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Glade jul, hellige jul.

Yi sitter i vårt bombe—skjul.

Engler durer på himmelens sky.

Engler lavet ssm bombaily=

St'“)er nad mot stvilc mål,

Engler lavet  aV
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PE  D  a R5E ALV

idelen har ingen kvali
kasjoner som domsmann,
det var jo ytterst

_ått med ansøkere. Ikke
1  eneste at landets Iov
_ge og faglige domsmenn,
lle sitte som betalte
,aktere for landsforred

i N.S.-
ville ikke være med p

demme nordmenn for de-
s rettvise kamp for sit
lks frihet og sjelsten

1r, 2 "FRIHE T"

ians "regjering" har i

oe dager utbasunert na
på den "nordmann" som
tatt på seg å være de

eke folks bøddel.

usie kryp av en mann,
sin hjemstavn i Hauge
1 og heter:

LAV r33 R N

. - -

conmer "Folkedomstole
avsil blir en hån mo

leeomeningen i Norge.De -
r  or natnet "Polkedom-
eel" så dobbelt makaber
urettvist. - -

eies-Stelee" ville ha
langt mer treffende

\\/ H
For tel en uke siden ble det meddelt i Osieevis
at 16 av Formannskapete medlemmer neetet ene
befatning med det kommueale arreld, sem de av  r:
befolkning var valgt til å varete. Ae leene se ie
lertid ingen ting em at de samme 16 represeeeenL
også ble arrestert eteer ordro fre Jonee  Lee.

Vi er i stand til å gi leserne en del næree
opplyeninger om denne sak. Arsaken til arreste
og eveettelsen var folgende foreleg som Arbeid

partiets gruppe la frem på Formannekapemeeet:

Til Oslo Formannskap.

Undertegnede medlemmer og varemenn ae Oslo
Foxmannskap gjør framlegg om et Formannekar
i førsto møte gjer slikt vedtak:
Det vises til Fylkesmannens skriv av 16.d.e
hvori er gjengitt Innenriksdepartementete
skriv av l4.dm.
I dette skrivet pålegges Fylkesmaneen å fee
streng kontroll med at bystyrone, nerredse
ene og formannskapene følger Nesjened Saml:
og dermed den nyc tids retningeliejer.
Det nåværende bystyre og formennskap i 021(
er Valgt på et helt annet grunnlag. Forma=
skapet vil derfor gi uttrykk for at det ik:
kan etterkomme Departementots pålege. Dee
beholder seg nå som før å turdere sakone
handle i samsvar med det mandat byone velg
har gitt

Oslo 25.novbr-4o.

J.Schwingel
Rathel Grepp
Omar Gjesteby
Pauli Jensen
E.O. Solbakken

E.Pettersen
Olaf Eriksen
Thora Pettersen
Gunnar Disenåen
Konrad Nordahl

I tilsutning! Rirger Pergerson

Det fins visselig en sann
wFolkedomstol" i Norge.
Den hom gir uttrykk for
folkemeningen, og som har
sine data fra den 9.april
Til denne domstol har det
aldri vært vanskelig å få
demsmenn.
Kvalifiserte nordmenn døm
mer hver dag QUISLIHG •g
hans lakeier til døden.-

I
! 1  1.  Ifr‘
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Arefien Vik
Sigr. Syvertse
Cerl Sederstre

Thoe
Rolf hefmo,

(Nyheter fortsette r  side  3. )

..• • 

Slik som bqddolee TO12
i Guyana, metee ene-
liv for uin ceen ee
øke  eleh  vil d
så ge beddelen

e

Hans ecdo ell f•e:
folkereeleeeee
- r e
tid. --
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rettens dommere stemte
)gar for å gi forhørs-
ttsdommeren mulkt,
ngeno er nå ovesført
tysk fangenskap.

-agelig fordi TERBOVEN
ontiig har uttalt at
Dcorne ikke akter å
.nde seg inn 1 norsk

ar+m.„-- -
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gjort forsek på å treng-
den kjente ung-fascist

TERJE BÅLSIIED inn som fa
organisasjonens nye opp-
lysningssekretær. Det cr
ikke lykkes. Nås JENS
fANGED ikke står seg så

godt med tyskerne , skyld
es det bl.a at han nektet
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" - Sieg Heil: Der kommer forsyningene

fra Russland." - -

(fortsatt) - - -
nPd en N.S.manu ved me- -
på Eorten. - -nc uttalelse ble over- Rakel Grepp som er 6o år Hotot kostet foroy-dt tkl kommunens admi- gammel holdes fengslet på
stater 18  000  kronex.trasjonsutvalg til nær tross av at hun er meget

et lignmdc moto:e behandling. I mel- svak etter et langt cg
Drammen masj:xte de  STkj_da har et av formann alvorlig sykeleie. - -Og-
aroeicere demonstrativ-oets modlemmer opptrått så flere av do andro fang

- -angiver for V.S. er er syke. -
to yur årsaken til ar - -
-asjonen av ovennavnt Oslo bys innvånera ventei

Ty5:1kerrn sesnrover  (3Det regnes for sik nå at ordfører Stranger
tvinger lange artiklrat det es Høyrerep- og de øvrige formannskap - fq”bind,n.,

intanten KtAUS hANSEN, medlemmer skal gjøre fel
14..S.-mann - som har les sak med de som opp-
rt denne rakkertjenes e.fylt sine forpliktelser

"Hirdon" DDr resitI Forhørsretten av- mot sine tElgere.
gratis på je/nbabeb.Tite dommeren saken sOla
kostut staten  5000anliggende for Folke-
rar at "birdon" fulgastolen, men tle dagen Det er nå bevist at sek-
"Foreren" i -Dergen  oF:er tvunget til å avsi retær ERLING OLSEN er

mrondha-ira. - -igslingskjendelse for N.S.s representant i Han s=_ _
mårted. Etter appel fr erganisasjohens ledelse.

Victorie Teater matteca:rostartes forsvarer fyskerne og N.S forsøker forlede fc.-phavet så lagmannsret ennå å vippe Tangen ut,for  stilllng pa ;nunn  aY
.n don som var avsagt å få Erling Olsen somny ,

acmonstrasjonay.Haørsretten. To av lag formann. Det er også

U.S. Lege.lDaD:: k..or  få-
12 av de mange tuson

-leger florge h,r.
- - -
Oslo Skelesty r o hax e
stemnig protesert
forsøket pw rp.zifisx,
ing i skolene.
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2rykte1ig år  er  gjannom-

Det verst;- år i No-

d historie- Det var ik-

nok at landet ble hær-

- tpplyndret og brent av

fremmed makt. Vårt folk

Vår historie skulle og-

oppleve at nordmenn

od f ledtpg med fienden.

lisling og hans menn

ar kastat skam GP  tall—

ere over alle nordmenn,

året 194o. - -

ngen vet hva 1941 vil

±ge. Men frihetens

_errike meldinger ute .

.";uropa, og folkets

mer forbitrede fri-

kiamp her hjemme,-gir

2 tegn for året 1941.

d neste kalenderskifte

n vi forlengst ha fe4,

frinetens soir.Domt

straffet Quisling og

_le med hans sjel og

Pi vesen. - - -

LL dette som mål,

sr vi oss inn i kamp-

, cm året 1941. Og den

skål  vi vinne: - -

HOLD SAMNEN!

\1
fry12_,(

Det mørkner og klendingsguird
ned. Tettere og tettcre serker mørket s
I korte lysglimt kan du kanskje kjenno
en eller annen du moter, men de fle
seg forbi deg som fremmede silhuetter.
på kvelden er det uråd å avsløre hvert mennask,
du møter på din vei. - -

"FRIHE T" OIDZ 4.

Og da er det mangen kvirne føler seE sikker. M:
musen kryper hun ut av sit sikre hull, og son

musen  snuser hun etter en liten fleskobi
for kvelden. Og går også gjerne i fello s
nusen . - -

Hun skjønner ikke at det er en gronn han,
hun møter hver kveld. Og at katten er musens d
ligste skapning. Enda mindre begriper hun at d,
er kattens lek med musem - - som gjentar seg
henne hver eneste natt. -

Det spiller ingen rolle for musen om den samma
katten har gatt sine hvasse klør i fedrelandet
Skutt og senket Norges sønner i tusenvis, herj
og brent by etter by i hjemlandet, bastet og t
bundet de nordmenn som p norsk jord fremleis
våger å kjempe for sitt lands frihet. Hdre kat
ten maler og leker litt med musen, så får den
klore og rive hva den lyster andre ateder'l- -
"Disse kattene er jo så uskyldige sål" -(Like
uskyldige som musene .... mon tro?) Det inn-
rømmes at enkelte villkatter fins det vissellL
men de er bare i HlottSparken. - - (Og der er
det ingen levende mus  nå! -

- -
En dag fikk jeg se en katb leke med mubon
foran et plankegjerdo. "Ich liebe malt
katten og skjøt ryge 4a7 iver). 11 _1311 nep
ynket seg, og forsøkte å mjauve på det nye ne
jonalspråget: " Alle norske .!(user lieben grøn
Katser. Wir wollen Mus-onger haben mit grsrinn
Katzerl" -

Og det får de nok også, Nen siden fdi
ingentig. Hverken i tidrog, s'Tnrbti, ne“

følelse  eller flesirDbiter, - - -

X 1/4 te,-\

inene rt
eg over
igjen
ste
Alt tid:
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Medisinzldirekto-

ratet har sendt Innenrikp-

departenentet følgende

skriv:

1n\ ‘X "Den 12.ds. ble
iølgende læL;-(2r i Medisi-
naldirektoratzt avskjed-

- NRRE5TAS-SONE iget med fire timers val.f
sel: Kontorsjef J.Caper-

Tyskerne og Nasjona
4ing toretar daglig

sen,sinnsykinspektør I.

estasjoner av nordmen
Christensen og sekretær

'  m på en eller ahnen T.Iversen. Avskjedigels-
) 

har gjort motstand
one ble meddelt muntlig

nazifisdringon av
uten angivelse av nodn
grunn og b1.2 Tørstø

land.
re dager senere bekreftet

De siste som er bli
skriftlig. Ved avskjedig-

årestert er følgende: elsene ble ligene meddel-
at de ville få lønn ut

Emij Stang,Nic.Stan ' desember måned, dvs.  1,3

,vestad, Nordstrøm(de maned.
Den 14.ds Llo sokre

; sjåste fra Hotel og tær Iversen - som er dis

staurantarh.f.)redakto trikstlæge i Leksvik,men
• som med permisjon har

i "Allers'
fungurt som eskretmr i

lfred Madsen, Sverre Medisinaldirektoratet-
meddelt at han også var

ånn, journalist Per mo
avskj2diget fra sin

en fra "Arbeiderbladø ",triktslægeztilling og st
lønnen som distriktslæge

,stauratør Hartmann,
var stappet.

Hansen (kommunist Samme dag fikk tu-
herkoloseinspektør 0.Gal

H_et) og Adv.Skjaasta tung Hansen underrotning
om at administrasjonen

_7-7\issC)
hadde rettet henvendelse

Side

fullt arbzid
de nye forreld Os
te måneder i vert
i full lojelitet mot
ministres-jeeene

Chspeseen, •Lriets
ser. og eselt:eng Harloee
hnr tidlieerG rært no
lonner ev Tret horoke
Ae.oeidespdrti, men ho
ikke afLivt

politisk orbeid, Ivsr
- som er den com or
blitt hårdest rammet
avskjedigelsene - haå-
ikke vært nedlem zv .
politisk pzrti, og
heller ikhe p: annen
måte dr::vet noen poli
tisk virksomht.

Åvskjed.isåeloøns
funnot sted  u'Lf p, at n
av lægene har ååått ad
gan: til å sej
saken.

Den norzke lmgefor-
enings sentralståre
nec etter dette Lt de
nevnte avskjeAtgelsoå
ikke er szklzg begnL,
not og ikre har hjemn
i Rå:ichskomådsers freår
ordning av 4.okLober
194o. Sentøaistyret
derfor nedlo en
skarp protezt mot de:

Avsizdi<!-,å1sene haå
vakt den tåpåste M1E-

stenning blåtåå, øådse,
er og har skap-L, en uke
lig følelse lilanå dem

til en annen Lege om å at en nt stå retåø:
I ; overta hans stilling og

.<2.11,1- Sentrolst7rut vi3at vedkommede læge hadde
overfor ztyreåla.7<t(e•

erklært seg villig til
dat.

henhold til det eårås_
for anforta 11 :ååål

, I de skriftlige av-, til Deoartencåå å ,
skj&digelser ble det an-
ført at samtlige har fun

ta avskjedLå åå
fornyeev-å

net sted i henhold til
t å-år

._ _
§ 1 i Reichskommisærs
forordning av 4.okt. 194 ,

Gjenoe

1r> /- \/15[-\ \.1tOe'(26-
sentralstyre vil i sakens

Den norske lægefonnin:z .

* I''
OPPL_NeEt anledning bemerke, at

_ ter de for sentralståret
L"?.. 5TtI foreliggende opplysninger

~-4 er de fire læger fullt
kvalifiserte for sine stil

FR1TT tr-OLv\ linger. De har utført et
dyktig og samvittighets-
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s.gen etter koneer tyskeren i ster
-slepende p en haug uhr

MUNT

Son btkjsnt slo PLDERS LAbr;:,
geL) ned N.S.-manae n  ThifYIND

På en av Oslos restaurar_tee.
han ble kort etter arrestert

fens13t. En av do tyeke far_ge-
okt,:re esurte Lange hvorfor han
àe elått ut Mehle. Evarot var kort

DOL greit nok:
"Esch,- han er ei stor klyce!"

Jeg forsikrer Dem at folket i protekto-
ratet stadig blir fastore bundet til oss".

(1,1 Ceuvre, 2tnis)

Tre tyskere ei ølstue. Den enc cukket.Eå
sukket den andre. Da avbrot den tredje
sa: "Mine herrer, la oss ikle snakke on euJiar
E;janpsene." (Haggsche -Doct,

ordbeker inn i eelletL
ote vie tev-s_ 01Ha ,“ L

betød. Det var ikke
enoste lesiken. - - -

Teleforeu ringer i hoteeiel2sar
ningen. Kundou g.kni hr). mHr

svar at de j:S:ra n,psn
"Mon fffi:. Dare ingen ??',- -

"j3, -de: koreY -tocili uy..

111.5n dc ekal  tHI

"Å  - har te
e?vldtkt ili

bake-^2 dei-e

Sidc


