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son-sang på konserten. En kUl1- ke; KrisehjeLp», me? e~hver må I 
de fonstå at det nyss har vært I fo ,tå at bondepartIet Idag C.l' 

hans sbore jubil~um. df , eneste parti som kan og v~l 
' O. IL-F. g, bre det meste for å Undre ]U'l-/ 

I 
sen utover i våre bygder. Det 
er derfor nØdvendig at alle hvis ' t · interesser faller sammen med Nye par ter. dett,. ,lutter op om dette parti , 

Av advokat M. Sterri. "-

Atter e~ det enkelte som av 
en eller annen grunn SØker å 
skape splittelse innen bondepar
tiets rekker. Fhv .. forsvarsmini. 
ster'Quisling reiser " rundt og 

retter i halvoffisielle møter 
voldsom kritikk mot sin tidlige
re chef, hr. Hundseid. Selvom 
hans ankepunkter hadde vært 
riktige, kunde fremgangsmåten 
allikevel ikke forsvares. Folk 
setter ikke lenger pl'is på den 
slaf!1S bakholdsangrep. Ennu ver
re lAr 'det når hr. Quislings an
g.rejpSpunkter ikke er OVerens
stemmende med det virke1ige 
forhold. Hans ,klageskrift er be
handlet av ansvarlig myndig>het' 
innen bondepartiet, og deIVle 
har enstemmig tatt avstaU!yfra 
hr. Quisling og enstemmr gitt 
hr. Hundseid tillitsvo~u;r Det 
skmlde . være unØ<lvendå,lf.i frelll1-
heve at hr. Hundseid,/Jcke har 
deltatt' i behand1ingel! av denne 
sak. Han hM- kun J~ alle kort 
på bordet. Det vei-ef or de f.ldi~te 
adsldllig 'mer en:trden enSl ge 
fremstilling fra in annen part, 

Sl'nIt er Itte så når man og spe y , • 

samtidig har.t:farmg for hvor 
•• I<.. ktiv mparten ofte har 

SUlUJe '", dl· d 
t · . :811an ,mg av ,an re vær l S'ilJ 

saker. i • 
Det bO~d~partlet som har 

l ft ,.1'. QUIsling frem og uten 
~ )artiets hjelp, hadde han 
[l'aeles vært en relativt 
fent person. 

'I. ,:Det gamle ord gjentar sig: 
Jtak:k er verdep.s lønn. Hvis hr . 

. -Quisling hadde vært så god 
bondepartimann som mange tid
ligere trodde, så v:ilde han . ha 
sørget for at opgjøret mellem 
ham og hr. Hundseid hadde 
funnet sted innen partiet og ik-

ke som nu å forSØke å splitte. I 
Det er vanskelige tider og 

spesielt' for den norske bonde. 
Samhold er derfor n,Ø(lvendig, 'og 

,enhver SPLittelse er skadelig, ik
ke bare for bOn:departiet, 'men.! 
også for den enkelte bOnde og 
f(lr samfundet. i"et er forståelig 

• ~,~~.. t.i :er og innell!for 

og sørger for at det kommer, 
sterkere tilbake. Man bør nem
lig være opmerksom på at desto 
flere ropresentanter man får 
valgt til høsten, desto mere .ev
ner partiet il få gjennemfØrt. 

Hold derfor hodet koldt og 
. avvis ethver forsøk på å l'ive 
ned det som i mange slitsomme 
ål' Cl' bygget op. . Straffen vil 
komme og det hårder enn de 
som roter i ilden tellker sig. , 

Slutt ap' om 
bondepartit 

Som bekjent drives der 
rundt omkring i distriktene 
Underhåndsagitasjon for dam 
se. av et nytt politisk parti n 
det besnærende navn «Nasjo 
samlingl>. ,Hensikten er åpenb 

,c' å samle misfornøiede fra all< 
partier.' Sjelen i det hele er t 

ligere statsråd i bonderegjer 
gen, hr.' Quisling. Allerede" d 
tingiSkul<Levære . nok til at 
bønder tok standpunkt mot l 
vegeIsen, idet vi' her ikke k: 
komme bort fra at Quisiing h 
vendt sitt' tidligere parti 'ry 
gen, og nu SØker å utnytte d, 
popularitet han har vunnet' so 
medlem av bonderegjering{ 
mot sine' tidligere partifeller. 

Hr, Quisling retter 'på diss, 
• møter voldsomnle angrep på' Sill 

tidligere regjeringsfeIler, o 
særlig mot fhv.statsminish' 

'Hundseid. Sådanne angrep e 
logså Skriftlig 'sendt, bondeparti 
ets stortingsgr'Up.pe.' Jeg er Ix 
kjent med at gruppen enstem 
mig' tok standpUnkt mo t dl 

fremiatte beskYldni~e~, og at 
hr. Hundsei(i såvel 'Ved mundtIJ! 
som ve,d" skriftlig avstemninr 
fikk '. gru,ppens enstemmige til. 

)itsvotum. • , 

Jeg vil henstille til aUe som er 
interessert 'i . et borgerlig valg :\ 
slutte op om bondepartiets 

. valgarbeide, og kraftig motar
beide_ alle forsøk på splittelse. 
Tiden liA nu være inne til sam
ling Omkdng det beståimde sam
fund. 
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