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RUSSLAND: Den viktigste slagmarken er nu vest for Voronesj. Russerne
har måtte-trTrekke geg tilbake under voldsomt press fra de tyske tanks Voronesj
ligger 210 km øst for Kursk.Den er et viktig knutepunkt på jernbanen som gar
fra Moskva til Rostov på østsiden av elven Don.

Tyskerne hevdet tirsdag ettermiddag at Voronesj var tatt. Der foreligger
ingen bekreftelse på dette, men byråmeldinger fra Moskva tirsdag ettermiddag
sier ut stillingen er vansk e lig. Tyskerne har satt inn en nanserdivisjon til.
Der deltar i alt 12 tyske divisjoner, dvs. 200.000 mann i slaget ved Voronesj.

I sin omtale av v.Bocks framstøt tie Don fremhever an tyrkisk radiokroni-
ker, at til tross for at tyskerne har vuneet en del terreng, har tyskernes tak-
tikk med Blitzkrieg som skaffet dem så store seire i fjor, vært mislykket denne
gangen. Kronikøren pointerte at tyskerne har måttet betale dyrt for fremgangen
og at den har foregått meget langsomt, da den russiske motstand øker.

MIDTØSTEN: I irsdagens kommunike fra Kairo heter det:
Angrepene mot fienden i slagområdet ved El Alamein fortsatter. Der var

liten virksomhet til lands, bortsett fra kanonild fra begge sider. Britiske
kolonner angrep og jaget flere mindre fientliga avdelinger på flukt. De
britiske styrker fortsatte trykket mot fienden, som trakk sin sydlige flanke
vestover. - Britiske bombeangrep ble rettet mot en fientlig landingsplass i
"?.1 Daba. Britiske og amerikanske svære bombefly har gjort et dagangrep mot
Benghazi. Fienden bombet natt til tirsdag Delta-området. Igår og iforgårs ble
9 fientlige fly skutt ned over Malta uten egme tap.

DEN VESTEUROPEISp _FRONT: Britiske bombefly la natt til tirsdag
miner i tyske farvann.

Doen få tyske fly var over Storbritannia og kastet en del bomber på et par
seeder  pa  nordøst-kysten. 3 tyske fly ble ødelagt,

2n sjomilitær medarbeider skriverg erstiden nu er den gunstieste for skips-
farten i østersjøen, og tyskerne benytter seee sannsynligvis av dette. Imidlertid'
legger de britiske miner og de russiske undeevannsbåter stor3 vanskeligheter
i voien. Effektiviteten av den egeels-russiake innblanding fremgar av en officiel
finsk erklæring nylig om at Finnlatd til  1942  hadde tapt 74 av sin førkrigs-
tonnage. Tyskurne er i virkeligheten kommet i en slik knipe selv, at de er
blitt nødt til å gå til en utstrakt hevning av senkede skip.

2t bevis på den amerikanske marines virksoehet også  pa  donne siden av Atlanter
havat er det at amerikanske ingeniører skal bygge 4 amerikanske flåtehavner på
de britiske øyer. Før er det opelyst at en stor anerikansk flLtabasis er
ferdig i Londonderry i ford-Irland, fullt utstyrt med arsenaler og reparasjons-
anlegg. Denne flgtehavnen blir også brukt av britiske og andre allierte krigs-
skip.

DET FJERNE OSTEN: I Kina har amerikanske bombefly angrepet en rekke
japanske flyplasser. I den førsta melding fra det amerikanske flyvApens hoved-
kvarter i Kina, heter det at japanske flyplasser ved Hankow og andre steder ble
angrepet. Hangarar og startbaner ble skadet og en rekke fly på bakken ødelagt.
6 japanske jagerfly som forsøkte å angripe de amerikanske eskadrer, ble til-
intetgjort.

Kinemerne har foretatt kraftige motangrep både i Chiangsi og Chekiang-
eeovinsen.

KRONPRINS OLAV besøkte Manchester mandag i anledning av en norsk
utstilling.som skal åpnes der.

NORGA: Ifølge en melding til Tidningarnas Telegrambyrå har den komite
av norske ;kipsredere som var op2nevnt, nektet å etterkomme Terbovens henstil-
ling til skipsrederne om å underteene en erklåring om såkalt positivt sam-
arbeide". Skipsredernes svar ble overrakt Terboven den  24.  juti.

Av komiteens 7 medlemmer var de 6 mot et slikt samarbeide, og bare en,
nemlig Johan Stenersen, var av en annen mening.

Et svar fra Rikskommisaariatet som ble bebudat innen 2 dager, er ennu ikke
kommet.
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TPAALX egSNIDS.  tale i tilleggsprogrammet den 5 ds. gjengis her't utdrae.

De som leser nviser i ?-Terge, hse- siftot bokontskae med et dokument som er
undetegnot  nv  ncroko geictl*go. Det cr en erklardng  i 7 punkter.

Slik son dokittentet så ut da CLot kom på,trykk, slik lod det ikka da de 8
aa'Jte  cmi.  navn under. Dan ovrljhei: nen ;-ov do 2 fir attest for å vise en posi
tiv holdning oviro'cr  og  hnr ganske riktig grepet positivt
inn i dets 111felle.

inniednLngen do 2 okrover, At  dcm  evervoiende del av norske prester
driver det son Le kaLler ":frkeotre:1O.. ..r)enTe. 7;5"i7:0 øvrighet har rattet "den
overveieude til "en doL“,

punkt 4 har øvlighe-:; redurort "flertallet av vårt lands geistlige" til
"en

I hnr rin ikks fått ley til  i tnlo om tri "stor dal av vårt lands
meniatet"f.

Sannkoton er konsakv,mt li b nods:J=L: t til en dol av sanaheten
Men Quislings wester 1iela..3to ovrighoten fordd don omgåes lett-

sindig mod sauhaten aom liled så mange andre ting. Dot ville vmre  å  krenke ikke
baro der, nye ordirs men Gedm  oreJr_jEg.?Or  aot star skrsvet at don som setter
sec opp not ordning hIIOt, Og hva QT evrighet ? Jo, den
til ellh7:32 1132)ct  Sen Ultzi ved don oller nådo har gitt herrodømmet i
et land.

_Gat .
De 8's a r tiklo— 02/taGt

an,aulud. Daulus har ik2r e fattot seg i noen

misvisande lorthet med ?lensyn tiL hva han menor med øvrighot. Don er Guds
tjener g bovner til : traff ovar den  gjør  dot soM ondt or. Derfor or det
nodvendig å vm:, lydip met den, sOey jffauitLs, ikko bare for straffons skyld,
men'ogoi for vitti gi d21  vIl alir.o?o å frykte for ovrigheten4 skal
du gjrra det sam  sodt  or,  5çOT  Panlus,

Du e s1utte.2  helhjertt dn2 orn de-,3 n:S.v=ondo styre i  Norge,  som vi åpenbart
hn r fåt r;,  ved dommen av nådej idet den.::Le  ovrighet jo stiller seg posi-
tivt til n  p7r  kronAomnion,  tJORH.rttor bfloYisningen i'  punkt  3
slått opp hvor TP2r1, nm rix.J  vil, kan hente'løsrevne
sotnin6Ter. Me.,1  jey, funnot en pripondo carrmenhongende beretning om noen
nidkjmTo YPPjrat(=s -Ga2 son hjalT) rivrighten nod å logge hånd  Då  apostlene
og fikk kastet dom i fengsal. ML2n Horrens  ;37;-,, 31 låsto dom ut og bod dem  gå
ut og talo til folket.

Der or riiega  dlog o ovrighotet-, bar.c!5.-n,.eg vi har en norsk kirkeloV
og den har rorgeo -bskop:20-2 og prestan Dun noTske kirkehok nier at en
biskop gkal imnsettos av Cal ord biskcy., ?f,en disse 8 foretrekker å følge den
øvrighet hvis makt or bamgot  ti  bzddolveldo. De nowsko 1.]rester og nenigheter
holdor fast ve6, de biskotpor nom flke h;sr nodiagt dut ka:L1 kirken har gitt dem .
og som derfor har nak';at å st:rne sog til tjonoste for den voldsmnkt som
krenker den sk:Lick og don rett 'on kirken har.1 vIst land.

Do norske biske=er og heji don son står bak den nektes idag.
adgang  til  P. si.  in monng am de nnc2eD de ba-kvaskolner aon de blir utsatt
for av Uergas fland.er ng av (lefls

Men de geistlige sor og landeta lovlige øvriRhet i ryggen,
må skrive mod  penn ne .r de  fDrcr  den kirkestrid som do har reiåt.

Den lille !7rats av fGrrodere how bdre enn noeu'vist hvor fast og
ubrutt bandet londoto k:HobRO er, Di-Jse frafalne har gitt vitnesbyrd oat
at do ikke vil vare loya7.e 2C-Å moeT, n.n-nen myndgbot enn den som Korges over-
falismer-  har -1=satt. De g .‘T  fur at det  r3tra som rår i kraft av  bajo-  .
netter, nver jo inn for den nye orden og for det
som (12 kallor "on :_:=1for land ou folk", Deni ansto ulykkan de oer, er det de
kaller"snlittc,lann ncflon  isll03F  ki'i!:nu - rfeon slik s-slittelsa forekommer
lkko. Det onest.J sen  haw  herilt, 22  at nn ni. ..:årester 1-ar stillet seg selv utenfor
krctse:. ov :Torges kristne. Pci er som konmer ti: heder og verdighet
ved Terbovons Quialings-hjelp son k=or til å øve den aller ringuste inn-
flytolse inncmier nersk.s falk. Poll:eto ledore er de menn som
kvinner, sem ferotrekkor fasgs:at  fni2  blaresatot, lidelson for skammen, tro-
fastheten _Cor ussaldommen.


