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Foran åpningen av Quis\;ng
sal~en .i ~dag.: 

~e~ rr 
Nye, vfktige opplysninger om QU1,sHngs forhandlingerimed Hitler 

om okkupasjonen av Norge. ,.q:l 
Blant de ca. 50 vitner er general Ruge og en rekke av/,.Quisling~ 

arresterte hjelpere, både norske og tyske. ' 
Saken omfattes med veldig interesse i utlandet. 
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Saken mot Quisling, den største retts- det er etablert strengt vakthold. Man at han vil benytte~seg av i fullt mOnn, ta ~i~tJ;1 
sak 1 Norges hlstorie, begynner 1 dag venter naturligvis atskillig tilstrømning å dømme etter det· arbeid han har. ned- og som il 

Øs!- klokk~n 10 I Logens store sal, hvor man av fol.k som håper å få .et glimt av lagt i fengslet. Så vil hc.n bli grundig der vU bi 
I går la siste hånd pl\. innredningen til Quisling, men de kommer til l\. vente ks in t rettssal. . forgjeves. Som tidligere nevnt er Quls- e am er, og man kan da neppe vente over hele 

På vår henvendelse I gl\.r meddelt€ Hng nu overført til fengslet,på Akershus noen vitnefØrsel pIl; de første par dager. tall par e 

yde 
,ere 

lagmann S o I e ID at retten blir sarn- således at man Ikke utenfor det I\vsper~ , ~;w. .... ,gMt ned t 
mensatt av fire fagdommere og fem' rede område vJl kunne se ham når han IfØlge, tlltalen:a..",\ vi tidligere har krigsårene 
legdommere, hvorav en fagdommer og blir rørt tH og fra rettslo!:alet. gjengitt, skal QI>~U' allerede l desem- nu bare l' 
en legdommer trer ut når saken blir Hele formiddagen I dag vU antage- ber 1939 ha opp?~t Hit.ler I hans' hO-I ~~r,!~IS~~1 
optatt til kjennelse og dom. 'Etter loven Hg medgå til opplesningen aV den vid- yedkvarter og,forll'lmdlet med ham'o,m fasonger. I 
skal det være bare tre fagdommere og løftlge tHtalebesiutning, som· er på 14 invasjonen aV Norge og Norges innlem- av det skI 
fire legdommere, men på grunn av sakens maskinskrevne sider, og til aktors rede- meIse i «det storga'manske rike •. De, t,te skaffe fIl 
omfang og langvarighet, blir retten gjØrei for k Der t'te ' ',../.o utvidet med to medlemmer for tilfelle se sa en. e r blir Quis- punkt kommer sl"'!'ert til å, by på sær- de norske 
av sykdom eller forfall av annen grunn. !Ing gitt anledning til å forklare seg, Fortsatt side 6, spalte ',2. . dreAeVnnd'~ 
De to som skal tre ut, blir uttatt ved en anledning, en sikkert kan gå ut fra (li! ~ 
loddtrekning. Loddtreknlnge):' omfatter ' ~,ran åpningen ...,..) ringen ta 
dog Ikke lagmannen._ "som hlttU 

Retten har fått følgende sammenset- Ik"ke m' ,a,n' n' ,'erler k' V'~I""",'I·n" 'ne,·',. ~~~~d~~~ nlng: Lagmann Erik Solem, lagdom- sentiig lai 
merne C. Kr u s e-J ens e n, Halvard 
Rye n og Chr. K n uds e n. Navnene gangen pl 
på legdommerne kunde lagmannen ikke :~ p~~nf,e 
meddele I går, men det er en barber- V '11" d b' ., ' , mester, en barbersvenn, en rørlegger, en - .: " , ~ Il sko siden 

" ~t;!~;~~~=~:~s~;nd~~~~~~t I er D, e,lI~e,,<_,,., or~ere '. ~rE~~å~ 
'i .. , Det kommer tH å møte ca. 50 vitner. Hk' o , j fordi fon 

I
; Blant dem er general Ruge og en del øyre vinnene gar med godt mot inn fOlljmålet: best men fordi 
" andre norske offiserer, som kommer til I' kå f fl ' eller ure! 

å uttale seg om Quislings forhold under mu Ige r or est mulig. \ " ikke vil I, 
den tyske Invasjon, samt en rekke av "l ,.'. Funksja 
Quislings arresterte hjelpere, både nore 'HØyrekviners Landsforbund var lør- ånd. Gjennom alt Gln landet Og vi har har sine: 
ske og tyske. dag samlet til møte i Håndverkerens måttet gjennomgå I denne tiden, har Det er sel 

Aktor 1 saken er, som kjent, konst!- store sal. Der møtte ca. 100 represen- jeg en følelse av ~t vi alle sammen er kelte får: 
tuert statsadvokat Annæus Sch j Ødt ,tanter fra hele, landet, og møtet ble klar over at det er riktig hva de glimle mener at 
og forsvarer, høyesterettsadvokat Henrik ,meget vellykket:. " nordmenn sa: GUd er attåt, Vi· har Men de n 

La- Ber g h, beskikket av det offentlige. iF'ru Margit . Has l u td fra Lllle- bruk for en slik føIe)·.lkke ba,e 1- nø'<!, er mll.nge 
iåre Det antas at ,rettsforllan,dlln, ,gene vil, ~an1lm, er tunge, r,te ,'som ~,rm!\nn "etter mæ" enda, mer, ,', i .. ~e~.:'tIdeneSO lIg,ger alder, hv! 
ut- komme til il. t,a 8-10 dager, hvoretter b ~.,(lratp.,.~om,l1\ldd.e_tll*,ket seg tll- fO'~n oss.".Cg,·l'..;l')J-~.~,t.,~, eiser oss osv. Det 51 
vet! det~~;il,t(\ -et p ... -' ~1.;.~;.:;.::· f .. · j-'~"~~'H ... ~ dm!1f'.'. ___ P.~ .... ll~:.grunn~,:,~~o~\ ~-,'''''' . - "-.-""' .. og- ~"'~~l"'~ ~ f.edre- dig begw 
!get dokumentet. Don1rnen k ',n ik1,::e vente"s ~ .~.a. ... _~~~~_~~d .;..iavn".n:,!')Tn" 1". ~n.': ... ~,~"'t--.;r~"~.>;;· "- ~.';:~:::-2' lnrik~ig€; Cl
rket fØr omkring 1. september. RettsmØtene hvo:",vedrepetls,lonoo \ ~ alminnellg")rornnnlg. mann~~r.~l - " .. " ..• _., ..• -..... 
en varer fra klokken 1IJ til le med ell halv nen.", 

'k times lunsjpause. '. 
.11 - Adgang til 'rettss~len r,ls bare mot 
else adgangskort som er \11r.stedt .av retten. 
Inn. Foruten tI! de C<t. 201,' innen- og uten
: vi! landske pressefolk er (det også' utstedt 
nan adgangskort tfl noen) hundre ,tllhØr, )lre', 
lor blant de m/LIlge hun~"..:.:l som hadde·,.sØ1< 
>ar- Ennu var det en h J del av de"'.',~·s , 
'at er tildelt" adgangsk rt,. som, Ikke'; hadde 
aet hentet disse på l'ett., ,ns kontor, + Innen
en I -Rf'ttslokalet ligge'" som kjee .. -- -~ 
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