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NUMMER 3.  FEBRUAR 1941.  

Som nevnt i nummer 2 om trykning av bladet, ser dette ut til
å gå iorden fra og med neste utgi'velse.

Redaksjonskomiteen takker alle bidragsytere, det være seg av
stoff eller penger, og håper så fortsatt velvilje. Med hensyn
til økonomiske bldrag, vil der bli gitt fullt regnskap etter
krigens opphør. For nye lesere vil vi få meddele at økensmisk
støtte vil være av stor betydning, idet bladets opplag vil  kunne
økes. stoff
Til alle dem som ikke finner innsendt/i dette nummer, vil vi trøste
med at det kommer etterhvert som plassen tillater det.

•ffi =11 el•

VI BER ALLE SOM KOMMER I B3SIDDELSE AV BLADET k DISTRIBUERE DET
MED FORSIKTIGHET  SA  IKKE NOEN KOMMER I VANSKELIGHETER PA. GRUNN AV
UFORSIKTIGHET. Tyskerne anser bladet såvidt farlig at da HIMMLER
reiste tilbake ti1 Tyskland var HVEPSEN oppført på den liste over
de ting som skal behandles og undersøkes direkte under tysk ledelse.
Vi takker for oppmerksomheten:

Av dette nummers innhoid, vil spesielt få fremneve offentligjørelsen
av den rikti e norske hvitebok. Denne begynner med forhandlingene som
blev før me Tys and og april. Kongens tale 17. mai 1940.
Hvitboken fortsetter i neste nummer.

Et åpent brev til Quisling frembeves likeledes. Sørg for at alle
k'ente sender ko i av dette til uisli • Se nærmere side 5. ----

Redsktøren tillater seg i all ærbødignet å komme med følgende "motto"
fcr NS bevegelsn i Norge. Noen premie fcrlanges ikke: HVA ER VEL NS?

Men hva er vel NS?
Kun skuffende drømme?
Kun bobler som stråler med regnbuens prakt?
og bUSIWEU brister, som oftest do akjønne:
de lokkende bilder de taper 0111 kraft:

Nedenstående utdrag av FRITT FOLK for 17/1 1941:  aide i gjengis utfm
kommentar. Får ikke følgondo uttalelae alle nonmenn til å tenke?

NORDMENNZNE VIL IKKE  FÅ SIN SKJEBNE OG  FRATID YA8W4AQT UTEP SELV:IL
YTE NOGET. (I anledning av førerens appel op regiment Nordland),

På den annen side hva gjør så Tyskland? STAR DET IKFE TIL DERES
DISPOSISJON MED ALIE HJELPEMIDIER? HJE1PER IKKE rysKspnE DERE MED TIL-
PASNINGEK AV Dfl UONOMISKE LIV? GJENNEMLEVER IKKE D3RES LAND TIL TRUE
FOR KRIGEN ET ØKONOMISK OPPSVING? BESKYTTER IKKE DEN TYSKE FOR:iVARS-
MAKT LANDET SLIK AT DERE KAN ARBEIDE Ofl SOVE I RO 9 9 9 9 9 9 9 9 ?



;1) 7

"GRETCHEN" cller den
"nyc kvinnetype".
Hjemført fra vårt frendefolk
syd.
- Skal vi kalle dette en
undskyldning for tyskerne

i Norge ?  

På gjensyn i nummer 4:

Av de siste dagers hendelser sï kommer til å få betydning er
skelestreiken.  SINSEN, BRYY og GRORUD skole Cmidelskole og gy2nasier
cr uten elever. Årsaken er at elevene nektet å gå på Hitlerjugend-
utstillingen i"Håndverkern". Det må glede enhver å se en slik standhaf
ti het:
Biskoppene sendte ut lørdag 8. fcbruar et hyrdebrev til menighetene
hvori de tok avstand fra de hundelser. Resultatet blir vel arrest.

Rcnald Fangen og høyestercts mcdlemmer får lov til å gå i byen, mon er
under bevoktning av 2 mann.

En megut kjent mann hadde tyskere boonde hos seg i 42 døgn og fikk
utbetalt kr. 37.- i 'erstatning". Dette at tyskerne betalcr så godt f
scg, må vel nærmest betraktes som en form for propaganda, idet alle de
faktiske tilfeller en kommer over viser sammu resultat som ovenfor.
En av våre medarbeidere hadde anledning til i lengere tid å overhøre
samtaler mellem en rekke EIRDgutter, og det var en meget menneskelig
samtale. Om lønningsforholdene som hirdmann, om hva en kunne få for
pengene, om kvinner og hva for hærverk en skulle.utføre med det første
I noste nummer begynner offentliggjørelsen av ANDRE MAUROIS bok
FRANKRIKES TRAGEDIE. Noen fransk utgave foreligger foreløpig ikke,
bare en engelsk - TRAGEDY  EN FRANGE  -  cg  Bonniers svenske oversettelse
Denne bok har bud til alle.
Da det har hersket endel misforståelse em Quisling's appel gis nedenst
ende opplysning: Quisling's appol om frivillige til"Regiment Fordland"
KOM IKKE  FRIVIDLIG.  Den blev bestomt på "REICENOMMISARS" kentor for c
måned siden etter af virkningen av den tilsvaronde appol i holland var
drøftet. Quisling var fullt på det rene mod at dette var et nytt 1O02j
forredert, og prøvet å nekte. 2 ganger var hans tale i kringkastingen
berammet, men det lykkedes ham å få den utsatt. Evor svinck dot hele
enn var, måtte han sluke  TERBOVENS  krav rått o s re ap ellen videre.

MUL IDER - WhELD, sjcfen for det tivs:ke teaterdiktatur i horge heldt en
m2get bemerkelsesverdig tale 2().- januar i Natinalteaterets foyer da ha:
ønsket de tyske skuespillere velkommen. Bl.a. uttalte han:" Forsøk å
opptre på en slik måte at en kunno dc var representanter for for et
kulturland.

-Redaksjonen er avsluti
9. februar kl. 8 after

En masse aktuelt stoff
må ligge over til nesi
gang.

Så enda en gang, VÆR

"TIVEFSEBOLETS"  REDAKSJOITSYCliTTE.



ETTERTDYKK TILLATT CG IEGET ØNlKELIGI Lk ALIE KJENTE SE BLAPETI

Nummer 3. EVSPSE N. Februar 1541.

bon nevnt i wesuer 2 om tryknirg av bladet, ser dette ut til å gå torden fra
og med neste utgivelse.

Redaksjonskoniteen takker alle bidragsytere, det være seg av stoff eller penger,
og håper på fortsatt velvilje. Med hensyn til økonoriske bidrage vil der tli
gitt fullt regneskap etter krigens opphør. For nye lesere vil  Ti  få meddele at
økonondsk etøtte vil veae av stor betydning, idet bladets opplag vil kunne økes.

Til alle dem sem ikke finner innsonat stoff i dette wummer,  vil v,3 trøste med
at det kommer etterhvert somelaseen tillater det,

-----
VI DaR AILE SOM KOMMER I BESIDDELSE AV BIADET I DISTRIBUSRE DET MED FORSIKTIGNET SI  IKKE  NOEN
KOMJER I VANSKELIGNETER E GRUNE AV  UFORSIKTIGNET.  lyskerne anser bladet såvidt farlig at da
EflflZR reiste t115a2c til lyskland var EVEFSEN Oppført på den liste aver de ting somskal  beee
hendies  oc  undersøkes direkte under tysk ledelse. Vi takker for oppnerkserhetenl

 ---
Av dette reors innhold, vil spesielt frenheves offentliggjørelsen av den rikti e norske
hvibebak.Denne begynner red forhendlingene som blev  ført med  Tyskland 9. og 10. apri
Kongens tala 17. nal 1540. HVitbeken fortsetter i nesta numnsr.

Et åpent brev til Quisling fremhoves likeledes. Sørg for at alle kjente sender koot av dette
til iujslin. Se nffirmere side  2.

Redaktøeen tillater seg i all erbødighet å komme med følgende "motto" for N.S. bevegelsen
Norge. Noen prerde forlanges ikkel EVA ER VEL N.S.?

Men hva er vol N.S. ?
Kunilefende drømme ?
Kun bobler som stråler med reenbuens prakt ?
og lzurz; brister, son oftest de skjønne,
de lokkende bilder do taper sin kraft„

Nedenstående utdrag af FRITT FOLK for 17/1 15414  side 1 gjengis uten kommentar. Får ikke føl-
gende uttalelse allo nordmenn ÷11 å tenke ?

HORDMENNENE VIL IKKE FÅ SIN SKJEBNE O FÆ3ff ID FASTLAGY UTEN SELV I YTE NOSET. (I antedning av
førerene appel om regiment Nordland).

rå  den annen side hva gjør så Tyskland ? STIR DET IKHE TIL DERES DebFOSISJON  MED ALLE
RJELPEMIDLER ? HJELPER IKEE TYSKERNE DERE MED TILPASNINGEN AYDET ØKOEOUISEE LIV ? GJENESM-
IEVER IKKE DERES LAED TIL TRCGS FOR KRIGEN F.T ØKONOUSK OPFSVING ? BESKITTER  IKKE  DEN TYBRE
FCESVAR8MAKT LANDET SLIK AT 1E1C ICkN ARBEIDE OG SOVE I  HO  ?????????????????????????????????

------e. -----

Talo av Kon Uaakon i krin kastinr 17.mai 1 9 40.  

Jeg tror at alle i. dette land forstår at det er nad vened or sorg at jeg idag mfinnes de
mangfeldige ganger jeg med min families fra slottsaltanen i Oslo har tatt imot barnetogat den
17, mai, representerende let glade og jublende Norge.

Når jeg ida- ikke lean gjøre dette, vil det forståes at jeg føler en dyp trang til på
denne vår frihe'tsdag å sende en hilsen til hels det norske folk. I over 100 år har danne dag
samlet det norske folk om frihetstahken og frihetsverket på Eidevoll, og vt har alltid lavet
hverandre at vi ville få eie dette landet.

vLrutenrikspolitikk har alltid gått ut  rå  å holde Norge mtenfor alle europeiske konflik-
ter,  nen  til tross for at vi har ieetatt en streng nøytral hei4ning til alle sider, blav vi
den 9. april ovetfalt av eu nasjou,som fordi den  ikke  selv vst  hvad personlig ftihet betyr,
ikke kan forstå bvilken forferdelig urett denhar begått averfor et frihetselskende lite folke

VI blev stillet averfor valget mellem  ettergivenhet og underkaaelse,  eller forsøk på å
forsvare alt det som vi anser for hellig og vsrd  å  leve for. For bevarelsen av vir selvstewe
dighet og vit selvrespekt somnasjon var det kun en vel å velge. Vi valgte så langt det lot
slg gjøre å sette alt inn på bevarce selvstendigheten. Det har allerede kostet betydelige
ofre, og etter 3 Mkers heltemodig metstand n hele det sydlige Norge måttet opgis.



n Nordllorge kan vd ennå knlle vårt. Denne landsdel som i tidligere år kausje ikke har
pkaktet ettor fortjeneste,-ren, som 5. disse dager viser at  deu  med dyktighet og verdighel
representere et fritt Norge. Og det er mått håp at vi herfra med våre alliertes hjelp nå
e organisere vårt forsvar pknytt  os  herigjennem gjenvinne friheten  for  hele det norske fo:

Jeg takker alle dem som i de forløpne krigsOker har gjort sitt til å stanse og opholde den
inntrengende fiende. En smrlig takk ønsker jeg å uttale til marinen for dens innsats, sem har
stått fullt på høyde mod marinens beste tradisjoner og som har vumnet stor anerkjennelse også
hos våre allierte.

Jeg takker Bkren for hvad den til tross for de most fortvilode nobiliseringsforhold har
kuniet utrette. Vidére uttrykker jeg on takk til alle som på forskjellige  vis  har hjulpet
tmrvesenet i  disse  vanekellse dager, son  f,eLs.  telegraffoik, jernbanefolk, arbeidere som un-
der luftangrep  oc  ritraljøseild har arbeidet nad åholde våre kommeelkasjoner i ordet lengst
mulig.

-

Sist, men ikke minst, en hjertelig takk til sivilbefolkningen i alle deler av landet for
den beherskelse, offervilje og resigeasjon somer vist, til tross  for  at så Mange har måttet

se sina hjem og sitt liveverk ødelagt.
Til landsmenn i de besatte amråder vil jeg uttale det håp at dere ikke mk tapo notet, at

det om ikke alt for lenge må lykkes å skaffe deres frihet tilbake, og troon på at dere skal
befries.

Vkw forvisset om at det dc 7,:c=endcslekter, som skal bygge lendet opp isjen etter all

ødeleggelsen, vil  være av  avgjørende betydning.at dere satte alt inn for å bevare Norge som
et fritt, selvstendig land. Ser vi  slik på det, vil prøvelsens tid kanskje falle lettere.

Jeg vil tilslutt ninne a= dikterens ord:
Denne bostavn er vår,
og vi eleker  den for,
hvad den  er, hvad  den var,
hvad aen bliver igjen.-
Og som kjerlighet grår,
av den hjemlige jord,
skal den gro av vår kjerlighets
frøkorn isjen.

Gud signe vårt dy're lan dt
---o0o---

OPTLYWINGER OM DET TYSHE MERF411 FA NORGE. (April juli 1944,
FORE4NDLINGeR 1,2D TYSK1411D9.  o;'10. aprdl.

Den 9. april kl.
1

ommorgeneee kom den tyske sendenann 5. Oslo, dr, BrKuer, i Utonriksde.
partementet og overleverte utenriksmdnister Koht en rekke krav fra sin regjering.

flere timer før disse krav blev overlevert, hadde tysk krigsrakt begynt overfallet på
Norge. Omkring 4.12 midnatt var det blitt meldt at fremmede krigsskip passerto Feerderinn
Oslofjorden, og time senere kom melding-am et det var blitt vekslet skudd mellemdisse kri
skip og de norské befestninger på Bolmrne  oc  Rauer. Omkring 1-1.2 am morgenenkom det melding
om5'store tyske krigsskip sam gi12:forbi Bergens tre befestninser. Kl.  3.30  meldtes am 2
krigsskip som hadde passert Azdenes inn Tronaheinsfjerden. På snmea tid var de krigsskib sam
var kommet inn Oslofjorden, 4 store krigsskip red endel små, nådd frem til Filtvedt, og straI
etter begynte kampen mellandisse krigssklb og Oseareborg festning. K RI V", var  således  i ful]
gang og den begynte også like etter dette utenfor Bergan.

P3.denne tid  var  det, sonnevnt, et een tyske senderann i Oslo kam ned sine  krav  til deu
norske regjering. Ban overleverte til den merske utenriksmånister et remorandunsom hevdet al
ears Storbritannia og Frankrike hele tiden under sin krig mot Tyskland hadde ført krig også m
de neytrale, så hadde nyskland derimot stadig anstrenst sig for å verne omde nøytrales ret,en
heter. Til slutt hadde den tyske regjering fått i sine hender dokurenter som beviste at Eng-
land  os  Fraekrike  I nel 'esskap hede_e vedtett å føre krigen over på de nortiteksstaters orråd
bl.a. ved å besette Nnrvik og andre punkter i Norge. Den tyske regjering hadde nå, sa den,
uinotsigelige bevlser  for at detta ville skje i de aller neerneste dager, oz den nonne  P  nunne
slutte såg til at den norske regjering ikke  gjøre motstand raott slike  tiltak. Meneheter-
det i dette menerandum, om Så den norske regjering hadde villet ta motforholdsregler, så
le den ikke •aere sterk nok til å motsette  sig  med hell den engelsk-franske aksjen. Den tyske
rezjering ville ikke under nogen  omstendigheter  tåle at vestnaktene gjorde Skandinavia til ex
krigsskueplass ret Tyskland, og at det norske folk direkte  eller  indirekte blev misbrukt
krig mot Tyskland. Den tyske regjering vil ikke uvirksomvente på at en slik plan blir satt
i verk, og har derfor idag innledet bestamte mildtmre operasjoner sonvil føre til at strateE
viktige orr:tder i det aiorskestatsonwåde blir besatt. Riksresjerinzen overtar dermed under
denne krig vernet for Kongeriket Norge. Den.er bestsmt på fra n av -J.3.1eine naktnådler å
forsvare freden i Norge met ethvert engelsk-fransk angrep oz definitivt sikre denno fred.



egjeringon Inr ikke ønsket denne utv.Lkline. 4nsvaret Icerer alene Lnglend eg :eeekrike.
e disse stater forkeeraer hyklerisk at de vil verne de ese i 7L-ke1ieheten øver de
not dee i det håp derved å kneee res. ødeletselseskrig T1e har  mot Tysk-
eg daglig mer og mer forkynner.

De tyske tropper betrer derfer Sieke norsk Grunn med fientliG sinneleg. Den tyske everkoemand
tarikke til hensikt å leuke 3e punkter som de tyske tropper besetter, som operasjonsbasis f'or
kanpen mot Zngland så lenge som den ikke blir tvunget til det ved tiltek av Unsland og Fraekrik
da disse mdliteere operasjoner utelukkonde har det mål å sikre Norge mor den planlagte besettel-
se av norsko støttepunktor med enselsk-franske stridskrofter. Riksregjeringen er overbevist on
at dan ved deeee aksjon også ejener Norges interesser, for danne sikring med den tyske haenakt
byr for de t>andinaviske folk den eneste trygd for at deres lard under dfle krig ikke blir tll
ce elaemark  oc  eu skueplass fcr keeiskje de frykteligste kamphandlinger. Riksregjeringenventer
derfor at den norske regjaring og det norSke folk vil =tts den tyzke aksjon med  3rffforståelse
eg ikke gjøre nocn ilags motstand mot det. Unhver not-4-and vil bli brutt ned med alle midler av
de tyske stridekreffeer so-nblir satt inr,  ee  vil derfor bare føre til en fullstendig nyttelØs
hlodsutgytelse. Den norske regjering b/ir derfer annodet am med største hast å ta alle råd-
gjerder for å trygge de tyske troppers framrykning uten rivning og vanske. I samsvar med det
fra gammel tud bestående tysk-norske tilhøve erklærer riksregjeringen til den uorske regjering
at Tyskland ikka har til formål ved sine tiltak nå eller i frantiden å antaste Konseriket Nor-
ges territoriale integritet og politiske selvstendighet.

tillegg til dette memerandum fulste en såkalt "oeptegnelsen som inneholdt en llste over
de tiltak somden tyake regjering ønskat at der norske regjering foreta. Det var føleand
ting:
1. Regjeringen skulle sanda et opprop til foik es hnr om å unnla4-e  all metstand mot de tyske
ttopper når -de besatte landet.
2. Den skulla gi befalins til den norske hnr on å cppta en forhinnelse med de innrykkende ty›,
ske tropper  os  gjøre de nødvendige avtaler om loyalt samarbeid med de tyske befalshavonde. De
uorske tropper skulle få behelde sine våpen for så vidt deres oppførsel tillot det. Til tega
villighet til sanarbeid  skulle  på  alle  de militære anlegs som tyske tropper nnrmet sig bli
heist det hvite flagg ved siden av nasjonalflagget. Det skulle bli sendt sambandskommandoer
a) til befalshaveede over de tyske 'eeeee7r eere rykket inr I hovedstadan (offiserer fra haren,
marinon og luftvåpnet) og b) til de stedlise troppeførere. Omvondt ville den tyske befalshaver
sande sambandsoffiseror til de norske overbefalsmenn. Opegaven for sambandskounreidoen skulle ve
re k  sikreet knirkefrItt samarbeid  oe  hindre sameenstøt mellam tyske og norske trepper.
3. De milittere ineretninger og anleee eem dc teeke trneeer trenire for  Å sikre  Norge met
den ytre fiende, sarelis kystfestningeno, skulle uskadt bli overgitt.
4. Nøyaktlge dokumentor omminesperrinser som måtte vnwe utlagt av den norske regjering skulle
bli stilt til rådighet. (Fortsettes noste nummer)

Til "Uvepsen" fra utsendt, tkjendt medarbeider:

1. februar 1941.
IIFULDT HUS I coLossEulr

Det var virkelig fuldt hus. For det første var en fentepart tyeke soldater i uniform. For
det annet var det foretatt generalmobilisering av alt det Som N.S. heter fra halve østlandet.
Således opplyste N.S.U.F.'s  ifiliniWkAt leder, Bjøra østberg, at elle N.S.U.F.'s medlemmer
skulle bli  ksjan  til de voksn e var gått, hvoretter deisandet troppe skulle marcjere
til skolene, hvoe  71e  skulle overnatte. For å skjule dette faktum, var det at skolebarna fikk
fri kl. 12 lørdag formieldas.

Fra vår korresecedent i Lillehanuer eeldes:
Ved arbeidstjenestens skole i Gauslal har 190 av de 300 elever protestert 2et nazihilsenex

3 lserere har nektet å fortsette tjenesten hvis trusler. En rekke andre er trådt tilbake, også
i arbeidsdepartementet.

Oslo:
Samtlige aviser i Oslo fikk tyske og norske direktiver om hvorledes  Himmtet  og Axnann

skal omtales.

Oslo:
Fra tysk hold er det krevet at Quisling bere skal ka11,4es U.S.-leder, eller lederen for M•

da man ikke ønsker at navnet fører skal prostituarea helt. N.S. selv prøver freedeles å kalle
ham "Førerenn.



Den indre fron t.

og kvinner,i Norge
Mot deu forgrovnine, forsmoring og forvrengning som krigeu har ført oss opp i, roiser vår

sjel sig til selvforsvar. Vi reiser oss i forakt for voldsmenu og hele deres hule erogran.
Vi verger oss mot løgnen og alle dees kjøpte håndlangere.

Vi ejennemskuer deres fraser og tomre løfter. -VI ser blodsporene etter dam. VI vet ljvor
tranzt, hvor usselt, hvor råttent og ulevelig menneskellvet og samkvemmet mellam menneskene
blir under deres feige, sanebotefientllge undertrykkelse. De forreåder menneskerettighetene,
de vil undergrave og sønderbryte menneskolivet.

Wen  vi kjenner forrederne, og vi venter tålmodig på deres fall.Den indre front
er sterk, for den suger næring av de beste krefter I menneskesjelene og den borer siz inn  oge
så  blant  forrederne selv. Det ar de tunne krefter i menneskeno i kanp mot en sjelelig pest, og
disse sunne krefter vil alltid seire. Sykdommen vIl knekkes, de lettere anløpne forredere vil
beseire sig selw. kan for oss sam ikke er smIttet, er den tid kommet da vl ikke kne vente len-
ger. Få hver vår vei går vi til kamp mot svineriet, den totale militarisme, germanisnen, na-
eismen, faseismen.

Sykdonnens krise er smart over. Nå  skal  roten til den opereres vekk. Og det må gjøres grund
---o0o---o0o---o0o---

Nedenstående "åpne" brev til VIdkun QuIsling er det vårt håp at alle nerdmenn vil ta kopi a
sjerne flere, og sende i posten til "føreren". Skriv bare utenpå konvolutten:

Major Vidkun QuIsling,
Erling Ukjalgsøns gate 26,

Osloe
EVls vi sender inn tusenet og atter tusener av brever, må det vel gå opp for alle somdlrek

eller indirekte støtter N.S., enten han er norsk eller tjsk, at en slik bevegelseikke
har noen rot i det norske folk.Landsmenn,sjør din
plikt,send breve t inn, men IDA G.

Med hvert nummer av "Evapsen" følger idag noen ekstra ekzemplarer av brevet til Quisling.
Spre dot blandt venner  og  kjendte.

Når vi idag, på vegne av det norske £olk, rettar denne hanvendelse til Dee, er det ikke
fordi vi vil ha noe med Den å'gjøre. Det er heller ikke fordi vi anser Dem vardie tll
tilskrevet av emliee nordnenn. VI slår fast at det norske folks dom over Dom er falt oe vil
aldri kunne rokkese De er Norges - Orlems Mes o e ege og .en  s ørs e-  se vi
kan oppvise. De er hetet av alle nerdneen, selv skolebarne hjerter er eet Dem i forakt.
Det norske foik roper på hevn. 0 z den vil konn e. Det -ives en Namesis herIlivet

  a den er ineen rivet, helIer ikke Dem eivet å undzå. Vi er bekjendt med at De har sikret
Dem tilbaketoget, men stol ikke formeget på det. Stol helIer ikke formezet på Deres nye fedre-
lands evne og vilje til å hjelpe Dem.

Når vi idag tilskriver Dem er det i det forfengellge håp, at dor på bunnen av Deres skitne
sjel skullo finnes om ikke mere enn 1 procent sanvIttighet. Og, om den finnes, appelerer vi
til denne. Vi rånner Dem omDeres neermeste forbillede - Judts Han tok konsekvensen av sine
gjervinger. Og det er det vi idag på det norske fo/ks vegne, oppfordrer Den til.Skyt De]
e n kule for pannen. Gjør Norge define tjeneste. Spar det norske £olk for hat og
pine ved vite a De rende es går iblandt oes. Undgå å lekke flere inn i død og fordervelse,
ved å opprettholde Deres bevegelse. Tenk på alln de uege nordmenn son for Dores akyld er lagt
i. en for tidlie enev. Og tenk på alle dese son vil konme til å gjøre det. Forsvinn..... Og la
ielfall dette ene stenk av rettferdighot festes til Deres minee.

Derr vl avventer Deres svar. Oz dot eneste svar vi eksepterer, er meddelelsen om
et De her sonet Deres brøde.

Oslo, utsendelsens deteee D T N r)RIISTe T OL L.

Ovenstående sendes herr Quisling 1 nosten.

---o0o---o0o---



Vet De hva Hansun sa i radio, men som ikke ble referert 1 avisene dagen etter ? "Jeg er døv,
jeg høror intet utenfral" Dette kan kanskje ferklare hans innstilling ?

Vet De at Morgenbladet er ilagt 3000 kroneribøter for sin faste linje ? Støtt
bladet ved å kjøpe det, uansett hva mun ellers kan ha å si om det.

Vet De at det hagler med meldinger om ordførere som frasior sig jobbene de har fått av N.S. 1
--UST:Flitibetjent Bråthen.

Vet De at direktør 0 1 af W.Fermann, Sjursøya Kull Koks AiS fikk en-meset stor
sumpenger for å ordne med innklareringen av tyske "kullOtter" i dagene før 9„ apriI ifjte
Båtene leneholdt tyske tropper. Dennemann er i N.S. kretser larsert som ordførerkandidat.

Vet pe at professor Klaus Bansen, Norges største opportunist, har oåtatt sig dirigeringen aV
det nye ånds— og kulturliv i Norge ? Bl.a. er gjennem hans elskverdige nedvirkning Istand—
bragt den ordning at norske medisinske studenter kan sendes til Tyzkland for sykehusoraksL
Dette til trots for at sykehus i G8teborg hadde erkkert  als  villig til å ta imot studenter
Norske sykohns rundt 1 laudet vårt var også villige.

Vet De at det ikke-nytter for politifolk å innsende sin aVskjedsansøkning ? De er tvangsbund
stilling.Avskjedsansøkningen blir ikke godtatt. 3t fritt Norge?

Vet De at ved Oslo arbeidskontor forefaldt forlelen følgenle:"Sn ung arbeidsløs ble forespur
om han ikke vilde søke sig til Tyskland. Guttan svarte:  Nei,  det tør jeg ikke. Da foretrek
ker jeg heller å reise til 2ngland. "Nvorfor det ?" spurto ekspeditrisen sint. "Jo,
England faller bombene bare over milibere mål, meni Tyskland slippds de ever-sykehns,
beiderboliger og tilmed over bondegårder og marker. Så dit tør jegikke reise."
Ban nistet straks sitt kort.

Atdrag fra Tidene Tegn 30/1.41. (Les første bolegtav 1 hver linje nedover — )

ånropels e.

Guddommelige forsyn  bak  ånders ledestjerne
Og sode makters lyzdrift som førerfoIkeslag,
Dik dulgte ved fra mørket mot mål 1 fagre fjelkner.
Skal fl vår kjmrne kjenne
åvnektig eller aterk
Ved det som her skal hende,
Et veldig vårens verk ?

Til folkets indre styrke, dets mars og motstandsevne,
Har vi vår lit å sette på prøvelsenes dag:
En brist I sjelena troskap og alt skal rakne, revne.

Kom1/4, 1yze fortidsmInder,
I diktning, liv og dåd,
Når nuets livankst svinder,
Gi kraft og freratidsad.

Utdrag  av Vår presse for de siste dager. Lers første bokstaver i hvert navn, og "folkets"
ønske eruttrykt.

Skirenn.
GutteklUbben FraM har holdt etmersomt7SIOrrenn. Resultater:

Over 13 år:1.-GunnarIversen, 2, Didrik Ferrem. 3, Arve  Erikeen:
Under 13 år: 1. Nils  Teigen. 2.01e Kolberg.3. Harry Iversen. 4. Terje Løveng.

5, Erik Reinertsen. (Gutteklubben Frameksisterer Ikke).

Et regnestykke som gir stoff til etterbaake.
Keiser Wilhel  a4. Ritle r.

Født 1859 Født 1890.
Kom til nakteu 1888 Kom til makten 1933.
Regjert 30 (år) Regjørt 8  (år)
Aider --22 414er 51.  

Sum: 3836 2 1918. Sum: 3882 2 22±1.



FedrelAndssangen omskrevet til dagens tekSt.
(Tilegnet 90 prosent av det norske folk).

Ja, de-selger dette landet zem det st1ger frem,-
herjet, plyndret, overmannet, sorg i tusen hjem.
Pelger, selger det ligxxxxxsixtil  lenker,  selger folk og jord,
eg den sagenatt somsenker, drøm aafrihet 1 vårt nord.

Dette landet Harald berget med ain samlingsånd,
dette landet Håkon verget mot forredertand.
I deta akoger nordmenn malte eneon med sitt blod, -
man fra Oalo Quisling talte, talte Norge midt-Imat,

Bønder bajonetter brynte hvor-en hmr dro frem, -
Kystforsvaret "Moher" synte, velen hed og hjemm
Lotter stod 1  SOGIMINFOCC  boabedrønnet, som de vare menn,
msn de foik sam Hitler-lønnet, akal få •itt igjen.

Hårde tider må v1 døye, før vårt land blir fritt,
men v1 lar oss ikke bøye; for .Årt mat er stritt.
Det gir selerstro å bmre,  nasitak  med tross, -
dat gjør døden selv til are, og det samlet oss._

Norske menn i hus og hytte, megat står på spill,
vl har Norge å belkytte, legg din  evne  til
De aom vil vår frihet-øde,  og somsvek vir sak,-
skal betale våre døde, når-v1 relser oss en dag.

Ja, v1 eleker dette landet, dom de selger bort,
vi skal  relse det av slammet, rent og fritt og stort.
Og sam fedres kamp har hevet det av nød til aelr,
også vl når det blir krevet, for dett fred,'dets fred slår

Nedenstående dikt, tilegnet Belgien da det var under åket, bmrer også bud til oss.

FREM UNDER FA-NEN
Oammuaerts.)

Frem under fanen hvor Belgiens sønn,
kjempe til dødenvi vil.
Aldri var folket  så sterkt
somnu da detz liv stod på  spill.
4ldr1 var landet så  stort, -
somnu da det-neppe var tilm

ET IPE NT BREV TIL OLGA BJONE R.

Oslo, 27/1-1941.

7)

Det er en landesksm, at De som er bondekvinnenes formann, er gått in i forrederregjerinfl
gens tjeneste imot Dezes eget fedreland.

En ny tid i sannhet Da nordmenn hjelper-fienden til å nedbryte vår frie forfatning,
17de  mai  grunnloven og de kristne rettabegreper,

Da nordmann hjelper fienden til å avskaffe det frie folkestyre aomhar løftet vårt foik
til den største åndshayde 1 historien, og til en materiell velstand utover  all  forventning.

Da nordmenn hjelper fienden til å fremtvinge en ny forfatning imot folkets  vilje ved  tysk
bajonetters makt, ved geagslinger ved trusler og tortur mat sine egne landemenn. GESTAPO.

En regjering som sler sig å arbeide for Norges frihet og selvstendighet, mens den selv
øver aitt gyselige hmrverk mot vår foikefrihet, mot vår folkesjel, nsdbryter den frie høye-
zterett, truer det frie malversitet, skolen, folkehøyskolen, og vil enerette foiket etter de
samme prøiserideal som har forvandlet G8thes folk til en asiatisk alavestat.

Dette våger De å by vårt høybårne folk...
Denstørste smerte er å se forrederne dekke sitt tyranniske ødeleggelsesverk med Hellig

Olavs kappe, eg  utlevete våre helligdommer  til don QuIslingske marrekomedie med hirdguttenes
pøbelreglmente 1 følge.

Dønd vere da til Hel
kear frekke svikarsjel.
Dømd vers han



6)
ny tid Da vårt  laids  natur akal blndes under tytke handelemenopoler sam Var vål
Ulykke før i historien. Vår sklpsfart skal avskaffes, vår vannkraft bortføres, vår

ord gis til tyske statsborgere til forrederlønn. Vårt folk fengsles på sjel og legems und,
det_tySke herrefolk.

Nel, vl har ikke levet'under Wergelands og Bjørnsons vingesus forgjeven.  Sagatnua høllige
ild brenner mann i folket.

Norge-I-våre hjerter reiser slg under høyere idealers stråleglans enn blcd og jern og
ralie  •

VI går ikke tilbake til det despotiske embedevelde under tysk førerskap. Nordmenn står
samlet idag smn aldr1 før.

Gjennem kamp eg lidelser sammen med alle-de andre undettrykte folk skal vi skape et nytt
Europa med frihet og likeverdighet for alle, store og-små, I et gjenreist folkeforbund med
ea samlet flåtemakt til frlhatens vern-for alle tider.

Aldri har Norge vemet høyere elsket, aldr1 har England weret høyere atret enn idag, da hvei
honde og arbelder lytter til London som Sitt eget hjerteslage, -

Kong Håkon er døpt-1 Hallig Olaveånd, kronet I NldarosklrkeneHan skal føre oss til
sannhet og seier

N. N.
Søndt Olga Bjaner 28. januar og til Norges

Slikt skal lede Nor e?

VIlle det ikke  veme  en ldgåla de nye lederelNorge gjennemgå et kursusinorsk fø]
de ble amatt ?

Nødenståendo att1kkel er tatt fra Vestfold Presse(organ for N.S.iVertfoL
oldo 1, fredag 20. desember 1940:

HIRDEN I Tø NSBER G.

Det var blitt meg fortalt at Plkehlrden I-Tønsberg har fått et dkrlig ord på seg, hvor jel
beklager megete-Disse onde rykter som svever, forkrzaker uten tvil at vi er stangt for å få
flere medlemmer, Jeg vil I denne anledniag få oPplyse at de piker son n å står tileluttet
Pike og krInnehlrd I Tønsberg ikke vil finne seg i slike tykter, da de ikke fortjenor det.
Jeg kan ikke  svåre  til hvad som før bar vætt 1 Pikehirden, jeg har vart leder så kort etund,
av kvinnehirden, 41 söm,atbeider med Pikehitden. men 1 samarbelde med fylkealederen  av Plkee -
hirden Sigrid Bahlsmo, har vl eammen hatt et hårdt arbeld for å renze opp, og det bar lykkes,
så disse somnå er medlemmer vil jeg på det strengeste forbyd. fortsatte dårlige rykter om.
Disse eldre umdlemmer som 1 virkelighét er tilsluttet Hirden 1 Tønsberg, men grunfiet disse
ryktera skyld har trukket seg tilbake, vil jeg instendlg forlange at de tøter opp, til vider
samarbeid,  ata  ingen utsettelse mer,"det er ingen grunn tll dette lefigøre VI har våre fatte
møter1N.S. ehuset hver fredag k1.20. Møtepl 1-k t.  s  Møt fram, og  vis hva  dere er. V1
disse eldre medlemmer nå heretter utebllr fra neftene, går vi ut fra at dette Ikke Okyldes
rykter, men at de-ikke-langer vil-støtte ideen, oss og tårt arbeld, Som før'nevnt
endel andre interesser, og støtt oss som dere hØrer til, det ør deres plIkt.;Det er en glede
å atbolde med de medlemmer som nå er, selv om de er forholdsfis vl venter flere etter
Jul, somuirkellg kan oppfylle de krav som-Hirden nå stiller. -

Valkommen,
Kretslederen ÈàÏ Kvinhehltden i TØnsberg.

-----o0o----

Hvordan skal ea forstå SSsKrlegsberlehter RobertKrots uttalelse somble referert
1 Dagbladet forledan  ? s

----- over alt på gatene ogisamtaler møter haa problemer som Waffea
SS må forsøkeiseg på og'hevde seg på. Eksempelvls vil Norges irem .
tid ligge innenfor an storgermansk plan eller den vil være problem.
atisk.-Det vet ingen bedre enn de norake polltikere og aktivister  selv.  Og nettop 1
disse uker, da det nasjona- le  Norge av egen drift søker å virke114
gjøre det germanskivåpembrorskap, og da vage nordmenn lar seg innrullere for "Standarte
Nordland" i Waffen,SS, å eabarer muli hetena se for et nordisk ermansk felleseka , san'
ideole isk har bettått en e 1 den nas ona sosla s iske bevege se o SET 1 8S-o fores
s ve an.

kr et inn dea harde virkeli-het er imidlertld ikke lett.
Riktig, skrittet b r ikke ett. Den som kommer de vis hypnotlsert fra et møte Ut i den

klare lUft endrer ofte sitt ays.  Men  som en stor dikter har utttykt det: "Ønske det,  ville-
det med, men gjøre det ? Ha det moralske mot og send utzmldelse. Vi kan alle feile en gang.



e at Wessel Karlsen, beryktet taler i  11.3,ottalte på et møte i Hinefoss 24/1 at NORGE

,JENFÅ SIN PT4SS I FOLKEFELL2S3KAFET, men bare gjennem II.S. oc Qoisling.
ear altså hatt en plass‘, Likeledes ble det uttalt  SAt  negat var gjort for å brInge

landet på fote i g j e  n".  Det var_altså ikke så dårlig stell allikev4la, før 9.april ?

Vet De at det skal ha meldt seg mellom 50  os  100 etykksr på Hamar til regimentet Noriland ?
Der tilfpyes riktignok "fra  17  å og oppovet". Når tilgangen til resimentet Nordland var så
stor over hele landet som det blir oppgitt, hvorfor er det da nødvendig å lokke msd "gratis
artium for å få deltakere ?- - --

Vet De at Tyskland ønsker å opprettholde freden med U.S.A., men for tiden er-det lite håp aa
- 7737-5Wae " til forståelse med Washinston. Aftenposten 20. januar-1941, side I,

Vet De at Nasjonal SamIings Rikstrykkeri "avertok" arbeiderbledet uten å betale for det ? Lik
dann med Ar beidernes aksjetrykkeri. 411 gjeld skulle strykes. på
det siste trykkeri måtte a 1 1 e arbeiderne  os  kontorfoik gå på'dagen da N.S. overtok det
Undtatt herfra var det tekniske personale som ikke kunde undværes. Der måtte ansettes fölk
fra rotskjellise firmaer, bl.a. fra Halvorsen og Larsen. Faktorene flkk som lpnn lr.160.
pr Uke.

Vet De at den nåværende trykkeribestyrer på N.S.Gundersen, har hatt menge tilsvarand

stillinger, men mistet alle sammen -7

Vet De hva som er å anse for "livaviktig" kjøring og som får bensin, det sam nå ikke engang

iegerflnger får ? Herr trykkeribestyrer GeMersen har-til sin-disposisjou en lastebil  os
sjåffør, sdm belt står til gami/iens disposisjon, f. eks, til det viktige arbolde å
hente melk, fløte og andre livsfornødenheter.

Vet De at typograrisk foreninss forMann m.fl. sikk fra sin stilling på dagen da betincelsene
for fortsatt arbeid var medlemskap i N. S. ?

Vet De at Arbeideraes Aksjetrykkeri med  sine  kostbare maskiner omtrent bare trykker de dårlig
plakater for N.S., da annet  arbeid nå ikke lenger er  å få ?

Vet De at en herværende elektrIsk forretning fikk besøk av en annonSeagent fra Fritt Folk før

jul ? Vedkommende innehaver svarte at: "kan De-akaffe kebldfigsrør, elektrisk matetiell,
sikrInger ete., skal De så gjerne få en annanse". Agenten  vilde ikke  inn på dette, man frez
holdt nytten og fordelen ved annoneen. Svaret var fortsatt: sNeis. agenten blir irritert

sier: "Jeg gir Dem 2 minutter til å tegne en annanse". FerretnIngsnannen-evarer rolig,-men

bestemt: "Og jeg gir Dem i minutt til å forsvinne ut av kontoret på". Asentea forevent,  os
han har ikke latt høre fra seg siden.
La oss aa  le  være like bestem_t e.

Vet De at Tyskland er å sanmenlisne med en trikk ?  t Jo, foran står føreren, bek tilhengerne

og resten sitter Inne, -

Vet De at man regner med-ea, 100 nazister i Danmark ?

Vet De hvordan føreren oppflammer sine soldater idag ? Gå på, soldater, ti jeg er bak dere4

Vet De hva RIbbentrop sa i en-tale for en tid siden ? "Vi'har råd tll å miste soldater, vår<
kvinner er  flinke  til å føde,  Å L  T  akjer  for-Tyskland, --

Vet De hvordan de-itallenske-komånnikeer som-melder oM Itallonske tap i. almifindellghetlyder

(Se Aftenpostaa, lste aide,  25.  jani. 1941).  --Bagelskmennenes  erobring av N.N. sted  hve:
ken kommer overraskende  eller-et av noan smrlis betydning for forsvaret, da hovedforsvars,
llnjen ligger lengere Inne, 11,11, stedsfal 1 betyr bare at de 1talle n.
ske strid skrefter nå blir  omgrupp ert. Det samme  gjelder  131
Ben Ghasis fall. En annen gang lød det  slik:  Vår (Itallas) hensIkt mad  å gå 1 krig var ikk<
for  å få gjennemført  territorlale krav hverken i afrika eller andre steder..Virt mål  ocrai
hensikt er bare å binde de e elske stridskrefter  1 Middelhavet,  -

Vet De at dødsdommen over defi dømte arbeider ved  Herøya ble utført  17.  janw  Meddelelsen ble
referert  1 Fritt  Folk 30/1,,

Vet De at det er ca, 80 mennesker i Tønsberg og omegn som har nazistiske  tendenser ? Det var
nemlig dette antall tilstede den rer4ag -da Rikshirden i Tønsberg feiret en nyttårsfest i

"slne" lokaler 1 den gamle Frimurergård.

Vet De  at  Rose  har hatt "influenea" isjen,  så forestillingen matte avlyses 1 to dage ? Det el
som det ble koMmentert i avisene: sMen er det ikke merkolig og beundringsverdig at noen kar
komme aver Influensa på så kort tid ?  Fublikun  vil sikkert påskjønne ham11

0



Små uislinnes trosi-bek'ennelse.

Je3 tror på Gud Adolf Hitler,
Den forbannede,
Stortysklands herre eg skaper.

Jes  tvor  på 4braham Quisling,
Hitlers nefoldise sønn,
vår forfører,
født av gamle fru Quisling. -
0t)prettet, nedstemt Mg hatet,
fiSr ued til Tyskland,
Stod opp fra de "brune" den 9a dag i april,
11- opp t:1 dor3e, -
sitter ved Terbovens, den uvidendes høyre hånn,
hvorfra han skal-komme igjen.for å forråde leveude t!)6, døde.

jeg tror på en ensrettet ånd; -
en kostbar, komfortebel Eirdheim,
de prostibuertes samfunn,
nantegjeldens forlatelse, -
de fbrbisåttes innsettelse,
og den evige kreditt,

Heil.og Sel!:

-oCo-

Politiske kensentrasjnns1eire i Worge ? Ja,
_

knd-onse i "Ylesunds Avds" den 7. desember 1910, 1. side med fet skrift.

ADVA. SZ L,  

"Den desember 194:0 ble 33 norske statsborgere arrestert fordi de hadde foranstaltet en
åpen tyskfientlig demenstrasjon på gaton  os  dertil fornermet en tysk vaktpost med gevmm, Det
bIe slått fast at det stedlige politi hadde forholdt sig meget passivt så at demonstrasjonens
onfang ble betydelig utvidet,

Statsråd Jonas Lie har på Grunn av det passerte med Øyeblikkelig virknins avsatt den arr.
evarlige polibinester frs sitt embede og igangsatt en inmgående undersøkelse mot de skyldige
politifunksjonærer.

De personer som skyldig har deltatt ved den tyskfientlige demonstrasjon er blitt overført
til en K  ONSENTRASJONS R..  

(Hvor ligser denno ?)

Fra Berson:
Georg Vedeler idØmt 1/2 års tukthus for å ha sendt brev il ns1and. Her-forleden fikk en

rekke ungdommer (13-2.1 år) frå 2 til 3 årS tUktbus. Etter hva der fortelles, har de forsøkt å
sende videre neen av de nye aviser og brever. 05 ellers sitter en mengde av-byens tjeneetomenn:
J ohan 7,-„S..131tItt (70 år):skibsreder år),
meGler FR:DAHLE,ing.Falehenberg, ing.Konovros lektor
Stinese n:

Det gjøres opmerksom på at Vedeler var fylkesfører for N.S. inntil  1937,  da han brøt med
Quisling på grunn av dennes sinnsyke diktaturonptreden. Vedeler ledet administrasjonsrådets
arbeidstjeneste på vestlandet i sommer„

Lektor Stinesen brøt-med N.S, semtidig  med Vedeler. Ean var N.S.'s førende ideologiske
skikkelse på vestlandet,

  e tDeat: flere høyere tyske offiserer som har arbeideitilknytning tiI Fprsynings,-,
departementet, bl,a. løytnint Quandt, sOm står på reisefot, mener at det vil skje store
tins før de kommer tilbake fra "Urlaub". Danne varer som regel i 20 dager  oc  dette med
tillegg av 4 reisedager, skulle  si  en dato midt i februar. Innvasjonsførsøk i England ?
Angrep på Sverige ?

  e t De a t: lastebiler i Frodrikstad og Halden er tatt (3/2)?



D e a t: RaffinerIngsverkets gruber i Evje produserer oa, 1 000 tenn bikkel  pr.  år ?
tter okkupasjonen skulde Norge få til innenlandsk behov ca. 10 tohh pr. måned. Falconbrid

'preduserte før krieen ca. 9 000 tone. De norkse cruber er n å ysk-
1 ands  eneste  nikkg lkildo,  oc  malmen blir her stadic fattizere,

fV st Deat: dee ferelisger et forslag til besrensning av jernforbruket ? Farslaget er

#0.111
meget vidtgående, og n ansees soM et ledd i-bestrebelsene for å komme ned på et niv
som svarer til "den mellemeuropeiske levestandard".

Vet De at: en rekke høyere tyske embetzmern her ikke legeer skje1 2å at Norse etter
krigen skal bli en del av det Storgermanske rike ? Bladets kilde var helt averbevist am a
høyere N.S.-folk var helt på det rene med dette, og wmest måtte betrektes som en rekke
bandi+ter.

Vet De at: Trondheimstosetiforrige uke var optil  7  timer forsinket, og både vocner o
lokoMitiver måtte skiftes ut underveis, da lagrene gikk varMe på grunn av for lite smøre-.
olje,-Der antydes fra kompetent hold at koeuuud.casjonsvesenet vil bryte sammen om noen nå-
neder„ hvis det ikke skjer en forandring.

  et De at: et firma idas (5/2) fikb bestillingeeå 50 sett ankere og kjettinzer til 50
hutlgsående metorbåter ? 3åtene skal leveres april-mal iår. Skal de brukes til innenlandsk
forsvar, eller rusle kystan rundt og- settes inn i Kanalen ?

  et De at: det Går meget bestemte forlydender om tyske dispesisjonA x i Italia son nå
praktisk talt skal være under tysk kontroll.-Der høres uttrykk-som at og han:
nærmeste må betraktes som Hitlers "Gauleitere" på det nærmeste.

  et De at: tyskerne driver på å hvitmale sine tanks ? På Etterstadsletten vrimler det
med soldaterihvdte hjelmer og tildelsihvite-overtrekksklær. $ verige?

  et De at: N.S.iBergen ifjor vår kjøpte opp ski sam ble solgt til tyskerne med "prof
Skal ikke unødis mellemmannsfortjeneste vekk eller er det det samle ord om Kong Salome oz
Jeercen Hattemaker som  gar  isjen ?

  e t D,e a t: N.S.foredragsholdere  må  ha med  sis  hirdvekt til forsver  oc  "fyll" på
møtene sine ? -

  et De at: statsbanane har nektet hirden gratis reiser og kst. statSråd SksIndke skrivel
ut "statssjekker" til dekkning for billetter ?

  et De at: Fritt Folks nye medarbeider Lydersen er identisk med Norges steårste
kassebedrøver Lansbach fra 3:år Trøndelas som underslo flere tusen kroner for ncen
år siden og hvis sønn skrev en bok om historien etternå ?

  et De at: "riksfullmektig" Christie har 25 000igasje  + 6 500ireprosentasjon ?
Direktør Tønder har  18  000igasje. Den nybakte tS -mann aythfeldt har 18 000.
Mehle og Sylow-Kreute har 16 000 hver. Onkel "Einar" (Schibb ye) har nå fått 10-000,
han hadde  6  500. Herrerne har dertil på Kringkastingens regning kjøpt biler for 50 000.,

  et De at: da kringkAstingens revisjon gjorde antegnelsar om representaSjonsutgiftene
for enkelte funksjonæret, så ble det dagen etter hevet et tilSvarende beløp. Da revisjonen
igjen gjorde antegnelse,-fikk den oppringning fra tysk hold mnå beskjed om at den var avsat
Det Nye Norg

  et De at: kst. statsråd Lunde holdt sin store tale for en tid siden ? Da sang hirden er
av sine kkmpsanger som går på den engelske meoii "B lue Bel 1", Er det så dårlig stal
med egne komposisjoner ?

  et De at: de første tyskføtte barmiNorge ble borteibadekarret ? Det viste sig å
vwre surregater.

  et De at: Ibsen har skrevet noSet som heter "Ballonbrev" ? (1870). Det må vxe mad
nokså blandede følelser at tyskerne, som elsker ibsen, leSer noget slikt som følger:

Her jeg lever på en
såm de lever i Paris.
Svære tyske floskethelter,
sam med vold vil verden vaate,-
pral og skrål og flagg på sang, -
"Wacht  am Rhein". som kaldes Sang,
det er mitt cernerings-belte.



at De at: når en  talerdradio, puttar herr Llsehke  inn en applausplate nå

passende steder ? so;iusynlisvis er datte den eneste  -;_upplaus talerenfår.

ÅN de siste dagers hendalser son vel kommer tilåfå betydning er skolastreiken .Sins
Bryn og Grorud skole (mIddelskole og synnasier) er uten elaver. Årsaken ar a,

elevenenektet å gå på Hitlerjugendutstillinsen i "Håndvarkeren". Det nå glede enhver å
en s/ik standhaftighatlj -

BIskoppene sendta ut lørdas e. februar et hyrdebrov til menishetene, hvori de tok avstand
de hendelser. Resulbatet blir vel arrest.

Ronald Fangen og Høyestaretts medlemmer får lov til å gå i byen, men er under bevoktnins
2 mann.

En reset kjent rmnn hadde 4 tyskere boende hos seg i 42 dØgn os fikk utbetalt kr. 37,
uerstatnIng". Dette-at tyskerne betaler så godb for seg, må vel nærrest betraktet som
form for pråpaganda, idet alle de faktiske tilfeller en kommer over viser samme resulta
som ovenfor,

En av våre medarbeidere hadde anledning til I lengere tid å ovethøre samtaler mellem ren
Hirdgutter, og det var en meget-menneskelig samtale, Om lønningsforholdene som
hirdmann, om hVa an kunna få for pengene, om kcinner og hva for heerverk en skulle utfør
med det førsta. -

I neste nummer begynner offentliggjørelsen av andrå Mauroi s bok
rikes Trasedie, Noen fransk utgave foreligger foreløpig'ikke, bare en engel.
Tragedy i n France.. og Bonniers svenske oversettelse. Denne bok har bud
til alle.

Da det har hersket endel minforståelse om Quislings appel, sis nedenstående opplysnIng.
QuislIngs appel onfrivillisr til "Resiment Nordland"kom ikke frivilli
Den blevbestemt på "ReichskomMisars" kontor får en måned siden etter at
virkningen av den tilsvarende appel 1 Holland var dry5ftet0 QuislinS var fullt på det re
med at dette var et nytt 100 prosents forrederi, og prøvet å nekte. 2 ganger var hans t

i kringkastingen berammet, men det lykkedes han å få den utsatt. Hvor svinak det heIe e
car, måtte han sluke -Terbovens krav rått  nc  spre appellen videro.

MUller-aohe 1 d, sjefen for det tyske teaterdiktaturiNorge holdt en neget berer
ceoverdic'tale 20. januar i Nationaltheatretc-foyer, da han ønsket de tyske skuespillek
velkommen. Bl.aq uttalte han:" ForC5k å opptte på en slik måte at en kunne se de var re
nentatnter for et kulturland.  ......,.... . .........

"G'RETCHEN" eller den "nye kvinnetype"„ Hjenført fra vårt frendefolk I syd.
Skal vi kalle dette en undskyldning for tyskernen oppførsel i Norge ?  

Rodaksjonen er avluttet 9. februar k1,8 afton. En  nasse  aktUelt stoff  må ligge over til
neate gang.. Så  enda en gang,v4mr forsIktigåå

På  gjansyn 1 nurner 4  åt
"Hve  cebolets" redaks'6nskordtå.


