
Ola Espedal.

vi veit iKKje noko dcdsmeldint
som har kome meir uventa enn
den vi fekk fra Holmedal i går :
Lærar Øog kyrkjesongar Ola Espe
dal var død.

Vi var saman med Espedal sis;
sundag, Øog hadde da m.a. den
samtalen med han om songar
beidet som er attgjeven på fyrste
sida i bladet i dag. Han var den
same. tykte vi. ingenting som
minte om sjukdom. Og so snart
vi kom inn på songarbeidet, møtte
vi den same levande interesse 0%.
ihuge som alltid. So seint som
mandagskvelden var Espedal mec
på styremøte i songlaget i Holme
dal. Etter han var komen pa sku
len tysdag morgon, vart han brått
dårleg. Han var klar over at det
var alvorleg. Dei henta kona. Øog
fekk elles ei sjukesyster til a stel
la med han. To timar etter døyd
de han. Det var hjartelaming.

Det er sorg i Holmedal. Espedai
var ein av dei aller fremste i byg
da. Det var ikkje berre songar
beidet, — han stod i brodden fOl
arbeid Øog tiltak pa so mange Øog
ulike område. Han var med på
samkomene der. oftast som leiar.
Holmedal, folket der — Øog Espe
dal, dei høyrde saman.

Han var fødd i Flekke 25. okto
ber ISOO. Etter a ha teke eksamen
ved Siord lærarskule i 1922 van
han lærar i Espedal krins (same
året). Vinteren 1926 27 gjekk han
Noregs lærarhøgskule, Øog har si
dan 1928 vore lærar ved Holme
dal skule Øog klokkar i kyrkja. Han
gifte seg i 1929 med Seri Taksdai
frå Time, Øog dei har bygt seg ei
gen heim i Holmedal. Dei har 4
born.

Espedal var ein stor idealist, Øog,
han fann snart sin plass i ideelt
Øog kristeleg arbeid. Aller mest ar
beid har han ofra på songlaga,
har vore songleiar i årevis Øog no
i mange år ogso ein sjolvskriven
formann i Sunnfjord Songarsam
band. Det vil ikkje verta so lett
å firma hans ettermann.

Eitt veit vi : Minnet om Ola
Espedal vil leva lenge. I Holme
dal. I Fjaler i det heile. Ja. i vide
krinsar i Sunnfjord elles Øog.

Levekostnadene over
den raude streken.
Nytt lonstillegg i opril.

Levekostnaden vil rimelegvis ga
over den raude streken 15. mars.
seier Alfred Skard i L.O. Utrek
ninga kjem likevel ikkje for midt
i april, ou spørsmålet om eit nytt
lønstillegg vert avgjort da.

Dansk torpedobat sokken.
Ein dansk torpedobat som var

var med i ein manover på kysten
av Storbritannia, er sokken. Heile
mannskapet vart berga.

„G. O. Sars" fann
ikkje sild
frå Trøndelag til Malangen
G. O. Sars* melder at båten

har brukt ekkoloddet frå Trpn
delag til Malangen utan å regi
strera sild nokon stad. Dei silde
tyngdene som har vore der, må
ha sige utatt på djupet, meiner
konsulent Devold.

Trålarar på Senjabanken har
observert både sild Øog makrell i
seimagane.

225 ur smugla inn
frå Belgia.
Mannskap på «Lyra»
vedgår.

For noko sidan vart ein mann
rå Høyland arrestert av politiet i
laugesund. Det galdt innsmug
ng av ur Øog perlekjeder. Ved arr
stasjonen fann dei 31 ur Øog 8
;jeder hjå mannen.

Det viser seg at fleire er inn
landa i denne smuglinga som
lar gatt fore seg ombord i Ber-

«Lyra». 4—5 av mann
skapet har vedgått at dei har vo
e med. Det gjeld 225 ur Øog ei
nengd perlekjeder som er smug
a inn frå Belgia Øog spreidd over
leile Rogaland.

Salsstyret til Haugesund.
Salsstyret i Noregs Sildesals

:ag kom til Haugesund tysdag.
Det var direktør Kaarbø, direktør
Brynjelsen, And. Hammerseth,
Andr. Kvalsund Øog sekretær Bug
ge.

Det kjem seg i Ålesund.
Slutt på nattutkoblinga.

I Ålesund kjem det seg med
slektrisk kraft no. Det er slutt på
lattutkoblinga, dei har ikkje ut
sobling i det heile meir. Men dei
.iar i heile vinter hatt kvotesy
stem på straum, Øog det har sikkert
.ljelpt.

No aukar Vinmonopol
salet att.

I januar var det auke i salet
crå Vinmonopolet over heile lan
iet. Medan omsetnaden i okto
ber, november Øog desember låg
12 prosent under omsetnaden i
lei tilsvarande månadene i 1949,
åg januarsalet berre 1 prosent
mder salet i januar i fjor. Det er
nn tydeleg auke i salet av halve
flasker.

Ein sjømann med 3 koner.
Ein sjømann i Bergen er feng

sla fordi han har tre koner. Han
gifte seg her i landet i 1939.1 1941
var han i England, Øog gifte seg
der. Då han kom til England att
i 1946, råka han ei norsk gjente
som han gifte seg med. Ikkje no
ko av ekteskapa er oppløyst. Han
har born med alle tre konene.

Regjeringskrise i
Frankrik.

Det franske riksstyret søkte av
skil i går ettermiddag. I dag skal
president Auriol ha samråding
med gruppeførarane. Sjefen for
det riksstyret som går, den sosi
alradikale Pleven, er mest på ta
le som ny statsminister Øog.

Yndestad må få betre

rutesamband.

Dei som bur pa Mjåsetstranda
Øog Grimelid har sendt søknad om
betre rutesamband på Yndestad.
— Søknaden har gått gjennom
Askvoll heradsstyre som har ved
teke samrøystes : Heradsstyret
seier seg samd i at ruteordninga
pa Yndestad ikkje er god, Øog vil
stydja kravet om betre rutesam
band.

To mann måtte ofra livet

To nordmenn måtte bota med
livet før dei fekk tak i den des
perate valdsmannen som har
herja i grensetraktene ved Nar
vik.

Det var flyoffiserane Bjørn
Horsberg Øog Harald Wedel Nils
sen. Dei hadde landa på Rasta
jauret sundag. Tysdag fann dei
båe skotne, 200 meter frå flyet.
Det var tydeleg at der hadde
vore kamp. Flygarane var ut
slyrde med kvar sin pistol. Tru
leg har dei frå lufta sett teltet
der valdsmannen heldt til, Øog
har provt å ta han. Men han
må ha vore merksam på dei,
os har overfalle dei frå bakhald.

Valdsmannen vart teken tys
dag. Han heiter Torbjørn Han
sen, Øog er 25 år. Mannen skaut
vilit då han vart omringa av
ei svensk Øog ei norsk politipa
trulje. Fyrst då han fekk eit
skot i eine låret, gav han seg
over. Ingen av politifolka vart
såra.

Mannen vart førd ned til Gål
livare Øog lagd inn på eit lasa
rett der. Han er sjølvsagt un-

for den desperate valdsmannen. Han er hekta,

men gav seg fyrst etter ei kule i låret.

der vakt. Bladet «Fremover» har
hatt ein samtale med dr. Ker
salu ved Gallivare lasarett. På
spursmålet om han trur man
nen er sinnsjuk, svara doktar
en at han verka heilt klår. Dok
taren hadde spurt kvifor han
skaut dei to flygarane. — Ja
ein veit jo ikkje kva ein gjer.
Han hadde ikkje inntrykk av at
mannen angrar.

Torbjørn Hansen har tidleg
are vore under observasjon på
grunn av si merkelege fram
ferd. Han har no vore heima
frå sidan 8 dagar før jul.

Kaptein Bjørn Horsberg
var frå Ålesund. Under krigen
hadde han spesialoppdrag Øog vart
slept ned frå lufta fleire gonger.
— Harald Wedel Nilssen var fødd
i Bergen 1921. Han hadde eksa
men artium, var med i illegalt
arbeid under krigen, kom so over
til England Øog seinare til Canada
der han vart utdanna til flygar.
Han var gift (med ei engelsk da
me) Øog dei har eit barn.

Florø Sildoljefabrikk bar hatt god sesong.

Trass i den korte fangstseson
gen i år, har Florø Sildoljefabrikk
teke mot 81 000 hl sild. Dette er
det største kvantum fabrikken
nokon gong har teke mot på so
kort tid, Øog dersom fisket vilde
halda fram ei tid enno, er det von
om at det kan setjast ny produk
sjonsrekord.

Av sildemjølet Øog oljen er ein
stor del gått unda. Soleis er dét

Mjølet Øog oljen går unda etterkvart, Øog
fabrikken vonar berre å få meir sild.

sendt mjøl til Tyskland Øog i
går låg det ein båt Øog lasta 300
bonn for England. Dessutan er det
von om å få senda nye 300 tonn
til England no med helga. Om
lag 100 tonn er omsett innan
lands. Av oljen er 400 tonn sendt
til Martens raffineri i Bergen.
Det er soleis god lagerplass for
vidare produksjon ved fabrikken.

Vi noterar at:

— Fylkesbåtane har godteke
framlegget til semje med ekspe
ditørane.

— samskipnaden «Folk Øog for
svar» er skipa med o.r.sakf. Tor
Skjønsberg som formann.

— professor Arne Bergsgaard er
utnemnd til riddar av St. Olavs
orden.

— distriktsrennet i Årdal med
helga vart avlyst på grunn av
snømangel.

— både i Hafslo Øog Vik hadde
folketalet minka ved siste teljinga

— dampskipet «Vøringen» (H.S.
D.) er selt til England for 6000
pund.

— snørydjinga på Sørlandsbana
har kosta 1 million kroner i vinter

— Stortinget har mot 1 røyst
(Stavang) gått med på å lengja
avtalen om å vera med i okku
pasjonen av Tyskland.

— Bodø har ikkje vatn i meir
enn halvanna veke.

— stortingsmann Almås (a) har
meldt ein interpellasjon om
Schei-nemnda.

— i kveld er det bondefest i
Naustdal med fylkessekretær
Supphellen som talar.

— i fjor førde Noreg ut for 5
millionar kroner i radiomottak
arar.

— Bjørn Horsberg, ein av dei
to flygarane som vart skotne, var
einaste son til skuleinspektør
Horsberg i Borgund (ved Ålesund)

40 millionar mindre

til teksti Ivare r.

Etter det Aftenposten fretter
er kvoten til innkjøp av tek
stilvarer fastsett til 100 million
ar kroner for heile 1951. Det
er 40 millionar kroner mindre

enn i fjor.

Arbeidet må stogga
på tridjeparten av

• hovudvegane.

Vegdirektør Backer sa i eit
foredrag i Trondheim i gårkveld
at dei sterke nedskjeringane på
vegbudsjettet, kan få alvorlege
fylgjer. Arbeidet på over 30 %
av hovudveg-bygga må stogga.
Vegstellet har elles ein stor stab
av eldre arbeidarar som ikkje
kan overførast til andre yrke.

Instruktør Nyheim

til Florø att

Og Hornmusikken i inn
spurten med loddsalet sitt.

«11 dager igjen» heiter ei lysing
som vi viser til i dag. Det er Florø
Hornmusikk som er i innspurten
med loddsalet sitt. Dei som ikkje
har sikra seg lodd, må gjera det
no.

Hornmusikken er i aktivitet
elles Øog. Måndag kjem instruktør
Nyheim til Florø. Han skal ve
ra her i to veker Øog skal driva
instruksjon kvar kveld. Som ein
hugsar var Nyheim her i fjor Øog,
Øog instruksjonen gav gode resul
tat.

4-åring ihelkøyrd av
lastebil.

Den 4 år gamle Sven Unders
rud er ihelkøyrd av ein lastebil
på Sinsen ved Oslo. Sven leika i
snøen Øog kom so ut i køyrebana.

Bru har berre 15 hm veg.
Uvisst med mange
telefonkrav Øog.

Bru heradsstyre heldt møte 23.
februar under leiing av ordførar
Grønevik. Av sakene nemner vi :

Snøbrøytinga pa Norddalsvegcn
Øog elles.
Skriv fra Anton Solheim om

snøbrøytinga på Norddalsvegen.
Samr. vedtak : Den som har
konsesjon på rutekøyringa på
bygdevegane i heradet skal brøy
ta vegane. Dei dagane dei køyrer
rute skal ikkje heradet betale for
brøytinga. Dersom der må brøyt
ast andre dagar betalar heradet
kr. 3.00 pr. km for brøytinga. Veg
vaktaren, eller vegtilsynsmannen
seier frå om når vegane skal brøy
tast.

— Det vart vedteke å løyva kr.
700,— til Kinn helseutval for år
et 1951/52.

Søknad frå fleire om å få løyve
til å køyre fiskebilrute. (Firda
Billag, Anders Undeland, Martin
Domben, Anton Hovland). Ved
tak mot ei røyst : Dersom ikkje
Firda Billag kan få løyve til å
køyre fiskebilrute er det det same
for Bru kvenn andre som får køy
reløyve.

Oreigning av
idrottsplass i Standal.

Vedtak med 10 mot 3 røyster :
Heradet skal ikkje oreigna 4 mål
jord i Standal til idrottsplass i
tillegg til dei 5 mål som heradet
før har vedteke å oreigna.

Skriv frå Abr. Standal om
telefon til Standal.

Samrøystes vedtak : Bru herad
styre sette samrøystes opp tele
fonplan for heradet 6. mai 1949.
Der er telefon Svortevik — Stan
dal nr. 3. Nr. 1. Midtbø — Sundal
— Grøndal vonar heradet å få
bygt i år. Kva tid dei andre lin
ene vert bygde veit heradstyret
ingen ting om.

Vegen Kinn gr.—Eikefjord med
arm til Holmesund.
Samrøystes vedtak : Bru herad

søkjer med dette om å få bygde
vegen Kinn grense—Høyvik—Ho
pen—Eikefjord grense med arm
til Holmesund oppteken til løy
vings på bygdevegplanen i 1951.
Heradet har før tilsaman omlag
15 km veg Øog berre eitt lite veg
anlegg i arbeid. Det skulle difor
på alle måtar vere rettkome at
dette anlegget vart oppteke til
løyvings i år. Vi vil Øog peike på
kva vegsjefen sa i fylkestinget
1949 om dette anlegget sjå fylkes
tingsboka side 431.

Veg fram til tomtane
ved kyrkjebakken på
Askvoll prestegard.

Askvoll heradsstyre har på nytt
hatt føre søknad frå dei som skal
byggja ved Kyrkjebakken på pres
tegarden, om å få arbeidt veg
fram til tomtane. Vegen er no
kostnadsrekna til 16 000 kroner
(440 meter). Om lag 1/3 fell på
armen frå fylkesvegen, framom
doktarbustaden, Øog opp til Kyrkje
bakken.

Heradsstyret vedtok samr. :
Då dei som har sikra seg tom

tar ved Kyrkjebakken skal byggja
so snart dei får løyve til det, finn
heradsstyret det turvande at den
ne vegen vert bygd so snart råd
er, Øog gjer vedtak om at arbeidet
på parsellen frå hovudvegen til
Kyrkjebakken, sameleis over elva
nordanfor Kyrkjebakken, vert
sett i gang.

Ei misjonsvekc
har det vore i Førde for Misjons

sambandet — frå Øog med tysdag
til Øog med sundag. Misjonær An
destad Øog emissær Lien var tal
arar.

Ein kveld var det song Øog mu
sikk ved eit nytt musikklag i Før
de Øog ein kveld song Førde indre
misjonskor. Sundag preika Ande
stad i kyrkja Øog misjonærveka
vart avslutta sundag kveld.
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Det er lyst for
Gardsarb. Arvid M. Sæther

Askvoll, Øog hmv. Lilly Halleråker!
Bremnes.

Gardsarb. Odd Solheim, Naust
dal, Øog hmv. Gudrun Haugsbø,
Gaular.

Preikelista for Bremanger.
Midfastes. 4. mars : Bremanger

pollen kyrkje. Nattverd.
Marimesses. 11. mars : Breman

ger kyrkje.

Gudstenester i Askvoll.
Sundag 4/3 : Askvoll. Etter guds

tenesta vert det soknemøte til val
på 3 utsendingar med varamenn
til bispedømemøtet.

Sundag 11/3 : Vilnes. Etter guds
tenesta soknemøte til val på 2 ut
sendingar med varamenn til bis
pedømemøtet.

K.F.U.M.-speidarane
i Florø skal ha ei tilstelling i

Frelsesarme-lokalet i morgon
kveld. Sjå lysinga.

Holmesund folkeboksamling.
Bru heradsstyre har valt desse

to som styrelemer i Holmesund
folkeboksamling : Peder Hødal Øog
Liv Steinhovden.

Fisket i Fyrdsfjorden.
I ytre Fyrdsfjorden plar det

kvart år vera noko torskefiske no
frametter. Enno har det ikkje vo
re noko serleg å få. Men heilt
inn i inste Fyrdsfjorden har dei
fått noko torsk på garn, Øog det
er ikkje ofte det hender.

Kinn heradsstyre
er innkalla til møte fredag 9.

mars. På saklista står m.a. spørs
målet om heradsmerke for Kinn.
Det ligg føre framlegg frå nemn
da. Elles skal dei drøfta søknad
frå vasslaget i Havreneset om stø
nad til hovudvassleiinga Storåsen
—Svartevatnet, søknader om køy
reløyve for fiskebilruter, om fred
ing av Florelandet for all jakt
ing, m. m.

Askepott.
No har borna i Florø noko å gle

da seg til. Eventyrfilmen «Aske
pott» skal synast fram sundag, —
ein film som det tok Walt Disney
6 år å laga.

Med same : Kanskje borna kun
de hugsa på å sitja litt rolegare
på kinoen sundag enn dei oftast
gjer ?

Ulltangsvegen i Førde.
Dei har no arbeidt på veglina

frå Steinen til Ulltang sidan i
fjor vår, Øog no har dei fått lina
på Steinen ferdigbana, men det
vert arbeidt framleis ei tid slik
at dei får vegen heilt ferdig til
bruk. Men enno er der att eit
godt stykke av denne planlagde
veglina til Ulltang. Der er att flei
re kilometer å byggja.

Er det berre førebels stogg
i sildefisket ?

Her i distriktet ser det ut til at
sildefisket har stogga heilt opp.
I Haugesundsdistriktet er det no
ko likare, men då so Øog seia heile
flåten er samla der er det van
skeleg å få gjera noko.

Det er enno von om at fisket
vil ta seg oppatt på desse kantar,
om det so ikkje vert dei par fyr
ste vekene.

Over 1 1/4 million hl.
snurpesild til Florø.

Sildesalslaget i Florø er no
ferdig med statistikken over
snurpesild som er innmeldt her
i år. Det viser seg at det i alt
er innmeldt 1 255 651 hl snurpe
sild. Av dette er 993 951 hl om
sett her på hamnen, Øog 261 700
hl er ordra vidare.

Omsetnaden her på hamnen
har vore god i år. Til samanlik
ning kan nemnast at det i fjor
vart ordra vidare 920 000 hl.

I tillegg til snurpesilda kjem
drivgarnssilda Øog landnotsilda,
men statistikken over dei to
sistnemnde gruppene er ikkje
ferdig enno.
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Barking.

Barking av npter, garn etc. utføres.
Barkestoffer på lager.

Vær vennlig å avtale tid for barking pfl, forhånd.

SIGURD NYBp - Florø.
Telefon : Kontor 54 or 236 - Privat 172.

O.r.sakfører
ANDR. HODNEFJELD

Florø.


