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Oslo, 24.: Fra Helsingfors telegraferes til N. T. B. at den
sovjetrussiske regjering har framsatt nye forslag under for
handlingene i natt med de finske delegerte.

Sendemann Pausikivi og finansminister Tanner reiser der
for hjem fra Moskva ikveld (tirsdag) for å rådslå med den fin
ske regjering. De andre medlemmer av den finske delegasjon
blir i Moskva.

Det finske utanriksdepartement har sendt ut en melding
om dette og legger til at denne nye utvikling ikke gir anled
ning til uro.

Unitedj Press korrespondent
melder fra Helsingfors at etter
hva det forlyder fra pålitelig
kilde skal de forslag som Sovjet
regjeringen har stillet la døren
stå åpen for videre forhandlin
ger.

Stockholm, 24.: (NTB)

Fremmede fly over
norsk område.

Berlin, 24.: (NTB) I en mel
ding* fra Oslo til Angriff heter
det at det i de siste dagene flere
gange? er observert britiske fly,
2, 3 eller 4 i’ følge, over norsk
område.

Sist lørdag fløy det tidlig om
morgenen britiske fly over norsk
territorium langs Varangerfj or
den og ble observert i Vadsø.
Maskinen var bare i mellom 300
og 400 meters høyde, heter det,
og det var lett å se at. de var bri
tiske. De kom fra nordvest og

Ribbentrop raser
mot England.

T YSKLAND KREVER SINE TIDLIGERE KOLONIER TIL-

Berlin, 24.: Utenriksminister
von Ribbentrop holclt ikveld en
tale i Danzig. Talen formet seg
som en voldsom anklage mot (
England og dets ledende politi
sere som har villet krigen og
har alt ansvar for den. Ethvert
forsøk på å skille folket fra fø
leren var latterlig. Utenriksmi
nisteren hevdet at forståelsen I
med Russland var fullstendig. v
Frankrike omtalte han som et
offer for de britiske krigshissere,
og mellom Amerika og Tysk-.
land var det ikke tenkelig at
det kunne oppstå noen dypere
uoverensstemmelse. Etter at
Versaillestraktaten nå er ute avjrium
verden, betegnet taleren forhol- *
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Som

Tanner og Paasikivi ventes til Helsingfors torsdag morgen

ikke stenger døra for
videre forhandlinger.

Nasjonaliteten er
det rene.

«Frankrike er offer for de britiske
krigshissert».

SIN REGJERING.

sovjetrussiske sendemann i
Stockholm, fru Kollontay, reiste
i dag med fly til Moskva for et
kortere opphold.

Fra Washington melder Uni
ted Press at Finnland for øye
blikket forhandler om å oppnå
et lån og kreditt for innkjøp i

'Den De Forente Stater.

BAKE.

Utkommer alle yrkedager

forsvant igjen i nordvestlig ret
ning.

På henvendelse fra Norsk Te
legrambyrå til admiralstaben
blir det opplyst at det er riktig
nok at det har vært observert
fremmede fly over Varangerfj or
den, men det er ikke brakt på
det rene hvilken nasjonalitet
fjyene har. I samtlige meldin
ger admiralstaben har fått i de
siste dagene er det opplyst at
elet har vært umulig å konsta
tere flyenes nasjonalitet. De har
vært for langt borte til det,

dene i Europa som stabiliserte
Det enste krav Tyskland har til
England og Frankrike er å få
tilbake de tidliger tyske kolo
nier. Når Chamberlain likevel
har avvist Hitlers fredstilbud,
er det ikke annet å gjøre enn å
føre den kamp som er påtvun
get Tyskland til den endelige
seier. Polens skjebne har vist
hvor farlig det er å utfordre
Tyskland. Chamberlain har pro
klamert den tyske regjerings
fall. Han vil engang få høve til
å tenke etter om det var klokt
å styrte England ut i en krig
som har kostet det dets impe-

ikke brakt på

Tyskland kjøper
1 million tonn
brødkorn i Sovjet

Tysk Telegrambyrås korre
spondent i Moskva opplyser at
det er sluttet avtale om levering
av 1 mill. tonn brødkorn fra
Sovjetsamveldet til Tyskland.
Det skal leveres i løpet av 2 må
neder.

Oberstløytnant Mjøllner i Luft
fartstyret opplyser på Aftenpo
stens henvendelse at Forsvars
departementet har besluttet å
fordoble sin bestilling av fly i
Amerika. Det var opprinnelig
bestilt 12 Curtiss-Hawk jagerfly
med en hastighet av ca. 500 km.
i timen til levering i vinter, og
man har ytterligere bestilt 12
fly som afnerikanerne har lovet
å levere samtidig.

I nær framtid ventes hjem til
Norge de Gloster-Gladiatorfly
som er bestilt i England, idet
engelskmennene har lovet å le
vere dem etter kontrakten.

Etter hva bladet forstår, fore
står det også ytterligere anskaf
felser av flyvevåpenet.

Eksportmulighetene skal bedres

London, 24. : På spørsmål i un
derhuset i ettermiddag om hvor
dan det stiller seg med hande
len med Sovjetsamveldet opply
ste handelsminister Stanley at
han troade en del britiske skip
nå ville bli brukt til å frakte
tømmer fra Arkangelsk.

gullet på ialt 40 tonn er kommet
til Paris idag, forteller Paris
Soir. Gullet ble fraktet ut av
Polen nyss før sammenbruddet
og ført videre gjennom Roma
nia, Tyrkia, Syria og Middelha

! vet.

FiybesfiiliBgen i
Amerika fordoble!.

Storbritannia og
handelen med ds
nordiske land.

På spørsmål om den økende
tyske handel med Skandinavia,
Nederland og andre land svarte
handelsministeren at regjerin
gen er fullt oppmerksom på be-
tydningen av å støtte den briti
ske eksport til disse land. Han
delsdepartementet har til hen
sikt å sammenkalle represen
tanter for de viktigste eksport
og industrigreners for å bedre
eksportmulighetene. Angående
meldingen om at Tyskland skul
le tilby vedkemmende land be
tydelige lettelser, svarte han
delsministern at det er stor tvil
om tyskerne vil kunne oppfylle
det de lover i sine sirkulærer.

Det polske gull

Paris, 24.: Det polske stats-
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til Frankrike

København, 24.: Mandag fore
gikk det en minesprengning i
•det tyske minefelt mellom Fal
sterbo og Møen. En tysk los
damper ble sprengt i lufta av
en drivende mine. Nationalti
dende meddeler i dag at 7 men
nesker mistet livet. Eksplosjo
nen drepte 5 loser og to av de
såkalte jollefolk. De nærmere
omstendigheter ved ulykken
kjennes ikke.

Amerikansk
Tysk losbåt
mmesprengt,
sju drept.

Må tyskerne oppgi

Times mener at Stalin har
forlangt det.

(NTB). Times’ korrespondent
i Riga telegraferer at han på
pålitelig hold i Kaunas har
brakt i erfaring at det for tiden
føres forhandlinger mellom Li
tauen og Tyskland om .en til
bakelevering av Memel-distrik
tet for 25 år og at en overens
komst om dette er nær forestå
ende. Man mener i denne for-
bindelse at overdrageisen av
Memel inngår som et ledd i den
cverenskomst som ble sluttet
mellom Molotov og von Ribben
trop om at Tyskland skulle
trekke seg tilbake fra de balti
ske land til fordel for Sovjet
samveldet. Man mener også at
dette er grunnen til at tyskerne
er begynt å fjerne de festnings
anlegg som de tok til å anlegge
da de fikk Memel-området over
dradd fra Litauen i mars.

Jødene skal samles
i Palen.

London, 24.: (NTB) Reuters
Budapest-korrespondent tele
graferer at alle jøder i Wien har
fatt ordre om å forberede seg til
en øyeblikkelig evakuering til
den nye jødestat, som Hitler et
ter forlydende har til hensikt å
opprette ved Lublin. Ordren
skal forøvrig gjelde alle jøder i
Tyskland, Bøhmen og Måhren.
Det er gjennom privatbrev til
utlandet at dette rykte er sivet
ut, tilføyer korrespondenten,
som forøvrig hevder at jødene
seiv må bekoste reisen til det
nye bosted. , ,

Uheldig markensfaring.
En vestretotning som igår var på

markenstur her i byen fikk for mye
ildvann innabords. Han tok seg der-
for en tur til Briskebyon for å komme
til hektene igjen, men denne turen
burde han helst ikke ha tatt. Slagsia
ble for sterk og lian havnet på alle
fire i vegen. Sammenstøtet med as-
falten var temmelig ublidt, og resul
tatet ble et stygt sår i liodiet. — En
sjåfør tok seg av mannen, fikk ham
•til læge og deretter heim igjen. — Og
så var markensmorroa slutt for denne
gangen,

Professor Didrik Arup Seip
ble på et møte av Universitetets pro
fessorer og dosenter gjenvalt som rek
tor for tre-årsperioden 1940—42.

Memel?

skip som prise i Tromsø,
Med mannskapet fra en engelsk båt som bie

torpedert i Nord-Ailanteren.

Fra Moskva telegraferes til
N. T. B. at det amerikanske ski
pet City of Flint med traktorer,
frukt, lær, voks osv. ombord ny
lig ble stanset av en tysk krys
ser som satte et prisemannskap
på 18 mann ombord.

Prisemannskapet førte skipet
inn til Tromsø under tysk
og derfrå videre til Kola —
nord for Murmansk — hvor ski
pet kom søndag kveld.

I New York formoder man at
årsaken til beslågleggelsen av
City of Flint er at tyskerne me
ner at skipet førte kontrabande
cmbord City of Flint som er på
S 327 tonn reiste fra de Forente
Stater den 3. ds. og var på veg
til Glasgow og Liverpool.

I en melding Tass har sendt
ut om saken heter det at de sov
jetrussiske myndigheter har til
bakeholdt skipet og internert
det tyske prisemannskap.

Det er ifølge folkerettens be
stemmelser at det tyske prise
mannskap straks førte skipet
videre fra Tromsø, meddeler
Reuter, da nøytraiitetsbestem
melsene forbyr at et skip som er
beslaglagt under slike omsten
digheter blir i nøytral havn
unntatt i nødstilfelle,

N. T. B.s korrespondent i
Tromsø har talt med endel av
mannskapet fra den torpederte
lastebåt, og får opplyst at det
er «Stonegate» av London. Det
ble senket for ei ukes tid sia av
slagskipet «Deutschland». — Et
døgn etter senkningen ble
mannskapet tatt ombord av det

Ubåtkrigen.
To britiske og ett gresk skip

senket.

London, 24.: (NTB) Ifølge
Reuter ble den greske damper
Kønstantinos Hadjipateras sen
ket i Nordsjøen i formiddag. 15
mann av mannskapet kom seg i
land ved hjelp av en livbåt.

New York, 24.: Det amerikan
ske skip Crown City har tatt
opp hele mannskapet på det bri
tiske lasteskip Ledbury og fem
overlevende fra det britiske skip
Meninridge. Begge skip var blitt
senket i Nord-Atlanteren. Av
mannskapet ombord på Menin
ridge druknet 22 mann.

Tysk angrep
på Vestfronten.

Men det ble slått tilbake av
franskmennene.

Paris, 24.: (NTB) I avsnittet
rett øst for Mose! har franske
soldater foretatt et heldig ut
fall.

Vest for Forbach i Saarbru
cken-avsnittet gikk tyskerne til
angrep mot en tysk landsby

Kroner 3.50 for kvartalet

Meddelelsen vekker sterk harme i Amerika.
Utenriksdepartementet forlenger fullstendig

redegjørelse fra Berlin.
amerikanske skip City of Flint,

jsom omtrent et døgn etter ble
bordet av en tysk krysser «Em

jden». Hele «Stonegate»s beset
ning — 38 mann — er berget.

New York, 24.: (NTB) New
York Herald Tribone skriver i
anledning av beslågleggelsen av
City of Flint bl. a.: Det er den
alminnelige oppfatning i Was
hington at seiv om Tyskland
kan påvise at det har fulgt fol
kerettens regler for krigsførse
len har gjort en stor psykolo
gisk feiltagelse som er nødt til å
påvirke folkemeningen i de For-
ente Stater på en for Tyskland
ugunstig måte. Beslågleggelsen
vil også nødvendigvis få innfly
telse på senatets behandling av
nøytralitetsloven.

| Utenriksdepartementet i Was
hington har gitt den amerikan
ske legasjon i Berlin instruksjo
ner om å be den tyske regjering
pm en full forklaring i anled
ning av beslågleggelsen av City
of Flint.

President Roosevelts sekretær,
Stephen Early, opplyste idag til
pressen at skipet var på full
stendig lovlig reise etter gjel
dende amerikansk rett. På et
spørsmål om Tyskland etter fol
keretten kunne tenkes å ha rett
til å beslaglegge City of Flint,
utalte Early at utenriksdeparte
mentet holder på å undersøke
saken og har gitt sine represen
tanter i utlandet instruksjoner
om å sende inn rapporter om de
,traktater som kan tenkes å be
! røre saken. ,, ,, ,

som franskmennene holdt. An
grepet bie gjentatt flere ganger,
men det endte med at fransk
mennene beholdt landsbyen. — 
Nord for Forbach ble en tysk ar
tilleriløytnant tatt til fange.

Det franske krigskommunike
melder at det er rolig på fron
ten, men Havas legger til i sin
militæroversikt i middags at det
har vært i større virksomhet i de
siste 24 timer.

Idrettsforhandliogene.
Representanter fra A. t. F. og

Landsforbundet eppnevnt.
På siste forhandlingsmøte mellom

representanter for Norges Landsfor-
bund for Idrett og Arbeidernes Idretts
forbund ble det som kjent besluttet å
nedsette et arbeidsutvalg bestående av
£ medlemmer fra hvert forbund.

Landsforbundet har nå oppnevnt
sine 5 representanter: Carl Christian-
sen, Leif Rode, Erling Due, Lorentz
Olsen, Rolf Gunnar Caspersen

Arbeidernes Idrettsforbund har bpp-
nevnt disse medlemmer av forhand-
lingsutvalgeit: Rolf Hofmo, Sigurd: Hal
vorsen, Arthur Ruud, Frode Rinnan
og Karsten Granli.
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Frelsesarmeens selvfor*
nektelsesukes

innsamling
29. oktaber til 4. november 1939.

Som bekjent feiret Frelses
armeen i Norge i fjor sitt 50-års
jubileum, og ved den anledning
fikk vi erfare en særlig sympati
fra folk i alle samfunnsklasser,
som gjennom årene hadde lært
å forstå og vurdere Frelsesarme
ens evangeliske og filantropiske
arbeid. Denne sympati kom på
cn ganske særlig måte til syne
ved det store jubileumsmøte
som ble holdt i Aulaen i Oslo,
overvært av hele kongefamilien,
fiere • statsråder og en meget
representativ og interessert for
samling.

I jubileumsåret lyktes også
vår store år-Lige innsamling un-
der selvfornektelsesuken særde
les vel, og det er på sin plass at
jeg gjennom disse linjer takker
enhver som under jubileums
året ydet oss sin støtte på en
eller . annen måte. Enkelte
testamentariske gåver kom også
til oss i den forbindelse og var
ytterst velkomne.

Frelsesarmeen i Norge har be
gynt på sitt annet halvsekel. Vi
må fortsette utrettelig med vårt
store arbeid for å hjelpe og vel
signe tde stakkars nedbrutte
mennesker som der ennå finnes
skarer av i vårt ellers så velord
nede samfunn.

Det .er umulig for meg i et
kort brev.å forklare om alle våre
arbeidsgrener. Jeg kan bare gi
et lite innblikk deri. På vår
krigsskole utdannes unge menn
og kvinner til offiserer for det
sosiale og evangeliske arbeid.
Offisersantaliet utgjør nå vel
800 virkende på de forskjellige
arbeidsfelt. Et mangesidig ar
beid utføres blant barn og ung
dom, blant syke og fattige, blant
døve og blinde, blant fanger og
deres pårørende samt en rekke
sosiale institusjoner for menn
og kvinner. Ennå finnes der
clog mange steder i Norge hvor
Frelsesarmeen burde ha et
korps, en slumstasjon eller et
hjem tfor de ulykkelige menn,
kvinner eller barn. Akk, om
vårt arbeid var så kjent som jeg
gjerne ønsket, skulle resultatet
av selvfornektelsesuken nok bli
så godt at vi endog i denne svæ
re tid kunne foreta en utvidelse
av de yirksomheter som ligger
oss så på hjertet. Det som kom
mer inn ved denne årlige inn-

Da Hitler gikk i jødekaftan
og med skjegg a la

von Kriiger.
Raserianfallene preget ham

« kunstnertid».

Joos' følgende i «Neues Tagebuch»

n.yndigheter fengsledes i Wien for tre
år sidan en mann ved navn Bernard
Hanisch. Han var en gammel bekjent
av «Føreren», nemlig .f ra den tid da
den vordende diktator var stamgjest
på en av Wiens herberger for husville.
Der var de begge truffet sammen, og
der hådde de søkt et magert opphold
ved fremstilling og salg av kolorerte
prospektkort. I 1936 -ble imidlertid
Hanisch beskyldt for å ha forfalsket
og falbudt prospektkort, samt utgitt
ci-eiii for å være tilvirket av Adolf Hit-
ler. Det kom dog ikke så langt at
ektheten av vedkommende «kunstver-
ker» kom til å bli prøvet av sakkyn-
drge, slik som tilfelle var med Van

OPPROPJ

Et interessant bidrag til f orståelsen av Hitlers psyke.

Under denne tittel skrivel Martin

På oppfordring av de tyske rettslige

for

Agitasjonen i Vestopland
H fylke av D. N. T.
går etter programmet. Hoff av

l holdslags studiesirkel besøkte nå
,sist søndag Biri, hvor Kringsrud
! a-vholdslag hadde arrangert agi
itasjonsfest.
j Formannen i laget, Brekken,
•ønsket alle vel møtt med en kort
tale. — Hovedposten på pro
grammet var underholdning ved
studiesirkelen som vartet opp
med «Sivleprogrammet». — Et
ter en hyggelig matøkt, som for
resten smakte godt, holdt Foss
bråten en kort og manende agi
tasjonstale. — Lærer Hauge for
talte spredte trekk frå samlags
kampen i Gjøvik. Kan appeller
te til avholdsfolket i Gjøvik om
å følge den henstiliing som er
sendt dem om å ta samlags
,avstemning. — Røberg hilste la
get, frå fylkesstyrene. Brekken
avsluttet festen og tilslutt uni
sont «Gud signe Norigs land». —
Frammøtt ca. 60.

| En av avholdslagenes hygge
lige fester var atter gått i histo
rien. En fest som lover godt for
Kringsrud-lagets framgang.

| Agitasjonen fortsetter, neste
tur er Kolbu avh.-u.-lag.

| Vi vil verne om heimen, vi vil
et edru folk! H. R.

det fra 1. november bli innført rasjo-
neringskort for hunder og katter i
Tyskland. Også andre levende husdyr
vil få tildelt førterasjoneringskort. Det
ei allerede innført rasjoneringskort
for høns.

J I det tyske protektorat Bbhmen og
Måhren er det blitt forordne,t at det
bare må selges to sigarar og ti siga-
ratter ad gangen til en person. Til
•kvinner må det overbodet ikke selges
tobakk. Disse forordninger er gjen-
nomført for å unngå hamstring,

samling, anvendes til å fremme
vårt arbeid her hjemme i Norge,
og til støtte for det misjons
arbeid hvor nærved 60 norske
frelsesoffiserer gir sine krefter
og evner for å utbrede kristen
dom og kultur i hedningeland.

Jeg ønsker Guds rike velsig
nelse over alle som i ord og gjer-
ning vil hjelpe oss til å spre sol
og sommer i sjelenes vinterland.

I ærbødighet
Th. Westergaard,

leder for Frelsesarmeen i Norge.

Bispinne Kathrine Berggrav,
generalsekretær Oscar Lyng
stad og fengselsdirektør Håkon
Bkattum gir innsamlingen sin
varmeste anbefaling.

Gogh-billedene. Hanisch døde nem-

lig straks etter at han var innlevert

til ransakningsfengslet i Wien. Hans

død foregikk i største stillhet og syk-

dommen forekom å være av særlig
mystisk art

livsepoke i diktatorens liv som ikke
må omtales i Det tredje Rike. Den
autobiografiske redegjørelse som fore
kommer i «Mein Kampf» har sikkert
meget lite å gjøre med sannheten.
Den ulykkelige Hanisch hadde imid
lertid gjort en hel antegnelser angå-
ende tildragelsene under den felles
herbergetid, og han hadde søkt for-
leg-ger til disse i det da uannekterte
Wien — en omstendighet som sikkert
ikke var ukjent for Gestapo. Hanischs

Hønsene i Tyskland har
fått rasjoneringskort!
Etter hva det meddeles offisielt vil

Denne Hitlers herbergetid utgjør en

også hans

i «Veien over fjellet» skildrer
hvordan nytia herj er bygdene
våre med biler, motorsykler,
med nye bensinstinkende veger
innover stille og ensomme fjell,
med all slags moderne oppfin
nelser som drar .ungdommen
vekk fra garden og bygda. Med
de svarteste farger som finnes
maler han den hylende åsgårds
rei av biler som hver løidag og
søndag drar avsted. opp og ned
på vegene.

i Som miljø har han valt ei
'fjellbygd, en idyll og en solflekk
med levelige kår for alle. Til
nytia kom, med turistveg over
fjellet til nabobygda, med laste
bilkjøring til setergrendene,
med ulovlig øl- og vinskjenking

i på hotellet, ungdommen som
 hver lørdagskveld drar avsted på
llastebiltur til bæljespillfest og
lager stemning med heimbrent
 og dårlig laddevin Tidsånda
som får odelsgutten til å slå
vrak på farsarven sin, og som
dreper den nesteldste sønnen.

) De bildene han gir av den
rastløse bygdeungdommen er

, riktig nok. Qg skiidringen av
drikkeuvesenet på hotellene kan
vel også ha sin aktualitet. Men

i neskeskildringene er imidlertid
for veike. De personer i boka
en husker best er gamle Frek,

«Veien over fjellet».
Mikkjel Fønhus nye bok.

Forfatteren Mikkjel Fønhus
har alltid vært inderlig forarget
over bilene og alt det som følger
i deres spor. En del av denne
forargelse har han fått avløp
for i avisartikier gjennom åre
nes løp, og det er antagelig
slumpen han i disse dager. sen

1 der ut i bokform på Aschehougs
Forlag. For det er ingen roman
han har sendt ut denne gangen,
det er et flammende stridsskrift,
en klagebok og en kampbok.

En situasjon under landskampen i Kjøbenhavn søndag.
Fra venstre - Kai Hansen, Nils Eriksen, Kr. Henriksen, Moen
og Søbirk.

død kom derfor rent som om den var
bestilt,

Imidlertid kan også de megtigste
blant mektige bli utsatt for ødeleg-
gende tilfelle. Hanischs manuskript
synes å lia unngått Gestapos griske
hender og havnet i Amerika. Der of-
fentliggjøres de antegnelser Hanisch
hadde gjort i et ukeblad, «The New
Republic», under tittelen «I was Hit-

Buddy» i tre nummer, datert den
5., 12. og 19. april 1939. Seiv forsik
tige kritikere kunne ikke finne noen
grunn til å betvile deres ekthet. Sti-
len er særlig fordringsløs, men nett
opp derved synes ektheten å være så
meget mere troverdig. Antegnelsene
inneholder mange interessante detal-
jer, særlig karakteristiske for den
manns psyke som nå holder verden i
en permanent urotilstand.

Det var liøsten 1909 Hanisch i de
hjemloses herberge gjorde bekjent-
skap med Adolf Hitler. Altså for 30
år siden. Hanisch skildrer ham som
et hjelpeløst menneske som ikke en-
gang kunne finne seg til rette med de
ordensregler som var utferdiget for
herbergets beboere. Han skjulte hel-
ler ikke at han led et fullstendig skip-
brudd i livet. Flere ganger var han
som følge av sult på fortvilelsens

BØKER.

VELG E;R;E N

DA VI TAPTE

som representerer Fønhus syn
på utviklinga, og Vesle-Frek
som er et offer for nytia.

Det er naturskildringene som
redder boka fra å bli helt inter
esseløs. Det øvrige stoff er for
agitatorisk, for ensidig og for
overdrevet. Sjøl Mikkjel Føn
hus bør nå innse at det ikke len-
ger nytter å stampe mot brod
den. En får følge med utviklin
ga så godt en kan, og forsøke å
hindre de verste utskeielser. En
kan jo heller ikke se bor.t fra at
bilene, vegene og hotellene har
gjort tilværelsen lettere og lyse
re for mange, sjøl. om det har
skjedd på romantikkens bekost
ning.

Arets bok er Mikkjel Fønhus
svakeste, men vi håper at han
neste gang kommer igjen for al
for i sitt eget miljø, med 'skil
dringer .som er fylt av spenning
og situasjon og naturens sødme
og villskap. Han har nok stoff
å øse av....

Dåriige hestepriser
i Bergen.

850 kroner for gode brukshester.

På hestemarken i Bergen var
det rekordutbud av hest. I alt
var det framført 426 hester,
mest ungdyr. Men omsetningen
var treg med tildels sterkt fal
lende priser. Gode brukshester
oppnådde ikke mer enn 850 kr.,
qg åringsføll ble -solgt til om
kring 130 kroner. Kjøperne har
etteråt bensinrasjoneringen fait
bort vært svært tilbakeholdende,
og det var meget usolgt.

V».,

rand. Da slo han seg for'sitt bryst
og fantaserte om sin store kunst-
neriske livsbane i fremtiden. Han
skrøt av hvor meget han hadde lest,
og særskilt skrøt han av sin far som
særlig hadde utmerket seg i keiserens
tjeneste. I-Iaiiisch som var født i
•Syd-Tyskland, sympatiserte med det
tysknasjonale syn. Han taler videre
om hvorledes han gjorde gjentatte
forsøk på å irmgi Hitler livsmot og
fremsyn samt om sine forsøk på å
vimre Hitler for sitt livssyn. Det
siste lyktes imidlertid betydelig lettgre
enn det iførste. Når Hitler i det hele
tatt arbeidet, gjorde han dette meget
langsomt, slurvete og uregelmessig
I hovedsaken tøvet han av almisser
som utdeltes fra klostrene, og dette
uaktet han var antipavelig sinnet

Eller også gikk han og inntok gratis- ,
måltider på det av den jødiske baron
av Konigswarter grunnede og under-
lioldte velgjørenhétskjøkken. Amtise-
mit var Hitler — etter hva Hanisch
påstår
imot. Til hans intimes te venner hør-
te en jødisk kjøpmann, Neumann, som
 farserte lram gamle klær og betalte
smågjeld for ham, hvilket innbragte
ham benevnelsen «et hyggelig • men-
neske» fra Hitlers side. Ved påske-

den gangen ikke. Tvert

0. H.

Ved prisene skal regnleres etter de
enkelte landsdeters lokale forhold.

20 prosent-forhøyelsen en ren t midlertidig foranstaltning.

St>m tidligere nevnt ble nylig
vedprisene over hele landet for-
høyet med 20 prosent for å sti
mulere hugsten.
ning har ordfører Paul Bog i
Erfjord uttalt til Stavangeren at
de 20 prosent neppe vil virke
som noen nevneverdig stimu
lans på vedproduksjonen. Man
må huske på, sier han, at der .i
de senere år er drevet .fram ved
på de steder hvor det er lettest
å komme fram og transporten
er billigst. Allikevel har det
ikke levnet synderlig fortjeneste

( til bønderne. Ved den forserte
| vedhugst som nå skal søkes satt
j iverk må man lenger opp., til ste
, der hvor transport og arbeide
blir vanskeligere og dyrere. Seiv
med en pris på 30 kroner pr.
favn, vil de som skal drive med
denne hugst neppe oppnå en
timefortjeneste på 50 øre. Når
bjerkeved i Stavanger i dag be
tales med 38,40 kroner pr. favn
og furuved med 32 kroner, må
man huske at over 20 prosent
av betalingen går til bare trans
portomkostninger fra innlåst
ningsstedet til byen. Det er
langt vanskeligere. og kostbare
re å bringe veden fram på Vest
landet enn på Østlandet, så pri-

MiMirjffødt flere gutter under en krig,
g men hvorfor?

Den engelske avisen «Daily
Express» har foretatt undersø
kelser for å fastslå om det er
sant at i krigstid blir det for det
meste født gutter. Er dette, noe
mere enn rykte? spør avisen og
svarer at ja, det er det, for i for
rige verdenskrig steg antall
fødsler av gutter i England,
Skottland, Irland, Ungarn, Finn
land, Sveits, Nederland og Dan
mark.

I I Tyskland steg tallet på fød
te gutter i forhold til piker slik:
Glitter pr. 1000 piker i 1913:
1060, i 1914: 1062, i 1915: 1060,
i 1916: 1071, i 1917: 1072, i 1918:
1077 og i 1919: 1085.

I Storbritannia var antall
fødsler av gutter pr. 1000 piker
i 1914: 1035, i 1915: 1040, i 1916’
1049, i 1917: 1044. i 1918: 1048
og i 1919: 1060. Noen mener at
dette er naturens måte å bringe
likevekt på, idet så mange menn
dør under en krig.

iHva vi vet er følgende: I vir
keligheten er det flere gutter
som fødes enn piker, men gutte
ne er svakere og mere utsatt for
infeksjoner ved fødselen enn pi

tider 1910 'hadde Hanisch og Hitler
fatt en like stor bestilling på malte
prospektkort. Men Hanisch kunne
ikke få tak i Hitler. På herberget for-
talte man at han og Neumann var
gått ut, og Hitler ble usynlig en hel
uke. Hitlers viljesvakhet var så stor
at han ikke kunne ta seg så pass opp
at han kunne skrive hjem til sin
familie for å få understøttelse. Da
Hanisch gjentatte ganger purret på
ham om dette ut.talte Hitler at det
var aldeles umulig. Han elet ikke pen
ger hvarken til papir eller konvolutt.
Da .tok Hanisch ham med til et billig
kaffehus og skaffet ham det nødven-
dige materiale til brevskrivningen. Nå
skrev Hitler uten vrdere innvendinger,
og fikk virkelig som svar en femti-
kroneseddel

Era deit øyeblikk av syntes det å ha
foregått en forvandling i ham. Han
klædde seg opp, naturligvis ikke med
nye klær. Den frakk lian kjøpte så
ut som en jødekaftan, og da Hitler på
den tid dessutan hadde et skjegg å la
von Kriiger, gjorde han et inntrykk
som en innbygger i Leopolstadt, det
typiske jødekvarter i Wien. I «Mein
Kampf» uttaler Hitler at synet av den
første kaftanjøde i Wien gjorde ham
til antisemit.

Nye priser i løpet av en ukes tid?

I den anled-

sen på Vestlandet bør ligge at
skillig høyere enn østpå .

iSåvidt ordfører Bog. Aftp.
har forelagt hans uttalelser for
ved-direktør Ruden som sier at
den 20 prosents forhøyelse av
vedprisen bare er en helt fore
løpig foranstaltning for å få
vedhugsten i gang. Vedprisene
foreslåes av et spesielt prisråd
og approberes av Prisdirektora -
tet. Da prisrådets medlemmer
imidlertid ikke anser seg kompe
tente til å bedømme forholdene
på hvert sted i landet har man
fatt nedsette lokale prisnevnder
som rådgivende insfitusjoner —
eh nemnd for Sørlandet, en for
den sydlige og en for den nord
lige del av Vestlandet, en for
Sogn og Fjordane og Møre og
Romsdal, en for Trøndelag og
eh for hver av de tre nordligste
fylker. Disse nemnder er alle
rede i arbeide og man venter de
res forslag i løpet av en ukes tid.
Ved fastsettelsen av de endelige
priser vil det så bli tatt hensyn
til hva de enkelte nemnder fore
slår for hvert enkelt distrikt.
På den måten, sier direktør Ru
den, . håper vi å få vedpriser som
er tilpasset etter de lokale for
hold innen de forskjellige lands
deler og bygdelag.

ker. Derfor vil alt som forbedrer
kvinnens helse gjøre at det blir
født flere gutter. Og kvinnens
helse ble betydelig forbedret un
der siste krig. En annen ting
er også at de førstefødte som
regel blir gutter, men kostholdet
som blir omlagt under krigstid
spiller nok også inn,

Nakendanserinnen
går konk.

Hun har brukt alle sine pen-

Den kjente viftedanserinne Sally
Rand som er blitt beromt over hele
TJ. S. A. for å opptre som danserinne
med en stor fjærvifte som eneste
klæsplagg er gått fallitt. Hun hadde
etterhvert stiftet mere og mere gjeld,
således at hun nå har mattet skaffe
45 000 dollars. Denne store utbetaling
har slått henne fullstendig ut. Pen-
gene har hun brukt til klær.

Hanisch oppgir med navn og nøy-
aktig adresse enda et betraktelig an-
tall jødiske handlende som Hitler un-
derholdt gode forbindelser med, mens
de var ham behjelpelige med å avsette
hans «kunstverk.». Dette vennskap
var ikke opphørt i 1913. Det er også
grunn til å anta at Hitler ikke kom
på tanken om å flytte til Tyskland før
hans spesielle venn Neumann, den
jødiske kjøpmann, først hadde flyttet
dit og videre hadde fått .Hitler til å
komme etter.

En særlig uheldig innflytelse på.
I-Iitler hadde — ifølge Hanischs opp-
fatning — en artist ved Wienerkaba-
iret-en «Die Holle». Han hette Grimer
og var en fantast. Hans bygging av
lufitslotter virket suggererende på Hit-
ler. Disse to tilbragte mange timer
med samtale over nåtid og frémtid
Hitler som allerede da var vegetarian
og ikke-røker, men en lidenskapelig
baklcelsspiser, svermet særlig for inh-
førelsen av en universaiføde i pille-
form som skulle erstatte alle naturlige
næringsmidler. I-Ian var tydelig alle-
rede da på vei til autarki

Politiske diskusjoner irriterte llain
så heftig at han ved don minste mot-
sigelse ble fra seg seiv, skummet av

ger til klær.

(Forts, 6. side.
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8.00: Nyheter.
10.55: Værvarsel.
11.00: Andakt. Legasjonsprest Axel

Weebe, Margaretakyrkan.
11.18: Oslo Børs: Valutakurser.
11.20: Conserti-Grossi av Handel.

Grammofon.
11.45: Skulekringkasting. Erling i

Trysil. Forteljing meid høyrebilete av
Halvor Floden.

12.10: Ukens grammofonnyheter. —
Fnderholdni ngsmusikk.

12.50: Nyheter.
13.00: Tidssignal. Værmelding.
13.30: Landbrukspriser.
13.40: Oslo Børs; Verdipapirer.
14.00—14.45: Middagskonsert. —

Trondheim radioensemible.
17.00: Huskeliste for kaninholdere.
17.10: Sttermiddagskonsert. Gram

mofon.
17.55: Pikctime. «En leirklomp får

liv». Karin besøker en fajansefabrikk.
18.15: Tyskundervismng.
18.35: Landbruksmarkedet.
19.00: Tidssignal. Værvarsel.
19.05: Dagsnytt.
19.15: Sete og hørt.
19.30: Kjerulf—Bjørnson. Elisabeth

Munthe Kaas. sang.
19.50: Framskritt i behandlingen av

akutte infeksjonssykdommer, IV. Fo
redrag av professor, dr. Nils Danbolt.

20.20

vid, suite
21.00: Statsmenn: Mohandas Gandhi

Foredrag av kand. filol. Lisbeth Broch
21.25: Fra franske operetter. Radio

orkestret.
21.55: Værvarsel.
22.00: Nyheter.
22.15: Bridge: Kåseri av rektor A.

Midsem.
22.35: Hva var det hun het? Minner

på grammofon.

8.00: Nyheter.
10.55: Værvarsel.
11.00: Andakt. Skulestyrar Kjell

Bondevik.
11.18: Oslo Børs. Valutakurser.
11.20: Orgelkonsert. Grammofon.
11.45—12.10: For husmødre.
12.10: Orkestersuiter. Grammo

fon.
12.50: Nyheter.
13.00: Tidssignal. Værmelding.
13.30: Landbrukspriser.
13.40: Oslo Børs. Verdipapirer.
13.50: Lokale meldmger.
14.00—14.45: Middagskonsert. Ber-

gen radioensemble.
17.10: Ettermiddagskonsert. Gram-

mofon.
18.00: Andakt for barn. Pastor

H. E. Wisløff.

Da Anita var kommet inn i
teatret, forsvant alle hennes
hemninger. Hun prøvet kosty
mene, som vinkelig passet. Så
gikk hun gjennom dansene med
kapellmesteren. Det gikk som
smurt!

Peter hådde sendt opp en fla
ske champagne i garderoben til
henne, men hun trengte ikke
noen stimulans. Hun levet som
i en feber, og ventet bare på at
teppet skulle gå opp.

Peter stod i kulissen. Teatret
var fullt besatt. Publikum klap
det da Anita kom inn i det un
garske kostymet. Hun så virke
lig søt ut. Anita hadde feber,
men ikke lampefeber. Hun had
de dansefeber i blodet, hun var
som en ung veddeløpshest før Hun danset nesten ikke. Det
starten. Hvis Vera Verries had-, var bare den unge kroppen som
de komme c imellom i siste øye- lekte under den glinsende silken,
blikk og forhindret forestillin-, strakte lystent på seg, fait sam
gen, hadde hun måttet danse jiuen, rettet seg opp som ble den

Arthur Honegger: Kong Da-

Tirsdag 26. oktober.

Onsdag 25. oktober.

ONSDAG 25. OKTOBER 1939

Sand

_„19.05_: Dagsnytt.
19.15: Sett og hørt.

brensel for biler. Foredrag av avde-
lingsingeniør R. Gulbrandsen.

20.00: Symfonikonsert. Musikk-
selskapet Harmoniens orkester,

20.45: Under — svindel — syk
dom. II. Foredrag av overlæge Johan
Scharffenberg.

21.15: Duetter. Henry Moe, bass.
21.40: Humoristisk opplesning.
Lest av Fridtjof Krohn.
21.55: Værvarsel.
22.00: Nyheter.
22.15: Viser og ukerevy. Lykte

mannen.
Fredag 27. oktober.

8.00: Nyheter.
10.55: Værvarsel.
11.00: Andakt ved pastor M. Zar

bell-Engh, Markuskirken.
11.18: Oslo Børs: Valutakurser.
11.20: Religiøse toner. (Grammo

fon.)
11.45: Skolekringkasting. Sjø og

skip. II. Lektor Mimi Sverdrup Lun
den.

12.10: Mellomspill. (Grammoion).
12.50: Nyheter.
13.00: Tidssignal. Værmelding.
13.30: Landbrukspriser.
13.40: Oslo Børs: Verdipapirer.
13.50: Lokale meldinger.
14.00: Oslo Børs: Varenotering og

import.
14.05—15.00: Kjent og populær mu

sikk. Trondheim radioensemble.
17.10: Ettermiddagskonsert. Gram

mofon.
18.10: Engelskundervisning. Lek

tor J. Meyer Myklestaa.
18.30: Landbrukspriser.
19.00: Tidssignal. Værvarsel.
19.05: Dagsnytt.
19.15: Sett og hørt.
19.30: Komposisjonar av Fr. Cho

pin. Laila Aavatsmark, klaver.
19.50: I doktorgården. Spill i tre

akter av J. B. Priestley.
21.55: Værvarsel
22.00: Nyheter.
22.15: Konsert. Stavanger radio

ensemble.

Vi gjer oppmerksom på:

videre gjennom de lange teater
korridoreræ, eller på g’aten eller
hvor som helst.

Men Vera Verries kom ikke.
Teppet gikk opp. Anita var ik
ke lenger den lille, hemmede
nybegynner, men en ung kvinne
fra Pusstaen som danset som
hennes brusende blod tilsa hen
ne. Hun var bare musikk, ryt
'me, lidenskap. Da teppet fait,
braket bifallet løs etter en kort,
åndeløs pause.

Så ifulgte Danse macabre.
Anita var iført en sort kjole
som fulgte linjene i hennes un
ge kropp som et slangeskinn.
Ansiktet var bleksminket, lepene
blodrøde og tørste. Det ildrøde
håret lå glatt inn til hodet.

18.25: Religiøse sanger. Gjertrud

19.00: Tidssignal. Værvarsel.

19.35: Ved og trekull som motor-

at notiser som har karakter
av annonse ikke kan inntas
i avisen. Der kan inntas

henvisningcr til annonse
som står samtidig, men dis
se henvisninger kan ikke
inneholde noe som bør fin-
nes i annonsen.

viste seg særlig ofte at de store for-

han aldri lest,

dessuten befengt med en absurd fan-
tasi som begge hindret ham fra å ut-
føre stadig arbeide. Men dette hin-
dret ham ikke fra ved hvert tilfelle å
betone nødvendigheten av selvbeher-
skelse. Her tålte han rett og slett in-
gen kritikk, og sikkert derfor at han
like overfor kritikk var fullstendig
hjelpeløs. Senere fant han andre
midler til å bringe kritikken til taus-
het. Hans selvfølelse som embeds-
mannssønn, hvilken var av «bedre»
herkomst enn følelsen som han strid-
de med, løftet ham opp over «de an-
dre». «Arbeiderne», sier Hanisch, «be-
gynte Hitler å elske først da han
trengte deres stemmer.»

Hvilken ødeleggelse Karl Mays roma-
ner gjorde på hans sjel, var verd! en
analyse. Men den «åndelige opplevel-
se» som «vekket» Hitler, torde dog
være «Tunnelen», en førkrigsstum-
fiim, som er basert på en roman av
Bernhard Kellermamn. Hanisch be-
skriver den uhørt opprivande virk-
ning som denne film hadde på, Hitler
Av streikescenene i denne film — alt-
så hverken av egne opplevelser eller
av litteraturen — hadde Hitler dan-
net sin oppfatning angående sosialis-
men og fagforeningenes virksomhet

Hanisch sin herbergekamerats utvik-
ling i tiden før deres bekjentskap,
Verdien av Hanischs meddelelser be-
ror på at han forteller enkelt og ikke
bare søker å vekke den forestilling at
han visste hvorledes hans herberge-
kamerats levnetsløp ville gestalte seg
i fremtiden. Det er et eksempel på
visse årsakers eiendommelige virknin-
ger, et rikt studiefelt for psykiatrikere

pisket av syndig lyst og forsvant
til slutt sammenkrøpet inn i
skyggen. En vampyr som dør
av sin egen lyst.

Peter Renz pusset nesen sin.
Det var noe som fikk tårene opp
i øynene hans. Han visste ikke
om det var glede, rørelse, kjær
lighet eller alle tre ting sam
men. Hjertet slo helt oppe i hal
sen. Det var ikke gått opp for
ham før hvilken stor kunstner
inne hans lille Anusjka var
Han stormet etter henne da hun
gikk inn i garderoben for å kle
seg om til Radetzky-marsjen.

— 'Nusjka! ropte han gjen
nom dørsprekken. — Første
klasses!

Så fløy Anita over scenen i
fantasiuniform. Alt det dystre

' og lastefulle fra den forrige dan
sen var borte. En leende, strå
lende ung pike hadde tatt vam
pyrens plass.

— Merkelig- hvor godt denne
d&nserinnen har holdt seg, sa
herr Bornemann til direktøren,
som satt ved siden av ham i
losjen. — (Ser ut som hun skulle
være sytten. Og for et tempe
rament! Død og plage! Jeg
hår hørt at Verries alt skulle
være litt passé og dansetrett.

— Kunstnerinner er ubeskri
velige, svarte direktøren. — Hun

Da Hitler —
raseri og opphisselse — presis som se-
nere. Men han hadde da ingen S. A,
som kunne stoppe munnen på mot-

anderen. I de aller fleste debatter
trakk han alltid det korteste strå. Det

fattere som han påberopte seg, hadde

Han var til ytterlighet følsom og

Han var en ivrig leser av Karl May

Ja, på denne måte beskriver

1

jaiA
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(Forts. fra 5. side)

(njl.) i «Typografiske
Meddelelser».

! Hva den kommunistiske in
ternasjonale angår konstaterte
foredragsholderen at den er dre
vet tilbake i nesten alle land, og
at de rester som er igjen er blitt
stående som et slags emigrant
parti, hvis medlemmer er bann
lvst overalt.

Dsn russiske -ambassadør er kom
met til Berlin fra Moskva etter at han
har opphol dt seg der sidlen von Rib-
benitrops siste besøk. Man hadde fra

er kanskje forelsket. Det skal
jo gjøre en kvinne til baekfich
igjen.

— Aftenen blir iallfall en suk-
sess

Igjen braket applausen løs.
I Feter skjøv Anita fram bak ku
lissene, og en herre i en losjé
overrakte henne en kjempemes
sig blomsterbukett. Anita tum
let inn i garderoben sin, tok
imot gratulasjoner fra fremme
de mennesker og avslo høflig,
men bestemt en innbydelse til
en fest.

— Jeg har ikke noen selskaps
kjole med, hvisket hun til Peter.
Og dessuten er det jo egentlig
Vera Verries innbydelsen er
ment for.

Publikum sto utenfor scene

(inngangen og klappet da hun
I viste seg. Anita stakk hodet
dypt ned ib lomstene og smilte.

— Dette øyeblikket har jeg
lengtet etter helt siden jeg be
gyne å danse, sa hun til Peter
da de hadde gått inn i en drosje,
og allikevel er det ikke kommet.
Har jeg hatt suksess? 'Nei, det
er Vera Verries som har seiret!
Hennes kjente navn ga meg kre
ditt hos publikum. Uten det
ville jeg antagelig ha fait igjen
nom.

— Du er det største får Vår-

Den internasjonale
scslalismes

sammenbrndd.
Arbeiderbevegelsen må bygge på
et nytt grunnlag, sier sekretær
Håkon Meyer i Arbeiderpartiet.

I I iStudentersamfundets møte i
i Oslo lørdag talte sekretær i Det
norske Arbeiderparti, Håkon
Meyer, om «Den internasjonale
sosialismes sammenbrudd».

| iMeyer påviste hvorledes den
siste tids hendelser hadde forår
saket et katastrofalt nederlag
tfor den internasjonale sosialist
iske arbeiderbevegelse. I de krig
førende land hadde den fore
løpig utspilt sin rolle, og særlig
da i Russland, som gjennom
mange år har stått som idealsta
ten for dem som sverget til en
internasjonal arbeiderreisning.
Krigen har tilfulle vist at den
internasjonale sosialistiske ide
ologi har måttet vike for det
faktum at nasjonalfølelsen er
sterkere. Dette ser man tydelig
i Russland, som fra å være en
helt sosialistisk stat har latt si

! ne idealer falle til fordel for rent
russisk-nasionale hensyn. Og i
land som England og Frankrike
følger arbeiderbevegelsene i dag
helt konservative imperialistiske
linjer uten tanke for bevegelsens
internasjonale mål.

Tilslutt gikk Meyer over til å be
handle muligheten av en ny in
ternasjonal sosialistisk arbeider
reisning. Den måtte iså fall
bygges opp fra grunnen av og
søke å samle arbeiderne i alle
land mot krig på et bredt in
ternasjonalt grunnlag, som vir
kelig kunne spille en rolle utover
de nasjonale landegrenser. Det
ville, etter foredragsholderens
mening, være det mest effektive
middel mot krig.

Aarsdagen for den røde
revolusjon skal feires

1 Berim!

— Og nå?
— Er klumpen borte, for den

kommer til å bli strålende, An
ni, så strålende at denne Verries
vil å forgå av takknemlighet.

iHan betalte drosjen og førte
Anita inn i hotellet. De fant
seg en bortgjemt krok i spise
salen.

| —Et er sikkert, fortsatte Pe
ter. — Det er bedre for denne
Vera Verries, hvor hun nå kan
være, at hun får en glimrende
kritikk enn at det står en notis
i avisen om at hun ikke er kom
met. Det er ikke noe som ska
der kunstnere mere enn å få ord
på seg for å være upålitelige. Da
vil ingen arrangører ha noe
med dem å gjøre.

*tysk side håpet at han dkke var kom-
met tilbake alene, men at Molotov var
kommetmed ham for å gjengjelde
Ribbentrops Moskva-besøk. I russiske
kretser uttaler man at Molotov ikke
har tid og at han ikke kan ventes til
Berlin i noen 'nær framtid.

I mellomtiden har man det ellers
meget travelt i ;den russiske ambas-
sadle i Berlin, idet man forbereder seg
på å feire årsdagen for den røde revo
lusjon. Disse fester blir i år i Ber-
lin av meget større omfang enn man
hittil har vært vant til. Det meldes
at flere nazister er innbudt til festen,
den røde fest.

Er der ingen
budeie lenger?

Hamar Stiftstidende har en kjent

mann på Hedemarken i telefonen.

Han sier;

— Jeg sitter her og leser dagens

avis og finner bildet av en kvinnelig
 drosjesjåfør. Jenta tar seg goldt ut,
det skal innrømmes, men dette at

j kvinnen mer og mer trenger seg inn
på mannens område, synes jeg er så
galt som det kan bli. Det vil de være
like berettiget om avisen bragte bilde
av en budeie. Hvis det finnes slike
lenger.

I.. .
( deie i avisen, og De som farter såvidt

— Vi skal gjerne ta bilde av en bu-

mye omkring, :nå kunne skaffe oss et
— Jeg hadde akkurat tenkt på det,

men i farten vet ikke jeg om en ene-
ste en. Jeg har ikke sett On budeie på
mange år.

— Hvem er det da som steller i fjø-
set?

— Det gjør mannfolkene det. —
Men det er dette jeg mener er så ri-
vende galt. Kvinnen skulle være i fjø-
set, det er ingen oppgave for -henne
å kjøre bil. Om melken sies det at
den bringer sundhet fra naturen og
helse i hver dråpe. Men hva kan man
si om bensinen? Det er rasjonering og
gift og undergang.

Hadde jeg kunnet skrive, ville jeg
ha skrevet en artikkel om dette. Men
nå får De skrive i stedet. Og det vil
være fullt berettiget i avisen.

herre har i sin hjord, sa Peter
rasende. — Nå kjører vi til ho
tellet, drikker en flaske cham
pagne -og spiser den beste af
tens vi noensinne får i vårt liv.
Peter bøyet seg bort til Anita. —
Jeg har nemlig honoraret ditt i
lommen alt.

Det løp kaldt nedover ryggen
på Anita.

— Peter, har du tenkt på de
følger kritikken kan få for meg?

— Om jeg har, sa Peter. —
Jeg hadde en svær klump i hal
sen ved tanken på at den muli
gens kunne bli dårlig.

Etterlysning fra en som
vil ha hennes bilde
i avisen.

NUMMER 247. — 36. ÅRGANG

Kvinnene i Frankrike.

I Frankrike finnes 10 mill. selver-
vervende kvinner. Derav er ca. 2000
læger, som praktiserer over hele lan-
det, 500 er advokater, derav 300 med
eget kontor
delsfortagender ledes av kvinner, di-
rektøren for et av landets største
jemkonserner er en kvinne, og et
stort antall kvinner arbeider i jern-
industrien. Inntil nylig var der tre
kvinner i den franske regjering.

Men iden franske kvinne har stadig
ikke stemmerett.

Togtider ved Gjøvik stasjon.

Gjelder f. o. m. 18. september 193®

Tog går til:
Oslo 0. kl. 7.40, 14.15 a), 19.00. >
Reinsvoll kl. 7.40, 9.55x),

14.15 a), 14.30 a) x), 16.05 x),
16.30 a) x), 18.15 a) x), 19.00,
21.30 x).

Skreia kl. 7.40, 9.55 x), 14.30 a) x)

16.05 x), 16.30 a) x), 19.00,
21.30 x).

Eina kl. 7.40, 9.55x), 1415 a), 16.05x),
18.15 a) x), 19.00, 21.30 x).

Dokka kl. 9.55 x), 16.05 a) x), 19.00a),

Fagernes kl. 9.55 x), 16.05 a) x).
Hønefoss kl. 7.40, 14.15 a), 19.00.

Tog kommer fra:
Oslo 0. kl. 11.15, 17.30 &), 22.30.

Reinsvoll kl. 8.40 x), 11.15.

14.05 a) x). 15.20 a) x), 15.35 x),

17.15 a) x), 17.30, 20.17 x), 22.30.
Skreia kl. 8.40 x), 11.15, 15.20 a) x),

17.15 a) x). 17.30 a), 20.17 x)^

Eina kl. 8.40 x), 11.15, 14.05 a) x).
15.35 x), 17.30 a), 20.17 x), 22.30.

Dokka kl. 8.40 x), 11.15 a), 15.35 a)x).

Fagernes kl. 15.35 a) x), 20.17 x).
lønefoss kl. 11.15, 17.30 a), 22.30.

a) Hverdager.

x) Motorvogn eller småtog som stop
per ved visse steder på linjen.

— (Men tenk om — Anita sat
se en bit i halsen — tenk om
det er tilstøtt henne noe alvor
lig? Hun er kanskje død, for
ulykket ved en bilkollisjon.

Peter lette etter en sigarett,
et tegn på at han ble nervøs.

— Sludder, Anni. Hun har
gitt pokker i hele aftenen og er

! sjeleglad over at det er fait en
'danserinne fra himmelen i siste
'øyeblikk som har reddet kvelden
for henne. Du kan rolig glede
deg over din suksess. Starten
var usedvanlig, det innrømmer,
jeg. Det var jeg som ga støte£
til den. Alt ansvar faller på
meg. Men jeg skal nok slippe
fra følgene hvis det skulle bli

Det ville i tilfelle bii dennoen.
første situasjon jeg ikke klarte.
Skål, Anita. f

Anita lo.
—i Skål Peter. Vet du hva jeg

synes du er?
— Ikke en flirt vel?
— Nei, en ryggsekk man kas

ter alt i som plager en....
— Før man drar på en herlig

tur!
— Ja, Peter.
— På hver tur oppdager man

en ny stjerne, tror jeg, Anni.
Anita hevet glasset. 'De støtte

glassene mot hverandre. Begge
tenkte på sin stjerne, og allike
vel gikk tankene deres i helt
forskjellig retning. •

«Velgereim trykkeri, Gjøvik.

21.30 x).

22.30.

20.17 x).

35 pst. av franske han-

inntil vldereo

?
1

Ettertrykk forbudt.

OLLY BOEHEIM

TO I BILEN


