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Chr.- ilichelsen 6g  vin  \åK.,

Én av de største vaniekeliglietene NS har i eltt lake,arbej.d.
er ikke bare at deres tilhengere er latterlig f.å, men deres kvalite.t
lar atskillig tilbake å-ønske. Ingen no:pdmam av et slikt format at hans
tp•rd har vekt bIant oss, er blitt forræder Mot Norges sak. Vi ser da
bort fra Knut Samsun, som  fortten er lite anvendelia vi 'propagandaen,
særlig fordi han i. sin manndom ner rammende enn de fleste har gitt ut--
trykk for hva åreforkalkede gamlingers meninger ar;,..)remdz.. deg
er medlem av NS;'•har måttet iriile til tor sorg fot oss som..daglig
nøt den blottelSeav intlligens o kulturnivået i part:Let som .Se rien
ga „ . • •

I sifi'Mangel:på leude.store M.Q1115..15.95.r.er14,14: rett Som det
er.å, bruke  d St:ire døde i •stedet - de kari jo 'ikke.'fOrsvare seg. Bjørns
os lbsen er blitt ransaket for å tinne •s-itater s6m •kunne brukes, men
særlig har .det vært Nansen som har aåttet• ta støyteh. Nå har det
forresten 1hge•-ivært stilt om han også --• det jo i engden,. vm`re• f
vanåkelig eïv r ti,,efe'sjonelle falsknere å fremstilL er av• de Største
hum.n.ster og:Isi4turbæreie vårt å2hundre som en.:venn av.det• grusonste
barbari historien_kjenner._ Dt er vanskelig»å trekke .paralleller
ne4.low '1.zoz.stagetYmot  Rtisaland?' og J.4ansens arbeid fer a lindrehungers-
nøden i det Samme -landet. •

•I• S•itt løi.'di„gsnommer langsereib..%1Orgen;avisen•en ny av-
død...vE4nn a:v NS-- 'ILL•chelsen.. Den mannen• S'OM for:oss er blitt til
et symbOl på'vår fulle selvstendighet. SQII cdaat 'oss, ui av, en union
vi følte ikke lenger kunne fOrenes med vår naSjonale ære, til troe.s
"for at deh på'nåsten alle punkter ga 'oss fullt-Sel,VStyre, han skal man -
tt.å forSøkeå ta tJ. inntekt• for an'bevegelse" Son• ligger pa magen 'tor
en stat ,s,Ota.På. alle pUnkter represehterer eh trussel mot det som er
befligstfor obS, se,Da med.vold har okkaPert  aet ,ogi over fire.;år
,latt oss udertry1ke..•.d.ora'4]..a.ti ør i vår historie. I sanribet,• detT.er
ikke noe' rart a det bar tait så Lag de 'Vaget,' å •trekke ham fran
eoM, sin mann. ' '• •

Det er 'da også. be,re på fo3hån.6i.. lenge å J. Ppopa,gaiadaen
snu tingehe-.På hotde at de nå er i stand til å, gjøre'•'lersøket. Denne...
propagEtztdiaen' går - Spii% kjenit ut på å få osS til å glerdMe det enUes.
a1tov-rskggnde tit sp£1 for N_le ndrdmenn (dOmminerer situasj Q/LE.:12

Nötge•er•i ktig Tystri.d og alt det ' Svineri 4et .landet
dag repreSenterere •Mot Tyskiland 114tjemper også.RuSsland som vår
I  sin  forfølgelse av de,flyktende:'tysked ameer hat ru.sSerne id Norges
grensen. -E}tter',overenSkomst med vår regjering ,fortsetter de. jakten. i•
på norsk'.terri3OriUMog Påskynder .dermed også vår befrielse: Po. ,•
Chr. Mj,..eheXsen•va'r'en irkot.....ytander av.koranunismen som politisk systen-,
forsøker de'må-'&-få O'ss til ,å. at11.ans råd til oas i den nåværende.
situaajen vill ha vært å slutte fdrbund med våre undertrykkere mot,
d_eres tiendar g å nekt samarbeid.e . ned det-,te- :landet:hvis 'interes'eg"..

dette: spørsmålet faller saMMe.i zed,våre egne.
. En slik fremstllii ar ikke bare •en hån mdt en .a3T de,_!

største statsz4lba' vårt land har fostre:År?. Det.,er også en besudlIng. ay,1
en ster: fedreland.s•velil». bat.vzot hvis nasj6nale ,for1eng2,

la¥dflyktighet eller konsentrasjonsleir om han..hadde
levd i da Men aller'Mest .er det en bevist fory-renghing- av •den ihanns
idealer sioni ,ved sitt tstaie oppre.ttet 'Yehr, .Micheisens institutt for
Vitenske,p ' • '



Fra H'emmefrontens ledelse:

Vårt hemmelige våpen. Tyskerne truer stadig med sine hemaelige våpen,
som de skal sette inn i den siste avgjørende  kamp,  når nøden  er størs
Vi har også et slikt våpen, et våpen som vi kan forsikre er effektivt
og som vi ikke vil betenke oss på å bruke når situasjonen  krever det.

Bruken av vårt hemmelige våpen  kan imidlertid ikke
improviseres,  den må forberedes i sinnene og på annen måte.

Det er derfor nødvendig at kvinne som månn gjør seg
fortrolig med at det da kreves innsats av hver enkelt. Allerede nå
skal det gies en del råd og anvisninger.

1/ Signalet til aksjon blir i tilfelle gitt av hjemmefrontens
ledelse.

• 2/ Ordren utsendes gjennom den ftie presse og over London radio.
3/ Ingen må la  seg  rive med i aksjoner som ikke er satt i verk

-av  hjemmefrontens ledelse.
Spontane enkeltaksjoner har ingen sjanse til å kunne

føres til en heldig slutt, men vil bare bringe nød og ulykke. Vær
på vakt overfor nasistiske provokasjoner. I Oslo ble aet således
for en tid siden gjort et forsøk på å sette igang generalstreik i
prov6katorisk hensikt.

Skal aksjonen få den nødvendige slagkraft, må den om-,
fatte alle, både ånds- og kropsarbeidere, sjefer som underordnede.
De få unntak som  må  gjøres vil det senere bli gjort klart rede for.

Med sikte på de vanskelige forsyningsforhold som kan
oppstå, er det også tialigere rådet til å sørge for, så vidt mulig,
å ha mat i huset. Vi vet det er vanskelig, så smått det er med mat fra
før, men litt måtte kunne gjøres. SærliL  må familier med spebarn
søke å ha litt tørrmelk eller hermetisk melk.i'huset. De som måtte
ha den slags må vdls sin samfunnsånd og overlate dette til.familler
med spebarn.

I en kritisk situasjon,kan tilførslene' av vann, gass og
elektrissitet bli avatengt. Man bør derfor også på andre måte,r forberew::
seg. Forberedelsene bør gjennamføres u.ten unødig utsettelse,  da  en
aksjon kan bli påkrevet nårsomhalst. En slik aksjon vil ikke bli satt

verk i Norge Uten dette  er  absolgtt nødvendig,  1,1en  dette kawinntreff::
og alle skal vite at den som da svikter fer alltid vil Være stemplet.
Militær advarsel: Krigens sluttfase innledes nå. ,Ikke minst  farlig
an e e være or Norge, som er et av de få.land sem.ennå er beSatt,
og såm derfor lett kan bli dradd  inn  i den.avgjørende slyttfase. For
alle nordmenn både ute og hjemme gjelder taushe s likten. På godt
norsk: Hold k'eft. Dette er en militær gru.nurege soin i e,alltid.er
så lett a ø ge a meddelelsestrangen'oS sensasjonslysten synes å få
overtaket. ' nelvovervinnelse el,betydningsfullt  eg'nødvendig. .

et  er e ra a holde munn og gjelde for en idiot, eun å
åpne den og fjerne all tvil.

POTETENE GJEN. I tilslutning til vår orieutering om potetsituasjonen
i forrige nommer som bl.a. gikk ut på at bøndene må

dekke det private behov for vinterlagring så anwart som mulig, vil vi
henstille til arbeidsgiverne å følge den oppfordring som er sendt ut
om å yte forskudd til sine funksjonærer og arbeidere, slik at disse
blir i stand til å kjøpe sine Doteter under ett. Vi  oppmerksom på
at svært mange arbeidsgivere har  fulgt  denne oppfordring; men de
klager som er kommet  fram, visar  at det ennå er noen som ikke forstår
situasjonens alvor eller  til og mad mangler tilstrekkelig samkjensle.
Vi henstiller til disse etternølere at de snarest ordner med utbetaling
av rimelige forskudd. Det haster,-potetopptakingen er alt i full
gang.



Apytt,,

-JIDSKONTORJ2S kontrollege dr. Hails Sivertsen, er sa fortvilet over
tyskernes tilbakegang at han har sagt opp sin..5om kontrollege og er reist ut til sitt landsted. - Istedenfor ham er an-

satt dr. Døyam som av legestanden  erklæres  for sindsyk. Han har tiatligere
gjort seg bemerket ved å avertere i Oslo-avisene at han  kurerer' kreft og
andre revmatiske sykdommer. Han er gjentatte ganger avsatt som
distriktelege for bedrageri og andre misligheter og har vist seg å være
fullstendig uduelig og utilregnelig.  '- ,De honorarsatser som Arbeidskontoret
har innfz rt for undersøkeise av menn er særl4.g bemerkeisesverdige, idet
kontroliegen får kr. -- ..Tor 4Ver mann, Som blir erklært a-rbeidsføri-mens -
han bare far kr. orden  som  erklæres  tarbe.idsudyktig,trass i

atdet, kreves mege  mer  årbeid"6. ulidersøke en  mann som er.  årbeidsufør.

K../... LLMESTER: Jim Johannessen fortsettatå utmrke •Forleden, ïorl.nbte
n, b. fra Utbanestasjonen..d. Olo .1.)a ha n. ikke hadd? tje-

nestebevis  nektet sjåføren å  kjøre. Johannessen; som vr temmelig "på-
virket", ble rasende, løp , sin •veg og kom igjenmed ått9,,h,i_rdzenn. Sjkførell
trakk fram de  offisjelle. beStemmeleene for .bilkjøringme n. disse blrevet
fra  Itam og han .ble transort?rt, tl hirdstabbens!hus,,(!Den,-,gamle krigs-
skolen). Haias videre skjebne er ukjen,t.

ANGIVEREN ,statsPo34t1betjet Tora1±'Mathisen ble riandåg 25. setitemb,er
'-feinnet-død i'TåSenvein like''ved Nordr"-Gravlund. ',-Vepn?de' .formasjoner  av NS saimen  med statspolitiet ,satte  ,neste  dag'igång ,6/1. fin-

kjemming av Stkåt Sagene -'TåSefi. ll .ttafikk bLe  te4t o  husene ble
nøye undersøkt: :Mange' b;le  :arrestert.

'Fra Osiib bili dct m?ldt , at .quifflingene  øler'  s'eg mere  'og '  •
mere iRre,  Etter de 'siste likVida.sdoner'av angivere r  det, satt igatig-
fast morgenpatruljering ved spesielle XNS‘pol-itifoik;  sbm-kjører l'undt '

politiets  De er, utstyrt m masdupLst er ,plasert nne
mens to politijapnn hppper, ut ,ave.bilen  4ersom  de se,r mj.,ståti;kel.Tg? -

pe rsoner på  gatehjørner.e.1" De oPptrer rQed reyo,..veret, Quislin.g våg9t
ikk a opptre på !•jubileurksmøtet" COC:~1.}Et1 ?.septeib e I.

NYHET&N. I 1.Y10EN:

VESTFRONTEN:- 4'Sist Md.ndag.:ble..tropper fra, dn ae .1.an,ds4tt
fra. sjøon, På Sch4Ides..:,,skral.re,,'bN^edd. , TJaridgangs,trolj)pene .

møtte iit4):,motstun&l: og 'de .:filtk.,se-vsnart e tler t hoe,  isiYoftå
de fin erneuze. Fredag,14e det landsatt

stadtg-t?'"i.i148‘1.t.. -
ligger:1.c:• X'4 4nad,ISk  -helt 'blokert og veien
til Beveland  Og-ål.keten',beSe. 1..3 kt. lengide. - ra“r. det.
heftige  kamper., Tirsdag *fikk den tyske k6mMandatiiefr'i
om å kL. • 1.0,50 Ist.eSte 4ag, ,
Kommandg.b.thiavs lo,,å4ovrgi seg.,vorpa.i(ampen.!4:
intensit;:%.q V-b-n. 1tx  sztadbo,mbet og. en  re.n94-1(-?.4, ay.
artelleri som er oppstilt  omkring Aachen,  4-setter'synlige,.'SPOr'  etet:Se`k. "
Flyvere sb g hat . væTt  ove't byfiin.,; melder at 9/,Q ay, den.
og særlig i sentrum rasex clet heftige branner.. Aachen er, ".fred*s=gd en
på 1651. •O.Q.Q „pen jernbaneknutepunkt dg o-g'åå
natur1i6 sentrum for' Qiafi 11 gru.15r '1 dist rikte t.
raser,idet fief"gge k'atfper  o .iei 6 'rnbanr tii ,Kølri
har i vrU UtSatt for- f'3.ere.' langrep iViello NieZt i>g • ttaP.. ;12

amerikanc:rne's' a dreet - etk tj'ske%- liujer. - .Fwanske.: -
tro,-,per har tatt en rekke landsby'er ved Beifortilingange'n,, b!de.'står
knapf'15 1n.. fra byen. - a.dlitrte. flygere angrep tidiligere uken .;19m.-ninee.1
ved ketas. Denytt,t46 tonns dinnst.ilt bomber, og`
ekspls.jonen' $1.rære.',åpning,3r så VannMaSsene fom-m:?t ,ilt.
Vannstn.den• i øvre Rhinen 'sank til 3+. ni. under nomal Van.nstand.
farten er så godt som stoppet, men den største Verdi har' det at de•:Q±lierte
operasdoner, lenger nede, kan fortsette  uten at  tyskerne-har anlednin'.g
å oversvømme Cle;t ,ned±e.området• aV Rhinen plutselig. ‘,-

:

a
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FLY GREFZNE. Enome al1lerte luftafigrep mot Tyskland fortsatter dag
og natt. Brittiske Lancaster og Halifaxs fly har på 12

timer kastet ned en boubelast på 94500 tonn mot Duisburgs Dette-er"det
største luftangrep som hittil er utføpt mot et mål. 1.200 amerikanske
flygende festninger rettt lørdag kraftige angrep mot Køln. De angelske
flygere som kom fra Duisburg møtte disse 1.200 amerikanske fly da de v.9.r
pu vei mot Køln. De fløy høyt over de engelske. Flygerne.ga forierd4lige
skildringer av bombardewntets virkninger over Duisbur6. Diasseldorfkf
Laiserlautern og Saarbru •cken ble også kraftig bombet. 4.500  jagere har
beskyttet bombeflyene. 45 savnes. Det er Tysklands  hovedkana1er  bak
deres linjer som nå skal ødelegges. Berlin, Hauburg og Mannheim er
likeens bonibet i  siste døgn. Englenderne  benytter nå en  ny  type
6 tonns bomber som er 6  meter lang og har en forferdelig  gjennomtrengelses-
evne og sprengkraft..

Siste fra vestfronten: I Aachen kjemper  amerikanerne
forbitrede kamper i  byans  ruiner og avanserer på tross avraftig tysk
motstand. Brittiske tropper har hatt framgang østover fra Nijemegen t  Qg
kanadiene har gatt over Leopoldkanalen på et  nytt  sted 10 km. lenger øst,
og har fått tanks over  pa den annen side.

RUSSLAND. Fredag ble Riga, Latvias hovedstad, befridd. Bysn ble tatt
med storm. De  russiske  tropi)er  går nå fxam i  retning av

Tukums som 1iger 50 km, lenger vest, Havaen i Riga vil gi russerne.
ve1dige fordeler under de lorestående operasjoner mot Tyskland. Det er
meldt  at tre russiske hærer er gått over grensen mot Tilsit, som ligger
undeihrteller4,1d. Tyskerne er nå bare i besittelsu av en liten del--
russisk jords Russiske og jugoslaviske tropper har brutt seg  inn
kograd,  og  der pågår heftigo kamper i byens gater. Lenger'sør er den
Viktige  byen Nisj erobret. I Romania er  tyskerne kastut ut av Bistrita.

HELLAS: I Hellås fortsettet kampene med stor heftighets og fredag ble
den greske hovedtad Athen og Pizeus betridd. Stadig nye,for-

sterkninger b1ir ført  fratn,til  frontene i Hallas, og de greske friskarur,
går 'over 31t til aksjon mot tyskerne.

ITLLIA: Fra Italla er der lita nytt. Der  har  vært en del kamphandlinger
mellom Firanze og Bo1ogna. Bt flyangrep som fredag ble rettet

mot de tyske  stillinger ved Bologna,  var så kraftig at  det  1angt over-
gikk de voldsomme angrep ved Cassino.

Urektøren.for Italias bank er.idømt 30 års fengSel for å.ha
utlevert Italias gullbeholdning.

FINNLAND: Finnene  har befridd Kemi og tok her 500 fanger. Tyskerne har
også oppgitt Linahammari, og finnene står nå bare noen få

kilometer fra Rovaniemi. Der er kraitiga artelleridueller i Torneådalen.
Tyskarne har trukkut seg tilbake fra den nordre del  av Petsamofjoraen da
russarne har gjort landgang på dan vestre side ute i  fjoraen.

KONFERANSEN i Moskva fortsetter om de polske spørsmål. Sovjet anerkjenner
Englands vennskaplige innstilling overfor Polen og Stalin har

da heller ikke tviholdt på de russiske synsmåter. Korrespondenter melder
at det er de koordinerte angrep fra øst, syd og vest på Tyskland som har
vc. rt hovedtemaet  på konferansen.

UNGARN har anmodet de cllierte om våpenstillstand. Danne melding er ikke
offisiell, men enslydende meldinger kommer fra flere hold etter dat

ekstraordinire regjeringsmøte som ble holdt i Budapest torsdag.

GENERAL ROMMEL br død, ble det meldt over tysk telegrambyrå sndag4

forbinnelse'med  artikkelen  på side, 2, vil vi rette en alvorli
advarseI til de bønder som nå nytter høve til å berike seg Ved å selge.
levnetsmidler til ablu priser. 'Bønderl_vis samfundsånd! Det'er dere  sem,
skal hj1e det norske folk gjennom'Vinteren, De som  nå  Svikter vil bli
notertll


