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Offisielt meldes at seiren over Tyskland vil bli feiret imorgsn, Bemal.  
Kunngjøringen kommer samtidig fra London, Was ing on og Moskva.
Churchill taler i radio k1.15 og kong Georg k1,21,

Offisielt meldes ikke  om noen forandrin i situas onen 1 Nor e, men like
etter middag kunngjorde kringkastingen 3 Danmark at e tyske styrker 1
Norge hadde kapitulert. - Oslo-kringkasteren har gjengitt en tale dan tyske
utenrilesminister v.Krossigk holdt over den tyskkontrollerte kringkasting i
Flensburg i ettermiddag: "Tyske menn og kvinnerI Den tyske overkommando
har idag etter ordre av admiral Dønitz erklært overgiveise uten vilkår for
alle kjempende styrker,"- uisling, som tidligere hadde erklært at hans re-
gjereng blir sittende til den blir avløst av andre styremakter, har rettet
en appell om sindighet og ro,
Svensk kringkasting erklærte tidligere på dagen at kapitulasjonen i Norge
kah komme hvert øyeblikk. Den tyske sendemann i Sverige, Hans Thomsen, som
igår rådslo med gen,Bøhme ved svenskegrensen, er kommet tilbake til Stock-
holm.- Tyske tropper skal være på vei mot svenskegrensen, ferdige til å mer-
sjere inn i Sverige for å bli avvepnet og internert. Svenske myndigheter her
truffet alle nødvendige tiltak. Reichskommissar Terboven skal ha trått
tilbake og oppløst den tyske siviladministrasjon, at all makt er over-
latt til de militære myndigheter: General der Polizei Rediess skal være
løst fra sin stilling.
Admiral Dønitz sendte fredag iflg,Flensburg radio odre til alle tyske ubåt-
styrker om å innstiile fiendtlighetene og begi seg hjem, "lin knusende over-
makt har trengt oss sammen på et lite område. Det er uråd å fortsette mot-
standen fra de baser vi har igjen,"

T sklands ka itulasjon fant iflg,Reuter sted i gen,Elsenhoers hovedkvarter
en skolebygning i Reims i Frankri ke k1.2,41 i natt, Dokumentet ble under.

skrevet at Tysklands nye stabssjef, gen.oberst Judel, for Tyskland- av gen.
ElBenhowers stabsjef gen.Bedell.Smith for deneallierte overkommadda- av_gen._ -
Suzlakarov for Russlande. og av gen.Seves for Frankrike. ;en,Eisenhower var
i'ke til stede ved seremonien, men kalte etterpå generalene Judel og Fried-
kexrg til seg og spurte skarpt om de fullt ut forsto og aktet å overholde
vepenhvilebetingelsene. Tyskerne svarte ja. Det alllerte hovedkvarter
}aris erklirer gjennom Reuter at meldingen om fullstendig tysk kapitulasjon

er autorisert, Noe offisielt kommunibe om våpenstillstanden er ikke
sendt ut.
En tyskkontrollert radiostasjon i Praha har erklært at kapitueasjonen ikke
omfatter de tyske styrker som slåss mot russerne. De er gjennom den tsjekko
slovakiske krin-gkasting 1 London blitt advart om at de som fortsetter kam-
pen, vil bli betraktet som franktirører i samsvar med folkeretten.

Tyske tropper brøt vå enstilistanden ved flere tilfelle 1 Nederland o Dant
mark o dre te o saret flere sivila før de ble overmannet.

Kri en i Nor e er ikke slutt før fienden er under fullstendi kontroll Ta
ih ke gleden p forskuddl farolene gjelder uå-Vkortet o s morgen

Fra h emmefrontens ledelse: I denne situasjon må ingen ved uoverlagte hand
linger orringe uts ktene til en ordnet avvil4ing av den tyske okkupasjon
av Norge. Vær på vakt mot provokasjonefl Det er krefter blandt tyskerne sOm
morarbeider en ordnet kapitulasjon og derfor søker å framkalle uroligheter.
Deriv 1 .lee omkting i gatene. Unngå sammenstimlinger, Viår 1 ke med 1 demon-
strasjoner av noen art. Opptre ikke utfordrende overfor tyskerne eller NS...
Fortsett ditt dalige arbeld. Det er viktigere enn noen sinne at det daglige
lig går sin gang, Parolen er:

VERD1GNET - RO DIS1PLIN

DEN NORSKE REGJERING støtter fullt ut parolene og sier:
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