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i4ynetena fr a Loudcn 19 , 5D•
Vu:STYRON ---Lerdag opplystes aS en stor styrke britiske torbefly la miner i

i fiendtlige larvann natt til lørdag. •Sartidig ble det meldt at kystkommandoens

fly  og marinena fly angrop fiendtlige skip utenfor.den nederlandske  kyst. - Jager

fly angrep jernbanemål i det okkuperte Prankrike. 5 bombefly savnes etter toktene,

Søndagens kommuniké fra det britiSke luftfartdepartement oPplyser at store styr-

kdr  bombefly i natt var over Syd- og Vest-Tyskland. n avdeling svære bombefly ara
eTrep mål ved Munchen og det opesto store branner. einannen avdeling angrep store

industrielle sentra i Saar-delen. -Samtidig var bsitiske jagerfly på et offensivt
tokt over tysk-okkuserte områder, De angres.lokomotiver og godstog. Fly fra kyst-

kommandoen angrep ficndtlige skis utanfor den nederlandske kyst. 16 britiske bm-
befly savnes. Det britiske flyvåsen kaster nå bomber somter 4,000 kg.

RUSaLAND  Det siste russieke kommunik4e om Stalingrad melder at' det fremdelas
tr vært  nærkemper og russiske trospar har ryddet flere gater for tyskere. Der

gis enkeltheter om kamper der to tyske in6nteribataljoner ble fullspendig ødelagt,
I pressemdldingor beter det at de voldsonste kamper blir utkjempet for å innta en

nøyde som behersker ovegangen over elven.  50  tyøke tånks ble kastet inn i slaget,

eg fienden tapte halvparten av dem før de til slutt inntok høyden. Russerne gikk
su til motangrp, og etter 5 timers kamper, fantes det ikke en tysker i-

gjan på høyden, nar undtas de falne og doende.
I Mosdok-onråddt Kaukasus er et tysk motangrap blitt avvist og fienden ble 19Ø-

Iart store tap. Tyskerne gjør også motangrep i Voronesj-avsnittet, for å forsoke
å avverge trusslen mot den sydlige Isærs flanke. :Loskvakommundkøet meldte i dag at

adissiske tropper har tilintatejort amtrent 4 tiondtlige infåntaribataljoner i de

siste kampene. Det er gatekanper i en by rser Vorensaj, - De russiske hærstyrker
vddlikeholder sitt press på deb, langs frontdn nord for Voronesj og det russiske

kokmuniké søndag melder at en stilling i Briansk -avsnittet er arobrat, og at fien-
den har lidt avære tap syd for Leningrad-

MIDTWT2F: Britiske bombefly rdttet tersdag et virkningefullt angrep mot et 2.00c
tons stort panserskip i den midtre del av hiddelhavet. Torpedoforendo fly har an-
grepet handelsskip nord for Tobruk. bet ble openåda fulltreffera på et stort og et
mindre skip. Patruljevirksomheten til lands fortsatte nett til lørdag, men det
var intet nytt å nelda om stillingon. haftvirksoulleten er (desså avtatt en de/.

'a:att"L11 lørdag ble Tobruk ahgrepet av flere allierte bombefly. Dotto er 5.  angro?
not irobruk løpet av 6 retter.

DST Be japanske sjostriaskretor i Stillehavet ber i disse dage
lidt sitt  57. nederlag. I dt emerikansk reerindkonnunik blir det neldt at ameri-
hånske flygende festninger mandag angrep en japansk slagflåto nord for Salomonøyene4

slagskip ble antakelig skadet, og eskadren trakk Seg tilbake i nordlig retning.
De amerikanske bombefly fortsatte de neste 5 •age å angripe de jasanske baser på
5J.lomonøyene.

Det australsko kommunikd meldte i Morees om virkningsfulle luftangrep mot japa-
dernes forsynineslinjer  p4  he, Guinea  oe-  gir en skildring av et særlig.kraftie an-
crep mot flyplassen vad" Lao.'

MADAGASKAPt: Britisko styrkar har fortsatt franrykningen rot bovedstaden. Det
britiske kommuuikd deldte lørdag at framry.,[ningen var blitt sinkut on del av vei-
ip2rringer, meh tr-Q;ene er nå koenet sl langt son  1d5  km. fra byen.

FTINLÅND Den finuke minister i ' Fashington har utUlt seg om F,innlands stilling
::rigoå. Han sat Finniand ønsker  a  slutta krIgen så snart gom trusslan mot dets

eksistens er evverget og en gainanti om en varig sikkerhei oppnåd1. - I diplomatis-

ke underhandlineer, sa ministdren, har monieketen av en separatfrad mellom Finnland
oss, Sovjetsarveldot vært brakt på band. Ikke noa forslag om fred dr imidlertid bliti
oversendt Finnland. Den finske ministdr sa til slutt at de finske tropper allerode
høsten  1941  hadde sihret den frontlinje som de sidon den tid har holdt, uten å trek .

kd seg tilbake eller å rykke framover. Kan understreket at ingen jøddforfølgelser
aller endrine i jedones stilling i Finnland har funnet stod.

SLheflleIGE= for at 71ohys bær kan bli brakt mot det franske folk, blir an-
tydet i erklæringer som ble avgitt av Lavol lordhg, Laval uttnite: Ilæren vil reddc
dJr franskd nasjon oe beskytte don not alld farer, også mot farer i vår midte. -
Vichy-regjerineen benyndiget lørdags kveld Laval til  å  avsette en hver sivil embeds-
monn som ihke gjør sin plikt.
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QUISLINGS LOV 011 TVANSORGANTSASJOT AV FOR2NINGR, ORGANISASJONER, M. V.
-

oo, 23. august d.å, trådte i kraft samme dag, men ble først offentligejort den 11.
_hbomber. Da denne lov ikke er nok kjent, finner vi å burde sitere noen av  §§.J
Av v 1: Organisasjoner og foreninger skal ledes i samsvar med de krav som hehsy-

het  til folkets og statens Telles gavn stiller. onrenriksde gt.  fører tilsyn meou
rt dette gjennomføres.

:‘v a A:  oTrorikedept. kan taeffo easlatrufr um en hver forføyring dom finnes n.,
,eddma"lor a gaennomføre at en orge.nasasjon:dTler foreningledes m samsver med S I.
lopt.-kan om nødvendig beslutte oppløsning av en organisasjon eller forening ogiike
pagningav dens midler. -- (2,-,jelder formoyminegn organisasjon eller forening fiVle
formol går inn under ot annet dents, lagblarade,°treffes beslutningen av vedkommende
l'ag-nep, i samrad med ]nrenriksdep, Parfoyniner kan ejennomføres uten hinder av
.e veatekter som gjeld.er eller ae-beaentninger sgm er,fattet 8:21‘.,y,1.k.. 0%=~3):il--3
efleJ.fbbantAv.sv1rksdmhøt eJIaar»eiltahUil- ',aa - - f-.

•
o - -- --" - -

•
.nvo-fla.sitt~:eg iaS-amSsetr4A‘ eLåvyæeee ren_ -or-no e - r und a mnærmnesdrmh.k.r

e ader åv nærineserganmsasJener mo _,cas å blf gylua akA,kj,,ennea,avmvieek.afagt!..dem.a e
inatil utgangen av 1943 er det ikke adn-nKtliem& :fielce seg-ut eller nedlegge Imverv
som noen imnehar innen ledeisen av sjabrt oorbund eller annen org. eller forening
see em kny,rtet til næringslmvet  ch:  tlen er nmringsinteresser.  --  Vadkommende fatg-
eop, kan palegge org. eller for. som nevnm i forste ledds a utføre dasse oppgaver.
1 forbindelse med sodant paleg, kan dep. iildele ore. eller for. den myndighet som
trenges for å gjennomføre oppauvan, -

Jv ;2 6: I samråd med Innenrikudcg. kan_aet dor. under hvis fakområde lormålet
for feakommende orgeiler mon  it.nger basfutte ut sh  hver sos gjernom si,u yrke,
sim boskjeftigelse eiler erhvemvsirtarasaf har bestemt tilknything til en organm-

sesjors-_eller forenirgs- formal,i og mao ntøviolngere av yiket eller geskjeftmael.-
fller M erafc gv intoressefellosskag ar  moeffeal av Veuk,  org. eller for.. --- ULea-
aamskont0 til org s  e lor  C armvar. SQM  oilltait første ledd eller hvori medlemsskap or
a,

t
roudt ved særskmIt ov an es rea te. st.mmo mv-ate  hm  er fastsatt for skatt a
tormue og imste_ct ti 0-!a. oz kommmne, -

AV 8:  Fioner vedk. fag.droLp. at nidler som tilhører en org' eller for, er dis-
'fne:-t i strid mea  7,  kan doo med Inneprakseep. samtykke besIlltte at disse helt
MLIer heavis kan inhdras til fordel for statskassen....

. ,.. meulet ' ,--.torg. ehfae. mon-., er pliktag til å motta hïerv sam tillitsmann
,.

. Rett tiI a krave seg frtett hal. aen„  acrm er fylt 65 ur older som_her
af -oe-  lytekneste som tillatsmann m ck-JU oidsram for aviiket nen er oppnevnt, uog ming,
ft  ar i.uur denna lcvs mreft-trehon.
_ Aye 1?:  Dan som overtrer aenne lev, oller forskrifter eller pålaud utferdiget
, mednOlu av loven, eller mbdod_fker fortib straffes med bøter inntil kr.  loo.000,-
rliee. med fengsel inntil  3  er, aller med Ye=m)-s-^ (1 10, fr overtredel‘se beg4tt av
hoen sem hir ar ael i ledelen aen,arg. elloe-for. kan org0 el}er for vhad pmmen
flogres menansvar for bo t e-araløpe:, flvart•  fdelse atter denne .,? forfølges euter
oaraffetrosesslovens rarlem om forsonusar,

Lovor  ble offentligjort nå fordi  nHd_lomnene  av  en rekke næringserganisasjoner
fozerhinear, som dyu var re otun u ponvnto i uolitisk øyemeo., (blfa. i forbin-
sa ned net patankta t rimo.u,..,og lartn t de -;,1/41,-:, 1 -r.g.;3r villO ‘.._ :,rakto seg sou.

Im;-, ' --I s'': ska-r;da _ ,, . ?d'laIoygnso,a:entligrlørejse skulle sette en
oppar IOT dette. Resultntet he amadlef:ad det-motsaYtb. novens ordlfd visie

»te;aligara rødvendirnaten av u organmeasjohones medlommer ga ledelsen klar be-
cject om hvilkon holhnIng da anntak.

_ Modlommen av de etørre erganisandener annan industri handel, bank og forsikrine
ner derfor no erklært everfor-slne onapaktlya forgund at'da ikka lenger Detrakter

oseiailnedleMnier-hvis det blar efert,longren i geres retA,t11 selv frmt-ba valge
eIhe tillltsmonn, ellar memhndand Plar ookyttat 2 politmsk øyemed.

litsverendo aksjonor in:5,em nødvandfg seamnst feratas av modlemmer innen andre
organieasjcner og foraninger.  _ .
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adlumme-no av do forskjellige orbeedurargonisasjonor har også i disse dare gått

til massautmeldelso av sino reapoktive forbånd. -Vi gjongir-don most banyttehe
form for disse utmaldelsern

"Til ..... forgund.
1 b000t av det st9 Or har rinfts4.tu4ola4lun  forver.ret ses katestrofalt for alle

faegfganaserte, zamumul.sam fa=dc,a.ma::: nar eafor, ass nyo, tahgo bvrder. ami
tross for dette nar dab-ekke mmrt muffe 'f. snorb avarkan evue eller vilja hos le-
aalsan av forbundat aller landnarranirasjonen til å bøte ga vanskelignetene._

lk, 'eg,or kakjent med at fac,oroenaleasjonahs na-{2renda ladelse akter å sende 23-
T(1,S,,litan.3jer til Hasj onal Sau-&imL-,.. "i7HirsT;sp-' o.Q- chirvod vil wtnyttu mitt ipedlwmze

:kap til o framma en politikk oO det Stridar mb't mIn innorste g overbovisninn la--
,na ';i1, maddelar jag horved nt

smItt nedlemsekap i ..,... forbund, er opphørt fra

nor wanto,' ova. rVv vvy.
Pa 8J=AR: Da2 kfUd= I . :'f, Ll '8e0 Lail: MOIVaRGE HOf D.8' NAlaISTISK2 OVERGR2P,

paS VI BAR.I STi2 - s..--

:YV.:GODS
-f:rzuet: Iidtland, Josoffrogate 409 -.»=ve-trivar 1:negbre-Eser (Jead1Mgere inrchaver av "Ilytt og Drukt", Citypasasjen.)

'ambormenstandene er st- ålat fra nyrdmenn som 6,r i fanesel åller lått hus
fg forbue bosleglagt, fbr sin patrmotiske ihast-1111114pskyld.
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Vi 011PFORD= bakhandlero cv Pramrate sam aolger boker å bryte all forbindelse
o.Pniforr KARALD S7ARTeDGT. 6, Han cr ved sloon av auks,jonarmus-

ansvarliz for sålge-r,av do DeLei pa høstens fzrsto bokauks3on.
any ååy.
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