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"Folkedomstolen" har felt en
uhyrlig dom i saka mot de 16 med-
lemmer og varamenn til Oslo Porman
nskae, sor .. har sittet fengslet sid
en den Z,desember ifjor.

midligere varaordføper Johan
Schwireel ble idømt 1* års fengsel
Samme st-aff fikk Omar Gjesteby so
er nestfermann i Norges Handels og
Konterfmnesjonterers forbund, Arnf-
Vik, den tidligere s ekretær 1 0s1
Arbeidegearti og Rolf Hofmo, tid-
ligere formann I Arbeidernes Idret
teferbend, filck hver 1 år or 3 mån
eders fehesel. De 12 øvrige -Thera
Pettersoh, Sigrid Oyvertsen, Olaf
Eriksen, Hirger Pergersen, Pauli
jrns en, Oerl Spdeestrøm, GPlanar
Disenteen, :cread Needehl, Zugen Pe
4.7ersen, 2.O.SeltY.tken, Thor Jøreen
s-en og Haehel Grepp ble dømt th
1 åes feresel. For dem ble dommen
rert eetinget med en Prefeetid oå
3 Souetlige tiltalte ble for en
tid av lCr fradømt retten til a
stum:e i effentldee anliggender og
adeoneee til å ophå offent:“- tier

•em eom t)-rt-
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er også tapet av de stasborger-
ligo rettighater betinget av at
prøvetiden utståes.

Dommen er avsaTt undor Ofis-
sens. De to lege ,i,or:smonr., HI-d-
brukerne K. Apvetsr.:i oR
stemte for frifir=ino av de
talte ne,1 den be=inTols aL
frernomne f3r12.- Lk. P

endelig behandl in nn dee-
for ik1;:e kan
forsett". net er altn de trc,,
juridiske dornmer. C.;:a3vik

Haaken .;y3;,=:-T AJL
Dale som hult o ifst.t
svaret for d=
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adv, Gustiiv bul

Schj:-:dt.
Por

H
mot dolmst



p„,/,,,Wr. 3 "POLKEVILJE N" Side  28

++4-1-++

av det norske folk som trskerne og
N.S. propaganderer med, har fremde3-
es intet annet reelt innhold enn at
fengslene blir fylt av rode nordmer.
Men dette skjer til gjengjeld 1. et
stadig voksende tempo. S(vel i Oslo
som i Bergen er fengs'ore kalt
sprengt av sitt nye belegm - de nol-
itiske fangene - og en orrlever til
eksempel i Bergen at kriminelle

liele Norge er like stolt av d ferbrytere med onntil års feggsel
blir slurnet løs mot melderlikt for

engelske or norske marinesoldaters å ri nIass for nazismirs roT_itlsku
motstondere.

Svole2msbesøk, som tyskerne og N.S Bare i den tyske avdclirr i D1.21.1arg•
nr. 19 sitter i gyebli let :00 fehg-

folkene.tydeligvis er skuffet og er fra forskjellige krJer ay lande
åg fra de forskjellig.itE sa - ftnns-

rasende. Ingen hadde imidlertid  re -lag. I den siste uken kfn og
norsk politi vart vciTem aktivi-

.

net at de tyske myndigheter villo tet for å finne folk som annivelig
driver  nverving" for i- rmlinci, om

la sin vrede over sin egen slapp- det er foretatt en rekke arresta-
sjoner, deriblant floke norske off-

het)gi seg et utslag av en hevn- iseror. Et smTlig stort antoll arr-
estasjoner er foretat! J Drammon.

straff som hører Bunnerkongen Blant dom som er arrastrpt under
forskjellig påskudd i Csio gr dr.

Attilan tid til. På hans tid brukt Hellond Hansen og •ronseapr Torlaif
Arnoberg.

man også i sin hevngjerrighet å sv Efler 11 månedors tysk okku-
pasjon er det ingen hrit i den

av gård og byer. Ethvert sivili- nasjonale front. Av om til kon on
høre rykter om at det i Fifikolte

sert menneske regnet imidlertid strøk av landet skaI WTo tilslutnic
til N.S som monner noe, men det er

slike "straffemetoder" som tilhør- som en vet ikke alle rykten en kan
stolo på. Når en foretar undersok-ende fortiden. I moderne tid kan elser on disse meldinger viser det
seg at de/ er uriktige. Fr en servel slike handlinger også bare til- bort fra et 1itet antalT melik:ere
or en del folk i offentligo stillin

tenkes tyskerne, er som er tvunget til j g;13 inrt har
N.S ingen større tilelutrinfl no enr_Hvår pondelig sikkert treffer fer 25.september. I :1-e Eistu tt3Gr
har det på mange stodev i landetikke GOETHE spikeren på hodet, der vårt utneldelser av T.T. På ks-tk-Lr.C.
har on del eårdbruker-- ca te :16laan gir f..x1rende karakteristikkk av dot cgått ut av
sterk tendens til uti 4

sitt folk: korpsPt. Dette til tn
- - Vi tyskere er fra ig Vi betroktes s' - en st -rn

har uten tvil i et helt århundre imelde Ser ut ov oartL
strevet arligt fbr å tilegne rss tvrgM sto:o ra at  ftlt
knitur. Men det vil nok gd ennå et tilsiutninm
par århundrer, forr kulturon har vJraellheten '
gjennomsvret tyskerne slik at man
kan krrnmo til å si demi "fiet r - -

enge s1 flr de var
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JUDAS-=TEPSKAPEI

i boksing ble arrangert

i Porsgrunr den 8,-9.ma s

Stevnet telte ialt

om lag 25 Judas(s)er,so

oPprinnelia skulle ha

deltatt i 16 vektklasse .

midlertid sløyfe de va -

klasser, og lavet iste -

et ån Judas/klasse.

Stevnet bød på to

store overraskelser. A

leltakerne fantes det

virkelig ån som kunne

sies å vare bokser,Nem

lig BergenserenFRANTZ

JOHANS2N. D r t var virk -

lta litt av en sensasjo .

De aktive boksere hadd

aldri trodd å ha noen

Judas blant s eg. - -

Den arnen overr-

skelse u:kr at kEWE Hy M,

På grunn av dmn spede

deltakelse måtte man i-

lige senior og junior-

LA Ib  V M  lJW  FØ

)),
Den-4.mars talte dr. Kasper for norske fag-
foreningstillitsmenn i Oslo. Da han hadde full
ført sin tale, var det en så trykkonde still-

.het i salen at dr. Kasners forsiktige skritt
fra talerstolen lød som amboltslaaa. For
hadde denne tyskeren fått føle don nrorske
kulde. -

•

-
Det kommer stadig nye beviser far hvordan
Quislingene praktiserer sin programrmst om
renslighet i det offentlige styre og

Den 21.fenruar sendte kst. Hagelin ut følgende
skrivelse:

"Innenriksdepartementet ønsker at innkjøn
av margarin for stats og kommunale innretning-
er skal skle gjennom firmaet - Don NJsjonale
Margarine -,(De-No-Ma A/S) Amtmann niniehsgt.
15 Oslo". - - Skrlvelsen er undeat e gnet av
Hagelin.og parafert av Helge Grøns'ad. Det
meddeles på foten av skrivelsen at kerr :inar
Notmann, Oslo er formaets representant,

-

- -
Det meldes at arbeiderne i N.S.rikstraldaeri
(tidl. rbeidernes Aktietrykker-i) må utføre
sitt arbeie under vebnet politibevoktning.
Som grunn anføres at trykkeriet og Kulturdep-
artementet svaTt ofte r den senere tid har
vÆrt utsatt for "innbrtdd, ødelegaelse og sab-
otasjehandlinger". - -

Rektor Stolz ved Bergen katedralskole og
lektor Valeur, Bergen ble arrestert 23,febr.
og ført til Oslo. Det forelirer enra. ikke
•pplysninger om grunnen til arrestasjonen.

Rektor Brynhildsen, Nordstrand, som ble ar-
restert 10 februar, skal nå løslates, men
blir avsatt fra sin stilling som rektor. Som
grunn for Brynhildsens løslatelso, opplyser

tyskerno at de ønsker ro 1. skolen. De skjønne
at det ikke er gunstig å holde rehtorer arres
ert hvis de vil oppnå dette. Ikke desto min-
dre er det altså foretatt 2 nye arrestasjon-
er blant skolefolk, denne rran.0: i Dorgen.
- - -
Preiffesor Marstrander, Oslo er vcu-estert.
Grunner er visstnok at han har avslr.tt å
Dolde foredrag i kringkasti-J 7en,  mAdd  den be-
Prunnelse at han ikke vil tale dnr s:] longe
norge er okkupert av tyskerne,
- - -
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FotkcSom +o Len
(fortsatt fra  s. )

-makten, uten hjemmel i nOrsk kon-
stitusioncll lov og rett. De reist
Videre kraftic annsigelse mot ret-
tens sammensetning. De pekte bl.a
på at riksrommismrs forordning ut-
trykkelig fastslo at retten skulle
bestå av 1 jurist som formann og 2
lege domnere og at kst. Riisnes
hadde rått utenfor rammen av sin bf
føyelse ved at sikre at det ble et
flertall av jurister i retten. De
opnlyse vldere at av det store ut
valg av domsmenå vi har oppnevnt a
by eg boredastyrer,var det bare
18 -atten - plukket ut og funnet

til å gjøre tjenesto som me
dommere i denne sterdomstolen. De
viste sou alt- så at heller ikke
innenfor denne snevre krets er all
innstt't nå å gjøre bøddeltjenest-e
for tvsreene og den stkalte "nye

tid".
Forsvarerne rettet kraftiee aw.trep

ettet pelitiske hensyn. Foenget
donstoien sr at den så og si skal
represontcre et bestemt rolitisk
partt ou si gt,  cg settes til donmer
over det s •ore flertall som har et
annet syn•
I sin tantee replikr på dette punkt
kom adv. Dordvik I skade for å gi
en temmelle oppsiktsvekkende inn-
rerelce. Kst. Riisnes hadde ikke
gatt ut over sitt mandat, hevdet
han. Per1oldet var nemlig at alle
forordeinger som han, Riisnes, ga
ble ggitt efter bemyndigelse, fore

lact fer og godkjent av Rikskom-
messein Terboven, og forordninren
var doefcr jevneod med de riksken-
mismerea selv gir. Det ner ut til a
det ik  c  er måte på "selvstendig-
hct os de fac;styrende kst. stas-
råder.

Tiltalor mot de 16 gikk ut på at
de ha11.0 brudt Rikskommissmrs for-
ordniag om ferbud met de politiske
martier ve1 at de hadLe fortsatn
å virk i en oneløst trganianesjon
ånd». /e ga alle sterke og klare
forklvrinher. De hevdet, at de mått
gjøre ava de ejorde som redelige
pclitie ere. Fe var valgt på Det
nersn3 le'teidernartis proeram og
var ike i etned til konnande å
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syn. Derfor hadde de vmrt enige
om å si fra at de ikke kunne
etterkomme departenertets pålegr
o at de forbeholdt, seg nå som
før å vurdere sakenc og handle i
samsvar med det mtrelet, loyens vel
ere hadde gitt.
Som vitner ble avigrt tidlieere
ordfører Rolf Steaegee, ndvokat
Getz, tidligere orfeever i Aker
Chr. L.Jensen og nreftesor Klee
Hansen. Advokat Jensens vitne-
nrov var i likket med de 16 til-
taltes forelarieg el. erlig ope-
gjør med all don  in2å1 i•leet ee
lunnernet som ?gegee me1 1en så-
kelte  nnve -Ten n- te
han ht1le f eeeet  de e1'-tie
innta eneveenteten, '
han fikk Inneerikni
tntlegg. Bl.a vilte
de roteinuslinjor
opn for komnunalt ne.
fikr formannskaeet ex-
standnuekt. Mon aae
før vmrt t tvil on nvl
line ntn v,lle

på domstolens sammensetning, på d "Jeg angrer nå bit ere -
planmeseige bes ettelse av donsmrk'ervene at leg ei1,1 ta.e nee nt

vi i Aker skaalc ne eeet fea mee
en nang. Jeg tnrre nt inkn
med en gane var ret1 ro:1: til
si fra på sagene maee nent.i de 16
som sitter på til etle1 neketel
EN MODIG MANhS TAL: :11ur nom
disse,
I berrannelseP  for  H.n1e
dommen sier ret:ete, eleeeell at
den har tatt ber
linuens karaktim 3fll.

mer alvorlig dervel t i et
vanakeltg tid f
innebmrer en fov2nn !le
forstyrrelse a-  1n1
lov eu e,ee
kreeee 1e genneeee.,
steenee teer
domåeene  teee
Det er  ei  eeei
dem=  ee  ete s etee

nle ee -e-
torde 12 Lee
Doneåev.
elt j  C':

f)e

le-tene
et dot .
bli Isen
for  sonier T].V  sft
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DET

som mener at HITL.t.R allerede bære
sitt kors, og at det ser slik ut,

k 3D V\S M esTE 12-5
(joy-ts, .3 )

en tidligere arbeidskamerat ved an
giveri, I N.3.kretser var betrakto
som den avEjorte favoritt i mellom
vektsklassen,- ble k.O.beseiret i
1.runde av Franz Johansen.(Noe imi
lertid alle som følger med i bokse
sporten måtte vite.4 Arne Hvami
L. kamper i ringen tidliggre  Ar  ha‘
jo gjerne endt slik for HvaM).

- - AV samtlige startende ved
årets "boksemesterskap" hadde bare .
følgondo 3 tidlicero betrått et
podium mod hansker pi: Franz Joha.4\
sen, Arne kvam  oc  Harald Jensen. skjønner hvar viktic  rtat  er

De to siste dog med mindre hell--
tidligere. - - - holde utcivelsen sE erejdningen

Til slutt nevner vi at følgende bt
Ji.MWAS-WLF  for 1941:

B.,ntam:
Fjærvekt:
Lettvekt:
'::eltsnt+
Mellemvokt+
Eet1.- tancv:
flnEvekt:

G. Ousky
Kjell Kåstad,
Otto Kastman,,

Kaåtmann,
FraRtz Johansen,

af Hvidsten,
Fredrik Meltzer,
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Lønnsdirektør EFNM bar
innlevert sin avskjedssøhrad etre
et kraftig sammenstøt med ks.
statsråd Hagelin under Ielar.eH.1t
en av budsjettet til Inilenaiks-
departementet.
I dette budsjettet var bl.n opp-
ført honorarer til N,,j; f,ilkes-
førere.
Lørnsdirektør Lundh har ved flerr
høve tidljEene proteseLrt  mbth
en  r  kke N.S,falk, oon er tlsee]t)
i effentlice stillincen, itten
videre har faLtt  beviU et fl -
forhøyelser. El.a har  ci'ant
innvonlinc mat rst de rce d'art-
mer av Iløysterett sks1
mere i gasje enn de.t5j15
høyesterettsdommere..
- - -
Som kjent er det nester  :nmrkrn-
brudd i modstrafikken ved •ern-
banen om damen.
For en tid siden kom det imidler-
tid en sasrlim ardre fsa kst. stats-
råd Hystsd mm å stilje en vocn tij
disnosisjon. Den skullo lastes ne
ved og leveres til Jirldng Skja1E-
szhect. 2C. Man kan oik rert ter= -

seg hvem som bor det ? Jo- des er
mannen som bruher vaysnrakes:
"Fællesnytten foran cgennytten"

Q, II S T, T j:

v<CKE AL-Le•

av denne nnblikRsjon anonym.

Enkelte har det med ei gjette  h.E;

som har sendt eller tormulori-,

sitkulamet og skrivolser se for-.

skjellic slag. STI-JsT :1FD P "2: I.

besto fafl vr det f 1un nv s .

Ellers vfl_  vi bare  streke under
nigket. vernee fålå knn

at kun de færresee av arets del-
takere reeresenterte bokeeklubter

vmore  d irekte eka.e

irk\S)E
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Vi narmer oss den

9.april, årsdagen for

det tyske overfall på

Norge, ou det er mange

som spør hvorledes ens

skal forh'dde seg den

dagen. Vi tror den best

og mest virkningsfulle

demonstrasjor vil være

at alle holder seg hjemm

hos seg sjøl når arbeid

et er slutt. Det or ing

en grunn til restaurant

besøk, til å gd i toate

ellor i det bele å del-

ta i noe uteliv den dag

en. Under de forhold vi

har vil ineer demonstra

sjon virko sterkero pA

våre motstardere.

z
å utvise varsomhet ved

spredningen av dctto

nrgans kalo,p for frihet

og sjø1stende;
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Om episoden i Svolvar meldes nordfra at dot
var ved 5-6 tiden om morgenen at enrelskmenr-
ene kom, med flere kryssere og jage;ie. De
seg god ttd i byen og oppholdt seg der i
5 timer, De tilintetgjorde sildoljefabrihkon
"Kuba" og flere andre sildoljefabrikker, a
oljetankene både der og i Stamsuid og Hen-
ingsvar, Videre hoen trandamnerier. rd

Svolvar lå 10 000-tonneren "Fambnr:" sm
var innredet til filet-feicrikk. Derl bl-

ut i leden og senket, Hurtigrute-ki
ble også sonket ut for Brettesnes,
ikke stoppet for varselskudd. Flony
båter som var i Vostfjorden
stanset og tømt for tyskore.

Stemnin gen i hcle Nord-Nor-e var sjod-
sagt stor, og sarlig var man boeirtrct for
at det lyktes å fa med seg 10 av vLre bjen-
lige nazistee Folitimester Birkelerl, lenr-
mann Vik,Kabolvåg,- or.sakf. Brvnjujf Vik.
Svolvmr,- kretsforerTindberg, politebetjoo
ene Moen og Skaar, samt bykasoorer
- - - -
Departementet har na etter Judas Lter bese
ilagt Svolvaw en tillegsmulkt  pa  9(C DOG
ner.
- - -
Foreløpig vitos at det den 11.teigs blc bren
ned 9 hus. Brannvesenet hadde fi.tt ber*ject

om ikke å borrense ilden, nen holei'vlo v•l
det et sjeldcnt sille VaT den

ffie.

I Bodø har myndighetene tatt 24 gif:lor
må gå 4 timers nattevakt hver trcdje
Ubehagelige ting son matte hondo urdor dcra-
vakt, må så gidslene std ansvarlige for,

S STE
•• •••

4•• 

I disse dager er det konret et 2ar hundre
gidsler fra Svoln, til Oslc. Gidsler,

fatter både voksno og barn, (:)[- do skal vero
blitt internert i en konsent-arj
Nadeland,
- -
Meldinger fra Svelver-distrikte r v ut
at allo som or sagt ever London Padic
band med Svolvær-aaren, skal vere hrle
rekt. Meldingen fra Oslo-radio om at.ro
mcnnens skal ha sagt at hele 11erd/: 1:re
gjenerobret, stomples son hlank 1 cli, I
tvert i nnt bovdet at dc rebsvora
bare Tninnn r7iiro et kort


