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Den russiske omringelsesbevegialw,å0.3 1 TeiPk v—

setter, ."-iRcruneet som b1e kr I ngkastot fra Moskva 1 ettermiddag for-
telLer at 4 vtkttge-tettbebygde strøk til er blitt gjenerbbret på midt-

fronten, og med dem atskillig krigsmateriell. I et annet avsnitt ble
6 betygde str•k inntatt tross hårdnakket tysk motstand. En senere radlo-
melding fra Voskva har meldt om omringning av en viktig by på sydvest-
fronteru Til tross for de kraftigste anstrengelser fra tyskernes slde
på å tv'srico seg til nye forsvarslinjer er Inntagelsen av byen bare et
spersmål om dager. Meldingene om de siste russ1ske framrykningene kom-
mer etter telegrammet i natt om gjenerobringen av Selisharove, go km .
nordvest for Rshew, som nå er omgått. Etter denne forte framgangen er
Mozalsk-framspringet blitt omsluttet med et ennå fastere grep. Innta-
gelsen av Selisharovo I nord og Ljudinovo 1 syd betyr at den russiske
knipetangbevegelse på midtfronten stsdlg trenger seg dypere inn i Kitlers
forevarslIrje, Ved å klynge seg til tanken om en vinterlinje, har tys-
kerne vist at de er tilhengere av Maginot-strategien. Russerne trykker
på og går forbi områder som Rshew, Mozaisk, Orel og Kharkow som har fcr-
svar i dybden og som Hitler ga ordre  til  å forsvare for ennver pris.
Russerre forbereder seg på å omgå diesc festningene ved omgående beve-
gelser, 1nren-f-r Dons hovedlinje. Etterhvert som tyskerne trekker seg
tilbske 1:der do store tap 1 dede og sårede og etterlater seg masser av
utstyr, Er melding fra Moskvakringkasteren imorres cppga de tyske irs p
de siste 9 dage på Moskvafronten til over  14.000  offiserer og menige I
drepte, T erkelte avsnitt ved Moskva trekker tyskerne seg så hurtig til
bake ac den tyske everkommando ikke vet hvor dens baktropper befinner
seg; eg sted kjørte en stor tysk forsyningskolonne opp 1 de gamle
frontstillingene, uten å vite at russerne hadde inntatt dem kvelden 1
forveier- Sovjet-troppene erobret hele kolonnen. på de andre frontav
snitt er stillingen slik: Leningrad.' Den'røde armee renser opp i fient-
lige stIllinger på vestbredden av Wolkow-elva, syd for Leningr&d. Ope-
rasjoner sydvest for Ilmensjøen truer med å avskjære forsyningene som
kommer med jerrbanen sydfra til de tyske beleirere. Ukraine Marskalk
Timosjenkos nordre flanke er nådd rundt industribyen Kharkow. Sydfronten-

Russisk preas tiltar mot Taganrog, som er under russisk artil1eri-ild.
Krim - Det bfl" meldt om kamper bare et par km, nordøst for Simferopol,
hovedotadon på Krim, Nordishav-fronten - I beringhavet har russiske
kr1gsskip senket 2 tyake transportskip tl], pd tilsammen  11.000  ton.
Tilslutt noen kommentaror til situasjonon i Russland. En kjent tysk kro-
nIkør 1 Børsen-Zeitung, som pleier å gjengl den tyske overkommandos syns-
ounkter, sicr: Husserne har vist seg sterker enn våre ledere trodde de
var. Vår arme begynte offensiven mot en motstander som var langt mer
overlegen i attall og  ult styr enn den tyske overkommando hadde r4gnet DIrd-
En britisk militærekspert skrev igAr kveld. Alle de tyske resurser blir
det tatt hull på under de ustansellge vinterslag. Når det dårlige vær
er forbi, er det skarer som kan sette en ny arme i marken, en arme som
nå blir dannet og som lkke vil he fyrt et skudd av før april. En kjent
britiak okonomisk skribent opplyser at de brit1ske forsyninger av krigs-
materiell til Sovjetsamveldet har vært ennå større enn det som ble avtalt
i den russiak-britiske overenskomst 1 juli ifjor. Det er ikke satt noon
makaimumsgrense for disse fersyninger. Mengden vil avhenge av hv4 den
russiske arme trenger. Foruten våpen og amunisjon or det nå tanken at
Storbritania også skal forsyne Sovjetsamveldet med maskIner og maskindele,
Alle de sidp som kommer tilbake til Sotrbritania fra Ruseland  er for tiden
lastet mcd trelast, så tonasjen blir fullt utnyttet begge veie.

Britiske bombefly rettet i natt kraftige angrep mot Hanburg og Emden
for annen natt på rad. Begge steder brot det ut stor brann 1 havneområ-
dene, Andre mål som ble bomet i natt var ogsåldet nordvestlige Tysklani
og likeledes flyplasser i Nederland og Belgia. 6 britiske fly savnes
fra disse tokter,



Nr.

I Libya trekker britiske mobile ,iolonner seg langsomt
over 1 El Aghella distriktat, der tyskerne F;j--r-kraftig motstand, Ved
Halfaya fortsetter britisk å hamrs les på aksens st1111nger.'
Frir freneke tropper har nå sluttet-deg tll de britieke styrker i dette
avsnittet. Dagens britiske kommunike lyder sfikr Bare små endringer
ble det meldt  Sm-  igår fra El Agheila distriktet, Våre Mobile kolonner
tykker langsomt fram og møter heftig motsta, Framryknlngen skjer i
-distrikter som er kraftlg minelagt, . Den ficstlige flystyrke var igjen
meget virksom mot våre framskUtte tropper, men våre jagerfly hindret
-nevneverdig skade tåp, Samtddig fortsetter våre egne luftstyrker
angrepene mot fientlige kommunikasj-onor, Er1e franske styrker er nå
kommet til Halfaya-distriktet og deltar i onerasjonene. På begge sider
har artileriet vært virksoM, Det britiske ke-gsdepartement opplyste igår
at kommandoen over alle britiske og indiske tropper skal overføres fra
overkemmandoen 'Indla til sjefen 1 midtøster; general- Ackenling(?),

.STILLEHAVET:..De allierte tropper gjør sterk motstand 1 Malaya,
På Filipinene fortsetter Mc.Arthurs styrker sin.heltemodige motstand,
.Forøvris forellsger det lkke videre meldingor fra det fjerne østen,

Tyskerne setter nå alt inn.på å få folkene i de okkuperte land til
innlevere sine gjemte våpen. De.somdeverer sine våpen til de tyske

myndigheter innen 2o. januar vi1 undså enhver straff, men etter neVnte
datum vil det ikke bli vist noen nåde, og dzdsstraff vil bli lverksatt.
Med dette mener tyskerne å friste hUstruer tiI å angi sine menn, tjenere
sine arbeidsgivore og venner sine Venner. Det,er interessant.å merke

,-seg at denne bestemmelse også gjeldet Romania, -da tyske meldinger sier
at .rumenske soldater.som kommGr hjem_fra ostfronten har fått beholde
sine våpen,

vVv

Samstemmige forutsigelser; (Artikkel fra Morgenposten i  1934) -
-jFra  1811  staJimew profetien fra Malnz, hyor det heter at on stor ulykke
skal komme, når Tysklands ledere prøyer å seg verdensherredømmet,
Fra vest skal det komme.en arme av 7 felk og Peseire en arme på 3 folk 1
Mellom4-Europa0 Krigen skal foregå på tysk  jo»d,  særlig rund Hammi-Vestfalen
ved phaderhord og ved Rhinen. Bare 3 år senere profeterte Katharina
ven Emperich at 50-6o år før 2,coo skal Luclfer komme til-verden. Europas
hjerte skal bli større  os  større, men til slat akal en hvit fyrste komme
fra Frankrike og såre dette hjerte til døde, hveretter Tyskland skal.falle
samMen i en maose småstater,- Fransiskaneren Ludo Villa Rocco skrev 1 Rom
1848  ot omkring 195o skal krlstendommen bli fornektet av alle folk.- Over-
alt skal menneskene roise seg mot biskopper og kardinaler. Tyskland skal
reise- seg fra en krig og bli sterkere enn før, men en ny krig skal odelezge
-det, - NOG lignende profeterte den berømte astrolog, ftehyrden Strombu,r-
ger som dode 1 1806. Han forutsa at i august 1914 skulle det bryte ut en
stor krig og at den efter 2 eller 3 decenier skulle folges av en ny kr1g.
De små stater skulle bli store og de store små, Alle stater skulle bli
flender, Strenge herrer skulle tilvende seg makten, Men de skulle alle

:samffien til sist forgå,
_z-

Journalist Jakob Fredriksen fra Stavanger, nåværende adresse: Byg3n
65, ensngtver. Han anga 1 høst 2o gutter fra Jæren, OS ved juleti-

der reiste han over hele Sorlandet eom provokatør. Han ferdes meget 1
tysk selskap, Det forlyder at han nå akter å gjenoppta sitt arbeide som
journalist og det spørs hvilken avis skal få-fornoyelsen av å gasjere ham.

• -
På grunn av:visse tekniske vanskeligheter har dot vært en del 'uregel-

messigheter under utsendelsen av avisen den siste tid, Vi  ekal  imidler-
tid gjøre vårt ytterste for- at våre lescre.daslls kan få nyhetene fra
England og Sverige og-ber om at dc blir spredd mest mulig blandt NORSKE.
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