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Herluf Tuft vil passe på strendene sine
Ser seg lei på karavanene av

gymnasium

biler og sykkeler til SolMka

Flere eim 30 kan ikke
tas opp

Leirstedtt er vårt fgei, men stranden apen
for alle, sier So!l»kkabestyreren

Det er stor interesse for
økonomisk gymnasium, sier
direktør Erling Groth ved
Handelsgymnasiet til Sande
fjords Blad. Det har meldt seg
41 søkere og vi kan ikke gi
mere enn 30 plass i klassen.
Der er vi nødsaget til å la re
sultatene avgjøre og da vil
jeg gjerne gjøre oppmerksom
på at mange har unnlatt å
sende med avskrift av sine
papirer. De risikerer faktisk å
bli satt utenfor.
Til
har det meldt
seg 24 mens 10;;har meldt seg
til sekretærlinjen. Her reg
ner vi at flere vil komme til
i ferien.
Tii de.to årskullene i han
delskolen har det meldt seg
&6 søkere.

Av en annonse i avisen torsdag
kan det se ut som det er en
kontrovers ute på Solløkka
mellom Herluf Tuft og leirste
det til Metodistkirkens Ung
domsforbund. Det er svaberget
vest for Solløkkastranden det
gjelder. Dette svaberget er
blitt benyttet av Solløkka ~be
søkende ihvertfall de siste 10
år, også da Vennskap hadde
stedet. Stranden har jo ikke
vært til å bade fra i en år
rekke.
Bestyreren på Solløkka, Rei
dar Ekeberg, er lite villig til
å si noe om saken.
Vi skal
passe på at folk fra vårt leir
sted ikke går over på andres
eiendom, sier han. Vi holder

Hvalfangsten slutt
ved Færøyene?
Ingen har mot til

prøve me r

Solløkkastranden apen for al
menheten. De kan komme med
biler om de vil. Denne uken har
vi Sandar formannskaps tilla
telse til å stenge stranden for
almenheten, men vi benytter
oss ikke av den retten. Imidlec
tid mener vi at folk som kom
mer for å bade ikke har noe
oppe i selve leirområdet å gjø
re. Der må vi få bestemme seiv.
Herluf Tuft har noen kom
mentarer:
De tilreisende til
Metodistkirkens leirsted inva
derer andres eiendom, mens
leirstedet blir stengt for andre.
Det synes jeg ikke er noe bra
trekk, sier Herluf Tuft. Vi får
besøk av fremmede mennesker
som vi ikke har noe med
og
jeg må holde av strand til mi
ne hyttefolk og naboer som
har badet her i alle år. Forrige
søndag så blokerte karavanene
av sykler og biler adgangen til
hyttene på min eiendom.
La oss se litt på hva Fri
luftsloven av 1957 sier. Lovens
ånd kan man vel si er i første
rekke å vise hensyn overfor
hverandre. Det står at man
kan ferdes i utmark til fots
hele året når det skjer hen
synsfullt og med varsomhet.
Enhver har rett til for kortere
tid å dra i land båt på strand
strekning i utmark, men det

er ikke tillått å benytte kai el
ler brygge uten eierens eller
brukerens samtykke. Det heter
videre at enhver har rett til å
bade i sjøen fra strand i ut
mark eller fra båt, når det
skjer i rimelig avstand fra be
bodd hus (hytte) og uten util
børlig fortrengsel eller ulempe
for andre. Plass til rasting,
solbad, overnatting eller lig
nende må ikke taes i innmark
uten eierens eller brukerens
samtykke. I utmark derimot
kan man gjøre det når det ik
ke er utilbørlig fortrengsel eller
til ulempe for andre. Telt må
ikke settes opp så nær bebodd
hus (hytte) at det forstyrrer
beboernes fred og i hvertfa1 !
ikke nærmere enn 150 meter.
Og så hva loven definerer
som innmark og utmark: Som
innmark eller like med inn
mark regnes i loven gardsplass,
hustomt, dyrket mark, eng
slått, kulturbeite og skogsplan
tefelt samt lignende område
hvor almenhetens ferdsel vil
være til utilbørlig fortrengsel
for eier eller bruker. Udyrkede,
mindre grunn stykker som lig
ger i dyrket mark eller eng
slått eller er gjerdet inn sam
men med slikt område, regnes
også like med innmark. Det
samme gjelder område for in
dustrielt eller annet særlig
øyemed
hvor
almenhetens
ferdsel vil være til utilbørlig
fortrengsel for eier, bruker el
ler andre. Med utmark mener
loven udyrket mark som i hen
hold til det foregående ikke
regnes som innmark.
Friluftsloven gjelder i San
dar, men kommunestyret kan
ta visse forbehold. Noe slikt er
ikke gjort gjeldende i Sandar.

hvalbåtene hugges opp
Thorshavn, 1. juli (AP)
Det kan nu tas for gitt at det
er slutt på Fserøyenes' • stor
hvalfangst. I; disse dager er
fire av de to hvalstasjonenes
seks hvalbåter blitt solgt til
opphugging til et maskin
verksted i Tverå på Suderøy.
Det forlyder åi prisen beløper
seg til ialt eå. 160.00 D kroner.
Det ventes at de to siste

dampdrevne hvalbåtene vil
bli solgt til opphugging i nær
fremtid.
Storhvalen som inntil 'for
10—15 år siden ennu opptråd
te i ganske stort antall ved
Færøyene, er i de siste år
nesten forsvunnet, og ingen
har idag mot til å prøve å
gjenoppta driften av hvalsta
sjonene.

setninger har en overgang, en
kontinuitet, en forbindelse
så
ikke når det gjelder liv og død.
Da har vi, når det kommer til
stykket, bare .-ett håp, og det er
vel gjennomført
nu skal byg Jesus Kristus. Det-er det/eneste
get og alt det som smykker det, håp som betyr noe.
innvies.
Ethvert hus har en
sjel, en hemmelighet, sin herre.
Det er et sakralbygg vi inn
I de år som kommer, vil intet
annet navn 'bli nevnt så ofte i vier i dag, det er himmerikets
Ekeberg kapell som Jesu Kristi forgard, som det er blitt ut
navn. Vi vil at det skal være trykt. Og det er godt å vite at
slik, og at det skal være slik det er sammenheng mellom or
det og alt det som lyser mot oss
fra første øyeblikk av.
På en dag som denne, sa bi fra huset og fra kunsten. Bi
skopen videre, er det to følel skopen ønsket til lykke med det
ser som er fremherskende. På nye bygg, han ønsket kunstner
den ene side føler man gleden ne til lykke og mente det måtte
over å ha fått et så skjønt bygg være fryktelig morsomt å arbei
som dette
på den annen side de med i kontinuiteten gjen
har vi alvoret, når vi tenker på nom de mange, mange hundre
hva dette hus skal brukas til, år. Det må også være fryktelig
når vi tenker på alle de tårer morsomt, sa Skard, å ha vært
som skal felles her. Det er sam med på å gi gåver til dette
tidig motsetningen mellom liv skjønne byggverk, og å ta imot
og død, den sværeste av alle en slik gave som: dette.
Mens forsamlingen sto, inn
motsetninger. Alle andre mot-

yiet biskopen 'bygget i Vår Her
re Jesu navn.
Unisont ble sunget «Dype stil
le, sterke milde», og Gunvor
Mjelva sang Edvard Griegs
«Den store, hvite flokk».
Byggekomiteens formann, Carl
Falkenberg, leste beretningen
om byggets historie, fra den
første begynnelsen i 1937 da
den første krematoriekomite
ble nedsatt med sogneprest
Grimsøe som formann, og frem
til fullførelsen i dag. Vi gjenga
i går det vesentligste av denne
beretning. Byggearbeidet ble
igangsatt den 8. mai 1957. FalForts. side 3.
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Sandefjord og Sandars nye krematorium
Ekeberg Ka
pell med krematorium
ble igår høytidelig innviet. Det var
lagt opp et enkelt og meget verdig program som ramme om inn
vielsen, som ble foretatt av Tunsberg-bispen Bjarne Skard.
Nærmere 200 spesielt innbudte gjester overvar høytideligheten
som ble minutiøst og sikkert gjennomført. Byggekomitéens for
mann, Carl Falkenberg, overrakte bygget
ved en symbolsk
gullnøkkel
til de to kommuner ved Sandefjords ordfører,
Kjeld Hansen-Juist, som igjen oVerrakte nøkkelen til formannen
i Sandefjord Menighetsråd, Even Skagen.
Fem minutter før klokken 13
begynte krematoriets klokker å
kime, og mens forsamlingen
reiste seg kom prestene i prose
sjon inn og tok plass på hver
side av katafalken. I spissen
gikk biskop Bjarne Skard, og
derefter fulgte prost Kr. Ljos
tveit, fhv. prost Ole A. B. Prytz
og prestene i Sandefjord og
Sandar.
Da krematorie-klokkene had
de slått 13-slaget, istemte kor
og solist
Sandefjords Sang

forening og sangerinnen Gunvor
Mjelva, assistert av Trygve
Eriksen, fiolin, og Ferd. Knud
sen, orgel, Lewis Careys mek
tige og vidunderlig vakre «Nær
mere deg, min Gud», i Thomas
Becks arrangement, hvorefter
ble sunget unisont «Min sjel,
min sjej, lov Herren».
Sin innvielsestale innledet bi
skop Skard med å si at det er
en minneverdig anledning som
har ført oss sammen i dag. Et
svært verk er ført til ende og
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Sandefjordsmann
ny regirøentssjef
Oslo, 1. juli
(NTB) I statsråd idag er sje
fen for infanteriets skyte- og
vinterskole, v/ Terningmoen,
oberstløytnant Hugo Haraldsen,
utnevnt til oberst og beordret
til tjeneste som sjef for NordTrøndelag kombinert regiment
nr. 13.
Oberst Haraldsen er født i
Svolvær 1918. Han ble løytnant
efter krigsskolen i 1940, kaptein
i 1944, major i 1950 og oberst
løytnant i 1953. Av militær ut
dannelse har han bl. a. en rek
ke kurser i England under kri
gen, den svenske krigshogsko
lan 1947—49 og forsvarets høy
skole 1959.

Skoledirektøren underkjenner
ansettelsen av Olav Bjørvik
Sandefjord skolestyre må på ny ansette
overlærer ved folkeskolen
keres utdannelse, uttaler skole
direktøren bl. a.:
Efter <?n
nærmere vurdering av de to
søkeres kvalifikasjoner, ut fra
de foreliggende opplysninger og
prinsipielt syn, finner skoledi
rektøren å måtte slutte seg til
mindretallet i skolestyret, idet
man mener at Mads Bjørvik
blir å ansette som overlærer.
Efter dette må saken tas opp
på nytt, og ved den nye be
handling har skolestyret kun
anledning til å stemme enten
på Olav Bjørvik eller Mads
Efter krigen har oberst Ha Bjørvik, og det vil si at det kan
raldsen bl. a. tjenestegjort som ikke stemmes på noen av de
inspeksjonsoffiser ved krigs øvrige søkere som nr. 1.
skolen, som stabssjef hos in
fanteriinspektøren og som in
struktør ved hærens stabsskole.
Siden 1955 har han vært sjef
for infanteriets skyte- og vin
terskole.
Oberst Haraldsen er sønn av
adjunkt Bredo Haraldsen som
var ansatt ved Sandefjord høy
ere skole i en lang årrekke og
Kiosktyven fra Haukerød,
dessuten var kjent som inspek den 45 år gamle mannen fra
tør i Folkeakademiet.
Ski som gjorde innbrudd, hos
kjøpmann Odd Haugen, ble
dømt til 6 måneders fengsel i
forhørsretten igår.
Mannen
vedtok på stedet. Han hadde 5
dommer på seg fra før. Tyveriet
gjaldt sigaretter, sigarettpapir,
piper, rullemaskiner etc.
Skoledirektøren i Tunsberg,
Aksel Skjemstad, har bedt
Sandefjord skolestyre på ny å
behandle saken om ansettelse
av overlærer. Olav Bjørvik ble
ansatt med 9 stemmer, mens
Mads Bjørvik fikk 4 stemmer.
Ved ansettelser i slike stillin
ger, bemerker skoledirektøren,
må man ta rimelig hensyn til
utdannelse, tjenestetid og even
tuell administrativ erfaring.
Efter å ha referert de to sø-

Kiosktyven
fra Hankerød
fikk 6 måneder

Sverre Westby
vaktmester på
Sandar
Åldershjem
Det meldte seg 35 søkere til

den ledige vaktmesterstillingen
skrudde dem på en annen
ved Sandar Åldershjem. Sandar
Igår ettermiddag ble skiltene
formannskap behandlet saken'
i siste møte og ansatte Sverre på en personbil som sto parkert
i Peter Grønsgate meldt stjålet.
Westby i stillingen.
Politiet såtte straks i gang ef
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Arbeidssituasjonen bra
Men adskillige skoleelever er
«Du, det stemmer det der med cold crecm såpen
Linda. Har ikke kjent noe så behagelig for huden før!
Her 1 går prøvde jeg den nye
cold cream såpen Linda
og
du verden for en forskjell det
var! Det var akkurat som fløte
skum, skjønner du, og huden
min ble så myk og behagelig

uten heskjeftigeise

Esso anlegget har 90 mann herfrå

etterpå. Og så sånn herlig frisk
duft, da!
Prøv Linda du også.
Jeg for
min del har aldri kjent maken
til såpe.»

Ny produksjonsmetode har
gitt en bedre toalettsåpe:

Iånda
med cold crum

Biskop Bjarne Skard innvier Ekeberg Kapell.

Vi har adskillig skole
elever som søker arbeide hos
oss nu om dagen, sier bestyrer
Kjell Hemsøe ved Arbeidsfor
midlingskontoret. Disse blir ik
ke registrert på vanlig måte og
figurerer derfor ikke i våre
faste statistikker. Ser vi bort
fra den ledige arbeidshjelpen
fra skolene vi faktisk har, så
er situasjonen meget gunstig.
Det er særlig Esso-anlegget
som beskjeftiger mange, alt i
alt er det ca. 90 herfrå distrik
tet som arbeider på Slagens tangen nu. Og til anlegget tas

Stjai skifter v
fra en bil -

det fortsatt inn folk, særlig rør
leggere og maskinfolk.
Ved månedskiftet var det 2
mann og 1 kvinne som var
helt arbeidsledig i Sandefjord
og 1 mann og 2 kvinner ledig i
Sandar. I løpet av juni ble det
meldt 81 ledige plasser som ble
besatt. Vi hadde 113 arbeids
søkende menn. 13 av tilsettin
gene var i kortvarige jobber.
Når det gjelder kvinner så
søkte 84 arbeide. Det ble meldt
ledig 95 plasser og kontoret til
satte 72 hvorav 6 i kortvarig
arbeide.

terforskning, og utpå kvelden
ble skiltene funnet på en par
kert folkevogn i' en av byens
gater. Karene biet litt senere
anholdt på er kafé i nærheten
av bilen. Det ble tatt blodprøve
•av begge to.
En av karene, en 34-åring frå
Sandar, skrudde av skiltene og
tok dem med seg til en kame
rat i Hedrum. Der ble de skrudd
på en uregistrert folkevoga
(innført fra Tyskland), og se
nere kjørte karene til Sande
fjord, såtte bilen fra seg og
gikk på kafé.
Dummere kunne det ikke
gjøres!

Takpapp

Rød - Grønn - Sort - Grå
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Arkitekt Arneberg har her skapt
noe av sitt beste
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Anders Jahres donasjon
og aktive støtte fremheves

Hvordan skaffe mer kapital?
I efterkrigstiden har kapitalbehovet i Norge vært langt
større enn nyskapningen av kapital, og med de perspektiver
som åpner seg for næringslivet i den kommende tid
det mest
nærliggende for oss er innpassingen i frihandelsforbundet
vil disse kapitalproblemer melde seg med stadig større tyngde.
Under sin tale på Bankforeningens årsmøte nylig kom
banksjef Sjur Lindebrække også inn på dette viktige spørsmål.
Det har i handel, industri og også i skogbruket vært pekt på
behovet for mellomlange kreditter til formål av stor betydning
for disse næringers effektive og konkurransekraft, og det er
også pekt på at egne finansieringsinstitutter ville være løs
ningen.
Det som er avgjørende både for de forskjellige næringer
og for samfunnet ellers er at det skapes ny kapital. Men, for å
bruke Lindebrækkes egne ord: «Opprettelsen av nye finansi
eringsinstitutter kan jo i seg seiv ikke skape tilgang på ny
kapital». Handel og industri får idag sin kapital fra de samme
kilder som det øvrige næringsliv, og disse kilder vil ikke vokse
om man forsøker å kanalisere i bestemte retninger. Det har,
som vi har sett her hjemme i efterkrigstiden, sine betenkelige
sider.
De norske forretningsbanker er selvsagt levende interessert
i disse spørsmål, som jo angår deres eget arbeidsfelt og som
også rører ved sentrale sider av vår pengemarkedsstruktur, skri
ver Bankforeningens organ «Økonomisk Revy». Bankforenin
gen har også tatt saken opp og har nedsatt et utvalg for å ut
rede disse spørsmål. Det skal ha kontakt med de forskjellige
næringsorganisasjoner og kredittinstituttet og skal legge frem
forslag om den nødvendige omlegning av kredittpolitikken på
dette område.
En løsning av dette problem vil kunne tilføre vårt penge
marked ny kapital og gi våre innarbeidede kredittinstitutter
muligheter for å løse disse oppgåver, som ligger innenfor ram
men av deres naturlige virkeområde. Det er å håpe at myndig
hetene vil se med forståelse på de forslag som blir lagt frem,
slutter bladet.
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Observasjoner
Barometerstand
765 mm
Temp. kl; 22 i går
10.5 gr
Høyeste temp. siste døgn 16.5 gr
Laveste temp. siste døgn 8.5 gr,
0.8 mm
Nedbør

Imorgen, søndag, fyller inge
niør Martin Yggeseth 75 år og
vil nok bli gjenstand for stor
oppmerksomhet fra slekt og si
ne mange venner her i byen og
distriktet.
Yggeseth er født i Asker og
er sønn av kaptein Andreas
Yggeseth. Han reiste tilsjøs i
ung alder og tok senere Oslo
tekniske skole, «elementær-tek
nik», og Horten Tekniske Skole.
Han dro ut igjen, var i noen år
maskinsjef i Den Norske Ame
rikalinje og oppholdt seg
et år i Montreal hvor han førte
tilsyn med to av linj ens nybyg
ninger. I denne tiden tok Ygge
seth også patent på oljesprede
re for dampkieler for Norge og
England. I 1932 kom Yggesetn
til Framnæs mek. Værksted
som underverksmester og ble
senere forfremmet til sjefdrifts
ingeniør. I denne tiden var Yg
geseth også medlem av sjøret
ten og ble meget benyttet som
takstmann.
Trygdede ag pensjonister
Yggeseth deltok også i det
i Vestfold skal i niorgen ha kommunale
liv som medlem av
stevne på Grimestad Pensjonat, bystyre og formannskap og som
Tjøme.
formann i Sandefjord Bad og
Vaskeri.
I 1953 sluttet Yggeseth ved
7 passasjerer reiste i går
fra Torp flyplass til Kristi Framnæs mek. Værksted efter
30 års virke og driver idag kon
ansand og det var ny rekord.
sulentvirksomhet sammen med
sin sønn. Sandefjords Blad vil
Hvalaksjer i går
gjerne stille seg i rekken av
Odd k 425.
gratulanter og ønsker ingeniør
Rosshavet k 400
Yggeseth til lykke på 75 års
dagen.
Ørnen k 425.

VÆRET
Nedbørsområdet over de øst
lige strøk av det østenfjellske
Hans Mikkelsen, Rødslia 9,
svekkes efter hvert, men luft Framnes, fyller 70 år måndag
massene er ustabile og det ven 4. juli.
tes regnbyger i dag, særlig i
de nordlige strøk østenfjells. Bryggepraten.
Temperaturen blir litt høyere
enn fredag. Værvarsler 'som
gjelder til i natt: Vestfold, Øst
fold: Nord-vest bris, skiftende
skydekke, stort sett opphold.
Værutsikter for søndag og
måndag: Overveiende bris mel
lom nord og nord-vest, fortsatt
litt kjølig værtype med enkelte
regnbyger, antagelig noe høye
re temperatur midt på dagen.
«Delphin» var fredag ferdig med

70 år

kokslossingen og gikk.
«Johannes Voss» låstet i går for
Øst-Tyskland og gikk herfrå via
Halden.
Kubåten «Moormacksaga» ven
tes til Sandefjord måndag med de
før omtalte «krøtter» for Sovjet
samveldet. Kjørne skal være av
Herfordshire-racen og skal være:
utskipet fra amerikansk havn i et
antall av 200
skal vi tro en
middagsavis i Oslo.
«Rutland II» kommer i dag, Og
hvis den ikke går forbi så kommer
«Rutland I» i morgen.
Falkøye er på ferie og benyttet
en av de-ns kostelige dager til å
krangle med spalteredaktøren fra
Sandefjord til Strømstad og tilbake
Født
igjen.
Sandefjord sykehus 1.7:
Han er så'n han! forklarte
Eva, f. Solbu og Andreas BK I, sam ikke kan 'begripe hva
Monsen, Hedrum
en gutt.
det er for noe særlig ved Strøm
Marit født Andersen og stad. Han har sikkert aldri vært
Nils Trygve Nilsen, Nøtterøy
der.
en gutt.
God søndag.
Grace Hospital, Vancouver B.
C.,. Canada:
Mary og Sverre
KINOENE UTENBYS
Hietanen har fått en sønn 18.6.
På Tønsberg Kino går i helgen
(John Francis).
«Chaplinparaden», en nyutsending
av «Et hundeliv», «På aksel gevær»
og «Pilegrimen».
På Kilden går den dramatiske
storfilmen «Denne jord er min»
KJELL's
med bl. a. Rock Hudson og Jean
Simmons.
På Munken i Larvik den tyske
«Broen».

Det er lyst for
stud. teen. Kjell Tvetene,
Nanset pr. Larvik, og tannlege
assistent Elsa Sem, Sandar.
revisjonsassistent Einar
Hellenes og kontorassistent Ag
nes Synnøve Egeland, begge
Hedrum.
hvalfanger Svein Mathisen,
Botne, og hmv. Liv Reidun Wær
haug, Nannestad.
snekker Bjarne Langås,
Sandar, og meierske Ingrid
Helgetveit, Sandefjord.
typograf Bjarne Kubberud,
Tønsberg, og ekspeditrise AnneMarie Pedersen, Sandar.

Telefon 63 330.
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Apoteket NORDSTJERNEN
har vakttjeneste lørdag og kom
mende uke. Alle hverdager vakt
til kl. 20.
Søn- og helligdager fra kl. 15
til kl. 19.

Lægevak!
Dr. MEYN.
Telefon 64 100.
(Kun øyeblikkelig hjelp).

Husiy
å fylle PROPANapparatene i god M|n
tid før sommerW7»l
Eneforhandler:
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Ekeberg-anlegget er det mest
moderne krematorium / Norge

Ikveld synger
Augustana-koret
i Sandefjord kirke

Efter innvielsen. av Ekeberg
kapell og krematorium igår ar
rangerte Sandefjord og Sandar
kommuner en lunsj på Park
Hotel for de ca. 200 gjester. San
dars ordfører, direktør Bjarne
Vangstein, ønsket velkom
men til bords og uttalte at de
to kommuner idag har opplevet
en stor dag. Det var stillet sto
re forventninger til det nye
krematorium, og det kan trygt
sies at man ikke er blitt skuffet
i forventningene. Ekeberg er
reist av de to kommuner med
betydelige private bidrag, og
dét er blitt et skjønt anlegg,
en vakker ramme om avskjeds
stunden.
Byggekomitéens
formann,
Carl Falkenberg, takket
biskop Skard og alle de øvrige
som bidro til å gjøre innvielsen
til en virkelig høytidsstund. Han
takket videre de bevilgende
myndigheter, alle bidragsyder
ne, alle dem som har skapt
Ekeberg kapell med kremato
rium. Falkenberg fremhevet
spesielt skipsreder Anders Jah
res storslagne gave. Han har

hele tiden fulgt arbeidet med
levende interesse og ydet aktiv
og verdifull støtte; Han sluttet
sin tale med hylde arkitekt
Arnstein Arneberg, som des
sverre var forhindret fra å være
til stede. Falkenberg fremhevet
at man i ett og alt har fulgt
Arnebergs planer, slik at han
har fått det akkurat som han
ville. Han siterte en uttalelse
av Arneberg som sa at han på
Ekeberg har skapt noe av sitt
beste.
Arkitekt Olav Platou, Ar
nebergs høyre hand og som har
ledet arbeidet i Arnebergs ånd,
bragte en hilsen fra Arneberg
og rettet en dypfølt takk til al
le dem som har vært med på å
skape byggverket. Han takket
også oppdragsgiverne, Sande
fjord og Sandar kommuner, på
vegne av alle dem som har fått
lov til å reise bygget. Platou
fremhevet det gode samarbei
de med byggekomiteen og nevn
te spesielt dens formann, Carl
Falkenberg, og sekretæren, by
gartner Tor Preede. Han takket
også de mange 1 gentile bidrags-

Rømme er populært
Sandar meieri øker salget
hundre prosent mai-måned
Økende driftstall overalt - unntatt for
skummet me\K
Sandar Meieris driftstall for
årets fem første måneder viser
en ganske pen økning i mot
tatt melk. Meieriet har tatt
imot 2 916 096 kilo og sam
menligner vi med fjoråret så
var det da på samme tid inn
veid 2 759 170 kilo.
Det beregnéde salg var ie
fem første måiieder 2 802 311
liter helmelk mot 2 624 195 li
ter ifjor.
Salget av fløte (35 prosent
krem) har gått opp fra 93 686
liter til 100 826 liter.

Bygg dyrkes mest —.ve/ 5000 mål
Oppgåvene fra jordbruks
tellingen i Hedrum i fjor for
telter at det i alt er 1374 bruk
i kommunen, og derav er 478
over 5 dekar.
Åker- og hageareatet sam
let utgjør 17.870' mål, og reg
ner man med slåtteeng, kul
turbeiter og eng; som ikke er
utnyttet, gir det et samlet
jordbruksareal på 34.088,8
mål.
Bygg er det som det dyrkes
mest av i Hedrum, nemlig

5003,6 mål, men havre kom
mer idke efter med 4.781,2 mål.
Hvetearealet er 925,6' mål,
blandkorn dyrkes over 154,4
mål, men rugarealet er bare
43 mål.
Potetarealet i Hedrum er
på 3940,6 mål.
Den oppdyrking av jord som
er skjedd siden forrige jord
brukstelling i 1949, viser full
dyrkning av i alt 657' .mål,
hvorav 325,1 mål er tatt fra
produktiv skog.

3. Sv. Hansen—Tenvik
296,0
4. N. Gundersen—j
O. Kristiansen
282,0
5. Bjelke—Moe, Sandefjord 275,5
6. Lauritsen—Skisåker
272,0
7. M. Andersen—Mørk,
Sandefjord
259,0
8. Reidarsen—Bakke, Skien 257,5
9. O. Hansen—R. Hansen
253,5
10. Karlsen—O. Hansen
252,0
11. Strand—Petersen, Sandefj. 215,0
12. Bryde m/ frue, Sandefjord'23l,s
13. Stappen—o. Larsen
218,5
14. Christensen—Berger
210,5
15. Myhre—Dåe Johansen
207,0
16. O. Johansen—
F. Dåe Johansen
187,5
Øst - vest.
1. Eriksen—Werner Andersen 291,5'

2. Edvardsen—T. Hansen
3. Østby—Pettersen
4. Kr. Hansen—R. Larsen,
Sandefjord
5. Fjeldvik—Bergmann
6. Viik—Andersen
7. Østby—Sørensen
8. O. Svendsen—H. Hansen
9. B. Thoresen—B. Løwe
10. Th. Klaveness—
Abrahamsen
11. Sørensen—Hansen
12. Bergan—Spetalen
13. M. Boesen—Holtan
14. Barfot—Etland
15. Fru Klaveness—R. Nilsen
16. Smith—Ohmsland
Jønnevald—Sommerback,
Skien
......-,-.-.v:-:-:

290,5
288,5
288,0
270,5
262,5
261,5
257,5
256,0
254,0
253,0
247,5
245,0
240,0
239,0
197,5
192,5

andre ord er innstilt på hard kost?
Og her serverer De meg hvit kake
av finsiktet hvete! Alminnelig, høf
lighet sier, at man skal ta visse
hensyn til gjestens smak. Vel kan
jeg spise finbakst, når ikke an
net er for hånden. Men jegi føre
trekker hel-korn
såvidt De vet
det?
Hva sier De? Den økende leve
standard? Levestandard, det betyr
å få det man har lyst på, ikke hva
andre bestemmer at man skal ha.
Vår levestandard var i høy grad av
hengig av en rikelig tilgang på he
stepærer. Men hvor er «pærene»
blitt av? De er «standardisert» vekk,
sammen med gampene! Hva på
står De? At hestene har fått det
bedre nu efter at traktorene kom i
sving. Hestepære-vås/ Hestene går
sin undergang i møte de. Men De
mener kanskje at den høyeste form
for levestandard det er å dø.
Får vi kompensasjon i form av
fløteis, sier De. 0.K.! Jeg innrøm
mer at jeg setter pris på den lille
forfriskningen, når den byr seg.
Men hvor ofte byr den seg? Folk
blankslikker iskrem-emballasjen.
Det er det rene uhellet hvis en
dropper en iskremklatt på gaten.
Fgår rotet jeg gjennom en hel pa
pirkurv utenfor en av byens godte
butikker uten å finne annet enn
tørt papir. Jeg gjør oppmerksom på
at jeg ikke eter cellulose.
VL ARRESTERER hermed direk
tør J. Kobro i Fellesmeieriet i Oslo.
I en uttalelse til Høires Pressekon
tor hevder han at kodestempling
av melkeemballasje er gjennomført
bl. a. i "Vestfold, uten at det har
ført til klager. Dette med fråvær av
klager er kanskje riktig nok. Men
fråværet skyldes i tilfelle ikke kode
stemplingen. Kodestempling; har vi
nemlig ikke innført ennu. Så sent

17 prosent trafikk-økningr
i sommer
Vel har vi vært optimist
iske i SAS når det gjelder tra
fikkøkningen fra år til år, men
det vi nu opplever overstiger
alle forventninger, sier direk
tør Johan Nerdrum, (opp
rinnelig fra Tønsberg), som
rykker inn som øverste leder av
SAS-Region Norge. Siden som
merprogrammet begynte 1. ap
ril har trafikken i Norge øket
med 17 prosent i forhold til i
fjor. Tallet stemmer ganske
godt med den oversikt man har
for hele rutenettet; der er
stigningen i øyeblikket
prosent. Den ene rekorden ry
ker efter den annen. Nest siste
uke i juni fløy det for eksem
pel 4041 SAS-passasjerer fra
Norge, det er mer enn toppuken
ifjor i juli. Også på innenlands
rutene rykker tallene i været,
og enda høyere var vi kom
met hvis vi ikke hadde hatt
jetforbud på Fornebu."
Dette siste bekymrer ham
meget, ikke minst fordi SASRegion Norge på denne måten
ikke kan yde den service man
gjerne vil på regionens eget
rutenett. Særlig Nord-Norge
blir dårligere betjent enn hvis
det hadde vært mulig å bruke
Caravelle til Bodø og Bardu
foss.
Det er imidlertid ikke rik
tig å snakke om noe trafikk
sammenbrudd, sier han. Vi har
forsinkelser, vi har utsettelser
og omdisponeringer, vi når ik
ke opp til den standard vi øn
sker og som vi bør kunne kla
re. Men ingen må tro at vi ikke
er på det rene med den situa
sjon vi er kommet opp i. Den
opptar oss meget, og vi gjør alt
som står i vår makt for å rette
på forholdene
som i går var i alle fall den melke
emballasje vi så
datostemp
-1 e t. Så sant Sandar fremdeles be
traktes som en del av Vestfold, og
så sant Sandar Meieri fremdeles er
en av fylkets stordistributører av
melk, så sant kan det ikke med
føye påståes at Vestfold kodestemp
ler melke-emballasjen. Med dette
slipper vi nådigst direktør Kobro
løs igjen, men bare på prøve.
EN MANN SOM KALLER SEG
«trofast leser» uttaler, at han synes
det går temmelig småtfmed sikrin
gen av farlige brønner. Det er ennu
endel slike farlige ogi overflødige
Drønner' å se.
Kan De nærmere angi hvilke?
Nei, det vil jeg ikke. Hvis jeg
lokaliserer brønnene, så kan nabo
ene lokalisere meg, og det bryr jeg
meg ikke noe større om. Men bare
skriv det De, at det fremdeles fin
nes farlige brønner som trenger å
sikres.
Ja, men når De ikke Vil for
telle hvor disse brønnene finnes,
så
Helt overflødig. Hvis rette ved
kommende tar seg en kontrolltur
rundt i distriktet, så finner de nok
snart disse brønnene. Men si ikke
at jeg har sagt det, sa leseren som
på ny understreket sin trofasthet.
OG SÅ KOM VAR Trofaste med
dette billede her som han omsorgs
fullt forklarte oss forestiller en
blomst.

Vi godtar forklaringen, samtidig
som vi lovpriser fotografen for den
iver hvormed han forsøker å fur
nere oss med avbildninger av di
striktets flora og fauna.
Hjerteligi takk. Vi vil imidlertid
gjerne pressisere at skulle vår he
dersprikk av en fotograf en dag
snuble over et mindre poetisk mo
tiv, så behøver han ikke unnse seg
for å knipse også dette, til de illu
strerte utgåver av Dagsrunden som
vi forsøker å bringe.
Sammivel.
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Tjølling
Bridgeklubbs
somsnerfurnering

Det var atter rekorddeltorelse i
sommerturneringen. Det startet 33
par, og det ble spilt efter Mitchells
turneringssystem. Nord-syd og øst
vest måtte derfor premieres hver
for seg.
Resultatene ble:
Nord
syd
1. R. Johansen m/ frue324,0
2. Oland—Arntsen
_
302,5

Dagsrunden

Det er ellers populært med
rømme iår og mieriet solgte i
mai måned hele 2000 halvliter
kartonger, dette er en økning
på omtrent 100 prosent. Der
imot går salget av skummet
melk til konsum stadig ned
over. Ved utgangen av mai
måned var det nede i 155 240
liter, hvilket er ver 25 000 li
ter mindre enn ifjor.
Smør og ostesalget viser
fremgang. Smørsalget med ca.
2 300 kilo til 27 938 kg. og
ostesalget fra 35 836 til 36 657
ER DE OPFMERKSOM på at
kiio.;
jeg har «knusenebb»? At jeg med

Hedrum har 1374 jordbruk

Dirigent dr. A. J. Running
Ikveld kommer det amerikanske
studenterkoret fra Augustana Col
lege til Sandefjord og vil gi en
konsert i Sandefjord kirke. Koret
kommer hit fra Skien og efter hva
vi har sett av avisene andre steder
så er folk begeistret over korets
prestasjoner.
Poreløbig har billettinteressen
for konserten vært noe laber, men
igår blaffet det opp og det ble solgt
ca. hundre billetter.
Det er forhåndssalg av billetter
idag også, samtidig som det blir
solgt billetter ved inngangene
ikveld. Vi håper byens og bygdens
sangdnteresserte slutter opp om
konserten, dette koret fortjener en
godt besatt kirke. Kveldens kon
sert er forøvrig den rørste efter at
kirken er pusset opp slik at konser
ten vil finne sted i «nye» og vakre
omgivelser.
Skipsmegler Jean B. Linaae
kunne igår fortelle at man har
klart å skaffe losji til samtlige 65
kormedlemmer.

ydere som i vesentlig grad har
bidratt til at det har vært mu
lig å gjennomføre bygget. Pla
tou uttalte at bygget som det
står idag, helt har fulgt de opp
rinnelige planer fra 1952
det
tyder på et sundt og godt grep
på tingene. Platou fremhevet
skipsreder Anders Jahres store
interesse for oppgaven, den
rekke av betydelige kunsj;nere
som har svart for utsmyknin
gen på en verdig og overbevi
sende måte, og uttalte at hva
den tekniske side av kremato
riet angår, er det Norges mest
moderne anlegg.
Bygget koster unektelig man
<?e penger, sluttet arkitekt Pla
tou, men det er likevel ikke
blitt et så dyrt anlegg.
Ordfører Kjeld HansenJust sa i sin tale at årene ef
ter krigen har sett mange sto
re byggeoppgaver løst og gjen
nomført her i distriktet. Opp
gåvene har vært så mange og
store at de mer har fortonet seg
som ønsketenkning enn som
bevisst målsetting. Ordføreren
fremhevet samarbeidet mellom
Sandefjord og Sandar, et sam
arbeide som også har ført til
reisingen av Ekeberg kapell
med krematorium. Han takket
alle dem som har vist interesse
og offervilje i forbindelse med
byggets reisning, og nevnte åt
den.første gave til krematoriet
kom fra skipsreder Nielsen
Alonso. Ordføreren fremhevet
videre Anders Jahres store do
nasjon som såtte fart i bygge
arbeidet og uttalte at Jahre nok
hadde hatt sin gamle venn Niel
sen Alonso i tankene da han
skj enkét 500 000 kroner til kre
matoriet, slik at Nielsen Alon
sos tanke kunne føres videre.
Videre fremhevet ordfører Han
sen-Just byggekomitéens for
mann, Carl Falkenberg, for
hvem det må være en stor til
fredsstillelse å kunne overlevere
et slikt bygg.
Sluttelig takket biskop Bjar
ne Skard i hyggelige ordelag for
maten.

Tønsbcrgmaim
ble SAS-sjef
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Ta en tur innom vår stasjon og
la oss se over bilen før De drar.
Da unngår De kanskje unødvendige
ergrelser etteråt turen er begynt.
Vi rundsmører og sjekker olje,
kontrollerer dekkene, sjekker batteri
og plugger og etterfyller om
nødvendig bremsevæske.
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Ballklubben videre til 3. runde
med 4-1 seier over Skiens/Grane
Erik Kristiansen scoret 3 mål

Utbedringen av Lågendals
veien vil koste 12.2 millioner
gjennom Vestfold
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60 millioner for strekningen
Geilo
Larvik

kjedelig. Ballklubben lå stort over,
men fikk bare sj elden til noe vir
kelig spill. Det lot svært lenge til
at omgangen skulle bli målløs,
men mot slutten av kampen gikk
Jens E. Møller rolig og elegant av
og sørget for 4—l. 4 mål mot 1 er
et pent resultat, men det er nokså
trist å tenke på alle de chanser
som Ballklubben spolerte.

JI

Odd Erland Johansen må ta Ski
ens/Granes scoring på sin kappe,
ellers tok. han lett hand om de få
Grane-skudd. Finn Gjelstad rader
te bort ytre venstre, og heller ikke
Yngve Karlsen hadde nevneverdige
Grosserer Even Skagen (til venstre) mottar gullnøkkelen
vanskeligheter med sin ving. Thor
av ordfører Hansen-Just.
bjørn Svenssen tok seg av alt i sen
trum
men jeg kan aldri bli for
gaard
trolig med hans driblinger som ne
«Det er meget som visstnok
sten alltid synes helt unødvendige.
Ekeberg kapell
larmer i øyeblikket, men ikke
Vinghalfene har jeg allerede nevnt,
(Forts, fr* 1. sid»),
og karakteren for dem må bli svak. kenberg refererte navnene på gir gjenlyd i evigheten», og ut
Jens E. Møllers inntreden som
rekkeleder var i møtesett med en
viss forventning. Han innfridde vel
ikke helt, men det er hevet over
tvil at han har muligheter for å bli
den mann angrepet sårt trenger i
Her forsøker Thorbjørn Svenssen å hindre Skiens-spilleren
sentrum. Når hans innsats igår
å score efter at Odd Erland Johansen har feilregnet skuddet. vurderes, må man ta i betraktning
Granespilleren hopper over Johansen.
at dette var hans fjerde kamp på
én uke, og at han dessuten var noe
indisponert. Nu gij elder det bare å
Sandefjord Ballklubb er klar for ning for vel oppbygde og effektive trene iherdig foran høstens kam
3. runde i cupmesterskapet. 4—l ble angrep.
per, Møller !
det mot Skiens/Grane i omkampen
Efter 27 minutters spill tok Gra
på Stadion igår. 4—l er jo en klar ne ledelsen. En høy ball ble sendt
Reidar Pedersen var rekkens
og sikker seier
men spillemessig inn foran mål (det var vel egentlig mest aggressive og iherdige spiller,
leverte Ballklubben dessverre langt intet skudd), og Odd Erland Johan men han ble sørgelig nedglisjert
dårligere saker enn håpet. Vi hå sen gikk ut for å fange ballen. Han av sin indremann, Hans Sperre.
per at laget i løpet av juli måneds feilregnet den imidlertid totalt og Denne hadde en av sine svarte da
treningskamper vil komme inn i en kunne senere intet gjøre for å hin ger, men det forsvarer ikke at han
annen gate og finne en annen og dre ballen i å passere streken.
demonstrerer åpenbart og fullsten
bedre melodi før høstens viktige se
Bare 4 minutter senere oppnåd dig gir blaffen i å arbeide. Sperre
rie- og cupkamper begynner igjen. de Ballklubben utligning. Pra Jens har så mange ypperlige strenger å
På mange mater kan man vel si E. Møller gikk ballen til Reidar Pe spille på, så hvorfor benytte nett
at Ballklubben- glimtvis viste bedre dersen som dro opp nesten til kort opp dem som han ikke behersker?
saker enn i de seneste kampene. Av linjen og slo inn foran mål. Der Den gate han beveget seg i igår,
og til vartet løperne opp med ef la Erik Kristiansen seg på kne og fører ikke frem til en indre ven
fektivt veggspill som skapte far headet pent i nettet.
stre-plass på landslaget.
lige situasjoner. Men. helhetsinn
Da ytterligere 4 minutter var
trykket- er og blir dessverre tem
gått, ledet Ballklubben 2—l, En
Erik Kristiansen siet, sin vane
melig negativt. Løperne savner den Grane-spiller dro ballen med seg tro, utrettelig den ganske tid, og det
nødvendige evne til å «eksplodere» mot egen målstrek, og Erik Kristin var •morsomt for ham med tre sco
i de siste avgjørende trekk foran ansen var frempå og hjalp ballen ringer. Rolf Johansen er fortsatt
mål
istedet for å øke tempoet i mål. Situasjonen oppsto efter et. for glad i ballen, men vil forhåpent
i avslutningene, sakker man av, blir utmerket skudd av Jens E. Møller. lig finne tilbake til det riktige.
übesluttsomme og famlende. Men
Bare 3 minutter senere, i det 38.
Skiens/Grane ga aldri opp i sine
det var ikke bare angrepsrekken minutt, var det klart for 3—l, og
som sviktet igår. Begge vinghalfene igjen var det Erik Kristiansen som forsøk på først å beholde ledelsen
fikk aldri det nødvendige tak på svarte for scoringen som kom efter og senere ta igjen Ballklubbens,
midtbanen og greide aldri å skape corner fra venstre. Hat trick på men den glød som i så vesentlig
grad preget - laget i kampen på
den rette kontakt mellom forsvar Kristiansen.
og løperrekke, som er en forutset
Annen omgang ble rett og. slett «Bakken», var noe redusert denne
gang. Sine beste folk hadde laget i
tvillirigsbrødrene (de to med rødt
hår og briller) Børre (venstre half)
og Per Andersen (indre høyre).
Vigleik Wabø, Kråkenes, dømte
seg troligi til forbundsgraden. Der
var 1762 tilskuere.
Pierre.

Ballklubben og Eik kom
sammen gunstig pulje
Larvik Turn sammen med Viking,
Fredrikstad, Odd og Vålerengen

Norges Fotballforbund har satt
opp de nye hovedserieavdelingene og
av Vestfold-klubbene kom Eik og
Sandefjord Ballklubb sammen i en
relativt gunstig pulje. Larvik Turn
spiller i Avdeling A som er farlig
sterkt ut med klubbene Fredrik
stad, Viking, Stavanger Idrettsfor
ening, Strømmen, Lisleby, Odd og
Vålerengen.
Avdeling B består dermed av
Fik, Sandefjord Ballklubb, Rosen
borg, Lyn, Rapid, Greåker, Lille
strøm og Skeid.
Terminlisten for høstens kamper
er satt opp slik:
AVDELING A:
31/7: Lisleby—Odd, -Larvik Turn
—Fredrikstad, Strømmen—Viking,
Stavanger IF—Vålerengen.
7/8: Odd—Stavanger IF, Fred
rikstad—Strømmen, Viking—Lar
vik Turn, Vålerengen—Lisleby.
17/8: Lisleby—Fredrikstad, Lar-

Det er det beste jeg
har sett av farvefilm!
Ja, det er FERRANIACOLOR, den
fremragende italienske farvefilm
som gir en helt naturlig og riktig
farvegjengivelse. Dessuten er det
en fordel: fremkallingen tar bare
noen få dager, og den utføres i
Oslo i et moderne laboratorium
autorisert av Ferraniafabrikkene.
Så neste gang De kjøper farvefilm,
forlang FERRANIACOLOR.
(Annonse).

vik Turn—Odd, Strømmen—Vålerengen, Stavanger IF—Viking.
21/8: Odd—Vålerengen, Fredrik
stad—Stavanger IF, Strømmen
Larvik Turn, Viking!—Lisleby.
11/9: Lisleby—Strømmen, Larvik
Turn—Stavanger IF, Viking—Odd,
Vålerengen—'Fredrikstad.
2/10: Larvik Turn—Vålerengen,
Fredrikstad—Viking, Strømmen
Odd, Stavanger IF—Lisleby.
9/10: Lisleby—Larvik Turn, Odd
—Fredrikstad,
Stavanger IF
Strømmen, Vålerengen—Viking.
16/10: Odd—Lisleby, Fredrikstad
—Larvik Turn, Viking—Strømmen,
Vålerengen—Stavanger IF.

BALLKLUBBENS GUTTELAG
får imorgen besøk av den dan
ske klubben Skovbakkes gutte
lag. De to lag skal møtes på
Stadion måndag. Under opp
holdet i Sandefjord skal de
danske drenge innkvarteres pri
vat hos sine guttelags-kolleger
i Ballklubben.
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talte håpet om at alt som her i
tidenes løp blir talt, tenkt og
sunget måtte være av den art
at det gir gjenlyd i evigheten
og løfter hjerte og sinn mot det
evige og uforgjengelige.
Byggekomiteens
formann
overleverte derefter bygget, ved
en symbolsk gullnøkkel, til San
defjord og Sandar kommuner
ved Sandefjords bys ordfører,
høyesterettsadvokait Kjeld Han
sen-Just, som takket for bygget.
Han lovet å ta godt vare på det
prektige kapell og å vedlikehol
de det på den beste måte. Ka
pellet med krematorium skal
adminiistreres av et styre som i
fellesskap velges av byens og
bygdens menighetsråd. Ordfø
rer Hansen-Just leverte nøkke
len, og dermed bygget, videre
til formannen i Sandefjord Me
nighetsråd, grosserer Even Ska
gen, som takket 'og lovet å ver
ne om bygget.
Den vakre høytidelighet ble
avsluttet med postludium av
Alex. Guilmant: Englenes sang,
med Ferd. Knudsen ved orglet.
Efterpå var det anledning for
ide innbudte til å.se hele anleg
get, med sakkyndige folk som
Ca. 80 Ballklubb-medlemmer ciceroner.
fulgte Jørgen Jahres hyggelige
invitasjon til å møtes ombord i
«Kosmos III» efter 2. runde
kampen igår kveld. Ombord ble
KLOSTERSKOGEN IDAG
det servert déilige snitter, og
senere viste Jørgen Jahre farve
1. løp: Tofte Kvikk
Frøyhov
Tofte Vera. Outs. Telekvikk.
dias og: farvefilm fra Vinterle
kene i Squaw Valley hvor han
2. løp; Holtestegg '-r- Kalunda
var med som en av den norske Opal. Outs. Latilla.
troppens ledere. Jahre ledsaget
3. løp: Queens Protector
Zori
lysbildéne med et morsomt og na Boy
Isabella. Outs. Axline.
interessant kåseri om den fan
4. løp: Tveter Stegg
Veslegut
tastiske opplevelse som Squaw ten
Vigrilill. Outs. Haring.
Valley-arrangementet var.
5. løp: Dolly Allendale
Union
På klubbens vegne takket for
Volo Scott. Outs. Flying Comet.
mannen, Kolbjørn Kleppan,
6. løp: Java
Huldreprinsen
for en særdeles koselig aften Lutic. Outs. Prins Ernar.
ombord; og uttalte hele klub
7. løp: Happy
King K.
Prin
bens glede over at Jørgen Jahre cess Royal. Outs. Thor Petter.
følger den med slik interesse og
8. løp: Løven
Mai Liv
Hal
iver og overrakte ham vakre stein. Outs. Buvar.
blomster.
9. løp: Junia
Molvin Aila
alle de firmaer og enkeltperso
ner som har samarbeidet med
reisningen av Ekeberg kapell
med krematorium.
De som har ydet til den
kunstneriske utsmykning av
krematoriet er A/S Thor Dahl:
dekorasjonene i korbuen, direk
tør Odd Gleditsch og frue: to
kirkeklokker og kors i koret,
skipsreder Anders Jahre: det
lysende kors over katafalken,
fru Bess Jahre: granittrelieff,
høyesterettsådvokat
Frithjof
Bettum og frue: marmorrelieff,
Framnæs mek. Værksted: sto
lene i kapellet, apoteker Eivind
Synnes og frue; to sølvlysesta
ker. Videre har ingeniør Erling
Corneliussen ydet verdifull bi
stand i forbindelse, med klokke
ne og ringemaskinén.
Falkenberg avsluttet med å si
tere et ord av Søren Kierke-

Særdeles hyggelig
Ballkliibb-møte
på «Kosmos III»

Travtips
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AVDELING B:
81/7: Rosenborg
Sandefjord,,
Lyn—Rapid, Greåker—Lillestrøm.
2/8: Skeid—Eik
7/8: Sandefjord—Greåker, Eik—
Lyn, Rapid—Skeid, Lillestrøm
Rosenborg.
17/8: Rosenborg—Eik, Skeid
Sandefjord.
/
18/8: Lyn—Lillestrøm,
ker, Lyn—Skeid, Rapid—Rosenborg.
10/9: Skeid—Greåker.
11/9:
Rosenborg—Lyn, Rapid
—Sandefjord, Lillestrøm—Eik.
2/10: Skeid—Lillestrøm, Eik—Ra
pid, Lyn—Sandefjord, Greåker
Rosenborg.
9/10: Rosenborga—Skeid, Sande
fjord—Eik, Greåker—Lyn, Lille
strøm—Rapid.
16/10: Eik—'Skeid, Sandefjord
Rosenborg, Rapid—'Lyn, Lillestrøm
—Greåker.

juanita. Outs. Lutic.
DRAMMEN IMORGEN
1. løp: Guri Tidemand — Haug
steggas
Sponejenta. Outs. Elfin.
2. løp: Siglar
Jakklyn
Nega.
Outs. Lisa.
3. løp: Miss Main —Zorina Boy
Isabella. Outs. Faline.
4. løp: Memento
Peter Mc
Kinney
Speed Watts. Outs
Sonny Boy.
8. løp: Sylfidesokka
Borga
Jollyn. Outs. Rehell.
9. løp: Reebus
Star Belvin
Keep Smiling. Outs. Thor Petter.
10. løp: Trysilknekten
Holte
stegg
Eli Ravn. Outs. Moster
Gubben.,
11. løp: Liegubben
Toftesnella
Atlasstella. Outs. Regulus.
12. løp: Edna
Marylyn
Ny
gea. Outs. Mira Ford.

Samferdselsdepartementet og veidirektøren er, betenkte
når det gjelder riksvei 275, som strekker seg fra Larvik i syd
til Geilo i nord. Full utbedring av denne Veien vil nemlig kom
me på vel 60 millioner kroner, hvorav 12 mill. fordeler seg på
Lågéndalsveien og 40—50 mill. på strekningen fra Hvittingfoss
til Kongsberg, og videre opp Numedal og frem til Geilo. Depu
tasjoner fra de to fylker har gjentatte ganger vært i konferanse
med departementet og bedt om midler til hel eller delvis ut
bedring, men foreløbig uten resultat.
Deputasjonen fra Vestfold,
bestående av ordførerne i Lar
dal, Hedrum og Larvik, samt
veisjefen og fylkesmannen var
nylig i konferanse med stats
råden og veidirektøren om ut
bedring av Lågéndalsveien. De
«høye herrer» viste seg inter
essert, men det var også alt
foreløbig, og noe løfte om be
vilgninger ble ikke gitt.
Lågéndalsveien regnes
som fylkets viktigste vei efter
Den sørlandske hovedvei, for
di den faller inn som en del av
den store vei-ruten fra Larv?.k
til Geilo, sier veisjef Alf Torp
til Tønsbergs Blad.
Vi kan jo ikke se bort fra
at den følger Norges nest
største elv, at den har sin store
lengde, og at den fører gjen
nom store og rike distrikter.
Derfor har den meget stor
betydning. Den har også sin
spesielle betydning som turist
vei, meget pl grunn av at den
har fergen «Peter "Wessel», med
direkte forbindelse til Europa
veien over Danmark, som fører
trafikken
videre
nordover
gjennom landet.
Det fylkets veivesen har
påberopt seg overfor departe
mentet, er at Lågéndalsveien i
en tidligere stamveiperiode
var karakterisert som stamvei,
mens den i den siste stamveiplanen ikke er med, og av den
grunn ikke har noen bevilg
ninger.
Det vil koste 12,2 millioner
kroner å få utbedret de 53 ki
lometrene som er den del av
ruten som ligger innenfor
Vestfolds grenser.
Beløpet
fordeler seg med 8 mill. på
planering, 2 mill. på broer og.
2,2 mill. på fast dekke. Veive
senet har startet for 3 år side a
med utbedringer av veien nede
ved Bommestad bro, og har i
løpet av disse tre årene bygget
8,5 kilometer. Denne utbedrin
gen består i utretting av den
gamle veien, fast dekke nede
ved Bommestad bro, og fast
dekke på en strekning gjen
nom Svarstad.
I tillegg til dette ,er det gitt
beyilgninger til 3 broer, den
ene av disse er ferdig, den ne
ste er påbegynt, og den tredje
er under bevilgning. De tre
broene ligger ved Bjerke,
Hvambo og Rimstad.
"Veisjef Lorentzen i Buske
ruds veivesen opplyser at det
ikke er utarbeidet noen kal
kyle over hvor meget det vil
koste å sette riksvei 275 fra
Hvittingfoss frem til Geilo i
skikkelig stand, men det har
vært anydet at man må regne
med 40—50 mill. kroner for £
få en fullt brukbar vei.
Chansene for strekningen
fra Hvittingfoss frem til Skol-

lenborg og hovedveien Oslo—
Kongsberg?
Strekningen lenger opp i
dalen er absolutt . dårligst, og
vil nok bli tatt først. Spesielt
er veien både smal og svingete
gjennom Rollag og Nore. Både
folkene i de verste distriktene
og vi i veivesenet vil nok fort
satt søke om bevilgninger,
men jeg ser ikke optimistisk
på det. Vi har så mye annet å
ta fatt på av veier i vårt fylke,
sier veisjef Lorentzen.

Alle søkere
kommer inn på
Sandar Fram
haldsskole
Det har søkt 240 elever til
Sandar Framhaldsskole neste
år, og alle vil bli tatt opp. Det
vil bli 9 førsteklasser og 2 an
nenklasser, og i annehklassene
blir det 53 elever.
Situasjonen for framhalds
skolen vil bedre seg betrakelig
fra høsten i og med innflyttin
gen i den nye skolen på Sverd
stad. Man regner imidlertid
ikke å komme inn før midten av
oktober, hvilket fører til at sko
lebéstyrer Torbjørn Dab.l ikke
kan gi sine elever fri før ved
St. Hans-tider.

4000 rekrutter
møter 12. juli
12. juli trekker 4000 av lan
dets 19-årige mannlige ung
dammer i Hærens uniform for
å begynne sin 16 måneders
tjeneste. De går først gjennom
fire måneders grunnleggende
utdannelse ved Hærens øvings
avdelinger, og blir derefter
fordelt til de stående avdelin
ger.
Efter avsluttet førstegangs
tjeneste, vil deres videre tje
neste i Hæren gjerne se siik
ut: Inntil de er 35 år blir de
mobiliseringsdisponert i Hæ
rens feltavdélinger. Efter nu
gjeldende ordning kan de i
løpet av disse år få inntil 4 re
petisjonsøvelser å 21 dager. Efter å ha fylt 35 år, overføres
de til lokalvernavdelingene,
hvor de står i 10 år. Lokal
vernavdelingenes øvelser va
rer nu 7—12 dager. Hyppighe
ten avhenger av bevilgninge
ne.
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To av de eldste deltagerne på Landsskytterstevnet: Til venstre Kfr
Skjelland, Andebu (73 år) og Ottar Gåsholt, Sandefjord (70 år).
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kommer jeg med den
Hile flymaskinen min
tfl
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TOMET
I sekken min nar |eg en gøya! overraskelse
som dere sikkert vil (å glede av i ferien.
Det skal bli veldig moro å fi en prai med

I

"si
Javel, helt. Du fikk tak i
oss. Hva så. Din. venninne Sala
må i fengsel sammen med oss.

vi!

Hun var uskyldig i alt dette.
Jaså,
hvem sier det? Ikke

Dere narret henne opp i
dette
brukte hennes navn
så rolig, på mens hun kjempet
for livet mot haiene

Jeg holder på å bli sint!

må

dere alle sammen, men hiis det Mir
siygi vær eller slerk vind vi! jeg ikke f\y9
så da kommer ]eg en annen dag i steden.

Lørdag 2. juli 1960.

med en liten boks

- rv N-rv/

aji/ngi/ar^i
Med Ajungilac fornyer De hurtig og billig sykkelen,
barnevognen, hagemøbler, barnas leker eller «10CT1,
andre ting» av tre og metall.
1/8

boks er ofte nok

og

den

koster

Fra 23. juni til 18. august er det
skoleferie, og livet på badestrender
og i hyttekolonier er merket av det.
Men mange liker ikke å dra seg
hele ferien, de vil ha noe å sette
fingrene i,
På en rundtur i byen traff vi på
skoleungdom i mange forskjellige
stillinger.
Under en bil, og tydelig merket
av oljesøl, finner vi yngstemann,
Oddvar From fra From, 14 år.

Herr redaktør
Vi som stadig kjører Gokstad
veien, forbi gårdbruker Leif Hun
skaar har hver gang den samme
opplevelsen, bilen får et kraftig
dump i den forsenkningen i betong
dekkét som har dannet seg her.
Denne forsenkningen som vel betyr
at veien er undergravd, er i dag an
slagsvis på det dypeste ' en 4—5
tommer under planet. Slik har det
nu vært i-lange tider, og dumpen
rheler seg -ikke seiv. Antagelig hen
fger dekket nu i løse luften og hol
mes "bare av armeringsjernet. Dek
ket har i den senere tid fått flere
sprekker både på langs og tvers.
De ansvarlige myndigheter, så
vidt jegi vet er ; dette en fylkesvei.
burde vel snart se om ikke noe
kunne gjøres med veien på dette
sted.: Som det er i dag er det übe
hagelig å kjøre denne veien, og før
eller siden kan her skje en ulykke
på grunn av veiens tilstand.

Poruten stilleben, er det blomster
og eksteriører som er mest repre
sentert, med fine . motiver, herav
mange fra Vestfold. Hennes bilder
virker meget naturlige,- og hun gr
ikke redd for å bruke sterke farger,
slik at hun enkelte ganger oppnår
rent frapperende virkning..

Ogi så viser Sandefjordsfruen og
kunstnerinnen Marie Hagen, sine
enestående aplikerte tepper for
Sandefjord erinu en gang. Vi har
hatt anledning til å beundre fru
Hagens tepper tidligere, men for
hver gang er det enten noe nytt,
eller vi finner noe nytt som vi føler
oss fengslet og tiltrakket av. Og det
er vel sikkert riktig, som fru Gunde-

rød-Flåtten sa under opphengnin
gen, at fru Hagen er en fremrag
ende kunstnerinne. Alle som ikke
tidligere har benyttet anledningéri
til å se disse teppene, vil vi derfor
be om å passe på denne helgen.
Dette så meget mer fordi fru Ha
gen uttalte i går middag:
Nu
henger jég ikke ut disse teppene
mere. Og det lød ikke som noen
trussel, men som en forlengst opp
og avgjort ting.
I det store og hele fikk vi inn
trykk av at de som besøker utstil
lingen i helgen har meget å glede
seg til.

„Alle eldre bør slutte seg Gode Veslfold
sammen en forening" resultater på lands
Trygdede og Pensjonister holdt møte i Hof
Det dårlige været tiltross,
var det mange som hadde fun
net veien til Hof menighetshus
hvor fylkesformann Hjalmar
Andersen i Trygdede og Pen
sjonisters Forening ønsket vel
kommen, og ga ordet til sogne
presten i Hof.
Pastor Dale henstilte til de
eldre at de sluttet seg sammen
i en forening som kunne bli en
kontakt mellom alle eldre i by
og bygd.
Det er godt å bli gammel i
våre dager, med alle de sosiale
goder samfunnet nu har å by,

Norsk roman
med sujetter
fra Sandefjord
Skal kanskje filmes
av tyskerne.
Tyskerne har tydeligvis forelsket
seg i norske romaner. Som kjent er
Trygve Gulbrandsens «Og bakom
synger skogene
—» blitt filmet
av tyskerne. Nu har et tysk film
selskap også planer om å filme Mai
Lindegårds «Døtrene Lindeman».
Dette prosjektet turde ha spesiell
interesse for oss i Sandefjord. Som
lesere av boken vil vite er en ve
sentlig del av handlingen henlagt
til det gamle Sandefjord med om
egn. Navnene som brukes i boken
er lett kamuflerte og kan, i alle fall
i en viss utstrekning identifiseres
med personer som har levd. Linde
man er en omskrivning av forfat
terinnens eget forfatterpsevdonym
Lindegård som hun, visstnok som
etlingi av Lindegaardene i Sande
fjord, bruker med adskillig rett. I
boken vil lokalkjente sandefjord
inger lett gjenkjenne en rekke av
stedene som er omtalt. Spørsmålet
er nu
vil endel av den eventuelle
filminnspilling bli henlagt til San
detjordsdistriktet for å få den rette
koloritten?

og det må vi også se som en
Guds miskunnhet.
Formannen leste en redegjø
relse, og fortalte hvorfor dette
møtet var lagt til Hof.
Han
presiserte at den alderstrygde
de forening var helt upolitisk.
Mange bygder har bare statens
minstepensjon. Vi må arbeide
for å.komme opp til samme ni
vå som i dé beste kommuner i
særydelser. Trygdesatsene fra
1956 til 1960 har steget betyde
lig, og vi* er meget takknemlige
for at vi har disse trygder i vår
alderdom. Vårt forbund er nu
oppe i 20 000 medlemmer, men
vi må få alle med. De som sier
det ikke er nødvendig å stå i
noen forening, skal huske at
det er på den måten vi står i
nær kontakt til våre myndig
heter. Efter en redegjørelse om
foreningens indre anliggender,
gir formannen ordet fritt, men
noen spørsmål fremkom ikke.
Det var så to forslag på for
mann, Kjennerød og Breiseth.
Den førstnevnte ble formann
og Breiseth kasserer. Sekretær
ble fru Selma Lundhaug. Sty
remedlemmer ble Signe Lørdal
og Olav Nyhus. Alle de frem
møtte tegnet seg som medlem
mer. I kaffepausen underholdt
Ottar
Hillevik og sangeren
Kraglund. Likeledes var for
mann Pedersen med sin fore
ning fra Holmestrand møtt
frem med en hel buss full.
Det var avslutning med bønn
av Ottar Hillevik.

skyfferstevnet
Fra landsskytterstevnet i Sandnes
torsdag:
G. Haabesland, Nordstrand, vant
klasseskytningen og leder dermed
kampen om kongepokalen på årets
landsskytterstevne. Tross i vesent
lig bedje skyteforhold i går, greide
ingen å komme opp mot Haabels
lands glimrende resultat, 143 poeng.
Heller ikke annenmann onsdag,
Martin Høydahl, Sande, med 141
poeng, ble slått.
Nærmest disse to og best sam
menlagt i går ble Nils Anshushaug,
Soknedal og Nils Nesmoen, Hof,
begge med 140 poeng.
Nøtterøy-skytteren Einar Gjel
stad leder jubileumsskytningén som
foregår på 200 meter mot halvmeter
skive. I fem skudd liggende på 300
meter- i fjerde klasse har Einar
Gjelstad 50 poeng sammen med fire
andre.
I den såkalté Stangskytrungen,
om oberst Stangs minnemedalje,
har Finn Amundsen, Oslo, en stor
ledelse på 25 treff. Sverre Ekstrøm,
Tønsberg, ligger på annen plass
med 19 treff og Ragnar Skjelland,
Andebu, har 16 treff. Det er de be
ste fra Vestfold.

hytte på den gode dag. «Efter
talen sang forsamlingen av
«Bedre kan jeg ikke fare».

Før kranspåleggingen spiltes
«Siste reis». Det" ble lagt krans
på baren fra avdødes , hustru,
fra barn og svigerbarn, fra
barnebarn og til slutt
fra
Norsk Jern og Metall, avd. 34.
Fhv. rørlegger Micharl Sun
Man takket for oppofrende ar
de er under deltagelse av slekt, beid, for trofast kjærlighet,
bekjente og arbeidskamerater
for godt kameratskap og sam
begravet fra Sandefjord- ka let for alle gode minner.
pell. Til innledning spilte man
Mens man spilte sørgemu
for orgel og fiolin «Stjernesan
gen» av Sibelius. Unisont sang sikk, ble kisten båret ut. Jord
man «Gud, når du til opp festelsen fant sted på Sandar
brudd kaller». Det var pastor gamle kirkegård, man sang
Hillestad som forrettet.
Han «Så ta da mine hender».
innledet med bønn og minne
Marskalker var lagerforval
ord og talte så over Salme 27, ter Haakon Jacobsen og eks
5: «Han gjemmer meg i sin peditør Mathias Jacobsen.
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Blir Vestby-skolen
i midlertidig
postlokale ?

Italias handels
flåte går tilbake
Den italiehske

De kommer efter
Vi så henne der i fjor sommer, og
i sommer igjen, og da kunne vi
ikke dy oss for å spørre hva hun
driver med hele vinteren.
Studerer jus.
Overta firmaet efter far?
Nei, det ville ikke gå bra. Jeg
tror ikke på kvinner og jus, tross
alt.
Hvorfor turisme om somme-

Det er morsomt, og dessuten
er jo ikke penger det studenter har
mest av.
Forlovet?
Kirsten Width Endresen, Ka
Nei. -'.
thedralskolen, Oslo. Ja, jeg.bor på
Lofterød om sommeren, legger hun
Språkvanskeligheter?'
raskt til.
Svært sjelden. Fikk god tren
Alder?
ing under et opphold i Sveits, nien
15%.
en dag kom det en fra Israel her,

og da gikk det ikke akkurat flyt
ende.
Tilbake til jussen. Er den ikke
tørr? ;—: Langtifra. Den som sier det,
•vet ikke hva jus er....
Men det vet Karenann
roald

Det later 'til at 1 tyggegummi
er hard valuta i Sovjet. En
svensk
studiedejegasjon til
Moskva oppdaget at alle mos
kvabarna var efter dem over
alt og tigget tyggegummi. Kan
skje kvier man seg i Sovjet for
bgså på dette område å slippe
inn
fra vestem Dette med
w---:-^^: mmS^^^^^^^^m+-£:
./
tyggegummi-tiggende
barn f :'-'
hadde man jo i mesteparten
av Europa i de første årene MmMåmM&j..,,'....,
efter krigen....
Navn?.
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handelsflåte

er gått en del tilbake i den se
nere tid. Tilveksten av ny ton
nasje i 1959 var ca, 280 000
brt., men det kunne ikke opp
veie avgangen p. g. a. opphug
ging og salg til utlandet. Flå
ten er nå på vel 5 mill. brt.,
hvorav 2,6 mill. brt, tørrlaste
skip og 1,6 mill. brt. tankskip.
Hele 41 pst. av flåten er yngre
enn 10 år, mens 17 pst. er el
dre enn 25 år. Italia har der
med en langt yngre flåte enn
før krigen.

der og§å -
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Klager i forbindelse
med Nasjonalparken.
Fylkesmannen og Vestfold
fylke må nu slutte å holde
sauer. Fylkesutvalget har
vært på hefaring i Nasjonal
parken i Borre fordi det var
komme klager fra publikum
over at inngjerdingen av sau
ene der virket generende. Det
har også vært kritisert at sau
ene ikke er i den forfatning
de bør være, men her har ve
terinærer uttalt at det intet
er å utsette på foring og stell.
Ordfører Grostøl påtalte at
det er slengt hermetiJskbokser,
papiravfall og glasskår i par
ken.
Det ble besluttet å avvifcie
saue-holdet i løpet av høsten.
Under befarlngen av områ
det ga fylkesmann Dahl ut
trykk for at han ikke bare var
begeistret over å avvikle sa.ue
bestanden som nu teller '5O og
faktisk har hatt en misjon i
parken som på enkelte steder
så ut som en urskog før sau
ene tok fatt. Fylkesmannen
trodde ellers at klagene fra
dem som ikke elsket sauene i
noen grad var overdimensjo
nerte.

Er det tørsten som har bragt
deg til dette arbeidssted?
Nei, ikke det, men det vanker
:;..v : - "'.".' \::mmmM
jo en og annen flaske brus.
Han ble ferdig på folkeskolen i
Videre skolegang?
år, og nu har han fått jobb som
Har tenkt meg på handels
hjelpegutt på bilverksted.
gymnasiet
eller engelskartium.
— Første sommeren du jobber?
Hvem kjenner ikke smilet til
Nei, jeg har vært visergutt si Karenann Klungseth på Turistkon
Følger Hedrum skolestyre
den jeg var 10 år gammel.
toret?
skoleinspektørens forslag vil
—Og nu skal du g& i mekaniker
den gamle Vestby-skolen i
lære?
Kvelde, som man inntil nu ik
Neida, jeg vil bli lærer. Skal
ke har funnet bruk for til noe,
begynne på realskolen til høsten.
Liker å gå på skole, skjønner 'u
bli midlertidig postlokale, skri
Bak noen store hauger med San
ver Østlands-Posten.
defjordsbrosjyrer på Handelstryk
Det er postmesteren i Larvik
keriet støter vi på en ung pike.
«Ili; s
som har søkt om å få leie skoen til dette formålet.

Daglig trafikant.

Malerinnen Astrid Gunderud-Flåtten, til høyre, idet hun henger opp si t bilde «Blomstrende Kaktus»,
Fru Marie Hagen med et av sine epper.
Ukjent, for byens kunstinteres
serte er fru Gunderød-Flåtten ikke,
idet hun har vært med på kollek
tivutstillinger i Vestfoldbyene flere
ganger. Dessuten ferierer hun og
hennes.mann, lensmann Flåtten på
Østerøya.

Og nu går du i lære?
Nei, jeg er bare for å tjene til
klær og lommepenger. Jeg skal be
gynne på realartium til høsten, og
noe utover det er ikke bestemt.
Og når du kommer hjem efter
en hard varm arbeidsdag?
Ingen tvil. Spekeskinke og
eggerøre, og et bad.
På bryggeriet, i øllukt, finner vi
«flaske-ordner» Ingar Svendsen, 16
år, fra Virik.

kr,

Tepper og målerier I Bymuseet FRALESEKRETSEN
Henger fylkesveien
i Euften ?

I dag og i margen rykker to kvin
nelige, kunstnere inn på Bymuseet.
Den ene er den velkjente unge
malerinne, fru Astrid GunderødPlåtten sfra Ramnes. Poruten må
leriene, som er i majoritet, har hun
også -noen. tegninger og et par ting
i pastell og monotyfi. I elt møter
kunstnerinnen med 25 arbeider.

Vestfold fylke
må slutte
å holde sauer !

Skoleungdom
på sommerjobb
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erlig leskedrikk

Havanni-f(askens innhold til
settes 3A-1 kg. sukker opp
løst i ca. 1 Itr. vann. Bland
så 1 del av dette med 5 deler
vann og få en herlig, forfris
kende sommerdrikk.

s.^,

Lettvint, godt og rimelig og nok til hele 70 glass leske
drikk med appelsinsmak.

"Jr*

COLLETT & CO. A/s

Lørdag 2. juli 1960.

ra spøk

hans forlovede og presser for
lovelsesringen fastere på finge
ren.

De gamle visdomsord.

til side
Det meddeles at grønnsakene
er blitt billigere, men ikke enn
hva.
Kristian Kvart.
Samtale oss imellom.
Vårt enfoldige jeg:
Jeg
flørte på 19-nyhetene i kring
kastingen i går at sjefen for
Verdensbanken er blakk. Det må
da vsss|e en pinlig situasjon for
en bæfcksjef, og så i Verdensban
ken
Vårt skeptiske jeg:
Du må
ikke tro alt det- du hører, seiv
ikke i radio. Mannen heter
Black, og det er ingenting som
tyder på at hverken han eller
Verdensbanken er blakk.
Vårt enfoldige jeg:
Jeg
tenkte det nok. Men da synes
jeg krin£kastingen skulle låne en
engelsk uttaleordbok. Det skulle
ikke undre meg om den kan få
låne det i Verdensbanken!

Situasjonen pr. i dag.

Det har lykkes «Fra spøk til
side» mot et honorar på 100.000
kroner (svenske) å få et spe
sialintervju med Ingemar Jo
hanssons forlovede, som har
leiet hotellet ved siden av eks
verdensmesteren i Florida. På
vårt spørsmål bekrefter hun at
det er meget som taler for at
Ingo var hypnotisert da hans si
ste match begynte.
Ikke før gikk gongongen og
Floyd Patterson kom stormende
mot Ingo, så svartnet det for
øynene på ham, sier hun.
Hvordan har' han det nu?
Takk, utmerket. Han tjente
jo millioner av kroner på kam
pen, så nu har vi snart spart
sammen nok til å gifte oss. Jeg
er som bekjent hans sparing
partner.
Det forlyder at Ingo vil
trekke seg ut av ringen?
Ingo trekke seg ut av rin
gen? Han skulle bare våge, sier

Rapphøns-et nytt fuolevilt i Vestfold? Fra „prøvetureri'

Enkelte er uhelbredelige pessi Eksperiment med 18 kyllinger fed fasanfarmen i Brunlanes
mister. De sørger alltid for å ha
Den er sannelig blitt litt av
ket, og har gitt 18 kyllinger. og er nokså lik den, bortsett
noe å sørge for.
en attraksjon VJFF' fasanfarm
De var faktisk ikke stort fra
"
Aristosolon
halen, som ikke har de
i Brunlanes. Anders Borge går
større enn en passelig humle struttende fjærene. I Danmark
for titten og pusler om et hun
men de liker seg godt rundi og England, og ellers på konti
Fra reiselivet.
varmepæren inne hos Ander; nentet er rapphøns regnet som
Stortingets kommunalkomité dretall fasankyllinger, og et lig
Borge, som også har tatt dis en fin jaktfugl. men det vil na
er denne uke i Danmark, mens nende antall ventes ut av egge
se nye gjestene i forpleining turligvis ta adskillig tid før
sosialkomiteen er i Sverige. I ne i rugemaskinen om ikke så
lenge. Det flakser og piper og
forrige uke var det omvendt.
—Selvfølgelig har vi er man kan, tenke på rapphøns
hakker bak nettingen så det er
mening med , dette
siei jakt i Vestfold. Mens fasanene
en fryd, og dette småfolket ser
Knut Frølich. Jeg kan ikk€ jo er ganske godt utbredt i fyl
De kommer fort.
se at noe skulle være iveien ket allerede, finnes det over
Passasjerflyene krysser nu At ut til å like seg riktig fint. Ef
fe«r at også rapphøns kan ak bodet ingen rapphøns-bestand,
lanteren på 6—7 timer. Det er ter hvert skal de fordeles til ut
klimatisere seg her i distrik så her må arbeidet legges an
det som kalles jetalderens kom setting til ivrige kjøpere, og
fort.
dermed kan man også begynne
tet, og lykkes vårt eksperi helt fra begynnelsen.
å kassere inn noe, for å opp
ment, kan vi få dannet en
veie utgiftene ved anlegget av
grunnstamme av denne nye
Ord i rette tid.
fugl hernede. Det blir i så
Dyrevennen A. Kort fremholdt fasangården. 22 .kroner er pri
tilfelle noe helt nytt, og ut
i et foredrag i foreningen Mot sen for en fasan.
Alt i går at menneskene i vår
Et fat som sto ute på damp
viklingen vil bli fulgt med
tid er så opptatte av sine egne
SISTE NYTT
len aller største interesse av skipskaien i Hammerfest var
problemer at de fullstendig
fuglefolk.
merket med en stor V som ty
RAPPHØNS!
glemmer dyrene. En privat Gal
Når vi nå allikevel holder
Det mest spennende blir delig fortalte at her var det
lup som han hadde foretatt viste
på med å ale ©pp fasaner, så høsten og vinteren. Meningen fristende saker. Når et slikt
at 27 prosent tenkte på formues
har vi så å si i samme slen er at vi skal sette ut halv fat blir stående ute uten til
skatten og 99 prosent på inn
tektsskatten, mens bare 5 pro
gen gått løs på en annen parten av kullet en gang i syn er det rimelig at det kan
sent tenkte på huskatten og
oppgave, nemlig klekking av høst, og vi beholder de andre friste folk over evne. Slik fikk
snaue 0,5 prosent på røyskatten.
rapphøns,
fortelter for
på :fasanfarmen for å ha politiet melding om at folk
Og enda er det noen som
mannen i VJFF's fasanut dem i reserve, hvis vinteren valfartet til fatet på damp
påstår at vi lever i en utpreget
valg, Knut H. Frølich, til vår skulle gjøre et for stort inn skipskaien. Det ble rask på
dyrtid, sluttet foredragsholdereh.
avis. For en tid siden fikk hugg i den bestanden som er gripelse, og de seks tørste
Forsamlingen vedtok enstem
man
20 rapphønsegg fra øst satt ut,
sier Knut Frølich. mennene erkjente straks sin
mig en henstilling til myndig
hetene om å sørge for at elgbe
siden av Oslofjorden, og i
Rapphønene er omtrent så tørst og fikk svi for det.
standen ikke ble så sterkt be
disse dager er eggene klék- store som en liten fasanhun,
skattet.

med Sandefjords foreløbig
eneste - «ferje»

Erkjente sin tørst

Hørt på bussen,
Israel nekter å utlevere
Eichmann.
Nå, men han er da allerede
tilstrekkelig utlevert!

Norsk-amerikaner
gir appelsinfarm
til kristen skole
Appelsinfarmen
Thousand
Oaks utenfor Los Angeles i
California
en éiendom som
er verdt tre millioner kroner
er av sin eier som er født
i Amerika av norske foreldre
gitt til opprettelse av et lu
thersk college som skal tas i
bruk til neste år. College får
foreløbig 400 studenter, men
det skal senere utvides til 500.
Byggesummen skaffes ved fri
villige gåver, i første omgang
med to millioner dollars.

raF«» Wr

Det kryr med fasankylling er ute hos Anders Borge i Brunlanes. Klekkingen i vår har gitt
gode resultater og om noen uker er kyllingene store aiok til å bli satt ut i terrenget.
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ramnæs-ferj en er i realiteten
ikke <mere. «Peter Wessel» er vi
gått glipp av
den hører først og
freimst Larvik til. Andre ferjepro
sjekter har bare streifet oss, som
en liten lykkelig tanke.
Og så korn «Bohuslån» '— kan
skje for å bli. Egentlig ingen fer
je, men en jevn og trofast damp
båt, av samme slag som de der i
gamle dager gikk å regelmessig ru
tefart på alle norske uthavner av
noen størrelse
er denne «Bo
huslån». En Sundbåt er den, en
Øresundbåt. Og «Sundfart» heter
Bolaget som eier den. Egentlig var
det rnere av Skånsk rund joviali
tet, enn av bohuslensk.kvikk kyst»
boermentalitet over den hjertelige
hilsen rederiets representant herr
Helmer Porre gav de innbudte
ved lunsjen ombord. Lunsjen var
te, med svensk grundighet, fra
Holtskjær, gjennom Vrengen, tvers
over Oslofjorden, forbi Koster og
nesten til Strømstad.
Ellers var det Amerika-båtstem
ning
dog uten serpentiner og
tårer på Tollbodkaien torsdag da
den første utenlands-«ferje», med
rutefo<rbindeLse med Sandefjord la
avsted på jomfruturen. Svensk var
båten, imen all tale ombord var
jevn sandefjordsk.
Alle forstod
hverandre. Seiv Tullen i Strøm
stad var blid tull. Alle Sandefjord
inger var strålende sandefjordin
ger, som inntok alle Strømstads af
' fårer og kjppte alt slik som alle
og enhver vet
ingen i Sande
fjord kan være for uten. Strømstad
var på to timer daksligg pla
sticslanger, og masser panelovner
og lekesaker fattigere, men også
tilsvarendé rikere på svenske kro
ner.
Apropos plasticslanger
så kari
man forundr-© seg over hva de
skal brukes til lier hos oss hvor
varinforsyningen er så sløy. Men
Farrisvanneter veldig dypt,
forsikret redaktør Øivind Næss fra
Larvik, og fikk redaktør Sverre
Hjertholm til å se langt inn i frem
tiden.
.
Vel
kommer råd, kommer Far
risvann!
Turen var hyggelig, og det skulle
være mange muligheter tilstede
for å gjøre denne nye rute til litt
av en sommerinstitusjon
til et
fastbindeledd mellom Sandefjord
og Strømstad.
Men en gitt forutsetning er det
selvfølgelig at svenske turister
på sin side oppdager Sandefjords
muligheter som turistby. Her syn
tes rederirepresentanten herr Hel-
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mer Porre å nære de beste for
håpninge. Han mente at svenske
turister bare trengte å bli gjort
oppmerksomme på Sandefjord, så
vil det gå en strøm av turister og
så i vår retning. Og det håper vi
virkelig, ior det er ikke tvil om at
trafikken den andre veien, akke lar
noe tilbake å ønske.
På «prøveturen» gikk vår nyeste
kommunikasjonstilveksit med
to
norske sjøloser på broen. Sammen
med skipets befal med kaptein
Søren Risby i teten, sørget de for
en sund og tillitsvekkende naviga
sjon av den 50 år gamle damp
båt.
I løpet av en torsdags eftermid
dag og aftera «gjorde» 220 sande
fjordanger både Vrengen, Oslo
fjorden,
Koster-arkipelaget
og
Strømstad.
Returreisen foregikk under en
ganske bitteliten antydning
til
stampesjø. På bryggen stod hele
byen og tok imot. Påny var det en
anelse av Amerikabåt-stemning og
passasjerene gikk «æresrunde» for
bi en enslig tollmann.
Og dette var altså den aller siste
dag av den gamle tid. Dagen derpå
var EFTA-dag!
~ _ . __ uel

Åmerikanere
i Europa
Frederic Wakeman:
Luksusreisen. 3QB sider
Gyldendal.
10 amerikanere drar på luksus
reise til Europa, og i løpet av 30
dager «gjør» de Berlin. Paris, Vene
zia, Roma, Cote d'Azur, Madrid, og
Tanger. Hver av de 10 deltagerne
har sine merkrerdigheter og pus
sigheter, og når de under luksus
reisen rystes sammen, må resulta
tet bli fornøyelig underholdende.
Wakemans syn på og. filosifering
over europeerne og Den gamle ver
den er ofte kostelig, samtidig som
«Luksusreisen» er en meget interes
sant og lærerik, om enn temmelig
uortodoks reisehandbok. Som som
merunderholdning er romanen av
gjort å anbefale.

P. K.
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Transista de Luxe
Kvalitetsradioen som seiv under vanskelige mottakerforhold 'orbauser
med sin rekkevidde, klang og effekt. Blant dens mange fordeler kan
nevnes:
•fa Ypperlig gjengivelse.
•jf Rimelig drift (1 —2 øre pr. time)
j4r Lys på skalaen.
tAt Avtagbar bærerem.
•jf Ekstra god kortbølgemottaking.

Se den s-- prøv den — sammenlign!
Pris kr. 468,-*

*) Alle priser er veiledende og eksklusive
batterier.

Philips
POCKET:
Vekt: 0.5 kg inkl. 3
batterier.
Dimensjoner:
13,6 x 8 x 3 cnLVang- og rnellomellom
oølge. Minimalt
energiforbruk. For
skjellige fargekom
binasjonen.
Pris: kr. 275.-.*)

Philips
HANDY:
Lang- og mellom
bølge. Vekt: 1,5 kg.
Tre iy2 yolts barte
ner. Dimensjoner:
23,8 X 13,5 x 6 cm.
Forskjellige farger.
Pris: kr. 325.-.*)

Philips
TRAVEtLER:
Lang> mellom- og
kortbølge.
Vekt: 2 kg.
Størrelse:
28,6 x 15,3 X 7 cm.
Fire IV2 volts bqt
terier. Forskjellige
farger.
Pris: kr. 375.-.*)

PHILIPS reiseradio

Type, størrelse og pris etter behag.

Grethe Kiavenes (t.v.), Bugården, kjøper øredobber med
fjær av Birgitta Simonsen, Strømstad, og Birger Berntsen,
Erna Hoffstedt, Sigrun Berntsen, alle Kjellberg kjøper
30 meter rød haveslange.

Lørdag 2. juli 1960.
Vår hjerteligste takk
for all vennlig deltagelse ved
min kjære mann og vår far
Søndag,
Sandefjord kirke kl. 11.00: Høy Abraham Andersen's bortmesse ved sogneprest Birkeland. gang. En spesiell takk til alle
Nattverd.
for besøk og blomsterhilsener
Indremisjonens Hus: Møte kl. 19.00 ved hans sykdom.
v/ Klepaker.
ANNA ANDERSEN.
BARNA.
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KIRXE og MISJON

Vår kjære søster og svigerinne,
vår snille og omsorgsfulle tante,
Telefonbestyrerinne

Inanda Dagny Hansen
gikk inn til hvilen i dag, 68% år
gammel.
Anholt, 23. juni 1%0
Søsken.
Begravelsen foregår fra Skjee
kirke tirsdag 5. juli kl. 14.00 (2).
Alle som følger er hjertelig vel
kommen til hjemmet efter jord
festelsen.
Avdøde ønsket ikke kranser

Hjertelig takk
for den store deltagelse ved
min kjære mann og vår far
Mdcharl Sunde's sygdom og
bortgang. Spesiell takk til
N. J. M. F. avd. 34, og arbeids
kamerater.
Kitty Sunde.
Barna.

Metro's Selskapsreiser

STATSBANENES REISEBYRÅ.

Min inderlig kjære mann,
vår snille far, svigerfar, bestefar,
bror, svoger og onkel

Styrmann

Oscar Engeli
døde plutselig fra oss idag, nær
73 år gammel.
Lystad 30. juni 1950
Margit Engeli
Asbjørn
Eva
Solveig
Yngvar
Kåre
Borghild
Else
Gunnar
Trygve
Astrid
Beidunn
Leif
barn.
sv.barn.
Barnebarn.
Øvrige familie.
Begraves fra Sandar kapell
tirsdag kl. 12.30.

Vår kjære far, svigerfar,
bestefar, oldefar, bror og svoger

Ole Anton Svendsen
døde fra oss i dag, 68 år gammel
Haneholmen, 1. juli 1960.
Einar
Magnhild
Oskar
Margareth
Sverre
Hjørdis
Hans
Tordis
Harald
Anton
Aagot
Solveig
Reidar
Mimma
Rolv
Barnebarn og oldebarn.

Rolin's Begr.byra
ordner alt til begravelser
og kremasjoner.
Likkister og
kremasjonskister.
Nedlegning
Likbil.
Telefon 62 439.
Privat 62 439

Unge kvinner som ønsker å utdanne seg i
yrket og husmorvikarar som er i stilling kan søke opptak.
Plan, søknadsskjema og opplysninger fåes ved henv. til sko
lens kontor, telefon H'7'64, Tønsberg.

Eldre ektepar

Søndag kl. 11 og 19 taler
Leif Joelson. Torvmøte kl. 18,
hvis pent vær. Alle veik.

stille og rolige ordensfolk ønsker 2—3 pene rom og kjøkken,
i Sandefjord eller toygrensen.
Bill. mrk. «Konferanse» 570.

Trekning
Sandefjord Jentekor's
venner.
1 elektr. symaskin, «Husqvårnf
Automatic» nr. 3611. 1 «Electrolux»
mixmaster type «Assistent» m/
kjøttkvern nr. 3059.
Riktig trekning bevitnes.
Sandefjord Politikammer,
den 1/7 1960.
Oscar B. Nilsen,
overbetjent.

Rederforbuodets Sjømannspensjon
utdeles fra 2/7-'6 O hos bestyrerinnen, Kongensgate 22.
SJØMANDSFORENINGEN.

SELGE BILEN ?
1 Vi har flere kjøpere til
| gode brukte biler i forI skjellige prisklasser.

LOYD

1958

modell

i forsteklasses stand til salgs. Hurtig avgjorelse.
Telefon 63 765.

A/s BILOMSETNING-BILUTLEIE
Torvet 2. - Telefon 66 360' - 63 648 priv.

THOR DAHL
>

62 085
Telefon 66 285
63 043

BRYGGEN

fWIWT
11 W

A/S THOR DAHL.
Avd. Skibsrederi og hyalfan'gst.

TilT/T «TROLL»,
32.000 t. d.w. sokes 2 3. maskinister (turbintanker), stuert,
matroser og lettmatroser.

A/S ESSO-RAPFINERIET, NORGE.
Telefon Tonsberg 3QOBO.

og

SOLV

Midt i en dyrtid kommer denne gledelige n'yhet.
Johnson
UTENBORDSMOTORER
verdens mest solgte.
SHELL AUTO A/S

Statens avgift pa solv- og gullvarer er nedsatt.
Dette betyr reduserte priser pa alle slags solv og gull
varer. Det er blitt rimeligere a skape glede med vakre bruks
ting i edle me taller.
y

Hilsen

JOHS. BJORNERUD.
ARNE G. HAAKONSEN.
STEIN MIDLING.

Nasjonalhjelpens fonds kontor, Tønsberg
stengt til 8!/8. Kim skriftlig henv.
LYSE SOMMERJAKKER
m/ silkefor kr. 95,—. Sommerfcaper fra kr.
Kjoler,
alle s.torrelser. Bluser og skj'ort. Silke- pg brudekjoler 20—
50 % under prisen nu en uke for ferien. Velkommen for a se
om noe passer.

'dmøqn

T«. Es 765 Qunn THanufaktur

Bryssen

j*t\-Ji

Hurtig og effektiv hjelp medl

Til M/T «Trollt«nd»
18.000 t. d.w. sokes 2. maskinist, maskinassistent, motor
menn, donkeymann, 'elektriker, tommermann, matroser.

TENK PA OSS!
Vi tenker ?* Dem!
• Radiospesialistene
(Byens eneste spesialforretning)

er blitt rimeligere.

't.n>
£ TØNSBERG
i<, BRYGGERI
—JØ,

Lette å ta.
fås på apotek uten resept.

A/5 FARMACEUTISK INDUSTRI - OSLO

Kreditorinnkallelse

Halden den 28. juni 1960.
8... J. Carlsen.

ytmtA GODT VARE PÅ BILEEtf.
f
Parker den hos oss mens De gjør Deres- innkjøp
Sentralt beliggende og inngjerdet parkeringsplass.
Benyfct vår moderne vaske- og smørehail.
Mobil bensin og oljer.
Oljedusj av understell, ladning m. v.
MOBILSTASJONEN ATLANTIC
Innehaver Kjell Markussen.
Apent fra kl. 07.00 til 23.00.
Telefon 63 926.

Undertegnede påtår seg all slags
SNEKKERINNREDNINGER og REPARASJONER
EDGAR SVENDSEN, snekkermester.
Telefon 63 551.
Skirinffssalsveien 37.
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Sandefjord Avfallsforretning
Kjøper og henter.

Trekning

Flasker, strikk, filler, metaller, smijern, støpejern,
bilbatterier, tauverk, strie ni. m. til dagens priser.

Sentralbrd - resepsjonsdame
Briskebakkens Vellag.
Telefon 62 533. E. STENSRUD. Torvffaten 24.
Vi soker en dame, heist med engelsk artium, til vart Den utloddede passbat m/ arer er
sentralbord og resepsjon.
ved trekning i dag vunnet av nr. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiin:
1734.
Snarlig tiltredelse.
Riktig trekning bevitnes.
Soknader med vitnesbyrd etc. sendes
Sandefjord Politikammer 1/7 1960.
Se vårt utvalg av brukte biler
Oscar B. Nilsen,
overbetjent.

Larvik.

Stadslege Meyn

UTLEIEBILER
Bestillinger for ferien niottas.
Vi benytter de laveste utleietakster.

NÅR DET GJELDER KOLONIAL,
BENYTT

Bokføring - Revisjon
Finn Raastad.
Regnskapskontor.
Shetlandsgt. 4 a.
Telefon 66 390.
Kontortid 9.00—15.00.

tetefon
tt. 17—24. Telefon 68 111
Nytt program
hTer 10rtiag.

I

Ring og vi gir Dem opplysninger om vår vare
ombringelse.

W
*"~
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Tømrerskole

Fra medio august begynner et kurs for undervisning i
moderne skipsturbinanlegg. Innmeldelse mottas inntil 1. au
gust og kan sondes til
G. BLOMDAL, Notteroveien 16, Tonsberg.

r

Torvet 2.
i
Telefon 66 36(T - 63 648 priv. =

LÆGEMIDLER

For ung dame
med realskoleeksamen og ihandelsskole er stilling ledig som
stenograf.
Skriftlig soknad med kopier av eksamensvitnesbyrd og
eventuelle attester sendes

VI BRINGER
DERES VARER

A/S BILOMSETNING— §
BILUTLEIE.
i

Herved bekjentgjøres at
Skotøihuset
Progress A/S,
Til M/T «BMTANER»,
Storgt.
3,
Sandefjord,
i <hen
15.000 t. d.w. sokes 3. styrmann, telegrafist og donkeymann.
hold til beslutning i general
forsamling den 25. juni 1960
Henv. A/S MARITIME.
er trådt i likvidasjon hvorfor
Pettersen, telefon 64 343.
Det er ennå ledige plasser ved tømrerskolen
selskapets
fordringshavere
(byggsnekkerlinjen) som tar til den 12. aug.
anmodes om å melde sine
r^^ESSK^ji
d. å.
krav for undertegnede av ge
neralforsamlingen valgte lik
Søknadsskjema, plan og opplysninger, fåes ved hen
Sykepleierske - diakon
vidasjonsstyre, direktør B. J.
vending til Tønsberg Yrkesskole, telefon 11764.,
A/S Essoraffineriet, Norge, soker ferievikar for 2—3 uker Carlsson, Halden.
Søknaden må sendes omgående.
Henv. dr. Brim, telefon Tonsberg 12 326 eller legekontoret,
Turbinkurs

ir

|
|
|
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Sesongarbéide

Fra ca. 25. juli til utpå høsten, trenger vi flere damer
til produksjon av erter, bønner, andre grønnsaker, bær og
:Sondag formiddag kl. 10.30 frukt. Det vil i stor utstrekning dreie seg om skiftarbeid.
gudstjeneste. Pastor Reidar
Forutsatt at et tilstrekkelig antall melder segy vil vi
Ekeberg. Kl. 17.— samvser pa
besørge daglig biltransport til Tønsberg og retur.
Sollokka.
Interesserte "bes telefonere vårt formannsKontor, Tøns
berg
11 T57
linje 0051 som gir nærmere opplysninger om
BEKJENTGJØRELSE
arbeid- og lønnsvilkår.

Hyggemøte for sine naedr
lemmer i Losjelokalet onsdag
6/7 kl. 18.00' (6).
Styret.

1 SKAL DE

GULL

Melodistkirken

Ålderstrygdedes
Forening
(Den gamle).

Njf» sommeten
t frød oø ro
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Nytt kurs tar til ved Tønsberg Yrkesskole 1
1. august d. å,

Lordag: Fest kl. 19.30 ved
flere. Sang og musikk. Bev. SAL G. Sommertøy, sommerjakker, kåper, skjørt og bluser
Entre kr. 1,00. Sondag: Hellig nedsatt med 20—50 %. Også selskapskjoler.
hetsm. kl. 11.00. Frelsesmote
TLF. 63 765. GUNN MANUFAKTUR, Bryggen.
kl. 20.00. Torget kl. 19.00*.
Evangeliet i ord og toner.
Velkommen!
seilsnekke eller robat
onskes leid for juli. Pen foehandling.
Elias Corneliussen,
aptistkirken
Nevlunghavn.
Sondag kl. 19.30: Mote ved
brodrene. Sang og musikk.
Onsdag kl. 19.30: Bonn- og
vitnemote. Alle -velkommen.

SALEM
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IT LUDY. FOSS
BOK- Off PAPIRHANDEL
Storgaten 8. - Sandefjord.

Illlllllllr

Husmorvikarskole

YRKESSKOLE

RADIOSPESIALISTENE
Nossum & Blæstrud.
Tlf. 65 060 - 65 133.
Brekkegården.

Velkommerr innom!

Bygghåndverkerne

Frelsesarmeen

KART - DRAFT
REISEHANDBOKER
PARLORER &g LOMME
ORDROKER

JEAN B. LINAAE, REISEBYRÅ.

Hjertelig takk
for all oppmerksomhet ved
vårt sølvbryllup.
Mary og Arne Stavnum.

BENYTT DEM AV DE FORDELER ETHVERT KJØP
I SPESIALFORRETNING INNEBÆRER.
VI FØRER KUN ANERKJENTE KVALITETSMERKER.

men husk a utstyre
Dem med

Be om alle opplysninger om flyturene til Mallorca,
og spør også efter norgesprogrammet med tilbud om'
kombinerte rundturer på fjellet og ved sjøei}.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved har 14 dagérs fellesferie fra og med 4. juli til og med 16. juli
vårt sølvbryllup.
Bygghåndverkmesternes forening.
Camilla og Henry Berntsen,
Sandefjord Bygningsarbeiderforenmg.
Ferj ev. 1.

RELIGIØSE MØTER

hvorhen den vil...

Gå innom Deres reisebyrå efter det store 100-siders
féllesprogram med kjempeutvalg av «gamle, aner
kjente turer» og et veid av helt nye reisemuligheter.
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REISER/IDIC7

La reisen ga, -

Ferie 4/7

3.
styrmann
sokes til M/S «POLARJGLIMT», ca. 13 300 t.dw., bygget 1958,
tiltredelse i U. S. A. ca. 1. august.
. Nanset pr. Larvik, den 2. juli 19'60.
MELSOk & MELSOM

18/7.

DR. BOD A L
Larvik Sykehus.
Kontoret lukket fra 3/7 til

SANDEFJORD BRUKTBIL
INNEH. BERNT B. GUSTAVSEN
TORGGT. 28 TELEFON 64 410 PRTV. 71171.
KJØP
SA LG
KOMMISJON
Avbetaling,— Innbytte

Lørdag 2. juli 1960.
VERDENSTEATRET

Sandefjord Kirke
i aften kl. 20.00.

Kl. 18.30 og 20.30:
EN GANG TIL MED

Augusiana
College Choir
Bill./program kr. 5,00.

FOLELSE. Am. (U.)
Cinemascope-film i farger.
Lystspill med
Yul Brynner og Kay Kendall.
Bill, fra kl. 17.30. Tlf. 62 502

LØRDAG
i danserestauranten
§

Siste gang med det
berømte

s
|

UTSISLLING
i
BYMUSEET
MARIE HAGEN,
tepper.
ASTRID GUNDEROD
FLATTEN,
malerier.
10rdag og sondag
kl. 12.00
19.00.
Entr6 kr. 1,00.

COLLEGE BAND

FARK. ~7%k yBk
7|lg.\

Hver aften
vårt nye kjendte
orkester

|

Bordbestilling

Populære priser.
Egen barnemeny.
Lettere servering.

Festlig søndag
på Fylkesmuseet

Siste nytt i PERSIENNER:
Sandefjordspersiennen
Ring 77 383
Sverre Evensen

Vårt motto

Kl. 12.00' åpner vi dørene.

4 nye utstillinger.
Kl. 13.00 begynner vi ser
vering i Seteranlegget. Billig
middag. Forfriskninger.

er

Kl. 19.00: Stor konsert på
Festplassen (gratis)..

TILSALGS
BADEKÅPER.

t

i meget god fasong og pene farver:
Tykk frotte
kr. 114,Myk chenille-frotte
kr. 135,Lette nylon reise-kåper .. kr. 100,—
Terrylene morgenkåper
fra kr. 100,—
DET ALLER BESTE FÅR DE HOS
ANDERS H. SCHAU & CO.

Bh "i k 4 ÅvH "B
SKAL DE BYGGE
eller modernisere?

VI gir Dem gjerne et prisoverslag pa rørleggerarbeidet.
Ring eller kom innom.
Vi står med glede til tjeneste.
Pedersen
& Furustad
ant rørleggere.
Landstadsgt. 6 - Tlf. 63 817.
[llllllllllllllllilllllllllUlllHllllllllllllllllllllllllllllilllllll
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< Kr. 7,95
for lekedrakter med bilder,
str. 1 til 3 år. Overalls med
kaninhode, str. 1 til 3 år.
Shorts i flere farver, str. 3 til
6 år.
Langbukser, kakifarvede ;
kr. 23—, str. 10- til 16 år.
Bluser uteri krave og arm
kr. 12,75. Mange festlige blom
strede 'bluser.
RU-LE
Bluse- og skjørtesalongen.
Hjørnet Kongensgt.—Prinsensgt.
v/ Sjøfartsmuseet. Telefon 62 894

Gi&RASJEN

Fotografer sommerens
hyggelige motiver.
Moderne kvalitets garasje til
(Se
vårt utvalg av f otoappa
rimelig pris. Se vår 'utstil
råter
i priser fra kr. 25,50.
lings garasje utenfor verkste
det. Be om demonstrasjon.

I

1
lillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill

Brukte biler
Pobeda 1957.
Hillman 1958
Opel Record 1956
Volvo 1956'
Opel Kaptein 1954
Ford Vedette 1964
Opel Record 1953
Ford Consul 1952
Goliat st.vogn 1952
Ford Vedette 1950
Ford Mercury 1947
Fia,t 1938
Folkevogn varevogn 1954
Vespa 150 ccm. scooter 1957

Sendt hver dag til:
Pr. mnd. pr. kvartal
Sverige, Danmark, Finnland, Island 5,00
15,00
England og Skottland
13,00
38,00
Sendt en gang i uken til:
Amerika, Afrika, Asia, Australia,
og de fleste land i Europa

8,50

25,50

Ayisen blir pakket i eget omslag og patrykt navn
og adresse.
Abonnement kan tegnes i var ekspedisjon.

CAMPING:
Telter

TRIO RICHELL.

iiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii
Endel nye 3 girs N. S. U.
mopeder
er redusert til kr. 1450,— på
grunn av små lakkskader.
Avbetaling.
HASLE MOTORSYKKEL
VERKSTED.
Telefon 65 520.

,jfil\V\ 'Vvv
ÆmM'
'
igsSjL
Wff
-jHg»
WBCWB*
UTLEIE
av telter

Madrasser
Soveposer
Campingbord
Campingstoler
Propanapparater
Teltstenger
Teltplugger
Passbåter.

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

Efter stengetid
kan De få opplysninger om
Eksp. anv.annonser av vår
automatiske telefonsvarar
på telefon

64386

Stedet for camping- og ferieutstyr
KONGENSGATE

Sentralbord 66393

26

for samtaler til
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.

Nedrigget 6 meter,
eller lignende båt ønskes leiet
Bruvekt
for filmselskapet CONCORD
ønskes kjøpt. Samme sted lite FILM fra 11. til 18. juli.
brukt tilhenger til 2 hjuls
Henvendelse Direktøren
traktor, rimelig til salgs.
Telefon 70 115.

ØNSKES KJØPT

PARK

HOTEL

Lærer
til kokkskole

TJENES

Sandar komm.
Alders- og Pleie
hjem
Dyktig, erfaren underkokke

Midlertidig stilling ledig
praktisk arbeid.

, Lønn kr. 14.050 -f kr. 600,
i indekstillegg. Topplønn et
ter 8 års ansiennitet kr.
19.450,—.
Søknad med attester og vit
skal
ansettes
fra
ca.
15.
aug.
nemål
innen 7. juli d. å.
til salgs, likeså en Dalton ledig for sommeren ved bade Stedet er nytt og moderne.
strand.
Sandefjord Kokk
Addisj onsmaskin.
Lønn p. t. kr. 8.901,— stigende
Telefon 63 765.
og Stuertskole.
med 5 alderstillegg til topp
JOH.*NILSEN,
lønn kr. 11.437,—.
Kongensgt. 28.
I iK W lh,?V I 'fa VI l> MVIJi?»
HYBEL
Telefon 62 261 - 62 119.
Hybel kan disponeres, og
til leie mot litt hjelp i huset fra ca. jul
hybelleilighet.
Kvinnelig student
for en dame i satt alder. Ad
Pent brukt
Samme sted stilling for dyk øk. gym., 2% års kontorprak
gang kjøkken.
tig kjøkkenhjelp. Lønn p. t. sis, ønsker feriejobb 2—3 uker.
soveværelsesmøbl.
Eksp. anv.
kr. 7.688,— stigende med 5 al
og radiokabihett med bånd
Telefon 63 499 måndag.
derstillegg til topplønn kr.
opptager, meget rimelig til
ØNSKES LEIET
9.833,—.
salgs.
Ung pike
Hybel kan disponeres.
Eksp. anv.
ønsker huspost, bo på stedet.

Leiiighet

Ford Eifel, 1939 mod.
innregistrert første gang 1946,
i meget god stand, nylakkert,
til salgs.
Eksp. anv.

tatot

Kontingenten for forsendelse til utlandet er fOl
-

på...

Søknad med rettkjente at
Bill. mrk. 598.
søkes i Sandefjord ell. nærhet
testavskrifter
stiles til styret
Et lite pengeskap
av enslig lærerinne. I—2 v.,
(som nytt) til salgs, kr. 500,—. kj., w. c, bad. (Plass til liten for Sandar komm. Alders- og
FUNNET
Pleiehjem,
Sandefjord.
telefon 62 877.
bil?).'
•Søknadsfrist 1. aug.
Armbandsur
G. Øxne.
funnet
på
Helsøya.
Stor koksovn,
Nerstad i Buskerud.
-, Ula Strandhotell
Telefon 66 390.
god
som
ny
til
salgs.
SANDEFJORD BRUKTBIL
Telefon 76 514.
søker nattvakt.
2
eldre
mennesker
, Torvgaten 28.
Henv. telefon Larvik 8021.
Gulliksen, Skolmerød.
TAPT
i
Telefon 63 410.
søker liten leiiighet
snarest. Rolige ordensfolk
1 Ung pike
Ny randete paraply
Én rund koksovn,
Forskudd.
Austin Varebil,
ønskes
til
halvdagspost
i
to
igjenglemt
i en av byens for
en rustfri oppvaskkum m/
©ill. mrk. 597.
19'57 mod., 250 kg. lasteevne, vannlås.
bakksforretning.
retninger tirsdag.
meget pen, kun kjørt 31.000
Bill. mrk. 5961 «Nybegynner».
Eksp. anv.
Eksp. anv.
Liten leiiighet
km. til salgs.
søkes.
A/S BILCO.
Maskinist A. Svendsen, M/S
Tre kalveferdige kviger
«Roland», c/o Haldor Viriks
av god avstamning.
BIL,
Rederi.
Telefon 78 148.
Ta a
o
~^
4 dørs, 4 seter mod. 1948 i
god stand til salgs.
Eksp. anv.-

En god 35 mod. Willys
med radio og gode dekker til
salgs for kr. 1200 eller byttes
i en nyere mcped.
Eksp. anv.

utlandet

titt

vårt utvalg for ferie og camping.

\ Monarped,
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til

en

inneh. 4 vaer. og kj. Pristakst 58 mod. rimelig til salgs.
kr. 22.000, til salgs. Kontant
Eksp. anv.
ca. kr. 10.000,—. Hurtig av
gjorelse.
Georg Solberg A/S.
Sandtak i Vivestad
Telefon 62 782.
Brukt dukkevogn
til salgs, eventuelt til leie, ca. ønskes kjøpt.
20 mal. Siloanlegg med eleva
Bill. mrk. 596.
tor og sorteringsanlegg. Trak
E
tor.
TIL LEIE
Eiendomsmegler
Vardeveien,
Full pensjon
inneh. stue, sovevser., kj., i*A<;r\Aß jAHrtsEn
på
gard
i Telemark. Innlagt
vannclosett, garasje. Selveier
vann, sanitær.
Tonsberg,
telefon
11122.
tomt, tilsalgs for kr. 20.000,—.
ANNE GROVEN.
Ledig.
Brunkeberg. Telefon 309.
Georg Solberg A/S.
En ny übrukt Regna
Telef on 62 782.
Værelse og kjøkken
maskin

Røverkjøp.
Opel 1936 cabr. selges for
kr. 1500,—.
Eksp. anv.

Sogn Mek. Industri A/S
Telefon 62 512, Kil&t. 7, Sfj.

Ta

Underholdnings
musikk ved

Tlf. 65 550.

Drammen Travbane
Sondag 3. juli kl. 13.00 (1).
Kjempeflott program
med bl. a. bykamp
KARLSTAD—DRAMMEN.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
N.5.8.-busser fra Larvik kl
Jordmor
10.20 og fra Sandefjord kl
10.45. '
RAGNHILD NYGAARD LIE
Storgt. 72 - Sandefjord
Undersøkelser;
Torsdag og lørdag kl. 11—13
Telefon 63039.
Sommerbolig, Telf. 73 487

Ekspedisjonen
Ekspedisjonstiden er nu:
Ukens 5 første dager kl. B—ls8—15
Lørdager
» B—l4

søndag kl. 13—18.

TRIO
RICHELL
Bordbeslilling
telefon 65 550.

HOlliL iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii
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Familiemiddag

Idag lørdag
med en ny stor flokk feriefolk
og kjente og fremmede sommer
ansikter i vår hyggelige ferieby.
Halvard Andresen.
Souvenirs, Leker, Badeballer og
Ringer, Kofferter, Vesker, Kurver.
Vis a vis Iris og Gadella.

IDUTCH SWING |
J
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HyTTE-EIEREf

Adresseforandring
i ferien

Innrett Dem hygienisk, skaff Dem et
RACASAN
kjemikalieklosett

Da vårt abonnementskontor har vanskelig for å ta
inn alle adresseforandringer over telefonen i ferietiden, ber vi om at melding om ferieflytning utfylles
på nedenstående skjema. Send det til oss senest
dagen før De ønsker bladet flyttet.

Enkelt, luktfritt, økonomisk.
Innholdet er fullverdi
gjødning.

Husk å fornye abonnementet før De reiser på ferie.
Navn

Ideelt for hytter, hus
og campingplasser.

Gammel adresse
Ny nøyaktig adresse

Campingtilhenger
helt ny, meget pen'med lig
geplass til 4 personer billig til
salgs.
A/S BILCO.

Kongensgt. 13. - Tlf. 63 600 - 63 322.
Gjelder
F. o. m

AGRIA
1600 L. jordfreser, übetydelig
brukt, rimelig til salgs.
MASKINKOMPANIET
Kongensgt. 32.
Telefon 64 037.

T. o. m
(Dato)

(Dato)

ONDIE
DETTE ER EKI AV "^
lo£ MORCBhIE
J
\ IEC IKKfEft « >
\ ST/!)WD TIL A J

TEMPO
1957 og 1951, 125 cem.
I

jtmSm-

( BARBERER 5£G
5
V MED TAHMi i—~^
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PUSSET TENHEHE
'_,

'^

SANDEFJORO BRUKTBIL
Torvgaten 28. - Tlf. 63 410.
Tempo motorsykkel,
150eem. 1955 mod. til salgs
Eksp. anv.

,

5-5? : '

?MCP BARBERKReMetN
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Det må reageres skarpere mot
trafikksyndere
Norges Lensmannslag vil fore
bygge trafikkulykker

2. juli 1960.

Kypros blir uavhengig*
alt angrast
Kompromissavtalen ventes undertegnet lag
Nicasia, 1. juli.
(NTB—Reuter—AFP) Det er oppnådd full enighet om alle
spørsmålene under de britisk-kypriotiske forhandlingene, ble
det opplyst i et felles kommunike som ble sendt ut fredag kveld.
I Nicosia blir det forutsagt at forhandlerne kommer til å para
fere kompromissavtalen alt lørdag, noe som trolig betyr at
Kypros blir proklamert som uavhengig republikk før utgangen
av august.

Stortingsmelding
om Trygve Lies
arbeide?

Gastro
tar
oljeratiinerier
Esso og Shell nektet A raffinere
Sovjet- ol|e
Hava n a • (NTB—Reuter)
Den kubanske regjering overtok fredag det amerikanske
Esso-raffineriet og det britiske
Shéll-raffineriet i landet, efteråt ledelsen for de to selskapene hadde nektet å raffinere
råolje som er importert fra
Sovjet-Samveldet," blir det
meldt offisielt. De to raffineriene blir fra nu av stilt under
regjeringens oppsyn, og det kubanske
petroleumsinstitutt

Krusjtsjov
vil «kjøpe»
Østerrike
«Pakk det in*», jeg lar
det med bjem»
Wien: (NTB—Reuter)
Statsminister Nikita Krusjt
sjov sa fredag i en samtale med
østerrikske bilarbeidere at han
var villig til å kjøpe hele
Østerrike. Pakk det sammen,
og jeg tar det med hjem, sa
den sovjetiske statsministeren.
Uttalelsen falt for riktig å un
derstreke de handelspolitiske
hensikter med besøket.
Arbeiderne ga sovjet-lede
ren den mest entusiastiske vel
komst Krusjtsjov denne gan
gen har fått i Østerrike. Fa
brikken ble drevet av russerne
under okkupasjonen, og sen
der idag mange vogner til Sov
jet-Samveldet.

70 mennesker
omkom i juni

,

skal overta driften av dem.
Ordren til de to raffineriene
om å foredle råolje fra SovjetSamveldet ble utstedt av Fidel
Castros regjering to dager ef
ter at det amerikanske Texaco
raffineriet var blitt overtatt av
de kubanske myndighetene
fordi det nektet å raffinere
sovjetisk olje. Esso, Shell og
Texaco er de tre største uten
landske
oljeselskapene
på
Cuba.

Dommedag

14 Hevder
.joli kl.
15,45
italienske
mystikére
Coarmayeur, Italia
1. juli.
(NTB—AFP) Domme
dag inntreffer 14. juli
klokken 15,45 norsk tid,
hevder en gruppe itali
enske mystikere.
Atomeksplosj oner vil
herje jorden i en time ef
terfulgt av jordskjelv og
voldsomme
tidevanns
bølger, deréfter vil det
bli kaldt, meget kaldt,
termometret vil synke til
langt under frysepunk
tet. Av hele Jordens be- f
folkning vil få millioner
mennesker overleve ka
tastrofen.
Dette er en gruppe ita
lienske mystikeres urok
kelige tro, og de samlet
seg fredag eftermiddag
i Mont Blanc-fjellene for
å gjøre de siste forbere
delser før katastrofen set
ter inn. De_ hadde med
seg store mengder med
klær, og regner med å bli
blant de overlevende.

Første Hortens
bygde skip til
.marinen
efter krigen

Oslo: (NTB) Juli måned
ble innledet med sommerens
laveste temperatur og sne i en
kelte fjellstrøk. Det har til og
med vært kuldegrader på Rør
osvidda og i fjellstrøkene i
Trysil. Meteorologene kan hel
ler ikke love noen nevneverdig
endring i temperaturen i de
nærmeste døgn fremover..

På Grue vestside er elgen
blitt en ren landeplage, den
ikke bare spiser opp åkeren,
men den tramper den ned og
så. På en gaid i Risberget har
an flokk på 4—5 dyr herj et
stygt og viUnevnden har nu
gitt tillatelsc til å skyte ett
dyr. Forleden dag ble så en
stor elgokse skutt midt ute j
åkeren.

H. M. Kong Olav V
fyller 57 år idag 2. juli.

Alle de dødsdømte'
i Ghana ble benåde!
Accra :
(NTB—Reuter)
Dr. Kwamn Nkrumah, som i
de siste ti årene har vært dem
fremste politiske lederskikkel
se i Ghana, ble fredag repu
blikken Ghanas første presi
dent, utstyrt med vidtgående
fullmakter. Under en høytide
lig seremoni, som sto på bare
i ti minutter og som ble av
brutt av tamtam-trommer, av

la Ghanas første statsoverhode
ed på at han vil-tj ene repu
blikken og forsvare dens for
fatning.
I anledning høytidsdagen har
president Nkrumah benådet
alle dødsdømte i landet, og
fanger som er dømt til mer enn
tre års fengsel vil få eftergitt
ett år av straffen.

Esso-utstillingen åpnet
på fylkesmuseet
Den omfattende Esso-utstil
lingen «Oljen og Vi» ble åp
net på Fylkesmuseet i Tøns
berg igår. Blant de innbudte
var fylkesmann Gerhard Dahl,
veisjef Alf Torp, konservator
A. Bakken ved " Fylkesmuseet
og ordfører Thv. B. Olsen,
Tønsberg.
Direktør ved A/S Essoraffi
neriet Norge, G. A. Stein jr.,
ønsket de innbudte velkom
men, og sa noen få ord om ar
beidet på Slagenstangen. Di
rektøren for Norske Esso A/S
Frithjof Lind, som ga gjestene
en kort orientering om oljens
plass i samfunnet, og om Nor
ske Esso A/S's stilling idag.
Deréfter trykket han på knap
pen som startet den automa
tiske modellen av anlegget på

Slagentangén, og 'erklærte ut
stillingen for åpriet.
Utstillingen er meget inter
essant og ved hjelp av omfat
tende bildemontasjer, model
ler og filmfremvisning, gir den
publikum et innblikk i moder
ne oljeindustri og arbeidet- på
Slangenstangen.
Efter bevertnirigen takket
fylkesmann Gerhard Dahl for
omvisningen og understreket
blant annet den betydning A/S
Essoraffineriet Norge har for
fylkets næringsliv.

Sykehuskalkylene
sviktet totalt
4,7 millioner blir 10 mill. kr.
Flisa:, Da arbeidet med
det nye Glåmdalen sykehus
som reises ved Kongsvinger,
kom igang for et år siden, var
sykehuset beregnet å koste 4,7
millioner kroner. Efter den
oversikt man nu har; vil syke
huset komme på 7,2 millione.",
og før bygget står ferdig er
man kanskje oppe i en bygge
sum på 10 millioner, ble det
uttalt under representantskaps
møtet i sykehuslaget.

Gullfisk til
nr. 391 883
duggfritt, isfritt.

20. trekning i Statens Pre
mieobligasjonslån
1950
ble
holdt igår. De største gevin
ster kom ut på følgende num
mer:
1. gevinst a kr. 100 000
391 883.

2 gevinster a kr. 10 000:
222 877 og 389 538.
5 gevinster a kr. 5 000: 6803,
184 788, 260 058, 420398 og
531 509.
Videre er det trukket ut 2350
gevinster a kr. 50.

Deres byggmester skaffer det.
'Eller skriv direkte til
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Lensmenn både fra syd og
nord, og vest og øst i landet
var sainlet på Park Hotel igår.
I to dager skal Norges Lens
maninslag ha landsmøte. De
har sine damer med og de skal
dra på tur rundt i fylket mens
deres menn behandler forskjel
lige organisasjonssaker. Det er
spesielt to saker som opptar
landsmøtets interesse denne
gang, nemlig proposisjonen til
lov om lensmenn, og det sti
gende antall trafikkulykker.
Lensmannslagets formann,
lensmann og stortingsmann
Oddmund Hoel, ønsket vel
kommen til effektive arbeids
møter og festlige samvær på
Nord-Europas flotteste hotell.
Han holdt en kort minnetale
over lensmenn som var gått
bort siden forrige landsmøte og
blant dem var lensmann Einar
Dahl, Hedrum, som var æres
medlem av Norges Lensmanns
lag.
I 700 år har vi hatt lens
menn i dette land, fortsatte
Hoel. Lensmennene er stats
forvaltningens ytterste utpost
på landsbygden og kommer i
iser kontakt med tidens pro
blemer, både for staten og for
oygdesamfunnet.
Det er to saker som særlig
opptar interessen ved dette
landsmøtet. Den ene er propo-

ensmenn
sisj onen om en særskilt lov,
om lensmenn. Det er ingen
ulykke i seg seiv å få en slik
lov, men innholdet interesse
rer ikke bare oss lensmenn,
men mange andre fordi det
først og fremst angår lens
mannsinstitusjonen som ledd i
bygdesamfunnet. Institusjonen
må selvfølgelig følge utviklin
gen. Institusjonens tilpasning
kan være kommet i utakt med
utviklingen, men vi vil yde
vårt for å komme i takt og ret
te på mulige sporadiske skjev
heter. Men loven går lenger
enn å rette på mulige skjev
heter. Den går så langt at den
rører ved de dype røtter insti
tusjonen har i bygdesamfun
net.
Jeg regner med at det
blir sagt end el om denne lov
proposisjonen på dette lands
møte, sa Hoel.
Den andre viktige saken
som vi vil ta opp, er å førebyg
ge ulykker. På landsmøtet i
1953 tok vi opp de mange
brønnulykker og dette arbei
det har båret frukter. Idag har
vi en annen oppgave, nemlig å
forebygge de mange tragiske
trafikkulykker. Statsmyndig
hetene bør ha\ en ekstra på
minnelse om disse ulykker som
bringer sorg inn i mange hjem.
Det er meget alvorlig med det
stadig økende antall motor-

Kwame Nkrumah republikkens
første president

Oslo: (NTB) 70 menne
sker omkom ved forskjelliige
ulykker her i landet i juni må
ned, ifølge avismeldinger. Det
er 21 færre enn i juni ifjor,
men av de 91 i juni ifjor var
det 25 utlendinger som om
kom ved brannen på Stalheim
Oslo:
(NTB) Marinen
Hotel.
overtok torsdag det første far
tøy bygd ved Marinens Hoved
verft for marinen efter krigen.
Det er et spesialskip for kyst
artilleriet som skal brukes til
betjening av minefelt. Skipet
har fått navnet «Borgen».

Kuldegrader
og sne
i innlandet

lov om

skal være oppnådd enighet om
at hjelpen skal være på 240
millioner kroner, pluss visse
ekstrabeløp som erkebiskop
Makarios har insistert på. For
slaget vil bli lagt frem for den
britiske regjering til godkjen
nelse. •

Ikke avgjort, sier
statsministeren
nådd enighet om det siste
uløste spørsmålet, som gjaldt
(HP) Høires Pressebyrå har
den økonomiske hjelpen Stor spurt statsminister Gerhard
britannia skal gi den nye repu- sen om Stortinget vil bli ori
blikken. Reuter melder at det entert om Trygve Lies misjon.
Statsministeren svarer at det
er det foreløbig ikke tatt noe
standpunkt til, men jeg kan
godt tenke meg at det på et
senere tidspunkt vil være na
turlig å orientere Stortinget
om Trygve Lie-utvalgets arbei
de f. eks. gjennom en stortings
melding, sier han.

De langvarige forhandlingene har forsinket proklamasjonen av øyrepublikken helt siden februar måned.
Frédag kveld ble det opp-

Ordskifte ventes om forslaget til
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Norges Lensmannslags formann, Oddmund Hoel, (til v.) i sam
tale med formannen i Vestfold Lensmannslag,
Paulus Irgens, Brunlanes.

Staten ville seige 100 mål
av Jarlsberg Flyplass som

en annen mann eide
«Fadese» skaper nye forviklinger
i overdragelsen til Thor Solberg
Forhandlingene om Sem og
Tønsbergs kjøp av Jarlsberg
flyplass fra Staten, og over
dragelsen videre til Thor Sol
berg
som nu var i god gjen
ge, har tatt en ny og uventet
vending efter at det viser seg
at kartet som har vært brukt
som forhandlingsgrunnlag har
hatt 100 mål mer eiendom enn
det skulle ha. Kartet omfattet
gårdbruker Asbjørn Ruuis ei
endom, som i virkeligheten ik
ke er med i det Staten i sin tid
kjøpte til flyplassen, og derfor
går de nuværende grensene for
eiendommen Jarlsberg flyplass
gjennom Ruuis gard. Oppda
gelsen fører til at forhandlin
gene må tas opp på nytt grunn
lag, også med Staten. Og der
med ser det u* til at saken skal
ha ny omgang i karusellen,
skriver T. Blad.
Det hører med til historien
at feilen ved kartet ble opp
daget da Thor Solberg tok en
vandring rundt flyplassen for
å gå opp sine nye grenser.
Han ble stoppet av gårdbruker
Ruui som fortalte ham at nu
var Solberg langt inne på hans
eiendom. Dermed var det klart
at noe var galt og derefter ble
feilen oppdaget. Thor Solberg
er for øyeblikket i USA og det
er uvisst når han kommer til
bake.

formannskap ble det enighet
om at representanter for kom
munen skal reise inn for å ha
en konferanse i departementet
om saken. Også Sem kommune
avventer nu en redegjørelse
fra departementet.

Festetomter under
Melsom Idar
for salg

Vestfold fylkesting besluttet
i 1949 at en rekke festetomter
under Melsom i Stokke skulle
selges. Det er landbruksskolen
som forestår salget. Imidlertid
har det vist seg å være mange
innviklede grenseforhold når
det gjelder disse festede tom
ter og sorenskriver Gulbrand
Jensen har vært engasjert for
å undersøke sakene. Det har
vært holdt grensegangsforret
ninger og oppmåalingsforret
ninger slik at forholdene nu
skulle ligge til rette for salg.
Fylkesutvalget besluttet i
sitt møte at skolen skal fort
sette behandlingen av sakene
med sikte på å få solgt feste
tomtene
overensstemmende
med den beslutning som fyl
kestinget fattet i 1949. Soren
Hvem sOrn har skylden for skriver Jensen og kontorsjef
fadesen er "foreløbig uklart, Oddvar Aas, Stokke, ble opp
men i «informerte flyplass nevnt til å foreta takseringen.

kretser» her i distriktet er den
alminnelige mening at feilen
må ligge hos Forsvarsdeparte
mentet.
Det som er hendt er faktisk
at Staten har forsøkt å seige
flyplassen pluss et område
som den i sin tid ønsket seg,
men ikke kjøpte. I Tønsberg

Utleie av piano
Skriv etter opplysninger.

Kirkegt. 15, Oslo. Tlf. 41 36 60
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kjøretøyer. Vi må øke innsat
sen i det forebyggende arbei
de.
Vi må få mer effektiv tra
fikkontroll. Det viser seg at 75
prosent av trafikkulykkene
skjer på landsbygden, altså i
våre distrikter. Lensmennene
må få større frihet til å sette
igang trafikkontroll, seiv om
det vil føre til ekstra-utgifter.
Det er jo menneskeliv det gjel
der. Det må reageres skarpere
og mer hensiktsmessig overfor
trafikksynderne. Tidsbegrenset
inndragining av kjørekortet bør
benyttes oftere.
Lensmann Hoel avsluttet sin
åpningstale med å anmode om
fullmakt til å sende et hils
ningstelegram til H. M. Kon
gen
og det fikk han.
Formannen i arrangements
komiteen, Tom Sandkle
v e n, Sandar, ønsket landssty
ret, representantskapet og lens
mannslagets medlemmer med
damer hjertelig velkommen til
Sandefjord.

Møtet fortsatte Utover dagen
og fortsetter også idag. Det blir
avsluttet med en festmiddag i
kveld hvor der også blir en
rekke gjester bl. a. fylkesmann
Gerhard Dahl, ekspedisjons
sjef Andreas Irgens i Justisde
partementet,
direktør Th v.
Johnsen, avdelingssjef Halvor
sen, og inspektør Rootwelt i
Norges Brannkasse, sorénskri
ver H. Th. Knudtzon, veisjef
Alf Torp, stamhusbesidder H.
Wedel Jarlsberg, politimester
Olav Omang og banksjef Einar
Schøning.

RADIO

PROGRAMMET

Lørdag 2. juli.
6.40: Morgenmelodier.
8.15: Andakt. Skriftlesning ved
pastor Leif Marthinsen.
8,35: Por husmødre.
8.40: Por barna: «Reisen til Sør
landet» av Marie Hamsun.
Melodier av Ivar Skårset.
11.35: Hus og hjem. Vår medsøster
burmeserinnen. Lærerinne
Alma Nordal forteller.
11.55: Formiddagskonsért.
15.30: Trafikk og musikk.
16.35: Eftermiddagskonsert.
17.15: Teatrene i juni. Glimt fra
månedens teaterliv.
17.55: Pass på!
18.00: Barnetimen. «Pram» mot
Nordpolen; 9. hørespill om
Fridtjof Nansen.
19.30: Verdens flyktningeår.
Sluttaksjonen.
20.00: Saint-Saéns og Dukas. Fil
harmonisk Selskaps orkester.
Dirigent: Odd Grtiner-Hegge.
Solist: Arve Tellefsen, fiolin.
20.25: «Hør gjøken, den galer
».
Utsnitt fra jubileumsrevyen i
Sandnes.
21.10: Fra amerikanske operetter
Kringkastingsorkestret.
21.45: Lørdagskåseri
Av Carl Hambro.
22.30: Til underholdning og dans
23.30: Slutt.
Når det gjelder
RADIO OG T. V.
gå tU BINGEN.
1. kl. radio- og T.V.-verksted.
Godkjent radio- og T.V.forhandler.
Søndag 3. juli.
8.00: Morgenmelodier.
9.00: Værmelding. Dagsnytt.
9.20: Storfeavl og meieridrift i
Vefsn. Reportasje.
,9.50: Morgenkonsert.
10.55: Høymesse i Kristiansand
domkirke. 3. søndag efter tre
foldighet. Lukas 15, 11—24).
Biskop H. E. Wisløff. Salme
nummer: Landstad: Før pre
kenen: 30, 355 v, I—2, 772.
Efter prekenen: 479, 773 v. 2,
774 v, 5.
12.20: Grammofonkonsert.
13.20: Tromsøbroen åpnes.
13.50: Verker av Robert Schumann.
Filharmonisk Selskaps orke
ster. Dirigent: Øivin Fjeld
stad. Solist: Benny DahlHansen, klaver.
15.00: Nordkalottmessen 1960.
Fra åpningen. (Tromsø).
15.30: Slutt.
16.35: Den norske kammertrio spiller favorittmelodier.
17.05: Med klaveret som tolk.
Honka Bartok Kopsland spiller og forteller.
17.40: Viser og slåttar frå Vestlandet.
18.15: Frå Norges Ungdomslags
stemne i Bergen. Tale av
professor Sigmund Skard.
19.35: Regn. Manuskript: Rolv We
senlund.
20.00: Familiekveldén. Enok alene
hjemme. Nils Hald leser fra
«Jernbyrden» av Gabriel
Scott.
20.30: Samnordisk underholdnings
fconsert: Finnland. Under
holdningsorkestret. Dirigent:
George de Godzinsky. Soli
ster: Volde Jullila, fiolin.
Rainer Kuisma, marimba og
xylofon. Ossi Runne, trom
pet. Irma Ruuskanen, klaver.
21.15: Lette bølge.
Strofer og to
ner over sommersjøen. Sam
mensatt program ved Mentz
'Schulerud.
22.40: Skytterkongen kåres.
Reporter Per Jorsett.
22.25: Kveldskonsert.
23.30: Slutt.
FJERNSYNET:
19.30—19.55: Robin Hood
20.00—20.15: Ønskebildet.
Trykt 1 A/S Handelstrykkeriet

