
Nyhetene söndag 18/7 - 43.
Midde1havsområdet: 500 aTTierte fly-loCatet i6ar natt Neapel, Det var det
itTaflnerep som hittil cr utfört mot Italia. Flyene kom i bUlcer mcd
få minutterl mellomrom fra baser i Nordafrika  oc  nådtdsten, og det opp-
stod mance branner i industriområdene• Dot kul• Arsenal cu.7 en stor tor-
pcdofabrikk fik1 flere fulltreffere,og det vdr to store eksplosjoner, en
i det kcl,  4- rsenal oc en i ct ammunisjonslecer ved en jernbanestasjon.
Dessuten  slapp  75 fly fra nidtdsten igår  16o  tonn bomberover Neapel,
På Siollia er Agrigento inntatt av amerikanerne under heftige kamper.  4000
=lienerc overga seg. Amerikanerne er rykket videre oc har inntatt porto
Inpedoele, Kraftice motanerep av Hermann Goring.-divisjonen er slått til-
bake her. På dstkysten cr det bitre kamper syd for Catania, Do enGelske
tropper seår nu 11 km. fra Catanic, 3n tredje italiensk ceneral er tatt
tilfance semnen med hele staben for 207, it, kystdivisjon. En trenjedel av
Sicilia oc over 30  000  fancer er nå i dc alliertes hender. Siden freidac er
fdleende byer crobret på Sicilia: Cannicatini, Cannicatti, Banji, Vittoria,
Modica, Pelma di Monteciari, Campobello, Sottino, Riesi, Biscaridasjene,
Comiso, Vizzini, Acrirento oc Porto Empedocle. - General Alexander her
sammen med "Allied military government" (Bet•gnes forkortet "Amgot",  oc  er
on ereanisation som er opprettet for å ordne forholdene i de befridde om-
råder) utstodt sine förste forordninger på Sioilia, idet alle fascistiske
ore., hvoriblandt Det fasoistieke landevern  oc  uncdomsorganisationen, er
oppldst. All politisk virksomhet.cr fornudt, Talc- or trykkefrihet cr
ejenopprMet, og alle lover sem gjiir ferskjell på folk og raser er opp-
hevet,- Italicnske fencer har uttrykt sin misndye mcd fascistpartiet oc
tyskerne, som har truct mcd å skytc elle italitnere som ville overei sec,
Mance av de itilienske soldater var stolto ovcr, åt de ikke hadde lösnet
skudd meg amerikanerne, som de anser som Sicilias befriere.
dstfronten: Rusoerne har rykket lo-la km lenger frem på Orelfronten, og
står nu bare 25 km, dst for Orel, som er ander artilleribeskytning. 162
panservogner ble ödelagt igår. Mellom Orel og Kursk er tyskerne kastet
tilbake til sine opprinnelige stillinger, Et av russernes hovedmål synes
å være Brjansk-Orelbanen. De står 151cm. fra den i nord, og den trues og-
så fra syd.
Det fjerne Östen: 17 japanske krigsskip er i de siste 14 dager senket ved
TannondY-ene:-T- ropet av 18 dager cr 3oo jap„ fly ddelaet mot 53 allierte,
2oo all, fly har senket 7 Jap, kriesskip under ett angrep, 49 jap, jagere
ble herunder skutt ned not 6 allierte,
Jugoslavia: Jugoslaverne har slått tilbake en tysk-italiensk offonsiv, I
Bosnia cr cn hel bataljon utslettet, og jugoslaverne forfdlger den vikende
fiende,
Betlt:  Eh  av de stOrste hemmelige aviser i Belgia Partisan" gir in-
s ru ser om jernIanesabotasje og oppfordrer til å helle sand i smorekop-
per cg i smdreolje, kaste muttere og skruer i cylinderne osv,

Nyhetene  den 19,  og 2o.juli,  
Sicilia: notstanden holder på å Dryt-e---ifåmmen i dcet vestre og deteoentrale
avsnitt av fronten, hvor amerikanerne fortsetter sin framrukking. vet er
nange tegn på mytteri blandt dc italicnskc oolderber under tyste offiserer.
Hundreder overgir seg av gangen, Det viktige veiknntepunkt Caltanisetta
inne i landet er inntatt av amerikanerne, Kanadierne mdter kraftig motstand
på det scntrale avsnitt, men fortsetter framrykkingen. Det er innledet et
dobbeltangrop mot Enna midt inne i landet. Kanadierne rykkor fram fra
Piazza Armerina og amerikanerne fra Caltanissetta, Aksetropoene gjor for-
tvilte forsdk på å redde Catania, Fortrepper av 8, brit, arme står nå 4.km,
fra byen, Eh fjerde italiensk general er tatt tilfange. Catania er igjen
bombet og Randazzo er bombet i dagslys. 9 fiendtlige fly ble skutt ned mot
tap av 4 egne.
Italia:Coo all, bombefly bombet igår Rom. Skiftetomtene i Littoria og
San Iorenzo ble truffet og meeet rullende materiell ble ddelagt, på fly-
plassene ble maskiner og hanearer sutt i brann, Cabanelli-stålverket samt
en kjemisk fabrikk fikk treffere, Angrepet ble gjennomfört i fullt dagslys
og det ble trukt bare særlig trenede flygere, som hadde fått ordru til å
spare kulturminnesmerker og Vatikanct. De all, fly miebte bare ubetydelig



motstand av fly og antiluftskyts, og bsre 5 fly gikk tapt. FoIk i Rom seker,
tilflukt til Vatikantts nærneL idet de stoler på at dette vil bli spart.
Times skriver i anledning av tyskernes påstander om at kirker cg kulturmin-
nesmerker er bombet, at ingen som har sin fornuft i behold ville sette unge
menns liv på spill for å ddelegge kulturminnesmerker.
Russland: Russerne rykker fram mot Orel fra tre kanter, og har tatt Ilirskoe
11 km, nord for jernbanen Orel - Drjansk, De har tatt Trosna, som ligger
hovedveien til Orel sydfra, Dc tropner som rykker fram fra syd har brutt
gjennom tyskernes vinterlinjer og står nå 6o km, fra Orel• Russerne truer
også Khotynez som ligger 15 km. vest for Ore1. Den tyske overkommando set-
ter tanks og infanteri inn i slaget i stedig stbrre mengder til tross for
at de trues av å bli innesluttut i sekken ved Orel. Russerne har tatt flero .
nye bebodde steder foruten dc 130 som det meldtes om igår.
Tyskland:Det tyske folk interesserer seg mere for krigen på bstfronten enn
for slaget om Sieilie n  som blir betraktet som et rent Italiensk spbrsmål,
Dette er meget forståelig når man vet nt 75% av den tyske hær er bundet i
et stort defensivt slag på bstfrenten. Det knn ha interesse i denne forbinde
lse å sc på fordelingen av de tyske styrker runet om," Msn regner deres
totale styr ike  til 26o divisjoner, Av dem er 190 bundet i öst eg  40  i vest,
Når msn dertil regner de tysko forlegninger i de andre besatte områder, får
man et tydelig bilde av hvilke reserver tyskcrne kan rå over, - Etter dc
allierte bombenngrep mot Rahr cr produksjonen av stålbarrer nå bare 65%
av produksjonscvnen, mot 85% ved årets begynnelse.
Polen: Etter ordre fra Direktorntet for sivil motstand hur olsko patriotcr
b-Fait fyskernes oppgaver over det kurn som hvert distrikt skulle levere.
Likeledes er 6 tyske embetsmenn hentettet.-Ifölge svenske meldinger er  20
italienske arbeidere ved Leunafnbrikkene for syntetisk Eummi,skatt fordi de
forlangte å bli sendt tilbakc til Italia.
Det fjernc bsten: I det sydvestre Stillehav har Liberntorbombefly foretatt
tt---Hingrep mot Maeassnr på Celebes. Angrepet verte i 5 timer,
Norge:Den beryktede angiver Adolf Kirsebom jr., som fbr har gjort seg
bemerket ved sine grusomme . ehand1ing av pelitiske fanger, har nylig fått
arrestert 25 nordmenn i Liten. Det  gikk  til på fblgende måte som viser hvor
simpel nazistenes arbeidsmetode er. En nazist fra Trysil, Bjarne Smtre, ble
ansatt aum handelsbetjent i Lbten. Han spanderte brennevin og tobakk på be-
folkningen, og forsto å gjdre seg populær En dag arrangerte han en feste
hvor Una. en venn aV ham, " ingenidr Mbller" , alias Kirsebom junior,
deltok. Da Smtre og Kirsebom hadde skjenket karene godt og stemningen var
hby, ytret en av dem at nå Bunne det være festelig å höre London. "Det
kenne vel bli en råd med det", mente en av deltagerne og hele selskapet dro
til et sted hvor de hadde radio. Ikke lenge ette le alle sammen arrestert,
Invasjon i Norge? Nya Dagligt kllehanda skriver at de allierte nå har  l0000
mann på Island som man kan vmre overbevist om har sin dync rettet mot Norge,
Siden invasjonen av Norge og Danmark har Sverige aldri hatt en farligere
stilling cnn nå. Aftantidningen sier at gcneral Bisenhowers advarsel til
det  f ranske folk tyder på at deten annen operasjon vil fulge etter i nær
framtid. Obteborgposten uttaler i en urtikkel at troppene på Island og i
Storbritania sikkert ikke vil sittc passive mens det kjempes hardt på Siei1i.
Meget tyder på at tyskerne ven.ber en invasjon i Norge. Alle norske kyst-
og grensedistrikter er blitt hermctisk lukket av frykt for sabutörer. Post-
og telefonsensuren er skjerpet. T.T. melder at påstanden om at Falkenhorsto
proklamasjon til de tyske tropper skulle være et falskeneri vinner liten
ti1tro i Oslo. Ordlyden sammen med en rekke andre emstendigheter tyder på
ut proklamasjonen er autentisk. 25-30 sold.?Aer er skutt for forsök på de-
sertering.
LAKSEW SOM FORSVANT. Overlegen ved et av fylkessykehusene på bstlandet har
hvert  år  pleiet å spandere laks på sine pasienter St.Hansaften, og også i
år klarte han med et svare strev å få tak i laks til sin pasienter. N,S.på
stedet fikk imidlertid rede nå forholdet, og da det passet seg slik at de
skulle ha en privat forrederl'est samme aften, rekvirert de lik godt al1
laksen som var tiltenkt sykehusets pasienter,

AVISEN ER IKKE EnRE SKREVET FOR DEU. SEND DEN VIDERE


