
B:RIGENS GA:.;
hetene nr saadan 23/7 12h1t. - • #

V esbfronteil: Det meldea i'dce yesentlige forandringer på frontavsnittn.a Lørdag la
varet store hindrineer i. veien for enerasjonene i luftee og å baf" en. - N og S for Tiroarn
har troonene stvr et stne stiltinger er re'edeet ina i bren. Tvske utbu»tninger D. V si
den av Orne S for Caea er ellm-eert. Briti&-e trobeer har nedd St. Martin, mens andre styr

har tru et sig tubaee fra Esquai som nu lier 1 lemeamaddslaad. iltder framrv'' ingen
mot Feriers kae amerikanerne g;54A, over Seve . JV har angrepet kom:munikasjrtner og bensinde .
noter, , - Fredag etternt adgre-o-Peaufigaters ea tvsk konvoy 14enSfrio utenfor Relgo
laed. Det ar 9 "--ra -dtig ti:Skertsrte handelsesin. 2 av handelsinene ble sett swite og 2
andre truffet 5 ene taskin ble eatt hramt og de fleste andre ble shadet tlyene
mOtte i:raft-tg luftvernild.' -,Tatt til leereing aagrea Moseitos Berlia nten tab.
:stfronten: Russerba tok sørdee over 1 000 steder fronten som strekker sig  fra Pskovi.

tel iCarpater-e i 3. Lengat i N er Fskov 4flge tvske mc tdineer eva'nert av de tyn tron-
ner. 50-an lenger S er Ostrov erobret iktsserne er ina i Lettland over en ared front,
og står alt lanet anctet . - Tee mest onsiktsvekkande meldingen koetner fra fronten

Latvia vor russerao tar. isstatt det veT tiee jerunesentret Poneviesi 1161m V for Dvinsk
jernbarten fra Dns2 -testover estersjzrer Trcupeas Dvinsk er nu avhengig av den

indire7ete jernbenee ribvtr Set for :aunas har russerne foretatt flere nve over-
ganger over 7- :srn n of tdet eine b:ruisoder Sjefen for Ila WafanteriditisJon har overgitt

ved Grodao ser-see med 3 ese Det er den 22,general som er tatt tIl ange siden
sommeroffensin begvate, - Påee Brest Litovsn- ng Lr-nrr er nu utflanItert. 1W foY Brest Li-
tovsk er Lug nYedd over en ored ft necr treder angrep retning av Siedice Styr: er sorr ry'w er
fram mot Brest Li toyst fra S, sttr nu bare ecikm fra even. kraltom Brast Litovs: og Lwow har
russerne gått ove: Bug n. ea bote. bred fr.mt og stea bare 5o1nr fra Lublin. Store styr"-br
tanus har satt over eisa. -frarsry' vangt:a oimjeride sa rasivt at 2 bruer 351e erobret i uskadr3
stand. TirSee mo:eangren er slatt tiaoae og russerne ryldrer hurtig vestover og star ikke
mer erm 1D-otar. fra V:arsj'a,ve, - Leyager 3 er Choms inntatt etter kaurner som kostet 2 000 tys-
tare livet, og russerre star bare loaen fra Wenchsel De styrker som rykrer fran N for Drow

retning av Przetee/s:.eg jarosle.V. star 7otai 1PT ror bven, S for Lwow ble bo stedsr erob-

ret fredag. - 2 000, mann afr de omrtneede divinjoner overpia sig fredag ved Brodir, Russer-
ne fore'a: staddge flajbombarderreater mot du innettuttode tronnend, fins'tefronten har
russerne gått over  greosen.  tjek tneetand ved Ifraittionrara.
Italia Itzlge i:arnespendentmoltdiager har enceibeans;r.e tronner rykeret in t Pisa og har be-
satt byeas hovedjenbartest&sjon: 'Det sk,!eve taxn",Goo leneer N er hittil uskadd. De
amesikaas.e tron qm hom- nådS:-Atedo :esnbolidercr sinc stiItinger. . Lenger  irine i  landet
er Caste1florentieo, et kersmunibusjoilesentru‘n 2Tern fra 2irenze erobret. Styre-er fra a..anne
nurmer sig Greve 22'er fra Fire'ese ,eg endre star Yver San Giovanbi, 292an fra Firenze. Etter
en ukes h:aftige karer er Cittaede. Castello 5. Tiberdal:n T for Unbertide erobret Folsire
trooner har i Adriateravsnittet avs>fret sambalidsl,jene Senegallia fra SV. - Kessel-
ring bar gitt ordre til a brenee nrivate hus •de unrader hvor tyskerne møter motatand av
friskarer. 3 lo ale gisler shal skrtes for nver sabotasjehandlina.e 31redag ble Most i Su-

' det-TvskIand asgrenet av 5oo fly fra Italia. 011esentret Pardubitz Tajekoslovalkiet ble
angreroet natt tii lei..dag. 37  gitie  tant, 12 tysDe ble skutt ned. tørdag ble 2::onsti

andre mås i Romania angrenet Ånot' f angrtp froatomradet. 2g allierte fly ble ckutt ned
mot tys: .
ilidtøstea: Seestalutdan ede støttek-nrer ba: foretatt et kormranderaid mot Simi i Dode'eane-

sergrunren nr 7di.odes . Fele desi tysd -e =earnisenen ble utslat,et og alle militre anlegg cide-

laet .
London: Den nats :e stetsmiaister har ed7-lert sie villig til å dra til Moskva for apenhjer-
tige samtater red Staitn eltee.avm som helst an -.en , hror snm helst og utea virt I et
iatervju uttalte han at aae anser en intim fortiadetse meltom Polen og Ruseland for abso-
lutt nødveudte. Potee må a.trt tglen "c-trE3: t- som en ba riere mellom Russland or Vest-2u-
rooa:.- Det ferbl' :ffer fjtet hearylet rebserne er viilie motta statsministeren.
Tyrkiet: iii tvisk rt-teseart i Sveetabavet er btounet som ffelge at 2 tyrkleire skin er
sent av tvs .e ubaan I enledaine atr ceu allierte melitatomenisjons orresold i INTrkia dis-
'mteres, muLigirete.: tr..tr . -erdas tiredt i Leri,Ten nå ailiert side, synes Det
er et ,,ent tidsntuf:t oe, tandats intredeu.vel ft' t iiten betvdnirg vetorer at gjendommarsj
Lii tt_tatt oe firelens: Ejtiiiet til de seliertes disnosisjon. krever selvsagt in-
gen te :ritortale ferand,itnyen: etter rige
Det fjerne wste Jad ers- na Gua ar auteriet har avløst marinetronner og ry: ear
over ;stra inver de moter bdrdere moto f and. Mari letro enene aar hatt noderate tap BonInsva,
gooer S for Jeban:er barbet an fle fra Sainan„

Fra Dje refrontens ledelse.
Hjernsefro.etens ledelse hae sendt Irt en parcle til lensmennone nvor det bl .a. heter:,



I de 4 ob upasjonsårene har tvskerne foretatt en reh,e overgrea-somloulainerte gjennom den
folt erettstridige innkalline av 3 årshiasser. De innkalte svaxte med et samstemmig nei, og
mobiliseringen ble knust i starte-. lusenvis holdt sig bjenmefra og tyr nå til bvgdene for
å  få wat og arbeide. Quisline har gitt ordre til at de skal jages til de blir pågrenet.
Guttene shal e  k jemne elene, befolh uiresn skal hjelne dem og enhver norsh myndiehet må
nekte å yde noensombelet medvirkging i jakten nt dem.
DenJe parcle er r.-e å oronfatte som et rd., men som en ordre fra høveste hold i krigstid,

framover vil vere averigrende for om de  som  breter ordren skal stilles for krigs-
rett eller d4MJ:es etter forordningen av 22/1 19.42 § 1. sow lastsetter meset strenge straff-
er for dem som vder notstande ren De ikke  fg. lenamerd, som undskvldte at de meldte sig
inn i NS med at de på denne måte best kunne hjelpe og beskytte sine landsmenn har nu sin sis-
te sjaugse . På vegne av det norshs for: 7-rever hjemmefrontens ledelee at de nek ter enhver
medvirMing til å forfølee deu nerske ungdam. Den som tar feil av hvilen myddishet han niih-
ter å adlyde, tysEerne eller den lovlige nors::e rejerin;.. mL snarest bli klar over hvex som
er hans rette overordnede. KamPen er gått inn i sin siste  f ase og hjemmefrontens meng viker
ikhe tilbake fcr de kraftigste midier i dende tid da hele Norees framtid står  tdå spill.
Lensmenn som bryter denne ordre risikerer samme s.:jebne som Lindvi2n og lior.);en. Lensmeutene
må nivåge samne  'r-amp som hele det norske fol forøvrig. Hjemmefronten vil husha de som lv-
der og de som svikter vil ihhe bli glemt. Ingen norsh ungdom shal arresteres fordi han gjgr
sin plikt.

Situasjonen i Tvskland.
Situasjonen er framdeles nhiar, men fredsbevegelsen synes å spre sig tross i at Himmier har
satt igang den største menneskejakt son noensitd.e har funnet sted i Tyskland. Blandt de arr7.
esterte er tidligere ntenriEsminister von Neurath cg riksbanksjef Schacht. Hittil er det
he kykkes Himmier å fåfatt i andre av lederne enn de scm direkte deltoh i kuppet, men mange
er arrestert og henrettet som har noe med frabbevegelsen å gjøre, - Fra Sveits meldes
dot en opptgyer i mange av de mest bombeherjede byene, bi.a. Stuttgart, Schweinfurt, Winchen
og Bremen.. I Lvon og andre frans-e bv er har det vert samrenstøt mellom Wehrmacht og Waffen
SS. Kesseirine og armesjefene 13%, tii)stfronten har ennu ikke avgitt noen lojalitetserflering
til Hitler, For å bøte på dette har.den nyutrevnte generalstabssjef Guderian, som ie har
hatt noon kommando.siden hans panseravdeling ble emadret ved Moshva i 1941, avgdtt troska.h-
exklerine på -vegne av hele den tyske hær. Hitler har krevet ny lojalitetserhlering fra de
tyske diplomator 1, utlandet. Den frie tvske riltsltemmite i Moskva har sendt en appel til trop-
pene ved fronten mn å slutte å hjempe ved fronten og vende våpnene mot Hitler. - Deutsche
Wurzwellensendor Atlantic melder at det også i Vden ble eitt ordre om å besatte de offentli-
ge bygningene. Roichestatshalter Baldur von Schirach, som fikr telefonisk beskjed fra kom-
mandanten  i  Wien om at Eitler var død, forlot straks bven i sin tjenestebil, og har siden
vert forsvannet. Manee offisererfrastaben i Wien er også forsvunnet. I katolske kirker i
Bøhmen og Westfalen ble det søndag bedt for fred, og i flere av dem ble det behjentgjort at
det skalle holdos sjelemesse for Graf ven Stauffenberg, mannen som plaserte bomben, - Char-
chill uttaite idag at stillinged i Tyshland er meget alvorlig og at begiveuhetene kan føre

til-at krigen slutter før vi terde håne.

Nyhetene måndag. den 24. juli 194)4. K1.18.30.
Vestfrontenz-1 Normandie har det bare funnet sted lokale kamner, - Churchill har vert på et
3 dagers bes« dred fronten, -og var bl.a, innam Gherbourg og Caen. Meget store stvrt er tun-
ge britisJe bombeflv kastet inatt over 2 5oo tond bomber mot deu tvske flåtehavu i Yiel,
Eronnrinsesse Fttha onPlvste ved ånningen av sjømanUsijemmet i Broolyn at hvert lo.skip
i Wormandie førte- norsk flagg under landgangen.
Italia: I V har 5.arme erobret Marina di Pisa ved Arnos munning, De allierte behersker
siden av Arno fra munningen til et nunk-t inne i landet 32hm fra Firenze, og under -Pramst t
fra Poagibonsi står troripene 19km fra byen.
Det fjerne sten: •AmeriJ anshe marinesoldater har gått  i  land på Tinian som ligger mellom
Guan og Saipan i Mariannene..Den amertcans?ce flåte er idag lo ganger så stor som i juli 1940.
•tfronten: Rus-erne fortsetter iynfra2støtet mot Warsjawa og har ifølge tyske meidinger
erobret Sie41ce, Soim fra den polske hovedstad. Fra Chein har russerne brutt igjendem de tys-
e stillinger mot Weichsel og gatehamter raser i Lublin. Ved erobringen av Tarnograc5 og Ja-

roslau lenger S er 4.tysr panserarme'avset og dens eneste retrettvei er nu gjennom rarpa-
tene. Lenger S står Lwow.for fall, og S5kx lenger V er Przemv si sterkt truet. I dette av-
snitt har ru$serne nådt elva San, - Lengst i 5 har russerne innledet angrepet på Stanislawow,
som er sterkt truet, - De enringate divisjonene  v for 3rody er nu fullstendig utsiettet,
3o  000  mann ble drept og 15  000  tatt til fange. - Le2estiHg traer russis'e tropper son rykker
fram fra. Panevezvs,banen Riga - Kønigsberg,  1\T(.t for Dviush har russishe styrker brutt banen
Dviusk - Resahne.-

DU 57AL S't!.7DE AvISTSN STRA:B DU HAR 1,2.ST DEN tr-haR FORSIfTIG.


