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inntil utgangen av
"Staten har i krigsårene
ler til et samie,
1943 opptatt faate innenlandske
Dette teløp
kroner.
a lydende av 1003 millioner
til gorges Bank. Av sine driftsinner irrbatalt
tekter her staten - foruten i betale renter og
gjeld og dekke samavdrag på den innenlandske
herunder anleggstlige øvrige statsutsifter,
til Norge Bank ytterligere
r - innbetaIt
utgifte
_
krener. Staten har således av1050 millicner
lastet Norges Bank for et beløp som - sammen med
som likenoen relstivt mindre reguleringsposer
ledes er ti lf lytt banken - utgjør vel fjerdeparten av de midler som banken på statens vegne
for okkupasjonsmakten
har sti't til disposisjon
av 1943."
inntil utgangen
tyskMed andre ord: foruten de ødeleggelser
har de inntil nyttap
anstiftet,
erne forøvrig.har
m.v. her i landet late
til treapene,tefestningene
kroner.
css betale over 8000 millicner
heter dct: Det vil forSencre i rundskrivet
krav son har vært
ståes st de akstrasrdinsre
har
Norge som følge av okkupasjonen,
stilt til
av seddelomløpet,
ført til en betydelig.utvidelse
sedler ved utI. NorEe var beløret hV utestlande
kreneig!
opp til 257E milliener
gangen sv 1943nådd
,
siden
vil si en økning på ca. 2 milliarder
kDet

ISLØSNING.
Vart fris liv har Vært islagt i fire ar.
har ligget
myrdiabeter
S s.skere sg de nazistiske
sam en tukk kold isskorpc over .landat vert. Man
under islaget hcr vi følt og hørt den bAndlagte
e lven pulsers, med løfter om et fritt og kraftig
er inne.
lon. Idsg føler •vi at isløsningens'tid
kraft vil Isskorpen bli foid
ked uimetste1ig
vekk. Alle som har bygget fl den eg stolt på den
.
vil bli feid mcd.
krever sine efre. Isen er deMen islasningen
iroer og jordstruktiv i sin hardhet. Brygger,
g*r tapt. Men
stykker rives med og menneskeliv
- slik er
vekk skal isen, uansett ødsleggelsene
nsturl, ven.
isløsningens
er for ar her vi vært vidne H1
.
byggetcpo
vi
har
sindig
og
Rclig
esuespilk
oss
innforlivet
og
tntt,
har
isen
s=
igjen det
.
tspenc - utsr 4 spørre om noon arsak.
sø.
største
Idag star vi foran an av histsriens
kraft preSser menIied naturlovena
Icløsninger.
voldsherrekasta
a
på for
seskersttignetene
kreften,
danne
stense
kurne
vil
Intet
dannet:
vil bli store,
:.-n ødeleggelsene
Vi har Hitlsrs ord for ht taper han krigen så
og
s':al hes dra Europa med seg i elendigheten,
vi
ord
nans
av
sneste
de
kanskje
vsl
Sisss er
vilje
b:n stole på. Vi tviler ikke pa tyskernes
og
arrestere
gissler,
ts
til ' sprenge i luften,
Isnrefte.
t-sak tdl• ødelegVi me ikke lete etter annen
Vi må ikke• se på den
galsone ern isløsningen.
skutt gissler for
blir
Indirekte årsak, at d-t
elisr at noen av oss b1ir
sabotasjehandlinger
bomber. Da bedrar
rsvet vekk 2V vare ailiertes
v l oss nelv: De 30M faller vil falle sOM ofre
sem
for frs e tstrangen - d.s.ter isløsringen
kraver sinc ofre.
Sett rei det grunnlag vil ofrene falle oss
lettøre, og vi vil kunne sardes om Oppbygningsarbeidet uten bitterhet.
KONDIdI.
VÆ
Fra Norges bsnk er •et sendt nt et rundskriv
, datert 22.
landets større privat-benker
til
sruer 1944. Det er en strengt konfidentiell
‘e rlvelsu som h andler om kreditt- cg investerinterog sikter på å stimulere
ngspolitikkeh,
csen for norske statslan.
er imidlertid
ved skrivelsen
Det isteresssnts
den gir om Norges pengeforhold
es orslysninger
for første
Her foreligger
.eder okkupesjonen.
godkjønt av tyske
skrivelse,
eng i
tall fer hvad tyskailgjeagelige
radigheter,
•r:C.S'hartrukt av penger i :Jorge. Det hatur:

tall er i Sverige
c. s pril.) "Det ttlsvatende
kroner og i Danmark 1358 millioner
e266.milljoner
er meget stor i Norge og
Stigningan
kroner.
,
i fø r ste reske de av opkupesjonsmakten
skyldøs
samt den økning as den voksne
iscengsatte arbeider
og
av militære
bef.olknIng som representares
Okkupasjonsmakten."
tilhørende
sivile personer
.
PARGIER.
Til publikum.
kcnVi ninner sm at ingen ma ga pA offentlige
selv om
scrter, he'ler iske de filharmoniske
opptrer.
norske solister
Til musikerne.
å holde
parsla tillot solistene
Hjemmefrontens
hvis det vsn
mod faste yrkesorkestre
kentrakter
Andre ordre stammer ikke fra hjsmrsenødvendig.
ingan gyldig grunn for de
frenten. Dut foreligger
og bryt.t
som nå opptrer i Filharmonien
solister

•

parolen.
i-aerol.n om AT.
om at
Vi minner igjen po det alvorligste
Enhver son kjenacr
AT mli sg secel saboteres.
parelen har plikt til å bringe den videre
å bli stemplet som
De SOM møter risikerer
landsfssr:dre.
Nerge.
trafieken

er sprengt, os
Askbrua ved Tyrifjorden
pa .-e rg;neb resen g r na over Tsio 0.

17. lv;A

I.

NYJIPTKK.

FnA

Lebeld. TIRPAG

GTTF:MMIDDAG.

17. mai og et fritt Derge er uløseLig Lnytte. Vestfreet,L.. 750 - 1.e 7 tung.
erilk 0. _
2ammen. Iår, 1544, er Norge knugut eneer nezibefly eskortort av et like styrt antall j-gure
errorer. Det arbeides for det fri 9org1., i det engrep idag skiftetomter i Liege og Thionville,
stille riktignok,
men sikkert
og m_ibevlszt.
500 amerikanske
7 flyolasacr er cgi angrepat.
La osa
•gså fcirc 17. mai i stillhet. Unngå
middelstunge og lette bombefly angrep ivag
all offentlighet; tcatre, kineem, enodiw
jornbaner i Rrankrike eg MG1gia. - Inatt her
seI i sentrum etc.
britiske fly ångrecet jernberetomter i Belgia,
Nordmenn: La oss 9d denne dag Minnes alle
Brest, Osnahrftek, må1 i Ruhr og pa den franske
dem som kjemper,
hjemme og ute, for et fritt
kyst. Wneutlegging
ble foretatt.
Etter natfclk i et fritt dend,
tore operuzjenzr savnes 10 fly., - Igar hedde
die Luftwaffe
FRA LCSDON NA2.-DN3.
gjengjeld
var
angrep
pd
orlin
1.000
lZarinefly
fra
flygendc
festninger
eg Liberstor fly
e ngrep senfra
Home'
Yleet
dag novedstuden.
Det var sterk tysk jan-ermot-

mdristret stdre jagerstyrker, til
det lngen motstand idag.
hangarfartøy, ledsaget av Skin
under kommandør N.V.Gr e ce ombord
Berwick,
anfalt
tidlig
lørdag 2

DE V4K7å0SFE.9YRETEM
Fkmeldes:
ra.

stand.

Bebilteflyene

vpr

eskertert

e v engelske

c;gp r", krysseren

tyske sydgående
konvojer
utenfor
Kristiansund.
ameri arske jagere.
13 fly savnes,
minå r s enn
k
1
stcrt
og
tungt
lastet
frrnddeskip
ble truffet
nroSent.
Mandag
angrep
750 amerikehske
bomte -.
av
tomber
eg
terpedoer
og
sank.
1
forrddsskip
fly ledsaget
av like mange
jagere P erlin for
ble forlatt i synkende tilstand, torpedo - og
annen gang i løpdt av 24 timer. aiss d dngrep
emfattet

også blant

annet

krigsPnlegg

bemtetreff

braun-

ble notert

på et stort tankskip,

f:endtlig
eskertefartsy
1 lite forradsskip
ble

scheeig.
løpet av noen få timer har nesten
4.009 alleerte
maskiner
vært over den tyske
riksiccvenstaden. som har mottatt
en bombelast
pe nLaten
like mange torn. Besetninger
som
vendtetiltake
fra mandagens
'
dagangrep
pa Berlin, omtaler
at ncen av luftkregens
hittil
vanvittigste
luftkamper.ble.utkjernat
over rik
hovedstmden. De tyske jagerne kjempet
som
"S elvmordskandidater"
og gjorde
desne r ate for søk pa å rammd de amerikanske
bembeflyene
-da
meskingev.vrilden ikke oyntes å tito pa keles sene. 1.19 tyake jagero td i4L.I
skutt ned, 49 . amori -

fikk en fulltreffer
skadet.
2 Fiendtligo

1

sg

fly
2
sovnes. - Luftstridskrefter
har
senket 15 skip som forsøkte å bryte blokaden med
lom det fjerne østen og Tysk1and.
Denne trafikk
ble akubtns.d
-.
engelske
fly

er ne

nesten

da de

søkto

å gA

til angref

onphart.

Middolhavet,

På

virksomheten

vært

den italienske front har luft mindre.11;d grunn av værforhci dene. Det er gjort 709 utfall. - En rekke allierte kommandoangreo har i de seneste dager vært
rettet
mot steder på den italienske !riviera fra
oaser pd Corsiza og Sardinia.
Refestninger som

kansic Ily saVne.s. Dette lLrZ,r/127.,engrep; mot
Berlin eg det er -nå ikke lenger en eneste bydel er bygget i det siste er tlitt ødelagt.
På den
8. armes front har tyskerne trukket seg noe tilSom ikke er hardt ramMet av bomber. Ved sngreL
pot mot.Braunschweig.nctertes
flåre fulitreffe- bake. - Den stdre allierte.luftoffensiv
har red-å
rsert Produksjonen i Ploesti til mindre ern fjorre. o; de edlereds hardt skadecIe Messersehmittfabril:kene
- Bartidig
nÆd dagangrepene
lin-har
hundrevis dy bombefly
vært.over

mot.Beer
fransk

departen.
Italienske
k rriesfanger
Stonbrittatia- som frivillig
har rn-.1dt seg til kriEstjeneete vil bli satt opp
egne avdelinger undir

cmråde I en kraftig dobt.alt-raid.met krigsviktige aniegg i
Frankrike samt mot jernbasevia- britisk overkommando, men mGst mulig under itacukter over S!ine nmr Rcuen. Natt t,1 mandag
liensk befal.
tar stote flystyrker cage,G ,et ommunisjenslagro
fltfronter.
Ved Sevastopol har russerne
avnn ved ::rennea, hungncr
sert na. 6 km. oe har inntatt
ved Oantes,
militær e anen serio av stra-1,egg vod Tours,
sant kyattefestnerger
refmmeniske
kysten. - .Andre boateny
store
A.G. IiArbcnindUtri
- anleggene

tegiske
hsydor
og foravarspunk.ter
sum domLmerer
Sov:.stopoL.
Ee tyske gernisoner
er kastet
tiltake mot de bentrale deLer ev orlogsbasen cg

kuser
i V 2yskland,
der om nye stcre innskrenkninger
i jarntanetrafi_ken.
Tii trzsz for at 5.9:2 tyske jornbane-

fortitrede getekamecr utkjemees i byen.
Le
frerrykkende russete f-ftrkraftig
støtte RV fly og

lAngs den
ergrep de
i Lever- Viehy - kringkeetd.ren mel-

folk

er

tilkalt

har

sabrasjehanlInger

og

artilleri,
Tross nurdnakket
bom.- ftsr ruseerne otadig dypere

ting nødvendiEgjort
denne yterligere
innr
skrenkning.
- nly
fra Italia
angrep natt til
løpet

tlint
.e-

av

24

tmet

Antallet

falno

,earinefly

rettct

Mucurest evakueringszkip,

yntener.
oljeratfirPri€P.og
blo ,tse rvert store branMer
i

2.1sani,en 10.003

tyskere
en

tysk

motstand

tren-

inn i Sevesteepel.
steger
fr, timb
time.

serie

av hanMe

sleg

mot

cg 4 tr,ipperrenspertskip

re

tonn

etter

ble

sendt

eil

tunds

ulltrefferp.
- Tyske angren
ble slått tilbake
for Jesoy og Stanislavcv.
dc1er,
- P tte_ vold•
meldcs
-r-e-ae-aeferte
at dur. tyske
-daise og kraftle
angren
fra Fr:t
,
g ,.,11ralkcnsui
_.
aiten inneeoet
russ,.rne usndag'Morgen.
stormfremdeles
ikke nar ferlatt
byen, men fortsetter
ingen av b;ovastopol.
Etter 2 dages forbitret,
sitt antibretiske
aroeid

karp har ruseorne
brutt gjennom
bovedfotsvarsiinjene
Jg generslene
Talbunhins
og Jeremenkos
armeer har pasafrt
ejennom
et kraftig
utbygget
system av tnnkfoller,
mirnsfelt
og rbet,engbunkers,

Ifølge

melding

fra

Stoe"XIIcln er
ali privap reisemunning
forbudt
fra 20 , mai.
Jyllnnds
kysT er blitt
sperret
for trafikk
under merkleggingen.
trafikk

på Seheldes

