
K R ENS GANZ
-Nyhatere nr sardag 3/12  1944.
Vestfronten : e.amertkan,sitem-dumietharrt t inn I Jifinch hvor det  unk-jenceJ~dnae gatekam-
per. Anare styrker ay e.arne drtyer oraomx.3.452~5 tora-mtv-1--e -Q,„1  LInn-tredl  
Ich: Roerdorf som ligeer meIlom Jatdclogittetd\ch er erobret. N og å for Merzig Saajansamsam"
rIkanerne sItt grep på vestbredden av Saareiva  Spn  er nådd i en 3okm bredde. Tropager er
trenen inn I Rehlinnen og det meldes cm heftige kamper i utkan-en av Saarleutern. Ityskerne
haz satt niederlimberg, 2km NV for Saarlautern  I'nerann  Dette er ferste gang det meldes at
tytkerne nytter den avsvidde lords nolitikk også i altt eget land. Saarunion er nesten ren-
set for tysne tropper, og to kraftIge motan sgrep er her slått tilbake,- De siste reater av
det tyske hvnhodet ved. Strassbourg utslettes. Tyskerne,har sprongt de 3 bruer over RhInen
ved Strassbourg. - V for Hagenau er Schweignausen erobrSt. - De amerikanske tropner som rvk-
ker mot S fra Strasstieurg har erobret Schlettstadt 251om 1/  for Colmar.- Franske tropper har
satt over Doller-elva i den NV utkant av Mulnouse. - / ds ferste 3 uker av den nye offonstv-
en 1  V  or loo 000 tyskere satt ut av spillet, derIblandt  5o  000 som fanger tyske divisjo-
ner er satt ut av spillet V for Roer.
Amorlkanoke fly angrep lordag jernbanemål i Koblenz-området 2S tyske jagerr bln skutt ned,
11 bombefly gikk taet,. og S jagere saknes, Jagere og jagerbombere har rettet harde sIag mot
tyske jernbaner og rullende matertell i Rhinland. Inatt angrep P12 jetnbenesentret Hagen  i
Rnhr og andre transpertmål I GIcsen. Igår angrep brItiske flY Hansa bensolverkene i utkan-
ten av 17ortEdna.
Rstfronten: I en aageordre fra StaBln meldes om erobringen av 5 vfg.Aige bver i 5 Untgarn.
niandt bnenc er Kanosvar, Ssegiard eg Dombovar. Dessuten er  3od ,andre stoder befridd. Den
tyske hovedforbi.ndelse med Kroatia er avbrutt og teskerne er p tilbaketog unollom ialaton-
sjgen og Kroatta. - Busserne har erobret en etor strekning av jernbanen Zagreb-Rudapest.

Vbbile russiske enheter retterl:kile etter kile inn  i  de tyake stillinger for å forhindre at
tvskerne skal kunne få samlet Seg til et annrep mot russernes utsatte venstre flanke....-OVer
Donau vod Pax strgmmer atore ressiske forsterkninger til fronten. Ncen russiske styrker ryk-

ker mot t mot Zn tyske stIllInger bak Budapest, - I en dagsordre melder Stalin om orobrIngen
av det viktige jernbaneknutepunktet Satoralva Ujkely, like ved gronson til Slovakla på hoved-
linjen fra Nt:J Ungarn til Budarest.
Hellas: fg ministre I den greske regjering er trådt tilbako grunnet meningsforskjell angåondo
avvepn.ngen ev motstandsetyrkene. Det har vort store demonstrasjoner i Sten av EAM, venstre-
fløyen av motstandsbeVegelsenngog politiet var ngdt til å gå til akslon. Flere sisilperson-
er ble drept,. EA:f har proklaMert genereletrelk fre tmorgen. - Den greske rendering har send
ut en nroklamasjon hver nedvendigheten av eamhold 1 fgrste rekke ble understrekt, - Chnrchil:
hdr I Underhuset uttalt at den greske regjering vil ha den brItiske reglerings fulle statte
n  sine bestrebelser for å  co prettholde ro og orden inntil alminnelIge VPig kan holdes.
Sgerigen Det svenskM røde kors vil sende et par representanter til yord Nerge for å under-
seke hvordan svensk hjelp best kan settes Inn.
ved:flalse fra Kirk‘fronten: Nasiblskopene har påbudt ofrIng t hvens ktgker 1.juledae  til de
c naknente fra Finnmark. Vi vet jo at intet av det som kgmmer inn  gå  denno mate til kamme  dr
hjemsikte til gode. Derfor oppfordres hjemmefrenten til å vsre klax overjat 1.juledng efres
3ot iike til lide skadeltdte I Nord Jorge" som det så smukt heter. Innsamtingen vil foregå

nå  annen  og sikrere måte.
til de deporterto fra Yord Norgo: VI minner am at offentline stIllinger 2r blokert,  og nt
ingen må sgke slike, Unntatt er bare stillInger i sykehnstjeneste og brannveson. Serlig
oppfordres do offenttige tjonestemenn  frn  Nord Norge til ikke å 1a seg overfgre til andro
ler lIgnende stAnlinger i S Norge da sådan overferIng nettopp har vert en av grunnone tIl at
NS har satt igeng tvangstcyaknering av de offentline tjonestemenn. - De eamintstrasjonssjefer
som t forbinnplse med de evalcuerte tjenestemenn vil motarbeide parolen com blokaden vil bli
merket, og døres navn offentliggjort. Dn vil senerc få sino oppgjer for sine landsfigatlige
handlingern.
Schalburgmorda En av Oslos fremste advokater, Kaare Shetelig, ble natt til torsdag  3o111
funnet I Kjelsåsveden i en veigreft med  g  fludd gjennom kreppen. Samme kvell hadde en ukjent
mann cppsønt alsokaten for å be om bistand til å skrive et testamente for en slektning som
iå dgelsaYk å Ullevål. Advokat Shetelln var Ikke hjemme, men hans kone ringte etter ham og
han lovet  a  komme snarest. Den ukjente mann gikk deretter ned på gaten under påskudd as å
skulle orduo nod med bilen sin. Noen timer etter at don ukjente mann hadde vgrt nos fru
Shotelig fant aoen forbipasserende liket av advokat Shotellg.
Natt til 24/11 ble dr. Rolv Bache arrestert i sitt hjem på Lysaker av tysk pollti. 4 timer

senere ble nans angste aenn nentot. Etter to dager fikk fru Bache telefHcisk beskjed fra  en
.anonym norsk polltimann om at mannens aske kunne hentes på et krinslasanett fire dager senere
Angivelig skylle dr. Rache vare skutt "under fluktforsgk".



SabiStasle.
:/ don eenere tid har vi etaddg hIrt amellet fra sabotasjeakajonene, og vi har ofte vort be-
rattlget etolte når våre hjemmostyrker har vart i virksomhet. De organiserte styrker har
alltid vlet en beundringsverdig outanke når det gjaidt å spare norake liv. Som ved spreng-
ningen på Frela hvor de endog ga seg ti til å atoppe en trikk som var 1 faresonen. Vi minr
ner om en del av akslonene siste maned:
11/11 Grorud Jern og Vetallvarefabrikk. Skaden total. 13/11 Grovsmedlaugets Fjarsmie A/S,
halve huset i luften. 15/11 et meget viktig tysk lager av flymotorer cg flydeler på Freia
Sjokoladefabrikk, 5-=mme dag ble det tyske lager av materialer for flyproduksjon hos Linne-
kogel Sinn Jernstoperi og Mekanke Verksted idelagt. 19/11 ble 2 store transformatorer
på Hariva sdelagt ved sprengdhg, 2o/11 ble 25 oco rektangelkart stjålet fra tyskerne p?„
Gecgraflek Oppmåling. 21/11 ble AT leiren 1 Tjalling tamt for utstyr, 23/11 ble frilgende
skip sdelagt eller skadet ved ekeplosjoner på Nyland og Akers mek, verksteder: ''Arna" på
5 000 tonn, "Canrino" nå 3 2oo tonn, "Trama" på 5 000 tonn, "Tniwan" på 5 5oo tonn, "Schles-
rig" nå,  lo  000  tonn og "Aureland". Dessuten en av byene starste kraner. 24/11 ble en lern-
banevogn temt for olje mellom Hel og Geilo, 26/11 ble Norsk Kulelager A/S SKF i Kongensat.
totalt idelagt. 90  000 kulelagre til en verdi av 2 mill1oner kr, gikk med, Tyskerne var  ute
etter lageret. Samne kvell ble praktiak talt alle bygningene i A/S Automobilfabrikken
Sandakerveien odel-agt.
Hver gang det smeller går norske verdier tapt. Det er ikke til å unngå fordi tyskerne lagrer
benain og olje 1 norske bensinstasjoner, -de opnbevarer flvåeler og annet krigsmateriell
norske bedrifter, do reparerer sine egae og atjålne norske skip ved norske verkstedar, osv,
Alle er enige om å beklage odeleggelsen av norsk eiendom, Hes dem som tenker kort, melder

det seg kanskje en liten tvil. Kan dette vare riktig" De som overhcdet ikke tenker, kriti-
serer åpent sabetasjen,
Når norske hjermestvrker gjennom sine aksjoner også sdelegger norek eiendem, må top  oc  vinn-
ing veies mot hinannen, Sabotasje sparer osa for bombing. TYske militnre interesser har
vert -ammetgjennom sabotasjen i den eenere tid. Skylle det samme vert utrettet gjennem

bombing, er det ikke tvil om at tapet av norske verdier ville blitt langt str!rre, Selv den
dyktigste presisjonsbembing  kan på langt ner måle seg med eabotasje i "treff-sikkerhet!
Sabotasjen har praktisk talt ikke knstet norske liv, det er ikke til å unngå at sivile blir
drept 'ved bol:beangren. Selv om en ser bort fra den akede bombefaren er det naivt å tro at
norgke verdier nit i plt kån spåres ved å la sabetasjen vere. Jo snarere tyskerne blir slått
jo mere vil det bli spart av norsk eiendom og norake liv. Jo lengre krigen drar ut, jo mer
tid får tyskerne til planmessig å idelegge norak eieadom. Dette er ikke spådom. Yord Norge
og Holland i dag er btvis nok, Vi er hverken innbilske eller naive nok til å tro at norake
hjemmestyrkem sabotasjeaksjoner kan avgjOre krigen, men de er av de huggene som sammen med
mange andre, foller den tyske kri4amakt,

Nyhetene mandag den 4. desember  1944.  Kl.  lg.3o.
Vestfronten: I S Nolland er det tyske bruhodet på V siden av Maas rett overfor Venlo utslet-
tet. - SI Aachenavsnittet S fcr Jfilich har amerikanerne gått over elva Inde. De allierte har
tatt  3  landsbver V for Dfirer.- I Saar har amerikanerne erobret jernbetongbruen over elva
Saar-like ved Saarlautern i uekadd stand sg rykket over elva. Bruhodet på siden blir sta-
dig storre. Det kjempes i Saarlauterns ostlige utkanter. - Lenger S har de allierte rykket

9km østover f3rbi Saarunion, - I Fleass er det bare  15km  eom skiller de franake styker som
komner fra Mulhouse og de som rykker ostover fra Vogesene. Britiske mosquitos angrep mål I.
V Tyskland inatt uten tap. 2 30s amerikanske flv angrep mål,i V Tyskland idag. - I november

måned har britiske og amerikanske fly kastet over leo  000 tonn bomber over Tyskland.
østfronten: Under ruesernee offensiv i Nø Ungarn har de tatt de to viktige jernbanevunkter
Mlekole, og Satoralya - Ujhely p grensen til Slovakia. - / S Ungarn har russerne tatt Duna-
Foldyar,  751ai S for Budapest. Rueserne jager tvakerne mot Balatonsjaen over en 6okm bred
front og .stårnu like ved sjøen, som er den siste naturlige hindring for Wien.
Helles: Den greske regjering har erklert Aten og Pireus i undtagelesstilstand p.g.a. saMmen-
stst mellom gresko hjemmestyrker. Generalstreik er brutt ut. Under opptøyer i Aten  igås  av-
vevnet britiske trerer goo mann fra EAM uten kamp. Den britIske everstkommanderende i Hellas
genl Scobie, har gitt alle styrker tilhsrende EAM ordre til å forlate Aten innen onedag kl2LL

Kreta: Tyskerne på Kreta er trengt tilbake av friskarene til det NV hjørne av øya. ved Sudabkt
Norge: Fly fra hangarakin hnr utenfor den norske kyst eenket 3 skip og satt g i brann,

Det fjerne sten Sandag angrep igjen store amerikanske bombeflyeskadrer industrimål i Tokio,

I Burma er den viktige havneb'en Kaleva tatt,
-DU SUL SEND! AVISEb VIDERF STRALS DU HAR LEST DEN V&R FORSIKTIG


