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Tyskere fra de
istru personlig overleverte
«prinsen.

baltiske stater
protektoratet.

Tsjekkere sendes til
Nazi skal skaffe flertall

til folketellinga i slutten av mai.

Tyskland,
av tyskere

Fra Praha blir det meldt til «Ar

beiderbladet»: De tyskere som ble
kalt hjem fra Østersjø-statene, er

også for en stor del sendt til protek
toratet Bohmen—Måhren. Her slår

de seg etter ordre fra Berlin ned
som kolonister for å germanisere de
tsjekkiske distriktene. De mest på

litelige er anbrakt i en ring rundt
Praha. På denne måten skal det,
sier naziene, skapes en tysk jernring
rundt hovedstaden for det gamle
tysk-romerske rike. I mange tilfel
le har tsjekkiske bønder mattet for
late sine eiendommer med 24 timers
varsel, etter at de har overlatt alt
de eide og ikke kunne ta med seg,
til de tyske kolonistene. Erstatnin
gen blir fastsatt av de tyske myn
dighetene, som ikke tar noe hensyn
til de rimelige tsjekkiske krava.

løpet av ganske kort tid helt tysk, og
byens periferi tsjekkisk. I februar
ble så byens utkant delt opp i små
sjølstendige byer. På denne måten
ble Brno en tysk by.

Prosentsatsen for den tyske be
folkningen i protektoratet stiger
imidlertid ikke bare ved den tyske
innflytningen, men også ved at tsjek
kere stadig deporteres til Tyskland.
Inntil mai måned skal tallet på
tsjekkere i sjølve Tyskland ha nådd
millionen.

Litt av hvert fra Marcus

Th ranes fengselstid

På dødsdagen for den
første maHyren

arbeiderrørsle.

som er og blir en skam-

plett i norsk rettshistorie.

Den ene søknad etter
den andre om litt lette

i livet, endog nødrop fra
familien, ble blankt av
slått fordi de ikke var

Og den 28. mai skal det så foregå
en folketelling i Bbhmen og
Måhren. Inntil da skal alle de
store byene ha fått sitt tyske fler
tall. Med denne folketellingen
som bevis skal så nazi-myndig
hetene kunne si til verden at de
tsjekkiske statistikkene om for

delinga av folket er upålitelige.
Man kan alt nå slå fast at denne

folketeljinga vil trekke etter seg
alvorlige politiske begivenheter.
Man må regne med at ytterligere
mange tsjekkiske skoler og andre

institusjoner vil bli ført over på
tyske hender etter den.

ydmyke nok l

norsk
Liknende forholdsregler har ty

skerne også tatt i andre deler av
protektoratet, særlig i Milovice, Bu
dejovice, Roudnice og Brno. I Brno,
Tsjekkoslovakias nest største by, har
de gått meget raffinert fram. Først
ble tsjekkerne i byens sentrum tvun
get til å overlate sine boliger til ty
skere. Dermed ble byens sentrum i

MARCUS MØLLER THRANE
var født i Christiania den
14. oktober 1817 og var så

leis ennå en meget ung mann da han
i løpet av 1850—51 ble det samlende
sentrum i den oppdukkende arbei
derbevegelse. Han var student fra
1840, og derfor går også titelen
«student» igjen i kriminalaktene,
enskjønt han vel som redaktør av
«Arbeiderforeningenes Blad» hadde
hatt krav på den mer borgerlige ti
tel av redaktør. Da saka mot Thrane
kom opp, var han en gift mann med
3 mindreårige barn.

Alt i 1850 var han undergitt ju
stisiell tiltale, nemlig for «gudsbe
spottelige» skriverier i sitt blad.
Tross all mulig velvilje for tiltale-
dekretet, måtte dog Høyesterett fri
finne ham. Det skjedde ved dom av
11. desember 1850.

Bildet til v.:
være mer enn noen og åtti år sia at
det siviliserte norske samfunnet bød
på et fengselsstell som det gjorde.
Det vil si straffangene hadde det
etter omstendighetene ikke så aller
verst, det var atskillig verre for
varetektsfangene.

Ved en lov av 4. august 1854 var
det bestemt at en varetektsfanges
forpleining ikke måtte medføre en
utgift av over 12 skilling pr. dag,
d.v.s om lag 36 øre. Fra 1845 inn
trådte det imidlertid en meget merk
bar stigning i alle matvarer, for en
kelte av de mest påkrevde opp til
100 prosent. Om dette bekymret ik
ke fengselsledeisen ség. En var ikke
bundet av noen indeks den gangen.
Et andragende fra thraniterne om å
få noen skilling ekstra pr. dag ble
skånselsløst avvist under påberopel
se av den gamle loven. Tolv skilling
var lovbestemt maksimum. Punk
tum. Noen tid etterpå det var i
foredrag til kongelig resolusjon av
13. februar 1856 måtte riktignok
departementet innrømme at det ikke
var «mulig for et voxent Menneske
at forskaffe sig seiv den tarveligste
og nødtørftigste Underholdning for
12 skilling daglig». Men på det tids
punktet var thraniterne omsider ført
over i straff-fengsel. Så lenge de
satt i varetekt var likevel 12 skil
ling nok. Som en parentes kan det
tilføyes at da den dømmende Thra
niterkommisjon skulle ha fastsatt
sin dietgodtgjørelse, måtte det hele
240 skilling til pr. dag pro persona.
Men så hadde riktignok Thrane og
konsorter fritt losji.

Kongelig resolu
sjon av 27. nov.
1850 i anledning
petisjon fra «De
Thraneske Ar
beider-
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På det tidspunktet var Thrane
imidlertid midt oppe i det som skulle
komme .til. å skape hans plass i
den norske arbeiderbevegelses histo
rie. Høsten 1850 og våren 1851 møt
tes Arbeiderforeningernes Central
bestyrelse i Christiania, og skjønt
møtene ble holdt for lukkede dører,
sivet det dog ut at det i diskusj onene
falt så formastelige ord som «revo
lusjon» og «alminnelig stemmerett
for den arbeidende klasse».
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klær. Det foreligger en svær bunke
ansøkninger om å bli utstyrt med
de aller nødvendigste kledningsstyle
ker. Byfogden ville først avspise
sine losjerende med vanlig fange
utstyr, men departementet viste seg
dog mer hensynsfullt og ga sam
tykke til at det for Delinkventfon
dets regning ble kjøpt en del mer
sivile klær. Kvaliteten var nok ikke
så helt fremragende. Etter i lang
sommelige tider å ha slitt på 2 ut
leverte par underbenklær, skriver
urmaker Qvarme og ber om nytt
utstyr, idet han anfører at de buk
ser han før hadde fått, var av så
slett bonitet og så små at han næret
tvil om at den mann som etter ar
restforvarerens pålegg skulle repa
rere dem, kunne gjøre dem bruk
bare igjen. Det var som sagt et
stadig krav om klær. Fengslets

fuktighet og kul
da gikk på hel
sa løs for de ar
resterte. La oss i
et hvert fall få
noen varme skjerf,
heter det om og
om igjen.

Den 7. juni 1851 fant makthaverne
å måtte sikre seg ledelsen, og fra
denne dagen begynner bl. a. for Mar
cus Thrane et martyrium som det ik
ke er godt for noen i dag å gjøre seg
opp en mening om.

I nøyaktig 4 år til den 4. juli
1855 satt Thrane som varetekts
fange i den gamle' Christiania Raad
stuearrest i Rådhusgata. Ikke så
mange år i forveien hadde de sam
me murene sett et annet martyrium,
nemlig Hans Nielsen Hauges. Den
gang var det den geistlige embets
stand som «sikrét» seg. Nå var det
den sivile.

Thrane prøvde
på å få noe arbeid
for å bøte på den
mangelfulle for
pleining ved egen
kostning. Han
søkte rett og slett
Justisdepartemen
tet orn å• få noe |

Da koleraen herjet i Christiania,
søkte thraniterfangene i et brev av
12. september 1853 om å få litt ek
straforpleming i form av «en Portion
varm Caffe hver morgen». Det ble
henvist til at straffangene på samme
tid fikk et ekstratilskudd av varm
drikke om morgenen. Det samme
kunne imidlertid ikke innrømmes
varetektsfangené. Den 19 s. mnd.
ble svaret et avgjort nei.

Det lange varetektsopphold tok
selvfølgelig svært på arrestantenes
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avskrivningsar- ]
beid. Men til det
svarte departe
mentet øyeblikke
lig at «derpaa

Blar en i dag gjennom de gamle,
gulnede dokumentene som berører
thraniternes fengsling, faller det en
hardt for brystet at det ikke . skal Facsimile av Thranles søknad til kongen om løslatelse. De; er datert Botsfengslet 6. august 1857

kunde man ikke

indlade sig». Litt avveksling men
ingen inntekt fikk han senere da
det ble gitt ham anledning til å ta
imot sine barn i arresten for å gi dem
litt undervisning.

hadde tilbrakt i varetektsarrest. Én
rekke av de dømte søkte om be
nådning, men flere av lederne og
deriblant Thrane gjorde uttryk
kelig oppmerksom på at de ikke øn
sket noen «kongelig Naade». Den
4. juli 1855 ble Thrane overført til
Christiania Tugthus til straffavso
ning. Fra dette øyeblikk mister han
også den tidligere kontakt med sine
barn. Fru Josephine Thrane søker
riktignok i et brev av 19. november
1855 om at det fremdeles må bh
ham tillått å motta sine barn til
undervisning, idet som hun anfører
«hendes Underhold ikke strekker til
at holde Børnene i Skole, og des
uden hendes sygelige Tilstand samt
Mangel paa Kundskaber gjør at hun
ikke seiv kan overtage Børnenes
Undervisning med nogen Fremgang.»
Skrivelsen ga ikke anledning seiv til
et avslag. Den ble henlagt uten vi
dere.

en viss avkortning i straffen. Den
15. august 1856 ble Thrane etter an
søkning overført til nevnte fengsel
med en resterende avkortet straffe
tid på 1 år, 11 måneder og 2 dager.alkohol er legemiddelOvertro at

I århundrer har brennevin og vin vært
menneskenes mest skattede medisiner
er dét da så underlig at vi har vanskelig
for å gjøre oss fri fra troen på dens le
gende kraft? At seiv de mest opplyste
blant oss sverger til en liten konjakk, når
influensaen trekker opp? Forresten var
det for mindre enn 100 år sia. en stor
svensk lege som sa det var godt at men
neskene ikke var klar over hvor nyttig
konjakken var, for viste folk det ville
de drikke seg ihjel!

Men i dag ser man noe annerledes på
saka. En moderne landsmann av den
gamle konjakk-tilhenger, professor Sven
Ingvar, har nettopp sendt ut en brosjyre,
«År alkoholen ett medikament?», der han
besvarer spørsmålet med et utvetydig nei.

kulose. Og det er ikke lenger sia enn i
1910 at en medisinsk professor i Lund
erklærte at hans lungebetennelsespasien
ter skulle ha champagne om han så
sjøl skulle betale den.

bevis for at alkohol tvert knot svekker
organismens motstandskraft.

Og alkoholen nedsetter vitaliteten i
åndedrettsveienes slimhinder, som er lege
mets viktigste beskyttelsesorgan. Den
alkoholforgiftede er disponert for alle
mulige katarr-lidelser i hals og svelg.
Den kroniske svelgkatarr er da også
alkoholens obligatoriske følgesvenn.

Og å propos forkjølelse og den meget
yndede konjakk, så skriver Ingvar, at
ikke noe er mer sikkert enn at den
som forsøker å hjelpe på sin forkjølelse
med dette midlet, han blir ikke frisk ved
hjelp av, men trass i konjakken.

Arrestantene hadde ikke stor be
vegelse. Den 21. november 1851 sø
ker Thrane om å få lov til å foreta
noen spaserturer som mosjon. Politi -
mesteren svarer imidlertid at «hver
ken Localiteterne eller det til Raa
dighed staaende Tilsyn» tillot annet
enn at Thrane fikk bevege seg un
der fomødent oppsyn i det inn
hegnede gardsrom i Raadhusarre
sten. Den som kjenner gårdsrum
met der nede, vet hvor mange me
ter hver vei det ble anledning til å
«mosjonere».

Som det alt før er sagt, følte ikke
Thrane noen oppfordring til å søke
makthaverne om nåde. Etter 6 lange
års innesperring følte han imidlertid
sin families stilling som et stadig
økende trykk, og den 6. august 1857
bekvemmer han seg omsider tross
alle betenkeligheter til å søke
Kongen om ettergivelse av reststraf
fen, dvs. ca. 11 måneder. Den gamle
Thrane er imidlertid ikke død og
borte. Seiv i sitt benådningsandra
gende anfører han som eneste grunn
hensynet til hans barns framtid, med
den uttrykkelige tilføyelse at «end
ikke Fængselslivet har bidraget til
at forandre mine politiske Anskuel
ser». En slik qppriktighet kunne
selvsagt ikke vente noen som helst
barmhjertighet, og resultatet ble da
også avslag ifølge kongelig resolu-

Når alkoholen imidlertid i løpet av
de siste årtier har mistet sin betydning
som medisin i hvert fall mellom leger

skyldes det utvilsomt den forbedrede
viten om • dens «magiske effekt», som
man nå har analysert: Man vet med be
stemthet at alkohol fram for alt øver en
slett og rett lammende virkning på livs
prosessene. Det som kan vise seg som
stimulans av de psykiske funksjoner, er
i stor utstrekning bare en lammelse av
samarbeidet mellom forskjellige av hjer
nens nervesentrer.

Alkohol er gift jor den nervøse
Man har også tidligere vært tilbøyelig

til å gi nervepasienter alkohol. Det
skulle styrke, mente man. Nå er man
klar over at alkohol endog i små meng
der nedsetter funksjonene og forringer
de psykiske prosesser. Og er man syk i
nervene, finnes det ikke noe middel som
er mindre egnet til å gjengi ens nerve
system, likevekten enn alkohol,

Etter 3 lange år falt Kommisjons
dommen den 10. april 1854. Den ble
påanket av det offentlige til Høye
sterett, og dennes dom falt først den
25. juni 1855. Ved den fikk Marcus
Tharne som kjent 4 års fengsel
men uten frådrag for de 4 år han alt

Punsj mot lungetuberkulose Ikke alkohol når man har febeiv
Den moderne medisinske vitenskap

kan ikke tillegge alkoholen noen som
helst styrkende eller legende betydning,
skriver professor Ingvar. Ennå så sent
som for tjue år sia ble det anbefalt
punsjekur svensk punsj mot tuber-

Man har trodd at alkohol var av god
virkning mot febersykdommer, og ennå
er mange av den mening at når man har
feber skulle spiritus stimulere kroppens
forsvarskrefter. Imidlertid har tallrike
vitenskapelige undersøkelser gitt klart

Ved å avsone straffen på Bods
fengslet kunne man den gang oppnå
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En nazistisk blomst i diskusjonen.
De aktives
mening.

Trondheims idretts

diktator, Torgny

Hagerup, vil la

idretten gå under

med flagget til tops

„Samlingsforslaget aksepteres".
sler Odvar og Willy Sponberg.

Skal man dømme etter den borgerlige pressa, er det for tia et makelpst
virvar innen ledende landsforbundskretser i samlingsspørsmålet. Det er lett å
merke på «Aftenposten» at det store håpet som bladets ncermeste kretser næ
rer, er at A.I.F. skal forkaste forslaget, med den følge at de samme reaksjonære
kretser skal få fritt spillerom i idretten, slik som de alltid har forsøkt å få det,
men som forslaget setter en avgjørende bom for.

«Tidens Tegn» som alltid har hatt vanskelig for å omtale arbeideridretten.
våen å gi et spark til Rolf Hofmo, begynner nå også å vise sitt sanne ansikt vis
å vis samlingsforslaget. Bladet har forsøkt å skape en hets-stemning, og aner
mot personen Rolf Hofmo, som angivelig skal være «kontorsjef i det nye jor
bundet». Det er loddrett tøv, likesom alt annet «Tidens Tegn» har skrevet
og fortsatt skriver om Rolf Hofmo, er tøv og sjofelheter.

Den samlede borgerlige pressa forsøker nå å mobilisere alle de reaksjonære
krefter som er motstandere av å demokratisere idretten etter samlingsforslagUs
linje. Det er typisk at man har hatt under overveielse å henstille til Erling
Due, Sarpsborg, å gi en utgreiing av samlingsforslaget på Norges Bryteforbunds
ting. Som man vil huske var Due, høyreinannen fra Sarpsborg, den eneste av
Idrettsstyrets medlemmer som stemte mot samlingsforslaget.

De aktive idrettsmenn i A.1.F., og særlig i Landsforbundet bør være

på vakt mot de forsøk på å forkludre idrettssamlinga, som nå blir gjort stadig
mer åpenlyst. De skal være klar over at det ikké er venner av den sanne idrett
som står bak de vanskene som prøves lagt i veien for det nye idrettsforbund,
hverken de på høyrefløya eller kommunistene. Det er andre interesser de vare
tar enn idrettens. De er engstelige for åfå en bred folkelig idrettsbevegelse,-
der medlemsmassene sjøl skal få høve til å bestemme utviklinga, idrettsarbei-

praktiske utforming og idrettens ideologiske innhold.
Men det blir etter hvert mer klart at de aktive idrettsmenn i begge for

bund i stadig sterkere fylking slutter opp om samlingsforslaget, fordi de skjøn
ner at forslaget gir høve til å sjalte ut alle de årsaker til strid som idretten har
vært belemret med i Norge.

A. /. F.-sjakk.

Oslo Arb. Sjakk-klubb vedtar
samlingsforslaget moti stemme

Under tittelen «Idrettsmenn, vakn opp»

leverer Trondheims beryktede skøyte-

leder, Torgny Hagerup, i «Adresseavisen»

følgende praktfulle bidrag i den offent

lige diskusjon om idrettssamlinga:

I egenskap av Trondheims Skøyte
klubbs formann har jeg fra Trond
heim Distriktslag for Idrett mottatt
et sirkulære som melder at det snart
vil bli innkalt til ekstraordinært ting
for å drøfte spørsmålet om vår idretts
såkalte «sammenslutning» med den

 — politiske røde kampidrett,
Allerede før sammenslutningen opp

trer distriktslagets styre med diktato
risk myndighet. Ingen offentlig om
tale av møtet tales. Intet bundet man
dat til representanter som skal møte
på det ting hvor formentlig dødsdom
men over den norske idrett skal felles.
Jeg trodde det yar representantene
som -hadde bestemmelsen, og ikke sty
ret. Men vil ingen annen ha full of
fentlighet i denne lumre og for alle
rett-tenkende mennesker motbydelige
tilnærmelse til «den røde blodfront»,
så forlanger jeg, som representant, at
min protest og mine begrunnelser mot
sammenslutningen blir offentliggjort,
og jeg ber avisene om å sende sine
referenter til møtet, hvor jeg vil for
lange avstemning om avisene skal ha
adgahg eller ikke.

Den stolte norske idrett er av dens
ledere dømt til undergang, men vi
menige akter å la den gå under med
flagget til tops. Vårt vakre flagg bør
ikke besudles ved å vaie side om side
med den blodbestenkte klut. Den hon.
nør vil vi yte våre store idrettsmenn,
seiv om lederne opptrer som forræ
dere mot den sak de er valt til å
Vareta.

Oslo Arbeidersjakk-klubb behandlet i
går samlingsforslaget etter utgreiing' av
formannen, O. Berglund. Til stede blant
medlemmene var også klubbens stiftere
og de folk som gikk f bresjen den gang
A. I. F.-sjakken ble til. Som kjent er
Oslo Arbeidersjakk-klubb A. I. F.s første
rene sjakk-lag, og det var stor samstem
mighet om å tilmelde seg det nye for
bundet, hvis samlinga kommer i stand.
Bare en enslig røst hevet seg imot.

Nordlyn anbefaler
enstemmig.

ODVAE SPONBERG,
rekordholder i kappgang.

På et godt besøkt medlemsmøte i Nord
lyn i går, ble samlingsforslaget anbefalt
erfstemmig etter foredrag av Erling Thore
sen. Møtet besluttet at Nordlyn melder
seg inn i Norges Idrettsforbund så snart
AIF.s landsmøte har vedtatt forslaget.

Odin vinner C-mesterskapet
Kretsmesterskapet for lag, som startét

før påske, fortsatte i uka med kamper
i C- og D-klassen Avgj ørende kamp ble
spilt i C-klassen mellom Odin og «1932».
Foreløpig resultat er 3—l pluss to henge
partier i Odins favør. Odin er sikker
vinner av mesterskapet i denne klasse.
«1932» manglet to mann, og Ljungblad og
Th. Andersen fikk hver sin «møte»-seier.
For øvrig vant Olaf Olsen over R. Dahl,
mens R. Wilhelmsen tapte for A. Olsen
Hengepartiet som Odin bør vinne, spilles
mellom Kristoffersen og J. Nielsen. Det
andre ér mellom Th. Presthus og G. Iver
sen.

Vi har på annet sted på sportssia i dag, Trondheims skøytediktator, Torgny
Hagerups artikkel i «Adresseavisen», et eksempel på hvordan de selvbestaltede
ledere ser på samlingsforslaget. Slike folk er ferdige som ledere av idretten.
Som motstykke gir vi også uttrykk for de aktives syn på saka, i et sitat fra en
artikkel i «Speed-avisen», åer det heter:

WILLY SPONBERG,
A. I. F. mester på 800 meter.Nordlyn var et av de lag som stemte

mot idrettsforliket i 1936, med 45 mot 8
stemmer. Vi har talt med de to kjente arbeider

idretsmenn fra Sandvika AIL, brødrene
Odvar og Willy Sponberg, om hva de me
tier om idrettssamlinga. «Etter min me-

«Styrket går vi inn i norsk idretts nye æra. Klikkvesenet eller om en vil
uvesenet, som ikke minst har vært en av den «borgerlige» idretts svakheter,

bør ha fått sitt grunnskudd. Masseidretten kommer. Den hår mennene fra den
andre sia ikke minst vist oss. Den er tidens løsen. Den bunner i folkets sjel

skriver Helge Løvla-nd i sin ypperlige artikkel i siste nummer av «Lands
idrett».

FlertalliSolør-Odal

for tilslutning til
samlingsforslaget.

ning som idrettsmann», sa Odvar, «er tia
nå inne for en samling av de to forbund.
Og jeg syntes at det foreliggende forslag
som forhandleme er kommet fram til er
akseptabelt. Det har falt i min lodd å
konkurrere atskillig med idrettsguttene fra
Landsforbundet i min spesialgren, kapp
gang, og jeg kan si at jeg tødde det beste
inntrykk av at de var gode kamerater og
reale sportsmenn med en grei innstilling
både sportslig og demokratisk. AIF har
skapt en organisasjon som det står re
spekt av, og vi skal i det sammensluttede
forbund ta med oss det beste av AIF.s
innhold både sportslig og kulturelt.

Willy streker under at han er enig i
sin brors uttalelser.

I D-klassen vant Odin over Springeren
4—2. Johansen, Haaby, Hansen og Amund.

 sen vant over henholdsvis J. Jensen.
Løvik, Kristiansen og Hansen. Motparten
fikk et par møte-seire. O. A. S. seiret
likeledes 4—2 over «1932». Og følgende
vant: K. Joelsen og Lars Lian over Mi
kalsen og R. Lie, mens Karlsson og Dahl
Nielsen fikk. notert møte-seier. Devik og
Wavik tapte for . Oskar Larsen og F.
Ingjær.
.. Bjølsens' seier over Nor, Lysaker, ble
foreløpig 4—l pluss 1 hengeparti. Det ble
hele tre møteseire for Flaten, Erl.

. Johnsen og P. Bjørkmann. A. Jot vant
over H. Karlsen, mens G. Børresen, Nor,
seiret over Odd Johnsen. Turneringen
fortsetter i A. I. I\.-lokalet i Thv. Meyers
gate, og avgj ørende kamp spilles i B-klas
sen mellom «1932» og Bjølsen førstkom
mende onsdag.

Den er oppstått på grunn av uavviselige krav på fornyeise i den ene el
ler andre retningen.

—' Riktig ledet og rett drevet vil en slik allemannsidrett være en mektig so
sial faktor og et utmerket middel til å bevare og høyne landets største akti
vum, befolkningens sinnsmessige og fysiske helse og arbeidskraft.-»

Torsdag holdtes fellesmøte på Flisa,
Solør av laga i Åsnes og Hof. Det var
møtt fram medlemmer fra 7 lag i alt. Johan
Pedersen greidde ut om det foreliggende
forslag. Etter en meget interessant og sak
lig debatt ble samlingsforslaget anbefalt
mot 4 stemmer.- Saka går nå til behand
ling i de enkelte lag, men stemningen er
for vedtagelsen av forslaget i Sør-Odal
krets.

Torgny Hagerup er erklært nazist,
«Masseidretten kommer,» skriver «Speed-avisen». «Det har mennene fra den men er mest kjent for sine utpregede

andre sia ikke minst vist oss.» - !
Med denne innstillingen hos de aktive fra Landsforbundet kan arbeidér

idrettsmennene hilse dem «vel møtt». Sv. H.

diktaturtendénser innen Trondheims-

idretten. TVøndene vil alltid minnes

hans aksjon fcmkring Tronheims Skøyte-

klubbs bane, Trondheims eneste idretts-

plass, som Hagerup foretrakk å leie til

Atter over egen Forvanskninger.
et cirkus framfor å la sommeridretts-

mennene få bruke banen

Samlingsforslaget førebygger at slike
Sjakk-kretsen arrangerer stor lynturne- Osloring i Thv. Meyers gate måndag. fyrer får høve til å herje som de sjøl

Som tidligere annonsert blir det en
stor individuell lynturnering i alle klas
ser apen for alle A. I. F.-lag og bedrifter.
Turneringen er et ledd i kretsens arbeid
for å skaffe midler og materiell, samtidig
som propagandaen tilgodeses. Av hensyn
til formålet oppsettes bare én premie i
hver klasse og gruppe. Anmeldelse kan
skje direkte i spillelokalet i god tid før
turneringen starter, senest kl. 19.30.

I den meget livlige pressediskusjonen

som foregår nå omkring idrettssamlinga,

vises, det stadig til hva «Arbeiderbladet»

har skrevet. Det må da være et rimelig

lyster, og det blir det neppe sorg over

LOUIS-SEIER
blant de aktive idrettsmenn

A.I.K, melder
Østkantstafetten og prapaganda-uka.
Årets stafett er lagt til søndag 12. mai

(1. pinsedag) med propagandatoget sam
me dag. Når man i år har fraveket Kr.
Himmelfartsdag, er det fordi at denne
kommer så tidlig som 2. mai og at tre
ningen til den tia ikke kan bli tilfreds
stillende på grann av den strenge vinter.
Dessuten er det vel i kaldeste laget så
tidlig.

foælangende at «Arbeiderbladet» sitéres

TENNISriktig

Vi må rette på en feil i «Spbrtsman

Tittelaspiranten Paychek
TOTALT FERDIG 12. RUNDE

nen», der det heter
NJÅRDS ELITESERIE

fortsatte på Skøyen i går. Knut Vaage
forsøkte i kampen mot Johan Haanes å
motbevise den kjensgjerning at det vik
tigste i tennis er å se på ballen. Men han
greidde det ikke. Haanes var meget usik
ker og feilet ofte, unntatt på de avgjø
rende baller og vant 6—3, 10—8.

Ragnar Hagens taktikk i kampen mot
Sigurd Rinde var i orden. Rinde ble først
presset inn i backhandhjørnet, der han
ble nødt til å oppholde seg det meste av
tia, og så smelte Hagen plutselig en ball
inn i Rindes forehandhjørne, som denne
ikke hadde minste sjanse til å nå. Denne
taktikken gjennomførte Hagen konsekvent
i hele første sett. Det harde tempo tok
imidlertid sterkt på ham, og det var ikke
samme brodd i spillet hans resten av
kampen. Rinde vant 2—6, 6—2, 6—3.

Jan Staubo var bare en skygge av
seg sjøl og tapte for Birger Andersen
6—o, 6—2.

A. I. f. Bridge.
Det er således betegnende at Sverre
Helgesen i sin Orientering tirsdag
slår fast at «Norges Fotballforbund
kommer til å stå i samme forhold til
Norges Idrettsforbund som Arbeider
ner Fotballkrets sto i til Oslo Arbeider
idrettskrets, mens det for fri-idrettens
vedkommende betyr en modifisering
av praksis i begge forbund ».

NEW YORK, 30. mars. N.T.B Når man derfor har valt pinsen, har
det flere årsaker. For det første at denne
kommer så tidlig at det vel ikke vil bli
den utfarten som ellers i denne helga
og at de utenbys laga også en gang skal
få høve til å gjeste Oslo i pinsen. For
det annet skal jo fm-bundet ha ekstra
ordinært landsmøte 2. pinsedag for å be
handle idrettssamlinga, og det er derfor
naturlig at men i samband- hermed ma
nifesterer A.I.F.s styrke. Innbydelse og
nærmere detaljer blir utsendt seineré.

Mesterskapet.
Verdensmesteren i tungvekt, Joe Louis,

forsvarte i natt sitt mesterskap mot

Johnny Paychek. Kampen endte med

Siste runde før kvartfinalen i arbei
dermesterskapet spilles tirsdag. Ved trek-

seier for Joe Louis ved 'teknisk kriock out
Det er en betydningsfull feil i dette

i annen runde. Paychek ble slått ned sitatet. Vi skrev ikké at det for fri

idrettens vedkommende betyrven modifiningeri i går var spenningen stor, men
ingen av de sterkeste lagene trakk særlig
farlige motstandere.

Resultatet av trekningen ble: Aronsens
lag, Fair Play mot Strands lag, ABO.
Nilsens lag, Sagene—Wingers lag, ABO.
Solem—Braathens lag, ABO—Bergs lag,
Steady. D. Olsens lag. Thor—Braatens lag,
Lastebilkontoret. Lundkvists lag, Malersv.
—Sv. Johansen. Thor. Brødr. Kristiansen
ABO—Vardens 1. lag. Thoresens lag, Rei
dulf—frk. Amundsens lag ABO.

for telling tre ganger i første runde, og
i annen runde vår han så groggy at dom
meren stoppet kampen i Louis' favør.
Paychek var da halvt bevisstløs og måtte
hjelpes ut av ringen.

sering av vanlig praksis, men at samlings

forslaget sannsynligvis vil medføre en Nettballsporten
modifisering fra vanlig praksis Det nyvalte kretsstyre har konstituert

seg og planlagt arbeidet for sommeren.
I propaganda-uka (16. mai) holdes en lyn*
turnering på Jordal. Videre har rriah
drøftet dommerspørsmålet og besluttet å
nedsette et dommerlaug ved første høve

samt sette i gang kurs for utdanning
av nve dommere.

Denne modifiseringen må naturligvis

også gjelde Fotballforbundet, fordi v

Samlingsforslaget
behandles

i A. I. F.s iag.

mener at også det nye Fotballforbunde Finalekampen i juniorserien ble vun
net av Nils' Erik Hersen over Torgny
Haanes 6—l, 6—l.

skal bygge på det beste i de to nå be

stående organisasjonen

jfå*' TIPS
\ HL for Travtøpene

v Bjerke

Vi synes det er nødvendig å presisere
Videre har styret søkt kommunen om

baner, og laga som dyrker nettball el
ler kommer til å ta opp denne idretten
må snarest sende søknad til kretsen om
treningstider. Likeledes må laga som skal
ha arrangement, søke om dette så snart
som mulig. Kretsmesterskapet blir også
i år holdt i august. Styret.

sjon av 12. oktober 1857. Hans kone
oppga dog ikke tanken om å få sin
mann fri. Da Kronprinsen den
senere Carl den 15. nettopp på
den tid var i Christiania, overrakte
hun ham et bønnskrift der det heter:
«Det Ord hvorefter vi eengang Alle
ville sukke, vil i dette Øieblik, ud
talt af Deres kongelige Høihed, gjøre
en hel Familie til de lykkeligste
Mennesker paa Jorden. Den ulykke
lige Marcus Thranes endnu ulykke
ligei-e Kone og Børn.» Saken ble
foredratt for Kronprinsen den 16.
oktober 1857. Resultatet ble hen
leggelse.

Først den 17. juli 1858 slo be
frielsens time for Marcus Thrane.
Da var hans innsats som martyr for
én stor sak gjort, og resten av hans
liv tilhører privatlivet.

dette, fordi man i visse kretser har villet Lovende guffehoppere
tillegge oss en fiendtlig innstilling over

for Norges Fotballforbund som vi siet
ikke har.

Lillehammer A.I.L. behandlet sam
lingsforslaget i medlemsmøte 16. mars.
Laget besluttet enstemmig å melde seg
inn i Norges Idrettsforbund fra dan dag
dette er et faktum. «Arbeideren» kritiserer den fristen —»

til 1. april som lega ifølge skriv fra
Oslo A.I.K, har fått til framjegg om
landrmtftekandidat.

1. løp, 1. avd.:' Solimann, Tyrigubben,
Ljøkel. Sjanse: Bluss.

1. løp, 2. avd.: Kjellvard, Bolla Jak
ken, Trygva. Sjanse: Lynson.

2. løp: Senator Martin, King Spencer,
Zero. Sjanse: Pet Mc. Elwyn.

3. løp, 1. avd.: Hokholt Stjerna, Sefton,
Svanvinn. Sjanse: Smart Roland.

3. løp, 2. avd.: Gratie,  Jaff, Minda.
Sjanse: Sønju Bausa.

4. løp: Aspiranta, Røddis, Gilmaks.
Sjanse; Attila.

5. løp: Stall Axel Jensen, Roy Spen
cer, Dillin Glow. Sjanse: Colonel Star.

6. løp: Granvind, Javari, Eide Kvikk.
Sjanse:. Vagnar.

7. løp: Riff Raff, Admire Druin, Prins
Axtell. Sjanse: Roya Mc. Elwyn.

8. løp:- Brevig Bella, Finka, Kleopatra.
Sjanse: Våga.

I en korrespondanse fra Østfold ti

«Arbeideren» heter det at det har vakt

oppsikt i Østfold at kretsen bare får 8
Hønefoss A.I.L. holdt medlemsmøte 20.

mars, hvor samlingsforslaget ble behand
let. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vi
dere besluttet laget å melde seg inn i
Norges Idrettsforbund.

Oslo A.I.K, opplyser at det i sitt skriv
?ngående landsmøtet har vist til forbun
dets sirkulære av 11. mars om valg av
representanter. Laga har fått god tid På
seg. Men ellers har Oslo A.I.K.S styre
bemyndiget forretningsføreren til å inn
vilge søknader om en rimelig utsettelse
av fristen.

representanter på det ekstraordinære

landsmøte, mot 11 på landsmøtet i 1932

Det innløper daglig meldinger, fra lag
som har besluttet å melde seg inn i det
nye forbund. Foruten de ovenfor nevnte
er det bl. a. kommet melding fra følgen
de lag:

Idrettslaget Stål, Jørpeland, Rogaland
krets. Rånåsfoss Salongskytterlag, Rome
rike krets. Sykkelklubben «Speed», Sand
nes, Rogaland krets. Nord-Sel A.1.L., Sel,
Gudbrandsdal krets. Barmfjord A.1.L.,
Barmanfjorden, Sør-Trøndelag krets.
Steinsøysund •, A.1.L., Nordmøre krets.
Ås A.1.L., Åmdals Verk, Aust-Agder
krets. Hen A.1.L., Øvre Buskerud & Ha
deland krets. Nordsmøla A.1.L., Nord
møre krets.

«Det blir i alminnelighet oppfattet som

et forsøk på å innskrenke representasjo

nen fra opposisjonens side, da Østfold som

kjent på siste landsmøte samlet stemte

mot samlingsvedtaket».

Kunne ikke «Arbeideren» ha gjort

innsend eren merksam på at siste lands-
JERN OG NÆR

Det heter om føregangsmennene
at de stuper. Marcus Thrane stupte
nok også på sett og vis. Men hans
skjebne står likevel som et lysende
eksempel på hva det betyr å ha sin
menings mot. Både den gang og
senere har reaksjonens fengselsddrer
lukket seg bak idéenes bannerførere.
Men folkemeningen og folkets vilje
har slått dørene opp. 1 dag vet vi
at Marcus Thrane og hans fellers
mangeårige lidelser ikke var for
gjeves.

møte besluttet å gå til innskrenking av

landsmøterepresentasjonen fra 200 til 150

representanter? Det er ikke bare Øst-

BUDAPEST, 29. mars - N.T.B
Vi presenterer Lilleaker IF gode tre

kløver i hoppbakken. Disse tre har gjen
nom sesongen hevdet seg meget godt, og
har i hver sin klasse hentet mange pre
mier.

En sjakkturnering har vært arrangert
her i disse dager i anledning av den un
garske sjakkspiller, eksverdensmesteren
Maroczys 70 års dag.

Blant deltagerne var den tidligere ne
derlandske verdensmester Euwe, den ju
goslaviske mester Vidmar og fire andr»
av de beste ungarske syillere. Euwe vant
turneringen med det utmerkede resultat
av 4x/2 poeng, idet han slo alle de andre
deltagerne, bortsett fra Vidmar som opp
nådde remis. Nr. 2 ble Vidmar, som hel
ler ikke hadde noen tap, men tre remis
partier. Nr. 3 Barcza, Ungarn, med tap
mot Euwe

fold som etter dette vedtaket får redu-
Fra Cleveland meldes at Taisto Maki

har slått Nurmis gamle verdensrekord på
2 IA miles under trening, men Nurmi. som
er Måkis trener og manager, vil ikke
røpe tia.

sert representasjonen. Oslo A. I. K. får
I et fellesmøte mellom Horten Sports

klubb og Borre A.I.L. i Horten gjorde
Reidar Lyseth fra forbundet rede for
samlingsforsiaget. Møtet ga tilslutning til
samlingsforslaget med 28 mot 11 stemmer.

sin representasjon redusert fra 45 til 34 Fra venstre Haakon Lauritsen som har
deltatt i 9 landshopprenn og fått premier
i 7 av disse, derav fire 1. premier. Klasse
13—15 år. Nr. 2 fra venstre er Arne Pet
tersen som har vunnet mange seire i klas
sen 15—17 år. Nr. 3 fra venstre, Rolf
Andersen som har startet i 9 renn og har
fått 7 meget gode plaseringer i guttehopp
renn i år. Lilleaker har mange gode
rekrutter.

representanter

Det er ellers det å bemerke at de for-
WASHINGTON, 29. mars. N.T.B.
Verdensmesteren i fjærvektsboksing,

Joe Archibald, er fråtatt sin titel av Ame
rikas Nasjonale Bokseforbund. Han har
nemlig ikke villet forsvare titelen i de
siste 6 måneder.

skjellige kretser får representasjonsrett

Et møte for arbeideridrettsmennene i
Tønsberg forleden besluttet enstemmig å
gi tilslutning til samlingsforslaget, etter
foredrag av Reidar Lyseth.

etter sitt antall medlemmer, utregnet på

grunnlag av det antall kontingentmerker

som er kjøpt på forbundets kontor.Anton smed.
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