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In for Hadeland og Land 

Brandbu~'ti[sdag 14. Januar 1941 Redigert av FINN LIE 24~ årg. 
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Hyis man mangler klær. ~ 
De kn-\ tas IHt for~I{lHIIl 
Ilå ut-tyrskorlet, men 
senere klipp på ldreskor
tene. 

De nye klæiJkortene vil bli ut
delt i løpet aven uk\)s tid. Det 
er imidlertid l<ommet en medde
lelse om at hvis det er noen som 
mangler klær, så kan disse fåes 
på forskudd ,\"lå utstyrskortene. 
men med senere klipp på de nye 
klæskorlene. 

Utstyrkortene har vært i bruk 
en tid, og det er forskjellige ting 
man kan få på disse. 

Pengelotteriet utvider med 
100,000 kroner. 

Det ha.r vært stadig stig-
ning i loddsalget. . 

Pengelotteriets første trekning 
i det nye år fant sted fredag. Det 
er nå bestemt at det nå skal bli 
en ny utvidelse fra neste trekning 
i februar. Det blir en økning på 
100 000 kroner, fra 1,3 til 1,4 mil
lioner kroner. Ved de siste trek
ninger har alle lodder til Penge
lotteriet vært utsolgt omkring 
den første i måneden, altså halv
annen uke før trekningen. 

Kaustisk soda til 
. t;:' , 

halmlutingen 
på Hadeland. 

Landbru~sdepartementet har truffet 
en ordning om import. 

Det er atskillig interesse over 
Hadelandsbygdene for luting av 
halm til framstilling av halmcel
lulose, og særlig etter småbruks
lærer Treholts foredrag rundt om 
i bygdene har denne interesse 
øket. Det er heller ingen tvil om 
at det kan framstilles et brukbart 
dlulosefor av halm, som kan kom
me til god nytte, men det har 
vært den hake ved tingen at det 
ikke har vært mulig å få kaustisk 
!loda til lutingen. Etter det «Ha
deland hører er imidlertid nå 

thJbr s,0ndiag mO['g'2ll ødeQagL en ek 
i nærhet'en av Srtoc:kholm. Eken 
b2,g-y>nte p~l\l!ds2Iig å hr,en1:]2. Det 
gamll,e tre brente h!~lt ned. Man 
menN alt brann2n har 'rYPpståt,t ved 
et l}'1nnedslag 'en .gang i s'ommeT. 
Værilll2n skulle således 1m l,igget 
og UJlmet i diet irndre av treet før 
tpc:,et ble så tørt at i,lt1en at ilden 
kunne f:lomma opp. 

Olr.sakfører Han sil. E i dr Gjøvik. 
l{ontor hos (Ile Aas, Brandbu hver mandag kl. 10-2. 

Overrettssakfører lng 011 DrøYdal 
M. N. S. 

:Brandkassens gård ved Jaren. 
Trfl\leR p'lrgonlig Lunuer Hotell, LUllner hver torsda~ kl. 9,30-:-1. 

Hvit. 1"vcl1ugi'. 
I den zoolo,giske hag.en i dten hadde helt n{)lrmalfa:rge. Lø'vemora 

.i~.panske .by 00kura er ,dld fød:rl har tidligere f"dld 16 uinger i fan
~n hvit løv\ln'ge. Kunet besto av genskap, men ing'en av dem har 
t.re unger, og d~ to andre umgene vært hv,ite. 

Def skal opprettes et regiment av norske 
frivillige i Tyskland. 

Et opprop fra Nasjonal Samlings fører 
til norsk ungdom. 

Det frivillige regiment får navnet::Nordland. 

(N. 'l. B.) Nasjoll1'al Samlungs 
F,il'er Vidlkun Qu~s'ling I2ste i 
Kri,ngkast:i'ngien søndag ettermi,d
dagføijgend'c opp'rop : 

Nordmenn! 
Tysklands kflmp mot En.g

"!a1nd, EiJI: or'a::; Evi'p,"0 uro- og 
krigs,tiifter, ,går mot sin [lV'gjofcn
die sGkTdke slutt. Eng1and, rom 
Og-Sel t!:'akk V å r t. land inn i kri· 
.g·2TI, er fo:rtfl~nlg<t fra det .euff'opei
sIw fast1and, og dd ny'C Ty~,klal11d 
cr bl'itt kj~rnen fo:r en nyonlncrng 
aV' Ei'Jropa umdlcr gle:rma'ik fjirer
crKall. Ty~lkilltn:'s kamp for tyslker
nICs s:1m>'ing og- frigjø,r.els'c har, 
ve,dI den krig som England påtvang 
Tyslkliandl, utviklLet seg tiQ en al
mill1ddilg e\\rOlP'eisk fl'iihets- og 
uavhengighetsikamp m~t dd en
gelske verd,msdespolti, 'en kamp 
so.m Ul il.cn:Uc r,;.ed Eng-land::.: ne, 
dJerlag. 

Vcr, som Ik1art har forrutsett dlen 
framlt,i,dlig1e utvikling, vil nå gjø
l'C "årt, for av fri vilje, å kjempe 
medl på RliHers og TySklands side 
for de g,e'rmansme f o[Jks fell e s 
sa,k og for diet nye Europa. 

Tysikla,nd! vil se,ire i denne krig 
'Uiben 'IT å r hjelp. Men diet strider 
mot dlen æresføij,else og trang t.i'] 
lik,everdlughet SIOIIl bor i hvert nor
,diislk menneske, at vi ikke sjø l 
gjør en innsats, når d:et gjeldler 
vå,r e.g e n sikkerhet og vår egen 
slkjebne. Uv,eg;erlig blir 'Vi dekila-

S2rt som nasjoll1 hv'is vi i'lU{;i) sjøl 
er med og med våpen i hånd vå
gle·! no'c, når Europas og No:rges 
~lkjelJlle a'ITgjøres under stålhjel
men. 

.J eg oppfor,direr derfor. aUc un
~'C nurdmen.n, s.om f0kr al1lsvar 
ror flram1ia, t,ill il ure inn s'om fri
villige ire g i m ,e n te t Nor d
I a n dl fc'r skiuJd2r ved skl1ldc,' 
m~'[ld3 ty~lke kamerater å gå 
åpent og akfi'ITt inn for nyO'rclnin
:f' n i Eu.ropa o·g for diet g"wmansk' 
~o" hund. 

La o~s ikke gjø-re skam på våre 
;cd're, som i sli'n heI enclhret Emg
land og grep nyskapende inn pii 
Slå mwng1e SIteder i ElurQlpa. 

Tyskhnd har ikke bedt oS,o, 
Vi fø[·er oss' sjø v fOl1p'JJiktet til 
fri v i 11 i g å ,gå konsekvent t.il 
~_:ils~te 51u:t~ ~L.';.n v·~': so~n 6kjcb~er.. 
har stukket Ult ror vårt flQ·lk. Noff'
g1eS 'Og Tysklandl> interesser er 
bEitt s~lidarislke. Tysklancl's kamp 
cr No rge s kamp. Tysklands 
seier er N o rg es seier! 

Derfor kaller jeg de nasjonal
bevisste nordmenn til kamp under 
våre tyske brødl'es sei'rrike faner. 

Og normannakraften 
er ennå ikke d12ld! i n'Orske 
hj,erter! 

Oslo, den 9.-1.-194.1. 
Vidkun Quisling. 

(siign.) 

~~~~ 

Demokratiets død. 
Av Orvar Sæther. 

gliemte alle ting, riket og alt det 
han burde se etter. Men så døde 
SnBfridl. Kmlg'c'n satt allitid. over 
henne og brrudde hun sJrnlile kom
me til å levne oDIn illien. 

arl\JiMler fMscatt en pl'is av 4 øre 
for hver tømt tannpl/Isba-tuJbe, bar
hc~kremt\1Jbe e],Jler anrure 1,ignende 
t,\\ber. Det dlJ.'eier s~g hvet- uke . 
om noen tusen tOlmm:e tuber som 
nå vil Mi kjøpt tiwbake. De sencl:es 
straks til fa>brik'kene for å inngå 
i prodlUlksj'oll1en igJen. 

Takstsjef Ole Thrana"l 
70·åt 

Ole Thrana. 

Skiogsakas f'aklkielbærer i Opland 
i de sisste 40 år og ,den rasjOl!1elle 
slwgskj,øts3ls Ultrettel:ig'e forkjem
p'eT, takstsj'ef Ole Th ran &, Hov 
i Land!, fylller imOlfig,en, onsdag, så 
Ultrru[ig det høres ut 70 år. Det 
faJll'3r så lett å si at sytti år er in
gen alder i våre da.ger da beste
rrl!ØdJreDle er like så \JIng'e som sJ.ne 
ba1rnebairn, men det er nå allttke
Vl81 et ga:nSlre lang.t .spann av tid' 
sjøl om det pr,eg åra setter på sin 
maDln er tinæV'iduelt. 'Det er da 
oglSå bJeJ.di.gv>is svært li·te av det en 
forbiinder med aIderdloon red' det 
sptillrleV'em:J!e menneslke Olle Thlm
na, SOlID tross wn:n i diet ene D, 
'er lli~e så spil'eJsk som for åt til. < 

,ba1re" Mien det fIoit!~L 
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