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ølgende notis sto nylig i en svensk avis: "Etter hva som nå bekreftes
på aaterativt Tuislingheld skal opposisjonsfronten i Norge nå "kartlegg:es
av de lokale NS:mynnigheter, meller Norgesservioc‘ På hvort sted skal.
Mellom 5 og 10 % av s--tedets befolkming scm en kan anse inntar en.avgjort
resart rt holdning ofurfor nyordninLen, oppføres på -kertsystem.
Etter hvert . kommur disse personene til å bli innkalt.til NS-1nsfører,
kretsfører eller fylkesførcr, avhen ig av hvem det er, og ved 1.etta høvel
komMer vedkommJndo til å bli forelat visse spørsmål, blant annet •

deres innstilling til tolsjevisMOn. Nekter de å innfinne .seg nåv de
innknflolso, kommer de til å bli ånsett som Imalskyldige og straffesky'l-
dige i. motstnndsbavegelsen mct 35. Det samme gjelder cm svarono på spprs-
målene• blir ncigativc fra NS-synspunkt.
Dettc 7,kcrtlegjingssyltem" innebffimer oc&t at ansvaret kommer til å bli  a
lagt  På,  dem som blir eiesett å tmee tedore for motstanden mot nvordniir;On.
i. Norgo darsem nocn olvårlige hen4olttir slik soM sabotasje, attentat o.l.
skulle forokomme nou.stod. De tidlia:tre såkalte 14.mlise:ngliste* seml'hAr
vært mtarbeiot av 1ç lokalc NS-organleasionenc, kemmer nå til å bli ut-
videt til fullstLndige kortrogistrc hvor Irforseelser"; uforsiftige ytring
er og "provoserenne ta-tak'' komrer til A b1i tatt med."
bet or klart at alla m,A gjøre ht: de kan for 4 forhindre at nasistena

slår gjonnomført sine oventuello )71:1210x med et sldkt kartotek, 1 Prankrike.
lear vi Mott et eksempol hvordan do beste elementer befolkningon.bdir
tatt som tider eller ført hert na under invasjonen. Pramgangsmåten blir
sikkert den samme hor hjemmo. Det ar derfor viktig at folk holder s•g
borto fra n-let som kan smake av resistroring  fer  NE-myndighetene .

tins må vi også værc på vakt mot. Ti m't ikke tilesna oss
eiendom som.er tntt fro andre på urettmesSig måto, pot or dessverro
mange som nå gjør dtt ov bare taniceløshet. Vi tenknr her på auksjons-
ferratningeno so:d for tiden oprlevor en blomstring. ....uksjoner, over Onker,
maleriur og.inebo hører så cg st ttl da,gcns orden, Irsaken til dettc . or
åponbar: Det cr ;sjenstander tilhørende flyktningen og nndre htis formue
er inndrott, som•pa denne måten blir realisert. Dessverre møter puhlikm
temmelig monnjomIrtfram til disse nuksjonone, forhåpentlig av tankeltishat.
Dette ma deet nå bli slutt på. Ovenlåt til tyskerne og våre .hj mligm
nasistcr å gå på .11so, anksjoneno ernr tyvegods. Visstnok vil •ette
kanskja ikke forhindre at gjenstandene bllr sodst, og at kjopenJ oppnår
dom til lavere prisur onn om publikum var møtt mannsterke fra. Men for
vår nasjonale verdighets skyld og for fxontens skyLd må vi av ,J110 ose
fra eahver befotning med disse ulovlige realisusjoner av gode nardmonns
etende1er, .:Ltrathvert kjøp av disse ting cr ygyldige, og nt vcreommendo
derfor i sin tid må levere tingene ttlbake til rette eicr, er cn nnnon
side av saken,
Det btr ikko wero noen innvending mot denne boikott at ren deri:ece kan
komme til å ramMe rcalisnsjoner av helt legitiM knrakter somef.oks.
dødsboauksjoner. Disse salg m4daten fet vesentligo intorossor bflr.skads-
lidendo kunne åtsettes til etter krigens Slutt oller foretaa i form av
under*JånessnIg.
Publikum bør også vise den ytterste forstktighot vad butikkj-p av male7_
rier, anOre kunstgjenstander o.1, som en ikke kjonner opprinralson til.!
De inr.druttc; junstander blir nenlig også i adskillig utstrekninr solgt
gjennoa kanst- cs antikvitetsforretn,aager. Herskor det noen tvil me1 .
hensyn tfl hvor gjenstnnden skrieur seS fra, bør en derfor forlanc
opprinnalsosbevis.
V1  slår  •ltsn fnst: ex belkOttet.  En må tmre  pLa  vakt ved bu-

. tikkjøp av malerier, antik-ilt6ter fl.l, som en ikke kienner o arinnelsen



Nyhet.c.re.fra_London onsdag.12/7 kl. 18,30,  

Russlando Sovjettrusserne har fortSat frangang i sine angrep not øst-
Ereussen, Randstatene og  v est-Rolen, Tyskorne kaster inn reserver i
forbitrede kamper for å oppholde russernes framstot mct KaUnas men ras-
serne feier all motstand tflside og befinner seg nu 140 km. fra øst-
Preussons grense og 100 kM, fra Suvalki-området. Sør-vest for 'Tilna
sprer russerne set i.vifteform under framrykkingon mot Grodno. I vilna
er det fortsatte forbitrede nærkamper. Vest for vflna fortsetter opp-
renskingskampene. Etter at russerne har passort elva Schara  rg  tatt byen
Slonim på jernbanen fra DaranowiozW til Sialystok, er do kommot 20 km,
videre og nærmer seg byon Wolkowiek. Russorne har hatt ny framHang langs
Rripet-dalen, 'og tyskerne i Finsk-området trckker seg nu tilF mot
Brest-hit)vsk. Under retretten hirj.er de russiske gueriljastyrket i de
tyske baktropper.

-Invas*chen. I INTormandie cr dåt violdSoMmie kamper 1.J.ngs hele frcnten. De
a lorte lar hatt nce framgang og  Sear set tyskc motangrep, yd lor La
SaYe du luits har amerikanerne yunnet,terreng i wctaing Lot Lessay og
St. Lo. Nordrøst for Uaen har tyskerne gjort ct krafttg notangrep ved

aagen har allierts fly vært på vih;one og undGrstoLlot
hakketreipone,Flyene her ødelagt 31 tanks,og torpedofly ødela 13 tanks

-hak  fronten. 2,ndro mål t var brenselsopplag og tyske sambandslinjer_ost
for Paris.

Italia, . I Italia øker truese1en mot hivorno og ancone. nnoona kan nå
naes med alliert artifleri. 5. arme  har  rykket fram  111, km. fra Volterra
og slått tilbake kraftig tysk notangrep. 8. arme har fortsatt framryk-
kingen i lyre Tiber-dalen og tatt flere lendsbyer, Fra ZUrich meldes om
gatokumper i Torino mellom tyske tropner og italienske erbeidero. Tys-
kerne måtte sende SS-avdelinger til Torinc, som egentlig var ment fcr
erstfronten. I Torino er. over 3000 arboidcre deportert til Tysi-land
Gonua fortsetter genuralstreiken, og i Milano ha tyskerne a=stort ever
1000 mennesker og senat dem til Tyskland.

Flyangrep. 750 tungs amerikanske .)ombefly eskortert av jagere rombet
idug MUnehen for ennen dag pA rad. Inatt har engelske fly bombot Ruhr.
Allierte flymed baser i Italia hombet ilag U-båtskur og havneaniejg i
Toulon, Tgar bembot tunge allierte f2ystyrker utskytningsanlegi; for fly-
venae bember i Nord-Frankrike. Inatt var det shael flyvende hober over
Sør-England, men ikke cver London.

Danmark, Fra  Danmax.k.meldos at et st;:rre bensinaepot i Århus ble satt i
brann i går aftes.

London. rra 6. imf til idag har tyskorne mistet 36 gcneraler, hvorav
21 er tatt til fange, 19 på østfronten og 2 1 NeT.taandie.
Eden utbalte i UnderhUset idag sin gl3de nver Russlands arcrkjennelse av
det dansks frihotsråd og over at amerikanorns haddo anerkjent den fransko
nasjonalkemite som "de fakto" regjering.

Washington. Roosevelt har idag meddelt at han-cr llig til å la seg
stille som demokratisk presidentkandiaat for 4, gang ved valgene i høst.
"Times" skriver i en leder idag: Den seirrike russiske hær rykker døg.net
runat vostovor. Tyskerne har ingen sjanser til  a  komne seg igjen etter
det store sammenbrudd. Intet kan hjelpe dem til å reårganisere seg,
illusjoner om å gjenopprette fronten or opptt. Det eneste de kan tjøre .
er å slutte set inne i"motstandsøyer" som i vilne. Men russerne kastor
ikke bort tiden ned å heleire slike stillinger. Med forbausende fart
rykker russerne fram o intet kan hindre dem, bOrtsett fra lengere sam--
bandslifljer fre å sta pu. tysk jord om noen dager
En svensk avis har gjennom Norgesservice fått følgonde melding. urarti-
domstolen i Oslo har på tysk ordre måttet ta opp til behaudling et kjempe-
underslag av Calislings gassgeneraturddrektur Oarsten E, Ohristonsen, som
har underslått ikke mindre enn kr, 700,000, ved sidån av at haL gjennom
transaksjoner i Sveri,:e har greid å p-asere kr. 2002000 i svena.:c banker,
3t  beLip han akter å forffle over i t:lfelle han skalle bli nødt til å
fl3k_e fre_ landet.


