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Tidstypisk gave til Quisling. 

'\;Til.:ing-divisjonen 
utsh~tt(~t. 

Katastrofe ved Rostov. 
Moskva 5/12. 

Ifølge «Pravda» ble Viking-divisjo
nen ifra Norge, Danmark og Neder
land ødelagt ved russernes motoffen
siv ved Rostov. Den opphørte å. eksis
tere den 23. november. 

n. S. tremstøt mot uniuersitetel. 
Rektor Seip avsatt. 

Angrep på Nasjonalhjelpen, }<'olke
hjelpen og Nordmannsforbundet. 

12/9. Universitetets rektor, pro
fessor Didrik Arup Seip, er med 
øyeblikkelig virkning fratatt sin 
stilling. Kst. statsråd Schanche 
har fått fullmakt som leder av Uni
versitetet, og har fått overdratt 
alle det akademiske kollegiums 

rettigheter. 
Felleskomiteen for N asjonalhjel

pen er avsatt og kst. statsråd Riis
næs er konstituert som ny leder. 
Norsk Folkehjelp er oppløst og for
muen beslaglagt. Norsk Speider
guttforbund og Norsk Speiderpike
Forbund er oppløst og formuen 
beslaglagt. All utrustning, merker, 
faner etc. leveres til den oppnevnte 
tillitsmann. Også Frelsesarmeens 
speideravdeling er oppløst og for
muen beslaglagt. 

• 
organlsaSJ o n er 

Uroen etter maktovertagelsen. 
De 43 organisasjoners henvendelse til Terboven. 

Protcst 1110t ulovligc jorol'(lnin!lcr, mot hi'rdcns vold of} 
mot politiets press. 

holde seg passivt, og på at tjene
stemennene utsettes for sterkt 
press for å få dem til å melde seg 
inn i N.S. Tallrike avskjedigelser 
og suspensjoner har funnet sted, 
og falige kvalifikasjoner kommer 
ved ansettelsen i annen rekke. 

43 organisasjoner, omfattende 
praktisk talt alle yrker i landet, 
sendte den 15. mai en skrivelse til 
Reichskommissar, hvor de gjorde 
oppmerksom på den stadig stigen
de uro over utviklingen etter N.S.s 
overtagelse av den sivile admini
strasjon i fjor høst. De henviste 
til at de konstituerte statsråder i 
tallrike tilfelle har utstedt forord
ninger og bestemmelser i strid med 
folkeretten, norsk lov og alminne
lig norsk rettsoppfatning. Videre 
pekte de på hirdens voldshandlin
ger, hvor politiet har måtte for-

Nationaltheatrets åpningsforestilling 

19. august ble en eneste sammen
hengende sympatidemonstrasjon for 
skuespillerne, som ble hyldet for sin 
modige kamp mot nazityranniet. 
Særlig Lasse og Tore Segelcke ble 
mottatt med tordnende bifall. 

Rektor Hoel overrekker det akademiske borgerbrev til en frontkjemper. 

On(lsinnctle rykter om Jlonaltl Fnngen. 
Hva søster Kaja Finstad fortalte . . , 

fangevokterne stadig banket på. celle
døren, slik at han ikke skulle få. ro. 

Hele styret i Nordmannsforbun
det er avsatt; likeså alle funksjo
nærer i hovedstilling. Konsul Stø
ren er konstituert som ny leder. 

12/2. NTB. Søster Kaja Finstad 
har fremsatt påstander om forfatte
ren Ronald Fangen, som på grunn av 
sin tyskfiendtlige oppførsel er satt i 
fengsel. Ronald Fangen skulle fra tid 
til annen i sin celle være blitt blendet 
med en sterk lampe og behandlet på. 
barbarisk vis av Gestapo. Videre skal 
man etter hans ønske ha skaffet ham 
en bibel i fengslet, men denne bibelen 
skulle være hengt opp i taket etter 
en snor, slik at fangen ikke kunne få 
tak i den. Videre ble det påstått at 

Opphaversken til disse fullstendig 
usanne pastander har nå. selv få.tt an
ledning til ved selvsyn fl overbevise 
seg om at ikke en eneste av hennes 
påstander stemte overens med de vir
kelige forhold... De tyske myndig
heter kan ikke la slike ryktemakere 
forbli ustraffet for sine skitne til
bøyeligheter. Søster Finstad ble der
for arrestert av det tyske sikkerbets-

lIoel ny rektor. 
18/10. «Professor» Adolf Hoel er 

utnevnt til prorektor ved universi-

tetet i Oslo. 
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