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Nlhet ,Lc tirsda_ 1944,
Vmstfrentmn: 3 armm uL herredsmmet over 6 av forts ne runcit Metz De st;ar
5km S for bvea hvor.fei-ens crny 0m, Iscop cr stormet, al1ke lanat V for byen. N. for 7rt-c-vonvi1le er bruhodet o,  
2km fra dun tvske
x4stfeentcn; PossIsle styrkre hr- hatt ny fremang mot IhiPbroest. Styrker som rykker framlange  iskelcz, stt ikke mers enn 3okm fra de trop er aom kommmr fra Szcmed,
Italia. sliertc stvrker har rvioket zram lan-s veien frn Yedi til pologna oc srr bare 12km
fra wacnoP.
Lundua; vendte idam tijtJake til London fra Parts. Igm insniserte han 1 franske
ene ved fro tlinjen i Voseeem-, - ULenriksministrr Eden gnv ida, i Parlamentet en rede-J-J-
relse for bee kct i Paris, han se at dPn velkomst dut franske folk aa deleYastonen hadd,
ajm-t et rvarvellendo sterkt Innt.nykk, Det ongelek-frenske vennskan hvider n. et fastere
mrunnlasj enn noensinne fir, Let er t.rdelim at det franake folk rmsker et intimt samarbeid med

em folkets vil .10 er det eneste Jrunnla, for utonriksnolitikken i rt land, Han cm-
talte dr Ge.sdc. som svm'cilet t fronsk metstandsville og: som det franske folks samlinmsmerke

den 1omrncnct til, - n veginzor London viktie hendelser i ndrmeste fremtid som ftlge av mc-
,tet i Parts at betvålime -oena.2.cr vånen eg materiell vid bli sendt til den nve franske h2r•

ivYrankrikc Det franske otter en ny 'lkomim1sk organisaejon opodeles i 3 s',Tarer.
sien mea dsrekte statsfem-fallnirt-;. Den andre under statskontroll, mons drn tredje
sf.me nek--:_ates til det .orrnt: Tinaneministoren vil bli ministnr fnr pdanieg&an-
en eg koorai:.Prinm av alle staist:Igtak, Han skal leg.ge progrsemet for samarbeidet med forret,
ning7sieelea cg arbeiderrepresmntnrtene.. Programmet vil dekke både Yrankrike og --
RenaulSfabrskkeme i Paris e regjerigens frste eksperiment med nasjonalforetagender. -

Den er vondt tilbake til Nrvasel fra London hvor han bar
hatt samtaler med britiske renrccentaer. Etter Z ha avla,t rapeort for den belciske regie-
ring reiseL. han aotakolc, videre U.? Parie. Samtalone er lodd i forhapalinmene om en
forsvars- og finansolen fop dp vusLe.ironeiske stater.

Tiroitz ble scnkut yed dei britieke an„reo av 29 nancasterflv stridag. Ckicet ftkk 3
treffers med 6 tons botber; o, 2 bomber eksploderte like ved skipesiden, ski-et på grunt
vann i Trooifjeeden 0, er helt katragt. 7ce fot av kjrIen stiklær mproover vennet. Wyskerne
kan ikke på noe:s mate få skipet mu zet kjil ijen , ea vil kanskje sprenge skdnot helt for å
onna.: at tekniske hemmeligketer L do alidertes henaer. Den umiadelbare f'dge er at
flerL britiske slamskin kan tii St-i.ehavet og at trusselen mmt ishavskonvovene er ytterli-
,ere svekket,
Leaufl-jhteLs ne Mosquitos ha h tvske skin utenfor norskekvsten. 2 forsyningsskip
ble satt i Imana o 4 andre skse skeect,
Tyskland, .-;cebells sa i ein talc s'mda: at "vi vil slåss til våre forbanede fiender vil
slu“e et ateddil fred men oss,. Setningen ble coraldret 1 uteendoisen til det tfske folk.
En finner (1-t meget mystisk at rii.S1er ikke solv leste sin nroklamasjon stridag, Han har ikke
ialt eiden like etter ettentatet,
Londen. Ifil e kon_elig norsk recolusjon av lo.november 1944, er luftforsvaret onnrettet sam-
den 3,1ezevnre,,ren. Iuftforsveret vil bv__e videre t tradisjonrne til narene og marinecsfly-
vånen, men og fremst på dp tyadisjoner ksigen har skant. J.jennmpffrin:_en vti bli fere-
tatt skrittvis og luftvånmA 1,-M1 bli bv gget onn etter åen linie som er ftrt -Inder krien Inn-
til ,Stertinret måtte besieyme noe anet. Luftvånnet vil i enesielle onerasloner kunne stil-
lee under hprens el!pr marine:n; overkommande,
Admiral .!pias Corneliussen er rmott:litav komz Coerr VI sm: utnevnt til knimht Commander of the
nrdox nf the Bnth,

Nord Norgc:
En norsk milit rkoisjon er bi.iït attachert den russiskr overkomsanac på Ishav-fronten. Kom-
misjenenes Jeder cr oberst A.B,Dahl 50.n åPltok i kampeme 194o solo sjef for Alta batalon, Kom-
misjenen har foruten tor hmen, flåten cg flvvånnet også medl-mmer fra justie-
for:vning,s-: ateb, samt fra re,teringene informaslenskenter. Soe-
sialutdr--- 4- [.r-orner E,cm ble tatt ut blandt do norske styrker i Storbritania er c,rs. avreist
oed icommtone:: De ble insnisert av forsvarssjefen, krennrins Olav. LomsisjOn-
ene 5vet-ete lecior er :eneral  Strlfr, den norske militmattache i Moskva, - Den svenske avie
Aftonbladet melder as acn i-tteaSe koutinsnt norske polititropoer utstyrt med svensle vånen nå
rciser til Ifora Nefie og kirkenrs. I samme forbindelse nevnes at 4-5000 da:T.Ler meå utdan-
nes som polititrenler i SveriLc.

au tvoke beve._elsen "nrd Nseae meldes det at det ser ut som cm de vil fertsette trekke
seg tilbake til . 1roms, ditereartn av treppenp pr i mrådet ved Porsanerfjorden, mens baktrop-
pene, buotåendc av SS folk eno: stir ved Tanaflorden, Disse tropner fdelegger alt, o sFirter
nordmenn tun has s*kt å jec tnt on bli tilbake på sine hjemsteder_ -Det melles at alt er



gumentnad-hos
"Rirdnannen" for 4/11 bringer i cjsa -. kkei "Slaget am 1Oskala.va4zea« et tingiasksempel'
Påhva nasistene kan drive det til i ret,ing av tålDellghet, En ombreicaLaNsfill i Ili&ftaattled-
nlrigen", danner grunnlamet for art4kkelen. Her står det:
"Vi kommer ikke som befracre, men som ero.Jtere". "Aftontldningen ff berikt/gsr dette den 1/11 •
under titelen "Argumentr“. ADS QuislIng" og sier at det naturlIgvia skulle stått: 'Vi kommer
ikke som erobrere, men som befriorel:
"Hirdmannen" maner til kanp mot diseeerobrere og sier; "Se1vf4lgelig kan det nytto også for
ose-hvis vi vil, Overar Stalin; nordligste arme som etter sigende ør på ca, 2ao 000 mann,
kan Norge alene stille opu 3oo 000 mann som stitte til den tyske arme deroppe. if  Idet avisen
bygger videre på trykleoilen kommer den inn på Sverlgea stIlling og •kr1ver$ "SVerlges stille
ing er blitt en annen.... Overfor den situasjon aom nå er oppstått må det st å. klatt for enhvea
fornuftig og realistisk tenkende svenske at regjeringene nøytralltet nu er fallitt, Skal Sve-
rige reddes mot Stalins akandinaviske erobringsplaner har landet bare en å ajere: Mobi-
lisere ain arme og sannen ned tyskere og nordmenn gå til angrep mot de rede troppor i nord oz
nordlet, Som et minimum kan evonskene stille boo 000 mann på beina men inaen kommer for-
bi de to kjen4o4jerninger:
1. Eåde Sveriae og 1or4e svever i den h'orestr, fare for å bli erobret av Yoskva,..
2, -Moskva kan bli elått og sleg t am Yorden vunnet, hvis enmillIon våpenføre nordmenn og

Ovensker sammen med do tapre tysko armoor tat kampen Opp."
Resonnomentet taler for sog srly. Inien andr, enn WRIrdmannonv og dene lesere har ar's store
tanker am de_ norskr og evenske stvrker at d tror at 1 million mann akai groie å nedkjempe
den r4de her og, erobre moskva. Mon on tinz or verd legge merke til selvan "Rirdnannen" ik-
ke kan regnee som noo offisiolt organ: Tanken an en mobiltaering speker frmmdeles i nasisten..
es hjerner.

Nyhetene onsdam den 1 • november 1944. K1 IS.
Vestfronten; Britene har begynt et nytt angree i S Nederland, I rotnIng mot Maas, SV for
,-Irensebven Venlo, og de flrste mål er nå(V.- Korrespondenter melder at de 3 bruhoder over Noor
den- og Weenemkanalene er sneltet sammen til et sammenhengende bruhede, og et fjerde er etab-
lort. Hritene står 4km fra Haele:n, som ligger 71-m fra den tyske grense. N for Yets er Thi-
onyille (Diedenhofen) tatt. inerikanerne ficer presset ved Meta og 2 fort tll er erobret, Kor-
respondenter melder at tron-peno står 2km fra byen. Aleningen mollam de 2 kjevene N og S for
byen er baro 15km bred. - Hlygende bom».er var over S England og London anrådet i natt. Det er
meldt am skader og ofre,
Østfronten:  Russerne behersker nu 22okm ay V bredden av Donau 5 for Ru4apett og tgår gikk te
over elva på ennu et sted ved L;,renea til Jugoalavia. Nagv-Kata, 5fflem 0 fer Budapeet er tatt,
Den største byen 1 S Serbia, Skoplje er tatt av jugoslaviske og bulgrrkse etyrkor. TrIskarer
har befridd El Sasan i Aeania.
Nore fly fra britiake hanaarskin f inn over Trondhjemsfjerden og angrep 2 armerte
tyeliee trålere. Den ene blo senket, og den andre eatt 3. brawl„ 2 andre ekie ble også observer
men da besetningene oendaget at de var norske ble de ikke angrepot, Andre fly bombet kystbe-
festninger på Hitra i innseilingen til 1=rondhjemsfjorden. KrIgssidp fra den brItIske hjeme-
flåte sdela igår en konvoy på i1 skip i Listerfjorden 1 narheten av Egersund, 9 av skipene
ble senket og 1 satt på grann. •
Sver1,,S: Trafikken mellom F1naland og Sver1ge l gjeneeptas og skipene skal gå i konvoy.
FInnene eskorterer konvoyene til svorisk farvanti, hvor evenekene lemeer av, - Planene for en
svanek frivillig avdo14,-,. til Norce blir nå diskutert for alvor, melder Stookholmetidningen.
Det ble igår ho1dt et for. -(4-nde møte av fremtredende norskvennlIge evenekar. Øneket am
en frivillig organisasjon er vokset sterkt i det alate etter inntageleen av Eltkenes .
quislingregjeringon har gjort f,;p1rsel i Sverige am transitt for sivilbefbflnIngen i Nord
Norge fta Narvik over •svenek tcfli.drium via Storlien t$1 Trondhelm, fltte er blitt be .
kreftet på svensk hold. I Sverige har man erklirt seg villig til å ta i mot evakuerte og sør.
ge for dem, men man har ikke villet måmed på at de skulle sendes tilbake til Norge. Svenska
Rade Xotset har i falge meldinzer fra Sverige gjort forberedelser til å ta Imot flyktningene
hvie.det skulle vise seg at do bill?oYerfrt. Amtallet- av evakuorte fra PInmark falks dreier
seg antagelig am 3o 000 menwsker. Tilsammen med Troms earke nermer antallet seg i følge
sveneke meldinger loo 000,
Tanger: Den britiske regjering akter å Oppta forhandlinger med Spania, da tyske agenter frem-
delee er i virksomhet I Tanger, Spar-Ta har tidllgere lovet å utviee alle tyskere fr7+ Tanger.
LonlIon: I Underhuset ble dit 1daa gitt en garanti for at Ingen repreeentant for general Fran-
ces regtme vil bli innbodt til fredsforkandlinzene i Seropa.
Irland. Den irske fristat har moddeit at bestemmelsen em at personer hvis nwvnr ikke er,i

fristatene interesser ikke ilar ad,gang til landet, f=delos står ved makt,
Frankrike: De Gau1le vil med dct fsrste avreise til Moskva etter innbydelse fra sovjetre-
gjeringen.
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