
l 

} 

_Nr. 223 _________________________________ ---=l-:.:I.:D:.:E::.:..N_·S=--TEC N tirsdag 25 september 193.oJ 

Skal' rge 
1M 

I nvikles 
ken? krig politi • 

I 
--------

To artikler av VIDKUN QUISLING. 
Første artikkel 

iDet var naturlig å vente at det 

rende spørsmål til den som beste., ste1'kere fO'1[lhl'iet til å arbeide for for for bolsjevikene å mobnisere al- "joners dødelige fiender. Slik vil det 

mor :forklædte ulven i fOlkeforbun-1 irwen-s. trygging og fremme", ID€D le krefter for å hindTe et sm~-t re· også nu gå. Sovjetveldets lnnbydelse 

dets seng; vil bli det sa=e som i utelukkende fordi de under de fore- suliat i Ty"kland og for å nnder- til Folkeforbundet og det siormakt-

eventyret: For bedre å kunne spi- -liggende omstendig!h.€ter !Il1ed det grave nasjonal-sosialismrns stilling spill som har gjort dets optage1:se 

rundt om i landene, og ikike minst se mg, mitt barn! mener best å [remme verdensrevo- innad og utad. Så meget m-er som mulig, kan ikke annlet enn bringe 

i vårt marxist- og venstreredne .. lusjonens sak, s(}m de er fanatiske de Ycl at kan de få has på Tysk- forvirring i siunene og i forbundets 

!Norge med dets lltfbredte veLmenen· Bare de som ikke kj€'IlTIer ihV€I- 'og ~omyende}ig€ :forkjem~re for. land· og nasjonal-sosialismen, så arbeid. Sovjetveldets optagelse :i 
de og nalve innstilling til hårde in- • ken Russland og bolsje\ikene el- • har de også vunnet det største slag Folkeforbundcl er en vinnin'g ikke 
"t-ern.asjona:le kjensgjerninger, vilde ler verd~nsbisorien og dens store Det er som bekjent særlig utvik- f,?,r verdensr€i'"olusjonens utbredel- for verdens organisasjon og fredeli-

være en rekke menn-esker so:m i lik· makter, !kan i likiliet med lederen Ungen i det fjerne østen og i Tysk- .se. I nylige direktiver fra den med ge utvikling, m€Il for verde-nsrevo· 

het med ru statsminister synes av den· norske ut€mrik.;1politikk inn- land som i fo:cbindelse med de sts- Sovjetveldet or.galrisk forbundne lusjonspolitikken. Samtidig ...:. og 
det er siorartft at Sovjetveldet nu \bille sig at nU har de [anget inn di-g uovervinnelige mdre yan~kelig· kommunisti~ke int.ernasjoDa'le kre- ~et er vel det mest ibetenJkelige -

er trygt bragt inn og forankret i bolsjevikene i et saklig mellem- heter i Russland ha>!' bragt bolsje- \"es derfor også at alle midler skal fremtrer Folkeforbundcl nu i en 

FolkefolObundetJs havn. folkelig samM1beid og styrket Fol- vik--styret til å ta dette skritt som settes iun pa a styrte Hitler for der- iøinefallende og u-wende grad ikke 

Imidlertid har jeg for min del ij{efo:Dbundets stilling. Bolsjevik- for få år siden fremstillet sig' som ved mest virlrningsfuUt å fre=e lenger som cl folkenes forbund men 

på forskjellig vis fått det bestemte ene er folk som kjenner sin in- utenkelig. Japan er gått ut av for- den ko=mistiske revolusjon; Eu- som en bestemt europeisk stor

iuntrykk af IhT. _ Mowinckels_- be- ~eresser og vet å ivarets dem. Og Ihundcl, og bolsjevikene mener da at ropa; ti, sies det, "dcl er- utenfOT maktsgruppering. 

-zci.strin.'2'.!.. over 'bolsJ"evikenes opts-~ ~ "år Sovjetsamveldet, som er et red- I det er fordelaib.'i1g for dem å ha for- ni:l at i et land som Tyskland vil • 

ge1s-e i FolkefoTIbundet( som han skap for d,m marxisUske verdens- bundet på sin side ; den ulmende fascismen bare kunne avløses aY Som bekjent har den nuværende 

og de andre !borgerlige parti€TS re

~resentanter er im101isert 9 den de

les slett ikke av så mange som 

~ kanskje skulde !ha antstt. 

revolusjon, er gått inn i Forbun- konflikt i Østen for derved ytter- proletariatets diktatur". franske utenriksledelse - forø\'rig 

det, så er det selvfølgelig ikke for "igere å isol€Te og svekke Japan ma- For å opnå dette resultat går l=gtfra med enstemmig støtte av 

forbundets smukke sines skyld, te~elt og moralsk i den ko=ende I bolsjevikene gjerne i la~ ~"enhe~- den offentlige menmg i Flrankrike 

men ene og alene for å vareta sine krig "9m de av aUe krefter forbere- front"!) både med den Jødiske hØl- - funnet ai Frankrike og bolsjevi

Når statsminister 1{oVi":illckel sa- .egne inter-esser. Og d.e er temm€- der sig til~: diplomatisk, militært og rill&nS, med katolske geistlige, med kenes :intm-esser i flere retninger 

ledes 20. ds. uttalte til Norsk Te- lig nøiaktig det motætte a.v det ved revolusjonært undergravnings- de ,,imperiaEstiske røvere", med de går så langt sammen, at Frankrike 

"",grambyrås korrespondent i Gene- som skulde være Folke!<>r'bundets ",rbeid i Kina og Japan. SaLget av sosial-demokratiske "sosial-forræde- og Sovjetveldet nær sagt har alliert 

ve at "de nordiske stster og ikke opgave og mål. den øst-kinesiske jernbane er ingen re", ja med fascismen selv. Av den sig, og at det er den franske nten-

minst Xorge, har med stor tilfreds- • endelig løsning på spørsmålet Russ- grunn passer det dem også DU å gå riksmimster Barthou som har vært 

!het og glede stemt [or Sovjet- Bolsjevikstyret har som be- land og Japan i østen. inn i Folkeforbundet, som'Tyskland primus motor til å få verdensrevolu-

Samveldets optagelæ i Folkefor- 'kjent tidligere, alltid sUllet sig til For dcl annet føler Sovjetveldets er ute av, og som bolsje,iokene tid- sjonene stat inn i den liga hvis ide-

1:iundet i full fonissmng om at det ytterste avvisende likeovmor revolusjonspolitilok sig på det dype- ligere har overøst med skjellsord, elle mål er høitidelig erklært å være 

'!rn:edJem.skapet vil medføre at Sam- FoIkeforhund.et. I bolsjevikenes ate :rammet og truet av utviklingen h"is make en bare finner i de ikom- folkenes frihet og fred. 

'Veldet føler sig sterkere forpliktet presse, taler- og bøker, likesom I i Tyskland og av nasjonal-sosialis- mun:istiske ordb"øker. Franikri::lre og SO\Tjetveldet mener 

ti åanbeide .ior tfredens trygging deres ekko i Norge, .. det. såkalte mens voksende maktstilling i Mel-,_ M~ -det er; o:nerenll naivt for begge å l"mne bruke Folkeforbun-

--~g tfremme"'-så har denne uttalelse I ~orske Arheid€l'ijl~rtJ.s- <>g ko=u-llem~EliioPa'~"},ren i EuTop,n=Ji:esbm"j'fu>1iilf fitii-lt~;h5oj,tlke!-e-i--:V1'lie- -<let til-å-noide dcl ";pstigende Tysk-

,!ngen gjenklang i det norE'ke 101. nistparHetg ·r.esoluldon~ O~ uHA- i østen. bolsjevikene føler sig ikke .få t'Å~ OfZ: a.D __ dTe til A t,:r.a .,.ri:: ='" VM ·l-<>-nd.. SD.,.., A .... :h.o. ................ :_Tl__ .. ---

Nr. ! 2 86 

Kr. 24.00 

Nr. 6552 
Kupp. gullopal kr. fS.OO 

.. opalitt Il t3.00 

JH[ ø V I 

Nt. 8274 

Kr. 53.00 

K~V 
Spør efter H0VlfC-BELYSN ING ER 

Analyse av NORA TAFFELVANN 
utført av professor dr. med. 
Klaus Hansen viser at det inne· 
holder alle de salter som fore· 
finnes i blodserum og kun sal
ter som er gunstige for den 
menneskelige organisme. 

NO'RA 

hos 

lE 

Nr. 6299 

Kr. 50.00 

Nr. 6554 
Kupp. gullopal kr. 15.5 

.. opalitt .. B.S 

JR [~ 

Deres forhandler 

TAFFELVANN 

DvZLOl 

SNO
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistore, 2014 
 



mann. Aoster det samme som seLters og su<1a. !ket. Statsmmisteren vDd" ko=et 1elser, ih..,. tfprbundet alltid vært lP- ra=et og tru",' ved tingenes å støtte et slikt skritt sh-ulde tjene Og de men,," begge å h-unne hruke I 
de virkelige forhold nærm€re om fremstillet som en liga av de ka- ~m ugunstige 1. .mg. De har Folkeforbundet eller den sak som den anno€. t sine mål. L 1m i~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~=~~!~~! 
han i sin utt,,:else istedetfor til :pitalistiske og imperialistiske ro- alltid hyldet regelen at angreR er forbundet sh-ulde arbeide for. Vi solkongen LudvlgHde I sm kamp 

,,~orge" ihadde referert alene til vere med til ihovedopgave å be· det beste forsvar, og med sin 'i.r,ie har sett hvorledes alle de tidligere far hegemoniet; Europa brukte tyr.j 

sig SE".~y og de a:1a.re 'borgerlige par- kjempe Sovjetveldet og den truende forbrytlM".eI1'ergi ser de at situasjo- forsøk som har vært gjort på å få kerne mot Østerrike og det gaIDle 

Itlers representant€T som er impli- verdensrevolusjon. n€ll ikke bare rummer fru-er, men bolEjevikene jnn ; nasjonenes ver- tysk-romerske riket, vtl Barthou nu II 

sett i denne af:æren samt til den Det var !først da Folkeforbun- også. store muligheter fax dem som densfeJ1esskap, har vært totalt mis- bruke bolsje\~kene mot "det tredje 

marxistiske arbeiderledeL"€. Jeg [Ø- det omsider skulde ta fatt på sin fcrståT å sno si'g. På den ene sIde lykket, forså\idt som de aUe bare rike". Likesom det republikanske I 

ler mig overbe"",ist om at Xorg€, egentlige. opga,Ye - sålangt råd er hill" ~a'Sjonal-sosialistenes seier av· har bidratt til å styrke bolsjevikene Frankrih--e før verdensk-yjgen allier- 1 

a€t overy€ldenc..e [}-ertall av det !3. for.ebygge krig - og .konIeranSlen 1 gjorende krys...~ oolsjeyikenes re- og til å svekke den ovrige verdens te sig lll:ed< det autokratiske Russ

nor~ke folket, rå ingen måte deler {)m den 1lJl1ulige nedrustning skulde I v<llusjonære planer; Mellem-Euro- motstandskraft mot disse alle na- land mot Tyskland, allierer, det ka-

TIL ALT 
SOM SKAL VÆ RE RENT: 

:Mov,inckels store tilfredshet og !begynne at tfristelæn til å fiske i pa, og bolsjevikene i Russland og pitalistiske og ~lige Frankrike 

glede oyer den triumf og tru m t mrt vann blev for sterk for d€<lI1.
1 

følgelig deres kolleger og redskaper sig nu med det ko=unfistiske 

som vår utenri:.;,spolitikk har vært Bolsje\~ene deltok da som be-I0gså i N{)rge frykter intet så meget Boken om den Russland mot den gamie fiende, og 

med å hjelpe bolsjevikene til. Tall- 'kjent l kon:fera=n som de mest\som at Tyskland skal fnskne hl ukjente mor. besørger med naive nøitrales hjelp 

[all vil de ikke gjøre det efter inderlig ovel1be;iste advokater for I ill et nytt ster1.-t og sun:!t na>;jonalt sin bumlsforvandte inn i folkenes I 
nærmere efter+...3nke. €n radikal ned.rustning~ og freds- liv Ull'd:er nasjonal·sosia1i-smens le- råd og forsamling. 

For de fleste tenkende menne- 'PolitiJok, og mange - båd" stats- delEe, forda dette \~lde væce dooen Nu er det vel ikke -Frankrikes 

sker i dette landet og tkke minst Illlenn og godmolk rundt om i lari-I for deres eg€ll falske og forderve- men;",;g å kopiere også det keiser-

veImenende tEr€d9venner, fr€ll!lstil- >:iene - lot sig dupere av disse ul- Hge læres IDa'kt over de foniUede lige Tysklands eksempel fra ver-

ler sig nemlig i denne f~"bindelse 'Ver i fåreklær. Og når bOlsjeVik-\ og bedragne mass'TS siam. Et slikt denskrigen og hjeLpe Ul å bolsjevl-

en rekke usikre og betenkelige ene nu også lar sig føre til sete i kj€<lI1pehevis ad oculos i Europas sere Tyskland likesom Tyskiland i 

noetter som ikke skjønner mg på kan vi være like fullt forvisset stem overvinner Yerdenskfisen, vil- Europa. Så langt går franskmen- VASK EFFEKTIVT 
spørsmål.--Qgre1v de uskyldige rød- forbundets fors&ml'ng og råd, sa I hjerte for at et ikke·nmrxistisk sy- sin tid Russland, og derved forderve 

politikk i almindeligfuet eg ikke på som hr. Mowinckel og hans kolle- de for all verden kullkaste alle illene ikke. De betrakter ut fra sitt 

utenrikspolitikk i særdeleooet, !har l ger om rut denne hel-om"lending I Marx's og Lenins t€orier og sette I synspunkt ':revolusjonsspørsmålet VASK BILLIG 
en ':>ekle=ende følelse av at de> har bolsjevikene ikke gjort for punktum for verdensrevolusjonens Pearl S, Buck vil være kjent fra j som et spørsmål av annen rang for 
sisl::-e endeHge SVaTet på disse gene- som hr. 1fowm-ckel sief å ,,føle sig videre fremmarsj. Det gjelder der- før fDr Tidens Tegns lesere gJennem Frankrike sammenUgmet med det ty-

de romaner av henne som har vært 
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offentliggjort her i bladet. ,,Den gode ske spørsmål. De mener å kunne 
jord" og "Sønner". holde overtaket i leken med den Te-

Idag foreligger hennes siste bok 
i Dorsk oversettelse hos H. Asc..1tehoug 
& 00. Det er ,)ÆOTen", som også hen
ter sitt stoff fra Kina, men h\'or det 

v{)lusjonære ild, selv om spillet skul

de drives tH det ytterste. Men de 
Rauf~ss Messingb~It 

\~l isolere Tyskland, holde det 
spesielt lkinesisl,-e innslag trer roer i tømme, og i tilfelle av at det drh'er 

Norsk 

bakgrunnen for det r·ent almenmen- I 
neskelige i skildringen av Jbokens ceD- til kri'g, kunne bruke mot det hele "Smilets land". 
trale kvinneski.1{kelse og hennes hero- forbundsappara tet, også den røde Leharoperetten "Smilets land" får 1/'----------..... ---:. 

:lEke kamp fQr sig og sine. I det ytre arme.' lv{en hvem garanrterer at det sin premiere på Centralteatret torsdag I I N D I A 
er det en skildr...ng aven kinesisk ikke da blir bolsjevikene som trek- kl. 8. Første akt foregår i '\Vien, an-l 
bondek.ones liY. men egentlig er det nen og tr-edje akt i Peking hos Sou- I 
et epos om moren og morens tk'alJ k-er d·et lengste strå i dra.gkdmpen, Chong. Scene1ede1sen ved Reidar Otto, 
overhodet, i alle land og til alle tider. og hvorfor skal Norge i det hele orkestret som bestar av 20 mann ledes Besøk 
I 

Den engelske og amerikanske kri- tatt være med å rekk-e en hJ'elpende av kapellmester Odd Grtmer-Hegge -
deHe lremmedarfede og vid .. 

tikk fastslå-r at dette er den beste hånd til en slik politikk? Gunnar Tandberg har malt dekorasjo- underlige land. Del er kom_ 
\ bok Pearl Buck har skreyet. nene og Gerd Kjølås-Tostrup har kolD.- ioriabelt, luksuriøst men ikke 

_'_-_ldkun ___ Quisling. 1 panert o,g instudert dansene. ~::fr!rl~t~o~;~~ I!Pnedi8ri~ 

II~~~~~~~~~~~,!,!""!~,!",!!!"~~~~~~~!!!""",!!~!!!,,,,,!,! Bu,m.· ,end., g.an, på 
forlangende. 

:;1 Den kvinnelige pressefotograf INDIAN RAILWAYS BUREAU il arbeider for S~ I DA G HI som kommer LØRDAG. 57HAYMARKET, LONDON S.W.l A 
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