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ty, k rnes hevne,-nle i Le Hcvro, 4 britiske fly savnes. :.n'Aanrepen-
ful te etter et ancrep over Cherbeur-hlvoya i dc.slys i år ettermiddacl:,
utf2rt cv jeeerfly, c- etter utfellet nct Bolcuene av britiske ko.e.an:o .
tropper tilin i 7år mor;es, Det tyske folk fikk ikke vite cm dette vel-
lykkede anrepet mot det tyske forsvar på frenskekysten far i ettermidda7

dEtte arirep av britiske troprer på fientli7 område ble så vellykket,
skuldcs for En stor del det met c- len sj-mannsferdizhet sce-1 ble utvit
nv skipene ved den britisko flåtc. ,e-inrepet fandt sted da2en
da7en, De britiske patruljer ble satt i land på det forut bestemte stod
o til fcstsntt tid OT kom fudlstendie overreskende på tyskerne. Patrul-
jene ble hentet på det fasts:Ate motested n:yakti7 til nvtL1t tid. Imens
hadde de britiske flåteenheter utkjempet en rekke mindre trefniner med
tyske luftvernskip og patruljebåter på kysten innenfor det tyske kystbat-
teris rekkevidde, Britiske tropper trencte 7jennem Hitlers ulennemtren-
r,eli,ee kystforsvar over en front på nesten en km. De cdel, forsvnrsetil
unger oe oppholdt seg på stedet I cver 2 timer, og bra:te med sce vletie
opplysnin,7er, 2,11e britiske skip vendte tilbake oe- helc land'n7sstyrken
likcså. Ikke noe utstyr rikk tnpt. En britisk krigskorrespondent h-r i
da7 e-itt en skildrinn. av toktet: Det var lett tåke mens båtene snek s",
inn til land o7 troppene vadet sistc-stykkflt, En tyskcr r)pt- "heldt'"
o7 svine7te en lykt. En tcmmyTun .L-ynte å smlle 07 lyset fcnsvnndt. fe-
truljen beve.7et seg flere hundre meter over strandet uten å m,te ncen mot-
stand, Fra sj-en kunne mnn hore at britiske skip bomberderte tyske fer-
teyer. Kommandotrerpene nådde vel fram til pie:c):tråd7jerdet fur tyskerne
årnet ild. En rekke raketter lyste cip himmelen, men de britiske trorrer
omrin7,et c)== cdela de tyske befestedE stildinger o7 kuttet ,v alle ;er-,bande-
linjer. Etter 2 timers forlcp de se7 tilbake til det metestodet de-hadde-mitelt med =ten,

FRn.NKRIKE: Leval har 7itt ordre om en fullstendig omereaniserin: av
det franske politl. Laval er av samme oppfatning som hens tyske læremestre,
at poleltiet er grunnl-get for all mekt, o7 hvis man bare ker kontrellere
denne styrke, så 1-1,r man herredemme over alle de vepnede styrker i le,ndet.

I r-år ble 15 nisler skutt i Pnrisdistriktet. /eritakeli7 fer L  lette L,--
vals politiske kunster orplyste eenered von Schnmburg 51. de 2o andre - is-
lene hen hadde i sine hender ville bli Leslett, d e personer som hndde
anRrepet den tyske seldat i 7år i en av Parises ,ater ver b1itt funnet..
Han nevnte selvsEn7t ikke i sin meldin.g i krinknstin-2;en nt 15 andre 7islcr
frn Paris trufss med henrettelse, nt 5c -isler sitter i Reu, n c et 5e3 eis
ler sk,1 transporteres fra Paris til erbeidsleiren 1 østeurce oc nt ende,
tusen til trues mEd samme skjebne i Normandie, -

"Times" skriver: Tyskerne ser nå tydelle3:, virknin,-en v sin myrderier.
,lilkevel her de ikke råd til å innstille, Laval forsek,r å sele
Petein ikke greide men bare ledet haie lenger på den vel ece Vidkun
betrådte, til borcerkri', mct sitt e7et  f olk, -

1,;yd-e-frika har brudt den diplomatlske fonbindIse mcd 7,:hyre,--jtrinecn, •
4bIlr let meldt

RUSSLnND: Det blir meldt nt et stort tankslec er utkje~, i Den-tsbe
senget i dne morces. Det cr det st_retr siden mildværet satte inn, De
firste meldin7cr forteller ikke neyekti, hver sle7.et finnerne'ked. SlLget
beynte for 3 de7e siden og tyskerut hir hittil tapt 3.oce mann, 07 126
ty.ske tanks cr blitt satt et av konren. Den 16. tyske tankdivisjon fr

unohen o7 drn 14, tnnkdivisjon frn Dresdtn hnr hntt sær1i --
de n ne fronten, Friske rusiske armt:.er stroilmnr nå til fr..0ten etter -t
=et, her bedret see, - På nordfronten her russerne erobret neen h:yder
fr, en felles tysk - finsk styrke o7 drevet fienden ned pd d,t myr1cidte
slettel,nd, Tyskerne o7 finnene har hntt svre, tap på len kerelek trent-,ni.
:,eldinger fra Kubohew forteller at ,n bateljen av såkeldt( nerske trivil-
lie e hur lidt store tap på Lening-radfronten. Tirsda7 skjot russerne ned •
12 fly oe ristet selv 15, - Til ejes her ruseiske kri-sskii seek,t
tenkb[,t på 5,oco ton o7 ct tnnsport8kip p'91 4.coo ton i l,ordishavet. Ine-
til 1, aprl her den russiske nordfltte senket 85 skip, ,n sasalt tcre_
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ev 37',coo to-, er i fr  n' pnet i n o•
tankfleten  har ge'At fru j,stiele.e. 1in,r3. Enl.„ russiske .e r
er meget viktAge for  transorten r(ne et  for  is,

JY,IDTO3W: D, -eno Reiroomeunl* sicr  et det er ine,en ting å molde
fra den libyske erken.

Det blir opplyst fra midtesten i :!,eg at 3 mil. ton militære forsynin-er
er  sendt til Ferypten siden fl(ntli.e:heten( beyndte i midtosten, I lopet
sv de" elete 2 år her br.t kree lagt 830 km. med jernbene
C),[ 5.600 km. med mecedamisert vei i Jeltest(n,

3  fly til ble odelt oe skadet over Multa i går.
DET FJeRNE ST17": Mel d in^.(ne i dee; forteller om  heftige kemper om  olje

kildene i urme, PA Irswedifronten,her'det funnet sted voldsomme trfmr
Fer i oe omkrinrr , oljcbyen Yenangyon På Sittengfronten er kineserne
1511tt ti;'en:t tilbeke fra sine stillinner lenes jernbanen mellom Toungo

og :Ierdeley, men de gjor folebsett  innbitt motstand. I nærheten ev gren
sen mot Siam meter  kineserne  krfti,r.e jepenske fremstet av tankavdelJne,er
i retning av Mendalsy. Det  foreeår voldsomme kemper på begge sid(r
her  det  vært store tap.

Alliert e  bombefly her for,tatt flere angrep på japanske stottepunkter
ved Rebaul pA Ny PA &ilipinene h=r det vært spredte sre:rep
ev stupbomb(fly mot Uorre,e,idore oe, fortsetter I det sydli ee Teeel
og Cebu,

1ORGE: Det blir meldt fr, iorg(  at  sjefen  for det tyske luftvåpen
Norge, general Stumpff, hcr forlet sitt hovedkvarter fre Oslo til Nerd.
Norge, Det  ventes  oe,set  at admirel Behm, som er sjef for den tyske flåte
1 iorge vil flytte sitt'hovedkverter nordover,  Mens  den tyske hærle'lelse
fremdeles  befinncr se- nmr Oslo, er underordnede kommandoer blitt oppret
tet forskjellJege eteder'l lendet,

Fra Sverige blir det mclIt ,t den norske oe, britisk reg jeringe edvokeb
Heffermel, nå har oversendt overeksekutor i. Goteborg et nytt memorandum

anlednime den sikkerhet pA 5 nil.kroner som de norske skipsredere hadde
mAttet stille ved beslecleenimeEn av dc nerske skip i, Goteborg til le1enio3
av eventuell erstatning.‘ Dett,  memor,Indum  blir betraktet  som  en forbere
delse til det endeli-e skritt  for A'få  erstetningsbelopt endelig, v:jo-t

vVv
LOKALT: Fllgende sirkulmre ble  den 14. april i år utsendt av Magnus

Olscn, Falvor Golbere:.JE",R'efrner Driseh:
Til kollev,er v,d  Universitetet,
Vi sekte i def, sjefen for  r,firke- oe Undervisningsdepertementet  oe le-

vertee ham felgende "Vi ber om å få forelegge felgende eak:  I en
del av den norske presse hur det vært offentliggjok.t en meddelelse om at
nå vil bere eymnElee e,er som er 11(dlemmer av eller sympetisertr m:1
få adgang til å te ck4emen altium. Eksamen artium er, bortsett fre uve-
sentlige undtak, forutsetnIne,en tiL adeng for universitctsstudict, Hvie
derfor den ,)ffentligjorte bestemmelse skulle bli gjennomfort, vil det
bety et heretter ble forst  og, fremst den  pQlitiakei.nnsttllin beste=ende
for edganf; til universitetsutdennelse, ikke som hittil evner og kunnska•
per. N., ville dermed he tutt vekk grunnforutsetniwen for  et vilenske
pelis  universitetsstudium og ha leist  en konflikt mcd universitetet av
meget elvorlig art. Vi her  funnet  et det er vår plikt, ellered:
sakens nåværende stedium å underrette depertementet om det syn som er
minnoli blandt professorene  or; semtidie sporre om det cr departee, ntets
hensikt å gjennomf e re ordningen." Depertementssjefin.sverte ut disse
meddelelser va blit  offentliglort ved en fell og at noen slike betin.
gelser  for  å få ed-ne  til å ta eksamen artium, som de som ver ncvnt i
avertissementene ikke vil bli krevet hverken i år eller  senere, 1»et ed .
gengen til å  fremstille see til ertium vil være fri for alle gymnesiester
som måtte onske det. Vi fikk bemyndielse til å bringe denne erkl,xe-inr;
videre.
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