
oslo, den 9, mai 1942.  :11

Krigdoversixt; J”11
Vf  sirl'Ver allerede 9, mai menn ecaa er  ikke  Hitltrs velretlx,..1Jiv

g,Ynnt, -Det betyr imidlertid ikke at den Uie kommer. Hitler Lar nox ixxe
funaet at tiden er inne. Han er for "iden sterkt cptatfitt mea Oprenskainger
på.hjeffimefronten, og bl8ndt officertne, og det meldes om ut flere ofliSerer
ng  4 dommere er skutt, Videre er nok  ikke  vtient fullt
efter Vinttren Og vårbløyta cg muligtas fortgar det ogsa otImer.ij pa anurt
froater som eana ikke er avsluttet. Det kan tenkes ut Hitltr stiv har
ten tro på at han greier å slå russtrnt FU østtronten  Sli  at Laa.xommtr
gjenaom til Ukraina og at han derfor vil forepke pa a sla gjennum
andrefrOnter.  ER  skulde tre at Tyrkia befianer se ste:-ICt  i. -.:•årtjonta.

- " Uken preges forøvrig av ea sterk offtnsir åna hos de ålliexte, De,
hat abdolutt tilkjempet seg tair,tativet i luften og Hitltr har ixxe herre,-
døMMet'f-_luften på:noen av  frodttne.  lt  kraftige ungrep pa 1 tn hax.eble

flit5.er har måttet trekxt en stur del av sin luft2tyrxe fra..
ttl ileatj-ronten, Mta Littil i alltfall har ixkt dit Lultwuf-

:ft:.vært detand til å 3,,omme tilakrmelsesvie e-ot- imat de angrep som det brl-
trske'flyth h8r levert, Det er ea kjendt  sak -at hvis  die tuftwaile Vil
dc forspke noe slikt, måttt fo..'delingea av dt tysk flvstyrker cmltg,ges
fra jrunaen av og det er  lett  å ttakt seg hvad dtt ville ha å si for orge..-
aisgsjonta ev dea nyt offensiv tå østfrouten,

Dta britiske luftofithsiv htr.i Uhen vært rettet mot tyskernts  vik
tig'stt:Kriaindustti som flyfabrihene i Guom-Rbont 06 gummitabrixxene
Godrich i'nærheten av Paris. Bosch-verxene  og  Merceats-Bentz fabrixxtnt i
jtuttgatt samt Skodaverkene I Pilstn. Videre er Kpin, Hamburg, TrOnufitigl
Og  flyplbsstr i Belgi8, Holland  bg  FrankriXe bLitt ettrXt bombtt, mer-

.ker utvilsomt en mer olhamessig og systematisk bombing hos engelskmenntne.
Dh. annen ting som viser at tngtlskmenntna nå er mtre offensivt inn-

stiffet et ogskokkup8Sjonth av Madagasl.ar, som strategisX tr en mtget vix-
tig øy  for  de alllerte Derfra ke,n dt 3 liyuviktigt d8mP skipsrute r,.. 40de-
Håp  p'eersiske bugt - Bombay, Otylon den beagalske bugt og linjen'tpstover,
tii AUStralia, bektrekes, Fre flyplasser på  øya  ktn en lett putruljert pver
store avstander,

Det er ogåå ineressant å legge merke:til de uttalelser son, tr  kOmm
mtt fr8 allierte statsmenn og militære I for1øunt- uke, Allt et' reget av
en optimistisk  ag  offensiv tone, Sjefen for den amerikaasxt.murina, 4cursi-
ral Stärk  sa  bl,a. "Det kah i det hele tatt  iA xe herske tvil bm at de fo-
renede nasjonaers overlgent styrkt er nødt til å. vinnt denat krigen. Vi
s-er fram tfl den tid da vår styrke er xommet sa langt at vi kun  sla
Fljelen for de amerikanske rustainger, Donald Nelson, uttlte.  "Nar  tiden

• er inne, vil militære beslutainger  ixkt  bli nindret i m8n 4 ti rå skip,
Roosevalts mål, å byg,;e 8 mill. tOnn nandelsskij iår, vii bli nadd. ,Byg-
ningene.ay Alle slags marinefartyyer ligger fra 5 tii 12 maneder fotat for
planen":

Den britiske minister Crs 3-i en tÆle at øyeblikket til  a.  sla
til snatt tt inat. Arbeidsminister Bevin uttaltt stg i samme.retning; og

åt det:snert vilde være i allitrtt som besttmte hvor og wkr det skulde
kjempes.:

• .: -Disse uttalelser tr tatt med som-et bevis på dtn tillftsfullnet og
,pffenaitt. ånd soin n8. preger de allierte, •. , .

estfronten -jpr tegge parter seg rerdig til ut xommende atore jaffiLea-
tørt, Nye og megtt vel utrustedt tropptr xomxtr til fronten ira sint 'ut-
cnUeldesIeire i Sibir og har alleredd hatt otn fprste fpling mes iienuta.

• Vtd Kursk, Charkov og Tuganrog htr marskalt Timosjenxo sprent
:*er _ypt inu i de tyske liajer.• Dtt stmmt- er tilftlle vec-Ltaingtadirontta
.hvor-en liten 'tysk styrke skal Ved Murmanskfronten mtlutr
russtrna  at  dt er gått fram lO km. ved dta finsx rusdisKe grense Ved Ilm
menSjøen pågår ott blodige kemper og russerat melder ut over 30.000 tysXert
er drept ved dette avsnitt bare i april  maned.  ,De tyske tropter som ta det
te avsnitt bld innesluttet russerne i j.dnu&r måned er ifragt tyske mel-
dindtr Xo mmtt unn p 00 m4 g,f  . 141.4-,1



ekslØvet til  :Hernkorsets ridderaors. De russiske, gerdijåtropper kommer
ganske sihkert ti1 å spille en stdr r311e t de kommende blodige opgjør på
Østfronten. Disse er nå kommet under kontrull av :,,rmeen og danner en
stor folkets arme bek de tyske linjer:
I Libya har britiske styrker drevet tilbåke mindre flentlige kolonner,som

r
. ogsa hadde tacks  Eg  bans ervogner,

Det se: Ut til at tyskerne har opp8tit hapet om a kunne ts Maitå.
De voldsomie angrep cr avtatt, I løpet sv spril måned er 154 tyske fly  r
skutt ned over Malta. Dette er giennoresbitllg 5 fly pr, dag. Dord
Gort som vbr sjef for de engelske trv,pper i Y'rankrike har overtatt komman-
doen på.Malta, -
Det  fjerne Østen.

I sjøslaget ved SalJmonøyene i det vest.15.ge Stillehav oppgis det
at.japanerne har mistet 20 skip, hvorav 13 k.rigssaip, Sjøslaget fortsettei
Pet foreligger ennå ingen meddelelser om de alliertes tap. -

Den japanske framgang i Burma fortsatte 1 sken som gikk. Mandalay
er .erobret og de japanske hovedstyrker er nådd videre fram til et  pudkt
som ligger 100 km, nordvest for MandCay. Andre japanshe kollonner Som
rykher fram ra:riøst for Lashie langs Burmdveien, står nå 40 km. ina i Kina.

Corregidor fallt også i uken som gikk efter 149 dages kamp mot over
makten,

vVv

SkcJlestriden  r  N,1-8.1t Sitsåsjouen idå8,
kblestiden er kommer inn i en ny fase, da Rirae- og Undervisnings-

departementit i en rundskrivelse av 251/k tdk tilbaks visse vilkår som det
tidligere hadde satt opp for å åpne skolene igj en. g rundskrivelsen med
deler at lærerne aan tiltre sine stillinger igjen fra den 1, mal. Utvikiir
gen er følgende:

Don 20, februar sendte lærerne Erklæring om at de Efter sirtiOverbe-
visning ikke kunne være medlemmer av Norges kærersamband, Departementet
avarte i brev av 23, februar at de lærere scm ikke incen 1. mars hadde
tilbakekaldt sic erklæring, skulde få åvskjed. Praktisk talt ingen
lærere tilbakeka1dte sin erklæring. Departementet luaket skolene og be-
grunnet stungningen med "brenselsferier

Dcn 7, mars erklmrte Departementet at lærerne var betraxte som
løst fra sine stillinger, hvis de nektet å gi skriftlig erklæring dm a.t de

var medlemmer sv lærersambandet. Lærerne nektet å ei en slik erklæring.
Den 17, mars erklærte Departementet at sko'Lene åunnE, begynnE igjen, Men:
.bare hvis lærerne vilde være medlemmer av sambandet, Ingen skoler hom
igang På denne betingelse. Den 24, mars erklærte DepartementEt - for a
forsøke å bryte lærerironten at lærersambandet shulde være upolitiJk og
at det ikkÆ daulde stilles noget krav til 1ærerne sodn kunne medførb noen
endringer i deres tjenesteplikter, Lærerne f-rstod imidlertid den skjulte
mening i dette og mange stedersvarte de med å sende en erklæring hvor de
pOinterte at de stod fast ved sitt standpunkt mot medlemsskap i sambandet
Men at de Ønsket å fortsette med sin lærergjerning.

Departementet skiftet nå fullstLndig taktLo og srklærte den b.
rdl at Skolene i Oslo og Hamar bispedØmme Ekulde settes igsng fra den B.
apri1. De andre skoler skulde C beskjed sentre, gå ble det ikke lenger
forlangt noen erklæring fra lær€rne om at de var medl Emmer av saMbandet
men departementet uttalte at de lærere som gjenoptok undervisningen i og
Med dette var medlemmer. Men noen lønn skulde ikhe uthetu:les før-Tet fOre
lå skriftlig Erklæring om medlernsakap. Lærerne hadde hele tiden natt d„St
-stand~kt at det var deres rett oa  å furtsette skolearbeidet .Dg  det
-var de . selvsagt også nå villige til, De godtok ikke departementets for-
tolkning: at de var medlemmer  i cg  med st de underviste, og de vilde over .
hods't ikke skrive noen erklæring om at ce var medleJmner, så de pa den måte

Ykund-e få sine ge,sier utbetblt. På dette  g5:uonlag kom noen sxnler litt ef-
ter hvert igkng. Lærerne sa fra til myr,dighetene at de ikhe var MedleMMer
nv s'nm}tnnd‘,f nn nf r1c nrh‘irif t”er l(Anu



. 3 .

Skolens stflligg-var nå mert innviklat-tnn-not.n,.&ana
pe.2 kommuner satte semme betingelser, overalt var det rot og røre da-bare
nogen få steder var det en noenlunde fullstendig skolegeng. .Dtparteffientet
forsøkte på mange måter å komme seg ut ev vensktlighetene cg fs4lte seg fram
for å få istand. ftrnmndlingn. Men det vtr forgjeves. Lærerne lotseg ikke
lokke til forhandlinger med myndiahetene, fordi de ikke kunde stolb pa myn-
dighetenes crd. Den faste mitstand stegget departementet og tveng det til. •
å finne en løsning. Den 25, april sendte det ut en rundskrivalse: i cenne
krevet de ikke lenser at lærerne ukulde vtdkjenne seg meulemsskap f samban-.-
det f4r  skolene  Runne.begYnne iglen, slik som deL hadde trklært den 17. mar
heller ikke forlangte departementet at lærerne skulde gi noen skriftlig er-
klæring OM medlemsskap før det ble utbetelt lønn,  slik  som det krevet aen
20 mars. kan en slå fadt;

• Depertementet tilbakekåller sin erklæring av 7, mars om at "lærere
son nekter å underskriVedenne erklæring - om å melde seg inn i sambandet

er .å. betrekte som lst fra sine stillinaar," Dtpartementet her gitt
op å få  lærerne til å ta i  sia  iajen prottsten sin mot medlemsskal i sam-
bandet. Departementet her ouså  oogitt å fordre notn erklæring fre lærerne
om  at  . de er medlem av sambandet. For lærerne er salcaus stillingen deane:

De har ikke tett tilbake sine protesterklaringer mot medlemsskap i
sambandat-og de har abOolutt nektet å godta nogetsomheslt krev om æealems-
skap seneres Dtrimot er de nå som før villige til å fortsette med skult-
arbeidet.

' At Departementet i samme skrivelse ev 25, april sier at mmealemsskap
i Noraes Læ r ersambend følger automstisk med lærerstillin;en" kan ikkt for
andre lærernts sttnapunkt. De godter selvf2lgelig ikkt departtmentet.3 for-
tolkning og anser stg, -12.2e for å værE medlem av not semband. Hvis aeparte-
mentet vil holde fast på sitt synspdnkt, at lartrnt automatisk er sawbends
med-lemmer„ så får det.stå for departementets egen regning. Lærerne er fnst
bedlUttet avviSe alle krav soni 14rrsambandt måtte komme tii a stil-
le dem overfor, fordi de efter eit synspunkt iske.er medltm nv•sembendet.

Dette er sekens kjerne. Kemmer skolene nå igeng, fortsetter lærerne
med sitt arbeide som de helt tiden har ønnket det. De nåværende makthavert
vil,kanskje forsøke å la det st ut som om lærarne hår gitt tfter, mch læ-
rerne-har ikke gitt efter på ett entste punkt. Oreet"srtik" ner yært brukt
om. læreraksjonen ug kandkjt vil loyudighttent na si at lærerne har tat:t til
forstand og'bedt om godt vær. Dat er imdilertid lodrett løgny Lærerne har
ikke streiket, det er myndiahetelne som har hindret dem i å undervise, det
er således i virkeligheten en form for lookouty Det at skolene korrunezIgeng
igjen, viser at det er myndigheten som har opgitt sine krav. Lærerne føl-
ger SinoptrUkne lihje og deres front er ubrutt. Herefter som hittil vil
de motsette seg enhver sembendsmrdning eg sette seg til mutverge overfur
ethvert forsøk på å nnzifiscre skolen.

I alle skoler hvJr undervisningen blir gjenoptett, leser lærtrnt On
for. leVne; eller gjenair innholdet av, "Erklærna fre de norske lærert"
av 9y.april. I.d-enne erklærina slår lærtrne fest at dt efter sin overbe-
vigning.ikse kan- være medlemmer og at de vil fortsette mea skolegjerning,
på det grunnieg de er tilsatt  pa.  I erklæringen lover videre lærerne ele-
vent at dt aldrig skal gi tfter overfor hoget krav som atrider mot darts-
Dverbavisning bg eldrig fremlegge noget anf:et for tlevene enn det ae-mener
er senat og rett.

Den nasjonale front i Noree er sammensveset som aldrig 1.r. Hvert
lag i folket og hver nordmLnh tr beredt til å gjøre  sid  innsåts, når ,dut
;24.elder.åverge vårt folk mot nerkismen. Uneer htle denne striden nar læ-
rernt hatt folket med seg: Når striden aå kenskje går inn i en roligere
fase, er hele det norske folk på det rene med at det ikke har  sin  grunn
at iærrne har gitt efter og at det fkke er noe nederlag for den nesjoneLe
front mot NS. Tvertimot, htr lærerne vist at det nytter å sette seg til:
motverge. I virkeligheten har NS gjennem striden mot skolen cg kirken .ftt
et grunnskudd som det vil være vanskelig å vinne over. Sammen mea den nes-
jonalt frcnt i sin helhet står lærerne klar til å te nye P,k.



Foranstående redgjreisé r ved skOlen åpning av lærernt stiv-meddelt
bhdc.L1L7J c_ tojscse mullem hjemmtnt bg sko1ene-6r faSte-re.-og intimert enn hpen gang ør i vår historie. Forelarthe selv.
Vcd.:skriftligLyerklæripger  ,b-tøtttt  op om lwrertn akajon.- NE  n'eaehag

erså apenbar,.;at s€,1v ikae den enertttede presseS løgnpropagsnda vfliiin t  21.
skjult dtt, _Det er db også SymptomatiSk at den o, ma H £i..  preSsen brare
frs Rtichskommossa.viats Prensesbteilung oM i4ke a innta i avi:.;:ene mereston om irrtrstrldtå .21b,1H1,E -parslelt med Torbudet mot å innta ytttrii.:-
gere. npolemflk" om. kirkestridLn,

Kazistene  nar ,selv lenge v:ært på det ren, med sitt nederlag.
rede dS/1.2'9, apri3. sender -NS sko;Lcfagstyreformann LL Julsetn i

AsiCe'r
cirkulær c kOMMUnens lærerc, SOM peker 4 retning av nederlaget.:

!Under henviening.t;1. tL1efonsamtale med enkelte lærtre ved aaMtlige
skolcr mtddeles herynd at ldrekt±'er i konferanse den 27. ds.:
at det'Sr någång for læreve 3011 iKiE er innmtidt i N+L+ å begynne -sLoJea..
Dog  lan  intet garEnttres ned hensyn til lgan- for  disse, men har dit-hap-at
vanlig lønh vil •bli dem utbctalt i cin  tid,  Å beholde --vanligt-flAtignettr
uten.å-væra-Msdlem av N4T  a1 'i, gjØre:

.Jeg.}F=nstilisr stter til -;,erErne a. mElat Seg'ihn. i N+L+ vg jeg ney-
ifer  påny st lærSrnci vil bli Pålagt andrt pli4ter enn:de nittil
hsr  W-rEvuesmtdvirknlr i ungdemstjenesten blir ch frivillig

Fra 1./r m4 dt 1-rtre nam nLr bslig og er  mealeM  av N.L betalc
husleie-mea -sv :1(2, 400 or, msned -1.r. 33,33 og lærtrinntr 1/12fav:
kr:0  250 pr-månknd

Lærere. som eur k or .sundt melding oM atholdte skvatveker pV.
.7. m rs d0å stHr3kildt; f:or  J-Ktorp , og sMaskOlgi, anmOdes om  a  Stnas mt1ding
UOpho1'deli,gt  -.Asker -SLcieftssstyrt den 29/4-1942

. FeY ng

• .,&,ndslcaer'' -Orvar.Satther sys også å erkjenne tederIagtt i  1f4)--
rgen-de cirkalfle som hEn den lrms:i sendtt som orientering ti1Hnorsa-,iærer-
sambands 1:1141itsmehn,
'-Norsk Lærrssubshds:t111itsmenn ma itkte itØlgende

_1.-.For-:å.an4gåmisfowståel'se Må enhvr diskusjån om erklæriUs 111er.ikke
erklærjn undgåts, Det skål ikke fodrts noen Underskrift.

2.  Fy1keslednt  skal li ni inn noc sted, Det er depLrtementetsti
li:tsmenn som ha r .,tvgjøreleen  yea  åpning og.lukning av akolene.,  r-

3. Paas derimot godt ia  n yem som er trådtrektre og skriv  dem .op.  -4ppOr-T.
ter.inn_både-dem og ae sOM ikke begynher skolen

god forbinnelå'e mtd landslentlsen vg ikke.fortta Dtm nee erstra.r.:
ordinært uten å spørre:

5. Sett op en iiste ovs:r den soin De mcnerfbr slltid bør f3 ernes fra in -
stilling,. 03-3.0 1, mal-1942-

Orvsr Sæthtr, Landsieder.

, Dtt mgrhe ouak 4 i det kapitel Soffi heter skoltstriden i Norge-, er
dedeporterte lærere, MandLg den 4. mci hOldt overlærernt i 0Slo et inøte
med skoledirer..tit I Cin; her r  Jenstu,  bca  hcm henstiile til myndig-
.hetene å frigi de snhoidte lirere. Skoleditekren gcv et noe undviktnat
syår w.rm_est not ssmt ir.åtte opfattes som henimot et avslag. Det vites ddg
positivt at .sLmme herr Jenstn .t,cr gjort forestilling ovgrfor .tyskerne
dirckt:c - idet han har andiatt å gå veica om guislingmyndighett_ny - i
ktns shredning og at forbndlisgtr  pågar,

vVv. .. .
På.Tjømb er dot i .den etnerc tid bfltt opsatt 60 maskingeværræder,  paM:i.-
vate  eT-dndommer.  Dyfalk som .,17,; sine sommerhus dernede har .kort  og  godt

..fått meldirc om Lt r..:Luncl, .ica' så 06' iL-.Ltr beslsglagt sv den. tyske Wehr-
,macht, utLre:::., t -for envun-n, ,

tiVy



Sannhe,tn nm "det feige hakholdsangrep rå to SS-mEnn på_ en  øy  utenfor
Beraenu, er denne:

.? av våre landsMenn som  var  kummet over hit fra En,Llund ior k kj ena.Qe
for v felles sak var, innlosjert hos puståpneren i Televag pa øya Sotra
utenfor :RerFen. De ble ansitt av statci.politimann Rjørgan (legpredikant
Itjøten) som for omkring på øya og kolporterte krdszel;_g literatur og_spio-

nerte. Natt til sønda ,2  26/4 Irengte så bevepnete Gestapo og SS flk inu
huset for å gripe de t. nordmenn, Disse satte seg til motverge og skjøt
sjefen fdr Gestap:s passkontor i Bergen, Berentz, og-en annen gestapomana
Menchen.  :b;r1 statsrolitimann ble såret. Den ene nordmann ble drept på ste-
det) den annen i livløs tilstand bragt til Bergen hvor tyskerne gjorde agle
anstrengelser for å holde liv i ham, heldigvis forgjevesi

blindt raseri gjorde tyskerne følgende:
skjøt 16 fengslede nordmenn

rståpneren i Televåg, samt svidde av hele stedet og da. 60 mindre
nus brendte helt ned til aruhnen.

Alle Televågs mariline inhbyere ble tørt til koncentftsjousleir,
men alle kvinner og barn, helt ned til en liteu unge på 4 dager ble inter
nert på et annet sted.

Stedets husdyr ca. 60 kuer, endkl ariser og sauer, ble tatt som
bytte og sendt til Pergen for slakt til tySkerne.

. Refleksjonene gjør SEP, SE1-7.

vVv
Dr. Julsrud fra Oslo var sist søndag ute på sitt sommersted la Gasøen skm-
men med sine 2 •øtre og sønn samt 2 venner av barna.

De arbeidet Utt i haven og tok siden et solbad ved sjg,en. Mens ae
.sitter ved stranden kom en seilbat -som manøvrerte så klodset at de 6  fikk
åritedning til å more seg på seilerens bekostniug- I båten fundt seg imid.
lertid herr Terb‘oven cg hele selskafet bl-e derfor omgående arrestert  bg
sitter framdeles på. Grini,

vVy

Søndag 3. mai var en plakat mea "Adaang torbutt" blitt revet ned pa
veien opp til hovedinn-angen på Grini. Tilfeldige forbipasserenue troade

~r-rrit de hadde lov til å gå kelt frem til kovedporten oa benyttkt sea
dette. Der ble de kl, 15 om middagen plutselig tatt vare på av  --byslibra

i unifeIrm ført inAenfor gjerdet oa her måtte samtliae, kvinner os menn.
st m ,strpm giv, akt i O timer og efter en tysk tordenpreken ble de så slui
p.et fri kl. S 20 om afteuen,

vVv

Nores_Sxibsredere har tatt samme sandpunkt mot tvun,et medlemsskap i et
åcr  NS oprettet --1-51."-bund som Legene, lærerne, advokatene og prestene tidli
gere har gjort. I skj.bsfErten står alle, fra dekksgutten til rederen, fast
på,detanorske standpunkt.

yfliv

Judas Lie ug Axel Stang måtte til med forearag om den såkaldte "Nerske
Legion". Tilslutningen er nemlig meget dårlig cg tyskerne forlanser mere
nors.kånonføde._Imidlertid er det slett iknk langer så lett for N'S å få
sine pårtifeller ut i. denne straffekoloni og tilslutningen fra hirdbærmen
er nå vanskeliggjort fordi tyskerne har laget en ny bestemmelse dm at legio
nærene må være ustraffet. De to "ministre" holdt to eiendommelige forectrag
i propagandEøiemed hvor Lie uttalte at nå endelig går situasjonens alvår op
fOr det norske folk mens Stang sterkt understreket at det norske foilk
skjginner noen ting av tiden vi lever i Han mente naturligvis tiden NS
lever, d.

vVv



Begynner .g.,p,bskrige.n?
I :rLsertteilungs meddelelse til avisene den 3. mai het.e-r

1. Avisenernmodes om å slå japenernee siste militare seire godt op.
2. Kombinasjoner omkring regjering,sskiftet i  Denmark  .er  ikae JtduAtt, Avi-

sene skp] avvente den offisielle meddelelse.
3, Anvendelse av giftgass er bli‘ttt. drøftet i-forbinnelse med .den forestå-

ende SomMeroffensiv i øst, Det henvises.til at avisene  iAke  pa noen ma.
te skel beskjeftige b•eg med anvendjlsen av giftgoss. Heller flfle på
elen  -Måte  et men tar avstand fra det eller skriver at giftgass  ikAe  vil
koMme til anvendelse,

4, N4.74B+ hor :sendt ut bilder fra'bisettelsen mx de to medlemmer 4V  sitsCer

hbt611ti i. Bergen  Disse bilder sk i offentliggjøres på første sidt.
5. Meldingen om oprettelse av en arbeiasfront i Nederland-sAal ikAe

tules,
vifir

"Førerens gErde";
Avvertissement har statt inne etter nye  folA  og 35 skal ha seg

foruten de 115 den består av fra før. Lønnen for disse beløpet seg ttl ca:.
25,000 kroner måneden foruten alt det som går med til.proviant, lønn til
ledelsen i ghrden, representasjon (it,Ae den minste kontoen) etc. Til dette
kommer Çuisiing Eppanasje, hans slott Gimle gård som kostet mellom 1,5 og
millioner kroner så skjønner enhver hvad.dette styres ledelse Aoster

det.
vVy

Våronna
en  vanskeltg  affareke,finnes  det arbeidsklar å.fa.pa•anvis-

nl:ngene, ik-ke-kunatgjødsel .nok, få nae:-.J-og:t-kke-arbeidses-
hjelp nok. . NS holder fra.  tid  til Ennen hvervemøter for• å skaffe soldater .
til østfronten efter palegg'fra tyskerne, samtidig som de agiterer for at
alle mann må av huse for å arbeide i jordbruket, som trenger 30/40 000 mann
i våronna, j!.rets artioner skal ut mta det er bare 2 tusen månn så det mon-
ner ikke stort. Bøndene vil dessuten betLkke seg, for å få byfolk ut på
gårdene sine uvrnt Q0111 de mllerfleste er med slikt eateide.

Tyskerne har igjen tatt mange hester bre bønderne men det:forÅindter
dem ikke i at de glerne vil "njelpe" nårdmennene Med våronna og leder ut,
hester til- kr. 3-C pr. dag, en Tris som de allerferreste kan betele. :
Rogelendsavisene står det i en annpnse om salg av hester til tyskerne:

aGriMenc skal følge med i kjøpet. Der grimen.ikke følger med skal der trek
kes 20.kroner i-kjøpeSummen„"

vVv.

Dr Kirkeds.pprtementet for en tid siden forlangte lest  opr  et opprop fra
kirken var det en prest på et avsidesliggende steasom  ikke  haa

de fatt beåkjed om at hon ikke skulde lese det opp. (Beskjea fra kirkens
ledelse). Da presten hadde lest opledelsens opprop, leste han dertor ogsa
opp quislings. En gammel kone reiste seg opp og sa da hun hadde hørt på en
settning ditta vil jeg itte høre på lel",
hvorpå hun rmslet ut av kirken, I neste nu hadie hun følge çv de øvrige i
den fullpakkede kirken,

vvir

Fra Trondheim meides: Natten til 5/5 angreo 16 engelske Ily havaen: i
Trondheim. Slagkrysaeren Prins Eugen ble senket. Likeledes senkedes et
9000 +.6ns og_et 5000 tons tr.nsportskir med kri,:smateriell og soldater.

1 av de engelske tly ble skutt ned, ble meset wdelast.

vvIr
Fru quisling bestilt P 9 mcdtlikjoler forelden i byeus dyreste motehus.


