
Fra den f.:ie norsko presoe.

H,orledos skal man  behandlo kjedebrev?  

1. Sørg alitid for at brevet brettet.
2. Brenn alltid konvoluttun.
3. Saml ikke på kjedebrev, men sørg alltid for at de kommer videre.
4. -Send.dem videre i pesten, anonymt, i alminnelig foretningskonvolut

dit hvor du vut de kan gjørp nytte for seg og hvor du vet det tren
5. Eller  ui  den vieerc til folk du apsolutt kan stole på.
6. Eller legg dem i en eller annens private postkasse uten at noen se
7..  Pass på a ha rone fingre når du tar i brevet, husk fingeravtrykk.
8. Far pent med brovet så det holder lengsr mulig, slik at flest muli.

får lest dcm.
9.  Har du anledning til_å bruke skriVem4Skin så lag så mangs eksempla

rer du kan.
lo Skriv utenpå konvoluttene mod trykte bokstaver eller fordreiet hån

skrift.
11. Blir du spurt, har du alltid fått brevet anonymt i posten!

Tyskerne har tatt fra oss radioen for at vi ikke skal få vite sanheten
om det som skjer:  171 må derfor spre nyheter og instruksjoner på denne
måten og ved å fertelle vår neste om dot•vi har hørt av nyheter etc.
Det er hver eneste nordmanns plikt å gjøre hvad han kan for å spre nyh-
Brenn derfor ikke kjedebstiv uton i ytterste nødefall. Nusk at de lago-
med langt større rislKo cnn den du løper ved å sendo det videre.

Fra 'Alt for Norgo" nr.5 51.juli 1941.

TYsk amunisjonsdeipoi_gått i luften.  
Det er foregått en størro overflytning av amunisjon fra Evjemoon til e-
større depot som tyskerne har laget  pa  Moisøen. I"forrige uke sprang
midlertjd seks amunisjonshus i luftn. Det var et forferdelig brak.
del tyskere og to nnrdmenn blcv drent. I de nermeste dager efter eksp:
sjohen Ilkk toget ikke lov til å stoppe ved Moisøsn stasjon, men kjørt:
fort-det kunde forbi så ingen kunde konstatere ødeloggelsen.

pTyske'sbleater som flkter.
.Det kemmer stadag mildinger om at enkelte tyske soldater forsøker å
Nu sist erfarer vi fra Mosjøen at femton tyskere forsøkte å kemne seg
grensen til Svorige, mcn blev stanset på grensen og sendt tilbake. Di:
tendenser hcs tyskerne nu synos å bli av en mer alvorlig art, hvilket
går.åv følgende kungjørings

Kunngjørint3.  
Etter ordre frå Ortskommandanten i Stryn, vert hermed kungjorts
Ingen  må  hjelpe eventuelle tynke flyktninger mod å ge dei losji, mat,
klæde eller lignende ellor  "5-5—annen måte.
Jfell  slike flyktninger vort opndaga, skal melding snøggast sendas til
lensmannen oller nermaste politimyndighet. Den som handlar mot dette
bodet vil verta straffa etter tysk krigsrett.

Innvik Lensmannskontor 16/6 1941, I. R. Gald.

kragerø. (Fra vår ogen korrespondent)
Tidlig i sommer hadde hirden tillyst stort nropagandamøte på torvet i ]
gerø. Møtet skulde begynne kl. 1/27 , og etterhvert som tiden nærmet
saJlet det seg stadig flere og flere mennesker på torvet, ungdo]
Og da taleren og hans ledsagonde bande innfant seg overskuet de en men:
mengde størr enn de noengang i sine villeste drømmer hadde håpet på. I
gledelige overraskelse tok imidlertid en brå ende. På ott mihnutt elle:
var torvet ryddet for folk, og brostenennne lå der sde og forlatt.

demokstrajonen hadde sin tilsiktede virkning er vel unødvendig å t:
føye. "Ptc e metet n  var undagjort på ti minutter.
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A2Ja  vuy egeil Keayespuhusht)
liersdas 5.eugust kom on ung nazijypling Vcd navn Moreau op på fattlgfor-
stander Minlet kontor, Mih]o.var imidlertid bortreist, men herr'koreau
opntråtte. meget bryskt og kje]ct5ë Meddelte komtordamen at Mihie rett og
siett var ay Lette  På  spøremai  m årsaken svarte han at det var på grunr
av udugelighet. Han hadde selvfølg1 1 '; ingen oapirsr på seg, men som NS-
tillitsmann på Rjr_kan hadde han nte hae, at han hadde rett til det han
gjørdee La han ikke selv på så kort varsel sam tre timer hadde greid å
Skaffe en stehfertre•ler  fo2  ;elih3e, konstituerte Len på flekken kontordamen
om sjef fer Jerbeidsformidlingen og fattigvesenet pa Rjukan. Kontordamen

21Xlærte seg selvfølgel'ig Zor ubrukbar når ike Mih12, som har vært i sin .
dttLiing i un 4riekke, var dagelig noke
»ot viste sog sidem at hole saken var laget istand av fylkessekretæren for
FTS i telemaek, herr Myh:a og hcrr :;:oreau. Forelepig blir dot derfor ikke
nce mor., men Moreau hnr kommanens funksjonæret taes en for en.

• H r-er Morenu  ef  mesf; kjent for eitt undersleg i rubladet og tyveriet av
et  pnr  „ekrryenaskther oå politjkammerets irafikkoiltø2. Dette gjorde han

saMarb-eide med den kjente Gotfred Berntsen, som i sakens anledning
blev dømt til 40 dagers fengsel ubetingetetSaken ble imidlertid bragt
inn for'Heyestorett som droppet saken. Bernsen er nn selvfelgelig ansatt

statens tjonuste, hos Trygve Grane- Herr Hereau fikk jobb som lensmans-
betjent, men måtte svskjediges med en gang sem ubrukbar.

Era "Alt_for Nergerre 31.juli 1941.
kartipnzifeTinic;* ngen.

tforitiiena-Ftemente Th aar sondt-ut følgende rundskrivelso:
Mistruk av krinpkantninumotwelsse
Det klages ever at rad:sa-oarnene  nfte  :einbrukes ved at det brukes for sto
lydstyrke på tzitaTerne slik at omgivelsone unødig forstyrres. Særlig i
sommertiden • ylvkef  dette •sjenererde i byer og tett bobjggende strøk. En
henisder herr belitimesterens oyeemerksemhet på dette, eg gjør eppmerksom
på at 4trle  oge  '±e5J bo r  bringcs i anvendolce på 2erholdet. Hvor radio-
apparatene ved  le/eting  i nibyts- er propagandertfl,Agre  pee,  London, den
såkalte "aelyetend::..! -2=sko eer'r' eg andie sendore som driver politisk
propaganc7a  Ye r i. ppløste particr eller Kongehuset, settes på så ptor

•e : do Søree 5. offentfle gate eller vei, må pelitiet gripe inn
eg besler e  Jeg gAr ut fra at pelitiet her griper inn med
'enmrgi fer å t& ecagt fcrholdet tii opphør sharest. Disse saker blir å be-
handle SOD chd-ee pelitiske saker.
Oslo der'ie3. :uli 191.1 Jonas Lae (sign.)

He'rnen -ver  Jo sem underternet envendelsen fra de 43 eranisasjoner.
eee,./H)J:eredmentet eKraver feeenoc-
Dotto de.-,arto,,nt hnr idog mødbol.d_  av  f -eerdning av 2o.f.me om endring

:iakfererlevgivningens pgf.5 for alltid tilbakckalt sakførertillatelson
S:or ';:elgenic persener som p2aktiserer i Oslo:
le  Adyokat Renning Bødtker, Grenser 16 9  belig: Klosterve 12, Heggeli
2, Adyokat Terdeland: Enga 7. beflig Stens3t. 42
5, Adichnt Dami Frank,  Raehusgt, 23e  belig;  Meler -havn, 15
''-ur-dlaget for tHbekek,:lielner er det forhold at det er halt på det rene
at  Zereehe-Jnee  eakførere har uhde r tognot et brey av 15, mai d. åj til
Re-ebsk- eete brcy iehehollt et grovt angron p :Tre jona1 Samlirg,
cr do I:re,mnevatu bersener har do r ved gitt tilkjeene at de etter sin inn-
stilling tkke et villige til å understøtte vårt fedrelands gjenreisning.
De  har  derv-d  g-ty) seg  uverdige til ng brutt den tillit og aktelse som
er pATeve', roe derns
Osle,  Jfln jull  1943e :everre Riinræs (si,2-n;)

Nve  arrest.
-erktor Lerielser ved Hornes Lardscxuras ble arrestert

ke etter den 3wre eksplosienea på 12eisøen. B-a Jyide f'ra før vært et
slaks gldsel Zor gol oet•en ved landsgymneset. Bdrietør Hjalmar Steens-
t2up I ble den TO. IJI av tyskerne og sitter i
-.Ucliergaton 1S


