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Russernee  frammersj fortsetter over hele det sydlse front-es
snitttmellom Dneprbuen os Det Asoveke inntagelsen av sshanja Irov,
os Kalanehak,ble r:Ing4m slutt<A om Krimtogved erobringen av Perelop og Ann •
janskler de tyske troppers eneste skanese unnsliepe sjøveien.'Pyskerne er
i full  gang med å evakuere det har ik'ze gjort saken lottere at rbl-
earia har nektet å stille b,ter til t:skernes ceisposisjon iolonne eom
rykker sydover lanes Dn.pr er no nådd knapt 15 km. C a elvens munnine;.Inne

selve Dneprbuen rnser fortsett he:ftige kemper og berge partor sender frsm
forsterkningeroyskerne biter seg hårdnakket fast ved 1Srivoi. sogtos .vee for-

søker for enhver pris å holde byen.Den tysle me1Sing om R. leeedgang pi Krin
er ikke  bekreftet fra R, hold.VV",ITALIA!VVV:De dllierte rykkee hver essR
noen få km, framover og står no knapt 2 mil fra Ises nir..Her er riktirnorz' et
smrlig fjellendt terrenglmen der er ernkevel tegn som tyder på at den ieses-
somme framrykning er et ledd i en spesiell  plen  leom vi nok am ikke lene
vil f iinblikk i.Den  eneste italienske kryeser som tyskerne fikk f,tt iter
blitt ødelagt av emerikenske fly.VVV-STILLEHAVeiT-VVV: ;aboul er pAnjtt an-
erepet  av allierte fly t for.3.gang på få uker.3 . japase- ske  deetrojere og flere
forsynineaskip ble  senketog 80 japanske fly ble ned•kutt mot 5 rnerte.-

---+Uilhelmshafen ble natt til torsdag bombet av amerikanske flyCestninger,
35 tyske jagere ble nedskutt mot et tap av 5 allierte fly.Andre mål i. Ve:3t-
Tyskland  og flyplasser i Trankrike ble kreftis bombet.

oj Cot_der Hull har no forlatt Foskws etter over 1-e
dsers celho.1:d..OVer hele den elliwrte verden betegnes konferaesen som  en
strålende suksess t og der ble oppnådd enighet om alle punkter.De forskjellige
spesialkomiteer oj de resp. lands generalstaberter, no i full geesg med å sett
te de fastsatte planer i verk.Der v full enighet om dt krigen  måt e brin-
ges ti en  hurtiest mulig avslutningtog de allierte har overfor Russland

garantert deh 2,front snaresten stor del av forhandlingene var viet etter-
krigsproblemenetog  da sær1i3 de land eom tyskerne Isr  utslettet.1 Østeerike
har,denne melding vakt den største bege4str5.ng og fiere steder bre5t der let

store demonstrasjener.Ogs't krsgsforbryterne fi'ek sine pass Iliskrevet,Det ble
besluttet at hvor disse forbr,rtere enn befinner segl3kal de letos ppp og br
bringes tilbake til det land hvor de har forbrutt segtog der bli stilt til
ansvar for stne gjerninger.-Den t-srkiske utenriksminieter Memjoglu er reist

til Kairo hvor han skal møte Eden.
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dassordener som onsj'1iI JttJ og offentIi.gejort av Mussolinis seio
heter det i punkt 3:"Alle foYmdere av 25.juli skal skytee.'Pet løp nok kaldt
gjennem nazistenes ryggerlde. de leste deeme notisen.Allikevel er dette bare
en liten forsmak på alle de "fryeninger -3om sw.tt venter kvislingene.

MMEDAG+_
Kvisline har"legetny lov Om b-e'dedcg.:rran hes" bestemt t den iår s 1 være
alminnelig r‘rbeidsdag.solv bededas blir altså frat. ttdet norske folktfor at
7t dagsverk mere skel utføree for tyskessse.Ossaa snakker kvisling om å beskyt

skytte vår vsr iår tenkt arrangert som en minnedas for
våre falne.Denne minnedeg blir ds utsatt til et bedre høve senere hen,

sy=N.
særlig"beklsgeTig" Uhcr1.1 SnntrUfk-lørdas; kveld på );ørvetidet hr.ordfører

Sveen var så uheldis å vri litt forkjært /)å bakerste fotentmed den følee
at foten ble ligsende tilbake i forhold til den fremadstormende balanse,
slik at gulvet fikk en temmelig Isrd medrart.n finsnekker ble budsendt oe 1,
lappet gulvet s,mmen etter beste opsktift og politur.Sveen måtte lappes
sammen på sy!,:ehuset.--Jatden fyllat-eden fylleste gang er det kenske
hardere kexer som slår ennx et flattlissende sulv

Atter V Tyek le,penop)finnelse:NB+
de månge nye farlige'Uæz'eltide Våp.en som tySkern:e 7særlig de siste

dager har tatt i brukter de såkalte "ETTI=T-SØVLER"+,De er meget effektive
du tyskerne er blitt så lett tilbenstat Russerne på ingen måte kan nå igjen
de retirerencb: tyshe
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Fe3:Iesn:tton ror.pn E,s_nnytten.
Som bekjent har bysthe-  Mec.i.kem av N.S. besjit ministor"

hagelin for unders15 7 oc  korJupsjonl oU  Dyysthe er do, foe s tt unc,or til-
tale for mrekrenkend besk7idninger mot en min.ster.om vontet haP  srken
tatt den vending at Dysthe hle arrestell.Dstho o-,prui.lmerte sino ankla6w,
t. en rekke punkter t sem han mrkle-te seg  rett til -røre s_11.-n_retsbevis for

retten.:-rer or noen av ankepunkteno:L,"De(hagelin),har som minister ntt
stoppet atraffesaken17.1esunds Kommune direktør AarsothY(Elling .irtseth
hadde på sin selvanivelsoolJpført 300. 000 kroner i inntekt,mon den var 600
OCO/altså Sekshundretusen kroner1.2."De har git Deres bror-robert hagelin

en rekke offentlige tillitshverv i :Llesundf tross dennes meet skumle fortidV
3."De har foranlediget Aker kommune til å opprete kontoen Sam Fzrdes dødsbo,
over hvilken konto De lot alle EIX.ro.Sr2utgifter  vedrørende  Deros private eien

.-dom Bygdøhus føre,"4.Da viseordfrer mrygve  Ar=n i ker i sin tid gikk  av.
ansatte De mot ordførererens  vilje,kjøpmann Ieidclell Larson i 11;,.ns sted."

, 5."De har ved en_rekke anlodninger kjøpt rasjonerte varer av Iïe dell Larsen
"uten kort"."6V De har tross tallrike purringer ikke botHlt Dores brennevins3...
regning på 3..5001roner i  Vinmonopolet.Ifølge loven kan breu rievin ikke lev4
eres  på krdj,tt." Der er ialt 9 anklag-punkter.

-TILr-JAX TIL
Forleden kveld ble det innbruddstyvori i en tobakksforr-
etning  i ip)orvikgt.Tyvene ble snart fakket.og sitter no i trygg forvaring
bak  1.48 og lukke8Dlandt tyvetze  befandt seg Cremen innen P.S.-idrmttonphird-
mann Werner Carlsson,som tilliko var byens håpefulle idrættsstjerne og---
orgesmester i boxing.Dessuten vs.r hans bror mcl på tyverioiet,og en Thorleif

bosittendo i øvre Standgt, ne h'tper vel no at politiot skal fl
dem  ut av  fengslet igjen.

C nkveld i forrige uke 1175='stOzff,-di-kkeklas på eolgne hårvann i en
barbersalong • LØvenvoldgt, som vanlig utartot ''Festen" til slagsmål og
tumultene ble verten slått i gulvetog knuste en stikkOntakt med hodet

Blodig forslått ble han  funnet utfrforforretninon, og de andre ester
da stukket av•Verten ble bragt inn på  Gran ci,og etter ha blitt forbundet
av tysk doktor t måtte han kjøres til sykehust for å  aj  ensyes,Delterne i det
det celebre drikkekalas var ".}1A115' ODD . ÏALJE JOHAN NaRDSTAIND:1
ØKMOI ULSDE2 I N-1-. S,÷7T-1011 ERIKS5\:1og ALM,

ADVA Pi; 7,11,
Vi advarer f olk mot politis 1 SVETY HAUGUM,:laner nettop  no vendt til
bake til byen etter å ha tatt et kursus ved krimindlavdelingen i Oslo.Han
går rundt om kveldene og lurer seg inn på folk for å avlytte samtaler og
å oppsnappo de som forteller nyhoter.Haugumer vel 22 år gl. f liten og sped-
bygdllys-blond,går for det moste eivii/og da i  biågrønn vid frakk/og gr:t
hatt a la gestapo,HOLD GODT DN 1.11 FA

fortsetter ir tor ;-?.v‘ menn  c)  itind har no funnet på
en ny motode for å skrrfo sfJg folk på.-an oppsøkrr  byons forrretniner og
undersøJ-er Orik de har .Så sk.ever twn ut i fleng.I.Dut fortelles .t

ftindals framferd i  det hele har takt  stor  motvilje i nazikretserlog smrlig
skdl Pkretsfører Keriof H,nson ha uttalt seg mo, et nadsettond om ham.Vi
synes oppriktig at Rindal turer ivei etter beste nazioppskrifttfog vi ku.n
ne»pe tr-nke oss aL hverken ilerlof Hansen oller noen .Lv hans likesinnede
kan gjøre detilbedieed sin smrogne form  for sadisiqe skriver zinLal ut
byens beste pikar til Aukrd..Vi håper disse p,ker har omløf_og mot... . .

nok til å note å reise.lt_er-bedre onn Aukra
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