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Sandefjord og Sondar får idaø
øuKnokkelen til Ekeberg Kapell

Oppheves
husleieloven
i Sandar?

Formannskapet anbefaler

det med 6 mot 5 stemmer

Sandar formannskap be
handlet onsdag spørsmålet
om en lokal avvikling av
husleiereguleringsloven.

Rådmannen innstilte på åt
loven ikke oppheves, mens
Einar Abrahamsen foreslo at
kommunestyret skal anbefale
husleiereguleringsloven opp
hevet i Sandar eller deler av
kommunen. Den flaggsmykkede «Bohuslån» passerer Asnes på åpningsturen.

Ved alternativ votering ble
Abrahamsens forslag vedtatt
mtd 6 mot 5 stemmer. «Bohuslån» skal gå

uken

Turen igår var en utpreget
forsøksrute. Og de erfaringer
man nøstet vil formentlig kom
me de senere ruter tilgode. Det
var ganske opplagt at antallet
passasjerer var for stort til at
alle kunne få nyte godt av den
komfort som skipet har. Det
ble forresten antydet at man
måtte sørge for et større per
sonell til restaurantvirksomhe
ten ombord. Køen foran ut
salgskioskens ene åpne luke var
lang og urokkelig, praktisk talt
under hele turen. Også her må
man få en smidigere ordning.
Ombordlastingen av passasje
rer tok for lang tid både i San
defjord og Strømstad. Slike ting
som dette bør man få rettet på.

Det vakte forøvrig endel for
bauselse at man tyvstartet med
stemplingskontroll av kjøpte
eksportvarer ombord. Det var
da unødvendig! Kontrollord
ningen trer da først i kraft
idag!

Men passasjererne var inn
stilt på å hygge seg, og tross
mange små og litt større ulem
per kom sandefjordingene til
bake i det aller beste humør.

Sammivel,

ulvkkesbilen

fengålet for

6 tuter i
Stor stas på åpningsturen

Sandeffjoircl-Strømstad
S/S Bohuslån» gikk igår i Båten var fulltegnet for åp

flaggsmykket ut fjorden på ningsturen, men akkurat like
sin første tur fra Sandefjord før kl. 13 ble et par billetter le
til Strømstad. Det opplyses dige og de ble overtatt, av et
nu at skipet om eii ukes tid ektepar som bare var reist ned
skal sette opp daglige ruter, på bryggen for å se på avgan
annenhver dag for svensker gen.. Til sin egen overraskelse
som vil til Sandefjord, og an- befant de seg litt senere under
nenhver dag for nordmenn fart mot Strømstad. De hadde
til Strømstad. aldri oppdaget maken.

Ruten igår var lagt opp litt Blant de innbudte gjester på
ekstra. De følgende turer vil gå turen igår var foruten repre
strake veien Sandefjord— sentanter for Vestfoldpressen,
Strømstad og omvendt. Men også havnefoged A. Holthe, ei
igår fikk vi ta méd oss litt av endomsmegler Arne Svendsen,
vår egen skjærgårdsidyll før vi restauratør Reidar Thilert, dis
ga oss i kast med den svenske. | ponent Odd W. Nygaard. De
Uvelkomment var det ikke, og. siste representerte Sandefjords
jo lenger ble lunsjen! .' turistinteresser.

14 dager
Føreren ay ulykkesbilen på

Vesterøyveieto ble igår frem
stilt i forhørsretten og ble
fengslet i 14 dager. Det er ikke
vanlig med fengsling ved mis
tanke om promillekjøring, men
selve kjøringen og sakens om
fang var av den art at politiet
ba om å få barn fengslet. Et
annet moment er at mange
vidner ikke er avhørt ennu.

Sang- og musikk

sinne! i Ekeberg

Kapell ikveld
Fri adgaiigfor publikum

Da Ekeberg Kapell vil bli
fullsatt av innbudte gjester til
innvielseshøytideligheten idag,
vil det i kveld bli arrangert en
sang- og musikkstund i. kapel
let, slik at publikum får anled
ning til å bese bygget og sam
tidig høre Sandefjords '.'Sangr
forening, Gunvor Mjelva og
organist Ferd. Knudsen frem
føre Thomas Becks «Nsérmere
deg, min Gud».

Byggekoniitéens formann;
Carl Falkenberg, vil orientere
om byggearbeidet, og det er
fri adgang for alle.

Kapellets kor er betagende vakkert og stemmer tjl andakt.

En rekke innstillinger
komiteen godkjent i

formannskap

ffa arbefds-
Sandar

Kr. 5r pr. kvm.

tomtepris -.

i Lystadskogen
VEDTATT MED 7 MOT 4
STEMMER I FORMANN

SKAPET
Sandar formannskap besliifc

tet i siste møte med 7 mot 4
stemmer å sette tomteprisen
for området i Lystadskogen til
kr. 5,— pr. kvadratmeter.
Dette var et forslag fra Einar
Abrahamsen de 4 stemte for
rådmannens forslag om kr. 4,—-
pr. kvm. Refusjonen for vei
og kloakk settes til kr. 2 000,—
pr. tomt.

rer nøkkelen til formannen i
Meiiighetsrådet, grosserer Even
Skagen. Det er Sandefjord som
skal administrere bygget i
fremtiden, men det er både
Sandefjord og Sandar som har
reist Ekeberg Kapell sammen
med giverne. Efter innvielses
høytideligheten gir de to kom
muner en lunsj på Park Hotel.

Klokken 13 idag kan bygge
komiteen for Ekeberg Kapell
me krematorium overlevere
Sandefjord og Sandar det vak
re anlegget ved en høytidelig
het i kapellet. Så sent som igår
eftermiddag var håndverkerne
i full virksomhet deroppe og
flere kommer hok til å holde
på like oppunder innvielsen
idag for å få alt ferdig. Igår
middag forsvant imidlertid de
siste stillaser inne i kapellet,
stolene som gir plass til 200 ble
satt inn og vi fikk det første
inntrykket av interiøret. Vi
tok et bilde fra galleriet mot
kapellets kor som vi gjengir
ovenfor. I forgrunnen står ka
tafalken og inne i hvelvingen
alteret med de to, vakre altér
stakene og med det lysende
korset over. I taket under hvel
vingen skimtes professor
Krohgs store al seccodekora
sjon og inne i koret finnes også
et marmor-relieff av kunstner
innen Ragnhild Butenchon. Vi
henviser ellers til fyldig om
tale av kapellet og krematiriet
inne i avisen. Irinvielseshøyti
deligheten vil bli bare for inn
budte, men senere på dagen vil
Thomas Becks korverk bli
fremført nok en gang for folk
som er interessert i å se bygget
og høre Sandefjords Sangford
ning og sangerinnen Gunvor
Mjelva.

Byggekomitéens formana,
Carl Falkenberg, forteller til
Sandefjords Blad at høytide
ligheten vil bli innledet ved at
prestene går inn i kapellet i
prosesjon. Organist Knudsen
vil spille på det nye orgelet og
efter en salme vil biskop Bjar

ne Skard holde innvielsestalen.
Kor, solist, organist og.fiolinist
fremfører så «Nærmere deg,
min Gud» og derefter vil byg
gekomitéens formann gi en ori
entering om bygget. Falkenr
berg overleverer bygget, ved en
symbolsk gullnøkkel, til San
defjords ordfører, Kjeld Han
sen-Just, som igjen overleve

Sandar formannskap behand
let onsdag en rekke innstillin
ger fra arbeidskomiteen og
gikk enstemmig inn for alle for
slagene.

Omleggingen av vann og klo
akk i Prestegårdsveien skal ut
føres etappevis og blir oppført
på listen over arbeidsreserver
for vinteren 1960/61.

GruDneierne gir
ulvidelse av

fri grunn
veien til

til Det skal legges vann- og klo
akkledning frem til A. Spildes
eiendom på Virik mot en refu
sjon på 4 000,— kroner.

En søknad om vann og klo
akkledning til Nygård skal ut
stå til det blir aktuelt med ut
bygging av det tilbudte indu
striområde mellom Nygård og
Den sørlandske hovedvei.

Kommunen skal legge frem
vei-, vann- og kloakk i 35 me
ters lengde i Guttorm Jarls vei
mot en refusjon av kr. 1 500,—
pr. tomt og mot at grunneierne
avstår veigrunn vederlagsfritt.

Ved senere utpårsellering må
det regnes med heving av re
fusjonsavgiften. Arbeidet kan
ikke utføres før høsten 1960.

For å lukke en veigrøft ved
Helgerød gamle skole skal det
legges 6 toms kloakkledning
over jordene og ned til den nye
kloakken fra skolen. Utgiftene
er anslått til ca. 3 000,— kroner.

En søknad om bidrag til for
lengelse av Goksjøledningen
fra Hem til Klavenesgårdene
skal legges frem i forbindelse
med neste års budsjett.

Minneskrift

nedlagt i Ekeberg
KapellBadestrand Druknet i mars -

gjenfunnet igår Ny overlege ved
Sandefjord

sykehus

Ved en høytidelighet igår
kveld ble en fullstendig be
skrivelse av arbeidet med Eke
berg Kapell, tegninger .og be
retning muret inn i veggen pa
Krematoriet av byggekomité
ens formann fhv. sogneprest
Carl Falkenberg.

Byggekomiteen og rådgivere
var samlet da- organist Ferd.
Knudsen åpnet høytidelighetea
med et preludium. Derefter
leste byggekomitéens formann
beretningem En av flisene i
marmorveggen i koret ble fjer
net og skrinet ble satt inn i
veggen og flisen muret inn.
Forsamlingen sang til avslut
ning «Deilig er jorden» og høy
tideligheten ble avsluttet med
en times klokkeringning. Der
på besa byggekomiteen kapel
let og krematoriet og foretok
de siste arrangementer før høy
tideligheten idag.

Det er merlingen å utvide
veien ned til Asnes badestrand,
et arbeide som. er svært på
krevet med den store trafikken
til dette badestedet.

Sandar kommunes forhand
lingskomité har vært i kon
takt med de griinneiere som
blir berørt av utvidelsen og i
tirsdagens møte i formannska
pet ble forhandiingsresultate
ne godkjent.

Karl Johan Hansen avstår
grunn vederlagsfritt, men for
langer at gjerdet blir satt opp
på forstøtningsmur som før. I
erstatning for frukttrær og
bærbusker får han kr. 250,—.

Harald Christensen gir vel
65 kvm. fri grunn, men får 400
kr. i erstatning for frukttrær
og bærbusker. Sandar kom
mune skal også flytte inn gjer
det og ordne med kloakk og

stoppekran.
Endelig gir' fru Pauline Bde

vel 16 kvm. fri grunn til veien.
 Den 15. mars druknet den 8
år gamle Ørnulf Andersen fra
Halsen i Lågen ved Hvitteh
berg under lek på isem Sok
ningen dengang førte ikke til
at gutten ble funnet.

Igår ble imidlertid den druk
nede oppdaget av noen gutteiC

I forbindelse med utvidelse
av Bøveien får Hans Fritzøe
250 kroner i erstatning.

Sykehusutvalget for Vestfold
forente sykehus holdt møte i
går og foretok bl. a. ansettelse
av kirurgisk overlege ved San
defjord sykehus. Det var i alt
23 søkere til stillingen.

Både Sandefjord sykehus og
helsedirektøren hadde innstilt
på overlege Olav Ant h u n
ved Sogn og Fjordane fylkes -
sykehus i Florø, og han ble
enstemmig ansatt i stillingen
av sykehusutvalget.

Sandarrøann fikk
24 dager nbetinget,

for promille
kjøring

Lukket avdeling ved Berg
I løpet av sommeren flytter

Berg Arbeidsskoles lukkede av
deling i Oslo inm i nye og tids
messige lokaler i det tidligere
kvinnefengslet i Oslo kretsfeng
sel. Direktør Bergsvein Hov på
Berg Arbeidsskole opplyser at
en del av elevene som skal pla
seres i lukket avdeling blir sendt
til Oslo. Den lukkede avdeling
på Sem vil fortsatt tjene som
mottagerstasjon for nye elever.

En søknad om vannledning
og lukking av apen kloakkgrøft
på Solløkka vil bli tatt opp i
forbindelse med arbeidspro
grammet for 1961.

En søknad om vannlednings
rør på 0. Hystad blir ikke reali
tetsbehandlet før grunneierne
bekrefter at kloakkanlegget

En 24 år gammel Sandar
mann ble i forhørsretten igår
dømt til 24 dager» fengsel,
übetinget, for promillekjøring.
Kjøringen fant sted for 14 da
ger «iden med en moped, og
promillen var 1,74.

(godkjent i bygningsrådet) blir
utført og finansiert efter de
planer som er utarbeidet av
tekniker Klever.

E.E.63

En kvalifetsmaskin

i verdenskl
Norges mest solgte 4 kg
Fra det oversiktlige frontpan
arbeidshøyde kan De foreta aT
operasjoner med enkle håne
Kapasiteten er 4kg tø tøy o

Byggekomitéens formann, sogneprest Falkenberg, setter mar
morflisen på plass. Bygartner Preede og teknisk konsulent,

Lindstrj*m. hjelper til.
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I DAG APNER

utstillingen

OUEN OG VI

i Vestfold Fylkesmuseum, Tonsberg.

Apen alle dager fra kl. 10.00 til 20.00.

Utstillingen, som er arrangert av Esso, gir Dem et

veil av opplysninger ora den moderne oijeindustri

og oljens praktiske anvendelse.
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Smtkfjorli* §\é Felleskomiteen i Sandefjord og Sandar: Sjømandsforeningens fane har
motiv fra den gamle hvalfangst
Det minner om hovedmotivet til Hvalfangstmonumentet

10
for

Ansvarshavende redaktør:
ARNE HOFFSTAD mnd. tilleggskurs

maskinaspiranter?
Telefoner:

Sentralbord kl. B—ls 66393 Redaksjonen 66 SOS
Redaktøren personlig 66 396
Redaksjonssekretær 66304
A/S Handelstrykkeriet,

Automatisk telefonsvar .... 64 3861 Kilgaten 66807
Lørdag kl. B—l4.

Går inn for samme rabattordning som
i fjor for familieturar til LindholmenBankgiro 361/675 Postgiro 51660.

Ekeberg Kapell
Det arbeides, riu med et for

slag om å' utvide maskinaspi
rantkurset ved Yrkesskolen.
Kurset er nu på 10 måneder,
men det foreslåes nu et kursus
nr. 2, også på 10 måneder. Ved
dette tilleggskurset vil elévene
få det vesentlige av sin verk
stedspraksis og det vil hjelpe
godt for maskinaspirantene når
de skal fortsette utdannelsen.

81. a. denne saken var til be
handling i komiteen for økono
miske fellessaker i Sandar og
Sandefjord onsdag. Nu vil sa
ken bli lagt frem i de to for
mannskap.

Det var enighet i felleskomi
teen om å gå inn for samme

rabat-ordning for turer til
Lindholmen som ifjor sommer.
Det går ut på at kommunen
yder et tilskudd til spesielle tu
rer for familier, slik at de ikke j
skal bli så dyre.

Reguleringen av Landstads
plass er fastlagt, men fellesko
miteen drøftet forskjellige sider
ved å sette reguleringen ut i
praksis.

Kommunal garanti for et
kassakredittlån til Goodwill
produkter ble også drøftet, li
kelédes Det Blå Kors' planer
om å nedlegge virksomheten og
seige gården i byen og flytte
til Mjølløst i Sandar.

Ekeberg Kapell som Sandefjord og Sandar kommu
ner har bygget i fellesskap innvies i dag. Kapellet, som
er bygget med krematorium, er en arkitektonisk og
kunstnerisk fulltreffer som arkitekt Arnstein Arneberg
med rette kan være stolt av. Byggekomité og alle de
andre som har vært med på å reise bygget fortjener
ogpå honnør og takk. Ekeberg Kapell er et sjeldent
harmonisk byggverk med skjønne linjer både eksteriør
og interiørmessig.

Planen om å reise et felles krematorium for de to
kommuner er gammel. Det var imidlertid skipsreder
Anders Jahres storslagne gave som i 1955 såtte fart i
byggeplanen efter at disse i adskillige år hadde stått i
stampe. Jahres gave ga også muligheter for en kvali
tetsmessig utførelse som ga bygget ytterligere verdi som
det arkitektoniske kunstverk det er.

Som det vil fremgå av en artikkel annet sted i da
gens avis har også andre vært med på å yde støtte til
Ekeberg Kapell. Som så ofte før i Sandefjord og Sandar
har næringslivets menn vist vilje til å være med på å ta
et løft når det gjelder å løse oppgåver til felles beste.

Ekeberg Kapell og krematorium er noe mere enn et
vanlig kommunalt bygg. Det er et kunstverk som ved
sin skjønnhet og harmoni stemmer sinnene til alvor og
eftertanke. Og slik bør det være når det gjelder et bygg
av den karakter som det her dreier seg om.

i-'' : / :i||.;::Den første
begravelse på

Sandefjords nye
begravelsesplass

Celebre musikere
men lite folk
I dagr siste dag med

Dutch Swing-
Sandefjord Jazzklubbs arrange

ment onsdag ble vist stor oppmerk
somhet fra miisikernes side, men
mindre fra publikums. Det var
snaue 100 ungdommef der, men he
le 25 kjente jazzmusikere.

I første rekke Dutch Swingi Col
lege Band. Efter arrangementet i
Tic-haven kom også hele aktøre
kobbelét fra «Ti. på' Topp» med
Kjell Karlsens orkester i spissen.
Grynet Molvik og Jack Dailey så
vi også.

M .. .

I forbindelse med dagens inn
vielse ,av Ekeberg Kapell bringer
vi følgende fra Sandefjords Ti
dende for 3. oktober 1883:

«Idag Kl. 1 foregik den første
Begravelse paa vor Byes nye Be
gravelsesplads, idet Rørlægger An
ton Johannessens Hustru blev
jordfæstet der. Til Ligfølget, der
udgik fra Sørgehuset i Bjerggaden,
sluttede sig ved Kirken flere Au
toriteter. !• Spiésen gik Byens
Sangforening med floromvunden
Fane, hvorefter fulgte Ligkisten.
Lige efter denne kom Sandefjords
og Sandars Præster samt Byens
Magistrat og Formandskab og der
på Ligfølget, hvortil vistnok ialt
omkring 200 Mennesker. Ved Ind
gangen. Hl Kirkegaarden, hvor en
betydelig Menneskemasse havde
samlet sig for ai overvære Høiti
deligheden, istemte Sangforenin
gen Salmen: Hvo ved hvor nær
mig er min Ende, hvorpda Sal
men. «Jeg ved mig en Søvn i
Jesu Navn blev afsunget, efterat
Liget var sænket i Graven. Præ
sten Halvorsen besteg derpaa en
for Anledningen opreist Talerstol,
hvorfra han holdi Indvielsestalen,
Efter Talen udførte Pastoren Jord
paakastelsen, hvorpaa Sangforenin
gen afsluttede Høitideligheden med
Afsyngelsen af Salmen: Her mødes
alle Veie paa Gravens bratte Rand.

Fotografiet av dette referat hen
ger i Sandefjord Bymuseum,
skjenket. av Søren Anton' Sørensen,
Prestehagen.

Vi bringer her et.fotografi med motiv fra fanen til Sandefjord og Omegns Sjømanns
forening. Som man ser minner motivet om Hvalfangstmonu mentet idet man ser mannen
med harpun stående forain i en robåt. Dette gamle motiv gir et bevis på at billedhugger
Steens idé har rot tilbake i norsk hvalfangst.Europeisk merkedag Kjell Karlsen var opplagt på

jam-session og.han fikk med seg
Ditlef Eckhoff fra Tønsberg på
trompet. Karlsen piano, Ole Ja
cob Hansen, trommer, Harald Berg
ersen tenor, Eckhoff .trompet og den
nederlandske Bob van Oven bass
jammet herlig moderne en rekke
numre. Harald Bérgersen fikk
ekstra applaus, ikke minst fra de
hollandske musikerne. Igår måtte
jazz-aftenen aviyses og i aften er
det siste dag DUtch Swing College
Band lar høre fra seg i Jazzklub
bens, regi.

1. juli blir en merkedag i Europas økonomiske historie,

2500 husmødre har lagt
100000 kroner i Sandefjord

vårt land innbefattet. Da blir Frihandelsforbundet mellom «De
. ytre syv» en ralitet, den meget omtalte «European Free Trade
Association» (EFTA).

igjen
Det vil ikke skje noe radikalt i første omgang, hvilket har

vært understreket så mange ganger at det ikke er grunn til å
utdype det nærmere her. Men ikke desto mindre vil dette nye
marked, som omfatter over 90 millioner mennesker, efter
hvert anta karakteren av ett marked med frihandel
som det bærende prinsipp.

Og det er det nye og store.

Iun i
Turistkontoret har ydet service for

100 000 kroner bli-tilbake i San
defjord.

Hva de andre turistehe har
lagt igjen er umulig å si, men
det er i allfall sikkert at det
ikke er små summer. Vi har
også hørt av llere kjøpmenn at
de har merket turisthandelen.

Hva nu?

3260 mennesker like mange
Ekspedisjonstiden som hele forrige sesong
ved de kommu-Født

Sandefjord sykehus 29.6:
Eva, født Førlie, og Thorleif

Klever, Sandar en pike.
Jorunn, født Pedersen, og

Ingolf Karlsen, Sandar en
gutt.

Turistkontoret kart vise til en
flott statistikk for juni måned.
Pr. 1. juli har kontoret gitt ser
vice for 3260 mennesker, hvorav
ca. 2500 er guidet, eller til ca.
100 personer pr. dag.

Det er like mange som fikk
«information» hele forrige se
song, mén da åpnet ikke konto
ret for 1. juli.

sko. Seiv Oslo-husmødre, som
har stort utyalg i de store ma-r
gasinene, hår kjøpt med seg
klesvarer fra Sandefjord.

Vi her, turistsjefen M. Widt
Endresen om å gjøre et over
slag.

nale kvittorer Vi må forsøke å opparbeide
Sverige-trafikken. Vi har nu en
reiselivsutstilling i Strømstad.

Vi har forresten i den siste
tiden hatt noen faste buss
besøk, og disse vil vi forsøke å
utvide. Foreløbig kommer et
selskap Ira «Norsk Folkeferie»
hver torsdag, og et; fra den dan
ske reiseforeningen «Amager
bladet» hver fredag.

Observasjoner
Barometerstand 757 mm.
Temp. kl. 22 i går 13 gr.
Høyeste temp. siste døgn 18.5 gr.
Lave&te temp. siste døgn 9.5 gr.
Nedbør 1,6 mm.

Andebu kommunestyre skal
på et senere møte ta stand
punkt til' arbeidstidsordningen
for de kdmmunale funksjonæ
rer og ligningskontoret skal ha
ekspedisjonstid frå' kl. 9—14
på ukens fem første virkedager
cg på lørdager 9—13. For jOrd
styrekontoret og formann
skapskontoret blir det ufor
andret med ekspedisjonsdager
tirsdag, torsdag og lørdag.

Grusveiene i Vestfold
fikk en hard medfart under

regnværet, sier veisjef Alf Torp.
Jeg har seiv kjørt på veier i in
dre Vestfold som tnå karakteri
seres som «übeskrivelige»: Men
skrapingen pågår for fullt og
det er gode forhold nettopp for
dette arbeide noi.

Regner vi lavt, kan vi si at
hver husmor gjennomsnittlig
har lagt igjen 40 kroner. Det vil
si at hare husmødrene har latt

A/S Norske Gråhitt
industrier

Av de 3260 har det vært ca.
2500 husmødre på fellesreiser,
hovedsakelig fra Oslo, Buskerud
og Telemark, og det er ikke
småtterier de har lagt igjen ef
ter seg. Når de har vendt hjem
igjen har de hatt med seg i
bussene nye hatter, kjoler og

VÆRET er av Tjølling kommunestyre
meddelt fortsatt konsesjon på
et område på 1836 kvm. som
har vært, og fortsatt skal be-'
nyttes som skrotplass. .

Luftmassene over det østen
fjellske er fuktige, og det ven
tes enkelte regnbyger også i
dag. Det blir fortsatt kjølig.
Værvarsler som gjelder til i'
natt: Ytre Oslofjord: Laber til
frisk nordlig bris, styrke 4 til 5,
skiftende skydekke, enkelte
regnbyger til havs, på kysten
stort sett opphold og periodevis
pent vær, god sikt. Østlandet
med Oslo: Laber nordlig bris, i
skiftende skydekke,, enkelte let
te regnbyger, men for det me
ste opphold.

og av og il spilles det aldeles over
dådig komedie.

Yul Brynner er elegant som
vanlig og når det gjelder Kay
Kendall så er det dypt å beklage
at dette er den siste -filmen vi får
se henne i.

QilUiflJDet russiske hvalkokeriet

på 44 OCTO tonn dw. skål bru
kes til flytende fabrikk for fi
skehermetikk utenfor Antarktis
sesongen, heter det i en mel
ding fra New York.

EN GANG TIL
MED FØLELSE

. Verdensteatret friister med lyst
spil «En gang til med følelse» i
Stanley Donens raffinerte iscene
settelse. Yul Brynner er selvbe
visst, berømt og temperamentsfull
dirigent, først og fremst opptatt av
seg seiv.

M'en det viser seg at hans «kone»
Dolly også opptar hans tanker.
Hun overrasker ham med en piar
nistinne, ikke akkurat ved pianoet,
knuser innbo for noen tusen og
forlater sin Fabian. Det går ikke
bra for Fabian uten Dolly i dy
nene, han kommer aldri lenger enn
fire toner på øvelsene og river
skjorta av en fiolinist uten å fjer
ne jakkeh først.

Det legges planer om å føre dem
sammen igjen forviklingene
øker da ekteparet oppdager de har
glemt å gifte seg i det hele tatt

Og aldeles herlig ér fiolinisten
uten skjorte og méd arbeidssky
langemann.

Filmen gir oss også adskillig ver
difull musikk, mellom de verste
løyene.

Elvars trio

spiller fra i dag på Atlanta.
Trioen er dansk og kommer nu
fra hotell Bristol i Bergen. Til utstyr

og nødvendig inventar ved
helsesøster kontor i Tjølling er
bevilget 3500 kroner.

Bryllup
fefres lørdag 2. juli av frk.
Liv Eva Tobiassen, Bragesvei

11, og herr Tore Jensen, Mel
somvik, Stokke. Adr. for da
gen: Hotell Kong Carl. Vielse i
Sandar kirke kl. 16.30.

fei res på Handelsstanden
 lørdag 2. juli av frk. Synnøve
Solhaug og herr Odd Borge.

feires på «Eikévoll», Orme
stad, lørdag 2. juni av frk. Gerd
Hansen og herr Jens Larsen.

Sandar formannskap
har anmodet friluftsnevnden

om å ta opp spørsmålet om or
densregler for campingen på
Granholmen og instruks for
vaktmannen. Nevnden har lagt
frem forslag til inndeling aV
området for teltplasser, rasté
plasser, parkering og fritt
strandområde, men formann
skapet her nevnden se. på inh
delingen på ny. Formannskapet
ber også friluftsnevnden komme
med forslag til instruks for
nevndens virkeområde.

400 kroner

er av. Tjølling kommune be
vilget Larvik off. spesialskole til
feriekoloniopphold for 4 lever
hjemmehørende i Tjølling. Fe
riekolonien er på Glomsten,
Nøtterøy.

e lenger fre
CampingutstyrFormiddag-sbryllup

feires lørdag 2. juli på Park
Hotel av lærerinne Kari Oppe
dal, Sandefjord, og lektor Jo
hannes Thorbjørnsen, Elverum.

mal kiMtWAH!
HUSTELT

med bunn fra kr. 174,—.
Vi har forøvrig godt utvalg i de mest populære
telttyper.
Teleskopiske stenger, Mønestenger, Teltlamper,
Teltaskebeger og nattbord til å feste på stangen.
Teltbunner fra kr. 20,—.

Bryggepraten.
Med VARI er huset malt
flere år for færre kroner.Forlovelse er inngått

• mellom Anne Lise Mørk, Las
ken, og Ole Finn Larsen, Larvik.
Det lyses for VARI er linoljemaling tilsatt SOPPOREPER.

Derfor motvirlcer VARI råte, sopp,
blåning og malingsopp.

hvalfanger Øivind Jensen,
Kodal i Andebu, og ekspeditrise
Klara Julie Nilsen, Brønnøy.

SOVEPOSER
De kan velge mellom 17 forskj. typer soveposer.
Prisforslag kr. 50, 60, 71, 82, 111,
124, 150,— - 170,—. Se vårt store utvalg.

VARI er tilsatt standolje (motståndsolje).
Derfor er VARI ekstra værbestandig.«Bohuslån» kom med 17 svensker

og gikk igjen med et foreløbig
ukjent antall norrbagga«. Baggane
hadde skibet med tilbake i går af
tes, og det rusler herfrå igjen ved
9-tiden.

«Sild» losser cement.
«Miriam III» var ventende.
«Stamsund» har vært her.
«Rutland II» gikk forbi onsdag.

VARI tåler brennende sol, regn og iskald vinter. GUMMIMADRASSER
kr. 55, - 70— - 80,—VARI * er smidig, lett å stryke

t*t er drøy i bruk, dekker godt
* fas i 14 vakre husfarger.

Madrasspumper
Propanapparater
Camping bord og stoler

VARI GIR VARIG VERN Treningsdrakter, 'Badminton, Kastespill,
Krokket - Boccia og Ringspill.
Svømmebelter, Baderinger og baller.

å—FOTO

of alltid ellers!

50 år
fyller Bjarne Andersen, Kjøn
nerød lørdag 2. juli. Dagen fei
res ikke.

Det beste utvalg i Campingutstyr får De hos
SANDEFJORD

FOTOGRAF 50 år ileåiiscJØRGENSEN Fru Astrid Tholfsen, Gok
stadveien 29, fyller 50 år idag,
fredag 1. juli.

Kongensgt. 22. - Telefon 62 858. Vis a vis Postkontoret! - Telefon 63 815.

'•«^^^HEl
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GAVENE
fir De pi

BRUKSKUNST
M. Mortensen

JERNBANEALLEEN.
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Sverige
kampen

vant friidrettslands- FOR NYTT TREVERK

som ikke trykkimpregnere*.

med 117-93 poeng - .. ... HYTTER OG HUS
STAKITTER
FLAGGSTENGER
BINDINGSVERK
HAGEREDSKAP

Friidrettslandskampen Sve
rige—Norge i Gøteborg ble av
sluttet igår med svensk seier
117—93.

Resultatene ble:
Slegge:

Kulestøt:
1) Erik Uddebom, S. 17,15. 2)

Stein Haugen, N. 16,08. 3) T. von
Waohenfeldt, S. 15,82. 4) Erling
Helle, N. 15,55. 3"SPAR-»10.000 meter:

1) Birger Asplund, S. 64,15. 20
Sverre Strandli, N. 62,11. 3) Odd
var Krogh, N. 60,29. 4) Jan-Eric
Andersson, S. 54,44.

1) Baris Johnsson, S. 30,09,6. 2)
Odd Vegard Nedrebø, N. 30,11,6. 3)
Richard Bergsland, S. 30.18,8. 4)
Magnar Lundemo, N. 30,38,8.

Tresteg:

inneholder hele 3 soppdreperide stoffer og gir derfor
den beste beskyttelse mot råte-, blåvedsopp og tre
borende insekter.400 meter hekk:

gir nytt treverk en gylden fargetone og er ideell til
utvendig impregnerende grunning av nye trehus, sorp
bør «puste» et års tid før de males.

1) P. O. Trolsås, S. 52,4. 2) Jan
Gulbrandsen," N. 52,5. 3) "Staffan
Nilsson, S. 53,9. 4) Tor Reiten, N.
55,7.

200 meter:

1) Kjell Bjøntegård, N. 14,96. 2)
Lars Karlbom, S. 14,95. 3). Odd
Berga, N. 14,84.

3000 m hinder:
1) Gunnar Tjdrnebo, S. 8,50,8. 2)

Åke Jansson, S. 9,02,4. 3) Ole Elle
seter, N. 9,06,6. 4) Reidar Næss, N.
9,16,4.

1) Carl F. Bunæs, N. 21,6. 2) Sven
Olof Westlund, S. 22,0. 30 Bjøm
Malmros, S. 22,0. 4) Dag Wold, N.
22,3.

1500 meter:
Stavhopp:

1) Andreas Larsen, Nyhus, N.
4,25. 20 Kjell Hovik, N. 4,25. 3)
Lennart Lind, S. 4,20. 4) Svante
Rinaldo, S. 4,10.

1) Dan Wårn, S. 3,47,8. 2) Arne
Hamarsland, N. 3,48,5. 30 Sten
Jonsson, S. 3,50,8. 4) Tor Helland,
N. 4,01,4.

4x400 m stafet:
1) Sverige 3,14,1. 2) Norge. 3,18,2

Bør felles-vannanlesg få
ekstra kommunalt filskudd?

Hvalkjøttet. på
«Calpean Star»

Åugusfana College
Choir synger

imorgenSpoifyf' %ports Hvarnes og Kodal
kjempet uavgjort
i frlidrettsligaen

Tønsberg Hvalfangeris last
med frossent hvalkjøtt ombord
i transportskipet «Calpean
Star» som står på grunn i La
Plata-floden, kan ikke red
des, opplyser skipsreder Bror
von der Lippe til Tønsbergs
Blad. Hvalkjøttet er kondem
nert. Lasten var som vanlig
assurert.

Nei, mener flertallet i Andebu kommunestyre
Når Augustana-koret holder sin

konsert i Sandefjord kirke imprgen
aften er det en meget ungdommelig
utseende mann som står på po
diet som dirigent. DiV. Arnold J.
Running er av norsk ætt, som ne
sten hele koret og han begynte sitt
virke ved Augustana College i 1946.
Dr. Running fikk sin utdånnelse
ved St. Olaf College. Siden har han
studert ved Eastmar- Sehool of
Music og i 19418 fikk han sin dok
torgrad ved University of Jowa.

Jens E. Møller rekkeleder
mot Skiens/Grane ikveld

I Høyjord fer det feim styr
ker soml er gått sammen om et
y&nnforsyningsanlegg: fra Ile
stadvannet. Anlegget var be
/regnet å koste nær 12 000 kr.
De hådde overdimensjonert
ledningsnettét noe slik åt det
er mulig for andre interesser
te å koble til senere. Overdi
mensj oneringen representerte
en merutgift på 15#—2000'
kroner.

Bare en av de fem, var be
rettiget til stats- og kommu
netilskudd. Kommunetilskud
det er på kr. 292,50. Vannfor
syningsnevnden hadde inn
stilt på at det ble gitt et eks
tra kommunalt tilskudd for
overdimeiisj oneringen. I for
mannskapet stemte fem for
ordinært tilskudd på kr.
292,50 mens to gikk inn for
også et ekstra tilskudd på kr.
750.

slikt område. De har sett så langt
at de har regnet med tilkdblinger
i fremtiden. Anlegget kan forsyne
med vann alle som bor i' dette om
rådet.. Kommunen bør betale noen
av ekstraomkostningene for overdi
mensjoneringen. Det er foreslått
750 kroner og det vil egentlig bare
bety en forskuttering av tilskudd
som vil bli krevet senere. Vi har
sett at andre steder i, kommunen
er mulighetene for fellesanlegg blitt
ødelagt.

Ordfører Johan Gran var redd
for konsekvensene ved å yde eks
tratilskudd. Dette anlegget, ble bil
ligere enn beregnet, det koster ikke
fullt 11.000 kroner.  

Ligakampen i 5. divisjon mellom
Kodal og Hvarnes éndte uavgjort
35—35.

100 m:
1. Ragnar Sti, Kodal 12,0
2. Kåre Kleive, Kodal 12,4
3. Torger Guttulsrud, Hvarnes 12,4
4. Leif Grimholt, Hvarnes 12,6

BegravelseDet bør runde for Ballklubben
John Myrhaug er begravet

fra Stokke kapell under stor
tilslutning. Organist Ivar Lun
de åpnet seremonien med å
spille «I ensomme stunder» av
Ole Bull. Efter solosang ble det
av forsamlingen sunget fra
salmen «Velt alle dine veier».
Sogneprest Thv. Eriksen for
rettet og talte ut fra Johs.
Åpenb. 3,.7—8. Efter talen ble
sunget «O, bli hos meg». Det
ble lagt kranser på baren fra
familie og en krans fra ar
beidskamerater ved Knut Kol
stad. Organisten spilte til
slutt: «Ennu ét streif kun av
sol», og baren ble ført ut. Ved
jordfestelsen på nedre kirke-'
gard. ble sunget av salmen: «Så
ta da mine hender». Efter be
gravelsen var det minnesam
vær i Stokke kr, Ungdoms
lokale.

Ikveld spilles omkampen i 2.
runde mellom Ballklubben og Ski
ens/Grane. Dysten finner sted på
Stadion hvor det trolig vil bli gan
ske folksomt.

siste, og han eier en absolutt fin
evne til å gjøre .mål.

Ellers er Odd Erland Johansen
på plass i mål igjen, samtidig som
Ernst Norli endelig er restituert
éfter sin skade.

1500 m:
1. Øyvind, Hvitstein, Kodal 4,49,0
2. T. Guttulsrud, Hvarnes 4,58,1
3. Leif Grimholt, Hvarnes 5,02,0

Kule:
1. E. P. Wallestad, Hvarnes 10/15
2. Bjørn Grimholt, Hvarnes 10M*T3
3. Ivar Hvitstein, Kodal 10j,21
4. Jens Jensen, Kodal 9,38

Lengde:
1. Harald Slettingdalen, Kodal '5,77
2. Ragnar Sti, Kodal 5,53

For Norges-tuniéen harhan valgt
et program som strekker seg helt
fra Bach og den klassiske kirkemu
sikk til Negro Spirituals og kompo
sisjoner av Knut Nystedt.

Da de to lag møttes på «Bakken»
i Skien for vel 14 dager siden, måt
te altså Ballklubben nøye seg med
uavgjort, o—o. Grane hadde glød
og «tæl», og det var på nære nippet
at Ballklubben greide seg. Ikveld

«i mammas egen gate» bør
imidlertid Ballklubben makte å
reise kjerringa og sikre seg retten
til3. runde. Ordinært er jo Skiens
/Grane et adskillig svakere lag enn
Ballklubben, men så er det dette
med cup, da....

Ballklubben stiller opp slik: -
Odd Erland Johansen, Finn

Gjelstad, Yngve Karlsen, Ernst
Norli, Thorbjørn Svenssen, Svein
Samuelsen, Rolf Johansen, Erik
Kristiansen, Jens E. Møller,
Hans Sperre og Reidar Peder
sen.

Reserver er: Erik Larsen, Bjørn
Havnås og Oddvar Jensen.

UK har, ganske naturlig, synes
jeg, valgt å sette Jens Edmund Møl
ler opp som rekkeleder. «Puskas»
har levert flere fine kamper i det

Skiens/Granes lag ser slik ut:
John Johnsen, Arne Skjærum,

Per Heldal, Kjell Sjøberg, Per
Knudsen, Børre Andersen, Bjørn
Alfsen, Per Andersen, Bjørn Lar
sen, Asbjørn Bentsen og Harald
Løvås.

Det er én forandring på laget fra
første kamp, idet iv Nils Øvald, er
gått ut og erstattet av Asbjørn
Bentsen.

Reidar Trev 1 a n d var igrun
nen enig med Ravndal. Det er
rettferdig med et ekstra tilskudd
for nettopp å oppfordre til felles
løsning av yannproblemene andre
steder.

Ivar Bjørndal var redd for
dette med ekstratilskudd bare i de
innsirklede områder og ikke til an
dre. Han trodde det var et farlig
prinsipp å yde tilskudd utenom de
regler som er fastsatf.

3. Kåre Kleive, Kodal 5,05
4. John Grimholt, Hvarnes 4,97
5. Kjell Odbergv Hvarnes 4,90

Høyde:
1. John Grimholt, Hvarnes 1,63
2. Sverre Rolfstad, Kodal 1,60
2. Borger Grimholt, Hvarnes 1,60
4. Ivar Hvitstein, Kodal 1,58
5. Oddbjørn Ottersen, Kodal 1,50

Kampen skal dømmes av Vigleik
Wabø, Kråkenes IL, Hordaland. Trygve Ravn d a 1 sa at vann

forsyningsnévnden i sin tid fikk i
oppdrag å;ta for seg av> kartet over
Andebu og innsirkle tettbebyggél
sene. var : at det skulle
bare ydes tilskudd til felles vann
forsyningsanlégg i disse innsirklede
områder. Dette anlegget ligger i et

Trygve Ravndal visste ikke
riktig om Bjørndal blandet kortene
eller om han ikke forsto nvå det
dreiét seg om. Ekstratiiskuddet Vil
vi få igjen som besparelse på til
skudd som skal ydes 1 fremtiden.

Reidar Trev I a n d mente at
større vannanlegg også ble rimeli
gere for kommunen og staten opp
fordrer også til fellesanlegg;

Odd Gallis syntes at hvis det
ble utvidelse av anlegget i Høyjord
så kunne man komme tilbake til
saken senere.

Ravndal hvisker: Det ér allerede
3 som vil tilkobles - fellesanlegget.

 Forslaget om ekstratilskudd på
750 kroner falt med li mot 10 st.

FOTBALL Diskos:
1. J. P. Wallestad, Hvarnes 30,72
2. Anders Helines, Hvarnes 29,02
3. Bjørn Grimholt, Hvarnes 28,27
4. Jens Jensen, Kodal 26,48
5. Arvid Hvitstein, Kodal 25,49

4xloo m:
1. Kodal 49,9
2. Hvarnes 50,5

Fredrikstad—Greåker 6—2 " !

De nve Hoved

serie-puljer ?

Endelig kan vi leyér-e j
den nye batterispilleren
Riviera, spiller alle pla

ter. Avfoet. kr. 298.—.Sandar
formannskap

Byggelån i Andebu
Andebu kommunestyre har gitt

kommunal garanti for følgende sø
kere som vil ha byggelån i Bustad
banken:

Norges Fotballforbund har
ennu ikke offentliggjort de to
avdelinger i Hovedserien 1960/61,
men Aftenposten mener at ds
vil se slik ut:

Krelslagsturne
ringen for junior

holdt møter både tirsdag, og onsdag
og behandlet en rekke saker. Det
ble besluttet å seige «Brekkestua»
med tomt til Ole Brekke for kr.
1000,— og legge summen til Her
redsgårdéns fond.

— Lektor Olav Hansen fikk
kommunal garanti for et 2. priori
tets pantelån på 20 000*— kroner i
eiendommen «Nilsbo» i Sandar.

Hans Svartangen, Høyjord, Odd-;
var Hotvedt, Andebu, Ernst Hal
vorsen, Kodal, Singvald Jensen, An
debu og Ole Fosterød, Høyjord.

VresviV Eik, Greåker, Lillestrøm, Lyn,
Odd, Rapid, Rosenborg og
Skeid.MARIN Dermed kommer disse lag i
den andre avdelingen:

Fredrikstad, Larvik Turn,
Lisleby, Sandefjord, SIF, Strøm
men, Viking cg Vålerengen.

Gårsdagens kamper endte slik:
Østfold—Glåmdal 7—o, Vest-

Agder—Bergen 2—2 (Vest-Agder
vant straffesparkkonkurransen),
Trondheim—Grenland I—o, Roga
land—Sunnmøre 2—l.Vi venter med våre kommen

tarer til Fotballforbundets offi
sielle melding foreligger.

Det ble også garantert for inn
skudd i Kamfjord Borettslag. Ar
thur M. Kristiansen, Eskild Ditlef
sen, Kåre Sørby og Sverre Andre
assen fikk garanti for 4 500 kr. i 5
år. Arne Andersen og Oddvar Niel
sen fikk garanti for 4 000,— kroner
i 5 år og Berit Engeli Skorge fikk
samme garanti i 10 år. Odd Næss
fikk garanti for 3000 kroner i 5 år,

Én sak om gangsti fra Rosen-,
lund til Mosserødveien ble utsatt
til skjønnet deroppe er holdt.

Delfager i 42 lands
skytterstévnerIngemar Johansson

tjente ve! 4.2 mill.
kr. på YH-kampen

August 'Skjærpe fra Rogaland
var med i sitt første landsskytter
stevne i 1894, altså for 68 år sidem.
Siden den@ang har han deltatt i 41
landsskytterstévner stévhet i
Sandnes i disse dager er hans 42.
Skjærpe er 82 år, og er den eneste
som har vært med i samtlige seks
landsskytterstévner som har vært
arrangert i Rogaland, forteller Af
tenposten.

PATTERSON FIKK VEL 5.5
solgte
påhengs
motor

Ingemar Johansson tjente 593' 107
dollar (ca. 4.240.000 kroner) på
tungvektskampen forrig e måndag,
mens Floyd Patterson kan telle opp
771 232 dollar (ca. 5.514.000 kroner).

Totalinntektene på kampen kom
opp i 3 549 553 dollar. Derav stam
mer bare 821501 dollar fra inn
ggangspenger på Polo Ground.
Fjernsynssendinger i USA innbråg
te 2 274 602 dollar og dertil kom
mer inntekter av radio, film og
overføring til utlandet.

Til Ferien:
8 HK/

1060,-
3 HK. Husk våre billige

Bluser*) veil. priser ZloU,-
Tjølling kommunes

andel i engangsutgiftene til
inventar og utstyr til skolepsy
kologisk kontor i Larvik, ca.
1490 kroner, er beyilget av kom
munestyret.

og Jumpere for ba,rn og
vbksne.

Badedrakter - Shorts -
Solliv - Kari- og Ola

bukser.
Strømper og Sokker.

Også ull- og bomulls
garn til feriearbeid.

Torvet. Telefon 64 005.

Se utvalget hos
Søstrene Jacobsen

FANTOMET
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Vi beklager at De er syk,
frøken Palmer, men vi må av
høre Dem.

(Hvor er resten av banden
diamantene?

Jeg visste ingentii
det! Jeg trodde de skulle
en film

r om
a opp

De kan få femti år for
dette! Men hvis De vil hjelpe
oss skal vi forsøke å

Jeg er uskyldig, sier jeg!

La meg være i fred
Vi kommer igjen.

Sommerens fritidsklær

Æ mÆ mmm *•* åam mm Hos meg finner De alt
ffj f ffl Gfå il De trenSer av fritids-klær.

Shorts fra kr. 27,90 Gutte-kakibukser,
&A Kakftenklær « « 28,85 Qmml7 år fcr# J7£o.

?-\A%'l] Kakiskjorter « « 18,—

6Z& GfeVisiåc&cl

det er god forretning.

fOK
' AtMINNUIO SRUK
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Andre 3-SPAR produkter:

i 3-SPAR type GS: Impregneringssalt for gjerde- I 1 . .'!
stolper, staur etc. i i

t::<M 3-SPAR » TV: For trevarefabrikker. i  •• •—~~-—• ™
j : 3-SPAR » TR: jTanalith Reform) for trykk- i !£•* 
: . impregneringsverk. ' . ,»-, .
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Lei en 1960 Volkswagen i ferien!

Ring telefon 63 888.

BP-HJoPnet, Torvet
©
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Ekeberg Kapell er et gjennom-
 ' , :-:.  :  ..  .... :

 :•; ;.' .": " -;'" ."

ført, vakkert anlegg
tak, loggiaen og delvis taket
over fløyene er dekket med kob
ber. Det samme gjelder tårnet
som reiser seg over hovedinn
gangen til kapellet. Selve klok
kehuset i tårnet er gjennom
brutt og utført i patinerte
kobberprofiler med vakre- or
namenter i forgylt messing. --
Klokkestolen er utført i stål og
er malt. Med bekroningen når
tårnet.opp i.en nøyde av vel 23
meter. I tårnet henger to klok
ker, en 680 kilos klokke med en
malmdyp: G-tone og en klokke
på 400 kg. som er stemt i B.
Det er innstallert elektrisk ki
me- og slagapparat for klokke
tårnet.

Den kunstneriske ntsmykningen
høyner verdien av det solide bygget

. .' ; : : '" -Én rask gjennomgang gjennom Ekeberg Kapell med kre
matorium efterlater et fast inntrykk; av hvitt og av enkel, ren
arkitektur og bruk av bunnsolid byggekunst. Sandefjords og
Sandars nye fellesbygg står vakkert i eikélunden på Ekeberg
høyden, ruvende méd sitt gullprydéde klokketårn mot himme
len, men likevel rolig plasert i terrenget. En vakrere ramme
kan heppe en avskjédstund med en kjær> avdød få.

Med sine gjennomarbeidedé detaljer.vinner også bygget på
nært hold, arkitekter, håndverkere og kunstneré har funnet
frem til detaljer som får en tilskuer til å stanse opp som på en
utstilling av kunst.

Vi går ned.igjen og ser på de
solide dørene. Endel står i eik,
dé øvrige er malt. Dette gjelder
også takverk og gesimser, vin
duer samt utvendig panel. Por
ten inn til forgarden er i smi
jern og messing. På tre sider
rundt forgarden med de grøn
ne plenflatene, går en loggia
med himling og uhøvlet. panel.
De store glassdørene mellom
forgarden og kapellet kan slåes
opp og forgarden kan på denne
måten settes i forbindelse med
kapellet om det skulle være be
hov for det. Kapellet hår sitte
plass, f til 200 mennesker, men
kan gi plass til langt flere.

Inne i kapellet er veggene
delvis pusset og delvis malt. - -
Søylene er pusset i stuckmar
mor, hvelvet er utført i sprøy
tebetong og er malt. Gulv, sok
ler og vindusbrett er utført i
Gjellebekkmarmor.

Det er forresten ikke riktig å si det er et bygg, sier ko
miteens formann, sogneprest jCarl.. Falkenberg'. ; Ekeberg ka
pell er et anlegg, et gjennonrSørt vakkert anlegg som vi er glad
for å kunne overlevere til de to kommuner idag; »

Idag og i dagene fremover
kommer det sikkert til å falle
mange anerkjennende ord om:
Ekeberg Kapell og krematori
um. Noe av det vil sikkert også
komme i avisen og vår oppgave
her er derfor å fortelle litt om
bygget, i tørre tall og beskri-:
velser kanskjej men forhåpent
lig likevel av interesse.

Kapélléts største lengde er
19,35 meter med en bredde på
3 5,25 -meter. Under hvelvet er.
høyden 9,80 meter og korets
høyde er 7,30 meter.

Kapellet (som altså også er
krematorium) er utvendig opp
ført med vegger i armert be
tong som er grovt flatebehand

let og kalket. Innvendig er
veggene isolert med lettbetong,
mens fundamenter og kjeller
vegger, samt dekker er utført i
armert betong. Sokler, trapper
utvendig, sålbenker og avdek
king av havemurene samt gul
vet i loggiaen og havégangene
er i natursten' med-oppdals
hellér.

; Taket over kapellet bæres av
skivekonstruksjoner av armert
betong, men med åser og ytter
tak av tre. Yttertaket over fløy
byggene er også utført i tre
somluftet tak, mens taket over
loggiaen som går rundt den
vakre førhaven, er en ren tak
konstruksjon. Kapellets store

EKeberg Kapell og krematoriet sett fra syd. Mot høyre ligger den åpne loggiaen med forhåven fora© selve kapellet i hvit
kalket armert betong. Til venstre ligger økonomigården med kremåtoriets tekniske avdeling. Her har de pårørende også
adgang til sitt rom fra haven foran kapellet.

Korvelvingon, alteret, jord
skål og katafalk, samt gulvet i

koret er kledd i hylt Blanc
Clair-marmor.

ALLEREDE UTVENDIG,
i muren ved inngangen møter
det oss et innfeit relieff av
kunstnerinnen Ragnhild : Bu
tenschøn, som her har arbeidet
i lys granitt. Den samme bil
ledhuggerske har et vakkert
relieff i hvit Blanc Clairmar
mor på korets fondvegg.

Over hovedinngangen til ka
pellet henger Nie. Schiølls for
gylte bronseskulptur av Kris
tus på korset. Den uhøvlede
himlingen i loggiaen er deko
rert i feiter av maleren Anders
Ragnvald Andersen: Den sam
me kunstneren har utført et
glassmaleri, _ innfeit i vinduet.
Andersen har også dekorert
urneutleveringsrummet med al
secco veggdekorasjoner. Dette
rummet < er også gitt overlys
med et innfeit ornament av et
set og skaret glass, utført av
Anders Ragnvald Andersen. .:•

 Av stor virkning er også.; den
al secco7dekorasjon professor
Per Krohg og sønnen Morten
Krohg har malt i hvelvingen i
koret. -

napp ut mot haven ligger gerrom under cienne økonomi
rom for de pårørende. Til sak- gården.
ristiet og venterommet er det; Inntil mottagelseskapellet
også adgang fra haven. | finnes det kjølerom for kister,

Det har også vist seg ønske- 2 fryserom, også for kister
lig med en økonpmigård med samt et innføringsrom til in
adkomst til' koiitorer, blomster- cineratoren (ovnen). Denne er
rom, pynterom for kister og utført helt for elektrisk drift
krematoriets tekniske avdel- og det er lagt opp egen trans
ing. Til denne avdeling er og?å formatorkiosk for krematoriet,
lagt rom for kirkegårdsarbei- Kapellet og krematoriet er
dere og gartnere, her er det elektrisk oppvarmet, i kapellet
dusj, toalett og garderobe. By- er anlegget delvis montert un
gartneren har forøvrig fått la- der kalkstensgulvet.

I KAPELLET
er det et galleri for kor og or
ganist. Brystingen her. er ut
ført i kalket, kvistfri furu og
dørene i beiset i eik. I vindu
ene, bl, a. sydover mot haven
og bassenget er det fransk an
tikk-glass i blysprpsser. Orge
let som forøvrig er. et betydelig
instrument, bygget eiter Unit
system med seks sélvstendige
piperékker og 35 registre, *r
plasert i tårnet lydluke til
hvelvingen. ;,.., ~...,
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Kapellets interiør iQg ;Utsmyk
ning 'er sterkt personlig preget
og signert av arkitektene Arne
berg, og Platou samt*;:eh rekke
andre kunsthéré. 9

Kistevogner
katafalk og diverse

Stolene er utført i beiset eik,
trukket med kalveskinn og teg
net av arkitektane. Lysarma
turen og det iøynefallende sto
re korset i koråpningen er også
teghét av arkitektene og ut
ført i messing. De fire vakre
lysekronene i kvelvet er utført
i polert messing og ertegnet
av arkitekt JonasT Hidle, samt
arkitektene i Arnebergs firma.
Arkitektene har også*tegnet de
store sølv alterstakene og kan
delabrene i messing? -

er levert til

EKEBERG KAPELL
med krematorium

I mottagelseskapellet for kis
ter er døren utvendig; beslått
med kobberplater og med et er&-
kelt, vakkert : ; ornament' i ~:tot
gylt messing. Gulvet er i mat
mor. Det er også\ marmor i gul
vet i urneutleveringsrommet.

.Urneplinten er i hvit rhår,-
nior, mens selve katafalken Og
stolene er utført i eik.

Til kapellet og med et kar-

STUKKMARMOR

Im6belfabrik-LißHi
TELEFON 63 032.

og TERRAZZOARBEIDENE
Kapellets kunstperiske ut

smykking ellers .ew;je% : kapitel
for seg, men stanser -stadig opp
i møter'med reliefler. og målte
dekoras|oner iåv stor yerdi o»
virkning*

ved EKEBERG KAPELL med krematorium

er utført av

KILGATEN 14.

Disse slanke, vakre lysekro
nene som det finnes fire av
Under kapell-hvelvingeni er
utført i polert messing og er
tegnet av arkitekt Jonas Hidle
og byggets arkitekter.

Brdr. Thoresen
OSLO,

: : :.;.;.:.:

Nie. Schiølls Kristusfigur ?
forgylt bronse henger over på
den hvite veggen over hoved
inngangen til kapellet.
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HOVEDENTREPRENØR

EKEBERG KAPELL
med krematorium

BETONGBYGG % Kobberteknhig av taket ved EKEBERG KAPELL er utført av

KRISTIANSAND S.

HÅKON STEEN HANSENi * .-

Telefon 24 000.

VESTERØYVEIEN 8. TELEFON 63 270.

4g&

INGENIORENE

H. C. gandbecU Se Co

DrammensVeieh 16, Oslo.

Radgivende ingeniorer
i bygningstektrikk for

EKEBERG KAPPLL
med krematorium.

TELEFON OSI<O 443037 - 44 08 42.

off del ovrige glassarbetde
'   : ved <

EKEBERG KAPELL
tried krematoriiim

ef levert av

Glassmester Finn Hansen

Fredensborgye'ien 4—6, Oslo, telefon 33 37 90.

I

Temmer- og innredningsarbeidet

ved

EKEBERC KAPELL

med krematorium

er utfort av

MAR/US NYGAARD

BYGGMESTER.

Skiringsalsveieii 76. - Tlf. kontor 63 013 - ani.tlf. 66 218.
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Ven førsle
komite ble

valgl i 1937
Litt om Ekeberg

Kapeils historie

DET ELEKTRISKE ANLEGG
OG UTSTYR

VED
Allerede i 1937 var plahene

om felles krematorium, for
Sandefjord og Sandar aktuelle
og det ble satt ned en komité
med sogneprest : Grimsø som
formann og med prost Prytz,.
h.r.advokat Odberg og lege A.
Ertzhus som medlemmer. Kri
gen kom imidlertid og veltet
en gjennomføring av komite
ens planer.

Under krigen i 1943 skjen
két skipsreder N., T. Nielsen
Alonso og fiue en gave på
50 000 kroner til krematoriet.

I 1951 ble det valgt ny ko
mité med sogneprest Carl
Falkenberg som fornjånn. '  ' —.\
Medlemmer ; av komiteen ble
direktør Odd Gleditsch,. byer-r
lærer ' Halvdan Feen; sogne
prest Østenstad, folkéhøysko
lebestyrér Egill Thoresen og
fru Gunda Verméli. Komiteens
sekretær er ; bygartner Tor
Preede. Det ble; bverlatt: arki-"
tekt Arnstein Arneberg å ut
arbeide planer for krematori
et og i 1952 ble det ttesluttet å
bygge éfter Arhébergs "planer.
Samtidig ble den forbereden
de komité yålgt til byggekomi
té. Byggesaken sto imidlertid i
stampe helt til skipsreder Jah
re i desember 1955 stilte til
disposisjon før de to kommu
ner 500 000 kroner som gave
til krematoriet.

I sitt brev til Sandéfj.ordi
kommune sa giveren at hari
forsto det slik' åt det ikke båre
var byggeløyve det stod på, ;
men i særdeleshet de finansi
elle forhold.— I en årrekke

(Forts, neste side)

EKEBERG KAPELL
med krematorium

er utført og levert av

G. WIIK «& CO.
2!!IMIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlllllllillllllllllllllll!IIIIIIIMim vendige.., skiferarbeider: . A/3

Marmor- og Skiferindustri, Os
lo.

M Jm. MW WM Kisteheis: A/S Hjørnegaards
mek. Verksted, Grorud, Oslo.

Incinerator: Tabougnar,
Stockholm, ved A/S Musculus,
Oslo.

Kistevogner og katafalk: A/S
Trygve Lie's Møbelfabrikk, San
defjord.

Sanitæranlegg: Knut Nilsen
A/S, Sandefjord.

Ventilasjonsanlegg: Alfsen
og Gundersen, Oslo.

Kjøle- og fryseanlegg: A/S
Teknisk Isolering, Drammen
og Rapp Fabrikker A/S, Oslo.

Elektriske installasjoner: G.
Wiik & Co., Sandefjord.

Ur-anlegg: IBM A/S, Oslo.
Telefonanlegg: A/S Elektrisk

Bureau, Oslo.
Glassarbeider: Glassmester

Finn Hansen, t)slo.
Snekkerarbeider, dører og

vinduer: Håkon Skjelbred, Tre
varefabrikk, Sandefjord.

Metallarbeider m. v.: Pusch
& Windelstad A/S, Oslo.

Smijernsarbeider: Knut En
gelstad, Smie & mek. Verksted,
Fevang pr. Sandefjord og O-
Mølderups Sveiseverksted, San
defjord.

Malerarbeider: Eriksen &
Eriksen, Sandefjord.

Lysekroner: A/S ' Christiania
Glasmagasin, Oslo.

T. Røste & Co., Åmot, Mo
dum"

. Sønnico, Oslo.
A/B Bøhlmark, Stockholm.
Stoler i kapellet: A/S Fram

næs mek. Værksted, Framnæs
pr. Sandefjord.

Jærstoler: Stavanger Hus
flidsforening, Stavanger.

Møbler i -pårørendes rom: P.
Splemdal A/S, Molde.

Møbler i sakristi og kontor:
A/S Trygve Lie's Møbelfabrikk,
Sandefjord,

levert ay

AKTIEBOLAGET TABOUGNAR, Stockholm.

Representant:
AKSJESELSKAPET M USC ULU S, Oslo.
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Professor Per Krohg- og i hans sønn
en rekke vakre al secco-dekorasjoner i
toppen av hvélvingen.

Morten Krohg har
et sammenhengende

dekorert kor-hvelvingen med
motiv. I>ette utsnitt er ffa
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MaJerarlieitlef og
gubvheåegget

EKEBERG KAPELL

med krematorium

VeiiJ

 EKEBERG KAPELLmed krematorium : ffyqqEMTTKLER
oø IERNyaRER

er utfart av

[RQO&SE

IfiDIESæ
VlAennene og bedriftene

bak Skebetu %apeU Blomsterurner:
Mohr, Oslo.

Alterstaker: Juveler- David-
Andersen, Oslo.

Kandelabre til mottagelses
kapellog jordspade: Pusch &
Windelstad A/S, Oslo.

Anne-Marie

socy/2 aCo*/*ERHESTEREI•' v. .. .. • . v .   ''saEn rekke håndyerkere, arki- bygg A/S, Kristiansand S
tekter, konsulenter og byg- Mur- og pussarbeider: Dag
ningsfirmaer står bak reisriin- finn Halvorsen,' Larvik,
gen av Ekeberg Kapell méd kre- Asfaltarbeider: Sigurd Hes
matbrium. selberg A/S, Oslo.

Arkitekter: firma Arnstein Stuckmarmorarbeider:
Arneberg ved Arnstein Arne- drene Thoresen, Oslo.
berg og Olav Platou, arkitekter Terazzoarbeider: Brødrene
MNAL, Oslo. HB Thoresen, Oslo.

Tømmerarbeider: Marius Ny
gaard, Sandefjord.

Kobber- og blikkenslagerar
beider: Håkon Steen-Hansen,
Sandefjord.

Byggtapetserarbeider: Erik
sen & Eriksen, Sandefjord.

Marmorkiedning i koret og
katafalk: A/S Marmor- og Ski
ferindustri, Oslo.

Kalkstensgulv i kapell, mct
tagelseskapell, venterom, urhe
utleveringsrom m. v. samt ut-

Dør til mottagelseskapell:
Pusch & Windelstad A/S, Oslo

fiiiiiifviiiiiiii*iiiiiiliiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiHiiiiiiiiiTiiiiiii!iiiitiiiiii>iiii"f<»iiii*ii»ivi«iwi"iii* v >ni»m^sKors i koret: Pusch & Win
delstad A/S, Oslo.

Port i forgarden: O. Mølde
rups Sveiseverksted, Sande
fjord.

Orgel: J. H. Jørgensen, Oslo.
Klokkehus: Corneliussen

mek. Verksted, Sandefjord, og
Pusch & Windelstad A/S, Oslo.

Brø-

EKEBERG
Rådgivende ingeniører:

For bygningsteknikk: Ingeni
prene H. C. Sandbeck & Co,
Oslo. Ringeanlegg: Corneliussen

mek. Verksted, Sandefjord.
Kirkeklokker: O. Olsen &

Søns Klokkestøpéri, Nauen, pr.
Tønsberg.

Tekstiler: C. Oscar Schelbred
A/S, Sandefjord.

Haveanlegg: Ved bygartnep
Tor Preede, Sandefjord.

DØRER og VINDUERFor elektriske anlegg: Kon
sulentfirma Gogstad og Johns
rud, Drammen.

For sanitæranlegg: Konsu
lentfirma H. N. Ovenberg, Oslo.

Kontrollør for byggekomite
en: Ingeniør Kr. R. Lindstrøm

Hovedentreprenør: Betong-

H. SKJELBRED
TREVAREFABRIKK.

KILGATEN. TELEFON 62 935.

BETONG & MØRTEL Ak
TELEFON 68 188 - 64 252.
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Bronsiecirhtider
tårn, dører og div.

innvendige arbeider,
bl. a. kors i korbuen

er levert til
EKEBERG KAPELL med krematorium

I Ømk &Windelstad A/s I
OSLO.

Telefon 37 23 30.

Det er anlagt en vakker have syd for Ekeberg Kapell under bygartner Tor Preedes
ledelse.* I forgrunnen skimtes litt av den vakre, kunstige dammen. Parkanlegget rundt
krematoriet er i det hele tatt meget tiltalendt, illUllllUiUUlllllUlilllliU
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BESLAGVARER

til

EKEBERG RAPELL
med krematoriiim

er levert av

EKEBER& KAPELL

Sj. hied krematorium

er levert av

$. 'Uu^orotnsm

Etablert 1870.

OSLO.

KONSULENTFIRMA

HEMIK N. OVENBERG

liar vaert radgivende
for:

SANIT/ER KJOLE - og

VENTILASJONSANLEGG
ved EKEBERG KAPELL.

BYGDO ALLfi 624 OSLO.
SENTRALBORD 56 3195. - P.BOKS 3088.
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MED UTSTYR

FOTOGRAF

KONGENSGATE.

For gode varer —^-

og god service.

lURKE og M!SjOH
Lørdag PÅ BILLIGSTATIVENE

Hedningemisjon hos Einar Skars
holdt kl. 18.30 ved Kristian An
dreassen.

•finner De nu godt utvalg av sommerkåper
og drakter

til meget lave priser.
Pass på nu i Kåpeavdelingen

i Storgaten, 11.
Også et parti Peau De Peche-jakker

Førstekl.1 Ruvetinkval.
Kim kr. 95,00.

Søndag.
Sandefjord kirke kl. 11.00: Høy

messe ved sogneprest Birkeland.
Nattverd.

Stokke kirke kl. 11.00: Sogneprest
Thv. Eriksen. Nattverd. Offer til
Stokke sykepleie.

Sandar, kirke kl. 11.00: Høymesse
ved dåp ved kallskapellan Dahl.

Min kjære mann, vår gode far,
bestefar og oldefar

Dette store lysende korset er faktisk den dominerende de
korasjonen i koret. Det henger bak og over katafalken og er
tegnet av arkitektene spesielt for Ekeberg kapell.

Smed

Hans Jacob Johnsen
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døde fredfullt idag» nær 84 år
gammel.

Sandar aldershjem, 30/6 1&60 OMSETNINGSAVGIFT

t II il __ ,
Sg, « &ji Murmester

Grunn, mur lill
Hovedleverandør av

Johanne Johnsen
Maria
Ebba
John. Ninni
Johanne Reidar
Thyra Asbjørn
(USA) (USA)

Barnebarn og oldebarn

Føres på kapellet iaften kl. 1-8

For terminen 1/7 til 31/12 1960 skal det betales omset
ningsavgift med 10 % (ved innførsel 11,11 fo) i samsvar
med de tidligere regler.

og puss. /
Gravemaskin
IBulldozerI BYGBEARTIKLER Det er innført avgiftsunntak for arbeidsytelser ved

reparasjon av fiskeredskap. Fritaket gjelder etter Finans
departementets bestemmelse reparasjon og vedlikehold
av garn, nøter og trål av alle slag.til , THORSTEIN HANSEN

Telefon 75197 - «Bjerkely», Botten.
EKEBERG KAPELL Videre er adgangen til å yte tilbakebetaling av avgift ved

bygninger for kombinerte formål utvidet. Etter de nye
regler kan det søkes om delvis tilbakebetaling, når det
ved-nybygg (tilbygg) er tilført et gulvareal på minst
50 m 2 for bolig, barne- og gamlehjem, helseanstalter og
skoler til et ellers avgiftspliktig bygg.

med krematorium. AMid utvalg 1
SORTE KJOLER, SKJØRT

OG KAPER
INGW. OTTERBECH A/S

Hjertelig takk
for all oppmerksomliet ved
vårt sølVbryllup.

Finansdepartementet Tiar bestemt at reklamebrosjyrer
som er trykt på fremmede språk, på visse vilkår kan
levéres avgiftsfritt til næringsdrivende som bare skal
bruke dem i sin næringsvirksomhet.
En viser forøvrig til skattedirektørens rundskriv nr. 327/
avd. 111 hvor avgiftsvedtaket er tatt inn som vedlegg.
I rundskrivet er det også gjort rede for reglene for opp
tak og verdsettelse av varebeholdninger m.v.
Rundskrivet vil fra 5. juli 1960 kunne fås på skatte
inspektørkontorene og utenfor Oslo også på lignings
kontorene. I Oslo kan rundskrivet også fås hos skatte
fogden, i bankene og på postkontorene.

Anna og Reidar Sundt
Johannesen.

- Ven førsk kotnite

BYGG^fNINGSARTIHLEHJ I

• Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
vårt ibryllup.

Tove og Kjell Hansen.
Kongensgt. 13. - Telefon 63 600 - 63 322.

illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiifiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiix^ Hjertelig takk
 iiiiiiiiiimiii iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiJii,^ for all oppmerksomhet, blom

ster og télegrammer til min
85 års dag.

Oslo, den 30. juni 1960.
SKATTEDIREKTØREN

Kjøleanlegget
Arnoldus Nilsen,
Sander Aldershjem.

MEhmmm møter

De som1 skal på leir
 møter på. Aagaards

Plass lørdag kl.
16.15.

EKEBERG KAPELL
ss' ined krematorium

er levert og montert av

Byggekomiteen® formann Carl Falkenberg og arkitekt Olav

RAPP FABRIKKER A/s Platou har hatt mange konferanser om bygget. Dette bilde

ble tatt i går utenfbr kapellets kontor.

OSLO. (Forts, fra side 5). reder Jahres gave med takk og
15. februar ble saken vedtatt i
bystyret. Tegningene ble ap
probert 11. november og 22.
november ga Sandar kommu
nestyre krematoriekomitéen
fullmakt til å gjennomføre
bygget. Arbeidet på Ekeberg
Kapell ble påbegynt 8. mai
1957.

har vi her i Sandefjord og
Sandar mattet sende våre dd
de venner til kremering i
Tønsberg og krematoriet i
Larvik står foran sin innvielse.
Det er derfor på høy tid at vi
kommer efter med et kremato
rium her på stedet. For å hjel
pe til at dette krematorium
kan bli bygget stiller jeg
500 000 kroner til disposisjon
og forutsetter at arkitekt Arn
stein Arnebergs planer blir
lagt til grunn for utførelsen.»

Telefon 37 17 02.
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BEKJENTGJØRELSE
Det er gitt en rekke gåver til

Ekeberg Kapell og den kunst
neriske utsmykningen. Givere
er A.s Thor Dahl, h.r.avokat
Bettuni og frue, skipsreder An
ders Jahre og frue, direktør
Odd Gleditsch og frue, apote
kér Synnes og frue og Fram
næs mek.

Salongen stengt fra 4. til og med 16. juli.
Frisørmester A. F. WÅNG, Aagaards Plass.Vi har vært konsulenter for sterk- og svakstrøm- Sandefjord

installasjonene, oppvarming og belysning ved Gutfemusikkorps
EKEBERG KAPELL Foreldrefor. har tur for

voksne og barn til Grindhol
men søndag 3. juli, hvis pent

Dette såtte fart i saken. 11.
jan. 1956 besluttet Sandefjord
formannskap å ta imot skips

med krematorium.

KONSULENTFIRMAET Ordinær bussrute kl. 10.00,
13.00 og 15.05 fra Aagaards
Flass. Mat medtas. Kaffe kan
kokes på stedet.GOGSTAD OG JOHNSRUD

INGENIØRER Styret.
M. N. I. F

Nedre Storgate 4, Drammen. Sentralbord 83 61 95 - 83 61 96

Konsulent er for

STERKSTRØMSANLEGG ELEKTRO VARME
SVAKSTRØMS-ANLEGG ELEKTRONIKK
KINO-ANLEGG BELYSNING

®Husk papirinnsamlin

gen til Det Blå Kors.
De ringer - Vi henter.

Tlf. 63 078.Sl F
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ET GODT RÅD: FORLANG

Herregard
ren linoljemaling \ 11
med soppdreper ' || ; W-i
TIL HUS OG HYTTE. *"* IIv*- . , ti

REISER: MURMALING: INTERIØR:

Solignum Batex Fenom
Trebit Eniulfix Fenolux

Oxanfløyel
Oxanemalje
Spred

LINOLEUM BALATUM VINYLFLISER

Velkommen i Forlang utvalg!

STORGATEN9. TELEFON 62 987 -62 229

Rolin's

ordner alt til begravelser
og kremasjoner.

Likkister og
kremasjonskister.

Nedlegning Likbll.
Telefon 6'2 439.
Privat 62 439

I' I I 1 1 1 I

ig forbud havevanning

Pa grunn av reparasjonsarbeider ved piimpestasjonen er
havevanning ikke tillatt i dag og i morgen..

Sandefjord 1. juli 1960.
For fellesvannverkets styre,

Torleif Gartner.

Badeg/ester
Publikum gjores nerved oppmerksom pa at mine strender

pa Revebasen, ostre Nes pg testenfor Sollokka badestrand
ostre Nes er privat eiendom og reservert mine hytteeiere.

Det henstilles til Metodistkirkens ungdomsforbiind a
holde seg og sine gj ester pa den av dem innkjopte eiendom.

ostre Nes 29/6-60.
HERLUFTUFT.

iarlskrg Fellesf.

for Indremisjon
har fellesmote pa Hvitstein
Bedehus soridag kl. 16.00. Tale
av Kristian Andreassen m. fl.
Mat medtas.

Buss fra Aagaards Plass kl.
15.00 oiii Jernbanest.

LYSE SOMMERJAKKER
m/ siikefdr kr. 95,—. Sommerkaper fra kr. 140,—. Kjoler,
alle storrelser. Bluser og skj<ort. Silke- og torudekjoler 20—
50 % under prisen nu*en uke for ferien. Velkommen for a se
om moe passer.

t«. 63 765 Qunn THanufaklur Bryesen

Suniimramlegget
ved

EKEBERG KAPELL

med krematorium

er utfort av

KNUT NILSE
Ro.rleggerbedri'ft
SANDEFJORD.

Fangstbestyrer
Fl./k ~Nophvai" 1960/61

For sesongen 1960/61 sokes fangstbestyrer/fangstleder
til «N-ortival» -ekspedisj onen.

Stillingen kombineres med forerstillingen pa kokeriet
eller besettes uavhengig av denne.

Skriftlig henvendelse til:
MELSOM & MELSOM

Nanset pr. Larvik

Ferie til 1. august.



Fredag 1.-jnli 1960.
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VERDENSTEATRET
Grand Hotell

TILSALGS

&mftfftøri* fkå
Ekspedisjonen

SANDEFJORD JAZZKLUBBKl. 18.30 og 20.30: = Høkertrøst
ES er vel lite værd? Det kalde været
§j får mig dog til å tenke med sorgi
S på feriefolket. Jeg skal gjøre mit
= beste for å formilde værgudene.

Imellomtiden klær De Dem godt,

ar turer. på byen, kikker i vinduene
g stikker innom sjappene, helst
lin. Så retter det seg nok snart.

Larvik.
SISTE DAG uiigdomsdans medEN GANG TIL MED

FØLELSE. Am. (U.)
Besøk våre 3
restauranter!

Dutch Swing College Band g
Ekspedisjonstiden er nu:

Ukens 5 første dager kl. B—ls
Lørdager » B—l4

Cinemascope-film i farger «Blcmsterhaven»

Lystspill med Nytt svensk orkester ! i BANKETTSALEN, Park Hotel
i alten fredag kl. 20.00.

Medlemskontingent kr. 5, gir adgang.

Halvard Andresen. Annonsemanuskripter som
krever illustrasjon og som
skal inn på måndag må
være innlevert innen lør
dag kl. 11, for de øvrige

dager innen kl. 13

Yul Brynner og Kay Kendall. Souvenirs, Leker, Vesker, Kofferter,
Kurver.

Sjappa ligger vis a vis Iris
og Gadella.

Bill. fra kl. 17.30. Tlf. 62 502 Fåes ved inng.

INGEN SPISEPLIKT. Småretter sei-yeres.

Mtt-sfSfrrøfl
Illl!l!llllll!!lillll!lllllllillliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll!![|llll!lllllllllllltn ET SOL-LIV

Efler stengetidskal sitte like godt som en annen
behå. Vi fører sol-liv fra OKKO,
TRIUMPH og MISS AMERICA og
prisene er 7,50, 16,80, 17,60 og 18,—.
Soltopper: 23,80 j 25,70 og 29,80.

kan De få opplysninger om
Eksp. anv.annonser av vår
automatiske teléfonsvarer

Premiere

i TRIO I
IRICHELLI

DET AJJLER BESTE FÅR DE HOS på telefon
ANDERS H. SCHAU & CO.

64386

Sentralbord 66393
imiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiuuiiiimmiiiiiiimmiiiiimiii Nisse Hansens ensemble

m/ narpespillersken

Ulla BernstrømSTADION
I KVELD
KL 18,30

Sandefj. Ballklubb
- Skiens IGrane

for samtaler til
underholder og
spiller til dans

| i danserestauranten.

SANDEFJORDS BLAD
A/S HANDELSTRYKKERIET

I sommertiden stenger sen
tralbordet kl. 15 og forbin
delse fåes med Sandefjords
Blad's redaksjon ved å rin
ge 66 393 og Handelstryk
keriet 66 397.

Bordbestilling

f Tlf. 65 550.

TIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIui Fabrikkny 18' Norlett
PLENKLIPPER

med små skjønnhetsfeil til
salgs under listepris.

tnHuiuiiiHiiiiimnimimiillHilniiiiniMiinusinimnH «TERRASSEN»
Friluftsrestaurant.

Byens trivligste sted ! MASKINROMEANIET.
Kongensgt. 32.
Telefon 64 037.

Telf. 3800.

BILREPARATØR Brukt barnevogn
til salgs, kr. 50,—.

Eksp. anv.får fast ansettelse ved vårt verksted.

A/sB[L^S^ICE ØNSKES KJØPT

Telefon 65 495. God brukt koksovn
ønskes kjøpt.

Eksp. anv.
SKIEN.

Lørdag 2. juli kt 17.00 (5).
Kjøredag med store og fine

feiter. Se programmet.

TIL LEIE

Benytt siste chanse før
lengere opphold.

Sjangserikt V 3-spill
og tvillingspill.

I. F. A. personbil, 1954,
i særdeles god stand er inn
satt for salg.

Telemark Travselskap.
ØNSKES LEIET

Buss fra Aagaards Plass kl
15.00. SHELL AUTO A/S. HYTTE

ønskes leid 1 å 2 uker i juli av
to damer.

Bill. mrk. 591.
,*. o a <e> <y <v <*> r> c> <:

. Campingtilhenger
helt hy, meget pen med lig
geplass til 4 personer billig ti
salgs.

HYBEL
søkes i byen av stille ung
herre i fast stilling.

Ring 63 110.

A/S BILCO.

Jawa C. Z., 59 mod.
til salgs. U&JNLsTE LEDIG

Telefon 70 030.
16—18 års pike

søkes for pass av kontortele
fon i sommermånedene.

Bill. mrk. «Snarest» nr. 593.
Gresvig moped,

1958 mod. som ny til salgs.00000 O O O O O

Eksp, anv.
Dame

i satt alder ønskes til å stelle
for eldre mann. Må bo på ste
det.

Evinrude,
übrukt 35 H.K. Elektrisk
start, innsatt til salgs for kr.
3.500,—.

SHELL AUTO A/S.

Bill. mrk. 594.

TJENESTE ØNSKES

Evinrude,
3 H.K., litt brukt, innsatt for
salg.

Ung gutt
søker arbeide. Har 2 måneders
sveisekurs.

Bill. mrk. 592.SHELL AUTO A/S.
GODT VÅRE PÅ BILEN.*.

W Parker den hos oss mens De gjør Deres innkjøp.
f Sentralt beliggende og inngjerdet parkeringsplass. j i

TAPTdager unn- Flygel til salgs.JUL tatt dag, før PT
,„ , helligdag, til fCeiS Sigr |" J
  • ir" i"'

ZttBEHAGELie REISE UANSETT ÅRSTID^P?

Brun mahogny, pent brukt.
1,52 m. dypt.

Bill. mrk. «4250» til Vestfold
Ann.eksped., Tønsberg.

Min røde pikesykkel
er forsvunnet. Mulige opplys
ninger vennligst ring

Telefon 62 583.

Benytt vår moderne vaske- og smørehall.
Mobil bensin og oljer.
Oljedusj av understell, ladning m. v.

IMOBILSTASJONEN ATLANTICInnehaver Kjell Markussen.
1 Åpent fra kl. 07.00 til 23,00. Telefon 63 926.

Lite brukt Simo de Luxe Barnejakke
misfcet Sandar kirke St. Hans
aften.

Vennligst leveres i eksp.

bagvogn

Kontordame - kontormann til salgs.
Henv. telefon 66 489.

ønsker vi til vår ekspedisjon snarest. Har De lyst til eks
pedisjons- og annet kontorarbeide, så vennligst send oss
Deres søknad snarest, bilagt attestavskrifter fra handels
skole o. 1.

| Kjep brillene hos fagmannen fBBI LL E HUS ET oJgSgk.

Det kan også bli aktuelt å ansette en yngre dame som
er ferdig med sin handelsskole til opplæring i våre avdel
inger, så vi vil sette pris på å få ansøknlnger også til
denne stilling.

BLONDIE
VIS FRU SMITH KOM N/B,TASS-VÆR) (

FLINK BISK, OG-
serr Des opp-)

riktig PEut- y

s- IKKF FØLG LIKE" ETTeR.

( MEG- JE& VIL IKkT AT
YfpLK SWL FORSTÅ At

det er. veoj
PUMMKTC

O£N Jf 6 Wflk
i Hete H'
lange L>

Har De prøvet

/)

Med hilsen
den nye sveisiske Tellko far
gefilmen. Nydelige farger, og
kun 3—4 dagers fremkallings
tid. Vi fører den.

* i
r reffehaqen Ire^arelabrikk

GOKSTADVEIEN 27.
Telefon 63 335.

Sandefjord kirke

lørdag 2. juli kl. 20.

Åugustana

College Choir
Dirigent:

Dr. ARNOLD RUNNING

Norges-turné 1960
Under beskyttelse av
Nordmanns-Forbundet

Bill. med program kr. 5.
i Rich. Olsens Bokhandel.

ll^li||S:|||;;;;|;:;;;||||||p

SMERTER i. fot,

NEDFALLEN . |

J jjjf leggogkorsiygg

* * T JldSÉr rettes på ved bruk av
ortopediske såler.

melen P . tabaiUßl Vi leverer såler fra
\ ANKELEN MELLOMFOTEN/i^^

~ ~~—~zMx Europas ledende firmaer.

Fotoanalyse og mål til såler, sandaler og ortopediske
hvilesk© foretas av spesialist på

HOTELL ATLANTIC
fredag 1/7 fra kl. 10.00—18.00.

Urlopedf infernatjonal
Boks 32 ib DRAMMEN.

xiiiiiiiiininiiiiiiiiix

- fral,juli 1960 :::
1 " ' Fra Sandefjord stasjon •  
'  går tog og bil til: •"'

Drammen og Oslo V kl. 6.13az, 7.l's'b, 7.41ar,  "  
1 *' 9.17, 11.34z, 13.17, 15.42f, 16.34az, 16.48bz,

18.17, 19.34c, 20.00z, 21.00 bil. * " J
Horten kl. 6.13ah, 7.15bh, 7.lBahz, 7.41ar, * *'

8.25 bil, B.3oahz, 9.17, 11.34, 11.45 bil, jg;
13.17h, 14.45ahz, 15.42T, 16.34a, 16.48'b, tm %

, mt 17.05 bil, 18.17, 19.34c, 20.00Z, 21.00 bil, imt
, mn 21.54hz. , „,
, m , Tønsberg kl. 6.13a, 7.15b, 7.18az, 7.41ar, a„,
i. • 8,25 bil, 8.30az, 9.17, 10.18z, 11.34, 11.45 bil, %m ,
i lii  • ' 12.15Z, 13.17, 14.45az, 15.42r, 16.34 a, 16.48b, ~ ,
i- i 17.05 bil, 17.37Z, 18.17, 19.34c,20.00z, 21.00 i- i
i-i bil, 21.54Z, 23.33Z. •-•
•-  Larvik kl, 0.38z, 2.00 bil, 7.17az, 8.22bz, 8.30a, «-  
« - • 9.45az, 10.40 bil, 11.06, 11.472, 12.29r, 13.44z, 't -  
•-  14.00 bil, 14:50az, 14.55bz, 16.06, 17.06az, • •
•  18,31, 18.45<d, 19.32Z, 19.36 bil, 21.06, 22.07Z, »- •
•  • 22.49r, 23.32Z, 0.38z, 2.00 bil. *  •

Skien og Brevik kl. 7.17az, 8.22bz, 8.30a, • •
' ' 10.40 bil, 11.06, 12.290r, 13.44z, 14.00 bil, •"'

16,00, 18.31Z, 18.45d, 19.35 bil, 21.06Z, * m%
*"' 22.49ef. ""'

"a -. hverdag. Brevik hel- r = plassregu-
 ' " " b = ligdag og lert.
1 ' c = søndag. onsdag, men z = stopper ved    
   d = fredag, ikke dag før enkelte hol- • "  
  • hverdag. helligdag. deplasser. • »
«Ui e== til Skien alle h = bil fra Tøns- «* i

VELG ASYMA
Norges billigste

elektriske symaskin.
Priser fra kr. 550,—.
Se den Prø-r den.

Evigvarende garanti!

E.LIE-HAUGEN A/s
Hvidts Pl. 1. - Tlf. 63 889.

 v. \
-V"-"* V wrøß. P£NT DU

KAN SITT£

Et parti billige

bfuser, oa solkioler

fremlagrt i dag.

KJOLEHUSET A/S.
Jernbanealleen 30.

Telefon 62 429.

I var populsere sjo
-

«Calle»

Nils Lundquists Trio
Dans pa dekket!

Velkommen qmbord!
SE HER!

Til klesvasken har jeg torke
stativ. Rimelige priser. Bestil
ling mottas. Har 2 typer.

Eksp. any.Vestfoid Trafo A.s

Vi har fellesferie fra 4/7 til 25/7.

           l

£kebero kapall
I anledning av inrrvielsesdagen blir det arfangert

EN SANG- OG MUSIKKSTUND
i kapellet idag klokken 19.00.

Medvirkende:
GUNVQR MJELVA, solist, Sandefjord Sangforening o.g

organist Ferd. Knudsen.
Byggekomiteens formann, Carl Falkenberg vil orientere

om byggearbeidet, Fri adgang for publikum.

Hdysvans
p& lager.

MASKINKOMPANJET.
Kongensgt. 32.
Telefon 64 037.

1957 Bedford 4.2 t. m/ tipp
1956 « ' ,'. 4.2 t. m/tipp
1955 Austin 4.5 t. m/ tipp
1955 Chevrolet 3.5 t. m/tipp
1952 « Varevogn

1000 kg.
Endel eldre lastevogneir med

og uten tipp.
OLE A. A/S.
Gladengvn. 9. Tlf. 67 57 31.

2. STYRMANN
3. MASKINIST

3. STYRMANN
ELEKTRIKER

3. MASKINIST

evt. med hustru som salohgpike sokes til
M/T <<KOLLSTEiN», 1.5.550 t. dw. toygget
19150, Erikstoerg B & W motor, 6300 IHK.
Tiltredelse Nord-Europa ca. 8. juli.

evt. med hustru som' messepike sokes til
M/T «KOLISKEGG», 15.500 t. dw. foygget
1050. Tiltredelse i Lissabon ca. 12. juli.

sokes til M/S «KOLLBJORG» 13.000 t. dw.
.bygget 1950. Erikstoerg B & W motor,
6.900 IHK. Tiltredelse i Japan ca. 14. juli.

ODD BERG,
Haakon VILs gt. 1, Oslo, telefon 42 71 76.

BRUBEKJOLER
Off

SELSKAPSKJOLER
tilleie.

Gunn Manufaktur.
Telefon 63 765.

Larviki

«BLOMSTERHAVEN»

Nytt svensk ojrkester !
laften fulitegnet !

Bordbestillinger til imorgen
v/ hovm. Tlf. 3800.

MASKINSJEF
evt. vikar sokes til M/T «KOLLSKEGG»,
15.500 t. dw. bygget 1960. Eriksberg
B & W motor, 6.300 IHK. Tiltredelse i
Lissabon ca. 12. juli..

ODD BERG,
Haakon VII.s gt. 1, Oslo, telefon 42 7176.

Efektromontor

sokes for arbeide pa hoy- og lavspenniiigsanlegg. En yngre
kar med montorsertifikat og noe praksis foretrekkes.

Lonn ifolge statens regulativ kl. 8, f. t. kr. 12.761,—, s'tig
ende til kr. 15.5&9,—.

Skriftlig henvendelse innen 16. juli d. a. til
VESTFOLD KRAFTSELSKAP,

Tonsberg.

ser vi pa kjoler.
Like rimelig som
stoff og spoler.

Vi har som Motto
Rimelig og go.

Gydaliidresen&CO.
Kongensgt. 24 - Tlf. 63 261.



Raufoss -mopeden

Ualminnelig solid og robust konstruksjon.
Ypperlig fjæring og fremragende kjøre

skaper. Overlegen trekk-kraft med 2,6 Hk.
Fredag 1. juli 1960.

Kinesiske tropper konsentreres Billigere sjoko
lade fra idag

Raufoss-mopeden gir Dem en herlig følelse
av å «flyte» framover takket være ekstra solid

rammekonstruksjon og dobbeltvirkende fjærben.
Zundapp-motoren, usvikelig driftsikker med

ftbesparende kjølesystem, gjør Raufoss-mopeden
til en bakkeklyver av dimensjoner, og med

sparsomt bensinforbruk! Moderne teknikk gjør
vifte overflødig på Zundapp-motoren.ved Indias

menstøtet kostet en nepale
sisk offiser livet mens kine
serne bortførte 16 soldater.
Episoden er slått stort opp i
indisk presse som. ellers i
sine kommentarer speiler av
den -engstelse man føler for
utviklingen.

grense Oslo: (NTB) Stortingets
vedtak om å redusere avgiften
på spisesjokolade og sukker
varer fra 90 til 60 prosent set
tes ut i livet fredag 1. juli.
Samtidig har sjokoladeindu
strien fått anledning til å kjø
pe tørrmelk og glykose til ver
densmarkedéts priser. For
andringen vil føre til at sjoko
laden blir billigere. Således vil
sjokoladeplatene som hittil har
kostet en krone herefter koste
75 øre, og 50 øres artikler vil
koste 40 øre.

utviklingen
sikker vinner \W O' i dagens lep. I

Indisk engstelse for
NewDehli: (NTB—Reuter) Det kom torsdag nye «of

fisielle meldinger til New Dehli om at den kinesiske folkerepu
blikken konsentrerer tropper og militært materiell, like ved
grensen med India. Den militære oppladningen finner sted i
Yatung-dalen som støter opp til Sikkim-provinsen.

DEN AMERIKANSKE
viseutenriksminister Douglas
Dillon kommer til Beograd 17.
juli på et fire dagers besøk for
å ha samtaler med president
Tito og andre fremtredende
jugoslaviske kommunistledere.

Lensmenn rundt styrebordet
Reuters medarbeider i nepalesiske styrker i det sis-

Calcutta melder at sammen- te blir tattisom et varsel ora
støtet mellom kinesiske og den fare som truer. Sam-

Vest-berlinere til
Vest-tyske styrker?EFTAfraidag

Oslo, 30. juni Sovfelnote til Vestmaktene
(NTB) Fra imorgen, fredag 1. juli, er Norge medlem av

det europeiske frihandelsforbund, EFTA. På det nuværende
tidspunkt er det vanskelig å si hvilke direkte følger den gener
elle 20 prosent reduksjon av de gjeldende tollsatser (unntatt
jordbruks- og fiskerisektoren) vil få i første omgang, men det
er på det rene at de indirekte virkninger gjør seg gjeldende
méd en gang.

Moskva: (NTB—Reu-
ter) Sovjet-Samveldet har
sendt De forente stater,
Storbritannia og Frankrike
en note som gjelder angive
lig rekruttering av ungdom
i Vest-Berlin til Vest-Tysk
lands væpnedé styrker. Ef

ter det som blir sagt på godt
underrettet hold i Moskva
truer ikke Sovjet-Samvel
det med noen aksjon i den
ne saken. Innholdet i note
ne vil bh gjort kjent fre
dag.Før Stortinget tok sommerferie, vedtak -det å sette ned

tollsatsene for en del viktige råstoffers vedkommende. Det
dreier seg først og fremst om å fjerne råstofftoll som kan
svekke norsk industris konkurranseevne. Blant de varer som
hereftér blir tollfrie, er ull. Det er dessuten gitt midlertidig toll
frihet for en del varer som er belagt med fiskal toll, som sitrus
frukter, rå ris, te, rosiner, aprikoser og svisker.

Norsk jordbruks arbeids
inntekt steget 10 pst,

1,3 milliarder kr. for 1959-60

Her er styret i Norges Lens
mannslag samlet for å gjøre j
klart tijL landsmøtet som be
gynner idag. Fra venstre lens-

mann Albert Scheie, Førde, ge- Gjerdrum, lensmann Erling
neralsekretær Eivind Halle, Mentzoni, Bodin og lensmann
lensmann Oddmund Hoel, Op- Olav Riisdal, Sauda,
dal, lensmann J. H. Bruun,

Wilhelmsens jybileums- IPADI©Kjølig mottagelse
Krusjtsjov i Wien

for
PROGRAMMETskip overlevertOslo: (NTB) Til tross for

tørken over Øst- og Sørlandet
i 1959 gikk arbeidsinntekten i
jordbruket opp med ca. 10 pro
sent fra 1958/59 til 1959/60
når man ser landet under ett,
heter det i en innstilling om
totalregnskap og totalbudsjett
for jordbruket som budsjett
nevnden for jordbruket nu har
lagt frem. Imidlertid må man
regne med store distriktsvise
variasjoner i inntektsutviklin
gen.

Den totale arbeidsinntekt i
jordbruket er beregnet til 1199
mill. kroner i revidert regn
skap for 1958/59 og til 1315
mill. kroner i foreløbig regn
skap for 1959/60.

Fredag 1. juli.
6.40: Morgenmelodier.
8.15: Andakt. Pastor Enok Ådnøy.

Tekst: Lukas 15, 31. Salme
nummer: Landstad: 26> .v.
I—2 og 3.

8.35: For husmødre.
8.40: Barnetime for de minste.

11.35: Musikk til arbeidet.
13.30: Grammofonkonsert.
16.30: Offisielt fra statsråd.
16.40: Underholdningstrioen.
17.05: Jazz.
17.40: Rekefisket. Foredrag av dr.

philos: Birger Rasmussen.
18.00: Romanser av Franz Schubert.

Bjarne Buntz.
18.20: Kort om sport.
18.35: Nye Wergeland-bøker. Uni

versitetslektor Rolf Nettum
taler om «Henrik Wergelands
skrifter».

19.45: Verdens flyktningieår.

Igår overtok Wilh. Wilhelm
sen sin 52. nybygging efter kri
gen, cargolineren «Tønsberg»,
som gikk ut fra Kaldnes / på
prøvetur. Skipet er en apen
shelterdekker på ca. 10 000 t.
dw. og ble sjøsatt 21. mars som
verkstedets byggenummer 145.
Det er en «baklader» og søster
skip til rederiets «Tricolor» og
«Toledo», begge levert i januar
iår fra Eriksberg. Disse tre Gr
med i en serie på 5 bakladere,
som er resultatet av et intimt
samarbeid mellom Eriksberg,
Wilh. Wilhelmsen og Kaldnen.
Hovedmaskineriet består av en
enkeltvirkende 2-takts Aker—
B&W-dieselmotor på 12.500
bhk. ok kontrahert fatr er 17,5
knop.

Neste år kan firmaet Wilh.
Wilhelmsen som kjent feire sitt
100-års jubileum. Det ble
grunnlagt i Tønsberg der alle
skip tilhørende dette Norges
største rederi er registrert.
«Tønsberg» er rederiets 5. ny

bygning fra Kaldnes siden 1951
og vil med overtagelsen inngå
som et ledd i det forestående
jubileum.

«Tønsberg» skal gjøre sin
første tur i Australia-linjen og
skal begynne å laste i Østersjø
havn. I Oslo skal skipet laste i
midten av juli. Fører er kap
tein Hans Akselsen med Hans
J. Nilsen som maskinsjef. Iste
styrmann er Jan Rød.

Bare noen tusen mennesker gatene
Wien: (NTB—Reuter)

Statsminister Krusjtsjov gjen
tok Sovjet-Samveldets ønske
om fredelig sameksistens da
han torsdag kom på offisielt
besøk til Østerrike og fikk den
kjøligste mottagelsé hittil på
sine utenlandsreiser. Noen få
tusener var møtt frem i Wiens
gater for å se øst-blokkens le
dende mann.

var bare de kommunistiske
lands diplomater og deresfa
milier som klappet og vinket
til Krusjtsjov da han smilende
kom ned fra flyet. De vestlige
diplomater i Wien var ikke en
gang møtt frem på flyplassen.

For driftsåret ; l96o/61 er det
budsjettert medlen arbeids
inntekt på 1371 mill. kroner.
Årsakene til inntektsstignin
gen er bl. a. store avlinger på
Vestlandet og i Trøndelag.

Under kjøreturen - inn til
byen var det utkalt store poli
tistyrker, fordi man fryktet at
de mange ungarske flyktninger
i Østerrike ville gjøre et an
slag mot Krusjtsjovs liv. Det
kom imidlertid ikke til alvorli
ge episoder. To. studenter som
ropte Hitler, ble slått i gaten
av kommunister.

Bil ta 2500 kroner

solgt for 4000
Besøket i Østerrike er den

første offisielle visitt Krusjt
sjov avlegger i et vestlig land
efter sammenbruddet under
toppmøtet i Paris. På flyplas
sen var det møtt frem noen
hundre mennesker, men det

Tjenestetideii avgjøres
først ved nyttårstider? Tønsberg byrett har behand

let en straffesak mot dispo
nenten i et bllfirma i Tøns
berg, som i november 1956
solgte en 1934-modell Ford ju
nior personbil til en Oslo
mann for 4000 kroner, mens
taksten som senere ble foretatt
viste at bilen ikke var verd
mer enn 2500 kroner, - i ny
reparert stand. Disponenten
har fått et forelegg med inn
dragning eller tilbakebetaling
av de 2800 kroner det regnes
med at han har tatt for meget
for bilen. Han har nektet å
vedta forelegget og derfor
gikk saken til retten.

Aktor i saken var politiad
jutant Ingvald Falch, og saken
ble administrert av kst. soren
skriver Olav Hestenes. 0.r.-
sakfører Emil Stang Lund
møtte som forsvarer. Flere
vidner ble avhørt og dommen
faller senere.

Sluttaksjonen.
20.15: Arne Eggen: Sonate for fio

lin og klaver, a-moll. Erling
Røberg og Aslaug Evju Black
stad. .

20.40: Søkelys på demokratiet.Det parlamentariske utvalg
høst

leverer
Professor Arne Næss

Belgia fikk
for selvstendigheten

ikke takk innstilling 21.00: Norske populærkomponister:
Andreas Berg.

21.30: Den vide verden.
22.30: Vlado Perlemuter, klaver,

-med Filharmonisk Selskaps
orkester. Dirigent: John
Pritchard. Ravel: Klaver

. konsert for venstre hand, i en
sats. To stykker fra «Miroirs»..

23.00: Slutt. .

Oslo: En avgjøreise omkring
tjenestetiden har vært bebu
det gang på gang. Efter hva
«Mannskapsavisa» forstår er
det imidlertid små chanser for
at saken kan bli avgjort før
bortimot nyttår. Det parlamen
tariske utvalg er ennu ikke
ferdig med sin behandling av
saken. Utvalgets formann,
stortingspresident Nils Lang
he 11 e, opplyser at utvalget
har drøftet saken endél ganger
og at utvalget vil møtes igjen
10. august og holde møter et
par dager. Utvalget regner
med å ha sin innstilling ferdig
til Stortinget møtes 5. okto
ber, og vil da tre i kontakt
med de respektive grupper.
Hvor lang tid Regjeringen vil
trenge for å legge frem sin
proposisjon, er uvisst. Hvor
vidt det er chanser for å kom*

me frem til enighet i det par
lamentariske utvalg, vir Lang
helle ikke ha uttalt noe om.

Hvis Stortinget kommer til
at det er forsvarlig å sette ned
tjenestetidén, vil det enda måt
te gå ådskillig tid før nedset
telsen får effektiv virkning.

Danmark hår satt ned tjene
stetidén fra 16 til 12 måneder.
Hæren har der 1700 vervede,
men trenger 4000 til for å
kompensere den"nedsatte tje
nestetid. Betingelsen er at det
nødvendige antall menige er
på plass før tjenestetidén blir
satt ned.

Ferhat Abbas ikke
til Paris på vilkår

Slutt på slaveriets epoke
i Kongo, sa Lumumba

fra Melun
FJERNSYNET:

11.00-—14.00: Prøvebilde og film.
15.30: Fra tennisturneringen i
Wimbledon. (Finale herresingle).
21.50—23.10: KenHughes: «Kapp
løpningen». T.V.-teatern (Sveri
ges Radio).

Leopoldville: (NTB—
AFP—Reuter) Kong Baudouin
proklamerte ved en høytide
lighet i Leopoldville torsdag
Kongos uavhengighet, og måt
te umiddelbart efterpå høre på
at den nye statens politiske
ledere gikk i rette med ham
fordi landet ikke hadde fått sin
selvstendighet før og uten
blodsutgydelser.

Uavhengighetserklæringen
ble undertegnet av kongen og
av de kongolesiske lederne ved
en høytidelighet i Kongos na
sjonalforsamling. Kongen ut
talte at han personlig og det
belgiske folk med glede er
kjente at Kongo nu var blitt
en- suveren stat. Men i sine
svartaler takket hverken pre
sident Joseph Kasavubu eller
statsminister Patrice Lumum

ba Belgia for uavhengigheten.
Lumumba erklærte at alle

innbyggere i Kongo vil huske
hvordan landet vant sin uav
hengighet gjennom en kamp
som vår <pregét aV tårer, ild
og blod. Kong Baudouin rød
met svakt, men hørte tålmodig
på Lumumbas og Kasavubus'
taler til de var slutt. Lumum
bas tale var særlig skarp, og
han betegnet uavhengighets
erklæringen som slutten på
«slaveriets epoke».

Tunis: (NTB—Reuter)
Kilder som står den algirske
opprørsregjeringen nær uttal
te torsdag at de ikke vil ta an
svaret for å avbryte kontak
ten med den franske regjerin
gen, men at FLN-regjeringens
leder Ferhat Abbas ikke vil
reise til Paris på de vilkår som
ble gjort kjent for de algirske
utsendingene under møtene i
Melun.

Lørdag 2. juli.
6.40: Morgenmelodier.
8.15: Andakt. Skriftlesning ved

pastor Leif Marthinsen.
8.35: For husmødre.
8.40: For barna: «Reisen til Sør-

I det danske flyvåpnet anser
man det ikke formålstjenlig å
bruke vernepliktige med un
der 16 måneders tjenestetid i
noen utstrekning, og tjeneste
tiden blir derfor opprettholdt
til det er vervet ytterligere
950 mann. I Marinen er tjene
stetiden redusert fra 16 til 14
måneder.

landet» av Marie Hamsun.
Melodier av Ivar Skårset.

11.35: Hus og hjem. Vår medsøster
burmeserinnen. Lærerinne
Alma Nordal forteller.

11.55: Formiddagskonsert.
15.30: Trafikk og musikk.
16.35: Eftermiddagskonsert.
17.15: Teatrene i juni. Glimt fra

Stemningen for handling er
så sterk over hele verden at
man får håpe at den franske
regjering vil myke opp sitt
standpunkt, ble det sagt.

To nye stater idag
Accra, 30. juni Ghanas siste nasjonalforsam

ling etter den gamle forfatnin
gen. Han understreket i en ta
le at forfatningen er blitt end
ret under vennskapelige for
hold uten blodsutgydelse eller
bitterhet.

(NTB—AFP) Ghana blir
republikk fra midnatt, og den
britiske generalguvernør lord
Listowel oppløste torsdag

månedens teaterliv.
17.53: Pass på!
18.00: Barnetimen. «Fram» mot

Nordpolen. 9. hørespill om
Fridtjof Nansen.

19.30: Verdens flyktningeår.
Sluttaksjonen.

20.00: Saint-Saéns og Dukas. Fil
harmonisk Selskaps orkester.
Dirigent: Odd Griiner-Hegge.
Solist: Arve Tellefsen, fiolin.

20.25: «Hør gjøken, den galer ».
Utsnitt fra jubileumsrevyen i
Sandnes.
Fra amerikanske operetter.

Kringkastingsorkestret.
21.45: Lørdagskåseri.

«Tiger» ble avslørt av
Leopoldville: (NTB

—Reuter) Kanonsalutter ble
avfyrt i Leopoldville torsdag
formiddag for å markere pro
klameringen av en ny uavhen
gig afrikansk stat republik
ken Kongo. Store festligheter
finner-sted i anledning av Kon
gos overgang fra belgisk koloni
til selvstendig stat.

Købmhavn-politiet
Oppga å være orerfaH i Nyhafn

København XNTB—RB) Den
30-årige nordmannen, som un
der dekknavnet «Tiger» ledet
ungdomsbanden som begikk
innbruddet på Jessnes stasjon,
ble avslørt av politiet i Køben
havn efterat han hadde hen
vendt seg på politistasjonen og
fortalt at han var blitt over
falt i Nyhavn.

«Tiger» hadde sammen med
en venninne flyktet til Dan
mark efter at banden hadde
stjålet 19 000 kroner på Jess
nes stasjon. Det danske politi
fikk mistanke da en mystisk

«amerikaner» kom til hoved
politistasjonen i København
og oppgav at han var blitt
overfalt i Nyhavn. Mannen,
som hadde oppgitt falsk navn,

.innviklet seg under forklarin
|gen i så mange selvmotsigel
ser at politiet til slutt gikk til
arrestasjon. Kort efter anholdt
politiet også hans venninne p ;i
et hotell i København. Under
sterk politibevoktning ble pa
ret onsdag overført til Oslo.

Hverken «Tiger» eller hans
( venninne hadde penger på seg
da de ble tatt.

Handelsminister Hayato Ike
da betraktes i Tokio som sik
ker statsminister efter den nu
værende Kishi. Av Carl Hambro.

22.30: Til underholdning og dans
23.30: Slutt.
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ARBEIDSKLÆR

AUG, f. HORN A/S - MOSS. u

en hjelpende vask &* *

\gw hender og ansikt
* uten vann, sepe og handkle

FJERNSYNET:
12.00—14.00: Prøvebilde.
15.30: Fra tennisturneringen i
Wimbledon. (Finale damesingle).
20.45: Dagsrevyen.
21.05:—22.30: «Den svarte ørnen»
(Aquila Nera). Italiensk film med

«Rossano Brazzi.
Fåes iparfymerierummaammmmmaammaaaiåammatmmmam Trykt 1 A/S

BERLIN

Velkommen til Berlin! Og reis
nar det passer Dera i tiden juni
til September. Avreise over 3.
dag. Tog Trelleborg. Ferje
Trelleborg Sassnitz. Tog
Sassnitz Berlin. Visering og
hotell inngar i prisen. De kan
velge mellom to onskereiser:

Berlin populser 6 dager, med
frokost og middag hver dag
under Berlin-besoket, sight
seeingtur gjennom bade ost

og og reiseledere
som gir Dem rad og.veilednin
ger. Pris kr. 376,
Berlin pa egen hind
6 dager, med vaerelse og fro
kost. Turledere folger med pa
reisen Trelleborg—Berlin og
tilbake. Pris kr. 321,
Alle priser gjelder fra Oslo.
Pa reisen fra Deres hjemsted
og til Oslo far De 25% mode
rasjon.
Arrangerer:
NSB og Sveriges Statsbaner.
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