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Kan_en god nommann drive syarteja=.

Lenge nok har det vært ansett for prima "jøssing umentalitet operere
riktig meget pd svartebørsen, Gode "jøssinger u  av den typen sor tjener
hundre-tusener på grunn cv krigen, visor med stolthet frow clt det dc
har klart d fa tak i på "børsen". Og så til slutt kommer de mcd cnbe-
merkning om at de bruker 16ar ea, 50,000 kroner bare i rot i Cret. Det
skulle  ligre  klut i dagen at dette ikke er noen god nasjonal nentalitet.
Vilvil for dot første slå fast en ting, £.11 illegn1 omaetning son ee-
virker'at varer blir unhdratt tyskerne og kommer norsk sivilbefelkning
til gode, er rosvordig sH sant det ikke blir tctt ublu rrdscr.
pet er klcrt at all ulovlig rattilfrrsel til byene betyr at bybefolle-
ningen frr et tilsbad cv nmringsmidlerImidlertid. nu vi vemre klar -

Over en ting til ogsa, n.rr den ulovlige onsetning får stort omfang, kan
den nedføre ct matvarerasjonenc blir dhrligere. Berfor er det en forbry-
tels•onsette de  uulovlige" varene til priser som betyr ct bare de
rike får fatt i maten. Det har d•sverre ikke vitrt seg mulig å organisore
den dllegale omsetningen av matvarer må en slik wåte ct ao kommem alle
til godc, Enhver rå derfor gjøre citt til ut varene. blir fordelt MOTt

mulig rettferdig og vi vil spesielt overfor bøndene framheve at det
ikke cr de som.kan betale i=ten dyrest som trenger den best.
Og en tinr til. Eut or ikke bare bøndene som leverer varone til svarte-
børsen, Det er forretningsfolk ellers også, folk som hcr stukket til side
lagre av klmr,  skc, sukker og andre varcr. Det cr ingen mCndre. forbrytel-
se å by from disse v-rene til agorpriscr ennr det er r by fram  vft;  innan-
icndske lendbruksproenkter på denne måten.
I dcn tidon som kommer er det nødvardig ct clle strr sammen om c skIffe
alle mennesker her i landet det do tronger 2  likegylaig em de kan betale
for det uller ikkc. For å hå detto malot md vi 1" en slutt på dun åger-
messige svartobørshandelen. Men dette må for cll dol ikko bety at Varenc -
blir levert tM1 tyskerne i stedot. Bønder, fiskere, ferretnirr;sfolk
folk i trcnsportbranSjen, ja absolutt alle må gjøre sitt ypperste fo-r•
å skaffa Cen norske befolkning do  nrer  don trengur for å komve Ses
igjennom dcn hardeste vinter i norsk historie vinteren 1941/45.
-n ting til nå dessuton alle  yæn  klcr over. På det nåvprende tfds-- .
punkt risCkerer svartebørsågreren neppe å bli anmeldt for nyndighttene
for sin skitne geskjeft. Ingen god nerdmann ønsker å bringe en landStann

fiendonS  k1561,  seEv om han bcdde red grunn til å gjøre det, mon dot
betyr ikke ct svartebørsforbrytelsen er glemt. Eitter krigen vil allo de
som har tjent formuer på sine mcdmenneskers nød sin fortlente straff.
Og vi tiprer også at de ivrigste kundene vil få en kraftig smekk.
Len riniknon, sier ffiango. nc  rn da fa ta beta1ing for ris±kett-forrå em-
sette varene ulovlig, monerde. T11 dem vil vi si at vi har mange eksem-
.plor  pc  folk som hjolper sine modmennesker uten å tenke på risikoen.
-1Zont praktisk sett måtte dessuton risikoen kunne fordeles, spesielt hos
bøndone. Disse kunne grendevis  sta  sarmen å hetale cn eventuell mulkt
for hverandre dersom en av dem skulle komne i heisen, så sant han da ikke
hadde tutt ublu priser.
Lisikoen skal ikke vpro neen undskyldning. Mest mulig varor skal unndras
tyskerne, ferdcles best mulig og selges tål priser som dekker de orkost-
nin•er selgeren hcr hatt, pct er en forbrytolse d lovere varcr unødig
til tyskerne. Men det er 053[. en forbrytelse å jobbc mcd de varor sem 1-1
blir unndratt tyskerne.

Inrenmmata_jobb som pont:
7tats-po1it'let lider fer tiden av en desperat rangel på sjåfører. Det har
derfor vmrt foreslått at statspolitdot skulle forlange avgitr alle NS-
ajåfører i det ordinære poldtiet.  Vi  gjør i den anledndkrioppmerksom på
ot det ec  forbundet med livsfare å tr jobb scr sja-ør  i Btapc. Vidcre
m-.ingen nå ta stilldng som sjåfør I eolitict, heller dkko i ordens-
peditiet.
4.11e sjåførstillinger politiet er blibkert.



JifYin t_ _t_st T. uStabalerbri kyinTålig. A2; en dara ved navn ?ordis
BCT:Squist, har_nylig sendt ut et aukkeraøtt sir1rc hvor dot h .tor

at Obt vil vzer- av stor interenso em leirbofalet vil samle opp O sendc
inn utalc1sur av brever fra.1T-jontor til loirbafalet etter undt tje-

neste. jontenc komner mcd rosende entala av  fl.11.1) enpfrisker  kjtf-e
minner fra sammerens innsats e1lcr gir uttrykk fur at'da lunjter tilbakc

til leiren, er det av intersse for ntaten ta varc pe disse uttalclsens"
skriver a stabsledcran". prjlemicree forsikrer at dettc slutt ikke vil bli
misbrukt ollor offontliggjort.
flut er un selvfølge ht de ungc pikcr'som har brutt Parcldn

DL; 1.1linClxt

509 til kvinnclig arbedidstjenestc iallfhll hvholder sog enhver be-
fatning denne nasistisko orghntsasjon etter endt tjunestd.

Ingen møte frhm til_pc1itiske møter,
ffet innskjerpcs at ingen md møte fraM til nocn slags btdriftsm-Lar eller
overhodot møter hv politisk karaktar0 I den nye fylkon=slov cr dat

gitt fylkosmonnenu adgang til A tmnkalle offentligJ funksjonærer til

lukkede møter og det er spesielt jjert orremerkscm /31 at dot cgså gjeldor
politisk,2 møter. Ingen offentlig unksjorsar må etterkcp-').e slik innkal-
lelse, ente et gjeldar møte, fore•rag oller annen tilstalning-

NYhetene_fra_Dondan).onsdag_2:5.. kl..  12.30

Vestfrontan. Iritisko tropper har skåret av vei-om jurnbanaforbinde1sa
nord or; Hertogenboseh. Innu i byun pågdr nSrdc kampor, ee største-

parten av byen er på de alliertes hdnder. 500 tyska fanger bla tatt igårt2
i dettc cmråde, 1400 de tre siste lm  :erG  Kanhdiarne'malder cn fortsatt
framrykking ved Ereskons. I øst-Frdnkrike fortstt all. fronrykking n.ø.
for flainad.
Stere styrker tunge hm, bonbcfly har idag an="repdt Hamm ag Hamburg - Mar-
burg onradet, Ranover ble angrepet inatt og miner ble lagt i fientlige
farvann. Ingen tap. 400 tunge am. ornbe-fly angrap ndl i 'Teet-Yyskland
igår. ":datt til tirådag ble det kaoret 4.500 tonn .)ombee avoc -sson, •
Fin1:11=1„ n tysk mulding iatten Ter ut pL), at t:rkorne ba- ttecinet Kirke-

-21.WaLono malder cm god frdmgarg n•v fcr dovhIcemi pg stdr 75 km. franos.
avalo. De t ske tropper har spredt ncg over hele :ord-:inclana for å for-
søke å hindrc ennver omgh,ndo beveg( bsc fra finn nes side.
østfronten. Det rasor et voldsomt ankslag lneterbdrmapningen. 2
2 mindro -byer i Insterburg-onrAdot er blitt crobrot av rus)erna. I løpet
av Sitta døgn hadde tyskerne her 3onn falneog taptc 120 t_n b s. rnss.
tropp„hhar fullført besettelsen av ijransylvania. Eyonc Sztu. ?d,are og
Carci cr her blitt arobret mv russcria), T Jugoslavia har russiske cg
jugoslaviske styrker bofridd byen7.to-ei Sad 0.) Patrovaradin rett på den
andre sid,n av Donan.
Grckenland. Britiske tropper cr nadd halveis mellom hmyrit  om  J-e.rissa

pg etradd bybn Volns i Tossalla
Itelia. Sritiske og  hm.  tropper  hv  den 5 ard ann fortsatt oad fremga ng
og-hai; inntatt ..onte del i'donte likc syd-for olana.  n  arm:: aar nddd
munntnga av elva Envio 14 km.orsyd for Ravenna.
Det ljurne gsten. Det meldes/ROmfaetendc flataaksjaner i farvtnnot runebtr

flåtastyrker,hvcr av-dem nange hUndre fra hvorande,
cr blitt oppdagot på voi mot -ilipineno log hngrepct. Styrkeni ble tyunget
til kamp. 1 stort jap. hangarskip ble scnkct, 2 sterkt sktden , 5-6 slhg-
s"1:p og flEcre andre skip ble også skzdet og 150 jhp. fly estoltgt. 1 an.
hangar:kip gikk tspt.
how.  Lyskerne ferlanger nå oppgaver DITur alle do bilen sem enn.?.), be-
Tinner r,,c3i privat eic og or lagrtdt, Det on mAningen å inrdra dompog
utever landet  er  dut alleredu tatt i del biler soyi tn ladtdt i 1).var og
lignendu,oe; fft&te,.blit tylit med h-li . Szln: for at tysktrrt far ninst

• mulig gled, av de biler de klarer å fd tak
: Eisenhowers advarsel om at all tra:l'eM på Tyskland o- 1 kystan skal
sthnscp bar ikke unnlatt å gjøre sie eirkning. ealoskpene ar gåtS tland
fra flore b5rber eller nakter-a føl mod hatunc ritn de skal . ut,
Folitikonstabel Fritz Jonassen 26 :2 gammol)-fra Putten, mt mnsztt
konstabal L T3fnsberg er blitt skutt. Jan arbeidet


