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1.7(J:::}1:rika. I gypt har de britiske og 1111e~te krfter i den ny
Eår meldea nm større searmuenstøt snr. TYF'k=le  bif  Cre-

vc. H. .kake Eed bc.tyde1ige tap etter volds=se  1-hndrpr nellem psnsenstyrker.
ro  slce t aio av tanks vnr ganske si I t--rsettsr de alltntes
o=J. tdiv  ned uforminsket kraft. Lette bomJteliv  erd, ct.,gerbeffibefl; nngrep

tyske stillinssr e , forlegninger flendes. heldt seg
kotakelitg på defentven luften, men fd:d5ts• eJent irt?rn et -ngrap mnt
en britisk stillin, Flyene ble drevet bort, dhn skutt nodn I olt
ble 22 t:teke maskiner ødelagt i løpet av gåTsdagen, og like mange skadet. 3
brilieke fly sti-Jr±2.es,
F:de e',Efl  Nore.vest fnr Stingrad "tvg.r lin=jenkn utvidet siht kampområde, o;
TLit ?:at  en ra*Le nye stillinger. St sted nar rt,eserne rykket =ran hela 60 kn.
ay,tsrh.e har satt i gang: flere harde mntti.ngrep 13: å aflerge den økende rus-
sitYie trusci not deres vestse finke. Under forsk ç i ene”obre en tapt

ble 850 rumenske offiserer og menige drettt. egså på-frontj: sdfor
St:ettfLnrad hr,r russerne øket sitt press slik at også tyskernes isndre flanke
er d fare. Det er t:skernes 1.nngel på reservister ecm hgx tvunE,et ttl å
svebre sine flanker til fordel for frontalangrap, samtidir POM disee angrep
inte i seLve tryan nå bare skjer på et enkelt sted om gangen. Ved 0r, konsen-
tdt.;:t ,Lngrep i Eår greide tyskerne på bekostning av store tap å rykke fram
le.pgs to geter, Alle andre stoder bli de holdt i sjakk. tt sted ble en hel
acJnijon tvokcre utslettet. - i Vest-Kaukaeus fortsetter russerne 5 nO aktive
opesjonar. Sydøst for Novorossisk har tyskerne Jeåttet trekke sag tironke
fra flere vilettga høyder scLl de erobret for noeh. LII stden. Ved 1..nsdk har
de ikke gjentat:: sine angrcp ctter at dares eihte e.rst "Ltle resuilatlosL

Kitier har utnevnt ganer-H. zix +.1.1 F7 elef =or gene:ralst-tb:;n
ett.n he,r f'ått i grnur J; dL_Htrein u-vw-ensteelser
neHcm haM Off Eltler angådnde på jstf-rentan jUt,

e'ne ;tetena. I det sydvastre Stillehav er 10 Y:ggplyoe kriasehtp s.:nket
e'oter de siste tre dagot.s kanoerad s- flonøyene. Tnrene for-

. dellr sec 2 ddstroyere sanket, 1 hanga:I nskip •ydrt)edert, 5 kr:ssere og 1
destroper sk:,,leb, 1 slagskip trutfet gv en stor benbo i scao tedse= er 4
o:t.e.rks:nske -ttrigsskip senket e'ler skadet. På Guac r de  Rld°1-LLflnske
trnpner rykket viåere fran både sydover og vestovpr. -00  har nå t l'enkeerobret
de etillinger som ble tm.tt av japanske landingstrc;per far nocn tid sidan.
På r:EtttGg.,Aro,a øker australierne sYct e..newske -paasa nJt de ,~gke
ger =cran Kokoda. 3 skip ned forsenincrer til :.aParetne er ødelagt. - Tokic- •
7:ieldingene om anerikanernes tap yed er like fn.ntartlek overdrevne
som meldingene etter slaget :g Herregitttl. o- Le fairske borgere

Kina har siden 1847 nydt gedt av den fitrdrel =":7 hvis de fergår Seg not
ets lover blir deres sak i sin helhet lohandist a:v de norske konsulære myn---
digheter. likbet med USA og Sterbhitannia har den norske regjering nå tila
skrevet den kinesiske regjaring og frasagt seg sine eksterritoriale rettig-
hetr i Kina, rettct

r.dritiske Moseito-bombeflY/., dagslys går et vellykket rLngrep mot
den YS:(3 ubåthavn i Ilensburg. Alle fly vendte uskadt tilbake til sine ba-

Nerd-Seotl;„nd. - Det opplyses nå i Italia at dot brøt ut ovcr 300 ilda-
branner etted• det siste britiske angrep:_met Lilano. Den italianske "bønn nar
brskt den tysk.a ensvarhaveh.de i Italia i forlegennet, og nan har måttet svare
at det for tideh stilles så store krav til luftvernet, ikke minst fra distrik
tere * vest-Auropa nt det fer tiden er unulig å gjste Doen forandring. Det
el trijr?*nertid kjent at ikke rtnare enn 25 <-; av det tyske luftvern 1. _•,:uropa er
stocirt og o.dkr'ng Bc-heJin,-Aonti.drisn skriver: Torpederin?.sn av dan
tyrke ferje `Preiteborg- har pesny reist spørsmålet on tyske soldater
re*se på perhsjon gjennom 2erjen t're.^tfltiteun.-ekk.a bet,...rttes:hå
lenge, og Svertge h.tIr ingen interesse av å stille skip til rådignet for en
s,k som er den totalt uvedkommende, og som kan føra landet-opp i ferviklinger
Kele trafikken med utenlandske soldaters gjennomreise er landsskadelig, og


