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ElLtDEN
%;cfrk-nen l5,mai
sendte
43 organisasjoner
- rerresen-erende
alle
lag
av det
ncrske
folk
- fzlgende
brev
til
Der'Reicliskommissar
Terboven:
•

Undertogrende
organisasjoner
for erhvervoljvet
og for
embeds-eg
tjenestemennene
anser
den utvikling
og de fornc:Id
snm vi nedenfor
legger fram,
sL skjebnesvangre
at vihsr
funnet
det
å vocre Vår piikt
med det' tw å henvCnde
oss tirberr
Reichskomrissar.
Vi er oppmerksom
på at når
vårt
land
er ekkUpert,
kan dette
ikke undg:t
å fremkalle
situasjener
som
stiller
store
krav
til
befolkningen.
Men vi mener
å ha rett
til
å si at
det norske
folk
som helhet
på en
uklanderlig
måte
overensstemmende
.
med folkeretten
har
tilnasset
seg
okkupasjonen.
Det var
imidlertid
med stor
uro at det norske
fok
i september
ifjor
så imzte
Nasjcnal
2amlinge
overtagelse
av den ansvarsfulle
og-gave som den okkupecerth
mak*
botrodde partiet,
nemlig
under
herr
Retens
kommissars
overledelse
å forestden
sivile
administrasjon
4
1-ndet.

Det

spersmål
sam dengang
naturlig
stillet
landflt
over,
var dette:
"vil
det parti
og de menn som nå
c‘vertar
denne
ledelse
b:tgge
på vårt
foaks
gamle
tradiajoner
om lov og
rett,
og vil
de bygge
på våre
tjenestemenns
aalige
vilje
tia
samvittighetsfullt
å gjøre
sin daglige
gjerning
som de hittil
har
gjort,
utelukkende
på saklig
grunnlag
og
ikke
på partipolitiske
?
Det står
desverre
ikke
til
å
nekte
at det
er blitt
holdt
en annen kurs.
De kst,
statsråder.har
i en
rekke
tilfelle
utstedt
forordninger og truffet
bestemmelser
som er
i åpenbar.strid
med folkeretten,
h-rsk
lov og alminnelig
norsk
rettscp-fatning.
3tnr1ig
neyner
vi de
forordninger
om rettsvesen
som er.
gitt
av de kst.
statsråder
for
Juatj.s-og
Politickenartementehe.
Disåe
forcirdnin.ger
har i vesentlig
grad
trutt
ned
lovgivnings
vorn
em den personlige
sikkerhet.
Det ssrne
gjelder
den foreståeiåe
av tegrepet
retorojon
sem er blitthcvdet
av don kst.
riksadvokat.
Fortaetbes
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Nå er

skuespillerne
over

_a

Hirdens
ye-otrr,der
har
rst
til
-dro üç ore,tøyer,
og vi har
dp-dleved:
Lnr mattet
at pelitiet
de sen, passivt
overfor
ob-1api.te
voldShandliner
fra
hirdens
side
i okoler,
i andre
lokaler
cr,
gaten.
Det
sisto
tilfelle
av dece
art
som vi her
vil
nevne
, er bertfrelsen
nylig
av eirektgren
for
Dikemark
Sykobus,
Vi sikter
vidore
til
de st'a
forsøk
fra
b.n.o
side
tifle
(idd makt
cc, bettigheter
sc. rn etter
vfir =ing
ikkm
er hjemlet,
og
som umulig
kan cre
i den ekkur)erte
mrekts
interesse.
Vi nevner
i denno
forblnde,120
at statens
komruners
tjenestcmenr
i stor
utstreknilar
utsette:.
fer'stcrkt
prese
eem til
I melde
sbcinn
i 1705.
trues
med oeskjed
Incic de ikke
pj;d:ingen
skal
fflYsi-c••
detH
til
t2cos
fcr
tvinges
inn
i barteci
ggt
sic
tojale
0g sac'vittighetsfulle
tjenesten
er blitt
avskjediget
eller
suopendert
fo23.1. de ikke
har
funnet
n.4de L,a; barteet_
V1 ser
og;71 til
otc2lbc.t.
boviser
for
ncdlemp
i N.5 nå blir
till
t evgjronde
vekt
ved ansetelser
cg forroeeol
l:;er,
et.de
faglifee
kvalifika2joner
kdr.:2T:cr I 'i.ne.cr.
Et
stort
antall
cd.1beds-»7
Y:neshenJgTscranisasjoner sendte
GS.
herr
den
Reici-iskomnissar
en utførliu
.:,etivert
Sere-utillin
9c den.ne
eide
ved forholdeee,
net
ble
i 5c,nno
ferestilling
bl.
annet
heyst
tfl
rei oTleaflat
lv 15.februar
d,d.
for
fremileel:Oten
ved aeseLtels
en i offentlig
tjeneste,
nvilLeL
r5g1e-cn1
Ytna in.:,eteledig
henstillet
mtbbte
bil
undorkcstet
1,c7isjtn.
Pù denne
foreotelflcu
er dee)
krbt
no, svar.
At den
tender.o
sOm vi her
17±,r reerct
L'ortatt
gjr.)1, seg
gjeldfne,
fromgr
bl.a.
au de avskTift
vedleggende
3'bilag,
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BREVET TIL TLRBOVEN
(fortd.f.s. 2)
tasjonctnen neermer seg i
den senere tid forbitrelSe.

Vi tillater oss inn
trengende å henstille
herr Reichskommiss e r at
det, såsmArt som mulig,
blir gitt svar på skriv
et av 3.aeril som nr de
ne henvendelse.

iellana-nne ble av erføreren
i Trondheim
med "formennene"
den 27.mai oppnevnt som redlem av en kommunal
nemd for idrett. Den 3o.mai
Oslo den 15.mai-41
skrev Ballanvråd
til "Adresseavisen b s redaksjon
cg ber avisen k jøre oppmerksom på at han ikke har
Og så følger underskrif
vert spurt om a delta i nernda,o7 at han ikke øner fra 43 av landets
sket å vesre med. Avisen hadde sjølsegt ikke fått
største organisasjoner,
lov til L offentligjøre
Lallangruds protest, og
hvorav vi nevner:
Dallanrreds
fereetningsvindu
viste derfor snart
Arbeidernes Ferrire
mee alle hans medet stort bilds av akb7tekongen
Landsorganisasjon,
Embe s-aljer.
Under billedet var hengt ope den skrivelse
mennenes Landsforbund,
adressedvisen
var nektet å ta inn. På denne uredStatstjenestemannaforb.
de måten dementerte Dallangrud
selv sin deltakjuriatforerineer,
lekto
else i den nye "idrettsnemda".
er o.s.v.
///1/
lederen
for resjoneringeTirsdeg Ler pinse ble
kontcrene i Aker, Mowinckel-Larsen,
errestert.
Samtidie ble kentorajefen,
en fullmoktig, kassetsken og hennes assistent - ialt 5 peroner arrest
tert. De annklages for å ha samlet inn penger til
politisk virksomhet. Denne "Ik)litiske virksomhet"
Det er nå kommet e
bestdr i at der ved kontorene var opprettet en
hjelpekasse,
som funksjon=ene
hver uke innbetalforordning som truer
te ett beløp til. Pengene skulle brukes til å
understøtte
funksjcnearer som måtte bli oppsagt
idrettens tillitsmenn
som følge av naziinngrep.
Som svar pA arrestasjonene sendte alle kommunale funksjanaTer
i Aker
med 15 års fengsel for
ett ultimatum med melding om arbeidsstans
såfremt
ikke de arresterte ble løslatt. 9om svar på dette
sabbotasje mot idretten
ultimatum svarte tyskerne at hvis truslen om stans
Tillitsmennene
bare
ble gjennomført ville det bli innført alarmtilstand. Gisler ville bli tattå disse ville bli
ler av foroedningen,for
skutt, dersom noen våget å nedlegge erbeidet.
akejena
som også hadde fatt tilFurksjonarenes
de vet jo at krizen bar
slutninr av de kommueale funksjonswer
i Oslo, ble
da stillet i bere.- De to arresterte damer er iøsvil vare høyst 2 år til
latt, nen de andre tre sitter fremdeles.

Hvorledes da 15 år ???
Videre . trues med b's
laglegeelse av de lags
pokaler som ikke vil
drive idrett. Men la de
Guds navn stjele sølv
pokaler somidrettsmenn
har erobret 1--idrett.
Den nye tids 'idrettsmenn" vil ikhe på annen
måte kunne erobre neg
sølvpokaler med graver-i
inger for idrettsprestasjoner:
Skredet er løsnet:

Tvar
mnte

Rlandt dem som sist har meldt seg ut av NS, er
den kjente gardbruker Dehlie Laurantzon på Hedemarken.
- Blant de TOM har enntrådt
som angivere overfor
skuespillere
os teaterfunksjonaatere
er musiker
Wtlly Johansene som er NSmedlom. Dan fikk således
arrestert tillitsmannen
i Chat Noirs orkester,
Daffenrud. Deffenred er nå lnslatt etter mosjon
fra kolleeier. Skueseiller
Georg RieJ"ter er sendt
til Tyskland. Samtlive
skuesoilleres
bankkonti er
sperret og formuer og eiendeler beslarlagt.
Åse
By, som for tiden 5miller i Sveria4
har fått
alt sitt beslarlart,
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er kanskje mer enn folk fleat hadde ventet, av flere greafler.
Alle disse har,
i aIle
forordninger,
slatt fast et den
norske frenten i Traksie er blatt
en realiteh. Det rengs ingen orgamisasjoner, når liver mann og kvinne
står på postD Det ber stå klart for
nazistene au hordmennene vil ikke
ha noen "fører". Veien til frihet
og sjølstyre går gjennom fortsatt
solidaritet og samhold, på det goe
norske grunnlaget.

Den 20.mai iar ble det utbetalt
9000 kroner av statskessen
til Cslo
Illustrerte Iflor "Fropacinda",Samme
dag 22 000 ksoner til FRITT FOLK
for samme formål. Før påske flk
FRITT FOLK to ganger bh 000 kroner.
- - Det forekommer stadig nye tilfeller av korrupsjon 1 forbinnelse med
NS. Da de politiske partiene t Norge ble of;pløst ifjor hcst ved forordning av Reichskommissar.het
det
at partienes midlef skulle tilfalle
staten. Hittil er ikke noen av disse midler tilfalt staten. Deter
derimot bragt på det rene at det

"personlige
Ler innaatt Visse
valtere" av partienes
Disse fervaltene er:
Hagelin
Hustad
Meidell
Lunde

fol

Hee-re og Frimurerorganisasjonen
for Bondepartiet,
for Arbel-clerpartiet,
for Venstre.

Det trekker ut med oprnevnelsen
av det nye byrådet i eslo, men
til gjengjeld.foregår det en og
annen foryngelse av administrasjonen. Den siste er at øyvin
L'Inge har fått stilling som avdelingssjer
å ha
med det ordrag
den politiske overvåkr.ing av Oslo
Kommune. Lange, hvis sinnsforvirring har kvalifisert Larn til denne stilling, lønnes ned 12 000
kroner året.

Utkastelsene
av private folk av
sine leiligheter i TrondheiM
fortsetter i Cket teffiro.rlere
hundre fanilier er hittil kastet
ut for å gi plass til sivile tyskere som kommer til Trondheim med
sine fjmifler.
Semtlige hytter
og somMervil'aer på FurinhaMEer
utenfor Trondheim er na beslaglagt.
- -
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Testerte skulle løslatee. Tyekerne
svarte imidlertid at skuespillerne
ekke-hadde rett til'a
stille betingelser. I møte den 9.uni ble det
derfor besluttet at skeespillerstreiken skal foreetee.
bet sler seg 8e1v at hele
det norske felk er stolte av don
oppereden våre skuaspirnre
har
vist i denne vanskOltgo situasjon.
Sarlie når man oasa ma t2. t ba»raktning at tyskerne hee reS-Liat for-

,kter fremdeles å opptre hele
lande
.. I en rekke meter med de tyske
igheter har de fes-tholt sin be, ,ming om å hoIde teatrene lukket
bud mot at skues n lliorre mottar
r)_1 proteat mot den behandling en
noensomhelst
støtto ktonomtsk.Både
cecke av deres kolleger har vert utNasjohalhjelren og Reale Kors, samt
ebt for av tyskerne og KulturdeparNorsk Folkohjelp har fått direkto
enentet. Som kjent har denne soliforbud mot å yts slik støtte. Skuetritetserklcring resultert I en rek
anillerflorbundets kasse oa alle
3 arrestasjoner av norsk seenekunst
fonds og legatmidler er beslaalagt.
ast frameagende kunstnere. Vi nevnDet dreier seg om et beløp på ialt
, esasse Segolcke, Geors leekkeberge
3 millioner kroner.
le.e Xuster, Carsten Winger, Hans
&eere
armeen m.fl,
rekerne finner selv situasjonen meg
pinlig, og trusler og'tilbud har
eløst hverandre under metene. Men
5. Norge h por på good hesiness oppe
4kuespillerne står like sterke
situasjonen vårt land og vår idrenten mot tyskerne og MS.
rett er idag. De foretår tilsyneen hadde ventet at skuespillerne
latende ikke at deree tilatellingor
kulle ai etter da det ble truet me
er kjarkomne "stevner° for nazi(kytning av de arresterte sislere o
idrettefereren Roichborn Kjennerud.
v bensyn til sine arresterte kolle
De er med på å skade hele den morr ble det også besluttet å'søke åg
ske idrettsungdomm interesser ideee
omme til en ordning. Som betingels
Dot er menge som har det verre enn
,le det imidlertid krevet at de are
proffbokserne i vårt semiund idag.
De har alle sin
(foritse. 6i'
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Forhøtene gj.øtes alltid åv
flere personer etter hinannen,Offbt blir gjerne plasert på en
stol mid:t i vmrelset, av og til
skarpt be».st, f.oks ned on lye-.
kaster *stt i ansiktet, Førstoti.mQnn er'Srtest en bølle„ som~y
legser an på å skjelle vedkommodc
ut, få ham Sint eller re5d (iler
begge deler. I tjeldnete Si1s1'o:
blir ofret allerede ph ctt f;
lig tidspunkt slått, entegi nd
en
kzlle oller knyttnevon i or..ktet,
Nils Buncs, som overtok formannsAndre ganger viftcr
me„.1 5.athVervet i Oslo og Aker arboidsløses
o1er 4 delvis konmen ca Is7okcet
Forenins etter Erling Bentzen, har
mann og'stiller scz "Dsk c.rre'm#
agitt over til Nasjona Samling, der
stol c.S.v. Alt dente
for å
han har fått stilling som "fører"
gjøre ham redd oz
s&ontilis
for NS bryggergjeng,
som man vil Lære elicsts type å
Helt egenmekti
har han oppløst Arbeidsløes
kjenne, Forhøreren
locr an pa
forening i samband med stor reklame
å virko så rssen-lo som gulis,
og
FRITT FOLK, der han skriver " at
oppfører seg ofto soM eL gai,
arbeidsledisheten
er avskaffb.t" og
tkaster blekkhus os pet=,
stamp.
det ikke lenger "or bruk for noe
er I sulvet og sIcri1c, 'ckser
arbeidslgees forening",
mcd armone , m.m. - - - Deretter sår kan
ss for- Drankerne Sverre Hrogh oc Ealvard
teller hvilken "tysci ,: 179.G
Olsen har nå satt seg i bevecelse
og det videre fmThr.':^
igjen. Disse to kan aldri tilgi de
passos så efter "typsn'H.Cat
msn
f mrsaniserte
har skjematiske motoler.
arbeidere at de har
k'A4fe.t sog med dem.N& moner de at
tid er metoden at
mc
dflye
styrå -fl- sPTI-gi- dem reVansj
-lem saklighet oz rS-J-Jka,
grDerfor har de stilt krav om utskif
• nen forhører er dersr
gjerae
ning av en rekke betydelige faglig
korrekt klar, kommor nEC, ficra2)(
lodere os at bl,a Halvard Olsen
bestento.'spørsnål, Fin:en mon clet
skulle inn i ledc;sen. Buland, Nie.
nødvendipfr, hneykned msre,
bråket eller dirokte nisi]ancllinp
Næss,Pherbj.Henriksen,
Flatebye,
Josef Litson m.fL
igjen. Ofte skyter mn
Skulle ut.
inn en joMen heldigvis er fagorganisasj
vial neriode, hvor man plutseliF
nen en ubrytelig enhet, -Som ikke
blir hyggelig og snalcksen, godsnakker og prater lost os fast
lat seg by hva som helst. Arbeider
ne vil saledes aldri komme til a
•for at offoret i lettelson skal
anerkjenne en annen ledelsc enn de
si så meget scrl mung,
Deretter
hopner man plutsolis tilbake til
arbeidarne solv har satt inn,
brutaliteten
- - igjon,
Håkon Meyer,son sterkere enn noen
anhen cnkoltPerson
i vårt land, ha
spekulert i den nye situasjon, og
C 17
Lit
som har vccrt et krypende redskap
Oslo Kommune har fått i oppdrag
for sjyel tyskerne som NS, er nå p
å skaffe leiligheter
til 20 000
"studieteise"
tyskere i. løpet av 14,daser. I
til Tyskland. I reise
skal OgSa delta sekretnm Kåre Rein
-.don forbindelse har Lyskerne nå
i N.Ha.F.
begynt å ta leilisheter med innbo
Rein, som hører til Mey
oppover i kompIeksene
ers krets, troppot opp i sitt fori nrkeveibunds.forretningsutvalg
ens øvre dol.
og forlans
te 14,dasers pernisjen og stipend- ARCIFF3OKSERIC
lum til reisen. Forretningsutvalse
inntekt av gode stillinger og som
lot haM få permisjon, men nektet
har sin prof.fortjencste
som bienstemmig å betilge noc stipendium,
inntekt, La proffbeakSerne bokse
for tomMe•benkerader.
iHrn
- - ytinutin

