
Nyhetene fra Iondon 18/8 og 19/8 1943.

Russland: DeTt kjemPes na pa en 600km bred frontt, Test for .--larkow har russer-.
re slatt tilbake et tysk motar.sret, scum var cati, iverk Med loo 000 manr ut-
valgte tropner bg stor innsats av fly og tanks," ibtforetter de igjen rytker 2rez

,4ede tyskere ble drept i en trefning ander aettel forSök å å P.jenVinne kontro:
len over ffernbane/til POltsva. Syd for byen har russerne inntatt byen Smjev
og 1,ruer. tysternes, siste l'etrettlinje, jernbånen .sydover. - NT for t - arLeow

.stkr rusSerne 15kt, fra Stuny. - I arjanstavsnittet står rasserne. nå 3okm fra
arjansk qg r,okei tra RosLavl. DE har rykket frem bo-16km de 2 siste d_62n og er-
pbret 3e, tettbebodde strok. D'e-b fussiske flyvapen 1t2034er stor aktivitet,

 De tyske styrter som retirere nordover jg,je;non blir uav-
rfut bombardert av all. bombefay cg sj*striLskrefter som angriper troppko-
lonner og Odelegger viktige bruer'. Eatteriene på Sicilta bonbart1erer fortsat

• .fienddige stillinger gå Suastlandet ag har .senket 9 mindre farteiyer
stredet. Ilåan regni,r London akssnta; på Ssoilia til å være: 167 000 ann hvor

• lav 3o oqo tySkere. De allicrtes •tap bel5per til 35 'Obo mann. - 'burt.ge
• flåteenheter .-nar for förste  garit, bo-eGbardert det italienske fastland,

var :a1rnil. Gioya Tauro, hyor en kraftetasjon som leverer str6m til .1671 elek-
'briske jernbane, ble ödelsg. - •GrensediStriktene omkrin,z Varese og
hesen cv Erennerpasset,har mottqt'e, ordre em evaKuering. - Tyskerne has over-

. tutt Len It. standrett som er oopre':.tet i Borr:A.mastrene i Como
Vereno o Ulano når gatt av som en denostru jon mo L eenne overtagelse . I
re.Y. no =r statsiotyret det er oppncvnt, 2 tyste kommisærer. - Do 6
venstre bier har brret ,uad. benefals t;reik hvis ikke korig - Victor
Eninanuei byeblifekTelig: slutter frue.

, Balkan: tverkomm. jor de L'rie atyrkc; melUef sits kommunike om O6ele
• efs-e-frav 34: fiendtlise fly eflå n flyribas; nord lor Sarzijevo, her
• i flere duzer baolet jexnbanen til Sarsji.vo Terrec, I Lek siete IU er 11

troppetcs 1 ,-;nsertog^5(-.elSg:u. - Tyskerne be r ace,•:::receden ,..y Sayablveu
11.:± eet si»il st`års'te nattliA. oneer

konsenrrert arcrep som all. fly reteet mot 2ernamonde .7.1-'7 for Ic-L:et din. 15oo
tonn bouber bl kustet mo•;) Tysiu st5rste foresibtur.tasjon for :erin.»2.2,1:-.itoriEl]
flyene b1 rot v c et of TekYcle.gere, ver- v man,-e ble skut s ned, 41
egne fly kikk tabt. cocitc CSSEJ mål i Berlin - Seb.,/einfert, soie 1 eyerer
over halvparten Lr.7 Tysklanes samlede betov kalelu;gre Lil 'banks sant
',.esserschmiet-tubrIkkene ittr:.ensburg, er o,:så .Jllt Lj6 angra:)et. UnLer
an4re3 not Lee :o_orrna i Frankrike, 'Es1gib. eics ble 14 tyske skutt
neci nvorav av norske -flyvero.
flat fjerne ?ustea li. boHberly kar ret,te, tut Le,tet vellykkab arrireo 0 en

iTE,-Guinea. I de siste LE.,.er er.7.6.1 ja.;„ fly 3Lelav,t
tfl jap konvoy blitt senket ved Ova Vella i 3)1olkonivgnru.,yer,,
utdrag av Jfsisidinister leu je olas coly.dniiru kordet Crod.sue-
Tniti's€"iff;tETehre;-:-Tjb el on v •s(87-d- av Oslo
hr intet med retter:i:aåL ellir stryff å ajdre. Leu; er ee nytt mord., .L.-TLa.nlsrt
og Utfirt av. tyakere -lorreLere, krie_sttobtliseringen, soel v:r den Ttre
årsak til mordet, 115ICE:Stre;  a,11-Cti'L f or,Hre1.»isstridL • yre kl,re
plikt overfor  land  ou; (grannlov lk:te 5 bist ee 0:

, han EYGte livet inn på. det. " tr ïien vil renk.t . kue
denten i Oslo, årtvig , :•=rederne som b illiger sir Idsmob er Lit Lfl. -

-:Quis11nss nye "loy" hur intet e reui ell:: lo] å iens neny ikt
ingen annen enn å sidestil:e jiolitist med OC nazi iske orLe,:nisttsjoJer.
er i åben uerid med :,eoIkere,:teri co ned noesk granaLlov. 7 Noig.E SI 1L '

• kri6 Det Tyckland. inetellerH,id ve d. denn€, lev å Cet, atk ecnec
av at NotG:. so ml lystlands eie_e i  ka:Epen. Det nofske :-‘cil uteu1 r1.1-1eti
te.

el-
i en krig •ko-b sit eu, lånG. St noramenn bora stit 'tier det d G, gj'ir

seg S'kyhdti,T i landsforrectori. er yri over oe Jen
son 31e undersk,'eve-, ay Le ikke har noen da ds blo
tret,t ;.)å livet til. Litunderskrive. tet aorske oesqt'i>Lor det
st.eker;e oress, enkver neee 1-usnele i. ove,=. "iEs;

,vittighet i dentz. suk. a G 1/4.tsube Herin sqm :re..,:euenterer norsk lov oi•
1;, sern t.rislc=e; o for-; ederne vil tersike å kncdtte. en de±ibb forsdk -;11

atrnde oå våret menns nbrytell • Yilie o is .stnn:1„
•
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- Jvcriges Politiforbund har sendt ut en protest mot tyskernes behandliW

- av det ners'ke noliti som betegnes som fremmed for nordisk rettsbevissthet.:
De sisLe Pegivenket fa/. stor plass t vetelenepressen, S-mrlig er den svenske

preSee kreftig i sin dom. Seltr  nazistavisen Lftonble.det synes nå_at det  ts.r
.for-vidt, og fremholder et denne siste.forbrytelse vidner om stor nervbsitet
og bare bidraM til åeike hatet. -
3tadig flere naztutieffår det travelt med å redde skinnet, og de innser det

i sin Stilling. Således uttalte fylkesfårer Hereid på et ttllitsmann
Wje i Snmesborg:fl Vt-henger i en tynn.sytråd. Vi har gått galt frem her
landet. Det nytter ikke å bruke makt mot nordmennene.-Kvis tyskerne trekker

e seg tilbake fra NorEe, blir vi
Nyhetehe 2018-43. Kl, l.3o. -

Bussland: Syd for  le-bflkow nar russerne-rengt cynere'inn-i tyske stillin-
pur soCrorsvnrer jernbaneltnjen sydover.De heer her beeatt en lenEre.strek-
ning av venstre bredd av-Dohets, Avre ldp. Russerne har nådd et- punkt 110ka-
Vest 2or Xharkow og kontrollerer nå lange strekninger av jeinbanen Kharkoe
Toltnva. Pra denne bane retter de nå en kraftie stdtktle sydoier, og ued tad
har de brutt igjennometyeke linjer. NTT for byen truer ruseerne Sumy. do land
byer ble erobret 1 Et.r dette avsnitt. - Bå'Brjanek-fronten fortsetter det

-russiske press, trose innbitt tysk motstand, og rUsserne har erobrut o 1and
byer til. Russiske fly bumbe't i går Erjensk og Roslav1.96 tyske fly ble ekut
ned efi 89 t;ske tenks satt ut av kamp i löpet av gardsdygen.
Italia: kllierte ålåtestyrker . utfolder stOr aktivitet. 2 dyernord Ler Sieil
LiPeir rog Stromboli, har AVergitt sug til amerikanske .flåtestridskrefiea.

,Natt til onsdeg bombarderte brit.  on  am. Uryssere og jagere Sonlia. Eoggio
i 83-Italia bIe angrepet 2 .anger i går o oånay natt. DeL 2Orste engrea
ble utfdrt av Liberators stasjonert i Midt-Oeten, du to siste av tunPe bobe
ily Ir N1-Afrika. Målene var de vikeige jernbaneanlesg samt -den store fly-
•olass ved byen.3 hovedlinjer-ble brutt.Flyene aitte sterk metetand  aM :
endtlig jagere hvorav 28 ble skutt ned. Videre ble i går skifetokiter i Uno-
tone samt mål i Sairi, Salerno ae Cataneare eomhardert fra sjden og luiten.-
- Det meldes fra alliert hold At under Sieilie-telttoget ble inntil 12 aug.
lo12 fiendtlige fly enten skutt med, OnelagL eller tett som bytte. I sammE;

tidsrom ble 782 liendtlige tenks idelagtc,tevorv 598 tyske. - 2)e itailenske
trooper er nå fulistendig demoielisert og deseeterer/i lo ouevien TU elle v
er sees •osertdrer, men eolitie gjOn-intet fo I stneefe dern
Yesten: Brit. Eoscito ,. angree_i natt Berlin.-Andre fljetyrker angrep
ser og jernbanemål i Frankrlke, Belgie og Nolland, samt skiesfert i Kanaten,
hvor 2 mindre fartiyer ble senket eller skadet. 1 fly savnes fra nattens to
ter. Under garsdagers operesjoner mot mål vcd Kanalkysten ble tilsammen
fiendtlig fly skuttned, mot tapet nv 12 egne. 4-av dem ble skutt ned av nor
ske flygere, som således på 5 duger har skuttned tyske fly.
Danmerk: Da tyskerne nå er nektet transitt gjennom Sverige, går derus enest
forbindelsvei til Norge gjennom Danmark.Donne situasjon her de lanske sa-
botdrer atnyttet, og de har vært i stor autivitet over kels landet, dcr h70
tyske forsyninger til og fra Norge ;esserer. 5 lokomotiver og mange ierrib?-n
vogner er blitt sprengt i luften på-Jyllend. 2å linjen Aarhus - -'411einsborg.
ble det natt til onsdag funnet e:,e) tidsinnetillede bomber. loco mantr ved et
stålverk i Odense er  gett  til stretk oa i Cen anledninc er det blitt erkl±lA
unntakelsestiletand i flere distrikter på Eyn. - Det er brutt ut generalstre
i Esbjerg. s'en omfattr egså arbelder ved tyske bunkekeanlegg. erhnnen til'
streiken er det pertierbud som ble proklamerYi snledning av eabittasjehand-
linger i byen. Det meldes om ssmmenstOt melidm tyske .soldeter,6g densker.
De danske jernbanefunkejnnærer har truet mcd å streike, hvis-ikke portfor-
budet heyee. -2Den krise sam Er opnstatt mellom Tyskland oge Danmark som fel
gc :v de tyske krev om opprettelee av tysk slardomSol i Danmark og innfOrds
cv dddsdom for sebotOrer, blir stadie mer tilspisset. EAu venter at Koneen
i morgen vil  ei  seliens til Tysklande representant, dr. Best, son har fått
nye direktiver i Berlin, tiksdagen ur idep forsamleet fer- å drdfte situsejon
Sps .utia: Etterst den spenske presse i lengre tid har brukit en hånlig tone i
sin-OFEele av England, synes man nå i Spnnia hlutselig å være blitt vennli-
gere stemt overfur trittene.Den brit.,emb. i -Spania skal-nå mdte Franeo.

lU SEUDL .e.VISEN 7IthRE STRLKS DU FÅR LEST DEfle: VÆR -,P3F.SiKT-JG


