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Høire og Bondepartiet Mir

uten representasjon i Ådal

formannskap resten av perioden
Fylkesmannen hadde påfoudt omvalg og i
herredstyrets møte i går møtte ikke mere

enn tre av gruppens representanter
Ådal herredstyre hadde konsti-

Viltnemnd oppnevnt i
ÅDAL Overensfcomslen mellom Hø

nefoss kommune og fiommn
nearbeiderforeningen er oppsagt

I henhold til den nye jaktlo
ven skal det oppnevnes vilt
nemnder i alle kommuner. Sa
ken ble behandlet i Ådal her
redstyre i går. Skogselskapet
har oppnevnt Erik E. Holte med
Nils Brekke som varamann,
mens Landbruksselskapet enda
ikke har oppnevnt noen. I til
legg til dette" skal herredstyret
oppnevnte tre, og det ble Gus
tav Pålerud, Martin Odda og
Ole Viker med Sigurd Orebrå
ten, Gudbrand O. Fossholm og
Gudbrand Buttingsrud jun. som
varamenn.

Stillingene oppsagt t 1 fratredelse 30. juni
Etter forutgående behand

ling i Hønefoss og Ringeri
kes Kommuneforening og
med godkjennelse av Arbei
dernes faglige Landsorgani
sasjon har Norsk Kommune
forbund besluttet å gå til
oppsigelse av gjeldende tar
iffavtaler med Hønefoss kom
mune til utløp 30. juni 1952.
Med godkjennelse av Lands
organisasjonen har forbun-

det også besluttet å si opp
stillingens for samtlige tje
nestemenn og arbeidere som
omfattes av tariffavtalen.
Oppsigelsen trer i kraft fra'
det tidspunkt, som er nød
vendig for at enhver skal ha
lovlig oppsigelsesvarsel med
fratredelse 30. juni 1952.

Riksmeglingsmannen er
gitt melding om oppsigel
sen, som berører 88 organi
serte og 22 ikke organiserte
arbeidere, tilsammen 110,
hvorav 41 kvinner. i

Fra Norsk Kommunefor
bund har Norges Byforbund
og Norges Herredsforbunds1

forhandlingsorganisasjon
fått melding om at forbun
det vil fremme forslag om
samordning av overenskom
stene for følgende kommu
ner: Kongsberg, Hønefoss,
Norderhov, Nedre Eiker, Øv
re Eiker, Lier, Modum, Røy
ken, Hurum, Ytre Sandsvær

(Ports, siste side)

des uten representasjon i for
mannskapet resten av denne fi-tuerende møte lørdag 15. desem-

ber 1951. I formannskapet ble reårsperioden
det den gangen valgt fem av Ar- Formannskapet fikk følgende
beiderpartiet, en av Høires og sammensetning
Bondepartiets fellesliste og en Arbeiderpartiet: Ole Nilseda

len, Thor Thorsen, Olaus Sol
bakken, Chr. Hagen Kristian

Sortebekk og Arnt Vatningen.

Varamenn: Knut Rundhaug,
Einar Bjørnsen, Ola Nilsen, Er
ling Johansen, Sigurd Fosten

løkken og Arne Midthaug.
Kommunistpartiet: M. O. Si

ruarud med Kristian Fossholm

av Kommunistpartiet. Fylkesman-
nen har imidlertid funnet at val-

get ikke ble foretatt på en lovlig
måte, idet det ble benyttet en

Entledigelser fra tillits-blanding av forholdstallsvalg og

flertallsvalg. Saken var derfor

Tyristrandsendt tilbake fra fylkesmannen verv
med påbud om å foreta nye valg

Dette ble gjort i herredstyrets Moe liker ikke at folk i sin beste alder
unndrar seg tillitsverv.

møte i går, og det ble da benyttet

forholdstallsvalg.

som varamann

Da formannskapet nå fikk en

annen sammensetning enn for

rige gang, måtte det også fore
tas nyvalg av ordfører og vara
ordfører. Ola Nilsen (A) fo

reslo at man på nytt valgte

henholdvis Ole Nilsedalen og

(Fortsatt siste side)

Det ble lagt frem de samme lis- Tyristrand herredstyre be
handlet i sitt seneste møte et
par søknader om entledigelser.

Hans Myhre nekter å motta
gjenvalget som formann i ar
taeidsnemnda. Han anfører i bre
vet sitt at han har vært med i

denne nemnda i 20 år, og da får
det være nok.tene som forrige gang, nemlig

Arbeiderpartiets, Høire og Bonde- Ordfører Tangen beklaget
at man ikke fikk beskjed på
forhand , når der var personer
som ikke ønsket gjenvalg.

Som ny formann valgtes Hen
rik Jahren enstemmig.

partiets fellesliste og Kommu
nistpartiets. Som kjent har

Høire og Bondepartiet fem re
presentanter i Ådal herredstyre,

Å/S Ringerikes Blad
Det ble i går hoM-t general

forsamling i A/S Ringerikes
Blad. Regnskapet med for
slag til anvendelse av over
skoddet ble enstemmig god
kjent.

men det møtte i går bare tre,
cg det var G. G. Strømmen, Nils
Irjgv. Gundhus og Hallvard Hau
gann. Ved opptellingen viste det
seg derfor at det ikke var av
gitt tilstrekkelig mange stem
mer til å sette en borgerlig re-

Kr. Bråtens EfiL i Aadall får BorgerTandberg nektet å ta
mot gjenvalg som medlem av al
derstrygdnemnda og som doms
mann ved herredsretten.ikke rett til salg av øl Til medlem av styret ble

gjenvalgt Alex. Larsisfen. De
'øvrdge styremedlemmer er in
geniør Egil Berg, .banksjef
Erik Sørensen og overretts
sakfører Trygve Larssen.

Som varamenn ble gjen
valgt fru Lulle Filseth og
kontorsjef E. 0. Volla.

Ordfører Ole Nilsedalen synes det ville væ
re illojal konkurranse overfor de øvrige

kjøpmenn på Nes

Moe likte ikke at personer i
sin beste alder skulle unndra

seg sine tillitsverv, og foreslo
søknaden, som forøvrig ikke
var levert skriftelig, avslått.

presentant inn i formannska
pet. Det var bare en listestem-
me, som manglet. Høires og
Bondepartiets gruppe blir såle-

I sitt møte i går behandlet
Ådal herredstyre en fornyet søk
nad fra Kr. Bråtens Eftf. om
rett til salg av øl over disk.

øl. Videre mente han at folk
måtte få det inntrykk at han
hadde forbrudt seg, siden han
var den eneste som ble nektet
rett til å seige øl av dem som
hadde søkt. Han gjorde også
rede for fortj eneste på ølsalget,
som ikke ble mere enn 400 kr.
netto i året. Det var derfor ikke
for fortjenesten skyld han ville
ha retten, men av hensyn til
kundene.  — Videre refererte
ordføreren en skrivelse fra for
mannen i edruelighetsnemnda,
Janna Amundsfoss, som henstil
te til herredstyret å avslå søk
naden, da det er meget å kriti
sere ved utøvelsen av retten.

Ordføreren hadde stemt
mot sist og ville gjøre det også
denne gangen. Han fremhevet
at de øvrige kjøpmennene på
Nes ikke hadde søkt. Por ham
fortonet seg derfor som illojal
konkurranse at en eneste for
retning skal ha rett til salg av
øl. Innehaveren sier også seiv
at det nettopp er for å tilfreds
stille kundene, og det har lett
for, å utarte til en usunn kon
kurranse.

Kristian Fossholm (K)
trodde ikke dette var farlig av
hensyn til konkurransen, dertil
er avstanden for stor. Denne
ølretten vil ikke trekke kunder
fra sentrum i Nes. Han anbe
falte søknaden innvilgjet.

Ved avstemningen ble søkna
den avslått med 17 mot 7 stem
mer.

Kjølstad mente Tandberg
hadde full rett til å nekte, når
han hadde fungert en periode.Ådal forhøyer kur

pengene ved Olsviken
Gamle- og Pleiehjem

Ordfører Ole Nilsedalen
(A) refererte først en skrivelse
fra innehaveren, Arne Fosholdt,
som var holdt i en temmelig ag
gressiv tone. Han skrev således
om det «sludder enkelte herred
styrerepresentanter kom med
på forrige møte». Ellers frem
hevet han at forretningen ikke
ligger i Nes, men i Lindelia, 11
km. ovenfor. Det er derfor svært
tungvint å reise helt ned til
Granum for å få kjøpt en flaske

Churchill villig til et
nytt møte med Stalin

Ordføreren bekreftet det-
te, men mente man fikk opp
rettholde valget av Tandberg
som domsmann, da det ville bli
mere kluss med omgjøring i et
slikt tilfelle.

London, 7. april. !
(NTB - Reuter). Statsminis

ter Churchill sa i Underhuset i
dag at han ville være for en an
ledning til å møte president Tru
man og generalissimus Stalin
hvis stemningen er gunstig for.
et slikt møte.

Styret for Olsviken Gamle- og
Pleiehjem i Ådal har foreslått
å forhøye kurpengene til 240 kr.
i måneden for oppegående pen
sjonærer og 330 kr. for senge
liggende. I sitt møte i går slut
tet herredstyret seg enstemmig
til forslaget.

Det må søkes Prisdirektoratet
om godkjennelse av forhøyelsen

Moe trakk så sitt forslag til
bake og Hans Loe ble enstemig
valgt som meldem av Alders- I politiske kretser i London

kobler man Churchills uttalel
ser sammen med pressemeldin
gene om at den indiske ambas
sadøren i Moskva under sin av
skjedsaudiens hos Stalin i hel
gen gikk inn for et møte mel-<
lom de tre store. i

(Forts. 2. side)

Amerikansk fly nødlandet Kristelig angrep på
forplantningslærer!

på et isflak Nordishavet
Bergen, 7. april
(NTB). Hordaland Kriste

lig Folkeparti har sendt par
tiets Stortingsgruppe en ut
talelse hvor det blant annet
heter at Kirke- og Undervis
ningsdepartementet går for
langt i strid med skoleloven
når man tvinger forplant
ningslæren inn som et nytt
obligatorisk fag. Normalpla
nen har gjort både foreldre
og skolestyre umyndige. Det
gjelder derfor å finne en klar
linje, så alle som er i mot
kan gå til aksjon mot depar
tementets misgrep, heter det
i uttalelsen.

M flyvere driver avgarde 200 kilometer
fra Nordpolen

Ingen norsk heste-*

eksport til ITALIA
Oslo, 7. april. I
(NTB). Foreningen til Dyre

nes Beskyttelse» har sendt en'
protestskrivelse . til Landbruks
departementet i anledning av.
at det forhandles om eksport av.
50 fjordinger til Italia. Fore
ningen ber om at departemen
tet hindrer eksporten. «Verdens
Gang» opplyser at man holder
på med å danne en aksjonsko
mite som skal arbeide under
mottoet «Ingen norske nester i
sydlendingenes hender». j

Fairbanks 7. april tolv mann som var ombord
i flyet, ble berget måndag.
De ni får en hard jobb med
å legge ferdig en landings
bane stor nok til å ta i mot
et fire motors fly, men det
blir enda striere å skifte mo
tor. I en temperatur som
kan males adskillige grader
under nullpunktet kan men
nene risikere alvorlige for
frysninger på hendene i lø
pet av noen få minutter.

(NTB - Reuter). Ni mann
fra den amerikanske marine
sitter igjen på et isflak 200
kilometer fra Nordpolen og
venter på en ny motor til
flyet sitt som ble ødelagt da
det skulle forsøke å ta av.
Flyet var sammen med et
annet på vei til Nordpolen
for å drive vitenskapelige un
dersøkelser. Begge gikk ned
på isflaket, men bare det ene
klarte å gå opp. Tre av de
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Bakerforretningene i
Hønefoss vil være
stengt påskeaften

FÆRDENIANA

V. V. etterlyser Færdenbiografien.
For å imiøtekomme et øn

ske -fra Wildenvey stilte jeg
meg- til tjeneste for innsam
lingsarbeidet til fordel for en
biografi om kandidaten un
der : Send brever, si
tater, referater avtaler, anek
doter, avisutklipp og ellers
alt du minnes fra samværet
med kandidaten.

Tirsdag 8. anril 1952. Den 2. mars 1949 fylte
kandidat Færden 100 år. Jeg
skrev i den anledning en nek
rolog (her i Ringerikes Blad.
Denne ble sendt Hermann
Wildenvey. Et brev til forret
ningsfører Alex. Larssen fole
oversendt meg, og det skal

&t jeg fikk ikke
ros for artiklen. Wildenvey
kaller den en drøvtygget nek
rolog hvori Færden fremstil
les som en lokalbetonet leg
predikant, som hadde bare en
eneste elev, nemlig lærer og
kirkesangerE. Viker.

Forut for denne nekrolo
gen Ihadde jeg skrevet om
det kulturhistoriske samar
beid på Ringerike, og jeg
nevnte her både (kandidaten,
hans Ibror prosten skole
inspektør K. Gigstad. Hen
sifcten med den artMen var
åfå liv i Ringerikes Muse
umiSi styre og Ringerikes
Ungdomslag. Men det ble ik
ke gjort noe fra de institu
sjonene. Ringerikes Museums
styre greide bare å hindre
dannelsen av et historielag
for Ringerike.

I Hønefoss formannskaps
møte i går forelå en søknad
fra tillitsmennene for baker
svennene og de bakeridriven
de i Hønefoss, Kristoffer
Hartz og A. Eriksen, om at
samtlige bakerforretninger
må få holde stengt påskeaf
ten. Formannskapet innvil
get enstemmig søknaden.

Dobbeltstemme
systemet Vårt centralbordnummer

er
Det politiske system i Nor

g;e står ett-partisystemet me
get nær, og regimet er øyen
synlig i ferd med å utvikle
mange av de karakteristiske
trekk som utmerker syste
met hvor det enn opptrer,
uansett om det er rødt,
brunt eller svart av politisk
kulør. Et alvorlig problem
blir det naturligvis for disse
regimer,. som ingen kritikk
uténfra kan ramme effektivt
å sørge for den nødvendige
indre opposisjon og selvkri
tikk så det ikke råtner i ro
ten, og i det stykke er heller
ikke vårt hjemlige regime
synderlig høyt utviklet. Til
gjengjeld står det i selvrett
ferdighet neppe tilbake for
noe «statsbærende parti»
som har ferdes på denne jord

Det var jo en slående rik
tig. iakttagelse Hambro (H)
gjorde under finansdebat
ten-, da han sa at det man
har kalt herr Oksviks dob
beltstemme er blitt et sy
stem: Hr. Meisdalshagen
som finanskomiteens for
mann og ordfører takker hr.
Meisdalshagen som finans
minister for det utmerkede
og grunnleggende arbeide
han har gjort, og hr. stor
tingsmann Einar Gerhard
sen: takker Gerhardsens re
gjering for den utmerkede
måte hvorpa den har løst
alle viktige problemer. Hr.
finansminister Bratteli site
rer med sterk anerkjennelse
og varm tilslutning hva fi
nanskomiteens flertall med
hr.'Bratteli som ordfører ut
talte i fjor og i forfjor. Ny
lig behandlet Odelstinget en
innstilling fra protokollko
miteen, som fortalte hvordan
hr. Lars Moen som kirkemi
nist-er hadde ratifisert et noe
eiendommelig salg av en
statseiendom hvor stortings
mann Lars Moen som for
mann i Oppland fylkesskole
styre hadde stått som kjø
per! Og i den senere tid har
partisekretær Jens Christi
an Hauge begynt å bereise
riket for å fortelle Arbeider
partiets avdelinger om det
store og grunnleggende ar
beide for forsvaret som ble
utført mens forsvarsminis
teren het Jens Christian
Hauge.

Det giklk dårlig med inn
samlingsarbeidet. Det ga jeg
uttrykk for den 9. november
1950. Artiklen slutter slik:
Ringerikingene thar her en
sj elden sjanse til å gjøre noe
for bevarelsen aven storkul
turpersonligthet. JNavnet Wil
denvey garanterer for at ar
beidet er i de fceste hender,
og det er vel ingen igjen av
Færdens elever som foedre
k<an knytte både prosaen og
poesiens ånd over kandida
tens liv og virke.

(Forts, siste side)

Etter kL 16,00 direkte
linjer til redaksjonen

145 og 770.

SxjoqMxfjh
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Post
Fostkontoret og postboksene er
stengt alle helligdager i påsken.
Påskeaften åpent: Kl. 8*4—14.
Ingen postombæring helligda
gene. Postkassene tømmes siste
gang i byen påskeaften kl. 13.

Hønefoss postkontor, den 7.
april 1952.

Værvarsel.
Tirsdag: Ringerikstraktene:

Skiftende skydekke, oppholds
vær og tildels pent vær. Fjell
strøkene i Hallingdal og Val
dres: Skiftende skydekke, stort
sett opphold.

Bryllup Museumsentu liasten, malerenfeires på Solbakken i Haugsbygd
12. april (påskeaften) av frøken
Aud Loeshagen og Øyvind Gran.

feires påskeaften i Hotell
Fønix, Hønefoss, av frøken Gerd
Marit Martinsen, Hønefoss, og
herr Jan Per Mikalsen, Bergen.

Harald Vibe
er 75 år

Entledigeiser
(Forts, fra 1. side.) Da Harald Vibe for godt

og vel 30 år siden ved en
skjebnens tilfeldighet
net på Ringerike, hadde han
vel ikke tenkt at han nett
opp her skulle komme til å
utføre et arbeid av aller stør
ste verd for bygdenes histo
rie. Med blyant, pensel og
penn ble det et samarbeid av
rang fra det gamle Ringe
rike. Harald Vibe er født og
vokset opp i det gamle Chri
stiania. Han har sin utdan
nelse ved Den Kongelige
Kunst- og haandverksskole,
måler- og arkitektlinjen, og
var elev av Hariet Backer og
professor Røyser i Køben
havn. Da han med hell had
de vist evner i dekorative ar
beider ble han av kjente
norske venner anbefalt til
Joacim Storgard som åen
gang ville ha en norsk kunst
ner. som assistent under sitt
store arbeid med frescobilde
ne i Viborg domkirke. Vibe
ble tilbudt stillingen, men
ayslo, han kunne ikke trives
i Danmark. Men han angret
på det siden. Etter han kom
tilbake til Norge, var han
sammen med flere malerven
ner en sommer hos Skreds
vig i Eggedal. Men dengang
var det å være måler i langt
høyere grad enn nå, en usik
ker levevei. Og han tok der
for en stilling som tegner
ved universitetet. Og her var
han så en lang rekke år helt

til skjebnen i 1918 førte ham
til Ringerike.

Utdannet måler det
var museumsmann han
fremfor alt skulle ha vært.
Ikke bare skoleutdannelsen,
men høyverdig arv, det for
nemme miljø han vokste opp
i, hans store kunnskaper og
innsikt i kulturhistorie, han
har jo laget de fineste og
mest stilsikre ting i jern og
tre, alt forteller jo tilfulle at
han fyller de mange og om
fattende krav som en må
stille til en som skal stelle
med et kulturhistorisk mu
seum.

Hønefoss bevilger penger til
trygdnemnda med Einar Sem
men som varamann.

Kommunenes Hus.
Norges Byforbund og Norges

Herredsforbund har sendt en
anmodning xil forbundenes med
lemmer om å bevilge en en
gangskontingent på 35 øre pr.
innbygger i kommunen til reis
ning av et Kommunenes Hus i
Oslo. Forbundene antar at det
er hensiktmessig å ta med belø
pet på det budsjett, som nu for
beredes. Formannskapet ved
tok igjen å følge henstillingen.

Der måtte foretas nytt valg på
en mann til i tilfelle å tiltre fyl
kesskattestyret, fordi den valg
te, Egil Jahren, er medlem av
underordnet ligningsinstans og
som sådan ikke valgbar.

Arbeiderpartiets forslag om
valg av Emil Veien ble enstem
mig vedtatt.

Til medlemmer av Småbruk
og bustadsnemnda valgtes:Anbefalt konsesjon.

Oslo Lysverker har søkt Ådal
kommune om konsesjon på høy
spent kraftoverføring fra Hol
til Oslo. I sitt møte i går ved
tok herredstyret å uttale at det
intet har å bemerke til at kon
sesjonen gis.

Sverre Gårud (med vara
mann Herman Solberg), Ole E.
Berg (Håkon Flattum), Johan
Berger (Kristian Engen),

Som formann foresås Joh.
Berger.

Harald Vibe tilhører jo og
så en familie som fra langt
tilbake og i mange genera
sjoner har spilt en betydelig
rolle i vårt lands historie.

Da Harald Vibe kom til
Ringerike var det derfor helt
naturlig at han ble sterkt
opptatt av den gamle byg
ningskulturen såvel i byen
som utover bygdene. De før
ste årene bodde han jo i den
fine gamle bygningen på
øåre Ask. Og da heftet Rin
gerike i 1929 ble lagt om til
det det fra først av var brukt
til, var det helt naturlig at
R.U.d. knyttet Vibe til heftet
som bilderedaktør og medar
beider. Og det skyldes i før
ste rekke Harald Vibe at hef
tet fikk det utstyr som skil
ler det fordelaktig ut fra alle
slike hefter. Her var det så
at han med blyant, pensel og
penn ga oss bilder fra det
gamle Ringerike. Og det var
på høy tid. Mye av det han
har tegnet er borte, brendt,
revet, ombygd,

Ny forsyningsnemnd i Ådal.
I Ådal herredstyres møte i går

opplyste ordfører Ole Nilsedalen
(A) at det var kommet påbud
om at det skal være minst et
kvinnelig medlem av Forsy
ningsnemnda. Det ble derfor
foretatt nytt valg, med følgen
de resultat: Johs. Eriksen, for
mann, Hans Smidt, nestfor
mann og Ester Korsmo. Vara
menn: Leif Trondsen, Leif An
dersen og Borghild Andersen.

Ringerikes Blad
ble noe forsinket i går på grunn
av et uhell i trykkeriet. En tryk
kerlærling fikk den ene handen
mellom to valser og skadet to
fingre.

Våre abonnenter på Hofsfoss
fikk dessverre i det hele tatt
ikke avisen. Budet hadde for
fall på grunn av dødsfall i fa
milien.

Tilsynsrådet for byens utseende
Adjunkt R. S. Nesse, som er

gjenvalgt som medlem av Til
synsrådet for byens utseende for
årene 1952 til 1955, har søkt
formannskapet om å bli entie
diget. Han motiverer søknaden
med, at møtene gjerne faller på
kvelder, da han er opptatt på
skolen. Formannskapet innvil
get i går søknaden og valgte ba
kermester Karl Løken i Nesses
sted.

Ådal herredstyre
valgte i sitt møte i går Otto Rå
stad som varaformann i Ar
beidsnemndas stedlige tilsyn.

3000 kroner til Hønefoss
Byorkester.

I en skrivelse til Hønefoss for
mannskap søker Hønefoss Byor
kester om et bidrag på 3000 kr.
til å drive orkestret i tiden mai
1952 til mai 1953. I fjor tole by
orkestret bevilget 1000 kroner
til innkjøp av instrumenter,
hvorav 400 kroner er brukt til
anskaffelse av A-klarinett. Res
ten var tenkt til pauker, men
disse kan ikke skaffes før det
bevilges valuta.- I mellomtiden
vil anskaffelsen bli enda kost
barere og det søkes om en til
leggsbevilgning på 675 kroner.

Formannskapet bevilget i går
3000 kroner av Kinoens kultur
fond.

Nedsettelse av konsesjons -
grensen.

I sitt møte i går skulle Ådal
herredstyre ha behandlet et for
slag cm nedsettelse av konse
sjonsgrensen for ervervelse av
skog og jord. Etter forslag av
ordfører Ole Nilsedalen (A) ble
det vedtatt å forelegge saken
for jordstyret før herredstyret
tar sin besmtning.

(Forts, side 6).

80 år.
Postkontoret stengt påske
dagene.

Postmesteren har spurt for
mannskapet om det har noe å
innvende mot, at postkontoret i
likhet med tidligere holdes luk
ket alle helgedager i påsken og
at kontoret stenges kl. 14 pås
keaften.

En gammel Hønefoss-bor
ger, Anton D ø 1 e r u d, fyller
i dag 80 åæ. Dagen feires 1
Schjongsgaten 8.

Dobbeltstemmesystemet gir
seg allerede en mangfoldig
het av utslag og flere vil det
nok bli så lenge stortings
mann Oksvik kan hevde at
den valgordning som skyl
des odelstingspresident Oks
viks dobbeltstemme i 1949

er «en splendid valgordning»
Det er et system av partipo
litisk og personlig selvros
som ikke virker betryggende
hverken for demokratiske
eller nasjonale interesser.

60 år.
fyller i dag fua Magda Ar
dersen, NorderihwsgateiE

10.
Formannskapet vedtok i sitt

møte i går å uttale, at det intet
hadde å innvende.

t/CIIGV,
HONEFOSS KINO

Tirsdag kl. 18,30 og 20,30

The Kid from Texas

med Audie Murphy-
Gale Storm

Run voksne.



r TIRSDAG 8. APRIL RINGERIKES BLAD M

Idrettsforeningen «Tyristubben»
likk 1000 kr. i kommunalt bidrag, 1. Frøyu.

Slik idrettsbanen nå er, kan den bare Første artikkel fra
de gamle tun på Røyse
skriver jeg fra Frøy-brukes til fotbal kamper.
hov eller Frøyu, som

I Tyristrand herredstyres møte moralsk forpliktelse. Det tok seg

ikke ut å la banen ligge halvfer

dig. Han antydet at herredstyret

kunne gi forhåndstilsagn om å ta

med restbeløpet på kommende års

budsjett, så foreningen hadde noe
fast å holde seg til.

Egil Jahr en (A) bekreftet at
foreningen ikke kunne greie det

det ble sagt i alle tider.
Årsaken til at jeg tar

, fatt på Frøyu er ve
sentlig den at gamle-

fredag ble det referert en søknad

fra idrettsforeningen «Tyristub-

ben» om et kommunalt bidrag på
mannen der på gården,

1.000 kroner til istandsettelse og
Lars Frøhaug, imorgen
onsdag 9. april, fyller
85 år, så enhver kan
ha høve til å gratulere

fullførelse av idrettsplassen. Det

anføres i søknaden at foreningen

har planlagt jubileumsarrange-

mentet i fri-idrett i anledning 60 denne Røyse grand seg
 neur med dagen, og
seiv ville jeg så gjerneårs jubileet, men banen er bare økonomiske. Man hadde et svakt

håp om tippemidler, men.det var
helt i det blå.

ferdigbygget for fotball, og for å skrive litt om ham, både
kunne avvikle fri-idrettsstevnet fordi vi gjennem et tidsrom av 30

år har vært gode naboer, og for
di han i lang tid har vært min
hjelper til å sende svar på de
uhyre mange spørsmål som Norsk
Etnologisk-Granskning har sendt
til besvarelse.

Frøyu på Røyse, slik gården var før ombyggingen.
j :'&.„ Etter maleri av Sara Moe.trenges bulldozer, og endel fjell- Ord fø r e ren var enig i at

kommunen hadde visse forpliktel

ser overfor idrettsungdommen.
sprengning må utføres så sikker», sa jeg, og dro frem

en gammel protokoll fra Utstran-
sier- Frøhaug, og fortsetter:
«Min oldefar var en. fremragende
klokkemaker, og jeg skulle gjer
ne like at den fine Frøyuklokka
som : står på Folkemuseet kunne
komme tilbake til Frøyn, for- jeg
tror den er den flotteste av alle
han laget. Pen er også den som
står hos fru Bjerke i Sonerud».

For snart 25 år siden sa jeg til
Frøhaug: Pu skulle gå igjennem.
alle papirer som finnes på går
den, skrive dem av, og så lage
ei lita «Frøyubok». ...Det gjorde
han, og neppe tror jeg noen an
nen gard på Røyse har maken.l
Gamle dokumenter, flere hundre
år gamle, sammen med opplysnin
ger om tidligere eiere på gården,
er nevnt. Lars Amundsen Lien
fra Gausdal kan en regne som
stamfar på gården, a og han fikk
den tilhjemlet ved. skjøte i .1766
for 800 daler. Denne Lars Lieri
var av gammel bondeslekt fra
Gausdal, og var født der i .1731
på' gården, Melbø. Hans far
Amund Larsen Melbø, død i Gaus
dal 1756. Han var sønn av Lars
Dagsøn Melbø, født 1630, død
1691, som igjen var sønn av. Dag
Torstensen Melbø, født 1589, død
1665. Etter tradisjonen så skulle
Lars Amundsen ha fraktet med
seg fra heimbygda en gammel
stue, og den ble : satt opp på Frøyu
og er fremdeles en del av hoved
bygningen der. Nevnt er at den
ne Lars. Amundsen- kom sammen
med en prest hit til bygda som
rådsdrehg. Det måtte i tilfelle
ha vært sammen med presten Ma
tias Hagerup som var prest i Ho
le 1751—1771.

Kolbj. Moe (A) pekte på at
der på budsjettet bare gjenstod Han antydet et lån på 500 kroner

av Skibakkefondet, inntil man på

et senere tidspunkt kunne få av--

gjort ny bevilgning.

den samtalelag, som var en ven?-
streforening.— Den 1. mars 1885
holdt denne forening et møte og
laget da «tips» til det kommende
valgmannsvalg. De hadde bygdens
skattelister for seg, og graderte
de oppførte i «sikre venstremenn»
«usikre v., «sikre- høyremenn» og
«usikre h.». Man antok at av de
240 som ville benytte sin stem
merett, ville 144 stemme - med
venstre, 76 med høyre og så var
det 20 som de ikke var sikre på.

SOO kroner som kunne disponeres

til et slikt formål, og foreslo det- Lars Frøhaug har vært med i
alle de styrer og komitéer som en
bygd har, og han fikk stemme
rett før han ble eier av gården.
Som de fleste vet, så var stem
na erettsvilkårene langt slik, at en
måtte være eier av matrikulert
jord for å kunne stemme, og der
for fikk Lars skjøte på Fjælsta
jordet lenge før han overtok sel
ve gården.

Han levde opp vetostridens da
ger med store folkemøter på Li
-bakke, venstremøter på Onsaker,
og diskusjoner mann og mann i
mellem. De fleste bønder holdt
med høyre, sier Lars. «Vær ikke

te beløp bevilget,

Kjølstad (BF) fant at det Holthe (A) mente man ikke

skulle røre de pengene som var
avsatt til skibakke. Han savnet et

ville være liten hjelp i dette be-

løpet, og da «Tyristubben» seiv er
omkostningsoverslag, men mente
at seiv 1.000 kroner ikke rakk

langt, når man skulle, sprenge

fjell og leie bulldozer.

-aten midler, kunne de neppe gå i

gang med arbeidet uten å være

sikret mer penger. Da det var

kommunen som hadde skaffet Jah r e n innrømmet at man «Jeg ble' konfirmert av sogne
prest Kynning, og han Var en mer
kelig mann med et fenomenalt
minne. Han vistse fødselsdagen
for så å si alle i bygda. Min far
Ole Larsen Frøhaug, var ikke så

grunn, hadde den vel også en viss burde hatt et overslag. Men han
kunne forsikre at det ikke var

Tilsalgs

Opel Super Six, pent holdt. Ben
sinforbruk en liter.

snakk om å leie arbeidshjelp

utenom den nødvendige faghjelp.
Resten skulle gutta greie seiv.
Det er interesserte karer som

steller med friidretten, og taleren Spelderpikeiies kronerullingEksp. anv.

garanterte med sitt navn og ryk

te at de kara legger bredsiden ti
Innbetales i Synnøve Gjerdes

Frukt- og Tobakksforretning og i
God-Bit.

Kåre Wiig betalt kr. 2 og ut
fordrer H. N. Berg, Johnar Dæh
len og Ole Fjeld.

Haldis Bentsen betalt kr. 5,—.
Hans Kjærnet betalt kr. 5,— og

utfordrer Ole Bisgaard, Ole Byr
moe, Omar Skaugen, Ivar Sol
hjem og Yngvar Urholt.

Ellen Bølgen betalt kr. 2,— og
utfordrer Ellen-Mona Bogen, Ar
ne Andreas Martinsen og Fritz
Egil Bogen.

Helge Hallingby betalt kr. 5,—.
Solveig Neverdal betalt kr. 2,—

og utfordrer Ingrid Johansen og
Ingrid Gilhuus.

Marit Hansen betalt kr. 2,
og utfordrer Unni Hansen Og In
ger Støa.

Inger Johanne Mørk betalt kr.
2, og utfordrer Hjørdis Flatlie
og Elsa Kjærnet.

Arild Gulbrandsen betalt kr.
1,— og utfordrer Johan Kr. Fos
sum/ Harald Gundhus og Thor
Steenberg.

når det gjelder gratis arbeids

hjelp.

Alt i Ordfører en ansa det for å

KJØTT-, FLESK- og PØLSE
VARER FERSK FIN
HELLEFISK
FERSK TORSKEFILET
RØKET TORSKEFILET
SPRENGT TORSKEFILET
NYSKÅREN TORSK
EKSTRA FINT HVALKJØTT

være enighet om å bevilge 300
kroner og rette opp det andre ved
konimende budsjettbehandling.

Holthe mente det ville være

greiere for begge parter å få sa

ken avgjort, og antydet at man

kunne bevilge 1000 kroner, hvor-
THV. ENDRERUD

Tlf. 718.
av 300 kroner dekkes av innevæ

rende års budsjett og 700 kroner
på budsjettet for 1952/53.

Karin Brath betalt kr. I, og
utfordrer Berit Arnesen, Kari
Ulsaker og Tore Kristian Stiksrud

Leif Brath betalt kr. 1,— og ut
fordrer Hans Fr. Hotvedt og Hans
Olav Bergan.

Borghild Brath betalt kr. 2
og utfordrer fru Grethe Hotvedt,
fru Signe Arnesen og fru Thora
Grøtterud.

Elsa Kirkaune betalt kr. 5,—.
Bodil Andersen betalt kr. 2,—

og utfordrer Einar Helgesen, Vil
ly Granheim, H. Syvertsen og Rei
dar Hansen.

Fru Astrid Kvaase betalt kr
2,—.

Lillemor Fuglesang betalt kr
Varene bringes.

Hønefoss Kommu

nale Bad

er stengt onsdag og lørdag i på
skeuken.

Kjølstad henstillet til Ho 2—.
Kari-Lise Fuglesang betalt kr.

1,— og utfordrer Sissel Faafeng,
Kjersti Skavhaug, Emilie Rygh
og Anna Fuglesang.

Jorunn Moe betalt kr. 2,— og
utfordrer Bjørn Franzen, Ove
Korbu og Ebba Schach.

Erna Andersen betalt kr. 2,—
Mari Blakstvedt betalt kr. 1,—

og utfordrer Marit Braathen, Ran
di Jørgensen, Eli Ødegård.

Nusken Bollingmo betalt kr.
2,— og utfordrer Kari Dahl og
Bjørg Gundersen.

Rigmor Jensen betalt kr. 2,—
og utfordrer Margit Henriksen,
Sigrid Johnsrud og Helga Foss.

Fru Anne Margrethe Ørjasæ
ther betalt kr. 2,— og utfordrer
fru Ingeborg Hanssen, fru Astrid
Streng, fru Olaug Anthi, fru Si
marud og fru Johanna Braathen.
- Dagfinnn Nilsen betalt kr. 3,---.

Ragna Bakken betalt kr. 2,—.
Fru Olsen, Follumåsen, betalt

kr. 2,—.
Diddi Braathen betalt kr. 1,—

og utfordrer Bodil Nygaard og
Ragnhild Tangen.

Jannik Aabol betalt kr. 1,— og
utfordrer Hilde Aabol.

Jeg* blar i de gamle dokumen
tene og leser Lars Amundsens
skjøte til sønnen Ole Larsen, dag
sett 3/5 1791, og videre er alle
skjøtene til nutiden for hånden.

the å ta opp forslaget som anty
det, men da Holthe ikke ønsket

det, tok Kjølstad opp forslaget
som ble enstemmig vedtatt

Her er en liten gråpermet
regnskapsbok mellem eieren på
Frøyu og Bærum Jernverk, påbe
gynt 1831 med en transport «fra
faderen Ole Larsen Frøhaugs
gamle kontrabok «56 spd. 1 ort,
5 skill.» Nevnte år leverte Frøyu
bonden 25 læster køl til jernver
ket. Hvor mye var en læst køl?
Svar du! Betalingen var den før
nevnte sum, så regnskapet balan
serte.

Ringerikes Hesteavlslag
avfhblxfer årsmøte på Ca 'fé Ciro torsdag 17. april
M. 18,00. Vals m. m.

Jorunn Lerberg betalt kr. 1,—
og utfordrer Elsa Odden, Inger
Åsen, Olaug Kristiansen og Ma
ren Hval, Ask.

Sissel Johnsen betalt kr. 1,—
og utfordrer Ingrid Jorde, Berit
Ilansen, Karl Ulsåker og Anne-
Mari Nicolaisen.

ÅSA-OSLO
KJØRING I PÅSKEN

Fra Oslo
16,15 8,30
20,10 8,00
20,10
16,15
20,10
21,15 15,00
16,15 7,00

Fra Åsa
14,15
18,00
18,00
8,30

18,00
19,00
12,00

Det gamle Bærum Jernverk be
tydde ganske.mye for småbønde
ne på Røyse, for det ble da blan
ke dalere å hente når de omak
korderte læster køl var levert. Til
verkets ros kan nevnes at det var
stipulert høyere pris når kjørselen
var lang. Det var for det meste
lauskarer som tok på seg hugsten
av kølaveden, som var tre alner
lite av en skøyer og hadde alltid
så-mye rart å fortelle, så jeg fikk
høre mye rart fra gammeltid»

Onsdag 9. april
Skjærtorsdag*

12,15
10,00 Tor Aslaksrud betalt kr. I,—,

Langfredag Roald Thoenbakken betalt kr.
2. og utfordrer Martin Grøn
vold og Finn Hansen.

Inger Norbye betalt kr. 1,— og
utfordrer Karin Norbye, Helene,
Martha og Kristine Pedersen.

Karin Norbye betalt kr. 5,
og utfordrer dr. Norbye, Martha
Norbye, Karen Grønvold og Else
Grønvold.

Dr. Norbye betalt kr. 5,—.
Martha Norbye betalt kr. 5,—.

Påskeaften
Første påskedag
Annen påskedag
Tredje påskedag

17,00
10,00

Knut Gunnerengen

Ringkollveien stengt
i dag 8/4-52. Grunnet teleljSsning. (Forts. 4. side) J

 ~. ..     • i
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SPISESTUEMOBLEMENT,

buffet, bord med plater og 6 sto
ler, selges meget rimelig hvis
burtig avgjorelse. Eksp. anv.
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Nakne piker
i klesskapet.

DAGENS TEKST: En jungel
utenfor

av skatter og avgifter
Stortingets kontroll

Herren er nær.
«Herren er nær hos dem

hvis hjerte er knust.»
Salme 34, 19,

Idylliske forhold avslørt ved
svensk militærkasserne,

Dramatiske forhold er blitt klar

Man .pleier å tenke akkurat
det motisatte. Når sorg og li
delse knuser et (menneske,
tar man det som et vidnes
byrd om, at Gud er langt bor
te, hvis han da i det hele tatt
er til, og der kan være øye
blikk da seiv et troende men
neske fristes til å tenke på
hgnende måte når den men
neskelige lykke knuses, og
der ferister noe inne i en. I
ibitre og ensomme stunder
fcretser tankene så om det
isamme spørsmål: Hvorfor
har -Gud forlatt meg?

For dem soon har det så
ledea, er ordet i dag et godt
•budskap, for det sier at man
har tatt feil, at Gud ikke har
vendt seg .bort, men at han
tvertimot er nær hos dem,
hvis hjerte er knust, og at
han «frelser dem, hvis ånd
er bnutt». Ordet gjelder bå
de når det er sorgen som har
knust et menneskehjerte, og
når det er synden. Når man
har oppgitt enhver tanke om
å kunne berge seg seiv, og
når der i hele verden bare er
Guds fearmihjertighet å for
trøste seg til, da er han me
get nær med sin trøst, sin
fred og sin oppreisning.

Vi presenterer en liste som vil forferde leserne.
lagt ved en undersøkelse krimi-

nalpolitiet i Kristanstad har fore-

Helt siden vi ble rammet
av døn provisoriske anord
ning av 8. mai 1945 (merk:
frigjøring is dagen!)
den såkalte «Lex Thagaard»,
har det her i landet vært
hjemmel til å pålegge bedrif
tene eksport- og utjeynings
avgilfter av etihvert slag. No
en av disse avgifter har vært
godt kjent av offentligheten.
Det gjelder kanskje først og
fremst hvalavgiftene, som
det prosederes om for å prø
ve grunnlovsmessigheten og
hvor saken står foran.sln en
delige avgjørelse i Høyeste
rett. Det gjelder dernest tre
foredlingsaivgiftene, som er
av et uhyre omfang, idet de
er anslått til å innbringe ca.
300 imillioner kroner pr. år,

hvis konjunkturene holder
seg. Det blir 1 million kroner
pr. arbeidsdag.

rakter av eksportavgifter. Vi
har her:

investeringsavgift for grensetøm-
tatt i samband med jentetrafikken

ved Norra Skånska infanteriregi-
ment i Kristianstad. Jenter erprisreguleringsavgift ved utførsel

av iset torsk, hyse og sei,
prisreguleringsavgift og prisregu-

investeringsavgift i skogbruket,
avgifter på fløtetømmer og fløt

ningstilskudd,
blitt smuglet inn i kassernen og

har ligget natten over hos solda-
prisreguleringsavgift på sukker,leringstilskudd ved utførsel av

pakket, iset fet- og småsild,
prisreguleringsavgift og prisregu

léringstilskudd ved utførsel av

plikt for grossister og detaljister
til å svare avgift på sukker til
bifor,

avgifts- og tilskuddsordning for
ris,

avgift ved salg av subsidierte
matvarer til utenlandske skip i
utenlandsk havn og- plikt for
agenter og rederefart
agenter, meglere og andre mel
lemmenn til å betale avgift av
provisjoner med videre i sam
band med levering av materiell
under Våpenhjelpprogrammet.

(Forts, side 5)

tene.

r;et er utelukkende verneplik-

tig personell som figurerer i hi-

frossen fet- og småsild,
avgift ved utførsel av superfosfat,
avgift på svovel, svovelkis og

kopperprodukter,
avgift ved utførsel av cellull,

storien og politiundersøkelser er

blitt satt i gang etter anmodning
av den militære ledelse

I det minste to vernepliktige

avgift ved utførsel av trelast og
tilskudd til trelast,

avgift ved utførsel av huder og
skinn.

som har spilt fremtredende roller
kan vente tiltale

Soldatene har stevnet møte med

jentene som er 15—17 år gamle
Dernest har vi endel avgif

ter av blandet slag, som både
pålegges salg ved eksport og
salg innenlandis. Dette gjel
der således:

bak regimentets vaskerom. Gjen-
( Forts, side 5)

TIDENS TANKER

Rasjonalisering.avgift på salg av sink fra Det
norske Sinkkompani A/S,

avgift ved salg av kunstgjødsel
fra Norsk Hydro,

avgift ved salg av kvelstoffpro-

Derimot er det en rekke
avgifter =av annen art og for
andre varer, som er pålagt
med (hjeimniel i den blanko
fullmakt som administrasjo
nen har fått til å pålegge av
gifter. Det er viktig å være
klar over Ihvor omfattende
dette avgiftssystem nå er
blitt. Seiv om kanskje noen
synes at en isilik oppregning
kan være kjedelig, tror vi det
i dette tilfelle nesten kanvæ
re spennende å e litt på"~den
jungel av ibestemmelser som
vi nå har på dette område.

For det første har vi de
avgifter som særlig har ka

Av professor dr Erling Peiersen.
å 'overlate Staten ledelseri av
livets rasijonaliiserirrgspro
blem ?

dukter fra Odda Smelteverk AS
avgiftsbestemmelser for sinders,

gasskoks, grus og sindergrus,
avgiftsbestemmelser for gasskoks,
avgift for bomullstråd til fiske

resdkap, og
bestemmelser om avgift for fi

skeredskap.
Dernest kommer vi til de

mere . lutpregede prisiutjev
ningsavgifter. Vi har her:

Det ser ut som. vi i løpet
av dette året kommer til å få
en egen rasjonaliseringslov.
Flertallet i Pris- og ra&jo
naliseringslov-komitéen har
lagt frem forslag til en slik
lov. Den går ut på at Staten
Det skal bli fart i rasjonali
ringen her i landet. Så kan
man, mener komi téflertallet,
være sikker på at samfun
dets interesser blir fullt ut
ivaretatt på dette område.
Det skal bli ifart i rasjonalj
'seringen, og den skal gjen
netmføres på en riktig, hen
sifctisttnessig og effektiv må
te.

Ta først den egentlige
statsdrift. Viser den mange
eksempler på . 'bedrifter og
kontorer Sommer gjennemra
sj onaliserte ? Hvis ikke, ville
det ikke være en god idé for
imvndighetene først å feie
for sin egen før de påtår
seg et større ansvar?

PKEDIKANTLISTEN
„. Skjærtorsdag:

Hønefoss kirke kl. 11: Høymesse
med nattverd og skriftemål ved
sogneprest Asle Enger.

Ask kapell kl. 11: Høymesse ved
pastor Kvaase. Nattverd.

Veme kapell kl. 11: Høymesse
med nattverd ved res. kap. R.
Schmidt Haavie.

Norderhov kirke kl. 11: Høymes
se med nattverd ved prost Jens-

prisutjevning for tønnestav,
bestemmelser om avgift på gren

setømmer,

For å ta et annet eksem
pel. Boliglbyggingen er en
virksomhet soan myndigfhete
ne i høy grad har 'kunnet på
virke i de senere år. Vi har
hått et planleggende Bolig
direktorat, m (har hatt Hus
banken sam ikke bare. har
finansiert nye men
.som også (har kontrollert og
godkjent bygrgetegningene og
byggeplanene, og vi har vi
dere hatt detaljerte byg
ningsvedtekter,

iHvor meget toar disse in
stibusjoner IbMratt til å ra
sjonalisere (byggevirks cmhe
ten, slik at forbruket av' ar
beidskraft og materialer er
blitt minst mulig? Kan det
oppvises reistultater som kan
sammenligmes mecl hva en
eneste imann .med ideer og
pågangsmot (Har kunnet pre
stere på dette området?

Spørsmål som disse bør få
et klart svar før dea blir tatt
endelgi standpunkt til rasjo
naliseringsloven.
og ansvaret for hele nærings-

GamSe tun på Røyse - - -
Hval: Høymesse. Nattverd. Sog

neprest Tellefsen.
Frelsesarmeen kl. 19: Møte i lo

kalet, Granvold Viker, Ådal.
Hen herredshus kl. 11. Pastor

Nørberg. Sangbrødrene.
Metodistkirken kl. 18. Getsema

nemøte med nattverd. Pastor
Nørberg. Solosang.

Det skal i den forbindelse
ligge in'ær å stille et sentralt,
men 'for enkelte [kanskje noe
übehagelig spørsintål. Hvor
dan har statsmyndighetene
hittil løst sine egne rasjona
liseringsprofblemer ? Er erfa
rkigene på 'dette område sli
ke at de gjør det berettiget

(Forts, fra 3. side)

lang, målt etter økseskaftet, men
en «vigg» skulle gå attpåatt. Vig
gen var øksas lengde fra ham
mer til kjeft.

kanter, og gode veldyrkede gar
der der nede: By, Moe, Berg og
Fjellstad. Disse sammen med Li
bakke utgjorde bearlaget på
Frøyu ved begravelser og dom
ninger.

Det var Mester Brede Povel
som såtte jernverket i gang. Å
skrive «hendt og hørt» på Frøyu
i alle tider, ble ganske mye av
en bygdebok, så enhver må for
stå, at en artikkel i bladet blir
lite eller nesten for intet å regne.

Husene på Frøyu står på fast
fjell, og gardsplassen er flate,
fine fjellet. Litt bortenfor er det
steinbrndd, og derfrå er steinen
til Holekjerka visstnok tatt.

Utsikten er rett mot Gyrihau
gen med Krokskogen hele veien
utover. Flate, fine jorder til alle

«Seiv holdt jeg bare domning
én gang», sier Lars. «Jeg fikk såFrikirken kl. 18 nattverd. Kl.

19 møte v. Sævik.
Den Katolske kirke: Høytidelig

festmesse til minne om den
hellige nattverds innstiftelse.
Kl. 19: Hellig time. Tilbedelse
hele dagen.

nighetsarbeidet.
Evangeliehuset kl. 18. Hjemme

misjon. Alle velkommen.
Metodistkirken: Menighetens

vårofferdag: kl. 11. Høytids
gudstjeneste med våroffer.
Dir. Oskar Randsborg og pas
tor Nørberg. Dåp. Sangbrødre
ne. Kl. 12.30 søndagsskole. Kl.
18. Påske- "og vennefest. Os
kar Randsborg, Nørberg, kir
kens sangkrefter.

uhorvelig mye potet, og måtte ha
hjelp til å få dem op, og jeg
hadde 11 voksne karer en dag.»

Når folk blir gamle, så liker de
å lese memoarlitteratur. Ja, en
lever så å si i minnenes verden.
Og Lars minnes godt, og når
han nå snart er den eldste på he
le Røyse, så bør han absolutt
fortsette med å skrive ned sine
minner om folk og forhold. Min
nes d 'n Rasmus Måler? var et

Evangeliehuset kl. 17. Vennefest
Ystrøm og Frøyshov.

Langfredag:
Hønefoss kirke kl. 11: Langfre

dagsmesse ved pastor Rolv
Bei svag.

Frikirken kl. 10.00 søndagsskole.
Kl. 11.00 Høytidsmøte. Junior-
koret synger.

Lunder kirke kl. 11: Høymesse
ved pastor Kvaase.

Haug kirke kl. 11: Høymesse med
nattverd ved prost Jenssen.

Nes: Høymesse. Nattverd. Sogne
prest Tellefsen.

Hønefoss Bedehus kl. 19. Tale
av Gunnerød, Fossum og Tho-

lokalet kl. 11 og i Evangelie
huset kl. 19. Ystrøm og Frøys
hov.

av mine mange spørsmål. Og så
fikk jeg fortellingen om ham,
samt også om Bård legdekall.Den katolske kirke: Gudstje-

Påskeaften. neste kl. 8 - kl. 10.30 - kl. 19.
Evangeliehuset kl. 19: Frøyshov

med flere.
2. påskedag:

«Det var mere liv i herredsty
ret den gangen, du, P. A. Fjeld
og Engebretsen turnerte ordene i
debatten, og ikke var dere skug
geredde for å gi hver andre en
blei.» Etter litt kommunalt prat,
gav vi oss til å spå litt om frem
tiden kanskje var det jeg som
mest førte ordet om Sibyllas ha
geby som en gang i fremtiden
blir her ved Sælabunden, men
herom får stå til en annen gang.

Den katolske kirke kl. 20: Vig
 sel av påskelyset og døpevan

net, fornyelse av dåpsakten,
påskenattmesse. Strømsoddbygda skole kl. 11:

Gudstjeneste ved res. kap. R.Frelsesarmeen kl. 11: Hellighets
møte. KL 19,30: Møte.

Metodistkirken kl. 11: Pasjons
gudstjeneste, pastor Nørberg,

1. påskedag:
Lunder kirke kl. 11: Høymesse

ved res. kap. R. Schmidt-Haavie
Norderhov kirke'kl. 11: Høytids

gudstjeneste ved prost Jenssen.
Ofring til N. M. S.

Schmidt-Haavie.
Veme kirke kl. 11: Høytidsguds

tjeneste ved pastor Kvaase. Of-
sangbrødrene.

Garntangen, Hole, kl. 19: Pa
sjonsmøte, pastor Nørberg,
sangbrødrene.

Frikirken kl. 19 møte v. Sævik.

ring til N.M.S.
Ask kapell kl. 11: Høytidsguds

tjeneste ved prost Jenssen. Of-
Hval: Høymesse. Sogneprest Tel

lefsen. Offer til menighetsar
beidet.

Haug kirke kl. 11: Høytidsguds
tjeneste ved pastor Kvaase. —:
Ofring til N.M.S.

Frelsesarmeen kl. 7: Påskefryd.
KL 19,30: Høytidsmøte.

Viker: Høymesse. Nattverd. Sog
neprest Tellefsen. Offer til me

og magasinkomfyrer m/
rygger levers fra lager.
handler søkes for Hønefoss, di
strikt.

Plate-Disse små noteringer om det
gamle Frøyutun slutter jeg med
det jeg tok til med, nemlig å
lykkeønske Lars Frøhaug med 85-
årsdagen.

Den katolske kirke kl. 10.30:
Høytidelig minne-gudstjeneste
om Jesu død. Kl. 19: Korsvei.

Evangeliehuset: Møte i Avholds

ring til N.M.S.
Frelsesarmeen kl 19,30: Påske

fest.
Triumfkomfyren's Utsalg,

0. Storgt. 9, Drammen, tlf. 2322.v v
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Sylvi prøver livet
I Magdeburg i den øst-tyske so

nen går denne historien:
En mann kom inn i en korte

varehandel som solgte bilder av
Østtysklands store menn.  — Han
kjøpte 50 bilder av president Pi
eck, like mange av Ulbricht og
100 bilder av statsminister Grote
wohl. På ekspeditørens nysgjerri
ge spørsmål om hva han skulle
med alle disse fotograflene, svar
te mannen:

Lampen var ikke tent her inne, men det brente lys i to
nøye staker i vindusnisjen på len motsatte siden. Sylvi
sto halvt med ryggen til, og stirret på en tegning som
satt rett på veggen uten ramme. Det var en
et ungpikeansikt, antydet med bløte skygger og linjer. Hå
ret falt som et lett slør over ansiktet, øynene var halvt luk
ket, og det lekte et smil om munnen. Det var noe alvelett
over atmosfæren som om bildet plutselig kunne viskes
ut hvis noen tok hardt i det. Sylvi stirret på det som berg
tatt. Det var ikke tvil mulig. Da hørte hun vertens stem
me bak seg, lav, akkurat som hun husket den. Vær nå
litt kvinnelig og sett disse glassene på brettet for meg.
Han så henne inn i øynene mens han snakket. Så svarte
og store øynene hennes var i dette rare lyset. Hun nikket,
men svarte ingenting. Hånden hans kom bort i hennes,
hennes skalv, glasset falt på gulvet mellom dem med et
sprøtt knas.

Jeg er tivolieier og trenger
dem til mål på skytebanen min. * o

Jtfrl^i

I en Mark Twain-biografi som
nylig er kommet ut i U.S.A. for
telles at en dame ved en middag
spurte den store humoristen om
han likte bøker.

Om jeg gjør! svarte "han.
Jeg kan ikke unnvære dem. Der
fins ikke noe bedre å stryke bar
berkniven på enn en bok med
skinnbind og heller ikke noe bedre
enn en bok som passer til å leg
ge under det ene benet på et bord
som står ustøtt. Og blir bikkja
mi altfor ulydig vet jeg ikke noe
så effektivt som å kaste en wkk
engelsk roman i hodet på den, for
da blir den straks tam som et
lam.

Det var min oskyld, beroliget han da de sammen
hadde plukket opp skårene. Jeg er ikke .... Men han stan
set fort da han så hvor blek hun var.

Men bevare-meg-vel da, pikebarn, det er da ikke
noe å ta så høytidelig! Jeg har da et dusin av disse bøh
merglassene, og de andre er vakrere i fargen. De er blitt
helt hvit i kinnene Deres. Han tok henne uten videre un
der haken og så' bekymret på henne. Ansiktet hennes
lyste mot ham som en blek blomst. Hvor har jeg sett
henne før? mumlet han. som til seg seiv. Sylvi så opp
på ham og smilte. Hun kunne fortelle det. Like fjern og
uvirkelig var denne hendelsen for henne også som en
drøm, et spill av fantasien en sommernatt for snart tre
år siden ....

Gabardinkapper for en hver i stort ufvalg i engelske og norske

gabardinen For øvrig alt i herre- og guHeklær.

Avdeling for bestillinger
Fra Warsjawa meldes at en fol

keskolelærer nylig ble arrestert
fordi han førte en millionærs liv
og derfor hadde pådradd seg
statsmaktenes mistanke. Da han
ble forhørt av sovjetpolitiet for
klarte han at han hadde full. an
ledning til å leve høyt, for han
tjente store summer. På mere inn
gående spørsmål fra den mistenk
somme sovjetmann hvorledes det
te kunne være mulig, svarte læ-

KVALITET ER VÅR STYRKEHun snudde seg mot skissen igjen og nikket. Ah, sa
han bare. Så så de på hverandre, begge smilte. Det ble
stille melom dem, og han tok ikke øynene sine fra henne.

Plutselig kjente hun at hun ble redd. Det var jo som
han maktstjal henne, denne mannen. Hun ville ikke vite
av ham, hun ville ikke vite noe av eventyr. Hun tok seg
krampaktig sammen, men følte seg plutselig så liten og
hjelpeløs. Fabrikk for finere herreklær.

Han sto med armene over kors og så på henne. Og plut
selig smilte han. Hun ble forvirret først, så ble hun sint.
Han moret seg naturligvis. Han husket at hun hadde
kysset ham, helt av seg seiv Hun kjente hun ble rød i
kinnene.

UTSALG, STORGT. 7, II ETASJE'
reren OSLO

Jeg underviser fem1 russiske
generaler som er utklædte som
polske ministre, i det polske sprog
og de polske ministrene lærer jeg
å lese og skrive.

Men Sylvi tok feil. Henning Mørk tenkte ikke på det.
Høyst sannsynlig hadde han glemt det. Men Sylvi hadde
den gang vært årsaken til at han brøt med Wanda Høst,
en venninne han hadde hatt i fire år. Han husket godt
den scenen, hans hukommelse var übehagelig klebrig.
Det var da de reiste hjeni til byen fra Svartsjø den august
natten. Wanda og han. Han hadde lenge ventet på en an
ledning til å bryte, mens han hadde gruet seg i måneder.
Han var ingen brutal natur. Ansiktet hennes hadde
vært blekt under det svarte sløret, og munnen hennes
trist og sminket. Stemmen var trett da hun sa:

Du forhastet deg ikke med å finne meg i kveld, Hen
ning!

En jungel av skatter -
(Forts, fra 4. side)

Ungkarer lever kortere enn gif
te menn, og de er' også mere ut- Flere av de avgifter so<m

er nevnt her, en oppregning
som sikkert iOflke er uttøim
mende(!) kan nok være ibe
rettiget. Men om andre kan
det utvilsomt i høy grad di
skuteres.

har vært undergitt offentlig
drøftelse, og- S t o rtinge t,
som etter Grunnloven er det
organ som skal pålegge av
gifter 'og sflcattér, får etterpå
melding om avgifter1 som al
lerede er pålagt!

Et slikt system er selvsagt
hverken tilfredsstillende eller
ibetryggemde sett sfra et de
mokratisk synspunkt.

En ipermianent «Lex Tha
gaard» vil opprettholde dette
system i all evighét. Og alli
kevel taler /flertallet meget
iherdig om økonomisk demo
krati og om at det er f o 1 -
k e t som skal bestemme!

satt for mavelidelser, påstår en
lege i det engelske tidsskrift «Fa
mily Doctor». Og dertil kom-

mer, sier han, at ungkarene står
tilbake for ektemennene på et

Det som er forferdende og
som folk i'kke er klar over,
er imidlertid at hele avgifts
isystemet i meget sterk grad
unnd r a r seg kon
troll. Bransje etter bransje
kalles opp' til Prisdirektora
tet for 'å «forhandle» med di
rektoratet. Så Mir man etter
en tids ifortøp ganske enkelt
pålagt en avgift. Pålegget
finner sted 'u te n at saken

Han hadde ventet litt med å svare. Så hadde han tenkt:
Dette er ingen måte å spare henne på. Hun får det bedre
når det er sagt. Så svarte han rolig:

Nei du, jeg gjorde ikke det.

annet viktig område: De er ikke
så flinke til å klare økonomiske

vanskeligheter
Men hvorledes er det så med

Hun så forbauset på ham. Han pleide alltid å komme
med utflukter; dette betydde noe annet, blanke våpen.

Du var kanskje opptatt? Hun prøvde å huske de
andre damene som hadde vært med, hadde han kurtisert
noen andre?

peppermøene?

DAGENS PROGRAM
Faste poster:

Da så hun plutselig at han smilte, et merkelig smil. Og
han svarte:

-7,15: Morgengymnastikk.
7,30: Ord for dagen og mor

genmetodieir. (Søndage kl
8,30).

8,30: Værmelding. Dagsnytt.
(Søndager kl. 9,00).

11,35: Hus og hjem.
11,60: Musikk fil arbeidet.
13,00: Værmelding,. Dagsinytt.
19,00: Værmelding. Dagsnytt.
22,00: Værmelding. Dagsnytt.

Du har rett. Jeg var opptatt.
Da begynte hun å gråte, übehersket. Nei det var fryk

telig. Han lovte seg seiv det skulle bli lenge til neste gang.
Behersk deg, sa han og tvang seg til å være kort. Du

vet seiv det er slutt mellom oss. Vi har begge vært klar
over at det måtte bli slik. Det er slutt nå.

Nakne piker

(Forts, fra 4. side.)
norn en liten luke til vaskerom-

tråd på kroppen i bortimot en
halv time. Først når det tok til å

lysne av dag, ble de sluppet ut

samme vei de kom inn. I rappor-
met ålte jentene seg inn og fulg- ten berettes det at jentene for-På grunn av en annen? Hadde hun spurt, helt

hvit. Og han hadde svart:
Ja, på grunn av en annen.

te deretter med soldatene opp på melig har beleiret kaserneområ-
sovesalene. det og når de ikke har kunnet

Dette var det han smilte sarkastisk til. Livet, i sin mang
foldighet. Et broket marked av kjøp og salg, smil og tårer,
lykke og sorg. Wanda var heldigvis gift nå forresten ....
han hadde sendt en sølvvase til bryllupet.

Og nå sto hun i stuen hans, Sylvi Raklev, en liten kvin
ne, en nyutsprunget blomst. Skjebnen var overdådig i sine
innfall og han var beredt. Han hadde ikke truffet en
så yndig kvinne på år ....

Ved den ordinære vaktkontrol- smugles inn på kassernen er etTirsdag 8. april

8.15 Andakt. Overlege Gordon
Johnsen. Tekst: Filipperbre
vet 2, 5—7. Salme. Landstads
reviderte: 288 v. I—2 og 5.

13.40 Grammofon.
17.05 Stvangerensemblet.
17.45 Norske religiøse folke- .

len klokken 24 låste soldatene jen- «fritt samliv» blitt bedrevet på
tene inn i klesskapet, der det måt
te stå rett opp og ned uten en

marken tett inntil kasserneområ-

det, uten at jentene engang har
spurt om soldatenes navn

19.35 Studenterrevyviser i Til en dagoffiser, som har vært
Trondheim.

20.15 Liv på lerret.
20.35 Ny underholdningmusikk.
21.25 Problemklubben.
22.30 Dansemusikk.

Han rykket til da hun begynte å snakke. Stemmen hen
nes var sint, nærmest, og øynene varfiendtlige da hun
buste ut:

forhørt av politiet, har en av jen-
toner.

18.00 Frikvarteret. For jenter og
gutter.

18.30 Trondheim Kammerork.

tene fortalt at de også fulgte sol
datene «i felten» under' øvelser i

Åhusskogene, samt at de haddeCFortsettes.)

1

mra
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200 tonn konfekt til
Thailands barn.

Det lyder som et eventyr om
Slaraffenland, men det er et lite

stykke virkelighet. Siden begyn
nelsen av februar har FN gitt
6500 barn i Thailand konfekt hver
fis o*

Hvert av barna har daglig fått

25 gram konfekt, enten med sjo

kolade-, appelsin- eller jordbær
smak. Bak denne utdelingen, som

Jevnaker og omegn

Interessant skytterstevne på
Jevnaker over påske

barn i andre land vil lese om med

misunnelse, ligger det en helse

plan. Konfekten er fremstilt med

et særlig innhold proteiner, som

nettopp barna i denne delen av
landet mangler. Det viste seg at Hadelands-, og Ringeriksskyttere skal

konkurrere, etter- det nye program for
, felthurtigskyinmg"

man uten større utgift kunne ser-

vere proteiner i form av konfekt

VÅREN 1952

og det har ikke vært vanskelig
å få barna til å ta denne medi

sinen. Dessuten har UNICEF og
WHO hittil delt ut i alt 1800 tonn

\ Det enkle er det stiligste. Sorte

j og kulørte pumps med platå

såle i forskjellige hælhøyder. En

sko for alle årstider og til alle

anledninger.

Randsfjord Skytterlag på Jevn
aker skulle i vinter ha arran

gert sesongens landsdelstevne i
felthurtigskytning, men måtte

Til gjengjeld får Randsfjord
Skytterlag dette stevne neste år

Som en generalprøve på ar
rangementet, og til trening for
lagets egne og nabolagenes skyt
tere, vil Randsfjord Skytterlag
imidlertid arrangere en skyting
etter det nye programmet for
felthurtigskyting søndag over
påske. Skytingen plir apen. for

vitaminrik melk, som er betalt av

de to organisasjoner og den thai

landske regjering. Siste år fikk
100.000 skolebarn et glass hver

dag.

på grunn av at alle lokaler ble
Spør etter denne Freskomodeli
hos våre forhandlere. belagt med militære la stevnet

gå fra seg til Østerdalen, hvor

stevnet blir holdt den 27. april.
Forhandler i Hønefoss:

TH. GRANUM. Harald Vibe (Forts, siste side.)

(Forts, fra 2. side) nye styret skolen nå får, vil
nok bygdens kulturhistorie
få den plass som den krever
og som ungdommen har be
hov.

Harald Vibe har i alle år
vært sterkt knyttet til R.U.d.
Det store banneret til R.U.d.,
banneret til Hole U.for. en
rekke skolefaner og nå sist
banneret til Ringerikslaget
i Oslo, det han fikk slik an
nerkjennelse for ,har han la
get. Nevnes bør også at han
har laget tegninger til det
eneste vakre ungdomshuset
på Ringerike, det oppe ved
Semmen.

Folkedemokratisk
kontorutstyr takk!

Som rimelig er har han
vært ett i sannhet brennende
medlem av Ringerikes Mu
seum. I alle år har han ropt
så høyt han har kunnet: Et
bygdemuseum er da ikke ba
re et størst mulig antall bog
trær og ferdaskrin. Begynn
der alle andre museer har be
gynt, begynn i den rette en
den, kjøp bygninger av kul
turhistorisk verdi, før det er
for sent, før de brenner.
Men han har vært som en
stemme i ørkenen. Når talen
kommer på gamle staselige
Vakerbygningen som kunne
blitt alle tiders museumsbyg
ning og som var å få for en
spottpris, da er han mest på
gråten.

Garanti til kjøp av
gravemaskin -
På søknad som vi tidligare har

omtalt, ble rørleggerfirmaet M.
Pettersen i, Jevnaker herredsty
res siste møte gitt garanti for
et tilleggslån på kr, 20.000 til
innkjøp av en gravemaskin. Tid
ligere var . garanti gitt for et
lån på kr. 58.000, men firmaet

Bilde av amerikansk skrivemaskin
prinsippløs kosmopolitisme.

Det statsdrevne Industriforla- bare et eneste bilde av en tsjek-

get i Praha har pådratt seg sterk
kritikk i det tsjekkoslovakiske

koslovaiksk skrivemaskin og over
hodet ingen illustrasjoner som vi-
ser kontormaskiner fremstillet i

ble på grunn av importvansker
nødt til å kjøpe en dyrere ma-kommunistpartis hovedorgan «Ru-

de Pravo» i forbindelse med utgi- Sovjet-Samveldet og folkedemo- skin.
velsen av en viss dr. Joseph Stam- kratiene. Forfatteren henviser me-

fest «innføring i kontorarbeidets get sparsomt til russiske frem

skritt på dette området, men ame
rikanske, britiske og andre vest

lige lands kontorutstyr blir be

skrevet og rost over hele 200 si
der.

75 år, men ikke gammel.
Ennå kan han føre en penn
og bruke en pensel. Ennå
gnistrer han som et fyrver
keri når han kommer inn
på sine hjertesaker.

Ennå er det oppgåver som
venter. Han har ikke vært
over alt på Ringerike. Måt
te han få den hjelp som er
nødvendig, før det er for
sent. Noen lukrativ historie
har dette hans samlerarbeid
ikke vært. Derfor fortjener
han bygdens og byens største
takk, når han nå onsdag fei
rer sin store jubileumsdag i
sitt vakre, harmoniske hjem
ilte på Tyristrand, der ikke
bare de gamle portretter,
men også saker og ting av
høy kulturhistorisk og
kunstnerisk verdi forteller
om en sterk og særmerket
personlighet og om et livs
verk på Ringerike.

mekanisering». Forfatteren har Får Jevnaker kom- ]
mune «Hoff-penge- [
ne» igjen? 1

nemlig dristet seg til å gi beskri

velser og endog ta med bilder av Men det vi har et altså
tegningene og akvarellene.
En av hans beste og mest
verdifulle arbeider, inte
riøret fra Hole gamle kirke,
er dessverre låst slik fast i
privateie i Oslo at det har
ikke lykkes ham å få malt en
kopi av det.

Elling Solheim har flere
ganger nevnt at alt det Vibe
har tegnet fra det gamle
Ringerike burde samles i en
bildemappe.

Byen og bygdene burde gå
sammen om dette.

amerikanske _og britiske kontor-
maskiner, Som kjent ble tidligere regn

skapsfører i Jevnaker, Ole Hoff,
ved dommen i underslagssaken
tilpliktet å tilbakebetale kom
munen det underslåtte beløp.

Boken er, skriver kritikeren, Her kryper man ikke bare i

støvet for den kapitalistiske tek
niske utviklings «underverker».

«unyttig og endog skadelig» for
di den avleder folkets oppmerk-
isomhet fra alt man har å lære av Hele" boken er et eksempel på ik

ke-politiske tendenser til kosmo
politisme og prinsippløshet i tek-

Pengene er imidlertid uteblitt
og i herredstyrets siste møte
forespurte A. I. Elnæs om det
ikke burde gjøres noe for å få
dem inn. Han lurte på om det
ikke lot seg gjøre å få dem inn
trukket i lønn hos vedkommen
de.

de erfaringer som er gjort på

dette området i Sovjet-Samveldet.

«I forordet roser forfatteren nisk litteratur. Etter å ha bladd

vår egen og den sovjet-russiske igjennem boken, sitter man igjen
med et inntrykk av at den er enproduksjon av kontormaskiner»

heter det videre, «men man finner reklamebrosjyre laget på vestlige
forretningsfolks bestilling. Boken

er dårlig og uhyre skadelig, og
Industriforlaget må for fremti

den være mere på vakt og holde

seg alle kosmopolitiske tendenser
fra livet.»

Og originalarbeidene bur
de samles og henges opp, ik
ke på Blommeseter, men på
et sted der bygdenes ung
dom samles år etter år, på
fylkesskolen. Der vil de gjø
re sin gjerning. Under det

tilbrakt natten i teltene og spist
av «kronen»s mat. Ordfører Nordby trodde neppe

det var anledning til dette, merl
det ble etter noen ordvekse!
overlatt til formannskapets un'

Dette benekter imidlertid de an-

dre jentene som er implisert i sa-

Venner.
dersøke hva som kunne gjøres
for å få pengene tilbake. tø

Bilgummi
i alle dimensjonar 1

Person - Buss - Last
Landbruksdekk

Rekvisita

BILDEKKi Toget saktner farten for å Hold deg der du er el
ta denne stigningen jeg tror lers får du med en kule!

i at han sover jeg kan hoppe

Trodde du at jeg . sov ? Å,
nei. Sitt ned og prøv ikke flere re nu ?
ganger

Hva vil De at jeg skal gjø-

Fly over toget så lavt De
kan.

Årnemannsvn. 3, ved Bybroea
Tlf. 1108
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Randsfjord Skytterlag
arrangerer sondag den 20. april kl. 10 form, en FELTHTJRTIG
SKYTNING hvortil Ringerikes Skytterlag og skytterlagene pa
Hadeland innfcys.

Motested Bergergrinna, ca. 1.5 km. sor for Kandsfjord Jern
banestasjOn. j
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DØDSFALL Presset HØY og HAVREHALM
tilsalgs. Leveres ved bilvei. Henv.

Kristian Roen, Veme.

HOPPE
Min kjære mann, vår snille far,

svigerfar, bestefar, vår kjære bror
svigersønn og svoger

En brun østlandshoppe, 7 år,
Wz elefte kvart, stor og kraftig,
helt kjøresikker, skal selges. Eksp
anv ell. bill. mrk. «2000».

Einar J. Borg
døde plutselig fra oss i dag, 46
år gammel.

Ringerike folkehøgskole

har 8 vekers praktisk-kurs for
jenter mai—juni. Kjøkkenstell,
sying, veving m. v. Fri undervis
ning. Stipend. Innmelding snarest
og senest innen 20. april.

En reisegrammofon m/ plater
og koffert, en Høvding radio Pre
sident 3, og en D.B.S, herresykkel
tilsalgs.

Tlf. Hvalsmoen nr. 10 melleni
kl. B—l2.

Du var så kjær og så tung å miste

Hofsfoss/Hønefoss 5. april 1952.
Thordis Borg

f. Kristiansen.
Edgar
Jonny
Willy

TUBERKULØSES HJELPE
ORGANISASJON BASARRandi

Marit
Et par gull forl.ringer, krystal

speil selges eller byttes.
Bill. mrk. «8452».Dukke 1840 Einar Juverud, V.

Ådal. Sykkel 2198 Åse Torun Ol
sen,. Viul. Kolonialkurv 9,8 kg.
Wally' Thoresen. Ski m/ bindin
ger 10015 Bergljot Rustebakke,
Garthus. Permanent 8287 Johanne
Svanevik, Sandefjord. Permanent
10201 Anna Kværum, Hokksund.
Supéduk 8673 Turid Odden, Kake
bakken. Blomstret duk 8285 An
ton Ellingsen, Haug, Jevnaker.
Brodert duk 9421 Anna Haugerud
Vikersund. Frokostduk 8646 Else
Nordlie, Hen. Sort forklæ 7615
Vilhelm Ellefsen, Sokna. Gult for
klæ 8427 fru Gydahl, Røyse. Blått
forklæ 9403 Martin Karlsen, Ny
veien. Rødt forklæ 8887 Ragnhild
Fredriksen, Begna. Rutet forklæ
7004 Hedvig O. Hansen, Engen,
Åsbygden. Herre skinnjakke 7529
Sigurd Breili, Hønengt. Vent lø
per 9726 Inga Hellerud, Gulsvik.
Heklede brikker 9229 Nils Kri
stiansen, Hofsfoss. Serverings
brett 16064 Anna Haugerud, Høy
by. Ullteppe 8720 dr. Bærøe.
Sportsskjorte 9794 Ingrid Skøyen
Hosfoss. Ullskjerf 16871 Ragnar
og Gulbrand, Hen. Mugge 8664
Gunvor Roa Lundstad, Sokna, TO
bokser plommer 8275 fru dr. Nor
bye, A. Colbjørndtrs. gt.. Brød
boks 7180 fru Ås, Eikli. To strk.
håndklær 9149 Anne O. Strøm
haug, Heradsbygda. Sort dame
veske 7866 Reidun Dahl, Nymoen
Hen. Shoppingveske 9644 Nordbye
Rabba. Kaserolle 9424 Frederikke
Ask, Hofsfossvn.. Skinngamasjer
9143 Berit Tronrud, Parkgt. Ali
sofapute 9965 Gunnar Haugen,
Strømsoddbygd. Underkjole 10119
Arnt Andersen, Anna Colbj.dtr.gt
Konfekt 10249 Elsa Sotlien, Nan
senv. 7. Strikk, b.kjole 10377 An
ders Krokvik, Begna. Lysestaker
7900 Elling Luiidesgaard, Storgt.
18.Dok.mappe 9634 Alf Amund
sen, Hval st. Strykejern 10042
Thorhild Breien, Ask. Turkoke
stell 8168 Ester Sætra, Rallerud.
Kaffekjel 7024 fru Thoresen, Dr.-
gt. Frokostservise 7376 Helge
Olufsen T. H. O. Trykkoker 7843
Olaug Skøyen, Hofsfoss, Tøfler
8688 Rudolf Dahl, Ask. Pipe og
pung 9891 Ella Sponbråten, Eikli.
Nylonstrømper 9551 Terje Dahl,
Tolpinrud. Barnenattkjoie 9803
Ellen Berg, Hønengt. Brod.sofa
pute 8856 Mathilde Warloe, Vaker
Gyngestol 7931 Eriksen, Færden
gard.

Rett trekning bevitnes:
Hønefoss 5. april 1952.

O. Stokke.

Vidar
barn.

BYTTES
svigerbarn

Barnebarn. Ca. 700 nye mursten ønskes
byttet i 3" eller 4" drensrør.Begravelse ved Norderhov kir

ke onsdag den 9, ds. kl. 14,30.
Buss går fra Follum Klubbhus og
Rutebilstasjonen kl. 14,00.

Eksp. anv.

TILLEIE

Liten leilighet tilleie for to ens
lige i påsken. Eksp. anv.HJERTELIG TAKK

for all deltagelse ved min kjære
mors bortgang. - TILLEIE ØNSKES

Lars O. Bakka. Liten familie ønsker hus mot
litt hjelp av kona. Eksp. anv.

Hjertelig takk for all kjærlig
deltagelse ved Mari Skaugstad,
født Storviken's død og begravel
se.

PLASS LEDIG

Grand f**

f. nu\ jomfra
il Ull i ELEV OG
<* ~ KJØKKENPIKE

fjønefoss søkes

På familiens vegne:
Odd Kåre Skougstad

Til Foreldrelaget i Eikli
skolekrets.
For den uventede og ufortjente

oppmerksomhet som ble vist meg
i anledning av at jeg sluttet som
lærer i kretsen, vil jég på denne
måte få bære fram min hjertelig
ste takk.

Kristian Svortdal.

MØTER

HOLE INDREMISJON
Fest hos Johnsrud skjærtorsdag

kl. 19: Tale av emissær Liodden.
Alle velkommen!

Et parti billig hermetikk.
YNGRE HUSHJELP

søkes fra ca. 15. mai i Ådal. Va
skemaskin Mixmaster m. m. has.

Seikaker, fiskeiballer, kj øttboller, sild i olje, sild i to
mat, seines til nedsatt pris i vår butikk på Meieriet.

Ringerikes Meieri.

Eksp. anv,

yiKER - ÅDAL
Skjærtorsdag kl. 19,00 avholder

Frelsesarmeen møte r lokalet
«Granvoll», Ringen. Tale, sang og
musikk. Kollekt.

PLASS SØKES

Dreven gards- og skogs
arbeider med liten fam. sø
ker arbeide hvor hus kan
skaffes. Tilibud sendes dette
blads eksp. under bill. mrk.
«Traktorvant».

EVANGELIEHUSET
Tirsdag kl. 18: Hjemmemisjon,

Alle velkommen.

SALEM TAPT
Onsdag kl. 19,30.

Hans Mælingen.
Skjærtorsdag kl. 17,30: Brøds

brytelse og bønn i Salem.
Langfredag kl. 17: Fest i Fol

kets Hus, Veme. Aurdal og brø
drene.

Møte hos Pengepung, med en del
peniger, mistet strk. Hønefoss
—Hole den 7. ds. Vennligst
innlev. i eksp.

1. påskedag kl. 17,30: Fest i
Salem, Trygve Olsen med flere.

2. påskedag kl. 18 hos Johane
sen, Heieren Mølle.

Alle velkommen til høytiden.

Sundøya Fjordrestaiirant
søker vaskerihjelp. Tiltredelse snarest. Utkommer alle hverdager

Opprettet 1845.
Redaktør

RAGNAR HENRIKSEN

Forretning s f Ør e r
ALEX. LARSSEN

Centralbord £j

145
med forbindelse til:

Redaksjonen - Ekspedisjonen
Trykkeriet

Etter kl. 16 direkte linjer tii
redaksjonen nr. 145 og 770.

Privat :
Redaktør R. Henriksen .. 862

Journalist Sv. E. Søhol 839 c
Alex. Larssen 774
Faktor Kristoffersen .... 682
Bj. Jordbrek 934

LEGEMIDLER

Dyrlæge Hval
bortreist f. o. m. skjærtorsdag
t. o. m. 2. påskedag.

Gevinster kan hentes i Thoens
Isbar torsdag mellem kl. 9 og 14.

Etter påske hos fru Sætre, Kir
kegaten 2.

MITT KONTOR

<&r stengt fra 5. til 16. april.
Høyesterettsadvokat
Kjørnæs.

TILSALGS

GRUNNET BORTFORPAKTING
ØNSKES SOLGT

1 kurvtrille med skinnhøyder kr.
700,—, 1 solid arb.fjervogn 2Vz"
felg kr. 500,—, 1 høyvogn og 1
kjerre 2V2 " felg kr. 400,—, 1 kul
tivator og 1 spaknivharv kr. 200,
1 langvogn med 2 1/4" felg kr. 500,
30 gartnervinduer brukt 1 år kr.
25,— pr. stk., 1 smalslede med
traverdrag kr. 100, samt hakkels
i løs vekt pr. kg. 6 øre.

Elling Aasen, tlf. 194.

Norderhov.
P&Me? Bergen,Overligningsnemnda har avslut

tet klagebehandlingen 1951/52.
Liste over forandringer er fra

i dag lagt ut på ligningskontoret
(2. etasje).

Norderhov overligningsnemnd,
8. april 1952.

KARL TØIEN
"i, formann.

Kontortid er:
Grunnlagt 1912.

Tlf. 262. [Redaksjonen 9—14 og 16—24
Redaktøren treffes sikrest

9—lo og IS—l4
Ekspedisjonen .9—16
Lørdager ~...9—14

STØVSUGERE
fra kr. 295,

\m'vf"''~T% * stort utvalg.

lau vmmsA

ZEISS IKON ERCONA 6X9
Kjøper som byttet med småbil

ledapparat bes innlevere den til
hørende brosjyre til 6x9-appara
tet til H. Henschien.

Trykt og utgitt av
A/S RINGERIKES BLABR. Ringen.

IBARNOGVOKSNE-

\

\gPo)

B- og C-vitaminer I én tablett.

2- 3 tabletter daglig. tffffilk
Fås på alle apotek. <saSy

I. F.

Varting holdes pa. Njardarhoy
lordag 26. april.

Forslag som onskes behandlet
sendes styret innen 23. april.

Styret.
avtholdes pa Hotel Fonix onsdag 30. april 19*52.

Safesliste ilfolge lovene.
Saker som ons(kes behandlet urn 'vaere dnnkommet til

hovedstyret mnen 18. april.
Hovedstyret.

Sognedalen hondelag.
'holdes p& Daliheim tirsdag 15. april kl. 18,00

(6). Ajrsmelding:, regnsfkatp, valgl, evenituelt. Organisering
av eyibro'ttsarbeide.

EGG

kan leveres omgiaende til kj opmenn, hioteller tog restau
r*anter.

RINGERIKE EGGLAG
Adr. Ringerikes Meieri, tlf. 19 98.

Meikeleveranse og melkebutikkene

i paskehelgen.
Skja&rtorisdag mot-tag imelk Butiktoen holdes stengt
Pasikeiafiten mottas melk. Butiklkene iholdes ajpne til kl.

13,00. —2. piasikedag mobtiasmelk. — Butikkene holdes
steigt. Ringerikes Meieri.

Melkeoppgjoret
for trcuars mlaned ut'betales fra onsdiag" 16. april.

Ringerikes Meieri.

HOLE

Vare ibutiMker er stengt paskearften. Melk utleveres
fra utsalgene fra fcl. 11 til 12.

Hole Samvirkelag.

Avisbud

sokes til ruten pa Holttangen.
Henv. i eksn. snarest.

RINGERIKES BLAD

ANBUD

pa servering under Norges Bondelags landsmote.
Aftbud onskes for server ing av imMd'aigsmat (stan

dardretter), i3rriorbro<d, 01, mineralvann, kaffe, melk, pol
ser, is, srjokolade m. m. (belt eller delvis) i Schjongslun
dern og -pa Utstilliingsplassen i tida £ra og med fredag 20.
juni til og rued s'jztodag 22. juni 1952.

Nseriraere opplysninger faes ved henyendelse til Jo
han Bergsund, Borger gard, telf. 83. - Vanlig forbehold.

a

soker anretnings- og rengjoriiigshjelp fra ea, 1. mai.

Skjaertorsdag, langfredag og 1
paskedag er ruten fra Elsrud kl
14,00 innstillet.

A. Tunga.
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Uten representasjon *
Yeiskilt for riksvei,
fylkesvei og herreds
vei skal bli like.

«Tyristrand»

Skilter med kommunens

Skytterstevnet
(Forts, fra 6. side) (Ports, fra 1. side) T;

Thor Thorsen. Ved avstemnin-navn skal settes opp ved
herredsgrensen.

skyttere i Ringerikes Skytter
lag og lagene på Hadeland, og gen ble Ole Nilsedalen valgt til

ordfører med 19 stemmer, M. O.en venter stor deltagelse
Etter oppfordring fra Ringe

rikes Reiselivsforening,.ble i Ty
ristrand herredstyres seneste
møte enstemmig besluttet å få
satt opp skilter med angivelse
av bygdens navn, hvor herred
grensene krysser innkjørselsvei
ene til Tyristrand.

I forbindelse med denne sak
spurte Kjølstad hvordan det
lå an med oppsetting av skilter
ved bygdeveiene, som tidligere
var behandlet i herredstyret.

Ove P. Kind (tidligere for
mann i veikomiteen) opplyste at
han hadde konferert med vei
kontoret for Buskerud om sa
ken så sent som i slutten av
1951 og fått oppgitt at den stør
ste vansken var å få noen som
kunne lage solide og forskrifts
messige skilter, for alle skilt
fabrikantene var opptatt for
lengre tid fremover. Han an
tok at dennye formann i vei
komiten ville være oppmerksom
på spørsmålet.

Skytingen vil bli henlagt til Simarud hadde fire stemmer og
Thor Thorsen to. Til varaord-Samferdselsdepartementet

hiar nå fastsatt nye bestem
 melser for veiskilt på riksvei
og fylkesvei og (herredisvei.
Ifølge de nye bestennmelser
skal de gamle særbesteimmel
ser for herredsvei utgå, og
riksvei, fylkesvei og herreds
vei merkes på samme måte.
De nye skilter skal være med
sorte typer og sort bord på
kromgul bonn. Typehøyden
skal være 11 og 8 cm. Den
sorte bord skal være 1,2 cm.
bred og skiltets høyde 20 cm.
Veiviserstolpene skal være
av stål, og .males i ca. 30 cm.
høye gule og sorte feiter.
Veiviserstolper som bærer
.skilt for privat vei skal ma
les i tilsvarende blå cg hvite
feiter.

Bestemimelisene trer i kraft
straks og gjennemføres et
terhvert ved nyoppsetting,
reparasjon eller oppussing.

Bergermoen, med start og inn
komst for skytterne i Berger
grinna. Skyttere fra Ringerike
kan kjøre hit over Eggemoen.

fprer valgtes Thor Thorsen med
18 stemmer, M. O. Simarud had-

de to stemmer, Ragnvald Ny
strand en, tre stemmesedier varProgrammet i denne skyting

går ut på at skytterne starter
en og en med 2 min.s mellom
rom fra startstedet, for under
fremrykking i terrenget å avgi
30 skudd mot 5 figurer på for-

blanke og dessuten var det en
av representantene som også
ville ha Nilsedalen til varaord-

fører. Men, som han seiv sa,
det er vel litt vanskelig å skjøt-

skjellig" avstand. Skytetiden in
klusive fremrykkingstid er for
hver figur 40 sekunder. På 1.,
4. og 5. avstand skytes det mot
selvanvisende «Småen»-figur,
på 2. og 3. avstand mot 1/3 selv
anvisende figur.

te begge jobbene

Thor Thorsen (A) syntes
formannskapsvalget var meget
overraskende. Siden han kom
med i herredstyret i 1934, hai
man alltid valgt formannskap

ved flertallsvalg, og det har gått
greit. Også i desember gikk det
greit da flertallsvalg ble benyt
tet. Nå er resultatet blitt at den'

Man har valgt å bruke selv
anvisende figurer for å slippe å
ha folk fremme i terrenget, opp
fyser Sigurd Dahl, og dessuten
så er altså arrangøren så heldig
å ha det tilstrekkelig antall sli
ke, visstnok som det eneste lag

ene gruppen ikke får plass I
formannskapet, men Arbeider
partiet kan ikke ta noe av skyl-ÅRSMØTE I TYRISTRAND BONDELAG

Det er snart tiden til å tenke den for det som er inntruffet.HÅVARD SANDEN valgt til ny formann. på- badesesongen utelukkende
her i distriktet. Laget har for
øvrig 2 selvanvisende skiver som
også skal nyttes ved banesky
tingen under dette stevne, nem
lig en 1-meters skive, og 1 2-
meters.

Ansvaret hviler ene og alene på
Tyristrand Bondelag avholdt

årsmøte forleden i Tyristua.
rige styret er: Ivar Melbye, Rei
dar Hammermoen, Birger Jo
hansen og Karl Dølven. Til ma
terialforvalter valgtes Johan
Bøhn.

Tilslutt var det hyggelig sara-

derfor bringer vi ovenstående de representantene som ikke
bilde av Janis Carter i R.K.O.s
Technicolor drama «The Halft
Breed». Hun har på seg en yn
dig liten tingest til å slenge over
badedrakten. En helt annen his
torie er det den unge dåmen er
søt.

møter.
FOrmannen, Alf Strømsodd, le- Ordfører Ole Nilsedalen

(A) gjorde oppmerksom på at
de borgerlige i forrige periode

det møte
Årsberetning og regnskap ble

lest opp og enstemmig godkjent.
Laget har året som gikk hatt
syv møter dermed også årsmøte.
Tyristrand Jeger- og fiskefor
ening var innkalt til et møte,

Forutsatt gunstige værforhold
venter en seg et morsomt og
interessant arrangement, og for
skytterne seiv blir nok dette
stevne en populær anledning til
å prøve sin ferdighet.

fikk en mann i formannskapet
til tross for at de ikke hadde

Haugsbygd øde-
krav på det. Han hadde ikke
ventet dette resultatet, men den'Bygdeveiene ne gangen var det ikke noe å

hvor det ble valgt et jaktutvalg.
Videre er blitt arrangert et mø
te sammen med Aksjonsutvsl
get, to kretsmannsmøter hvortil
det ene jaktutvalget var inn
kalt hvor forslag til den nye
jaktlov ble drøftet.

legges av
gi øre ved det.vannmassene

} Og oå den rimelige prisen
Stikkrenner og veigrøftene fremdeles ful-

le av is

w /

Våren begynner nå for al
vor å vise tenner, ikke minst
når det gjelder teleløsningen
og søla langs veiene. Mild
været har i den siste tiden
tæret godt på den vesle snø
en som var, og nå samler
vannet seg i større og min
dre bekker, som tar seg frem
der de finner det for godt.

Dette er særlig tilfelle på
veiene i Haugsbygd.

En kjentmann forteller i
en samtale med Ringerikes
Blad at veistykket Klekken
—Knestang er fryktelig.
Vannet har ikke avløp i stikk
rennene da disse er tilfros
set, og issvullene 'fremdeles
ligger til hinder for avløpet.
Vannet har således gravet
store dype «far», mange ste
der på inntil en kvart me
ters dyp. Dette er tilfelle fie
re steder og det er privatfolk
som forsøker å hindre større
ødeleggelse.

Således ble iakttatt en,

som holdt på å opparbeide
avløp for vannet i omkring
to timer. Veivesenet har man
ikke sett noe til.

Laget har anskaffet seg klau-
boks, vanntiner, transportabel
vannpumpe. Alt går omkring
på lån og har vært en god del
benyttet.

Den store trafikken på
veiene i det hele gjør mye,
og veien til Ringkollen må
nå stenges for trafikk da den
ikke klarer påkjenningen.

Fylkessekretæren bad kasse
reren bringe takk til kretsmen
nene. Oppgjøret fra Tyristrand
var det første i år.

Formannen frabad seg denne Overenskomsten
gang gjenvalg og som ny ble
valgt Håvard Sanden. Det øv

(Forts, fra 1. side)
Ål„ Ådal, Tyristrand, Sigdal,
Hole, Gol, Krødsherad, Nes
og Hemsedal.
Norges Byforbunds og Nor

ges Herredsforbunds for
handlingsorganisasjon er fo
reløpig av den oppfatning
at en samordning av for
handlingene i denne om
gang bør skje at det for
handles særskilt for herre
dene uten at byene tas med.
Når det gjelder de to byer i
Buskerud utenom Drammen
kan man ikke se at det vil
være noe særlig vunnet ved
fellesforhandlinger, bare på
grunn av byenes størrelse og
deres størrelse. Forhand
lingsorganisasjonen utber
seg imidlertid formannska
penes uttalelse.

"^^P'
Færdeniana

(Forts, fra 2. side) Sunlight er s
dre husholdr
99 øre for to

er Sunlight n
rent utrolig h
med et stykk
Hendene Dt

godt fordi dt
er ikke rart a
brukte liy.<=k<-
det.

Resultatet av innsamlin
gen var en betydelig samling
torever fra frøken Tora Fær
den, Moslsi. Videre var det inn
legg fra Engebret Moe, An
ders Viljugrein, frøken Anna
Boitingsrtud, Hans Vebolt og
moiligems noen til. Bidragene
ble sendt Wildenvey, og jeg
forsøkte å få ham bit til Rin
gerike for omi imiulig å vekke
interessen for innsamlingsar
beidet. Men jeg bar ikke fått
moe svar på denne benvendel
sen.

Færdeniana opp av glemse
lens støv. Men, gode venn:
Jeg bar beller ingen ambisjo
ner, og jeg kommer aldri til
å skrive Færdenbiografien.

Vi venter inntil videre på
Wildenvey. Kanskje disse Ut
klippene kan gi oss svar på
hvor langt Wildenvey er kom
met med arbeidet.

SUNLIG
Av og til bar jeg busket

Færdenfbiografien, og jeg bar
tenkt på å skrive til Wilden
vey for; å børe bvordan det
går. Det er imidlertid ikke
blitt noe av, og jeg takker V.
V. for at ban igjen bringer

Saken ble oversendt Lønns
nemnda, som ble anmodet
om å tre i kontakt med Nor
ges Byforbunds forhand
lingsorganisasj on.

- Lilieborg'

Sigv. Mjør.

mj

/føl "'

iQvre enn de fleste an- ~*w
ingsseper, og koster bare ./ \ fk
iigre stykker. Dessuten' V / , lu\
*get drøy i bruk, det er ' I t
/or mye De kan vaske / -H\ at

res liker Sunlight særlig ,< f4X 4-É{
n er så mild og ren. Det I**.*
; Sunlight er den mest J? S^'-l?lV

i hele lan- f T Hyl

mr


