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MIDTØSTEN: 4dniralitetet har i dag sendt ut et kommunikd om operasjonene  i'miaL
delhavet nylig, som resulterte i at forsyninger og forsterkninger er kommet fram
til Malta,. Det,heter her: Det har i de siste dage pågått sjørnilitære• operasjoner

den vestre,og midtre del av MiddelInvet. Disse operasjoner har endt med,at for-
syninger og.forsterkninger er nådd fram til Malta. til tross for at fienden hadde
konsentrert stridskrefter for å hindre gjennomfarten, Porsterknangene omfatter et'
bestemt antall jagerfly. Fienden .hade samlet on ubatavaeling, store mengder tOr-: -
pedobåter og stupbombeflyog betydelige 2-båtavdelinger midt i den farligste seilse
ledon i Middavet. En eskadre fientlige kryssere satte kursen utover fer å for-.
søke å  hindre den britiske konvoys gjennomfart, Enkadren kom imidlertid ikke på
skuddhold:,:men snudde om da den ble angrebet av britiske fly, Resultatet av flyan-
grepene er ukjent. På tilbakeveien til havnen ble de lientlige kryssere angrepet
av en britisk undervannsbå og det ble oponådd 2 torbedotroff. 2 fientlige ubåter
ble sikkert senket i disae trefninger. SoA tidligere meldt Lle det briliske hagar-
skip "Edgle" senket og den  9.400  tons store krysser "Manchester" ble skadet eg er
senere sunket. De båstander som fåenden har offenliggjort, er overdrevne, slut.‘
ter kommunikdet.

Dagens britiske kommunikf!' fra Kairo melder om fortsatt britisk patruljevirksom-
het, I hele gårangrep britiske bombefly fientlige transporter og leires Utenfor
Afrikakysten_senket britiska bnioefly  3  fientlige lektere, Natt. til torsdag ble
en flyplasd på Rodoslraftig bombet  ou  30 fly på bakken ble overstrodd med boMber.
HaVnen i Sollum og Tobrk ble-også hjemsokt.

RUSSLAND-- Det.stora slo.get em inngangsveiene til Stalingrad fortsetter, men  rus~.
serne har'gang på  gang  avslått le tyske angrep.- Hårdnakkede kamper pågår ved Don-
beyningen,.i området-Ved iüepenta Roek har forL  fram  flefe  2eserver. Uordiast
for Kotelnikewo har de tyske ancab tatt av og i flere områder er de blitt tvunget
over på defPnsiven. I'området yed \Toronesj har russerne utbygget fronten vest -
for Don og'haravantt de tyske forsek på å gjonerobs.e de tapte strninger-. Den.
siste rusaiske bedrift er••gjenerobringen av et jernbaneknutepunkt,

I Kaukasus har kampen spredd ce.gtil byen Mineralnyjawadj 9  =ligueP• offikring
580km. fra oljefeltene ved Grosnyj. - I VeSt-Kaukasus har det tyske hovedangrep -
stoppet (4p i'områdene ved .14aikop og Kraonodar, hvor det nå pågår voldsomme kamper
om elveovergangen, i-går greidde tyskorne å komme- seg over, me• russerna gikk4il-
motangrep og tilintetgjarde fiåndens tanks og infanteri på sydr2edden 9  Mens russer-
nes fly og artillera hamret los på fienden på llerdbredden av eiva.

DET FJERNE ØSTEN: Voldsomme slag fortoettel bå og ved Salomonøyene. De ameri-
kanske marinesoldater befester nå det terreng som de har vunnet på de tre øyene
som ligger i nærheten av 1agi. Amerikanerne har fått forsterkninger. -

Ifølge de siste muldin6yr har amerikanerne erobret den viktigo japanske flyplass
på Guadalkanaløya. Japanerne sendte i.morges  Ut  da meet fentastiske påstander i
forbindelse med dette slag. -Jaranerne påstår at mens de solv bare fikk et par skip
skadet og mistet 21 fly, skal do ha senket.  5 .alnerte kriusskip og in transTort-
skip, skadet 4 krigsskip og okutt ned 58 allierte fly. Det er ennå ikke blitt
sendt ut noen offisiell meldinr,men don amerikanske marineminister, oberst Knox,
uttalte i går, at hans intrykk av moldinger fra Solamonøyene, var gode.

Japanske skipsfartsbaser andre steder i det sydvestlige Stillehav har vært ut-
satt for voldsomme angrep av allierte bombeflys Amerikanske flygende festninger
har bombet skipene i Rabaulhavna, 4 japansks skip ble etterlatt i flammer og man
så at 3 sank. - Allierte bombeflT angrep japanske krigsskip oj transportfartøy
utenfor  Ny  Guinea, Men kunne ikke konstantere resultatet av angrepene.på grunn
av dårlig vær. En liten konvoy utenfor Timor ble også bombet. En hollandsk under
vannsbåt har torpodert to japanske forsyningsskip.

EN  AV DE STØRSTE MANNSRAPSKONTINGENTER som noen sinne er satt over Atlanterhavet
er ankommet i goa behold til do britisk3 syer. Overfarten •irorlop uton uhell.

I  er 66.000 medlemnor av fasist»artiet blitt utstott, og opprensningen
fortsetters Opprensningen har til hansikt å utvise av partiet alle de son har
vist seg vaklendeg hvor betydningslost Cet enn må ha vært.
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• Vi  bringer her en summar±sk  oVersikt over nazistenes overgrep på uniVersiteteti

Tre nAzister (H3,1ris AalHoel og Schnittler) er utneVnt til professoter uten
fakultetsinnstilling. Alle høyeserettsdommere tillike med to advokater erute-
Iukket fra det juridiske sensorutvalg,

Rektor. Seip er avsatt, Pro.2essorene Mohr, Sehreinar og Seip ble fengslet,
• Professor Seip sitter fremdeles fenuslet i Tyskland. "Minister" Skanche ble inn,

satt eom universitetets leder med rektors og det akademiske kollegivaw myndighet.
.Senere ble han avløst av "profassor" hoel. Det var denne• "etternølerne" (de stu-
denter som ikke ble immatrikullert 1, seotember 1941, mens Seip enmå var rektor)
måtte trykke i hånden sonere på hostan.

Skanche avsatte sMrutvalgene og disso skal heretter ikke velges av studentene,
Men -oppnevnes av rektor i samråd med NS Studenterfylkings Dermed er særutvalgene,
fellesutvalget og stud:ntersamskipnaden nasiiisert, (Smrutvalgenes formenn danner

-neMlig fellesutvalget og herfra tas studentenes representanter til samskipnaden,
hVer det forøvrig egså bare eitter 7:S-fo1k nå„) Medlemsskap i samskipnaden er
obligatorisk for alle aktive student,,Jr.(10v av 1.5/6-39,"

Statsstipendien b2e i år fwfseholdt NS-mediermer og det nye feliesutvalg fra-
tok endog enkelte stiperdiater de privatetipendier de allerede var tildelt. N34
medisinere har sluppe:: ventet.id på sine stidiekameraters bekostning.

-Bortsett fra dundragning av hoher 2.2å Unt-.-ersitetsbiblioteket og fengsling av
en manuduktør for kongevennlig -r:ropaganda under on forelesning, har'nazistene
nålikke grepet irn i det rent u-adcrvisningsnessige. (Universitetet har da også
beflittet seg på å undgå "fr;:ligo" emner. Staterettsoppgaven til juridisk første
•avd. i år var fseks, av ren historisk art,) Mers NS har tiltvunget seg en makt-
stilling (en eneveldig rektuf som selv opnevrer studentenes "tillitsmenn",)som
den nok vil bruke til ytterligere ::-J.msvar med sitt program, Det er så-

ledes bebudet endringer i studertercJ2dningon ved de fleste fakulteter, og hvor-
for er immatrikulleringen i år utsatt?

Taktivken blir vol også per don.etzmme som hittil: Å gå fram skritt for. skritt.

Det gjelder derfor:at de som vil ‘*.tudere ved Universitetet i høst er på' vakt.
HUSK DE INNG:EP SOM ALT ER OJOrCS V2:2 FORBEPEDT PA NYE OG BEDØM DISSE SOM TIL-

LEGG TIL DE GAMLE, vvy vVv.

BLOMSTERDEMONSTRASjONEN på _,ungens fe,e_selsdag den 3• angust, var meget

ket, Savel tyskere som,-våre hjemligo nazister fikk denne dag et tydelig bevis på
hvor avholdt vår kjære Konge art Fra alle deler av landet har vi fått meldinger
om at "erte"-blomstene ble ')året, og dotte ekaffet "våre gjester" og "det stats--
bmrande paxti" en travel dag, Dagen forløp dessverre ikke uten en rekke arresta-
sjoner og mulktfor?tlegg,

De som slapp med nultforelegg mottok folgende stensilerte skjema:
N, N2

...O.CeYk.“06¥'eø.4

forelegges herved for forseelae ^1ot S_traffelovens § 350 ved den
3, august 1942 å ha forstyrret den alminnelige fred og orden eller den
lovlige ferdsel ved på gatere i Cslo å ha båret blomster som demonstrasjon

-1 anledning ekskongens fødseledag,

å vedta en bot av 50,eo - fatl kronar

til statskassel: eller hvis boten ikke erlegges en straff av fengsel
i 15 femten dager - som blir å omsetto til fengsel på vann og brød,

Ststspolitiet, Oslo- og Lke=d„ don 3/8 - 1942,

Etter Statspolitisjofens ordre.
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