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sensasjoner  å by..."på 'bortsett fra • U'tfrenten hvor russerne er kori-f4et

. er ser1ig spenninen omkring Loskva-konferans n
preger interesSen den siste  Uke. Selve 21;.igsoperasjonene ber ingen

.t.isterSjÖern.bde:nord7og.syd'forenel. Eerti1'kenner at nyene-Dagb og
mes:teiperten 'aV-Osel et på, russernes bender brilket gir den russise Uster-
SWlåte  et:fritt spillerun, 'og åpner.PerSpektiver for fjernenen211,
res,ke sk.ritt w,3±‘mer ruSserne ser, både '6ådet'nnrmeste
ringet) og  Budapest;' -
på fortzetter, de.allierte franryning etter et dypt gjen-
ImffibrUdd 1 Siegfriediinjen  foren..'Anret ble fonr'ednet ved det

-kraftigste luftboubardEnentnsiden 1:Ti-e;ens begynnelse. frontql:sorLde
v1ctigste forsyningsbasernOs stUrrobyer :fikk ti_lsannen en ladni.ng nå 30 tu-
sentonn i løpet.ev.60t1Mer Aschen er,tbtalt onringet tyog de se-styrker
1-byen."..bar'avslått det ultinatUm de_fik:nO utlbp.den 11. ds,k1,.. 10,50

-Byennbar siden kl.-12 Samre dag v,nnet utsatt 2or kraftig bonbardenent-fra
1.--- uften  n kavel ikke la vente lenge
seg.— . 1:-Ielde-OrTrådet er.luftbarne, tronner sIunnet ned i den he:

til Antvnpen. Ilarde.kanper utkjernes, nen kanadierne
harnUtvidet'Sitt brubode"til 7 km. og nye tropper er landsatt ved Brecken.
I.Nijnegen-onrådet er..tyske fors trenge inn i linjene sltt tilbake
ned store-tap. Frans'nenstvrker k3.1otitter fra Be1fontpningen, og i
Nanoy-LetbMrådet raser Leftie 1.2en de allierte går jevnt fran.

italia fowttlltseer de aierte å 1..a.nre 2.5s pa de btnefesinger både
.-TaicItfronten f.og b2:Adtr‘iater.avskysten, og de n=mer seg stadin Dologna son

erdet stbrre bOlverk Po-Sletten.
J;andsett1ngen-av.alliette st.ilyrkeW Fillns og bania har hurtig skapt en
.ny situasjOn for tyskerne Peloponnes p1uss
Zbrint ernp ,a111ertT n hender. Tyskerne trel-er stadig nordover en ube-

-kreftet'nieldin Sier at,de.eveue:rerAten. den ~-tge brukeli.ge retrett.
.jernbene SOn gax over-.Nish--13eonrad er avskåret av russerne, utsiktene
til å kormle tilbske.tilDas Vaterland '. er nikroskoniske. Titos
jugos1aviske styrker.gjJr et godt arbeide sannen sa.vel russiske som all:

,erte;troperiOg'dereS,innsats ved fronten os ved sabotasjebandlinger
har yzct-elv ..uvurderilg-nytte_for'de allierte. Det ederfor_noså_tnoig:_lw
Da11y erald melder, at osSå Tito snl til konferanse.n. flOskva:

-I Finlandhar finnene erobret Torneå og c) tyskerne er på ti:lbety
trekning.:nordoVer. Under retretten brenner.de byen 0 herjn den nest be-
stialskenråte,:pg finnenes tidligere -v•nenbrodenskan har vendt.ses til hat.

Ldet fjerne,østen.har amerikanerne rettet et voldsont angrep mot en japanE
konvby og hewunder åenket 12 stdrre_sip og skadet eller senket 23. 89 jen.
fly,sble skutt ned. Amerikansle skip led insen tap o:T; blandt flyene var de..t
ogsa srå tap.

,Konferansen i kroskva fanger i 6yeblikket den störste interesse. Hens konfe-
ransen her-et preg av forstelse og tillit .som lover går verden og
venter på-å få.se resultatene..En ting er iallfall sikkert, at Churehi11 og
Stälins santaler om ikke lang tid vil resultere i En utladning av de vold-
sOnme knefter som de allierte er bes'ittelse av. Son en lavine vil de koor-
dinerte krefter fra Z5st, vest, syd og nuligens også nord.? knuse-den-siste
tyske motstand og få en slutt på.krigen i Eurona. Et interessant er
den omstendighet at den polske stats.-winister Mikelaczyk er innvitert til

• de1tå i konfewansen. Lanskje står det polske snörsml foran sin 1ösning2
Forövrig er ettukrigsproblemene og sikringen av en varig fred en av de stor
re poster på progra=et. , •
.11forvidt general Eisenhovers ådvarsel til s:d.p i norske farvatn'har:hoen
forbindelse med Mosva-konferansens nilitE2re avgjörelser, Er det fortidlig

• å uttale seg on4:men et angrep not Tyskland fra nord gjennom Cistersjben og
Nordsjöen understöttet av luftW:xne troDper skulle k2re betinget av full
kontroll over flyplasser og ubåtbaser de n=liwende rcyster.-,
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NILITER TAUSIETSPLIET.

I en sending fra Londen for et par dager siden ble der ret-
. tet en  appel  til det norske folk om taushetsplikt, som hallomannen

samienfattet'i hva-man på godt norsk kaller: å holde kjmft.
Enhver hordmann som tilfeldig eller Då nnen'måte skulle kom-

me oirer.et  lager av  Militære våpen eller andre militære effekter,  nh holde
klart for seg  fblgende:

De funne gje'nstander er ikke dine og vedkonmer altså ikke deg!

Ebldsdin viten for deg'aelvs fikia  411 vet vet ingen; hVa to vet,

ri
a  .

dU'i dum stolthet går hen og betror deg til en venn,  ja kan-
' skje flere, gj6r du  det.samme arbeid.s6M en angiver, og blir.ogå behandlet

som sådan. Det blir ikke vanSkelig i  et fritt Norge å finne ut hvem som er
'

Gjenstandene tilhbrer  den hemmelige milit=organisasjon sOm i det
-rette:ØYebIlkk:11.1-gJöre bruk av  dem. Ikke en gjenstand må _fjernes fra ste-
-det, da fUllt 'iitstYr betyr  styrke.

Du har altså  _bare ett å gjbre: EDLDE WÆFT1

LOKALT..

_GeStapo.1 full  

Gestapo med angiverne dg hele ruklet erstatningsoolitiet
er  i disse dager i.fali  aktivitet.  Postverkets postkasser rundt i byen'har
værtsjenstand for undersökelse, og arrestasjoner har funnet sted idag
(torsdag) Razzieer i  husene er Også loa.trappene, og vi vil derfor .advare
fOIltWdet ki'aftigste ,i.denne.tiden a  innlate seg.med fre=de personer,og
komMe Illed'Ytt4nger-soM: kan Tetlede 'Otjenesestapo'til opplysrø.ng.tI,det

'haU  tatt nåelle være  yttrst;:forsiktig både m.ed illegalt lesestoff:Og an-s
dre ting'SOm kan Vaare •farlig'å  vMre i. besittelse av. Ingen panikkaktig stem-
'ning, menkald og  fornuftig ro. Lbst  snakk på  gater og streder nå det no
vmre  slutt  med, og denne diskusjonen  opide siste nyheter i store flokker er
_ogSå :av det onde. Tiden er  alvorlig, og  gestapo arbeider på spreng. Flere

andrehOrske byer har gjennongått det.same, og dessverre har der forekom
messearrestasjoner.'hold ut  den tiden som er igjeh  og vær fornuftig,

denne forbindelse vil vi be folk vc2re forsiktig overfor
MUTEIDAR IDFF, ca. 31 åre har hatt et opphold på 1. ringsjå.  Ehn er i den
senere  tid Sett meget:sam:Len med angiveren SVALESTOG,  og det skulle kunne

på litt:av,hvert.- •

• POTZTSITUAWONEIZ.
Matspbrsmålet er ida g et ay dc store Droblemer. Itaa  skal

finne på til  .1rdddag idag, er onkvedet, og mangen husmor studerer seg bå-
de gul og grönn for å finne  Då  noe.  Fisk  cr det litet med, kjöttet er t'blåst"
gtönnsaker praktisk talt en saga blott. Og dertil en  fortvilt  Dotetsituasjon.
Vi  ar"tidligere nevnt det og vi vil påny ta det fram. Der drives en ganske
utstrakt ,,Svarthandel“ også  med Doteter. Bbndarne  har ikke  noe å selge eller
levere til'ordinewe priser de venter Då at en eller annen svarthandler
skal  mbte opp og by en stor pris. 3a, dette gjelder selvsagt ikke alle, men
dessverre en  altfer stor del av bönderne utover bygdene. Men nu.nå  dette
re sluttl Vi  har våre folk ute son foretar unzlersbkelser, og Ts-å-snart vi
far navngitt disse  smalige, gradige bbnder, skal navnene bli offentliggjort
i bladet.  alsk vi er i krig og at den forestående blokade av kysttrafikken
vil skancastore vansker som i förste rekke vil gå utover bycns befolkning.
Skal vi'bli uten poteter også  foruten alt annet vi nå forsake, blir det svelt
ihjel-for oss. Nu  forlanger yi sankj_ensleoge forståel.setcuså hos deer5. YAp.
et du er _god no.Wa-nn: OTBL vis  det  ida  nå-r vi -t-reng

Altsa selger du til godkjente Driser alt du kan  avse av
poteter.  Og en ting til: Få det fortest mulig sendt til kjbDerne, ellers
risikerer'du at tyskerne rekvirerer deti
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FRA KIRIEFRONTEN.,

NVtt fra saken mot pe_t norskelonsselsku...
Etter at,Edvedatyrets funksjon=r og kontordåmer hadde nek-

tet,å,g5Qwe tjeneste for det konyrisariske styre, fikk de den siste uken' !
IVasnes og Thunen hvor de forsW-cte-å påvise at funksjonære-

ne hadde nedlagt arbeidet på"bristende forutsetninger" og at det var helt •
loVstri,dig det dc hadde gjort. De fikk krav on straks å gjenopbta arbeidet, 1
og flkk frist til 4. ausust: Ingen byet seg. Derned tok politict seg av .
saken, Skauv  os G av damene ble innkalt til forMr.7. august. De fikk val-
get'Mellom a sjenoppta arbeidet elIer'å utskrives til.nasjonal arbcifsinn-
sats. Alle.tektet a gjenopipta arbeidet, og santidig nedla.de proteSt mot å.

utskreVet til,abeidsinnsatsen. 'Allcrede 8. august bIe damene kjört til
So:la'.tlyplasa  til'vas.keret'foke-s.oldater.

Den 2T4'..-augt.kom et skjewa  f.ra Arbeidsfornidlingen til 10-
funksjonEererl'Rdsjoncerer, og-.1E2rere ved .1);Ij_sjonsskolen..m.ed påieg,z om'A melde
seg' straks'..tirbeidsfornid1ingen,...- senest flnen mandag 28. august. Alle -
tektet'å 'gOdta'utskr4,vninset.Istedenfor å  :cldeseg sendte de en skarp pro

, test til Kirkedepartenettet og sendte kopi til Arbeidsfornidlingen. Etr
ter det bi. a. .

, 1.,Wn vi fortsetter vårt arbeide som för inngrepet ned guds-
tjetester, Mbter, stevter,kurser og'Studier- alt etter den enkeltes kalds-
gjerning. Vår egentlige arbeidsgiver  er nenlig det norske kristen- og misjon:
folk son står bak  selskapet og gjennon'dcts lovlige orgoner (her: det
IbVedstyre.) har kalt  oss  til var gjerning. Og dette grunnforhold kan ikke
rokkes e3.1er  endres ved maktinngrep, yi er her bunnet ay vår Sanvittighet
öår kaldSbeviSthet  SOn'har sin rOtTi  vå.r  tro på GudS_ord og er bestemt

;evV,Vårki7Ate bekjentelSe."
Nar Departenentet  ved  innsetteisc av.,dctnye  komisariske sty-

1e;Utt4.teatdette,skUlleivareta det  nCrake Misjonsselskaps'og
,Sate:4.nteresSerg, resit“at å er blitt at sciSka:pets arl3eiderc

Son f4ra1deIeSer'fuilt_bittatt ned sine ba.V:er , blir Utskr'eVet.til"et.an
net Srbeidfornel  $å-stIller dette '.corhold'Departc=tetb fOransta1tninger

iike e'tf,e7r at denne crklwrinP-var se-ridt be(.7ynte Statspoli-
tiet &,ritge'underskriverne Opp-i te.tr.fonen fow a få dem til a mbte opp.:
Bådej. telnen-ogunder forhbr.nektetdc å etterkomne oppfordringen.

ulmdi å:yekke-otDmersdnhet omkring saken og forsöktc å.få
: "denHtil å t6dta en rimelig ordning. Btis  de'trosset  vil1e dc.kanskje bli'

setdt til,'5OWd-Norgepa tinearbeid eicr endog til Tyskland. Men kstis de nå
var.fornuftige.,._ville'de få bli på hjenstedet hvor de skulle prbeide på
Stavanger Forsyningsnernds brenselslpger.. StatspoIitiet fikk"til svar at for
en kristen var det ikke f6rst å f.remst onå å få den ndi,d.c. str.aff •
mn i..n.paitiTben 31. augut

. Inrikaffe Statspore-t- 4-e'm til å rtc på St. spoT-f:Eiets kontor..on formid.da-
gen den 1. september. Da Statspolitiet go ILkjed onat de skulIe ha arbeids.
,klmr med,'ble det svart at ingen viIle nbtc, "Vel, De blir hentet i norgen

der da svart fra politiet. - I2. 91.,on morgenen 1. sept.
ble så alle hentet av, Stats-aolitiet:og sendt til arbeid på brenelslageret.

STATSPOLITIET NEDLEGGER TA=ORBUD OVERFOR PRESTENE
PÅ LILLEFA.MR.

St5:das 24.'sept. skulle det som vanlig va3re gudstjeneste i Ban:
lokaIet på L.haminer. Salen var Somellers helt full, og en av de forviste
preSter skulle tale. Da innfant Statspolitiet scg og nedlag forbud mot at
vedkom=de prest fikk lov til å talc. Den prest som står for gudstjenesten

Banklokalet sa at man seg for politimakten denne gang, nen.at preste-
ne ikke kunne gi noc löfte onå etterkorme taleforbudet.

Sannsynligvis (_r det sokneprest Lyngås som har vwrt UtC. Efun •
har jo all grunn til å vwrc sjalu på sinc wivaler i Banklokalet, da han selv
ikke har flere enn sin kone som tilhörer:. Og hun er enda til ikke hans kone,
men hans husholderskel



ADVARSEL FRA G=RAL EISENIDVER.....

sendingen  fra  Lbndon firsdel den 10. ds; kl. 21  sendte 1
den allierte Overkonnmndo.ut f,J1gende advarsel:,

. I betraktning av viktigheteneav å avskjeere sjöforbindelsen
mellon Norge og  Tyakland pa det now3rende kritiske stadium av krgsopera 1
sjonene, vil,skip  av eni*er arte stort eller lite, som sciler i norske far-
vatn bli  angrepet. Ethvert norsk  skiP som ikke tar hensyn til denne advar-
SeJe; seiler på:cgetb ansVard  da.de hindrer de alliertes krigsoparasjoner og s

dUtsetter:den dage da tyskerne er jaget  ut av landet.
'

I kommentarene  beter  det at de allierte er oppnerkSon på  at
tY'Skerne på alle.måter dforsbker å  få såvel tropper som materiell tilbake

'til-Tyskland  'og brukeretil:transporten herav alle nulige Skip, store som
:Spå.'.AVeherisyn 'til den norske siviltrafikken har de allierte ikke tidligere
egrepet2inn, menItun angrepet skip i konvoy  eller som de viste gikk i tysk
:tjeneste. Den kritske„militznre situpsjon har inidlertid foranlediget.den
allierte OVerkoMMando til  å sette en stopper for denne trafiJkle vedovennevnt
t.J4.tak,'  e:

NYDEMNSTRASJON AV TYSL WODLANNSrAP.
•

Onsaag
-

den 27.  september ble en tysk konvoy bestående  av 4 tyske og to:nors'e
.lastebåter anrepet  aveallierte ubåter 10 sjUmil utenfor Stavangere,Det fbre

e  Steskipet:i kbnvoyen,å en tysk 13000-tonner, lastet med arev.unisjon, fikk:en
tuiltreffer og sank:pa 17esekunder. .Ingen ble reddet. Iort tid-etter ble
alle  de tivrige skip truffet av torpedoer og sank. Den ene av de tb-norke
båter var Pred. 0lsens-9fflut• Nelson" på 11.000 tonn. Den vardpåvei nord-
over_ieban,ast.- To torpedoer.traff den reldtskips, den ene i maskinrumMet,

.Og-:4rePte måskinbetjeningen.eDen sank-på 7 ninotr v dens  36 nanns store
beSepUr ng omkoM  19. 'Under  arbeidet medeå:sette-livbåtene på vannet utspilte
det-Sg!g,drØatiske Scener..Drtdtyskeriarillesoldater. sbm  betjente'båtens.anti-
lUftskytS,ble  grePet  av- tanikk og forsbkte å trenge seg opp i de båter son
Var:~elt til.de norske rmnnakaperdog disse  ble truet med gewerer t5.1 å
fOrIatedbåten. I de båter som man fikk på vannet truet tyskerne også med
germer  . de norske til å ro,:men.ble avvepriet av'nordTeeennene og  måtte ta j_rt
törn ved årene de også.eAlti alt onkon 270 rennn av konvoyens besetning.

ZAS$ OPP POR .IPALSILLEGALE" AVISER!

eKrigen erSaart slutt,-og nazister og krigsjobbere vet at regnskapets dag
'nærmer Seg. De  öyner bare en eneste utveg til å‘slipne unna: å skape for-

I den hensikt har de gått igangmed å sende ut "hemmelige" skrif-
ter. Disse utgir seg for å 1:bnIric fra Eje=fronten. De ter til ned-et par
ufarlige talemåter om at de forenede nasjoner  ailerede harxunnet krigen,og

• går så over til en forbryterisk nedrakking av den lovlige, norske regjering
pa et fullstendig lögnakfig grunnlag.  Der  fraresetter tånelige p,,,,stander som
det ikke er nbdvendig å'gå noe =rmere inn forsikres det ivrig
at regjeringen ikke-har rett til å utöve nc d=snyndighet når den kommer
tilbake til Forge. 0nskedrmnen til krigsjobberne tre,r her tydelig fram.

-IP&r du et slikt skrift, så brend det straks. Snak:e ned ham .
du fikk det fra og sett ham inn i sakend Be ham gå til sin kilde igjen og
videre slik bakover, så den opnrinnelige  utgiver kan bli  ettersporet og truk-
'ket til ansvar.

SVARTEBURS-IAIENE.
fra.Vannylven solgte en 90 kilos okse til tysker-

ne for kr. 2.000,-. og Emils Irvoldd-Syvdsbotn, solgte en voksen sau for
krr: 700,-. Det var disse -eirene som stod nevnt on i Sunnmorsposten for ons-
dag,  11/10. Syvden er bekjent for  sin  store  svarthandel til tyskerne og for
sine uhyrlige priser. Vi har dem i kikkerten.

Gårdbrukerne yhn.:1dorenAnders A..1rdie1nyd. Vanny1yend er oppkjöne-
re for tyskerne. De tråler bygden etter alie pro-dukter og betaler fantastiske
priser. A1tngår direkte til tyskerne.  "Fredagsruten"- den dag i uka brbdrene
opererer, cr velkåjent.

Gardbruker Wilh. Olsep er en av de store leverandrer,
gårdbrukerne Borg or7 Lars F1ö. -
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Flott sabotasi FlpFtg. .
•En nOrsk jager som ble påbegynt i  1940  var nå nesten helt

terdig etter  at -man  har'tøtt  maasc av vanskeligheter ,i forbinnelse ned matc-
rialnangel. Tyskerne har endog forsökt å frata arbeiderne somnerferien for
-å få  jageren'ferdig.  FOrleden  fant det sted en  eksplosjon ombord os jaseren
salik pa den.indrer haVn. Tyskerne har.nå  arrestert,direkte3ren og flere funk-
Sjottarer ved verket.: Men det blir:ikkeflere  båter av det.

.Rasloncrillaskortene.
Det frcm‘r av miniStErWhists  erklm:ing i dasspressen  at en

femtede1, avide rasjoneringskort  soM Mermefronten beslagla cr kommet  tilret-
te. Det freigår  ikke aV erkl=ingen hvordan dette er skjedd; men derson'det,
var poli.£iet,som hadde.funnet dem hadde nok herr WhiSts erk1E.3ring hatt'en
LleTe triunrferende tone.  Det er grtnn til å tro at det er Hjemmcfrontn som
h&r.Sendt deM:tilbake.  da.det vist seg at  makthaverne i denne rasjone*.

'ringsperiOde ikke:har loIdt kortene tilbake.for enkelte saMfundsgrupper
årsklasscr. Det skal bli interessant å se om herr Whist er istand til å

löfte om full opphevelse av  restrikajonene dersom resten av kortene
blir,sendt-tilbake.
På Grini,

På Gr)tni Er man.nådd opp i fangenummer 14.800.  For tiden
dr  Oyer 4000 fanger.på Grini. Illinst 1500 fOrmanse etter plassen. Fangebe1eg-

get består aV foruten nordmenn også russerc og åndrE nasjoncr, men den alt
oiNtNrciendel er selvsagt  nordmenn.

skål,de  ha det:,--•
Lensmann Georg Stange i Sem:som b1e skutt ned s6ndag 24.sept

hadde:det: ikke på sin siste levetid. Ean mcd korte'nellomrum
Mangt;yarsUr:1 formay snlålikkister.Lensrflannen tbk dyensyng  ikke'Stbrre.
notis:# varblnc, NoendaserfPX' akçbnen ::.inn)entet'ham, ble fru Staile'slåt
med fOrferdeIse. Da:  kom 'det nemlig en likkiste i full st6rreise til Stanges
hjEm..irruc4'.var  alene hjtmme.og mente at  d.et ikke var  blit%  besti1t

Men;kj6rer gri-sOm koM 'med den heydet at adressen ikke var tU-å‘ta feil
ay,AdressCn 16d  154:14.1.1$månn Georg Stangep-og dermed tok han liLkista av vog-
,n.a'Og:kbrtt bOrt,... :-Sbndag 24/9':ringte  dt på hos lensmannen, men  nå vår
ban'blitt Mere  fOrSiktig  og spurte livem dct var. Det ble svart at det var

.Statspolitict Som ville.snakke med,ham.. Stange luket da opp, men med det
sanne han viste-:seg i'dören,  fikk han et skudd i hjertet og styrtetom. För
ra2Ziåen'1 :mara  var Stange tyskerne behjelpelig og han har også på satime
te oppfylt si.ne NS plikter overfor okkupasjonsrakten til dennes.sikkert ful-
le tilfredshet.
yAsswrestasloper.

Islutten av september er det fcretett massearrestasoner på
Frbya og Eb.tra. Pa den förste Uye er det blitt tatt 113  mennesker, pa Eitrå
18, deriblant distriktslege Ebgnestad og frue. Befolningen cr dermed helt
uten legehjelp.
Arrestasioner innen

Etter eksplosjonen ved Kongsbers Kanonfabrikk, arresterte
tyskerne fabrikkens NS-ditektör Iffirk, dessuton ble en 'terksmester og en teg-
ner pluss hirdens bedriftsvern, som ikke hadde passet godt nOk på, arrestert.
Det nyttett

Fra Trondheim meldes om öket ,error, mcri også on öket mot-
stand fra befolkningens side. Eijc=cfrontledisens parole om nektins av bor-

' gervakt er blitt fulgt 1 så stor utstrekning at politiet nå holder vakt over
borgervaktene„ og etterpå fblger han til fyllearresten hvor han må sitte til
han skal u:t pa neste borgervakt. På denne måte blir det ihvertfall ingen
hjelp for politiet.- Mbteterroren fortsetter også. an 1=erne, som hele
den konsekvent har nektet å nöte, blir nå ik:;c lenser innkalt. Det nytteti::
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Mandag 25. sel ptember ble Statspolitibetjent Toralf-Mathisen funnet död i
TåSenvelendlike .ved Nrodte Gravlund. Vepnede formasjoner  av ns sammen med

, stotspolitiet+satte  tirsdag:morsen. kl. 5 igang  en finkjenring avströket
,Sagene-T4Sen...A11.trafikk  ble stanset og husene ble nöye undersökt. Msnge
ble arrestert.-   .• —
TySkerne O:våre hjemlige banditter gjör forholdene usikre  på gatene om da-
gen. Folk.Visiteres  uStanselis omnatten  og det.hender ikke sjelden  at  det
1,)4re skutt.'på fredelige:nattevandrete.  -.. . •• , • . .. . . , .

. .Den  Ungk'dansel2terinn Rita Tbti, hele familjen Yårtmann lbe oe redektöt
eencilk.WernereErichsen i Ebrgenbladet er  arrestert.,
,. E,:apellmester jinIJObanneasen  fra Bergen-forlangte  forleden bil  p4 6stbane-

t4ajOncil.-Da  han  ik)elåddetjenestetisebevis, nektet sjåfbren å kjØre han,
dnn•: taSeride.ZohannesSen•, sonvar'sterkt beruset, 16p  sin  vei og kom tilbahe
, med'8e hitdmenh. sjaffbren  trakk fratabestemmelsene for bilkjbring, men..dis-

'd se ble reVet'fraeham,os hsn ble  selv transporttert til Eirdstabena'hus 1  det
tamie krigtskolend'» - '-d

•. „
'<kqialingene föler aeg  meredog mere  usdkre. Etter de siste  likvidasjoner av
angivere (.0s1O), er det satt.igång fast.morgenpatruljering ved spesielle
NS-pO11tifolk som kjörer rundt i politiets biler. De er'utstyrt med naskin-

dpist61 somerplassert dnne i bilen, mens to politimenn hoyoer ut ay bi1en
detomidedSer:mistenkelige petsonet på Gatehtner c. 1. De to opptrer med

' revolvete. Quisling våget ikke å Opptre på .'jubileumatet i Colosseun
25. SePtember. •

Dc. dtate anp på. b nç i tJgi.w1£1. ,ha.r..• eått -1-årdt . utover b ebyGg e s
Befbiktifneendkdl tVangseVakuerea, nen det går smått og plan

16*t,.da: pOlitiet.skal-lede_evakUer3.nSen.'Fylkets kontorer skal flytte til
13atselv.e11.r Katasjok Deqedende nazister i Sr-Vargnser med den.be-

. /..YktedeHiolltilpresident Eb1tsk6g i se)issen, arbeider på si)reng for å komme
.sg s.Ydovqr. Otdföreren er allerede, teist, og son ordförer fungerer nå sje-

efen fordarbeidsforiddlingen, konni:sarisk leder for fasorganisasjonen, ,kamp-
e felledos:forhenvntende kommnist Rudolf Eagen. Partiet er i det hele tatt i
dftUlele:oppldSnine.'De ror bg teiser alt de kon. Det har ve3rt en del arrestasjo
• ner blant dem også,' bl. a. fordi de har lyttet på London. Etter det siste

bOmt,atdenentet er na1mutvinningen helt slutt. Tyskerne arbeider Då-spreng-.
.for å få dtdften isang igjen,• men det vil nep-o• va2re mulig fbr- innunder.jul,
orrrusSerne tillater det, da.

Forlede ble en 19 års gutt, Arne Olseq, skut'c ned av en tysk soldat. Foran-
,eledningen var fulgende: Soldaten: e-n -narj_negast, stanset gutten ute på:Grön-

land og spurte on han hadde fyrstikker. Gutten svarte ikke og gikk bare vi-
dere. Gasten trakk $218:in revolvr og s.kjøt suttenned bakfra.

.Den nyeutskrivn.j_nz--av funkon=er fra handel ofl: .1-)ndverk til arbeidsinn-
så"-ts  rdöt-e god matstand. En del bedrifter var svak e. og sendte innd forlangt
skjemaer.- Resultatct ble 6yeb1ikkelig utskrivning av en rekiTe funksjOne3rer
og arbeidere. Disse har inidlertid så Godt som santlige nektet å möte. De
sVake bedriftslederne som etterkon ntindigetenes krav om skjenautfylling har
(*så på annen måte fått nerke at det ikke lönner seg å gi etter. De fikk om-
gaende krav on.utfylling av nye skjenner, b1. a. ned detalje-ete 0-oplysninser

,om firnaets inventar. •

Vis Rundskue til dine vennet, men pass på at ikke avisen
,• konner i henderne på nazister og tyskerel

GUD BEVARE FDN= OG VikRT DYREDARE FEDRZLAND!


