeglere.

Sentralbord: G 4 343.
Telegram: Start.

Afomskip skal drøftes
av nordiske

skipsbyggere
Umulig å komme

er det Liberia som paradoksalt
nok har den største tankflåte
idag med 396 skip på 10 milli
oner tonn. Storbritannia kom
mer så med 556 skip og tilsam
men 8,3 millioner tonn, USA
med 493 skip og 8 millioner
tonn hvorefter Norge kom
mer med 455 skip på tilsammen
7,8 millioner tonn.

For tiden er det 846 tankskip
på 29 millioner tonn i ordre
ved verdens skipsbyggerier.
Dette betyr at tonnasjen blir
øket med over 50 prosent.

førnley. & EqersJ Fl.k. Thorshavet v. ank. Sandefjord 1/10
SeffralzfiringsfciTetni&f Aj»

Oslo

Fl.k. Thorshøvdi i København, v. ank. Sandefjord 4/10
•jr s

utenom?ANDERS JAHRE & CO. A/S
Pl.k. Kosmos 111 ank. Kiel 13/8 for rep.
Fl.k. Kosmos IV ank. Sandefjord 22/9.
M/t Kosmos V ank. Rotterdam 28/9, Persiske Gulf
M/t Jacinth ank. Sandefjord 23/6.

SldpsnaegW«
ær
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Oslo: Den 10. og 11. oktober
skal der i Gøteborg holdes det
tredje årsmøte i rekken i for
eningen av de nordiske skips -
byggete. Blant de aktuelle pro
blemer som ingeniørene fra de
fire land skal drøfte, er frem
tidens skip med atom-driv
kraft som man mener det
ikke blir mulig å komme uten
om.

Elisabeth Reiss M/t Jagala avg. Mina al Ahmadi (Pers. G.) 15/9, Suez 25/9, Ceuta (Ma
rokko)- 2/10, Philadelphia 13/10, Puerto la Cruz (Venezuela) Tene
riffe.på turné blant

norske sjøfolk
M/t Jaguar ank. Sandefjord 5/6.
T/t Jakinda ank. Rotterdam 29/9, v. avg. 1/10 for Pers. G. 19/10,

U.K./Cont.
M/t Jalanta avg. Puerto la Cruz 29/9 for Buenos Aires (Argentina)

14/10, Campana (Argentina) 17/10, Aruba.
M/t Jålinga avg. Rotterdam 28/9 for Palermo 7/10 for dokk ca. 2 uker,STØKKEN

? & STENSETH
Elisabeth Reiss dro lørdag

avttted for å gi sitt One Woman
Show for norske sjøfolk i fire
hav her. Hun kommer med
dette" inn i rekken av norske
kunst/aere som har opptrådt i
sj øm annsprogrammene som
Riksteatret og ; Statens Vel
ferdskontor for Handelsflåten
arrangerer. Elisabeth Reiss skal
opptre, i. London 3. oktober og
i New'York 10. oktober.

Augusta (Sicilia) /Sverige.
M/t Jalna ank. Sandefjord 6/2
M/t Jalta ank. Sandefjord 9/8.

Bry deg ikke Rasmus. Jeg Ville
ikke ha deg med i skauen på vilkår.
Du kunne ikke holde.skråvia på deg
allikevel. Nei du kan bare komme
oppover med Rebekka med bussen,
så ska steika og sosen og dråpene
stå klare, cg du behøver ikke ha
dårlig samvittighet for elgen, for
den hav j e g skyti.

Men når skal alt dette herre
ta plass, da tømmermann, sa jeg.
Og jeg forsikrer deg, at jeg hadde
vann i munnen bare ved tanken på
elgstek.

Langt freen! sa tømmerman
nen og kastet et tungsindig blikk på
Cubas grønne åser som løftet seg
til babord. Kan du skjønne, sa
han å slike mennesker som dem der
inne får ut av livet, de som aldri
har sett Kodal eller smakt elgstek
med viltsos? så sukket han enda
tyngre og gikk til skapet hvor det.
straks begynte å klirre i gla ss.. Og
nå har jeg ikke tid meire, du min
egen.

Først og fremst vil spørsmå
let bli drøftet nu i forbindelse
med byggingen av supertank
skip, som i seg seiv er en av
møtets mest aktuelle saker. Det
pågår en veldig økning av
tankflåten de siste år med
hele 3 millioner tonn.

M/t Janega ank. Stanlow (England) 27/9, v. avg. 29/9, Ardrossan
(Skottland) 30/9, Stanlow (England)' 2/10, Curacao 17/10.

M/t Janina avg. Eastham (England). 17/9, Suez 29/9, int. Mina al
Ahmadi (Pers. 9/10, U.K.Cont.

M/t Janita ank. Bombay 30/9, v. avg. ca. 4/10 for Mina al Ahmadi
(Pers. G.) 9/10, Philadelphia.

M/t Janova avg. Singapore (Malaya) 26/9 for Cape Town 14/10,
Curacao 31/10.

M/t Janus avg. Bandar Mashur (Pers. G.) 29/9 for U.K./Cont. 23/10.
M/t Jarabella avg. Esbjerg 15/9 for Puerto la. Cruz (Venezuela) 30/9,

København 17/10, Esbjerg.
M/t Jaraconda avg. Puerto la Cruz (Venezuela) 22/9 for Providence

(U.S.A.). 29/9, Curacao 7/10, New Zealand.
T/t Jaragua ank. Gøteborg 28/9 for dokk i ca. 3% uke.
M/t Jaranda avg. Rio Grande (Brazil) 22/9 fer Puerto la Cruz (Vene

zuela) 4/10, Aruba 6/10, int. La Salina (Venezuela) 7/10, Trinidad
10/10.

Skipsmeglere. Anders Wilhelmsen
«Wilana» pass. Port Said 27/9

Mena.Betraktning Klarering
Spedisjon Linje-og Ol
jeagenturer Flytran
sport Oljefyringsanlegg

Sentralbord 66 295.

«Wilchief» ventes Beaumont 28/9
Neapel.

«Wilstar» avg. Manchester 25/9
Amuay Bay.Av verdens sjøfartsnasjoner

M/t Jarena avg. Fao (Pers. G.) 25/9 for Aden 6/10.
M/t Jarilla ank. Rotterdam 28/9, v. avg. 1/10, Hamburg 2/10.
M/t Jarmina avg. ÉI Palito (Venezuela) 21/9 for Eastham (England)

5/10, int. Umm Said (P. G.) Geelong (Australia).
M/t Jasmin avg. Fao (Pers.. G.) 14/9, Port Said 28/9, Le Havre 10/10,

Augusta (Sicilia) /Antwerpen.
T/t Jawesta avg. Port Said 24/9 for Kiel 7/10.
M/s Jakara avg. Curacao 21/9 for Los Angeles 3/10, Vancouver (Cana

• da) 8/10, Guaymas (Mexico).

Rasmus,

M/s Jarama ank. Hampton Roads (Virginia) 27/9, v. avg. 30/9 for Rot
terdam 10/10, Bremerhaven. Største skip bygd

i Syd-Åmerika
M/s Jarosa avg. Baltimore 27/9 for Rotterdam 8/10, U.S.N.H
M/s Jaspis ank. Sandefjord 22/1.

TORGER MOE
M/t Fossvik gikk fra Brisbane 23/9 og ventes til Tahiti 7/10 Det største skip som til nå er

bygd i Syd-Amerika, et motor
tankskip på 6000 t. dw., er for
tiden under utrustning ved ma
rineverftet i Cållatt. Det har
fått navnet «Zorritos» og er
bygd for Servicio Industrial de
la Marina, Peru. Driftsmaski
nen er en B. & W.-motor på
2400 ehk., som vil gi 12,5 knops
fart på full last,

Sjøsettingen ble feiret som
en stor nasjonal begivenhet og
ble overværet av republikkens
president, hvis frue foretok
dåpshandlingen.

A. C. OLSEN
M/T Spervik ankom Philadelphia 26/9.
M/T Husvik avgikk Weaste 28/9. Ventes Las Piedras 13/10
D/S Saltvik ventes ankomtne Ostende 30/9.

JOHAN RASMUSSEN & CO.
Fl.k. Sir James Clark Ross ligger i Sandefjord.
M/t Ross Sea gikk fra Lissabon 27/9 til Mina al Ahmadi.
M/t Ross Hill kom til Lavera 28/9.
M/t Norfold gikk fra Amsterdam 26/9 til Mina al Ahmadi.
T/t Vestfold gikk fra Bathurst 24/9 og ventes til Trinidad 2/10,

VIRIKS REDERI A/S
M/S Roland anløper Curacao 6. okt., ventes passere Panama 8. okt. for

San Francisco.
M/T Sandefjord ventes ankomme Stanlow 6. okt,
M/T Sandar i opplag i Sandefjord.
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DET NORSKE SKIPSHAISVLERFIRMA

Anfcerrai 12.
ANTWERPEH-

Teiegr.adT.: Oewtralbord
TITANS UPLI 325966

Eenytt var adresse for post off teles/a aminer.

San Francisco, Calif.

250, Sacramento St. Cables „Gallis"
SKIBSHANDEL

Et ga-mmelt palitelig flrma

• Kompiett utstyr og service for norske skip
BONDED STORES FRA EGET FBILAGEB

Skibskandel Sandefjovd

STelegTamaclressse: «DaM>.

M. UNGER (PTY) LIMITED
SKIPSHANDLERE

DURBAN

, SOR AFRIKA

587 Smith Street. P. O. BOX 1853. Durban S. A.
Telegr.adr. Regnu. Teiefoner 22839, GOBOB. Natt 3G376.

Proviant - Dekk- og Maskinrekvisita

Import - Frilager - Eksport

Enerepr. for S.Afrika for Schermuly Life Savings Equipment.

DVAIFMGERNES ASSURMCEFOREAMG
GJENSIDIG

Sandefjord Telefon 63 464

FORSIKRER ALLE SLAGS INTERESSVH
I FRAKTFART OG FANGSTFART
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Onsdag 1* oktober 1958

Ord og musikk likt
fordelt

Sjørøvergull
skal bjerges

NRK
utenfor

Cape Town
Underholder mer enn tør 5 år sidan

Kringkastingen har laget en mor
scm oppstilling over fordelingen av
musikk og sang og ord i de norr
ske radiosendingene. Det viser seg
at ordet har 51,1 prosent av sendin
gene, m'ens musikk og sang har 48,9
prosent. Ingen dårlig fordeling. Året
føl* var det fifty-fifty, men så nøye
er det ikke alltid godt å få det for
delt. Det har forresten vært en ten
dens til mer ord, mindre musikk og
sang. I 1954/55 var det 47,7 prosent
ord, 53,3 prosent musikk og sang.

Sendetiden er økt fra 1947, da den
lå på 8,7 timer daglig til 12,5 timer
inneværende år.

en del av andre programmer, sem
f. eks. gudstjeneste og andakt. Fo
redrag og undervisning, ting som
har beriket vår ånd og gitt oss
kunnskap er sendt i 434,1 timer,
eller i 10 prosent av sendingene.
Sport og idrett har 112,5 timer, 2,5
prosent, opplesning 77,3 timer eller
1.8 prosent. Aktuelt, har 960,4 sen
detimer, det gir 22,1 prosent. Tea
ter og hørespill er sendt i 81 timer,
1.9 prosent. Gudstjeneste og an
dakt 189,9 timer, 4;4 prosent. Bar
ne- og ungdoms-programmene har
223,5 timer, 5,1 prosent, skolekring
kasting 95,8 timer, 2,2 prosent.

Underholdningsprogrammer er

Cape Town (NANT)
Et hollandsk-sydafri

kansk syndikat håper å
kunne bjerge to millioner
gylden før årets slutt fra
et vrak, som ligger like
utenfor Cape Townkys
ten.

I en gammel skipsjour
nal, som er funnet i by
ens kommunale arkiv
fremgår det at et hol
landsk skip forliste i
Table Bay i 1694 med en
stor gullast. Bjergnings
utgiftene burde være
overkommelige da det ik
ke er sand, men bare un
dervannsskjær på ulyk
kesstedet. Arbeidet skal
begynne i neste måned og
være avsluttet. innen et

Den første «oljepølse» i full størrelse er demonstrert for
britiske fagfolk i Southampton havm Under tonnasjemangelen
like efter Suez var det meget snakk ora disse nylon- og gummi
containerne som taubåter eller mindre tankbåter kan slepe efter
seg. Senere har det vært stille om dem, men. arbeidet med dem
hai gått fremover, og nu ble det vist en som kan ta 10 000
gaJJons eller omtrent 40 tonn olje. Déh er énhu ikke satt i full
produksjon. Når den er tømt kan den rulles sammen og fraktes
til nest© påfylling.

Fordelingen av programmene vi-
ser at vi har kunnet høre rene
musikk- og sångprogrammer i 43,7
prosent av sendingen, eller i 1.895
tuner. Men musikk og sang er også

sendt i 229,5 timer eller 5,3 prosent.
Det er en øking på over 2 prosent
av sendingene i forhold til «for fem
år siden».

Aksjoner mot analfabetismen
skaper stort behov

for lesestoff
selskaper slått sammen

par månedér.

Norsk sjømanns
prest til

SanFernando
De kontrollerer nå 95 prosent

av diamantproduksjoneiii •Analfabetisme fins i alle områ
.der av verden. Det store flertall av
folk sem ikke kan lese og skrive, er
samlet i 43 større og 54 mindre land
der analfabetisme omfatter over 50
prosent av befolkningen, fremgår
det av UNESCO-publikasjonen
«World Illiteracy at Mid-Century».
Over store deler av verden føres det:
i dag energiske aksjoner mot anal
fabetisme. I de latin-amerikanske
land har det vært drevet at intenst
folkeopplysningsarbeid efter den
annen verdenskrig. De grunnleg
gende undervisningssenter som ble
opprettet her, var de første UNES
CO hj alp med rådgivere og under
visningsmateriale.

for de voksende leserkretser. Både
Pakistan, India og Burma skal bru
ke sentret som rådgiver.

15Enugu, hovedstaden i Øst-Ni
geria, starter i høst en av UNES
CO's bokbiler på sin første reise
med bøker til folk i landsbyene i
området. UNESCO har vært med å
oppføre et folkebibliotek i Enugu.
Også folk utover landet, som aldri
før har hatt en bok i huset, får nyte
godt av biblioteket når bokbilen
kommer.

Bergen (NTB) I}en Norske
Sjømannsmisjons hovedstyre
har med takk tatt imot tilbudet
fra sjømannsprest Johan Niel
sen om å reise til San Fernan
do, Trinidad, og der prøve mu
ligheten av å begynne misjo
nærarbeid. Som husmor ved
sjømannskirken i Santos er frk.
Inga Anderson ansatt.

London: Slutten på et. av
yår tids største : eventyr
skjuler, seg i et lite telegram
fra Kappstaden. Det går i
korthet ut på at arvingene
efter Sir Ernest Oppenhei
mer og dr. Williamson har
besluttet at deres to dia
mantselskaper skal slås
sammen, hvilket vil bety at
det nye selskap kommer til
å kontrollere omkring 95
prosent av verdens samlede
diamantproduksjon.

efter at hans store motstander
Oppenheimer var død. Det
forlik mellom de to som ikke
kunne oppnåes mens de levet,
er nu sluttet mellom deres arv
inger. Dermed er det store
diamantmonopol Oppenheimer
drømte om, blitt et faktum.

(Inforni)

Kunne De tenke Dem å skaffe en
bok til en av verdens 700 millioner.
analfabeter? Det kan gjøres gjen
nom UNESCO'S gavekupongplan.
Opplysninger om planen og de pro
sjekter den gir hjelp til, får De fra
F.N.-sambandet, Kristian Augustgt.
14, Oslo, F.N.-sambandets Vest
landsavdeling, postboks 710, Bergen,
eller F.N.-sambandets Trøndelags
avdeling, Tyholtveien 47, Trond
heim.

Elektronlionfrfyr steller
Diamantens historie fra

dronningsmykke til et av den
moderne industris viktigste
instrumenter er også historien
om den 16 årige tobakkshand
lersønneh Ernest Oppenheimer
fra Friedberg i Hessen som
reiste til London, fikk anset
telse som lærling hos en dia
manthandler og derefter i løpet
av noen år fikk sanilet alle de
syd-afrikanske diamantminer
under en ledelse, sin egen, og
ble adlet som verdens diamant
konge, før han døde i en alder
av 77 år.

kylling på 7 nriøutter - I Midt-Østen, I Asia og Afrika
går stadig flere land i gang med
kampanjer mot ,oån.alfabetisme, og
hvert år lærer nye millioner.å lese.
Men det er ikke nok å lære folk å
lese, kunnskapene må holdes ved
like hvis de ikke skal gå i glemme
boken. Til det trengs det lesestoff,
og ofte lesestoff et spesielt slag.
Det må ikke være dyrt og ikke van-

Svenskene skal koke elek
tronisk. Når komfyren, som
ser ut som et kjøleskap, om
kort tid kommer på marke
det, kan svenske husmødre
steke kylling på syv minut
ter'-mot 40 idag, koke torsk
på 2 x/2 mot 12 idag, steke
purre på 5, mot 15 og tine
opp en dypfrossen kylling på
4 minutter, mens det idag
krever B—lo timer.

Når maten settes inn i kom
fyren, kobles strømmen på. Den
har termostat som automatisk
kobler strømmen av, straks
retten er ferdig. Her risikeres
aldri at noe svir . eller legger
seg i bunnen.

Vidunderet er ennu ikke pri
set. Til å begynne med kom
mer den nok på noen tusen,
og er altså kun for rikfolk. Men
så snart storproduksjonen set
tes igang, mener man å kom
me ned på et nivå så seiv van
lige lønnsmottagere vil kunne
koste, på seg en elektronkom
fyr.

skelig. - 'l1;'- -
I Karachi ble det åpnet et regio

nalt senter for bokproduksjon i au
gust i år. Sentret er oppført av re
gjeringen i Pakistan og UNESCO
og skal være et rådgivende organ
for produksjon og distribusjon av
litteratur på bengali, burmesisk,
tamil, hindi og urdu. Sentrets opp
gave er først og fremst å fremme
bedre produksjonsteknikk slik at
det kan fremstilles rimelig lesestoff

Ingen dumme
Fjernsynspropaganda

fra kommunistlandene
sauer

Han hadde bare en konkur
rent, den unge kanadiske ju
rist, dr. John Thoburn Willi
amson hvis liv også var et
eventyr. Han hadde som hob
by geologi og dro til Afrika for
å søke gull. og diamanter. Et
nesten overnaturlig hell fulgte
ham da han i 1941 ved lands
byen Mwadui oppdaget en
kjempediamant og derefter et
av de rikeste diarnantleier.
Oppenheinier forsøkte flere
ganger å kjøpe Williamson ut
av diamanthandelen og tilbød
ham ved en leilighet ca. 50
millioner kroner for' det. Men
Williamson ga seg ikke. Tvert
imot han truet med en øde
leggende priskamp som ku n
n e ha slått Oppenheimer ut,,
men han ble syk og døde i be
gynnelsen av 1958 som en en
som mann, bare tre måneder

Elektronkomfyren er altså et
sesam for folk med dårlig tid,
Amerikanerne demonstrerte
den på verdensutstillingen i
Bryssel i sommer. Men sven
skene lå hakk i hæl med sine
eksperimenter og viser nu sin
komfyr på «Bygg reis deg».

Uttrykket «dum som en
sau» godtar vi ikke efter å ha
mottatt denne meldingen fra
vår korrespondent på Brem
nes, skriver Haugesunds Dag
blad.

Berlin (Nant) Kommuniste
ne i øst har nu åpnet en stor
propagandaoffensiv mot vest,
via fjernsynet. Allérede nu
kan sovjetrussiske fjernsyn
utsendelser mottas i syv land i
vest, men stadig økes kapasi
teten og dermed mulighetene
for å skape en ny propaganda
front.

grammene kan som bekjeni
mottas i både Danmark og Sve
rige. Den sovjettyske fjernsyn
propagandaen er imidlertid
først og fremst rettet mot den
vesttyske ' forbundsrepublik
ken. Fra ni sendere «bombar
deres» Vest-Berlin, Nord-Bay
ern, Nedre Schlesien og Sles
vig-Holsten hvor 200000 fjern
synapparater utén større van
skelighet kan motta disse pro
grammer. De sovjettyske sen
derne benytter også vest-euro
peisk sendertid..

Sent lørdag kveld kom det
omtrent 150 sauer i land i In—
værfjorden. De skulle videre
til Hollund, men den som trød
de- at det skulle by på besvær
ligheter v en mørk kveldstime
å få fraktet sauene videre, tok
feil. Sauene såtte igang mar
sjen, og så å si alle fant veieri
til sine respektive eiere på
Hollund. Det var bare et lite
lam som ikke kunne finne
hjem, men annet var heller ik
ke å vente. Som rimelig kan
være gjorde eierne store øyne
da sauene pent og pyntelig to
get inn på tunet og ba om å
bli sluppet inn. ,

Bladets korrespondent mel
der videre at all heiesmalen
nu er kémmet hjem, og taps
prosenten er forsvinnende li
ten. De som kom lørdag kveld
yar fra Hardangervidda og til
sammen var det omtrent 230
stykker.

Elektronkomfyren som koker
og gteker med «kald» varme,
benytter seg av den varme som
mikrobølgene produserer i or
ganiske stoffer. Når mikrobøl
gene kommer i kontakt med en
gjenstand, kan de reflekteres,
slippes igjennom eller absor
beres. Bare i siste fall forvand
les energien til varme. Metal
ler, glass, porselen og luft slip
per bølgene igjennom uten seiv
å bli opphetet, mens maten ab
sorberer stålene og fluksens
begynner å putre og brase.

Det eldste av de russiske
fjernsynprogrammene sendes
fra Estlands gamle hovedstad
Tallinn. Programmene herfrå
sendes for en stor del på finsk
og. dekker det meste av Finn
land. Symbolsk nok fikk jo
også den finske president Kek
konen under sitt siste Moskva
besøk forært et flott fjerhsyn
apparat.

Fra Murmansk sendes pro
grammer på norsk (hvilke
quislinger har vi nu der?) og
de sovjettyske fjernsynpro-

Gråt ved Elvis

Presleys avreise
Og så opplever man altså at

mens komfyren seiv er kald.og
fatet, som maten kokes i, kan
tas i med. bare hender er ma
ten glohet, kokt eller stekt i
egen kraft, uten tilsetning. av
vann eller fett. Den er saftfull,
sprø og delikat, med alle
smakeemner i behold.

(NTB—Reuter) Fort Hood.
Menig Elvis Presley er nu om
bord på et troppetransportskip
på vei til Tyskland hvor han
skal ta opp sitt gamle yrke, å
kjøre lastebil.

Efteriatte ;ord av Sacha Guitry:
«Veien.til suksess ville.være meget
kortere cm det ikke var så mange
farlige opphold underveis». Den internasjonale Photo- og Kinoutstilling i Køln åpner

sine porter den 27. september og varer til 5. oktober. Blant de
ting utstillingen berører er Kameraet i industriens tjeneste,
Nye impulser for farvefptografering, 2000 utstilte fotos, Star
fotografer fra USA og England.

109 åring gifter
seg for første gattg

«Når svigermor kommer gjennom
ciøren flyr kjærlighetgn ut av vin
duet». (Skotsk ordsprogh Da Elvis Presley sammen

med 1360. rekrutter forlot Fort
Hood i Texas, hvor han har
gjennomgått rekrutt-treningen
var det møtt opp store meng
der av beundrerinner. Mange
brast i gråt da toget såtte seg
i bevegelse, men Presleys
venninne, sangerinnen Anita
Woods, var rolig og fattet, blir
det meldt.

Kingston, Jamaica (NTB—
Reuter) En 109 år gammél
mann ble nylig viet til en 60
år gammel kvinne i Trench
Town på Jamaica. 109-åringen
har ikke vært gift tidligere,
mens kvinnen har to ekteskap
bak seg.

Du snakker om livltt tety; mor!
- sa dattefen min da hun hjalp meg å ta inn storvasken
forleden. Ja, hun ble faktisk stående og stråle av bare
beundring. - Men så er det også hendt noe spesielt s.
jeg begynte med SOL» Tøyet blir ikke bare rent - det
skinner av en helt ny hvithet! Derfor bruker jég
bare SOL.

Lysende hvitt rett fra vaskebaljen
Når De tar SOL-vasket tøy opp fra vaskebaljen, lysei
faktisk solskinnshvitt av tøyet Deres. Det milde, gode
skummet renset varsomt hver fiber og fjerner hver h
Derfor blir hvitvasken ekstra hvit, og farvene i kulø*-
tøy friske og klare. Og SOL er så skånsomt at De try
kan bruke det til de nneste plaggene. 2-3 skyllinger
i rikelig vann er nok. Slilc blir vaskedagen kortere,, .._.,_
og De kan gå ril klessnorene med tøy som lyser av hvithet.
Ja, det lyser faktisk solskinnshvitt rett fra vaskebaljen.

- Sol girmer ermvanlig hyithet -

V<& Sol 21 - SB-600S UOE FA6KIKEA A/S

Nigerias utsendinger i forskningsringen kom forleden til Lon
don, bokstavelig talt med en fjafer i hatten. Denne herre møtte
vel pyntet for å ta imot statsminister Chief Obafemi Awolowo.

Vinn en ønskepakke og hold
kaffeselskap på vår regning!

Med Greta Molander
på 4 hjul til Lappland.
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Den russiske ekspansjon i hval
fangsten og Norges stilling
(Forts, fra 1. side). ** rier som hadde hvalfangstma

teriell, ville la dette bli lig
gende hjemme uvirksomt når
andre land bygde nye ekspedi
sjoner. Jeg konkluderte med
at en slik utvikling efter min
mening måtte lede til at kon
vensjonen ville bli sprengt.

fremst de vest-europeiske kon
sumenters interesse ved å
bringe hjem hvalprodukter til
konkurrerende, rimelig pris.
Under slike forhold vil også
industrien kunne bestå.

sende en hvalbåt på feltet. Det
betyr altså en meget vesentlig
billigere produksjon hvis hval
båtantallet kan reduseres. Ef
ter norsk oppfatning er det
imidlertid ikke lykkes å kom
me langt nok ned, og Russland
har stått helt utenom avtale
ne. Den russiske ekspedisjon
drev med 24 fangstbåter i si
ste sesong, mens maksimums
tallet for de norske var 12
hvalbåter. Nordmennene ville
helst begrenset tallet til 10
båter for hver av de store
ekspedisjoner.

Onsdag 1. oktober 1958

Storbritannia vil trekke
troppene ut av Jordan

OPPSIGELSE OG NY
AVTALE

Som jeg har nevnt, kan et
medlemsskap i Den Interna
sjonale Hvalfangstkonven
sjon sies opp med virkning
fra 30. juni forutsatt at no
tis gis innen 1. januar sam
me år. Jeg tror det blir nød
vendig for Norge å si opp
sitt medlemsskap innen 1.
januar 1959. Vil behøver ik
ke dermed å løsrive oss fra
fornuftige og hensiktsmes
sige reguleringsbestemmel
ser. En oppsigelse bør anta
gelig følges av forhandlin
ger om en ny avtale, først
og fremst mellom de land
som virkelig driver pelagisk
fangst.

Kirkvaag slutter i N.R.K.,
og begynner opplysnings -
byrå for «dypfryste» varer

Norge har vist måtehold.
Saken har senere fra indu

striens side vært fulgt opp her
hjemme og har vært behandlet
i Hvalrådet og under konferan
ser med Regjeringen. Industri
en har forsøkt å gjøre det klart
at Norge på et så tidlig tids
punkt som mulig måtte slå fast
at man måtte melde seg ut av
hvalfangstkonvensjonen hvis
ikke nyanskaffelse av materi
ell ble holdt innen rimelighe
tens grenser. Industrien mente
at andre nasjoner burde vise
måtehold fordi Norge under
gjenoppbyggingen av sin hval
fangst efter krigen hadde vist
måtehold.

Hvis situasjonen landet Kirkvaag har ikke bekreftet ryktene
forblir stabil Planene om å legge enkelte

ekspedisjoner hjemme.
er på trappene, og det synes å
være helt klart at det er den
ne organisasjon) som Rolf Kirk
våg skal knyttes til. Ennu er
det ikke skrevet noen kontrakt.
Kirfevåg blir i'.tilfelle..toppsjef
i den nye institusjon, som får
karakter av et opplysninigsby
rå.

I sommer ble det forsøkt å
få i stand avtale om en fangst
fordeling mellom norske, bri
tiske, japanske og hollandske
ekspedisjoner, og det ble disku
tert planer pm å legge hjemme
enkelte norske og japanske
ekspedisjoner mo,t erstatning
fra de øvrige. Forsøkene førte
ikke frem. I forbindelse med
de drøftelser som fant sted, ble
det i enkelte norske aviser slått
opp på en meget tendensiøs
måte at de norske hvalredere
ville kaste hvalfangerne ut i
arbeidsløshet. Til beroligelse i
så henseende, særlig hvis det
senere skulle bli aktuelt å
gjennomføre en opplagsplan,
kan jeg opplyse at arbeidsstok
ken på de norske hvalfangst
ekspedisjoner ikke er så per
manent som man kanskje tror.
Anfallet av nye mannskaper
har i gjennomsnitt for de 3 si
ste sesonger ligget på 25 %.
Som man ser er det en så stor
«gjennomtrekk» at det ikke
betyr noen stor fare for de an
satte om en eller flere av de 9
norske ekspedisjoner måtte bli
hjemme. . v

New York/ 30. sept. (NTB- kanske styrker i Lisabon tro-
Reuter). Storbritannia har un- lig fvil 'være ute av landet in
derrettet FN om at det vil be- nen 1. oktober hvis situasjon
gynne å trekke sine tropper en fortsatt bedrer seg.
tilbake fra Jordan neste må- Hammarskjøld opplyser i
ned hvis situasjonen i landet
er tilstrekkelig stabil, heter det
i generalsekretær Dag Ham
marskølds Midtøsten-rapport
som tirsdag ble lagt frem for
hovedforsamlingen. Samtidig
heter det at De forente stater
har sagt fra om at alle ameri-

rapporten at under drøftinge
ne med representantene for
Jordan ble det oppnådd enig
het oan at det er mest praktisk
å plasere et internasjonalt
kontrollorgan for Midtøsten i
Jordan. Kontrollorganet vil bli
leddet og organisert av F N.

Svend Foyn kalte sin første
hvalbåt «Spes & Fides» - «Håp
og Tro» - under dette motto vil
vestfoldingene gjerne frem
deles drive hvalfangst. Men
det er ikke alltid lett hvor som
helst i verden å banke på myn
dighetenes dør. La meg derfor
til oppmuntring for dem som
skal gjøre det, slutte med å
gjengi en historie som stats
minister Einar Gerhardsen for
talte under en sammenkomst
vi hadde for noen måneder si
den for å diskutere hvalfangst
spørsmål:

Snart efter krigens slutt
skulle en prominent herre her
av staden ta imot en kjent stør
relse som hadde levet i utlen
dighet under krigen. Han had
de invitert sin venn til å møte
på en av byens fornemme re
stauranten Den hjemkomne
hadde lagt seg til adskillig reu
matisme og hadde på båten
hjem brukt en noe medtatt
saueskinnspels med krave som
kunne brettes godt opp over
ørene. Garderoben var ellers
ikke komplett, så han kom li
ke godt slentrende inn i den
fasjonable 2. etasje i sitt van
lige antrekk. Da verten fikk
øye på vennen, var hovmeste
ren i ferd med å skyve ham ut,
vennlig, men bestemt. Vår
hjemlige venn ilte til og sa til
hovmesteren: «De må slippe
ham inn, han er hvalfanger»,
og dermed var saken avgjort.

Det er vårt håp at de som nu
skal tale norsk hvalfangsts
sak, vil vise seg å være så bar
ske karer at de slipper inn, og
at de blir hørt.

Jeg minner om at våre myn
digheter nektet bruken av det
største spesialbygde skip Nor
ge har «Kosmos V» • i
hvalfangstøyemed. Det var og
så andre rederier som ikke fikk
gjenoppbygge som de ønsket.

En rekke kjente bedrifter og
institusjioner står bak denne
nye sammenslutningen. Både
Frionor og Finidus skal være
med sammen med Norsk Pro
duktivitetsinstitutt og produ
senter av fryselbokser.

Liten gruppe nasjoner
øse Formosa-

Russisk kokeri på 46 000 tonn.
Tiden er gått og det prekæ

re tidspunkt er rykket nær
mere. En avismelding forleden
dag fortalte at et russisk 46 000
tonns hvalkokeri nu er sjøsatt
i Svartehavsbyen Nikolajeff.
En del av det tekniske utstyr
til dette skipet leveres fra Kie
ler Howaldswerke og 20 hur
tiggående hvalbåter er under
bygging.

Forhandlinger
om hjemkjøpbør prøve å

spørsmålet
avDe-No-Fa og

LiUeborgaksjene
krise og at det må gjøres
et hvert mulig forsøk på å
oppnå dette, sa Lange.

Langefremsetter for

slag i hoved

forsomlingen

Prekær
Stockholm, 30. sept. (NTB's

korrespondent). Rolf Kirkvåg
skal ikke ansettes j ISveriges
radio, sa en målsmann for den
svenske kringkastingen tirsdag
i eri kommentar til ryktene fra
Oslo. Vi driver ikke og stjeler
hverandres fmedarbeidere „ ut
talte han. En ansettelse er ikke
på noen måte aktuell.

Kirkvåg er i Stockholm bare
for å forberede et fellespro
gram som skal gå som serie i
svensk /og norsk radio i høst.
Han er også med på å utarbei
de en iprogrampresentasjon
som kommer i slutten av uken.
Kirkvåg seiv er det ikke mulig
å komme i kontakt med.

Sarpsborg (NTB) General
direktør Arne Meidell bekref
tar på spørsmål fra NTB at det
pågår forhandlinger mellom
Unilever og Borregaard om
kjøp av Unilevers aksjer i De-
No-Fa og Lilleborg. Forhand
lingene ventes avsluttet i lø
pet av oktober—november, og
deretter vil det bli sendt ut et
fyldig kommunike om saken.

Engelskmennene enig i be
grensning av materiellet.
På Den Internasjonale Hval

fangstkommisjons møte i Haag
i sommer avgå den britiske
kommisjonær, Mr. Wall, en ut
talelse meget på linje med den
som ble avgitt fra norsk side 2
år i forveien. Mr. Wall under
streket at maksimumsfangsten
efter det som forelå fra den vi
denskapelige komites side,
kanskje burde senkes, men at
kommisjonen som sådan også
hadde plikt til å ta hensyn til
industrien. Han understreket
at det allerede var for meget
materiell i bruk i Antarktis,
og at man kjente til at nye eks
pedisjoner var under forbere
delse. Man kunne ikke sitte
passiv og la gamle tradisjon
elle fangstinteresser bli satt til
veggs. Man måtte se på det
ideelle og det praktiske samti
dig, og han slo til lyd for at
fangstnasjonene burde drøfte
en hensiktsmessig begrensning
av materiellet.

situasjon
på Qtiemoy
Fare for epidemier

Et avgjørende moment.

New York 30. september.
(N.T.8.). Utenriksminister

Halvard Lange foreslo i
F. N.s hovedforsamling tirs
dag kveld at det skal ned
settes en liten, balansert,
sammensatt gruppe av na
sjoner for å hjelpe De
Forente Stater og folkere
publikken China med å fin
ne en løsning på Formosa
spørsmålet, dersom ambas
sadeforhandlingene i Wars
zawa ikke gir noe positivt
resultat. Den norske regje
ring mener at de interesser
som står på spill i Formosa
stredet ikke er av en slik art
at de på noen måte kan
rettferdiggjøre tiltak som
vil kunne bringe verdens
freden i fare. Norges syn er
derfor at det må kunne fin
nes en fredelig og hederlig
vei ut av den nuværende

Det er særlig den norske
og den britiske hvalfangstin
dustri at det er avgjørende å
kunne produsere hvalolje til
en slik pris at den kan kon
kurrere med tilsvarende fett
stoffer på verdensmarkedet.-
Jeg skal ikke her komme inn
på fettmarkedet, men bare
minne om at prisene i det siste
år har vært sterkt fallende,
noe som selvfølgelig forverrer
situasjonen i høy grad.

Japanerne er heldigere stil
let enn oss, idet de fryser sto
re mengder hvalkjøtt og selger
dette som menneskeføde til go
de priser i hjemlandet.

To radarståsjoner
på GrønlandTaipeh, Peking og

Washington 30. september.
(N.T.B - Reuter). Situasjo

nen for de nasjonalist-kinesi
ske styrker på Quemoy ser nu
ut til å være ytterst prekær.
Ved siden av at forsyningene
er langt fra tilstrekkelige, er
det nu alvorlig fare for epide
mier blant sivilbefolkningen
og spldatene. Beskytningen
fra fastlandet fortsetter, men
tirsdag ble dét opplyst i
Taipeh at amerikanske mari
nesoldater er gått i land på
Quemoy for å montere grovt
artilleri som skal brukes av

København, 30. september.
Aftenposten forteller at et

omifattende foretagende som
skal framine forståelsen for
«dypfryste» produkter i Norge

(NTB—RB) Som et ledd i
det veldige radar-varslingssy
stem i arktisk Nord-Amerika,
blir det nu anlagt to radar
ståsjoner på Grønland, melder
København-avisen Informa
tion tirsdag. Værvarslingssy
stemet, som driyes av De for
ente stater og Canada i felles
skap, har kostet - nærmere 6
milliarder kroner.

de nasjonalistiske styrkene. I
informerte kretser blir det
hevdet at Quemoys forsyn
ingsproblemer må løses straks
og det er trolig at sivile ame
rikanske flyvere vil bli satt
inn i operasjonene for å unn
sette troppene på øya.

Russisk og hollandsk
fangstøkonomi.

Om en fangstøkonomi sva
rende til vår spiller noen ve
sentlig rolle for den russiske
hvalfangst vet jeg ikke. Som
tidligere nevnt står staten bak
det hollandske selskap som
driver fangst. Den regning som
det offentlige hittil har hono
rert, er blitt så stor at den
hollandske riksrevisjon henle
det oppmerksomheten på for
holdet for en tid siden.

Den norske kommisjonær,
direktør Gunnar Jahn, sluttet
seg til Mr. Walls uttalelse og
støttet denne.

PROGRAMMET
Onsdag 1. oktober.

6.40 Morgenmelodier.
8.15 Andakt. Redaktør Egil Aar

vik. Tekst: Matteus 5, 2—5.
Salmenummer: Landstad: 13
v. I—2 og 3.

8.35 For husmødre.
8.40 Barnetime for de minste.

Situasjonens alvor.
Hvalfangstselskapene tok i

begynnelsen av 30-årene, da
industrien hadde overekspan
dert, saken i egen hand og fikk
i stand en fangstbegrensning
som tok hensyn til fangstøko
nomien og til eksisterende
fangstmateriell. Den gang var
det ingen internasjonale over
enskomster. I dag er stillingen
en annen, og industrien kan
ikke løse spørsmålene uten sta
tens medvirkning.

Det er ingen tvil om at både
den norske og den britiske re
gjering nu er fullt klar over
situasjonens alvor, og at det vil
bli tatt de skritt som er hen
siktsmessige for å bringe på
det rene hvilke reelle utvi
delsesplaner som foreligger og
hva man under hensyntagen til
disse må gjøre.

Uholdbar situasjon
fra høsten 1959.

11.35 Musikk til arbeidet.
12.25 Skolekringkasting. - Verden

omkring oss Dr. philios. Hel-Om vi sier at situasjonen er
vanskelig idag så har det vært
klart for den norske hval
fangstindustri at situasjonen
kan bli uholdbar fra høsten
1959 av. Årsaken til dette er at
russerne har store ekspansjons
planer når det gjelder pela
gisk hvalfangst, og det første
av det nye fangstmateriell vil
bli tatt i bruk fra neste år av.
I de 2—3 siste år har vi i hval
fangstindustrien øvet påtrykk
på våre norske myndigheter
for å forsøke å stoppe den
planlagte russiske ekspan
sjon, idet det var blitt kjent
at russerne under den 6. 5-års
plan (1956/1960) skulle bygge
og utruste i alt 3 nye fangst
ekspedisjoner. På den Interna
sjonale Hvalfangstkommisjons
møte i London i juli 1956 sam
tykket den norske kommisjo
nær i at jeg avgå en uttalelse
på industriens vegne. Jeg un
derstreket den gang at Den In
ternasjonale Konvensjon var
inngått for å : bevare hvalbe
standen og derved muliggjøre
en rasjonell utvikling av hval
fangstnæringen. Jeg understre
ket også at hvalbestanden efter
konvensjonens ordlyd skulle
beskyttes under hensyntagen
til konsumentene av hvalpro
dukter og til hvalfangstindu
strien. Jeg fastslo at fangst
materiellet allerede var blitt
for stort, og det hadde vist seg
nødvendig frivillig å begrense
hvalbåtantallet.

mut Ormestad.
13.30 Skolekringkasting for høyere

skoler. Tysk for realskolen.
16.35 Eftermiddagskonsert.
17.15 Opplysningspresten Jacob Ni-

Opplysninger om margarin
et av våre viktigste
næringsmidler*

colai Wilse. Foredrag av
konsulent Rolf Lund.

17.35 Nye grammofonplater medKjølig; klima og
friskt uteliv

norsk folkemusikk.
18.05 For ungdom. Møtested Stock

holm. Ved Arne Weise og Ka
ri Mansåker.

18.50 Kort om sport.
19.35 Kringkastingsorkestret. Dir.:

krever kraftig kost. Forbruket av fett I
husholdningene er meget høyt i Norge.
Ca. 85% av forbruket eller ca. 25 kg pr. inn
bygger pr. år dekkes av margarin. Melange
margarin inneholder ca. 82% fett og har et
kaloriinnhold på ca. 7.300 pr. kg. Melange
margarin er den overlegent mest solgte marga
rin her i landet.

En

Olav Kielland.
20.20 Bedøvelse midler og meto-

der. Første foredrag av over
lege Otto Mollestad.

20.45 Apropos. Plateprat fra uke tilHvalfangsten som varig
næring. uke. Ved Erik Diesen.

21.30 Storting og styringsverksikker vita.nunJu.lde året rundt
Melange margarin er en betydelig vitaminkilde, idet
hver kilo er tilsatt 20.000 internasjonale enheter Vitamin
A og 2500 i. e. Vitamin D. Et menneskes daglige behov,
for A-vitaminer er ca. 5.000 i. e„ så det er følgelig en
meget vesentlig del av behovet som dekkes ved dag
lig forbruk av Melange margarin.
Særlig viktig er det å vite at Melange margarin er
like vitamlnrik om vinteren som om sommeren
i motsetning til flere andre næringsmidler.

Jeg skal ikke foregripe be
givenhetens gang ved å peke
på konkrete løsninger, men jeg
vil understreke at den norske
hvalfangstindustri ikke vil hil
se en fri og ukontrollert fangst
med glede. Industrien og alle
de som er knyttet til den, har
interesse av å beholde hval
fangsten som en varig næring.
På den annen side må industri
en gis vilkår som passer for
de forhold vi arbeider under.
Vi har for eksempel ikke noe
marked for frosset hvalkjøtt til
menneskeføde i Europa, derfor
kan det hende vi bør innrette
fangsten noe anderledes enn
japanerne.

22.25 Egil Hovland: Musikk for ti
instrumenter, verk 38 Ørnulf
Gulbrandsen, fløyte. Tom
Klausen, obo. Richard Kjel
strup, klarinett. Ivar Bratlie,
horn. Torleiv Nedberg, fagott.
All Sjøen, fiolin. Aage Wallin,
fiolin. Arne Sletsjøe, bratsj.

Tømmermerking
med farve i stedet

for med øks
Den gamle, prøvede økse

merking av tømmer til fløtning
med de forskjellige eiermerker,
vil antagelig nu bli avløst av
farvemerking. Ifølge smålene-
nes Amtstidende har nemlig
Haldenvassdragets tømmermå
ling iår for første gang her i
landet prøvd å merke stokkene
med forskjellige farver - med
så godt resultat at man tenker
å gå over til denne merking.
I Sverige har metoden vært
brukt en tid.

Arne Novang, cello. Henrik
Lindeman, bass.

22.40 Erling Kjelsby: Strykekvar
tett nr. 4. Den norske stryke
kvartett.

Fjernsynet
12.00—13.00: prøvebilde og film.
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Torsdag 2. oktober
6.40 Morgenmelodier.
€.15 Andakt. Bibelskolelærer Lars

Eritsland. Tekst: 5. Mosebok
10, 12—13. Salmenummer:
Landstad: 7 v. 1 og 2.

8.35 For husmødre.
8.40 Barnetime for de minste.

11.35 Hus og hjem. Nordiske kvin
neprofiler. Forfatterinnen Irja
Browallius. Magister Henriet
te Bie Lorentzen.
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Lengere fangstsesong.
Jeg har tidligere nevnt at

det i de senere år har vært til
lått å fange i 90 dager. Vi må
få anledning til å utnytte hele
fangstsesongen, og den er mulig
at vi bør få en lengre fangst
sesong enn 90 dager. Først når
vi vet at vi kan operere gjen
nom et lengre tidsrum kan vi
innrette oss rasjonelt og møte
konsumentenes først og

Klipp ut bli med!

Dette er den tredje av 4 annonser med opplysninger
som vif hjelpe Dem i premiekonkurransen. Konkur
ransebrosjyrer fås hos kjøpmannen.
Mange flotte premier: TV-apparat mixmaster
strikkemaskin m. m.

Konvensjonen vil bli
sprengt.

Jeg gjorde oppmerksom på
at det efter den eksisterende
konvensjons ordlyd ikke er
mulig å legge noe band på det
enkelte lands deltagelse i
fangsten, men at man ikke
kunne vente at land og rede-
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AUG. P. HORN A.S MOSS,
Trykt i A/S
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I Erstatnings

kravfor 1942

mink

STOR SAK I HOLME
STRAND

Drammen (NTB) Hol
mestrand herredsrett be
gynner ; morgen behand
lingen av en stor erstat
ningssak som er anlagt
mot Staten av Flatens
Fox-Farm, som eies av
Nils H. Flaten. Det dreier
seg om et erstatningskrav
for tilsammen 1,942 mink
som i dagene efter 27.
januar 1957 dode av

Ersta
tningsbelopet vil trolig
komme opp i en million
kroner. Man mener at
forgiftningen skriver seg
fra dyrefor som var blitt
godkjent av distriktsve
terinaeren i Sande.


