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I Mandag 15. mai 1950 4. årg. 

Hjem mefronten 
for trenings 

begikk mor d Det danske rettsforhund 
og (lcts progI1l3])1. -----------------------

sl<yld Fransk hjelnmfront
leder angri~er 

Ordrenefra London ble lystret blindt og uten menneskelige følelser det franske 
Frk. N. N. var nd engang dødsdøt]1t, og jobben mdtte 
utføres til tross for at de visste at hun var uskyldig 

Med hvilken lovhjemmel Innf.rCe Londonregjeringen 
døds.er"Øen mot personer I det okkuperte Norge! 

På hvilken måte ble straffesakene behandlet og ,dødsdom avszlgt? 
ETT.lUR OKKUPA&JONlON lu\.1' \,1 tMt inUi'lkø bøkur Oul hvordau uOl'duu>nn ~r bUtt tllut 

011 plaMet Ull der .. UkkUp&løJtUlen, O,. dltgøllrølltlU hatl' pA Nn 81dH i'rA.t1i11Ht: l I'adlittll!!l!ddldrhiijlu' fru 
dl?D Ud. og &lI18e hAøtutler cr kO!\HUtJt inn 1 llvm't OllØøtc hJelll og 1.~8t tn 1111uro og !!I III ll. 1)tlt (H' dl'l'~ 
for Ud," noe A Utidl'CI pA att dcmnø llQ,\'åt'llluU" har tørt W ut U(li HOI',d", tolk lUtl' fAtti Nl .ml~ 
wlilldlg lJmsUUlng overfor do toreWolHflf ljom L1eugitug flUlt sted. l<'ulkllt. l~r lm.li.'t Inn 1 dt'll 
«l)o.trlotlalu, lleltegJornlngø» bllndgat~, og lw..r av den grlUln U'ite vært ~ Htand tn Q, .e nøkternt 
og folkerettsllg på de forsli.Jollige hendinger som funt sted. wldtll' okkUlU.lsJonen. 

DET ER BEKLAGELIG AT NORDMENN ble pint og plaget, men en nu'i. også hUt11m på at 
vi var et okku,(Jert land og at okkupasjonsmal{ten hadde rett og PWit til it gjøre au. for il. opprett
holde ,1'0 og ortJ.en l la.ndet etter lllUl.g-l'cghine. Derfor l\lm tlli et I.ur Il.lt det ~OlU C'j' ll'amlwnmwt 
1 bøker ol avllur nå. etter okkulul,fiiJOUOllH opphop Hlå fafit, at dl) fhll$tO 1I00'tluumu ,*mll kum l VW}" 
truoUglwl,fl!' og nu\Uu lltlu - kom hod l cJNUUgJWt.t\U .fol'dl do hUthliJ . hl~~~Ht uJovlIMIHlt"lH' 80m vaf 
~t Imldtl VU oukupasJ0l18tlUl.Melll hc!teumml!nH'. Oe som Il1mi vllJc hl'Øt UldUll'itfilJommlllkleAs 
lover o~ l't'l@ler mAttø Villl'O futlwl'etlt på " tø, føJgell~ RV rdlle liø.hdUuger In·le Itt: lJ!~ UNllhtgei, 

fJAUO'Jlt\MEOtljljl&NING.l!l.N.IiJ !!Imh ble dft1\'f!t h~r l btiidet uuJ~r okkilpa",'olll'il ble hil' t1~ti 
V~!IIeUUilio Ul'itUtb.ert fra Lmulou •. lllluøhuul bl~ det upp!llat~ øpesltlUtt ",nieUllger ut A, UtfØl'o dutte 
arbuhlu, 0l otter il\',", 8Ø hat .,aulD til 'tro, mMtø LoudulI~i'oJJJørmMen ba hø,a..t lit uløveutlo Of,Ml 
80lH .. na UIlh.dolUmU p' .rWlBU", ,,\I ruplJurtet I!lom· tlWi fl.llk frø. lut lumuuelllt! øttufl'etuUl .... 
vgliA & biurll. 
, . lA. VUllVI Vlir har tkko dA!I@D8 mAJtthAvero Matti nOIH oppljluttuø Dnt hvlUom lO\illJ~frulu'l' 

,,~ bfll"' 11', IlAr de tn.oJ"rte thH1il~ OøallikaUt OM lu~llål' lkh" lJå 1i\'Ukeu .IUÅtc d~ fUl'8kJelllø" 
littil.hV8a.k" ble lJehJUidlt\t pA •. tJa dett. hør lueN'" $lot lut&l'elll!le. =- uM Ikke hdulJt fur fet .. 
I!iUtkørJteitm ",lIi Wldet lill ollku va.Jun ...... bøt en krav pA. ft, fA, lagt kort~lIe pA, hordet, 

tJNbEllt OKKUliAøJbNEN lllh~t p' Htlthtllit!ft.!W. bet Var I 81'UUiOUJJ1TI1; stttJtit.1l1 IlITI 
BLllJ llX1' 8'l\OW11 AN'11ALL VBm~ I tJ'lj tuti u1Jern.hlllUl, OM to had- IUO'l"I.'A. UJIi.1.NNOI\I U.U,0.8 
fa!UNlli.ll til'ept l Norge ........ vllll!lt.. do \'wrt i l!JhjJlalld for utdan· 8ml'lIH~ltlhl"llr kl, l1MJlI. ~leltli!lw 

rettsoppgjør. 
. KIUWERPETAIN LØS· 

LATT OG HANS SAl\. 
GJ J~NOPPl'A'l"r 

Onlfol'cl'CU i dets riksdagl':!gruppe, overlrege 
Sturcke forteller. 
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lJNN'l'AKELSESTILSTANOEN nen ofrløleJlo begrutln~l!lø lot 
l OSLO bl" proklamert 1 du unntak.eløeltøtiløhwdlJll føtlt dll 
Hdll;u morgentimer den 10. tYlIk" Iuyndighoter 1 dti tilløp 
ileptumbot 11141. UnlSune) som til nrh"ldlllu"dlej,{gellil !t"m hlitt· 
(ullitu vlir JlloHN nV itheU· de IUhnet "hul umiddelhurt pfi ~peldt!rtH)1I Int~ffUlllj{'lftGill) 
''''lmire slli". 1:';\ befolkuhlMlHl forut. O.."n llillmUHb lJtJjlmnhllhw hØytid~(htg, St. o (;ot'glillilti/,jn, tIlI .. 
vh'ktlt QkllJUll~llj Nå mtlllhlMY. hlu "rukt 101' ål'uWefflllotl;d,u'" ta hil'iko}J Arnt' tl' J ~ I J b u påny 
lø- .om Uf.tll vllr 1 Hin bl'utliU. de dutuuuH' 110m (utu''''' u", til tnJlHHHJhul1Ir;lpQ1tl@m@, Vi iJHtJ .. 

FJELLBU 

tot, biuløvcmde. MIlIII!U}Qrrølltø· dømle IIkulio ttttglvell" bil 1t.H' Itø. .Adl·e~I!I~~vli!~n*: 
sJuner, dødødolluuer, hUlil1 eMgei Ul ilPl.rJjI' oil ledut ttrbGl. ..Hull mlnloil ,iell !!list, IIp~ldef. 
{en6lflltlsstraf(er, tukUlllfll. I"olk dør.l~ø bkAjoll. "ud"tjouuøto li Ml h~ddo holdt, 
fjolll lkk., &lute hvol'[ol', bl" ALLERl~DE: 1'ltJLlG tJNlJWH Uøt var 1 ItHihl~«lju~ 11143 
I'iUtelldu teugNte! )Ji~ dHi uvll'iri~. oKKUPASJONEN var u.rbolrh.ll- ølfllkil etter lrhdørll1gøtt. Ufin 

l vår UYIH'I~ htstot'ltl er dot l tH~ mod VU1UIIS !\IHllItyh.kø fratlltl SRUj{(l1l VM d,,,'u !kkø li' UUlll.". 
'HIre Illlutllkelst'f'ir'U!l;tnlldt'll 1 \ {!l. dyt'l !tMllltJgg pa /lxI} ~ir0.·~ - hJng blhw derQ h~l@ klrJuut. 
'l'rp.udl,luM Il/.( rdj.\j,lrh!M'Hlilj.{~nca JJf;t.tp Ovtll'iJ;l l'P J~H'tu ikke til lUlII" U~t ('It' (11'0 urd JI.1t.f vH dItto 
] IHG HUld 11l,f~ilJ(l'lldll HIH!!uVl'- \ flik t.. l btl gY111WI!l{ltl IW flelJiljlil' /fikul hURk~ trn . d"lm~ llh~k.~h, 
"dør SlIIll l ØUlU IlV .I)1·lmHlv t'iI bet' HJ41 hle tmilllH'!'MjulletlU JllHl· f(lrl"uUlI bhtklipOli; AU d~t ~fi' 
dyrløk rahet overgiu' ndshmu I Flatt. l Ulleug til 81h.H'()d~.J (;tJP~u'· Ui'iJ kllu dure rdernt lfhmmu,. 
b. O,h, bø.hUl lU4!. li'ort •• Ild" , trUt" •• !!.Ild41 Il 
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~ra Strilekrigene og unionstidens justismord Mot farlige tider i Europa. 
tIl dagens dorenfeldtere og grunnlovskrenkere. Ilo omlnllllndlJ Krmnlinh'iOol' 00 mulioheten av Stalins dml 
Vii det Lars lykkes Ramndal & Co. å avgjøre 

Av Toralv Fanebust. 

skyldspørsm51et ' 
Den Itor,e offensiv I de forskjellige alternativer 

Lov og rett har den dobbel- Din frie And mØder mange tilliten som Grunnlovens vokter. 
i3illll~e oppgHve å ramme den som dine Lige, der led fordi de vilde Det har spillet bukkens rolle 
forser seg eller forbryter seg, og Vel. overfor havresekken« Og så kom
bl~skytte hver den :;um forulem- Denne gravskrift ble fjernet mer Justiskomiteens formann 
pe}; eller på annen måte lider på dagen. Men Lofthus' ånd og (som i embets medfør burde vite 
overlast. gjerning bar moden frukt IUl og begripe mer om disse ting 

Enkelte av nnmnlovens para- J<:idsvolJ, og søker sin fornyelse j enn noen anllen) og antydcr en 
grufcr tal' i HwdJI4 grud sikte på Norge idag. En av de få som be- etter mitt :;kJrjnn hyklerisk tan
a besk~ltte horgerne mot myn- sØkte ham i fengslet og mottok ke om en umbudsmunn til li hol
dighe{Ns og Jivrighotcrs OVt~r- de gode impulser ver Eic1svoll- de stortinget underrettet _. om 
t;;"p. Vttrø !<d!;IlOmsuste ICids- mannen .Junas Anton II j eIm. hva'! Om hvordan uclmini"tra
VOllStlWlH1 av UH4 hnr med god «lIan var fut' Norge hjulm og apjut. sjonens folk hUlldhever det 
gnulH ftitt navn av Grunnlovens tiløist han fridde flaiet ut. grunnJovstridige provisorum og 
{edt·c, l"ur denne gode gjerning Nå ken vi lelle uten øk!lm, de nedverdigende metoder i'Hor-
blir de hedret hvor gudakaptfJ men aldri øklll vi ølemme ham~ tinget har gitt sine leietjenere i 
17. irwi. ne nidkjære nidInger flom h. ende. SkuJ det nå, da jerntep-

Men Grunnloven har ogd, an- fanget og dømte Lofthus og pet er ved Il ramle i Hkrukk, Jyk
dro fedre: AUe de bØnder som Hauge, Cl' for lengst gått bm i kea stortinget A spille uskyldig 
rcttslØse m!U,tø finne seg i fut- den evige glemsel. Men deres og uvitende og plukke ut noen 
eT!l~SflilCri og prokuratorenes, so- tmds gjenferd har ligget som en særlig uheldige dorenfeldtclo til 
0111'8 fI(wd ()g prokuratorenes, so- mare over Norge de Renere ;''tr. ~iyncl(;~bukker'l 
uvel'{YI.'j) i <id uttende arhundre, De som vakt skulle være har Sett hellN noen umbodliInfJnn 

OPPC>!:!i.jonen mot denne of- gjort seg til Grunnlovens bune- til å gnUlskc stortingets, r(':.~Jer
JCIIUIL',:: Jhllduil/ago ga scg fØrst menn. De har dermed vameret ingens og lhlyestcrctts flH ilold 
apent l1ikJ(illJ(~ ved de såkalte martyrene og l';idsvollsmennt:lw"l og underrette f o l k et om disse 
Stl'iltlkrigcne l 1711 og i 1765, og minne, og forbrutt seg mot kon- overorganers hovedskyld .i dell 
deretter v~d Lofthusbevegeløen i stitusjonen og folkerettighetf:ne. rettslige misere· 
l'lUO-iircne. Justismordet på Lofthus ble Dette burde være pre,isens 

pvrighetens onde samvittighet stadfestet i Høyesterett to år uavladelige oppgave. Men pres
fryktet denne rettmessige oppo- etter at martyren var kommet sen har i mine øyne fornedret 
liisJon (som banet v{~ien til 1814). under torva. seg til å forråde og baktale (;PPo
B~1ndcne førte opposisjonen med Så ilde er det hel di g v is sisjonen og ensrette opinir,nen. 
/Jaldig verdighet. Ikke i noe til· ikke med vår nåværende HØye- Norsk dagspresse 1940-19;:);) fa-
idJe anvendte de voldelige mid· "terett. rekommer ineg å være den mest 
}('[ (bortHett fra den ene gangen Under trontaledebatten iår trØstesdøse selvanklage i Norges-
da strHenc ga en flrlcrrut bjørke- fremsatte Justiskomiteens for- historien. 
fis på blanke baken!) mann, Lars R a In 11 d a l en fot· Kjære Lorentz Vogt og øvrige 

l(rifili.m L () f t hus var selv siktig tanke om en justisombuds· meningsfeller, la det er:dA:llig 
d"1l Hindj~;F;tc av dem aUe, In kar· mann til å holde Stortinget un~ ikke lykkes Stortinget, Rq~jel'-
1l/iHjUI\On av rodclighut og reU· derrettet om en rettslige mlH- ingen, Justiskomiteen og d.gs
Silldir( flumfunnsånd. I noen tid vekst i landet. Og direktØr Lo .. pressen å avspore skyldspørsmå
VVI.' hall bl'skyttet av kronprins- rentz Vog t skriver om dette ut let. La oss ikke forvirre av dng
C1lh Iciddll'CV. Men så snart deUe .. Grunnloven trenger sin volder ens malstrøm, men holde bq~rep
Utl~IP, ble hun et fl'cdlØst og juget og Stortlnget en mann til å bolde ene klare. Dette kan vi så me"et 
villt Jor .rettsstaten»s leiesvend('. det underrettet.. tr~)stigere gjøre som det e(' ;ed 
Brindul1e bCf.kyttet dog sin dyrc~ Hermed er det da nokså tyde- å lysne aven ny dag midt i Ver
Lure velgj~h'er. Men ved p l' o V 0- lig sagt at Stortinget både i densvrØvlets store mørke. . 
le ti. t yj r h j e l p lyktes det å folkets og egne øyne har mistet Hommersåk 22. april 1950. 

Marshall[tlanens admlnJstra-1 fløyene i Kreml, døde også. hun 
tor, Paul UoHman, sllar at plutselig av lungebetendeise. HUll 
Stalins død vil bli fulgt aven ble etterfulgt av den blonde ama
periode med kaos og oppløs- zonen Maria Devtjenko, 40 Ar 
ning i Sovjetsamveldet, som yngre enn den allmektige dikta
tibdlltt vil rmmltere i at Stalin- taren," hvis familie ikke kunne 
l'egimet vil bli styrtet. J~n tåle den forhenværende flyver
diktators makt er aldri gått ske, Stalins yngste sønn, Vasilij, 
over til en etterf'Hl~cl' uten 1)11 som er gift med en datter av 
periode moo ultprm' ug Hplittd- Molotov, er Russlands yngste 
!!le. Denne uttalt,\li'li.l gir oss flygeneral og tilhenger av ideen 
anledning tIl å gjengi etter om en rask erobringskrig mot 
Uagsposten ell øldldl'illg av de det dekadente Veaterlandot med 
farlige tider l Kreml: sine lokkende industririkdom-

mer. Hans eldre bror, Jascha, 
I SITT Gyr~NJ~ FJ~NGSELS- gift med bllllettdansøeen NIldia 
J>Al..ASS I KRJ~ML I Mironova, er flV sin far forvist 

vandrer diktatorfaruoen Josef Ill,l. konsentrasJonsleiren ved Solo
St.alin urolig omkring i sin J~ vlesk1. 
rums luksusbolig, som ,hun har STAI .. IN I!'UYKTER DØDEN 
bebodd i 27 år, og hvm murer :., 
hnt' vært vitne til mangt et dl'a- ikke bure for sin egen skyld, men 
mil.. Det er ikke lett il. væro ly}\- ogsJl. for landets skyld, da dette 
kcJig når man som han Hller HV trues av indre konflikter som 
tm hårdnakket kreftsykdom ('g' kan føro til anarki og oppløs
en alvorlig hjertesykdom. Lukfillll~ ning. Den russiske diktatoren 
boliglm minner ham om, ut dl'll hal' selvsagt tatt vh!BC forholda
usynlige mannen med ljåen hal' reglt~r, men kommer huns politi
vis~ en særegen interesse for 13ke testamente til å bli mer re~ 
Stalins nærmeste. Hans annen spektert enn Lenins, som Stalin 
hustru, Nadcl3chda Alelujcvna, var den første til å. deaavouere? 
døde plutselig etter å ha spist en 
rett, som var bm,temt for hennes 
mann. Dengang da Stalin VHr 
bare Josef DJugaschvili hadde 
hana første hustru, en enkel 
bondekone, også fått en plutselig 
død. Og etter Nareschda, da han 
hadde giftet seg med EUsaveta 
l\aganovitj, og hadde ini'&tallert 
benne i sin luksusbolig i en av 

Det dan~ke • -
1,'lIrt!ll. fra. slde l. 

------_._,---_._--
fe hele spindelvevet av statsinn
grep i handelen og næringslivet. 

- 21 år som stemmerett:;-

FOR TRE AR SIDJiJN, 

fengsle ham fnl bakhold. (Øvrig~ 
heotn har aldri hatt vansker med 
å skaffe seg judashjelp). Og tra
disjonen tro ble hver den som 
kunne påberope seg andel i på
gripelsen eller de følgende over
grep omkring Norgeshistoriens 
fEteste justismord, rikelig beløn
net, Jorfremmet og dekorert. 

--------------------........ , - alder? 

R O.. b . - Ja .... og vi går ennå len-

da diktatorens helbred var alvor
lig truet, synte u Molotov å være 
sikker på å bli hana etterfølger, 
selvom ungbolschevikene fore
trakk Zjdanov, som imidlertid 
døde for et år siden. Men en ny 
stjcme cr steget opp på Sovjets 
politil.ike himmel: Uoorgij Mulen
kov,en mann på 48 ar. Han er 
sønn fl. v Em underoffiser og har 
selv alltid satt den militære 
karriere høyt. Da oktoberrevolu
sjonen brøt ut, befant han seg i 
Baku, og la for dagen en slik 
djervhet og pågåenhet, at han 
ble forestillet for Stalin, som 
gjorde ham til sin privatsekre
tær og siden alltid har hatt ham 
i sin nærhet. Av Stalin har 
Malenkov lært, at den behersker 

Martyren Hans Nielsen 
II u li g c fulgte hakk i hel. Han 
nr-. 11+ N;"'" ·t·l"Å~I"+.t"!I- l ... r·"lr r\"I'V'I+'Y!rn .... + rnYY\~ 

an pa prOVIS"Jons asis
j
' ger, idet vi mener at familier 

med barn faktisk burde ha stØr-

I sitt svar på min avisartikkel 
går Direktoratet for fiendltig ei
endom utenom det som var kjer
nen i mitt innlegg. 

Det var ikke nødvendig for 
Direktoratet å gi utrednhHl om 

anser folkerettstegltme sonY 1 en re stemmerett enn familier uten 
del av sin nasjonale rett. b,arn, sål~des at f. ek~. foreldre 

J eg spør: flkk et tIllegg med Y2 stem.me 
3) Praktiserer England, };'rank- f~r hvert bar,n. En . shk ordn~ng 

rike og USA sin lov om fiende- ~lllle uten tVIl ha, sm betydnmg 
gods på samme måte som Norge l kampen mot de mdlrekte ska,tt
i liknende tilfeller som deieg ;ne,,, ~om raI?~e~ "d~. barnenke 

Dømmekraft · · 
lrol'is. fra ~illo 1 •. 

et hjØrne og matadoren spiller 
!litt eleQ'antp. snill unnp.r mf'nfr -

Sovjetrussland som har partiM 
apvuratet i sin halld. Da Lenin 
døde var dette llettopp tilfelle 
med Stalin. Allerede nå er 
Malenkov herre over alle kom
mandoposter. Siden 1926 har 
han stått bakom alle «utrens
ninger» som har funnet sted. 
Lenin skal ha sagt om Stalin: 
«Med denne råbarkede grobian 
blir livet uutholdelig i Russland». 
Stalin på sin side Hkal ha sagt om 
Malellkov: «J eg beltIager dem 
/dom får med ham il gjøre». -
Molotov har en vies vesterlandsk 
dannelse. Malenkover derimot 
en fanatisk ru:,,~er, som bare har 
forakt for utlandet. Aldri har 
han ncdlll.det seg til A. tale med 
en utenlandøk diplomat ellor 
joumalist og han hal' alltid veg
ret sog for å lære noe fremmed 
"prale Han og Stalim.l t3ønn, 
Vasilij, er tilhengere RV en vap
net konflik t med Veaterlandene, 
mena SluHll mener ut man kan 
na målet met1 mindre I'isiknbl0 
midler: en indre oppløsnings
prosess blant Europas splittede 
nasjoner. 

IIANS PI.AN SYNES A 
Ol\U'ATTJi~ lrøLGENDE 
lUOMENTJ!~R: 

En økonomisk offensiv gjen
nom å slynge ut på verdensmar
kedet masser av gull (fra. de dIm 
gullgruvene l Sibir) og av brød
korn, idet kommende høst tyder 
på å bli usedvanlig rik. Gjennom 
dette regner Stalin med å lmnno 
fremkalle en veldig baisse lJl\. de 
kapitalistiske børser, noe som 
allerede nå kan merkes, og der
igjennom bringe USA opp i eIl 
krise, når komet fr~ Russland 
selges til underpris. I Asia håper 
han med Mao Tse 'rungs hjelp 
å kunne dokumentere at dollar
linjen ikke er 110e annet enn en 
ny Maginotlinje. 

PARALELT MED DETTE 
SKAL STRIDEN MED 
TITO IfØRES 

ved hjelp av russislte tropper og 
i Tyskland ved hjelp av den 
voksende misnøye i Vestsonen 
med de 2 millioner arbeidsløse, 
som nå oppfordres til å bekjemM 

pe bolschevismen, men som ikke 
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Vill" J.\I.\. "'J.l... ... "I.IV"''''''''' ........... · .. ~ _____ _ 

l~villdenc ueskyttet dog sin dyre- Hermed er det da noksa tYde-I a lY::iUtl t1V cu u;y ...... fI ..... ~. - le nele splnUClVt;lVCL elV ::;LiHl>!UU-

barl' velgj9Jrcr. Men ved p r o v 0- Hg sagt at Stortinget Mde i densvrØvlets store mØrke. grep i handelen og næringslivet. 
ka tør h j o l p lyktes det å folkets og egne øyne har mistet Hommersåk 22. april 1930. _ 21 år som stemmeretts-
f(;JlJ[4s1e hum fra bakhold. (Øvrig~ alder? 
heetn hul' aldri hatt vansker med o •• b. - Ja .... og vi går ennå len-
å skaffe seg judashjelp). Og tra- Ran pa provIsJons aSlS ger, idet vi mener at familier 
disjonen tro ble hver den som . med barn faktisk burde ha stør-

djervhet og pågaenhet, at nau 
ble forestillet for Stalin, som 
gjorde ham til sin privatsekre
tær og siden alltid har hatt ham 
i sin nærhet. Av Stalin har 
Malenkov lært, at den behersker 

k1..l!1n(~ påberopo seg andel i på-, en re stemmerett enn familier uten 
gripdsen eller de fØlgende over- I sitt svar på min avisartikkel anser f~lkeret~sre11tmettSort~ barn, således at f. eks. foreldre Dømmekraft . 
grep omkring Norgeshistoriens går Direktoratet for fiendltig ei- del av sm ?asJona e re., fikk et tillegg med V2 stemme • 
rneste justismord, rikelig belØn- endom utenom det som var kjer- Jeg spør: :r k for hvert barn. En slik ordning 
nei, forfremmet og dekorert. nen i mitt innlegg. ' 3) Prakt!sere~ England, i' ran ~ ville ut~n tvil ha sin betydning 

lrorts. fra I1hlo 1., 

Martyren Il ans N i el sen rlke og USA sm lov om ilende i kampen mot de indirekte skatt-
Il a u g e fulgte hakk i hel. Han Det var ikke nØdvendig for ?o~s på samz:n~ måte som No~ge ene, som rammer de barnerike et hjørne og matadoren spiller 
ga ut sin f~jrste bok omtrent sam- Direktoratet å gi utredning om l liknende. tlHe~ler som de Jeg familier særskilt hårdt. sitt elegante spill under meng~ 
idig med at Lofthus dØde på hvorfor vi måtte få loven om fi- har nevnt for~n.,. _ For eller mot Atlanterhavs- dens jubel. Rettens president ser 
Akershus. endtlig eiendom. At det var be- b 4)k Er ddet rlkt~g :t dlS;? l~and pakten? ~;d~g~! ~!~~~\ea~~::ador i sin 

.En kommisjon arbeidet i denne rettiget å dra inn tysk statseien- ru er en rege a en Je ~n- - Ja og nei. Mitt store ØnskE! 
tid (17U7) med Lofthus-saken og dom både her og i Tyskland kan de fo~kerettsregel også er bUl- var en skandinavisk pakt. Da det ..... - -
en annen kommisjon «arbeidet» ikke nektes. Det trenger derfor dende l f~rholdet ~ellom d:J\en- ikke lykkedes, våget vi ikke å «Rettens president, M. Meiss 
med saken mot de av bØndene l'kke Dl'rektoratet å bevl'se. kelt~ land og dets, mnby~ei,e. l være medansvarlig i at Danmark 

Dlrekgtoratet Sire at Ikte al er J'urist, til og med en av Frank-nnklagede sorenskrivere. -Det Men at denne lov skal brukes. , ,.. . skulle bli liggende isolert og vel- , 
hele sa jo altså så gruelig rett- til å ta fra hederlige og strev- flendt,l1g, ele~dom S0n;t beshgle~- penlØst og derfor aksepterte vi rIkes mest an~ette ~omn:cre,me~ 
fcrdi~ ut!» bemerker Henrik somme folk de formuesverdier de ges gal' Inn l den allierte .cel1es- Atlanterhavspakten som visselirt re&ten .~v retten består av ostu~ 
W l cl' tt . kasse. ikke betvr sikkerh~t, men so~ me offIs~rer. Akt Ol: er ogsa Offl-

Nge nn ,l e av sme senere har spart seg opp ved ærlig ar- Hvorledes stemmer dette med dog gir o~s en frist til a' løs'e vis 'se ser, han apnir aldn gapet og det 
Loi thus-sknfter. beide bare med den eneste be- 't'- l 6' P 'k . .' b hØ 'h 11 'kk når dom-

A E' Id F a len al lke l anser onveusJonen, innenrikspolitiske oppgaver e ves JO e er l e, 
.<'I..3SCSS., or. , nevo , ,s grunneIse a.t vedkommende er l cl l'k . l h t tt J bben fra 

L fth k ml o en som Y er Sl, : Hva anser De selv å være år- meren se v ar a o ~~1r r~ea l ,o dl 1..~- om ~J f . tysk statsborger synes meg å «Hver av sIgnaturmaktene skal saken til partiets fremganl1 ? ham. . 
en .<1ns lmr'e ommen e nn~ være å gå nOe langt. Jeg mener etter regler som den selv fast- _ To tin Resultat t o de Etter vår rettsoppfatnmg, og 

sllJLill/; (~verfor Lofthus, virkClt å ha påvist at storparten. av den setter, ,beho~de eller .avh~mde ty- gamle parti~~s politikk c som av har o~så etter ,angelsaksisk og ame-
som sult l sure øyne, hvorfor han siviliserte verden mener det sam- ske fIendtlIge aktlva mnenfor k t fl fl' t'lf d nkansk, mIster selve begrepet 
fait j unåde og ble utskiftet med me ellers '\7ille den ikke ha satt "tt ' 'd'k' Ode å en s ap ere og ere u l re se d ' ing om ikke 

å kunne dokumentere at C!ouar
linjen ikke er noe annet enn en 
ny Ma~inotlinje. 

PARALELT MED DETTE 
SKAL STRIDEN MED 
TITO FØRES 

ved hjelp av russilike tropper og 
i Tyskland ved hjelp av den 
voksende misnøye i Vestsonen 
med de 2 millioner arbeidsløse, 
som nå oppfordres til å bekjem
pe bolschevismen, men som iklto 
får våpen og som vet at de alli
ertes forsvarslinjo går ved Rhi
nen. Stalin mener å kunne vinne 
Adenauer over på sin side ved å 
by ham hva de allierto nekter 
ham. Og overalt på Balkan for~ 
kynner hans diplomater: Om to 
år skal vi være i stand til å på
tvinge våre motstandere vår 
løsning - med eller uten krig. 
Men skulle Malenkov komme ti! 
makten innen den tid, er det stOl' 
risiko for at den krigerske løs
ning vil bli valgt. 

I en !lv. Lofthus s. vorne uvenner, forhud m~t det i Haagkonven- sll'k J,-!~lS \ ~on~;:r~. p k velgere, og dernest de fornufts- ~lto~~:r~o~e~~nsie~ og gjør 
iwlmann 1'vI 01 t k e. (Dessverre sjonen og Menneskerettighetser~ Sb{' m~e \t ~ Ik e ,lgJ~n. S :~ betonte argumenter som vi har er uanoO'ripelig obJ'ektivt. Det er Under titelen: «En spaltet stats-
bJe dc.,t ikke siste gan.gen hevnen klærl'ngen·. . III unk ert gl Il ys, eklalen ,0\I'r'lergne fØrt i marken. råd» skriver «Smalenenes Amts-
l 11 . 'tt" d' h t e er on ro , og S aD' å bOd derfor en blir så forferdet over 

S \.u, e sette seg l fe !t:l' 19 e ens For å bringe problemet klart disse aktiva «med fradrag av på- ,- e sle~ ,være a e ass a- det som foregår her. tidende» den 27. april bl. a.: 
f:~cn og smykke seg med dens fram i dagen spØr jeg Direktora- lØpne skatter, retensjonsrettig- slale ~g egOls~lske? . . _ Ikke b'are ved et uttrykksfullt Hvis landbruksminister Fjeld 
l)~~n). tet:, . . heter, forvaltningsutgifter, andre - ... eg har ,l h~le mItt !lV hørt minespill, men med rene ord, tar virkelig har sagt hva hans par-

ht forsva~er ble oppnevnt 1) Er det nktIg at loven bhr tinglige rettigheter som hviler b~re en saklig mnvendmg mot dommer Meiss parti mot Hardy. tiorgan «Glåmdalen» påstår han 
prokurator. Schweder. Sl~ opp; benyttet f. eks. overfor tyske på de enkelte aktiva samt legiti- vart program. Det var den ,fo~- Det virker som om han, alt på har sagt på årsmøtet til Hed
gave tr? ~Jorde han arb eldet sa statsborgere som har bodd her i me kontraktmessige krav over- lengst . av~Øde professor Blrck, forhånd er fullt og fast overbe~ mark fylkes Arbeiderparti, så 
vHn~kelIg fO,r ,den utsØkt dØmme- la,ndet over 30 år~ ~verfor flykt- for de tidligere tyske eiere som sa. Jaja, Retsforbundet kan vist om at tiltalte er sky~dig., bØr landbruksmini~,teren benytte 
sy~e kommlsJon at denne, sam- mnger ~r~ ~azl-~yskland som av disse aktiva i sin erstatnings- nok være meget bra .... men det Hele domstolens eksamm~sJ?n den aller fØrste anledning til å 
tnen med ,aktor, klaget og bad flyktet hIt l HItlertlden, og over- andel.» er bare for folk som k~n tenke: og saksbehandling munner l Vlr- forklare hva han egentlig me
seg entledIget der som Schwe- for norske kvinner som har fått Er forklaringen den at loven - Tror pe at medvmden VII keligheten ut i dette urimelige ner. Hans ord falt ifØlge «Glåm-
de.f skulle fortsette som forsvarer tysk statsborgerskap ved å bli ° l h' ml rI 'dere holde seg. kravet. dalen»s referat slik: «Det hen-

I·l bl d f' t . gar enger, Je er en \ V' k 'kk t t'l o f' . ° h d an e a Jerne og en mm- gift med en tysker. . d 'd unn- - lommer Sl er l. a.a _ Hvis De er uskyldig så be- der ofte nar vi i ver agen tum~ 
dre brysom forsvarer forordnet i Blir svaret J'a spØrres' lInn trapgm~gsak gang ,enn ~,r både medvind og motvind i frem- Vl'S det' 'ler .med de og de saker (at vi) 
l d (J f h D bl d ,. age, anser onvensJonen, t'd tt h h' 'k t o 1.ms ste. evn Ør er ag a· 2) Anser De fremgangsmåten J ø . l en, men uanse va som en- Hvem har noensinne _ i en. Ikke betra ter oss som sta sra~ 
ds angrep på den uredd~ og ube- for å være i samsvar med Haag- 5)g;fr ~irektoratet beslagleg.- der, kommer v~ alltid t!l å ,ha en sak som gjelder et men~eskes liv I der, men som re1?resentanter for 
btlkkeltge :rorsvar~l f l M~lte, konvensjonens artikkel 47 og ger en tysk stats borgers varer, ek:tlsten~berett~eise, nar VI t!frt- og ære, _ hørt en slik ~ale fra den n~rs~, ~~beldJrklasse.» l' 
iO\1!:):14'l;~')' tssaører a sen o ro M:enneskerettighetserklæringens hans bil, hans forretning o.s.v" sd~ hert pa sann e elnds og re er- dommersetet, som den dommer !,Fkor r

h
. Je et7l fetJ øyensyn 19 

c u • artIkler 2 7 og 17, d d' d'" l l 19 e ens grunnvo . Meiss rettet til Hardy fØr noe s l at an av l ø er seg som N • l l ' . ':. gar a lsse ver ler Inn l (en a - , . _ ° f 
,Il <unne commlSJonen «ar- Dersom det Ikke kan gis et lierte felleskasse eller i den nol'- som helst bevis var lagt fram l statsrad, og "o ,te» som represen-

bl'Ide .. trygt l Lofthus satt vel ubetinget «nei» som svar ber -k t t k ,? for Oslo byrett var forholdet saken?» tant for arbeIderklassen. Men 
f t ' l It ' Jl. Ak ' ses a s asse. . hk' d t t Ad .. orvare . l ~)O og Jern pel . ers- jeg Direktoratet referere artikle- Er det siste tilfelle må orde- dette at en mann som fra fØr for- '" tro va som S Jer me ~ a r en 
~lUS.) ?f: ,fyjrst etter fem. eVIge å: ne i avis~ne og forklare. folk ne "på provisjonsbasisIt i over- rige verdenskrig har bodd her i NA _ FEM AR ETTERAT den i ham når han o~ptrer, l de~ al~-
1. dCllSLlf,S «varetekt», falt dom grunnen hl at de tross sm kla~ ·k 'ft å t landet stiftet familie og opp ar- fanatiske forfØlgelse mot NS- dre egenskapen. Og hVOl. bllr 

, . i>·' , k t k' k' . ." S fl en g u., l b 'd å h' m~n: .. Ln \iur or og yms. re ordlyd Ikke skal gjelde her. beidet en forretning her, og som folkene begynte- leser vi disse (,et av ar el eren n r an.-
«hn,",tum Jem;~n L~rthus b~r at I forbindelse med underskriv- for over 30 år siden mistet sitt linjer med et bittert smil. Vi SJeldnere - er bare statsråd? 
sh'l\lft:" ltI,ed~' ros~nmgsnrbelde i ingen av Menneskerettighetser- Til slutt et par forh~ld s~m tyske statsborgerskap, er blitt kunne ha tenkt oss at en uten-
JN:n lur sm L~vstIll... klæringen ble alle medlemssta- syner den g~enseløse vllkårllg- gjort ansvarlig med hele sin for- landsk journalist av format ville 

l<,;t!.pl' ~ hn sittet ti Ar kl~n~e. ter oppfordret til å sørge for at het som rår l denne slags fOJ:- mue for det tap det tyske foik ha I'lkrevet noe liknende om de tilforordnet og ikke delte sine 
IcnlH~t t.1 en bl~)kk, dØd~ Knst.lan de ble mest mulig kjent. Det hold.: . har påfØrt de allierte. skinnprosesser som er blitt ført klienters syn. Men nål Nå stem-
~ ,1)1.u1ll~ en Jor,.Iettcl1d? JUnidag i skulle under henvisning til det- Dlrektoratet kan. tlllate seg h Er det regelen om fedrenes her i landet, hvor dommere altfor mer det ikke lenger med «vår» 
17!! l, 10,1, lIhyt'llf{ j,ustlsmord. var te ikko være noe uribdig krav hevde .og også delVIS få mod~old misf1jerninger som går igjen? ofte opptrådte som aktorer og rettsoppfatning. Sel lett er det å 
~d'\Jnld, et Tnl\!'tyman var .fuJl~ [)jrel(torutct blir stillet overfor, l ut dIsse våre mCd,borgerø lkke Stavangor, den 5. april 1950. hvor det hele var bare et maka- glemme mens ennå over fem 
','l :1/11, fin mUlln hle tJluldet nød Jeg hnr forstått det således Ilt en (.tung h!~r søksmiilsrett. Erling Uehuid, bert skuespill. ..Tiltalte mutto hundre sitter og vansmekter i d. 
l t"t ~t,,? l('rtlt~H. ~:).II1,l'tIO, på Krist de fh:l!!tø uv do stuter ,som skrev ,Do s~{a~ l~ke en ,gang ~a an- .Stavangercl1» 11. april. være pu det rene me?, at Norge wJ1itiske konsentru!l.ional(JJr~r. _ 
11.1,/1,[ !"lld, l dlH\okrokcH. MeD under ParJsOl'kOIlVUll!'ljlllWl1 lkkt) lednIng til o fli. p'I)Vet sin Huk VUl' i krig,. osv. Og forsvarerne, E.nten er folk dumme inntJl od 
I'i' 1!IIIIN IUHwll.pd. slod dot et vntltti/ll(,I'(Jl' IlHtnme 1'13gel 30m ved. norske domstoler. Når Direktoratet for fifmdtlig stakltars, VUl' så redd lor 81110 fortvilte, eller flå undel'VLU'del'ot 

!t,ldt IJndt la~"tfl HHJI'k{tln: NOl'ge nAl' det g.løldE:'l' pønn/ult' I eiendom har avart pl dette, IIltal medmonn0sken dom at de fm'· herr Kielland Rine lOlllerel. døm. 
l\1ftl'trrl lom omh • .ndl~t loran, id.' UO l In .ak I1Qm hu v.tt 0PPQ I vi jJ'Juil! Ivaret, aed. .1kl,'~t hØyt 0i ti'aelii\at dø var mokra!t inntU av.kJeQ pA 11 ..... 
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Kristiansund N. 
BQX 41 

Forretningsfører 
PER KVENDBØ 

Vårt blad. 
Jeg har valgt 12. mai for vakt~ 

skiftet i .a. Mal.. Det er en per
sonlig merkedag. Den dagen for 
5 år siden ble jeg som lærer 

Da «fredem> kom II REFLEKSJONER II 
til. Vossestrand '..&.., - --------..':-.. 

Kontor: Jfløyvelen 215 - Telefon 1330 
Abonnemcntøprlø kr. 12.- pr. år 

Utgitt av: lnhn'essentsknpet .0. Mai» 
I 1945 

1 il grunnlovsdagen. 
suspendert med full lØnn. Denne Den 8. mai gjekk alle flagg ti1~ 
ordning går nå inn 1 sitt 6. år. topps og folk var glade me had
Kristiansund skolestyre vØlre de fått fred. Den gjØymde ekte 
hilset, etter mine 30 års tjeneste. kaffi kom fram og mange kokte 

Med særlig glede ser jeg til- rjomegraut og heldt fest med 
bake på de sIste 3 år. De har huslyden og grannane. Men-
vært viet kampen mot «retts- me skulle få sjå noko anna. 11. 

Det ligger noe aven villfarelse i dette å utpeke 17. mai som oppgjøret:.. mai gjekk fleire lastebilar gjen-
Norges frihetsdag fremfor andre dager. 7. juni er like meget en Nå er klokken slagen for et om bygdi med heimefrontfolk og 
frihetsdng og 8. mai kunne ha vært det, hvis ikke de siste fem år nytt offensivt framstøt. Vår- politi med maskinpistolar og ge-
hadde kastet sin slagskygge over den. offensiven er begynt. Ledelsen ver. Det var om å gjere og set-

l d hi tik f kt 17' er ny, men prøvet og herdet. ja fast alle NS og «stripetelt. 
Nei, la oss holde oss ti et S of sea. um. . mal er grunn- Med stor gl~de meddeles at jeg Områdesjefen sjåfør Hommedal 

lovsdugen, dagen til minne om Norges. grunnlov, vedtatt ~å Eid.- har ~nsatt mm utmerkede med- og politisjef lærar Nils BjØgJs 
voll 1814. § l lød dengang: -KongerIket Norge er et fntt, uav- arbeIder, redaktør A r v i d B. med sin stab var dei som stod 
hengigt og udeleli"t rike. Deta regjeringsform er innskrenket og Ar n t z ensom ansvarlig redak- for rassiaen. 11 stykker, 10 mann 
arveJigt-monarkillk". Og øå kom alle paragrafene, aom bYilet o~ tø~ a; bat M~i\ tt 1 . d. 0i l kvinna (som hadde vore pA 
trYIKet fodatninlen, .ikut borg.rretti,hetelle, . trakk opp linjene l1nj: vi h:: fu~~th1t~i~en IV en kontoret hjA ordføVren) rart 
lor den dømmende makt og til .lutt t IlminneUce belt.mmelllr Redakt"'r Artnzen har 20 An artrtelt~rft 0lk' tøkrd1e til i Oil Om i nAllv· 

, '" .. le e ~ o el u en ,ne ro • lastHlo, at in;en lov mAtte sia tilbakevIrkende kraft, at trykkefrih.t praksiJs i dagspressen. I 1942 ble desse var 4 NS, dei andre var 
bør Hnne sted, at ioolkrenkninger i næringsfriheten ikke bør til- h~n ansatt som re~aktØr av «stripete». Den 5. NS-mannen i 
Iltedm; ut husinkviøisjon ikke må finne øted, at jord og boslod RJukan Dagblad og 1 1943 ble Vossestrand, heradskasserar 
ikke .1' noe tilfelle kan forbrytes og at etendomllr.etten skal hev. des i~n. reddakstør tiidSigunVnmøhrspoS.ttertl, Olav Hole var utegløymd under 

. . . .. l ' 1·' esun. um . ar an a ~ rassiaen. net kan opplysast at 1m guni l tiden var det slik, at nlbe en, Grunn oven og Stor- ens presscled"f i Møre· og Ron1s· h d k Ol Il l 
. '" . era li liøerar av' o e VBl' iingstidende vor mannen. fornemste l.aning, Men det er 1enle dal fylke. bror til øtabsjefen f.h. ordf. Odd 

øidtm. lJibclelUl ord er etter hvert blitt krafUø.e, fordi dOll1ø jord. Som disponent i et dagblad, Hole. Heradskaøserar Hole har 
bmuw tjenere IIvek døn i ord 0i gjernw,. Grwmloven er berøvet hadde jeg dengang anledning til ikkje vore anmeldt eller ,;uspell~ 
lin majcKtet, fordi den rdennom fo1'tol~ninilkuJlfjter os åpenbare fl !Ø1ge . redaktør Arntzen. at'~ dert frå ,tillinga. Baki mot hun 
brudd pa den. ånd oa bokstaver blitt møll.pi.t, Ol Stortingstidend., belde.Det var en lneget van.ke- vart .jølvlagt neddyøøa 0i 

lig periode. Men det skal idng glØymd av Heimefronten for 
- ja, clet er blitt omfan".rikt, men; Selv dveraerkaøter lan,e Bies til Arntzens ære at han Vflr skuld han var bror til Itabøjefen 
økygger vad Ikunuing.tider. Og vi .ynt' å n.,rme Ol •• kumdng.- en god mann for pressen i Møre 0i ordføraren. 
tidvJle. I>ct merkes ikke bare i den dagl1ge, jagende kamp for ut. og ~omsdal. Og hane avis Sikk Dei 11 lom var fastsette økuI
kommet under formynderItatens åk, men ollsA i vurderinIlen av de veldlg fram i utbredelse, an'tllsa le sjØlvøagt straffast, ja til oS 
indc.,lige verdier. Vi fallet,for fristelsen Ul å aitere, hva humanisten ogH:~r~f; i 1945 i likhet med. flå Mmed skjotttast ftor &ikngiVle,rtii· .o'f &, 
A l W 11 kr '·1940 k t'd fid d J.. en - e er a r spo 1 sJe en mers . y er.. ev l ort 1 ør. Il ø: • eg er barn mange andre, tatt av vinden. -- hadde granska Ikuldingane på 
av .m slekt med et forvitret livs.yn, Alle verdinlålere vi er vouet Han har betalt sitt ærlige arbel· det fastsette vart 4 av dei fri
opp med hw: vp,.rt i ferd med å smuldre 0IIP, perspektivene er blitt de med 4 år av sin arbeidstid. gjeven den 16. mai ø. A. Dei an
kortere både bakover i hiltorien 011 forover i framtiden. Jeg fri,te» t~t~tzen er den f3rste .:tv k'd1 dra vart fri litt etter kvart. Ber
til il !li at vår IS. lekt er en rumphugget slekt hvor det litt etter litt ~o~:ktep~e:: so~e~e~~k~lør Il Jun re 2 NSd-fOlk vart stl'affadf. DCldl 

l d · d 1 fl . .Q eine ve fyrelegg og or . ve er g id llln i oss alle at noe utover ette iv nnes ikke-, har fått en oppgave som krever d 
l~n l'wuphugget slekt! Det er en hård dom, men den er sann- hjerne og hjerte. o:år ein kjem i hug kven som 

ferdig. Og det bør vi legge oss på sinne nettopp på grunnlovsdagen, Jeg fØler. meg overbevist on; var med Heimefronten og kven 
den som engang var Bragelyftenes og framtidsvonernes dag Un- Ett hans ærlig,e måte å a7beide p~ som var mest aggressive maida-

, og hans alltld aktverdIge motl~ 1945 k det vera ymse tOl'l.lyendc. minners dag for de eldre og den framstormende ung- vel' vil bli møtt med toleranse (g gane ,an k All 
doms r:;orgløse festdag. Vi har ikke meget Igjen av dette. }'olk flest forståelse i dagspressen Det ~r: ksojm Skut~lle tv~rlelfglrlansn aa' 1,,,0 
, . " ,,' enner l a la a e v sp .. -
feu'cr dagein, fordi det er skikk og bruk. Men bakom lurer frykten heder~~ og aktve~clig ~ hevde Bane hadde gjort stor forretning 
{or hva fremtiden vil bringe og misnøyen med forholdeneidug. Vi OPPOSISJonens syn l et frItt sam- med tyskarane i treskurd. Det 
er alle blitt mekaniserte, tariffbunne skatteobjekter for den omleg- f~ b 11 mi f bi d 1_ var lovlause dagar. Hadde ein 
lripende statsmakt. I gamle, gode dager var det en god skikk å t eg ehr 18 el dnte fort ntte-'Der noko mot ein mann var det berre 

, . , u over e e an e or se e og å melda frå til Heimefronten so holde tale for StortInget på denne dag med paminnelse om, at all utvikle videre det gode l!Jamar- t d t dn J t'l d 
. ' . var e or a. a l og me ntakt var samlet i denne sal. Idag er dette nærmest en ll'oni, for ~elde med «8. ;Mat., Jeg ta~l;;e.r kappLl'J.g av telefonlina til ved~ 

makton er flyttet over til departementene, direktoratene og LO. for den store tillit som er v.J~t komande. 
Det er dette som kalles velferdsstaten, demokratiet og friheten. mt eg ?lSbhåli per at vår nye r~dak- No etter kvart får ein inntrykk 

' . Ør Vl godt mottatt. t H' f t VI - de tituseners stemmerettsløses tog - ser og føler dette D tt kift k' tt _L av a mange av eIme ron en 
1._ k' d dr f ..J!' bl'" . e ese s Jer e er lLLul såg gjerne at dei ikkje hadde vo_ns Je mer enn e an e, Ol'\U VI er ltt årvåkne under fem ars egen plan. Det er en utviklil'ttl I k~' t d' 'd 194-
ff f f l d " 1'd l f i. 1... '.' . . -"t'/ I re a ~lV me l mal agane, :.l. :"1~:n~~., .. :~:t~~ Øb:~~;de_l~~ ~_~n~:~::~_O~!~~~~~_~~_~~~~e p~ ;~~:~/~~:rA «8~~~:l»na t~mr~~ ~t, ,d,et. er b~itt _h~tL~_is~x:g .~~ 

Dil ltONneUTORISIUIl 8KATTER 

fAr den almlnnel1ge mann til A gjespe 
a.V hApløilhetens utmattelse, og vi er 
kommet dithen at nestl!ll iugen vil 
tjene mer enn til dagt1n8 behov. Dot 
er resultatet av eVtllfcl'dsstaten:., som 
er det rådende flertallsdiktatur! ideal. 
Nå påstår de som skulle ha greie på 
det, at alle skattekilder pA. det nær
meste er uttømt, og da får finans
ministeren nøtter A. knekke. Men -
en skattekilde står ennå tilbake, og 
anvisningen finner vi 1 en meddelelse 
fra New DehIl. Myndighetene i Karnal 
distrilttet nord for Dehli har fremlagt 
et lovforslag etter hvilket alle fødsler 
i fremtiden skal beskattes med kl'. 2.00 
pr. nyfødt. Begrunnelsen er det store 
befolkningeoverakudd, Bom man tror 
l. kunne beirenBe ved denne konti,ka
'jon, altd. pl. ,ett ai vi, en fornøyel.." 
,katt. Vt henleder A·partl.et, ,kl. 
portu. oppmerk.omhet pl .aken, 

MANNEN MED DOBBELT
STEMMEN 

herr Ok.vik, har be. økt Trøndelag og 
har under litt opphold avlagt visitt 
hOll Johall Nygaardsvold. 'fil regje
rlnglorganet eAl'belder-AvløQ.Jo IIler 
Dobbeltøtemmen: .. Du velL det gjør 
"odt ... frlskt\ opp gamle mlnnel' . __ « 

bAd. om dette 0i' hint, Dlf l.rU, med 
lin lom Johan Nygaardlvold, for hva 
han i k k e hUlker er ikke verdt A. 
huøke.:. 

Det er mndt ... gt en freidig OYe1'
drivelllc. Johan Nygaardsvold har 1 
0.10 byrri.ltt demonstrert en farøott
l1knomle hUkommelllclll:lv!kt, da han 
lom vitne unde.r cdl! ansvar benektet 
A hø. sett det Viktigste dokument lom 
ble undertegnet under tyskernes o}{ku' 
pUjon av NOfge, nemlig kapltalu
sjon.avtalen av 10. Juni, unuertegnet 
i Trondheim og .endt til l.ondon 7. 
august lamme år. eJeg har aldri sett 
kapitulujonsavtalen, hverken 1 Lon
don eller etterat jeg kom hjem,» sa 
han i retten, men den bæl'er ikke desto 
mindre hans signatur som lest og lig
ger i UtenrikSdepartementets lukiv 
med jnr. 1147/40. Når Dobbeltstem
men sier, at hva Nygaardsvold ikke 
husker er ikke verd å huske, så er det 
kanskje noe 1 det allBtevel, for den 
avtalen brakte skam og skjensel over 
regjeringen, som flyktet fra. ansvaret 
da det knep lom verst. Og det vil bli 
huøket av alle ose andre og 1 Norges 
historie oglA. 

NAR DØDE JESUS f, 

Når ble Jesus henrettet som lands
sviker? Dette spørsmlU hal' vært be
handlet av engelske og tyske astrono~ 

.erne forlanger det. Regjeringen og 
borgerpress~n raser mot dem og taler 
om forrædori, men d(,t er som vnnn 
VA {Id sen, Og det er Iklte til å undres 
ovnr, for ltommuniøtene val' gode nok 
1 den fOl'tumleue tid, da det gjl11dt A. 
kneltke alle NS-folkene, Det val' lWnl

munlstene, regjeringen fOl'trlnsvlø 
brukte som bøddelvakter 1 de politiske 
konsentrasjonsleirer, og disse karene 
kunne sitt hAndverk. Kyniske nok inn
rømmet de, at neste gang ltom kanske 
turen til dem selv. Men det tar visst 
tid. Vi lever da i et demokratisk sam
funn, hvor alle har lov til il. mene hva. 
de vil. Ikke sant? 

DEN nøDE DO~IPR08T, 
DB. HEWLWI'l'T JOa"lSON 

er att.er på tapetet. Forleden hnhlt han 
en tale ved ull!ver"itlltet t };.Ydney, 
Under donn.e nevnte ha . .n <:kd",rf;11 aV 
oppOIII.j()IlCn l det ellgdp;IH) V1'lt'J(t
menb. En av student em) gr'jp Qrl!'lt 
og spurte: «Hr. domprost! KIU\, Do 111 

meg navnet på ledel'en av OPIJosiHjonen 
i Sovjet-Samvoldet?» Dot lmnul1 dun 
røde dompl'ollt Ildw, og: dl'UIH,(j er 
hil'ltol'lon fQ.rtult. _ .. M"fl tll'1l liMt 

f()l'il.nledlg~ Vll4iitJ n,fkhljOllfll' "g~" 

hol' hj'JTnllllJ. Vl lUln han 1 mlnniJ (,n. 
den forlJoldøm{lre 110m utgiltk l Hd5 
om ut forllvan'nl fol' UH l'oIlUIl){ i'ol'" 
fu1a'te ikke måtte drive 1IlId('rnølul11le!1' 
1 sinE! k11r.mt.wl /link. ,rul'hltl'ne. 1110In l 
egerutltap av tOfllVal'l:Hl Ilkullo lia }lliltt 
Ul A. tl'okkl'! ft'am alle !onnnd~nd!) 

momenter, fUlgtl'! pnrohm. Det. bIt! 
ingen 0PPo81ejon, ja forllvn.rerno !lte 
endog i mango tilfeller med 1\. fr/I'HU,rO 
rett.en om slt.t «1l8.8j()!lf.l.\e;~ Illllnclttg. LQ 
dtlrfor lkkø sl\. ubohel'lIlt\Jt' !lV dom
proøten. Han liar I!to!'t fillgo. 

DE' l' HAU" ÆRT S'fOn M'l'iUIF~1 

ford1 berHn'"rno med. Adenauul'l:l NUll
tiende f:lHm!ykker:, .. ng tr,:djo ve!':; av 
dell tyske fedrelandssangen, Vcr.~1't Iy
dere i oversettetIse slik: «Enighet og 
rett og frihet for det tyske l:edl'eland" 
osv. under hans besøk i riks~ 

hovedstaden. Selv de alliertefl hoy
kommissærer (typi.s](e Terbovcncr) et' 

gerll.det udi raseri Dot Cl' do. også 
måte på f!'øidighet il. syn!;e nasjonal
sangen i et okl{upert land! En hvit 
mann, Randolph C h u r c h i Il, sønn 
av Wlnston, protesterer i «Daily Tele
graph» mot «den vemmelige hum
bugen blant dem som vil ha det til at 
verden er chockeret over at tyskerl1e 
synger sin nasjonalsang». Og han. 
fortsetter med å si: La. oss fOi' et øye
blikk tenke den utrolig o tllnk<l at 
England var blitt beseiret og olt1mp!;rt. 
av fienden, Var det i så fall ildte rent 

mer, som er kommet til det resulta.t at naturlig at hver og en av oss benyttet 
h"n rlArl... nil. knn",t 7 ,mril liT' Ril enhver anleuning til å synge God 
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{or hva fremtiden vil bringe og misnøyen med forholdene idag. Vi opposisjonens syn i et fritt sam,- med tyskarane i treskurd. Det kanskje noe i det allikevel, for den mann, Randolph C h u l' C h i Il, sønn 
Il 'bl' k ni te t iffb ~1._ bj k f d funn. . ' var lovlause dagar. Hadde eln; avtalen brakte skam og skjensel over 

er a c ltt me a ser., ar unne __ tteo e ter or en omseg- J eg ber alle ffilne forbindelser noko mot ein mann var det berre regjeringen, som flyktet fra aIllJvaret av W1nston, proteslerer 1 «Daily Tele-
gripende statsmakt. l gamle, gode dager var det en god skikk å utover hele landet fortsette oS å melda frå tI 'l Heimefronten so da det knep som verst. Og det vil bli graph» mot «den vemmelige hwn-

h k t U andre og 1 Norges bugen blant dem som vil ha det til at holde tale for Stortinget på denne dag med påmiDtD.else om, at all utvikle videre det gode sa~ar .. vart det ordna. Ja til og med us e av a e oss verden er chockeret over at tyskerne 
makt var samlet i denne sal. Idag er dette nærmest en ironi, for b,eide med «8. :Mah• Jeg ta~i(er! kapping av telefonlina til ved- historie ogøA.. synger sin nasjonalsang». Og han 

makten er flyttet over til departementene, direktoratene og LO. for den ~ore tl~t årsom er dv~t komande.. NU DØDE JESUS? fortsetter med å si: La osa for et øye-
Det er dette som kalles velferdsstaten demokratiet og friheten. meg?g. per a v nye r~ - No etter kvart får ein inntrykk 'blikk tenke den utrolige tanltc at 
.. ' tør VII bli godt mottatt. av at mange av Heimefronten Når ble Jesus henrettet som lands- England var blitt beseiret og okkupert 

VI - de tituseners stemmerettsløses tog - ser og føler dette Dette skifte skjer etter min, såg gjerne at dei ikkje hadde vo- sviker? Dette spørsmlU har vært be- av fienden, Var det i så full ikke I'l:ut 
kanskje mer enn de andre, fordi vi er blitt arvåkne under fem, års egen ~lan. Det er en, utv~kling re aktivt med i maidagane 1945, handlet av engelske og tyske astrono~ naturlig at hver og en av OS3 benyttet 
oUer og fem etterfølgende ars lidelse og forfØlgelse. Vi trodde pa som vil fØre «8. ~al» til ny At det er blitt hat, tisking og mer, som er kommet til det resultat at enhver an1ellning til å synge (,od 
grunnloven og de høytidelige internasjonale overenskomste.\' og framgang, flere sell'e og større hvisking er no SD. Men me «ut- han døde på korset 7. april år 30 save the King, hvor meget det cun 

Cltyrke tt å "kk' . e. v. t, Etter de tre første evangclier handlet i pakt med denl. Men alt falt i grus og vi står på våre " " ,. k' p... støye» m vona, Ja l Je vera l skulle irritere våre beseh'cre? Selv 
. . . ..' Med disse linjer øns er Jeg Vtu. tvil om at sanningi må koma er 15. nisan nevnt, og det var nymåne- om vi aldri har kjent ne(ierlageUJ 

brustne ldealers rwner og speIder forgjeves l landet" og den vest- nye redaktør god kamp vide.x·e. fram og full oppreising dag og er utgangspunktet for bereg- bitre smerte, bør vi vel kunne vise 
lige vcrden.s skumringstime etter håp, etter de motige menn som Kristiansund 12. mai, 1950. • S.... ningene. - Den romersko rettsstat tilstreld{elig generøsitet og sund ior-
kan skape rettferdighet, trygghet og fred. Det er således ikke meget Nils Vikdld. forfulgte ham og jødene ropte kors- nuft til å. la våre slagne motstandere 
,j, h f fest, korsfest, og fikk ham utlevert få gi uttrykk for sin patriotisme pA. 
Ill! rope urra or. S d til pine og død. Det økal vi ikke glem-

D t h k k · f t l' t å i d il d me eD O~ den mest naturlige og ufarlige måte. e Øres ans le ormas e 19 usette f en Bg, lom . . me, vi som har måttet dele hans skjeb-8 M ·A . sier han til slutt. Og det må vel alle 
skulle og burde være pl'eget av fest og vårens forventninger. Men • al _ • S hk' ne i mangt og meget, og llk.esom han være enig med ham l, ogsil. do met3 
vi l~r ber"vet barnetro"'ll pa" Kel'ser"'ns nve klær. 'Jl' vet, at _lr, .. 1 "l' a er n har vært forfulgt av tidens presteskap Ild 

il' '" ...." l' -,iq • binders og alle andre larm øse emon-
nå frem - eller kanskje heller tilba~e til frihet og rettferdighet, avholder konstituerende ge- og den oppagiterte folkemasse. straajoner under oltkupasjonen av 

neralforsamlina l Trondheim. Arikk l . l' 15 un ma vi selv ta vår sak opp på bred front og skape en samfølelse og 4. juni,· e en l av sens nr. ~ HVA SA MED 1i00UMUNISTENE'l Norge, som ikke på. noen må(~ var 
en tro på folkets og vel'dcns frihet gjennom uavkortet hevdelse av Nærmere senere. derovenstående titel ga en over- så hard som den tyskerne gjerlnom-

bevisende orientering om den De var evig din med tyskerne under lever. 
grunnlovens ånd og bokstav. Det er våre nænneste mål, og om For innbyderne ulikhet for loven som det på- okkupasjonen, så. lenge den russisk-
dem maner vi til samling. Kan 11. mai være en påminnelse om NILS VIKDAL gående oppgjør er fefengt med. tyske pakt ennå stod ved ma.kt, og de B. 
dette, sa el' dagen en fest verd. Kanhende vil det ha sin J.n- forlangte krig på kniven da det stem- 18pen og _ 

.. teresse å referere også et annet te med russernes interesser. Men i dag 

Vi takker redaktør Vik dal 
lor hans innsats. 

Uønsket vitne av .. Smedens., professor J. Ba~ forsøker de å opphisse bryggearbeider
che-Wiigs, forhold under okku- ne tU å hindre 10Bsingen av amerikan-

Forts. fra 8lde l. 

I det merkverdig fordomsfrie pasjonen. Hadde 'professoren ake våpen til vårt forsvar, fordi rus- Disse fire ord er «Vær først på 
tidsskrift Spektrum, nr. 2 - 1950 måttet lide den tort å sitte på til- pletten». Dere skal med andre 
skriver Haakon Meyer en meget talebenken i en vanlig «lands- b' M d tt ord være foran alle andre nal 

sVl'ks,,-sal - på like fot med de norske produ Jon. en e edet gJ'elder å gJ· .. re noe godt. interessant artikkel:, «Foran b f t 'kk h Id" 
ordinært tiltalte - så ville en var are ora lee e enne Dere er på det rene med at alle unntakelsesstilstanden septem- store industri skulle stoppe og' '11 Nils Vikdal har i disse dager medlem av NS tok hele retts- ber 1941». Det heter her bl. a.: holdning som den nedenfor ski!- andre skal være sm e mot 

fratradt som, ansvarlig redaktør oppgjøret under behandling på _ il; Under lagmannsrettssaken drede ha kommet ham dyrt å dde norbsk1,e abrb~didleØre som fØlge dere, - far, mor, søsken, ka-
av .. S Mai» b d f t D t skull t tå D t 'li l't h tt t o fØ erav l ar el s se.» merater og lærerne .• Te,' skal . . re ron • e e mo og mot dr. Schiedemayr våren 1949 s " e VI e le, a. ny e a - Det var en del godtroende I '" 

Pa fallrepet vil vi takke ham kampglede til dette, og ingen av hevdet _ etter pressens referat re l marken at aktlvlteten skyld- dm . It sentlig i nok være snill hvis de and",,: er 
for samarbeidet og ledelsen hit- delene manglet. _ aktor h.r.adv. Ole Thorleif tes Ønsket' om å hindre arbeids- n~r dr e~ - ~ ft og v~nformert snill først tenker dere .;;;iJ;kert. 
til, for det mot som han viste da Nummer på nummer av uS. kole- Røed, at J'eg var den fØrste som lØshet. I en NS-manns mund er mIn e rams u ~ Det er fullstendig galt. En spei4 
han v oktober 1947 begynte ut' tt bl dt t A sl l'k fØ l tt' d POsslsJon enn professor Bache- der skal alltl'd være l'ØI'st pa" 

o. - n~» e. sen u. v ørmger festet de tyske myndigheters en s l an rse anse Jevngo Wiig _ som var dumme nok til l 
givelsen av uSkolenytt», og for pa avslørmger fulgte, sannheten oppmerksomhet på Viggo Han- med en bespottelse, so~ en torn å t o t h ar et fØlgeverdig pletten, han skal være snU 
hans utrettelige arbeide, for de tok seg fram -: og snart ble steen. Gjennom fengselsmyndig- o ggrunnlØs unnskyldmng uten k.sr a l an v først». 
store personlige og Økonomiske «Skolenytt» for lite. hetene skrev jeg øyeblikkelig til noen som helst realitet. Det er e B:~:'Wiig har gått fri for en- Alt det andre kan dere gjerne 
ofre han har ydet i disse år og Tirsd~g 15. juni 1948 trådte så lagmann og aktor og anmodet bare når ordene kommer fra e~ h T dadel o påtale. Men hvor glemme, sa biskopen. Vi går ut 
for den usvikelige troskap han «8. Mat» frw;n på kamppla~sen om å bli fØrt som vitne, idet jeg «god" nordmann, at de synes a \i er g h d fra at de også skal glemme hans 
har vist vår sak. som trykt aVlS. Det var ~t klem- gjorde oppmerksom på, at dette ha en valØr som krever hensyn mange år og hvor mange un ~e ord til speiderne. 1. juni 1945, 

}'ørste nr. av «Skolenytt» åp- p.eløft. Opplaget øket. levnt og var eneste gang J'eg under hele og respekt tusen kroner er de andre blItt som ifØlge «Nidaros»s referat lØd 
net han med et klart progr ikk t d b d t b I f 'f kl' t'l Ett belastet med? De som sto hØve- slik' am s er, -:- me ar el ers a eD rettsoppgjØret hadde stillet en en o r armg l rs a s- l' t'l f h pr fes . 
som han har fulgt til .denne dag. vokste og mnholdet ble mere og slik anmodning. ningsdirektoratet (ved lagmanns- 1gere l or ugg, enn o - «Husk derfor, når eIere skal 
Dette ha~s,program vll være var mere allsidig. Jeg mottok intet svar". rettssakfØrer Ole Torleif RØed) sor~n i det ~ye~~l~k da. de~ avgi speiderløftet uAlltid be-
retnmgshnJe. Når «8. Mai. tross alle vansker den 13. oktober 1945, sees pro- «,bllb?e" rett er 19 et svmge redt», at de;re skallæge det 

.. SkoJenytt» fikk en rivende ut- tross hån og terror nå utkomme; o fess or J. Bache-Wiig å ha uttalt sm ll,e? ,som er ødelagt og rekke ut en 
vikling. lJet .lille .ill~gale~ bla.d I hver uke med et opplag på 10,300 i hans ånd. Malet er som ban bl. a. fØlgende angående sin del- Anel, sa~arbeld og samarbel~ broderhånd, ikke til nazister 
ble han~ret Side fo~ Side pa skrI- ekcmplarer, skyldes dette i før- skrev i «Skolenytt •• første num- takeise i Administrasjonsrådet: ~r nok to tIng. Så meget vet VI eller. krigsforbrytere; ikke til 
vema~km - stens~lert og spredt I ste rekke NUs Vikdals slit og mer; «Jeg husker spesielt at den 1 dag. alle dem, som har gJort urett~ 
først I hundre, sa l tusen eksem- offer. lIan har med dette lagt «URETTEN SKAL GJØRES norske tremasse- og cellulose- Halll Nilsen Herstad. men til det gode - -n 
!,lurer. Det ble. en. fanfare over det grunnlag lom vi andra .kal industri var meget vanskelig Vi har ikke sett dette referat 
~a~ldet, og. de fod.ulgte begy~te bygge videre på, GOD IGJEN- stillet etter den tyske okkupa- dementert og må derfor, gå ~t fra 
Igjen a løfte hodet og fatte hal'. Hans virke gjør at han må for- Så ber vi våre leiere om fort- "jon. Vi var avskåret frå våre Husk at d~t er en korrekt l,oen,glVc1sc 
Oet var da D(!Cn SOD1 våget å tal o late den daglige ledelse av satt å vise oss tillit o, slutte opp tidligere markeder, og vi måt- av bIspens ord. De sV,ed l hve~t 
.Uoma midt Illlot... «8, Mai. men hans kampånd og om «8. Mai.. . te eksportere for å holde in- at ved en annonse 1 «a. MAl» fall d~ngung ?e ble kjent .og. jll~ 

Hvem var så denno mann? Det innsats for bladet blir igjen. Vær med å øke bladets utbre- dustricn i gang. Otte's syn var rekker De ut over hele landet. drog hl å u,tvld? brcschen l lw:k-
vor lroror NHsVikdal , l\.ristiall- Vi takker ham for start O&, deise og dermed tilføre det fort- også her at den norske tre- Averter derfor når De har noe ens mur. hr bIspen nO. kom mot 
Huudl.CIl av de SOUl ~le ~Hcr for tnnsa.ts, og vi ber ham røli." 09S latt styrke i k. Bmpen for rett Oil masseindustri måtte holdes i å selge, når De søker arbeide el- på bedre ta~lket', cr det bra for 

dl'U MInde uh'c.UlfliklUg 1 lærer- videre på kampen. vei. VI skallannhet til vern om Grunnloven iani, og je, anlltren,te me". ler nål' De selv Ønsker arbeidere ham. ' men VI er. bange for, at det 
.tanuell, oø lom uten 'v.re Ul ajlqj,ld love ham ,. ub,ld, 0l m.u,.,r.ttliIlIWM. 'Ol ., 'tl.klaa.cl.kwl, IV" diA 'U,,, !unklJontlrer. er i lonettte liliet. 
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AVERTER Nr. 18 - 4. årg, 

UntagelsestiJstanden i Oslo - -IHjemmefronten begikk mord. BESTILLJNltE.a PA, 

Overrettssakfører 0, Lindheiml boka 
.. 

_____________________ r_o_r_t._._f_t._._._,d_~ __ t. __________________ ll.--_____________________ r_o_~_·_._'_r. ____ d_e_ ... ll ______________ __ 
_ rt øLd 

DE TO OG 11N M&~N !110m de en kontaktmann til aeutral .. 
'beidet misnøye ga dette øtøtet til samtalens lØp kom. han ogsA inn vaf tnd~Jt dem. av mU.nr~.5 ledel!~rt Oi{ de forel .. lin.Pl.4J~ 
den protest SOUl lå i arbeidernes på andre ting mell det liHger ø.kJljon.utval~t dro .trltkl t.u nin; .f~J!' .h"lm. V ,nlkmmrumdil!i 
1ravær fra arbeichiplasl'len. Døt Cl' uhm(or deune. nrtikkiJ]/J ramme, Id •• N • .N.ø hJettl, Uer øpurte d.e! ble også vhlt -forhørllrettsprø .. 
mulig det bak arbeidernes ak~jon OVEHALT lIVO.H TYSK MAK'!' 'I fø.røt forgjeves etter benne~ tokollen- Bom de hadde saU 
lå noe mer enn det alene fl få'l HADDE merket en nye signaler Illt.'Jl moreu som "nakket 1'1100 opp. Kontflkth:loDnen svarte, 
beholde sine oppl'innelige melk- i okkupasjonspolitikken, og i morderne, gu, dem lutet anende at alt dette var uten h()tyd-
rasjoner. Under alle omstendig~ Iland etter land .ble vo~del,ige tilw Wlderrctning om når hun ville ning, frk. N.N. var nå engang 
heter ville de streiklmde arb el- tak truffet for ti umulIggJøre en være hjemme, På det oppgitte dømt til døden, og de hadde 
dere ha måttet bære det hele og! samlet opptreden. Overalt var tidspunkt troppet de pånytt bare å utføre jobben. Dermed 
fulle ansvar for den ulvkke som ofrene for de tyske aksjoner, opp. Det var også denne gang forlot han leiligheten. 
unntakelsesstilstanden ol utløste, nettopp de menn som de tidE-l moren som lukket 0llP døren. DE TRE SA DA TIL FRK. 
hvis ikke årsaken til den tyske gere hadde pleiet det beste sam· I Hun ropte pa sm datter, og cht N.N. at når hun nå var kom-
aksjon hadde sprunget fram av I' arbeid med. Disse ble i først .. e hun kom, gikk moren inn. }'rk. met opp i dette, måtte hun 
helt andre fakta, enn de på-. rekke rammet av de strenge N. N. var i abu. husldær og I ekspederes til Sverige. Der 

Rettsoppgjøret og oj~:'nrelsingsprogram 
kan øendC\18 til Forbundut for Boe1a1 OppreIsning. 
Pri,. kr. ;i,50, Inlltektøu tilfaller Forbtmdet. 

HRO:A.R HOVDEN skriver til forfatteren: 
3. ~J . i~.,·,,,~~1 

lØ·" ,~, ... I. ..... LA.~ 

.. Et pionerurbeid, en klar, konsis og positiv bok, som 
hører hjemme i bokhylla hos enhver som er rammet 
av «rettsoppgjøret» og er interessert i den litteratur 
som har vært skrevet og skrives om dette». 

Gårdsbestyrer eller forpakter 
Nuværende gårdsbestyrer må slutte grunnet sykdom så bestyrer

stillingen således ledig. Eventuelt forpaktning. Gården er på vel 
100 dekar innmark dyrket. Kulturbeite. Mulig intelcsserte henven.ståtte. Arbeidsnedleggelsen ga l straffer. tøfler. I "ille hun få det utmerket til 

tyskerne det påskudd de trengte, H,os oss ble gjennomføring, ~v ETTER PlANEN BAKTE krigen var slutt. Hun festet til-
forordningen om arbeidsforhold aksjonen hverken betrodd Relcrts I MANNEN FRK, N. N. et brev I tro til det de 58, og skreveUer JOHAN FINEIDE 

der seg til 

og Haagkonvensjonens regler kommissar eller Rediess. Utad l for å bortlede oppmerksom- I forlangende et brev til sin mor Finneidfjord 
som pålegger okkupasjonsmak" hadde de myndighet og deres I beten - og dermed ga han l hvor hun fodalte at hWl reiste --------------------------
ten plikt til å sørge for ro og navn ble brukt på beordringer henne et voldsow,t slag i hodet· til Sverige, Hun påla også sin Ah· d h· l 
orden ble brukt for å gi aksjonen og når det gjaldt benådninger. så hun besvimte. Deretter bar mor om ikke il melde fra til r . el S Je p. 
skilln av rett, Hadde ikke ar- Men dette var den kamuflasje han henne ned j bilen som ven- myndighetene. Brev.tt fikk 
beidsnedleggelse funnet sted som den virkelige aktør. trengte. tet med motoren i gang. De moren i posten. 
ville aksjonen blitt utsatt med l god tid var der fra Tyskland kjørte så til Bin dekkleilighet SAM1'U~ KVELD KJØRTE 
den sjanse som alltid ligger i en. sendt opp er. av Hjmmlcl's mest I Dr.v. 117 B. DE TRE, frk. N.N. til dell iidli· 
utsettelse, men i en eller annen f betrodde folk, S8-0bergruppen- IrRK. N. N.s MOR BI..E før,.t "ere nevnto bro. Uuu ble 0Pl'. 
torm ville slaget føl' eller senere I fi.i.hrer Heydrich. Han haddo be-I,. otter omlag :W min. °llpmerlt- fordret til il /Stige ut av bilell, 

d f tt cl som på at d.llttere.u V8J' fo.r~ i l d ~ ikk ha falt og ganske sikkert ram- 8temto opp rug og om aen el svunnet. Uko t~tter fikk hUll (tote Sil «at man ior li er-
met like hårdt .. Den tyske a.n~ mY~l(Ughet .. De tyskere som lånte (~n tele(olloPJlringnUJ.g fra ml heb "l'yld mAtta skUto bU ... Sa 

Frontkjemper eller annen N.S."mann, gift eller ugift, får arbeide 
som gårdsarbeider straks. Bra leilighet. Betaler tarifflønn for folk 
med' litt øvelse. Henvendelse snarest m. oppI. til 

Trygve GjelsvJk. Jetlbehn øt. 

Restopplaget 
klage. mot La.ndsorganisasJone1l.s a~sJonen 8lt~ navn måtte spille I av do tro. nUll hle da under- gikJ{ de med pikoll MOUl frem-
ledelse var oppkonstruert og h\ tJenerens frll1e, Den dag unn· t' t tid t.4. doleø ante bed og ingoll fore ;';' bladet «Skolen,tib i bokform, undet tittelen «Døt friA ore} l en 
ut"'nfn... t11.11.~.. lund. AksJ' onøn li!~ - takelseshbtulldcll ble rwblålilt I t'(\ .;0 I om 1\' umnCI!I l\ ,~(~r il l K t 1 l . .., .. '" v.... .. b I A ni.l~e var l noøu fue, m'm hl" u.t Il)foen. o~me Ul VVtll!1 Id 1)f68110», leveros nå omgående lwJ'tofl'H.t for kr. 8 ... -~, "J~lrM i 
get' forsåvidt på samme plan som I forlot hun Nt'rge, for scnOl'e dot tilflJj'llt, hun (dnttoren) aR den ene frk. N.N. et k."nltJll fdJI.H:l'ker. 
dksdagsbnumon i Berlin, Hen- bli mynlet i et østeuropeisk land. "Ule bil drcl,t strak .• dorlimn .ln~ mod et .. t~t5dlht"(H'''' men .~Hl.t.()hmytt» var fOl'.lfll.PEl. rell. fo.r.' «8. Mill:. ng bl .. fl;!'dii!i\ert: t 
sikten val' å knuilo en vordende Angstskriktme !ta en brennonde UlOrntt ll,umddf,n . b(frtrør(lll~n blykulønJprlltt vflikk 011 frk. th~tt6 blt\dø Aud, av l'c!laktllll' Vlkthtl. 
og hlnbl.tt motstlllldagruppø 1 landsby ble hallll begruve!SQfl- __ "lIor ønn,h.kot om d611 til N.N .. !IIkrek hmd.nrt bakk dell . Boken ium.hulder den I'IvtJHfli~ke rettslærde, IJl'ofeøaor v.Wald .. 
f~;dllelen, Selv om ikJm ukiijon0tJ hynme. andre UletUl""J,er • .lUorc)fi bli' ene opp 011. lyddemptt pistui kJrch's konlduøJon vii betonkningell Ohl flllV,t,mdt.lhwH RV .lHnd8øvlk~ 
1 Oslo for tYl:lkcl'ne falt like hel- TYSKERNm FpnTlG LYN· så. slucmt ilt hun wutbt Il og skjøt helwe "jenuom tln- anurdningou, det fieuHilsjollelle ktlpltuhlKjollsdokumtmt og m. m. 
dig ut som riksdagsbrannen, opp- KHIG .. --- Når de gjexmomføl'te melde fra. om det som var dingon. Deretter ble hUll kastet «8. MlH» - J\ristlansund N. 
nådde de å få likvidert eller aksjoner av politimeSSIg art kom skjedd. En av frk. N. N.s tøf- over rekkverket og !led pa --------------------------
uskadeliggjort folk som ville ha disse også som lyn Ira klar him- ler ble senere funnet utenfor isen. l\1orderne bekymret seg S o kl 
betyd meget for den sarnlede mel. Noen få, kanskje en alene haveporten. ikke det ringeste om hun var pra ærer 
motsta..'1.dsbevegelse, som siden I visste klar beskjed, andre ante I LEILIGHETEN PA DIt. V. død eller ikke. De regnet selv- o. ' 
vokste fram. vel noe på grunn av politiopp- ble frk. N.N. forhørt hele nat- sagt med at hun skulle falle edsv. norsk-tysk translatør, ca. 20 ars utenlandspraKsIs, søker 

I DET FØLGENDE VIL JEG bud, men ingen utenfor den inn- ten om hun hadde arbeidet gjennom isen, men det ldorde beskjeftigelse, evt!. som, korrespondent eller hUll lærer. Beh(~l'I3ker 
FORS~)KE fl. påvise at unntakel- viede krets visste noe om hVll som angiver for Stapo. lI'or- hun jJ,k"" Liket ble fUUllOt dor 011go1Itlk, t.ysk., fransk Uytende og korrekt, stcllograf, UllHJkin-
8elllatlMQud~n i 01\110 høHten lJom viUu skje, Jeg skullo anta høret førte Hl ut de kom Hl dnt døl fult. ølo:lvcl'. Ikke titll. N.S., num motslandm.' av '1.l'oUeoppgjøl'l.,b-. 
1»41, fla tysk sIde var forbfJl'ude ut 11l11'llnwnn IIt,lm opphuldL n0l:' i roøuHut Ilt bun ikke JUidd" liatøl' endt ugJcml.ns kJØ1'to lJUl€!1.t lurk. "SVl'ltklmrol'lI', HI'. ltlU. 
før (lgt oV4l1'hudet VGl' tnlo om li:nRlulld llllthH' krlgfi'1J kan ol dlllt gJ.lrt seK ~I\yldl", i noe øV il!!" llwrderue tilbake til Ur,v. 111 - jO; l. 

nUEUll nrblilithmedleggelsQ, og nt !1tltnntf) om tmgelakuuHlueno,~· t.ydlllllJi. Ne/illo luot'li@ll tUkøJte ldJ .. :.r?n"tt!lkl.t~v8(rl:~.pl)~'t~nOU1 .. Jl.ul~;.~t, BYD n I- n' g S' ar' b e" I~ de·" re III nta.s S·. t ra·· k· S" ø~lvø aksjonen lkku boroddt~ pl". Den nouke regjodut.{ ot( nOl'IIkE' .... - __________ 1_.... ." l ",,,,, ril' ,,~y .. uv 

flOd lokølt n01·.k forhold. Like- reproøentatltar for . offiøenJkol'p~ .Uks . 
løde. ltt fiordmttln, ullnjlQtt hvil- I!Itlt ble neppe odentcu·t om de Ord pd rrrunnlovs .Selv øm det b.t vløt ø,g.t øvl1ldo folk med .. ode aU.lit€lr øom klin lrb. øelvøt. ~(}l'e .. 
ktJn poUti14k frakijon de tilhØrt. engulf,l.ko . l'l\ldut . låns' . u.orøk~- U • I. hk. N.N. ikke Vil' noe u vikU" trekk, •. ltmll'u' ugsA pAUteUr lærvHlilf. lmre~utt, '"""'" Den _kalte 
ikke kan p/Uollgea noe medlUl" kYlilt~)'li eHer mf'!ddelt noe ,gom dagen obj"kt, ., .Vllt il.k8J{liUm illUk.· fiuJlJnø.ltl lmh.ln!UI htl.l' hl~tI .. l} b"t}drunr. I.nv. " .. . . .. 
IlVl:'U' t.or lumdiu"øn.o 1 lel;1lemU01' hnll1t .v betydning O1n (hm t)t!w • vol av f4tur verdi 110m t1'lulu,,'*, b)KMttI. Aølttk Lhm, Gut. TI'M. um a. 
l UAl I O l' '1 k l t 1 1 Ull ill. r iN. r t $' t. 6 n 111"11' t $01 m f lO rp' -'.it un • "'... s O. . sg li a geJH:llU fl all!~ vanN'. p t~ (!tolga!' lJrl:WhhlRllh!'l iunlttt\ .. 

1J.e.t.· .. ~r Ib~u.l'd '. tro fl.t uun.",kQrt 1.l.k.O J!t(l om do.plamlt thJt.II.l.ingsdl't'l.I.J9, til .PI~der '.t\ml!jh~ tlA fUi'bllndtlt var d1M!l9 tre l>rJft,.lån JOl, .. U'[nl'lllonlor 
t .• kel."si;\.i]sl,llndetl mmi sint} me~ 11wmnwli/;l. II Elllgelak.a mllltwl'poHU HkJolLll> HllI'l) lUenn blitt av den uvettige og J' dl'" ... N' .. k li! Ak .. U U U .. . 
i l 1 f l d e8'. eponorel' . or~ ""Vrtt ~ . . . 

unf.{1lI1øst stl'tlngl'J IItnlffC!l' hI1Cdf1 I;'YS el mod. ... i Nu, da det p~ne, det vyn(EllIgl. k~llislu.t 11l'oPQganda ra· ,on on, Illkoll.) OK AlS Atnal!'OI'lag, i st"8 l'rlkløt lta b~t1lt kr, 8,-- pt'. 10U 
.in Al'lJalt i lokala f()l'hold av ba- SEl.V lU .. li: JJi:a 01\'1 MOR'I 5Iun .. , at de Itled kn~tU .blod ~Utlile myr- Illulv huvverdlllt1 fh'llll1!w. nUm tJut'lklut .. IJml rot kr, it~--· . 100 

m 
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rø1:~d;t- (;~;~~h~~le-t . 'V-al;--tal;- ~m iii~~j~~~d-~;~~e; -krlgZl~ kan el ,lut ~j:;t~;;M ";kyi,ti; i a;;;; ~~-·b': 1tlorderlJ~ tUba". til Ur. v:' 111 _w ______________ ... 'IIiIIo' ...... _. ___ ' .-· ... i .... __ 

tlUen llrblilidilllSdlliJijgelse, og ni ~IiHl1nU) o.m ellgglidummueno, -~ tydnIng. Ne"iQ mor,.*, tUkalt. b t og .krev tappurt oUl 1I1lv1- O· yg n' Ingsarbeld ere I rlnfa.s straks Mtllve akt4jonen ikke berodde Pl~ Den nonko fegJr:riuu og norske _. et.tiuaen. Bapvurttn .1uUet 
110G lukalt n01'sk forhold. Like- refl'el.lentanter for. off1Il1Ql'fikol'P· ,Ukl 
h,dlll at nordmenn, uanlett hvil".e ble lUilppe orhmte,l't om tie Ord pd grunnlovs .I,l, om dit bar vt_. 'ft'.' 0vttdo tolk med ,od. aU •• t;r lom kall arb. lIllvIt. fore .. 
ken politi Ille frwjon do tilhØrte en"elsko r&lider langtII nor.k~.. • frk. N.N. ikka var Døen. viktla trekke •• Innta" 0111' plllteU. larvll:li1t llbna.utt ....... Von ... kalt. 
ikkø Un pAl.,,"I' nOI medall" kYtltClU, eller m(!ddelt noa 110m d ObJIld, ., va, IklJUhlJl IUlk,. I1Il.jonal. liøldniul hlit' iq-ou. b.tydn1111. HGatv. . . 
øVIU:' t.or hCmwllgene i Itlp'.mbtJl· holøt ttV betydnIng 0111 d"n en" agen., vel av øt", verdi.øm tt,nittl", D)'lltil. iblAk lA" ... Uol. Tell. :tDO II 
l UA1 • O l l k 1 t b 1 '-lik j l l" • • n' t " . • TR _ .,.. I .• o. ge!J ti gtJheru •. U. Il P atlel'. I-~ " (Holg"" lJrnohmlUlmi lun t, .. , •• 

!Jet tir I\blurd A tro at unn- kurt lUHI liie om du planol' dat l1ingl'ldrApa. Ul .Prtdet' 'l'ordl'11~ SA ~orbllndtlt VIl' dilse tril DrJlt,dAn }ol'dbml"IJla-· nto" r 
takøløelllJtUøtand~n. med e1nø mfil· h~trnn\1ligQ engelIlke mUitærpoUH økjoW. 1I:1IJ7)tnenn Llitt ClV døn uVGtttgø og . .. . ø. Ul 
111tt".lJ1,1t1t strenge IltraUer hadde !'lyslet lund. Nu, d. de' prefil, a.,t pYldeUatt. kyniske ptopaganda fra London, J4!1 1111onl1'e1'. N~rlk ,pr'k .. 
ibl 6-roak J, lokala forhold av bll~ 8ELVBLE JEG OM 1\10n., ØllltUl, gl tie llled kAldt blod kutU19 myL'" I'4kole Oil /. An ... )JorlaM, l lIeg 
g&1t(!lhn~~!ilig art. Hadde tYl:ikeme GENEN dell 10 .• eptember bru~ bredøt' ølø ypplgt Oj blolllstt.' da et mOllllulilk. bare lor trcmlnil Ilølv hJllyve~dilØ fil'maor, nu!t1 
kUl11le:.t oppretthold\) ro uti OrdtHl t.U trukket ut av øeUien liV I laudet, Illkylcl. maniler driftøko.pttal .. ti nI' rett,.· 
pÅ arl:'lUldsplaøøøn. med noen det tysk. politi oglørt ned pA nu, da det dJ_rvl m ..... ae . Uet .t_røt •. ån.~ar. Ugger hUIi d~~~~:!?' Gir gjerno '1 p.t. for 
mølkelitere, vill" ganske lJikltert Quiøllll'. kontor. 1 det øye- sin vrlln d. menn .omga utdren. Ul.likG .Dr, pldl. A. M. Amblo 
jernarbeidcrne hil fått beholde blikk jel. trfidte ovet terskelen og bide forbitrelsen l .Ifi, handling el' lom Itu,. sei utølag i ROfienkrantzit. 10 0.10 
adno opprlnn,olige raøjoner, 0" anto Jo, lnio.n tin, om det du aj det tør bIde pan andet, dloo ord: • .frk. N.N, var nå •. ' 
unntakelstlsltllstanden aldd fun- dagen eller nærmeste time ville nu, da det kraftige kalde. det raa ongans dømt til dØden, oS de 
nat sted. Allikevel har donne føre i mln vei. I I,uunme stUlinG og tiden sit alenmaal henter hadde bare A. utføre jobbeu., 
oppfatning så vidt en kan IIIkjøn· var de lom .ammen med mei fra dvror"er, lom den kan lorøtaa D(lt er en hån mot all J;'etts-- for enøUge. N.S. hollIt eldre. Sen-

HUI ledig 

Vr1kl~t fru bettk kr. ",-= pl'. 100 
tJprikløt, god rot kr. 6;--'" pr. 100 

Stifter; lJ~utøch Jl.lverH, Abut1 .. 
tlatlCG o, Dybtial. 

Plantene leverelI Ibrt,renw f)" 
øykdoniifdo. 

Henvendel., 
O. KRISTIANSEN 
Krøderen. ,-. 'l'~1{)f. !tJ, 

N. I I·' 

Søker forbindelse :ne blitt alment godtatt. ble trukket fram i rampelyset. -----. kjen~le og en skum for det nol'- tralt, vakkert, l Indre Øøtfold, 
UTOVER ET'l'ERSOMIVIEREN }l'lere framtredende repre.en- ofte tenkt pA, at hadde heime- ake fulk, at de menn lom hadde 1,1S km fra Myøen. med enlt·o.sforr. 1 dør .. o, vin-

OS hj!lsten 1941 ble den tyske le.. tanter for okkupasjonsmakten fronten l lin ledelie hatt folk anlvnret for denne bloddld Hinda ll1ateby _ MfllD duabeslai, akrulr, epiker! jern-
dell' Itillet overfor et nytt po.. hadde l disse førde daaene lom l samme Irad hadde lagt Ikulle fA hØve til A fØre det .tore Telf. Myaen 1209 vinduer or by,ninft.a.rtik er for 
HUlk problem hvill lØsnIng had- overfor Ole, uttalt at hadde de lea pA med all sin tyn,de fol' ord i Norse etter U. mai 1940,. . __ . ___ . _____ øvrig, lamt møbe fabrikk eller 
de alt A bety for fortsatt ut ny tt- blitt spud til råds had«!" aldri å begrense oppgjørets ulykkc· ----_.,._--_. --~------- Kapital- kompagnoner groøøiJljt. Bill. mrk. nr. 194. 
ing av de okkuperte områder. - aksjonen fått et slikt forløp. - Uga følger~ ville rettsvesenet I · .1 

Forbundet mellom Russland og En forstod godt at de mente en ha kunnet løse stD oppgave i søkes til h a. v g. fiskefartøy. Liten leilighet i Oslo 
Tyskland hadde i alle okkuperte slik aksjon var det dummeste forbindelse med etterkrigs- Minst 45000.--, kall deles på søkes 
land skapt muligheter for sam· som kunne skje, men trakk på oppgjøret på en for landet o~ Skulle det være noen av «8. flere, gjerne lånt. 
arbeid mellom de tyske okkupa- skuldrene og nevnte ordene, J~ommendo slekter langt for'w Mabs lesere som mai-juni 1045 Hill. mrk. «Eventyret 19150--CSh 
• jonsmyndigheter og såvel poli- ordre fra Berlin. Umiddelbart nuftigere måte. Att sammen mod lensmann ,En- 111'. 210. 
tiske som faglige ledere som en- etter meldingen om henrettel- EN HAR FATT INNTRYKK ,ebret Nilsen på. BondeJ.ia ved ------------
ten stod tilsluttet !ditt lands kom- sen av Hansteen og Wick- av at det har vært om å gjøre ti UjØvik, bedes de vennligst hen- Hallo Oslol 

k k d f vende sell til fru Maq~it Øde-munistparti eller sognet til strøm var blitt jent, oppsø te sette verdensrekord i lan s 01'- gaard Nilsen, Lesund, NordmØre. Pensjonert embetsmann med 
dette. Bruddet med Russland jeg såvel representanter for ræderi, En norskamerikaner som frue aøker 2~værelses leilighet i 
skapte en total forandring i det tyske politi som Quisling. besøkte meg på Akebergveien PilOt l' å d tt 11 i heten av Oslo l bytte 
dette forhold. Det er verd å leg- På min henstilling svarte i etter å ha vært borte fra landet l e tg g r sgU! ~a:r3 v:r~lses moderne 'leilighet 
se merke til at i intet okkupert Quisling a~ han ville gjøre nl~i si~en 1920 uttalte at jeg ikke kjøre- og skogsvant, får ,Plass i Bergen. Bill. mrk. «Bergen _ 
;Imråde slapp representanter for som stod l hans nlakt for Il: måtte tro han tok denne nnkla- Itraks på. en liten og trlvolig nr. 199,. 
partier som åpenlyst hadde gitt hindre flere dødsd~mmer 0b ~ gen for' landss"ik høytidelig, lård i Amot i Østerdalen. Helst ___________ _ 
uttrykk: for sin sympati med for å oppnå løslatelser. Unde (langt andre burde ha vært dømt noe snekkerkyndig. OppI. og 
Tyskland fram til noen innflytel- mitt nærvær satttl han seg i i hvis absolutt noen skulle døn~- lønnskrav til 
ie. Etter hvert skjedde det også forbindelse med Rcdiess pr. te"1 mes. Han hadde lengtet tilbakE' Olav Nergård, Rena 
i dette forhold en forandring lefon og gjorde siu innflytelse I til Norge mange ganger, men 
etter at krigen hadde utviklet seg gjeldende her. Men QuisUng oppholdet hel' sommeren 194G Ekteskap. 
til også å omfatte en vepnet kOll- gjorde nleg også oppmerksom var mer enn nok. Det han hadde Skogsarbeider 42 år, ungdom-
flikt i øst. I Berlin forutså man på at hverken Terboven ener sett og hØrt var nok til å gjøre melig og kjekk, ønsker bekjent-
at de folk man hittil hadde opp" Rcdiesl var avgjørende myn- ham for alltid ferdig med hjem- økap med liketil grei dame. GJ'el'-
nådd samarbeid med og i ve~ dighet. Den innflytelse de landet. På samme måte som 
øentlia "rad bygget sin okkupa- miltte ha ville han imidlertid ut tVHk"'rne alltid når de brukte ne tidligere N.S. Helst fra. 0øt-

t' t' " ... landet. lfoto. 
sjonspolitikk på, fra nå av ville nytte. lIan beklaget HlllUiteens vold oppnådde det stikk mot~ Bill. mrk. «Fordomsfri., nr. 203 
bli deres argeste motstandere. ~ skjebne og ga uttrykk for den satte av det som var tilsiktet, 
Dette skille ville naturlig inntre sterk.,de misnøye med den ville de norske myndigheter før ----E-:.;k-. -te-s-k-_ -a-p-.---
i det Øyeblikk den tyske hær illojale mMe tyskerne hadde eller senere gjøre samme smel'~ . 
marsjerte over dp,n russiske opptrådt på ved il unnlate il telige erfaring. Gårdbrukersønn 27 Ar, frisk og 
grense. Jeg forutsetter at tyske orient.ere hom, .. lik at han var Den som gil' juling får alltid kjekk, godt utsoendQ, "nlk.er be-
partiledere allerede' før inn- fratatt sjansen til il Kjøre noe juling til gode - jeg syne. på kjontakap med grei, illte1l1gcmt 
marsjen i Russland, hadde plan- fra eller til. I disse dagene tross av alt synd pA justismini4 dame. Brev uten foto besvares 
laut den politikk som skulle fØI- hadde jeg 0,s6 lamtaler med steren, herr statsråd Gundersen. iklle. Bill. mrk ... Sjåfør" nr. 204. 
se. i de okkuperte områder un" de fleste av Nasjonal Sam- Jeg har i denne artikkelell * u 

Lærerinnepost 
med 36 v. småskole ledig. Stille, 
trivelig sted. Hyggelige menne
;;ker. Søknad med oppI. om alder 
og utdannelse sendes dette blad 
under merket «Lærerlnneposb, 
nr. 200. 

Gårdsgutt 
~økes til middels gArd i Vestfold 
dno,rest mulig. Henvendelse til 

010 fit)'rvold, 
Styrvoll p,å. pr. Larvik. 

Finnes det 
en litt eldre landøenø kvinne lom 
vil atelle et lite fjøl på IS melke
kuer, pA aUlle .ted litt utenfOl' 
Drammen. 

Kan noen hjelpe meg til prak • 
tisk liten leilIghet - iste e11. 
2dcll atg .• - helst med 101 0l 
i vakre omgivelser. 

øyvor Hansson, 
adr. Haugseth, Middelthunlla1;. 
12 a, Oslo (Telef. 448444). 

Baker får stilling. 
For en dyktig og leivstendig 

baker er plass ledig i atørre ba .. 
keri på landet. Vedkonunende 
kan om ønskes også bli med· 
interessert i driften. Bill. ml·k.: 
«Vestlandet nr. 189" 

Sommeropphold ønskes. 
Pensjonert embedsmann o, 

frue søker 1 a 2 værelser til 
sommeropphold et par måneder, 
adg. kjøkken hOf! N.S. folk pl 
0øUandet. Sengetøy og lenrklær 
kan medbringeø. Bill. mrk. d98» 

Gift gArdskar 
flir plass pA. litOl' øøU.gA,rå. l(onen 
mA. hjelpe til m"d hUlIl:I.rb. 

a. m. «Orele folk», nr, 208, .. 
1 kokke der de nye tingenes tilstand. I lings ledere, 0l jeg er hellig trukket fram for offentUghetell NS .. bønder på Hedmark! 

alle fall framhevet dr. Ley dette overbevIst om at ingen på for- noen faktiske forhold i forbin .. 
overfor meg i Berlin og da som hånd hadde haU dell ringeste deIse med unntakelsesstilstan- Arbtddøvill1g mann fra Velt- BUl. mrk. «God posb, nr. 207. og 3 serveringsdamer 
uttrykk for den tyske fl'amsYllt- anelse om det som mAtte kom- den i Oslo. Det er for :meg umu" landet ønsker al'beld },lA. gård hos 
het. Jeg bygger forøvrig det ve~ ml'. Tvertimot uttrykte samt- ligll samle tankene om det som N.H. bønder pA. Hedmark. Ikke 
IIcntlige i denne artikkel på opp- ligo harme og forbauKelse, og den gang hendte uten samtidig A liIærlig jordbruklkyndig, roen kan fA plass },lA f1:'uktg~,rd pA 
ly~ningel' jeg fikk av dr. Ley Alle uton uuntakehie gikk inn bli minnet om den tragedie som vant med alt forefaUende arbeid, Veøtlandet. KUll to VOkiUlfl. Lett. 
\1ndQf en samtale i Gemein- for' begrense ulykken. Jeg knytter øas til navnet Vir:l-,;O re'p~ra.joner o. l. v-int. B. m. lønnif, mrk, Shii.rOlb 
.ebattlha~ ! Berlin t l~~a, I har .Uor IIhlI'J~dDloø.- Ivwrt. Han.tom 13111. mrk. «HurU,lIb& mot 206. nr. 20~! 

•• • i'A.r pIal. pA Jutehagen l'enøJonat 
Husholderske {fevik, fra. 1. juni. 'l'lf. 2190. 
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