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Siden vårt forrige nummer har forretningastanden på nange . områder
vært gjenstand for særlig forkjærlighet fra makthaverne. Det'har yært .
en haglskur med skjemaer av alle slags eg.florges Eandelsforbund Med un-
deravdelinger har på forskjellig vis søkt å. gi'det et skinn aV at•epp-..,
gavene skal tjene-standens faglige interesser. 'Men forretningss-Eanden
lar seg ikke så-lett føre bak lyset. Dister ove•arbeidskraft, utstyr
og Maskiner skal bare danne grunnlaget for stengnihg-og utakrivning, og
kontingentkravene sendes tre ut or A skaffe de nye forbund driftsmidler
for ødeleggelse av forretningslivet. Den overveiende del jv ferretnings...
standen har i de- siste måneder vist en beundringsverdig mptatandskraft

• og.helt neglisjert de mange 'henvendelser, tross-temmolig kraftigetrusIer.
Men hjemmefronten må i krigens . siste fase oee: kreve.denne faste holdning
operettholdt og vi ihnvarsler med dette numeer at kampen må•skjerPes ut-

• terligere; • ' •

Loven  om Norges Næringssamband.

_ Gm Norges Ihringssamband som ble opprettet ved Næringsdepartemen-
tets beslutning av  1/5-1943,  er først nå - 7/9-194 1. utfeldiget en egen
lov.. Vi skal ikke undergi loven•noen kritisk, juridink bedemnelse,..ten

.bare feste oppmerkSomneten ved de.sentrale beåtemmeleer om nyordeingen
organisasjonslivet. .

Tillitsvervene. I lovens .§.14 bestemmeS: "Næringsdepsrtenentet kan
e pålegge medlem ev næringsgrupne å ta not varv som tillitsmann innen næ-
/.'ringsgruppe, undergruppe og underavdeling ov denne." Bort2ett fra at det
'jher kommer i "lov"s fonn er dette ikke nytt. har tidligere pres;kert

•at ingen god' narsk forretningsmann,aelv on nan søkes overtalt ellet
e et, må ta inot eller bli sittende i ttlltterverv. Tfølge økonomisk Revue -

har Handelsforbundet sendt ut en•korrigert liste over fylkestillitsmenn
e pr.- 15/9-194.4  Listei . ser slik . ut:

østfold: Rjøpmann H,R. Christoffersen, Mosa. Vestfola: d2osserer Hamme-
. lov-Berg, Tensberg. Akershus eg Oslo: Gresserer Gunder li. Loe,

- .gustsgt. 19, Hedmark: Kjøpmann Helfred Beed, Brumunddal. Døeland: Kjøp-
, MAnn Nils RøStad, Gjøvik. Buskerud: Kontordjef Hans L. Holthgaard, Dram-

.men. -TelaMark: Herr Daniel M. cebsen, Borsgrunn. •Aust-Agder og Vest-Agder:

•

Forelluig ingen. I serlig viktige saker kan man henvende stg• til herr
,Theodor Hanisehl hristiahsand S. Rogaland; Kj2pmann Knud E. liobberatad,

• Stavanger. Bergen e; Hordaland: Disponent john Pedersen, Dezgen. Segn og'
Fjordane: Handelsmann Kåre Nyheim,Tredal, Sogn. Msøre og Ronsdal:
nent Lerentz Lossius jr., Kristiansund N. Sør-Trendelsej Disponent 3igmå
Mostad, Trondheim. Nord-Trøndelag Kjeenann Johs. Aadee,-Steffinkjer. .'

• Nordland:. Disponent Thormed ehristensen, Bod0. Troms: Grosserer Ole Thy-
, holdt, Tronsø. Pinnmark: Agent Hars Isbereee, Vads-ø.

Barolen er fremdeles: Ingee nåtar se undcr noen onstendighet verY
nyordnede organisasjoner. IikekytUtirbffl- ff-d-EUVfiTE--IJUTU=TUr mMflffifirdr.

/åV-ICS-€IIer de av  prtvaT:å grunner'akter  å bryte eenne nafele, sA må-ingen
delta i noesomhfls orgenasasjonsmesstg e3amaivBeIdt: ned elese iorretnings-
nenn.

•
Avkrevning_av onnlysniner I den nye lovs 20- bestemnes: "Medlem •

av nærtngsgruppe pIflë florges Enringssambendeller n&ringsgruppe
eller den som de gir fuIlmakt til enhver opplysning de krever for å gjen
nomføre sine oppgaver etter lov eller vedtekter.."

-Forretningsstanden er gjennoragende fullt på.det rene med tt skje,;.e.
naer til arbeidskontorene, Eanfielsferbundet oller Redringusabendet ikke
under noen omstendighet.skal beevares når det dreierseg en arbeidsinn-
sats eller stengning. Men kravet går nå langt videre. Perep+eAr_e_e__
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den ønsker imidlertid ikke noen nyordnede mellomlede mellom departement
og bedriftene. Standen selv må derfor ikke medvirke til å skape en sak-
lig basis for slike mellonledd, uansett hvilke motiver som rent faglig
sett ligger bak loven. Parolen er klar: "Ingen må besvare forespørsler
eller utfelle skjemaer av noen art."

Kontingenten. Den nye lov og Neeringssambandet her ogse endel bestem-
melser om kontingentinnkrevningen. Det er tydelig at lovmakerne hax 'tatt
for seg dc. mange reelle og formelle innvendinger Mot kontingentkravene
og punkt for punkt har søkt å lappe på tidligere svakheter.

Vi anser det ikke nødvendig minne om Handelsforbendets forskjel-
_lige forsøk på å få.kontingenten inn. Kravet i 1943 ble av nasjonale for-
retningsmenn avvist med den begrunnelse at man hadde betalt før - eller
uten 'begrunnelse. Kravet ble da også frafalt samtieig som forbundet be-
gynte å innkreve  ny  kontingent•for 1944. De nye krav ble også logt til
side eller det ble innvendt fra forretningsstanden at de savnet lovhjem-
-mel. Nmringssambendet faert da ut at det mette ee en ny lov som fastset-
ter den nye stxenge kontingentpliktesamtideg eom de eldre lover, som de
utsendte krav bygget ph, ble opphevet da de ikke feete frem. Konsekven-
sen av alt dette må fornuftigVis bli ot def må rtsendes nye krav som byg.
ger på den ne:e lov.  

Når så endelig nye krev blir mtsendt - cee eelvfolgelig ikke blir
betalt - skal kontingenten ifølge 16 kunne drives inn sem for skatter
bestemt. Det høres greit ut - nå vet man iallfall hvå man risikerer -
men det er bare den hake ved saken  at  Hendeleforeune-et ikke kan fortelle
vedkommende pantefullmektig eller annen skatteinndrever hva der skal
drives inn. Etter Næringssanbandete kontingentsystem skol de handlende
seiv heregne kontingenten i forhold til sin omsetnirg. Men like så litt
som kontingent skal betales må der overhodet foretas noen bereening selv
ikke til internt bruke Så lenge beregning ikke cr forctott, eoreligger
det rettslig sett intet krav, som det kan pantes for. Men det er mulig
at det vil bli forsøkt skjønnsmessig ligning. 2arolen er  0P:så da klar:
"Ingen betaler frivilliz, men lax det za
It og~enTiver sF,12nnsmessig.anselse  FUtrils:T. • ,

Denne gang er det ikke-noe behov for å gå til deponering, som det
tidligere er gitt.anvesning på.

'Industribedrifter cg næringsdrivenee innen nndre nerleigserupper
som er tvangsorganisert under Næringosame endet, hee fulvt c vil følge
den samMe konsekvente linje. Forsikringsselskapene har-allerede peanket
utpantnengen i sen bransje»

Den naelonale arbeidsinnsats.  

Vi tidligere reenmere nærmere giort utførlig rede for de
fremgdngsmåter ørbeidskontorene har onvendt overter forretningsstanden,
speeielt i Oslo, for å få nye oppgaver ovar tersonitt, ce Jet ble gitt
direktiver on at ingen registreringsskjemeer rrIttL etills. Det er meget
.som tyder på at arbeidemyndighetene har forlatt motoccm mcd forlange
disse skjemeer utfylt og prøver å lekke ned nye cl;junaar  so21 gir et skinn
av at man vil vareta bedriftenes 3ivsviktiHH LilrLvser. 71 ejengir.ne-
denstående opprop hentet fra en større overeiet:

"I diase dager har en rekke bedf.ifter ciet. fcer fått en meddelelse
fra Neichskemmissar om at vedk. bedrift som ansces iivsvi.ktld skal fylle
ut et skjema med navn og dota for alle som tilhører årsklosse 1924, for
at Reichskommissar keen sørge fer et disse ikke blir ueseeevet. Denn r -
negative registrering tyder på at det forestår utskrivninr  fv  årsklasse
-1924.- Henvendelsen kan se besnmrende ut, men den  mS besvåres.
Myndighetene kan ved disse oppgaver skaffe seg eversikt over hvor mange
eldre elet.må skaffes for  e  erstatte de unge, og detts vil lette maktha-
vernes registreringsforeek. Blir endel årskleseer utskilte, vanskelig-
gjør dette situasjonen for de andre. - Krigs-  oc livsvikTiR- bedrifter
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må ikke søke å skaffe seg generell fritegelse for sine fanksjenærer,
men oppta arbeidet med å 2nke ng søke å få hver erkelt fritatt. 'De•man-,
ge anker vi1 skaffe registreringen masse urbeid. Parolen er: Ingen
spørsmål om regiStrerin,:- til nasjonal arbeideinnsaTS-57-- EfUt  

. skjema fylles nT. Gjør felles-front mot registreringen."

Ansvarsprinsippet i Praksis. ••
Sjefen Tor 1. Import-lisenskontor, Strøm, sekretærenehoS minister '-

Whist, Strand, og konters,jef Restnes i Bæringsdeportementet-ble nylig
suspendert og arrestert for en større svartebørsaffære. AftenpOsten--
25/10‘-1944 stod det om en uheldig tobakksdyrker sbm keadde mottattfor •
kr. 25:000 i forskudd, men ikke greide å levere planter for mere enn •
kr. 1000. Det viser seg at den "uheldige" er kontorsjef Tborb'ørn.Paul-:
'sen i Worges Handelsforbnnd, som ±arleden måtte avbryte et viktig mø e om -
"margelvarer" da kriminalpolitiet kom fOr  å kente ham. Kentrollør johnt.•
sen ved tekstil- og lærkontoret oem har hatt kentrollen Sv strømpe- og
merkebeholdninger i Osle, et orsblitt arreatert for sVartebørs.
Prisdirektør.prs'Biorhein sen flere gargst T-:Jen he11 har provet å "drikke

' seg ut" av både partiet og direktoratet, nar nå forsynt seg med-kr. 30000
.av-et-ay.de fond som Prisairektoratet har epprettet d prisutjevningsø.ya-
med. Hagelin, son alltid tidligere har oinotrådt som redildngsmann,-funge- .
rer ilke-lerger og hva da mee herr Bjarhein?

• Vi gjengir nedenfor et opprop om forhold Jom angår forretningssta
•

np-
den og könklnderer.med viktige paroler om de raker som er nevnt foran:-

•
'Fra R.. (Hjemne f rontens Ledelse):

31..k ALL !.

Nor es- iæringssamband er nlag blitt otl:rettet veb en quisling-"lov" -
.av den van ige sor en, som skal gjelde "nten henayn til Gruntlovens be-
stemnelser". Fotræderne er ute med nye knep. Sanbandet skal . drive nEe-
ringsgruppene inn under full naorfisering.• 1-3ondene, fiskerae, håndverker 
'ne,-indrstrien, handelen skinsfai:ten, transporten, benthene, fornikrings-
vesen, koteilvirksonheten.

Vi kjenner til hersikten med slike sumband. De skal gjøre folket.-
til et effektivt og lvdig redskap i na5-,istenes henden. Slik som i pysk-. .
-land! Der er arbeidslysten stor nek,-og satt inn i en retring som bærer
Inodestulas i avgrunnen.

'Såmbandet er at rent •ST-tiltok son legger makten aver næringslivet.
i hendenc pken liten kliklaav forredere som hele fo1ket mistror Og.for-
.akter. Derfor skal dette lumske forsoket slåes ned! Ldifrver sonn nordmann,  
nekter å a'obita noe medlemsskap i bronsjeorgarissejnn bina t- TH-1-5".ffid orfaer
RUW-6.-NringssambFIEU-

• • Det er nå mer enn to  ån  siden Quaslirg aerde sitt fsrste forgje- .
ves sambandeforeøk, med lærerne. han krukte hotdeste midler og fikk
hjelp av tyskerne - vi husker Kirkenesferdbr aan han knekket ikke mot—
'standen!

Næringssambandet ska2 skaffe quislingent beldige -ummet gjennom
kontingenten. Men forst og fremst skal det.brukes til- å registrere ar-
beidskraften i de forskjellige yrker til innents på fiendeno side. ifyskeIN.
ne trenger folk til -krigen og til sine krigsviktige tiltak. Quisling
rer- stadig på en anledning til å mobilisere_de beote arskinsser. Den his- -
sige propagandaen i forbindelse med-begivenret-ere i Nord-Worge viser hva
hnn mikter inot. Mobiliseringstrusselen er i øyeblikket forligere ann
neensiane.

Wum talgdom har nylig vist hvordon quiølingene :. elbner skal sl4es
ned. Av de 80 tusen i nideren 21-23 år som le innkblt ' vår, har Maktha- - •
verne bare-fåtttak i 300 mann hittil! Den sikre kta s s_m ungdbmnen-har

forplikter alle nordmenn ti1 å ta lt_he klart standpunkt. Ing-en

•
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skal våge å svike den! Heimefronten kreger at de grupper som rammes av
den nye Iov, yter like hensynsløs motstand som andre grupper før dem, og
viser sammoranke holdning som vår ungdom.

Nå gjelder det disiplin fremfor alt. Gitt ordre . skal følges uan-
sett pe7sealige ofret I-siTuasjonen  raag  skal hver mann kjenne at han
er under oppsikt, og den som ikke følger parole, skal stemples som sviker
mot sin stand og mot sitt landl Samhold er det beste vern og det skar-
peste vånen vi har - idag som før.

PAROLER SOM SEAL EiJLGES:
1. Ingen svarer på brev  Tra eller sender brev til Sambandet eller

underaVaelInGer.  

2. En unpgår å la sin bedrift regisrere og nekter  og  hiddrer all  
reget.i'e-fihg  av arbeidere  oGITUEHJonærer-I edrren.  

3. En betelor ikke kohtinGent1 men leGger alle krev om innbet e linG til
side  oE-Tar  sgg-Eåfler

• 4..Ingen  tar imot VaXV eller stilling  i Sumbandet.

FOIMrrig gjelder følgende: Søk råd pårette sted! Søru,f,ark_ekauc..,—misk stette til dem som kommer i•vanskeligneter under kamp•ahl.

VÆR STERK! GJØR ALTRE_BTERKE!

Send '"Handelsnytt" videre til gode norske forrethingsmenn. Vi må
være utrettelige i vår motstand. Situasjonen er etterhvert heIt avklaret
og alle kjenner nå- vel til hvilke tiltak og instituejoner vi hekj-emper
hvorfor vi hekjemper dem.

VÆR STERK! GJR AUDRE STER=


