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Natten til Fredag fortsattesde tyske Anholdelsesaktioner over hele Kø
benhavn. Enkelte Steder kom det til Skudveksling. En krotvarig, men vold
som Kanonade, der hørtes over hele Østerbro skyldtes dog en Luftværnska—
non paa en tysk Forpostbaad Nord for Frihavnen, der pludselig gav Ild med
det Resultat, at en Skorsten beskadigedes.

— Vi gentager vor Advarsel fra i Gaar: Der snakkes alt for meget i Køben
havn. Megen Skade i de sidste Dage er allerede anrettet gennem Løsmundet—
hed, - mere kan følge efter. De tyske Politiaktioner, der er sluppet løs,
er en “Storoffensiv”, der ikke skal lettes af Folk, der mener at vide Be
sked om et eller andet Forhold eller ønsker at gøre sig interessante.

- Kl. 17.30 Fredag flygtede en Arrestant fra en tysk Patrulje udfor Ejen
dommen Vestre Farimagsgade 3 D. Tyskerne skød efter ham, men han undslap.
Derimod ramtes de forbipasserende Arbejdsmænd Peter Sørensen, Vester
gaardsvej og Kaj Hansen, Thorsgade.

Det bemærkes at denne udgave er en nøjagtig gengivelse af de - Til Statsbanefunktionærerne i Jylland er udsendt en Redegørelse for Be
originale blade, således at ortografien er bevaret, handlingen af danske Fanger i Værnemagtstog. Det hedder heri: “Ved Ekspe—

ligesom eventuelle varierende stavemåder og direkte fejlskrivninger dition af Værnemagtstog, der medfører danske Fanger, er det ved flere
Lejligheder kommet til Sammenstimlen, - saavel af Jernbanepersonel som

ogsaergengivetordret. af ganske uvedkommende Civilpersoner. En dansk Fange har den 13.ds. haft
Ljelighed til at meddele, at Statsbanernes Personale kunde gøre de paa

Redaktionen tager forbehold overfor eventuelle fejlagtige gæl dende en stor Tjeneste ved at medvirke til, at saadan Sammenstiml en
oplysninger vedr, enkelte personers forhold, som det illegale undgaas, idet det ellers maatte befrygtes, at der maatte indtræde en

Skærpelse af Fangernes Behandling, der i Almindelighed nu var upaaklage—
Information matte indeholde. lig. Der er fra Distriktets Side gennem Tysk Rigsbanes Befuldmægtigede

udvirket visse Lempelser med Hensyn til det Materiel, de paagældende skal
Redaktionen benytte. Der vil saaledes overalt, hvor dette er muligt blive stillet

dertil egnet Personvognsmateriel eller veludrustede ~1andskabsvogne til
Raadi ghed.
Dette Forhold skulde nødigt ændres ved utidig Nysgerrighed el. lign.
D’Herrer Stationschefer bedes derfor saa alvorligt som muligt søge at gø
re hele Personalet forstaaeligt, at det — rent bortset fra de evt, alvor
lige Følger for dem selv - tjener Fangernes Vel bedst ved energisk at
medvirke til, at saadanne Transporter foregaar saa ubemærket som muligt”.

- I Løbet af Fredagen blev der atter foretaget tyske Razziafr mod Hoved
banegaardens Garderobe og mod forskellige Kiosker rundt om~i København.

- I Anledning af en uheldig Notits i “Dansk Presse” indskærpes det, at
det paa det bestemteste er forbudt at omtale den danske Norgeshjælps rent
humanitære Arbejde.

- Anholdelserne i den sønderjyske “Jernbanesag” fortsættes, - sidst er
Remisearbejder Koch, Dragonvej i Tønder, blevet anholdt af Tyskerne.

— Tysk Politi, - saavel uniformeret som civilt - har i de sidste Dage fo
retaget Plyndringstogter i Ruinerne af den søndersprængte Villa paa
Strandvejen Nr. 184.

- Torsdag Aften var der Telefonbombe mod Hovedbanegaarden, uden at man
dog reagerede.

— En Tegner fra Thisted, der for nylig arresteredes, skulde forleden Dag
Trykt iNordiundes Bogtrykkeri føres fra Shellhuset til Frøslev. Da man kom til Korsør, gik der ingen

Indbundet af Fløistrups Bogbinderi Færge paa Grund af Minefaren. Tegneren foreslog da sine tyske Vogtere, at
de skulde spise Frokost sammen. Under maaltidet lykkedes de.t ham at flyg—
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te.

- Onsdag Aften var der Sabotage mod to Jernbanevogne, læsset med Plader
til Barakhuse, paa Nykøbing S.s Station. Da Brandvæsenet mødte op, blev
Slangerne skaaret over. Tyskerne aabnede derefter Ild mod Tilskuerne. In
gen ramtes.

- Oberst Lunri, Knabstrup, er blevet løsladt.

- SPECIELT til 8 og 29: De faar Besøg den 23. ds., - til 168: De faar Be
søg den 23. ds. om Aftenen.
Abonnenter paa Liste C (udsendes to Gange ugentligt) bedes undskylde, at
de i nogle Dage ikke har hørt fra os. Fra i Dag vil de modtage Inf. NN.
som før. Vi gentager, at ingen af Inf.NNs Lister er gaaet tabt, men for
skellige Begivenheder har gjort det ønskeligt, at Abonnenterne faar nye
Numre. Disse staar invendigt paa Konvolutterne. Visse Provinsabonnenter
vil i nær Fremtid faa Besøg. Den nøjagtige Dato vil blive de, meddelt et
Par Dage, i Forvejen.

- Torsdag Morgen tidlig blev der forsøgt Attentat mod Gôsh Tændstikfa
brikker paa Islands Brygge. Der skete en Eksplosion i Kedelhuset, men
Skaden var minimal. Man maa foreløbig gaa ud fra, at det drejér sig om
Schalburgtage. Sabotørerne skal gøres upopulære, bl.a. som Følge af Man
gel paa Tændstikker.

- Der er gaaet Rygter om, at Peter de Hemmer Gudme var blandt de arreste
rede ved Aktionen paa Gammel Kongevej. Vi kan dementere, alene af den
Grund, at Gudme befinder sig i Sikkerhed i Sverige, hvor han allerede
længe har opholdt sig.

- Sekretær Molin Viggo Nielsen fra Socialdemokratisk Forbund er blevet
anholdt af tysk Politi. Samtidig eftersøgte man Forlketingsmand Oluf
Carlsson, der ogsaa er Sekretær i Forbundet. Han blev ikke fundet.

forsøgte det tyske Politi at anholde en Mand, som sad paa
Trinaglen. Han vilde undløbe, men blev ramt i Døren af

Han naaede lige uden for paa Gaden, da et nyt Revolver-
til Jorden. Han v r dræbt, da Ambulancen kørte ham til

- Arkitekt Riis-Olsen, der er Medlem af et af Ministeriet nedsat Udvalg
til Behandling af Erstatninger til Værnemagten, er blevet arresteret af
Gestapo. Videre har Gestapo i Varde foretaget 11 Anholdelser efter’at en
Mand, der hed Boysen, var blevet skudt paa Gaden. Blandt de Anholdte er
en Mejeribestyrer, Stationsforstanderen og en Del Forretningsfolk. I Aa—
benraa er Dommerfuldmægtig Bondo-Svane anholdt.

— Endnu 200 Fanger er ført sydpaa fra Frøslev. Saavidt det har kunnet
konstateres er der hverken Politifolk, Grænsegendarmer eller saakaldte
“asociale Elementer” blandt de deporterede.

- SÆRMELDING: (FREDAG) Hilsen til Arnold, Hakon, Tøger, Jarl, Louis, Ni
kolaj, Marianne, Ulrik, Jette Olga, Werner, Tune, Zakarias, Caroline, An
na, Benny, Ernst, Bente, Else og Sigvard.

- VESTFRONTEN. Kun fire Dage efter at den amerikanske Jernring havde
lukket sig om Aachen, maatte Byens Forsvarere indstille Kampen. Fra Fre
dag Eftermiddag er Byen i Amerikanernes Hænder, som den første tyske Stor-

by, der er blevet erobret. I Dag beskyder tysk Artilleri Aachen.
De sidste Livstegn fra Aachens Besætning naaede den tyske Overkommando
over Radioen Fredag Kl. godt 13. I Radiomeddelelsen blev Situationen be
tegnet som meget alvorlig for Besætningen. Alle Forsøg paa at undsætte
Byen i det sidste Døgn før Erobringen slog Fjel. Natten til Fredag send
tesl6 tyske Flyvemaskiner ind over Aachen for at nedkaste Forsyninger.
Men kun faa naaede helt ind over Byen, og 5 vendte slet ikke tilbage.
Folkegrenadererne har lidt enorme Tab i de halsløse Stormangreb ind i de
amerikanske Veteraners velrettede Ild.
- ØSTFRONTEN: Et mægtigt Panserslag raser nu paa Hedestrækningerrie bag
den østpreussiske Grænse. Over en 40 km bred Front er Russerne, nu stødt
ind paa østpreussisk Omraade til en Dybde af ca. 20 km. mellem Fiskau og
Ebenrode. Hele det System af Skanser, der med saa meget Sved er blevet
udbygget, siden Russerne marcherede op langs Grænsen, er blevet rendt o
ver Ende, og i Tusindvis af Folkegrenaderer, som undslap det førsteStorm
løb, blev af S.A. og Partilederne bag Fronten jaget ud i forreste Linie
igen, hvor en stor Del udmattede og rædselslagne løb over til Russerne.
Den østpreussiske By Gimbinnen er umiddelbart truet ved det kraftige rus
siske Gennembrud, og samtidig har Russ~rne sat et stort anlagt Gennem—
brudsforsøg ind fra Syd, sandsynligvis for at naa Danzig og afskære hele
østpreussen. Dette Angreb har dog endnu ikke naaet preussisk Jord. Ved
Libau holder Tyskerne stadig deres Stillinger over for meget haardt rus
sisk Pres.

- SYD0STFRONTEN: Paa Sydøstfronten var Fredagen en sort Dag for Tysker
ne. De sidste Tyskere i Belgrad opgav Kampen, og Jugoslaviens Hovedstad
er i Russernes og Titotroppernes Hænder. 8000 Tyskere blev taget til Fan
ge. Paa den ungarske Krigsskueplads faldt Debrechen efter daglange Pan
serslag, og 11.000 Tyskere overgav sig. Debrechen er næst efter Budapest
det største Jernbane- og Vejknudepunkt i Ungarn. Den russiske Kile, som
fra Debrechen støder Nordpaa mod Karpaterpassene, er nu rykket 50 km.
frem og Afstanden til de forrester Patrul jer, som rykker frem fra Nord
er nu kun knap 100 km.
For at Bøde paa Trafikkaos’et i Ungarn, foranlediget af de ungarnske
Jernbanefolks Strejke, er der over den tyskkontrollerede ungarske Radio
rettet en indtrængende Opfordring til alle ungarske Lastbilejere om at
stille deres Køretøjer til Raadighed for Værnemagten. ,Endni~ har Opfor
dringen ikke givet det ønakede Resultat.

- ULYKKESTILFÆLDE~ Den tyske General Walther Schroth, der som officielt
meddelt er omkommet ved et Ulykkestilfælde, er Samtaleemnet i Tyskland i
Dag. Schroth var Medlem af den Folkedomstol, som dømte Kupmændene fra 20.
Juli til Døden ved Hængning, og man nærer ikke Tvivl om, at hans Død
skyldes et af de særlige Ulykkestilfælde, som kan ramme fremstaaende Mænd
i Tyskland. Man mener i tyske Militærkredse, at Schroth er blevet likvi
deret som den første af Folkedomstolens Medlemmer, og at flere vil følge
efter.

- FOLKESTORMEN. I Morgen Søndag holdes der over hele Tyskland Appeller
forFolkestormen, hvor Mændene i Alderen fra 16 til 60 skal møde for at
paahøre Brandtaler af partitro Frontofficerer, som har faaet et Par Da
ges Orlov af samme Grund. Appellerne skal ogsaa finde Sted i Invasions
omraadeI~ne i Vest til Trods for Myndighedernes egne Henstillinger til Be
folkningen om ikke at stimle sammen og derved udgøre Maal for de alliere

- Fredag Middag
Cafe “0dm” paa
et Revolverskud.
skud strakte ham
Shel 1—Huset.
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Den 19.ds. om Aftenen kom en ung Mand, Søn af Portneren ved St.Josephs
de Flyvere. Man mener imidlertid, at det vil virke uddannende paa Folke- Hospital gaaende aamen med sin Kæreste paa Vej ind til Hospitalet. Uden—
stormens Mandskab, hvis Appellerne bliver angrebet af Flyvere. for Porten blev de standset af en Schalburgmand, der forlangte at de de
I Østrig ham man nogen Betænkelighed ved at indkalde Folkestormen, idet res Legitimationskort. Den unge Pige frygtede et Voldtægtsforsøg og be
man frygter for at give Mændene i dette Omraade Vaaben i Hænde. gyndte at løbe. Schalburgmanden hævede Pistolen for at skyde efter hende,

men hendes Kæreste greb efter hans Arm og blev ramt af Skuddet. Han blev
haardt saaret.

Den 18.ds. spadserede den 3i-aarige Børge.C.Christensen, Worsaavej med
sin Kæreste, da en Mand paa gebrokkeng Dansk forlangte at se deres Legi—
timationskort. Da det ikke gik hurtigt nok, skød Manden Christensen i
Laaret. Kæresten stak i Løb, Manden forsøgte at indhente hende og truede
med at skyde, men hun undslap.

bet vides med nogenlunde Sikkerhed, at ca 6.000 Danskere sidder arreste
ret af Tyskerne, deraf 2200 i København. Resten sidder i Provinsen og i
Fængsler i Tyskland. De Politifolk, der blev arresteret den 19.September,
er ikke medregnet.

Finmekaniker Kaj Bjørn Jensen, Glostrup, Arne Brofeldt, Søn af Apoteker
B. og en Mand ved Navn Erland Linde, er blevet anholdt af Tyskerne. De
havde henvendt sig paa en opgiven Adre≤se for at hente Vaaben, men blev
medtaget af det tyske Politi. Under en Ransagning blev der fundet et
stort Vaabenlager hos Bjørn Jensen. Senere er Bjørn Jensens Svigerfader,
Axel Jensen, og Fru Bjørn Jensen blevet anholdt. Man mener, at Bjørn Jen
sen er angivet af en ca 50-aarige Kvinde “Sorte Anna”, der holder til paa
G1os~rup Politistation.

Den 20. er 200 Fanger overført til Tyskland fra Frøslev-Lejren.

Den sidste Uges Tid har Sabotører ført en Stikledning til en svær Ledning
til Benzindepotet i Kastrup Lufthavn. Sabotørerne “tappede” 80.000 Liter
Benzin uden at blive opdatet. Tyskerne bemærkede, at der forsvandt store
Benzinmængder fra Depotet, og da Sabotørerne kom under Vejr med, at Ty
skerne var ved at komme paa Sporet, trak de stikledningen tilbage. Det
betød imidlertid, at flere Tusinde Liter Benzin flød ud igennem Hullet,
der var boret i den svære Ledning, og Jorden omkring Ledningen blev gen
nemvædet ad Benzin. - Iøvrigt har Tyskerne beslaglagt et etort Tankanlæg
paa Hjørnet af Ægirsgade og Mimersgade.

I Helsinge har Tyskerne arresteret følgende: Den l7—aarige~Gartnermed-
hjælper Peter Marcker, den 33-aarige Maler Eval Klarskov Jørgensen, den
23—aarige Mekaniker Aage Hansen, den 23-aarige Bødkersvend Arne Chr.
Heinz, den 38-aarige Maskinarbejder Sv. Anker Emil Magnussen, det 20-aa-
rige Reservepostbud, Aage Walter Christiansen, den 25-aarige Slagtersvend
Chr.Hagen Hansen, den 34-aarige Tømrersvend Harald Hansen, den 25-aarige
Mekaniker Sv.Aa. Hansen og den 24-aarige Slagtersvend Poul Bernhard 01-
sen.

Fredag ved l3.Tiden blev en Mand, der sad og spiste i Kafe 0dm, Øster
brogade 72, beskudt af to Personer, der kom ind fra Gaden. Han forsøgte
at undslippe, men han blev ramt af 8 Skud i Nakken og Ryggen. Det tyske
Politi kom til, og Liget blev ført til Shelihuset.

Repræsentant Andersen, Hedebygade 17, blev, mens han kom gaaende paa Gl.
Jernbanvej, beskudt af en Schalburg-Mand. Han blev ført til Lazarettet
paa Nyelandsvej.
Politiinspektør Ejnar Mollerup, blev Natten mellem Fredag og Lørdag an—
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holdt af Tyskerne i sit Hjem i Nærheden af Damhussøen.

Redaktør Sigurd Thomsens Morder, Anker Due Petersen, sidder stadig Fæng
slet i Vestre Fængsel. Det kan nu oplyses, at Anker Due Petersen Mordaf
tenen efter Opfordring fulgte en SS-Mand ved Navn Axel Petersen til So
cialdemokratiets Bygning, hvor de ventede paa Sigurd Thomsen. Da han kom
ud fra Bygningen, fulgte de efter ham og skød ham ned. Axel Petersen har
været forsvundet siden.

Tidligt Lørdag Morgen blev en yngre Mand Carl Henriksen skudt ned paa Pe
ter Lykkesvej. Han blev kørt til Sundby Hospital, men var død ved Ankom
sten.

Paa Politigaarden hentede en Ambulance Lørdag Middag en ukendt Mand, der
havde flere Skudsaar. Han blev kørt til Militærlazarettet paa Nyelands
vej og var døende ved Indlæggelsen.
I Aftes blev Smed Eigil Sonimerniark fundet død i Frankrigsgade. Han var
blevet skudt.

Tidligt Lørdag Morgen foretog det tyske Sikkerhedspoliti en omfattende
Razzia i Aarhus, hvorunder der blev arresteret ca et halvt Hundrede Per
soner, væsentligt Folk, som tidligere har været idømt mindre Heftestraf
fe ved dansk Ret for illegal Virksomhed. Desuden arresteredes nogle af
de saakaldte “associale Elementer”.

I Randers har de lokale Nazister i Nat hævnet Kantinebestyrer Landau
Nielsen, der som bekendt blev likvideret forleden. De sprængte Restaurant
Bodega, Brødregade 17, i Luften. Hele Bygningen styrtede sammen, efter
at en Bombe var blevet kastet ind gennem et Vindue fra en forbikørende
Bil. Restauratør Christensens to Døtre og en lille Pige blev fundet un
der Ruinerne, men som ved et Mirakel var ingen af dem kommet tilskade.

I Hammeløv ved Kolding har Gestapo arresteret Stationsmester Erik Erik
sen, Banearbejder Jensen og Postmedhjælper Petersen. Journalist P.Jensen,
Sønderjyden i Haderslev, og Maler Brejning, skulde have været anholdt,
men det lykkedes for dem at forsvinde.

Montør Godtfredsen, Bergthorasgade 24 blev Søndag Aften skudt i Hovedet
i Issefjordsgade. Ved Ankomsten til Sundby Hospital var han død.

Ved l8.Tiden Søndag Aften truede en beruset Schalburg-Mand Gæsterne i Re
staurant “Vingaarden”. Værtinden telefonerede til Politigaarden, og to
Sommer-Folk fra Antonigades Politistation for ned gennem Lokalet med
trukne Revolvere, skød nogle Skud og ramte en fredelig Stamgæst. Poul
Mus, Værnedamsvej 18, der sank død ned paaBarstolen, mens Kuglerne fløj
om Hovedet paa Bartenderen, den berusede Schalburg—Mand var gaaet. Da Li
get var kørt bort, blev der ringet fra Politigaarden og givet Kafeens
Indehaverste en Undskyldning.

Schalburg-Korpset har forladt Tinghuset i Ringsted. Fremtidig bliver det
antagelig kun benyttet af det tyske Politi, der hidtil har brugt en Del
af første Etage. En tysk Politimajor, der har Kommandoen over en mindre
tysk Styrke, menes at ville faa hele Sjælland som Tjenesteomraade. I de
lokale Blade har der været indrykket en Bekendtgørelse, og i den medde
les det, at Schalburgkorpset ikke længere varetager “Ordens— og Politi—
tjeneste” i Byen. Tjenesten overlades derefter til Borgmesteren i Ring
sted. - I Aftentimerne vil der blive udsendt Militærpatrouiller.

De fleste er efterhaanden blevet klar over, at de danske Dagblade er un
derkastet Censur, men man er dog næppe alle Vegne helt klar over, hvor
detailleret Censurens Forskrifter efterhaanden er blevet. Der er nogle
Eksempler fra de sidste Dage: 2O.Oktober: Telegramniet om den finske
Statspoliticehfs Tilbagevenden til Finland fra Sverige maa ikke placeres
paa Forsiden. - Telegrammet fra New York via Bern om Pressemøde i Det
hvide Hus tilbagekaldes og maa ikke benyttes. - Telegrammet med Interna
tionale Informations Beretning fra Vestfrontens Nordfløj skal i sin Hel
hed bringes :paa Forsiden i samtlige københavnske Morgenblade. - Medde
lelsen om Præst som Leder af politisk Mordgruppe skal bringes af samtli
ge Blade, ogsaa de københavnske Aftenblade, derimod ikke af Middagsbla
dene. Meddelelsen skal placeres tospaltet paa Forsiden. Overskrift og
Manchet er obligatorisk. - 2O.Oktober: Artikler om Konferencen i Dunbar
ton Oaks skal bringes i de københavnske Blade Søndag den 22. og i Pro
vinsbladene Tirsdag den 24. De jyske Blade dog Onsdag den 25. medmindre
Bladene i den enkelte By er enige om at kunne bringe Artiklen Tirsdag.
Overskriften skal være trespaltet i de københavnske Blade. I Provinsbla
dene mindst tospaltet. Overskrift og Manchet obligatorisk. Første Bogstav
skal være Initial. Artiklens første Stykke skal sættes med halvfede Ty
per. Artiklens Underskrift, XX, skal bringes. - Berlin-Telegrammet om
tysk Modstand i Aachen skal bringes paa Forsiden i de københavnske Mor
genbiade. - Randers-Telegrammet om Bombeattentatet mod Restauratrion maa
kun benyttes af de Blade, der har Randers som Lokalomraade.

En tysk Patrouille anholdt 4 Mand i Grib Skov. De 4 Mand øvede sig i at
skyde med Maskinpistol. Der foreligger ikke nærmere om Sagen.

I Tønder har det tyske Politi arresteret Ekstraarbejder Axel J.Kock. Tra
fikassistent O.V.Nielsen, Tønder, er blevet løsladt fra Frøslevlejren.

I Lunderskov har man først nu faaet opklaret, at det tyske Politi Fredag
den 6.Oktober har arresteret den 47-aarige Portør N.C.Lings, Lunderskov,
og den 37-aarige Carl V.Olsen fra Dollerup ved Lunderskov. Det tyske Po
liti eftersøgte desuden flere andre danske Statsborgere, men man mener,
at de er forsvundet.

Overbetjent Sigvardsen, Helsingørgade, Hillerød, er rejst fra Byen, fordi
han for nogle Dage siden modtog en Krans. Man ved ikke, hvor han er rejst
hen, men har var kendt som Nazist.

Torsdag Middag foretog 4 revolverbevæbnede Mænd et hold-up mod Persona
let paa Sprængstoffabrikken i Jyderup. De forlangte Nøglerne til Lageret
og fjernede derefter 22.000 Sprænghætter.

Arkitekt ved Gentofte KonimunesBygningsinspektorat, Arkitekt Peter Arnold
Johansen, er blevet anholdt af det tyske Politi.

Det blev for nogen Tid siden meddelt, at de 197 Fanger fra Frøslevlejren
efterhaanden var sendt til Koncentrationslejren Stutthof ved Danzig. Det
viser sig nu, at de stadig befinder sig i Neues Gamme udenfor Hamborg.

SÆRMELDINGER: Lørdag: Hilsen til Tedaktøren fra Robert. Søndag: Hilsen
til Conny, Isobel, Mikkel, Aage, Peter, Gustav, Ditte og Berghild.

VESTFRONTEN: Efter Aachens Fald føler de amerikanske Tropper sig nu frem
i Terrænet øst for Stolberg, hvor der er livlige Patrouillekampe. Byen
WUrselen øst for Aachen har skiftet Ejer flere Gange og er for øjeblikket
paa tysk Haand.
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De tyske Tropper i Vestholland angribes nu fra tre Sider. En overrasken
de Offensiv kastede Tyskerne ud af deres Stillinger foran Hertogenbosch.
Syf for Scheldemundingen har Tyskerne maattet opgive Fort Friedrich Hen
drik, som fra Syd dominerede Indsejlingen til Antwerpen, og i Terrænet
foran Rosendaal har Tyskerne maattet trække sig 15 km tilbage overfor et
haardt engelsk-canadisk Pres. I Omraadet ved Burgunderporten er de forre
ste allierede Patrouiller nu naaet ind i en Afstand af en halv Snes Kilo—
meter fra Strassbourg.
SYD0STFRONTEN: I Ungarn er Situationen blevet endnu alvorligere for Ty
skerne. 50 km Nord for Debrechen er det store Jernbaneknudepunkt Nyire
gyhaza blevet erobret, og hurtige russiske Afdelinger er stødt videre
frem og har erobret Positioner kun 80 km fra de Styrker, som føres frem
fra Nord gennem Passene. Fremrykningen fortsættes, og hele den tyske Hær
i det nordøstlige Ungarn trues med Omrin.gning. Mindst lige saa alvorligt
for Tyskerne er en ny russisk Offensiv Nordvestfra Szoged-Omraadet. Den
ne Fremrykning har allerede naaet Donau paa en bred Front paa begge Sider
af Baja. Russerne bereder sig til at gaa over Floden, og der skabes her
ved en Mulighed for, at de ad denne Vej kan naa ind til østrigsk Omraade,
endnu før Kampene i Ungarn er afsluttet. Længere Syd paa har Tyskerne
maattet trække deres Tropper tilbage 70 km fra Belgrad. Forbindelseslin
jerne til denne Del af Fronten er nu saa udsatte for Partisanangreb, at
det varer 25 Dage, før en Forsendelse kan naa frem til Baserne Paa tysk
Omraade. Paa Dalmatiens Kyst har Tyskerne maattet rømme Ragusa.
0STFRONTEN: Kampene mod Øst staar nu langt inde paa østprøjsisk Oniraade.
Ved Tilsitz har Tyskerne maattet rømme det Brohoved paa den anden Side
Memelfioden, som skulde dække Tilsitz, og Russerne har nu Forsøg i Gang
paa at omgaa Byen til begge Sider. Stærke Afdelinger er i Færd med at gaa
over Floden. Længere mod Syd raser et stort Panserslag Syd for Gumbinnen.
Ogsaa denne By er nu truet. Byen Golda er blevet erobret og Russernes
Pansertropp~r søger nu at bane sig Vej frem ad Vejen Gumbinnen-Inster—
burg. De indsatte Enheder af Folkestormen lider meget svære Tab i Kampen
med Geværer mod de russiske Panservogne.
FOLKESTORM-APPEL: Søndag holdtes der over hele Tyskland Apeller over de
ny udskrevne Folkestormsmænd. Det blev overalt et meget broget Skue, idet
Mændene troppede op i de mest forskelligartede Paaklædninger. Efter at
Partifolk havde holdt Propagandataler, blev den infanterimæssige Uddan
nelse mange Steder begyndt med det samme under Ledelse af Underofficerer
fra Fronten og fra sidste Verdenskrig. I Mange Timer i Løbet af Søndagen
var de tyske Fabrikker udelukkende overladt til Vagtmandskabet og de u
denlandske Arbejdere, mens Appellen stod paa. Den Tid, der er brugt ved
Appellerne skal senere indhentes gennem Overarbejde uden Ekstrabetaling.
SLIEGTENS SIDSTE: Amerikanske Krigskorrespondenter har interviewet Gø
rings Tante, en gammel Dame ved Navn Fru Schuster, sombori en lille By
ved den tysk-hollandske Grænse. Fru Schuster udtalte bl.a. til Korrespon
denterne, at ingen i Familien kunde forstaa, hvordan Hermann var blevet
saa rig. Hun fortalte endvidere, at alle hendes mandlige Slægtninge var
faldet ved Fronten. Den eneste, der endnu levede var Hermann. — I Forbin
delse med Gøring kan iøvrigt nævnes, at en Tysker ved Navn Alcis Midel er
gaaet over den spanske Grænse. Han bragte en Række af Gørings kostbare
Malerier med sig. Malerierne stammer fra en Kunstsamling i Amsterdam. Nu
ønskede Gøering dem bragt i Sikkerhed, idet han naturligvis haaber, at
han senere kan sælge Billederne af de gamle Mestre.

SLUT

Mandag Aften ved 21.30 Tiden hentede Brandvæsenets Ambulance en Schal
burgmand, Gunnar Frederiksen, ved Frimurerlogen paa Blegdamsvej. Han var
blevet dræbt ved et Skud gennem Hovedet, og hans Lig blev ført til Nye—
landsvejs Lazaret.

Lørdag den 21. ved Halvtolv-Tiden passerede Viggo Christensen, Toldskri
vervej 24, Grønttorvet. Her forlangte 3 Mænd at se hans Legitimations
kort, og da de havde set Kortet, gik de med det. Da han protesterede,
sagde de, at de hellere maatte tage hans Cottoncoat ogsaa. De slog ham
i Hovedet, saa han besvimede, og da han var ved at komme til sig selv,
var de ved at trække Skjorten af ham. De slog ham i Hovedet, saa han igen
besvimede, og da han vaagnede paany, var Mændene borte. Han var da kun i-
ført Sokker og Sko. Tilfældige Mennesker kom ham til Hjælp.

“Fædrelandet”s Korrespondent i Esbjerg, fhv. Bogtrykker Kaj Olsen, er
blevet skudt i Skjoldsgade Mandag Morgen. Han kom gaaende sammen med sin
Kone, da der blev affyret 3-4 Skud imod ham. Olsen døde, inden han blev
bragt til Sygehuset. Han var Stikker, og der er tidligere søgt Attentat
mod ham.

Mandag Aften ved 20.Tiden foretog nogle Sommerfolk Razzia i Kvarteret om
kring Vesterport. De foretog Kropsvisitation paa Folk i Haab om at finde
Vaaben. Under Razziaen blev Arbejdsmand Ejnar Christensen, der var paavej
til sit Hjem i Nansensgade, opfordret til at standse. Han gik imidlertid
videre, og Sommerfolkene aabnede Ild mod ham. Han blev dødeligt saaret af
flere Skud i Halsen og blev ført til Feltlazarettet paa Nyelandsvej.

Lørdag Middag indbragte det tyske Hjælpepoliti en Mand til Politigaarden.
Han søgte at flygte i Porten, men under Flugten blev han ramt af Skud i
Hoved og Bryst og blev døende ført til Feltlazarettet paa Nyelandsvej.
Der er intet oplyst om Identitet eller Anhol del sesgrund.

Det danske Vagtkorps i Shelihuset har faaet Forstærkning af tyskvenlige
Polakker. De er som Danskerne iført SS-Uniform med sorte Skulderstropper,
Hagekors og Dødningehoved.

Gestapo har Tirsdag Morgen anholdt Formanden for Sømænden~s Idrætsfore
ning Børge Mikkelsen.

Under en Razzia Mandag Aften ved 22.Tiden paa Toftegaards Plads blev to
af Gestapos danske Hjælpere alvorligt saaret. De kom i Ildkamp med nogle
ukendte Mænd, som til Slut kastede en Haandgranat mod Gestapo—Danskernes
Bil. De to saarede blev bragt til Feltiazarettet paa Nyelandsvej.

Nogle Sommerfolk optog forleden Aften Forfølgelse af en Bil gennem Ve
stervoldgade. Paa Hjørnet af Farvergade kørte de i fuld Fart ind i Ud
gravriingenomkring det nye Bunkersanlæg. Bilen blev delvis ødelagt, og
den Bil. Sommerfolkene forfulgte, forsvandt i Mørket mod Søpavillonen.

I de sidste 3 Uger har Gestapo været meget virksom i Vejle. Der er arre
steret et stort Antal Personer, men hvor mange har man endnu ikke faaet
oplyst. I Byen har Harmen været særlig stor efter Anholdelsen af Sogne
præst Haldor Hald ved St.Johannes Kirken. Hvor han er taget, ved man end-
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nu ikke. Gestapo har iøvrigt været mindre heldig flere Steder, idet fle
re Nazister er blevet arresteret. Ved en anden Lejlighed skulde Gestapo
have fat i en Mand ved Navn Steffensen. De fik fat i en Person af det
samme Navn, men det viste sig, at det var den forkerte Mand. Den rigtige
flygtede, da han hørte det. Det var Konstruktør Steffensen, som senere
blev fanget. Gestapo tvang ham til at udlevere Nøglen til hans Bankboks,
hvorefter de tømte Boksen for Papirer. I Mølholm udenfor Vejle, hvor Ge
stapo har foretaget Anholdelser, er det en Dansker ved Navn Alfred Niel
sen, som har angivet Ofrene.

Redaktør Sigvald Christensen, “Social-Demokraten”, der to Gange har haft
Besøg af Gestapo i sit Hjem, er vel ankommet til Sverige sammen med Par
tisekretæren i Socialdemokratisk Forbund, Oluf Karlson, som ogsaa har væ
reteftersøgt af Gestapo.

Justitsminister Thune Jacobsen, der som tidligere omtalt sammen med sin
Kone og Søn er ankommet til Stockholm, har overfor svenske Blade hævdet,
at han var en god dansk Mand, der kun har villet sit Lands Vel. Efter Po
litiaktionen havde han været skygget af mystiske Personer og Sommerfolk
har aflagt Besøg i hans Hjem, hvor han dog ikke selv var tilstede. Han
følte sig truet paa Livet og besluttede derfor at flygte. Den danske Ra
dio fra Sverige har citeret en Udtalelse fra “Dagens Nyheter”, hvor Thune
Jacobsen skulde have udtalt, at han var ikke nogen Quisling. Det vilde
blive bevist efter Krigen.

Næsten hver Nat bliver der forøvet Sabotage mod de Biler, som kører for
Tyskerne til Vandel Flyveplads ved Vejle.

I Viborg har Gestapo arresteret en Mand fra Skovfogedskolen ved Asmind
Kloster.

Ry Højskole, der har været besat af Tyskerne i et Vinter og Sommerseme
ster, er nu blevet rømmet. Skolen er meget stærkt ødelagt, men Undervis
ningen vil dog blive optaget i Vinter. I Anledning af Tyskernes Rømning
af Højskolen, blev der overalt i Ry flaget, ligesom Højskolens eget Dan
nebrog gik til Tops.

Direktør P.Reinhold Hansen, Uraniavej 8, blev anholdt Fredag den 20. om
Morgenen.

Undersøgelsesudvalget meddeler: Vedr. Assistent Henning Leisted maa det
fastslaas, at der ikke er noget Grundlag for at rejse Anklage mod ham for
unationale Handlinger, men han sludrer lidt rigeligt. Der er efter Under
søgelse intet at bebrejde Assurandør Hans Henriksen. Der foreligger nu
Oplysninger, der godtgør, at Fru Else Illum har optraadt fuldt korrekt
under Fol kestrejken.

I Esbjerg har Tyskerne forlangt Fortegnelsen over Biler med Køretilladel—
se udleveret. Motorkoptorets Bestyrer, Bjørn Hardt, nægtede at udlevere
Kartoteket. Han blev anholdt, og Tyskerne førte derefter Kartoteket bort.

En Mand, der i Følge Legitimationskortet hedder Carl Henriksen, blev Fre
dag Nat skudt paa Peter Lykkesvej. Det menes, han er Stikker.

I Esbjerg har der været en Del Arrestationer af Formere og Maskinarbej
dere fra Hoffmanns Maskinfabrik og Maskinfabrikken Christola. Der fore
ligger ikke nærmere Enkeltheder om Grunden til Anholdelserne.

Lørdag og Søndag Nat var der en Del Skyderier i Københavns Udkanter. Det
var Sommerfolk, der havde besat Udfaldsvejene fra Byen. En Patrouille
vogn holder ind til en Side af Vejen, mens en Mand med Maskinpistol ta
ger Opstilling paa hver Side af Vejen. De standser al Trafik og undersø
ger derefter Vogne og Passagerer. Sommerfolkene skyder, hvis der ikke
standses, ogsaa naar Folk ikke har set, at der er Stoptegn.

Søndag Nät ved 4.Tiden var der to Bombeeksplosioner i Sydjysk Raffin Oil
paa Horsensvej i Vejle. Anlægget blev ødelagt, og der opstod Brand. Di
rektør Christensen, der bor ved Siden af Virksomheden, var blevet adva
ret. En svær Mur mellem selve Raffinaderiet og Kedelanlægget væltede, og
Anlægget blev ødelagt. Der er, saavidt man kan se, baade anvendt Spræng
og Fosforbomber. Der blev ødelagt en Del Olie, der tilhørte forskellige
af Byens Virksomheder. Sydjysk Raffin Oil tilhører Formanden for Handels-
foreningen af 1897 i Vejle, Købmand Victor Jensen. Skaden anslaas til ca
10.000 Kr.

Den 22. om Aftenen kørte Bademester Anders Vilh.Godtfredsen, Bergtoras
gade 24 i en Linie 4 Sammen med sin Kone. Ved Hovedbanegaarden kom en let
beruset Mand op paa Vognen. Han sang dels paa Dansk og dels paa Tysk “Alt
har vel en Ende —“, men talte rent Dansk. Han gjorde Tilnærmelser til Fru
Godtfredsen, men blev gjort opmærksom paa af Godtfredsen, at det var hans
Hustru, hvorpaa Manden fremsatte nogle Undskyldninger. Ved Islands Brygge
steg de alle tre af Sporvognen. Manden fulgte bagefter Ægteparret, der
gik til Gunløgsgade. Her kom han op paa Siden af Ægteparret, trak sin Re
volver og skød Godtfredsen gennem Halsen, saa han sank død om, hvorpaa
Manden forsvandt.

Den 20.ds. skød Tyskerne ved Vesterport den 22-aarige Esben Rasmussen,
Halmtorvet 59 og den l9-aarige Kaj Børge Elmquist, Thorsgade 1. Begge er
indlagt paa Kommunehospitalet.

Som Afslutning paa en Leder “Inside Denmark” skriver “Times”, at den Ja
lousi, som de professionelle Politikere i en vis Grad føler mod det dan
ske Frihedsraad, turde modvirkes at Bevidstheden om, at Raadet dannedes
for at imødegaa øjeblikkets Krav. Det har ingen politiske Ambitioner for
Tiden efter Freden og vil med Glæde overdrage Fremtidens Problemer til
Folkets normale Repræsentanter. Blandt dem, der er dybest engageret i
Modstandsbevægelsen, raader dog den Opfattelse, at des større Hensyn, der
bliver taget til de Erfaringer, der er gjort af Modstandsbevægelsens
Mænd, desto større bliver Udsigterne til en rolig politisk Udvikling ef
ter Sejren.

I Holland og Norge er Tyskerne i Færd med at beslaglægge private Folks
Cykler til Brug for Værnemagten. Man ved endnu ikke, hvorvidt lignende
Aktioner forberedes i Danmark. Kommer den, gaar det vel i første Omgang
ud over de Cykler, som findes paa Lager.

Resultatet af Tyskernes Razziaer rundt om i København, navnlig paa Ve
sterbro, har bevirket, at mange Mænd sover andre Steder i Byen.
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Natten mellem Tirsdag og Onsdag i forrige Uge anholdt det tyske Sikker
hedspoliti i Røde Kro: Arbejder Sv.Aa. Petersen, Lærling MartinJessen,
Medhjælper Holger Lej, Formand Dyrlund Petersen, Bagermester Hans Vagn
Hansen, Arbejdsmand Frantz Eskelund, Kontorist Niels Chr.Andersen, Ar
bejdsmand Fr.Christiansen og Elektriker Oscar Larsen. Dyrlund Petersen
var ikke hjemme ved det første Besøg, og det er kun i Følge Rygte, at han
senere skulde være blevet anholdt. I Ensted Kommune forsøgte Tyskerne at
anholde Lærer i Stubbæk, Chr. Lorentzen. Han slap imidlertid ud af et
Vindue.

I Randers har Tyskerne anholdt Centralmekaniker ved Jysk Telefoncentral
Marius Çhristensen Mariager, Prins Ottosvej i Kristrup.

Sognepræst Arne Christoffersen i Marvede Hyllinge paa Sjælland blev Tors
dag anholdt af det tyske Politi. Tyskerne mistænkte Præsten for at have
et Vaabenlager i Præstegaarden. Ikke alene Præstegaarden, men ogsaa beg
ge Sognets Kirker blev undersøgt af Tyskerne, der imidlertid ikke fandt
nogen Vaaben. Alligevel tog det tyske Politi Pastor Christoffersen, der
er en kendt Mand indenfor det nationale Ungdomsarbejde, med til Køben
havn, og man mener, at han i Øjeblikket sidder arresteret i Shellhuset.

Tidlig Tirsdag Morgen foretog det tyske Politi en Razzia i Fuglegaards
vænget 52. Der blev anholdt 4-5 Mand. Under Razziaer sprang Sporvejsfunk
tionær Aage Strecker ud ad et Vindue. Tyskerne opdagede ham imidlertid,
og han blev gennemboret af en halv Snes Kugler. Han blev ført til Felt-
lazarettet paa Nyelandsvej, men var ikke død ved Ankomsten. Hans Tilstand
menes dog at være haabløs.

VESTFRONTEN: Flere allierede Kolonner støder frem mod Herzogenbosch. Det
tyske Forsvar mangler Artilleri. Kun 1 af de 3 tyske Batterier ved Vlis—
singen skyder endnu. Et tysk Fort, der beherskede Antwerpens Havn, er
blevet taget. Næsten alle de tyske Tropper i Vestholland er blevet af
skaaret. I Aachen gaar den sidste Jagt efter tyske Snigskytter og Esschen
Nord for Antwerpen er blevet indtaget. Der er kun 8 km tilbage til Her
zogenbosch.
ØSTFRONTEN: De russiske Kolonner er avanceret 40 km mod Budapest og
staar nu 30 km fra den ungarske Hovedstad. I Jugoslavien er Somber blevet
taget. Nordvest for Beigrad er Russerne rykket ind i Gemlin. Finnerne
fortsætter Fremgangen paa forskellige Fronter. Pelkosenevi er blevet ta
get, og flere tyske Stillinger paa Petsamovejen er blevet stormet. Rus
serne har naaet Norges Grænse over en bred Front mellem Havet og Kirko
ness.

BURMA: De allierede er avanceret yderligere.

AACHEN: I den tyske Presse fra London Mandag Aften meddeltes det, at
der blandt de allierede Tropper, der var med til at indtage Aachen, var
mange Veteraner fra andre Krigsfronter. De havde tidligere oplevet, at
Civilbefolkningen flygtede for Krigen, men i Aachen søgte Befolkningen
ikke væk fra de tyske Linjer, men derimod over mod de amerikanske Linjer.
Tyske Flygtninge oplyser saaledes, at Nazipartiet gav Ordre til at eva
kuere Byen. Frysteri var paa 7 Timer. Nazisterne lovede baade Busser og
Transporttog, men over 10.000 Mennesker maatte vente 16 Timer uden Mad
eller Drikke, før der viste sig noget Tog. Togene kørte 30 km ud af Lin
jen og derefter maatte Befolkningen spadsere videre. Det samme var Til
fældet med Busserne. Nogle Steder i Byen kommanderede Gestapo og SS-Folk
Befolkningen ud i Lastbiler som Kvæg, hvorefter de plyndrede Husene. En
højtstaaende Nazist sagde, da nogle beklagede sig over Plyndringen: “Det
er vel bedre, vi faar det end Amerikanerne”. Flere Steder lokkede man
Folk frem ved at fortælle, at Forretningerne udleverede Brød uden Mærker,
eller ved at fortælle, at en Bunker skulde sprænges i Luften. Samtidig
forberedte Nazisterne deres Flugt. Nazisterne plyndrede baade Lejlighe
der og Forretninger under falske Luftalarmer, medens Civilbefolkningen
sad under Jorden og ventede paa Afblæsningen. Da Amerikanerne stillede
deres Ultimatum til Byen, valgte man 15 Mennesker, heraf 9 Kvinder, hvor
af 3 var frugtsommelige, 3 ældre Mænd og en gammel Præst, der var Ordfø
rer. Gestapochef Fuchs rasede mod Kvinderne og truede med at lade Mændene
skyde. De sidste Dage inden Overgivelsen levede den sidste Del af Civil—
befolkningen i Beskyttelsesrummene, indtil en amerikansk Stemme opfordre
de dem til at komme op i Lyset. En tysk Kvinde fortæller, at Amerikanerne
var venlige og høflige og endda bar deres Kufferter.

SL UT

ITALIEN: De allierede har haft yderligere Fremgang Syd for Bologna—Rimi
ni-Vejen og Syd for Forh.

ØSTRIG: Patrioterne har øget deres Virksomhed og har Kontrollen over
mindre Landomraader. Flere Steder er Borgmestrene blevet tvunget til at
adlyde Patrioternes Ordrer. Fra Tjekoslovakiet meddeles, at østrigske og
tjekoslovakiske Patrioter arbejder sammen i Kampen mod Nazisterne.

STILLEHAVET: Amerikanske Bombere har nedkastet 94 Tons Bomber over Min
danao.
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Chefen for De forenede Pakkassefabrikker, Vesterbrogade 95, Fabrikant
Malling-Olsen, blev Tirsdag Formmidag dræbt paa sit Kontor. Nogle unge
Mænd bad om at faa ham i Tale, og da de kom ind til ham, affyrede de fle
re Revolverskud mod ham. Motivet er ukendt. Efter alt at dømme, er det
et Schal burg-Mord.

Den 22-aarige Frøken Ulla Larsen fra Aalborg blev Tirsdag Eftermiddag
dræbt ved et Vaadeskud. Hun er Elev paa Ranum Seminarium, og da hun sam
men med nogle andre Elever gik hen ad Vejen langs Sportspladsen, blev hun
ramt af et Projektil. Tyske Soldater holdt Øvelser i Nærheden, og Skudet
kom herfra.

Paa Englandskajen i Odense eksploderede Natten til Tirsdag to kraftige
Bomber, og umiddelbart efter skete der endnu en Eksplosion i selve Havne-
bassinet udfor Næsbyhoved Skov. Bomberne var anbragt, hvor 6 tyske Hur—
tigbaade plejer at fortøje, men den paagældende Nat lagde de til længere
inde i Odense Havn.

Søndag Aften eksploderede 3 Bomber paa,Varde Banegaard. Sporene mod Nord
og mod Grindsted samt et Skiftespor til Nr.Nobel blev afbrudt. Skaderne
blev udbedret i Løbet af Mandagen.

I Ribe hørtes der ved 2.Tiden Natten til Mandag et Brag. Det var Jernba—
nens Vandbeholder, der blev sprængt i Luften. Der skete ikke større Ska
de, og Eksplosionen medførte ikke særlige Trafikvanskeligheder.

Tirsdag Aften blev Slagter Verner Petersen, P.Sabroesgade 19 i København
skudt i Underlivet paa Kongens Nytorv. Han blev ført til Kommunehospita
1 et.

Mandag har Gestapo foretaget omfattende Razziaer og Anholdelser i Viborg.
Ialt er der arresteret et halvt Hundrede Personer, og Tyskerne maatte be
slaglægge Afholdshotellet for at faa anbragt samtlige Arrestanter.

Blandt de anholdte kan nævnes Sekretær Skodshøj, Hedeselskabet, Kontor
assistent Frk.Kjeldsen, Hedeselskabet, Marius Thøgersen, Inkassator Per
Sorvad, Viborg Stiftstidende, Formanden for K.U. Typograf ~idersen, Vi
borg Stiftstidende, Typograf Jens Andersen, Læge Soetman, Bogtrykkér Bach
Larsen og Arkitekt Axel Petersen. Desuden eftersøgtes af Tyskerne Redak
tør Otto Rasmussen, Viborg Venstreblad, og Journalist Erik Danielsen, Vi
borg Stifts Folkeblad.

I Juni Maaned blev der i Næstved arresteret 5 Personer af det tyske Poli
ti. 4 er nu kommet paa fri Fod. Den 5, Købmand Østergaard, sidder stadig
arresteret.

I Gaar Morges blev Restauratør E.Madsen. Wibrandtsvej 55, skudt ned af
ukendte Mænd paa Hjørnet af Strandlodsvej og Øresundsvej, hvor han kom
cyklende. Han blev bragt til Sundby Hospital, men var død ved Ankomsten.

Paa Vanløse Skole henvendte det tyske Politi sig Mandag Eftermiddag paa
Skolens Kontor og udtrykte Ønske om at de vilde undersøge Skolebygningen.
Paa Skolens Loft fandt man 50 Senge og Madrasser. Det er iøvrigt et Be
redskabslager, som Skolen i Lighed med andre Kommuneskoler har. Det tyske
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Politi meddelte, at det var netop de “illegale” Senge og Madrasser, man
søgte efter. En Mand ved Navn Krogh, som laa skudt inde i Shellhuset hav
de opgivet, at dette Lager laa paa Skolens Loft. Skolebetjenten blev til
kaldt, men kunde kun oplyse, at han havde fundet Sengene og Madrasserne
sammen med en Del andre Ting. Han havde ikke faaet nogen Følgeseddel,
hvad han derimod havde faaet for de øvrige Varer. Tyskerne tog Skolebe
tjenten med og gav Viceskolebetienten Ordre til at blive paa Skolen, ind
til de kom tilbage for at hente “de illegale Sager”. Tyskerne kom igen
senere ppaa Eftermiddagen, men Skolebetjenten havde man ikke senere set
noget til.

En tysk Officer er i Gaar blevet skudt paa den af Værnemagten afspærrede
Del Af Christianshavns Vold ved Torvegade. Det drejer sig om Oberstløjt
nant, Dr.Blöcker. Han er ramt i Hjertet og døde paa Stedet.

I Aarhus Lystbaadehavn eksploderede forleden Dag en Bombe i en af Værne
magtens Køkkenbarakker. Senere paa Dagen eksploderede en anden Bombe i
en anden Barak. Barakken, der var ubeboet, nedbrændte.

Sidste Mandag undersøgte det tyske Politi alle de Motorvogne, der passe
rede Politigaarden. Føreren af en af de standsede Vogne, havde en Pistol
paasig. Det tyske Politi skød ham gennem Hoved og Bryst, hvorefter han
blev ført til Lazarettet.

To Fiskerbaade, der sigtes for at have besørget illegal Trafik til Sve
rige, er i Gaar blevet beslaglagt af Tyskerne. To Fiskere blev anholdt.

I Ribe har Gestapo eftersøgt en Søn af Bagermester Karkow. Sønnen var ik
ke hjemme, og Gestapo gav derefter Besked om, at hvis Sønnen ikke var
fundet i Løbet af 8 Dage, vilde Bagermesterens Ejendom blive sprængt i
Luften, og Bagermesteren selv vilde blive anholdt.

Mandag blev den paa Politigaarden internerede Kriminalbetjent Ib Larsen
afhentet af Gestapo og ført til Vestre Fængsel. Ved en Parole i Gaar paa
Politigaarden blev det antydet, at Anholdelsen stod i Forbindelse med
Overbetjent Spangtoftes Flugt, som tidligere er omtalt.

Tirsdag Morgen blev R.Ruesløkke og hans to Sønner taget i deres Hjem,
Prinsensgade 24 af Gestapo. Desuden er Forfatteren, Brobetjent Børge Mik
kelsen, anholdt paa Langebro Mandag Morgen.

En Del af INFORMATION’s Abonnenter har beklaget sig over Uregelmæssighe—
der i Posten i den senere Tid. Vi undskylder, men Aarsagen er “teknisk
Uheld”, som vi dog nu mener at have overstaaet.

S L U T.
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Ved Tysklands Besættelse af Danmark 9.April 1940 blev der oprettet en

saakaldt frivillig Overenskomst om Ordningen af det økonomiske Mellemvæ

rende mellem de to Lande. Der blev i Nationalbanken oprettet to Konti, en

omfattende Samhandel (Varebyttet), og en omfattende Værnemagtens Udgifter

her i Landet.

Det hele saa ret uskyldigt ud, men det viste sig dog snart, at Over

enskomsten blev brugt til den mest gennemførte Udplyndring af Danmark,

Historien kan opvise.

Værnemagts-Kontoen er i Dag 4 Milliarder Kroner. Kontoen taler for sig

selv.

Clearing-Kontoen rummer ved nærmere Eftersyn en Række Overraskelser.

Pr. l.Juli var Danmarks Tilgodehavende paa denne Konto 2,5 Milliarder Kr.

Hovedaarsagen til, at denne Skævhed er fremkommet, er, at Tyskland har

benyttet Clearingkontoen til meget andet end Betaling for Varer. Saaledes

udgør Understøttelsen af Paarørende af Waffen SS m.m. 200 Millioner Kr.

Beløb til særlige Formaal, Gesandtskab, Skoler o.s.v. 150 Mill.Kr.

Hjemsendt Løn for danske Arbejdere i Tyskland 250 Mill.Kr.

Leje og Reparation af Automobiler, Bjergningo.s.v. 100.Mill.Kr.

Af disse Beløb er de 200 Mill. Kr. til Waffen SS’S Paardrende og de

150 Mill, til Gesandtskabet de interessanteste.

Det maa være en meget stor Opgave, der paahviler det tyske Gesandt

skab, naar det kan bruge 35 Mill.Kr. om Aaret. Til Sammenligning kan det

oplyses, at det danske Udenrigsministeriums samlede Budget for Aaret

1943-44 var paa 5,5 Mill.Kr.

Ser man paa selve Varebyttet de’to Lande imellem, viser det sig, at

Danmark har maattet levere Landbrugsprodukter for 3,2 Milliarder Kr.. In

dustriprodukter for 1,3 Milliarder, Fisk for 500 Millioner Kroner. Endvi
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dere har der været forskellige Udgifter til Skibsfarten med 500 Millio

ner Kr.

En samlet Opgørelse af Kontoen viser et tysk Forbrug paa ialt 6,5 Mil

liarder (heraf reelle Varer 5 Milliarder) mod en Levring af tyske Varer

her til Landet paa 4 Miliarder Kroner, saaledes at det danske Tilgodeha

vende (Underskud paa Clearingkontoen) er paa 2,5 Milliarder Kroner.

Dertil kommer saa de 4 Milliarder Kroner paa Værnemagtskontoen.

Tyskerne har forlangt 9.000 danske Arbejdere tvangsudskrevet til Befæst

ningsarbejder. Kravet blev stillet de danske Myndigheder i Lørdags, og

saavidt man kan forstaa, skulde de 9.000 Mand bruges til Befæstningsar

bejder i Sydjylland, i det sydlige Sønderjylland og i Slesvig. Der har

paa Foranledning af Arbejdsministeriet været en Forhandling imellem Ar

bejdsgiverforeniflgefl og De samvirkende Fagforbund. Begge Organisationer

har absolut nægtet at være med til at opfylde de tyske Krav. I Arbejds

ministeriet nedlagde man i Dag Torsdag Arbejdet, idet man mener, at det

tyske Krav vil bevirke, at Grundlaget for Ministeriets Arbejdsomraade er

væk. Man er nu meget spændt paa, hvorledes Tyskerne vil fare frem. Det

ventes, at Tyskerne selv vil tvangsudskrive Arbejdskraft gennem Razziaer

paa Socialkontorer, paa Kaffebar’er og muligvis ved Karrerazziaer. Disse

Karrerazziaer vil naturligvis først og fremmest finde Sted paa Nørrebro

og Vesterbro. I samme Forbindelse har Dr.Best allerede antydet, at man

fra tysk Side vil skride til drastiske Forholdsregler efter at de danske

Myndigheder og Organisationer har nægtet at være medvirkende til at op

fylde det tyske Krav.

Den nye tyske Aktion, der er endnu et Led i den lange Kæde af brudte

Løfter overfor Danmark, er selvfølgelig først og fremmest et Udtryk for
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manglende Arbejdskraft i Tyskland. Samtidig er Aktionen et nyt Forsøg paa

at provokere den danske Hjemmefronts Styrker frem paa et Tidspunkt, der

vil passe Tyskernes, men ikke Danskernes Interesser. Derfor maa der adva

res kraftigt imod de tyske Provokationer. Der maa ikke strejkes, og der

maa absolut ikke slaas til paa anden Maade før der foreligger udtrykkeli

ge Ordrer herom. Tyskerne er nu absolut indstillet paa, at Danmark er Ge

stapos eneste tiloversblevne Tumleplads, og det er øjensynligt derfor

Hensigten at spille paa hele det Register, som Tyskerne ejer af Terror

og ødelæggelseslyst. Hvis Patrioterne griber for tidligt til Vaaben imod

Tyskerne, kan det gøre ubodelig Skade. Man maa vente til Signalet kommer,

og da skal der nok blive givet Anledning til at gøre op med de tyske

Vol dsmænd.

Som forleden meddelt i INFORMATION har Tyskerne planlagt en større Cykle

razzia i København. I Løbet af Torsdag skred Tyskerne til en omfattende

Aktion nod de københavnske Cykleforretninger. Aktionen begyndte tidligt

om Morgenen med en Appel i Shellhuset, hvor alle SS- og Hjælpepolitistyr—

ker var samlet. Kort efter Appellen kørte Cykle- og Bilpatrouiller rundt

i hele Byen og satte Vagt ved Cykleforretningerne og beslaglagde deres

deres Lagre. Det hele skete i Løbet af en Times Tid. I Cykleforretninger

ne er der posteret tyske Soldater, og er der en Kunde, der ringer op,

faar han det Svar, at Forretningen foreløbig er lukket. Hvis man vil have

sin Cykle til Reparation, faar man et Gevær stukket i Maven. I nogle Til

fælde har Tyskerne ogsaa stjaalet alle Cyklerne i de offentlige Stativer

rundt omkring i Hovedstaden, men man ved endnu ikke, om det er et Led i

Aktionen, eller kun et Udtryk for overdreven Tjenesteiver. Det er imid

lertid en Kendsgerning, at Tyskerne har aflagt Plyndringsvisitter i fle
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re store Foretagenders Cyklekældre, og man venter ogsaa, at private Cyk

lekældre vil blive gennemsøgt i de nærmeste Dage. Man antager, at de

stjaalne Cykler skal bruges til de nye Folkestormsmænd. - Det fortælles

ogsaa, at Cyklerne skal sendes til Vestfronten, saa Soldaterne der hurti

gere kan komme hjem.

Selv Værnemageren Werner Grundahl Hansen undgik ikke at faa Besøg af

sine Venner, og hans Lager blev ryddet paa samme Maade, som det skete i

Byens øvrige Cykleforretninger. - Senere paa Eftermiddagen viste det sig,

at den tyske Tjenesteiver havde spillet dem et Puds. Patrouillerne havde

kun haft Ordre til at “beslaglægge” færdige Cykler, men mange Steder hav

de de fjernet Reservedele og Tilbehør. De maatte saa paa den igen og for

søgte senere paa Eftermiddagen at finde ud ~f, hvad der tilhørte hvem.

Fra Den 3O.Aug,1943 til 1.Sep.44 forøvede Nazisterne nedenstaaende Drab
og Drabsforsøg paa danske Statsborgere, mod hvem der ikke i Forvejen var
rejst Sigtelse af nogen Art. De paagældende skulde blot likvideres, enten
som Følge af deres Sindelag eller som Hævn for et eller andet. For en
Rækkes Vedkommende er det rene Tilfældigheder, der gjorde, at de blev Of
re for Nazisternes Mordplaner:
30/8 1943: Redaktør C.H.Clemmensen, fundet dræbt ved Lundtoftevej.
27/12 Student Børge Andersen, dræbt ved Skud i Skindergade.
30/12 Folketingsmand Axel Møller forsøgt dræbt paa la Cpursvej 6.
30/12 Folketingsmand Kraft, saaret ved Skud, Vendersgade 28.
31/1 44 Kaptajn Brockenhuus Schack, beskudtmed Maskinpistoler, Tor

kel Badensvej.
31/1 “ Politibetjent Falkenaa, dræbt ved Maskinpistol, Randbølvej.
14/2 “ Professor Warburg, beskudt med Pistoler, Fr.d.5.Vej.
15/2 Elektromekaniker V.E.Petersen, saaret ved Pistolskud paa Nye

landsvej.
4/3 “ Kaptajn Mackeprang, dræbt ved Pistolskud, Vintersvej.

21/3 “ Landsretssagfører P.Hjermind, søgt dræbt, Nicolaj Plads 26.
23/3 Redaktør Sigurd Thomsen, dræbt ved Pistolskud i Nr.Farimags

gade.
24/4 “ Kommunelæge Stefan Jørgensen, drævt ved Pistolskud, Vælde

gaardsvej 6.
28/4 Reservepolitibetjent Sarauw og Højberg, beskudt paa Nicolaj

Plads.
28/4 Politibetjent Caspersen, dræbt ved Pistolskud paa Højbroplads.
29/4 Ingeniør Viggo Børsholt, dræbt ved Pistolskud paa C.F.Richs

vej.
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13/5 1944: Driftsleder Jetsmar, dræbt ved Pistolskud i Skelbækgade.
13/5 Inspektør Petersen, dræbt ved Pistolskud i Cafe Scandia, Ve

sterbrogade.
18/5 Overpolitibetjent Jørgensen, saaret ved Pistolskud, Nørrebro

gade.
19/7 “ Skotøjsarbejder E.R.Andersen, dræbt ved Pistolskud, Egilsgade

18.
21/7 “ Kordegn Asbo, dræbt ved Pistolskud, Naboløs.
25/7 “ Købmand V.T.G.Jensen, dræbt ved Pistolskud, Strandvejen 98.
1/8 “ Guldsmed Skaanstrøm, dræbt ved Pistolskud, Kultorvet 13.
1/8 “ Tjener Sauerberg, søgt dræbt ved Pistolskud, Istedgade 98.
1/8 Restauratør E.Frederiksen, dræbt ved Pistolskud, Istedgade 98.
8/8 “ Arbejdsmand T.T.Jørgensen, dræbt ved Pistolskud, Rantzausgade.

10/8 “ CB-Betjent Aage Jensen dræbt ved Pistolskud Hortensiavej 1.
11/8 Redaktør C.Helweg Larsen søgt dræbt ved Pistolskud, Nørrevold-

gade 10.
18/8 “ Kaptajn Zeeman, dræbt ved Pistolskud, Landerslevvej 29, Bag

sværd.
23/9 Slagtermester C.C.Sørensen, saaret ved Pistolskud. Dybbølsga

de 56.
23/8 “ Barber V.V.Hansen, dræbt ved Pistolskud, Lembergsgade 5.
4/1 Pastor Kaj Munk, fundet dræbt ved Pistolskud paa Landevejen

ved Hørbylunde Bakker ved Silkeborg.
6/1 Læge Wahigreen Vigholt, dræbt ved Pistolskud, Schweizerplads

7, Slagelse.
3/2 “ Landsretssagfører H.Christensen, dræbt ved Pistolskud, Skovvej

44, Aarhus.
3/3 Adjunkt Foged, søgt dræbt ved Pistolskud, Aarestrupvej 20, 0-

dense.
3/3 “ Reservepolitibetjent H.S.Nielsen, saaret ved Bombe, Flakhaven,

Odense.
3/3 “ Reservepolitibetjent Johansen dræbt ved Bombe, Flakhaven, 0-

dense.
9/4 “ Lektor Ibsen, dræbt ved Pistolskud, Hovedvej 1, Slagelse.

26/5 “ Bankdirektør Hoffman, saaret ved Pistolskud paa Hoimhuset i
Odense.

26/5 Trælasthandler Hein, dræbt ved Pistolskud, Østergade, Odense.
2/7 “ Grosserer R.E.Hansen, dræbt ved Pistolskud, Kongensgade 9, 0-

dense.
2/8 Billedskærer BUlow, dræbt ved Pistolskud, Stubbedamsvej 28,

Hel singør.

Listen omfatter ikke tyske Henrettelser eller Personer, der er omkommet
ved Bombning eller Schalburgtage, eller som er blevet skudt under Udfø
relse af en eller anden Opgave eller som Følge af overdreven Tjenestiv
righed fra Vagtsoldaters Side.

Siden Aktionen mod Politiet har Gestapo og deres danske Hjælpere haft saa
travlt med at opretholde “Ro og Orden”, at de for en Tid har indskrænket
sig til at skyde løs til højre og venstre, naar de er ude paa en af de
res saakaldte “Inspektionsrunder”. Vi skal senere bringe en Oversigt over
den sidste Tids Nedskydninger paa Maa og Faa. København kommer om Aftenen
mere og mere til at ligne en fuldstændig uddød By. Man kan vandre Gade op
og Gade ned uden at træffe et Menneske - men det er maaske det, der har
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været Meningen med det hele.

Brandvæsenets Radiosendere er blevet plomberet efter Krav fra Tyskerne.
Dette betyder, at man ikke længere fra Hovedstationen pr.Radio kan diri
gere Røgdykkerne og de øvrige Vogne fra et Brandsted direkte til det næ—
s te.

Et Skib i Øresund beskød Onsdag Hellerup Havn. Fra Skibet blev der sendt
en Baad ind mod Land, men Baaden blev beskudt, og Skibet besvarede der
efter Ilden. Nogen Tid senere sejlede Skibet bort.

Onsdag Aften var der et voldsomt Skyderi ved Garderhusarkasernen paa ø
sterbrogade, medens der samtidig blev sendt Patrouiller rundt i Kvarte
ret. En Pikkolo, Palle Sternberg, Kirsteinsgade 5, der sammen med det Par
Kammerater stod paa St.Jacobs Plads, gav sig til at løbe, da Tyskerne
kom. Han blev ramt af et Skud i det ene Ben og ført til Rigshospitalet.

Den ungarske Handelsattache, Dr.Gabriel Czaerkas kom ikke til Stockholm
sammen med Gesandtskabets øvrige Personale, og han er antagelig blevet
skudt ned af Tyskerne. For et Par Dage siden saa man i Shellhuset en
mørk, jyjamaklædt Mand, der blev lagt i Kiste, og det er nu blevet be
kreftet, at Liget var Dr.Czaerkas.

Købmand Johs.Querdrup, Nørremøllevej 1, Viborg, er Mandag taget af Gesta
po.

Gestapo i Aarhus har i de sidste Dage faaet en Forstærkning paa 60 Mand.
Hele den nye Styrke var udkommanderet til øvelse i Viborg for nogle Dage
siden, og Maalet syntes at have været de flest mulige Arrestationer. Iøv
rigt er der blevet arresteret en Del ~danske Statsborgere overalt i Jyl
land i den senere Tid. Følgende fra Aarhus er blevet arresteret: Farve-
handler Helmuth Schledermann Olsen, Langelandsgade 9, Gymnasleelev Arne
Hølveg Mikkelsen, Vesterbros Torv, Maskinarbejder Knud Sørensen, Fisker-
gade 75, Arbejdsmand Lars Gaardmand, Læsøgade 8, Chauffør Sv. Bue Sort,
Randersvej 7, Konstruktør Eigil Søndergaard Jensen, Jyllands Alle 7, Køb
mand Frede Storegaard, Søndergade 15. Handelsskoleelev Knud Vilstrup Pe
dersen, Hans Brogesgade 43. Endvidere har Gestapo arresteret Skovfoged
aspirant Knud Christiansen, Holt Plantage, Herning, Lærerne Thorvald Johs.
Poulsen, Bjerregrav og Chr.Eriksen, Hejring. - Fra Vestre Luftværnskom—
mando er Alf Petersen, Sejrøgade 8 og Arbejdsmand Bjarne Jensen, Nørrega
de 16, blevet arresteret.

Brdr.Mogens og H.H.Tolstrup, Boghandler Sv.Therkildsen, Herning, Barber
mester Erling Nielsen, Videbæk og Gæstgiver Chr.A.Brask fra Astrup ved
Vamb er ogsaa blevet taget af Gestapo.

I Gaar hentede Revolvermænd i Varedirektoratet det fuldstændige Kartotek
over Bilgummi i Danmark, antagelig af Frygt for, at Tyskerne skal ekspro
priere Dækkene.

Under Gestapo-Stormen paa Fuglegaardsvænget blev der dræbt to Mænd. Spor—
vognskonduktør Aage Stricker og Litau, som forleden undslap under en Ef
tersøgning i sit Hjem.

Den 21-aarige Anna Sofie Larsen, der var ansat paa Dagmarhus og som var
Telefondame paa STB, har forleden begaaet Selvmord i Ballerup. Hun anto
ges for at være Stikker.

Der har i Nørresundby Natten til Onsdag været to voldsomme Brande. Kl.2O
opstod der Ild i Gaarden ved Fragtbilstationen, hvorved 4 Lastbiler
brændte. Ilden bredte sig til en Vulkaniseringsanstalt, hvorved 50 Bil-
dæk blev ødelagt. Under Ildebranden sprang 3 Bomber paa A.C.Nielsens Vej—
materialefabrik. Flere Biler og et stort Tømmerlager brændte.

I Aarhus er Gestapo i guld Gang med Karrerazziaer. Særligt er man ude ef
ter Ejendomme hvor der udlejes Værelser i Tagetagen.

Desværre er det lykkedes Gestapo at sikre sig en fuldstændig Fortegnelse
over alle Studenter ved Aarhus Universitet. Paa Grundlag af Universite
tets Lister er de i de sidste Dage blevet foretaget en Række Aktioner,
og man venter, at disse vil blive fortsat i de kommende Dage.

I Sønderjylland har Skansearbejderne i.nogen Tid været standset, da Ar
bejdet gik for langsomt og var for dyrt. En Familie paa 4 Medlemmer hav
de saaledes en Indtægt paa 100 Kroner om Dagen uden at de blev overan
strengt, Nu skal Organisation Todt overtage Arbejdet. Der bygges Tankfæl
der, sættes Pigtraad og indrettes Kanonstillinger og Stillinger til Anti—
1 uftskyts.

Mandag Eftermiddag eksploderede nogle Landminer i Terrænet omkring Mari
nebefæstningen ved Marselisborg Skov ved Aarhus. Eksplosionerne kunde hø
res over store Dele af Byen.

I Gaar Morges skød Vagtposterne ved Shellhuset paa en ung Mand, der kom
for at spørge efter sin Fader, som Tyskerne har anholdt. Netop da den un
ge Mand vilde nærme sig Pigtraadsspærringen, aabnede Vagterne Ild mod
nogle Mennesker, som stod et Stykke borte. Den unge Mand blev ramt af et
Skud og maatte køres til Kommunehospitalet. Det var Arbejdsmand Andersen
fra Holmestien 13. Episoden er iøvrigt et udmærket Bevis paa, hvor ner
vøse Tyskerne efterhaanden er blevet.

Under den tyske Folkestorms-Appel i Søndags nægtede flere Folkestormsaf
delinger i Berlin at adlyde de nazistiske Paroler. Der blev udsendt et
illegalt Flyveblad, hvori det hed, at tvinger Nazisterne Civilbefolknin
gen til at k~ipe, bliver det imod Hitler og hans Nazislæng, Kampen vil
blive ført. Iøvrigt stillede gamle Mænd og unge Knægte op i slidte og
pjaltede Arbejdsklæder. Enkelte havde Vinterfrakke paa, men Resten stod
og knagfrøs i Kulden. Ingen havde Militærstøvler, og deres Udstyr i det
hele taget var saa miserabelt at man anser det for givet, at Nazisterne
vil bruge Civilbefolkningen som regulær Kanonføde. Nazifunktionærerne var
derimod i tykke Frakker og var anderledes velnærede og godt i Stand end
Befol knirigen.

Fra Mecklenburg meddeles det, at Arbejderne i en af de underjordiske Fa
brikker er blevet angrebet af en frygtelig Hovedpine, der har gjort dem
uarbejdsdygtige. I en anden Fabrik blev alle Arbejderne pludselig blinde.

SLUT
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Der er~endnu ikke fundet nogen Løsning paa Problemet med Hensyn til de
9.000 Arbejdere, som Tyskerne har krævet tvangsudskrevet til Befæstnings
anlæggene i Jylland - men der er heller ikke sket nogen Eksplosion. Fra
tysk Side synes man nu — efter i Starten at have truet med voldsomme For
holdsregler - at tage Sagen mere roligt, og man har ladet sig forlyde
med, at en Løsning haster ikke saa forfærdelig meget. Noget tyder paa,
at man nøjes med at tage de Arbejdere, man kan faa til den sædvanlige
Pris: 6 Kr. i Timen.

I Gaar ventede man imidlertid hos de danske Myndigheder en hurtig og dra
stisk Aktion efter det danske Nej - der var en Selvfølge. Arbejdsministe
riets Personale, der i Fantasien saa sig selv sendt til Jylland i Stedet
for de forlangte Arbejdere, forlod Kontorerne i Løbet af Eftermiddagen,
fordi man ikke vilde være med til den tekniske Gennemførelse af en even
tuel Tvangsudskrivning. Ogsaa Centralarbejdsanvisningskontorerne lukkede.
Begge disse Institutioner har dog atter i Dag genoptaget Arbejdet..

Paa flere Handelsskoler, bl.a. Niels 5rocks Handelshøjskole har man
standset Undervisningen foreløbig, medens alle Kurser for mandlige stude
rende paa Musikkonservatoriet allerede. i nogen Tid har været indstillet.

•Rygterne om, at Tyskerne allerede var begyndt at hente Arbejdskraft,
stammer fra nogle tyske Razziaer efter “Varieforbrydere”, der om Morgenen
fandt Sted paa Nørrebro, Christianshavn og i Adelgade-Kvarteret. Der sy
nes under disse Razziaer at være en Tendens til som “Vaneforbrydere” og
saa at klassificere Personer, der tidligere under dansk Retspleje har
faaet mindre Domme for illegal Virksomhed.

Saavidt man foreløbig har kunnet konstatere, var der imellem de arreste
rede Torsdag i hvert Fakd 2 af denne Kategori.

De tyske “Cykle-Indkøb”, der som officielt meddelt skete “paa Grundlag
af Forordningen om Leverancer og Ydelser til den tyske Værnemagt”, var
præget af vild Forvirring. I nogle Forretninger tog Tyskerne saavel alle
færdige Cykler som Reservedele, Dynamolygter, almindelige Lygter o.s.v.
Andre Steder “nøjedes” man med Dæk og Slanger. I flere Tilfælde blev Cyk
lister - ogsaa kvindelige - standset udenfor Forretningerne og tvunget
til at aflevere deres Cykler. At der i adskillige Butikker~ogsaa blev
konfiskeret Radioapparater, synes at være et Udslag af individuelt Lieb
haver Gadebilledet fik et nyt Islæt af Repræsentanter for Herrefolket,
der kørte rundt paa smaa højrøde Dame-Letvægtere.

Københavnerhumøret havde — trods Tabet af Cyklerne - en stor Dag. De
stjaalne Cykler udnævntes straks til “Hitlers hemmelige Vaaben”. Man reg
ner med, at Fæstningen Europa nu er saa lille, at al Færdsel indenfor
dens Mure kan foregaa paa Cykle. Da Cyklerne menes at skulle benyttes til
den nye Folkestorm, maa man - siger Københavnerne - regne med, at ogsaa
Rullestolsforretningerne beslaglægges, saaledes at Oldinge-Hæren kan gø
res mobil.

Iøvrigt har Tyskerne ikke taget i Betragtning ved den sidste Beslaglæg
gelse, at Cyklerne absolut ikke egner sig til Krigsbrug. Erfaringen vi
ser, at Militærcykler skal være bygget paa en speciel Maade og af spe
cielt Materiale. De røvede Cykler, der for Størstepartens Vedkommende er
forsynet med Erstatningsgummi og Slanger, vil næppe kunne holde mere end
en Maaneds Tid. Men det er maaske ogsaa tilstrækkeligt.
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En pikant Enkelthed i Cykle—Aktionen: Den tyske Handelsdelegation, der
for faa Dage siden har forhandlet i Danmark, vidste Besked om, hvad der
var planlagt, men forhandlede ikke desto mindre videre, bl.a. om øget
Indførsle af tyske Cykler til Danmark.

Ogsaa paa Fyn var Tyskerne ude efter Cykler i Gaar, saaledes har de fjer
net et meget stort Cyklelager fra Schmidt & Co.s Fabrik i Odense. Under
“Opkøbene” var der store Opløb i Nørregade, hvor Værnemagten maatte fore
tage drastiske Afspærringer.

Foreløbig har Tyskerne oplagret de røvede Cykler i København paa Rosen
borg Ekscerserplads.

Tyskerne er nu begyndt at interessere sig for vor Frugthøst. De har fore
løbig forlangt af faa 3.000 Tons Æbler af allerbedste Kvalitet. Ikke saa
faa Frugtavlere er interesseret i at sælge til Tyskerne, der betaler 5
Øre mere pr kg end Maksimalprisen paa Hjemmemarkedet. Eksportørerne synes
dog at være stærkt tilbageholdende med Salget af ~Ebler til Tyskerne, idet
de er ængstelige for, at de ikke naar at faa Pengene hjem fra Tyskland.
Der gaar nemlig for Tiden 2-3 Maaneder, før Clearing-Betaling sker fra
Nationalbanken. De løber derfor ikke gerne en saa stor Risiko, men en Del
af de mest emsige agter at overføre Risikoen paa Producenterne, saa dis
se først faar Betaling, hvis Eksportørerne faar Pengene hjem fra Tysk
land.

Den danske Læge, Dr. Henrik Dam, har modtaget den halve medicinske Nobel-
pris for sin Opdagelse af K-Vitaminet. Denne Meddelelse undertryktes
Torsdagaf den tyske Censur.

Der er i Dag blevet fundet endnu en Kuffert med Ligrester. Det skete i
Krogen mellem Langebro og Kommunens Badeanstalt. En afBrovagterne havde
lagt Mærke til en meget medtaget Kuffert, der laa i Vandet. Da den blev
fisket op, viste det sig, at den indeholdt Arme og Ben fra en Kvinde. Ef
ter alt at dømme maa dette Fund sættes i Forbindelse med Fundet af Lig-
dele i Christianshavns Kanal og i Hellerup. I saa Tilfælde drejer det sig
om de sidste Rester af den tyske Feltmadras fra Østerbro. Det er dog ikke
udelukket, at det kan dreje sig om et nyt Mord. Retsmedicinsk Institut er
gaaet i Gang med en nærmere Undersøgelse af Fundet.

Som omtalt blev to Mænd for nogle Dage siden saaret, da det tyske Politi
skød efter en Flygtning fra Shellhuset. Det lykkedes Manden at undslippe.
Bag denne Tildragelse ligger følgende Kendsgerninger:

En ung Mand ved Navn Kaj Mathiesen blev sidste Fredag i Randers anholdt
af det tyske Politi. For lleden skulde han føres til Shelihuset. Paa Ve
jen fra Hovedbanegaarden bad han de ledsagende Gestapofolk om Tilladelse
til at købe en Barbermaskine under Henvisning til, at det nu nok kunde
vare længe, inden han atter kom paa fri Fod. Tilladelsen blev givet, og
den Gestapomand, som Mathiesen var lænket til, gik med ind i en Forret
ning i Nærheden af Shellhuset. Her lykkedes det imidlertid Mathiesen at
faa givet Gestapomanden et saa voldsomt Næveslag, at han styrtede om. I
Forvejen havde Mathiesen sikret sig, at han kunde faa sin Haand vristet
ud af Armlænkens Rem. Han flygtede efterladende den bevidstløse Gestapo-
mand paa Gulvet. Ude paa Gaden blev han beskudt af de andre Gestapofolk,
men de opnaaede kun at ramme sagesløse forbipasserende. Mathiesen er nu

i Sikkerhed.

Løjtnant Jørgen Lauritsen, den tidligere Leder af Kastrup Flyveplads, er
omkommet ved en Flyveulykke i Sverige. Han flygtede i sin Tid over Sun
det og blev derefter Flyver i Sverige. Nedstyrtningsulykken, hvorved hele
Besætningen blev dræbt, skete den 15. September.

Fra tysk Side er der blevet klaget over, at Mørklægningsbestemmelserne
ikke overholdes. Man forbeholder sig at ordne dette Forhold “efter egne
Metoder”. Fra dansk Side vil man nu instruere Vagtværnene i de forskel
lige By.er om at overvaage Bestemmelsernes Overholdelse.

Revolvermænd har atter besøgt Vareforsyningsdirektoratet, og denne Gang
fjernet Personale-Fortegnelserne. Personalet behøver dog ikke at nære no
gen Ængstelse af denne Grund.

Kommunelærerinde Elna la Cour Halved, hvis Mand opholder sig i Sverige,
er blevet anholdt af Tyskerne.

Der har været Indbrud i Po1itistation~n paa Bernstorffsvej, som ligger
tom efter at være forladt af Tyskerne.

Tyskerne har i den sidste Uge fordelt en Pjece: “En Ordre fra London -

og Resultatet” til samtlige Husstande i Danmark. Det oplyses i denne
Tryksag, at det skulde være London, der gav den polske Modstandsbevægel
se Ordre’ til at begynde Oprøret mod Tyskerne i Warszawa, medens det i
Virkeligheden var Polakkerne selv, der stik imod alle Ordrer skred til
Aktion paa et for tidligt Tidspunkt.

Paa De Danske Oliemøller har Revolvermænd afhentet 17 tomme Benzintrom
ler.

Det tyske Politi har hentet Posten i Sølvtorvets Kiosk og efter to Dages
Undersøgelse lagt den tilbage igen.

I Haderslev har Tyskerne beslagt en Række Lejligheder tilhørende Politi
folk, der er bortrejst.

Odense Teater var i Aftes ude for “Telefonbomber”. Et Kvarter før Spille-
tiden skete der en Opringning til Teaterkafeen, hvori det blev meddelt,
at der var lagt tidsindstillede Bomber flere Steder i Teaterbygningen.
Der blev foretaget en Afspærring, og man besluttede at evakuere Teatret.
De aminkede og kostumerede Skuespillere maatte begive sig over paa Grand
Hotel. Midt under hele Virvaret blev der blæst Alarmtilstand, og der
fandt store Overflyvninger Sted. Man mener, at der er Tale om en Demon
stration mod den norske Forestilling “Per Gynt”.

Natten til Torsdag skete der fem Sprængninger paa Jernbanelinjen Aarhus
Hesselager. Ved en Undersøgelse af Banelegemet paa denne Strækning fandt
man 9 ueksploderede Bomber.

Torsdag Aften sprængtes Sporet mellem Skanderborg og Hylke.
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Under en Flyvervarsling Natten til Torsdag har Nakskov Skibsværft været
Genstand for Sabotage. En halv Snes bevæbnede og maskerede Mænd krøb i
Mørket over et Plankeværk, ovérraskede Vagterne og lukkede dem inde i et
Vagtlokale. Der blev anbragt Bomber paa en stor tysk Damper, som skulde
afleveres fra Værftet. Ved Eksplosionen blev Maskinrunimet ødelagt. Sabo—
tørerne havde overklippet alle Telefonledninger til Værftet, saa Vagt-
mandskabet ikke kunde slaa Alarm.

Nakskov Skibsværft har ikke tidligere været ude for Sabotage.

Skibsmæglerfirmaet Wonsild & Søn, Amaliegade 39, erhvervede for to Maa—
neder siden samtlige Transporter for Organisation Todt samt Værnemagten
og Krigsmarine-Stelle. Disse Forretninger udførtes tidligere af den her
værende Flensburg-Skibsn~gler Hermann Knop, der altsaa nu er blevet “ud—
konkurreret”. Det skal være Befragter Jensen hos Wonsild & Søn, der har
slidt Trapperne hos Tyskerne for at opnaa disse Forretninger. Wonsild &
Søn har fornylig afsluttet Transporten af 25.000 Tons Cement fra Limfjor
den til Sønderjylland. Fragtnævnet er gennem Henvendelse fra W.&.S. tvun
get til at stille dansk Tonnage til Disposition for disse Transporter,
hvilket selvfølgelig gaar ud iver Transporten af livsnødvendige Varer
fra Jylland til København.

Numrene 191 - 476 - 338 - 344 — 376 — 438 kan afvente Besøg i Løbet af
Mandagen.

Tyskerne har i de sidste Dage foretaget Razziaer over hele Landet og har
anholdt en lang Række danske Statsborgere. Det er ikke alene i København,
der er foretaget en lang Række Arrestationer - INFORMATION har tidligere
bragt Lister over Danskere, der er blevet taget af Tyskerne, og vi kan
tilføje, at følgende er ført til Kolding: Andersen, Jens Peter Egebjerg,
5/7 16 og Petersen, Carl Nissen, 17/8 o7.

Desuden har Gestapo i Viborg udover de Mennesker, der blev bragt forle
den Dag, anholdt: Arbejdsmand P.Overgaard, Frøken Jensen, Mogensgade. De
er ført til Aarhus.

Fru Læge Jacobsen, der blev anholdt af Gestapo, blev løsladt efter ca to
Timers Forløb. Desuden er en Del Viborgensere eftersøgt, men dem har Ge
stapo endnu ikke fundet.

Fra Vestre Fængsel til Frøslev Lejren er følgende blevet overført i de
sidste Dage:

Laboratorieass.Chr.Ingvard Bech Andersen, Mathildevej 10, København.
Kontorist Karl Duelund Andersen, Vendersgade 27. Kbhn.
Blikkenslager Poul Winther Andersen, Vendersgade 27. Kbhn.
Smed Hans Ib Bentsen, Ndr.Fasanvej 203. Kbhn.
Forlagsbogh. Elkan Fr.Vald.Bierborg, Barsehøj 9. Hellerup.
Kedelsmed Sigurd Gunnar Brag, H.Ibsensvej 44. Kbhn.
Maskinarbejder Martin Jensen Bundgaard, Bentzonsvej 18. Kbhn.
Børstenbinder Cai Aage Caspersen, Hillerødgade 40. Kbhn.
Maler Karl Jul Dahl, Pindosgade 48. Kbhn.
Kontorist Ole Vagn Ebbesen, Vasehøjvej 4. Chl.
Maler Poul Georg Fjord Hansen, Rundholnien 25. Vanløse.
stud.art. Svend Harder, Bendzvej 2, Kbhn.
Arbejdsmand Jørgen Heisterborg, Henrik Holms Boulevard 31 A. Rødovre.

Tømrer Erland Emil Holmberg, Sindshvilevej 3. Kbhn.
Maler Arne Iversen, Jernbanealle 5 C. Vanløse.
Korrespondent Niels Valdemar Jensen, H.C.ørstedsvej 41 A. V
stud.polit Ove GUnther Jessen, Forhaabningsholmsalle 27. Kbhn.
Redaktør Niels Emil Jørgensen, Sverigesgade 24. Kbhn.
Møbelfabrikant Albert Ernst Marx Kestler, Sofus Bauditzvej 1. Chl.
Konstruktør Vagn Frost Marker Kjeldsen, do.
Matros Carl Holger Larsen, Holmbladsgade 107. Kbhn.
Kontorist Frode Sonne Larsen, Valdemarsvej 81. Roskilde.
Arbejdsmand Mogens Larsen, Gustav Johansensvej 43, Kbhn.
Remisearbejder Svend Ole Hans Larsen, Matthæusgade 16. Kbhn.
Bager Anders Helmuth Lindegaard, Voltersgade 14. Kbhn.
Kaptajn Jørgen Martens, Bjergtoften 8. Hellerup.
stud.niag. Eigil Metz Mørch, Jul Valentinersvej 8. Kbhn.
Fabriksarbejder Albert Børge Nielsen, Jydeholmen 21. Vanløse.
Handelslærlign Flemming Engelbrech6 Nielsen, Jernbanegade 33.
Peter Chr.Johs.Nielsen, Sindshvilevej 24 A. Kbhn.
Maskinarbejder Carl Helmer Olsen, Hyltebjerg Alle 37. Vanløse.
Gert Ingvard Olsen, Rudolph Bergsgade ~7. Kbhn.
Farvehandler Jacob Gorm Petersen, Hellig Korsvej 28 A. Roskilde.
Politibetjent Niels Langkilde Rasmussen, Himmerlandsvej 12. Kbhn.
Frisør Kresten Jensen Ringgaard, Vendersgade 27. Kbhn.
Lagerforvalter Jørgen Frithjof Rosted, Fjordvej 4. Roskilde.
Maskinarbejder Aksel Johs. Bali Sørensen, Silkeborgvej 160. Aarhus.
Fisker Kai Viggo Sørensen, Sct.Hansgade 6. Kbhn.
Maskinarbejder Orla Varn Varntoft. Aalekistevej 94. Vanløse.

Iøvrigt har Tyskerne løsladt følgende:

Otto Valdemar Nielsen, født 9/12 03.
Niels Marinus Knudsen, født 18/6 24.
Ejnar Ove Rasmussen, født 27/5 1910.
Niels Aage Bjerre Christensen, f. 15/5 26.
Palle Georg Heinrich Gøtze, f. 6/6 25.
Eiler Hempel-Jørgensen, f. 12/7 23.
Anders Larsen, f. 12/9 12.
Aksel Nielsen, f. 26/6 14.
Jørgen Møller Nielsen, f. 10/10 91.
Fr.Logan Nørgaard, f.lO/6 22.
Ernst Georg Poulsen, f.l6/2.ll.
Regnar Sommer, f.l7/6 21.
Olaf Henning Kaj Kratholnitf.lO/3 08.
Viggo Pedersen, f.l/ll 12.
Poul Chr.Christensen, født 24/11 20.
Jens Ejnar Ellekjær, født 9/7 88.
Anders Hansen, f. 16/6 96.
Jørgen Anton Johansen, f.25/8 22.
Hans Engelbrecht, f.24/2 11.
Henning Knud Nielsen, 19/6 24.
Jørgen Nissen, f.1O/3 24.
Sigrid Stampe Petersen, f.6/6 92.
Per Leif Salomon, f.7/ll.2O.
John Vilh. Thøgersen—Jensen, f.8/3 24.

(Vi bringerflere Navne i Morgen)

Roskilde.
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For nogle Aar siden, mens Tyskerne var paavej til Magtens Tinde, og vore
hjemlige Nazister og LS’ere allerede havde begyndt at se sig selv paa Mi
nistertaburetterne, overtog Konjunktur— og Chancerytteren Frede Jordan i
Aalborg Ledelsen af det nystartede Dagblad “Folket”s Hovedredaktion i
Silkeborg. Hans brovtende Facon og haanlige, overlegne Stil passede for
trinligt til det nye System, mens hans Nuanceringer var dog en Kende for
skrap, selv for “Folket”. Han forlod dette Organ og dukkede senere op i
Hr.Bangsteds Garde ved “Fædrelandet”. Men ogsaa her lagde Hr.Jordans per
sonlige Ambitioner sig i Vejen for hans videre Fart mod Magteris Tinde.
Saa slog han sig paa det professionelle Rakkerarbejde. I nogen Tid var
det ham, der skrev de Artikler, som Tyskerne gennem RD tvangsindlagde i
de danske Blade. - Samtidig dyrkede han for Alvor de nye Bekendtskaber,
han havde stiftet under sit Arbejde i Nationens Tjeneste. En ny Side af
Hr.Jordans Karakter kom frem i Dagslyset. Han blev den store Forretnings
mand. Værnemagten var en villig Aftager og god Betaler. Pengene var jo
sikre nok. Om dette sidste Afsnit af Hr.Jordans Bedrifter oplyses det, at
det danske Politi i Slutningen af Nov.43 anholdt en vis Grosserer Hansen
fra København paa et Hotel i Aalborg. Han havde foretaget store, ulovlige
Opkøb over hele Landet og solgt dem videre til Tyskerne. Under Sagens Be
handling fandt Politiet ud af at Frede Jordan var hans nærmeste Medarbej
der. Et Fragtbrev viste, at Jordan havde modtaget et stort Parti Varer og
disse var igen afsat gennem Agenter til de tyske Kantiner i Nordjyl. Po
litiet havde alt klart til en Anholdelse af Jordan, men saa kom der Ordre
fra Tyskerne om, at Sagen skulde indstilles og de hidtil anholdte sættes
paa fri Fod. Nu havde Hr.Jordan paa højeste Sted faaet Brev paa at kunne
fortsætte sin Forretning, og han gjorde det. En Bil blev nogle Maaneder
senere standset paa Landevejen ved Nr.Sundby, og Føreren indrømmede, at
han skulde ud og afsætte Varerne til Tyskerne. Varerne var hentet hos
Jordan, og det viste sig, at der i hans Villa ved Aalborg fandtes et
stort Lager af Varer. Heller ikke i dette Tilfælde, hvor der forelaa syn
ligt Bevis for Overtrædelsen af de gældende Bestemmelser og Love, var det
danske Politi i Stand til at foretage sig noget som helst.

SLUT
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)(Der foreligger nu en Række nærmere Enkeltheder om Aarsagen til Razziaen
paa Vanløse Skole. Den Mand, der nogle Steder er omtalt som “Krogh”, og
som efter det tyske Politis Udsagn, skulde ligge skudt i Shellhuset, er
identisk med den Mand, der ved l3.Tiden forrige Fredag blev myrdet af 4
Schalburgfolk paa Kafe 0dm. Det tyske Politis Paastand om, at han skul
de være Angiver er forkert. Hans Krogh, eller “Styrmanden” har udført et
stort Arbejde, og hans Kammerater har været stolte over at tælle ham i
deres Midte. Han er kendt af en stor Kreds af Frihedsfolk og er respekte
ret, hvor han kom frem. Hans Forbindelse med Lazaret-Razziaerne er føl
gende: Kl.l3 Fredag spiste han Frokost paa Kafe 0dm sammen med en vis
Hr.Torp, som bl.a. har været behjælpelig med Oprettelsen af Nødlazaret
ter i København. Han blev genkendt af 4 Schalburgfolk, der forsøgte at
anholde ham. Han skyder, men bliver selv ramt af talrige Skud og dør paa
Stedet. Torp, der blev ført til Shellhuset, begynder, uden at være udsat
for noget Pres, at fortælle løs om alt og alle. Resultatet er blevet en
lang Række Anholdelser og Razziaer. Saavidt man kan se, har han forelø
big følgende Anholdelser paa Samvittigjeden: Politiinspektør Mollerup,
Forvalter Bunk-Christensen i De gamles By, en lang Række Kammerater, der
iblandt ca 30 Lazaretfolk. Endvidere har, han udpeget talrige Depoter af
Lazaretmateriale. Alle, som har haft Forbindelse med den paagældende, ad
vares paa det kraftigste.

Som Betaling for sine Meddelelser har Torp opnaaet flere Begunstigelser
under Fængselsopholdet. Han modtager saaledes daglig Besøg af paarørende
indtil to Timer. Selv paastaar han, at den egentlige Aarsag til Ulykker
ne er Kroghs Optegnelser, hvilket dog bestrides af Kroghs nærmeste Med
arbejdere.

Ovenstaaende kan tjene som Advarsel til, at man nøje sigter Folk, inden
man meddelser dem Detailler i det Arbejde “under Jorden”, der foregaar i
øjeblikket.

Mens Tyskerne forberedte Politirazziaen èr nedenstaaende Skrivelse ud
sendt af den højere SS-Politifører i Danmark:

For allë germanske Frivilliges Paarørende og Efterladte er der blevet
indrettet en Beskyttelseskommando. Denne Kommando har den Op~gave i et
hvart Tilfælde at yde Beskyttelse og Hjælp til alle Paarøren~le og Frivil
lige samt Folketyskere og tyskvenlige. Beskyttelseskonimandoen har til Hu
se i Dagmarhus, og man kan til enhver Tid faa telefonsik Forbindelse med
samme under Central 1946, Lokal 135.

Indrettelsen af Beskyttelseskommandoen samt hvor den befinder sig maa ik
ke offentligt bekendtgøres. De udenfor København boende Paarørende og Ef
terladte af Frivillige bedes, hvis de bliver truet, at henvende sig til
den nærmeste tyske militære Tjenestested, hvor de ligeledes til enhver
Tid kan vente at faa Beskyttelse og Hjælp.

Endvidere er der i en ny Skrivelse gjort opmærksom paa, at der i Vester
port i København er oprettet en Oplysningsafdeling, som besvarer alle
Spørgsmaal, der muligvis kan opstaa for de Frivilliges Paarørende og Ef
terladte. Til Slut hedder det i denne Skrivelse, at alle Betalinger samt
Forsorgen paa de forskellige Omraader, saasom personlig Forsorg for de
Frivilliges Paarørende, for de Saarede og Invaliderne, Bistand i retsli
ge Anliggender og lægelige Raad sker gennem de lokale Afdelinger.
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Der bliver i det hele taget sørget godt for de germanske Frivilliges Paa—
rørende og Efterladte. Som oplyst er der en Post paa Clearing-Kontoen
mellem Danmark og Tyskland paa 200 Millioner Kroner til dette Formaal.

I Fredags vilde en ung Mand springe paa en overfyldt Linge 2, der netop
havde sat sig igang ved Stoppestedet ved Forum. Konduktøren forlangte,
at han skulde stige af, men det var han ikke videre villig til. En af
Passagererne trak da en Pistol og fortalte, at han var fra Sheilhuset.
Han forlangte, at den unge Mand straks skulde forlade Sporvognen, da han
ellers vilde blive skudt. En anden ung Mand, der aabenbart var i Selskab
med ham, som var sprunget paa Sporvognen, greb fat om Revolvermandens
Haandled og havde i Løbet af et øjeblik afvæbnet ham. Det var derefter
ham, der med Pistolen tvang den danske Gestapomand af Sporvognen. De to
unge Mennesker forsvandt derefter begge to. Revolveren, dom Konduktøren
havde forlangt for at aflevere den som “Hittegods” i Trafikmestervagten
paa Raadhuspladsen, stak den unge Mand, der havde taget den, i Lommen med
en Bemærkning om, at han selv havde bedre Brug for den. I alt Fald vilde
de ogsaa være meningsløst, hvis den blev leveret tilbage til Tyskerne.
Den er der god Brug for andre Steder.

Som omtalt var Odense Teater forleden Aften ude for en Bombetrusel. Man
troede først, at det drejede sig om en Telefonbombe, men det viser sig
ved senere Undersøgelse, at der virkelig var Tale om en Bombe, der kunde
have ødelagt Teatret. I Løbet af Fredagen foretog man for en Sikkerheds
Skyld en ny grundig Undersøgelse af hele Teatersalen, Scenen, Omklæd—
ningsrummene og Kælderetagen og man fandt da skjult i Orkestergraven en
Luftværnsgranat, der var forsynet med nogle mærkelige Traade. Granaten
blev fjernet af Luftværnsfolk, og det viste sig, at den var fyldt med
Sprængstof. Det er muligt, at Granatens Fængtraade skulle have været sat
i Forbindelse med en eller anden Tændmekanisrne, men af en eller anden
Grund er den ikke blevet anbragt. Granaten kunde iøvrigt være ekspiode
ret ved et ikke alt for kraftigt Slag.

I Fredags blev den tyske Marineingeniør K.Glocher dræbt under en Skudvek
sling med en yngre Mand ved Hovedbanegaarden. Samtidig blev en Dame, Frø
ken Inge Petersen, Nattergalevej 9 ramt af et Projektil. Manden, der skød
Marineingeniøren, blev selv saaret, og Tyskerne bragte ham til det tyske
Feltlazaret paa Nyelandsvej.

De fleste vil huske de mange Royal Air Force-Emblemer, der en Overgang
pyntede i Knaphullerne. Tyskerne kunde imidlertid ikke lide at se dem og
forbød dem, ligesom saa meget andet, der ikke har passet i deres Kram. Nu
har Gestapo i Aarhus gravet en saadan gammel Sag frem og bruger den som
en helt fly Form for Terror. Gestapo anholdt Boghandler Sv.A.Larsen, Kre
ditforeningsfuldmægtig Lauritsen, Bogtrykker True og den mere end 70-aa-
rige Stentrykker Olsen. De 4 Mænd blev i Besættelsens første Aar paa tysk
Begæring afdet danske Politi tiltalt for Fremstilling og Salg af Royal
Air Force-Emblemer. Nu har Gestapo fundet dem frem ved at gennemlæse Po
litiets Arkiver.

De tre af de anholdte er senere blevet frigivet, men Boghandler Sv.A.Lar
sen er blevet sendt bort fra Aarhus med et af de berygtede Gidsel—Tog paa
“Ministrygning”. Boghandler Larsens Skæbne er delt af flere, man kan nu
udmærket godt risikere at blive “Minestryger”, selv om ens Sag ikke er

sluttet.

Natten til Lørdag blev der kastet to Bomber ind ad Vinduet hos Tømrer Sø
rensen i Galten i Nærheden af Hadsund. Fru Sørensen var alene hjemme. Hun
flygtede over til Naboerne, hvorfra der blev kaldt Hjælp til. Sørensen er
kendt som Værnemager i stor Stil.

Vi har modtaget følgende med Anmodning om at viderebringe det til de for
skellige Blade:

Alle Bladene bør paabegynde en Agitation for at modvirke Attentaterne
mod Persontog. Det bør gøres klart for Folk, at de Rejsende, før de tager
Plads i en Kupe, nøje undersøger den, ser efter under Sæderne, Under Var
merør, i Bagagenettet og andre Steder. Man bør heller ikke glemme at se
efter i Gennemgangene i Vognene, særlig under Varmeapparaterne. Endvidere
bør man sikre sig, at der i Kupeen ikke findes anden Bagage end den, der
tilhører de rejsende. Findes der noget, maa det ikke røres, Toget maa
standses, Vognene forlades, og man maa gaa et Stykke bort. Man maa ikke
undlade at træffe disse Foranstaltninger baade for sin egen og de medrej
sendes Skyld.

Med den tvangsindlagte Artikel “Rygterne om Voldtægtsforbrydelser”, hvor
en fortrolig Beskrivelse fra Socialdemokratiets Partiledelse til Rigs
dagsmedlemmer, Hovedbestyrelse og Redaktører m.fl. gengives i Brudstykke,
har Nazisternes aandelige Underlegenhed fejret nye Triumfer. Det er ef
terhaanden blevet Reglen, at Herrefolket trods Heltemoralen og alt det
der, altid støder under Bæltestedet.

For det første er den offentliggjorte Skrivelse kun en Del af en Helhed.

For det andet ved Tyskerne, at Alsing Andersen, hvis Navn staar under
Skrivelsen, er en Mand, om hvem der i Dag staar Strid i dansk Politik.
Ved Offentliggørelsen af Skrivelsen har Tyskerne spekuleret i den Diskus
sion, men Manøvren er for plumpt lavet.

Den danske “illegale” Presse skal ikke gaa Tyskernes Ærinde paa dette
Grundlag og fortsætte Diskussionen for eller imod Alsing Andersen.

Iøvrigt beskæftiger hverken Tyskernes Afkræftelse af Rygte~ne om Vold
tægt eller Skrivelsen i sig selv med Sagens Realitet. Den eneste Myndig
hed, som med Sikkerhed kunde have udtalt sig om disse Forhold, var det
danske Politi. Efter Politiaktionener der som ingensinde før frit Spille-
rum for alle mulige Rygter.

Det er en Kendsgerning, at der finder Voldtægtsforbrydelser Sted i de
store Byer, og det er ligeledes en Kendsgerning, at det er tyske Solda
ter, der har forøvet dem, men i adskillige Tilfælde ønsker Ofrene ikke at
udsættes for Folkesnak og henvender sig derfor til deres private Læger,
der som bekendt har Tavshedspligt.

De Sommerfolk, der optræder som HIPO (Hilfspolizei), faar 650 Kr. om Maa—
neden i Løn foruden Dusører.

Fra Gedser er der ankommet 50 umonterede Kanoner til Kastrup.

To af de beslaglagte danske Færger skal være transporteret til Estland.
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Forholdene paa Politigaarden er blevet lettet for de internerede Politi
folk. Wandy Tworek har spillet for dem, der er opstillet Radioapparater,
og der forevises Film. To danske Politifolk har faaet Tilladelse til at
hænge et Dannebrogsflag op paa Væggen og har faaet Løfte om Senge. Hid
til har de maattet sove paa Madrasser paa Gulvet.

Der ventes i den nærmeste Fremtid store tyske Troppestyrker fra Norge til
østsjælland. Fakse Ladeplads har saaledes faaet Besked om at skulle huse
400 Mand med Vogne og Heste.

Bemærk: Alle Korrespondenter til INFORMATION bedes mærke det indsendte
Stof med deres nye Nummer.

Man mener, at Tyskerne ved at tømme Benzintankene i København har faaet
i Million Liter Benzin. Det supplerer naturligvis deres sparsomme Behold
n~nger, men derfor vinder de alligevel ikke Krigen.

I den sidste Tid er flere Taxa-Chauffører blevet holdt om om Natten i Kø
benhavn og deres Biler er blevet ‘1aant”. I denne Forbindelse skal vi gø
re opmærksom paa, at saadanne Laan omgaaende bør meddeles Taxa, saa Vogne
ne hurtigt kan afhentes, og Vognen bør behandles godt. Der maa afbrydes
for Lys, saa Akkumulatorerne ikke brænder ud.

•Der er Grund til i denne Forbindelse at fremhæve, at disse “Laan” af Ta—
xavogne langt fra altid foretages af Frihedskæmpere.

Tysk Politi eftersøgte Fredag Middag i Hvidovre nogle unge Mennesker, der
havde stjaalet Klæde. Under Eftersøgningen kom de kørende paa Øragervej.
En ung Mand Mogens Hansen, øragervej 11, som opholdt sig i Haven, da Ty
skerne nærmede sig, blev nervøs og affyrede nogle Revolverskud mod dem.
Ilden blev besvaret, og Mogens Hansen saaret. Blødende løb han ned i Kæl
deren, hvor han satte Pistolen for Tindingen og skød sig selv. Han døde
i Ambulancen.

Fhv.Politimester E.Hoeck og Frue, Aarhus, der siden Lødsladelsen fra Ve
stre Fængsel har opholdt sig i København, havde Natten til Tirsdag en u—
behagelig Oplevelse. Ægteparret bor for Tiden i en Lejlighed i Nyboder,
tilhørende Kapatajnløjtnant Erik Aalborg. Sent paa Natten vaagnede de op
ved at 7 Gestapo-Mænd var trængt ind i deres Soveværelse, hvor de rasede
over, at der ikke var blevet lukket op, da de ringede, saa de havde maat
tet slaa Køkkendøren ind. Politimesteren beviste, at han havde lejet Lej
ligheden og ikke vidste, hvor Kaptajnløjtnanten opholdt sig, og saa for
lod de 7 Sikkerhedsrepræsentariter Huset.

Da Tyskerne foretog deres store Fremstød til Erobring af Cykler, Dæk og
Slanger i Aarhus, var Lagrene ret store, idet Varedirektoratet lige hav
de udleveret Vinterrationen 90.000 Dæk. Desuden har Tyskerne ogsaa taget
de Konsignationslagre, som Staten havde anbragt rundt om i Landet, og som
skulde bruges til livsvigtige Funktioner, som f.Eks. at holde Postbesør
gelsen igang o.s.v.

Ekspressen mod København Kl.2O.50 blev Fredag Aften standset ved Vigers
lev ved Træk i Nødbremsen. 2 Mand sprang af, og der hørtes Skudveksling,
men begge synes at være kommet bort.
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Fredag Aften skete der et Hold-up i Radioforretningen Istedgade 29, hvor
fra 4 Mænd fjernede nogle Radioapparater. Vagtværnet blev alarmeret og
anholdt to af Mændene. De to andre kørte bort i en lille benzindreven
Bil, der holdt i Nærheden. Det var denne Radioforretriing, der i sin Tid
bombesprængtes af Schalburgmænd, efter at Ejeren flere Gange havde spil
let Tipperary i Højttaleren, medens Ejeren selv og hans Søn var anbragt
i Horserød.

Ligeledes Fredag Aften ringede to revolverbevæbnede Mænd paa hos en Enke
i Frederiksborggade. De sagde, de tilhørte det tyske Politi og skulde fo
retage Husundersøgelse. De tvang den gamle Dame til at lukke et Penge
skab op, og saa fjernede de sig med Smykker til flere Tusinde Kroner. De
tog hendes Nøgler med sig og sagde til hende, at hun kunde henvende sig
paa Shellhuset, men hun vilde nok ikke faa meget ud af det, da hun jo
havde hamstret.

Det tyske Politi har foretaget Husundersøgelse hos Oberst H.E.Christen—
sen, Lundegade 17 i Helsingør. Desuden er en Arbejder Ejner Poulsen,
Stenwinkelvej i Helsingør blevet anholcJ~t.

3 revolverbevæbnede Mænd gennemsøgte Fredag, efter at have bundet og
kneblet Husassistenten Huset Pennehavevej 3 i Rungsted, der tilhører In
geniør A.Waltenstrøm. Mændene søgte efter Vaaben, men fandt ingen. Wal
tenstrøm er ansat paa Dagmarhus.

Fredag Middag eksploderede 6 Bomber i Rich.Sørensens Bilværksted, Øster
gade 23 i Aarhus. Bygningen styrtede sammen og en halv Snes Biler blev
ødelagt.

Kafé Heidelbergs Telefon aflyttes nu til Stadighed af Tyskerne. Man maa
i det hele taget være forsigtig med Telefonsamtaler.

Tyskland befandt sig
Skjødt, Bogtrykker
Viggo Hansen og Bib

Iøvrigt bringer vi i Dag en Fortsættelse af de mange Danskere, der er
transporteret fra Vestre Fængsel til Frøslev:

Isenkræmmer Aage Andersen, Hovedgaden 28, Lyngby.
Forvalter August Alfred Andersen, Morsøvej 9. Kbhn.
Former Erik Wilhelm Andersen, Esbern Snaresgade 11. Kbhn.
Maskinist Einer Erik Berg, Landskronagade 36. Kbh.
Løjtnant Tønnes Chr.Bruun de Neergaard, Kongensvej 17. Kbhn.
Direktør Allan Hugo Rahr Christensen, Kristianiagade 6. Kbhn.
Frisør Kaj Eugen Christensen, Hørsholmsvej 57. Rungsted.
Kommis Elmer Ingo Christiansen, Petersborgvej 59. Vejgaard.
Arbejder Charley Eilersen, Nybøls Alle 25. Kastrup.
Gartner Chr.Frederik Andreas Fuglsang, Nørresøgade 27 A. Kbhn.
Bogbinder Hans Viggo Hansen, Hothers Plads 48. Kbhn.
Afdelingsleder Poul Hansen, Esthersvej 14. Svendborg.
Billedhugger Preben Holm Hansen, Vestergade 84. Aarhus.

28.Oktober 1944. INFORMATION Nr. 319. IV. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.284.

I den sidste store Transport fra Frøslevlejren til
ogsaa fra Aarhus Standsingeniør Rambøll og Formand
Christensen, Jysk Centraltrykkeri, Kontorassistent
liotekar Kinch.

(fortsættes)
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11. Kbhn.
Kbhn.
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Fisker Peter Richardt Jacobsen, Mejlgade 44. Aarhus.
Repræsentant Leif Ove Willt Jensen, Rungsted Plads 17. Kbhn.
Skipper Valdemar Jensen, Lynæs.
Sygeplejerske Martha Johansen, Griffenfeldtsgade 16. Kbhn.
Postbud Knud Rosenberg Jørgen, Lyngbyvej 30. Kbhn.
Mælkeassistent Svend Aage Jørgensen, Kronborggade 4. Kbhn.
Bøssemager Holger Henry Larsen, Aarslefsgade 18. Nyborg.
Bud Ove Cilius Larsen, Norgesgade 32. Kbhn.
Arbejder Gunnar Mikkelsen, Lisbergsgade 7. Aarhus.
Rpb. Verner Jens Anders Mortensen, Klerkegade 2. Kbhn.
Tjener Valdemar Ludvig Nørager, Hyldegaardsvej 31 B.
Direktør Asger Niels Valdemar Gundelach Nielsen, Allegade
Direktør Helge Bruhn Gundelach Nielsen, Godthaabshave 12.
Vulkanisør Kaj Hartvig Olsen, Strandvej 439. Vedbæk.
Bestyrer Bertinus Rasmussen, Hejgaarden pp. Hørsholm.

(fortsættes)

SÆRMELDING: (Torsdag) Hilsen til Sigurd. Kaj, Laurits, Eileen, Valdemar,
Gerhard, Anker, Carit, Ehlert, Amalie, Cajus, Ingvard, Fritjof, Erna, A
drian, Trygve, Sejr, Valentin, Ella (Bella?), Cornelius, Ernst og Flora.

ØSTFRONTEN: Hitlers store Plan om at kaste Russerne ud af østprøjsen
ved en Folkestorms- og Folkegranader-Offensiv bliver forfulgt af Uheld.
Iførste Omgang lykkedes det den tyske Modoffensiv at trænge ind i den af
Russerne erobrede By Ebenrode. Midt i Byen blev Folkestormsmændene stand
set og efter timelange Kampe under svære Tab kastet hovedkuls ud af Byen
igen. Russerne fulgte efter og er nu i hurtig Fremmarch langs Landevejen
til Insterburg. Endnu har Tyskerne ikke kunnet ordne Modstanden efter
dette Tilbageslag, Ogsaa Syd for Bumbinnen er Russerne efter i kort Tid
at være blevet standset, paany i Fremmarch. Derimod er den russiske Of
fensiv sydfra over Narev Brohovederne gaaet i Staa, og det ser ud, som om
Russerne Fører Forstærkninger frem. Ved Byen Memel raser meget haarde
Kampe, men tyske Marinesoldater holder stadig Stillingerne foran Byen.

SYD0STFRONTEN: Hele Fronten fra Skovkarpaterne til øvre Theiss er nu i
Bevægelse, og Russerne gaar uophørligt frem. Efter Erobrinten af det vig
tige Jernbaneknudepunkt Mukachewe er Rensningen af hele Karpato-Ukraine
ved at være tilendebragt, og de tyske Styrker, som opererer mod Partisa
nerne i Slovakiet er truet i Ryggen. Paa Sletten foran Budapest bølger
Kampene frem og tilbage, og særlig Vest for Szolnok har Russerne haft
Fremgang.

Det synes ikke muligt for Hitler at formaa Admiral Horthy til at udsende
et Opraab til de ungarske Tropper om at gøre fælles Sag med Tyskerne, men
et Opraab skal naturligvis fremkomme, naar Føreren ønsker det. Det blev
derfor det villige Redskab Szalasi, der maatte træde til. Opraabet fra
Szalasi blev udsendt i Gaar.
LUFTKRIGEN: Det tuske Kanalsystem er blevet ramt af endnu et haardt
Slag. Mittelland—Kanalen, hvis Værdi var fordoblet efter Dortmund-Ems
Kanalens Afbrydelse, er blevet afbrudt af allierede Flyvere. En Aquadukt
blev ødelagt, og Mittelland.Kanalens Vand strømmede i en mægtig Flodbøl
ge ned gennem Weserfalen og foraarsagede store Oversvømmelser. I Minden
staar Vandet højt i alle Gader, og hele Kvarteret har maattet rømmes paa
Grund af Oversvømmelsen. Traf iken paa Mittelland-Kanalen vil være afbrudt

i lang Tid fremover.
VESTFRONTEN: Den engelsk-canadiske Offensiv mod Tyskerne i det vestlige
Holland er blevet betydeligt intensiveret i de sidste 24 Timer. Operatio
nerne foregaar faktisk langs hele Fronten fra Hertogenbosch til Kysten
Vest for Scheldemundingen. Med den allierede Landgang paa øen Walcharen,
kombineret med en Offensiv langs Landtangen, der forbinder Walcheren med
Fastlandet, er der indtraadt en ny Fase i Slaget. Kampene foregaar her
i tæt Taage og betegnes som meget haarde. Englænderne har bidt sig godt
fast paaøens Bredder, og Forstærkningerne strømmer stadig iland. Rensnin
gen af Hertogenbosch er ved at være afsluttet, og General Dempseys Styr
ker~ nordfra trængt ind i Tilburg, som er omringet paa to Sider. Langs
Resten af Vestfronten meldes kun om ringe Kampvirksomhed. - Navnene paa
endnu to tyske Generaler, som er faldet paa Vestfronten, bringes i Dag.
Hermed er 21 Generaler faldet og 24 taget til Fange siden den 6.Juni i
Vest.
TVANGSUDSKRIVNING AF KL/EDER: Der bebudes nu en omfattende Tvangsudskriv
ning af varme Klædningsstykker til den 6.Krigsvinter. Klæderne skal be
nyttes til Udrustning af Folkestormmændene og de udbombede fra Vesttysk
land, og der bliver betingelsesløs Afleyeringspligt for alt, der ikke
netop er Arbejdstøj. Undtagne er - naturligvis - Partifolkene, der ikke
skal aflevere nogle af deres mange Læderkapper, lange Støvler og varme
Handsker. Det betones, at det er nødvendigëre end nogensinde, at Parti—
folkene er godt udrustede, da de skal fungere som Motor for Klædeindsam—
ungen. Der kan i Dag overhovedet ikke fremstilles nye Klædevarer i Tysk
land, idet alle Tekstilfabrikker ligger stille.

(Fortsættelse af Overførslerne fra Vestre Fængsel til Frøslev):

Maskinarb. Egon Gorm Rasmussen, Nørresøgade 27.Kbhn.. Løjtnant Peter Koes
Richardt, Kr.Zartmanns P1. 78, Inspektør Henrik Thaulow Sandberg, Overga
den o.V. 38., Vognmand Johs.Skovmose, Rungsted Kyst, C.B.’er Bendt Egon
Sørensen, Vejlesøvej 59, Holte, Tømrer Frode Sørensen, Otto Rudsgade 21,
Aarhus, Forfatter Thue Thuesen, Solsortevej 115, Kbhn., Sømand Anker In
golf Thomsen, Halfdansgade 57, Kbhn., Løjtnant Amt Schødt Thomsen, Lube
liavej 8, Kbhn., Løjtnant Niels Benedicht Tillisch, Mynstersvej 1, Kbhn.,
Rpb. Niels Birger Toft, Klerkegade 2, Kbhn. og Løjtnant Preben William
Marc.Adolf Menzel, Esthersvej 18, Kbhn.

SLUT
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)~ I sidste Uge foretog Gestapo som nævnt hyppige Razziaer efter “Vanefor—
brydere” og “Asociale Elementer”, idet de samtidig skød paa ganske uskyl
dige Forbipasserende. I Gaar var det Sporvogne og Biler og fredeligt
spadserende, det gik ud over, I Tiden fra Kl:.l4_l6 blev der standset Spor
vogne i Rantzausgade, paa Amager Boulevard, i Istedgade, paa Nørrebro og
andre Steder i Byen. Alle Forbipasserende, Passagerer og Funktionærer
maatte—~vise Legitimationskort. Hvis Folk havde glemt deres Kort, blev de
anholdt. Razziaerne foraarsagede en Del Sporvognsforsinkelser.

Lørdag Aften blev der ogsaa foretaget en Del Razziaer, hvor de tyske Po—
litisoldater, Schalburgfolkene og Sommers Korps foldede sig ud i fuld
Blomst. 1 Mand blev dræbt og 5 haardt saaret, og en Del Mennesker blev
kørt til Shellhuset. Ved 21.30-Tiden blev tre Mennesker saaret i Isted
gade, et Bud ved Navn Matzon eller Gyldenkrone, Vesterbrogade 21 blev
ramt i Maven og Benene, Kedelpasser Oscar Petersen, P. Straussvej 80 fik
et Skud i Underlivet, medens en Arbejdsmand ved Navn Hanner (Kjærulff)
ramtes i Brystet, da han vilde søge Tilfiugt hos noget Familie i Saxoga
de 71. Den første af disse blev bragt til Kommunehospitalet, mens de to
sidste først førtes til “Afhøring” paa Feltlazarettet paa Nyelandsvej.
Bagefter blev de overført til Kommunehospitalet. Skuddene var affyret af
Sommerfolk, men den direkte Anledning til deres Aktion vides der intet
bestemt om.

En Time senere blev to unge Mennesker dræbt i Selskabslokalerne ølandshus
paa Amagerbrogade. Der afholdtes en Jazzkoncert, men pludselig blev Byg
ningen omringet af tyske Politisoldater, og der affyredes Skud i den tæt
te Menneskemængde. Politisoldater trængte ind i Foyer’en, hvor der stod
Deltagere fra forskellige selskabelige Sammenkomster. Tyskerne raabte
“Hände hoch”, og en Mand ved Navn Sv.Otto Rasmussen, Nr.Søgade 13, der
efter Tyskernes Mening ikke fik Hænderne hurtig nok i Vejret, blev skudt
ned. Da han forsøgte at rejse sig, blev der aabnet en ny Salve mod ham,
og han var dræbt paa Stedet. To andre blev saaret, den 18-aarige Frank
Herkild, Peter Hjortsvej 14, der døde i Ambulancen, og en Mand ved Navn
Laur.Hansen, Stubmøllealle 56, der blev indlagt paa Sundby Hospital med
Skud i Benene. - En ukendt Mand blev saaret af et Skud i Hovedet ved Høj
bro omkring Kl.23.3O, og der hørtes Skud andre Steder i Byen. - Der fore
toges ogsaa Razzia i “Florida” i Walkendorfsgade. Ingen b1~ saaret eller
dræbt, men en Del Gæster førtes til Shellhuset.

Lørdag Aften forøvedes der et Par vellykkede Jernbanesabotager i Aarhus
og Skanderborg. I Aarhus var Bomberne anbragt i et Par Sporskifter uden
for Lokomotivremisen paa Godsbaneterrænet. Begge Sporskifter blev øde
lagt, og det tog flere Timer at udbedre Skaden. I Skanderborg var Ødelæg
gelsen endnu mere omfattende. Her var Bomberne anbragt i Sporskiftet i
selve Rangerterrænet, og Virkningen var saa voldsom, at man fandt Stumper
af Jernbaneskinner og Dele af automatiske Sporskifter langt fra Spræng
ningsstederne. Mange Rangertog bl.a. en Del tyske, skulde have været ført
igennem i Løbet af Natten, men der var omfattende Forsinkelser. Det auto
matiske Sporskifte paa Rangerterrænet kunde ikke anvendes ved en Del af
Sporene, som maatte skiftes ved Haandkraft. Ogsaa den gennemgaaende Tra
fik ad Hovedsporet blev stærkt forsinket.

Endnu en tysk Oberløjtnant er blevet alvorligt saaret. Det skete i Lør
dags i Tietgensgade, da han var paa Vej til Tjeneste paa Politigaarden.
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Han blev ramt af et Skud i Laaret og styrtede om paa Fortovet, mens Re
volvermanden forsvandt.

Paa Bunden af b m-Bassinet i Frihavnen opdagedes i Gaar Liget af en
Mand. Det blev bjerget, og det viste sig at være en 3O-4Oaarig Mand i Ar
bejdstøj, der var dræbt ved et Skud i Hovedet. Der fandtes ingen Papirer
i hans Lommer, men derimod en tysk 100 Markseddel.

Radioavisens nye Medarbejdere fejrede Dr.Goebbels 47 Aars Fødselsdag i
de aktuelle 5 Minutter Søndag Aften. De skildrede hans Livsløb, og her
under bl.a. hvordan Føreren havde kaldt ham til Berlin for at erobre den
for Nationalsocialismen. Goebbels holdt store Møder, hvor det - vi cite
rer - “ofte kom til Slagsmaal”. Speakeren udtalte med Begejstring, at Ar
bejderne efterhaanden fik Respekt for Nationalsocialismen, for “Goebbels
og hans SA-Mænd var altid de sidste, der forlod Pladsen for Slagsmaalet”.
Tydeligere kan det tyske Folks politiske Umodenhed ikke manifesteres.
Den, der klarer sig bedst i det korporlige Slagsmaal, har den rigtige po
litiske Overbevisning. Længe leve Knojernene.

Før Udsendelsen af Bogen “Der brænder en Ild” henvendte en Medarbejder
sig til Forfatter Johs.V.Jensen og bad ham om at medvirke. Johs.V.Jensen
spurgte, hvad det drejede sig om, og Medarbejderen, der henvendte sig til
ham, svarede, at man tænkte paa at udgive en Bog i Smag med Kaj Munks
“Mellem Himmel og Jord”.

- Kaj Munk, hvem er det, spurgte Johs.V.Jensen.
-Kaj Munk - Digteren, svarede den desorienterede Medarbejder.

Det Svar gjorde imidlertid Johs.V.Jensen saa rasende, saa han raabte:
“Hvor vover De at komme her. Vil De se at komme ud med det samme”.

Publikums Tilbageholdenhed overfor de tyske Film har hidtil været alt
for ringe. Ganske vist er Folk lede og kede af at se de tyske Film, der
efterhaanden kommer op - antagelig paa tysk Forlangende — paa de største
Billedteatre i København. I Provinsen har man i længere Tid benyttet at
boycotte de tyske Film, og flere Provinsteatre har spillet tyske Film for
næsten tomme Huse. Det er saaledes ogsaa en yndet Sport, at Publikum un
der en tysk Ugerevy opholder sig i Foyeren, og først kommer ind, naar Ho—
vedfilmen - en svensk eller dansk Film - begynder. De tyske Film, der ef
terhaanden er saa fyldt med nazistisk Propaganda, bør ikke tolereres af
et dansk Publikum. Ved flere Lejligheder er tyske Film blevet hentet i
Biograferne og derefter destrueret. I Filmkredse frygter man af den Grund
tyske Repressalier, f.Eks. Lukning af Teatrene, som den, der blev paabudt
i Foraaret i København, efter at det lille “Ekstranummer” var blevet vist
i en Række Biografer. - Der er jo ogsaa den Udvej, at Filmen kan ødelæg
ges, før den naar frem til Biografteatret.

Apropos dette: De tyske Blade bringer Meddelelse om en Mand, der blev
henrettet, fordi han fremkom med Mishagsytringer under en Ugerevy i en
Biograf. Meddelelsen lyder saaledes: Den 62-aarige Richard Peukort fra
Leipzig fremsatte under Forevisningen af en Film i Biografteatret ophid
sende Udtalelser overfor en ham ubekendt Dame og hendes l4-aarige Søn.
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Han udtrykte ved denne Lejlighed ønsket om et Nederlag for Riget i dets
Skæbnekanip. Imidlertid talte Peukert saa højt, at nogle andre i Biogra
fen hø-té hans Udtalelser. De foranledigede den jammerlige Ophidser an
holdt. Han blev senere af Folkeretsdomstolen dømt til Døden, og Dommer
er allerede fuldbyrdet:

—- Man skal aldrig tale for højt.

Da Biografejer Gunnar Hansen, Rønne, forleden Dag fejrede 40 Aars Fød
selsdag, omringede Gestapo og tysk Militær Salen og forlangte, at Bio
grafejerens Søn skulde følge med. Sønnen havde skjult sig i en Bil i
Gaarden, men blev fanget og ført bort. Forhistorien er et Skoleeksempel
paa d~n Uforsigtighed, der udvises fra mange Sider, og som giver sig Ud
tryk i Pralen med illegale Forbindelser. Det er kun Dumhed, naar man gør
den Slags Ting, og det er hensynsløst overfor de Mennesker, man eventu
elt arbejder sammen med. Den unge Mand tog for kort Tid siden Hyre paa
en svensk Damper, og da han kom til Sverige, rømte han. Han længtes hjem
og stjal en Robaad, hvorefter han roede over Sundet. Udfor den danske
Kyst kæntrede Baaden, og han blev taget op af nogle Fiskere og bragt i
Land. I København kom han i Forbindelse. med Faderens Venner og fortabte,
at han var kommet tilbage til Danmark igen i “Mission for Frihedsraadet”.
Da han kom til Rønne, pralede han med sin “Mission” overfor Venner og Be
kendte, og han fortalte at han havde flere Legitimationskort. Hans Histo
rie kom Tyskerne for øre, og nu er hanaltsaa blevet arresteret, uden at
have været med i noget. Han er 17-18 Aar og gaar i 3.G.

Luftfartsselskabets Stationsleder i Kastrup, der blev arresteret, fordi
alt Mandskab havde forladt Lufthavnen efter Politiaktionen, er overført
til Frøslev.

Redaktør Gilbert fra det tyskorienterede Telegrambureau STB blev saaret
ved et Attentat for 14 Dage siden. Han skal nu opereres af Hjernekirurgen
Dr.Busch. En Kugle har sat sig fast i Hjernen.

I de tysk besatte Bygninger i Horsens er der i de sidste Dage blevet ind
rettet Stillinger for Luftværnsskyts. Samtidig er Kontrollen blevet
stærkt udvidet. Selv højtstaaende tyske Officerer maa vise ~egitimations
kort. Der er opsat Alarmapparater i Bygningerne, og disse k’an betjenes af
Vagtmandskabet paa Gaden. De Nerver, de Nerver -

Lørdag Formiddag røvede 4 Mænd nogle Brændselskort under et hold up i Kø
benhavns Belysningsvæsen. En af Funktionærerne sprang ind paa en af Rø
verne. Han overmandede ham og overgav ham til Vagtværnet. De tre andre
flygtede. En tilfældig Tilskuer, havde samtidig tilkaldt det tyske Poli
ti, der forlangte Manden udleveret, da det kom til. Manden var imidler
tid flygtet under Transporten til Vestre Fængsel, da Bilen passerede
Halmtorvet.

Det tyske Sikkerhedspoliti har i Helsingør arresteret to Byraadsmedlem—
mer, Anker Hansen og Rich.Larsen. De tilhører begge det uafhængige Arbej
derparti.

Ingeniør Poul Markussen fra Københavns Telefon A/S er blevet skudt i
Sheilhuset. Tyskerne, der naturligvis ikke fortæller npget officielt om
deres Myrderier, har overfor hans Familie oplyst, at han er blevet skudt
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“under Flugtforsøg”. Det er jo efterhaanden en Kliche, der bruges efter
alle tyske Mord paa danske Statsborgere.

I Dagbladene omtaltes forleden via Ritzaus Bureau, at Frederiksberg Vagt-
værn havde anholdt en Revolverrøver, som havde forsøgt at overfalde et
Pengeposthus. Bladene meddelte imidlertid ikke, at Gestapo umiddelbart
efter Anholdelsen indfandt sig hos Vagtværnet og forlangte Manden udle
veret. Det giver Anledning til visse Soekulationer, naar man kommer til
at tænke paa, hvordan Gestapo kunde vide, at denne Begivenhed havde fun
det Sted paa den øde Ewersvej, og hvordan de kunde vide, at netop Frede
riksberg Vagtværn havde taget sig af Revolvermanden.

Teatermaler Gregers Rode og Frue er blevet arresteret for et Par Dage si
den. Broderen, Redaktionssekretær Michael Rode er taget til Sverige, da
han er eftersøgt.

Overlæge Jens Nielsen paa Radiumstationen er nu begyndt at indlægge tyske
Officerer, skønt der paa Expetancelisten er lange Rækker af danske Kræft
patienter, der venter paa at blive behandlet. Det siger sig selv, at der
blandt Radiumstationens øvrige Personale hersker stor Harme over, at en
Overlæge paa en dansk Radiumstation kan opføre sig saadan. Han har tidli
gere vist stærke tyskvenlige Tilbøjeligheder.

Arbejdsmand Ejnar Christensen, Sverigesgade 65 A, blev sidste Mandag~ .saa
ret, da han passerede Vesterport, paavej hjem fra sit Arbejde paa Hotel
Nordiand. Vagtposterne aabnede uden Varsel Ild mod ham. Christensen er nu
død.

Danske Avislæsere vil sikkert have lagt Mærke til, at vi er blevet vel
signet med et nyt “Telegrambureau” med Initialerne KE. “Bureauet”s Tele—
grammer tvangsindlægges i de danske Blade via Ritzaus Fjernskrivere. KE
dækker over: SS Standarte Kurt Eggert. Det er et Foretagende, der har til
Huse i Schalburg-Ejendommen i Jernbanegade. Der er efterhaanden Konkur
rence mellem de mange tyske Pressebureauer, som danske Dagblade er tvun
get til at lade sig betjene af, skønt “Telegrammerne” er talentløs Propa
ganda.

I Lørdags sprængtes “Stjerne-Radio” i Istedgade 29 for anden Gang i Luf
ten. Aftenen før var som meddelt i INF. 4 Revolverrøvere kommet ind i Bu
tikken for at “afhente” Radioapparater. De to af dem blev overmandet, me
dens de to af dem kørte bort i en benzindreven Vogn, der tilhørte Sommers
Vagtkorps. De to overmandede Røvere, der blev afhentet af Vagtværnet, le
gitimerede sig som tilhørende det tyske Hilfspolizei, men blev, da de
vilde gaa, slaaet ned af Vagtværnet. Da Sprængningen af Forretningen var
foretaget Lørdag Aften, mødte Somnierfolk op igen. Denne Gang som “Politi”.
De drev med Revolvere Tilskuerne bort fra den ødelagte Forretning.

Overbetjent Herbert Oesten, der er Nazist og gift med en tysk Kvinde, er
vendt hjem fra Koncentrationslejren i Tyskland, hvor de danske Politifolk
sidder.

Mandskabet paa Konimandocentralen paa Enghavevej og Tranehavevej havde
faaet Ordre til at møde paa Centralen i Torsdags Kl.8. De kom 12 Mand,
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men i det samme ringede Telefonen, og en Stemme sagde: “Pas paa, Tysker
ne kommer”. Mandskabet lod en Mand staa Vagt, og kort efter kom 4 Tyske
re i en Taxa. De 12 Mand forsvandt, og Tyskerne fandt Kommandocentralen
tom.

De internerede i Frøslevlejren har faaet for 2.000 Kroner Instrumenter,
saa de internerede Læger selv kan foretage Operationer i Lejren. Før blev
Patienterne ført til Vojens Sygehus.

To Lokomotiver blev forleden Aften sprængt i Luften paa Hvorupgaard Sta
tion ved Aalborg. Lokomotiverne skulde til Tyskland.

Tyskerne har beslaglagt Sømandshjemmet i Aalborg. Søniandshjemmet har 85
Sengepladser.

Paa Holte Station har en ung Mand ganske alene for nogle Nætter siden
tømt en tysk Tankvogn for Benzin. Han fyldte Benzinen i Mælkejunger fra
en stjaalen Mælkevogn. Mange Bække smaa -

I den sidste Tid har Gestapo foretaget Razziaer hver Morgen i Rungsted.
Tyskerne opstiller et Par Poster enten ved Strandvejen udfor Havnen el
ler paa Vejen til Stationen udfor Rungsted Kro. Alle Biler, der passerer,
bliver standset og Passagererne undersøgt.

Forrige Tirsdag blev Maler Børge Larseb, Rømersgade, skudt i Nærheden af
sit Hjem. Tyskerne har nægtet at udlevere Liget til Familien.

I Onsdags kørte en Lastbil med 500 nye tyske Uniformer fra Skræderfirma
et P.Hochheim, Nørrebrogade 54, ud ad Ejendommens Gaard under stærk tysk
Bevogtning. Da Vognen kom ud paa Gaden, blev Chaufføren og Bevogtnings
mandskabet standset af 4 revolverbevæbnede Mænd, som tvang dem bort fra
Vognen, og de 4 Mænd kørte derefter bort med Vogn og Uniformer, der ikke
senere er blevet set af Tyskerne.

En Mand har ved Toldboden i København en af de sidste Dage solgt “Frie
Danske” for 60 Øre pr Stk. Han fortalte, at Indtægten gik ~il Betaling
af Politiets Løn. Det er ikke alene noget Sludder, det er dgsaa Svindel.
Der er ingen illegale Blade, der foranstalter den Slags kontante Indsam
1 inger.

Den tyske General von Paulus har for anden Gang siden Tilfangetagelsen
sammen med den 6. tyske Arme ved Stalingrad talt til det tyske Folk gen
nem Moskva Radio. Han tilbageviste med Foragt den tyske Radios Propagan
da om tyske Soldaters Lidelse i russisk Fangenskab og fremhævede herover-
for de bestialske Grusomheder, som paa Løgneren Himmlers Foranledning er
blevet iværksat overfor den vaabenløse Civilbefolkning i de besatte Lan
de og i de tyske Koncentrationslejre. Von Paulus sluttede sin Tale med
at frakende Himmler Retten til at tage Ordet “Ære” i sin Mund.

SLUT
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Statsbanernes Centralværksteder i København var igen i Aftes Skuepladsen
for Sabotage. Branden efter Sabotagen kunde ses over hele Byen og langt
ud i Omegnen, og selv den tyske Censur mente ikke at kunne undertrykke
en intetsigende Meddelelse om “Ildebrand paa Jernbaneterrænet”, der ud—
sendtes til Dagbladene. - Ved 18.Tiden lød flere Eksplosioner fra Cen
tralværkstedernes Svelleskæreri, der er indrettet i et ca 30 m Langt Træ-
skur, som er sammenbygget med Statsbanernes Malerværksted. 3-4 m høje
Stikflammer slog ud gennem Tagkonstruktionen, og flere af Vagterne mente
paa dette Tidspunkt at se nogle Skikkelser, som forsvandt i Løb fra Svel—
leskæreriet. Umiddelbart efter var hele Bygningen omspændt af Flammer, og
før de første Sprøjter kom, var Svelleskæreriet og Malerværkstedet et
Kæmpebaal. I Hillerød, Roskilde og Køge kunde man se Brandskæret. Brand
væsenet kunde ikke gøre andet end at søge at begrænse Ilden, som Gang paa
Gang sprang over til nogle Godsvogne, som var oprangeret i Nærheden. Dis
se Vogne blev en Del ødelagt. I Svelleskæreriet stod en halv Snes store,
kostbare Rundsave, som i øjeblikket er uerstattelige. De blev ødelagt.
Ligeledes blev 12 Jernbanevogne belæsset med nye Sveller, som skulde være
ført til strengt nødvendige Reparationssteder rundt om i Landet, ødelagt.
Endelig ødelagdes Malerværkstedets Materialer. Endnu tidligt i Morges
havde man ingen Oversigt over Skadens Omfang, men Sabotagen vil betyde et
meget alvorligt Afbræk i de nødvendige store Reparationsarbejder. Det an—
slaas at det drejer sig om flere Mill.Kr.s Skade.

Lørdag Aften gennemførtes en dristig Sabotage mod tre tyske Maskiner i
Kastrup Lufthavn. Indenfor en halv Time eksploderede tidsindstillede Bom
ber i Maskinerne, som blev totalt ødelagt. De forbløffede tyske Vagtpo
ster turde ikke i lang Tid nærme sig de Eksploderende Maskiners Vrag.

En Dødsannonce i de københavnske Blade oplyser, at Overbetjent Lauritz
Forslev den 30. September død i Buchenwalde (Koncentrationslejren, hvor
til de danske Politibetjente er ført).

I Følge Meddelelse i Dagspressen afholdt Journalistforeningen Søndag Ge
neralforsamling. Redaktør Carl Th.Jensen blev genvalgt som Formand, me
dens Redaktør Chr.Torpe ved Generalforsamlingens Begyndelse blev valgt
til Dirigent. Det er to uheldige Valg. De to Herrer har i ~Ien sidste Tid
i det Berlingske Hus gjort sig bemærket ved at omtale den ~af Tyskerne
nedskudte Redaktør Holbech paa yderst nedsættende Maade. De har bl.a. Ka
rakteriseret hans Indsats som “Svindel” og han selv som “Profitmager”.
Journalistforeningen under Chr.Torpes “energiske Ledelse” gjorde sig i-
øvrigt bemærket ved i sin Tid at afholde en Fest i Adlon, hvor General
direktør Knutzen takkede paa de indbudte Gæsters Vegne... Begivenhedet
fandt Sted kun to Dage efter at Redaktør Sigurd Thomsen var blevet skudt
ned af nazistiske Snigmordere. Det er sikkert paa Tide, at danske Journa
lister sørger for, at de to Herrer ikke oftere kommer til at beklæde no
get Tillidshverv indenfor deres faglige Organisationer. De mangler aaben
bart baade Takt og i forbavsende Grand Forstaaelse af, hvad det egentlig
er, der sker i Danmark i Dag.

3 Mænd med Masker for Ansigtet forsøgte i Aftes at bortføre nogle Skrive
maskiner fra Hellerup tekniske Skoles Lokaler paa Hartmannsvej. En af
Skolens Lærere, Ingeniør Tilsted Kjær, opdagede det, og aabenbart af
Frygt for, at han skulde tilkalde Hjælp, skød Mændene paa ham og saarede
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ham i Armen. De tog alle tre Flugten, men havde forinden faaet fat paa
et ÷ar Skrivemaskiner og en Del Papir.

De tyske Gaderazziaer fortsættes i København. I Aftes ved 19-20 Tiden
blev der foretaget Legitimationskort-UnderSøgelser forskellige Steder i
Byen, bl.a. paa Raadhuspladsen, Vesterbrogade, Strøget, Købmagergade og
Frederiksborggade. Andre Steder blev der foretaget Razziaer, uden at man
kender Resultatet. Men de førstnævnte Steder blev der foretaget en Del
Anholdelser. Tyskerne medfører til disse RazziaerstoreBøger, hvori de
undersøger. om der blandt Legitimationskortindehaverfle findes eftersøg
te Personer.

I dénne Forbindelse kan det nævntes, at Søndag Aften rejste 4 Gæster paa
Hotel i Odense sig pludselig fra deres Pladser i Restauranten og begynd
te at visitere de øvrige Gæster. De 4 stammede fra den tyske Stab paa
Husmandsskolen. Visitationen foregik paa Restaurantens Toilet, hvorfra
flere af de undersøgte kom ud stærkt forslaaede.

De tyske Soldater, der havde faaet til Opgave at erobre de danske Cykler,
medbragte til hver Cyklehandler et Par duplikerede Sedler stemplet med
den tyske ørn, der har faaet Fødderne indviklet i Nazikorset. Sedlernes
Tekst lød: Befaling: Med den Befaling ved Dem samtlige nye Herrer og Da
mecykler og beslaglægge dertil alle nye Erstatnings dele og Tilbehør. Af
hentningen følger i Dag, naar ikke, bliver dog alle beslaglagt. Modstand
bliver brudt med Vaaben. Betaling følger til den sædvanlige Prises gennem
Værnemagtkommandon (Axeltorv). De skal udførlig skrive hvor mange Cykler
og Cykledele og skrive Vardien. Et St.Skrivelse skal De beholde for at
habe ved Betaling og et skal det tuske Kommandantur have.

Pudsig Form for Tuskhandel. Det kan tilføjes, at alle de Reservedele, Ty
skerne tog med sig under Beslaglæggelsen nu er oplagret distriktsvis, i
alt Fald i København, og de Cyklehandlere, der er lidt hurtigere i Ven
dingen og kommer først, kan faa Lov at vælge hvad de paastaar er deres e
get og bringe det tilbage til deres Forretning. Tyskerne skulde slet ikke
have haft Reservedelene. Det ser ud til. at de Cyklehandlere, der kommer
sidst, ingenting faar.

De Samtaler, der finder Sted med regelmæssige Mellemrum meller Dr.Best og
Departementschef Svenningsen, indledes hver Gang med det samme Ritual.
Departementechefen protesterer for det første overfor Arrestationen af
Ejvind Larsen, 2) mod de deporterede Arbejdere, 3) mod det deporterede
Politi, 4) at den danske Minister i Berlin i 5 Uger har ventet paa at faa
Foretræde hos Ribbentrop for at protestere. For det femte, de fejlagtigt
•deporterede, for det sjette Hjemsendelsen af de deporterede Halvjøder.
Kravet har været fremsat i over 1 Aar. For det syvende: Deportationerne
den 2O.Oktober. For det ottende: Storebæltsfærgerne. For det niende: Be
slaglæggelsen af Cyklerne, som var i Strid mod Forordningen af 4.Septem-
ber. For det tiende: Den Bølge af Arrestationer, der finder Sted uden no
gen som helst Hjemmel.

Til de første 5 Punkter svarede Best, at han havde ikke opgivet Haabet
om at faa dem redresseret - men - den tyske Administration var lammet.
Deportationen den 2O.Oktober kendte Best ikke noget til. Om Storebælts
færgerne sagde han, at det var en beklagelig Fejltagelse, men nødvendig.
Det var ikke nogen Straffeaktion, fordi danske Isbrydere var sejlet til

Sverige. Færgerne vilde kun blive brugt i danske Farvande. Om Beslaglæg
gelsen af Cyklerne sagde Best, at de skulde bruges ved Fronterne for at
gøre Tropperne mobile. Om Arrestationerne sagde han, at de, der blev ar
resteret uden gyldig Grund, straks blev løsladt, hvad man daglig kunde
konstatere.

I et nyt Møde, som fandt Sted sidst paa Ugen, havde Dr.Best meddelt De
partementschef Svenningen, at Spørgsmaalet om Udskrivningen af Arbejds
kraft foreløbig vil blive udskudt, men man forventede, at Arbejdsanvis
ningskontorerne, dersom Tyskerne averterede efter Arbejdere, ikke vilde
stille sig kontrært. Tilbage var saa Spørgsmaalet om Arbejdernes Forplej
ning, som Best var klar over var temmelig vigtigt, da man ikke kunde faa
danske Arbejdere til at bestille noget uden god Forplejning. Men han men
te, at dette dog var en Sag, som Danskerne kunde paatage sig. - I et De
partementschefmøde umiddelbart efter at Samtalen havde fundet Sted, blev
dette Forlangende afslaaet.

Saavidt man har kunnet konstatere forberedes der i øjeblikket ikke nogen
tysk Aktion mod CB—erne. Men man kan jo aldrig føle sig sikker.

Aabenbart for at være lige i Nærheden af Shellhuset har Politigeneral
Pancke indrettet sig i en Suite Værelser i Vestersøhus. Adressen er Ve
stersøgade 56. Politigeneralen bor under passende Bevogtning med Pigtraad
paa Taget og i Kælderen. Skarpt bevæbnede Skildvagter sørger for, at in
gen uvedkommende slipper ind. - Idenne Forbindelse kan vi minde om, at
ogsaa Henning Dalsgaard havde en Suite i Vestersøhus, før han foretrak
Sikkerheden i en svensk Fangelejr.

I det nu standsede Skansearbejde i Sønderjylland deltog 600 Mænd, Kvinder
og Børn. De fik hver 30 Kroner om Dagen. Et “dansk” Entreprenørfirma, der
nu skal overtage Arbejdet, har faaet at vide, at der paany vil blive en
gageret ca 600 Mennesker til at deltage i Arbejdet, men denne Gang bliver
det gratis.

I Haderslev er der ikke blevet dannet noget Borgerværn, fordi Schalburg—
korpset paa Missionshotellet ikke ønsker det. Til Kasernen i~Haderslev
kom der i sidste Uge 17 tyske Soldater. De bad om Orlov, men~Kommandanten
meddelte, at kun 2 kunde faa fri. Soldaterne svarede derefter, at hvis de
ikke alle fik Orlov, saa havde det ingen Interesse. Derefter kørte de
bort o deres Vogne og er nu selv taget paa Orlov.

Den danske Stemme fra Bremen, en Mand ved Navn Jørgensen, bor paa Høpp
ners Hotel i Haderslev. Jørgensen, der taler med Akcent, er en farlig
Stikker. Iøvrigt er han en Efterfølger til Jespersen, der nu læser Radio
avis over København og Kalundborg. Han er ogsaa et af de Individer, der
ved Krigens Udbrud øjnene en Chance og nu sidder i den Fælde, af hvilke
de ikke kan komme ud igen.

Søfyrbødernes Arbejdsanvisningskontor har standset sit Arbejde efter at
have modtaget et Advarsel sbrev.

I Aarhus Havnevæsens Ophalerbedding ved Gasværkskajen i Aarhus Sydhavn
er Maskinhuset og Spillet blevet ødelagt ved to Eksplosioner. Der kom in
gen Mennesker tilskade.
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Færgen “Malmø”, der i øjeblikket er alene om Færgetrafikken mellem Køben
havn og Malmø, skal den 5.November til Reparation og Eftersyn paa Værket.
I denne Periode vil Trafiken mellem København og Malmø blive indstillet,
og den eneste Færgeforbindelse mellem Danmark og Sverige er saa Helsing
ør—Hel singborg.

Nogle Tyve, der kørtei Bil har hjemsøgt forskellige Jernbanestationer paa
Fyn. Det er Stationerne i Refsvindinge, Ørbæk, Ellestod og Fjellerup. Ty
vene tog nogle Cykler og et Par Pakker. Formentlig har Tyvene været ude
efter nogle ganske bestemte Pakker.

Forrige Tirsdag kom 3 Mand ind i Konfektionsfirmaet Jens Henriksen, Dals—
landsgade 7. Med Revolvere truede de Driftslederen til at udlevere 3 Pi
stoler, der tilhørte Sabotagevagterne.

I Torsdags mødte 10 revolverbevæbnede Mænd hos Ford i Sydhavnen og for
langte at faa udleveret 6 nye Personbiler, der var solgt til Levering ef
ter Krigen. Mændene kørte bort i Bilerne.

Det er nu oplyst, at den Gestapomand, der ledede Aktionen mod Strøm Tei
sens Villa i Jægersborgalle 184, er en tidliger danske Kavalleriløjtnant
Harald Christiansen.

I Fredags blev Overpolitibetient Lyst Hansen fra Station 6 anholdt paa
Gaden af Tyskerne. Ca 8 Dage før var Tyskerne ogsaa ude efter Lyst Han
sen, da han cyklede paa en Villavej paa Frederiksberg. Tyskerne raabte
hans Navn efter ham, og han vendte sig om, men da han saa, at Raabene
kom fra en af Tyskernes smaa Biler, var han straks klar over Situationen
og kørte videre. Skønt der blev affyret 3 Skud efter ham, lykkedes det
ham at undslippe.

Den 17—aarige Bent Poulsen, Søn af Assistent ved Post- og Telegrafvæse
net, er den 27.Oktober blevet arresteret af Gestapo i sit Hjem Sorøgade
6 i København. Han er ivrig Terrænsportsmand.

Oberstløjtnant Elngren, Chef for 3.Bataillon i Haderslev, er den 28. om
Middagen blevet arresteret i sit Hjem i Hertug Hansgade 11.

Fredag Morgen den 27. er følgende arresteret: Postassistent Larsen og
Lærer Bennedsen, begge Augustenborg. Domæneforpagter Jørgen Marthiasen,
Ertebjerg, Mejerist Ejnar Hovbjerg, Tandsiet og Bestyrer Jørgen Krag, E—
gen Forsamlingshus paa Als.

Slagtermester Christensen, Lundtoftegade 20 blev i Aftes dødeligt saaret
udfor Kafe Rio paa Frederikssundsvej. To Mænd standsede ham udenfor Ka
feen, og da han vilde flygte ind gennem Døren, skød de efter ham. Et Pro
jektil ramte ham i Halsen. Motivet er ukendt, men det er muligt, at Slag
termester Christensen er blevet forvekslet med en anden.

Dr.Christiani er for Tiden ifærd med at forberede Udsendelsen af en Hvid-
bog, som efter han egen Mening helt skal rense ham for de Beskyldninger.
har har været ude for. Det henstilles til de illegale Blade foreløbig ik
ke at omtale dette Værk.
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Herrefolk—Nykker: En ældre pæn Handelsrejsende anbragte sig forleden i
en l.Klasses Kupe, hvor der i Forvejen sad to tyske Officerer. Da han
havde sat sig tilrette, kom en anden tysk Officer ind. Han henvendte sig
i en brysk Tone til Agenten og spurgte, hvad han havde at gøre her. - Jeg
har gyldig Rejsehjemmel og er saaledes i min gode Ret til at være her,
svarede Agenten og blev siddende. Officeren raabte nu ude af sigselv af
Raseri: - Ved De ikke, at De skal staa op, naar De taler til en tysk Of
ficer...

Hørt paa Sporvognen: Der gaar Rygter om, at Hitler har anmodet om 48 Ti
mers Vaabenstilstand. Aarsagen skulde være, at han har to Divisioner, som
skal konfirmeres paa Søndag

SÆRMELDINGER: (Lørdag) Hilsen til Ole, Nielsine, Mourits, Leo, Oskar,
Kaj, Jonna, Halvor, Bjarne, Helmuth, Frands, Bente, Elsebeth, Irma, Ca—
jus, Aksel, William, Viktor, Mama, Ludvig, Marie, Tom og Reunhold.

(Søndag) Hilsen til Leo, Kaj, Viktor, Ole, Oskar, Frands, Bente, Mama,
Tom, Bjarne, William, Ludvig, Reinhold, Halvor, Irma.

VESTFRONTEN: Langs hele Fronten i detvestlige Holland falder de tyske
Tropper nu tilbage mod en ny Linje. Man regner med, at de vil søge at
holde en Linje for at dække Overgangene over Maas, men højst sandsynlig
bliver det nødvendigt i største Hast at søge over Floden og først paa
dennes Nordbred at danne en ny Forsvarslinje.

Efter at Breda, den sidste svære tyske Bastion i Sydvestholland, er fal
det, er Tyskerne kommet i en meget alvorlig Situation, og paa flere Ste
der har de allierede Flyvere konstateret Tilbagetogsbevægelser, som er
præget af en lignende Panik, som man før har oplevet i Nordfrankrig. I
Virkeligheden er hele Forsvarssystemet brudt sammen, og store Dele af de
tyske Tropper er afskaaret. Hele Omraadet Syd for Scheldemundingen er
renset for tyske Tropper og Stillingen for Forsvarerne af Syd Beveland
og Walcheren er haabløs.Yderligere er det tyske Forsøg paa at undsætte
de haardt trængte Tropper i Vestholland gennem en Modoffensiv mod den
østlige Side af den allierede Kile Vest for Venlo brudt sammen, efter at
der var gjort ringe Terrænvindinger. Der kan uden Tvivl regnes med vig
tige Begivenheder i Sydvestholland inden ret mange Dage. 7
0STFRONTEN: Den tyske Folkestorm i Østprøjsen har faaet en ny Fjende,
som er lige saa farlig som Russerne. Det er den fra Vesttyskland kendte
“russiske Influenza” der er begyndt at hærge paa dette Afsnit af østprøj—
sen. I de sidste Dage er gennemsnitlig 1200 Folkestormsmænd om Dagen ble
vet trukket ud af Kampen og indlagt paa Hospitalerne lidende af Sygdommen,
og yderligere et stort Antal er blevet ukampdygtige paa Grund af svære
Lungetilfælde. Man regner med, at der falder lige saa mange Folkestornis
mænd som Følge af Sygdommen som for de russiske Vaaben. Sygdommene griber
voldsomt om sig som Følge af Folkestormens mangelfulde Udrustning, tynde
Klæder og daarlige Sko, som ikke yder nogen Beskyttelse mod Nattekulden
og den silende Regn paa østfronten.

De tyske Modangreb, som skulde kaste Russerne ud af Østprøjsen, er helt
stagneret. Der kæmpes stadig haardt, men Tyskerne kommer ikke ud af Ste
det. I Kurland derimod har Russerne gjort betydelige Fremskridt, og det
samme gælder i Kampene foran Libau. Den tyske Overkommando regner med, at
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Styrkerne i disse to Omringelsesomraader ikke vil kunne holde ud ret læn
ge endnu, og at der snart vil være frigjort 30—40 russiske Divisioner til
nyt Storangreb mod Østprøj sen.

SYDØSTFRONTEN: Russerne gør stadig gode Fremskridt i Karpatho-Ukraine,
og der er givet Ordre til at intensivere Arbejdet med at grave Befæst
ningslinjer foran Budapest. Man regner fra tysk Side med et stort rus
sisk Gennembrud naar som helst.

LUFTKRIGEN: Industrilederne i det rhinsk-westfalske Omraade har rettet
en indtrængende Anmodning til Myndighederne om en Revision af Luftalarm
systemét. Det hedder heri, at Systemet med akute Luftalarmer ikke virker
tilfredsstillende, idet det fører til altfor svære Tab blandt Arbejderne
og Civilbefoikningen som Helhed. De akute Luftalarmer blev indført for
at redde Arbejdstid paa Fabrikkerne, idet Arbejderne ikke maa søge Dæk
ning, før den rigtige Luftalarm bliver slaaet. Der reddes derved et Par
Minutters Arbejdstid ved hver Luftalarm, mm til Gengæld koster Luftan
grebene 35 Tyskere Livet pr allieret Bombemaskine, der deltager i Angre
bene. Før i Tiden var Tabet pr allieret Bombemaskine kun 5 Tyskere.

SVINESLAGTNINGER: I de kommende Maaneder vil der blive iværksat en om
fattende Nedslagtning af Svin i Tyskland. Der skal slagtes 4 1/2 Mill ty
ske Svin for at skaffe Erstatning for Kartoflerne, som skal anvendes til
Fremstilling af Industrialkohol. Disse Nedslagtninger ventes at ville
bringe den tyske Svinebestand ned paa ca 10 Mill.Stk.

FØRERENS FRITIDSSYSSEL. Hitler har faaet sig en ny Fritidssyssel. Han
sidder for Tiden fra Morgen til Aften med en Revision af det tyske Miii
tærsprog. De første Resultater af Førerens krigsvigtige Arbejde er alle
rede blevet meddelt de tyske Stabschefer. Saaledes skal det for Fremti
den ikke længere hedde “Reiter”, men “Kavallerie”, og Fortyskningen”Kurz
schrift” skal atter hedde “Stenographie” for blot at tage et Par Eksem
pler.

PARTIET ER NERVØST: Efter særlig Ordre af Himmler vil der med øjeblik
kelig Virkning blive indført særlige Sikkerhedsforanstaltninger for de
højere Partifolk for at beskytte dem mod Attentater. Blandt den lange
Række af Forsigtighedsregler kan nævnes, at det fremtidig ikke maa omta
les i Dagspressen i Forvejen, naar en højere Partimand begiver sig paa
Rejse. Endvidere har Partifolkene faaet Ordre til aldrig at tale Om Rej
ser og tjenstlige Forflytninger i Tjenestetelefonsamtaler. For nylig om
talte en Kreisleiter i en Telefonsamtale med en Kollega, at han Dagen ef
ter skulde paa Tjenesterejse. Han blev under Rejsen udsat for et Baghoid
og blev skudt. Man regner derfor med, at Tjenestetelefonerne er aflyttet
af “Folkefjender”, og der skal nu gøres en Indsats for at bringe de u
holdbare Tilstande til Ophør. Hvorfor bliver det tyske Politi ikke afsat?

Hærens Sammensætning: Der er udgaaet Ordre til alle Armechefer og Dlvi
sionskommandanter om, at det fremtidig ikke kan tilstedes at lade Solda
ter fra Luxembourg, Alsace-Lorraine og Saaromraadet danne selvstændige
Militærenheder. Allerede eksisterende Enheder, bestaaende af Mandskab fra
disse Landsdele, skal opløses, og Tropperne skal fordeles blandt Troppe
afdelinger fra det egentlige Tyskland.
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London Radios danske Udsendelse Kl.l8.l5 i Aftes oplyste, at de norske
Londonministre Tryggve Lie, Justitsminister Terje Vold og Sundhedsmini
ster Karl Egvang, er kommet til Stockholm. De norske Ministre er blevet
officielt indbudt af den svenske Udenrigsminister til at opholde sig i
Sverige, mens de venter paa at kunne vende tilbage til Norge. Det er de
første Medlemmer af den frie norske Regering, der har sat Foden paa skan
dinavisk Jord siden Norges Besættelse.

SLUT
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Dagbladene har kun maattet ofre faa Linier paa Bombardementet af Aarhus.
Indtil i Morges forelaa imidlertid følgende: Angrebet satte ind omkring
Middag med overraskende Pludselighed. En halv Snes engelske Mosquito-Bom—
bejagere kom Vest fra i lav Højde og med stor Præcision gik de direkte
mod Maalet: Den nye Universitetsby paa Højder udenfor selve Byen. Gesta
po havde forlængst overtaget det store Bygningskompleks, og i de sidste
Maaneder er der udspillet mange rystende Tragedier indenfor Murerne. Ge
stapo havde foruden Afhøringslokaler Fængseisceller i Bygningerne og en
Række Hovedkvarterer for det tyske Politi i Jylland i to af Kollegierne.
Der var endvidere indrettet et stort Arkiv omfattende baade Sager, der
tidligere var paadømt ved danske Retter og Sager, som Gestapo har beskæf
tiget sig med eller i øjeblikket undersøger. Fra dette Arkiv stod man i
livlig Forbindelse med Shelihuset i København, og ødelæggelsen af dette
Arkiv kan betyde Frelse for mange danske Patrioter og for Danskere, som
paa en eller anden Maade er kommet paa Gestapos sorte Liste. De engelske
Piloter vidste aabenbart ganske nøje, at netop disse Bygninger var Maa-
let. Med forbløffende Sikkerhed faldt Bomberne over de tre Kollegier. De
blev alle ramt af Fuidtræffere og laa i Løbet af et øjeblik i Ruiner. -

For det tyske Luftværn kom Bombardement~t fuldstændig overraskende. Da
Maskinerne fløj ind mod Byen, blev der blæst Alarmtilstand. Umiddelbart
efter traadte Luftværnsskytset i Funktion, og først saa lød Flyvervars
ungen, men paa dette Tidspunkt havde den sidste Mosquito-Maskine alle
rede kastet sine Bomber og var paavej Vest paa. - •Virkningen af Bombarde
mentet var frygtelig. Foruden de tre Kollegier, der var ødelagt, blev
Hovedbygningen beskadiget og Aulaen styrtede sammen. I en fjerde Kolle
giebygning, som er under Opførelse, faldt tre Fuidtræffere, og desværre
blev 5 danske Arbejdere dræbt og en Snes saaret. Blandt de Saarede var
Bygnings Arkitekt, C.F.Møller, der i sin Tid opførte Aarhus Raadhus sam
men med Arkitekt Arne Poulsen. Han har siden bygget hele Uriiversitetsby
en og havde sin Tegnestue i den bomberamte. Nybygning. Han brækkede begge
Ben og fik forskellige andre Kvæstelser, men synes at væré udenfor Livs
fare. Blandt de Tyskere, som slap fra Bombardementet med Livet, herskede
den største Forvirring, og det varede noget, inden Hjælpearbejdet blev
organiseret. Mange Gestapofolk var blevet begravet under Ruinerne, og
desværre ramtes ogsaa mange danske Patrioter, da Bygningerne styrtede
sammen. De havde været til Afhøring, da Angrebet satte ind.~Kort efter
Bombardementet forlød det dog med Sikkerhed i Aarhus, at eW hel Del dan
ske Arrestanter var undsluppet i Forvirringen. Hvorvidt dette er rigtigt,
har endnu ikke kunnet fastslaas, men Forlydendet er meget troværdigt,naar
man tænker paa den Forvirring, der opstod. En Kendsgerning er det, at Ty
skerne led store Tab. Gestapochefen i Jylland, von Schwitzgiben, der i
Tidens Løb har gjort sig forhadt overalt, blev draget frem fra Ruinerne
som Lig. Endnu mange dræbte og saarede Gestapofolk blev bjerget frem.Am
bulancerne kørte i mange Timer frem og tilbage mellem Kollegierne og By
ens Hospitaler. Skønsmæssigt har man anslaaet Antallet af døde og saare
de Gestapofolk til omkring 150. Dette store Tal forklarer, at kun meget
faa naaede Beskyttelsesrummene, fordi Alarmen og Angrebet var sat saa
pludselig ind.

Da Redningsarbejdet langt om længe blev organiseret, overtog den tyske
Værnemagt Arbejdet efter at have tilkaldt Mandskab fra Aarhus og Naboby
erne. Hele Terrænet blev afspærret, officielt paa Grund af Blindgængere.
Kun ved Hovedbygningen, hvor de danske Haandværkere og Arkitekten laa be
gravet, fik det danske Redningsmandskab lov at arbejde. Det kan tilføjes,
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at ogsaa Arkitekt C.F.Møllers to Medhjælpere. Arkitekterne Windeloff og
Boye Rasmussen blev begravet ved Sammenstyrtningen. Arkitekt Windeloff
blev alvorligt saaret, men Boye Rasmussen skap med overfladiske Kvæstel
ser.

De engelske Mosquitojagere angreb ikke alene Universitetsbyen. Der blev
ogsaa kastet Bomber mod Artillerikasernen i Langelandsgade, og her var
Sigtet lige saa præcist. Hovedbygningen og flere Depoter blev stærkt be
skadiget, og Officersmessen blev fuldstændig ødelagt. Kasernen er ikke i
Brug i øjeblikket, men der findes meget store Oplag af krigsvigtige Va
rer. Loge i Nærheden af Artillerikasernen ligger Fodfolkskasernen, der
er fyldt med Tyskere.

Det endelige Tal paa Bombardementets Ofre kan endnu ikke opgives, men
det menes, at ialt 35 Danskere udenfor Gestapo—Omraadet er blevet saaret,
mens 10 er dræbt. Af de saarede var 20 og af de dræbte 5 beskæftiget ved
Nybygningerne. I Dag til Formiddag oplyses det, at Navnene paa de dræbte,
er: Tømrersvend Chresten Jerimias Lauersen, Falstersgade 7, Aarhus, Evald
Aebenhus, Fru Paaske Petersen (dræbt i en Villa paa Paludan MUllersvej),
Murer Anton Marius Andersen, Samsøgade 21, Tømrer Svend Jespersen, Lund
bysgade, Kontorist Palle Sørensen, Balagervej, Viby, og Repræsentant Poul
Helmer Jensen, Solsortevej 6, Aarhus. Desuden er fundet Ligene af to
Kvinder, som det endnu ikke er lykkedes at identificere. Paa Hospitaler
ne er ialt indlagt 24 saarede og 100 Personer bleb ambulant behandlet.

Endelig kan det tilføjes, at den materielle Skade overstiger 5 Millioner
Kroner. - Mange Træer paa Universitetsterrænet og Villaer i Nærheden blev
mere eller mindre ødelagt.

Under Bombardementet af Aarhus Universitetsby foretog enkelte Maskiner
Afledningsoperationer i Nærheden, saaledes beskød flere Maskiner et Tog
ved Hampen Station efter at de i Forvejen havde advaret Passagererne ved
en Dykning. Dette Angreb er omtalt i Dagbladene. Senere aabnede engelske
Maskiner Ild mod Brande Station, hvor Rangerlokomotiver paa Baneterrænet
blev stærkt beskadiget. Endvidere blev et Persontog beskudt i Nærheden af
østerild Station paa Thistedbanen. Ingen Mennesker kom tilskade hverken
her eller i Brande.

Nationalbankens Balance nærmer sig nu de 7 Milliarder Kroner. Tyskerne
har nu plyndret det danske Samfund for 6 1/2 Milliard Kroner, og Udplynd
ringen fortsættes i stigende Tempo. I Løbet af det sidste Aar har Tysker
he saaledes tappet Danmark for 2,7 Milliarder Kroner. I dette Tidsrum —

fra l.Oktober l943-3l.Sep.44 - har den danske Nationalbank inddækket 8-
10 Milliarder, d.v.s. at Tyskerne i det mindste har plyndret Landet for
Værdier, der svarer til 33 0/0 af Nationalindtægten. Nationalindtægten
paa de 8-10 Milliarder Kroner er indtjent af ca 1,8 Millioner aktive For—
sørgere. 33 o/o heraf er over 1/2 Million Mænd. Tallet ligger maaske sna
rereover 600.000. D.v.s. at Tyskerne har beslaglagt Værdier og Tjeneste
ydelser i Danmark, der svarer til 600.000 Danskeres Gennemsnitsindtægt.
600.000 Danskere har saaledes arbejdet gratis for Tyskerne, og hertil
kommer saa alle de danske Arbejdere i Tyskland. Danmark bidrager saaledes
til Stortysklands endelige Sejr men frivilligt gør vi det i alt Fald ik
ke.
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Flere danske Havne er i den senere Tid blevet undermineret af Tyskerne,
saa de kan sprænges i Luften, naar Tyskerne skal kastes ud af Landet. Ef
ter et sikkert Forlydende hele Københavns Frihavn nu ogsaa være undermi
neret. Alle de elektriske Ledninger er samlet i en Central, saa Tyskerne
kan sprænge alle Havneanlæggene i Luften, inden de forlader Landet. Tysk-
lands “kritiske” Ven, Hr.Krenckel, har faktisk her faaet et oplagt Emne
til sit næste Foredrag.

Efter Luftalarmens Begyndelse Tirsdag Middag trængte en Snes bevæbnede
Sabotører ind paa F.L.Smiths og Co. Virksomhed i Valby, Valby Maskinfa
brik. Hele Personalet, undtagen Sabotagevagterne, var gaaet i Beskyttel
sesrum, og Sabotørerne kom ganske uset ind paa Pladsn foran Fabrikken. I
et af Vagttaarnene stod Sabotagevagt Gregersen fra Bredahisvej 15. Han
truede et Par af Sabotørerne med sin Pistol, men da de truede med at ka
ste Haandgranater op til ham, krøb han ned fra Taarnet, blev afvæbnet og
ført gennem en Gang i en af Fabrikkens Bygninger. En Sabotør gik foran
ham, en anden bagved. Gregersen vendte sig imidlertid pludselig om og
greb fat i Sabotagevagten bagved. Det var aabenbart hans Mening at kaste
ham til Jorden og flygte. Sabotagevagt~n raabte imidlertid højt. - Jeg
overgiver mig, og hans Raab blev hørt af Kammeraten, der gik et Stykke
forude. Han løb tilbage og skød Gregersen gennem begge Laar. Udbyttet af
Aktionen blev nogle Pistoler og en hel Del Ammunition.

‘Det organiserede tyske Cykletyveri i København forleden Dag har gjort he
le Cyklesituationen herhjemme katastrofal. Saavidt man kan forstaa, gik
Ordren ud paa kun at stjæle nye Cykler, men de fleste Steder tog Tysker
ne baade Dæk og Reservedele med ved samme Lejlighed. Senere’ forsøgte Ty
skerne at returnere Reservedelene, men i mange Tilfælde er det Dele, som
blev taget i en helt anden Forretning. Hos Schiønning og Arve, der netop
for nogen Tid siden var begyndt at producere Cykledæk, beslaglagde man
flere Tusinde Dæk, og det har naturligvis ikke hjulpet, at Firmaet har
protesteret. Efter Aktionen, der har fremkaldt en voldosm Harme Landet
Gver, fordi saa mange Danskere er afhængige af Cyklen som Transportmid
del, blev der fra det danske Udenrigsministerium rettet en direkte Hen
vendelse til Dr.Walter, under hvem Tysklands Samhandel med Danmark sorte
rer. Iøvrigt er Importen af Buna-Gummi til Danmark nu omtrent standset.
For første Gang i mere end 2 Maaneder kom der fornylig et g7anske ringe
Parti her til Landet, og det ser derfor yderst sørgeligt ud med Hensyn
til Landets fremtidige Forsyning af Cykledæk. Indenfor det danske Er
hvervsliv har Beslaglæggelserne vakt stor Bestyrteise, idet man nu fryg
ter lignende Aktioner paa andre Omraader. Der har saaledes været Tale om
at beslaglægge Klædevarer, men det maa indtil videre kun tages som et
Rygte. Tyskerne har ved tidligere Lejlighed afgivet højtidelige Forsik
ringer om, at de ikke vil røre Varer, der importeres til Landets Befolk
ning, men naturligvis bryder Tyskerne saadanne Løfter. Efterhaanden kan
vi ikke vente andet fra den Side.

Forleden trak det op til alvorlige Uroligheder i en Sporvogn paa Nørre
brogade i København, idet Konduktøren ikke kunde faa Betaling af et Par
unge Mennesker, der nøjedes med at trække et SS-Skilt op af Lommen. Det
lod Konduktøren sig imidlertid ikke imponere af, og en af de unge SS-Bøl
ler trak en Revolver op af Lommen og sagde: - Denne her kan di da for
Helvede køre paa~ Da heller ikke det skræmte Konduktøren, fiskede den ene
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af de unge Mennesker et Par Tiørerop af Lommen. Da de stod af ved næste
Stoppested, tog den ene af dè germanske Helte Nummeret paa Sporvognen,
idet han lovede at klage paa rette Sted over Konduktørens “frække” Hold
ning.

Den store tyske Propagandaafdeling har igen gjort et afgørende Fremstød
af uvurderlig Betydning for den fortsatte Krigsførelse. Der er i disse
Dage herhjemme blevet udsendt en lidt ejendommelig Spejderbog til alle
St.Georgs Gildets Medlemmer. Bogen holder sig nogenlunde til Kendsgernin
gerne, men Udlægningen adskiller sig i nogen Grad fra den gængse Opfat
telse i Spejderkredse. Bogen er skrevet af en Hr.Kaj Petersen paa Tysker
nes Bestilling, og den har vakt stor Morskab i Spejderkredse. Bogen inde
holder en Passus om, at hele Spejderbevægelsens Aand og Berettigelse fak
tisk er afgaaet ved Døden med Baden Powell. - Det er bemærkelsesværdigt,
at Tyskerne gør sig saa stor Ulejlighed med at paavirke Spejderne i Over
ensstemmelse med de teutoniske Idealer.

Brugsforeningsuddeler Larsen fra Brugsforeningen i Slotsbjergby ved Sla
gelse blev forleden Nat vækket af to Mænd, som truede ham med Revolvere.
De tvang ham til at udlevere Brugsforeningskassens Beholdning paa 1300
Kr., hvorefter de forsvandt. Uddeleren alarmerede det lokale Vagtværn,
som ret hurtigt fandt Røverne paa et Hotel. De viste ham Legitiniations—
kort, hvoraf det fremgik, at de var SS-Folk. Derefter trak Vagtværnsmæn
dene sig tilbage. Tilfældet i Slotsbjergby er ikke isoleret. SS-Folk har
optraadt paa lignende Maade andre Steder i Landet.

Der var paany Gaderazziaer i Kvarteret omkring Hovedbanegaarden og paa
Vesterbro i Aftes. Desuden maa et Par Bomber under en Sporvogn ved Grøn
ningen og en anden ved østre Alle uden Tvivl tilskrives Tyskerne eller
deres Haandlangere. Efter hvad der hidtil er oplyst, kom ingen Mennesker
tilskade, og Sporvognene kunde fortsætte nogle Minutter senere, men der
er ingen Tvivl om, at dette er en Slags Nervekrig fra Tyskernes Side, og
selvfølgelig har enkelte af Sporvognspassagererne faaet et Chok, da Ek
splosionerne skete.

Søndag Nat blev Sporskifterne ved Guldager Station mellem Esbjerg og Var
de sprængt ved en Bombe. En ung Mand forsøgte Lørdag Nat at foretage Sa
botage paa selve Esbjerg Jernbaneterræn. Han blev opdaget af de tyske
Vagtposter. De skød imidlertid efter ham, men han undslap med et Skud i
Skulderen.

Værnemageren, Korrespondent til “Fædrelandet” Kaj Olsen, Esbjerg, blev
i Lørdags begravet fra Byens Metodistkirke. Kirkens Præst havde faaet
Forfald. Talen holdtes af en tidligere Frelsersoldat, nuværende Syssel—
leder Holding. En Snes Mennesker, hovedsagelig Tyskere, var tilstede.
Kirken var omgivet af bevæbnede Vagtposter.

Tirsdag Eftermiddag Kl. 1530 likvideredes i Fiolstræde 13 en meget farlig
Stikker, Fru Tulle Bjerredahi. Tulle Bjerredahl var ca 40 Aar gammel. Hun
var en Eventyrnatur, der altid var i Pengetrang. Tidligere har hun været
indblandet i en Hæleriaffære, og hun anvendte alle Kneb for at komme til
Penge. Som en af de første meldte hun sig til Tjeneste hos Gestapo, der
betalte hendes Gæld. Det blev hende ganske øjensynlig en Sport at ramme
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sine Landsmænd. Hun anvendte sit store Personalkendskab og sine mange
Kærester til at skaffe sig Oplysninger om det patriotiske Arbejde. Hun
var aldeles skaanselsløs i sine Bestræbelser for at ramme sine Landsmænd
og deltog personligt i mange Razziaer. Under Jødeforfølgelserne hjalp hun
flere Gange Gestapo med at finde Jøder. For et Par Maaneder siden afske
digede Gestapo hende paa Grund af Forsømmelighed, og siden gik hun i sta
dig Angst for Gengældelse. Da tre Mænd Tirsdag Eftermiddag indfandt sig
hos hende, var hun klar over, hvad det gjaldt. Hun forsøgte først et
pludseligt Angreb og dernæst Flugt, men hun blev ramt af 6 Kugler.

Drabet paa Fabrikant O.Malling-Olsen, De forenede Pakkassefabrikker, Ve
sterbrogade 93-95 (han maa ikke forveksles med sin nazistiske Broder
Grosserer Georg Malling-Olsen, der har Kontor samme Sted) er et tysk
Hævn-Mord. Malling-Olsen var en god dansk Mand. Han forsøgte paa alle
Maader at undgaa Leverancer til Tyskerne. Under den sidste Samtale med
de to Mordere forsøgte han endnu en Gang at forhale Leverancerne, hvoref
ter de skød ham ned og gik. Faa Minutter efter (før Falck kom) indfandt
der sig en tysk Politiofficerm som bemærkede: “Her er vist sket noget”.

Søndag Aften omringede tysk Politi Ejendommen Taastrup 29 i Holbæk. Her
kom en af Beboerne, Støberiarbejder Hans Chr.Mortensen i Ildkamp med Ty
skerne. Mortensen blev ramt af flere Skud og slæbte sig ind i Soveværel
set, hvor han døde ved Siden af Vuggen med sit 8 Maaneder gamle Barn.
Hans Hustru overværede Kampen.

er identificeret som den 27-aarige Arbej
Elbroes, øragervej l2.st. Der er fundet
dræbt ved Skud i Siden og et Skud i højre

Paa Tønder Seminarium har Tyskerne arresteret Chr.Lund, Carstensensgade
15, Helge Møller Christensen, Leosalle 50, Poul Larsen, Nørregade 30, An
ton Andersen, Horupgade 1, Hans KrUger Sandal samt Postassfstent Rich.
Christensen, Horupgade 21.

Paa Seminiariets Loft skal der være fundet en Maskinpistol og skjult i
Seminariets Tørvebeholdning noget Sprængstof.

De sønderjyske Lærere Poul Minge, Hans Flintholm Hansen ved Rangstrup
Skole samt Sv.Thorkild Hansen er ligeledes arresteret.

I Nordsjælland har man i de sidste Dage arresteret Maler Svend Ejnar Han
sen, Rungsted, Fisker Børge Jensen, Rungstedvej 27, Peter Igel, Rungsted-
vej 4, Tjener Gunnar Igel, Rungstedvej 4, Chauffør Helge Juel Jensen,
Rungstedvej 6, Malerlærling Asger Juul Jensen, Rungstedvej 6, Vægter So
fus Andersen, Hørsholmsgade, Cigarhandler Sv.Kjeldsen, Olgasvej 5, Kon
torassistent Poul Rønne, Vallerødgade 7, Fotograf Max Larsen, Boldbrovej
40, Arkitekt Marck Nielsen, Boldbrogade og Kommis Jens Oluf Jensen, Rung
stedvej 6.

Paa Bjernedevej 84 i Vanløse blev Dekoratør Møller, der
derjylland, dræbt i Aftes ved 21.Tiden. Det var Møllers
lukkede op for at Par Mænd, der affyrede flere Skud mod

Den paa øragervej dræbte Mand
der Henning Einar Carl Amphin
Vaaben i hans Kælder. Han var
Tinding.

stammer fra Søn
lille Søn, der
Møller.

58 59



l.November 1944. INFORMATION Nr. 322. VI. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.287.

Kaptajn Averhof fra Frikorps Danmark er flygtet til Schweiz.

Brandchefen i Helsingør, Lederen af CBU-Kolonnen, Kaptajn Krieger blev
i Aftes arresteret af det tyske Sikkerhedspoliti.

Persilskolen, Vesterbrogade 2, er blevet overtaget af Tyskerne,nærmere
betegnet “Germanische Leitstelle”.

5/ERMELDING: (Mandag) Hilsen til Ditlev, Edmund, Skjold, Leonard, Karina,
Mylius, Hjalmar, Baltzer og Arne.

DEVISEFLUGTEN FRA TYSKLAND: De svenske Myndigheder har sat en Pind i
Hjulet for de mange tyske Partifolk, som i de sidste Maaneder har været
travlt beskæftiget med at faa Penge anbragt i Udlandet før Tyskiands Sam
menbrud. Devisetilstrømningen til Sverige har i de sidste Uger været saa
voldsom, at man har maattet fastsætte nye Regler, som gør Sverige til et
saa godt som lukket Land for disse “forudseende” Nazister.

De nye svenske Deviseregler har følgende to Hovedpunkter; For det første
er det forbudt at indføre Penge til Sverige uden speciel Tilladelse fra
det nye Deviseraad. For det andet kan Penge, der allerede er indført til
Sverige, kun forvaltes af Personer, som har særlig Bemyndigelse af det
nye Deviseraad eller af den svenske Nationalbank. Sorteringen af forvalt
ningsberettigede Personer vil fortrinsvis foregaa blandt Udlændinge, som
er rejst til Sverige efter 1939.

Disse Foranstaltninger betyder ikke blot et haardt Slag for de Nazister,
som endnu arbejder paa at faa deres Pengemidler bragt i Sikkerhed, men
ogsaa for dem, der allerede har faaet Pengene i Sikkerhed i Sverige. Dis
se sidste vil nu ikke længere kunne disponere over deres Penge ved Hjælp
af de hidtidige Straamænd.

VESTFRONTEN: Hele Fronten i Vestholland svingernu langsomt mod Nord med
Omdrejningspunkt i Nærheden af Arnhem-Nijmegen-Omraadet. De engel sk—cana
diske Tropper gaar ubønhørligt frem langs hele Fronten, og flere Steder
har Fremrykningen været saa hurtig, at store tyske Troppestyrker er kom
met i betydelige Vanskeligheder. De første større Fangekontingenter er
begyndt at blive ført tilbage. Nord for Tilburg er de forreste allierede
Tropper lige ved at naa Maas Linjen.

Man regner med, at Antwerpens Havn i Løbet af meget kort Tid vil være
aaben for den allierede Skibsfart. De første Minestrygere har allerede
vist sig ud for Scheldemundingen for at rense Indløbet for den allierede
Transportflaade.

0STFRONTEN: Efter 6 Dages Forløb er General Schörners store Offensiv i
østprøjsen for efter Hitlers Ordre at kaste Russerne tilbage over Grænsen
brudt fuldstændig sammen. Slaget synes imidlertid ogsaa at have udmattet
Russerne, thi der hersker i det store og hele Kamppauselangs Fronten i
østprøjsen. Derimod er Kampene blusset voldsomt op i Kurland, og i tyske
Militærkredse regner man ikke med, at det vil vare længe, før al Modstand
i dette Omraade maa ophøre.

SYD0STFRONTEN: Efter alt at dømme, er den ventede russiske Generaloffen
siv mod Budapest nu blevet indledet. Langs hele Fronten fra Donau til De-
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brecen er Russerne gaaet til voldsomme Angreb, der især Vest for Szolnek
har ført til dybe Gennembrud. Dette Frontafsnit blev holdt af ungarske
Szalasi-Tropper, der benyttede Lejligheden til i stort Tal at løbe over
til Russerne. Særlige Bekymringer volder et russisk Fremstød mod Budapest
fra Nordøst. Her er de russiske Tropper brudt ud fra Karpatho-Ukraine og
rykker nu hurtigt frem paa Sletten med Stødretning Nord om Budapest, saa
ledes at der er Fare for, at den ungarske Hovedstad skal blive omgaaet
og Forbindelserne mod Nord afskaaret.

I det vestlige Balka er den tyske Division “Prinz Eugen” kommet i store
Vanskeligheder. Divisionen er helt omringet af Titostyrker og alle Forsøg
paa at slaa sig igennem er blevet afslaaet.

OFFICERSMANGEL: Den tyske Hær lider stadig haardere under Officersmangel
og Tilgangen til Officersskolerne er yderst ringe. Man søger nu gennem
drastiske Forholdsregler at stimulere denne Tilgang. Følgende Straffefor
anstaltninger vil fremtidig blive gennemført: 1: Soldater, som anses for
egnede til Officerer, men som nægter at lade sig uddanne, vil øjeblikke
lig blive indsat i forreste Linje paa østfronten. 2) Studenter, som væg
rer sig ved at indtræde i Officeresskol~erne, vil fremtidig blive nægtet
Adgang til Universiteterne, saa at de ikke kan fortsætte deres Studier.
3) Ingen, som nægter at lade sig uddanne til Officer, vil efter Krigen
kunde beklæde en førende Post i Tyskland som Civil.

____________ Det tyske Bogmarked oplevede i sidste Uge en bestseller,
har set Magen til i Aarevis. Det var en lille Antologi “wenn
nicht wäre” med Undertitlen “Deutsche Trostgedichte”. Hele
revet bort paa 48 Timer.

BEST SELLER:
som man ikke
die Hoffnung
Oplaget blev

SLUT
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London Radio bragte i Aftes nærmere Enkeltheder fra officiel engelsk Si
de om det vellykkede Royal Air Force Angreb paa Gestapos Hovedkvarter i
Universitetskollegierne i Aarhus, hvor som nævnt Gestapochefen for hele
Jylland, von Schwitzgiben blev dræbt. Angrebet blev foretaget fra lav
Højde af 4 Formationer paa hver 6 Maskiner plus 1 Mosquitomaskine fra
Royal Air Force’s Filmsafdeling. Britere, Ny Zealændere, Australiere og
Canadiere deltog. Angrebet var forberedt til den mindste Detaille. Der
var lavet en nøjagtig Model af Bygningerne, som skulde bombes, og ved In
struktionerne blev denne Model forevist Flyverne. Det største Ansvar hav
de den Navigatør, der skulde føre Formationerne paa den lange Tur over
Nordsøen tværs over Jylland og frem til selve Maalet af den planlagte
Indfaldsvej nøjagtig paa det fastsatte Tidspunkt, Bomberne var instillet,
saa hver Afdeling paa 6 Flyvemaskiner kunde foretage sit Bombardement u
den at risikere at blive sprængt i Luften fra sine egne Bomber, og alli
gevel lade saa lidt Tid som muligt gaa mellem hver Afdelings Angreb. En
af Flyverne gik saa lavt ned, at han ramte Universitetet og vendte tilba
ge til England med store Buler i Maskinens Forparti. En Oberstløjtnant
med sin Navigatør ledede den første Afdeling. Disse to regnes for de
mest erfarne Mosquito-Flyvere i Royal ~ir Force. Føreren af Filmsmaski
nen meddelte, at han foretog tre Flyvninger hen over Maalet for at opta
ge Fotografier. Hele Facaden af Bygningen paa venstre Haand saa ud til
at være sprængt bort, erklærede han. Flyveren tilføjede, at selv om han
ikke saa nogen Bomber udenfor Maalomraadet, saa det ud til, at der var
sket Skade paa nærliggende Bygninger, sandsynligvis paa Grund af Luft-
trykket eller af flyvende Murbrokker.

Fra Aarhus meldtes til Morgen, at man fra tysk Side indrømmer, at ca 110
Gestapofolk og tyske Politisoldater mistede Livet ved Bombardementet. Ty
skerne siger intet om Arkiverne, men det er en Kendsgerning, at de er
helt ødelagt, idet der ydermere opstod Ild i de ramte Bygninger. Angre
bet satte ind umiddelbart efter, at Arrestanterne og de tilsagte var gaa
et til Middag, og de opholdt sig altsaa ikke i de Bygninger, der blev
ramt.

Sent Torsdag Eftermiddag blev Antallet af dræbte Danskere opgivet til 17,
og 25 saarede var indlagt paa Kommunehospitalet.

Vi kan i Dag bringe følgende Liste over dræbte: Ellen Hans~n, Møllevej
39, Aarhus, Elly Jensen, Silkeborgvej 19, Aarhus, Murer Anders Kristian
Jørgensen, Peder Skramsgade 42, Aarhus, Murer Harald Jørgensen, Stadion
alle, Aarhus, Knud Olesen, Aarhus, Arbejdsmand Søren Marius Sørensen,
Guldbergsgade 141, Eles Johanne Johansen, Klostergade 70, Elektriker E
vald Severin Sørensen, Borupsgade 18.

Det kan nu fastslaas, at der ikke foreligger noget fornyet tysk Krav om
danske Myndigheders Medvirken til Beslaglæggelse af Arbejdskraft til Be—
fæstningsarbejderne i Sønderjylland. Tyskerne vil nu selv forsøge at
skaffe sig den nødvendige Arbejdskraft. Det er dog tvivlsomt, om danske
Arbejdere i større Tal melder sig, Stemningen i Sønderjylland er ikke
gunstig overfor Arbejdere, der kommer til Landsdelen andet Steds fra.

Siden Politiet blev likvideret har en Række Opgaver, som hidtil laa un
der Politiet, ligget uløst hen. Alimentationssager kan ikke føres til
Løsning, Lærlingekontrakter kan ikke oprettes i den lovlige Form o.s.v.
Alle disse Opgaver, der berører rent danske Anliggender og hvis Fortsæt
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telse kun rammer den danske Befolkning, søges nu af Justitsministeriet
henlagt dels under en Række allerede bestaaende Institutioner, dels un
der nogle nye under Amterne oprettede Kontorer. Det er Tanken at overfø
re Politikontorernes civile Kontorpersonale hertil, medens Ledelsen skal
bestaa af Amts- og Donimerfuidmægtige.

Det kan fastslaas, at Frihedsraadet ser med Velvilje paa en saadan Løs
ning, og man ønsker at saavel Kontorpersonalet som de udpegede Kontorle
dere gaar igang med det paagældende Arbejde, hvis Vedtagelse i høj Grand
en den danske Befolknings Interesse.

Under Handels Forhandlinger mellem Danmark og Tyskland blev der for no
gen Tid siden fremsat Krav om, at Danmark skulde levere 46.000 Tons Suk
ker til Norge. Sidste Aar eksporterede vi 36.000 Tons ialt til Sverige,
Finlandog Norge. Da Sukkerproduktionen er mindre i Aar end sidste Aar
og Høstudsigterne ikke tyder paa en bedre Høst, snarere det modsatte, be
tyder Opfyldelsen af dette Krav mindre Sukkerrationer efter Nytaar.

Endvidere er der truffet en Vareudvekslingsaftale med Norge, hvorefter vi
inden 2l.Marts skal eksportere 26.000 Tons Smør, 3.000 Tons Bacon, 200
Tons Ost, 100 Tons Æg og 10.000 Tons Kartofler. Saadan er det foreløbige
Program. Det er dog et stort Spørgsmaal, om det kan gennemføres. Som be
kendthar Sverige forbudt al Sejlads indenfor 3 Milegrænsen, ogsaa for
danske Skibe, og de allierede Mineudlægninger øges stadig. Det har i de
sidste Uger været noget vanskeligt at gaa Skibslejlighed til Norge.

Fra l.November er Forbudet mod Aflevering af Brødkorn blevet
har i det sidste Par Maaneder ikke kunnet finde Afleveringer
man gik ud fra, at Kornet laa sikrere ude hos de forskellige
paa Lagrene rundt om i de større Byer.

Det er selvfølgelig begrænset, hvorlænge en saadan Foranstaltning kan va
re, da der bruges 1000 Tons Brødkorn om Dagen. Af Hensyn til den voksen
de Bombefare henstilles det til Landmændene ikke at aflevere deres Brød-
korn i hurtigere Tempo end nødvendigt.

For nogen Tid siden fik en Række Kunstnere, der med Mellemrum optræder i
Radioen, sendt Kranse, hvortil der var bundet smaa Kort, paa hvilke der
var klistret et Udklip af Radioprogrammet, i hvilket den paag&dende
Kunstner medvirkede. Tyskerne har hele Tiden forlangt “normale” Program
mer, og de har specielt ønsket, at de Kunstnere, der vilde melde fra ef
ter den 19.September, skulde fortsætte som efter den 29.Aug. 1943. Man
er i alt Fald klar over, at en Ca. 50-aarig Dame har bestilt Kransene i
forskellige Blomsterforretninger. - I Fredags firk Johs.Meyer sendt et
Truselsbrev efter sin Optræden i Radioen Aftenen i Forvejen. Samme Mor
gen kom to Mænd til hans Bolig. De var bevæbnede med Revolvere og til-
tvang sig Adgang til Lejligheden. Paa det Tidspunkt var Johs.Meyer gaaet
til Teatret, men Revolvermændene sagde: - Vi skal nok faa fat paa ham -

Derefter gik de igen. Man regner ikke med, at disse Trusler stammer fra
ansvarlige danske Kredse. Der kan muligvis være Tale om Provokationer.

(Denne Historie maa de illegale Blade godt omtale, hvorimod de to Skri
velser fra Frihedsraadet, som vi bringer nedenunder, ikke maa bruges af
den illegale Presse):

(fortsættes)

at Radioudsendelserne maa
udsendt Skrivelser i Forbin
Det kgl. Teaters Kunstnere den

“Danmarks Frihedsraad er blevet gjort opmærksom paa, at saa godt som al
le, der jævnlig har medvirket ved Radiofonien, som Følge af Frihedsraa
dets tidligere Erklæring, har følt sig foranlediget til at frasige sig
Medarbejderskabet ved Radioen. I den Anledning ønsker Danmarks Friheds—
raad at udtale, at omend man forestaar og paaskønner denne Holdning, har
det dog ikke været Raadets Hensigt at umuliggøre den nødtørftige Fortsæt
telse af Radiofoniens Arbejde. Det har derfor heller ikke været Hensig
ten at forhindre de til dette Formaal nødvendige Medvirkende i at fort
sætte deres Arbejde i Statsradiofonie&’.

Den anden Meddelelse fra Frihedsraadet er dateret den 29.Oktober og har
følgende Ordlyd:

“Danmarks Firhedsraad er blevet gjort opmærksom paa, at uansvarlige Per
soner i den seneste Tid har forlystet sig med at sende Kranse og lignen
de til en Række af de Kunstnere, der hard medvirket ved Radiofoniens Ud
sendelser. Efter Frihedsraadets Opfattelse er danske Kunstneres Uvilje
mod at lade sig bruge af den tyske Propaganda tilstrækkelig tydelig til
kendegivet, og da ingen Danskere fornuftigvis kan have noget imod, at Ra—
diofonien fortsætter paa samme nødtørftige Vis som de sidste Maaneder,
maa den Slags misforstaaede Demonstrationer ophøre”.

(Disse to Meddelelser fra Frihedsraadet er altsaa kun til Orientering,
og alt, hvad der eventuelt bliver skrevet om Radioen kan ligge paa denne
Linje).

En af de uhyggeligste Skikkelser indenfor det danske Politi, den tidli
gere danske Politibetjent Rudolf Petersen, der paa et meget tidligt Tids
punkt gik i Gestapos Tjeneste, blev i Gaar dødeligt saaret af danske Pa
trioter paa en Sporvogn i Rantzausgade. Rud.Petersen var Medlem af det
“Triumvirat”, der straks efter Besættelsen meldte sig til tysk Tjeneste.
De to andre var Max Pelving, der allerede uden Held har været udsat for
Attentat, og Ment, der blev dræbt paa en Sporvogn paa Nørreb~ogade. I
Gaar Eftermiddags steg Rud.Petersen paa en Sporvogn paa Hjør~net af Rant
zausgade og Griffenfeldtsgade for at køre til Shelihuset. Sporvognen hav
de imidlertid næppe sat sig igang, før der lød en Serie Skud, og uden at
de forfærdede Passagerer var i Stand til at afgøre, hvem der skød, vakle
de en Mand ud fra Bivognens Bagperron, idet han famlede efter sin venstre
Side. Det var Rud.Petersen, der forsøgte at faa fat i sin Revolver. Rud.
Petersen var ved fuld Bevidsthed, da Ambulancen kom. Han forlangte at
blive kørt til Feitlazarettet paa Nyelandsvej, idet han uden at genere
sig forkyndte, at han var Gestapomand. Han var ramt af et Skud i Maven
og flere Skud i Brystet og kan næppe reddes.

Forstander Hermind og de øvrige Lærere ved Iagttagelseshjemmet Holsteins
minde ved Fuglebjerg er arresteret. Det samme gælder Forstander Mølholm,
Hvidholm Højskole, Købmand Ove Hansen, Vordingborg, der tidliger har væ
ret arresteret, Grosserer Holger Petersen, Vordingborg og dennes Første
mand BrUch samt Inspektør Kragh, Gigtsanatoriet, Skelskør.
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Danmarks Frihedsraad er af den Opfattelse,
fortsætte og har to Gange i Oktober Maaned
delse med Radioen. Den første modtog bl.a.
17.Oktober. Den havde følgende Ordlyd:

ophævet. Der
Sted, fordi
Landmænd end
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Paa Foranledning af en lokal Stikker har Gestapo anholdt to Brødre Maj—
dal fra Guldager, sigtet for Jernbanesabotagen ved Guldager Station. Som
omtalt blev en Del af Jernbanedæmningen ødelagt ved en voldsom Eksplo
sion. - Restauratør Søren Rasmussen fra Borggaarden i Esbjerg blev for
nogle Dage siden anholdt af det tyske Politi. Han blev underkastet flere
Forhør, men til Slut lod man ham gaa, idet Tyskerne forberedte ham paa,
at hans Restauration vilde blive lukket. Grunden til Aktionen mod ham
skal være, at to Gestapo-Danskere Søndag Aften kom i Klammeri paa Borg
gaarden. Det gik saa voldsomt til, at den tyske Værnemagts Politi maatte
tilkaldes - og det er altsaa det, der nu gaa ud over Restauratøren.

Under en Razzia over store Dele af Als Natten mellem den 26. og 27. Okto
ber Gaardejer Witzke jun.. Solbjerggaard (St.Georgs-Gilde-Medlem) arreste
ret. Tyskerne søgte ogsaa Kaptajn Schack paahans Bopæl i Sønderborg. Han
var ikke hjemme, og i Stedet blev Premierløjtnant Dyhr anholdt. En ung
Mand paa 16 Aar fra Jerne blev anholdt sigtet for at have paasat Branden
i Søndags i Esbjerg Møbelfabrik. Hele Fabrikken, der kun arbejder for
Tyskerne, blev ødelagt, og den unge Mand blev paagrebet paa et Lager,
hvor Tyskerne paastod, at han var ved at tilrettelægge nyt Baal.

Radiokommissær Lohmann vendte i Gaar tilbage til Radiohuset i Rosenørns-
alle efter et Besøg i Berlin.

Den dræbte Mand, der blev fundet i Frihavnsbassinet med Skud i Hovedet,
er identificeret som Aage Herman Larsen, Istedgade 118.

De 6 kendte Restauranter, mod hvem der nu er indledet Undersøgelse for
Overtrædelse af Rationeringsbestemmelserne, er Hotel Hafnia, København,
Hollænderbyen, København og Skovriderkroen, Charl. Karrebæksminde Strand-
hotel, Næstved, Jægerspris Slotskro og Hotel Issefjorden, Frederikssund.

Tyskerne synes at være igang med en omfattende Befæstning af den sjæl
landske Nordkyst. Paa Strækningen mellem Gilleleje og Nakkehoved Fyr er
der foretaget omfattende Afspærringer, og paa selve Stranden og i dens
umiddelbare Nærhed udføres i øjeblikket store Betonarbejder, der af sag
kyndige opfattes som Fundamenter til langtrækkende Skyts. Saa er Spørgs—
maalet, hvilke nye Fjender Tyskerne nu har faaet~

Sent i Aftes samledes en Mængde Køretøjer ved Shellhuset, og der vente
des en omfattende Razzia. Det blev dog kun den sædvanlige Legitimations—
kort—Kontrol, men til Gengæld blev Byen ualmindelig tætkæmmet. Der var
næppe et Kvarter, hvor Kontrollen ikke blev udøvet, og som sædvanlig blev
der foretaget adskillige Anholdelser.

Den 6.Oktober forlangte Tyskerne at faa oplyst Adresser paa 410 Personer
af Københavns Folkeregister. Kravet blev afslaaet under Paaskud af, at
man ønskede en skriftlig Henvendelse fra den højeste tyske Myndighed. Den
9.Oktober Kl.l6 kom det tyske Politi igen til Folkeregistret og Kontor
chef Kjeld Johansen og 9 andre Funktionærer blev tvunget til at udlevere
Adresserne paa de 410 Personer. Det har vist sig, at Personerne var Vane-
forbrydere og hjemsendte Tysklandsarbejdere. Siden har der kun været for
langt Oplysninger fra tysk Side om Enkeltpersoner.
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Mandag Middag var der for tredie Gang i Løbet af 10 Dage et hold up i
Varedirektoratet, hvor 10 revolverbevæbnede Mænd tilegnede sig “det store
Personalekartotek”. Kartoteket indeholder Fotografier og udførlige Oplys
ninger om hver enkelt af Personalet. Revolvdrniændene sagde, at de havde
glemt noget de forrige Gange.

Mandag Aften blev Indehaversken af Chokoladeforretningen, Falkoneralle
116, skudt i sin Forretning. Man mener, hun er Stikker.

Fredag Aften kom to Mænd i Droske til Kastrup Brandstation, hvor de holdt
Brandfolkene op. De to Mænd tog 15 Kapper, 10 Hjelme, 5 Gasmasker, 1 øk
se og nogle Bælter.

Onsdag Eftermiddag Kl.l6 lød der 5 kraftige Eksplosioner i den indre By
i Aarhus. Eksplosionerne stammede fra en Sabotage mod De Forenede Auto
mobilfabrikkers Aarhus-Afdeling, lige ved Rutebilstationen. 6 revolver-
bevæbnede Mænd havde dirigeret Arbejderne i Beskyttelsesrum og efter at
Folk paa Rutebilstationen var blevet advaret, gik flere Hundrede Passa
gerer, der her ventede paa Bilerne 1ig~ledes i Beskyttelsesrum. Den ene
af Fabrikkens Afdelinger og 10 Biler blev helt ødelagt. Ingen af Rutebi—
lerne led nogen Overlast.

Tysk Politi, der ikke tidligere har været stationeret i Roskulde, har
i Gaar slaaet sig ned paa Politistationen paa Maglekildevej.

I Gaar Morges ved 4.Tiden hørtes der nogle Eksplosioner fra Jernbanelin
jen udfor Holmstrup paa Fyn. Et Godstog blev holdt tilbage ved Tommerup.
Linjen blev undersøgt, men man fandt intet. Det er antagelig Landminer,
der er eksploderet.

Dagbladene har fra den tyske Censur modtaget Ordre om, at de nye KE—Tele
grammer (SS Standarte Kurt Eggert) skal bringes, men ikke i Rækkefølge,
saa de dirker demonstrativt. Tyskerne har forbudt, at Dagbladene maatte
bringe Billeder i Forbindelse med Bombardementet i Aarhus. Heller ikke
ældre Billeder af Universitetsbyen og Artillerikasernen sam~t af Aarhus i
det hele taget maatte bringes.

I Søndags søgte en tysk Patrouillebaad ind i Augustenborg Havn, hvor Re
sten af Døgnet blev meget uroligt, idet berusede tyske Marinere terrori
serede Byen, indtil Borgerne (hvoriblandt enkelte moderate Tyskere) sat
te sig til [viodværge. Først sent trak Tyskerne sig tilbage til Skibet. Der
var faa let saarede paa begge Sider. Da Skibet sejlede bort, løb det. paa
Grund.

Midt i sidste Uge vilde Gestapo i Aabenraa overføre to Mænd, der var ar
resteret i Anledning af Jernbanesabotagen i Hjordkjær fornylig til anden
Arrest. Under Kørslen gennem Byen kom en Trækvogn i Vejen for Bilen, og
da den bremsede opm sprang et Par bevæbnede Mænd til og befriede efter en
kort Kamp Fangerne. De skap alle uskadt bort.

I Radioavisens aktuelle 5 Minutter fortaltes der i Aftes mange Historier
over Emnet “Bomber over Danmark” i Anledning af Angrebet paa Aarhus. Det
understregedes, at dette Angreb havde kostet hidtil flest Menneskeliv, og
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2.November 1944. INFORMATION Nr. 323. VI. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.287:.

dette gav Anledning til en Genopfriskning af tidligere Bombenedkastnin
ger over Danmark, herunder citerede Radioavisen “Politiken”s Leder efter
Bombeangrebet paa Rømø i sin Tid, og fremhævedes særlig Vendingen: “Bom
berne over Rømø er en hensynsløs Krænkelse af dansk Territorium”. Ak, Ja.
Det var dengang, man endnu regnede med Sniaating, og Tyskerne kan selvføl
gelig ikke forstaa, at Danskerne drager Sammenligninger, naar de tilla
der sig at sige den Slags Ting.

Jernbanesabotagen i Jylland fortsættes. Tirsdag Aften foretoges Spræng
ning mod et tysk Tog mellem Stilling og Skanderborg. Tenderen afsporedes
og Sporet blev blokeret. Senere paa Aftenen sprængtes to Sporskifter paa
Løsning Station, og den ene Indkørselsmast væltede. Toggangen maatte ind
stilles. Om Natten sprængtes Sporskifter paa Alling St.

Tirsdag Aften afhentede tysk Politi Priorinden paa Assumptionsklostret
paa Bernstorffsvej.

Der foreligger en Række Oplysninger om Forholdene for de danske Politi
betjente, der blev ført til Tyskland. Der blev for kort Tid siden sendt
1600 Pakker til de internerede. 35 af dem gik tabt undervejs, men Røde
Kors havde sendt 50 Pakker ekstra. De fleste af Politifolkene er som tid
ligere nævnt ført til Buchenwalde ved Weimar, men der befinder sig ogsaa
en Del andre Danske i Lejren, saa det samlede Antal af Danske i Buchen
walde er 2.149. Overlægen i Lejren meddeler, at Sundhedstilstanden er
god, og Klimaet er godt. I Lejren er der mange forskellige Nationalite
ter, og et Musikkorps af internerede paa ca 50. Der er givet Tilladelse
til regelmæssige Levnedsmiddelforsendelser.

SIERMELDING: Hilsen til Herman, Ferdinand, Benny, Ulla og Willy.

VESTFRONTEN: De sidste Kampe er i Nat blevet gennemført af Tyskerne paa
øen Walcheren, og det oplyses samtidig, at hele Byen Beweland er blevet
besat af Englænderne. Efter at 2500 Tyskere har overgivet sig, har Resten
af Besætningen sat over til Walcheren, hvor de nu bliver taget til Fange.
Al tysk Modstand er ved at ophøre Vest for Arnhem, de tyske Tropper er
paa ilsom Vej mod Nord kraftigt angrebet af allierede Jagermaskiner, der
med Raketter ødelægger de tyske Køretøjer og anretter store ødelæggelser
i den tyske Retrætebevægelse. Man er ikke sikker paa, at det vil lykkes
for Tyskerne at holde en Linje Nord for Maas Floden, men man venter paa
en yderligere Retræte mod selve Tyskland snarest. Terrænet er dog meget
vanskeligt, baade for Angriberne og Forsvarerne. Der er ellers kun Kampe
i Nærheden af Venlo, hvor en tysk Modoffensiv er brudt sammen og afløst
af allierede Angreb.

ØSTFRONTEN: Paa østfronten raser de sværeste Angreb i Kurland, hvor Rus
serne gør meget store Anstrengelser for at rive de sidste Rester af den
tyske 16. og l8.Arme op. Angrebet er direkte rettet mod Havnene Libau og
Windau. De russiske Angreb er blevet indstillet i østprøjsen, hvor Ty
skerne nu forsøger at lave nye Rækker af Feltbefæstninger. Ved Narev er
der enkelte Angreb, der maaske bebuder den ventede russiske Offensiv ret
tet mod Danzig for at afskære hele østprøjsen.
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SYD0STFRONTEN: Russiske og ungarske Tropper gaar nu mod Budapest over
en bred Front, og de forreste russiske Afdelinger staar kun 75 km Sydøst
for den ungarske Hovedstad. De ungarske Afværgestillinger mellem Thais
og Donau er blevet rendt over Ende. Den vigtige By Kecskemet har vekslet
Besidder et Par Gange, men nu er den i Russernes Hænder. Den ny ungarske
Regering har forsøgt at faa dannet en Folkestorm, en Nationalgarde, ved
Indkaldelse af samtlige vaabenføre ungarske Mænd, Alle Forsøg har dog
maattet opgives, da man ikke kan stole paa Mandskabet, og den tyske ø—
verstkommanderende, General Friesner, har afvæbnet de nyindkaldte Trop
per og sat dem i Arbejde med at grave Feltbefæstninger, der skal danne
et Værn mod de russiske Tropper, der er ved at true det tyske Rige gen
nem Angrebene over Slovakiet.

SYDFRONTEN: Der er nu saa godt som ingen tyske Tropper tilbage paa hele
det græske Fastland. Kun paa enkelte ægæiske øer, deriblandt Milos, kæm
per Tyskerne endnu, men Modstanden ventes brudt i Løbet af faa Dage.

SLUT
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En kendt københavns Forretningsmand, Grosserer Johann Havemann blev i
Aftes dræbt i sin Villa paa Nyvej Nr.9 af maskinpistolbevæbnede Mænd.
Grosserer Havemann sad ved 21.30 Tiden i en Stue, der vender ud mod Ny-
vej. Han var lige kommet hjem og sad og læste Avis. Pludselig lød der en
Serie Skud foran Villaen, og Naboer og Genboer, der forfærdede løb til
Vinduerne, saa flere Mænd forsvinde ned ad Vejen. Mimdst en af dem bar
Maskinpistol. Fru Havemann, der opholdt sig i et andet Værelse sammen med
Husassisteriten, løb ind i den Stue, hvor hendes Mand sad. De fandt ham
liggende paa Gulvet foran Stolen, hvor han havde siddet. Læge og Ambulan
ce blev tilkaldt, men det viste sig, at Grosserer Havemann var død, anta
gelig dræbt paa Stedet. I hvert Fald een af Projektilerne havde ramt ham
i Hjertet. Grosserer Havemann var en fremtrædende Mand indenfor Manufak
turbranchen, og der er næppe Tvivl om, at han er faldet som Offer for
Panckes organiserede Morderbander. Det menes at dreje sig om et Repres
saliemord for Stikkeren Rudolf Petersen, der forleden blev skudt ned paa
en Sporvogn i Rantzausgade.

Som offentliggjort blev der dræbt 17 Danskere under Luftangrebet paa Aar—
hus, og som meddelt i INF. i Gaar er Antallet af dræbte Tyskere ca. 110.
Foruden Chefen for Gestapo i Jylland blev hans danske Næstkommanderende
Johansen dræbt. Af de dræbte Tyskere er 90 identificeret. Hvordan det er
gaaet de Danske, der opholdt sig i Kollegiebygningerne som Tyskernes Fan
ger, vides ikke, men det menes, at mange af dem er undsluppet og ved de
res Kammeraters Hjælp naaet ud i Omegnen. Overalt i Aarhus og Omegn har
Gestapo nemlig siden Luftangrebet gennemført en nøjagtig Eftersøgning.
Der udsendes stadig Afdelinger af baade Politisoldater og Værnemagtssol
dater.~ Det har vist sig, at Gestapos Hovedkvarter i Aarhus indeholdt Do
kumenter og Fotografier fra Sager, der dækkede hele Landet. Meget store
Dele af det tyske Politis Virksomhed er lammet. Over Halvdelen af de o
verordnede Funktionærer i Shellhuset er taget til Aarhus for at bistaa
ved Udredningen af Stumperne, dels af deres Kollegaer, dels af Arkivet.
Blandt de saarede “danske” Gestaponiænd er den tidligere Journalist ved
“Fædrelandet” Kjeld Helweg—Larsen, som i sin Tid blev nævnt i Forbindel
se med Mordet paa Carl Henrik Clemmensen. - I Dagmarhus er man i Dr.Bests
nærmeste Kreds overbevist om, at der har været nøjagtig Kontakt mellem
danske Patrioter og London om dette Luftangreb. De danske Batrioter maa
have vidst, at der Dagen efter Angrebet mod Aarhus skulde Wave været gen
nemført en Del Henrettelser af fanske Patrioter og afsendt flere til
Tyskland. Disse Fanger har man intet hørt om siden Luftangrebet, hvorfor
de neten maa være omkommet eller undsluppet. - Foruden de 24 Mosquitoma
skiner deltog yderligere 12 Jagermaskiner i Angrebet ført af polske Fly
vere.

Den mærkelige og uforstaaelige Bekendtgørelse om Aflevering af Slag- og
Hugvaaben, som forleden blev offentliggjort, er udstedt af Pancke udenom
Best. Iøvrigt er der indledet Forhandlinger mellem tyske og danske Myn
digheder om en supplerende Meddelelse, saa Folk kan blive klar over, hvad
det egentlig er, der er Meningen. Saaledes som Bekendtgørelsen fremtraad
te, har den kun en eneste Forklaring: Tyskernes Angst er stigende for
hver Dag, der gaar.
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Tyskerne forbereder nu Opførelsen af en ny fjerde Forsvarslinje længere
mod Syd end de andre Forsvarsværker. Herefter skulde der være Spærringer
ved Vejle, Kongeaaen, Toftlund og Grænsen. Tyskerne har overfor danske
Myndigheder stillet Krav om at faa gravet Beskyttelsesgrave med 200 Me
ters Mellemrum ved alle Hovedveje. De skal gaa paa tværs under Vejen og
have Plads til en Bil. Forslaget vil antagelig blive afslaaet.

I Gaar havde Randers Luftalarm og midt under Alarmen fløj 3-4 engelske
Maskiner ind over Byen. De kredsede nogen Tid over Dragonkasernen, som
Tyskerne har overtaget, og derefter forsvandt de atter i vestlig Retning.
Man mener, at der er blevet optaget Fotografier af Kasernen med senere
Bombardement for øje.

Esbjerg Tovværksfabriks Transformatorstation, der ogsaa leverer Strøm
til en Del af Beboelsesejendommene og flere tyske Militærbarakker, blev
Onsdag Aften sprængt i Luften. Et Par Mand trængte ind paa Fabrikken og
drev med Revolvere de 90 Arbejdere i Beskyttelsesrummene, hvorefter de
anbragte to Bomber. Transformatorstationen er for ganske nylig blevet op
ført efter tysk Ordre.

Den tyske Censur har siden Besættelsen udsendt en Strøm af Dekretertil
Dagbladene, og i den sidste Tid er Censurens Ordrer ikke blevet færre.
I længere Tid har Tyskerne benyttet den Trafik, at Meddelelser om Sabota
ger rundt om i Landet kun maa bringes af de Aviser, der har den paagæl
dende By, hvor der foretages Sabotage, som Lokalomraade. Kun Aarhus—Bla
dene maatte saaledes meddele, at der var blevet forøvet omfattende Sabo
tage mod De Forenede Automobilfabrikkers Aarhusafdeling, mod BUlow & Co.s
Automobilforretning og mod Frederiksbjerg Autohandel. ødelæggelsen af
Transformatorstationen paa Esbjerg Tovværksfabrik maatte kun omtales i
Esbjerg-Bladene. Tyskerne ræsonnerer meget rigtigt, at det ikke kan gavne
deres Sag, at hele Landet hører om de mange Sabotagehandlinger i de for
skellige Byer. Det er imidlertid vanskeligt at forhindre, at den lokale
Befolkning erfarer noget om disse Begivenheder, og det tillades da de lo
kale Blade at bringe en kort Meddelelse. Da det heller ikke ser saa godt
ud, at Røverierne siden det tyske Politi har paataget sig at opretholde
Ordenen, er taget til i uhyggeligt Omfang, lader Censuren lignende Be
stemmelser gælde som for Sabotagens Vedkommende. Forbrydelser maa kun om
tales i de lokale Blade, og i de Tilfælde, hvor de er forøvet af Tyskere,
nedlægges der som oftest Forbud mod Omtale.

I Gaar var der Luftkamp over Esbjerg Flyveplads. En tysk Maskine blev
skudt ned og brændte op midt paa Pladsen. Tyskerne forsøgte at udbrede
det Rygte, at det var en engelsk Maskine, der var blevet skudt ned af det
tyske Luftværn, men der var alt for mange Mennesker, der havde set den
tyske Maskines Nationalitetsmærker, da den styrtede ned.

Paa den smalle Fodgængersti, der fører langs Banelinjern fra Klampenborg
til Taarbæk, fandt man i Gaar Liget af en arbejdsklædt Mand paa ca. 5o
Aar. En Undersøgelse viste, at han var blevet dræbt ved et Skud. Han hav
de ingen Papirer paa sig, og man har foreløbig ikke kunnet identificere
ham.
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En Cyklist kastede Onsdag Aften en Bombe paa Sportspladsen ved Kocksgade
i Odense. Bomben eksploderede med et vældigt Brag, men anrettede iøvrigt
ingen Skade.

Onsdag Aften blev en ukendt Mand skudt ned udfor Gudenaavej 35 i Køben
havn. Det drejer sig øjensynligt om en Gestapomand, idet Tyskerne kom
tilstede og førte ham til Nyelandsvejens Lazaret, hvor han senere afgik
ved Døden.

Priorinden fra Assumptionsklosteret, der blev anholdt Tirsdag, er atter
løsladt.

Falcks Redningskorps Stationsleder i Slagelse, Bruno Neergaard, er efter
søgt af Gestapo. Tyske Politisoldater ledsaget af civile Gestapomænd
sprængte Døren til hans Lejlighed, men hverken han eller hans Kone var
hjemme. Senere blev han forgæves søgt paa Stationen.

Om den tidligere omtalte Aage Hermann Larsen, der blev fundet i Frihavns
bassinet, kan nu oplyses, at han blev anholdt af Tyskerne under en Razzia
paa en Kaffebar i Saxogade og ført til Frihavnen for at indskibes til
Tyskland. Han har forsøgt at flygte og er blevet dræbt ved et Nakkeskud.

Tirsdag Kl.l8 blev Kurt Steffens, der er ansat i Shellhuset, under Slags—
maal paa Tegistrupvej i Emdrup, slaaet i Hovedet, saa han maatte køres.
til Feltlazarettet.

I Aftes og i Nat har der over store Dele af København paany været tyske
Razziaer, der i første Række gjaldt Biler og Sporvogne. Bilerne blev
nøje gennemsøgt, og Passagererne maatte vise Legitiniationskort.

Natten til Onsdag anholdt tysk Politi i Aalborg “asociale” Elementer. De
anholdte fyldte 4 Udrykningsvogne.

Tarm Møbelfabrik, der brændte forleden, fik Onsdag brændt hele sit Tøm
merlager af. Skaden andrager 0.000 Kroner.

der blev opdaget af Schalbur~folk fra Ring-
ialt ca 30 Mennesker er anholdt, deriblandt
Sønderstrup og dennes Svoger Dilling. De

Allerede kort Tid efter Besættelsen blev det forbudt Statsradiofonien at
spille Musik af Fini Henriques. Radiokommissær Lohmann hævede senere
Forbudet, men nu har Tyskerne igen interesseret sig for Fini Henriques’
Stamtavle og fundet ud af, at hans Bedsteforældre var Heljøder. Derefter
er Musik af Fini Henriques paany forbudt. I Radioen maa Speakeren heller
ikke annoncere Musikstykker eller lign, ved at nævne Navne paa Folk, der
er rejst til Sverige. Nogen let Opgave for Statsradiofonien at finde ud
af det Problem bliver det ikke, da Tyskerne ikke samtidig vil aflevere
nogen Liste over, hvem der er rejst.

Dagens Historie: Ved Silkeborg er der en Lejr for tyske Smaabørn. En 6-
7 aarig Dreng fik forleden for første Gang i sit Liv et Æg, og han spurg
te Lærerinden, hvor det kom fra. (fortsættes)

Sagen om Vaabentransporterne,
sted Kaserne, har medført, at
Sæbefabrikant Chr. Hansen fra
er ført til Vestre Fængsel.
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- Det kommer fra Hønen, sagde hun.
- Kommer der ingen Æg fra Hanen, spurgte Drengen, og da Lærerinden sva

rede Nej, fortsatte han.
- Kann er nicht oder will er nicht?

Da han fik at vide, at man overhovedet ikke fik Æg fra Haner, svarede
han med ægte tysk Begreb om Tingene:
- Hat man mit PrUgel versucht?

VESTFRONTEN: Efter et allieret Commando-Angreb paa øen Walcheren holder
engelske Styrker nu ca Halvdelen af Byen Vlissingen, og Byen Westkapelle
paa Vestkysten af øen er stærkt truet. Denne Landgang har gjort Situatio
nen i det sydvestlige Holland endnu mere uhoidbar for Tyskerne, og de
falder nu overalt tilbage mod Maas i største Hasr. For Tilbagetoget di
sponerer Tyskerne imidlertid nu kun over een eneste Bro over Floden, og
den er truet af de allierede. Allierede Patrouiller opererer allerede paa
Nordbredden af Maas.

0STFRONTEN: Den tyske Modstand i Kurland er blevet betydelig svagre i
de sidste 24 Timer. Der kommer ingen Forsyninger frem til Omraadet, og
Ammunitionsmangelen begynder at gøre sig gældende. Den russiske Offensiv
mod Libau gør saaledes gode Fremskridt.

I østprøjsen vedvarer Kamppausen.

SYD0STFRONTEN: Efter at Kecskemet, den fjerdestørste By i Ungarn, er
blevet erobret, ruller den russiske Offensiv nu mod Budapest paa 120 km
bred Front. De ungarske Afdelinger falder fra i stadig stigende Tal, og
Forsvarsforberedelserne i Budapest er blevet yderligere fremskyndet, idet
de forreste russiske Stødspidser nu kun er godt 50 km fra Hovedstaden.
Forsvarsforberedelserne ledes af de førende tyske Specialister hvad an—
gaar Pindsvinestillinger, og det er saa vidt man forstaar, Hensigten at
koncentrere Forsvaret om Bydelen Buda. Den 8.tyske Arme, som kæmper ved
Unghvar, er ved den russiske Fremmarch kommet i en haabløs Situation. Den
trues nu i Ryggen og en Omringning vil betyde, at der kun er Vejen ind
i det Partisanbefængte Slovakiet tilbage for hele Armeen.

Særmelding: Onsdag) Hilsen til Harriet, Thorvald, Bertel, Mimi, Alma,
Maggi, Martina, Gert, Frida, Marius, Brenda, Børge, Gudrun, Elma (Elna),
Sofla, Job, Lukas, Gunnar, Charles, Loth, Egon, Saul, Paula, Laura, Meta,
Tage, Mads Elim, Percy, August, Morten, Lilli og Borghild.

HITLER ER FANGE: Det tyske Folk kan ikke vente at faa sin Fører at se
mere, Gestapos øverste Ledelse med Himmler personlig i Spidsen, har be
stemt, at det vil være bedst, om Hitler ikke mere viser sig offentligt.
Føreren vil derfor med det første ankomme til Berchtesgaden, hvor han vil
opholde sig til Krigen er forbi og ikke vil deltage i nogen som helst of
fentlige Arrangementer. Det er den eneste Maade, hvorpaa Himmler mener at
kunne garantere for Hitlers Liv. En Vagtbataillon af SS Forniationen
“ReichsfUhrer SS” er allerede ankommet til Obersalzburg, og i Løbet af
kort Tid venter man fra Førerhovedkvarteret en Del af Hitlers særlige
Vagtkorps, udtaget af Himmlers Livvagt, hvorefter Resten vil ankomme med
Føreren selv. Berchtesgaden bliver spækket med SS Tropper og Sikkerheds-
foranstaltninger, og der er ved at blive indrettet et sirligt Mikrofonan
læg i Huset, hvorfra Føreren fra sit Fangenskab kan tale til det tyske

Folk, som har forjaget ham til Ensomhed.

PARTIET STJÆLER KUL: Op af de fleste berlinske Skorstene stiger i disse
Dage sort Kulrøg. Myndighederne har henstillet til Befolkningen, at man
sparer mest muligt paa Kulbeholdningen, og dette har medført, at Berli—
nerne fyrer godt op i Kakkelovnen. Det har nemlig vist sig, at Partifol
kene er begyndt at beslaglægge Kulbeholdningerne “af Sikkerhedsgrunde”.
Derfor ønsker Berlinerne selv at nyde Varmen fra deres sparsomme Behold
ninger frem for at se Kullene ført bort for at sikre Vintervarmen for
Partifolkene og deres Damer.

SL UT
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Torsdag Aften afbrød en Række alvorlige Eksplosioner al Jernbanetrafik
mellem Aarhus Hovedbanegaard og østbanegaarden og dermed Forbindelsen
til Djursland og Aarhus Havn. Det vil vare noget, før Trafikken kan kom
me igang, fordi flere Sporskifter og lange Skinnestrækninger er ødelagt.
Det sidste Motortog mellem Riis Skov og Aarhus Hovedbanegaard var paavej
mod Hovedbanegaarden, da Bomberne blev placeret. Sabotørerne standsede
Toget og forklarede Togføreren, at der laa Bomber længere fremme. - Paa
Troldhede-Kolding—Vejen-Banen skete der en Sprængning ved Stakroge.

Ifølge “Nordschleswigsche Zeitung” indstilles fra og med den 5.Nov. al
Persontrafik paa Jernbanen i Slesvig-Holsten.

Natten til Fredag skete der 2-3 kraftige Eksplosioner i Lufthavnen i Aal
borg. Det var et Attentat mod en af de store Hangarer.

De tyske Telefonledninger i Silkeborg blev Torsdag Nat overskaaret ved
Stadion Alle. Tyskerne foretog i den Anledning store Razziaer i Kvarte
ret.

I Dagens travleste Time, mellem Kl.l6 ~g 17, foretog Tyskerne assisteret
af Soldater og Sommer-Folk i Gaar en Sporvognsrazzia paa Raadhuspladsen
i København. Ved alle Stoppesteder stod Grupper af Politisoldater, og ef
terhaanden som Sporvognene kørte ind paa Pladsen, blev Passagererne beor
dret over til Richshuset hvor demaatte vise Legitimationskort. Tilsynela
dende drejede det sig ikke om andet end Legitimationskortene, men det
førte til store Forsinkelser. Hele Aktionen varede en lille Time - saa
forsvandt “Kontrollørerne”, ledsaget af mange Tusinde forsinkede Spor—
vognspassagerers og Trafikanters varmeste ønsker for Fremtiden, - Lignen
de Razziaer blev iværksat adskillige andre Steder i Byen. Saavidt vides,
blev der ikke foretaget Anholdelser.

Morgenbladene bringer i Dag to Ritzau-Meddelelser om en Murer, der er
dræbt ved Skud i Baghovedet i Rude Skov, og en Mekaniker, der er fundet
døende udenfor Klampenborg Station ramt i Brystet. Den sidste døde paa
Vejen til Hospitalet. M.H.t. Drabet paa Mureren kan det tilføjes, at man
i hans Lommer fandt et Feltpostnummer og en Garantiseddel j~a en Urmager
i Bergen. Det er pudsig nok, at det tyske Politi ikke har føjet det til
Signalementet. Mureren hed iøvr~igt Hans Geertseri og var 35 Aar gammel.

Tyske Soldater foretog Torsdag omfattende Undersøgelser paa Bernstorffs
vej, idet de benyttede Pejleapparater. Det menes,atTyskerneervedat ind-
kredse en Radiosender i Kvarteret, men man synes ikke at have faaet no
get Resultat af den sidste Pejlning.

I Oktober Maaned er der til Shelihuset leveret ialt 13 Ligkister, nemlig
en paa hver af Dagene: 7/10 - 13/10 - 16/10 (2 Stk.) - 23/lO (2 Stk),
24/lO (2 Stk.) - 25/10 (2 Stk.) - 27/10 og 29/10.

Torsdag trængte Schalburgfolk ind paa den tidligere Politiskole i Frede
riksholnis Kanal 23, hvor Politiets Hjælpefond havde til Huse. Schalburg—
folkene synes at værekendt med Kontorets Virksomhed. De ødelagde en Del
Lister og Skrivemaskiner.
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Mens Politiinspektør Mellerup stadig sidder i Vestre Fængsel, er de øv
rige Politi-Ledere, som tidligere meddelt, flyttet tilbage til Sheilhuset
efter “disciplinære” Straffe paa Vestre. Fra Shellhuset er de nu blevet
flyttet til Boghandlernes Hus i Nyropsgade. Det drejer sig om Rigspoliti—
chef Begtrup-Hansen, Vicepolitichef Arthur Dahk, Statsadvokat Troels Hoff
Politiinspektør von Magius og Politidirektør Stamm. De behandles som Fan
ger o g har f.Eks. kun et Kvarters “Gaardtur” om Dagen.

Det er nu opgjort, at Tyskerne hidtil har arresteret 6.200 Danskere. De
befinder sig i tyske Fængsler eller Koncentrationslejre. Lejrenes Navne
er: Buchenwalde, Sachsenhausen, Stutthof og Theresienstadt. I Theresien
stadt sidde Ca. 4.000. Desuden sidder der flere i en saakaldt “Ventelejr”
i Neuen Gamme ved Hamborg. Den største Lejr er Buchenwalde ved Weimar,
som rummer ialt 90.000 Fanger fra samtlige besatte Lande. Her sidder 9 50
danske Politifolk, medens 1200 sidder i Lejre udenfor Byen. — Theresein—
stadt rummer ca 600 danske Jøder, Sachsenhausen 400 Fanger, der alle er
ført derned efter 29.Aug. sidste Aar. I Stutthod sidder Ca. 150 Danskere.
Betjentene i Buchenwalde har det nogenlunde, men de klager over Lusepla
gen. De arbejder ved Skovhugst omkring Lejren 10 Timer om Dagen. - Her i
Danmark sidder ca 2.200 Fanger paa Sheilhuset, Vestre Fængsel, Politi
gaarden og i Aarhus, Odense, Kolding og i Frøslevlejren. I Frøslev er der
ca 1100. Udvælgelsen af Fanger til Deportation til Frøslev sker saaledes,
at samtlige i en Sabotagegruppe fra de arresterede Ledere til blot mis
tænkte i Sagen deporteres.

Iøvrigt oplyses det, at paa Frøslev-Fangernes Ryg har Tyskerne anbragt
Bogstaverne C.F. (Civilfange) for at sikre sig mod Gentagelser fra sid
ste Uges heldige Flugt (4 Mand). - Pastor Rishøjgaard fra Rise er blevet
ført fra Lejren til Kolding, fordi han paavirkede Fangerne for meget. Der
er blevet anbragt Landminer i hele Terrænet omkring Lejren. Under detté
Arbejde mistede en tysk Soldat Livet. Frøslev-Fangerne skal iøvrigt an
vendes til en ny “Grøftegravning”, parallel med den danske Grænse faa Ki
lometer Nord for Grænsen.

Paa det tyske Postcensursted for Danmark i Sønderborg sidder bl.a. Valde
mar Rørdams Datter, Fru Lohse.

Tyskerne har i de sidste Dage arresteret Vicevært Hans Petersen, Kjær-
holmen 1, Hansen, K.jærholmen 2, C.B.-Betjent fra Rudsletten i og en Vogn
mand Jørgensen, Nedertoften 5. - I Grindsted har det tyske Politi arre
steret Gaardejer Johs.Mortensenm Sønderby, hans Tjenestekari øhlenschlæ
ger samt den 60-aarige Overlærer Sørensen. De er anklaget for at have
hjulpet en tysk Desertør til at faa civile Klæder. Overlæreren skal ved
denne Lejlighed have fungeret som Tolk.

I Haderslev er Amtslæge Lauritzen blevet anholdt af Gestapo.

Fredag Morgen mellem Ki.2 og 3 indfandt tysk Politi sig hos Statsradio
foniens Direktør F.E.Jensen. Da der blev ringet paa, alarmerede Direktø
ren Vagtværnet, men det kunde ikke foretage sig noget, da det kun kunde
konstatere, at der virkelig var Tale om tysk Politi. Tyskerne gennemsøg
te Direktør Jensens Lejlighed, og det ser ud til. at de var ude efter
Sønnen. Han var imidlertid ikke i Lejligheden.
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Tyskerne har i de senere Dage opsagt en Række af de private Lejligheder,
de har haft rundt om i København, til Fratrædelse pr.l.Januar.

Efter det engelske Bombeangreb paa Gestapos Hovedkvarter i Aarhus har
Det danske Raadsendt en Lykønskning og Tak til Flyverofficieren, der le
dede Angrebet. Brevet, der er underskrevet af Christmas Møller, lød:

“Paa Det danske Raads Vegne - og jeg er vis paa ogsaa som et Udtryk for,
hvad alle Danske hjemme føler - vil jeg først gerne udtrykke vor Anerken
delse af det fortrinlige Arbejde, De og Deres Kammerater har udført, da
De med saa stor Præcision bombarderede Gestapos Hovedkvarter i Jylland.
Under hele Krigen~ har alle Danske næret en varm Beundring for Royal Air
Force - det husker jeg fra den Tid, da jeg endnu var i Danmark under de
første Aars tyske Besættelse. Jeg ved ogsaa, at denne glimrende Opera
tion mod vor forhadte Fjende, ganske særligt mod det bestialske Gestapo,
vil opmuntre hele den danske Hjemmefront i dens Bestræbelser paa at be
fri Landet. .“

Brevet sluttede: “Vi takker Dem atter hjerteligt og ønsker Dem alt godt”.

Tirsdag Nat blev Cigarhandler Erik Mor~tensen, Klostergade 3 og Kobber—
smed Knud Sørensen, Silkeborgvej, skudt ned paa Vesterbros Torv af en be
ruset tysk Soldat. Mortensen fik et Skud i Maven - Kobbersmeden ramtes i
Nakken.

Fredag Aften blev der kastet en Haandgranat gennem Vinduet til Ingeniør
F.S. Andersen, Troense paa Taasinge. Stuen blev raseret, men ingen Menne
sker kom tilskade.

Den 28. fløj meget hurtige Legemer gennem Luften i Omegnen af Sønderborg.
I lignede mindre Jagere, men gjorde ingen Støj. Det menes at dreje sig
enten om V i eller det nye reaktionsdrevne Plan “dUssenbömber”, der imid
lertif er uanvendeligt i Kamp, da det er for hurtigt til, at man kan sty
re det.

Undersøgelsesudvalget udbeder sig Oplysninger om nedenstaae~nde Personer.
Det indskærpes, at Foresprøgslen under ingen Omstændighede1~’ maa give An
ledning til Forholdsregler overfor disse Personer. Aarsageh til at man
vil have noget nærmere at vide om de paagældende, kan lige saa gidt være,
at man vil et ondsindet Rygte til Livs. Man ønsker alle mulige Oplysnin
ger, ogsaa uanset om de skulde være almindelig kendt.

Entreprenør Viggo A.Sørensen, Sønderbrogade 33. Horsens. - Entreprenør
Otto Larsen, Chr.Coldsgade 20, Kastrup, - Entreprenør Emil Hansen, Slots
gade 21, Odense, - Fabrikant Børge Bendahl, Ved Klostret 10. - Købmand
Aage Mentz, Frederikssundsvej 31. - Fhv. Urtekræmmer Bonde, Uffesgade 7.
1. Sal.th. - Inspektør Krause Jensen, Carlsberg. — Redaktør Johannes Ja
cobsen, Politiken. - Holger Steinbech, Indehaver af Turistbilfirmaet Da
na. - Vognmand Jens Chr.Nielsen, Dahlerupsgade 1. - Vagn Aage Jensen, Ha
derslevgade 7. - Journalist P.Jernsdorff-Jessen, København. - Lektor ved
Aarhus Universitet V.J.von Holstejb-Rathlou. - Helmer Johansen, Køben
havn. - Bartenderen paa Bellevue. - Urmager Sørensen, Odense. - Drifts
leder Jetzmer, København ( er død nu, men Oplysning ønskes om hvorvidt
han var paa den rigtige Side). - Gervig Jørgensen, Odins Tværgade 5. St.
ty. - Hr. og Fru Jørgensen, Jagtvej 84. l.th. - Hans Bohsen, jun. Tønder.
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- Politifuldmægtig Ring, Aabenraa. - Robert Nielsen, Herniggade 38.11.
- Arthur Jensen, Korsørgade 38. II. - Alfred Vest c/o Frk.Hedegaard, Ve

sterskovvej 48. Nykøbing F. - Konditor Klenz, Kongensgade (Opl. ønskes
om, hvorvidt han er indforstaaet med, at Ekspeditricerne er Feltmadras
ser). - Konditor Reinholdt Dørfer, St.Kongensgade 37. (samme som oven
nævnte). - Overvagtmester Hansen, Amager. - Bestyrerinde Agnes Vefling,
Vestmannagade 2, III th. - Maja Hoppe, Aarhusgade 58 Ø - Møbelhandler Ro
bert Jensen, Bredgade 63. - Bogholderske hos Møbelh. Rob.Jensen, Fru
Kjeldsen. - Tømrermester Svend Zeltner, Øster Voldgade 4 B - Arkitekt
Erik Buch, P.G.Ramms Alle 4 - Fru Hooge Jørgensen, Dr.Tværgade 37. - ORS
Chr.Linstrup, Viborg — Automobilforhandler N.Rasmussen, Vesterbrogade 91.
- Ottb Aarslef Nielsen, Nyborg. - Etienne de Sage Fontenay, Hostrups Ha

ve 14 - Dr.Meldahl, Statens civile Lufvværn. - Lorentzen, Krichersvej 3.
- Vicesangerinde Kate Rosen. - Fru Strur, Classensgade 70. - Kaptajn

Axel Jørgensen, Frederiksborg Slot, Hillerød. - Walter Petersen og Hu
stru, Langelandsvek 35, F. - VeigeL Kriminalassistent, Karen Brahesvej
7, Odense og Fabrikant Kaj Hansen, Parallelvej 33, Bagsværd.

Vi har fra Udgiveren af Bogen “Der brænder en Ild” modtaget: - Meddelel
sen om Johs.V.Jensens Optræden overfor en Medarbejder ved Bogen “Der
brænder en Ild11 dementeres. Bogens Redaktion beklager meget, at den Slags
uvederhæftige Historier kan fremkomme.

SIERMELDING: Hilsen til Leif, Janus, Yrsa, Valdemar, Beate, Edel, Alvar,
Dyveke, Ingvar, Louis, Olaf, Magdalene, Per, Olga, Zacharias, Skjold, Ca
roline, Helmar, Kis, Ingrid, Elsebeth, Gerhard, Ejler, Bella, Ulrik, Leo
nora, Valentin og Yvonne.

VESTFRONTEN: Amerikanerne har indledet de første kraftigere Angreb si
den Aachens Fald Sydøst for denne By, to mindre Byer er erobret, men
man ved endnu ikke, hvorvidt det danner Optakten til en ny Storoffensiv,
Paa Øen Walcheren er Vlipssingen nu helt befriet, og Øen Nord Bewegland
er erobret. Tyskernes Borhoved Syd for Maas er skrumpet ind og er 5 km
bredt med en største Dybde paa 6 km. Ved Venlo har Tyskerne maattet op
give alt det Terræn, de havde vundet under Angreb for en Uge siden. De
første Skibe ventes til Antwerpens Havn.
SYDØSTFRONTEN: Russiske og tyske Panserafdelinger afholder et større
Væddeløb paa den ungarske Pusta om, hvem der naar den ungarske Hovedstad
først. Fra alle Dele af den ungarske Krigsskueplads erfarer man, at de
ungarske Tropper opgiver Kampen, kaster deres Vaaben og gaar over til
Russerne, saaledes er den tidliger ungarske Generalstabschef gaaet over.
Tyskerne har givet Vaaben til Oprettelse af nye ungarske Afdelinger be
staaende af Studenter og Kornetter. De ungarske Regeringsmedlemmer og De
partementerne forlader Budapest i hastig Flugt og den tyske øverstkomman
derende har raadet de neutrale Diplomater til at være ude af den ungarske
Hovedstad inden 24 Timer.

SYDFRONTEN:De tyske Tropper, der har opgivet Saloniki, forsøger nu at
komme over paa jugoslavisk Territorium, men møder haard Modstand, og de
ventes ikke at ville kunne naa hjem. Hele den dalmatiske Kyst er nu besat
enten af Titi—Styrker eller engelske Tropper. Paa Kreta og Milos staar
der endnu 20.000 tyske Soldater, der ingen Muligheder har for at undslip
pe.
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ØSTFRONTEN: Kun i Kurland raser der heftigere Kampe, her gaar Tyskerne
tilbage over en meget bred Front. Forholdene er forfærdende for de tyske
Soldater, idet Masser af dem endnu maa kæmpe i Sommerudrustning.

LUFTKRIGEN: Ved de sidste Luftangreb paa Nordvesttyskland synes Tysk-
lands sidste Fabrikker til Fremstilling af syntetisk Benzin at være ble
vet ødelagt. Der blev for første Gang i længere Tid indsat tyske Jager-
maskiner til Forsvaret, men Udfaldet af Kampen var i højeste Grad uhel
digt, idet 227 tyske Jagermaskiner blev nedskudt. Heraf blev der nedskudt
mindst 93 Jagere alene over de angrebne Leuna—Værker, oplyser tyske Kil
der.

EN FORNÆRMELSE MOD TYSKERNE: Gauleiter Robert Wagner er kommet i Har
nisk. Aarsagen er den fantastiske, at et Par svejtsiske Velgørenhedsorga—
nisationer har tilbudt at hjælpe de tyske Flygtninge fra Ruhr- og Rhin
distrikterne. Svejts tilbød at sende et Par Tusinde varme Tæpper samt 15
Jernbanevogne med varme Klæder til Kvinder og Børn i Vesttyskland. Det er
blevet afslaaet af Gauleiter Wagner, der udtaler, at der er en Fornærmel
se mod det nazistiske Tyskland alene at fremsætte et saadant Tilbud.

________________ Ordre til at skyde enhver
dog ikke turdet gennemføre
hele Divisioner, der flygtede

TYSK VAABENMANGEL: Talrige af de Troppeafdelinger, der er stationeret
i Østrig lider under stor Mangel paa Vaaben. Fra neutrale Iagttagere er
fares det, at der kun er 30 Geværer til Raadighed for hvert Kompagni, der
tæller 170 Mand. Samtidig oplyses det, at de tyske Soldater er ængsteli
ge for de tyske Maskinpistoler, da Sikringen er meget daarlig. Gang paa
Gang har man set, at Sikringen svigter, og at Manden i Geleddet bag bli
ver skudt. Heller ikke Træfsikkerheden er stor, hvorfor man bedre for—
staar, at de “danske” Vagtposter foran Shellhuset foretrækker at benytte
sig af engelske Maskinpistoler.

SLUT

NY HITLERORDRE: Den tyske Fører har givet
tysk Soldat, der møder uden Vaaben. Man har
denne Ordre, idet man saa skulde have skudt
fra Frankrig uden deres Vaaben.
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Sidste Uge var en af de mest begivenhedsrige i lange Tider. Den ubetin
get største Begivenhed var det engelske Præcisionsbombardement af Gesta—
pos. Hovedkvarter i Aarhus med Arkiver og Kartoteker. Den senere Udvikling
har vist, at ikke alene 90 af Gestapos mest drevne Folk, med Chefen i
Spidsen mistede Livet - men hele Arbejdet, specielt m.H.t. Indkredsnin—
gen af Jernbanesabotagerne, har lidt et saa alvorligt Afbræk, at det er
et stort Spørgsmaal, om det kan genoptages i blot nogenlunde Omfang, før
Tyskland har tabt Krigen. Det kan iøvrigt tilføjesm at adskillige af de
saarede Gestapofolk ved Ugens Udgang var afgaaet ved Døden, men Tallet
paa dræbte Tyskere naar dog alligevel næppe over 100. Til Gengæld er en
hel Del af Gestapos danske Haandlangere dræbt eller saaret, og derfor er
sikkert det førsté Tal paa 130 dræbte Gestapofolk, som i sin Tid blev
meddelt, utvivlsomt rigtigt. Her kan det nævnes, at blandt de danske
Haandlangere, der er afgaaet ved Døden, er ogsaa Journalist Kjeld Helweg-
Larsen. I “Fædrelandet” for Lørdag beklager man, at han var blandt de
saarede. Han var - hedder det - sendt ud for Bladet paa en Turne til Pro
vinsen - men er det ikke ejendommeligt, at han netop opholdt sig i Gesta
pos Hovedkvarter under sit Besøgt i Aarhus, naar han blot var ude for at
beskrive danske Provinsforhold. Men ma~ske har ogsaa “Fædrelandet” for—
staaet, at Gestapokvartererne rundt om i Landet netop er det karakteri
stiske for Forholdene i Danmark i Dag. Eller maaske har Helweg—Larsen væ
ret ude i en særlig Mission. Blandt de Stikkere og andre tysk—ansatte,
der blev dræbt, er en Mand ved Navn Aabenhus og Kontorist Palle Sørensen,
ligesom en haardtkvæstet ved Navn Skaade er en berygtet Stikker. Desvær
re viser det sig, at den sønderjyske Næstkommanderende i Gestapo, Johann
sen, ikke er dræbt. Han er blot forfljttet paa Grund af Drukkenskab. Der
imod dræbtes von Schwitzgibels to nærmeste Medarbejdere, Rothenberg og
Werner. Ligeledes blev en højtstaaende Gestapomand, der netop var ankom
met fra Paris, dræbt. I denne Forbindelse kan det nævnes, at Gestapomand
Buncke er ankommet og har forhandlet med Byens Borgmester om at faa over
ladt nye Lokaler. Gestapo er herefter flytte ind i Politistationen i
Mejlgade, men det er Meningen, at de senere vil flytte udenfor Byen. Den
tidligere Presseofficer med det træffende Navn Töter er fjernet til For
del for SonderfUhrer Brammer. - Der er Grund til at mindes de danske Pa—
trioter, som led Døden ved Bombardementet, da de sad som Fanger i Gesta
~05 Hovedkvarter. Det drjer sig ikke om 20, snarere mindre,~men Tabet af
dem beklages oprigtigt af den danske Modstandsbevægelse. Vi’ lover, dem, at
deres Død ikke har været forgæves. Blandt de haardtsaarede danske Fanger
er Pastor Sandbæk, der fornylig i en officiel tysk Redegørelse betegne—
des som “Anstifter af politiske Mord og Sabotør i stor Stil”.

Af andre store Begivenheder i Ugens Løb kan nævnes den tiltagende Jern
banesabotage. Fredericia Godsbanegaards Afbrydelse ved Sprængning af
Sporskifter var vel nok den mest følelige, men andre Steder Jylland over
er lignende Aktioner blevet gennemført med Held, og mangekostbare Dage er
spildt for de tyske Militær- og Transporttog. Ogsaa ødelæggelse ved
Brand- og Sprængbomber af Statsbanernes store Svelleskæreri paa Godsbane
terrænet i København maa henregnes til Jernbanesabotage. Kostbare, uer
stattelige Maskiner og en Mængde nye Sveller brændte, og som Følge heraf
maa en Mængde Reparationsarbejder udsættes.

Ugen har ogsaa været præget af et stigende Antal Razziaer, som har kostet
adskillige uskyldige Mennesker Livet, fordi Tyskerne skyder fuldkommen i
Blinde. Det er dog muligt, at denne Skydning er en særlig Form for Provo
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kation. En Kendsgerning er det, at dette har bragt Død og Ulykke over
adskillige danske Hjem i sidste Uge. Razziaerne sluttede med den store
“Forestilling” paa Raadhuspladsen i Fredags, hvor Sporvogne blev “Kæm
met”.

Endelig kan det tilføjes, at to af de uhyggeligste Stikkere blev likvi
deret i den forløbne Uge, nemlig Fru Bjerredahl, der blev skudt i sin
Lejlighed i Fiolstræde (Lejligheden var forøvrigt stjaalet til hende af
Tyskerne fra en jødisk Dame ved Navn Fru Peristein), og den tidligere
danske Politibetjent Rudolf Petersen, der nu var i Gestapos Tjeneste. Han
blev skudt paa en Sporvogn i Rantzausgade. Tyskernes Hævn kom i Form af
Drabët paa den 43-aarige Grosserer Havemann, der blev skudt af maskinpi
stolbevæbnede Folk i sin Villa paa Nyvej.

Der har i de sidste Dage bredt sig Panik i Schalburg— og “Sommer”—Kredse.
Den tyske Politiledelse har tabt Taalmodigheden efter at have konstate
ret, at en lang Række af de opklarede Røverisager har Medlemmer af de to
Korps som Hoved.implicerede. Det, der længe har været en offentlig Hem
melighed i København, er nu blevet en Realitet ogsaa for Tyskerne, deres
Haandlangere er af en saa lav moralsk Habitus, at selv Berlin forfærdes.
Revolverrøverne skal ikke søges paa Gaden - de sidder inde paa Politista
tionerne, i Shellhuset og andre Steder, hvor Tyskerne opholder sig. Det
te er bl.a. konstateret ved et Par Anholdelser. som Vagtværnet har fore
taget. Sagerne er blevet overdraget Kriminalkommissær Nass, en af de dyg
tigste tyske Politimænd, og han synes fast besluttet paa at komme til
Bunds i Raaddenskaben - hvis han nu bare faar Lov. Flere Schalburgmænd
og en 5—6 Sommer—Folk er allerede blevet anholdt. De fleste af Tyskernes
Hjælpere tør ikke mere bo ude i Byen og logere derfor til Stadighed i
Shellhuset. Her har Kriminalkommissær Nass og hans Folk ved at gennemgaa
disse “Politimænd”s Skabe og Skuffer fundet et righoldigt Lager af de
Ting, der er efterlyst fra Røverier og Tyverier. Blandt andet Strømper,
Pelsvarer og Fødevarer. Nu kan vi jo saa i Spænding afvente den Dag, da
Tyskerne i en Meddelelse fra Pressekontoret ved den højere SS o.s.v. of
fentliggør Navnene paa de utallige Schalburg- og Sommerfolk, der er ble
vet overbevist om Deltagelse i den sidste Tids Revolverrøverier.

Interviewet med Dr.Best i Anledning af han 2 Aars “Fødselsdag” som Rigs—
befuldmægtiget er af Tyskerne forlangt trespaltet paa alle Bladenes For
siden med tvangsindlagt Billede af Manden, og det er krævet opsat saa
ledes, at mindst Halvdelen afTeksten staar paa Forsiden. Interviewet maa
ses som et nyt Led i den evindelige Krig mellem Best og Politigeneral
Pancke. Mens Pancke fortsætter sine Terror aktioner Landet over, forsø
ger Best at fortsætte en Forstaaelses—Politik, som forlængst er uhjælpe
lig passé. Interviewet er derfor ikke rettet nær saa meget til den danske
Offentlighed som til Bests tyske Foresatte. De Tanker, han giver Udtryk
for, er ønskedrømme, som Tiden, Udviklingen og Pancke forlængst er løbet
fra.

Schalburgkorpset har i disse Dage udsendt en ejendommelig Tryksag, hvori
det bl.a. hedder, at “de store tyske Tilbagetrækninger nu i Hovedsagen
er tilendebragt”, ogat “Forbundsfællen i øst, Japan, allerede er gaaet
til Angreb i Forstaaelse med det tyske Riges offensive Planer”. Det hed
der derefter videre om Danmark, at der indtraadte en politisk Vending i
Danmark med Politiaktionen i September. “Endnu staar vi kun ved Begyndel—

sen”, hedder det derefter ordret, “men det øjeblik er kommet, da alle
danske Nationalsocialister har en uafviselig Pligt til at gøre en Ind
sats for det fælles Maal. I Dag er vi saa heldige at raade over et før
steklasses Kampinstrument, som vi efter eget Forgodtbefindende kan udbyg
ge, et militært Korps, som er helt igennem Dansk og danskledet men selv
følgelig i Samarbejde og i god Forstaaelse med de herværende tyske Myn
digheder”. Dokumentet slutter meget indtagende. “Er De ikke længere dansk
Nationalsocialist af Overbevisning, beder vi Dem venligst give os Medde—
lelse herom”. Muligvis skal det nye Militærkorps, der efter “eget For—
godtbefindende kan udbygges” begynde med at se venligt paa de Folk, som
“Fædrelandet” rigtigt kalder “9.April Nazister”. For alle os andre er Do
kumentet interessant ved sin klare Definition af Schalburgkorpsets Stil—
ung i øjeblikkets Danmark.

I Kjellerup ved Silkeborg skal der indrettes et tysk Hovedkvarter, og al
le Skoler og offentlige Bygninger vil blive beslaglagt. Saaledes maa Al—
dersomshjemmene og Kommunekontorerne rømmes. Tyskerne skal bruge 18 Kon
torer, og der kommer foreløbig 6 oo Mand til Byen. Kjellerup har et Par
Tusinde Indbyggere, saa Byen vil antagelig komme til at lide stærkt under
den nye tyske “Invasion”. Man regner ogsaa med, at Tyskerne vil inddrage
private Lejligheder.

til Torsdag den 2.November kastede allierede Flyvere Bomber over
Flyveplads. Der blev anrettet Sk4de paa Startbanerne. Natten til
var der igen Maskiner over Flyvepladsen, men om Skade under dette
ved man endnu ikke noget.

Lørdag Aften blev en Mand ved Navn Jensen, Baggesensgade 28, saaret un
der et Ophold i Ejendommen Slotsgade 9. Søndag Aften blev Bagermester
Holmberg, Fensmarksgade, ligeledes saaret, da nogle Revolvermænd søgte
at trængt ind til ham. Mændene blev drevet paa Flugt. De blev saaret, men
kørt hjem efter at være forbundet.

Søndag Eftermiddag ved 15.Tiden udbrød der Brand i en tysk Træbarak i
“Faste Batteri” paa Amager, der er overtaget af Tyskerne og bevogtet af
det tyske Politær som Anneks til Kaserne paa Artillerivej. Ilden bredte
sig til et mindre Gasværk i Nærheden, der eksploderede. Baa~e Træbarak
ken og Gasværket blev ødelagt. Ved Afhøring af de tyske Vagtposter skal
Gestapo nu undersøge Sagen.

Søndag Eftermiddag eksploderede tre Bomber i Herning Motorco, Jyllands
gade. Bomberne var tidsindstillede og han antagelig været anbragt i Bi
ler, der var til Reparation. Der blev ødelagt 5 Vogne, og der blev anret
tet Skade paa Værkstedsbygningerne.

I den senere Tid har der verseret Rygter om, at Tyskerne i nær Fremtid
vil begynde en Razzja efter dè danske Politifolk, der den 19.September
“gik under Jorden”. Det er kun et Rygte, og det stammer antagelig fra
Shelihuset. Muligvis ligger der en Hensigt bag Udspredelsen af Rygterne,
naar de kommer fra det Hold.

Hovedbanegaarden i København er i øjeblikket fyldt med Stikkere, der hol
der øje med hvert ankommende og afgaaende Tog. Enkelte danske Politibe
tjente er blevet arresteret paa den Maade.

Natten
Krarup
Fredag
Angreb
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Fredag Aften blev der foretaget Sprængninger af Sporskifter paa Pjedsted
mellem Fredericia og Vejle..

Lørdag Eftermiddag fandt man paa Banelinjen mellem Ringsted og Næstved
to Pakker med Sprængstoffer; der var foretaget Udboringer i Sporanlægget
paa en Bro. Sabotørerne er aabenbart blevt forstyrret.

Lørdag Eftermiddag skete der en Eksplosion i John Larsens kemiske Fabrik
“National” paa Frederik den Syvendes Gade. Ilden bredte sig hurtigt til
Størstedelen af Virksomheden. Der er antagelig Tale om Sabotage.

Lørdag Aften blev Vognmand Hansen, Ellebækgade 49 skudt ned udenfor Saxo
gade 66 af tyske Politisoldater. Han blev haardt saaret bragt til Feitla
zarettet ledsaget tysk Politi.

I Gaarden til Ejendommen, Nørrevoldgade 26, Fredericia, fandt man forle
den Morten 8 mystiske Kasser. Det viste sig, at de 6 af dem var tomme,
men de to indeholdt en hel Del Haandvaaben, Sprængblyanter og Maskinpi
stolprojektiler. Det ser ud til. at Kasserne i Løbet af Natten er blevet
bragt ind i Gaarden, hvor de er blevet tømt for Indholdet, efterhaanden
som det kunde køres bort. De to sidste Kasserharman maattet lade i Stik
ken. Det tyske Politi har indledet en Undersøgelse.

Som meddelt fandt man Natten til Lørdag den 62—aarige Dansk-Amerikaner
Chr.Christoffersen dræbt ved Skud i en af Kreaturstaldene ved Aalborg
Kvlgtorv. Efter de Oplysninger, der foreligger, har Drabet imidlertid
fundet Sted Natten til Fredag paa Havneterrænet, og muligvis er det en
af de tyske Vagter paa Havnen, der har skudt paa Christoffersen. Han har
derefter slæbt sig op til Staldene, hvor han er død.

Natten til Søndag blev en Mand dræbt, og en Kvinde saaret ved Skud i Kø
benhavn. Den dræbte Mand og den saarede Kvinde blev hentet i Langdraget,
de var fundet paa Gaden begge med Skudsaar i Hovedet. Motivet ukendt.

Restaurationsrazziaerne, som kendes fra København, er nu blevet udstrakt
til Provinsen. Saåledes gennemtrawlede Gestapofolk Lørdag Aften “Alka
zar” i Odense og tog et Par Hundrede Gæster med. En Del af dem blev sene
re løsladt. -~

I Aarhus har Gestapo foretaget en ny Række Anholdelser. Maskinarbejder
Kaj Aage Andersen, Arbejdsmand Egon Christensen, Maskinarbejder Niels
Sehested Bach, Arbejdsmand Evald Due, Smed Karlo Hansen, Hjælpearbejder
Villy Hjarsbæk, Arbejdsmand Harry Fagsgaard Hansen, Arbejdsmand Kaare
Jensen, Arbejdsmand, Martin Chr.Jørgensen, Arbejder Edv Karov, Arbejder
Knud Erik Carlsen. Arbejdsmand Chr.Rasmussen og Hjælpearbejder Edv.Søren
sen.

Kontorist Gørnhøj paa Politikontoret i Varde, Realskolelærer Leth, Sorø,
Hans Bøjsen Petersen i Løjt er ligeledes blevet arresteret.

Endvidere har Tyskerne arresteret Direktøren i Københavns Ejendomsfor
valtning D.G.Diemer og en tidligere Kontorist i Luftværnet, Undergruppe
fører Mikkelsen, Fælledvejens Brandstation. Han sigtes for at have været
i Forbindelse med en Gruppe, der raader over et hemmeligt Vaabenlager.

6.November 1944. INFORMATION Nr. 326. V. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.291.

Torsdag Formiddag var der Razzia paa Nørrebros Postkontor. Et Postbud
blev anholdt sigtet for Medvirken ved illegale Forsendelser.

I Ballerup blev en Fabrik, der fremstillede Stof til Faldskærme, i Fre
dags sprængt i Luften.

Onsdags blev en Maskine, der nærmede sig Flyvepladsen i Esbjerg under
Flyvervarset, skudt ned. Besætningen omkom. Det viste sig at være en
tysk Maskine, der vilde nødlande.

I Fredags blev en Fabrikant Asmussen skudt ned udfor Marmorkirken. Om
stændighederne kendes ikke, men man ved, at han arbejdede for Tyskerne.

Onsdag Aften kørte en Bil op foran Frisørsalonen Frederiksberg Alle 58.
To revolverbevæbnede Mænd gik ind i Salonen, hvor de beordrede Barber
Yngve Nielsen til at følge med. Yngve Nielsen løb ind i en Blomsterfor—
retning og tilkaldte pr Telefon det tyske Politi. Da det kom tilstede,
var de to Mænd forsvundet. Yngve Nielsen er kendt som en aktiv Stikker.
Han kommer meget sammen den lige saa kendte Stikker, Politibetjent Høst
fra Nytorvs Politistation. Han er nu gaaet i tysk Tjeneste paa Politi
gaarden.

Retsmedicinsk Institut samarbejder ikke med det tyske Politi. Instituttet
udfører overhovedet kun Undersøgelser efter Rekvisitioner af danske Myn
digheder, og en saadan Rekvisition fremkommer kun, hvor der er danske In
teresser forbundet med Sagens Opklaring. Alle andre Henvendelser henvises
til Centraladministrationen.

Fra paalidelig tysk Kilde oplyses, at Beslaglæggelsen af Færgerne er Re—
pressalie for de to Isbrydere, der sejlede til Sverige for nylig. Hvis
andre Skibe i Fremtiden skulde sejle til Sverige, vil der blive taget to
danske Skibe for hvert et, der sejler over. Dette bør publiceres, da det
maaske kan forhindre, at Skibene gaar over før Tiden.

Den tyske Fremstilling af Sagen angaaende Klædetyverierne er ikke rigtig.
Den Mand, der blev dræbt paa øragervej har intet med denne ~ag at gøre,
Tyverierne er sandsynligvis foretaget af Schalburgfolk. To ~äf disse skal
være anholdt i Forbindelse med Sagen.

Til INFORMATIONs Abonnenter.

Abonnenternes Numre vil idag være at finde paa Kuverternes Inderside. Læg
Mærke til det og husk det. Allei énvendel ser til og fra INF. skal være
forsynet med Nummer. En Række Abonnenter vil i nær Fremtid faa Henvendel
se fra os.

7. og 8.November kan følgende Abonnenter vente Henvendelse: 312, 316,
364, 365, 366, 383, 389, 414, 452, 456 og 491.

Efter nogen Tids Usikkerhed haaber vi nu at have faaet bragt Distributio
nen i Orden, saa Læserne for Fremtiden vil modtage INF. med samme Regel
mæssighed som før.

Bladgrupper og andre aktive Grupper i København, der modtager INF., bedes
meddele, hvilke Abonnentnumre, de raader over. Meddelelsen kan afleveres
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i Bladudvalget eller til en Forbindelse, der leder frem til INF. HURTIGBMDENES TAB: Siden Invasionen har Tyskerne mistet ikke mindre

Som Svar paa utallige Forespørgsler minder vi endnu engang om, at al end 85 Procent af deres Hurtigbaade.
Post til Galatius er standset. Abonnenter, der har Brug for Adresser, 5 L U T
vil saa hurtig som muligt faa Meddelelse herom.

5/ERMELDING: Hilsen til Janus, Beate, Alvar, Olaf, Bella, Leonard,Valen—
tin, Yvonne, Gerhard, Kis, Edel, Leif, Werner, Siegfred, Ulla, Helmuth
og Ditlev. (Fredag).

0STFRONTEN: Budapests Fald er forestaanede. De russiske Panserafdelin
ger har nu kun 15 km tilbage, før den ungarske Hovedstad naas, længst
fremme er Russerne Syd for Hovedstaden. Tyskerne kaster meget store For
stærkninger ind i Kampen uden større Held,. idet den russiske Fremstorm
skyldes Ungarernes Frefald. Hele ungarske Regimenter har overgivet sig
talrige Steder langs Fronten, i de opstaaende Huller er Russerne trængt
frem og har opdelt de tyske Styrker i talrige Grupper. De bliver nu 11—
kvideret, og den tyske øverstkommanderende, General Friesner, kan ikke
regne med dem til Forsvaret af Budapest. I Budapest driver SS Afdelinger
Ungarerne til Arbejde med at oprette Modstandsteder i Forstæderne samt
Skanser. Regeringsmyndighederne har allerede forladt Budapest. Ogsaa fra
den nordlige Del af Fronten trænger Russerne kraftigt frem mod Budapest,
idet Tyskerne trækker sig tilbage mod Slovakiets Hovedstad.

SYDFRONTEN: I Grækenland er der endnu kun tre smaa Byer, der ikke er
blevet befriet for Tyskere. Paa Kreta raser der heftige Kampe mellem Ty
skere og Partisaner, der har oprettet en Regering under Ledelse af den
stedlige Biskop.

NORDFRONTEN: Tyskerne har indrettet nye Forsvarsstillinger ved Varanger
fjorden, som de vil forsøge at holde mod Russerne.

VESTFRONTEN: Den sydlige Bred af Schelde er nu helt renset for Tyskere,
om med ZeebrUgges Fald er hele Belgien nu befriet. Den tyske Afsatsbe—
vægelsegelse mod Nordøst fortsættes i Holland, men de kraftigste Kampe
raser Sydøst for Aachen. I den tyske Overkommando mener man dog, at der
kun er Tale om en Offensiv af lokal Karakter. Baccarat i Vogeserne er
blevet rømmet af Tyskerne.

FOLKESTORMENS UNIFORMER BLIVER FESTLIGERE: I Stettinkredsen er der paa
begyndt en Indsamling for at skaffe Tøj til Folkefrontssoldaterne, der
mange Steder kun har deres egne gamle Laser at klæde sig i. Alle Krigs
enker, fra tidligere Krige, skal give deres Mænds gamle Uniformer, Told
betjente, Sporvognsfunktionærer, Postbude og Fængselsbetjente skal ogsaa
af med Uniformer, men de festligste Uniformer vil man sikkert kunne fin
de i Teatergaarderober samt Karnevalsudlejningsfirmaer, der ogsaa skal
gen nems øges.

FOLKESTORMENS INDSATS: De første Folkestormssoldater fra Berlin er ble
vet indsat i østprøjsen, og Himmler har dermed ophævet Bestemmelserne
om, at de kun skulde forsvare deres egen Hjemegn. Partifunktionærerne
fra østprøjsen, der flygtede rettidigt fra deres Hjem og som siden har
været arbejdsløse, da de ikke maa udsættes for Krigens Rædsler, har nu
faaet et Arbejde, idet de skal identificere faldne Folkestormsmænd, som
man ellers ikke kan identificere, idet man ikke har Identifikationsmær
ker til dem.
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Danske Frihedskæmpere gennemførte igaar et dristigt Kup. Den danske Sto—
rebæltsfærge “Storebælt” blev erobret paa Vej fra Korsør til København,
og blev dirigeret ind til Helsingborg Havn, hvor den nu ligger i Sikker
hed. Færgen, der blev beslaglagt af Tyskerne paa et noget senere Tids
punkt end de tre smaa Færger, skulde i København undergaa visse Ændrin
ger, før den kunde indgaa i “Fæstningen Europa”s Kamp. Paa Grund af
haardt Vejr maatte den overnatte i Hundested mellem den 5. og 6..November.
Her gik 5 Frihedskæmpere ombord og skjulte sig paa Færgen. Da den var
paavej tio København og var udfor Hveen dukkede de op. De 5 Mand overman
dede den 27 Mand store Besætning, der, som den svenske Radio meget rig
tigt bemærkede, “ikke kunde sætte sig til Modværge paa Grund af det ty
ske Vaabenforbud”. Besætningen blev tvunget til at ændre Færgens Kurs,
og den tyske Torpedobaad, der ledsagede Færgen, kunde ikke naa op paa den
Fart “Storebælt” nu satte op. Snart efter gled den ind i Helsingborgs
Færgelejr, hvor dens uventede og pludselige Tilsynekomst naturligvis vak
te Opsigt. “Storebælt” vil nu blive liggende i Helsingborg, indtil den
til sin Tid kan hjemføre de danske Tropper. der veluddannede og veludru
stede staar parat i Sverige til at tage Del i de sidste Kampe herhjemme.

Natten til Søndag blev der som meddelt ~dræbt en Mand og saaret en Kvinde
udfor Ejendommen Langdraget 1 i Vanløse. Den dræbte er Redaktør Otto Ben
dixen, og det er hans Hustru, der er blevet saaret. Revolverbevæbnede
Mænd trængte Lørdag Nat ind i Bendixens Lejlighed og forlangte, at han
skulde følge med dem. Hustruen vilde ikke forlade ham, og ude paa Gaden
har hun forsøgt at lægge sig imellem, da Mændene skød Manden ned. Hun
blev derefter selv skudt. Der foreligger ikke nærmere Olysninger om Ben
dixens journalistiske Virksomhed, men han skal i sin Tid have korrespon
deret til forskellige engelske Blade. I danske Journalistkredse er han
ganske ukendt. Det menes imidlertid, at Tyskerne flere Ganga har opford
ret ham til at lede et tysk-orienteret Bureau, og det har han sagt Nej
til.

Mandag Aften fik et yderst bevæget Forløb i København. Paa Amager Boule
vard kørte en Bil ind i en Afdeling tyske Soldater, af hvilke en blev dø
deligt saaret, medens tre andre blev lettere saaret. Paa Enghavevej blev
to tyske Politisoldater skudt ned. I Vestergade udfor “Golck~Digger” blev
en cand.pharm. Damgaard, Classensgade 57 og Assistent Stig’Jonseri skudt
ned. Man kender endnu ikke helt de nærmere Omstændigheder ved Drabet, men
Vidner mener at have set nogle danske SS-Folk løbe efter de to Mænd og
affyre en Række Skud. De blev begge dræbt, og Ligene ført til Feltlaza
rettet paa Nyelandsvej og derfra til Retsmedicinsk Institut. Muligvis har
de to Mænd været Gæster i “Gold Digger”, hvor Tyskerne har villet anholde
dem. Tyske Politisoldater foretog bagefter en Undersøgelse af Restauran
tens øvrige Gæster.

Endelig blev der foretaget en lang Række Razziaer paa Byens Bar’er. Fle
re Steder brugte Sommerfolkene Pistolerne meget livligt, og de var fulgt
af tyske Politisoldater, der var mere end villige Haandlangere. Flere Ty
skere og Sommerfolk blev saaret.

Aftenens dramatiske Højdepunkt var Ulykken paa Amager Boulevard. De tyske
Soldater gik paa den vaade Kørebane og var overhovedet ikke synlige. I
samme Retning som den tyske Afdeling marcherede, kom en Generatorbil kø
rende. Ved Rattet sad en yngre Mand, og han havde en.ca 2O-aarig Kvinde
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med soi Passager. Han saa først Soldaterne i sidste øjeblik og kørte med
stor Kraft ind i de bagerset. Først paa det Tidspunkt forsøgte han at
svinge Vognen til venstre, men Farten var da saa stor, at Vognen væltede
om paa Kørebanen ved den bratte Drejning. De tyske Soldater, hvis Nerver
jo efterhaanden staar paa Højkant, blev fuldkommen forvirrede, og Forvir
ringen blandt dem blev ikke mindre, da der i næste øjeblik slog høje
Flammer op fra Bilens Indre. De brølede op og løb mellem hinanden, de var
fuldkommen forvirrede. De mest “besindige” greb rasende fat i Kvinden,
der havde reddet sig ud af den brændende Vogn, og andre forsøgte at kom
me ind paa Seruminstitutet. Herfra havde man straks efter Ulykken sendt
Personale ud. Fra Falck og Brandvæsen mødte 6 Ambulancer og fra det ty
ske Lazaret sendte man en enkelt. I de danske Ambulancer blev 3 Menige og
en Underofficer kørt bort, medens den saarede Kvinde, der iøvrigt var
gravid, blev kørt bort i den tyske Ambulance. Hun blev ledsaget af Gesta
pofolk. Bilens Fører fik man derimod ikke fat i. Han var forsvundet. Aar
sagen til Branden i Bilen viste sig at være nogle Dunke Benzin, der var
blevet antændt af Gnister fra Generatoren. Paa Stedet fandt man desuden
et Maskingevær, og Tyskerne paastod, at det ogsaa havde været inde i den
væltede Vogn.

Som omtalt i Dagbladene har revolverbevæbnede Mænd bortrørt Aalborg Bys
Folkeregister. Det skete efter at Tyskerne havde krævet at faa det udle
veret. Mændene, der bortførte Kartoteket, var dels klædt som Haandværke
re dels iført almindeligt Tøj. De trængte ind i Kommunebygningen paa C.V.
Obels Plads og her holdt de Personalet og andre, der tilfældigt opholdt
sig i Kontorerne, op. Aktionen varede kun et Kvarters Tid og ingen forbi
passerende fandt det mærkeligt, at en hel Del Sække blev baaret ud af
Bygningen og læsset paa to Lastbiler. De enkelte, som havde Ærinde i Byg
ningen, blev høfligt med bestemt ført op i et af Lokalerne af andre re
volverbevæbnede Mænd, som holdt Vagt ved Indgangen. Mændene lovede iøv
rigt at levere Folkeregistret tilbage, naar Tyskland havde tabt Krigen.

Aalborg Byraad fik saaledes ikke Lejlighed til i sit Møde i Aftes at ta
ge Stilling til det tyske Krav om Udlevering af Kartotekskortene.

Tysk Politi foretog Mandag en Razzia paa Hvidovre Kommunekontor. Hele
Personalet blev anholdt og ført til Shellhuset, men herfra blev de dog
senere paa Dagen løsladt. Derimod sikrede Tyskerne sig Folkeregistrets
Kartoteker, og de er ikke senere blevet “frigivet”.

Gestapo har anholdt Politiassistent Garberg, der gjorde Tjeneste ved Fæl—
ledvejens Politistation før den 19.Sep. Anholdelsen i Forbindelse med
flere andre Politianholdelser Landet over kunde tyde paa. at Politigerie
ral Pancke ikke har læst den tyske Rigsbefuldrnægtigede Dr.Bests tvangs
indlagte beroligende Udtalelse i de dansle Dagblade i Mandags. - Det kan
tilføjes, at Garbergs Hustru var blevet skygget, og af den Vej fandt Ty
skerne hans Dæksadresse.

Indtil nu er 81 tyske Lig ført ud af Ruinerne i Aarhus. 16-17 dræbte Ar
restanter befandt sig i den ødelagte Bygning. 4 af disse er dræbt, andre
er forsvundet. Nogle enkelte er indlagt paa tyske Lazaretter. Blandt de
dræbte skal være en Fru Philips fra København. Blandt de sidst offentlig
gjorte Navne paa dræbte, arbejdede følgende for Tyskerne: Jenny Jensen,
Jutta Christensen, Chr.Hans Friis Jensen, Ellen Rigmor Andersen og Ellen
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Margrethe Andersen.

Tyskerne ønsker derimod ikke at offentliggøre Navnene paa de dræbte dan
ske Fanger. Det ventes at flere Navne paa dræbte eller saarede Stikkere
vil blive offentliggjort, deriblandt Arthur Randas, som var meget virk
som ved Arrestationen af Politimester Hoeck. Han er dødeligt saaret.
Kjeld Helweg—Larsen, der efter at have forladt “Fædrelandet” nu arbejde
de for det tyske Politi, døde i Søndags. Han havde mistet begge Ben.

Tyske Politisoldater besatte Søndag K1.l5.30 Klampenborg Station og visi
terede alle paa Stationen. Der blev ikke foretaget Anholdelser.

Natten til Søndag skete der en Sprængning undet et tysk Transporttog mel
lem Kibæk og Troldhede.

Trafiken var i Gaar indstillet mellem Ribe og Brøns paa Grund af formo
det Sabotage.

Lørdag Aften saaredes en ung Mand,Børge Rich.Aarbo, i Aarhus af en beru
set Schalburgmand, udenfor en Restaurant. - Den 46-aarige Lærer Sv.Meu
lengracht Larsen, Resenbro, blev Søndag Aften dræbt af flere Skud. Han
afhenyedes i sin Lejlighed og blev skudt ned udenfor Huset. Han betrag
tes som Stikker.

En ung Mand, Tom Herschend, blev i Lørdags, dahan gik ind i en Opgang
ved Ordrup St. beskudt af en Mand, der pludselig dukkede frem. Han blev
ikke ramt, og Attentatmanden opdagedesaa, at det var den forkerte, han
havde skudt paa. Han forsvandt med en Undskyldning. Attentatmanden er
genkendt som SS-Mand Jørgensen Broholmsvej 29, og det menes, at han har
villet afgøre et eller andet personligt Mellemværende.

Det er oplyst, at Statsadvokat Hoff blev anholdt umiddelbart efter, at
han paa frit Lejde havde haft en Sammenkomst med Dr.Hoffmann fra Dagmar
hus paa Skovriderkroen. Anjoldelsen skal være foretaget af Schalburgmænd,
og Dr.Hoffmann skal være meget krænket over, at Anholdelsen er foretaget
lige efter Sammenkomsten, hvortil Statsadvokaten havde haft frit Lejde.
Schalburgfolkene har dog næppe deres Oplysninger om SammenI~omsten fra an
dre end - Dr.Hoffmann.

Fredag Eftermiddag blev SS-Mand Gunnar Gudmundson, der gjorde Tjeneste
i Vestre Fængsel, pludselig sindssyg, mens han opholdt sig paa Domhuset.
Han blev indlagt paa Kommunehospitalets 6.Afdeling. Om det drejer sig om
en organisk Sindssygdom eller om det er hans Oplevelser i Vestre Fængsel,
der har ødelagt hans Nerver, vides selvfølgelig ikke, men det sidste maa
anses for sandsynligt.

6 Repræsentanter for Københavns Kommunes Bystyre var indbudt til en Kon
ference i Stockholm i sidste Uge. Tyskerne mente, at 6 var for mange og
reducerede Antallet til 2. Resultatet blev, at slet ingen kom afsted.

Direktør Parker, Helsingør, og Fru Karina er vel ankommet til Sverige.
Direktøren har i længere Tid været eftersøgt af Gestapo, og Fruen har i
de senere Dage været ude for, at “mystiske” Mænd, der talte med Akcent,
vilde have fat i hende.
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Fuldmægtig Holmbæk, Grundtvigsvej 25 der for en Ugesiden havde Besøg
af tysk Politi, er ligeledes ankommet til Sverige.

Tyskerne forbereder deres Afrejse fra Danmark med den metodiske Grundig
hed. som er karakteristisk for Racen, naar det drejer sig om at ødelægge.
Under Opførelsen af Pillerne til Lillebæltsbroen blev der indrettet
Sprængkamre, som danske Militærautoriteter havde givet Anvisning paa, men
Arrangementet er ikke tilfredsstillende for Tyskerne, de ønsker ikke blot
Broens Overdel ødelagt, ved en eventuel Sprængning. Hele Fundamentet skal
bort, saadan saa der aldrig mere kan opføres en Bro paa samme Sted. Der
for har de indrettet Sprængkomre nede i selve Pillerne.

i Tilslutning til vor Meddelelse forleden om Tyskernes Krav om mere Suk
ker., kan det tilføjes, at Sukkerudbyttet foreløbig er bedømt til at skul
le blive 65.000 Tons. Det ligger under sidste Aars Udbytte, og skal Ek
sporten forøges, bliver der mindra Rationer efter l.Januar.

Aalborgs Gestapochef, SS-SturmbannfUhrer Behrendt er forflyttet til Kø
benhavn. Hans Afløser, der er kommet fr~ Frankrig, er SS-Obersturmbann
fiihrer Bollé.

Natten mellem Tirsdag og Onsdag i sidste Uge stjal en tysk Underofficer
en af Toldvæsenets Baade fra Anlægsbroen i Vordingborg og stak af til
Sverige.

To revolverbevæbnede Mænd anbragte Søndag 6 Bomber i Helge Egekvists Ma
skinfabrik i Vejlby ved Aarhus. Alle Maskinerne blev ødelagt.

Ørsted-Pavillonen i Rudkøbing er blevet overtaget af den tyske Værnemagt.

I Nykøbing F er Prokurist Vilheimsen paa Dampmøllen og Møllend Maskin
passer Harry Jensen blevet arresteret af Tyskerne.

Priorinden paa Assumptionsklosteret, der forleden blev tilbageholdt af
Gestapo, var indbragt, fordi man havde hørt, at hun nærede kommunistiske
Sympatier. Hun havde ikke maattet forlade Klostrets Grund og i flere Aar
havde hun ikke været i København. Da Afhøringen var afsluttet, skulde hun
selv finde hjem, men var lidt fortumlet. Saa gav Gestapo hende 55 Øre til
Sporvogn, idet de havde regnet ud, at hun paa Vejen hjem skulde passere
Takstgrænsen

Følgende Abonnenter kan vente Besøg den 8. eller 9.November: 1. 318, 326,
337, 359, 388, 418, 484, 484.

Natten til Mandag indbragte Vagtværnet en Familie, Mand, Kone og Søn,
der var i Slagsmaal paa Hjørnet af Rantzausgade og Struensesgade. Da
Slagsmaalet imidlertid syntes at være af privat Karakter, afviste Vagt
værnet Sagen og løslod Familien en efter en. Kort efter kom Manden imid
lertid tilbage med 12 tyske Politisoldater, der opstillede Maskingeværer
i Farvergade og forlangte Adgang til Vartov. De truede med at ville
sprænge Bygningen i Luften. Manden, Havnearbejder Willy Halle, havde for
talt Tyskerne, at Vagtværnet vilde løslade nogle Sabotører. “Sabotørerne”
var Konen og Sønnen. Da Sagen blev opklaret, forlod Tyskerne atter Vagt-

værnss tati onen.

I denne “Cykleopkøbs”—Tid kan det være ganske interessant at mindes en
Meddelelse, som man fra “kompetent tysk militære Side” udsendte den 15.
Sep. i Fjor. Meddelelsen lød saaledes:

“I København og adskillige andre af Landets Byer har ondsindede Elemen
ter udspredt Rygter om, at Instanser i den tyske Værnemagt har beslag
lagt alle mulige Genstande, i Særdeleshed Cykler. Disse Rygter har ene
og alene til Formaal at forurolige Befolkningen. Særlig ondartede er Ryg
terne om planlagt Beslaglæggelse af Vestersøhus eller andre Bygninger i
København og om Beslaglæggelse af Hundreder af Cykler. Hvad det sidste
angaar har Rygtesmedene bl.a. paastaaet, at der af tyske Instanser var
udstedt Bevis til Ejerne af de paagældende Cykler, hvorefter Indehaverne
skulde kunne faa Erstatning hos den fanske Nationalbank. . .“ Ja, saaledes
sagde Tyskerne altsaa den Gang.

Tilførslerne af vigtige Raastoffer og Materialer fra Tyskland til Dan
mark er nu paa mange Omraader gaaet helt i staa, eller ogsaa er Leveran
cerne forsvindende ringe. Tyskerne synes helt at have opgivet at overhol
de de givne Tilsagn. Gummisituationen nærmer sig det katastrofale, og
Jerntilførslerne svigter. Peteroleum og Benzin faar vi ikke mere af, og
gennem den sidste Maaneds Tid er Brændselstilførslerne for hver Dag ble
vet mere usikre. Leverancerne af Kul fra Westfalen er helt standset,
hvilket navnlig bereder Gasværkerne og Jernbanerne store Besværligheder,
idet man her vanskeligt kan anvende daarligere Kvaliteter. Alle Kul og
Koks kommer nu fra Øvre—Schlesien og sendes hertil via Danzig. Det er dog
aldrig muligt paa forhaand at vide, hvornaar et Kulskib kommer, eller om
det i det hele taget kan ventes, ligesom det heller ikke med Sikkerhed
kan siges, hvilken Havn Skibet vil anløbe. Standses Sejladsen i Østersø
en, vil Kultilførslerne helt høre op.

Hvad Gummisituationen angaar, da har Tyskernes Røveri af mange Tusinde
Dæk og Slanger hos Grossisterne naturligvis forvirret Situationen bety
deligt. Ogsaa Bildækkene er i Farezonen, og man kan ikke mere fabrikere
de saakaldte Boggie-Vogne, fordi der ingen Materialer er ti~i Raadighed.

— Nye Cykler vil næppe blive fabrikeret mere. Leveringen ~f de forskel
lige Dele, først og fremmeste Navene, er praktisk talt ophørt. Lignende
Materialevanskeligheder gør sig gældende paa snart sagt alle Omraader,
f.Eks. ogsaa indenfor Konfektionsindustrien.

Lindersøgelsesudvalget udbeder sig Olysninger om nedenstaaende Personer.
Det indskærpes, at Forespørgslen under ingen Omstændigheder maa give An
ledning til Forholdsregler overfor disse Personer. Aarsagen til, at man
vil have noget nærmere at vide om de paagældende, kan lige saa godt være,
at man vil et ondsindet Rygte til Livs. Man ønsker alle mulige Oplysnin
ger, ogsaa uanset, om de skulde være almindelig kendt:

Fhv. Gaardejer Mads Vinter, Bjergby ved Randers. - Fru Scheel, c/o Arent
sen, Kastelvej 20. - Departementschef Ejnar Dige (Oplysninger udbedes om
hans Optræden under Folkestrejken i København). - Konsul Thygesen, Ahl
manns Alle, Hellerup. - Forfatteren Joh. Lehmann. — Forvalter Vilh.Chri
stensen, Aftenbladet. - Kontorist Kurt Valdemar Rathje, Elmevang 25. -

Hakon Hassing, Krovej 3, Virum. - Yngve Andersen, Frederiksdalsvej 5 B.
- Ejendomsmægler Robert Ammentorp, Grønnevej 43, Virum. - Assurandør Ot
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to Elmøe,Grønnevej 60, Virum. - Sadelmager 0.E.Nielsen, Skjern. — “Krøl
le”, Damefrisørinde, Skjern. — Hotelejer Pedersen, Grønlund Hotel,
Skjern. - Gaardejer Peder Juul, St.Skindbjerg pr.Dejbjerg. - Servitrice
Frk. Kjærgaard, Skjern. - Restauratør Petersen, Banegaardsrestauranten
Skjern (og Satter). - Bennedbæck, Skjern. - Forstanderinde Fru Poulsen
ved Telefoncentralen i Skjern. - Musikdirektør Beiter og Hustru, Skjern.
- Mekaniker Frederiksen, Skjern, Reservebetjent Chr.Schurizeh. - Løjt

nant i Livgarden Bratved. - Grosserer H.Vollesen, Frederiksvej 2.1. —

Fru Lilli Kahle, Vindegade 101, Odense. — Skotøjshandler Holstein Mag
nussen, Godthaabsvej 235. — Slagtermester Harald Hansen, Islands Brygge
27. — Fabrikant Gunnar Jæger, Nykøbing F.

SÆRMELDING: (Lørdag) Hilsen til Ebbam Hakon Arnold Sigvard Jette Marian
ne ditlev Aksel Edmund Amalie og Cornelius.

SYDØSTFRONTEN: De russiske Panserstyrker er nu trængt ind i Budapests
Indre, hvor der raser heftige Kampe med Tyskerne. Ungarerne deltager ik
ke længere i Forsvaret, men Tusinder af Arbejdere angriber tværtimod Ty
skerne fra Huse og Tage med Skydevaaben. Talrige Steder i Budapest er der
oprettet Barrikader og Ungarerne har selv sprængt Margrethe Broen i Luf
ten med tyske Sprængladninger, medens en tysk Panserafdeling netop be
fandt sig paa Broen. En Afdeling russiske Panser er gaaet Nord om Buda
pest og truer Tyskerne i Flanken. Det overraskende ‘hurtige Angreb er kom
met bag paa Tyskerne, der nu sender Tusinder af tyske Arbejdere fra Wien
ud for at grave nye Skanser. De ungarske Fagforeninger proklamerer nu
Generalstrejke i alle Rustningsfabrikker.

ØSTFRONTEN: Tyskerne har gennemført en ny Modoffensiv for at faa Russer
ne ud af Østprøjsen, foreløbig er Goda blevet taget af Tyskerne, men der
er ikke mere Kraft i Modoffensiven. Der er kraftige russiske Panserangreb
i Libau-Omraadet. Mange Steder mangler Tyskerne imidlertid Ammunition.

VESTFRONTEN: De heftigste Kampe raser omkring Aachen. Det lykkes efter
haanden Englænderne at likvidere de tyske Brohoveder Syd for Maas-Floden.

NYT SYDTYSK RIGE: Kronprins Ruprecht af Bayern har været i Audiens hos
Paven. Anledningen er Diskussionen om Fremtiden for Bayern og Østrig. Man
mener, at Kronprinsen vil forsøge at faa dannet et katolsk Rige mêd de
sydlige tyske Stater samt Østrig.

HIMMLER UHELDIG: Himmler har afsendt 50.000 svenske Kroner til den tid
ligere argentinske Generalkonsul i Vichy med en ærbødig Undskyldning
for den Behandling, Generalkonsulen har været udsat for af Gestapo Gene
ralkonsul Dr. Cezar blev anholdt af Gestapo paa den fransk-spanske Græn
se, og han holdtes fangen i en Maaned, hvorunder han blev slaaet og li
gefram pisket af Gestapo. Endelig opdagede man., hvem det var, man havde
taget, og han blev frigivet. Nu er man i Tyskland ængstelig for, at Dr.
Cezar skal tage tilbage til Argentina og offentliggøre en Beretning om
sine Oplevelser, hvilket vilde være meget uheldigt, da Argentina snart er
det eneste Land, som de tyske Førere kan flygte til.

ADMINISTRATION: Tyskerne har altid formaaet at faa opbygget et omfatten
de Administrationsapparat, og naar det først er kommet, saa ophæves det
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sandelig heller ikke. Det viser sig saaledes, at Ministeriet for de be
satte østomraader stadig eksisterei~ med et Personale, der er næsten lige
saa stort som Propagandaministeriets, og det vil sige noget. Der er i
dette Ministerium endnog en Afdeling for Borttransporten af Skam fra’ Ri
gas Gader.
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Dr.Bests Løfte om, at Danskere, der ikke har gjort noget, heller ikke
har noget at frygte fra tysk Side, blev i Aftes modsagt ved Optrin rundt
omkring i København. Flere Steder i Byen knaldede Sommerfolk og tyske Po
litisoldater Revolvere og Maskinpistoler af og i Løbet af et Par Timer
blev 5 Mennesker dræbt og 4 haardt saaret. Der var Tale om fuldstændig
planløs Nedskydning af uskyldige og intetanende Mennesker. Begivenheder
ne tog deres Begyndelse paa Enghavevej udfor den Ejendom, hvor to tyske
Politisoldater i Mandags blev skudt ned af ukendte Revolvermænd. Der er
næppe Tvivl om, at Aktionen var en Repressalie fra tysk Side. Uden nogen
Grund kørte tyske Politisoldater pludselig op foran Ejendommen Enghave
vej 58. Det skete ved 20.30 Tiden og straks ved deres Ankomst fyrede de
en Serie Skud gennem Gader. Mens Projektilerne peb over Enghaveplads, lød
der fortvivlede Skrig gennem Mørket fra de Mennesker, der var blevet
ramt. Hvor vilkaarlig denne Skydning var, faar man det bedste Bevis paa
ved at erfare, at en haardt saaret Mand blev fundet to-tre Hundrede Me
ter fra det Sted, hvor de tyske Snigskytter stod. Han havde været paavej
til sit Hjem lige i Nærheden. Politisoldater stormede derefter frem og
kommanderede alle, der endnu stod op, til at ligge fladt ned paa Maven.
Umiddelbartefter kom tysk Politi i Udrykning fra Politigaarden og sam
tidig kørte Ambulancerne op gennem Istedgade paavej mod Enghavevej. Am
bulancerne var blevet alarmeret af Folk i Kvarteret. Sommerfolkene var
imidlertid efter en Afhøring gaaet igang med Ransagning, og først da den
var afsluttet, blev der ydet Hjælp til de saarede. Den haardest medtagne
var Arbejdsmand A.Olsen, Haderslevgade 31. Desuden blev en Mand ved Navn
Helman Jensen, Gasværksvej 10 A saaret og endelig bragte Ambulancen to
dræbte Mænd, der ikke kunde identificeres til Retsmedicinsk Institut.

En halv Snes Minutter efter, at disse to var kørt bort, blev Ambulancer
ne kaldt til Istedgade 84, hvor to Mænd var blevet dræbt. Det var Meka
niker Møgelvang, Valdemarsgade 2, og Bankbud Andersen, Revalsgade 1. De
var blevet beskudt fra det modsatte Fortov, uden at man havde set noget
til Snigskytterne. Godt en Times Tid senere var det galt igen, og denne
Gang paa selve Vesterbrogade, hvor to Mand var blevet haardt saaret. Det
var Peter Nielsen, Valdemarsgade 31 og en Mand ved Navn Svenson, Est
landsgade 4. Mens man var ved at bringe dem ind i Ambulancerne, kom der
imidlertid ny Alarm, dennegang fra Dannabrogsgade paa Hjørnet af Vester
brogade, hvor man havde fundet en ukendt Mand dræbt.

Aftenens uhyggelige Begivenheder fastslog endnu engang, at man ikke kan
regne med de tyske Erklæringer, der med Mellemrum bliver fremsat, ikke
mindst af Dr. Best.

En dansk Gestapomand blev i Gaar anholdt i Baggesensgade af Vagtværnets
Folk sigtet for Uterlighed overfor Smaapiger. En Dame havde set Manden i
Gaden, hvor han havde fat i flere smaa Piger. Hun alarmerede Vagtværnet,
og da Folkéne kom tilstede i en Taxa, gik Manden villigt med ind i Vog
nen. Her gik han imidlertid amok, trak en Pistol og gav sig til at skyde
til alle Sider. Det bevirkede kun, at Vognen i Løbet af et øjeblik var
omringet af en rasende Menneskemængde, der vilde trække Forbryderen ud
paa Gaden for at lynche ham. Da Vagtværnsfolkene forsøgte at forhindre
det, blev Drosken væltet. Paa det Tidspunkt kom der imidlertid Forstærk
ning fra Vagtværnet tilstede, man fik Manden med til Hovedstationen. Her
legitimerede han sig som Gestapomand, og han truede alle, der kom i Nær
heden af ham, med Skydning og forlangte, at Shellhuset omgaaende skulde

99



8.Nov. 44. INFORMATION Nr. 328. II. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr. 293.

underrettes. Det gjorde man ogsaa, men via det danske Udenrigsministe
rium. Kort efter hentede nogle tyske Gestapofolk deres vellykkede danske
Kollega.

I Tilknytning til den i Gaar bragte Omtale af Forsyningssituationen i
Danmark, kan det oplyses, at der for November er lovet os 3.000 Tons raa
Brændselsolie, som skal raffineres til Brændselsolie og Benzin paa Ka
lundborg Olieraffinaderi. Om Raaolien kommer, er dogtvivlsomt. Iøvrigt
er Kvaliteten af den Olie, der er raffineret her i Landet, alt andet end
god, og i visse Motorer kan den overhovedet ikke anvendes, Det gælder f.
Eks. de fleste Landbrugsmotorer. Selv om Tyskland ikke mere leverer den
mindste Mængde Benzin, er det dog besluttet at stille 200.000 Liter til
Raadighed til Tærskning. Denne Mængde tages fra de i Forvejen beskedne
Nødlagre, som findes her i Landet.

Med Hensyn til Leveringen af Bunagummi er der fra tysk Side givet Til
sagn om mindst 40.000 kg om Maaneden, men i Løbet af September og Okto
ber erder kun ankommet 10.000 kg, og Tilførslerne synes nu at være helt
standset. I Oktober blev der leveret 237.000 Tons Kul og Koks, heraf var
de 60.000 Tons Koks. For November er der lovet Danmark 250.000 Tons, her
af er de 60.000 Tons Koks. Man kan vist betragte det som givet, at Løf
terne ikke vil blive holdt. Den alvorlige Brændselssituation rammer ikke
mindst Statsbanerne, som normalt bruger 40-50.000 Tons westfalske Kul om
Maaneden. Nu maa man klare sig med de daarlige Kul fra øvre Schlesien,
og det er Aarsagen til, at Togopvarmningen ikke er blevet paabegyndt.

Hele Problemet om Københavns Forsyning med Kød og Flæsk vil nu blive
gjort til Genstand for en nærmere Undersøgelse af Myndighederne. Hos Pub
likum hersker der en Del Bitterhed, fordi en Del Restauranter igennem
længere Tid har kunnet skaffe sig større Kødtildelinger, end de havde væ
ret berettiget til. Paa Grund af Udsigterne til en mindre Roehøst end
normalt, er der for Tiden en Del mere Kød fremme end den øvrige Del af
Aaret. Underhele Kød- og Flæskeordningen har der været forskelligt i Om
sætningen, som det har været vanskeligt at holde under Kontrol. I Provin
sen kan Husmødrene lettere skaffe sig Kød og Flæsk end i København, skønt
det modsatte skulde være Tilfældet efter de statistiske Efterretninger.
Gennem en Favorisering af de store Kunder kan der være unddraget det for
brugende Publikum store Mængder. Det er heller ikke udelukket, at en Un
dersøgelse af Konservesfabrikkernes Forbrug vil bringe store Overraskel
ser frem for Dagen. Fabrikkerne maa saaledes ikke fremstille Konserves
af Oksekød og maa kun producere en vis Procentdel Flæskekonserves i For
hold til Produktionen i 1039. Det er ingen Hemmelighed, at en Del store
Firmaer indenfor Levnedsmiddelbranchen har optraadt som Værnemagere i
stor Stil. De har underhaanden tilbudt Tyskerne store Leverancer til Ek
sport. De mængder, det drejer sig om har det været umuligt at fremstille
uden at overtræde Overenskomsten. Det var ønskeligt, om disse smarte For
retningsfolk, der for at tjene et Par Millioner mere, end de har i For
vejen, blev klapset. af. Det bør være en af de Former for Prostitution,
der træffes ikke alene paa Æren, men ogsaa paa Pengepungen.

Store Mængder Svine. og Oksekroppe flyder rundt i Havet udfor Dokkedal
og en Del Smørdritler er drevet i Land. Det er antagelig et tysk Skib,
der er blevet sprængt i Luften ved den samme Eksplosion, som ramte Es
bjergdamperen “Phønix” forleden.
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Det Ægtepar, der Lørdag Aften paa Langdraget 17 i Vanløse er blevet myr
det, er identificeret som Redaktør Otto Bendixen og hans Hustru. Bendixen
har været Korrespondent til engelske Blade. Der foreligger nu nærmere En
keltheder om Mordet paa Bendixen. Lørdag Morgen ved 2.Tiden indfandt 4
dansktalende og 2 tysktalende civile Mænd sig hos ham. De var bevæbnet
med Pistoler, og forlangte, at~Bendixen skulde følge med,fordi de havde
opdaget, at han havde et illegalt Ttrykkeri i sin Kælder. Mens Ægtepar
rets 5 Børn sad i Stuen, blev Bendixen og hans Hustru trukket ned paa Ga
den. Der erklærede de, at de vilde skyde Bendixen, hvortil hans Hustru
svarede, at saa maatte de ogsaa skyde hende. Derefter dræbte Mændene Ben
dixen og skød hans Kone gennem Munden. Hvus hun overlever dette, vil hun
blive blind. Dette fandt Sted paa Hjørnet af Grøndalsparkvej og Langdra—
get. Det er senere oplyst, at Morderne vidste, at der ikke fandtes noget
Trykkeri i Redaktør Bendixens Kælder, fordi de, før de gik op til ham,
havde faaet Ejendommens Vicevært til at vise sig Bendixens Kælder, og der
var intet i den. Bendixen varstærktantinazistisk indstillet.

Der foreligger nu en samlet Opgørelse over de tyske Tab ved Luftangrebet
paa Aarhus. 140 tyske Gestapofolk og Officerer, 35 danske Stikkere og 15
danske Kvinder, der var ansat hos Tyskerne og yderligere 20 andre tyske
ansatte blev dræbt.

Desværre oplyses det i Aarhus, at Gestapos Arkiv ikke er blevet helt øde
lagt. Mange Arkivkasser er reddet ud fra Ruinerne og bringes nu under
stærk Beskyttelse til Politistationen i Mejlgade.

Statsbanerne forbereder en ny drastisk Nedskæring af Trafikken. Brænd—
selssituationen er som bekendt meget vanskelig, og endvidere har det væ
ret umuligt at fremskaffe Cylinderolie i tilstrækkelig Mængde til de Lo
komotiver, som kører for Tiden. For nogle af Strækningernes Vedkommende
drejer det sig om mellem 40 og 50 Procent. Nedskæringsplanerne ligger pa
rat til at kunne træde i Kraft med 24 Timers Varsel. Konsekvenserne her
af vil blive, at de Tog, der fortsat vil være igang, bliver meget lange
og kommer til at gaa langsommere end de gaar for Tiden.

Som meddelt blev en Mand ved Navn Alfred Poul Jensen, Bagge~nsgade 28 B
i Lørdags skudt nedaf Sommerfolk. Da han sammen med sin Hu~tru blev
standset og opfordret til at vise sit Legitimationskort, svarede han, at
han ikke vilde vise det til “saadanne SvinH. Sommerfolkene skød ham der
efter ned. Han er dødeligt saaret af Skud i Lungen.

Sommerfolk foretog iøvrigt i Gaar en Razzia i Adelgade, vistnok Nr.69.
De foretog flere Anholdelser.

En Gruppe paa 17 Mand i Sorøgade skal være blevet revet op ved Razzia og
de 4 af dem arresteret bl.a. Lederen. Endvidere skal der være fundet 200
Uni former.

Lørdag Aften drog en Flok tyske Soldater igennem Saxogade og affyrede
Skud til højre og venstre tilsyneladende uden nogen Anledning. Da de kom
til Kaffebar’en i Nr.66 flygtede en Del Folk, der stod udenfor, og som
aabenbart var Sort Børs-Folk, ind paa Hovedtrappen. Tyskerne forfulgte
dem og affyrede en Salve mod dem i Opgangen. Vognmand Elmer Morian Han
sen Ellebækvej 49 blev lettere saaret ved Skud i Hovedet. Næste Dag kun—
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de han udskrives fra Kommunehosoitalet. Han besørger Kørsel for Organi
sation Todt.

Det er nu oplyst, at Schalburg-Vagtmester Ernst Schæfer, der blev dræbt
forleden paa Gudenaavej, er identisk med Villy Preben østergreb og til
meldt Folkeregistret til Colbjørnsensgade 5. Navnet Ernst Schæfer brugte
han i Schalburgkorpset.

Inspektør Holger Johansen, Hovedbanegaardens Restaurant, der indtager en
ledende Stilling indenfor Nazistpartiet, og som er Medlem af det Tre
Mandsraad, der leder Dødsboet videre efter Fritz Clausen, forsvandt Søn
dag Aften. Han forlod som sædvanlig Restauranten ved Lukketid, men er
ikke kommet hjem. Noget tyder dog paa, at han er forsvundet af egen fri
Vilje, idet han Søndag Aften tog Afsked med flere Mennesker og mod Sæd
vane efterlos sine Nøgler i Restauranten.

Det har vist sig, at det kun er de kvindelige Medarbejdere fra Hvidovre
Kommunekontor, der blev løsladt efter det-tyske Politis Razzia i Mandags.
Samtlige mandlige Funktionærer og Embedsmænd holdes stadig tilbage. Det
drejer sig om Bygningsinspektør Viuf, Kommunesekretær Ole Olsen, Assi
stent i Folkeregistret Johs.Jørgensen, Overassistent Ernst Andersen, As
sistent Knud Andersen, der blev fundet i Besiddelse af to forskellige Le
gitimationskort, Kontorbud Hansen og Assistent Brock, Assistent Heiden og
Assistent Ravnsbæk. Under Ransagning i Sogneraadssalen paastod Tyskerne,
at de havde fundet en Pistol, som de viste frem til Genkendelse.

I Varde arresteredes forleden flere Borgere, fordi der var øvet Attentat
mod en 16-aarig “Hitlerjunge”. Nu er de arresterede atter sat paa fri
Fod, idet det viste sig, at Drengen selv havde forøvet Attentatet ved at
skyde sig i Hovedet med et Jagtgevær. Han havde fortrudt, at han for no
gen Tid siden frivilligt havde meldt sig til Tjeneste paa østfronten.

Natten til Tirsdag trængte revolverbevæbnede Mænd ind paa Odense Staal
skibsværft, holdt Vagtmandskabet op og overklippede Telefonledningerne.
Derefter anbragte de Bomber ved en tysk Nybygning paa 6.000 Tons, der næ
sten var færdig. Nybygningen blev totalt ødelagt.

Mandag Eftermiddag kom 3 revolverbevæbnede Mænd ind i den kommunale Ad
ministrationsbygning i Aalborg, tvang en Funktionær til at følge med til
Landmandsbanken, hvor de tvang ham til at kræve Adgang til Aalborg Kom
munekontors Boksanlæg. Da han var.i Besiddelse af gyldig Legitimation,
fulgte en af Bankens Funktionærer ham, og de tre Mænd ned ~ Kommunens
Boks. Her trak de tre Mænd Revolverne og fjernede fra Boksen Fotokopier
af Kommunens Folkeregister, der som meddelt allerede Mandag Morgen var
blevet afhentet af 20 Revolvermænd. Paa den Maade er hele Aalborg Folke-
register i sikre Hænder.

Taxachaufførerne i Aalborg overvejer helt at indstille Kørslen efter Mør
kets Frembrud paa Grund af de hyppige Røverier overfor Chauffører.

Tidligt Tirsdag Morgen foretog tysk Politi en Razzia hos en Mand ved
Navn Nissen, Vesterbrogade 54. Da en af Vagtværnets Biler nærmede sig,
alarmeret af Vissen, blev den beskudt af Tyskerne.
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I Gaar afleverede den tyske Værnemagt sidste Del af det Cyklegummi, der
blev erobret ved den store Cyklerazzia.

Motorkøreren Holger Sønderup er overført fra Vestre Fængsel til Frøslev.

Natten til Mandag eksploderede en Sprængbombe ved Konditoriet “Trianon”
og i Brødrene Mortensens Slagterbutik i Herning. Der skete stor Skade i
begge Forretninger.

, Pontoppidansgade 7 i Randers blev skudt
i nogen Tid været eftersøgt af Tyskerne.
om et Vaadeskud, men det er ogsaa sand
ned, da Tyskerne forsøgte at anholde ham.

Natten til Søndag sank et tysk Fartøj med ca 100 Mand ombord efter en
Mineeksplosion mellem Skjoldnæs og Mommark. 9 Tyskere af Besætningen ind-
bragtes stærkt medtaget til Ærø.

Bagermester Henry Olsen og hans Hustru plev Natten til Fredag paa Vor
dingborgvejen i Næstved standset af to Mænd, der forlangte at se deres
Legitimationskort, Da Bagermesteren tog sin Pung frem forsvandt Mændene
med den. Kort efter blev Bagermester Gudmund Andersen og hans Hustru an
tastet af de samme to Mænd, men Fru Andersen saa sit Snit til at kaste
Mandens Pung ind i en Havehæk. To Medlemmer af Vagtværnet fandt Fredag
Aften to Mænd, derpassede til Signalementet, men da de vilde anholde dem,
trak Mændene Revolvere, Senere fandt 6 af Vagtværnets Folk de, og de le
gitimerede sig da som Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti. Derefter
bad de Vagtværnets Fôlk om at forsvinde og understregede dette ved at
skyde flere Skud af i Luften.

Natten mellem Fredag og Lørdag foretog ca 60 Schalburgfolk en Undersøgel
se af Gaarden “Selschausdal” ved Tissø. En Stikker havde meddelt, at der
fandtes Vaaben paa Gaarden, og alle Folkene blev gennet ind i Laden og
undersøgt, ligesom hele Gaarden blev gennemgaaet. Men der fandtes ingen
Vaaben.

Følgende Abonnenter kan vente Besøg i Dagene 10. -l2.Nov:

71,76,144,175,179,185,204,348.

Specielt til 623: Deres Reklamation er berettiget, men nu sku1de~Sagen
være i Orden. Vi skal ved Lejlighed aflægge Dem et Besøg.

Marskal Stalin holdt paa 27 Aarsdagen for den russiske Revolution en Ta
le, hvori han meddelte, at den tyske Hærgruppe “Midte”, har mistet
540.000 Mand i faldne og Fanger. I Syd har de to tyske Hærgrupper mistet
250.000 Mand faldne og Fanger. Stalin opregnede den sejrrige russiske Of
fensiv i ti Fremstød.

1. Januar-Offensiven ved Leningrad- og Novgorod.
2. Fremstødet over Dnjepr.
3. Sortehavsoffensiven, der førte til Befrielsen af Odessa.
4. Feittoget i Karelen.
5. Storangrebet ved Minsk, hvor 30 tyske Divisioner blev slaaet.

(fortsættes)

En Politibetjent Gunnar Petersen
ned Natten til Torsdag, Han har
Noget tyder paa, at der er Tale
synligt, at han er blevet skudt

i.
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(Fortsættelse af Stalins Tale).
6.Befrielsen af Vest-Ukraine, hvor den røde Arme gik over Weichsel.
7. Iridtagelsen af Kisjinef. 22 tyske Divisioner oprevet. Moldau befriet,
Rumænien blev Forbundsfælle.
8.Estland befriet. Det meste af Letland ligesaa. Finland blev Forbunds
fælle. 30 tyske Divisioner omringet imellem Tukumsk og Libau, hvor de er
ved at gaa deres Undergang i Møde.
9. Offensiv mellem Theiss og Donau, der truer hele Ungarn og har ydet
Jugoslavien uvurderlig Hjælp og ført til Befrielsen af et stort Stykke
af dette Land.
lO.Rensningen af Petsamo for Tyskere.

Videre udtalte Stalin, at Teheran-Beslutningerne var blevet sat i Virk
somhed med overraskende Nøjagtighed. Stalin omtalte i rosende Ord de bri
tiske og amerikanske Hæres Indsats i Vest og udtalte, at Operationerne i
Frankrig efter Landgangen i Normandiet var uden Sidestykke i Verdenshi—
storien. Stalin tilføjede, at dersom den røde Arme ikke havde holdt de
store tyske Hære i øst, havde det ikke været muligt for de allierede, at
opnaa saa store Resultater i Vest. Offensiverne i Italien og Frankrig
havde ogsaa betinget den røde Hærs Resultater.

Om Efterkrigstiden hed det, at en Organisation til Bevarelse af Freden
var nødvendig. Rusland nærede ikke Nag til det tyske Folk, fordi de var
Tyskere, men fordi Hitlers Hære havde tilføjet Rusland og alle andre fri
hedselskende Folk utrolige Lidelser og Savn.

Til Slut udtalte Stalin, at Sejrsfanen inden længe vild vaje over Berlin.

SYDØSTFRONTEN: Kampen om Budapest er ved at indtræde i sin sidste Fase.
Og samtidighar russiske Afdelinger foretaget en omgaaende Bevægelse baa
de fra Nord og Syd rundt om Byen i et Forsøg paa at afskære Budapests
Forsvarere fra Forbindelse med Wien. Syd for Budapest er der alene 6 Di-
visioner i denne Offensiv. I Budapest er der fuldkommen Panik. Foran al
le Regeringsbygninger er der store Menneskemængder, der forlanger at bli
ve transporteret bort fra Hovedstaden. Talrige Steder er der udbrudt aa
bernt Oprør mod Tyskerne og Gang paa Gang har de tyske SS-Afdelinger aab-
net Ild mod de store Menneskemasser paa Gaderne for paa denne Maade at
sikre sig Gennemførelse af Værnemagtstransporterne.

ITALIEN: Forlis Flyveplads er nu besat af de allierede efter langvarige
Kampe. Selve Byen Forh er omringet paa alle Sider. Jernbanelinjen over
Brennerpasset er afbrudt flere Steder efter heftige Luftangreb.

VESTFRONTEN: De sidste Broer over Maasfloden er blevet sprængt i Luften
af Tyskerne, og der er kun ringe Mulighed for de sidste Tyskere paa Maas
sydlige Bred til at undslippe. Mellem polske Soldater paa begge Sider af
Fronten ha.r der i de sidste Dage været stærke Meningsudvekshinger ved
Hjælp af Signallamper. Resultatet var, at 250 polsk-tyske Soldater er
gaaet over til deres Landsmænd paa engelsk Side. I Nærheden af Aachen
har Tyskerne gennemført et ny Modoffensiv, der i sin første Fase havde
Resul tater.

LUFTKRIGEN: Med den sidste Tids heftige Luftangreb mod Ruhtdistriktet
kan man tale om en veritabel Luftblokade, og de første Virkninger oplever
man nu blandt Befolkningen. Der er faktisk Tale om Hungersnød, idet det
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ikke er muligt for Tyskerneat skaffe Fødevarer frem. De oprindelige For
raad, der var samlede, er blevet ført længere ind i Riget som Følge af
Invasionsfaren. Foran alle Forretninger staar der alnge Kø’er af sultne
Mennesker, men der erintet at købe, intet at bytte sig til mere hos Land
mændene i Distriktet. Luftblokaden har haft til Følge at den svenske
Jernmalm fra Narvik ikke kan transporteres til Fabrikkerne , men det har
heller olle saa stor Betydning, idet Fabrikkerne alligevel ikke kan faa
Kul og Koks til Fabrikationen. Produktionen har maattet standse i en lang
Række store Virksomheder. Inde i selve Riget har man maattet afskedige en
lang Række Arbejdere fra vigtige Rustningsfabrikker, der har faaet frata
get deres Benzinrationer. Den tyske Benzinproduktion er i øjeblikket nede
paa kun 3000 Tons om Dagen mod tidligere 40.000 Tons. Ogsaa Hæren og
Luftvaabnet har maattet gennemføre meget betydelige Nedskæringer af Ben
zintildel ingerne.

SVENSK EKSPORT TIL RUSLAND: Der er I de sidste Dage ankommet store Sen
dinger af svensk Jernmalm til Leningrad fra Sverige. Denne Malm blev tid
ligere eksporteret til Tyskland.

KRIGSTR/ETHEDEN: Paa Grund af den stadig stigende Parti- og Krigstræthed
der konstateres overalt i Tyskland, har Propagandaminister Goebbels be
sluttet at uddele et Hitler—Billede til hver eneste tysk Soldat, der skal
opklæbe Billedet i Soldaterbogen. Soldaten har saa Mulighed for at se paa
den Mand, han kæmper for. Mon det hjælper?

TYSKERE BLIVER SIAMESERE: En Del fremtrædende Nazister, der var stran—
det i Thailand, har opnaaet siamesisk Statsborgerrettigheder. Bl. dem er
højtstaaende SS-Folk, og man er meget forbavset over, at de paa denne
Maade kan bedrage deres egen Race.

SIERMELDING: (Mandag) Tolderen staar paa Vagt. Bageren drikker Mælk.

SL UT
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Natten til Onsdag gennemførtes en dristig Jernbanesabotage paa Jernbane-
terrænet i Esbjerg. Hele Jernbanetrafiken til og fra Esbjerg har ligget
stille siden. Kort efter Kl. 4 Onsdag Morgen trængte en Del Sabotører
ind i de to store Blokposter, hvorfra hele Esbjerg Stations automatiske
Sporskifter betjenes. Personalet fik Ordre til at gaa ind paa selve Sta
tionen, hvor de skulde advare de vagthavende og derefter skulde alle gaa
i Beskyttelsesrum. Lidt efter lød det første voldsomme Eksplosion, der
rystede hele Banegaarden og vækkede Folk i vid Omkreds. Nogle Minutter
efter fulgte en anden Eksplosion, og i Løbet af den næste Times Tid ske
te der ialt 14 Eksplosioner over hele Terrænet. Efter nogen Tids Forløb
kom Jernbanepersonalet frem fra Beskyttelsesrummet, og en Undersøgelse
viste en saa omfattende ødelæggelse som næppe nogensinde før ved en Jern
banesabotage. Begge Blokposter var sprængt bort, en Del Skinnekrydsnin
ger og Skiftespor var forsvundet, desuden var et Par store Vandtaarne til
Forsyning af Lokomotiverne sprængt. Endelig havde Sabotørerne kørt et
Rangerlokomotiv ud i Graven til Drejeskiven, som forinden var stillet paa
tværs af Lokoniotivremisen. I Løbet af Onsdagen maatte et Par tyske Bombe—
eksperter gennemgaa hele Terrænet, hvor der blev fundet adskillige uek
sploderede Bomber. Iøvrigt var der nogie Timer før Angrebet paa Esbjerg
Banegaard forøvet Sabotage mod Bramminge Station. Ogsaa her blev Persona
let sendt i Beskyttelsesrum, og Stationens Blokpost blev sprængt bort.
Forbindelsen fra Esbjerg maatte afbrydes ved Gørding, hvor Togene vendte.

Tirsdag Formiddag standsede nogle Sabotører en Bil fra Dansk Industri
Syndikat paa Køgevejen, da den var paavej til Mosede Batteri med ~ Stk.
20 mm Kanoner. Sabotørerne spurgte, om “Skyde-Søren”, den Tekniker, der
skulde indskyde Kanonerne for Tyskerne, var med, og de fik at vide, at
han kom bagefter i en anden Bil. Derefter satte Sabotørerne sig til at
vente, mens der blev holdt Vagt over Chaufføren. Tre Kvarter senere kom
Bilen med “Skyde-Søren” og to tyske Officerer. Tyskerne maatte staa af,
hvorefter Sabotørerne kørte bort med begge Biler, alle Kanoner og “Skyde-
Søren”.

Efter de dramatiske Begivenheder Natten til Onsdag paa Enghavevej, ved
Enghaveplads, i Istedgade, Dannebrogsgade og paa Vesterbrogade, hvor i-
alt 5 Mennesker blev dræbt og 4 haardt saaret, nedlagde Kø~nhavnerne i
Løbet af Onsdagen Blomster forskellige Steder som en stilf~rdig Hyldest
til de uskyldige Mennesker, der var blevet Ofre for Tyskernes og deres
Haandlangeres meningsløse Nedskydninger. Det oplyses nu, at de to dræbte
fra Enghavevej var to Brødre, Svend Aage Christensen fra Palnatokesgade
2, og G.T.Christensen fra Roskilde. De havde begge siddet hos deres For
ældre, hvis eneste Børn de var. Brødrene havde besluttet at gaa i Biogra
fen, men Moderen havde sagt til dem, at hun ikke kunde lide, de gik paa
Gaden om Aftenen paa Grund af de mange Skyderier. “Men der er jo ikke saa
langt til Biografen”- tilføjede hun. - De to unge Mænd var gaaet, men
vendte ikke tilbage. Den følgende Morgen henvendte de ængstelige Forældre
sig paa Politigaarden og blev efter et Par Timers Venten her henvist til
Retsmedicinsk Institut, hvor de fik oplyst, at deres Sønner var blandt
Ofrene for den ufattelige Ugerning.

Den Mand, der var blevet dræbt i Dannebrogsgade, var Kontrollør Hansen,
Vesterbrogade 69. Det kan tilføjes, at Sommer-Udrykningsholdet fra Poli—
tigaarden optraadte som Opdagere paa Stedet. Efter Afspærring af Enghave
vej blev de dræbte fotograferet, og deres Lommer endevendt. Før dette
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skete var en Del Mennesker, der opholdt sig indenfor Afspærringen, dels
blevet stillet op ad Husmurene med Hænderne i Vejret, dels kommanderet
fladt ned paa Maven. Dette sidste gav Anledning til Rygter om endnu fle
re dræbte.

Onsdag Eftermiddag blev en hø,jgravid Kvinde indlagt paa Kommunehospita
let. Hun var blevet alvorligt saaret af Skud, da hun stod paa en Spor
vogn.

Som meddelt i Dagbladene blev den 4O-aarige Natportier Frede Mogensen
dræbt af to Revolvermænd i Portierlogen i Hotel Metropol i Viktoriagade
~ i København. Før Liget fra Kommunehospitalet blev ført til Retsniedi
cinsk I.nstitut, forlangte to Sommerfolk at se den dræbtes Ejendele og
forlangte en Besigtigelse af Liget. Mogensen var tysk Stikker - fhv. Po
litibetjent paa Frederiksberg. Han fik 1200 Kr. for hver dansk Politibe
tjent, han genkendte og angav til Tyskerne.

Der foretages i øjeblikket en Optælling af de mange Tusinde Cykledæk,
som Tyskerne “ved en Fejltagelse” kom til at tage med, da de fornylig
erobrede de nye Cykler. Ud over Dækkene og Cyklerne tog man - som bekendt
ogsaa ved en Misforstaaelse - Batterier, Cykleolie, Dynamoer og forskel
lige andre Cykledele. Det kan nu oplyses, at man fra dansk Side har gjort
Misterialdirektør, Dr.Walter, Berlin, opmærksom paa, at Røveriet af Cyk
lerne har fjernet Grundlaget for de tysk-danske Forhandlinger om Vareud
veksling og Produktion. Samtidig er der blevet stillet bestemt Krav om,
at de for den danske Befolkning saa uundværlige Cykler straks leveres
tilbage. Hidtil er der imidlertid kun sket det, at Beslaglæggelsen af de
30.000 Dæk hos Schiønning & Arve er blevet ophævet. Nogle Cykledele er
ligeledes blevet frigivet, men der mangler meget endnu. Dr.Best har af
givet den “vigtige” Erklæring, at nye “Opkøb” ikke vil finde Sted. Saa
ved man jo, hvad man kan vente sig, naar der afgives saadanne Løfter. -

Det oplyses iøvrigt, at Tyskerne fik 10.000 Cykler under deres Razzia.

Gestapo har i øjeblikket 10 Oversættere siddende i Shellhuset. De er be
skæftiget med at oversætte det Materiale, som Tyskerne har fundet paa Po
litigaarden og ved en Række Razziaer. Det er sandsynligt, naar man kender
Tyskernes Resultater fra den Slags Arbejde, at de finder ud af, at Poli
tiet i Tidens Løb har begaaet en lang Række forfærdelige Forbrydelser,
saa disse kan benyttes til en ny Hvidbog om Berettigelsen af Deportatio
nen af de danske Politimænd.

Tyskerne er begyndt at grave en stor Tankfælde fra Nibøl Syd for den dan
ske Grænse til Kollund ved Flensborg Fjord. I Nærheden af Padborg skærer
Graven den danske Grænse og følger derefter paa en Strækning Landevejen
til Sønderborg. - Hver Morgen ankommer 2.000 Arbejdere fra Flensborg i
Særtog for at grave. 500 danske Fangerfra Frøslev er ogsaa sat ind i Ar
bejdet.

De Schalburgkorps—Familier, der er flyttet til Frøslevlejren, fordi Mæn
dene gør Vagttjeneste der, har meget svært ved at faa deres Børn anbragt
i de sønderjyske Skoler, fordi der er Pladsmangel. Børnene køres nu hver
Morgen til den tyske Privatskole i Padborg, hvor Undervisningen finder
Sted.

Det kan tilføjes, at 5—600 Flensborgere paa over 60 og under 16 Aar, der
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deltager i Gravearbejderne, i øjeblikket hærger i Bov og Kollund. Søndag
Formiddag foranstaltede de almindelig Plyndringstogt mod en Frugtplanta
ge i Sdr.Hou. Da Ejeren skred ind, søgte de at stene ham. Da han klagede
til den tyske øverstbefalende, fik han det Svar, at det var “frivillig
Arbejdskraft”, og den øverstkommanderende kunde derfor ikke indestaa for
deres Moral.

Færgen “Hejmdal” ligger nu atter i Korsør. Tyskerne er i Færd med at byg
ge Kanontaarne paa den. - Færgen “Orehoved” er atter indgaaet i den nor
male Overfart. Det menes, at Tyskerne slet ikke har været i Stand til at
sejle med den.

Onsdag Formiddag blev den 53-aarige Købmand Harald Hagen Jespersen, Ny
Munkegade 34 i Aarhus, skudt ned paa Svendborgvejen. Han blev fundet dø
ende ved Siden af sin Cykle ramt af et Skud i Nakken.

Søndag Aften saaredes to Kvinder i Aarhus, Fru Hougaard Petersen og Fru
Johanne Jensen, Mejlgade 4, da en Schalburgmand, E.V.Jensen, Kongevej 13,
vilde demontere sit Gevær.

I Aalborg er anholdt Jørgen Bramsted Jensen, Danmarksgade 13, Niels Chr.
øhlholm, Maren Turesgade 1 og Sylvest Kornerup-Petersen fra Gandrup. I
Sønderborg er arresteret Arbejdsmand Jørgen Hansen-Elnef, Maskinbygger
Georg Larsen og Frisørsvend Peter Christensen.

Paa Svendborg Skibsværft ødelagdes Tirsdag Aften et tysk Marinefartøj,
der var til Reparation, af en Eksplosion. Under Slukningsarbejder skete
en ny Eksplosion ombord, og Skibet sank, delvis ødelagt.

For nogen Tid siden blev en ung Skolelærer Rahbek, Søn af Overlægen paa
Fakse Sanatorium, skudt ned under et Kupforsøg paa Børge Hansens Maskin
fabrik paa Amerikavej. Da Sabotørerne trængte ind i Fabrikken, meddelte
de to Vagter, at de ikke havde nogen Vaaben~ De havde imidlertid faaet
udleveret Pistoler af Tyskerne, og de skød derefter Rahbek ned bagfra.
De to Morderes Navne er Orla Jensen og Switzer. Desuden har de af deres
Direktør, Vilh.Jonsen, der baade ejer~ Børge Hansens Maskinf~brik og All
ways Radio, faaet hver 1000 Kr.

Kl.22 i Aftes havde “Berlingske Tidende” Telefonbomber. En Mand meddelte,
at flere Bomber var indstillet og vilde Eksplodere i Løbet af et Par Ti—,
mer. For et Par Uger siden havde “Berlingske Tidende” en Serie lignende
Telefonopringninger, og dengang tydede alt paa. at Opringningerne kom fra
den nærliggende Antonigades Politistation. “Spøgen” skyldtes de derværen
de Sommerfolk, der kedede sig om Aftenen. I alt Fald var det en Kendsger
ning, at Sonimerfolkene rykkede ud, endnu før “Berlingske Tidende”s Perso
nale havde forladt Huset - ja før “Politiet” havde faaet Opringning.

Tyskerne er aabenbart blevet saa ivrige efter at beslaglægge Cykler, at
de maa foretage smaa daglige Kup. Tirsdag Morgen skulde 31 nye Cykler
transporteres fra en Cyklegrosserer ved Navn Sørensen til den tyske Ka
serne paa Badmintonhallen paa Lyngbyvej. Man benyttede en dansk Vogn, og
da den passerede Fr.Bejers Plads, blev den standset af to revolverbevæb
nede Mænd. De tvang Kusken til at forlade Vognen, og den Mand, der satte
sig tilrette, tog hans Kasket, saa han derved kunde skuffe eventuelle ty
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ske Snushaner, og de to Mænd bragte derefter Cyklerne til et Sted, hvor
der er mere Brug for dem end i de tyske Kaserner, der nu efterhaanden er
oversvørnmet af danske Cykler og ikke mindst af Reservedele, som de tyske
“Eksperter” ikke har kunnet hitte ud af.

Forleden Dag blev en Chauffør standset af en Patrouille, der forlangte
at se hans Kørekort. Da Patrouillen gjorde Vrøvl over, at Kørekortet ik
ke længere var gyldigt, henviste Chaufføren til Justitsministeriets Be
kendtgørelse om de udløbne Kørekorts fortsatte Gyldighed. En dansktalen
de Patrouille gav imidlertid Chaufføren Besked paa at gaa op paa Politi
gaarden næste Dag og faa Kørekortet fornyet hos det danske Kriminalpoli
ti. Da Chaufføren næste Dag kom derop, blev han af en Schalburgmand ført
ind til en dansk Kriminalbetjent. Kriminalbetjenten vilde imidlertid ik
ke tage sig af Sagen, som derefter blev forelagt det tyske Politi paa
den Maade, at Schalburgmanden ledsagede Kriminalbetjenten og Chaufføren
over til Shelihuset. Her erklærede den danske Politimand, at han efter
Justitsministeriets Bekendtgørelse ikke havde Kompëtence til at forny Kø
rekortet, og dette maatte det tyske Politi, der ellers ikke er stærk i
Logikken, bøje sig for og lod Sagen falde.

Til INFORMATIONS Abonnenter: De bedes nøje lægge Mærke til, om Deres
Nummer nævnes blandt dem, der kan vente Henvendelse. Vor Repræsentant
kommer altid alene, og han vil, saasnart han har faaet Dem i Tale, nævne
Deres Nummer. De kan roligt modtage den Mand, der nævner Numret for Dem.
Vi er villige til at forandre Nummeret, hvor det kan være nødvendigt.
Hvis Henvendelsen ikke er foretaget indenfor det varslede Tidsrum, vil
den ikke finde Sted, før der er givet ny Meddelelse.

Specielt til 452: Besøget hos Dem i Gaar Kl.l6.45 var rigtig nok. De bur
de være forberedt paa det.

Særmelding: (Tirsdag) Hilsen til 999 og 777.

VESTFRONTEN: Engelske Tropper er gaaet i Land paa Schouwen, hvor der nu
raser heftige Kampe. øen er af stor strategisk Betydning, idet den dæk
ker Indfarten til Rotterdam. Samtidig er Kampen ophørt paa den sydlige ø
Waicheren, hvor ogsaa Middelburg er taget. De allierede Tropper kom til
Byen i Stormbaade og Amfibietanke, saasnart de naaede Byen stak de tyske
Tropper de hvide Flag ud, og dette var Tegnet til at Hollænderne begynd
te at flage i hele Byen med Stjernebanneret, Union Jack og den holland
ske Tricolore. En sand Karnevalsstemning spredte sig ud over Byen med
Deltagelse af allierede Soldater og Hollændere i Nationaldragt, medens
de tilfangnetagne tyske Soldater var ufrivillige Tilskuere. Ved Aachen
fortsættes Kampene, og længere mod Syd er de gaaet tilbage til østsiden
af Mosel Floden.

SYD0STFRONTEN: Storangrebet mod Budapest er endnu ikke sat ind, men Rus
serne er begyndt at trække svært Artilleri sammen til den store Offensiv.
En SS-General forsøger at faa genoprettet Roen i Byen, men det oplyses,
at Hovedstaden er uden Gas. For Civilbefolkningen er Forholdene forfær
dende, idet der er strømmet saa mange Flygtninge til Hovedstaden fra øst,
at den nu har faaet sin dobbelte Befolkningstal, nemlig 2 1/2 Mill. Men
nesker. Brød er der ikke noget af, hvorimod der er Kød nok, idet Flygt
ningene fra de østlige Distrikter har medført deres Kvæg, der nu er be
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Angrebet i Ungarn er ved at udvikle sig over en bred Front, idet Russer
ne er ved at skyde en Kile ind mellem den tyske sjette og ottende Arme,
der henholdsvis skal forsvare Budapest og Distriktet omkring Theiss-Flo
den. Samtidig er der Syd og øst for Hovedstaden samlet store russiske
Troppestyrker, der nu er paa Vej mod Vest i en omgaaende Bevægelse. De
tyske Tropper i Balkanlandene har faaet Ordre til at kæmpe sig tilbage
til Ungarn før det er for sent. Der staar her Resterne af 12 Divisioner,
der er paa Vej ud af Grækenland og Alabanien, der synes næsten helt røm
met.

Flugten fra Wien er nu ogsaa begyndt. Tusinder strømmer ud af Byen, og
paa Grund af, at den tyske Hærledelse har sat alt disponibelt Mandskab
ind i Arbejdet paa at bygge Skanser mod øst, er der ikke Mandskab parat
til at gennemføre de store Rømnings- og Bjergningsarbejder efter den sid
ste Tids kraftige Luftangreb. Man frygter, at der er mange Mennesker gemt
i Ruinerne af Wiener-Bygningerne, og der gøres intet for at redde dem.
Amerikanske Flyvemaskiner angriber Jernbaneanlæg, der fører til Fronten
ved Budapest.

0STFRONTEN: Der er Ro over hele Fronten fra Karpaterne til det kuriske
Hav. Kun i Kurland raser der heftige Kampe, og i General Schörners Hoved
kvarter er man klar over, at de indesluttede 30 Divisioner af l6de og
l8de Arme gaar Tilintetgørelsen i Møde.

JAPAN MOD SOVJET: Man nærer i det tyske Udenrigsministerium de stærke
ste Forhaabninger om, at Japan nu vil angribe Rusland. I tyske diploma
tiske Kredse udtaler man, at Stalin i sin store Tale i Anledning af Ok—
toberrevolutionens 27 Aarsdag brændeniærkede Japan som Angribernation,
hvorfor en Krigserklæring maatte anses for uundgaaelig.

UDRENSNING: I det tyske Arbejdsministerium er der paabegyndt en Udrens
ning, fordi man ikke er tilfreds med de Metoder, der anvendes ved Indsæt
telsen af de Krigsbeskadigede i Rustningsindustrien, 0verr~eringsraad
Kortmann er blevet afskediget, idet han Gang paa Gang tog I4ensyn til Læ
geerklæringerne, saa Krigsbeskadigede fik Mulighed for at komme sig helt,
før de blev sat ind. Han vilde ikke være med til at slaa de Saarede i
hjel ved at sætte dem til haardt Arbejde med det samme.

STRID MED AFGHANISTAN: Der er opstaaet en Konflikt mellem det tyske Ri
ge og Afghanistan paa nøjagtig samme Linie som den berømmelige Telegram-
strid med den danske Konge. Herskeren over Afghanistan har endnu ikke
takket for et Hyldesttelegram fra Hitler afsendt for flere Uger siden,
og Chefen for Protokollen i Udenrigsministeriet, Gesandt von Dörnberg har
ikke vovet at meddele Hitler om Afghanistan-Fyrstens formastelige Optræ
den.

MINDRE SÆBE: Der er foretaget en Indskrænkning af Rationerne for Sæbe
og Vaskemidler. Dette vil faa meget uheldige Følger paa Grund af den nu
værende Fare for Epidemier.

slaglagt. Flygtningene maa slaa sig
paa Grund af den lave Temperatur er
Sprængning af Margrethe-Broen omkom

ned paa Gader og Pladser, hvor de nu
udsat for Epidemier. Ved Ungarernes
300 Mennesker.
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LUFTBLOKADEN: Gelsenkirchen var den tiende tyske By, der blev udsat for
systematisk Udslettelsesangreb i 14 Dage. Luftblokaden virker stadig, og
man sporer Virkningerne helt til Sachsen, hvor talrige Papirmøller har
maattet lukke, da Lagrene er helt overfyldt med Færdigvarer. Maaske skul
de man sørge for en større Import fra Tyskland.

SPAREKASSEFALLIT: Den første tyske Sparekasse har maattet standse alle
Udbetalinger, fordi Befolkningens Sparepenge paa Regeringens Bud er ble
vet anlagt i Statspapirer. Kun en halv Promille af Pengene var disponi
ble, og da der kom et Run af Sparere, som skulde flygte, maatte Betalin—
gerne standses.

SLUT
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En kendt Odenseaner, Provisor Ulrik Dircks, Svaneapoteket, blev Onsdag
Aften skudt udenfor sit Hjem i Bangsalle. Dircks, der var i Begyndelsen
af 4O’erne, var taget fra Apoteket til sit Hjem, da Revolvermænd traadte
fram fra Mørket og skød ham ned. Hans Hustru hørte Skuddene inde i Vil
laen, og da hun ventede sin Mand hjem, gik hun ud paa Vejen for at se,
hvad der var sket. Her fandt hun ham dræbt. Der er ikke Tvivl om, at det
drejer sig om et af Sheilhusets organiserede Repressaliemord.

-0-
Jernbanesabotagerne fortsættes. Onsdag Aften blev to Blokposter paa Var
de Station totalt ødelagt. Paa Strækningen Aarhus Hovedbanegaard—Brabrand
sprængtes Natten til Torsdag Sporene paa 9 Steder, og paa Skern Station
blev - mens Vagtmanden opholdt sig paa Toilettet - et Ekspreslokomotiv
og et Rangerlokomotiv kørt ud i Grunen under Drejeskiven. Ogsaa paa
Strækningen Hinderup-Søften skete der Sprængninger Torsdag Morgen. Da
Bramminge Kommandoposten blev ødelagt Natten til Onsdag, dræbtes en tysk
Soldat, mens en anden blev saaret.

I Aarhus har der fundet Drøftelser Sted mellem det tyske Politis Ledelse
og Repræsentanter for Værnemagten i Jylland om den tiltagende Jernbane-
sabotage, der har været til meget stor Gene for de tyske Troppetranspor
ter. - Et Godstog, der Onsdag Aften var paa Vej fra Næstved Havneterræn
til Banegaarden standsedes af tra maskerede Mænd, der med Revolverne
tvang Personalet til at koble en Godsvogn fra. I denne anbragtes Bomber,
og Vognen blev fuldstændig ødelagt. Vognen var lastet med Maskiner til
Riffelsyndikatet, som havde været til Reparation paa Næstved Hesteskofa
brik.

-0-
I Kafe “Broadway” paa Fælledvej kom det forleden til dramatiske Optrin.
En tidligere kendt Bokser gav nogle Bekendte et Par illegale Blade, men
der sad (uheldigvis for ham) er Schalburgmand i Nærheden og saa det. Han
greb straks ind, men da Stemningen mod ham blev truende, trak han to Pi
stoler og vilde skyde Bokseren ned. En præcis Venstrehaand fra Bokseren
naaede imidlertid Schalburgmandens Kæbe, og mans han laa og drømte et
Sted længere henne paa Gulvet, stak Bokseren hans to Pistoler i Lommen,
tog sin Kone under Armen og kørte bort i en Taxa. Da Schalburgmanden no
get senere kom til sig selv, fik han en ekstra Gang Klø af ~ilfældige
Gæster og blev smidt ud.

-0- -

I Tirsdags ankom der til Hovedbanegaarden 26 Kister fra Aarhus med Lige—
ne af højerestaaende tyske Officerer. Det var nogle af Ofrene fra det
engelske Bombardement af Gestapos Hovedkvarter i Aarhus. Saavidt vides
har Begravelsen allerede fundet Sted paa Vestre Kirkegaard.

-0—
Som meddelt blev en 55—aarig Købmand Harald Hagen Jespersen fra Aarhus
Onsdag Formiddag skudt ned paa Svendborgvejen i Aarhus. Hagen Jespersen
var en kendt Stikker. Han blev ramt af et Skud i Nakken og døde kort ef
ter Indlæggelsen paa Kommunehospitalet. Det var navnlig i Horsens, Hagen
Jespersen havde opereret, og han nævnes som direkte Foranledning til en
Række Gestapo-Razziaer. Tidligere paa Aaret var han flyttet til Aarhus,
hvor han havde flere forskellige Adresser, indtil han nu blev likvideret.

-0-
Gestapo i Aarhus er nu flyttet til den gamle Politistation bag Domkirken,
og Ledelsen har siden Luftangrebet været overdravet den berygtede Krimi-

(fortsættes)
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nalrat Buncke - Manden, der myrdede de 11 i Sheilhuset. Allerede den 1.
November kom han til Aarhus sammen med den ikke mindre berygtede Boven
sieben. Det skal dog endnu ikke være endelig afgjort, hvem der skal lede
det fremtidige Arbejde i Aarhus. Der tales f.Eks. om, at der vil komme
helt nye Folk Syd fra.

-0-
Under Aktionen forleden paa Enghavevej, i Istedgade og i Dannebrogsgade,
er det konstateret, at der alle Steder er anvendt de saakaldt Colt-Pisto
ler med 11 mm Projektiler, af hvilke adskillige var af Kobber. Denne Pro—
jektiltype er ret sjælden, og derfor er det meget oplysende, at Direktør
Havemann i sin Tid blev dræbt med 11 mm Kobberprojektiler fra en Colt
P i stol.~

—o -

Det tyske Politi foretog Onsdag Eftermiddag en Razzia paa Vesterbrogade.
Under denne Razzia blev tre Mænd anholdt, men en fjerde saa sit Snit til
at smutte ned ad Trappen og løb hen af Gaden mod Vesterbros Torv. Lige i
Hælene paa ham fulgte en Gestapomand, der gav sig til at skyde efter Man
den, uanset den stærke Trafik paa det Tidspunkt af Dagen.
Flygtningen forsvandt uden at blive ramt, men en Kugle banede sig ind
Hoften paa en højgravid Kvinde, Fru Esther Severinsen, Vigerslevvej 287.
Hun var ved at stige paa en Linje 16 paa Vesterbros Torv. Hun førtes i
Ambulance til Kommunehospitalet.

-0-
I østrigsgade 10 blev et Bud ved Navn Sofus Nielsen i Gaar Eftermiddags
skudt i Benene, da han vilde aflægge Besøg hos nogle Bekendte i en Ejen
dom. Hvad der egentlig er sket, ved man ikke, men efter de foreliggende
Oplysninger ser det ud til. at Nielsen har ringet paa Entreklokken, og
umiddelbart efter blev Døreb aabnet. Lidt efter lød et Par Skud, og Niel
sen styrtede ud paa Trappen. En Kugle havde ramt ham i Benet. Efter Ind
læggelsen paa Sundby Hospital, ankom nogle Sommerfolk for at foretage en
Afhøring af Sofus Nielsen.

-o -

Før en Sabotage mod en Gravko paa en tysk Arbejdsplads Nord for Haders
lev kom det Søndag Aften til en Ildkamp mellem de tyske Soldater og Sa
botører. En tysk Soldat dræbtes og tre saaredes der var ingen Tab paa
dansk Side.

-0-
Onsdag Aften skød tre civilklædte tysktalende Mænd vildt om sig paa Tri
anglen. En af dem overmandedes af Vagtværnet, der slog Revolveren ud af
Haan.den paa ham. Han blev anbragt i Vestre Fængsel, hvor han senere blev
afhentet af tysk Politi. De andre Revolvermænd fortsatte noget senere
deres Virksomhed, der bl.a. gik ud paa at fratage tilfældige forbipasse
rende deres Ejendele og Legitimationskort.

-0-
En Mand, Per Steenberg Petersen, Tranevænget 10, som ved Midnatstid raab
te en Bil an paa Hellerupvej i den Tro, at det var en Droske, blev med
Revolver truet til at tage Plads i Vognen, hvor der sad to Mænd, der tal
te gebrokkent Dansk. De kørte ham til Fælledparken, hvor de standsede
ved Søen og erklærede, at hvis han ikke ønskede at blive fundet som Lig,
maatte han udlevere, hvad han havde af Værdisager. De tog hans Frakke,
Jakke, Ur og flere Værdigenstande foruden 25 Kr.

-0-
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For tre Dage siden fjernede en revolverbevæbnet Mand en Skrivemaskine
fra Vangede Kømmunebibliotek. Anmeldelse er først sket nu, fordi Revol—
vermanden havde truet det kvindelige Personale med, at det vilde blive
skudt, hvis de anmeldte Sagen før efter to Dages Forløb.

-0—
Efter at en Telefondame var blevet forfulgt af tyske Marinere, da hun
var paa Vej hjem, er der truffet den Ordning, at Telefondamerne følges
hjem om Aftenen af Vagtværnet.

-0-
Ved Storebæltsoverfarten er der nu efter “Storebælt”s Afsejling til Sve
rige kun 4 Færger tilbage. “Korsør”, “Nyborg”, “0dm” og “Orehoved”, som
Tyskerne har tilbageleveret, fordi de ikke kunde sejle med den. “Store
bælt” blev paa Turen til Sverige ført af Styrmand Henning Hansen, da dets
faste Fører, Kaptajn Jørgensen, i Forvejen er i Sverige som Fører af Is
bryderen “Hol-ger Danske”.

-0-
Tirsdag Eftermiddag kastede en ung Mand nogle Sprængkapsler mod en tysk
Bil paa Aarhus Hovedbanegaard. Tyskerne skød efter ham, og han blev se
nere fanget.

-o -

I Løbet af ca 3 Dage vil der fra “Dagmarhus” udkomme et falsk illegalt

Blad med Navnet “Staa fast”. Det forlyder, at Bladets Indhold skal være

mindre kluntet tilrettelagt end lignende tidligere Manøvrer. B1.a. skal

Bladets første Nummer indeholde skarpe Angreb paa en Række Personer for

unational Optræden.
-o -

Lørdag Aften trængte tre unge Mænd ind paa den tyske Vagtstue i Silke
borg. Det var deres Mening at tage Tyskernes Vaaben, men det mislykkedes.
Under en Ildkamp blev den 2l-aarige stud.theol. Aage Andersen saaret saa
haardt, at han senere døde.
Tyskerne fik fat• i en anden af de tre unge Mennesker, mens den tredie
undsiap. Den unge Mand, der blev taget, er Seminarieelev. II~et lykkedes
ham imidlertid at flygte under Transporten til det tyske Hovedkvarter.
Den dræbte Teolog blev ført til den tyske Kaserne i Silkeborg. - Tysker
ne havde flere dræbte og saarede. - Den dræbte Aage Andersen var tillige
C.B.er.

-0-
Det store Sabotage mod den tyske Flyveplads Vest, Lindholm ved Aalborg,
har været ualmindelig vellykket. I Løbet af tre Døgn eksploderede der
hver Dag Bomber paa Pladsen. Først styrtede en stor Hangar sammen og fle
re tyske Maskiner blev knust. Derefter eksploderede der Bomber i Offi
cersmessen og andre Barakker. Der blev dræbt mange Tyskere. Tyskerne blev
grebet af Panik og forsøgte at fjerne forskellige Bomber, men Arbejdet
var vanskeligt for dem, idet der eksploderede Bomber ustandselig. Et tysk
Demonteringshold forsøgte at fjerne en Sprængladning fra en Olietank, men
det lykkedes ikke. Bomben eksploderede, og Lederen af Vagtholdet, en Ty
sker med Hauptmann-Rang, blev dræbt sammen med flere andre.

-0-
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Siden den 19.September har Falck og Zonen i Randers hver haft en dansk
Politibil staaende. Onsdag blev Zonens Folk kaldt ud i Garagen af nogle
Mænd, der brugte en af Bilernes Horn meget stærkt. Zonemændene skulde
netop spørge, hvad Meningen var, da Mændene trak Revolvere frem og bad
dem om at udlevere Nøglerne til Politibilen. Derefter kørte de bort med
Vognen. Umiddelbart efter blev Falck alarmeret til et Slagsmaal, og som
altid i den Slags Tilfælde blev Politibilen sendt ud. Da Vognen kom til
stede, var tilsyneladende et stort Slagsmaal igang, men pludselig gjorde
“Slagsbrødrene” Front mod Folkene i Flack-Bilen. Pistolerne kom frem og
paa et øjeblik havde Vognen skiftet Ejer. Aarsagen til at man ikke tog
Politibilen paa selve Falck Stationen skyldes sikkert, at Stationen lig
ger op til et skarpt bevogtet Fabrikskompleks, og man frygtede, at Sabo
tagevagterne skulde gribe ind. Endelig blev Byens store Udrykningsvogn
taget. Sabotører brød ind paa Garagen paa den forladte Politistation,
startede den store Vogn og kørte bort med den. Iøvrigt lovede Sabotører
ne baade Falck og Zonen, at Vognene skulde komme tilbage, naar Tyskerne
havde tabt Krigen.

-0-

Paa Ortopædisk Hospital i København har tre dansktalende Gestapofolk,
det er muligt de er SS, anholdt en Kontorassistent ved Navn Sølving og
to Skoniagersvende. Endvidere har Gestapofolkene paa Folkeregistret i Gyl
denløvesgade anholdt Kontorassistent Fru Fugl og to Kontorassistenter
Levring og Sandstrøm. Der var ikke noget Motiv til nogle af disse Anhol—
delser, med Undtagelse af Anholdelsen af Sandstrøm. Gestapofolkene kom
ind paa Kontoret for at hente Fru Levring. Umiddelbart efter kom Sand-
strøm tilstede, og uden at ane, hvad der foregik, spurgte han ganske na
turligt en anden: Hvad er det for nogle Vagabonder. Da Gestapofolkene
hørte denne Karakteristik af sig selv, gennempryglede de Sandstrøm og
derefter tog de ham med som anholdt.

-0-
Foruden Tandtekniker Leo Kjæraa, er cand.mag. Undervisningsassistent ved
Aarhus Universitet Axel Voigt, der blev arresteret den 14. December i
Fjor og som siden har siddet dels i Vestre og dels i Horserødlejren, o
verført til Frøslev-Lejren.

Ogsaa Gas- •og Vandmester Johs.Sørensen Loft, De Mezasvej 18, der blev
arresteret den l3.Juni i Aar, er blevet overført til Frøslev.

-0-
I det sidste Aars Tid er der i Haderslev Politikreds af Tyskerne foreta
get ca 70 Anholdelser. Blandt de sidst anholdte er 3.Bataillons Chef, 0-
berstløjtnant Elmgren.

-0-
Den sønderjyske Idrætsinspektør Braa Hansen, der paa Kongens Fødselsdag
blev arresteret i Vedsted Forsamlingshus, føres nu som Jernbanegidsel.

-0-
Paa 100 Aarsdagen for Folkehøjskolens Grundlæggelse i Danmark har tyske
Tropper beslaglagt Danebod Højskole paa Als. Den skal bruges til Videre
uddannelse af 2-300 Hitlerjugend. Skolens egne Elever er blevet sendt
hjem.

-0-
Justitsministeriet har meddelt Personer, der har faaet dansk Tilladelse
til at bære Vaaben, atde tyske Myndigheder vil være villige til at ud-
stede tyske Vaabentilladelser til dem. Hvis saadan Vaabentilladelse øri—

(fortsættes)
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skes, skal to Fotografier tilsendes Justitsministeriet med Oplysning om
Fødselsaar- og Dag samt om Fødested. Materialet ledes videre gennem Uden
rigsministeriet. Justitsministeriet kan ikke modtage Vaaben.

SÆRMELDING: (Torsdag) Hilsen til Dorte, Hermann, Bella, Christian, Hakon,
Sigurd, Kis, Villy, Osvald, Marianne, Nielsine, Kurt, Oskar(?) og Louis.

VESTFRONTEN: Den amerikanske Offensiv, som blev indledt i Gaar Morges
med svær Trommeild, Angreb fra Jagerbombemaskiner efterfulgt af Panser
styrket’, er rettet direkte mod Saardistriktet. Kampene udspilles 60 km
foran SaarbrUcken, og Amerikanerne er gaaet over Moselfloden paa tre Ste
der og er trængt 3 km ind i de tyske Stillinger. Der er allerede erobret
16 Byer. Tyskerne har forsøgt Modangreb uden Held, og det er kun ringe
Modstand, de har formaaet at stille op. Man maa dog regne med stærkere
Modstand paa et senere Tidspunkt, idet et Genrtembrud til Saarbækkenet
vilde være yderst uheldigt, Ved Aachen er der stadig kraftige Kampen til
Fordel for Amerikanerne. Gadekampene i Moordijk er snart færdige, da Ty
skerne uden Mulighed for at faa nyt Materiel eller Ammunition.

øst for Rhinen er Tyskerne nu ved at oprette en ny Forsvarslinke øst for
Rhinen fra Nordsøen til den svejtsiske Grænse. Linien starter ved Emden,
gaar derfra til MUnster og videre til Neckar Slovene, hvor den fortsæt
tes i den der allerede oprettede Forsvarslinie ved Zwingen ved Boden Sø
en. Tusinder af Mennesker er blevet sat til dette store Skansearbejde,
baade Mænd, Kvinder og Børn, alt hvad der kan skrabes sammen af Mandskab
maa arbejde 5 Timer om Dagen og 3-4 Timer om Natten. Oprettelsen af den
nye Forsvarslinie har givet Anledning til Rygter om, at Tyskerne skulde
have besluttet at opgive hele Terrænet Vest for Rhinen. Disse Rygter be
kræftes indirekte, idet hele Befolkningen her har modtaget de grønne E
vakueringssedler.

SYD0STFRONTEN: I en af Budapeste østlige Forstæder trækker Russerne nu
meget store Panserstyrker, og man venter nu det endelige Angreb paa de
tyske Modstandsreder inde i Byen. Tyskerne havde haabet at kunne faa en
Pause i Kampene paa Grund af det daarlige Vejr, saa det kun~1e lykkes dem
at faa genoprettet Ro og Orden. Ogsaa øst for Budapest er &r kraftige
Kampe i Gang. Ved den østslovakiske Grænse fortsættes Kampene, og i sel
ve Slovakiet er der ingen Tegn paa, at Oprøret er slaaet ned til Trods
for, at Lederen er blevet taget af Tyskerne.

Den tyske Overkommando meddeler, at det nye Gengældelsesvaaben V 2 er
taget i Brug. Det er kun meget faa Oplysninger, der er fremme om det; men
det vides dog, at det er af Rakettype, og at det ikke lader sig styre paa
Vejen mod England. Det bliver blot dirigeret i en saa nogenlunde Retning
mod England. Det kræver meget store Ofre for Betjeningsmandskabet ved
Afskydningen, og det er meget langtrækkende. Dette Vaaben vil sikkert
kun have en krigsmæssig Fordel i Kraft af sin Propaganda. Det kan ikke
være af krigsførende Natur, men Meddelelserne om det blev kun offentlig
gjort for at skaffe den tyske Propaganda en Udligning, idet alle Fest
ligheder i Anledning af Højtidsdagen ikke blev gennemført i Aar. Dette
Faktum har givet Anledning til Rygter om, at Hitler skulde være afgaaet
ved Døden og erstattet med Himmler. Men fra officiel Side udtaler man, at
det kun er ondsindet Rygtesmederi.
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Efter særlig Ordre af Himmler vil der med øjeblikkelig Virkning blive
indført særlige Sikkerhedsforanstaltninger mod de tyske Politifolk for
at beskytte dem mod Attentater.

Der er udgaaet Ordrer til alle Armechefer og Distriktskommandanter om,
at det fremtidig ikke kan tillades at lade Soldater fra Luxembourg, Al
sace—Lorraine og Saaromraadet danne selvstændige Militærenheder. Allere
de eksisterende Enheder skal opløse, og Tropperne fordeles blandt Trop
peafdelinger fra det øvrige Tyskland.

Endnu to tyske Diplomater har afsvoret Nazismen og er af Hitler blevet
berøvet deres tyske Statsborgerret. Det er Dr.Walter Teklin i Madrid og
hans Broder Dr.Eric Teklin i Helsingfors.

I Berlin og Gelsenkirchen raser der store Brande fra de sidste Luftan
greb. De tyske Gas- og Elektricitetsværker har faaet Besked om, at deres
Kulrationer vil blive yderligere nedsat paa Grund af Transportsituatio
nen.

Der er nu 44.8 Milliarder Rmk Banknoter i Omløb i Tyskland, og der ud
gives hver eneste Dag mellem 40 og 50 Mill. Rmk. i nye Sedler. Aarsagen
til dette store Seddelomløb er Tysklands svigtende Indtægter ikke alene
fra de tabte Omraader, men i lige saa høj Grad paa Grund af mindre Ind
tægter ved de store Indkaldelser. Samtidig stiger ogsaa Udgifterne til
Hæren meget stærkt, da det nu kun er Danmark og Norge, der af de fremme
de Lande maa betale for Beskyttelse.

Den tyske Overkommando har besluttet ikke at indsende Indstilling til
ungarske Ordener længere, idet man meget snart maa forudse, at der bli
ver udstedt Forbud mod at bære dem. Der er allerede Forbud mod at bære
italienske, Bulgarske, rumænske og finske Ordener af Medlemmer af den
tyske Værnemagt.

Hveden skal nu i Tyskland formales med 95 pCt, som man allerede forma
ler Rugen. Hvedemelet bliver derved meget mørkere. Samtidig oplyses det,
at Aarsagen til Indskrænkningerne af Sæberationen skyldes, at de Fedt-
stoffer, der blev anvendt til Sæbe, nu skal bruges i Margarinefabrikatio

n.

Fra en Koncentrationslejr er der flygtet 500 polske Fanger. De havde faa
et Meddelelse om, at de skulde likvideres samme Dag i SS’s store Forbræn-,
dingsovne, og da der blev slaaet Luftalarm overmandede de SS-Vagterne,
fratog dem deres Vaaben, og forsvandt. De har nu sluttet sig til en hem- (
melig polsk Organisation.

Det tyske Luftrum beherskes nu indtil Leipzig af de amerikanske Jagere.

SLUT
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Jernbanesabotagerne i Jylland har nu antaget et Omfang, der dels gør det
umuligt i Enkeltheder at beskrive, hvad og hvornaar der eksploderede Bom
ber og dels - hvad der jo er udmærket - i allerhøjeste Grad foruroliger
Tyskerne. Tyskerne mener i de organiserede Jernbanesabotage at se Indled
ningen til nye militære Begivenheder, og i disse Dage finder der vigtige
Drøftelser Sted i det tyske Hovedkvarter om de Forholdsregler, der even
tuelt kan træffes mod Sabotagerne, og de militære Sikkerhedsforanstalt—
finger, der i det hele taget skal træffes i og omkring Jylland. De to
danske Skibsforlis i Østersøen henleder ligeledes Opmærksomheden paa den
tyske Nordkyst. - I den svenske Radio blev i Aftes alle svenske Fisker
baade i Østersøen kaldt i Havn. - De sidste Dages militære Begivenheder
og ikke mindst den tyske Reaktion overfor disse Begivenheder, antyder,
at Danmark eventuelt meget hurtigt kan blive stillet overfor en helt ny
Situation.

-0-
Natten til Fredag blev der foretaget Schalburgtage af forfærdende Omfang
baade i Svendborg og Odense. Medens Begivenhederne i Odense har været om
talt i en Ritzau-Meddelelse, har Censuren sat sig paa enhver Meddelelse
om Begivenhederne i Svendborg, hvor Ød~læggelserne var af en Virkning,
der overgaar alt, hvad man hidtil har oplevet i Svendborg. Den første Ek
splosion lød K1.2.l5 og faa Sekunder efter fulgte en ny. Hele den centra
le Fel af Byen - Kvarteret omkring Møllergade - gennemrystedes. Den før
ste Eksplosion skete i Manufakturhandler Eghoffs Forretning i Møllergade,
hvis Ejendom styrtede fuldstændig sammen. Der opholdt sig 4-5 Mennesker
i Ejendommen, og to af disse maatte i Ambulancer paa Sygehuset. Den anden
Eksplosion gik ud over Vinhuset paa Hjørnet af Møllergade og Brogade. Her
er der øjensynligt anvendt baade Spræng- og Fosforbomber, og der udbrød
øjeblikkelig en heftig Brand, der forplantede sig til hele Ejendommen.
En Enke efter Vinhandler Hansen indebrændte i sit Soveværelse paa 2.Sal.
Man frygter, at den samme Skæbne er overgaaet Postassistent Fru Aagaard,
der er set i Ejendommen, endnu da Branden var paa sit højeste. Hun var
fornylig flyttet ind i Ejendommen og ikke fortrolig med dens Indretning.
En anden Beboer havde raabt til hende om at gaa ud ad en Bagtrappe, som
hun kunde naa ved at gaa hen over Loftet. Siden har man ikke set Fru Aa
gaard. - Adskillige andre Mennesker i “Vinhuset”s Ejendom bragtes i Livs
fare ved Eksplosionen. Et Par af dem maatte paa Hospitalet~ men deres
Kvæstelser synes ikke alvorlige. - Dem materielle Skade ved denne Nats
Schalburgtage i Svendborg, anslaaa til mellem 2 og 3 Mill. Kr. Man regner
med at Schalburgtagen er Repressalie for Ødelæggelsen af Forpostbaaden
ved Sabotage det foregaaende Døgn, ligesom Schalburgtagen i Odense for
mentlig er en Hævn for Ødelæggelsen af det 6.000 Tons store Skib paa 0-
dense Skibsværft. - Det er muligt, at det i Svendborg er Tyskerne selv,
der har forestaaet Ødelæggelserne. Det kunde den fagmæssige Grundighed,
hvormed der er gaaet til Værks tyde paa. Der er set en af de kendte Opel-
biler i Byen kort før Eksplosionen.

-0-
Den fuldstændige Liste over det tyske Politis Repressalier paa Vesterbro
i København Tirsdag Aften den 7. foreligger nu. Som tidligere meddelt i
INF blev ialt 5 Mennesker dræbt og 4 saaret. De dræbte er:

Den 2O-aarige Trafikelev Gunnar Theodor Christensen, Palnatokesgade 2,
hans Broder den 23-aarige Assistent Svend Aage Christensen, ligeledes
Palnatokesgade 2. De blev begge dræbt paa Enghaveplads. - I Istedgade
dræbtes det 27-aarige Bankbud Alfred Hjorth-Andersen, Revalsgade 1 A og
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den 30—aarige Mekaniker Erik Birk Mygeiv Larsen, Valdemarsgade 22. - En
delig blev den 29-aarige Kontrollør Alfred Vestergaard Sørensen, Vester
brogade 69 A dræbt i Dannebrogsgade.

De saarede var: Den 27-aarige Børge Heimann Jensen, Gasværksvej 10 A og
den 23-aarige Arne Olsen, Haderslevsgade 31. Jensen fik knust højre Ben,
Olsen blev ramt af Projektiler i Ansigtet og Skulderen. De blev hentet
paa Enghaveplads.

Paa Vesterbrogade udfor Skydebanen blev følgende saaret: Den 2O-aarige
Poul Nielsen, Valdemarsgade 31 og den 39-aarige Arbejdsmand Carl Svens
son, Estlandsgade 4. De blev begge ramt i Ryggen og Projektilerne gik
gennem Lungerne.

Umiddelbart efter de voldsomme Begivenheder paa Vesterbro, gik der de
vildeste Rygter i Byen. Mange “vidste”, at Folk var blevet indfanget in
denforAfspærringen af Sommerfolk, stillet op ad Muren og skudt, og de
første Meddelelser gik ud paa, at der var blevet dræbt 17 Mennesker. Det
te er som allerede meddelt i INF ikke rigtigt. - Efter at de dræbte og
saarede var kørt bort, fik de øvrige efter endt Ransagning Lov til at
gaa. Den fuldstændig planløse Nedskydning blev ikke mindre uhyggelig af
den Grund.

-0-
I Anledning af de gentagne Dementier af tyske Soldaters Voldtægtsforbry
delser overfor danske Kvinder, saaledes kompetente Myndigheders Dementi
er og Misbruget af Alsing Andersens Brev, der var af meget ældre Dato,
bør det slaas fast, at saadanne Forbrydelser stadig finder Sted og ofte
under graverende Omstændigheder. I Torsdags Kl. ca.18 blev saaledes en
ung 17-aarig Pige, der er ansat i en stor Virksomhed paa Raadhuspladsen,
og som boede i Holte, da hun var paavej til Vesterport Station overfal
det af en tysk Soldat udenfor Deutsches Eck og slæbt op paa l.Sal i Ejen
dommen. Her fik hun en Indsprøjtning, der gjorde hende halvt bevidstløs,
hvorpaa 4 eller 5 Tyskere forøvede Voldtægt mod hende. Lægerne mener, at
hun ikke har paadraget sig nogen Kønssygdom eller legemligt Men, men hun
lider selvfølgelig af et alvorligt Nervechok. Den unge Piges Navn, Ar
bejdssted og de nærmere Omstændigheder ved Forbrydelsen er Redaktionen
bekendt. Private Læger har haft Tilfælde af lignende Art i den sidste
Tid. INF’s Korrespondenter bedes indsamie Tilfældene, idet det er en
Selvfølge, at Navne og Oplysninger behandles med største Diskretion.

-0-
Man skal vogte sig for Indkøb af tyske Vaaben. Tyskerne har sat en Del
Vaaben i Omløb, specielt til Brug for danske Frihedskæmpere; det er Sky
devaaben med forsnævrede Løb, der vil bevirke, at Laasen spærnges i An
sigtet paa Skytten, og Haandgranater, der pee et bestemt Tidspunkt vil
eksplodere i Hænderne paa den Mand, der staar med dem. Man bør derfor ud
vise den største Forsigtighed ved Vaabenkøb.

-0-
Fra tysk Side har man overfor det danske Udenrigsministerium forlangt,
at Danmark skal kræve Færgen “Storebælt” udleveret fra Sverige. Der for
handles stadig i Ministeriet om denne Sag, men primært har man svaret,
at det danske Udenrigsministerium ikke kan gaa med til dette, da man ikke
kan risikere at faa et Afslag fra Sverige. Iøvrigt har Statsbanernes Sø
fartschef efter “Storebælt”s “Afrejse” haft Besøg af et Par rasende Ty
skere, der truede med tyske Repressalier - hvilke antydedes ikke.

(fortsættes)
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Iøvrigt oplyses det, at en af de andre Færger, som Tyskerne stjal, “Chri
stian den Niende”, skal være sunket udenfor Hals Barre paavej fra Norge
til Frederikshavn med ca 900 tyske Soldater ombord. De fleste af disse
skal være druknet. Denne Meddelelse har endnu ikke kunnet bekræftes.

-0—
Den tyske Marinesagkyndige von Duckwitz, der er knyttet til den tyske
Stab, og som har Ansvaret for Udførelsen af det tyske Arbejde paa de dan
ske Skibsværfter, er blevet stillet for en Krigsret. Grunden hertil er,
at ikke eet af de Skibe, der er blevet bygget til Tyskerne efter det saa
kaldte Hansa-Program, er naaet til Tyskland. De er alle blevet saboteret
umiddelbart før Afleveringen.

-0-
Den “danske” Radios ejendommelige “Uge-Udsendelse” foregaar hver Fredag
Kl.l9.3O og hedder “Aktuel Ugerevy”. I Gaar fremkom Speakeren i denne Ud
sendelse med den smagfulde Bemærkning i Anledning af Pastor Sandbæks Død
under Angrebet paa Aarhus, “at det højere Forsyn saaledes havde grebet
ind mod Præsten, der var anklaget for Mord og Sabotage”. I samme Udsen
delse lanceredes en Nyhed om, at Politiinspektør Mollerups unge Søn var
blevet arresteret for Forfalskning af Legitimationskort, idet Speakeren
tilføjede : “IEblet falder sjældent langt fra Stammen”. - Aah ja

-0-
I Torsdags trængte 12 Sabotører ind i Siemens Afdeling i Ryesgade 112,
hvor Personalet og en tilfældig forbipasserende Dame og et Bud blev holdt
op. En Del Værktøj, bl.a. et Svejseapparat og en Boremaskine, blev fjer
net, idet det dog blev lovet Arbejderne, at det senere vilde blive leve
ret tilbage. Materiellet blev kørt bort paa en forbipasserende Lastbil,
der standsedes af Sabotørerne. Det hele tog et Kvarter.

-0-
Gestapo besatte i Gaar Eftermiddags Ejendommen Ny Adelgade 9, hvor en
Lejlighed blev stormet. Lejlighedens Indehaver, Tandlæge N.Balling—Niel—
sen, blev saavidt vides anholdt. Derefter fandt Tyskerne og deres danske
Haandlangere en Række Telefonnumre i Tandlægens Telefonbogstavle. Alle
disse Numre blev ringet op, og Folkene blev tilsagt til Møde. Der kom ik
ke saa faa tilstede, og man mener, at ialt en halv Snes Mennesker blev
anholdt. Det er godt at tage Lære af denne Historie. Sørg for, at der ik
ken findes en eneste Adresse eller et eneste Telefonnummer.~g sørg for
altid at have særlige Kendeord ved Opringninger.

-0-
I Gaar Eftermiddags gik der Rygter om, at Købmagergades Postkontor var
blevet besat af Tyskerne. Det var imidlertid ikke Tilfældet. Derimod var
der blevet sat tysk Vagt ud for Telegrafstationen ved Siden af, og det
har følgende Forklaring: Før den l9.Sep. blev Telegrafstationen bevogtet
af dansk Politi, men efter denne Tid maatte Telegrafvæsenet egne Folk o
vertage Vagten. Nu har Tyskerne rejst Krav om, at Telegrafstationen be—
vogtes af tyske Soldater sammen med Telegrafvæsenets egne Folk, og i Mi
nisteriet har man optaget en Forhandling. I Overensstemmelse med tysk
Skik og Brug har man midt under disse Forhandlinger gennemtvunget Kravet
og har sat Vagtposter ud. - Der er, som Dr.Best siger, ingen Grund for
lovlydige danske Borgere til at frygte noget

-o -

I Torsdags anholdt Gestapo Sognepræst i Brønshøj, Pastor Sparring-Peter
sen. Aarsagen til Anholdelsen er ubekendt. Pastor Sparring—Petersen har
i sin Tid holdt en lang Række Foredrag baade her i Byen og i Provinsen.
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Sidst var han i Aarhus. Han har ogsaa udfoldet en livlig Virksomhed som
Skribent. Muligt er han paa en eller anden Maade kommet til at støde Ty
skerne, og det er maaske det, man nu vil drage ham til Ansvar for. Gesta
pofolkene, hvoraf flere talte Dansk, var meget grundige. De endevendte
Præstegaarden, men synes ikke at have fundet noget.

Gestapo har ogsaa arresteret Overbetjent Svend Espersen fra Nytorvs Poli
tistation. Han blev truffet i et tilfældigt Selskab paa Amager. - Hvis
Hr.Pancke ikke har set “Nordschleswigsche Zeitung”s Interview med Dr.Best
i Anledning af Toaarsdagen for hans Overtagelse af Magten i Danmark, er
der maaske Grund til at gøre ham opmærksom paa, at det blev gengivet paa
Forsiden af alle danske Blade. Det var maaske rimeligt, om han læste lidt
af det.

-0-
De af Luftværnsforeningen planlagte frivillige Kolonner, bl.a. af Sports
folk, der skulde varetage Afspærringsopgaver osv., er blevet forbudt af
Tyskerne. Man ønskede ingen Luftværnsforanstaltninger, som ikke eksiste
rede, før det danske Politi blev deporteret.

-0-
Den 26-aarige Ejvind Madsen, Nørregade 11, Esbjerg, blev Fredag Aften
dræbt i Porten til sin Bopæl. Der affyredes flere Skud mod ham.

-0-
Danske Fanger, som i tyske Fængsler afsoner Straffe, der er idømt dem af
Tyskerne har i Landet, kan nu modtage Pakker, ogsaa Levnedsmiddelpakker,
ligesom de har faaet Lov til at modtage og afsende Brave. Ordningen af
Forholdene vedr, disse Fanger er lagt i Hænderne paa Røde Kors.

-0-
Tyskerne er nu begyndt at indføre nye Færdselsregler i København. I Ons
dags kom en Flok paa ca 50 cyklende tyske Soldater ned ad Tagensvej. De
benyttede Fortovet som Cyklesti og tvang grinende alle Fodgængere ud paa
Kørebanen.

-o -

Foranlediget af en Stikker, hvis Navn kendes, har Gestapo foretaget en
Razzia mod Firmaet S.E.Albertus, Ribesgade 4. Indehaveren er kendt som
Terrænsportsmand. Firmaets Vognmand Petersen blev først arresteret, hvor
efter man eftersøgte Personalet. En Husundersøgelse i Ribesgade og paa
Grosserer Albertus private Bopæl gav ikke noget Resultat, trods grov og
uhøflig Optræden. Mens de ringede paa, lagde fire andre sig i Stilling
med Maskinpistoler nedenfor Trappen. Derimod blev Grossererens Broder,
Gordeon Isberg, Overskovsvej 19 i Valby arresteret paa sin Bopæl. Under
de foreliggende Omstændigheder maa det anses for givet, at han holdes som
Gidsel for Broderen.

-0-
Paa given Foranledning gentages det her, at Assistent i Telefonhuset H.
Leisted er god nok. Hvis det er nationale Grupper, der har aflagt den
sidste Tids mange Besøg hos ham, bør disse omgaaende ophøre.

-0-
I Gaar Morges var der Razzia paa Ordrup Gymnasium. Rektor Torsting og
den fra Franskundervisningen kendte Lektor Troensegaard og Lektor Rosen-
meyer eftersøgtes. De var alle borte.

-0-
Det danske Tidsskrift i Sverige “Danskeren” har omtrent 13.000 Abonnen
ter. “Danskeren” er et specielt Organ for danske Flygtninge i Sverige.
Paa “Danskerens Forlag” vil der blive udsendt et Julehefte “Danmark kæm

ll.Nov. 1944. INFORMATION Nr. 331. V. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr. 296.

per.”
-0-

I tyske Blade er der blevet bragt en Meddelelse om, at de sovjetrussiske
Tropper i Nordnorge renser de tyske Minefelter ved at jage Egnens Beboe
re ind i Felterne. Ligeledes er det blevet paastaaet, at Russerne benyt
ter nroske Kvinder og Børn som Dække under russiske Angreb paa de tyske
Linjer. Presseattacheen ved den norske Legation i Stockholm har betegnet
denne tyske Paastand som rent og skært Opspind.

-0-
Følgende Abonnenter kan vente Besøg den 13. eller 14.Nov.

15,48,70,81 167 og 194.

Speciel’t til 29. Der var gaaet Prop i Forbindelsen. I Gaar fik vi det
hele paa en Gang. Nu er Sagen i Orden. De kan igen bruge den aftalte A
dresse — dog ikke Ekspresforsendelser.

-0-
Undersøgelsesudvalget udbeder sig Oplysninger om nedenstaaende Personer.
Det indskærpes, at Forespørgslen under ingen Omstændigheder maa give An
ledning til Forholdsregler overfor dis~e Personer. Aarsagen til at man
vil have noget nærmere at vide om de paagældende, kan lige saa godt være,
at man vil et ondsindet Rygte til Livs. Man ønsker alle mulige Oplysnin
ger, ogsaa uanset om de skulde være almindelig kendt.

Walter Ryle, København. - Henrik Jensen, Aaboulevarden. - Fiskeeksportør
Otto Møller, København. - Kaptajnløjtnant Egon BUlow-Anderseri, Fasanvej
17, Vordingborg. - Brdr. Hoffmann, Jernbanegade 9, Vordingborg. - Peter
Gabs, Fasanvej 20, Vordingborg - Fhv.Vognmand Otto Rosengaard, Odense. -

Kommis Børge Keller, Algade 23, Vordingborg. - Kommis Robert Andersen,
Købmagergade. - Arbejdsmand Peter Ravb, København. - Arbejdsmand Hakon
Larsen, Simonsens Hotel. - Entreprenør Larsen og Hansen, Mølmarksvej,
Svendborg. - Tømeremester P.Bech, Spergelmarken 16, Søborg. - Entrepre
nør E.Olesen, Ordrupvej 98 A. - Murermester Henry Jørgensen, Ordrupvej
98 A. - P.H.Drost, Haudrupvej 20. Brønshøj. - Entreprenør A.Brøchner—
Larsen, Evaldsgade 7. - Frk.Jonna Pedersen, Strandvej 21. - Jørgen Jen
sen, Samme Bopæl, Vagt paa ørstedsværket. - stud.polit. Edmund Schmidt
c/o Vognmsnf O.Thurøe, Uplandsgade. Privat Frederiksberggad~ 24.111. -

Købmand Anker Christensen, Smallegade 46. IV.tv. - Verner ~uchtnow.
Vandkunsten 12. — stud.jur. Ivan Mikkelsen, Dronningegaarden. - Overbe
tjent Tolderlund, Antonigades Politistation, Kameliavej 3, Hellerup. -

Fru Thorkildsen, Indehaver af Smørforretningen, Gothersgade 25. - Anti
kvitetshandler Holger Thrane, Nørreagde 18, Kælderen. - Ulrich Knigge—
arbejder hos B&W. - Kitti Selmer, Gl.Kongevej 58. - Niels Chr.Strarup,
Langøgade 23. St.tv. — Malermester Poul Jensen, Aldershvilevej 7, Bag
sværd. - Vera von Knigge, Telfonistinde, Paladshotel. -Svend Aage Fos
berg Berthelsen, Snoggarrdsvej 51. - Boghandler Bech, Illum. - Emmy Lang
berg. - Fru Kofoed Jensen, Grundtvigsvej. -

VESTFRONTEN: Den amerikanske Offensiv mellem Metz og Nancy gør gode frem
skridt, der er indtaget flere vigtige Støttepunkter og Stillinger. Byer
ne Chateau Salins og Lubigny er faldet, samtidig er de vigtige Delmer
Højdedrag faldet i Amerikanernes Hænder. Tyskerne har forsøgt en Række
Modangreb uden Held mod den amerikanske Kile, der er rettet mod Saardi
striktet, men de blev kastet tilbage og Königsmachen Brohovedet er ble
vet udvidet og er nu kun 4 km fra tysk Territorium. Der er Kamppause i
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Holland.

ØSTFRONTEN: Regn og Sne lammer nu Kampene i det nordlige Afsnit af Øst-
fronten og begynder tillige at gøre sig gældende i Ungarn. Fra tysk Side
haaber man, at Vejret vil hindre Transporten af Forsyninger til den rus
siske Front. Stadig flere ungarske Afdelinger gaar over til Russerne, og
den tidligere ungarske Generalstabschef har i Opraab til ungarske Solda
ter, der er nedkastet med Flyveblade og oplæst i russisk Radio, opfordret
dem til at gaa over til Russerne og kæmpe mod Tyskerne samt befri Rigs
forstanderen Horthy fra Gestapo.

ITALIENSFRONTEN Forh er nu helt befriet af de Allierede, og Fremmarchen
fortsættes langs med Vejene nordpaa.

V 2: Den Værdi, man fra tysk Side tillægger V 2, ser man bedst af det
Faktum, at der er blevet ansat en hel Række nye Propagandister, idet man
haaber ved dette Vaabens Indsats at faa pustet nyt Liv i det tyske Folk.
Alene i Propagandaministeriet er der kommet ekstre 310 Mand, og 610 Tale
re skal rejse rundt i Landet og fortælle det tyske Folk om Vaabnets vid
underlige Virkninger. Man er dog ikke helt overbevist om, at Tyskerne lø
ber paa denne Limpind, hvorfor der tillige er blevet indsat 1100 Spioner,
der blandt Befolkningen skal lytte sig til nedsætténde Bemærkninger for
straks at anmelde dem.

Hitlers Helbred. De neutrale Diplomater i Svejts har fôrespurgt I det
tyske Udenrigsministerium til Hitlers Helbred, idet man mente, at han
som Følge af sine Saar den 20.Juli og de svære Tilbageslag for de tyske
Vaaben skulde have faaet en højresidig Lammelse samt Talevanskeligheder.
Man forsikrede fra tysk Side at Hr.Hitler befandt sig i bedste Velgaaen—
de, og at han selv ene og alene traf alle militære og politiske Afgørel
ser.

EN DEGRADATION: Aachens forhenværende Komandant, Generalløjtnant Grev
von Schwerin, er blevet degraderet til almindelig Kanoner. Aarsagen var,
at han under Aachens Belejring paa egen Haand havde erklæret Aachen for
aaben By, og at han havde forhandlet med Amerikanerne om en kort Vaaben
hvile for at udgrave indespærrede Kvinder og Børn fra Ruinerne. Paa et
Par Timer blev 900 reddet takket være hans Initiativ. Da Føreren hørte
dette, blev han straks frataget Kommandoen, og han er nu blevet dømt ved
Kr1 gsretten.

Hævn? Et Kompagni paa Øen Waicheren havde umiddelbart før Tilfangetagel
sen indsamlet 10.000 Rmk. til det tyske Røde Kors. Da Pengene ikke naae
de at blive sendt af Sted, har de tyske Myndigheder besluttet at fradra
ge Pengene fra Familiernes Understøttelser.

HUSVILDE LUftangrebene har nu berøvet 12 Mill. Tyskere deres Hejni, og
af dem er 1 1/2 Mill, stadig uden Tag over Hovedet. De maa føre et sandt
Nomadehiv paa Landevejene, kan ikke engang finde Ly i en Lo eller Lade,
da alt er optaget af Flygtninge og udbombede. Da man stadig kan vente An
tallet af Husvilde forøget, ahr man til Hensigt at gøre en stor Anstren
gelse for at finde Boliger. Man gaar meget haardt frem, og en Forret
ningsfører i Meklenburg er belvet idømt 6 Maaneders Fængsel, fordi han
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ikke vilde modtage yderligere 3 udbombede Familier i Sin Villa, der har
syv Værelser. Som strafskærpende ansaa Dommeren, at Forretningsmanden
havde udtalt, at han ikke ansaa det for rigtigt, at han skulde huse fle
re udbombede Familier naar hans højtstaaende Partivenner skulde kunne le
ve alene i deres Huse.

HITLERS FORESTAAENDE FLUGT Startbanerne paa Hitlers private Flyveplads
i Nærheden af Berchtesgaden er blevet forlænget 1 km, idet det viste sig,
at Maskinerne havde vanskeligt ved at starte med den store Benzinlast,
der skal til for at føre Hitler og Venner til Argentina.

FLUGT En Del højtstaaende SS Officerer med Rang helt op til BrigadefUh—
rer er i den sidste Tid flygtet til neutrale Lande, fortrinsvis Argenti
na og Sverrig. De lader indrykke Dødsannoncer i de tyske Blade, hvoraf
det fremgaar, at de skulde være faldet paa Fronten, men tager saa under
falsk Navn til Udlandet.

ET SELVMORD: En af Hitlers nærmeste Medarbejdere, Fahnenlohe, der var
Propagandachef i Berchtesgade, har taget sig af Dage. Han kunde ikke o—
verleve, at han ikke skulde tilbringe Aftenen den 8.Noveniber alene uden
Hitlers Selskab, som det havde været tilfældet ellers I talrige Aar.

Der er i den sidste Tid ankommet meget kampkraftige Styrker til Danmark.
Bl.a. er en Del af det reddede Afrikakorps kommet hertil, hvor man ser
dem med en Stribe om Armen med Ordet uAfrikan. Derimod er Luftværnets
Tropper ikke Ehitetropper længere. De mere Kampduelige fra Luftværnsaf
delingerne menes at være overført til andre Tjenestegrene, hvorefter de
selv er blevet erstattet med ældre Folk og en Del yngre Invalider.

(Fortsættelse af: Oplysninger udbedes.... (Side V) )
Sekretær Sorterup, Gl.Kongevej 132. - Indehaveren af Axelborg Bodega. -

Barber Yngné Nielsen, Frederiksberg Alle 58. — Løjtnant Schæffer, Køben
havn. - Sparekasseassistent O.Lange, Odense. - Fru Dorothea Jensen, Alle-
gade 8. - A.Elvira Øjgaard, Allegade 15. - Fru Bodil Middel~oe Outsen,
Amalievej 24.1. - Jørgen Colberg, Amicisvej 3. - Niels Chr.~knudsen, Boy—
esgade 13. - Karen Bunde Harvøe, Bülowsvej 1. - Fru Edith Cappelen, Bent
zonsvej 44.5. - Politiassistent V.Fr.Henriksen, Carit Etlarsvej 10. Eleo
nora Kristina Hanson, SammeGade Nr. l4.st. - Hans Hansen, samme Adresse.
- Fru Margit Kjær Christensen, C.T.Barfoedsvej 3.1. - Leni Palm Gundal,

C.Bernhardsvej 1O.st. - Erik Palm Gundel. do. og Viktor Hansen. C.Bern—
hardsvej 13.

Dagens Replik.

- Har du hørt, at Sjælland og Fyn er blevet Landfast?

- Jo, Storebælt er jo væk.

SLUT
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Fire store Begivenheder har karakteriseret den forløbne Uge: Den vold
somme Jernbanesabotage i Jylland, Tyskernes Nedskydning af ganske uskyl
dige Mennesker i København, de uhyggelige Schalburgtager i Odense, Aal
borg, Aarhus og Svendborg og de fem danske Frihedskæmperes dristige Erob
ring af Færgen “Storebælt” for Næsen af Tyskerne. - Jernbanesabotagen i
Jylland har faaet et ganske overvældende Omfang. Den begyndte umiddel
bart efter ødelæggelsen af det tyske Gestapo-Hovedkvarter og Arkiver ved
det engelske Bombardement af Universitetsbyen i Aarhus, og siden har de
danske Frihedskæmpere været i fuld Aktivitet. Der er ikke gaaet en Nat,
uden at Bomberne har drønet fra Nord til Syd, fra øst til Vest, hele Ran
gerbanegaarde er blevet forvandlet til Ruiner og Bombekratere, Lokomotiv
remiser er blevet sat ud af Spillet, Lokomotiver i Drejeskiverne blevet
forvandlet til Ruiner, og paa Hovedlinjerne er den ene km Sporareal ef
ter den anden gaaet i Luften. Med dette som Baggrund er det naturligt at
minde om Dr. Best’s haanlige Udtalelser om det danske Politi i sin Tid.
Tyskland kunde ikke finde sig i, at een eneste Time blev spildt paa Grund
af Jernbanesabotage, erklærede man fra Dagmarhus. Nu vilde den tyske Vær
nemagt selv overtage Bevogtningen af de danske Banestrækninger og Jern—
banestationer. - Og hvad er Resultatet .saa blevet ? Den tyske Værnemagts
Jernbanevagter løber forvirret fra den ene Eksplosion til den anden. Det
er gaaet saa vidt, at mens Bombeeksperterne har været ved at undersøge
en Eksplosionsskade i den ene Ende af en Station, gik Sporskifterne i
Luften paa Stationens anden Ende, og i øjeblikket er det saadan, at ingen
af de store jyske Gennemgangslinjer er ubeskadiget. Det siger sig selv,
at dette i højeste Grad har alarmeret og foruroliget Tyskerne, og som al
lerede meddelt i Information finder der nu vigtige Drøftelser Sted i det
tyske Hovedkvarter med det Formaal at komme Jernbanesabotagen til Livs.
Man behøver næppe at spaa om, at der vil finde voldsomme Repressalier
Sted. Man behøver blot at minde om den Hævn, Tyskerne gennemførte for de
to tyske Politisoldater, der i Begyndelsen af Ugen blev skudt ned paa
Enghavevej. General Panckes Morderafdeling i Sheilhuset svarede med at
myrde 5 ganske uskyldige Mennesker rundt om paa Vesterbro og saare 4
livsfarligt. Det er muligt, at Nazisterne fra Magtovertagelsen i Tysk
land har Erfaringer for, at denne Form for Terror virker paa Tyskerne,
men vi kan forsikre Hr.Pancke om, at Danskerne ikke lader sig kue af den
ne Fremgangsmaade. - Schalburgtagen i Odense, Aalborg, Aar1~1is og Svend
borg, er et af de uhyggeligste Udslag af den tyske Naziterror. Morderli
gaens danske Haandlangere, Sommerfolkene, Frikorpsfolkene og Schalburg
folkene har gennem disse ødelæggelser faaet passende Udløb for deres sa
distiske Tilbøjeligheder. Ejendom for mange Millioner Kroner er ødelagt,
Menneskeliv er gaaet tabt, og der er ikke det ringeste, der tyder paa,
at denne særlige Form for tysk Hævn dermed vil ophøre. - Man kan nøjes
med at konstatere, at Sprængningerne i Odense maa anses for Repressalier
for den sænkede Damper i Odense Havn, i Svendborg som Hævn for de to ty
ske Forpostbaade, der blev ødelæagt paa Skibsværftet, og i Aalborg og
Aarhus som Repressalier for Jernbanesabotagerne. Det er et Udslag af
Goebbels “teutoniske Raseri”. - Af nye Enkeltheder til Schalburgtagen i
Aalborg kan det tilføjes, at store Dele af den indre By Natten til Lørdag
blev raseret ved flere Bombeekspiosioner. Facaden paa “Jens Bangs Sten
hus” blev stærkt raseret, og det indre af Bygningen alvorligt beskadiget
ved en Bombeekspiosion. Mange Ruder blev knust paa østeraa og Nytorv, og
endvidere eksploderede der Bomber i Bispensgade. De var anbragt udenfor
flere Forretninger. Ved en af disse Eksplosioner blev en Chauffør, der
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med sin Bil ventede i Gaden, dræbt. Hans Navn er Peter Larsèn, Slotsgade
33, - Denne sidste Hævnakt blev indledet ved, at Aalborg Vagtværns Folk
i Bispensgade pludselig blev holdt op af revolverbevæbnede Mænd, som kom
kørende i Benzinbiler, bl.a. af Mærket Opel. Vagtværnet blev drevet bort
fra Gaden, og kort efter rystede Eksplosionerne hele Kvarteret. Bombe
skaderne var saa omfattende som næppe tidligere i Aalborg. Mange af de
bomberamte Ejendomme blev totalt ødelagt og Nabo- og Genboejendomme mere
eller mindre beskadiget. Man regner med, at de tyske Repressaliebomber
har kostet omkirng 3 Mill.Kr. De Forretninger, der blev særlig haardt
ramt er. Harald Bangs Isenkramforretning paa Vesterbro, Boghandler Ensig,
Fællesforeningens store Magasin og Manufakturfirmaet Skjødt og Mouritsen.

(fortsættes Side 4)

Som meddelt i Dagbladene har Tyskerne sprængt Gruppen “Holger Dariskes”
Hovedkvarter paa Taarbæk Strandvej i Luften. Det er forresten underligt.
For en Maaneds Tid siden forklarede Tyskerne ved tvangsindlagte Artikler
i stort Udstyr og paa de danske Blades Forsider, at “Holger Danske” nu
ikke eksisterede mere. Kun een Mand var endnu paa fri Fod, og efter at
“Flamme”, “Gemyse”, “Citronen” og deres Hjælpere var udryddet ved tyske
Aktioner, ventede man snart at faa den sidste Mand. Men maaske er det ham
alene, der har holdt Hovedkvarter paa Strandvejen, gravet hemmelige Gange
ud fra Villaen og holdt det efter Tyskernes Udsagn betydelige Vaabenlager
vedlige.

-0-

Bombeattentaterne i Aarhus Natten til Søndag karakteriseres som “den
frygteligste Terrornat, Byen har oplevet, et sandt Orgie af ødelæggelse”.
Hule Byens Hovedgade, Søndergade, ligger mere eller mindre i Ruiner, og
Attentatmændene og deres Haandlangere har anvendt baade Brand- og Spræng
bomber, ødelæggelsen var typisk Schalburgtage, og ingen er i Tvivl om,
at det er Tyskerne, der i desperat Raseri har foranstaltet disse menings
løse Bombesprængninger. Naar saa faa Mennesker kom tilskade, er Grunden
den, at der kun findes meget faa Beboelseslejligheder i Gaden. Det er
fortrinsvis Butikker og Kontorer. Et Par Damer var styrtet ned med en af
Etagerne i en bomberamt Ejendom. De blev reddet, fordi de laa under nog
le svære Gulvbjælker. Den 8l-aarige Konsul P.Petersen, tidligere Byraads
medlem, sov da Eksplosionerne begyndte. Han blev i sidste øjeblik reddet
ud af sin Lejlighed, før den styrtede sammen. Endnu sent Søndag brændte
det i mange Ruinhobe i Søndergade. Som ved de øvrige Schalburgtager af
samme Art maa Skaden her opgøres i Millioner af Kroner. I de danske Dag
blade har Tyskerne forlangt, at Omtale af ødelæggelserne i Aarhus skal
ske paa en beskeden Plads, og naturligvis faar der ikke Lov til at staa
noget om, at det er Tyskerne selv, der har foraarsaget Forbrydelsen.

-0-

Atter i Aftes blev Brandvæsenet kaldttil det af Tyskerne besatte “Faste
Batteri” paa Artillerivej i København. Denne Gang brændte det i en stor
Barak, hvor der var et Snedkerværksted. Det varede en Times Tid, før Il
den var under Kontrol, men paa det Tidspunkt var Værkstedet ødelagt.

-0-

Den 56-aarige Fru Thyra Aagaard, der forleden forsvandt ved Schalburg—
tagen paa “Vingaarden” i Svendborg, er nu fundet som Lig i Ruinerne. Fru
Aagaard var Enke efter Slagteridirektør Aagaard, Svendborg.

-0-
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Lige umiddelbart efter Dr.Bests store tvangsindlagte Forsoningstilbud i
den danske Presse, har den tyske Værnemagt paa flere Gaarde i Nordsjæl
land paa Trods af alle Løfter og Overenskomster begyndt at foretage Be
slaglæggelser af Landbrugsprodukter. Et Sted er der saaledes blevet be
slaglagt 5 Svin og et andet Sted 10 Svin. Tyskerne meddelte, at de vilde
komme Dagen efter for at hente Svinene. Landmændene protesterede og hen
viste til, at Tyskerne kunde “rekvirere” det Flæsk, de skulde have, gen
nem de respektive Myndigheder - den Vej var det jo gaaet hele Tiden, bl.
a. for at undgaa tilfældige tyske Officerers Trang til at gøre sig gæl
dende. - Tyskerne fortsatte deres “Beslaglæggelses-Forretninger”. Men
Landmændene, der gik ud fra, at en Overenskomst er en Overenskomst, tran
sporterede omgaaende, Grisene til Slagteriet. Da Tyskerne saa kom for at
hente dem og saa, at de var væk, gentog den sædvanlige Forestilling sig.
De opførte sig som rasende, truede Ejerne og hele Familien med Anhol del-
ser o.s.v. Foreløbig er det dog blevet ved Truslerne. Men der er ingen
Tvivl om, at efterhaanden som Tiden nærmer sig for det store tyske Sam
menbrud, begynder de at tage selv. Cykletyverierne var aabenbart kun den
første Fase i den nyere Form for “Samhandel”, som Tyskerne saa smukt kal
der det.

-0-
Oberst Christensen, Næstved, der for nogen Tid siden blev arresteret i
sit Hjem i Helsingør, sidder i Vestre Fængsel.

-0-

-0-
Den 38-aarige Barbermester Otto Nielsen, Randers, blev Fredag Aften skudt
sammen med sin Hustru, da Ægtefællerne var paavej ind i Opgangen til de
res Lejlighed. Nielsen blev dræbt paa Stedet, hans Hustru døde paa Syge
huset. Man staar ganske uforstaaende overfor dette Dobbeltmord.

-0-
Et endnu ubekræftet Forlydende vil vide, at Kaptajn Sommer - Lederen af
Sommers berygtede sorte Korps - i Fredags har været udsat for det andet
Attentatforsøg i~Løbet af kort Tid. I denne Forbindelse nævnes Gestapo-
Aktionen i Ny Adelgade 9, hvor som nævnt en halv Snes Mennes~ker blev an
holdt.

-0-
Den Oberløjtnant, der har Ansvaret for Transporten af de 6 Kanoner fra
Rekylriffelsyndikatet. som danske Frihedskæmpere satte sig i Besiddelse
af paa Køgevejen, har selvfølgelig haft Ubehageligheder, fordi Kanonerne
forsvandt. Men han er sluppet for alvorligere Straf, fordi han var i Be
siddelse af sin Revolver, cia han kom tilbage. De danske Sabotører havde
visiteret ham, men ikke fundet Revolveren i hans Bukselomme. Hvis han
havde mistet den,.var det blevet en alvorlig Sag. Tyskernes Maalestok for
Værdierne her i Livet har jo altid været lidt underlig.

0-0
En af “Enigheden”s Vogne blev for nogle Dage siden holdt op af 5 revol
verhevæbnede Mænd. De forlangte at faa udleveret Kuskens Beholdning af
tomme Mælkeflasker og læssede ialt 30 Kasser paa en Lastbil. Før de kør
te, lovede de at ringe Mejeriet op. Det skete ogsaa. En Mand oplyste i
Telefonen, at han tilhørte “Holger Danske”-Gruppen, og det var denne
Gruppe, som skulde bruge Flaskerne til særligt Formaal.

-0-

Meddel el serne
de være dræbt
ikke rigtige.

om, at Journalist Kjeld Helweg—Larsen, “Fædrelandet” skul—
under Bombardementet af Gestapos Hovedkvarter i Aarhus, er
Han har kun brækket Armen.
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Som omtalt i Dagbladene blev den 16-aarige Bagerekspeditrice Inge Morten
sen, Magistervej 23, skudt i Benene af et Par Revolvermænd, som vilde rø—
ve Kassen i Konditoriet paa Gl.Kongevej 93, hvor hun er ansat. Det har
vist sig, at Inge Mortensen plejer livlig Omgang med tyske Soldater, og
hendes p.t.-Kæreste, en tysk Infanterist, opholdt sig i Forretningens
Baglokale, da Begivenheden fandt Sted. Han fulgte sin Veninde paa Frede
riksberg Hospital.

-0-
Værnemageren Ingeniør Hans Nielsen, Indehaveren af “Torotor” paa Kolle
gievej i Ordrup, har indtil for nogle Maaneder siden haft fuldt op at be
stille ved Leverancer til Værnemagten. Nu maa han imidlertid gaa til om
fattende Afskedigelser af sit Personale, og mens der tidligere arbejde
des i Døgndrift paa Fabrikken, arbejdes der nu paa Arbejdsfordeling - paa
Grund af Materialemangel.

-0-
Tyskerne lod som bekendt forleden Dagbladene bringe et uhyggeligt Billede
af den i København myrdede Kvinde. En Næstveddame har meddelt Værnemag—
ten, at Kvinden maa være identisk med Fru Gaardejer Larsen, Susaagaard,
Næstved, som forlod sit Hjem for længere Tid siden. Det er dog tvivlsomt,
om dette er rigtigt. Tyskerne har stadig undladt at bringe noget Billede
af den Papæske, hvori det afskaarne Hoved blev fundet. Der stod som be
kendt Henko, Düsseldorf paa denne Æske.

-0-
Samtlige tyske Soldater er trukket bort fra Nykøbing M og fra Skive. I
Viborg, hvor der bl.a. laa en Panserafdeling, er Tyskerne nu ogsaa be
gyndt at trække Soldater bort.

-0-
Ro Revolvermænd røvede Søndag ved 19.Tiden 200 Kroner fra Billetdamen i
Frederikberg Teater. Da hun slog Alarm gennem et særligt Ringeapparat,
som er installeret efter det sidste Røveri, og en Kontrollør med en Jern-
stang kom til, affyrede den ene Røver sin Pistol imod ham. Derefter flyg
tede begge Røverne og forsvandt i Mørket i Frederiksberg Alle. Det eneste
Signalement, man har, gaar ud paa, at den ene Røver havde en særlig lang
Pistol

-0-
Den katastrofale Mangel paa Raagummi, der er opstaaet herhjemme, fordi
Tyskerne har brudt deres givne Tilsagn om Leveringer, medfører nu meget
alvorlige Indskrænkninger paa mange Omraader, bl.a. Paalægning af Slid-
baner, der bliver halveret, ligesom Fremstillingen af teknisk Gummi og
meget andet i høj Grad bliver begrænset.

-0—
Færgen “Storebælt’s Erobring er en af de dristigste Handlinger i Danmarks
Frihedskamp. Fem Frihedskæmpere “stjal” Landets største Færge for Næsen
af det tyske Bevogtningsskib og førte den i Sikkerhed i Helsingborgs Havn.
Nu kræver de tyske Myndigheder her, at de danske saakaldte Myndigheder
skal nedlægge Protest og kræve Færgen udleveret fra Sverige. Denne Oplys
ning lyder forresten pudsig. Den giver jo Udtryk for, at Tyskerne stadig
krampagtig vil give det Udseende af, at de danske Myndigheder har noget
at skulle have sagt. - Denne Ugeoversigt kan ikke sluttes, uden en Be—
mærkning om det stigende Antal Stikkere, der er blevet likvideret. I Kø
benhavn og ud over Landet har den ene Landsforræder efter den anden mi
stet Livet. Samtidig har Marinevægtere, Sommerfolk og Schalburgfolk fort
sat deres Røver-Razziaer rundt om i Banker, Sparekasser og store Pengein
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stitutter. Den bebudede tyske Undersøgelse har ikke givet større Resul
tat.

-0-
Et uhyggeligt Dobbeltdrab, hvis Enkeltheder og Baggrund endnu ikke fore
ligger, blev Lørdag opdaget i en Lejlighed i Webersgade 11. Her bor paa
4.Sal en Grosserer ved Navn Axel Nielsen og HustrU sammen med en 3-aarig
Datter. Om Formiddagen kom den lille Pige ind til Familien ved Siden af
og fortalte, at hendes Far laa og sov paa Gulvet, og han vilde ikke vaag—
ne. Sin Mor kunde hun ikke finde. Familien alarmerede Vagtværnet, og da
Folkene kom ind i Lejligheden, fandt de Nielsen liggende dræbt med et
Skudsaar i Hovedet. Hans Kone blev fundet under nogle Lagner. Hun var og—
saa blevet skudt og paa hendes Arme fandtes der Rifter, som om der var
gaaet en Kamp forud.

-0-
Samtlige Beboere i den lille midtjyske By Veerst har fra en Gruppe af
Frihedsbevægelsen faaet tilsendt et Brev i Anledning af, at Byen og dens
Opland for Tiden har usædvanlig mange tyske Indkvarterunger. Beboerne
bliver i Brevet mindet om, at det er deres Pligt som Danske at vise den
største mulige Kulde overfor de indkva~’terede Soldater. Endvidere opford
res hver enkelt til saavidt muligt at tilføje Fjenderne Skade.

-0-
Det tyske Politi har i de sidste Dage været travlt optaget af at stjæle
de danske Myndigheders Katastrofelagre af Benzin. Med Revolver i Haan har
de tvunget Benzinselskabernes Ledelse til at opgive, hvor Lagrene fand
tes, og de har foreløbig stjaalet omkring 200.000 Liter. Det er Benzin,
der er forbeholdt Brandvæsenet og Ambulancerne. Der er gjort skarp Indsi
gelse fra Udenrigsministeriet, og det er blevet lovet, at Røverierne skal
høre op, men ikke destomindre har Tyskerne i Gaar sikret sig en af D.D.P.
A.s Tankvogne - formodentlig til at hente mere Benzin i.

-0-

SÆRMELDINGER: (Lørdag) Hilsen til Aksel, Severin, Per, Karina, Louis,
Leif, Marianne, Zacharias, Merete, Gerhard, Bernt, Ove, Helmer, Beate,
Bjarne, Anne-Lise, Ole, Ehlert, Arne og Bente.

(Søndäg) Ladefogeden staar paa Vagt, Gendarmen skyder sig, ~Bryggeren er
nysgerrig og Amtmanden er sat i Fængsel.

VESTFRONTEN: Søndag Morgen indlédte Tyskerne meget kraftige Modangreb
paa Fronten omkring Metz, hvor Amerikanerne i de sidste Dage er trængt
frem og har truet ikke alene Fæstningen Metz, men ogsaa Saar-Distriktet.
Det lykkedes de stærke tyske Panser- og Infanteriafdelinger at trænge A
merikanerne tilbage i deres Brohoved paa den anden Side af Mosel. Metz er
dog stadig stærkt truet, og det meddeles, at den er ved at blive evakue
ret for Civilbefolkningen. De to Kæber. af Knibtangen omkring Fæstningen
er kun 25 km fra hinanden. Kun ved Aachen er der ellers haarde Kampe paa
Vestfronten.

0STFRONTEN: Den nye Sovjet-Offensiv paa Østfronten har det Maal at om—
gaa Budapest fra Nordvest, og udsat for et haardt Pres er Tyskerne gaaet
tilbage over en 90 km bred Front. Pgsaa i Egnen Sydøst for Hovedstaden
er der Tegn paa, en omgaaende Bevægelse. Hele Fronten i Ungarn er imid
lertid i høj Grad usammenhængende, idet Russerne overalt har stødt Kiler
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ind mellem de tyske Afdelinger. øst for Budapest har Tyskerne saaledes
maattet opgive en Række Støttepunkter og Byer paa Grund af Faren for at
blive omringet fuldstændig af Russerne. Ved den nordlige Del af selve
østfronten er der Tegn til en ny russisk Offensiv, idet der samles Mate
riel og Mandskab ud for østprøjsen.

FINANS-PANIK: I tyske Finanskredse er der udbrudt en sand Panik, idet
Myndighederne har arresteret Direktøren for Deutsche Bank samt Formanden
for Bestyrelsen i Dresdener Bank. Arrestationerne er foretaget af Sicher
heits Dienst, der bl.a. beskæftiger sig med Kontraspionagen. Man mener
dog i velorienterede Finanskredseikke, at der er Anklager i denne Ret
ning, der er rettet mod de to kendte tyske Finansmænd, men at det er de
res Uvillighed til at foretage Støtteaktioner til Fordel for de usunde
nationalsocialistiske Forretningsforetagender, der har paadraget dem de
højeste Partikredses Uvilje. Man frygter nu i tyske Finanskredse, at der
bliver foretaget en veritabel Udrensning i de tyske Banker for at faa
indsat Folk, der vil understøtte de nazistiske Smertensbørn som Banke der
deutschen Arbeit og Bank der Luftfahrt, der begge paa Grund af deres
daarlige Ledelse har haft meget store Tab i den sidste Tid.

F0RINGSVEKSLING I TYSKLAND? Paa Forlaget Bendz er der i de sidste Dage
foretaget et stort Antal Arrestationer. Anledningen synes at være den,
at der hos udenlandske Diplomater i Tyskalnd i den sidste Tid er opsporet
Eksemplarer af den nye tyske Faneed, hvor Tropper og Mandskab tages i Ed
til Heinrich Himmler. Udsendelsen af en ny Faneed giver Anledning til
Spekulationer om, at der skal foretages en Ændring i uTronfølgenu i Tysk
land, og at Heinrich Himmler nu skude have gjort sig til Førerens Efter
følger i Stedet for Hermann Goering. Disse Begivenheder har givet Anled
ning til den største Bestyrtelse i de tyske Officerskredse, der i Himmler
ser en meget stærkere Fjende end Goering.

Undersøgelsesudvalget udbeder sig Oplysninger om nedenstaaende Personer.
Det indskærpes, at Forespørgslen under ingen Omstændigheder maa give An
ledning til Forholdsregler overfor disse Personer. Aarsagen til at man
vil have noget nærmere at vide om de paagældende, kan lige saa godt være,
at man vil et ondartet Rygte til Livs. Man ønsker alle mulige Oplysnin
ger, ogsaa uanset om de skulde være almindelig kendte:

Karen Frydensberg, Danasvej 4, Knud Chr.Frydenberg. do.do. - Kr. Sigmunds
og Hustru, Dr.Priemesvej 7. - Jytte Tretow Loof c/o. Fru Neergaard, Edi
sonsvej 12. - Henning Nicolaj Tretow Loof, do. - Knud Werner K.Hansen,
samme Adresse. - N.Schmidt, Emil Slomansvej 7. - Ellen Rigmor Johansen,
Engtoftevej 8. - Ella Rosa Sørensen, samme Adresse. - Inger Sørensen,
Engtoftevej 7. - Hans Martin Sørensen, samme Adresse. - Ruth Olsen, Eng—
toftevej 4, - Tømrermester Kastrup-Nielsen, Ewaldsgade 6.2. - Ingeniør
Eskildsen, Ewaldsvej 4. - Sigen Bryder Flint, Eversvej 8. - Heinrich P.
Flint. do. - Kabellodder Tage Jacobsen, Falkoneralle 102. - Kriminalbe
tjent Otto Løpnad-Rasmussen, Falkoneralle 16. - Kunstmaler Carl G.Angelo,
Falkoneralle 79. - Fru E.Andersen, Finsensvej 8. - Smedemester Leganger,
Finsensvej 14. - Frk.A.Lindskov Christiansen, Finsensvej 10 D. - Instal
latør Bentsen, Finsensvej 30. - Inspektør ved Hovedbanegaardens Restau
tant Holger Johansen, Finsensvej 69. - Ilsa Bisted, Finsensvej 95. - Fru
Grethe Olga Mattson, Finsensvej 10. - Dannesøe Petersen, Flintholms Alle.
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- Margrethe Thunbo, Forchhammersvej 23. - Otto Tonau Henriksen, For
haabningsholmsalle 38. - Brian Brown Christensen, Forhaabningsholmsalle
17. - Bagermester Rudolf Jensen, Frederiksberg Alle 29. - Alma Nielsen,
Frederiksbergalle 6. - Erik Hauberg Lund, Frederiksbergalle 19. - Char
les Hansen, Frederiksbergalle 6. Billedhugger Aage Nielsen Edvin, Frede
riksbergalle 38. - Svend Erik Oppenlænder, Frederiksbergalle 27. - Inger
Jeppesen, Frederiksbergalle 51. - Aage Volmer Christensen, Frederiksberg-
alle 19. - Olga Fischer, Frederiksbergalle 86. - Malermester Bjørklin,
Frydendalsvej 23. - Fru Julis Bak, Gl.Kongevej 49. - Edvard Plenge Højby,
G1.Kongevej 91.

Leo Hartmann, Maglekildevek 2. - Hans Phillipsen, Maglekildevej 10. —

Kaptajn G.Sand, Mariendalsvej 42. - Frk.Inger Windekilde, Mariendalsvej
72. - Massøse Agnete Lindskov Christensen, Martensensalle 4.A. - Fru An
tonie Christensen, Martensensalle 2. - Fru Tove Arenstoft, Mathildevej
22. — Karl Schram, Mynstersvej 7 A. - Louise Augusta Schram, samme Adres
se. - Anni Tove Margrethe (?) Mørk Hansensvej 12. - Henry Ytting, Niels
Ebbesensvej 14. - A.Wiedenborg, Niels Ebbesensvej 7. - Petra Wiedenborg,
samme Adresse. - Kurt Ingemann Han, Niels Ebbesensvej 9. - Gertrud Wraae
Niels Ebbesensvej 31. - Martha Christensen, Niels Ebbesensvej 14, Esther
Gothania Christensen, samme Adresse. - Martha Norup, Niels Ebbesensvej
14. - Nielsen, Nitivej 2. - Installatør Barup, N.Jespersensvej 11. - Chr.
Georg Petersen, Nyelandsvej 11. og Chr.Georg Petersen, Nyelandsvej 18.

SLUT
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I sidste Uge gik de tyske Vandalers Raseri ud ovrt Svendborg, Odense,
Aalborg og Aarhus. Natten til Mandag har de hjemsøgt Vejle. Mens Tysker
ne jamrer over ødelæggelsen af “Kulturmindesmærker” i en Krig, som de
selv har angivet Tonen i, sætter de raskvæk Schalburgfolk, Sommerfolk og
SS-Mænd til at drage hærgende og røvende og plyndrende gennem Danmark i
samme Aandedræbt, som Dr.Best lover fuld Sikkerhed, og de myrder Folk,
som det tyske Riges Befuidmægtigede har garanteret mod al Overlast. Vi
behøver ikke flere Beviser paa deres Mentalitet. Som i de øvrige Byer var
det ogsaa Vejles Strøggader, det gik ud over. Naar der er Tale om Luftan
greb, kan Sirenerne i alt Fald advare Folk, men de lejede Morderbander
fra Panckes Afdeling paa Dagmarhus giver intet Varsel, før Bomberne be
gynder at eksplodere, og det er nærmest Mirakler, at ikke flere Mennesker
sætter Livet til. Natten til Mandag eksploderede den første Bombe i Vejle
udfor “London Herremagasin” i Nørregade. Ejendommen blev meget stærkt be
skadiget, og en af Zonens Ambulancer, som i det samme passeerede Stedet,
blev delvis ødelagt. Umiddelbart eftersprængtes endnu 4-5 Bomber i Nørre
gade og Torvegade. Husene styrtede sammen, og der opstod alvorlige Ilde-
brande. Flere Mennesker blev lettere saaret, og to Damer saa haardt med
taget, at de maatte bringes paa Hospitalet, Det var Fru Elisabeth Nissen,
gift med Fotograf Nissen, Torvegade 38, der fik Ansigtet og Bryst slemt
forskaaret af Glassplinter, og Tandtekniker Fru Bang, Torvegade 10, der
fik en Glassplint i øjet. øjet maatte fjernes ved en Operation. Ved Ek
spiosionen brændte ca 300 kostbare Malerier tilhørende Overlæge Just
Poulsen boende i en Lejlighed over Toustrups Herremagasin i Torvegade 17.

Som en Forbryder, der søger tilbage til Gerningsstedet kredser den tyske
Propaganda af og til om Haag-Konventionens Bestemmelser. I en Manchet-
Artikel i de københavnske Blade i Søndags foretog den et forsigtigt
Strejftog paa disse Omraader, men desværre gik den ellers temmelig ord-
rige Rubrik udenom de mest interessante Spørgsmaal. Det er rigtigt, at
de danske Sabotører er irregulære Krigsdeltagere, men derfor er de ikke
noget folkeretstridigt Fænomen. Blot nyder de - ligesom Spioner — ikke
Rettigheder som Krigsfanger, men kan eventuelt henrettes efter Tilfange
tagelsen. Derimod strider det mod Folkeretten at lade saadanne Fangers
Skæbne afhænge af tredie Mands Handlinger, jfr. Dr.Bests Princip med be
tingede Dødsdomme. Ligeledes er det, en grov Overtrædelse af~Folkeretten
at sende fangede Sabotører paa “Minestrygning” med de tyske Militærtog.
Der er i begge disse Tilfælde Tale om Varianter af Gidselprincippet. Des
uden er der en Gruppe Personer, hvis folkeretlige Stilling burde være ta
get med i Undersøgelserne, nemlig de som uden Uniformerog uden at bære
deres Vaaben aabenlyst staar i aktiv Tjeneste hos Gestapo, d.v.s. Stik-
kerne. Disse Folk er ogsaa irregulære Krigsdeltagere, som maa regne med
Henrettelse, hvis de falder i Fjendens Hænder, og det skerjo heldigvis
ret ofte. Yderligere har en stor Del af dem ved umenneskelig Behandling
af Folk, som er kommet i deres Magt, ikke holdt sig Krigens Lov efterret
telige ved Løsning af deres Opgaver. Dette Krav gælder nemlig ogsaa ir
regulære Krigsdeltagere, hvad Danmarks Frihedsraad tydeligt har tilkende
givet i Retningslinjerne for den danske Modstandsbevægelse. Den, der o
vertræder de humanitære Krigsregler, er Krigsforbryder, et Fænomen, som
de forenede Nationer som bekendt finder særlig interessant. For en Ordens
Skyld kan vi tilføje, at Stikkere, der er danske Statsborgere, og det er
de jo ofte, gør sig skyldig i Overtrædelse af Straffelovens Paragraffer
om Højforræderi. For saadanne Overtrædelser hjemler Loven i Forvejen
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Straf, og da Forbrydelsen dr begaaet under Omstændigheder, hvor danske
Myndigheder har været afskaaret fra at behandle den Slags Sager, kan man
vente Lovbestemmelser, der udvider Strafferammerne. - Manchet-Artiklens
anonyme Forfatter har saaledes ikke behøvet at fatte sig saa kort.

Fredag Morgen bragte “Fædrelandet” en Række Forfatterudtalelser i Anled
ning af, at Johs.V.Jensen havde faaet Nobelprisen. Man undrer sig over
at finde Udtalelser af Hans Severinsen, Kai Hoffmann, H.C.Branner og Mor
ten Korch i dette Organ og i Selskab med Folk som Harald Bergstedt, Thor
kild Barfoed og andre af “Fædrelandet”s Garde.

Forklaringen er, at “Fædrelandet”s Medarbejder, der underskriver sig Hu
bertus, har været paa Krybskytteri og henvendte sig til de 4 Digtere med
Oplysning om, at det var “Berlingske Tidende”, der ønskede en Udtalelse
om den danske Nobelpristager. Alle fire var de overraskede over ikke at
finde Udtalelsen i “Berlingske Tidende” den følgende Morgen og var ryste
de, da de erfarede, at det var “Fædrelandet”, de havde udtalt sig til.

Fra - i denne Forbindelse - troværdig Kilde meddeles det, at Chefen for
Schalburgkorpset, K.Martinsen, sidder fængslet i Tyskland grundet paa for
livlige Dameforbindelser. Han skal have holdt et helt Harem.

Jernbanesabotagerne fortsættes, selv om det er i mere begrænset Omfang
end i sidste Uge. Natten til i Gaar har Sabotører sprængt lange Spor-
strækninger paa Hovedlinjen Nor og Syd for Aalborg. Et enkelt Sted hav
de de fjernet en halv Snes Sporlængder. Dette skabte megen Forstyrrelse
i Reparationsarbejdet, idet Statsbanereparationen i Aalborg forlængst er
udgaaet for Spor. Nye Spor maa nu hentes i Aarhus. Det lykkedes med me
get store Forsinkelser at føre Togene igennem, men baade Passagerer og
Gods maatte udskiftes ved Sprængningsstederne.

Af Jernbanesabotager kan iøvrigt nævnes: Søndag Morgen skete der Spræng—
ninger mellem Varde og Sig, og paa selve Sig Station. Søndag Eftermiddag
mellem ~Hobro og Doense og Søndag Aften paa Strækningen Støvring-Ellids—
høj. Mandag Morgen skete en mindre Sprængning mellem Laurbjerg og Langaa.
Paa Varde Station bortsprængtes Søndag Aften den nordligste og mellemste
Van dkran.

Jernbanesabotagerne i Nordjylland har bevirket, at et stort Kontingent
tyske Tropper, der netop var udladet i Frederikshavn fra Norge, er blevet
stærkt forsinket.

Et stort Antal russiske Tropper er ankommet til Aalborg for at bevogte
Jernbanelinjerne. Der foretages nu oftere Kropsvisitation.

Schalburgfolk og tyske Soldater foretog i Lørdags en gennemgribende Hus
und’ersøgelse paa “Valborupgaard” ved Hvalsø. Folkene forstod, at det dre
jede sig om at finde skjulte Vaaben, men der blev intet fundet. Det er
muligvis Grunden til. at Tyskerne og deres Haandlangere følte Trang til
at optræde som Pyromaner. De jog Folkene bort fra Gaarden og satte Ild
paa, og da Sprøjterne fra Roskilde rykkede ud, blev Brandvæsenet stand
set med Maskinpistoler. Skovrider Krarup har for kort Tid siden forladt
Gaarden. -

Gestapo foretog forleden en Storm paa en fotografisk Forretning paa Ve
sterbrogade i København. Kort forinden havde Tyskerne anholdt en Foto-
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graf, der tog Billeder fra en tysk “Gaderydning”. Der blev foretaget 7
Anholdelser paa Stedet, og desuden spurgte Tyskerne meget interesseret
efter “Social-Demokraten”s tidligere Pressefotograf Lafontaine. Han ef
tersøges nu.

Under Luftalarmen i Aarhus i Lørdags blev en Københavner, Franz Mizaka,
Eskildsgade 29, dræbt af en tysk Vagtpost. Mizaka kom kørende i Bil (~)
forbi de tyske Vagtposter paa Kystvejen, og da han trods Tilraab ikke
standsede, blev der skudt efter ham.

Gestapo har i Løbet af Søndagen foretaget en halv Snes Anholdelser i Ny
købing Sjælland. Blandt de anholdte er Kommis Harry Zachariassen, der er
Medlem af Terrænsportsforeningen, en Kontorist fra det nu besatte Politi—
kontor og en Medhjælper fra “Holbæk Amts Venstreblad”s Kontor. De anhold
te er alle ført til Shellhuset. Sigtelsen er ukendt.

Skuespillerinden Ellen Gottschalck og-Komponisten Kaj Normann Andersen
er ankommet til Sverige i god Behold. Før Afrejsen har de haft adskilli
ge Gestapobesøg paa deres Landejendom, ,og de fandt det derfor tilraade—
ligt at tage over Sundet.

Foruden Kommunaldirektør Thomsen, Aalborg, er nu ogsaa Sekretær Kolster
blevet anholdt i Folkeregister-Affæren.

Kioskejer Jul.Bidstrup, Nexø, er arresteret af det tyske Politi.

Sabotører aflagde i Gaar et Besøg hos “Fiat” i Sturlasgade ved Islands
Brygge i København. Eksplosionen skete præcis Kl.7.30, og syv tyske Bi
ler blev ødelagt. Sabotørerne erklærede, at det ikke var deres Hensigt
at ødelægge Bygningen, og derfor kørte de Bilerne ud i Gaarden og stil
lede dem i Rundkreds. De anbragte en stor Benzintromle i Centrum og lag
de en Bombe ovenpaa. Paa den Maade blev alle Biler ødelagt, uden at der
skete anden materiel Skade paa Bygningerne end nogle knuste Ruder.

Det tyske Marineintendantur i Hjørring har beslaglagt 28 Værelser og Sa
len paa Missionshotellet. Der skal oprettes Transportkonto~ til Ledelse
af de tyske Transporter fra Nord over Hirtshals og Frederikshavn.

Fru Kleinsmed Gertrud Schuldt, Tønder, dræbtes Natten til Søndag paa Lan
devejen mellem Aabenraa og Tønder. Hun var sammen med sin Mand paavej
hjem i en tysk Bil, der forulykkede.

Det tyske Politi, der har paastaaet at kunne skabe Ro og Orden og rydde
op i den danske Forbryderverden, er nu blevet saa led og ked af den Bøl
ge af Forbrydelser, der gaar hen over Landet, og som i sig selv er et ud
mærket Dementi af deres Paastande, at de ikke mere ønsker at se Meddelel
ser om Tyverier, Røverier o.s.v. paa Bladenes Forsider. De fortfattede
Ritzau-Telegrammer om Forbrydelser maa kun bringes inde i Bladene og “ik
ke i sensationel Opsætning”.

Blandt de sidste Dages anholdte i Esbjerg er Fodboldspilleren Poul Han
sen.
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Frederiksberg Politistation paa Howitzvej Nr.30, der i den senere Tid
har staaet tom, blev Søndag paany beslaglagt af Tyskerne, som installere
de en Snes SS-Folk. Desuden vil Politistationen i Nykøbing Falster, der
har staaet tom siden den 19.Sep., blive overtaget af Tyskerne. Iøvrigt
er derogsaa i Nykøbing Falster foretaget en Del Anholdelser.

Direktør Johs.G.Havemann, Søn af den myrdede Direktør Havemann, har nu
ogsaa i Lighed med Faderen, telefonisk været udsat for Pengeafpresnings
forsøg.

Tyskerne er begyndt at interessere sig for - eller for at være korrekt -

genere Vagtværnets Virksomhed. Det skyldes utvivlsomt, at Vagtværnets
energiske og modige Mænd, skønt de er ubevæbnede, flere Gange er gaaet
i Kamp mod Revolverrøvere og dermed er traadt Schalburg- og Sommerfolks
forretningsmæssige Interesser for nær. Hele Søndag Aften var der saale
des posteret to uniformerede tyske Soldater udenfor Vagtværnets Hovedkon
tor paa Ny Vartov, aabenbart for at kontrollere Udrykningen. Det er hændt
flere Gange, at Vagtværnets Patrul jer er blevet truet og forulempet af
baade uniformerede og civile Tyskere.

Mandag Aften blev Redaktør L.V.Jensen, “Esbjerg-Bladet” skudt ned paa aa
ben Gade. Han ramtes af et Projektil i Hjernen og hans Tilstand er yderst
alvorlig.

I Aftes ramte en voldsom Eksplosion Værkstedsbygningen paa Lumbuvej 27
i Odense. Huset styrtede fuldstændig sammen, men ingen Mennésker kom til-
skade. Bygningen tilhørte Benzinforhandler Madsen.

Mandag Kl.16.50 sprængte det tyske Politi Villaen Teglgaardsvej 60 i Kø
benhavn i Luften. Den tilhørte Enkefru Ella Andersen, der ikke selv har
holdt til i Villaen.

Indehaveren af Universalfabrikkerne i Aarhus, Ingeniør Olaf S.Schmidt
blev Mandag Formiddag dræbt ved Revolverskud udenfor Ejendommen Skander
borgvej 10, hvor han sammen med sin Hustru ventede paa en Omnibus. En
Cyklist affyrede paa nært Hold Skuddene. Universalfabrikkerne har et Par
Gange været udsat for Sabotage, de ligger i Ruiner. Der har tidligere væ
ret Attentatforsøg mod Schmidt. Dengang saaredes han kun let.

Roskilde Halmvarfabrik paa Kamstrupsti, der ejes af Fabrikant 0.Poulsen
ramtes Natten til Mandag af et Par Bombeeksplosioner, der anrettede no
gen Skade. Fabrikken maa ligge stille ét Par Uger.

En tysk Militærbaad stødte i Søndags paa egne Miner og sank udfor Lyng
saa ved Sæby. Redningsbaade fiskede 4 levende og 6 døde Tyskere op.

9.November holdt Tyskerne i Aalborg øvelser med Haandgranater. En Eksplo
derede i Haanden paa en tysk Soldat, som dræbtes sammen med sin Sidemand.
En lignende Begivenhed skete for et Par Dage siden i Aarhus, hvor tyske
Soldater havde en øvelse med Haandgranater ved Mosgaard Strand. Her blev
en Soldat dræbt.
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Gestapo har i den senere Tid foretaget Razziaer i forskellige Bar’er og
Restaurationslokaler i den indre By, saaledes i “Kit-Kat” i Brolægger
stræde. Det er først og fremmest Kvinder, der er blevet anholdt, endda
ikke saa faa Feltmadrasser. Formaalet synes at være, at man vil beskytte
de stakkels tyske Soldater mod Kønssygdomme, som paaføres dem af de slem
me danske Piger. Det har nemlig vist sig, at de anholdte Kvinder efter
Ophold i Vestre Fængsel er blevet overført til Undersøgelse paa Feltlaza
rettet paa Nyelandsvej. Hvis de har lidt af Kønssygdomme, og de har næ
sten alle Feitmadrasser, er de blevet tvangsindlagt til Behandling. For
inden Tyskerne gik igang med denne Aktion til Beskyttelse af deres vær
geløse Soldater, der ved Ankomsten her til Landet er saa rene baade paa
Sjæl og Legeme, havde de i deres Naivitet henvendt sig til de interriere—
de Opdagere paa Politigaarden og bedt dem være med til at rense op i de
letlevende Kvinders “Underverden”. Svaret blev et kategorisk Nej, og en
Henvendelse til Udenrigsministeriet gav samme Resultat. Nu har Tyskerne
endelig selv begyndt, og det skal ikke undre, om vi en skønne Dag faar
at vide, at det udelukkende skyldes danske Feitmadrasser, at den tyske
Hær er blevet irrficeret med Syfilis og Gonorre.

Fredag Aften pumpede 15 Sabotører Hell~rup Dampvaskeris Tankanlæg tom
for ca 3.000 Liter Benzin.

3Revolvermænd tog forlen Zonens Ambulancevogn paa Stationen paa Bern
storffsvej 154, kørte den om et Hjørne af en Sidevej og sprængte den i~
Luften. Er der nogen, der kan forklare denne Schalburgtage?

Overingeniør B.K.Jensen fra Firmaet Kores er blevet anholdt af Gestapo.
Aarsagen menes at være, at han under et Besøg i Rio Bar i Fuldskab har
truet en Mand med en anden Revolver.

Den 3O-aarige Dekoratør Fr.Møller, Bjernedevej, der den 3l.Oktober blev
skudt. af 5 ukendte Mænd, er nu død.

Det udvidede tyske Militærapparat i Danmark gør efterhaanden sin Indfly
delse gældende paa en Række Forsyningsmæssige Omraader. Beslaglæggelsen
af Jernbanevogne i Jylland og Storebæltsfærger lægger store~ Hindringer
i Vejen for Transporten af Kartofler fra Jylland til KøbenF~avn. Situatio
nen er nu saa alvorlig, at man overvejer indgribende Ændringer i hele
Handelen med Kartofler. Der skal i Dag holdes et vigtigt Møde om Sagen,
hvorunder man bl.a. vil drøfte et Forslag om Indførelse af Maksimalpri
ser for at standse Stigningen i Prisen.

Man regner med, at Kartoffelhøsten i Aar bliver 20 Procent mindre end
sidste Aar. Dette i Forbindelse med, at mange Familier i de større Byer
har indkøbt deres Forsyninger paa et tidligere Tidspunkt, end de ellers
plejer, har bevirket større Efterspørgsel og den dermed følgende Pris
stigning.

Det sædvanlige Knaphedssymptom - større Stigning i Prisen fra Grossist
til Forhandler end til Producent - har ogsaa gjort sig gældende i Hande
len med Kartofler. I Sammenligning med 1943, hvor man havde en stor Kar
toffelhøst, ligger Producentprisen paaalmindelog Kyalitet 6 1/2 Kr. hø
jere medens Grossistprisen er steget med 8-10 Kr. pr.Tønde.
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Samtidig med at det efterhaanden er forbundet med de allerstørste Vanske
ligheder at skaffe Børnesko herhjemme, foregaar der stadig fra dansk Side
betydelige Leverancer til Tyskland. Danmark skal i Løbet af de kommende
fire Maaneder eksportere ialt 400.000 Par Børnesko foruden flere Hundre
de Tusinde Bindesaaler samt forskellige Materialer til Smaabørnssko. Ty
skerne har ogsaa under Forhandlingerne for nogen Tid siden stillet Krav
om at faa leveret Dame- og Herresko, men dette har man fra dansk Side
modsat sig under Henvisning til, at vi har haft Skotøjsrationering siden
den l.August. Med Hensyn til Børneskoene skal Tyskerne selv levere nogle
af de Materialer, der benyttes ved Fremstillingen. Over holdes de tyske
Tilsagn ikke, vil man fra dansk Side søge at forhindre Børneskoeksporten.
De tyske Skotøjssager ordnes iøvrigt gennem en Institution, der hedder
Exportvereinigung von deutschen Lederwerken G.m.B.H., Berlin.

Forstaa det, hvem derkan, men Udvandringskontorets Arkiver viser, at der
stadig er Danske, som tilsyneladende frivilligt taget paa Arbejde i Tysk
land. Samtidig med at mange hjemvendte Tysklandsarbejdere erklærer, at de
under ingen Omstændigheder ønsker at vende tilbage til Hitlerriget, er
der i Løbet af de sidste Maaneder. blevet afsluttet et Antal nye Arbejds
kontrakter, paa Tyskland. Dette ses ogsaa deraf, at der den senere Tid er
blevet hjemsendt Penge fra Tysklandsarbejdere, hvis Navne og Adresser,
man ikke før har kendt.

Et nyt Uddrag fra de sidste Dages tyske Censur-Dekreter til “Dagbladene”.
- Meddelelser om Røverier maa ikke bringes paa Forsiden og ikke i sen

sationel Opsætning. Det samme gælder Telegrammer om Sabotagehandlinger,
Attentater og Mord. En tidligere Erklæring om, at man for de sidstnævnte
Tings Vedkommende ser bort fra Blade, for hvilke de paagældende Begiven
heder er Lokalstof, tilbagekaldes. - Telegrammet om Proklamationen fra
Hitler skal i samtlige Blade bringes trespaltet og indledes paa Forsiden.
- Telegrammet om Rigsminister Dr.Goebbels Tale skal i samtlige Blade

bringes tospaltet og indledes paa Forsiden. - Meddelelsen om Dødens Stil
hed over Finland (Fra SS-Bureauet Kurt Eggert) skal bringes af samtlige
Landets Blade.

Følgende Äbonnenter kan vente Besøg den l5.Nov.: 181, 207, 443 (Kl.ca.12)
455 (K1.ca.17), 465 (Kl.ca 16.30).

til 6: Vor Repræsentant vil henvende sig paa Deres Adresse,
De bedes give ham Brev til Redaktionen med Angivelse af Tid og
den ønskede Samtale.

Specielt til 41: Tak for Brevet. De vil faa Besøg i Slutningen af denne
Maa ned.

Følgende Abonnenter kan vente Henvendelse Torsdag den 16.: 29, 122, 395,
424, 623, 64 og 426. De to sidste dog først om Aftenen.

Følgende kan vente Besøg den 16. eller 17: 316, 359, 367, 388, 456 og
494.

Specielt til l68:~ De bedes være paa det aftalte Sted Kl.15 paa Torsdag.
Hvis ikke, læg Brevet som sidst.

Specielt til 17: Vi sender særligt Brev til Dem idag.
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VESTFRONTEN: Den amerikanske Offensiv mod Metz- g Saar-Distriktet skri
der rask frem, og de første 3 Forter er taget af Amerikanerne. Noget ty
der paa, at Tyskerne er ved at evakuere hele den ydre Ring af Forter for
at forsvare sig fra den indre Ring. Imidlertid er Metz Befæstningsværker
intet værd, hvis den ydre Ring ikke er intakt. Amerikanerne er saaledes
allerede rykket langt frem mod selve Byen, og Knibtangen omkring Distrik
tet er ved at slutte sig, idet der kun er 8 km mellem Kæberne. De haarde
ste Kampe ved Metz er udkæmpet Syd for, men ogsaa den nordlige Knibtang
gaar hurtigt frem mod SaarbrUcken, der allerede ligger under amerikansk
Artilleriild. Under Kampene ved Scheldemundingen har de tyske Afdelinger
mistet 80.000 Mand i Saarede og Døde samt Fanger.

ØSTFRONTÉN: Der er indsat nye Tropper i Kampene omkring Budapest. Ty
skerne har indsat Forkestorm og Folkegrenaderer fra Wien, medens Russer
ne har trukket nye Panserafdelinger til. Budapest trues nu stærkt baade
fra Nord og Syd ved omgaaende Bevægelser. Den tyskkontrollerede ungarske
Generalstab har i et nyt Opraab til de ungarske Tropper forsøgt at faa
dem til at kæmpe mod Russerne, men det synes forgæves. Den tidligere Cjef
for den ungarske Generalstabs Operationsafdeling er blevet arresteret af
Tyskerne. - I Jugoslavien er Skoplje blevet indtaget af Titostyrker, der
hermed spærrer Vejen fuldstændigt for de tyske Tropper fra Grækenland.
Videre er Montenegros tidligere Hovedstad Cetinje blevet besät.

ITALIENFRONTEN: De allierede Tropper staar nu kun 8 km fra Ravenna.

HITLERS TILSTAND: Rygterne om Føreren fortsætter og har faaet frisk Næ
ring, idet det i Følge Meddelelser fra Partikancellieter blevet beslut
tet at udsætte alle Besøg og Audienser hos Føreren paa ubestemt Tid. Saa—
ledes skulde den slovakiske Statspræsident Tiso have været hos Hitler i
Anledning af 4-Aarsdagen for Statens Oprettelse. Ogsaa dette Besøg er
blevet udsat paa ubestemt Tid. Samtidig vækker det meget stor Opmærksom
hed, at den Propagandabølge, der allerede i et Par Uger har søgt at po
pularisere Heinrich Himmler for det tyske Folk, er blevet yderligere for
stærket. Men det stærkest Næring har Rygterne om Hitler taget ved Medde
lelsen om det tyske Rigstrykkeris Udarbejdelse af nye Edsfo~rmularer,
hvori der sværges Troskab til den “rigs—hellige” Himmler sqhi den tyske
Nations Fører. Himmlers Optræden med Oplæsningen af Hitlers Budskab har
ogsaa givet Anledning til Rygter, der siger, at Hitler slet ikke selv
skulde have skrevet dette Budskab, men at det skulde være skrevet af Che
fen for Rigskancelliet, Dr.Lammers, der alene behersker Hitlers Stil. Man
har set sig nødsaget til at dementere dette Rygte, saa meget Fart havde
det taget. Udenlandske Iagttagere mener, at der er noget galt med Hitler,
men hvad der er sket, ved man ikke. Man taler dog oftest om, at Hitler
maaske helt er bukket under for de sygelige Tilstande i sit Sind.

HIMMLER SOM FØRER: Lidt efter Lidt tilriver Himmler sig al Magt i Tysk
land, Nu oplyses det, at han har overtaget Kommandoen over Baglandet bag
Fronten, “rUckwärtiges Heeresgebiet”. Der var fra Hærens Side klaget o
ver, at der stadig var Kompetencestridigheder mellem Hæren og Partiets
Instanser, og Hæren havde derfor forlangt ogsaa at overtage den civile
Administration. Men Himmler forordnede, at Hæren tværtimod skulde afgive
de almindelige Kommandoer til Partiet. Samtidig har Himmler overtaget
Kommandoen over alle Afdelinger af Rigsarbejdstjenesten, der indsættes.

Specielt
Torsdag.
Sted for
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Derefter er Himmler Chef for hele Reservehæren, Waffen SS, SS-Folkegre
nadererne, Folkestormen, Hitlers Ungdom i Fronttjeneste, Kommandant for
“rUckwärtiges Heeresgebiet” samt for en Række Armekorps, hvor han har
faaet indsat Chefer fra Polititropperne som Armekorpsførere. Himmiers
Magt er dermed udvidet saa overordentligt, at han staar næsten paa Højde
med Hitler, der er Chef for Hæren, hvis han lever endnu og er ved fuld
Aandelig Sundhed.

KURT EGGERt-STANDARTEN: Alle de tidligere Propagandakompagnier, hvis
Beretninger fra Fronten hidtil er mærket PK, er nu overtaget af Standar
de Kurt Eggert, der ogsaa udfolder sin velsignelsesrige Virksomhed her i
Landet ved sine tvangsindlagte K.E.-Artikler i Bladene. De er hermed ble
vet underlagt Himmler personligt og skal især skildre den Indsats, som
SS har i Kampene i Ungarn og østprøjsen.

TIRPITZ ENDELIGT: Det var 32 Lancaster-Bombere, der gav Tirpitz Naade
stødet i Tromsøs Havn, hvortil den var sløbt fra Altenfjord. Tirpitz fik
tre Fuldtræffere med 5,4 Tons Bomber - Jordskælvsbomber - de gik gennem
Panseret, som var det Smør. Store Dele af Besætningen blev indespærret
under Dækket, og man regner med, at højst 780 Mand af 2.000 blev reddet.
Fra tysk Side kaldes Luftangrebet mod Tirpitz ogsaa for et “Terrorangreb”,
saa. man kan bedre forstaa den tidligere Karakteristik af Angrebene paa
de tyske Rustningsfabrikker. Sænkningen fandt Sted nøjagtig paa 4 Aars
dagen for Prøvefarterne med det nye Slagskib, der aldrig har gjort nogen
Indsats i Kampen mod Fjenden. Men det har været en stærk Trusel mod Eng
lænderne alene ved sin Tilstedeværelse. Sænkningen betyder, at Englænder
ne kan trække yderligere Enheder af Slagskibaflaaden bort til det fjerne
østen. Slagskibet sank i Løbet af fire Minutter.

V 2: Engelske Korrespondenter i Holland har talt med Hollændere, som
har boet i Nærheden af de første Startpladser for V 2. Om det nye Vaaben
fortæller Hollænderne, at der en skønne Dag kom Ordre til Evakuering af
visse Omraader. Folk fik Ordre til at stille deres Møbler i Kælderen, før
de rejste. Folk længere borte fik Ordre til at holde Vinduerne aabne Dag
og Nat. Dernæst blev tvangsudskrevet Arbejdskraft, som gravede 80 Fod dy
be cementerede “Brønde”, forsynet med to Rækker Jernskinner helt ned til
Bunden. Saa blev der udlagt enormt tykke Kabler, og der ankom store Mæng
der af Radiomateriel. Endelig kom Bomberne, der betegnes som “paa Stør
relse med en Sporvogn og af Form som store Cigarer”. Braget ved Afskyd
ningen er enormt, Det lyder som et kæmpemæssigt Tordenskrald. Bomben flu
ver tilvejrs saa hurtigt, at man ikke kan se den. Døre og Vinduer sprin
ger op i vid Omkreds.

SL UT
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Den forløbne Uge i Danmark har paa interessant Vis formet sig som et Ek
ko til Dr.Bests Interview, offentliggjort Mandag den 6.Nov. og tvangsind
lagt paa samtlige danske Blades Forsider. “Fra tysk Side er Danmark i
disse to Aar saavel i udenrigspolitisk som i statsretlig Henseende blevet
behandlet paa nøjagtig samme Maade som i de forudgaaend to Aar”, sagde
Dr.Best, - Bortførelsen af de danske Færger til Troppetransporter, Klap-
jagten paa danske Politibetjente, Bortsprængninger af bortrejste danske
Statsborgeres Villaer har i de forløbne otte Dage leveret Beviset herfor.
“De~ti1 Sikring af den tyske Krigsførelse paa dansk Omraade trufne For
anstaltninger er af de facto Karakter og har ikke paa nogen Maade ændret
Landets politiske og retslige Status”, - hvilket kan bekræftes af de u
skyldige danske Politibetjente og de Tusinde andre danske Statsborgere,
der i Dag lever under de forfærdeligste Forhold i tyske Koncentrations
lejre. “Fra tysk Side tilstræbes kun Oprettelsen af Sikkerhed og Orden,
imod Mord og ødelæggelse, ikke Hævn for Ting, der hører Fortiden til,” —

hvilket aabenbart er Baggrunden for Repressalie—Nedskydning af tilfældi
ge Fodgængere paa Vesterbro og Mord og ødelæggelse af Ejendomme og For
retninger i Odense, Svendborg, Aalborg, Aarhus og Vejle. “Ingen Politi
mand, som ikke selv har gjort sig skyldig i illegale Handlinger, har
Grund til at frygte nogen som helst Indskriden fra tysk Side, fordi han
maaske for en Tid er “gaaet under Jorden”, - Beviset er leveret af de fem
danske Politimænd, der siden da er blevet arresteret.

“Vi maa alle arbejde hen paa at skabe vor fælles Fremtid”, sagde Dr.Best
patetisk. Han og hans Folk gør~ det gennem Mord, ødelæggelser, Terror äg
Vold, - vi~ir det gennem maalbevidst Indsats i de fri Nationers Kamp.
Den danske Sabotage er ikke vendt mod uskyldige Medborgere og sagesløse
Butiksindehavere, - den koncentreres nu om Jernbanerne i Jylland, der
gennem den sidste Uge er blevet sprængt i Luften saa mange Steder, at en
Opregning af Tilfældene er umulig. Vigtige tuske Transporter fra Norge
er “kørt fast” i Frederikshavn, Forvirring er opstaaet hos den tyske 0-
verkommando i Silkeborg, Lokomotiver ligger som indfiltret Jern udenfor
Remiserne, brændte Lastwaggoner ligger spredt ved Siden af Jernbanespore
ne. Saaledes arbejder Danmark paa sin Fremtid - trods Hr.Panckes Gestapo-
Terror og Dr.Bests beroligende Udtalelser.

Samme Best maa iøvrigt se med den allerstørste Sympati paa ~jie danske
Jernbanesabotører. Hele hans Karriere blev skabt under ligrfende Indsats
i Saar-Distriktet. Han selv udtalte ordret ved et privat Selskab umiddel
bart efter sin Ankomst til Danmark:

- Jeg forstaar de danske Patrioter. Var jeg i deres Sted og i deres Al
der, vilde jeg være at finde blandt Sabotørerne

I Tilknytning til de tidligere nævnte, der er ført til Frøslev fra Vestre
Fængsel, kan yderligere nævnes:

Svend Aage Toft, Aalborg - Carl M.Bertelsen - Sten Grue Ebbesen - Marian
ne Ibsen -. Dr.Svend Baastrup-Thomsen, Aarhus - Dr.Bjørn Baastrup-Thomsen,
Aarhus - Anker Jensen - Børge Juul-Christensen - Bjørn Hammershøj - Tage
Fynbo - Poul Riibner - Arne Hactor Bondesen - Helge Hansen — Viveka Hansen

— Joh. Toft - Ove Vestergaard Hansen - Svend Daltoft - Erik Knudsen -

Ellen Nielsen - Eigil Petersen og Kai Petersen.

Ialt er over 60 Personer i den seneste Tid ført fra Vestre Fængsel til
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Frøs 1ev.
-0-

Gartner Markussen Larsen, Arden og hans Familie er blevet arresteret af
det tyske Politi, fordi de trods gentagne Forbud har solgt Sprit til de
indkvarterede Afdelinger af Landsforrædergeneral Vlassovs “russiske Be
frielsesarme”. Man skal desuden i Gartnerens Hjem havde fundet en deser
teret tysk Soldat skjult. Det er med disse russiske Overløbere og Druk—
kenbolte, von Ribbentrop mener at kunne skabe en “russiske Frihedsbevæ
gelse”.

-0-
Mandag Eftermiddag blev en tysk Soldat skudt ved Amsterdam Kro udfor
Hørsholm. Manden, der skød Tyskeren fjernede sig i den Bil, hvori den
tyske Soldat var ankommet sammen med en tysk Mekaniker, der blev tvunget
til at Starte Bilen.

-0-
Efter at man fra dansk Side har nægtet at foretage en Henvendelse til
Sverige om at udlevere “Storebælt”, har Tyskerne truet med at beslaglæg
ge flere af de Skibe, som er oplagt i Københavns Sydhavn og Frihavn. De
tyske Trusler er intet som helst Værd. Skal Tyskerne bruge mere Tonnage,
og kan de bruge de Skibe, der er tilbage - en Del af dem er dieseldrevne
- tager de dem uden Hensyn til, om “Storebælt” kommer tilbage eller ej.

-0-
Den sidste Tids Bombesprængninger af danske Provinsbyers centrale Dele
og Nedskydningen af sagesløse Personer er et Led i Tyskernes systemati
ske “øje for øje og Tand for Tand”-Metoden. Da Tyskerne ikke militært
kan opnaa Resultater, er det Civilbefolkningen, der maa undgælde betyde
lig lettere at opnaa Helteglorien paa den Maade.

Der kommer nu Meddelelse fra Provinsen om, at den ene By efter den anden
har været besøgt af rejsende Terrorbander, som organiserer Bombespræng
ninger, ødelæggelser og Nedskydninger. Disse Grupper faar Ordrer direkte
fra Berlin, og de sorterer saaledes højere oppe end baade Panckes Gene
raler for ikke at tale om Dr.Bests officielle Organer.

-0-
Med korte Mellemrum lød der i Aftes omkring Kl.2O 3-4 Eksplosioner over
København. Det gav Anledning til adskillige Rygter, bl.a. at der var for-
øvet Sabotage mod et Par tyske Skibe ved Orlogsværftet. Denne Mulighed
kan ikke udelukkes, men Sandsynligheden taler for, at det drejer sig om
nogle Eksplosioner i Minefeltet ude i Sundet.

-0-
I Jyske Jernbanekredse gaar der Rygter om, at Tyskerne inden længe stand
ser alle private Rejser.

-0-
Der er flere og flere, der faar “kolde Fødder”. Der udsendes Berigtigel
ser, Meddelelser eller “Oprop” om disse Folks æredanske Sindelag. Til al
le disse Skiblere er der kun at sige. En Undersøgelse vil til sin Tid
klare hele dette Spørgsmaal. Men lad os forøvrigt nedenfot anføre en af
den senere Tids mange Erklæringer fra “gode danske Mænd”. I dette Tilfæl
de er det fra Kørelærer Rob.Olsen - nærmere Præsentation er vist unødven
dig, efter at “Berlingske Tidende”s tekniske Personale har nægtet at ar
bejde, saalænge Rob.Olsens Vogn holder i Gaarden. Som bekendt er han sta
dig Lillebilvognmand paa det Berlingske Hus, selv om han vist kun har
ganske enkelte Kunder tilbage. Robert Olsen skriver i et duplikeret Brev,
som han har sendt ud over det ganske Land. - Da jeg i længere Tid har væ
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ret udsat for Bagvaskelse og gemene Intriger, der tilsigter at skade min
Forretning, har jeg henvendt mig til en Kreds af Mennesker, der har fulgt
mig og min Virksomhed gennem en Aarrække, og som derfor virkelig kender
mig, hvad mine Angribere aabenbart ikke gør. Resultatet er den Erklæring,
som jeg vedlagt tillader mig at fremsende i Fotokopi i Haab om, at den
maa blive gennemlæst. 60 gode danske Mænd siger god for mit nationale
Sindelag. Rob.Olsen slutter ned en Bravado om “Ondskab” og “grundløs
Sladder”, og derefter læser man som Indledning til de “60 gode danske
Mænds Garanti”. “Vi undertegnede erklærer herved ud fra vort personlige
Kendskab til Hr.Kørelærer Rob.Olsens Anskuelser og hans Virksomhed under
Krigen, at han efter vor alvorlige Overbevisning ingensinde har skadet
danske Interesser og i enhver Maade er en god danske Mand, imod hvis na
tionale Holdning der intet er at indvende”. - Derefter følger de 60 Nav
ne. Lad os blot citere nogle. F.Cederquist, Politikommissær - Alfr. Dyh
re, Politikommissær - M.Bentzen, Politikommissær - Pedersen, Vagtchef -

N.C.Bach, Færdelschef - P.Stavnstrup, Redaktør - Ejnar Boesgaard, Redak
tør — Axel Christensen, Redaktionssekretær - Otto Christensen, Tegner -

Alb.Christiansen, Inspektør - Th.Ellegaard, Skodsborg (hvis Navnet er u—
kendt, saa er det den tidligere Cyklerytter, hvis Datter spillede for de
tyske Officiere paa d’Angleterre) - R.Waage, Emiliekildevej 43, Klampen
borg Galopbane - og desuden en hel Del andre ganske ukendte Folk, bl.a.
Bestyrelsen i Rob.Olsens Kørelærerforening. Vi maa gaa ud fra, at de Men
nesker, der har underskrevet Rob.Olsens Dokument, virkelig har handlet i
god Tro

-0-
Banestrækningen udenfor Randers blev Natten til Tirsdag beskadiget af
Bomber, ødelæggelsen var ikke særlig omfattende og bevirkede kun korte
Afbrydelser. Paa selve Randers Godsbanestation blev et Vandtaarn beska
diget. Endvidere blev Sporene sprængt ved Rødkjærsbro, udenfor Viborg og
ved Volk Mølle i Nærheden af Grenaa. Den sidste ødelæggelse var saa grun
dig, at Trafikken først kunde genoptages ved Vodskov. Efter en Sprængning
paa Skanderborg Station blev et tysk Orlovstog opholdt paa Stationen.
Mens Toget holdt, tilegnede tyske Soldater sig trods Protester fra de ty
ske Jernbanefunktionærer, øl, Fherkræ og andre Levnedsmidler, der var be
stemt for Skanderborg. Der har endnu ikke kunnet foretages endelig Opgø
relse af de tyske Jernbanetyverier, men Episoden er typisk ~or den slap
pe Moral og de udbredte Tyverier, der i stadig højere Grad karakterise
rer den tyske Værnemagts March gennem Danmark.

-0-
Varde By og Omegn blev Natten til i Gaar vækket ved to Eksplosioner. Det
viste sig, at der var anbragt Bomber i “Skovgaards Fabrikker”, der frem
stiller Kødfoder og Benmel. Komplekset blev helt ødelagt, og Skaden op
gøres til over 1/2 Mill.Kr.

-0-
Mandag Aften huserede en Schalburgmand i “Lorry”, hvor han generede Folk
med sin Revolver. Det var vist nok ikke første Gang, han havde optraadt
paa denne Maade. Kl.23, da Restauranten lukkede, og Schalburg—Manden gik,
fulgte to Mænd efter ham, og da de kom udenfor, stak den ene af dem Haan—
den i Schalburgmandens Lomme, hvor han havde set ham lægge Revolveren,
samtidig med , at han gav ham et Kæbestød med Albuen, saa han satte sig
paa Enden. I det samme afskød han Revolveren, saa Schalburgmanden blev
ramt i Tæerne. Efter at Schalburgmanden var humpet ned ad Gaden og afhen
tet af en Ambulance, gik de to Mænd tilbage til Garderoben, hvor de hen—
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tede deres Tøj og gik.
-0-

En Mand, der talte gebrokkent, overfaldt forleden en Dame paa Nørrebro
gade ved Dosseringen. Han truede hendte til at følge med over til det ny
opførte Bunkersanlæg ved Dronning Louises Bro, men da han her forsøgte
at øve Vold mod hende, raabte hun om Hjælp, og Manden tog Flugten.

-0-
Det mystiske Drab paa Inspektør Axel Nielsen og hans Hustru i Lejlighe
den i Webersgade i Søndags, er stadig uopklaret. Derimod er der følgende
Oplysninger i Sagen: Nielsen, hvis fulde Navn er Axel Thomas Edvard ‘Niel
sen, var 31 Aar gammel, og hans Hustru, der hedder Edith Irene, var 28
Aar. Ved de dræbte fandtesto Patronhylstre af Kaliber 7,65. Desuden fandt
man i Nielsens Lomme et Brev, der var sendt hans Hustru. I dette Brev
blev han truet med Anmeldelse til Gestapo, medmindre han betalte 500 Kr.
paa et nærmere betegnet Sted. Det vides, at Nielsen tidligere har været
straffet ved dansk Ret og desuden anholdt af Gestapo. Imidlertif blev han
for nogen Tid siden løsladt, og for ganske nylig optraadte han i Nærheden
af Shelihuset, hvor han vilde anholde en Mand, som han truede med Pistol.

.Manden fik imidlertid slaaet Pistolen ud af Haanden paa ham, og truede
med at gaa angribsvis til Værks. Derefter tog Nielsen Flugten og for
svandt ind i Shellhuset.

-0-
Som tidligere omtalt i INF blev to Mænd dræbt i Vestergade udenfor “Gold
Digger”. Det vides nu, at de dræbte var gode danske Mænd, cand.pharm.
Damgaard og en Mand ved Navn Stig Jonsen. Mistanken for disse Drab sam
ler sig om en berygtet Gestapo—Haandlanger ved Navn Andreas Laur.Peter—
sen fra Snekersten. Det var bl.a. ham, der var paa Spil under Opklarin
gen af Sabotagen paa Riffelsyndikatet og foranledigede en halv Snes gode
Danskeres Anholdelse. Ved den Lejlighed skal han have faaet 50.000 Kr.

—0-
Elektriker Emil Lange Nielsen, Blaagaardsgade 4 B blev fornylig grebet
paa fersk Gerning under et Indbrud i Istedgade. Han blev saa haardt saa—
ret af Folk, der kom til, at han maatte bringes til Kommunehospitalet.
Her vilde hans Kone Dagen efter have en Samtale med ham, og da dette blev
nægtet, truede hun med at klage til Tyskerne, som hendes Mand arbejdede
for.

-0-
I Neuengamme er der nu anbragt ca 500 Danske, væsentligst Akademikere og
Journalister, mend de fleste Arbejdere er anbragt i andre Lejre i Nærhe
den af Rustningsfabrikkerne, Fangerne i Neuengamme, der alle ved Ankom
sten bliver klippet skaldet, arbejder 10-12 Timer om Dagen med Befæst
ningsvolde og lign. Maden er yderst slet, Behandlinger vilkaarlig og ud-
arter ofte til Mishandlinger. En stor Del af Røde Kors-Forsendelserne
naar ikke frem til de rette Adressater. Forholdene for de helt unge eller
de svagelige danske Fanger er af katastrofal Karakter. I Neuengamme er
der iøvrigt anbragt en lang Række kendte Personligheder, bl.a. fra Polen
og Frankrig, saasom den tidligere franske Udenrigsminister Sarraut og en
Række franske Generaler.

-0-
De tre Minestrygere “Ruth”, “Paula” og “Hannelora”, der har ligget i Fre
dericia Havn, er sejlet til Morgen som Ledsagerbaade for de danske Stats-
banefærger.

-0-

Det tyske Politi har paa Politistationerne i Aabenraa og Graasten efter
søgt Revolvere, som skulde være indleveret der, men fandt dog ingen. For
at “Jagten” ikke skulde være helt forgæves medtog man fra Graasten Poli
tikontor Fjernskriveren, et Kartotek over “Vaneforbrydere” m.m.

-0-
I Aabenraa arresterede man paa Amtsvæsenets Kontor Konstruktør Jørgen
Vierick og hans Fætter, Kommis Chr.Vierick.

-0-
Efter Aktionen paa Valborup Skovridergaard, der som bekendt endte med
dennes Bortsprængning, blev den forsvundne Skovrider Krarups Søster samt
tre Forstelever, Brændegaard, Rasmussen og Sletzer arresteret.

-0-
Til Aarhus er der kommet Meddelelse om, at Arbejdsmand Jens Peter Jensen,
Lollandsgade 55, er død i den tyske Koncentrationslejr Neuengamme. Som
Dødsaarsag angives Sukkersyge.

7 -o
Kampen paa Vesterbro i Gaar Formiddags mellem Sortbørs-Hajer og Arbejde
re formede sig endnu mere dramatisk, end Aviserne er i Stand til at skil
dre den. Den forfulgte Sort-Børs-Grosserer, Sv.Aa.Larsen søgte Hjælp hos
sine Venner, de tyske Soldater paa Svendsgades Politistation. Disse kom
stormende ud, og det var for Næsen af Tyskerne, at Vagtværnets Folk snup
pede Larsen og kørte afsted med ham i en Bil.

-0-
Overretssagfører Krenchel er dukket op paany, efter a’t han paa saa høj
tidelig Vis tog Afsked med Lytterne i Radioen fornylig. Tirsdag Aften lod
han paa Københavns Gader sprede Løbesedler med Opfordring til Deltagelse
i et Møde om dansk Forsvar. Løbesedlerne meddeler, at Krenchel-Forenirigen
“Det frie Ord” paa et Medlemsmøde den lO.Okt. vedtog at diskuttere For
svarsproblem~t. Desværre har Forsvarsministeriets Foredragsudvalg svaret
os, at man henset til her i Landet herskende Forhold ikke ser sig i Stand
til at sende nogen Taler” - hedder det. Foreningen vedtog derfor med o
vervældende Majoritet, at man i Stedet for vilde henvende sig til en Mod
stander, Kaptajn Poul Sommer, der er gaaet ind paa at indlede en Diskus
sion for lukkede Døre paa den bestemte Betingelse, som Foreningens Med
lemmer har stillet: Kaptajnen skal møde uden Ledsagere og besvare de
Spørgsmaal, der bliver stillet ham. Obs~ Mødet holdes Onsd~ den l5.Nov.
Kl.19. præcis. Nærmere Oplysninger naar Adgarigskort henites’kan faas paa
Foreningens Kontor, St.Peders Stræde 27. II. Palæ 7957. Bestyrelsen be—
staar af ORS Ejnar Krenchel, Malersvend, Fabriksarbejder Villy Jensen,
Buffist Egon Juel Og Lagerarbejder Børge Persson. - Løbesedlen er frem
stillet i Arentofts Bogtrykkere, Vesterbrogade 125. - Det er ganske inte
ressant, at Hr.Krenchel har kunnet træffe Aftale med “Modstanderen Kap
tajn Sommer” til Trods for, at denne efter Attentatforsøget mod ham for
nogen Tid siden paa det omhyggeligste har søgt at holde sig skjult.

-0-
Særmeldinger: (Tirsdag) Hilsen til Katinka, Verner, Nikolaj, Halvor, Ej
nar, Elsebeth, Kristian, Arnold, Edmund, Reinhold, Ingrid, Leonora, Sig—
fred, Jette, Irma, Ditlev, Cornelius, Bella, Alvar, Edel, Ferdinand, Eb
ba, Ulrik, Caroline, Ulla, Nielsine, Amalie, Bernt, Sigird og Flora.

Brovagten har lagt sig, Negeren drikker Mælk, ølhandleren har Lumbago,
Sergenten blander Gift.
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461 kan vente Besøg 17.Nov. De bedes være parat. - 112,114 og 118 kan
vente Henvendelse 17. eller l8.Nov. - 31, 107, 146 og 231 kan vente sær
ligt Brev. - 154 og 222 kan vente Besøg 18.Nov. — 49, 95 og 149 kan ven
te besøg 18. eller 19Nov.

Specielt til 185: Besøget hos Dem 12/11 var rigtig nok.

I Følge den danske Radioudsendelse fra London har Danskerne i Paris ef
ter Frankrigs Befrielse dannet en Sammenslutning “Frit Danmark”, som skal
støtte Modstanden mod Tyskerne, indtil de er endelig besejret, og vare
tage danske Interesser i Frankrig. Sammenslutningen er i Følge den samme
Udsendelse blevet dannet paa Initiativ af Redaktør Svend Tillge—Rasmus
sen, som fra Ldndon er rejst til Paris.

-0-
Rotte-Kampagnens Plakater, der fornylig i stort Antal er spredt ud over
Landet, vækker mere end almindelig Opsigt. Rotterne hærger Landet, hedder
det paa Plakaterne - de ødelægger for Millioner -~ de spreder Sygdomme -

udryd dem~ Det tør vistnok siges, at Danskerne efterhaanden er blevet
klar over, at Rotterne er farlige og ondskabsfulde Skadedyr. Man behøver
ikke engang, som der er sket flere Steder i København, forsyne dem med et
Hagekors. De er lige farlige for Landet baade med og uden Hagekors.

-0-
Politibetjent Elvang, Søn af Politiassistent Elvang, er blevet anholdt,
vistnok ved en Razzia i Smallegade.

-0-
Statskonsulent F.C.Kaalund Jørgensen benytter stadig enhver Lejlighed
til at demonstrere sit nationale Sindelag for derigennem at varme sine
Kolde Fødder. Dog er det ingenlunde glemt, at Statskonsulenten paa sin
Sølvbryllupsdag modtog et Sølvfad, der blev overrakt af Husvennen, den
tyske Biskop Balzer. Ligeledes husker vi ogsaa Kaalund Jørgensens Entre
i sin Tid ved Mindehøjtideligheden i Grundtvigs Kirke med samme Biskop
ved sin Side. Den Gang forudsaa Statskonsulenten ikke, hvor det bar hen
med det tredie Rige.

-0-
Undersøgelsesudvalget udbeder sig Oplysninger om nedenstaaende Personer.
Det indskærpes, at Forespørgslen under ingen Omstændigheder maa give An
ledning til Forholdsregler overfor disse Personer. Aarsagen til. at man
vil have noget nærmere at vide om de paagældende, kan lige saa godt være,
at man vil et ondsindet Rygte tillivs. Man ønsker alle mulige Oplysnin
ger, ogsaa uanset, om de skulde være almindelig kendt:

Fru Enid Larsen, Nyelandsvej 83. - Ejnar Hans Larsen, Peter Andersensvej
5 — Lennart Ehrencrone MUller, Peter Bangsvej 112 - Frugthandler Lynge,
Peter Bangsvek 74 - Nicklassen, Peter Bangsgade 86, Købmand Green, Peter
Bangsvej 10, - Boghandler Seyfert, P.Bangsvej 97 - Øster Jørgensen, sam
me Adresse - Frugthandler Regner Schmidt, P.Bangsvej 74 - Grosserer Wilh.
Andersen, P.Bangsvej 115 - Assistent i KTAS Fr.Mortensen og Hustru, P.
Bangsvej 63 - Boghandler Pagh Knudsen, P.G.Ramms Alle 61 - Overbetjent
Dyrsted P.G.Ramms Alle 25 — Sofie Brunøe Hansig, Pilealle 37 - Else Bru
nøe Jensen, samme Adresse og Regner Jensen, samme Adresse — Ragna Enna,
Prinsesse Maries alle 13, - Kai Enna, samme Adresse - Fru Schultz Mathi
asen, Philip Schousvej 26 - Kurt Talning, Philip Schousvej 28 - Henning
Schmidt, Philip Schousvej 40 - Carl Edmund Nielsen, Philip Schousvej 34,

— Hans Christensen, Philip Schousvej 30 - Politibetjent E.Høst, Rahbeks
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Alle 2 D - Oskar Henrik Nissen, Rahbeks Alle 16, Aage Høltermann, Roars
vej 19. - Grace Asnuth Højby, Gammel Kongevej 91, Cigarhandler Robert
Jørgensen, Gl.Kongevei 128 - Ellen K.Munke, Gl.Kongevej 131 - Martinus
Byriel, Godthaabsvej 172 - Tove Byriel, samme Adresse — Grosserer Achen,
Grundtvigsvej 80 - Edvard Stéffensen, Grøndalsvej 18, - Preben A.C.Niel—
sen, Haveselskabetsvej 5 A - Overlæge Jens Nielsen, H.C.Ørstedsvej (Ra
diumstationen), Oda Christensen, H.C.Ørstedsvej 29 A, Tove Mimi Larsen,
samme Adresse, Boy Nilton, H.C.ørstedsvej 29 A og Gerda Milton samme A—
dresse. - Charles Jørgensen, H.C.Ørstedsvej 29 B - Fru W.Wagenheim, Hen
ning Matzensvej 22.

Dagens Replik:

- Der var hele tre tyske Flyvere over København i Gaar.
— Ja, de nye Benzinmærker er netop udsendt fra Førerhovedkvarteret.

-0-

VESTFRONTEN: I Holland er Englænderne paany gaaet over til Offensiv, i—
det de er gaaet til Angreb over Kanalerne Vest for Venlo. Angrebet blev
indledt med Trommeild, hvorefter Englænderne satte over Kanalen med Pan
sere og Flammekastere og drev de tyske Stillinger langt tilbage. Offensi
ven fortsættes. Ved Metz er endnu to Forter blevet erobret, og det ameri
kanske Brohoved ved Königsmarchern er blevet udvidet til 20 km. Tyskerne
har ved Metz forsøgt 9 Modangreb uden Held, men med meget svære Tab. Ved
Vogeserne er de Allierede begyndt en mindre Offensiv.

ØSTFRONTEN: De russiske Angreb udvidedes i Omraadet Nordøst for Buda
pest i Nærheden af Miskoic, hvor hele den tyske Front trues med at blive
revet op. Vejret er meget daarligt med Sne og Regn. I Budapests Forstæder
og Syd for Hovedstaden er Stillingen ganske uændret. Et tysk Brohoved paa
den østlige Side af Donau er blevet likvideret.

ØSTSYGDOMMENE RASER: De mægtige Flygtningeskarer, der efterhaanden er
naaet ind til Wien, har bragt saa mange Sygdomme med sig, at de er ble
vet til den alvorligste Trusel mod hele Rigets Sundhedstilstand. Hidtil
har man intet kunnet foretage sig for at dæmme op mod denne~Fare, men man
vil nu gøre en Kraftanstrengelse. Alle Hospitaler og Reser4lazaretter er
efterhaanden blevet overfyldt af disse epidemiske Patienter, men der er
slet ikke Hospitalsplads nok. Masser af Mennesker maa ligge i tilfældige
Huse, og Smitten spreder sig. Der er slet ingen Kontrol mere ved Grænser
ne, hvorfor man paatænker at oprette særlige Karantænelejre med Barakker
til de Syge ved Grænserne ind til selve Tyskland. Man er endog gaaet saa
vidt, at man har sendt Forbindsstoffer og Medicin, der oprindeligt var
bestemt til Vesttyskland, til Wien. Ligeledes er der ankommet Røde Kors-
Søstre til Wien fra selve Riget. Det er besluttet at vakcinere alle Wie
nere, der skal sendes paa Skansearbejde, mod Tyfus, Paratyfus og mod Ko
lera. De tyske Partiembedsmænd har ganske naturligt taget Konsekvenserne
af Udviklingen og har sendt deres Koner hjem til Tyskland.

UNGARERNE UD AF KAMPEN: Den tyske Øverstkommanderende i Ungarn, General
Friener, har besluttet at trække alle ungarske Soldater ud af Kampen,
hvor det kan lade sig gøre. Der var efterhaanden saa mange ungarske Over
løbere, at Tyskerne med Ængstelse saa Hul efter Hul i Stillingerne. En
hel Bataillon gik over i Gaar, hvorefter dens Chef med Højttalere opfor
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drede Mandskabet i de andre Afdelinger til at følge hans Eksempel og
“Indstille Kampen for Nationalsocialisnien”.

EN KONVOJSEJR: Tyskerne melder, at en Sejr er vundet ved en Konvoj,
der blev angrebet af Englænderne ud for Lister Fjord. Kun ganske enkelte
Skibe havde ikke naaet deres Bestemmelsessted, hed det. Hvis Bestemmel
sesstedet var Havets Bund, er den tyske Melding næsten rigtig. For den
engelske Flaade sænkede 5 Handelsskibe og 2 Krigsskibe, medens en R—Baad
og 2 Handelsskibe undkom. Disse Skibe er nu i Følge tyske Informationer
blevet ødelagt ved Luftangreb ud for Egernsund. Der var flere Troppe—
transportskibe i Konvojen.

KVINDELIG LYSKASTERBETJENING: TYSKLAND HAR NU OGSAA MAATTET INDSÆTTE
KVINDER i Betjeningen af Lyskasterne. Der tildeles hver Afdeling 10-14
Kvinder, der iklædes almindelig Mandfolkeuniform med Benklæder o.s.v.
Kosten er sædvanlig Mandskabskost.

SLUT
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I Gaar Formiddags gennemførtes en tysk Politiaktion mod det konservative
Folkepartis Hovedkontor i Villaen Ceresvej 17 paa Frederiksberg. Folke
tingsmand Poul Sørensen blev arresteret, Folketingsmand Ole Bjørn Kraft
saaret i Foden af de tyske Politimænd og to andre tilstedeværende, Svend
Jørgensen og Poul Nielsen blev taget med. Man havde netop afholdt et Mø
de paa Kontoret, og Bjørn Kraft var paa Vej ud, da han i Døren blev mødt
af to Revolvermundinger. Han slog Døren i og vilde løbe op paa første
Sal. I det samme skød de 7 tyske Politimænd, der deltog i Aktionen, fle
re Skud, hvoraf et ramte Folketingsmanden i Foden. Kort efter blev Poul
Sørensen Arresteret og førtes bort med Haandjern. De to andre anholdte,
Svend Jørgensen og Poul Nielsen, er ansat paa Kontoret. Meget tyder paa,
at de tyske Politifolk troede, at den ene af dem var et Pseudonym for
Folketingsmand Axel Møller. som man ogsaa eftersøgte. Fra Kontoret med-
førtes en Række Papirer, bl.a. Lister over Medlemmer i Hovedbestyrelse
og Udvalg. Overfor Folketingsmand Ole Bjørn Kraft udtalte det tyske Poli
ti, at det var en Fejltagelse, at han var blevet beskudt. Man troede, han
vilde flygte. Da hlFejltagelsenu var blevet opklaret, fik Ole Bjørn Kraft
lov til efter en 20 Minutters Tid at tage en Bil og køre til Diakonisse
stiftelsen for at blive forbundet der.,

-0-
I Gaar fandtes paa alle Arbejdspladser og i alle Forretninger i Esbjerg
Opfordring til at starte en 24 Timers Strejke som Protest mod Schalburg
tage og Schalburgmordene. Opfordringen blev fulgt overalt. Alle Virksom
heder med Undtagelser af Elektricitets-Gas- og Vandværkerne og Jernbane—
stationen fulgte Opfordringen. Onsdagen forløb i Ro uden Episoder.

-0-
En omfattende Skibssabotage er i Gaar blevet gennemført paa Burmeister og
Wains Skibsværft paa Refshaleøen. Her laa ved Monteringskajen 3 temmelig
store Nybygninger, der var saavidt fremme, at de snart kunde afleveres.
I Gaar Formiddags rystede flere voldsomme Eksplosioner Værftet og umid
delbart efter krængede den ene Nybygning, der har faaet Navnet “Asnæs”,
over, medens den anden Bygning, der har Nr.78, sank i Løbet af faa Minut
ter. De to Skibe var paa henholdsvis 5.000 og 3.500 Tons. - Nogle Timer
senere ved 15.Tiden lød en ny Eksplosion. Denne Gang kom den fra den tre
die Nybygning, og ogsaa denne Damper sank paa meget kort Tid. Man vil nu
ved en Dykkerundersøgelse søge at danne sig et Skøn over Sk~dens Omfang.
At den er betydelig er indlysende. I de Skibe, der er sunké~t, er en stor
Del af Bunden efter al Sandsynlighed slaaet ud. Ogsaa ombord paa S/S As
næs, der ligger paa den ene Side, er Skaden betydelig.
Før de første Eksplosioner paa Refshaleøen blev B&W ringet op, saa Arbej
derne kunde advares. Arbejderne forlod straks Værftet, og der blev ikke
arbejdet i halvanden Time. Først da Sommer-Folkene og Gestapo, der var
mødt op, var forsvundet, gik Arbejderne igang igen.

I Nordhavnen skete der en Eksplosion Onsdag Morgen ombord i Det Forenede
Dampselskabs Damper “Duro”. Damperen led en Del Skade.

-0-
Kl.l3 i Gaar skete der en Eksplosion paa Godsbaneterrænet i Aarhus. Bom
ben var anbragt i Vandtaarnet, som blev totalt ødelagt. Der var netop fra
i Gaar stillet tyske Vagtposter ved Vandtaarnet, aabenbart fordi Tyskerne
har lært af Erfaringerne fra andre jyske Jernbanestationer. Trafikforhol—
dene i Jylland er iøvrigt blevet saa alvorlige, at Eksporten af Svin og
Kreaturer møder meget store Hindringer. F.Eks. har der i de sidste 3 Uger
paa Aalborg Kvægtorv været samlet 300 Svin, der skulde have været til
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Norge, og 200 Kreaturer, der skulde have været til Tyskland, men det har
været umuligt at faa Vogne.

Fra Tirsdag til Onsdag skete der Jernbanesabotage mellem Rødkjærsbro og
Rindsholm, mellem Nr.Sundby Havnestation og Vodskov, og mellem Bramminge
og Gørding. Desuden skete der Sprængninger paa to tyske Lokomotiver paa
Fredericia Station, medens Trafikken Fredericia-Taulov og Vorupgaard-Nr
Sundby blev indstillet Onsdag Morgen som Følge af formodet Sabotage.

-0-
Udfor “Gold Digger” i Vestergade kom det i Aftes til en dramatisk Episo
de. Kvarteret gav pludselig Genlyd af et voldsomt Brag, efterfulgt af en
Klirren af knuste Ruder. Paa Fortovet fandt man umiddelbart efter en stor
Schæferhund liggende dræbt. Samtidig var en Mand, som er ansat i Restau
ranten, og som havde staaet paa Trappen ud mod Vestergade, blevet haardt
saaret. Forklaringen paa Episoden er følgende:

En tysk Soldat var paavej gennem Gaden, da Schæferhund, som tilhørte en
Privatvægter, pludselig gav Hals. Den tyske Soldat rev en Haandgranat op
og kastede den mod Hunden. - Det er aabenbart Nerverne, det er galt med
Imidlertid var det naturligt, at Episoden med Hunden ikke kunde passere
uantastet. Umiddelbart før Lukketid indfandt det tyske Saakaldte Politi
sig i “Gold Digger”, hvor de vedProvokation fremkaldte en Episode, som
førte til Nedskydning af en Gæst. Andre Gæster tilkaldte Brandvæsenets
Ambulance, men da den ankom, blev Folkene mødt med Tyskernes Pistoler og
fik Ordre til øjeblikkelig at køre hjem og afvente nærmere Besked. Samti
dig var samtlige Gæster i Restauranten blevet holdt op, mens den dræbte
laa midt paa Gulvet. Efter Dr.Bests Udtalelse fornylig om Tyskernes ven
lige Sindelag mod Danmark er saadanne Episoder jo ganske naturlige:

-0-
Som omtalt i INF har en tidligere kendt Bokser forleden afvæbnet en
Schalburgmand i Kafe “Broadway” paa Fælledvej. Schalburgmanden havde
trukket sin Pistol for at skyde Bokseren ned, men denne havde strakt
Landsforræderen til Jorden med en uppercut. Derefter to Bokseren Schal
burgmandens to Pistoler og gik ganske roligt sin Véj. Desværre er Manden
nu selv blevet dræbt af den ene af de to Pistoler, og vi røber ikke no
get ved at bringe hans Navn nu. Det var den tidligere kendte Bokser Carl
Andersen. I Gaar vilde han demonstrere den ene af Pistolerne for nogle
af sine Bekendte. Pludselig gik den af. Carl Andersen styrtede om og var
dræbt paa Stedet. Projektilet var gaaet igennem Munden.

-0-
Schalburgfolkene og Gestapos øvrige danske Haandlangere har haft en ual
mindelig travl Periode i den sidste halve Snes Dage. Ruinerne rundt om
i jyske og fynske Byer er Resultatet af deres “Arbejde”, og har de ikke
virkelige Bomber, konstrueres der omgaaende “Telefonbomber” paa de Ste
der, hvor Befolkningen paa Forhaand er opskræmt af uhyggelige ødelæggel—
ser. Det var saaledes Tilfældet Tirsdag Aften i Esbjerg, hvor en Forret
ningsdrivende i Kongensgade blevet ringet op af en Mand, der meddelte,
at den sidste Del af Gaden nu skulde ødelægges. Den Del af Gaden, der
endnu er beboet, blev derfor hurtigt evakueret, men endnu i Gaar var der
intet sket.

-0-
Det tales om, at Gestapo vil oprette Hovedkvarter i Silkeborg. Tyskerne
har set paa Kommunens store nye Mellemskole, der blev taget i Brug for 3
Maaneder siden og som har kostet 2 Millioner Kr. — I denne Forbindelse
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kan det nævnes, at Gestapo er stærkt utilfreds med Forholdene paa Politi
stationen i Aarhus. Der er bygget Barrikader omkring den og installeret
store Projektører, men alligevel er Tyskerne meget utrygge. Særligt er
de ikke glade for, at alle ogenhver nu kan se, hvem der kommer og gaar
hos Gestapo, og de er ogsaa utilfredse med, at de er nødt til at parkere
deres Biler midt i Byen, hvor deres Numre er synlige for enhver.

-0-
En tysk Militærpatrouille dræbte Natten til i Gaar den 28-aarige Maskin
arbejder P.V.Nielsen, Istedgade 8 i Aarhus. Nielsen kom gaaende i Vester
gade, da Patrouillen raabte ham an, og da han aabenbart ikke standsede
hurtig nok, blev der givet Ild. Han blev ramt af 3-4 Skud i Hovedet og
døde kort efter paa Kommunehospitalet. - Vagterne ved Politigaarden i Kø
benhavn gav sig i Aftes ved 2O.Tiden pludselig til at fyre paa langs af
Otto Mønstedsgade mod nogle Mennesker, som de formentlig har antaget for
Sabotører - i alt Fald skal Tyskerne nok finde paa den Undskyldning. Tre
Mennesler blev saaret af Skuddene og maatte i Ambulance føres til Kom
munehospitalet. Det var Smedemester Hansen og hans Hustru fra Tietgensga
de 70. De var paavej hjem fra Biografen. Hansen blev ramt i Maven og hans
Kone i Armen. Desuden blev Urmager Chr,Andersen, Kleinsgade 2 ramt i beg
ge Ben. - Denne Episode understreger, at man gør klogt i at undgaa Poli—
tigaardens, Shellhusets og de øvrige tysk-besatte Kompleksers nærmeste
Omeng, efterhaanden som Soldaternes Nerver bliver mere tyndslidte. - Tid
ligt i Gaar Morges blev Maskinarbejder Laur.Kelsmark, Aabyvej 5, Aabyhøj,
saaret i Underlivet ved et Vaadeskud i Aarhus Sydhavn udfor Fabrikken
“Derby”. Hans Tilstand er nogenlunde.

-0-
Det kan nu oplyses, at Værnemageren og Stikkeren, Ingeniør Olaf Schmidt
fra Universalfabrikkerne i Aarhus, var Leder af den lokale Afdeling af
Schalburgkorpset. Som nævnt har der to Gange tidligere været forøvet At
tentat mod ham. Han var Skyld i, at mange danske Patrioter er blevet ført
i Døden.

-0-
5 tyske Biler, der varpaa Reparation i Martin Kjærs Automobilværksted

Y.i Vedelsgade i Vejle, blev i Gaar ødelagt af Bomber. En halv Snen Sabo—
~tører, af hvilke flere var bevæbnet med Maskingeværer, trængte ved godt

17.Tiden ind paa Værkstedet, sendte Arbejderne bort og anb~gte en Bombe
paa hver af Bilerne. Bortset fra de ødelagte tyske Vogne skete der kun
ringe Skade paa Værkstedet.

-0-
Efter Forlydende ventes der i nærmeste Fremtid 4.000 tyske Politisoldater
fra Rusland til Danmark. En Del af dem skal indkvarteres paa Politigaar
den og formentlig deltage i Udrykningerne derfra. — Mon det ikke var en
Ide for Dr.Best at faa optrykt 4.000 Eksemplarer af “Nordschleseiges Zei
tung”s Interview med de beroligende Udtalelser og saa lede dem uddele til
de 4.000 Politisoldater med Ordre til Gennemlæsning, før de begynder de
res velsignelsesrige Gerning i Danmark.

-o -

For tredie Gang i Løbet af den sidste Uge blev Brandvæsenet i Aftes kaldt
til Terrænet bag “Faste Batteri” paa Artillerivej. Et vældigt Brandskær
saas langt omkring, Det viste sig, at der var gaaet Ild i en stor Træba
rak. Den blev benyttet af forskellige Skytteforeninger til Opbevaring af
Skydeskiver og lign. Noget krigsvigtigt fandtes der ikke i Barakken, som
blev fuldstændig ødelagt. Gestapo fortsætter med Afhøringerne af de ty-
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ske Vagtposter.
-0-

I Aftes ved 21.00 Tiden var der “Telefonbomber” i World Cinema og i Apol
lo-Teatret i København. I World Cinema blev det meste af sidste Forestil
ling aflyst.

Tirsdag Aften var der en “Telefonbombe” mod Hotel Regina i Aarhus. Hotel
let blev rømmet, men der skete ikke noget.

-0-
Umiddelbart før Bombeattentatet paa Søndergade i Aarhus har man observe
ret 3 Mænd i Bil i Nærheden af de ødelagte Huse. Bilen havde Nummer K
2873. Det er vel næsten overflødigt at tilføje, at det var en benzindre
ven Bil.

—0-
For anden Gang i Løbet af nogle Dage blev der Natten til Onsdag forøvet
Sabotage paa Fjerritslevbanen. Ved Vadum blev Sporene sprængt paa tre
Steder.

-0-
Deter et Spørgsmaal, om der er for meget Tobak eller for faa Penge blandt
de tyske Soldater. Gang paa Gang er det sket, at Folk paa Gaden er blevet
standset af Tyskere, som faldbyder Tobak eller Cigaretter til Sort-Børs-
Priser. Det kan altsaa ikke være særlig vigtigt for Gestapo at storme
Kaffebar’er og lign, for at finde Vaneforbrydere. Det var maaske bedre
at prøve rundt om paa Kasernerne.

-0-
De sidste Sendinger Raaolie, Danmark har modtaget fra Tyskland, stammer
fra Ungarn. Raaproduktionen indeholder kun 1/2 Snes Procent Benzin og er
derfor næsten uanvendelig.

-0-
For de nye K.E.-Telegrammers Vedkommende er det ikke alene som tidligere
nævnt Telegrammerne alene, der er tvangsindlagte i de danske Blade, men
ogsaa Overskrifterne er dikteret.

-0-
Foruden de allerede beslaglagte Cykler har Tyskerne forlangt 600 Cykler
monteret. De fleste af Cyklerne monteres paa Nellemanns Fabrikker i Kø
benhavn og Randers.

-0-
Den sidste og mest troværdige Opgørelse over Antallet af dræbte Tyskere
ved Luftangrebet paa .Universitetskollegierne i Aarhus bringer følgende
Tal:

Gestapo: 152 Mand. - Schalburgmænd og Stikkere: 32 og tyske Soldater 46.

I østergades Forsamlingsbygning blev der for nogle Dage siden holdt en
Parole i Anledning af Angrebet, og ved Parolen blev der oplæst ca 60 Nav—
ne.

-0-
Omtrent alle Københavns Sagførere gik Onsdag ved l4.Tiden midlertidigt
“under Jorden”. Aarsagen var, at der fra deres Tillidsmænd var blevet
ringet rundt, at man havde Indtrykket af, at en Razzia mod Sagførerkon
torerne var igang. Sagførerne forsvandt saa en efter en, men der skete
ikke yderligere.

-0-
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For ca 1 Uge siden blev Stikkeren Jes Petersen haardt saaret udenfor Rys
senstens Badeanstalt i København, hvor han som “Viking” har sin Gang. Han
skød igen, og den ene af de to unge Mænd, der havde skudt paa ham, fik
sin Hat gennemhullet, men kom ellers intet til. Jes Petersen blev haardt,
saaret, men lever endnu.

-0-
Der er desværre stadig Blade, som tilsyneladende ikke har forstaaet, at
Generaldirektør Knutzen er en død Mand i den danske Offentlighed. Sidst
har “Fyns Venstreblad” interviewet den tidligere saa tysk-orienterede Ge
neraldirektør om Togenes Opvarmning. Som om man ikke kunde have talt med
en anden om det Spørgsmaal. Interviewet er senere blevet sendt ud gennem
Ritzaus Bureau og optaget af forskellige Blade. Kunde man da tænke sig
at bringe Udtalelser af f.Eks. Scavenius eller Gunnar Larsen? Har man
fuldstændig glemt, at Knutzen i sin Tid afslørede sig selv ved Udsendel
se af en Pjece, hvori han bl.a. erklærede, at den der ønskede Tysklands
Nederlag, ikke havde tænkt sig om. Med andre Ord vilde Hitlerrigets Sejr
og de Allieredes Nederlag efter Knutzens Mening være den bedste Udgang
af Krigen. Skulde de paagældende Blade have glemt det og de mange andre
kompromiterende Ting, kan de være overL~eviste om, at det har deres Læse
re ikke. Knutzens Navn bør ikke nævnes oftere i nogen dansk Avis.

—0-
Antonigades Politistation er blevet rømmet af Sonimerfolkene. Mon det er
Begyndelsen til en Bombeterror i Københavns centrale Del med “Berlingske
Tidende”.

-0-
Til Fru Overgendarm K.S.Nielsen, Sønderborg er der kommet Meddelelse om,
at hendes Mand er død i den tyske Fangelejr, hvortil han var blevet ført.
Liget er brændt. Overgendarmen blev knap 30 Aar gammel.

-0—
Natten mellem Mandag og Tirsdag blev Fiskerikontrollens Fartøj, der laa
i Vordingborg Havn, sprængt i Luften, hvorefter det sank. Samtidig blev
der kastet en Bombe i Fiskerieksportør Klinges Fiskehus.

-0-
Natten til Onsdag fandt en Mandfra Aalborgs Butiksværn en dræbt Mand lig
gende paa Hjørnet af Vendelbogade og Borgergade. Han var tilsyneladende
ramt af et Skud i Hovedet. Vagtmanden gik hen til Vagtlokai~t for at til
kalde Hjælp, men da han kort efter kom tilbage til Stedet, ?var den døde
fjernet.

-0-
Arrestetionerne i Nykøbing F fortsættes. I Løbet af Mandagen arresteredes
saaledes FDF-Føreren Naver, Kommunalassistent Albert Krøger, Gymnasiast
Mogens Kongstad, Vinkyper Christiansen, Poul Madsen, Farmacevt Henning
Scheel. Samtidig er flere andre forsvundet.

Havebrugskonsulent Henrik Nielsen, Holbæk er blevet arresteret af det ty
ske Politi.

I Nykøbing 5 er Kontorist Bertelsen, Kommis Zachariassen, Kontorist Carl
Petersen, Gartner David Jørgensen og Gartnermedhjælper Valter Nielsen Ar
resteret.

I Riskilde er Boghandlermedhjælper Erik Christiansen, Jørgen Lund og Leif
Villumsen arresteret af det tyske Politi.
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SIDSTE:

Sekretærerne Poul Nielsen og Svend Jørgensen, der blev anholdt under Raz
ziaen paa Det konservative Folkepartis Kontor, blev løsladt i Aftes. Det
blev betydet, at Razziaen ikke var rettet mod Kontoret, men udelukkende
mod Folketingsmand Poul Sørensen. Ole Bjørn Kraft udskrives i Dag fra
Diakoni ssestiftel sen.

-0-
Om Strejken i Esbjerg kunde der endnu til Morgen ikke oplyses noget nyt.
Telefonforbindelsen med Byen var i alt Fald endnu til Morgen afbrudt.

-0-
Den Gæst, der blev skudt ned i Aftes i “Goiddigger” er Repræsentant Jør
gensen Hansen, Stærevej 7. Liget er ført til Retsmedicinsk Institut.

-0-
Da Chauffør Svend Aage Christiansen, Emdrupvej 177 i Aftes kom cyklende
paa Frederiksborgvej, blev han ramt af et Skud i Hovedet. Han er alvor
lig saaret. Det er ikke oplyst, hvem der har affyret Skuddet.

VESTFRONTEN: Tyskernes Stilling ved Metz er blevet vanskeligere, idet
yderligere tre Forter er blevet indtaget af Amerikanerne, der tillige har
omgaaet tre andre Forter. Der med er 9 af Forterne ude af Spil. Korrido
ren, som benyttedes til Transport til og fra Fæstningen, er ved at blive
overskaaret. Nord for Metz har Amerikanerne udvidet Brohovedet over Mo—
selfioden, saa det nu danner en Helhed. Herfra fortsætter Amerikanerne
nu direkte mod SaarbrUcken. Den engelske Offensiv ved Venlo fortsætter
med Held. Brohovedet over Kanalerne er betydelig udvidet, og Englænderne
staar kun 4 km fra selve Maasfloden, hvor man venter, at den stærkeste
Modstand vil sætte ind.

ØSTFRONTEN: øst for Budapest har Russerne tilføjet Tyskerne et haardt
Nederlag, idet Jasperny har maattet opgives. Alle tyske Tropper i Nord-
ungarn har maattet trækkes tilbage, og samtidig er Vejen fra øst ogsaa
aabnet mod Budapest, der nu trues naade fra øst og fra Syd. Ved Miskoic
har Tyskerne maattet trække det 7.ungarske Armekorps tilbage fra Kampene,
idet man ikke kunde stole paa Officererne. Korpsets Stabschef er flygtet
med sin Flyvemaskine til Russerne medtagende vigtige Papirer.

I selve Budapest bliver Stillingen mere. og mere panikagtig. Man frygter
nye Uroligheder, og hele Rationeringen er brudt sammen. Regeringen har
endog maattet ophæve Rationeringen af Tekstilvarer. Forretningerne bliver
ligefrem stormet af Befolkningen, og saasnart Lagrene er udtømt, lukker
de.

Paa den sydlige Front har albanske Partisaner besat Byen Elbasan, og af
hele Albanien har Tyskerne nu kun besat et ganskelille Distrikt omkring
Scutari.

HITLER: Man faar et nyt Bevis paa, at der er noget galt med Hitler, idet
al Orlov er blevet inddraget for Hitlers Livvagt. Mandskabet maa ikke
forlade Kasernen, selv om de ikke har Vagt. Der maa ikke komme Besøgende
til Kasernen, og Mandskabet maa ikke tale med nogen almindelige Folkefæl
ler. Der idømmes meget strenge Disciplinærstraffe, hvis Forbudet overtræ
des. Man mener paa denne Maade, at man kan forhindre en Udspørgen af
Mandskabet om Hitlers Sundhedstilstand og Opholdssted.
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Samtidig meddeles det, at der er Ophidselse i højtstaaende Kredse over,
at en tysk Undervandsbaad paa 1200 Tons er blevet torpederet af en en
gelsk Ubaad i det fjerne østen. Denne Ubaad, der var specielt bygget paa
Deschimag Værftet, var paa Prøvetur for at undersøge Muligheden for at
overføre nogle af de mest betydelige Førere til Japan, hvis det ikke
skulde være muligt at rejse med de specialbyggede Flyvemaskiner, der
staar parat.

LUFTKRIGEN: De flyvende Fæstninger er nu begyndt at angribe tysk Terri
torium uden Jagerbeskyttelse. Det kan oplyses, at dette ikke har faaet
de tyske Jagere til at stige op for at bekæmpe dem. I Essen kommer Luft-
angrebene nu saa overraskende, at man først naar at slaa Alarm, naar An
grebet er overstaaet. Derfor har man opstillet tre Poster med Trompeter,
der skal advare Befolkningen, men Signalet kan ikke høres ret langt.

I Berlin samledes man ifølge den tyske Folkesender, i store Grupper efter
Oplæsningen af Hitlers Proklamation og diskuterede, om den virkelig skul
de være fra Føreren. Der faldt Udtalelser som: — Hvorledes skal 1 Mill.
slet udrustede Folkestormsmænd kunne erstatte de 2 Mill, uddannede Solda
ter, der siden Juni er faldet eller taget til Fange?

SLUT
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INF bragte forleden Meddelelse om, at tyske Soldater havde “beslaglagt”
forskellige Landbrugsprodukter, bl.a. Svin paa nogle Gaarde i Nordsjæl
land. Det er første Gang, Tyskerne eller deres danske Hjælpere - man for
moder, nogle af Svinene er gaaet til Schalburgkorpset - i større Omfang
har forsøgt denne Form for “Samhandel”. Medens Tyskerne paa det politi
ske og militære Omraade konsekvent har brudt alle Aftaler og Overenskom
ster, de havde indgaaet med de skiftende danske Regeringer og derefter
med Administrationen, har de i økonomiske og produktionsmæssige Spørgs
maal i det store og hele fulgt samme Linje under hele Besættelsesperio—
den. Retningslinjerne for den økonomiske Udnyttelse af Danmarks Produk
tionsliv er blevet fastlagt ved Forhandlinger i de saakaldte blandede Re—
geringsudvalg. Fra dansk Side har man her søgt at faa Samhandelen eller
Varebyttet lagt ind i saa faste Baner som muligt for derigennem dog at
kunne udøve nogen Kontrol, da man ellers kunde frygte et fuldstændigt
Priskaos. Tyskerne var saa snedige at gøre Forsyningerne af Levnedsmid
ler til det danske Hjemmemarked afhængig af den Mængde, de selv faar her
fra. Under Forhandlingerme har de afsat en vis Mængde til Hjemmemarkedet
og krævet Resten eksporteret. Det er en Kendsgerning, at det har været
en Fordel, at man paa en Række vigtige jJmraader har faaet lagt Loft over
Priserne.
Paa den anden Side er det ikke for vore kønne øjnes Skyld, at Tyskerne
har ønsket en vis Fasthed paa disse Omraader. Det er indlysende, at de
ogsaa i det lange Løb har haft Fordel af en rolig Linje i Handelsomsæt
ningen, saaledes at de ikke som i Hol.land, Norge, Belgien og Grækenland
selv maatte paa den sorte Børs for at købe Varerne.
Prismæssigt Kaos i den indenlandske Omsætning fører automatisk Uro og
Forstyrrelse med sig paa en Række andre Omraader. Det bliver afgørende
for hele Slutfasen i Besættelsen, om det bliver Værnemagten, Partiet og
Gestapo, eller de økonomiske Afdelinger paa Dagmarhus, der faar størst
Indflydelse paa Udviklingen. Cykletyverierne, som var iværksat af Værne-
magten, skal have fremkaldt voldsomme Protester fra de tyske økonomiske
Forhandleres Side. Det fortælles endog, at selve Dr.Walter har været i
Silkeborg for at slaa i Bordet for Generalerne.
Spørgsmaalet bliver, hvor megen Indflydelse økonomerne faar? efterhaan
den som Moralen slappes. “Beslaglæggelserne” paa nordsjællaiidske Gaarde
kunde tyde paa en begyndende Opløsning i Danmark af de militære Afdelin
ger.
INF bragte for nogen Tid siden en Opgørelse over Clearingkontoens enkel
te Beløb og konstaterede oaa Baggrund af de foreliggende Tal, at det var
Samhandelen og uvedkommende Poster, som havde bragt Underskudet paa Clea
ringkontoen op paa de 2,5 Milliarder Kroner. I Fortsættelse heraf bringes
riedenstaaende en Opgørelse over Værnemagtskontoens enkelte Poster pr.
1. Oktober 1944:
Udbetalt kontant til Tyskland (hvor Pengene derefter er gaaet

hen, kan ikke kontrolleres) 1715 Mill.Kr.
til danske Entreprenører 1638 “

Indkøb af Levnedsmidler,Opførelse af Barakker 135 “

De danske Statsbaner for Befordring af Passa
gerer og Gods 158 “

Kommunerne for Gas,Lys,Leje af Boliger osv 58 “

Hoteller og Pensionater og lign 57 “ I’
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Udbetalt i Erstatninger for Beslaglæggelse af fast Ejendom. 40 Mill.Kr.
ialt 3801 Mill.Kr.

-0-
Som omtalt blev der Onsdag Formiddag etableret 24 Timers Generalstrejke
i Esbjerg. Hele Dagen i Gaar var al Forbindelse med Byen afbrudt. Byen
var afspærret fra Omverdenen, og den tyske Kommandant har erklæret mili
tær Undtagelsestilstand. Hvis over 5 Mennesker stod samlet paa Gaderne,
blev der uden Varsel skudt. Samtidig indledede det tyske Herrefoiks øver
ste Repræsentant i Byen et Felttog mod Syge, Gamle og Børn, idet han lod
Vand, Gas og Elektricitet afbryde. I Dag ser det imidlertid ud til, at
man meget hurtigt maa aabne for Elektriciteten igen. Esbjergværket er
nemlig et Led i den jyske Samleskinne, og en Del af Omegnens Virksomhe
der er afhængige af Elektricitetsforsyningen fra Esbjerg. Der var i Da
gens Løb ikke Optræk til Uroligheder af nogen Art, men tidligt i Gaar
Morges mødte det tyske Politi op hos Kommunaldirektør Hans Nielsen og
Borgmester Høyer Nielsen. De blev begge anholdt og ført til Kommandantu
ren, men efter et Par Timers Forløb blev de atter løsladt. De sidste Da
ge er der kommet tysk Politiforstærkning til Esbjerg - man mener omkring
100 Mand - og der ventes nye Aktioner mod illegale Kredse efter de 24 Ti
mers Strejke. Mange er forsvundet. Fru Isenkræmmer Karsten Petersen er
blevet arresteret af Tyskerne, fordi hendes Mand ikke var hjemme. (Evt.
nærmere om Esbjerg under “Sidste”)

-0—
“Sagfører-Razziaen” i København, som Onsdag Eftermiddag bevirkede, at de
fleste af Københavns Sagførere rømmede deres Kontorer, havde alligevel
mere paa sig end først antaget. Højesteretssagfører Aage Bay Erichsen er
saaledes blevet arresteret. Meget tyder paa, at man fra tysk Side ønsker
at sikre sig de Sagførere, der administrerer jødiske Formuer og Ejendom
me, dels for at ekspropriere dem, dels for at standse de illegale Penge—
transaktioner, som man mener foregaar mellem Ejerne i Sverige og deres
juridiske Repræsentanter her i Danmark.

-0-
Et Par unge Mennesker kom i Gaar Eftermiddags ind paa Restaurant “Skan
dia” i København. De søgte øjensynligt en bestemt Gæst, og pludselig gik
de hen mod den 26.aarige Lokomotivfører Lauritsen Petersen, Frederik den
Tredies Vej 10 i Fredericia. I næste øjeblik lød der et Par Revolverskud,
og Lokomotivføreren styrtede livløs om. I den Forvirring, der opstod,
lykkedes det Revolvermændene at forsvinde. Det viste sig, at den dræbte
Lokomotivfører Petersen var forsynet med tysk Legitimation og havde en
Pistol paa sig.

-0-
Den Mand, som tysk Politi Natten til I Gaar skød ned i “Gold Digger” som
Hævn, fordi en Hund udenfor havde gøet af en tysk Soldat, er ifølge Legi
timationskortet Repræsentant Jørgen Hansen, Stærevej 7. Han var en god
dansk Mand.

-0-
Den tyske Kriminalrat Buncke, der straks efter det engelske Luftangreb
blev kaldt til Aarhus, vendte i Gaar tilbage til København.

-0-
Det har vist sig, at Skaden paa de Skibe, som i Tirsdags blev sænket ved
Bomber ved B&W’s Værft paa Refshaleøen, er meget betydelig. Som nævnt er
de to af Nybygningerne sænket, og den tredie holdes kun flydende ved
Hjælp af Ponton’er og Wirer. Alle Skibe var bygget for dansk Regning, men
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de skulde afleveres til Tyskerne i Følge det saakaldte Hansa-Program.
-0-

Den Chauffør Sv.Aa. Christiansen, der som omtalt i Dagbladene blev skudt
ned paa Frederiksborgvej og dræbt, var ~“1edlem af DNSAP.

—0-
Det svenske “Dagens Nyheter” meddelte i Gaar, at det Billede, som tyske
og tysk—kontrollerede Blade i den senere Tid har gengivet af Hitler, der
dekorerer tyske Soldater, er taget for længe siden af Hitlers “Hoffoto
graf” Hoffmann. Billedet skal, hedder det i det svenske Blad, tjene til
at understrege Hitlers gode Helbred, men der er den Hage ved det, at ad
skillige af de Soldater, som man kan genkende paa Billedet, forlængst er
fal det.

-0-
Københavns Brandvæsen blev i Aftes kaldt til “den underjordiske” paa
Raadhuset, hvor der var kastet et Par Svovlbomber, der udviklede en kvæ
lende Røg. Brandmændene med Røgmasker fik i Hast bragt de mange Mennesker
op i det fri, og Bomberne blev uskadeliggjort. Man maa gaa ud fra, at det
er Schalburg- eller Sommerfolk, der har været paa Spil.

-0-
Der er under Krigen tjent vældige Formuer paa Eksporten af Muslingekød
fra Danmark til Tyskland. Alligevel har Eksportørerne fornylig været u
blufærdige nok til at anmode Staten om Tilskud til Fjernelse af de store
Dynger Muslingeskaller, der hover sig op ved Kogerierne. Andragendet er
naturligvis blevet afslaaet. I 1939 eksporteredes 500 Tons, men efter Be
sættelsen har Tyskland aftaget helt op mod 100.000 Tons Muslingskød.

-0-
Det meddeles, at Peter Freuchen er rejst fra Stockholm til London for
derfra at fortsætte til Vestgrønland, hvor han skal lede Administratio
nen. Han ledsages af Kaptajn Ejnar Mikkelsen, der skal assistere ham i
Vestgrønl and.

-0-
Tysk Politi foretog Onsdag Morgen en Razzia paa Meteorologisk Institut
og Søkortarkivet. Det var særlig Søkortarkivets Lokaler, man interessere
de sig for, og en Korttegner Lynge blev taget med.

-0—
Onsdag Aften blev der foretaget 4 Sprængninger paa Jernbane~trækningen
Langaa-Ulstrup, Torsdag Morgen 2 Sprængninger paa Linjen Frédericia-Tau
lov og omtrent samtidig et Par Sprængninger paa Strækningen Fredericia—
Middel fart.

-0-
Tyskerne har foretaget nogle Razziaer paa Socialkontorer i København, mu
ligvis med det Formaal at finde en Central for Udstedelse af falske Legi—
timationskort. Paa Socialkontoret i Wildersgade blev Assistent Werner
Rendsmark og paa Socialkontoret i Rosenvænget Assistent Gunnar Jensen ta
get med.

-0-
Fhv.Forstander paa Bornholms Højskole, Gamborg Nielsen, er blevet arre
steret paa Grund af “antityske” Udtalelser. - I Esbjerg er bl.a arreste
ret Kommis Poul Rahbek Hansen, Stormgade 26, Kystbetjent Ejnar Nørgaars
Rasmussen, Jyllandsgade 36 og Slagtersvend Leo Sørensen, Nørregade 33. -

I Gaar mødte Gestapomænd op paa Aalborg Amtstidendes Redaktion, hvor de
først og fremmest spurgte efter to Medarbejdere, Journalist Ole Berg og
Journalist Eigenbrod. Den første var tilstede og blev anholdt, hvorimod
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Eigenbrod ikke var paa Redaktionen. Derefter foretog Gestapofolkene i de
næste Timer en meget omfattende Undersøgelse, og først da denne var over
staaet, blev Bladets Telefoner genaabnet, og Medarbejderne fik Lov at ta
ge fat paa Arbejdet.

-0-
De Eksplosioner, der som omtalt i INF fandt Sted tidligt Tirsdag Aften
og mentes at stamme fra Minebælter udenfor Københavns Havn, ser ud til
alligevel at have fundet Sted paa Orlogsværftet, hvor to tyske Hurtigbaa
de skal være bæevet sænket.

-0-
Falcks Redningskorps blev forleden kaldt til en Ulykke paa Hanstholmvej
i København. Da Ambulancen naaede dertil, blev de to Mænd i den holdt op
af nogle Revolvermænd. De fik Ordre til at skifte Tøj med to af Mændene,
og efter at dette var sket, blev de kørt til Aaboulevarden, hvor de blev
sat af og bevogtet af andre revolverbevæbnede Mænd. Ambulancen kørte vi
dere, men efter ca halvanden Times Forløb kom den tilbage, og en ny Om
klædningsscene fulgte. Derefter tog Revolvermændene Afsked med de to
Falckfolk, som kørte Ambulancen hjem. Hvad den har været anvendt til i
de halvanden Time, er der selvfølgelig ingen, der ved.

-0-
En af de automatiske Brolæggerjomfruer, der drives ved Karbidgas, skræmte
forleden tre tyske Underofficerer fra Vid og Sans. De tre Værnemagtsmænd
kom gaaende i Istedgade, da der pludselig lød 2-3 skarpe Smeld fra Col
bjørnsensgade. Underofficererne stod tvivlraadige, saa fulgte endnu et.
Knald og nu trak den modigste af dem sin Pistol og gav Ordre til de to
andre om at gøre det samme, og rykkede derefter frem i Enkeltmandskolon
ne langs Husrækkerne. Inden de naaede Hjørnet, kom endnu to skarpe Knald.
Tyskerne blev om muligt endnu blegere, krummede sig sammen og holdt Pi
stolerne krampagtig i Skudstilling. Endelig naaede de Hjørnet. De spejde
de forgæves op af Gaden efter formodede Sabotører, Mordere eller Vanefor
brydere, og først da Brolæggerjomfruen midt oppe i Gaden gav endnu et
fornøjet Knald fra sig, gik Sandheden op for de vældige Krigsmænd.

-0-
I Tirsdags kom det paa Syrandvejen udfor NESAs Sporvognsremise og Kontor
bygning til Ildkamp mellem Gestaposoldater og 5 Mænd. To tyske Politisol
dater blev dræbt. Under den videre Forfølgelse maatte endnu en tysk Sol
dat bide i Græsset, mens samtlige forfulgte slap uskadt bort. Den• for Ty
skerne lidet heldige Episode, tog sin Begyndelse ved Hellerup Takstgræn
se, hvor en af det danskePolitis tidligere Udrykningsvogne pludselig
standsede op, og mens Føreren — en Schalburgmand - blev siddende ved Rat
tet, sprang 6 tyske Politisoldater ud og løb hen mod 5 Mænd, som stod et
Stykke længere fremme ad Atrandvejen og som ganske aabenbart var blevet
“stukket”. Tyskerne rev under Løbet deres Pistoler frem, men inden de kun
de gøre Brug af dem, lød en Serie Skud, og to tyske Politisoldater styr
tede om paa Gaden, dræbt paa Stedet. De 4 overlevende sprang til alle Si
der, idet denne Modtagelse kom ganske bag paa dem. Under de hidtidige
Razziaer paa Kaffebar’er og Restauranter og ved Meningsløs Nedskydning
af sagesløse Borgere rundt om i Byen, har ingen Danskere kunnet sætte sig
til Modværge. Denne Chokvirkning udnyttede de 5 Mænd. De forsvandt ind i
NESA’s Bygning, og da de 4 overlevende Tyskere tog sig sammen til at for
følge dem, blev endnu en Politisoldat strakt til Jorden. Derefter trak
de tre overlevende sig hurtigt tilbage, og da en passende Forstærkning
et Kvarters Tid senere naaede frem, var de fem Mand over alle Bjerge. For
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dog at gøre noget, blev Biler, Sporvogne, Cyklister og Fodgængere holdt
op og undersøgt, men Revolvermændene fik man ikke.

-0-

5 I D 5 T E:

Esbjergs Forbindelse med Omverdenen er nu helt afbrudt efter Standsnin
gen af Jernbanetrafikken i Aftes, og de Restriktioner, der er truffet fra
tysk Side, skal aabenbart være et Eksempel for andre paa, hvordan der nu
vil blive reageret overfor Strejker. Arbejderne mødte alle paa deres Ar
bejdspladser Torsdag Morgen, men ved ll.Tiden afbrød Tyskerne for Lys,
Gas, og Vand, og tvang derved Arbejderne til at gaa hjem igen. Det er be
budet, at Afbrydelsen skal vare i 4 Dage. Samtidig er der indført Spærre-
tid fra Kl.l8 til 7. Afbrydelsen af Elektriciteten rammer ogsaa en Række
andre vestjyske Byer, bl.a. Varde, og den er ogsaa til Gene for Tyskerne
selv, idet der f.Eks. ikke skal være Lys paa de tyske Flyvepladser. Situ
ationen har været drøftet i et.ekstraordinært Byraadsmøde, Oplysninger
fra Mødet foreligger ikke. Telefoncentralen og Posthuset blev som bekendt
besat allerede i Gaar Morges. Det forlyder iøvrigt, at en halv Snes Arbej
derledere skal være arresteret.

-0-
Der er i Nat sket en Bombeeksplosion paa Vjele Amts Svineslagteri. Der
blev anrettet Skade paa Bygningerne, og et Parti Konserves, der var be
regnet til Eksport, blev ødelagt. Der skal være Tale om et Parti paa
70.000 kg.

Onsdag den l5.ds. holdtes et Møde i “Borgernes Hus” i København. Ved Ind
gangen blev man opfordret til at lægge Vaabnene i Garderoben. Mødet skal
være indkaldt af Krenchel og havde til Emne “Danmarks Forsvar”. Krenchel
havde forsøgt at faa en Taler fra Forsvarsministeriet, hvad der selvføl
gelig ikke kunde lade sig gøre, og saa indbød han, som han selv udtrykte
sig “en Modstander”, Kaptajn Sommer. Paa Mødet blev der af en anonym Til
hører (Krenchel?) stillet Kaptajn Sommer nogle Spørgsmaal, hvoraf vi næv
ner de interessanteste.
Spørgsmaal: — Hvad er Jyllandsvoldens Betydning? Svar: - Je.g har aldrig
spekuleret derover, men jeg regner det for et interimistisk~Bolværk og
et mulogt Udgangspunkt for et Modangreb. - Sp.: - Gør De nogen Indsats
mod Bolchevjsnien ved at oprette Korps herhjemme” Sv: - Ja. Korpsets Opga
ve er af ren militær Art og sorterer under det tyske Luftvaaben. Det har
ingen indre politisk Betydning, ingen Politiopgaver, har aldrig foretaget
Arrestationer og har ingen Forbindelse med Gestapo. Muligvis har enkelte
af Folkene privat Forbindelse med det tyske Politi, men det kan Korpset
intet Ansvar have for. Heller ikke under Generalstrejken spillede Korp
set nogen Rolle. Det er udelukkende til Støtte for Værnemagten. - Sp: -

Hvordan ser De paa Bortsprængningen af tomme Villaer? - Sv: - Korpset har
intet med dette at gøre. Kaptajn Sommer mente iøvrigt, at Tyskerne havde
udvist en Optræden, der var uhyre large og vist en Hensynsfuidhed, som
intet Land i Verden vilde gøre dem efter. Tyskernes Optræden var sammen
lignet med Englændernes og Russernes Optræden i de besatte Lande præget
af Mildhed og Overbærenhed, som forgæves vilde søge sin Lige i Verdens-
historien. - Sp: - Arbejder Sommer- og Schalburgfolk sammen? — Sv: - Ab
solut Nej. - 5p: - Hvad Forskel er der paa Sommers Korps og Schalburg?
- Sv: - Jeg har selv været i Schalburgkorpset og vil derfor ikke angri—
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det, men jeg forudsaa Udviklingen og trak mig derfor tilbage. — Sp: Hvil
ken Indflydelse vil en allieret Sejr faa for Sommers Korps? — Sv: — En
allieret Sejr vil betyde total Udslettelse for Sommers Korps saavel som
for alle tyske og tysksindede Mennesker. Hele Tyskland vil blive depor
teret til Sibirien. - - Endvidere fremkom Kaptajn Sommer med følgende af
Interesse: Saavel Schalburg- som Sommerkorpset bliver finansieret fra
tysk Side. Han ansaa Krigen mod England for lige saa vigtig som Krigen
mod Rusland, og var derfor trukket itysk Uniform den 3O.Oktober 1941,
altsaa før Krigen mod Rusland. Han mente det absolut rimeligt, at Danmark
finansierede Krigen paa dansk Territorium. Han indrømmede, at hans egen
Stilling var uhyre vanskelig, men han tog gerne det Martyrium for at han
og hans 4vleningsfæller èfter Krigen kunde virke som Garanter for Danmark
i det nye Europa.

Det er en køn Samling Vaas, Sandhedsapostlen Krenchel her har faaet at
løbe med. Aandrighederne vil sikkert i let bearbejdet Form fremkomme i
hans næste Radiocauseri. - Kaptajn Sommer har set Skriften paa Væggen,
og Krenchel skal efter Krigen udstilles i Bur i Zoologisk Have sammen med
de andre Kamæleoner. - Mødets hele Tilrettelægning og Forløb kan karakte
riseres som Børneleg i Sandkassen.

-0—
Et Par Hundrede danske Arbejdere forsynet med Skovle og Spader rejste
Onsdag Form. gennem Korsør paavej til Sønderjylland. — Tyskerne skal ø—
jensynlig nu til at anlægge en Befæstningslinje langs Sjællands Store
bæltskyst, som de har gjort i Jylland, og som de er i Færd med ved Fyns
Kyst. Der er i de sidste Dage kommet store Cementmængder ud til Kysten
lige Nord for Korsør, og Tyskerne har forsøgt at hverve nogle Arbejdere
til at udføre Arbejdet der paa Stedet.

‘VESTFRONTEN: Storoffensiven paa Vestfronten er nu under fuld Udvikling.
Langs hele Fronten fra Maas-Buen til den svejtsiske Grænse raser Kampene
nu med største Heftighed, efter at Amerikanerne i Gaar udvidede Offensi
ven til ogsaa at gælde Frontafsnittet fra Luxembourg til Maas. Angrebet
begyndte i Aachen—Omraadet med mægtige Flyverangreb. Over 1000 svære Bom
ber sattes ind mod Eschweiler-DUren—Omraadet og begravede de tyske Stil
linger i et Haglvejr af eksploderende Bomber. Dernæst sattes meget svære
Tankstyrker ind, og endnu knap 1000 Bombemaskiner gik til Angreb mod DU
ren—JUlich Omraadet, hvor alle tyske Forstærkningskolonner blev sprængt,
før de naaede Frontlinjen. Tyskerne har overalt maattet vige overfor den
mægtige materielle Indsats, men den allierede Fremgang er endnu ikke af
sensationelt Omfang, 3-5 km i Gennemsnit efter det første Angreb. Ved
Metz og i Lorraine fortsættes Kampene med største Haardhedm og i Tysker
nes Disfavør. Tilbagetogskorridoren fra Mets er nu indsnævret til 5-10
km, og Amerikanerne er rykket helt frem til Byen Wessen ved Mosel. Syd
for Metz har Tyskerne maattet rømme Mörchingen, og Offensivkilen mod
SaarbrUcken skyder sig stadig længere frem.

ØSTFRONTEN: Den russiske Offensiv øst for Budapest har nu bragt et nyt
tysk Støttepunkt i Søgelyset. Det er Byen Hatvan, ca 20 km øst for den
ungarske Hovedstad. Der raser nu Gadekampe i denne By, hvis Betydning i
det tyske Forsvar er overordentlig stor. Længere Sydpaa har den russiske
Offensiv mod FUnfkirchen mod Vest over Donau gjort nye Fremskridt. Der
er Gadekampe i Byen Batina. Szalasi-Regeringen har ladet det ungarske

Side 7. INFORMATION Nr. 336. 17.Nov.44. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr. 301.

Folk vide, at Budapests fuldstændige ødelæggelse er helt sikker. En Ap
pel til den tyske øverstkommanderende om at gøre Budapest til aaben By
er blevet afslaaet, og i Stedet for har Tyskerne proklameret, at Byen vil
blive forsvaret Hus for Hus og Gade for Gade. Warszawa og Aachens Eksem
pel viser, hvad det betyder.

HIEREN OG PARTIET: Den nye tyske Forordning, som “giver Medlemmer af Vær
nemagten Lov til ogsaa at være Partimedlemmer” , har medført en febrilsk
Aktivitet, dels i Hæren, dels paa Partikontorerne. Baade i Uddannelses-
lejrene og i hele Hjemniehæren er man gaaet i Gang med at danne Particel
ler i hver eneste Hærafdeling. Medlemsskabet af Partiet skal indtegnes i
hver Soldats Soldaterbog, og paa Partikontorerne er man nu i Gang med at
finde ud af, hvilke Soldater, der er Nazister. Det har store Vanskelig
heder, idet langt de fleste Partikartoteker er blevet ødelagt under Luft-
angrebene. Det synes ikke at kunne forhindres, at Soldaternes Medlemsskab
bliver ganske Illusorisk, idet det ventes, at ogsaa Modstandere af Parti
et vil melde sig som Medlemmer og saaledes gøre hele Ideen meningsløs.

TIRPITZ: Under det allierede Luftangre~ paa Slagskibet Tirpitz var ikke
en eneste tysk Jager paa Vingerne. Tyskerne har ellers i længere Tid haft
Elite-Jagerflyvere stationeret i Nordnorge, men Flyverne mangler fuld
stændig Benzin. To Tankdampere, som har forsøgt at efterkomme Anmodnin
gerne om Benzin er begge blevet sænket ved den nroske Kyst, før de naae
de frem.

SVIEVEFLYVERBOMBER: Paa den tyske Flyver-Uddannelsesstation Kuppelberg
har man i den sidste Tid foretaget Forsøg med Svæveflyvere som Bombema
skiner. Svæveflyverne bliver slæbt efter Motorflyvemaskiner og sluppet
løs i Nærheden af Maalet, som skal kunne angribes helt lydløst. Glideren
gaar naturligvis tabt.

Gestapo har i Gaar afhentet Tegnersken Gerda Ploug Sarp og handes Mand,
Otto Sarp, Familiens Husassistent og nogle andre Personer, som opholdt
sig i Familiens Villa Rygaardsvej 65 i Hellerup. Naboerne blev vækket
ved, at der lød høje Raab om Hjælp og Skrig fra Villaen, da~Arrestatio
nerne fandt Sted. Hvad der er foregaaet i Villaen, er det uL~uligt at faa
nærmere Olysninger om i øjeblikket, da Villaen siden har været som uddød.

SLUT
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Et af de dristigste Vaabenrøverier, der er udført herhjemme under den
tyske Besættelse, blev i Gaar gennemført paa Hærens Vaabenfabrik paa A—
mager Boulevard, hvor bevæbnede Sabotører hentede ikke mindre end 1200
Maskinpistoler med tilhørende Ammunition. Enkeltheder i denne dristige
Aktion er endnu ikke klarlagt, men efter hvad der foreligger oplyst, kom
nogle “Murerarbejdsmænd” i Gaar Eftermiddags kørende til Geværfabrikkens
Port, hvor de forklarede de tyske Vagtposter, at de skulde udføre nogle
Reparationsarbejder. Vagten spurgte, hvor disse Reparationer skulde fore
tages, og ilMurerrieu svarede, at det var paa Bygning C, hvor en Skorsten
skulde repareres. Derefter blev Porten aabnet, og i Løbet af kort Tid var
Lastbilen læsset med en Del Kasser, der indeholdt Maskinpistoler og Am
munition. Kasserne skulde netop have været afsendt til Vestfronten. Da
Bilerne atter kører frem til Porten, bliver den beredvilligt aabnet af
de tyske Vagtposter, og paa Langebro optog man en Del Folk, som for en
Sikkerheds Skyld havde holdt Vagt der. De var dog ikke kommet i Aktion
af den gode Grund, at Tyskerne ikke havde fattet den ringeste Mistanke.

-0-
Fredag var der fuldstændig roligt i Esbjerg, Hele Byen flagede paa halv
Stang i Anledning af de to dræbte. Alle, de arresterede er sat paa fri
Fod, og Butikshandelen gik normalt indtil Ki.l6. Byraadet holdt Møde he
le Dagen i Gaar og fik under Forhandlingerne med den tyske Kommandant
Løfte om, at Strøm, Gas og Vandtilførslerne vilde blive aabnet Lørdag
Morgen - altsaa i Dag - hvis ikke nye Episoder indtraf. Fra Ki.li i Gaar
Formiddags solgtes der atter Biletter til Esbjerg, og man kunde komme ind
og ud af Byen uden Ausweis. Det er tvivlsomt, om Bladene i Esbjerg udkbm
mer før Mandag. Det er Stiftamtmand Herschends Medarbejder i Silkeborg,
Arntsful.dmægtig Lund, der er kommet til Esbjerg fra Silkeborg og har for
handlet med Tyskerne. De Arbejderledere, der har været arresteret indtil
i Gaar, er bi.a. Formanden for Fællesorganisationen i Esbjerg, Robert
Larsen, der samtidig er De samvirkende Fagforbunds Repræsentant i Vest
jylland. Af Byraadsmedlemmerne har desuden Byraadets anden Viceforniand,
Landsretssagfører Krebs været anholdt af Tyskerne. Torsdag Aften og til
langt op paa Fredag Formiddag var baade Herning og Opland uden Strøm.De
andre Byer, Varde, Ringkøbing og Holstebro klarede sig, lidt bedre men
Landdistrikterne iaa i Mørke mange Steder. I Løbet af Fredagen fik man
Hjælp fra Elektricitetsværkerne i Odense, og Haderslev, og ~ivis der ikke
aabnes for Strømmen i Dag, haaber man, at denne Hjælp kan fortsættés. -

I Løbet af Fredagen fik Statsbanerne en enkelt Maskine igennem med et Par
Godsvogne, i hvilke Jernbanefolkene i Bramminge havde indladet 150 Kød—
pakker fra København. I Bramminge var der store Ophobninger af Gods, og
al Godstrafik maatte aflyses til Esbjerg, fordi man ikke havde Plads til
Godset i Esbjerg. Alle Lokomotiver i Byen stod paa Stationen uden Fyr.
100 Rejsende til Esbjerg maatte overnatte paa Bramminge Station Torsdag
Aften i tomme Jernbanevogne. Paa Flyvepladsen ved Esbjerg var air Arbej
de afbrudt i Gaar Fredag.

-0—
Sænkningen af Hansa—Baadene paa B&W har vist sig’ at være sket i rette
Tid. Tyskerne beslaglagde nemlig i Gaar en Hansabaad, der var lige ved
at være færdig for dansk Regning paa Helsingør Skibsværft.

-0-
Den formodede Lokomotivfører fra Fredericia, der blev skudt i “Skandia”
i København, er nu identificeret som den berygtede Stikker Andreas Lau
ritsen Petersen. Blandt hans “Fortjenester” kan nævnes Angivelse af en
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halv Snes gode Danske, som sigtes for Meddelagtighed i Sabotagen paa
Riffelsyndikatet. Denne Bloddaad indbragte ham 50.000 Kr. Endvidere hav
de han Andel i Nedskydningen af Vagtmester Juhl Jensen og Kriminalbetjent
Christoffersen i Snekkersten — Lauritzen Petersen var selv fra Snekker
sten - og fra de allersidste Dage kan nævnes Nedskydningen i Vestergade
af cand.pharm. Damgaard og Assistent Steffen Johansen - det besørgede
Lauritzen Petersen selv.

—0-
Cand.polit. Henning Balsgaard, der har siddet arresteret.i Sverige som
Krigsforbryder efter sin Flugt for Halvanden Maaned siden, skal nu - ef
ter hvad det svenske Underigsministerium har bestemt - udvises af Sveri
ge. Dette vil antagelig sige, at han maa vende hjem til sine forhenværen
de Venner Tyskerne. At de er “glade” for ham, fremgik af den tysk-kon
trollerede danske Radioa vanvittige Aften under Navnet “Aktuel Ugerevy”
i Aftes. Her erklærede Speakeren, at Henning Dalsgaard efter Udvisningen
af Sverige sikkert vilde søge Asylret i England eller Rusland. I Danmark
havde han nemlig følt sig truet. Vi kan tilføje, at han næppe opnaar
denne Asylret, og derefter er der altsaa ikke andet at gøre for ham end
at vende tilbage til Danmark. Han kan vente en overmaade “hjertelig” Mod
tagelse fra alle Sider. - Interessant nok er hans gode Ven, tidligere
Presseattache Dr.Meisner, der i sin Tid benyttede Henning Dalsgaard som
“Overcensor” overfor den danske Presse og som Angiver overfor danske
Journalister, netop i disse Dage ankommet til København. Om han formaar
at gøre noget for sin Ven Dalsgaard, er dog vist tvivlsomt.

—0-
I Kastrup Lufthavn har man i de sidste Dage været ude for en betydelog
Aktivitet. Der skal efter Forlydende gøres Plads til 200 flermotores Bom
bemaskiner og 400 Jagere. Formaalet med denne Styrke er ukendt.

-0—
Sc.Aa.Chtistensen, der som omtalt i INF blev dræbt ved Pistol—
Frederiksborgvej, var Chauffør paa Shelihuset. Han har i længere
sig truet.

-0-
En Bombe blev forleden af en ukendt Mand kastet ind gennem Døren til
“Frostbar” paa Vestre Boulevard. Skaden var ubetydelig, men de 6—7 Gæ
ster, der opholdt sig i Baren, fik et Chok.

-0-
Vagtværnet bevogter nu Københavns Folkeregister i Gyl..denløvesgade. Efter
Lukketid er der en Styrke paa 15 Mand, der stadig gaar rundt i Bygningen.

-0—
3 Arbejdere, der i Onsdags arbejdede i Nærheden af Trenderup ved Ribe,
gik forleden gennem et tysk Minefelt for at hente nogle Redskaber. De
blev alle tre saaret af en ekspioderende Mine. En af dem, Willy Kjestrup,
Ribe, er nu død.

-0-
Natten til Torsdag naaede Schalburgkorpsets Terrorgruppe Viborg. En Bom
be eksploderede i St.Matthiasgade Nr.62, i en Ejendom tilhørende Jens
Madsen. Her findes en Kolonnade med Butikker, og de blev alle raseret.
Ogsaa paa den anden Side af Gaden skete der alvorlig Skade i flere Bu
tikker.

-0-
I den danske Radioudsendelse fra London Fredag Aften oplæstes følgende:
“Vi har modtaget følgende Budskab fra den britiske Nyhedstjeneste: - Vi
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ønsker at give Udtryk for vor dybe Anerkendelse af den virkningsfulde
Maade, hvorpaa Meddelelser om Begivenheder i Danmark, navnlig angaaende
Modstanden, bliver bragt til den frie Verdens Kundskab. Intet andet Land
med en tilsvarende geografisk Beliggenhed har overgaaet denne Rekord. De
modige Danskere, hvis Arbejde falder indnfor den illegale Presse eller
anden Form for illegal Nyhedstjeneste, kan være forvisset om, at deres
Arbejde bærer Frugt, idet det sætter De forenede Nationer i Stand til at
forstaa den danske Kamps sande Karakter.”

INFORMATION lader hermed denne Tak gaa videre til vore Medarbejdere, vo
re Korrespondenter Landet over, og de Mænd, der sørger for, at vore Ny
heder naar frem til svemsk og engelsk Presse.

-0-
Ingeniør Martins, Konstruktøren af “den danske Folkevogn”, der forleden
Dag fejredes trespaltet paa “Berlingske Tidende”s Forside, lod sig Fre
dag Aften interviewe af den nazistiske Radioavis og udtalte bl.a. en hel
Masse Sludder om sin Vogns “sociale” Betydning for Arbejderne osv. Hr.
Martins bør ikke mere fejres i de danske Blade. Hans politiske Fortid er
ligesaa tvivlsom som hans Vogns Fremtid.

—

Tyskerne er begyndt at interessere sig for Adresserne paa de danske Offi
cerer, der i sin Tid var internerede i Nordsjælland, bl.a. paa Marien
lyst Badehotel. De har forespurgt forskellig Steder, men tilsyneladende
uden Resultat. Disse Oplysninger bør tjene som en Advarsel.

-0—
I den sidste Tid har Stikkerne ikke blot alene udfoldet deres Virksomhed,
men har ogsaa sat Familiens øvrige Medlemmer i Arbejde. I flere køben
havnske Skoler har de større Elever i Mellemskolen, hvis Fædre lever af
Stikken, selv stukket blandt de mindre Elever, hvis Familie har taget
Del i Frihedsarbejdet og har været tvunget til at gaa under Jorden. Dis
se Mellemskolestikkere udfritter de mindre Elever om, hvor de bor, om de
ser noget til deres Fader - eller rnaask~e er det en Broder — og ofte an
vender de Trusler for at faa de mindre Børn til at fortælle noget, som
de kan referere til Stikkeren hjemme, der saa giver det videre til Ty
skerne. Det er en ny Taktik, Stikkerne er begyndt paa, og der advares
kraftigt imod den. - Tyskerne har ogsaa begyndt et nyt Stikflersystem un
der Sporvognsrazziaer. Man placerer en 4-5 Stikkere i en Spbrvogn, og
naar Razziaerne er overstaaet, er der som Regel en eller anden af Passa
gererne, der udtaler sin Harme over de tyske Undertrykkere. Saa blive
Sporvognen standset et Par Stoppesteder fremme paa Linjen, og Tyskerne
entrer paa ny Vognen, hvorefter Stikkerne udpeger de Mennesker, der har
udtalt sig ufordelagtigt om Tyskerne.

-0-
Om Begivenheden, der førte til Sprængning af Skodrider Krarups Skovrider—
gaard kan yderligere oplyses. Der blev nedkastet to Kasser Vaaben med
Faldskærme. Disse griber ind i hinanden under Faldet mod Jorden, hvorved
den ene Kasse bliverknust og Vaabnene spredt ud over Skoven. Den anden
Kasse kommer helt ned og bliver afhentet af rette vedkommende. - Nogle
Dage efter skulde der være Klapjagt, og under denne fandt Klapperne en
hel Del Vaaben hængende rundt om i Skovens Træer. Rygterne naaede efter
haanden Tyskerne, og de troede, at Skovrideren var med i Foretagendet og
foretog en Husundersøgelse. De fandt ingen Vaaben, men derimod to Politi
betjente, der tilfældigvis opholdt sig i Skovridergaarden i det paagælden
de øjeblik. Skovrideren og hans Kone lykkedes det at undslippe. Tyskerne

Chauffør
skud paa
Tid følt
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beordrede Husassistenten til at servere Kaffe for dem, og derefter gav
de Besked om, at Skovridergaarden skulde rømmes, hvorpaa de foretog
Sprængning. Skovrideren havde intet haft med Vaabenmodtagelsen at gøre
og Betjentene heller ikke.

-0-
“Frie Nation” ønskér omgaaende Forbindelse med “Danskeren’.

-0-
Det tyske Militær har paa Frederikssund Andelssvineslagteri beslaglagt
Svin efter samme Princip som ved “Cykleopkøbene”. Udenrigsministeriet
har protesteret kraftigt overfor dette klare Brud paa Aftalerne om tyske
Troppers Forsyning her i Landet, og de tyske økonomiske Afdelinger paa
Dågmarhus er ogsaa lidt betænkelige ved Situationen, da man frem fOr alt
ønsker “Fred og Ro” til at plyndre Landet.

-0-
De tyske Militærmyndigheder har stillet Krav om at faa leveret 13.700

m3 Træ. Det skal bruges til Forarbejdning af i Mill. 4-5 m lange Pæle
samt store Mængder mindre Pæle. Hvis Leverancen skal gennemføres, maa
Træet tages fra den Bestand, der i det kommende Aar skulde forsyne os
med Gavntræ.

-0-
Der har fornylig været sat et Arbejde igang paa at faa dannet et Selskab
til Opkøb af Varer i Tyskland. Det drejer sig om Varer, som var beregnet
til Eksport til Balkanlandene. Tysklands store Eksportplaner m.H.t. det
te Marked er blevet til Lamperøg paa Grund af den militære Udvikling. Det
er dog ikke lykkedes for de Kræfter, der har været i Bevægelse at opnaa
en Ordning, ogsaa de danske Myndigheder har sat sig imod dem, for det
første fordi der findes en Aftale med den tyske Regeringsdelegation om
Levering af en Række af disse Varer, navnlig Tekstilvarer, og for det an
det fordi de Priser, vi hidtil har betalt, ligger under de Priser, Bal
kanlandene var tvunget til at give.

-0-
I Øjeblikket ligger der to tyske Handelsskibe hos B&W paa Refshaleøen.
Skibene, “Magdalene Finken” og “Emstrom” er hver oaa 12.000 Tons. De lig
ger til Reparation. Efter Eksplosionerne forleden blev Tyskerne aabenbart
bange, og i Løbet af Fredagen blev “Emstrom” slæbt til Langelinje. Da
nogle af Værftets Arbejdere, som var beskæftiget ved deete Reparations
arbejde, Torsdag Morgen mødte paa Arbejdspladsen, blev de omringet af ca
30 Gestapofolk og Politisoldater, der kommanderede Hænderne op, hvoref
ter Arbejderne blev visiteret. De maatte staa med Hænderne i Vejret i op
mod en Time, og da Tyskerne ikke fandt noget usædvanligt, blev den leden
de Officer aabenbart rasende og udslyngede den Trusel, at hvis der ofte
re skete Bombeattentater paa Skibene hos B&W, vilde der bieve pillet 100
Arbejdere ud og skudt. Med den Trusel hængende over Hovedet vilde Arbej
derne ikke genoptage deres Gerning igen, og Tillidsmændene underrettede
Værftets Ledere, hvorefter Medlemmer af Direktionen kom tilstede. Der
blev da optaget Forhandlinger mellem Ledelsen og den tyske Admiral Me
witch, der atter forhandlede med Politigeneral Pancke. Under Forhandlin
gerne erklærede Pancke, at Truslen om at skyde 100 Arbejdere maatte staa
for den rasende Officers egen Regning. Derefter betragtede man Udtalel
sen som “taget tilbage”, og Arbejdet blev genoptaget, men Tyskerne holder
stadig Vagt ved Skibene.

-0-

Side 5. INFORMATION Nr.337. 18.Nov.1944. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.302.

General Panckes Haandlangere fortsætter deres velsignelsesrige Virksom
hed: Kampen mod døde Ting. I Gaar sprængte Tyskerne Søriderstrup Sæbefa
brik ved Holbæk i Luften. En Stikker havde udleveret Sæbefabrikant Hansen
til Gestapo, og Sigtelsen mod ham gik ud paa, at han opbevarede Vaaben i
sin Virksomhed. Ved Ransagningen fandt man ikke Vaaben, men alligevel
blev der anbragt Bomber i Fabriksbygningerne, som blev jævnet med Jorden.

-0-
Torsdag Morgen passerede en ny Fangetransport Syd paa gennem Nykøbing
Falster. Efter hvad Øjenvidner oplyser, bestod den af Udrykningsvogne og
enkelt lille tysk Pérsonbil. Onsdag var Storstrømsbroen spærret for al
Trafik.

-0-
Efter at det blev opklaret, at Bankrøverne i Helsinge, der blev forfulgt
og indhentet af denlokale Befolkning, var Marinevægtere i tysk Tjeneste,
har Tyskerne interesseret sig stærkt for denne By. Ikke mindre end 12
Helsingeborgere er blevet arresteret i Løbet af det sidste Par Uger.
Sidst er det gaaet ud over Maskinhandler C.Crone Nielsen. Anklagerne mod
ham er mildest talt tvivlsomme, og den egentlige Baggrund for Arrestatio—
nerne er naturligvis, at Befolkningen handlede saa resolut under Bankrø—
veriet og overfor Offentligheden fik ført Bevis for, i hvilke Kredse, man
skal søge Revolverrøverne. En Meddelelse forleden Dag om, at der var ud
betalt Dusør fra Banken til et Par Helsingeborgere, blev trukket tilbage
af den tyske Censur.

-0-
I Følge Undersøgelser, der er foretaget efter Bokseren Carl Andersens
Død ser det ud til. at han har følt sig truet fra saavel Schalburgkorp—
set som fra Patrioternes Side. Umiddelbart før det dræbende Skud blev han
forfulgt af nogle Revolvermænd. Han løb op i en Ejendom i Jægergade, hvor
hans Moder boede oggennem hendes Lejlighed løb han ud paa Køkkentrappen.
Her vilde han tage Ladegreb paa den ene af de to Pistoler, han havde ta
get fra Schalburgmændene paa “Broadway” paa Fælledvej. Umiddelbart efter
lød Skudet, og Projektilet gik gennem Munden og ud i Tindingen.

-0-
Det viser sig nu, at den Mand, der blev dræbt i “Golddigger” forleden
Aften efter Optrinnet med “den patriotiske Hund” udenfor Kafeen, var den
3O—aarige Politibetjent Charles Werner Schaufuss, Stærevej~7, og ikke som
det fremgik af hans Papirer en Repræsentant af andet Navn. ‘Schaufuss blev
skudt i Nakken.

-0-
Onsdag Eftermiddag blev Kriminalbetjent Henning Lange, der indtil den 19.
September gjorde Tjeneste ved Kriminalpolitiet i Hellerup, anholdt paa
Gaden af det tyske Politi. Han skulde møde en Mand paa et bestemt Sted og
formentlig er denne Mand blevet skygget til Stedet. Episoden understre
ger, at man skal være forsigtig med at mødes paa Gaden, forsigtig med Af
taler og Mødesteder, ikke mindst pr.Telefon.

-0-
Gestapo i Aalborg har som nævnt arresteret Journalist Ole Berg, Aalborg
Amtstidende, mens han var paa Bladet. Da han var ført bort, vendte Ty
skerne tilbage og holdt et 3 Timerlangt Forhør over de øvrige Medarbej
dere. Det viste sig, at man søgte en bestemt Mand, og man medbragte en
Mand i Lænker, som skulde udpege denne. Han var imidlertid ikke tilstede
og kunde derfor heller ikke genkendes, hvilket fik Gestapofolkene til ra
sende at udbryde, idet de pegede paa de tilstedeværende. Saadan en Sam
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ung Forbrydere”. - Der blev derefter iværksat en Eftersøgning efter
Billeder af Medarbejderstaben, og herved fandt man ved Fangens Hjælp en
delig den “eftersøgte” Journalist Eigenbrodt - der altsaa havde faaet
Lejlighed til at gøre sig usynlig før Razziaen. Eigenbrodt jages nu over
hele Aalborg, mens Ole Berg er frigivet.

-0-
Den tyske Nervøsitet i Aarhus er saa stor, at de tyske Soldater bliver
dirigeret i Beskyttelsesrum med fuld Oppakning, naar der blæses Alarmtil
stand. - Gestapo i Aarhus “kigger” i disse Dage paa Hotel “Kragelund”,
som foreløbig er blevet beslaglagt.

-0-
Til Nr.6: Da der er benyttet en Omvej, er Brevet om Mødet først kommet
Redaktionen i Hænde Lørdag Morgen.

-0-
Sabotagen mod Vejle Andelssvineslagteri var udelukkende rettet mod et
stort Konservesparti, som Tyskerne havde liggende her. Skaden andrager
mellem 3-400.000 Kr., mens Skaden paa Bygningerne kommer op paa Ca.
100.000 Kr.

—0—
Der advares mod en Mand ved Navn Max Nielsen, tidligere Portner paa Sund
by Hospital.

-0-
Følgende Abonnenter kan vente Besøg den 20 og 21.Nov: 309, 321, 357, 403,
451, 413. - Den 22.Nov. kan 75—161-390 vente Besøg.

Specielt til 126: Den omtalte Adresse kan anvendes til Korrespondance.
-0-

SÆRMELDING:(Fredag) Hilsen til Jonathan, Laurits, Keith, Pedro, Nielsine,
Stefan, Gert, ????? Severin, Edwin, Frantz, Irwin, Louis, Hilary, Rem—
hold, Ronald, Per, Max, Mizzi, Odette, Ida, Erik, Hugo, Evelyn, Hector,
Louise, Roger, Ole, Nicolaj, Tønnes, Winston, Spencer og Marie. Kapella
nen har kolde Fødder, Grosseren ernysgerrig.

VESTFRONTEN: Alvorligst ser Situationen ud for Tyskerne i Rummet mellem
Aachen og DUren, hvor en af Siegfriedlinjens vigtigste Nøglestillinger,
Eschweiler, er stærkt truet. Amerikanerne er gaaet Sydøst om Byen og dens
Fæstningsværker. Den sidste Modstand i Stoilberg er brudt. Ved Geilen
kirchen har Tyskerne forgæves søgt at gennemføre Modangreb, Amerikanerne
er tværtimod gaaet videre frem og staar 9 km inde paa tysk Territorium.
Amerikanerne kan indsætte den ene Panserafdeling efter den anden, og Ma—
teriellet er stærkt overlegent. Videre er der alene paa denne Del af
Fronten 2.000 Stk. Artilleri, der skyder de tyske Forbindelsesveje søn
der og sammen. Situationen her er saa alvorlig, at man vil forsøge at fø
re den sidste tyske strategiske Panserreserve frem, tre SS-Panserdivisio
fler, der har været holdt i Reserve i Westfalen. I det nordlige Afsnit ud
for Venlo er Englænderne naaet til Maas over en bred Front. Ved Metz er
Amerikanerne trængt ind i Forstæderne, hvor der raser heftige Gadekampe.
Tyskerne er ved at bygge Barrikader inde i selve Byen. Ud for Saar er A
merikanerne gaaet frem og er igennem Maginotlinjen og staar halvanden km
fra Grænse.

ØSTFRONTEN: Overlegne Sovjetstyrker gaar frem i det nordlige Ungarn og
er ved at drive en stærk Kile ind mellem de nordlige og sydlige tyske
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Styrker. Den 8. tyske Arme er paa Tilbagetog mod Slovakiet, hvor den vil
komme i Klemme. Styrkerne Syd for Budapest gaar ogsaa frem, og man er ved
at naa saa vidt, at man kan foretage det koncentriske Angreb mod Hoved
staden. Storoffensiven langs hele Østfronten venter Tyskerne indledet me
get snart.

HITLER OG HIMMLER: Nogen endelig Opklaring har man ikke faaet med Hen
syn til Hitler, men alt tyder paa, at Hitler er sat definitivt ud af
Spillet, og at der ikke vil gaà lang Tid, før Himmler ogsaa af Navn bli
ver Tysk- øverste Herre. Himmler søger allerede nu at erstatte fremtræ
dende Generaler med Politiofficerer, hvis Skæbne er knyttet til hans e
gen. Saaledes har han endog i Graz haft en Konference med to Gauleitere
om, hvem der skulde føre Kommandoen for Østrig, der nu er i Farezonen.
Han havde ikke villet tilkalde Værnemagtens to Gaukommandanter til Mødet.
Valgt bliver den tidligere Politiofficer fra Serbien, SS-GruppenfUhrer
Meissner, Generalløjtnant i Politiet.

ANTWERPEN: Antwerpens Havn er nu taget i Brug af de Allierede, saa Be—
skydningen af Havnen med V.l og V.2 kan ikke være saa slem.

VESTRHIN MAA OPGIVES: Der er truffet alle Forberedelser for at sætte
den stærkeste Kraft i Arbejdet paa de nye Feltbef&stninger Øst for Rhi
nen, da man bestemt regner med at maatte opgive hele Distriktet paa den
anden Side af Floden.

5 I D 5 T E:

Endnu i Morges var der ikke Telefon- og Telegrafforbindelse med Esbjerg.
Det var ventet, at der i Dag vilde blive lukket op Gas, Lys og Vand, men
endnu tidligt i Formiddags var dette ikke sket.

Aarhus Stiftstidendes Tegner Asger Muchitsch er i Aftes forsvundet paa
paa hjem fra en Premiere paa Aarhus Teater. Man frygter, han er skudt
ned i en Sidegade i Nærheden af Bladet. Fra Gaden er der hørt Halvraab
og efterfølgende Skud og senere en Ambulance. Ambulancen ha7 ikke været
fra Falck eller Zonen.

Fru Frederike Kirstine Rungager, der blev skudt i sin Seng oaa Radium
stationen i Aarhus, var overført fra Hospitalet i Fredericia. Hun var
kendt for sin Forbindelse med det tyske Politi.

Bevæbnede Mænd har i Nat paa Arbejdsanvisningskontoret i Horsens fjernet
10.000 Kartotekskort.

Københavns Brandvæsen blev tidligt i Morges kaldt til Ejendommen Fari
magsgade 37, hvor CB-Tjenesten tidligere har haft Kontorer. Et Kartotek
over det saakaldte LB-Mandskab var væltet ud paa Gulvet og antændt. Brand
væsenet slukkede hurtigt Ilden, men Kartoteket var ødelagt.

Gestapo har arresteret Translatør, Grosserer Søren Bording, Aurevang i
Hellerup, den kendte Terrænsportsmand Havebrugskonsulent Henrik Nielsen,
Holbæk, Godsejer Treschow, Toftholm i Mørkøv og stud.pharm. Henning
Scheel, Nykøbing F. en Søn af Apoteker Scheel, Hørsholm.
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I Aftes er der foretaget Sprængninger paa Jernbanelinjen Aalstrup-Viborg.
i Viborg blev en Drejeskive bombet i Gaar Morges. Den blev stærkt beska
diget.

I en Barberforretning i Kingosgade 17 paa Frederiksberg blev en Mand i
Morges skudt ned og dræbt. Det vides ikke, hvem han er, men tilsyneladen
de er det en Stikker, der er likvideret. Skydningen blev foretaget af tre
Mænd, dervar trængt ind i Forretningen og havde holdt Personalet op.

5 L U T
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Et Par engelske Mosquitomaskiner paa Oreintering over Nordsjælland dykke
de Torsdag Formiddag pludselig ned over Værløse Flyveplads. Det tyske
Mandskab paa Flyvepladsen blev rædselsslagent ved Synet af de engelske
Maskiner, og inden et Forsvar kunde organiseres, havde de engelske Skyt
ter tømt deres Magasiner over Pladsen. Flere tyske Maskiner blev ramt,
og desuden blev 4 tyske Soldater dræbt og 15 saaret. Det var alle Folk,
der gjorde Tjeneste ved Flyvepladsens Luftværnsbatterier, som vist nok
har den Opgave at holde Englænderne borte. Et Forlydende vil vide, at de
fleste af dem var blevet ramt i Ryggen.

I den forløbne Uge fortsatte Panckes Morderbande fra Shelihuset sammen
med deres danske Haandlangere den “glorværdige” Kamp mod den danske Ci
vilbefolkning først og fremmest mod dens svageste Medlemmer, de Gamle,
de Syge og Børnene. I Vejle og Esbjerg knaldede Schalburgfolkenes Bomber
og jævnede hele Gader med Jorden, og da Esbjergs Befolkning i retfærdig
Harme mod denne Vandalisme og mid de tyske Mord paa Redaktør Laur. V.Jen
sen, “Esbjergbladet” og det socialdemokratiske Byraadsmedlem, Læge Poul
Carstensen, indstillede Arbejdet over hele Byen i 24 Timer, gik Pancke
og hans villige Redskaber i deres “teut~oniske” Raseri overtil at lukke
for Vand, Gas og Elektricitet. Endnu i Lørdags var Situationen ikke helt
afklaret. Modstridende Meddelelser kom fra den afspærrede By, og i Løbet
af Lørdagen fik man endda det Indtryk, at Situationen var blevet yderli
gere tilspidset. Dette var dog ikke rigtigt. Efter Panckes hykleriske
“Manifest” i Morgenbiadene i Gaar trak Forholdene sig i Lave, Spærreti—
den blev hævet, Gas, Vand og Elektricitet kom igen, og i Dag er Livet i
Byen helt normalt — men Hadet mod “Herrefolket” er ikke blevet mindre.

— Iøvrigt trænger Manifestet fra Pancke om Undtagelsestilstand i Esbjerg
til et Par retledende Kommentarer. Naar det i denne Meddelelse hedder, at
der efter Strejkens Indførelse omgaaende fra tysk Side blev indført Und
tagelsestilstand, er det urigtigt. Sandheden er, at Esbjergs Befolkning
besluttede og gennemførte en 24 Timers Strejke som Protest mod Terrormor
dene. Først da Arbejdet var genoptaget, og Butikkerne lukket op, indfør
te Tyskerne Undtagelsesbestemnielserne som Straffeforanstaltning. Interes
sant er det, at SS- og Politiføreren gennem de drastiske Forholdsregler
i Esbjerg, vendt mod Befolkningens forstaaelige Harme og værdige Demon

stration, beviser, hvem der staar bag Terrormordene og derved tager An
svaret for disses Iværksættelse. Morderligaen, der drager g~nnem Jyllands
Byer med Drab og ødelæggelse, handler efter Ordre fra Berlin og med Gene
ral Hannekens allerhøjeste Velsignelse. Det drejer sig kun om Provokation
og Terror. Den officielle tyske Meddelelses sidste Passus om at “enhver,
som efterkommer de underjordiske Kræfters Befalinger anses for solidarisk
med disse og vil derfor blive behandlet paa samme Maade som de illegale
Elementer” er en overflødig Konstatering af, at den danske Befolkning og
den danske Frihedsbevægelse er eet. Deraf Befolkningens Haab og Friheds—
bevægelsens Styrke.

x
De danske Patrioter var iøvrigt meget virksomme i den Uge, der gik. Jern
banesabotagerne blev fortsat til Tyskernes Raseri og Fortvivlelse, Vældi
ge Godsmængder ophobes rundt om i Landet uden Mulighed for i den nærmeste
Fremtid at komme videre, og Militærtransporterne naar kun igennem med
store Forsinkelser. Blandt de sidste Jernbanesabotager kan nævnes den næ
sten totale ødelæggelse af Sporanlægget paa Viborg Station, der har været
Knudepunktet for meget omfattende Militærtransporter. Desuden blev Dreje
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skiven foran Remisen sprængt i Luften og 8 Lokomotiver spærret inde. Der
er i øjeblikket ingen Mulighed for Reparation, og ødelæggelsen, der og—
saa omfattede Dele af Banelegemet udenfor det egentlige Stationsomraade,
vil sætte Viborg ude af Spillet formeget lang Tid.

x
En anden vellykket Sabotage var rettet mod tre store Nybygningerpaa B&Ws
Værft paa Refshaleøen. De blev totalt ødelagt og to af dem sank. De var
bygget for dansk Regning, men det var kun Camouflage. Den egentlige Kun
de var Tyskerne. Skibene repræsenteredeen Værdi af ca.7-8 Millioner Kr.
Videre hentede Sabotørerne 1200 Maskinpistoler med tilhørende Ammunition
paa den tyskbevogtede “Hærens Geværfabrik” paa Amagerboulevard. De kom
som Murere og Haandværkere med falske Legitimationskort, og da de kørte
ud med de mange Kasser, gjorde de tyske Vagtposter Honnør.

x
Ugen har iøvrigt været rig paa blodige Begivenheder. Tyske Militærpa
trouiller og Vagter,har forøvet en lang Række Mord. Det er Nerverne, der
efterhaanden kommer paa Højkant. Til Gengæld har den danske Modstandsbe
vægelse likvideret adskillige farlige Stikkere. Vi kan nævne Schalburg
kropsets Leder i Aarhus, Værnemager og Ingeniør Olaf Schmidt, der blev
skudt paa Gaden, Stikkeren Andreas Lauritzen Petersen, der blev skudt i
Restaurant “Skandia” i København, og - sent Lørdag Aften - SS-Mand og
Stikker Poul Hansen, der blev skudt ned i “Rio Bar” i København. Poul
Hansen har gjort det meste af Krigen med - i tysk Tjeneste, — og har bl.
a. været Fangevogter for sine egne Landsmænd.

x
Denne Ugeoversigt bør ikke slutte, uden at der nævnes endnu to Begiven
heder, hvor det tyske Politi har været Midtpunktet. Stormen paa det kon
servative Folkepartis Kontor paa Ceresvej paa Frederiksberg, hvor Ole
Bjørn Kraft blev saaret, da Tyskerne troede, han vilde flygte, og hvor
man anholdt Folketingsmand Poul Sørensen. Desuden tog Tyskerne et Par
Kontorassistenter som Gidsler. Muligt har man troet, at den ene af disse
Kontorassistenter var Folketingsmand Axel Møller, som ogsaa eftersøgtes.
Det er i hvert Fakd den eneste Undskyldning for Tyskerne, som - efter.
hvad Dr.Best Gang paa Gang har forsikret - aldrig tager Gidsler. Den sid
ste Begivenhed var tyske Politisoldaters Ildkamp paa Strandvejen med 5
revolverbevæbnede Mænd. Efter at tre tyske Politisoldater var blevet
strakt til Jorden under Forfølgelsen, mistede de øvrige Lysten og gik i
“Pindsvinestilling”, indtil Hjælpen kunde naa frem. Til Gengæld •forsvandt
Revolvermændene i Ro og Mag.

Sæbefabrikanten i Sønderstrup, hvis Fabrik og Privatbolig blev sprængt
i Luften af Tyskerne, har Kone og 12 Børn. De fik 15 Minutter til at for
lade Hjemmet, hvorefter Tyskerne anbragte 3 Bomber, som ødelagde Villaen.

Manden, der som omtalt i Lørdags blev skudt ned Fredag Formiddag i Bar
berforretningen Kingosgade 17, er nu identificeret som en Mand ved Navn
C.Bruun fra Frederiksberg alle 34. Han havde en Pistol i Lommen og en
Del tysle Papirer. Foruden ham blev der i Lørdags dræbt endnu to Stikke
re~ I Ugeoversigten omtaler vi den ene, ss-Mand Poul Hansen. Den anden
var Frugthandler Christensen, Pindosvej. Christensen blev skudt i sit
Hjem.
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Om omtalt i Bladene blev den 45-aarige Ritmester Johan Edv.Stahr, der
var Major i Shellhuset, dræbt af Revolvermænd ved en Sporvogn ved Svane
møllen. Derimod udsendte Tyskerne intet om følgende: Ritmester Stahr vil—
de~ ikke være sin Schalburguniform bekendt og havde taget en civil Frakke
over den. Da han styrtede om paa Gaden efter det første Skud, løb Revol
vermændene hen til ham, affyrede endnu et Par Skud og tog derefter hans
Mappe og Pistol. Paa Fortovet stod underhele Optrinnet fire tyske Solda
ter, der ikke paa nogen Maade blandede sig i Begivenheden, som de aaben
bart - og med fuld Føje - regnede for”et rent dansk Anliggende”. Da Ge
stapo lidt senere kom tilstede, blev den ene af disse Soldater taget med
som anholdt, aabenbart paa Grund af udvist Passivitet. Af Stahrs Genera
lieblad kan iøvrigt nævnes, at han er tidligere Ritmester i den danske
Hær, og at han blev Nazist, da han efter et kortere Gæstespil i Grænse
gendarmeriet, havde overtaget en Købmandsforretning paa Lolland. Her blev
han “Propagandaleder” for DNSAP og avancerede senere til ledende Stillin
ger indenfor Schalburgkorpset. Han vakte for nogle Maaneder siden pinlig
Opmærksomhed i Jægersborg, hvor han nu boede, ved at lade meddele, at han

- hvis Rudeknusningerne mod hans Villa o.s.v. fortsattes - vilde kalde

Schalburgkorpset til Jægersborg og “gøre.op med hele Befolkningen”.

Torsdag Aften kørte flere Gestapobiler op i Brolæggerstræde, og da Ty
skerne sprang ud, blev de modtaget af to Kvinder, der udpegede forskel
lige Lejligheder. Derefter blev disse Lejligheder stormet, og der blev
foretaget flere Anholdelser. Der er nu en Undersøgelse igang for at faa
fastslaaet, hvem de to Kvinder er.

Ingeniør Petersen fra Maskinfabrikken “Axel Petersens Enke”, Amagerbro
gade 242, er blevet arresteret af Gestapo. Saavidt vides gaar Sigtelsen
ud paa Vaabenopbevaring, saa det kan vel ventes, at General Panckes
“Sprængtropper” rykker ud. De har iøvrigt i Fredags spræbgt et lille
Skovfogedhus i Luften ved Sønderstrup. Husets Ejer, Skovfoged Dirkens,
sidder arresteret sammen med Sæbefabrikant Hansen, hvis Fabrik som nævnt
blev ødelagt i Torsdags.

Den 10. eller 11. ds. kom Tyskerne til Skovfoged Jørgensens ftus i Gyr—
stinge ved Ringsted. De vilde sprænge Skovfogedboligen i Luf~en, men da
de opdagede, at det var Sorø Akademis Ejendom, og de derfor {kke kunde
ramme Manden personligt ved det, løste de Hævnproblemet ved at bortføre
Skovfogedens private Indbo, alt hans Korn og Forstassistentens Tobaksra
tion, der laa i ahns Værelse paa første Sal. Ude i en af Bistaderne var
der fundet Vaaben, og derfor satte Tyskerne Ild paa alle Bistaderne og
brændte dem og Bierne. Det skal nok give et godt Stød fremad mod Tysk—
lands Sag. Desuden stjal de et Svin, saa der var et mere af den Slags,
da de kørte. Endvidere tog de senere 50 Kubikmeter Brænde fra Skoven, og
det blev afleveret hos forskellige Schalburgfolk i Omegnen. En Fru Han
sen, gift med Aage Hansen, Medlem af DNSAP, fik i Følge sine egne Udta
lelser 1500 Kr. for at have været med til at pakke Møbler og lignende hos
Skovfoged Jørgensen.

Torsdag Aften, da en tysk Bil, som var paavej fra Sheilhuset til Vestre
Fængsel, passerede Broen bag Hovedbanegaarden i Tietgensgade, blev Døren
pludselig revet op, og en Mand sprang ud og forsvandt i Mørket. Tyskerne
i Vognen fyrede som rasende, men de ramte ikke Flygtningen. Det viser
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sig, at det var Redaktør Børge Outze, der har været arresteret i godt
en Maaneds Tid. Han er nu i Sikkerhed i Sverige.

Math-Elev-Lejren ved Flinterup er nu overtaget af Schalburgkorpset. I
Torsdags kom der Nadrasser og lignende fra Holbæk. I Lørdags tog Tysker
ne en Lastbil hos Vognmand P.Hansen i ødemark. Vognen skal sandsynligvis
bruges til at flytte Math-Elev-Lejren.

Helsingør Skibsværft blev Torsdag besat af tysk Politi, der visiterede
samtlige Arbejdere og iøvrigt undersøgte Værftet, aabenbart for at finde
Vaaben eller Bomber. Undersøgelsens Resultat blev negativt. Samtidig har
Politiet imidlertid beslaglagt den Hansabaad, der er under Færdiggørelse
paa Værftet. Beslaglæggelsen betyder, at den tysk-danske Aftale om Byg
geriet af Hansabaadene nu ogsaa er sprængt gennem tysk Selvtægt. Antage
lig maa man regne med, at Leveringen af Materialer fra Tyskland, som var
en Forudsætning for Gennemførelsen af Byggeprogrammet, herefter bliver
indstillet.

Paa Højskolehjemmet i Helgolandsgade 17 har af og til boet en yngre Mand,
Anton Larger, der har vist sig at være af polsk Oprindelse. I Lørdags op
dagede man, at han havde stjaalet et Lagen fra Hotellet. Da han blev gaa
et paa Klingen, oplyste han, at han tilhørte det tyske Politi politiske
Afdeling paa Svendsgades Politistatiön. Man kunde blot ringe til Sta
tionslederen “Bob”, han vidste Besked. Ved en Opringning til Stationen
blev det meddelt, at man garanterede for ham.

Handelsministeriet har nu maattet udlevere Kæbekort til Medlemmerne af
det tyske Gesandtskab, der paa det bestemteste forlangte at faa Andel i
de stadig svindende Varemængder herhjemme. Efter hvad der oplyses, er det
først og fremmest Skotøj, man ønsker at faa Fingre i. Gesandtskabet “lo
vede”, at Købekortene vilde blive udfyldt paa samme Maade som Købekorte
ne til danske Statsborgere, men det har alligevel vist sig, at der er
præsenteret mange Købekort i mangelfuld eller ikke udfyldt Stand. Efter
hvad der meddeles, har Handelsministeriet meddelt Skotøjsforretningerne,
at saadanne Kort uden videre kan afvises.

Tre unge Mennesker forsøgte sent i Aftes at afvæbne en SS-Mand, den tid
ligere Typograf Erik Høeg, Lyngbyvej 163 A. Høeg kom sammen med sin Kone
og en Broder ud fra Tyskerrestauranten i Frederiksberggade 38, da de unge
Mænd trængte sig om ham og vilde tage hans Pistol. Han satte sig til Mod
værge, go en af de tre Mænd affyrede derefter sin Pistol. Hansen blev
ramt i Laaret og den ene Fod og blev kørt til Feitlazarettet paa Nye
landsvej.

De tyske Vagtposter ved Vesterport saa atter i Aftes Syner. Pludselig
bragede en Serie Skud paa langs af Trommesalen og tværs over Vesterbro
gade. Passagererne i en Linje 16, som netop passerede paa Vej mod Raad
huspladsen, maatte kaste sig ned paa Gulvet af Frygt for at blive ramt.
Saavidt vides, kom ingen Mennesker tilskade.

En tysk Bil torpederede i Gaar Formiddags en Droske paa Amager Boulevard.
Begge Vogne blev en Del molesteret, og to Passagerer i Drosken, Mor og
Datter, maatte bringes til Kommunehpspitalet i en Ambulance. Den første
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var forskaaret i Ansigtet, den sidste havde faaet et Chok.

De to kendte Esbjergborgere, Redaktør Laur. V.Jensen, og Læge Poul Car
stensen, der faldt som Ofre for Gestapos Mordafdeling, blev i Lørdags
bisat i Esbjerg. I begge Tilfælde var kun Familien og de allernærmeste
Venner og Kolleger tilstede ved Højtideligheden.

Fredag Eftermiddag blev der gennemført en dristig Sabotage mod det store
tyske Garageanlæg paa Dæmningen i Vejle. Fire Mænd med Revolvere hyrede
en Lillebil og kørte til Garageanlægget. Mens den ene passede paa Chauf
føren, gik de tre andre ind i Garagen, hvor de anbragte flere Bomber,
skønt hele Anlæggét plejer at være meget stærkt bevogtet af tyske Solda
ter. Derpaa kom de ud igen, kørte videre, betalt Chaufføren med 30 Kr.
og en Cigar, hvorpaa der lød 3 kraftige Eksplosioner. 9 Biler blev øde
lagt og flere tyske Soldater menes haardt saaret. I Hotel “Caleb”, der
er beslaglagt til tyske Officerer, blev flere Ruder knust.

I Abel Cathrinesgade kom to SS-Mænd Lørdag Aften i Slagsmaal. Den ene
A.Jensen, der bor i Shellhuset, blev ratnt i Hovedet af Skaftet paa den
andens Revolver. Han blev ført til Nyelandsvejs Lazaret.

Fredag Aften fjernede Rebolvermænd Viborg Kommunes Folkeregister.

Sommer-Folk har i den sidste Tid været paa Jagt efter Personer af jødisk
Udseende. De bliver taget med til Shellhuset, hvor de bliver underkastet
en nærmere Undersøgelse.

Det tyske Politi “forhandler” i øjeblikket med de kommunale Myndigheder
i Herning om Overflyttelse af en Del af Gestapos Hovedkvarter dertil fra
Aarhus. Tyskerne kræver Tinghuset, der har staaet tomt siden Politiaktio
nen.

Fredag Aften blev 21 danske Grærisegendarmer frigivet fra Frøslevlejren.
Ogsaa i Løbet af Lørdagen kom en Del ud. Lejrens Kommandant har ladet
sig forlyde med, at alle de internerede danske Gendarmer - ogsaa dem i
Tyskland - kan ventes at komme paa fri Fod i den nærmeste Fçemtid.

Følgende Abonnenter faar Besøg Tirsdag den 2l.Nov: 87,450,490.

Følgende kan vente Besøg den 23. og 24: 375, 378, 417, 431.

Til 340: Tak for Tilbudet - Vi vil meget gerne i Kontakt med Dem. De vil
faa Besøg sidst paa Ugen.
Ved samme Lejlighed kan man drøfte Spørgsmaalet om Efterlysningen.

Til 414: Meddelelsen om Bispebjerg Hospital er gaaet videre til Under
søgel ses udval get.

For nogen Tid siden var en Del Gestapofolk paa Ransagning i en Lejlig
hed, som blev beboet af en dansk Patriot. Tilsyneladende var der intet
at finde, men pludselig sprang en af Gestapofolkene højt i Vejret. Ud af
Bogreolens nederste Hylde havde han halet en Bog frem, og han formelig
skreg ud i Stuen, mens øjnene glødede:

“Hier ist es, hier ist es, das ist ein Pamphlet gegen unseren lieberi
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FUhrer.” - Bogen var - Dostojefskis “Idioten”...

SÆRMELDING: (Søndag) Hilsen til Gerald, Ditlev, Jessica, Monica, Jacob,
Lawrence, Paul, Tony, Veron , Clementine, Alexis, Dorothea, Edmund, Jan,
Humphrey, Nigel, Kurt, Josef, Patricia, Ulrik, Susan, Verner, Keith, Mag—
dalene, Karina, Desmond, Bruno, Anette, Demetrius, Belinda, Marlene,
Jean, Rita, Mercedes og Oscar.

Chefen for Skandinavisk Telegrambureau, Major atsser Dienst H.E. Gilbert,
er afgaaet ved Døden paa Rigshospitalet Lørdag Formiddag. Han var truffet
af en Kugle i de øverste Næseregioner, og det var dette Saar, der medfør
te Døden. Man havde ikke turdet operere ham paa Grund af Projektilets Be
liggenhed umiddelbart ved Hjernen.

Det anbefales at stille ind paa en ny dansk Sender: Radio København, der
sender hver Aften paa Bølgelængde 42 Meter Fl.20 og 22.

VESTFRONTEN: To af Tyskernes vigtigste Nøglestillinger for hele Forsva
ret i Vesten er gaaet tabt i det sidste Døgn. Metz er helt afskaaret, og
Geilenkirchen er faldet. Geilenkirchen faldt efter ganske korte Kampe til
Trods for, at der var givet Mandskabet Ordre til at holde Byen, til man
havde faaet gjort nye Stillinger forsvarsklare foran DUren. Fra Geilen
kirchen fortsatte Fremmarchen moe Eschweiler, der allerede er omgaaet,
idet stærke Panserformationer er gaaet Syd om Byen og er paa March mod
DUren. Her er Minefelterne gennembrudt, og de allierede Tropper har op
naaet meget stor Bevægelsesfrihed. Flyverne angriber stadig Forbindelses
linierne og ødelægger Materiel, der skal frem til Fronten.
Ved Metz er Forbindelseskorridoren afbrudt, og Tyskerne har maattet træk
ke sig tilbage mod Saardistriktet over en bred Front, Her er der indsat
talrige allierede Jagerbombere, der ikke lader Tyskerne i Fred nogensin
de. Der er alt for lidt tysk Mandskab, og man havde derfor i Gaar sammen-
kaldt Luftværnsmandskabet i SaarbrUcken og Pirmasens til øvelser, hvor
efter Mandskabet fik udleveret Geværer og blev sendt til Fronten. fra
Kaiserslautern blev Hitler-Drengene sendt til Fronten uden den mindste Læ
geundersøgelse. Der kkæmpes om Arsenalet i Metz. Situationen er næsten
endnu vanskeligere i den sydlige Del af Vestfronten, hvor de franske
Tropper er gaaet igennem Belfort-Aabningen - af Tyskerne kaldet den bur
gundiske Port — Belfort er stærkt truet, og de første Tropper er trængt
ind i Byen. Franskmændene staar kun 15 km fra Muhlhouse. Man regner med,
at de franske Tropper nu let vil kunne naa Rhinen.

ØSTFRONTEN: I Nord-Ungarn kæmpes der nu om de sidste tyske Støttepunk—
ter. Russiske Tropper nærmer sig Budapest baade fra øst og fra Nordøst.

HEIL HIMMLER: I diplomatiske Kredse i Berlin er man klar over, at Himm
ler træffer alle Forberedelse for ogsaa officielt at overtage Førerens
Rolle. Chefen for Rigskancelliet, Lammers, har paa Himmlers Ordre tilba
gekaldt sin egen Kundgørelse af Juli 1944, hvori det blev forbudt at
fremstille nye Formularer, Frimærker og Stempler med Paaskriften “Der
FUhrer und Reichskansler das grossdeutschen Reiches”. Man regner med, at
Himmler vil benytte dette til at lade fremstille de Stempler, Mærker og
Formularer, han ønsker, med sit eget Navn.
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Ikke mindre Opsigt har det vakt, at der fra Ungarn er kommet Meddelelse
om, at den ungarske Regering skal henvende sig til Himmler i Stedet for
til Hitler i alle vigtige Spørgsmaal. Det er SS—ObergruppenfUhrer og Po
litigeneral Otto Winkelmann, Chefen for de tyske Tropper ved Budapest,
der har informeret Szalassi-Regeringen om disse Forholdsregler. Han har
oplyst, at Hitler skulde have overddaget Himmler disse Opgaver. Endnu et
Tegn paa, at Himmler er ved at overtage Magten, har man i det Faktum, at
han har indsat sine egne Kreaturer ogsaa i Luftvaabnets Stabe.
Det forlyder, at Hitler skal lide af en haardnakket Gulsot, som han har
paadraget sig som Følge af Chokvirkningerne. Han faar hver Dag tilsendt
en særlig Udgave af “Völlkischer Beobachter,” der er særlig trykt til
Ham. Heri udelades alle ubehagelige Meldinger.

DIE ZARAH: Baron von Cossier, Chefen for det tyske Turistbureau i Stock
holm, er ankommet til Berlin efter sin Udvisning. Han har i Forhør ankla
get Zarah Leander for at have stukket ham til de svenske Myndigheder. Han
gør gældende, at høje Embedsmænd fra det tyske Propagandaministerium har
udtalt sig yderst frit om den tyske Spionage, medens Zarah Leander var
til Stede. Hun er derefter gaaet til det svenske Politi med sine Oplys
ninger, der foreløbig har medført BarGn von Gossiers Udvisning, men nye
Udvisninger og Arrestationer menes at være forestaaende. Saaledes er Ber
liner Börsen-Zeitungs tidligere Korrespondent i Helsingfors blevet arre
steret i Stockholm. Han virkede som Gestapoagent. Man mener, at Zarah Le
ander paa denne Maade vil søge at skaffe sig lidt Varme i Fødderne efter
sine langvarige Propagandakomedier i dentyske Films Tjeneste.

EN DOM: En pommersk Godsejer er Lørdag blevet idømt 8 Aars Fængsel for
di han var mødt op til Begravelsen af to russiske Krigsfanger i Officers—
uniform. Han havde holdt Tale over dem.
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Politisk har den forløbne Uge været præget af Schalburgtage og det tyske
Politis mere og mere vilkaarlige Aktioner. Tysk Politik overfor Danmark
er i Dag synonym med det tyske Politis Terror overfor den danske Befolk
ning. Det er det, der kommer til Udtryk, naar det i Meddelelsen om Und
tagelsestilstanden i Esbjerg hedder, at “man ikke længere vil finde sig
i Strejker” - naar man stormer det konservative Folkepartis Kontor under
vildt Skyderi, der - bedauerlich nok - ramte Ole Bjørn Kraft - naar man
sprænger Villaer, Skovfogedboliger og Fabrikker i Luften, uden iøvrigt
at forhøre sig om deres Ejere ved, hvad Husene nu bliver brugt til. Paa
denne Maade forsøger Hr.Panckes SS-Folk og General Hannekens Mordkolon—
ner at skabe Grundlaget for den “gode Forstaaelse”, som Dr.Best talte om
i sit allerede nu i alle. Henseender historiske og anakronistiske Inter
view forrige Søndag. Schalburgtagen mod de jyske og fynske Byers Hoved
gader, Bortsprængninger af mistænktes eller arresteredes Villaer og Virk
skoheder skal ikke blot ses som et Resultat af skærpet politimæssig Kurs

— det er ogsaa et Udslag af den Nederlags- og Anarkistemning, der har
grebet Tyskerne her og i Tyskland. Man gaar frem efter Formlen: Efter os
Syndfloden. Kan Tyskland ikke vinde Krigen, skal i alt Fald saa meget som
muligt ødelægges, før det faar Dødsstød~t. Kan Tyskerne ikke opleve Her
refolkets Triumf, skal i hvert Fakd saa faa som muligt faa Anledning til
at triumfere. Da Danmark er det sidste Land, der endnu helt og ubeskaa—
ret er besat af Tyskerne, maa man desværre frygte for, at vi i mange Hen
seender vil komme til at mærke denne Stemning omsat i Terroraktioner,
ødelæggelser og Drab. Verdenskrigen er i sin Slutfase - Himmler har ta
get Styret, SS organiserer Terroren, Nihilismen sættes i System. Ogsaa i
Danmark.

Vaabenrøveriet paa Hærens Geværfabrik paa Amager Boulevard, er i Enkelt
heder saa fantastisk, at Kuppet maa karakteriseres som et af de dristig
ste, der endnu er gennemført herhjemme af danske Patrioter. Uden Hensyn
til Faren vovede de 16 Mænd, der var udset til selve Forehavendet, sig
ind paa Fabrikkens Afspærrede Grund, og skønt den er spækket med Tyskere,
arbejdede de i Magasinet i mere end en Time. Saalænge tog det at læsse
1000 - ikke 1200, som tidligere nævnt - Suomi-Maskinpistoler med tilhø
rende Ammunition paa to Lastbiler. Klokken var godt 11 Fredag Formiddag,
da to Lastbiler belæsset med Murer- og Entreprenørværktøj, ~g paa hvil
ken der var 16 Murere og Arbejdsmænd, kørte op foran Porten~. Paa Portne—
rens Spørgsmaal erklærede en Mand, der tilsyneladende var Sjakkets For
mand, at der skulde foretages nogle Reparationer paa en af Fabrikkens
Bygninger, og desuden skulde der anlægges et Par nye Bunkers. Portneren,
der ikke kunde ane Uraad, aabnede derefter Porten, og de to Lastbiler
rullede langsomt ind paa Terrænet. Et øjeblik efter var de forsvundet
for Portnerens og de tyske Posters øjne om et Hjørne mellem Geværfabrik
ken og Kanonværkstederne. Udenfor Magasin C gjorde disse Køretøjer Holdt,
og mens nogle af Folkene gav sig til at læsse de forskellige Ting af, gik
6 Mand ind i Magasinet. Det, man havde antaget for at være Skovle, afslø
redes nu som Maskinpistoler, og de Arbejdere, der var beskæftiget inde i
Magasinet, blev beordret til at tage fat i Kasserne med Maskinpistoler,
som netop var ankommet Dagen i Forvejen og om Lørdagen skulde have været
videre til Vestfronten. Samtidig kom Folkene, der havde læsset Lastbiler—
ne af inde i Magasinet, og inden længe var Styrken i fuld Gang med at
stable Vaaben- og Ammunitionskasser og paa Bilerne. Mens dette foregik
inde paa Geværfabrikkens Grund, og mens de tyske Vagtposter intetanende
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passede deres Runder, vildeen opmærksom Iagttager have lagt Mærke til,
at en Del Mænd lagde en paafaldende Interesse for Dagen for Geværfabrik
ken. De gik frem og tilbage foran den, enkeltvis, eller to og to, gik
ogsaa nu og da ned ad Sidegaden langs Kanonfabrikken, men hele Tiden blev
der holdt omhyggeligt øje med Porten. Endelig kom Murerne med deres Køre
tøjer med Kalkbaljer og Trillebøre, Brædder og Værktøj, men de to oprin
delige Lastbiler var nu blevet til 7. Det viste sig, at de mange Maskin
pistoler og Kasserne med Ammunition slet ikke kunde være paa de to Last
biler, som oprindelig var til Raadighed. I den Anledning havde hlMurerneu
ganske roligt taget 5 andre Lastbiler, som stod paa Terrænet rundt om,
læsset dem og bemandet dem hver med en Chauffør. Det var forøvrigt Last
biler, som Tyskerne i sin Tid havde stjaalet fra den danske Hær. Hele
Kortegen kørte derefter mod Byen, og da den sidste havde passeret Lange
bro, ringede Klokkerne som Tegn paa, at Broen skulde op. Det var ikke en
Tilfældighed. De Mænd, som havde faaet Ordre til at bevogte Broen i Lig
hed med Vagterne foran Geværfabrikken, havde ikke spildt Tiden. De havde
holdt Broens Mandskab op i det psykologiske øjeblik, og da Transporten
var vel ovre, havde de givet Ordre til. at Broen skulde op og holdes oppe
i en halv Snes Minutter. Saaledes klarede den moderne Svend Trøst Tilba
getoget. I dette Tilfælde var der blot ingen Tyskere i Hælene paa Niels
Ebbesen. De anede intet, og da de endelig naaede frem, var baade Vaaben
og Biler langt væk. Men paa Vestfronten venter man forgæves efter 1000
Suomi-Maskinpistoler med tilhørende Ammunition. De staarnu til Raadig
hed for en bedre Sag.

Politikommissær Odmar, der i længere Tid har været Patient paa Rigshospi
talet, hvor han har gennemgaaet en mindre Operation, er i Fredags blevet
frigivet af Tyskerne. Han blev anholdt den 19.September, da Politigaar
den blev stormet.

Som meddelt i INF for nogle Dage siden blev trë Dampere paa B&Ws Værft
paa Refshaleøen bombesprængt. Siden har Svitzer søgt at hæve de to af de
sænkede Dampere. Skibene har imidlertid taget saa megen Skade, at de ik
ke kan hæves paa almindelig Maade, og der er derfor al mulig Grund til
at tro, at de ikke kommer op, før Tyskerne har tabt Krigen.

Rygterne om, at Tyskerne har ladet en Del af de dræbte fra Kollegierne
i Aarhus brænde paa Destruktionsanstalten i Skanderborg, er ikke rigtige.
Rygterne er formentlig opstaaet paa den Maade, at en Lastbil med Lig er
kørt Syd paa ud af Aarhus, og at de paagældende Lig var saa stærkt med
tagne, at de var ukendelige. Hvor magtpaaliggende det har været Tyskerne
at skjule Antallet af dræbte, fremgaar af, at de har fundet paa at begra
ve deres Døde rundt om i hele Landet. Ikke en eneste er begravet i Aar—
hus, hvor de blev dræbt. Derimod vides, at 30 er begravede paa Vestre
Kirkegaard i København og et lignende Antal paa Kirkegaarden i Frederiks
havn, Aalborg, Odense og Esbjerg. De 58 Navne, der blev læst op ved Sør
gehøjtideligheden i østergades Forsamlingshud i Aarhus - det tyske mili
tære Hovedkvarter - omfattede udelukkende dræbte Medlemmer af Værnemag
ten. Det vides endnu ikke, om der er afholdt Sørgehøjtideligheder for de
dræbte Gestapomænd, endsige for deres danske Stikkere. Fra tysk Side har
man iøvrigt været rasende over, at Aarhus ikke flagede i Anledning af de
dræbtes Begravelser. Naar dette ikke skete, skyldtes det Frygt for at
komme til at flage for en uværdig eller for, at Flagningen for en af de
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værdige dræbte skulde blive taget til Indtægt for en uværdig. Tyskerne
havde allerede gjort alt klart til at gennemfotografere Flagningen i By
en, saa de kunde vise deres Kære derhjemme, hvor bedrøvet Danskerne var
over dette “Terrorangreb mod en kulturel Institution som Aarhus Univer
sitet”. - Den gik altsaa ikke.

Tyske Soldater har myrdet en l3-aarig Dreng i Landsbyen Horne Vænge ved
Faaborg. Sammen med sin Fader og en mindre Broder var Drengen paavej o
ver Faderens Mark, der ligger lige ved et tysk Anlæg, hvor bl.a. en
Transformator i Lørdags blev sprængt i Luften. I den Anledning var der
blevet sat ekstra Vagter ud,~og en af disse raabte Fader og de to Drenge
an. Begge Børnene løb paa dette Tidspunkt hen over Marken, og da de ikke
øjeblikkelig standsede, fyrede Vagtposterne og dræbte den l3-aarige Dreng
og saarede hans Broder i Hovedet.

I Geraa ved Dronninglund har Forældrene nægtet at sende deres Børn i Sko
le, før der er lavet nye Toiletter, fordi Børnene fik Udslæt af at benyt
te Toiletterne. Flere Klasseværelser har i nogen Tid været belagt af ty
ske Soldater, som ogsaa benyttede Toiletterne.

Hasle Skole ved Aarhus er blevet taget til “andet Formaal” og skal bru
ges til Indkvartering af tyske Marinesoldater. Der forberedes en midler
tidig Skolegang i “Haslegaarden”, som ejes af Statens Jordlovsudvalg. -

Skaade Skole ved Aarhus er beslaglagt fra og med Lørdag. Undervisningen
forlægges til Kragelund Skole.

De Fanger, der ankommer til Frøslevlejren, bliver “Frøslevklippet”. Det
sker paa den Maade, at Tyskerne fører en Klippemaskine gennem Fangernes
Hovedbund, saa der opstaar en afklippet Stribe. Paa den Maade regner Ty
skerne med at formindske Mulighederne for en vellykket Flugt.

Den tyske “Kriegsmarine” skrumper stadig ind. Tyskerne har aldrig været
særlig dygtige paa Søen, men paa den anden Side maa man yde dem en vis
goodwill, naar man ser de Pramme, som under Navnet Krigsskibe sendes mod
den engelske Flaade. Det kan derfor ikke undre, at Tyskerne.~ med alle Mid
ler søger at udbygge “Flaaden” og navnlig Toldvæsenets Baa4ê maa være en
sand Lækkerbidsken for dem. Dette er formentlig Grunden til at Toldkryd
serene “Maagen” og “Leif” er blevet sprængt af Sabotører i Lillebælt,
mens “Ternen” og “Neptun” er blevet sænket i Vordingborg Havn. De sidste
to Baade var endda bevogtet af tyske Soldater. Tyskerne har foretaget
flere Anholdelser blandt Baadenes Besætninger.

Nu er ogsaa Horsens blevet velsignet med Schalburg-Indkvartering offi
cielt. Ca. 30 Medlemmer af den velsignelsesrige Bande, som efter al Sand
synlighed er paavej hjem fra Triumferne i Esbjerg eller Vejle, er blevet
indkvarteret paa Bygholm Slot.

Stiftsamtmand Herschends Repræsentant under Forhandlingerne i Esbjerg
var Fuldmægtig Lundsteen fra Industriministeriet og ikke som meddelt
Anitsfuldmægtig Lund.
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INF er blevet anmodet om at advare mod Indsamlinger til Fordel for “Ny
heder fra Storbritannien” og “Fotorevy”. De to Foretagender er ikke i
Pengeforlegenhed, saa Indsamlinger er det rene Plattenslageri. Salg af
enkelte Numre finder heller ikke Sted med de ansvarliges Billigelse.

Paarørende til Snedker Carl M. Thøgersen, Viborg, som Tyskerne meldte
dræbt under Luftangrebet i Aarhus, og som var tysk Fange i Kollegiet, fik
forleden fra tysk Side Meddelelse om, at man havde fundet Liget, og at
Kisten kunde faas udleveret til Begravelse. En Søster til Thøgersen kom
til Aarhus for at ordne det fornødne, men før Begravelsen fandt Sted,
forlangte hun at faa Liget at se. Tyskerne varmeget uvillige til det,
men det. lykkedes hende dog at faa Kisten aabnet. Det viste sig, at det
slet ikke var hendes Broder, men en fremmed, der laa i Kisten, og Tysker
ne kendte ham heller ikke. Begravelsen blev annulleret, og nu søger Ty
skerne at finde ud af, hvem den døde er.

Det tyske Politi har faaet “Vaabendille”. Der iscenesættes kæmpemæssige
Razziaer over hele Landet for at finde nedkastede eller skjulte Vaaben—
lagre. I misforstaaet Tjenesteiver foretog Tyskerne saaledes i Skibby i
Hornsherred forleden en større Razzia efter glatløbede Jagtgeværer, skønt
Afleveririgsfristen for disse først udløber den 30.November. I den forløb
ne Uge har omkring 500 Mand gennemtromlet Grib Skov efter Vaaben - dog
uden Resultat. Under Eftersøgningen kom ogsaa en Patrouille ind paa “E
gelund”s Omraade. Amtmanden blev i den Anledning tilkaldt, og overfor ham
forklarede de tyske Officerer, at dette beroede paa en Misforstaaelse.
- Hvis der skal skaffes Balance med de Vaaben, Frihedskæmperne henter

fra tyske Lagre — sidst de 1000 Maskinpistoler fra Geværfabrikken paa A
mager - maa Tyskerne selvfølgelig ogsaa tage sig sammen.

I Gilleleje er arresteret Evakueringschefen Arne Eltang, Uddeler Thorvald
Poulsen, Skomagermester, Tjenestegrenschef i Luftværnet Ditlev Idorn, Re
servepostbud Chr.Christensen og Apotekérkarl Thorkild Hansen, Esrom.

Nu er ogsaa flere Sommerhuse i Kikhavn ved Hundested rekvireret af Ty
skerne. De skal rives ned, og der skal anlægges Befæstningsanlæg.

Under Bortfjernelsen af Kartotekskortene fra Horsens Arbejdsanvisnings
kontor blev der ogsaa medtaget en. Skrivemaskine. Lørdag Morgen modtog
Kontoret et Brev med 400 Kr. “som Betaling for Laan af Maskinen”.

Følgende. danske Politibetjente er døde i Koncentrationslejr i Tyskland:
Helge Brixager, f.17/8 1918, Evald Mortens, f.28/5 1917, Laur.Ferslew,
f.20/5 1900, Emil Thers, f.l2/4 1910. Otto Nielsen, f.25/12 1906 og Jens
Peter Switzer, f. 12/13 1891.

Mordet paa Blomsterhandler Yde paa Banegaardspladsen i Aarhus var et
Rovmord. Hylstret fra Projektilerne bar Bogstaverne DWM. Det fortæller,
at Projektilerne stammer enten fra en tysk Soldat eller er udlaant af en
Tysker til en god Ven.

Den 48-aarige Fru Frederikke Kirstine Rungager, Sjællandsgade 38 i Fre
dericia, der i Fredags blev fundet skudt i sin Seng paa Radiumstationen
i Aarhus, var tysk Stikker.
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Fredag ved 17.30 Tiden kom to unge Mænd ind til Bagermester Kaj Gulev
Petersen, Læsøgade 29 i Aarhus. De sagde, de havde Politimyndighed, og
erklærede, at de skulde foretage en Husundersøgelse. De bad Bagermeste—
ren udlevere en Revolver, han var i Besiddelse af, og trods Hustruens
Protester, gav Bagermesteren de unge Mennesker Skydevaabnet. Den ene af
Mændene foretog Ladegreb af Revolveren, hvorefter han affyrede et Skud,
der ramte Bageren i Skridtet. Han blev dog udskrevet fra Hospitalet alle
rede Dagen efter. Bagermesteren skal iøvrigt ikke høre til de gode dan
ske Børn, og den hurtige Maade, hvorpaa han udleverede sit Skydevaaben,
beviser, at ikke alle Tyskernes Venner er Helte.

Ing.Christiani har udsendt en privat “Hvidbog” om sine Meritter i Besæt
telsesperioden, øjensynlig med den Hensigt at dementere en Række “Rygter”
om hans landsskadelige Holdning. Selv af hans subjektive Fremstilling,
der iøvrigt savner enhver Dokumentation,. faar man en klar Bekræftelse af,
at han, da Tyskland sit Lands Klimax og stod foran El Alamein og Stalin
grad gik ind til et endog meget aktivt Samarbejde med Tyskerne, saaledes
som det allerede er kendt fra Best-Middagen, hans politiske Kandestøberi
er i Sverige og en Række O.T.—Arbejder.. Han. uddyber enkelte Detailler
nærmere, uden at det dog et øjeblik falder ham ind, at han har gjort no
get galt. Det er ufattelig naivt af Ing.Christiani at udsende denne lat
terlige Blanding af Selvforherligelse og Bitterhed over at være “misfor—
staaet”, idet ikke engang hans Modstandere kunde være fremkommet med saa
fældende Beviser for hans fuldkomne Mangel paa Forstaaelse for Tyskernes
Uhyrligheder og Frihedsbevægelsens Maal. Det er haabløst at fortabe sig
i Detailler, men et enkelt Punkt har dog alligevel Interesse: Ingeniør
Christiani synes bl.a. at drage et skarpt Skel mellem Tiden før og efter
29.August 1943, uden at hans Handlinger dog bærer paaviselige Spor deraf,
og det kan derfor til hans og ligesindedes Oplysning siges, at Friheds
kampen begyndte senest den 9.April 1940 og ikke den 29.August 1943. Sam
menlignet med de rigtig store Værnemagere er de Herrer Christiani og
Nielsen kun Sinker, idet de først kom med i Dansen om Guldkalven, da an
dre havde skummet Fløden og var ved at faa kolde Fødder. Naar man kender
det Ry, der før Krigen i Verdeb stod om Firmaet og den goodwill, dets
dygtige Ingeniørstabe havde skabt for Danmark, synes det sørgeligt, hvis
Firmaet skal gaa under paa Grund af en allieret blacklisting, hvilket
Perspektiv antagelig er en af Aarsagerne til “Hvidbogen”s Udsendelse. Det
maa derfor haabes, at de interesserede Parter finder Vejen til snarest
at skille sig af med de sorte Faar, idet dette sikkert er den første Be
tingelse for, at Virksomheden kan fortsætte efter Krigen.

Redaktør, Major a.D. Hubert Gilbert er død som Følge af det Revolverat—
tentat, han blev udsat for den l4.Okt. Dermed er en af de farligste og
mærkeligste Skikkelser i det tyske Spil om Danmark gaaet bort. — Efter
forrige Verdenskrig opholdt Gilbert sig, der allerede da i længere Tid
havde gjort Tjeneste i det tyske Efterretningsvæsen, i Rusland, deltog
aktivt i de tyske Frikorpskampe, blev Nazist, men kom i Unaade - bl.a.
fordi han var knyttet til Roehms Fløj - rejste til Danmark, hvor han op
traadte som Antinazist og Flygtning, men snart genoptog sit Arbejde i den
tyske Spionages Tjeneste. Ind imellem fik han Tid til at udgive en Række
Bøger, bl.a. en hadsk Bog om Sønderjylland og Danskhedens Kamp. Sit Bu
reau STB fik han indarbejdet i den danske Presse ved at sælge sine “Tele—
grammer” for næsten ingenting - men efter 9.April kastede Gilbert og Bu-
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reauet Masken. STB blev Tvangsstof i alle danske Blade, Gilbert blev
Goebbels Talerør. Priserne for hans løgnagtige Telegrammer blev sat be
tydelige op. Samtidig begyndte Gilbert ein egen Politik først ved Hjælp
af Presseattacheen Dr.Meisner, senere i Modstrid med denne. Gennemførte
sin 5.Kolonnevirksomhed til sine tyske Arbejdsgiveres Tilfredshed, sam
tidig med, at han søgte og opnaaede Forbindelse med tyske Officers- og
Adelskredse, der kunde tænkes at ville skabe “det fjerde Rige”. STB og
dets Af.læggere INT og METRO PRESS blev efterhaanden kun Gilberts offi
cielle Alibi — hans Virksomhed, udfoldet ved Hjælp af Agenter som den me
get omtalte Jane Horney Granberg, Viggo Jensen, Willy Johansen m.fl.,
havde dog en langt mere vidtgaaende og farligere Karakter. Sidst knyttede
Gilbert Forbindelser med de tyske Legationsembedsmænd i Stockholm, der
nu officielt har forladt Nazismen og Tyskland.

Gilberts Død vil derfor blive hilst med Glæde ikke blot i danske Friheds—
kredse, men ogsaa indenfor store tyske Kredse, der ud fra deres Indstil
ling betragtede Gilbert som farlig.

VESTFRONTEN: Ved det pludselige franske Gennembrud ved den svejtsiske
Grænse er der opstaaet en ny stor Fare for den tyske Vestfront. Alle de
tyske Stillinger i det sydlige Elsaas er blevet løbet over Ende af Gene
ral de Lattre de Tassigny, hvis Tropper allerede har spredt sig ud i en
Vifte mod Nord og for det første truer MUlhausen, for det andet har udvi
det deres Front langs Rhinen til en betydelig Bredde. Med Færger og Smaa
baade gaar der en stadig Flygtningestrøm over Rhinen. Blandt Flygtninge
ne er mange tyske Soldater, som i Forvirringen er kommet bort fra deres
Afdelinger. Den tyske Forsvarsplan i Vogeserne er bogstavelig talt blevet
“løftet af Hængslerne” ved det pludselige franske Gennembrud, og det har
været nødvendigt, at hidkalde Reserver fra 6.Panserarme, der laa i Reser
vestilling ved Køln for at kunne sættes ind som sidste Forstærkning i
Westphalen. De første Tropper af denne Arme er allerede i Ilmarch paa Vej
mod Syd, hvorved Forsvaret af Ruhrdistriktet svækkes betydeligt. Fremstø—
det mod Ruhrdistriktet gaar stadig langsomt men sikkert fremad. De Alli
erede har nu tilbagelagt 3/4 af Vejen mellem Geilenkirchen og JUlich og
staar i Udkanten af HUrtgenskoven kun 5 km fra DUren. Eschweiler er helt
omri nget.

0STFRONTEN: Den ventede russiske Storoffensiv er nu sat ind Sydøst for
Libau. De første Angreb blev slaaet tilbage, men da Russerne skiftede
Tyngdepunkt kom det til to dybe Gennembrud. Situationen udvikler sig u
gunstigt for Tyskerne, og man regner med, at Offensiven vil brede sig mod
Syd til en Offensiv af Format som Eisenhowers.
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RUHRBLOKADEN: Den allierede Luftblokade af Ruhrdistriktet mærkes nu læn
gere og længere ind i Tyskland. Virkningerne har naaet Slesvig-Holsten,
hvor der er indført Elektricitetsrationering som Supplement til den Gas-
rationering, der blev indført for nogen Tid siden. Elektricitetsrationer
ne er blevet nedskaaret med 50 pCt i de særligt “strømforbrugende Timer”.

TYSKLAND OG SVERIGE: Man har flere Steder været forbavset over den for
holdsvis milde Holdning, det tyske Udenrigsministerium har indtaget over
for Sverige i den sidste Tid. Forklaringen synes at være den, at Uden
rigsministeriets Talsmand paa Pressekonferencen, Gesandter Dr.Schmidt,
gør alt, hvad der staar i hans Magt for at hindre et Brud. Gesandter
Schmidt har nemlig i Løbet af det sidste Aar ført meget store Pengemid
ler til Sverige for at dække sig, naar Tyskland har tabt Krigen. Han er
i Sverige forlovet med en Slægtning af Kreuger, der som bekendt udgiver
“Stockholms Tidningen” og “Aftonbladet”.

Frit Nyt ønsker Forbindelse med Danskeren.

Sidste:

Gestapo har I Svendborg anholdt det socialdemokratiske Byraadsmedlem, 0-
verbetjent Fischer. Anledningen til Anholdelsen er, at der er fundet nog
le Vaaben under Oprydningen i Ruinerne til Ejendomen Restaurant “Vin—
gaarden”, der for nogen Tid siden blev sprængt i Luften ved Schalburgta
ge. Arbejderne, der fandt Vaabnene, har ikke turdet stole paa hinanden
og har afleveret Vaabnene til Tyskerne. Kriminalpolitiet i Svendborg har
haft Koritorlokaler i Ejendommen.

Dagens Replik:

- Det er urolige Forhold, vi lever under,
- Nu bliver ogsaa Langebro holdt op~

- Hvorfor har Tyskerne leveret de
—7

— Fordi de kører paa Puniperne~

stjaalne Cykler tilbage?’f

SLUT

HIMMLERS FORBEREDELSER: Diplomatiske Kredse i Berlin oplever hver Dag
noget nyt, som bekræfter deres Overbevisning om, at Himmlers Forberedel
ser til at overtage Magten i Tyskland befinder sig paa et fremskredet
Stadium. Sidste Udvikling i Himmlers Forberedelser er Overflytning af en
lang Række fremtrædende tyske Officerer af alle Vaabenarter til den Rigs
helligstes “SS FUhrungsstab”. Man mener, at Himmler hermed vil gøre SS
FUhrungsstab saa stærk ved at spække den med militære Kapaciteter, at den
uden Gnidninger kan overtage Kommandoen fra Oberkommando der Wehrmacht
og Førerhovedkvarteret.
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Som tidligere omtalt i INF har Tyskerne bebudet en omfattende Undersøgel
se i Schalburgkorpset og Sommerkorpset. Denne Undersøgelse er nu afslut
tet, selv om den langtfra er ført til Ende. Det har nemlig vist sig, at
man allerede ved Indledningen stod overfor den aabenbare Kendsgrrning at
maatte arrestere samtlige Medlemmer af de to Korps. Tyskerne holdt kloge
ligt op, da de havde arresteret ialt 25. Den højere Panckes Morderbander
skal jo ogsaa rekrutteres.

Indledningen til Aktionen mod de to Korps skete, da Tiskerne anholdt et
Par Schalburgfolk i Forbindelse med en Tyveriaffære paa “KrUgers Klædefa—
brik”. Ingen Mennesker kendte den saakaldte “Affære”, heller ikke Tysker
ne. Derfor blev den blæst meget stærkt op gennem tvangsindlagte Artikler
i Dagbladene. Det var “Undergrunden” og “asociale Individer”, der havde
været paa~ Spil, paastod den højere Pancke, og Avislæserne ventede oprig
tig talt en længere Udredning de følgende Dage - men “Affæren” døde lige
saa pludseligt, som den var kaldt til Live. Det viste sig nemlig, at man
ved en Tilfældighed fandt noget af det stjaalne Klæde i et Skab i Shell—
huset. Dette Skab tilhørte to Schalburgmænd og da man fortsatte Undersø
gelsen ud fra dette Spor, kundeman efterhaanden anholde 5 Sommer- og
Schalburgfolk, der alle maatte tilstaa~sig skyldige. Fælles for dem alle
var, at de i deres Skabe i Shellhuset, Gestapos Hovedkvarter, havde gemt
Tyvekoster fra alle mulige Forbrydelser. Der var Pelse og Damestrømper,
Klædevarer og Gulvtæpper - kort sagt en hel Tyvecentral. Mærkværdigvis
blev Undersøgelsen ikke stoppet her. Endnu en Snes af Tyskernes Haandlan—
gere blev arresteret. Deres Forbrydelser var mangeartede. Der var Bank
røverier, Indbrud, hold up, Postkassetyverier m.m. Skabene i Shellhuset
blev endevendt, Sommer-Politibetjente blev hentet fra Politigaarden- kort
sagt, deto Forbryderkorps var i alvorlig Fare. Men paa dette Tidspunkt
greb den højere Pancke ind. Der maatte ikke ske mere, og siden er der
faldet Ro om Sagen. Hvad der er sket med Forbryderne, vides ikke, men vi
gætter paa, at de er overført til Morderligaen, som tyranniserede de fyn
ske og jyske Byer for kort Tid siden. Gestapo anholder ikke flere Sommer-
og Schalburgmænd. Til Gengæld hænder det ikke saa sjældent, at Vagtkorp—
set gør det, men de maa straks aflevere deres Fanger til Gestapo. Dette
var saaledes Tilfældet efter Røverierne paa Lyngby Jernbanestation og i
3—4 Banker for ganske nylig.

I Dagene umiddelbart efter den l9.September søgte adskillige Politifolk,
som tidligere har været tyskvenlige,men som man efterhaanden havde af
skrevet som uskadelige Individer med kolde Fødder, at faa Forbindelse med
Kolleger, der var gaaet under Jorden. Det lykkedes vist kun i ganske faa
Tilfælde, og det viser sig nu, at den Passivitet, disse Mennesker mødte,
var særdeles velbegrundet. Langt de fleste af disse “kolde Fødder” har
nemlig nu kastet Masken - de er i tysk Sold. Dette er saaledes Tilfældet
med Politibetjent Carl Malmros, der paa Grund af Drikfældighed blev for
flyttet fra Politistationen paa Nytorv til Fælledvejens Politistation i
Begyndelsen af 1943. Der indløb efterhaanden saa mange Restaurationsreg
ninger til Politistationen fra første Kreds, at man ikke mete at kunne
beholde ham længere paa den sædvanlige Rute, men i Stedet for omgaaende
at afskedige ham, blev han forflyttet til Fælledvejens Politistation.
Carl Malmros er nu “Politikommissær” under Tyskerne og gør Tjeneste paa
Politigaarden. - En af Malmros gode Venner er Politibetjent Høst. Han har
i fra sin Tjenestetid medbragt et ualmindelig daarligt Skudsmaal. Maaske
er det Grunden til, at Tyskerne har udset ham til at være Personalechef
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for Schalburgpolitiet. Der skal haard Lud til skurvede Hoveder. Han re—
siderer nu paa Politigaarden og har faaet overladt Politiinspektør Melle
rups Kontor. - Endelig bør det nævnes, at Overbetjent Thomsen, der er
bedre kendt under sit nome de guerre - “Den praktiske” - sidder som “Po
litikommissær og Leder af Politistationen under Elmene, og at Politibe
tjent stud.jur. Seierslev er en hyppig Gæst i Shelihuset.

Til Trods for de ualmindelig fine Høstudsigter i Forsommeren ser det nu
ud til, at Kornhøsten ikke helt opfylder de stillede Forventninger. Ef
ter det foreløbige Skøn, som hvilede paa Indberetninger i Slutningen af
Juli, skulde vi faa omtrent samme Kornmængde som sidste Aar, hvor den ud
gjorde 38 Mill.Hkg. Efter de Tærskningsresultater, som foreligger nu, er
det dog tvivlsomt, om vi kommer saa højt op i indeværende Høstaar, m.H.t.
Høsten af Rodfrugter, kan man allerede nu med nogenlunde Sikkerhed fast
slaa, at den kommer til at ligge 15-20 pCt. under sidste Aars.

Udsigterne til en ringere Rodfrugthøst har sammen med en daarligere Ef
teraarsgræsning givet sig Udslag i en større Nedgang i Mælkeproduktionen
end sidste Aar paa samme Tidspunkt. - Efter de foreliggende Oplysninger
maa man derfor sikkert regne med en mindre Husdyrproduktion end sidste
Aa r.

Smørproduktionen var sidste Høstaar 130.000 Tons. Man regner med i Aar
at komme op paa knap 120.000 Tons. Heraf bruger Hjemmemarkedet med de nu
værende Rationer 70.000 Tons.

For Flæskeproduktionen maa man regne med en større forholdsmæssig Ned
gang, men man haaber, at den formindskede Produktion fordeler sig jævnt
over hele Høstaaret, saa der ikke opstaar yderligere Knaphed paa Hjemme
markedet.

Som omtalt har Tyskerne stillet Krav om, at Kød- og Flæskeforbruget paa
Hjemmemarkedet kun maa udgøre 80 pCt af Forbruget før Krigen. Samtidig
med denne Nedskæring der paa Grund af Knaphed af en Række andre Varer
sket en uforholdsmæssig Stigning i Efterspørgslen efter Kød og Flæsk.
Derfor gør Manglen sig saa stærkt gældende.M.H.t. Oksekødproduktionen
regner man med samme Mængder som sidste Høstaar. Desværre er denne Pro
duktion paa Grund af Fodringsforholdene ikke jævnr fordelt over hele Aa-
ret, og Tyskerne tillader ikke, at man fra dansk Side fører overskydende
Mængder fra en Maaned til en anden. De 80 pCt Nedskæring af Forbruget,
som Tyskerne har dikteret, skal overholdes indenfor de enkelte Uger, og
det er derfor ikke muligt at nedkøle Kød til Brug i Perioder, hvor Udbu
det er mindre end de 80 pCt.

I Rønne har det tyske Politi Mandag Morgen arresteret 12 unge Mennesker.
Hidtil kender man kun Navnet paa en af dem, nemlig Bankelev John Ahl
strand, Søn af Overdyrlæge A.

Søndag Eftermiddag førtes en tysk Soldat i Falcks Ambulande til Kommune
hospitalet til foreløbig Forbinding, før han førtes videre til Feltlaza
rettet paa Nyelandsvej. Efter hvad den tyske Sanitetsofficer, der fulgte
med, oplyste, har Soldaten faaet revet den ene af af en Haandgranat. -

Tyskerne læser aabenbart ikke de illegale Blade. Ellers maa de jo have
set Advarslen mod at købe tyske Vaaben.
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Efter at den højere Pancke havde givet Ordre til Nedskydningen af Læge
Carstensen i Esbjerg, og Ordren var blevet gennemført af Morderafdelin
gen paa Sheilhuset, har der ganske naturlig hersket almindelig Nervøsi
tet blandt Byens Læger. Nogle Tilfælde fra de sidste Dage viser, at det
te ikke er helt uberettiget, og samtidig faar man Indtrykket af, at ad
skillige andre Læger var udset til at dele Læge Carstensens Skæbne. Saa
eddes blev Kredslæge Brandt Fredag Aften telefonisk anmodet om at tilse
en Patient et Stykke udenfor Esbjerg. Dr.Brandt bad om at faa at vide,
hvad Patienten fejlede, men Manden, der telefonerede, afbrød ham og sag
de: “De maa komme hurtigt Doktor, saa kan De selv se, hvad der er i Ve
jen”. Dr.Brandt valgte imidlertid den Udvej at alarmere Vagtværnet, der
foretog en Undersøgelse paa det paagældende Sted. Det viste sig, at der
ikke fandtes nogen Patient paa den opgivne Adresse. - En anden Esbjerg
Læge, Dr.Almsøe, bemærkede forleden flere Mænd, som kredsede omkring hans
Ejendom. Han tilkaldte Vagtværnet, men da Folkene kom, var Mændene for
svundet. Dr.Almsøe har nu maattet lade sig indlægge paa et Hospital. Han
bor lige i Nærheden af, hvor den dræbte Dr.Carstensen boede,- og hans Ner
ver har ikke kunnet holde til de oprivende Begivenheder.

For nogle Dage siden ankom til Esbjerg en Mand ved Navn Knud Nørager. I
Gaar blev han dødeligt saaret af flere Revolverskud, da han vilde gaa
gennem Porten til Ejendommen Englandsgade 14. Nørager kom fra København.
I Esbjerg mener man, han er Stikker.

En dristig Sabotageaktion blev i Gaar gennemført mod to nybyggede tyske
Hurtigbaade, der laa ved Fords Fabrikker i Sydhavnen. Ved lO.Tiden træng
te en Del bevæbnede Mænd ind paa Ford Fabrikkerne, tvang Arbejderne til
at køre nogle transportable Svejseanlæg hen til de to nybyggede Hurtig—
baade og satte derefter igang med “at skære” Baadenes Skrog i Stykker.
Mens dette foregik, ødelagde Sabotørerne Maskiner, alle vitale Dele om
bord med store Hamre. Midt under Aktionen anmeldte den tyske (saakaldte)
Marine deresAnkomst. De skulde tilse Baadene, som skulde have været af
leveret i Dag. De blev budt velkommen af 3-4 Maskinpistolskytter, som
fratog dem deres Vaaben og derefter blev de ført ned til de to Baade. Da
de tog Afsked med Sabotørerne, lovede de at bevidne, at Baadene ikke kun
de afleveres i Dag, og at de næppe kunde komme i Søen, før T~yskland har
tabt Krigen.

Et voldsomt Brag rystede i Nat ved l.Tiden Glostrup By og hele Omegn. Det
var Premier Ice’s store moderne Fabriksbygning ved Roskildevek, der var
blevet sprængt i Luften. Kun Endegavlene stod tilbage, da Brandvæsenet
kom tilstede, og der var ved Eksplosionen opstaaet en mindre Brand i Kæl
deretagen. Den blev hurtig slukket. I en Bygning lige ved Fabrikken, hvor
et Par Funktionærer bor med deres Familier, var der ikke sket større Ska
de, til Trods for, at der var sprængt Ruder i vid Omkreds som Følge af
Lufttrykket. Ingen Mennesker kom tilskade. Aarsagen til Fabrikkens øde
læggelse er ukendt.

Værnemageren, Snedkermester Hans Andersens Maskinsnedkeri i Taarnby paa
Amager, er efter et Par forgæves Angreb nu lagt i Ruiner. Virksomheden
nedbrændte fuldstændig. Andersen arbejdede udelukkende for Tyskerne.
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Tyske Politisoldater nedskød i Lørdags den 22—aarige Musiker John Hjal
mar Petersen paa Nyvej i A paa Frederiksberg. Soldaterne trængte ind i
Lejligheden, spurgte efter Musiker Wulff, som Petersen kaldte sig, og da
han viste sig, blev han skudt ned. Derefter blev han baaret ud og kastet
ind i Bunden af den Transportvogn, som Tyskerne var kommet i. Man ved ik
ke, om han er død eller levende, og man kender ikke Aarsagen til Tysker
nes Nedskydning af ham.

For faa Dage siden er der kommet 1200 Folkestormsniænd til Kastrup, hvor
de skal uddannes. Rygtet vil vide, at disse Krigere, der alle er ude over
deres første Ungdom, skulde have været udrustet med de Maskinpistoler,
som Frihedskæmperne tog fra den tyskbevogtede “Hærens Geværfabrik”. En
Kendsgerning er det, at de ingen Vaaben har - men det hører maaske med
til Uddannelsen. De 1300 Mand bor i Lufthavnen.

Et halvt Hundrede tyske Poliyisoldater indfandt sig Søndag Morgen paa
Buddingevej 67, hvor de anholdt Trafikassistent Kolbjørn og hans Hustru.
De gjorde ogsaa Forberedelser til Sprængning af Ægteparrets Ejendom, men
da det er et Rækkehus, og Sprængningen ikke kunde ske, uden at hele Ræk
kehusbebyggelsen blev ødelagt, opgav de det igen.

Som omtalt i Dagbladene løb Bugserbaaden “Dan” paa Grund udfor Vedbæk
fornylig. Baaden kom fra Malmø med en Lægter med Træ bestemt for Tysker
ne, og Folkebe reddede med Nød og Næppe Livet ved at svømme i Land. Umid
delbart efter Forliset blev de alle arresteret af Tyskerne, og endnu i
Gaar var de ikke sat paa fri Fod. Tyskerne mener aabenbart, at de med
Vilje har løbet Bugserbaaden paa Grund.

Den 18.ds. arresteredes Kriminalbetjent Sørensen, da han kom med Middags
toget til Tønder.

Tønders store nye Forsamlingsgaard “Tønderhus” er blevet beslaglagt. Den
skal om faa Dage tages i Brug af Tyskerne, men man ved endnu ikke hvad
den skal anvendes til. Fra Fra Seskabet “Tønderhus” og fra Borgmesterens
Side har man paaberaabt sig tidligere afgivne Løfter, men der synes ikke
at være noget at gøre. - Natten til Søndag udbrød der Brand i “Tønderhus”
men der skete ikke større Skade. - Samme Nat blev der endvidere paasat
Brand i Brdr.Thygesens store Manufakturhandel, og det menes, at det meste
af Lageret er brændt. Brdr.Thygesen er danske, men der har i nogen Tid
været’Misfornøjelse med deres store Leverancer til Tyskerne.

“De tyske Menigheder” har nu givet Meddelelse om, at Tegneren Asger Mu
chitsch, Aarhus, ikke kan ventes frigivet de første Dage. Han har ganske
vist ikke begaaet noget som helst ulovligt og cyklede helt uforvarende
ind i en lille tysk Ildkarnp, men han var, siger Tyskerne, næsvis ved An
hol del sen.

Forøvrigt fortsætter Skyderierne i Aarhus Gader. Navnlig er den By
usikker efter Mørkets Frembrud. Blandt Tyskernes seneste Ofre er en hol
landsk Sømand, der blev ramt Lørdag Aften i Frederiksgade. Han er ført
til det tyske Feitlazaret, man kender intet til hans videre Skæbne., el
ler hvad han har forset sig med.
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Specielt til 399. Vi har sendt et Brev til Dem.

Arkitekt Henning Hansen, som er arresteret af
den, er nu ført til Tyskland. Hans Konipagnon,
som kort Tid efter blev hentet i Tegnestuen i
ført til Frøslev-Lejren.

Vi er blevet anmodet om at bede dem, der fjernede et Sygeplejekartotek
for nogen Tid siden, om at levere dét tilbage igen, da man har haardt
Brug for det. Eventuelle Meddelelser, om hvor det kan hentes, bedes gi
vet til INF.

Der har Lørdag Formiddag været et Revolver hold op paa Studentergymnasti—
kens Kontor, Otto Mønstedhallen, Nørre Alle. Tre Revolvermænd forlangte
Kartoteket udleveret. Da de fik at vide, at der ikke var noget saadant,
ønskede de de skrevne Konvolutter. Da det oplystes, at disse, der virke
lig havde eksisteret, var blevet afsendt, gennemrodede Revolvermændene
Kontoret. De tog Kassebeholdningen paa 400 Kr. samt Frimærkerne. De tre
Revolvermænd menes at være danske.

I Aftes ved 2O.Tiden lød der nogle Skud fra Gaarden til Ejendommen Bli
lowsvej 30. Beboerne tilkaldte Vagtværnet, og i Gaarden fandt man en ung
Mand liggende dræbt. Han var ramt af to Skud i Hovedet. Hans Navn var Ole
Ravn Hansen. Motivet er ukendt.

Gestapo trængte i Gaar ind paa Padborg Jernbanestation, hvor de efter en
kort Undersøgelse anholdt den fungerende Leder af Godsbanestationen, 0—
verassistent Andersen. Desuden blev følgende anholdt: Assistent H.K.Niel—
sen, Medhjælper N.M.Nielsen, Ekstraarbejder Clausen, og Medhjælpere Vil
helmson og Gotlieb Hansen. De er alle ført til Frøslev. Senere paa Dagen
kom Gestapo tilbage til Stationen sammen med Overassistent Andersen og en
af Stationens Medhjælpere, der i et Par Maaneder har siddet i Frøslev. De
gik alle hen til en Arbejdsvogn, der havde været oprangeret paa et Side-
spor i længere Tid, og fra denne Vogn medtog Gestapofolkene en Kasse.
Derefter kørte de tilbage til Frøslev med de to Fanger og Kassen.

Gestapo har i Gaar i Esbjerg anholdt “Esbjergbladet”s nye ~edaktør Carl
Nielsen, der overtog Ledelsen efter at den højere Panckes Morderbander
havde dræbt Redaktør L.V.Jensen. Desuden anholdt Gestapo Redaktør Niel
sens Hustru og en Søn samt en Svigersøn. De blev alle ført til Kolding.
Af anholdte i Esbjerg i Gaar kan nævnes Fru Skrædermester Lauersen og
Grosserer Højrup Jessen, “Tropehuset”.

Paladsteatret i Aalborg har i de sidste 14 Dage opført Ufa-Farvefilmen
“Drømmesøen”. I Søndags hentede Revolvermænd en Spole af Filmen i Opera
tørrummet under l7.Forestilling. Teatret maatte sætte’en fransk Film paa
Plakaten. Det var en Film, man havde haft liggende i Reserve. Afhentnin
gen skete under sidste Del af Forestillingen. Tilskuerne bemærkede intet,
og de to Operatører efterkom Ordren til ikke at slaa Alarm før 5 Minutter
efter at Revolvermændene var forsvundet.
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Tyskerne for noget Tid si
Arkitekt Plup Arctander,
Brolæggerstræde er nu over-
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Gestapo aflagde Lørdag Formiddag Besøg paa Aalborg Kommunehospitals medi
cinske Afdeling for at anholde Læge-Kandidat Frøken Karen Ering Sørensen,
der er Kandidat fra Sommeren 1942 og tidligere har været paa Aalborg
Amtssygehus. Hun var ikke tilstede, men da Gestapomændene, der hentede
hende, kun meddelte IErindet til Lægerne og holdt dem under Kontrol, kun
de hun ikke udleveres og blev taget, da han kom tilbage til Hospitalet.

— i Søndags anholdt Gestapo Postmesteren i Nørresundby, Lærer Nielsen
Branden, Fandrup ved Aalborg, samt Direktør Axel Nielsen og Hustru, Bi—
squitfabrikken i Hjørring. Aarsagen til disse Arrestationer er ukendt.
Dr.Sørensen mistænkes for at have været i Forbindelse med illegale Grup
per.

Tyskerne er begyndt at rekvirere Lastbiler i Sønderjylland, først og
fremmest paa Haderslevs Gader. Efter Afbenyttelsen er Bilerne ikke blevet
frigivet, men sendt til Kolding og andre jyske Byer. Bilerne standses paa
Gaderne, hvorpaa Chaufførerne maa læsse deres Last over i Rendestenen og
udlevere Vognene. -

Natten til Tirsdag blev der foretaget flere tyske Razziaer i Gentofte,
bl.a. hos Direktør Torp Petersen, hvor man eftersøgte Sønnen, der ikke
var hjemme.

Nogle Mennesker, der i Gaar kom gaaende paa Lyngbyvej i Nærheden af den
nye Hørsholmvej, saa pludselig en rød Bil stoppe op udenfor den Opfyld—
ning, som i øjeblikket foretages ved den saakaldte Vangede Mose. Ud af
Vognen kom 5 Mænd, der gik ind over det opfyldte Terræn, og pludselig
lød flere Skud, hvorefter den ene af Mændene styrtede om. De fire andre
løb derefter tilbage til Bilen og kørte bort. Det viste sig, at Manden,
som de andre havde skudt paa, var dræbt. I hans Lomme fandt man en Tegne
bog, som var gennemhullet af et Par af Kuglerne. I Tegnebogen fandtes et
ret betydeligt Beløb i Sedler, desuden et Legitimationskort, der lød paa
Skibskaptajn Alf F.Dicksen, Kastrupgade, Taarnby. Han var 36 Aar gammel.

S1ERMELDING: (Tirsdag) Hilsen til Harry, Lilly, Anette, Guy, Kristine,
Hilda, Kurt, Evelyn?, Thorvald, Helene, Mads, Per, Skjold, Folke, Rigmor,
Ragna, Derek, Theodor, Oda, Olaf, Karla, Jenny, [larriet, Brenda, Maggie,
Roland, Reinholdt, Hannibal, Zacharias, Helge, Pedro, Louis, Ingrid, Be
ate og Flemming.

Frænde er Frænde værst. I “Forræderlandet” skriver Rus-Henrik om kolde
Fødder og Henning Dalsgaard: - Jeg havde engang en Bekendt, der hed Hen
ning Dalsgaard. Jeg havde aldrig troet om ham, at han vilde desertere.
Jeg husker endnu, at jeg for nogle Aar siden i Berlin tog ham i Forsvar,
da han af en af vore Bekendte blev karakteriseret paa en lidet smigrende
Maade. “Naardustaar der i din sorte, konfektionerede Frakke, fed og vel—
tilfreds med blankpolerede Briller og rundpullet stiv Hat, ligner du
fuldkommen en indremissionsk Lægprædikant, blot bliver jeg nødt til at
tilføje”, sagde han, “at Billedet først bliver staaende, naar jeg gør dig
opmærksom paa, at der paa Kryds og Tværs i dit Ansigt staar skrevet Or
det “Mened”. - Han havde Ret:
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HITLER ER FANGE: Major Martin Sommerfeldt, Hærens Talsmand ved Udlands
pressens Pressekonferencer i Wilhelmstrasse, har været til et flere Timer
langt Krydsforhør hos den tyske Kontraspionage i Anledning af nogle Ud
talelser, han skal have fremsat over for en spansk Diplomat. Sommerfeldt
skal have fortalt, at Hitler har været holdt som Fange af Himmler siden
den l6.Oktober under meget streng Bevogtning, fordi det var ganske tyde
ligt for Himmler, at Hitler nu var blevet træt af sit store Ansvar. Hit
ler havde efterhaanden indset, at man paa Grund af den sidste Tids store
militære Nederlag ikke havde nogen~ Udsigter for at fortsætte Krigen, og
at man hellere straks maatte opgive Kampen. Kontraspionagen mener, at
Major Sommerfeldt har været Kilden til en hel Række af de andre sensatio
nelle Meddelelser, der har været fremme inden for det diplomatiske Korps
i Berlin i den sidste Tid.

VESTFRONTEN: Overalt langs den 600 km lange Front fortsætter de Alliere
de at presse paa med stor Held. Vanskeligst er Situationen for Tyskerne
helt sydpaa, hvor de franske Tropper efter at være naaet Rhinen nu pres
ser nordpaa og er naaet Mulhouses Udkant. De franske Panserstyrker fort
sætter mod Nord, og man mener fra tysk Side, at de vil forsøge at tage
hele den tyske Stilling i Alsace i Flanken. Colmar er svært truet og en
amerikansk Arme er ved at bryde igennem mod Strassbourg. Det er ikke mu
ligt for Tyskerne at afsende Forstærkninger til Alsace, de disponible
Panserafdelinger, den sidste Reserve, er fra Westfalen nu blevet dirige
ret til Baden, hvor de skal søge at forsvare den højre Rhinbred. I Alsa
ce er de tyske Styrker blevet splittet i flere Grupper, mange Steder er
der ikke Bnzin, saa Panservognene maa efterlades. For førsteGang i hund
rede Aar er fjendtlige Pioneerer ved at slaa en Bro over Rhinen, ved Kem
be. Der hersker fuldkommen Panik paa den venstre Rhinbred, de franske
Partisaner angriber tyske Tropper og Partiembedsmænd, der nu i Aarevis
har generet dem. Partifolkene flygter over Hals og Hoved, en Evakuering
af de udenlandske Arbejdere og Rustningsfabrikker er ikke længere Mulig.
Partifolkene, der har Kommandoen i Distriktet bag Fronten, kan slet ikke
finde ude af det hele og sprænger den ene Rhinbro efter den anden, endog
Broen med Jernbanelinjen ved Breisach er sprængt. Den nærmeste Bro er nu
ved Strassbourg, hvortil alt strømmer. SS skyder paa Soldaterne, der ven
der tilbage uden Vaaben, derfor har talrige tyske Soldater søgt sig Kvar
ter hos Bønderne for at lade Krigen rulle forbi sig. Ved Beifort holder
endnu tre Forter Stand, men Franskmændene har taget en Række af Maginot—
linjens Forter, der nu atter har vendt Kanonerne mod Tyskland.
Ved Saar er det endnu ikke muligt for Tyskerne at oprette nogen ny For
svarslinje. Amerikanerne staar udenfor Merzig. Endnu nordligere, øst for
Aachen, har Tyskerne maattet opgive det meste af Eschweiler efter fejl—
slagne Modangreb, der har givet Amerikanerne Mulighed for at trænge frem
næsten til Roer-Floden. De amerikanske Tropper staar kun 5 km fra DUren,
der er den sidste Forsvarsbastion før Kølner Sletten. To Forter i Metz
har endnu ikke overgivet sig, meddeles det. Det fremhæves fra tysk Side,
at Overmagten er meget stor langs Hele Fronten, og at man overalt mangler
Reserver at sætte ind.

0STFRONTEN: Russerne søger nu at likvidere de sidste tyske Tropper paa
øsel. Situationen er meget alvorlig, og den er lige saa svær ved Miskolc,
der er omringet. Det russiske Artilleri er begyndt at beskyde Warszawa,
og Tyskerne, der frygter en Offensiv her, er begyndt at føre Kunstskatte
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ne bort.

ITALIENFRONTEN: De Allierede staar nu halvanden km fra Ravenna. FeTt
broerne over Po bliver bombarderet fra Luften, alle de faste Broer er
allerede ødelagt.

MINDRE MIELK OG SMØR: Den tyske Mælkeproduktion er faldet betydeligt i
den sidste Tid paa Grund af manglende Vinterfoder, de store Slagtninger
og Transportvanskeligheder. Allerede nu faar kun Spædbørnene og Partiem
bedsmændene Mælk, Spædbørnene i utilstrækkelog Mængde. Man maa regne med
betydelig mindre Smørproduktion.

KULMANGELEN: De tyske Krematorier er blevet lukket paa Grund af Kulman—
gel. Kun Ligene af epidemiske Syge blever brændt.

NORGE: De norske Lodser har i den sidste Tid forladt deres Poster i
stort Tal for derved at hindre Forsyningerne i at naa Kampfronten i Nord.
Det oplyses samtidig, at den af Storadmiral Dönitz bebudede Ubaads-Offen—
siv tager Sigte paa at hindre en allieret Invasion i Norge. Fraset dette
skal den tyske Krigsmarine helt afskaffes, og Mandskabet sættes ind i
Hærens Rækker, allerede nu sælger man ud af Flaadens Præcisionsinstrumen
ter, Sekstanter og Barometre.

TYSKLANDS ÆLDSTE SOLDAT; den 1O4-aarige General von Bornhard har i An
ledning af 85 Aarsdagen for sin Officersudnævnelse modtaget den Rigshel
ligste Himmlers Billede med egenhændig Signatur. Han er dog endnu ikke
blevet indkaldt til Folkestormen.

NYT BEDØVELSESMIDDEL: Tyske Videnskabsmænd har paa Grund af Manglen paa
Narkosemidler arbejdet for at finde nye Midler. Man har nu opdaget, at.
man kan opnaa øjeblikkelig Bedøvelse ved at sende en Svagstrøm gennem Pa
tientens Rygsøjle. Kun i faa Tilfælde har det medført Døden. Det nye Be
døvelsesmiddel vil faa meget stor Betydning for Feltlazaretterne, hvor
man nu i talrige Tilfælde maa foretage meget store Operationer uden den
ringeste Narkose.

Sidste:
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M.Larsen og bestyres af hans Søn, har ikke paa noget Tidspunkt arbejdet
for Tyskerne, men udelukkende tjent danske Interesser. I Fabrikken var
der bl.a. oplagret et større Kvantum Konserves og Kød for Glostrup Kom
mune. Det var beregnet som Beredskabsiager og Ødelæggelsen af Fabrikken
forekommer ret ulogisk i Betragtning af, at Tyskerne paa et tidligere
Tidspunkt har tilegnet sig Kommunens Beredskabsiager. Paa Fabrikken opbe
varedes ogsaa en Del Kød for private, der havde villet sikre sig til Jul.

Gestapo har i Nat foretaget en omfattende Razzia i Hillerød. Politista
tionen i Byen, der har staaet tom siden den l9.Sep., blev i Gaar beman
det, og det er aabenbart derfra Razzia~en er udgaaet. Blandt de anholdte
er den lokale Luftværnschef, Amtsfuldmægtig Biancke Rock, Kommuneboghol
der Løjtnant Hedegaard Jensen, Købmand Jørgen Lindeskov og Automobilhand
ler Lars Larsen.

Sommertanker

- Hvorfor hedder det Sommer-Korpset?
—

- De lever ikke Vinteren over.

- Hvilken Forskel er der paa Vintersvin og Sommersvin?
— 2?

- Sommersvin lever kun af Grønt.

SLUT

Marinekaptajn Wilh.Nellemose er død i Tyskland. Da han blev ført Sydpaa
var han meget Syg og fra et lægeligt Synspunkt absolut ikke egnet til An
bringelse i en Koncentrationslejr.

Tyskerne har overtaget Hammeren Signalstation i Hammeren Fyr. Personalet
er flyttet til Allinge. Fyret har ikke været benyttet siden den lO.April
1940.

Paa Stationsvej 5 i København blev en dansk Mand, Ernst Jensen, Ejdersga
de 20 i Nat skudt ned og dræbt af det tyske Politi. Ernst Jensen havde
firePistoler paa sig og blev af det tyske Politi betegnet som “ein däni
scher Bandit”.

Ødelæggelsen i Nat af Premier Ice s Fabriksbygning i Glostrup er utvivl
som foretaget efter Ordre fra tysk Side. Virksomheden, der ejes af John
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Krigsforbryderen Henning Dalsgaard, der efter den svenske Regerings Be
slutning skal udvises, vil ikke komme afsted før efter Krigen, oplyser
den svenske Udenrigsminister overfor Dansk Pressetjeneste. Foreløbig in—
terneres han i den særlige Lejr, man har for Quislinger og lign., hvoref
ter han, naar. Danmark atter er frit, udvises. Dette vil uden Tvivl bedrø
ve hans forhenværende Venner blandt Tyskerne, som aabenbart har forberedt
sig paa at give ham en hjertelig Velkomst. Til Gengæld glæder vi os til
Gensynet - saa faar vi ham da for os selv.

I Ringsted er den Motorsagkyndige, Ingeniør, Oberstløjtnant E.Christen—
sen og Isenkræmmer M.Petersen blevet anholdt . - Paa Aunstrup Sanatorium
er Overlæge A.Rischel pludselig forsvundet.Man mener, han er arresteret.

Til Frøslev er i de sidste Dage bl.a. ført Tegneren Asger Muchitsch fra
“Aarhus Stiftstidende”, der forleden under en tysk Razzia i drastiske
Vendinger udtrykte sit Syn paa de tyske Soldater, og Redaktør Frøken Ka
te Fleurori Jacobsen, tidl.”Nationaltidende”.

Tirsdag Eftermiddag blev Skibsfører Alf.r.Fr.Dixen, Kastrupvænge 18 i
Taarnby, henrettet i Mose udfor ørnegaarden paa Lyngbyvej. Han gennem
hulledes af 3 Revolverkugler.

Natten til Onsdag fandt der atter en Sprængning Sted ved Taulov Station.
To Skinner maatte udskiftes.

Som bekendt foranstaltede den tyskkontrollerede Statsradiofoni for godt
et Aars Tid siden et Arrangement, hvorefter man kunde sende Radiohilsener
paa Kortbølgesenderen til Slægtninge i Amerika. Den Gang advaredes der
mod at benytte disse Hilsener, men ikke desto mindre meldte en lang Ræk
ke Mennesker sig til Radiofonien og fik deres Hilsener udsendt. For de
allerflestes Vedkommende er det sikkert kun sket, fordi disse Mennesker
slet ikke var klar over, at Hilsenerne kun var Kamouflage og skulde bru
ges til at gøre en Række Propagandaudsendelser pr. Kortbølge til Amerika
mere troværdige og faa Danske i Amerika til at tro, at store Dele af Be
folkningen stod bag disse Udsendelser. Hvis der skal arrangeres noget
lignende i Aar, hvad forskelligt tyder paa, bør man derfor advare Folk
mod at sende deres Hilsener til Statsradiofonien.

Arbejdsmand Adrian Roest, Aabyhøj, der i nogen Tid har været beskæftiget
som Marinevægter, blev i Gaar Middags af to Mænd skudt ned i sin Have.
Der er kun ringe Udsigt til at redde hans Liv.

En stor Kontorbygning, der ejedes af Entreprenørfirmaet C.Carlsen i Ve
stre Baadehavn i Aalborg, blev Tirsdag Aften fuldstændig ødelagt af Brand-
bomber. Det er tredie Gang i Løbet af kort Tid, at Sabotører har angrebet
Firmaets Kontorbygning, og denne Gang lykkedes det saa fuldstændigt, at
ikke et eneste Papir og ikke een Tegning blev ladt tilbage, selv Lønnings
poser og Lønningsregnskaber blev ødelagt.
Foruden de i Gaar omtalte Anholdelser har Gestapo i Esbjerg nu anholdt
Revisor Eriksen.
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Dagbladene bragte forleden en Ritzaumeddelelse om, at en Attentatmarid
var blevet dræbt af sin egen Bombe i Nexø. Den Dræbte er nu genkendt som
den 25-aarige Fisker Svend Hansen, Balka Strand.

I Mandags trængte Gestapo ind hos Konsul Lütken i Hillerød, hvor Husets
2O—aarige Søn blev anholdt. Ved den efterfølgende Ransagning fandt Ty
skerne tre Maskinpistoler. Formentlig paa Baggrund af denne Anholdelse
foretog Gestapofolk assisteret af danske Landsforrædere og Politisolda
ter Natten til I Gaar en omfattende Razzia i Hillerød og Omegn. I de fi
re-fem Timer den varede, blev en Snes Mennesker arresteret. Enkelte fik
efter endt Afhøring Lov at gaa igen, men langt de fleste af de arrestere
de blev ført til Shelihuset til videre Afhøring. Som nævnt under “Sidste”
i Gaar er der flere kendte Hillerødborgere blandt de arresterede. Tysker
ne og deres Haandlangere synes udelukkende at interessere sig for skjulte
Vaaben.

Den tyske Censur “erindrede” via Ritzaus Bureau i Gaar Dagbladene om, at
“Meddelelser om at Personer, der befinder sig i tyske Lejre, er afgaaet
ved Døden ikke maa bringes”. Aarsagen var, at flere Dagblade bragte Ne
krologer over Kaptajn Nellemose og over Politibetjent Emil Thers, den
kendte Sportsmand.

En Bombeødelagde Natten til i Gaar Kaffebaren “Lido” paa. Hjørnet af Fre—
denstorv og Fredensgade i Aarhus.

“Frøslev-Klipningen” - et maskinklippet Stykke tværs gennem Haaret - an
vendes kun overfor de “asociale Elementer” og kriminelle Forbrydere — i
hvert Fals foreløbig ikke overfor politiske Fanger.

Flere danske Fyr er blevet evakueret for deres danske Brsætninger og o—
vertaget af Tyskerne. Det drejer sig om Hanstholm, Blaavandshug, Skagen,
Hirtshals, Lodbjerg, Bovbjerg, Halskov, Lyngvig og Middelgrundsfortet.~
Endvidere har Tyskerne, som nævnt i INF, overtaget Hammeren Fyr.

Paa “premier Ice”s Fabrik i Glostrup, der som nævnt i Gaar blev ødelagt
ved Bombesprængning, var bl.a. oplagret 55.000 Tons Kød, som udelukken
de var forbeholdt Københavns Forsyning.

Professor Mogens Fog er overført fra Vestre Fængsel til Shellhuset.

I disse Dage er der særlig mange tyske Skibe i Sønderborg Havn, idet der
er løbet yderligere 8 Skibe ind, deriblandt en Destroyer paa 3.000 Tons.
To Torpedobaade og en Flydekran prøver paa at hæve en tysk Ubaad, der
sank den 6.November mellem Angel og Kegnæs paa Als. Denne Ubaad var paa
Prøvetur fra Kiel, da man fra Fiskerlejet Høruphav pludselig saa den gaa
stejlt ned.

Natten til Tirsdag blev der forøvet Røveri paa Hotel “Hafnia” i Køge, To
Mænd ringede ved l.Tiden paa Hotellets Natklokke, og da Hotelkarlen, Al
fred Jørgensen, lukkede op, tvang de han med en Revolver til at udlevere
sin Tegnebog, der indeholdt ca 60 Kr. Han maatte derefter vise dem op til
Hotelejer Mortensens Privatlejlighed, men her blev der ikke lukket op. Da
de to Revolvermænd begyndte at banke paa Døren med Revolverskæfterne,
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fløjtede man fra Lejligheden efter Hjælp, og da der kom en Vagtværnspa
trulje til, forsvandt Røverne skyndsomst og kørte bort i en Bil. I Bilen
iagttog man endnu to Mænd.

Det meddeles fra tysk Side at Omraadet for Ubaadsfare er blevet udvidet
og nu naaer helt hen til en Linje Ret Syd for Stevns til den tyske Kyst,
og fra Stevns ret øst til den svenske Kyst. Det medfører store Forsinkel
ser for Sejladsen i Østersøen fra Danmark til Tyskland, da Skibene nu maa
gaa langs den tyske Kyst for ikke at komme ud i aabent Hav og derved ud
sætte sig for at blive torpederet.

En af de Schalburgfolk, der som omtalt er blevet arresteret af Gestapo
for Medskyldighed i en lang Række af den senere Tids grove Forbrydelser,
forsøgte Søndag Aften at berøve sig Livet i sin Celle i Vestre Fængsel.
Han havde skaaret Pulsaaren over og blev ført til Feltlazarettet paa Nye—
landsvej.

I forrige Uge havde Statsradiofonien, der hed “Mordets Symfoni”, i hvil
ken den herostratisk berømte “Rus-Henrik” medvirkede blandt andet som
“ogsaa du, min Søn — Brutus”. Der har været gættet paa, at den Kvinde
stemme, man hørte, var Gerda Madsen. Stemmen er imidlertid blevet gen
kendt som Fru Elna Jørgen Jensens. Hun har tidligere optraadt som Prolog
for Nazister og Tyskere efter sin Afgang fra Baletten.

Besætningen paa Bugserbaaden “Dan” er bu blevet sat paa fri Fod. Aarsagen
til Arrestationen var den, at der ombord paa Bugserbaaden var 6 Mand i
Strandingsøjeblikket, skønt det af Papirerne fremgik, at der kun havde
været 5 Mand ombord, da Bugserbaaden sejlede fra København til Malmø for
at hente Lægteren. Det nyttede ikke, at Besætningen søgte at forklare Ty
skerne, at den sjette Mand var Rorgængeren fra Lægteren, som man havde
bjerget over i Bugserbaaden, da man i det haarde Vejr maatte kappe Tros
sen efter Strandingen. Der skuldeog maatte kun være fem Mand ombord i
Bugserbaaden — dermed færdig og Vestre Fængsel

Den tyske Underofficer, der i Mandags saarede sig selv ved et Vaadeskud
i Ejendommen Nygaardsvej 49, hed Willy Frantz.

Sent Mandag Aften gik nogle tyske Politisoldater pludselig amok paa Hjør
net af Gasværksvej og Istedgade, og uden ringeste Anledning affyrede de
en Række Skud paa langs af Gasværksvej i Retning mod Vesterbrogade. Maa-
ske var det Det nye Teaters røde Lygter, der generede dem. Mærkværdigvis
blev kun eet Menneske saaret, den 36-aarige Kontorist, der lige var staa—
et af Sporvognen paa Vesterbros Torv. Han blev med Skud i Ry9gen indlangt
paa Kommunehospitalet.

Gestapo ledsaget af en Del Politisoldater foretog i Mandags to Gange Raz
zia paa Kafe “Osborne” paa Vesterbrogade 84. Første Gang K1.13, anden
Gang (1.10. Ved den første Razzia blev en Mand anholdt. Man ved ikke,
hvem han er. Ud paa Eftermiddagen var Gestapo i “Den lille Hornblæser”
paa Raadhuspladsen, der blev set Legitimationskort og foretaget Undersø
gelser af Tasker og Mapper, men ellers skete der ikke noget.
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Revolvermænd trængte Tirsdag Eftermiddag ind paa Postgirokontoret i Ve—
stervoldgade, hvor de holdt Personalet op. Derefter tog de en Duplikator
og nogle Skrivemaskiner, som de læssede ind i en Postbil, der netop an
kom. Chaufføren blev tvunget til at køre til Rolighedsvej, hvor Maskiner
ne blev læsset over paa en Lastbil, og derefter forsvandt baade den og
Revol vermændene.

Der har i den sidste Tid gaaet en Del Rygter om Skibsreder A.P.~Iøller.
Undersøgelsesudvalget har nu haft Sagen til Behandling, og man meddeler
derfra, at der nationalt absolut intet er at bebrejde A.P.Møller.

Natten til Onsdag foretog Tyskerne en større Razzia i flere af Byens
Kvarterer. Vognene~, baade Person- og Prærievogne, kørte stadig frem og
tilbage mellem Sheehuset og forskellige Steder i Byen, hvor Razziaen
fandt Sted. Der blev skudt livligt flere Steder, bl.a. i Kvarteret om
kring Vandkusten, paa det yderste Amager og paa Frederiksberg i Grøndals
park—Kvarteret. Razziaernes Formaal eller Anholdelsernes Antal kendes
endnu ikke. Muligheden taler for, at man stadig gaar fremefter Lister
over saakaldte “Vaneforbrydere” og “Asociale Elementer”.

Efter Razziaen forleden i Korsørs Kiosker, maatte Kioskejerne skrive un
der paa, at Gestapofolkene intet havde fjernet fra deres Forretningerm

Tyskerne har fundet paa, at der er solgt Benzin til Sabotører i Korsør
fornylig. I den Anledning blev Benzinforhandler Svend Aage Rasmussen,
Teilmanns Alle i Korsør anholdt forleden. Han sad under Arrestation i
5 Timer og blev først løsladt, efter at han ved Fremvisning af sine Bø
ger havde bevist, at han overhovedet ikke havde solgt Benzin i længere
Tid. Som Tolk ved Forhørene fungerede den i Korsør saa berygtede Majs
Larsen, Mathiesensvej.

Undersøgelsesudvalget udbeder sig Oplysninger om nedenstaaende Personer.
Det indskærpes, at Forespørgslen under ingen Omstændigheder maa give An
ledning til Forholdsregler overfor disse Personer. Aarsagen til at man
vil have noget nærmere at vide om de paagældende, kan lige saa godt være,
at man vil et ondartet Rygte til Livs. Man ønsker alle mulige Oplysnin
ger, ogsaa uanset om de skulde være almindelig kendte:

Anlægsgartner Adolph Chr.Madsen, Tranegaardsvej 51. - Jul.Edv.Christian—
sen, Henrik Ibsensvej 29. - E.L.B.Rasmussen, Henrik Ibsensvej 30. — Knud
Wesentoft. Henrik Ibsensvej 5. — Jean Carl M.Willberg, Henrik Ibsensvej
6 A. - Tora Christiansen, Henrik Ibsensvej 29. — Karen Larsen, samme A
dresse. — Amalie Petersen, Henrik Ibsensvej 8. — Elvira øjgaard, Henrik
Ibsensvej 8. - Karen Lykkeberg, Henrik Ibsensvej 31 A. — Kaj Nielsen, Hol
lændervej 11. - Barbermester Schmidt, Hollændervej 1. — Axel Chr.Olsen,
Hollændervej 4. - Kaffehandler Lund, H.Schneeklothsvej 27. — Erik C.Rasch
Hollændervej 34. - Teaterinspektør Bygholm, Schneeklothsvej 1. - Frimær—

- kehandler Falkenberg, Schneeklothsvej 29. - Pannicke, Schneeklothsvej 19.
- Groos, Schneeklothsvej 2. - Ebbe Stammer Larsen, Schneeklothsvej 8. -

Knud Sjøholm, I.M.Thielesvej 3. - Hendriksen, Maskinværkstedet, I.M.Thie—
lesvej 3 A. - Premierløjtnant Axel Vang Abel, Jacobys Alle 10. - Civil
ingeniør Haar, Julius Valentinersvej 33. - Tegner Emil Wind, Jul.Valen
tinersvej 5. — Johs.Brahtz, Jul.Valentinersvej 16. — Asmussen, Jul.Valen—
tinersvej 14. — Svend Aage Møller, Jul.Valentinersvej 27. - (fortsættes)
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(Fortsættelse af Meddelelsen fra Oplysningsudvalget):
Fagerstrøm, Ju.Valentinersvej 21. Henning Nielsen, Jul.Valentinersvej
3. - Prager, Jul.Valentinersvej 37. - Carl Juel Brundenburg, Jul.Valenti
nersvej 29. - Chr. Carl Larsen, Kingosgade 17. - Fru Steinlein, Kronprin
sesse Sofiesvej 8. — Birthe Margrethe Banner Jensen, Lykkesholms Alle 9
- Viggo Jensen, samme Adresse. — Filicitas Kanaris Klein, Lykkesholms

Alle 6. — Astrid Marie Rasmussen, Lykkesholms Alle 8. - Jacob Nielsen,
Lykkesholms Alle 8. — Fr. Claire Kruse Bro, Søbøtkeralle 3 Hellerup. -

Statsskovfoged O.E.Pedersen, Hjøllund, - Barber A.Ring Jensen, Løngangs—
stræde 21.

To Grupper af bevæbnede Mænd har i Morges mellem Kl.5 og 6 foretaget om
fattende ødelæggelser i Folkere.gistrene i København og paa Frederiksberg.
Gruppen, der trængte ind i Københavns Folkeregister, var paa 80 Mand. He
le Kvarteret omkring “Skattepalæet” var i Forvejen blevet afspærret, og
paa Gadehjørnerne var der opstillet Maskinpistoler, saa Rammen om Aktio
nen var saa dramatisk som vel mulig. Under Aktionen blev Vagtværnet til
kaldt. Der mødte en Styrke paa 50 Mand; og de blev med Ordene: “Her sker
ikke noget”, inviteret indenfor og holdt op, indtil Gruppen havde afslut
tet sit Arbejde. Reolerne i en Række Værelser blev væltet ud paa Gulvet
og Kartotekkorterie revet i Stykker. Bagefter blev de overhældt med Petro
leum og antændt. Særlig omfattende var ødelæggelsen i de Lokaler, hvorfra
der udsendes Brevkort til Byens Borgere med Besked om Afhentningen af Ra
tioneringskort. Der blev ogsaa rundt om i Bygningen anbragt en Række
Brand- og Sprængbomber, men ingen af dem eksploderede. Endnu i Formiddags
brændte det i Bygningen, og man regner med, at en større Del af Kartote
ket erblevet ødelagt af Ild og Vand. Ved Aktionen paa Frederiksberg var
Fremgangsmaaden omtrent den samme. Gruppen var her paa 40 Mand, og de fo
retog ødelæggelsen ved at rive Kortene i Stukker, overhælde dem med Ben
zol og antænde dem. Ogsaa paa Frederiksberg kom Vagtkorpset til Stede og
blev holdt op af Sabotørerne.

A/S Hellerup & Glødefri Tændstikfabrikker, Hejmdalsgade 37—39 blev i Af
tes lidt før Midnat totalt ødelagt ved en Eksplosion. Det e3’ Historien
fra “Gosch” om igen. Sabotørerne skal gøres upopulære paa G5~-’und af Tænd
stikmangelen. Det vil altsaa sige, at ødelæggelsen er sket eftër tysk Or
dre og udført af Schalburgfolk. Den hensynsløse Fremgangsmaade understre
ger denne Kendsgerning. Der var rundt omkring i Frabriksbygningen anbragt
Sprængbomber, og Sprængningen blev foretaget uden at advare eventuelle
tilstedeværende paa Fabrikkens Grund. Bygningen styrtede sammen som et
Korthus, og hvad der ikke blev ødelagt ved Eksplosionen, blev Flammernes
Bytte. Vægter Svend Aage Petersen, Dyssegaardsvej 30, der opholdt sig paa
Fabrikkens Grund, blev alvorligt saaret af nedstyrtende Murmasser, medens
Maskinist A.Jørgensen, der boede i Ejendommen Nr.37, blev saaret i sin
Seng. Glassplinter fra de knuste Ruder var gaaet gennem Dynen. Ved Eks—
plosionen blev et større Antal Ruder i Kvarteret iøvrigt knust.

Randers Tandhjulsfabrik i Vestergrave blev i Morges ødelagt ved Sabotage.
Der var anbragt to Bomber i Bygningen. Fabrikken blev ødelagt for et Aars
Tid siden og var lige blevet genopbygget.
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To revolverbevæbnede Mænd trængte i Aftes lige før første Aftenforestil
lings Begyndelse ind paa “Strandteatret” i Hellerup og bortførte den ty
ske Film “Sen Kærlighed”.

Overlæge Erik Larsen, Ribe Aandssvageanstalt, er afgaaet ved Døden i en
Koncentrationslejr udenforHamborg.

I Morges ved 5.30 Tiden blev der opdaget tre Sprængbomber paa Fortovet
udfor Nørrebros Teater. Sprængkommandoen fjernede Bomberne, inden det kom
til en Eksplosion.

I Aarhus morer man sig for Tiden over følgende lille Juncker-Historie:
Forleden Nat blev en Overmontør i Jydsk Telefon A/S ringet op af Direk
tør Thorkild Juncker, Aarhus Oliefabrik, der stærkt opskræmt krævede, at
der straks blev sendt en Mand ud for at reparere hans Telefon, som han
ikke syntes fungerede tilfredsstillende. Overmontøren spurgte, om det ik
ke kunde vente til den næste Dag - Direktøren har for Tiden skjult sig
temmelig langt udenfor Aarhus - Hr.Juncker svarede, at han følte sig tru
et, og det var meget vigtigt for ham at have sin Telefon i Orden. Over—
montøren er en rar Mand og lovede at komme, idet han meddelte, at han
først vilde alarmere en Kollega. Da de to Mænd ankom til Direktør Jun
ckers Hus, blev der ikke lukket op. Derimod hørtes en rystende Stemme in
denfor, der spurgte, hvem det var.

- Overmontør X, Jydsk Telefon.

- Det kan enhver komme og sige, stønnede~ Manden bag Døren.

- Jamen, De har jo selv sendt Bud efter os, men saa kører vi hjem igen.

— For Himlens Skyld nej, lød det bag Døren, der blev aabnet paa Klem,
hvorpaa de to Telefonmontører stod overfor den rystende Oliefabrik-Direk
tør, der var i Pyjamas og havde en kæmpemæssig Revolver i Haanden.

Den højere Pancke er nu begyndt at lade udsende Patrouiller af Politi—
soldater paa Gaderne. Det er dog vanskeligt at se, at de skal gribe ord
nene ind, idet de bestaar af to Mand med Maskinpistoler og en Mand med
Gevær. Disse Patrouiller søger Byen igennem og skaber Uro hos Befolknin
gen, der efterhaanden har lært, hvor løst Sikringerne sidder paa de ty
ske Maskinpistoler. Samtidig udsendes der ogsaa store Patrouiller paa 30
Mand Politisoldater, der dog kun er bevæbnede med Geværer og en Maskin
pistol til Føreren.

VESTFRONTEN: Tyskerne flygter fra det sydlige Alsace i Retning mod
Strassbourg, hvor den eneste disponible Rhinbro findes. Modstanden er op
givet o Metz og Erschweiler. Det er Hovedbegivenhederne i det sidste
Døgn. Samtidig er Mulhouse blevet helt befriet, og de franske Tropper
har naaet Colmar. Herfra Fortsætter de mod Nord og staar 30 km Syd for
Strassbourg. Denne By er ved at blive indtaget i en Knibtangsbevægelse
af Franskmænd og Amerikanere, der staar 30 km Nord for Byen. Tyskerne har
forsøgt Modangreb ved Altkirchen for at overskære de franske Forbindel

~‘ seslinjer, men det mislykkedes. Ved Belfort er store Stykker blevet inde
1~sluttet af Panser og Infanteri. De forsøger forgæves at kæmpe sig ud. Man

regner med, at Slaget om Alsace vil være afgjort i Løbet af et Par Dage.
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Fra tysk Side frygter man mest, at Broerne ved Strassbourg skal blive
overskaaret, saa man maa efterlade hele den 5.Panserarme og 18. Arme i
Alsace. Ogsaa i Saar gaar Amerikanerne stærkt frem og er paa en Bredde
af 30 km gaaet ind paa tysk Territorium efter haarde Kampe. Efter Esch
weilers Fald udfor Aachen fortsætter Amerikanerne fremefter. De staar 3
km fra JUlich. DUren er under Ild. Amerikanernehar en enorm Overlegenhed
i Materiel. Saaledes har de paa en halvanden Kilometer bred Front indsat
ikke mindre end 140 Panservogne, altsaa en Panservogn hver for lO.Meter.
Herved er Tyskerne kommet til kort og har paa dette Afsnit alene mistet
60 Panservogne, heraf mange af den nye Königstiger-Type. Endnu længere
mor Nord i Nærheden af Venlo er ogsaa Englænderne gaaet til Angreb og er
gaaet over Maasfloden paa en ret bred Front.

ØSTFRONTEN: Russerne søger at likvidere de sidste Rester af de tyske
Tropper paa øsel. hvorved de kan opnaa at faa fri Adgang til Rigabugten
og benytte Rigas Havn. I Ungarn er Tokay blevet besat, og Russerne er ved
at trænge ind i Miskolc. Umiddelbart Nordøst for Budapest er Hatvan og
dermed Budapests Forstæder stærkt truet. I Sydungarn har Russerne fore
taget endnu en Overgang til Vestsiden af Donaus Bred.

Himmler fortsætter sine systematiske Bestræbelser paa at faa Magten i
alle Hærens øverste Kommandoafdelinger. Nu er det lykkedes ham at faa be
sat to af de tre højeste Poster i Hærens Overkommando, idet SS-Obergrup
penführer Aug.Franck er blevet udnævnt til Chef fbr Hærforvaltningen. En
Post havde han besat efter den 2O.Juli og ogsaa den tredie Chef er ham
tro, selv om han ikke er SS-Mand. I den udenlandske Presse har der verse—
ret Rygter om, at den noget aabenmundede Major Sommerfeldt skulde være
blevet arresteret. Det passer ikke. Han er stadig paa fri Fod. Hitler op
holder sig ikke længere i Berchtesgaden, men er under Bevogtning paa
Schloss Klepheim i Nærheden af Salzburg. Her er han helt afskaaret fra
Omverdenen og ingen af hans tidligere Omgangskreds maa komme til ham me
re.

Alle Postforsendelser fra Hamborg til Ruhromraadet er standset.

Ved Luftangreb er Dortmund, -Ems og Mittelland-Kanalerne bl~vet ødelagt
endnu en Gang. Der vil gaa lang Tid, før Trafikken kan genoptages. Det
vil betyde en yderligere stor Belastning af det tyske Jernbanenet, der
allerede er ramt haardt af Luftangrebene.

I GaarMorgesomtalte den tyske Folkesender Nazisternes Stilling til de
udenlandske Arbejdere i Tyskland. Tyskerne er klar over, at Arbejderne
fra fremmede Lande er en Trusel for dem. Arbejderne er ikke kommet fri
villigt, men er udskrevet ved Tvang. De er rede til at gøre alt for at
slippe hjem i Dag eller i Morgen, og de er derfor de mest aktive i Kam
pen mod Himmler og hans Slæng. — I Oberschlesien er der et udstrakt Sam
arbejde mellem tyske og udenlandske Arbejdere. SS-Folkene kan ikke stil
le noget op og frygter Udlændingene. Flere Steder fører Arbejderne en ren
Partisankrig imod Nazisterne. Veje og Transportlinjer bliver afbrudt og
de udenlandske Arbejderes Virksomhed tiltager daglig i Omfang. En gammel
SA—Mand fra Oberschlesien, der har været Vagtmand i en Krigsfangelejr,
fortæller, at der ikke gik en Dag, uden at der var Fanger, som flygtede,
men ikke nok med det. De mest forhadte SS-Mænd blev en efter en fundet
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~Tyskerne foretog Torsdag den 16.November en Razzia i Hjørring. De var
kommet paa Sporet af en hemmelig Radiosender, der var installeret i en
Villa paa Skipper Clemensvej. Da en ca halv Snes Gestapofolk fra Frede
rikshavn ved l6.Tiden stormede Villaen, overraskede de en Mand, der var
ifærd med at afsende Radiotelegrammer. Den anholdte kendes under Navnet
Møller. Det er en 36-aarig Mand. Desuden blev Lejlighedens Indehaver,
Kommis, Løjtnant Poul Erik Nielsen, Cementstøber Hans Hansen, Palleskær—
vej 6, Urmager Kaj Jensen, Danmarksgade 21, Direktør Svend Nielsen, Bis—
quitfabrikken Oxford, Murermester Vilh.Vangsted, Skagensgade anholdt. Ra
diotelegrafisten havde skiftevis boet hos de to sidstnævnte.

Tirsdag Morgen blev Direktør Svend Nielsens Hustru samt Fru Murermester
Vangsted i Bil transporteret fra Frederikshavn til Aarhus, hvor deres
Sag skal behandles. Umiddelbart inden Afrejsen gav Gestapo Fru Vangsted
Besked om, at hendes Mand i Nattens Løb var død. Gestapo underrettede og
saa Borgmester Fisker, Frederikshavn, der lod Meddelelsen gaa videre til
Hjørring. Meddlelsen om Mandens Død var et frygteligt Slag for Fru Vang-
sted, der i Forvejen er svagelig. Der er intet oplyst om Aarsagen til
Vangsteds Død. Han, der var ca 55 Aar gammel, var en særdeles rolig og
ligevægtig Mand, og ingen, der kender ham, tror, at han har taget sit e—
get Liv. Man venter ikke, at Tyskerne vil udlevere Liget til Familien.
Vangsteds to voksne Sønner, som eftersøges af Gestapo, naaede at smutte
ud ad Bagdøren til Forældrenes Villa, da Gestapo ankom for at arrestere
dem og Forældrene. Vangsted var Farbroder til den unge Bankassistent Poul
Erik Vangsted, der blev myrdet af Tyskerne i Rold Skov i August 1943, og
hvis Begravelse gav Anledning til store Uroligheder i Aalborg i Dagene op
til den 29.August i Fjor.

Sognepræsten i Utterslev, den stærkt nazistisk indstillede Pastor Strø
bech, Nebbegaardsbakken, der med Tyskernes Velsignelse bar Revolver, naar
han gik paa Besøg hos sine Sognebørn, er forsvundet fra sit Hjem efter
en dramatisk Tildragelse for en Uges Tid siden. Pastor Strøbech blev sid
ste Torsdag, som saa ofte tidligere, meget sent ude og først ved 23.30
Tiden vendte han tilbage til sit Hjem. Da han var naaet udenfor Havelaa
gen, lød der pludselig en Serie Revolverskud. Det viste sig, at de var
affyret af to unge Mænd, som havde passet Præsten op, efter at de kort
forinden havde været inde i Villaen for at træffe ham. Fru Strøbech, der
ikke under nogen Form deler sin Mands nazistiske Anskuelser, kunde kun
meddele, at han ikke var kommet endnu, og efter at de to Mænd havde klip
pet Telefonledningen over, gik de igen. Pastor Strøbech blev ikke ramt af
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skudt. Den eneste Forklaring paa de udenlandske Arbejderes og Krigsfan
gers forsvinden forklarede SA—Manden, maa være, at de faar Befolkningens
fulde Støtte.

Den øverstkomanderende for de japanske Styrker i Kina, Feltmarskal Kata,
er blevet afsat, da han indsaa, at Japan vilde tabe Krigen.

Det er blevet de tyske Officerer forbudt at medføre den saakaldte Canada—
Bagage, naar de gaar i Kamp. Det lettede dem ellers deres Fangeophold.

Fra tysk Side har man Gang paa Gang dementeret udenlandske Meddelelser
om, at man skulde have skudt Gidsler. Men nu indrømmes det, af en saadan
Autoritet som Chefredaktøren af “Völlkischer Beobachter” Seifert i en Ar
tikel i “Nordische Gesellschafts Pressedienst Nord”. Seifert skriver, at
man først jar gennemført et yderst mildt Regimente i de Lande, der var
besat af Tyskland. “Til Repressalier som Skydning af Gidsler er den tyske
Forvaltning i de besatte Lande først blevet tvunget., da den engelske Se—
cret Service systematisk og i stadig stigende Grad havde forført de uro
lige og forbryderiske Elementer i disse Lande til Terror og Sabotage, til
Mord og Voldshandlinger”. Det kan være nyttigt ved samme Lejlighed at pu—
blicere Hr.Seiferts Mening om, at Tyskland skulde have foretaget store
Leverancer af Levnedsmidler i de besatte Lande for at hindre en Nødstil—
stand, medens England og senere USA “ikke engang tillod Røde Kors” at
komme de besatte Landes sultne Folkemasser til Hjælp. Det indrømmes dog,
at Grækenland har faaet Hjælp, men at Tusinder af Mennesker først maatte
dø.

Stinnes-Koncernen har afsluttet en Kontrakt med et Kulfirma i Gøteborg,
hvoreftet der skal leveres yderligere 50.000 Tons Kul om Maaneden mod en
særlig Præmie paa 1 Kr. Pr.Ton. Denne Præmie vil Stinnes lade forblive i
Sverige som Nødskilling efter Nederlaget.

SÆRMELDING: (Onsdag) Hilsen til Derek, Hilary, Jeremias, Ingeborg, Law
rence, Dyveke, Clewe (Clu), Alistair, Leif, Timoteus, Wilfred, Fred, Dor
te, Louis, Jànathan, Ingrid, Larry, Linda, Toby, Else, Denise, Arne, Fri—
thjof, Emil og Marcel.

Sidste:

Paa Hovedvejene til og fra Roskilde blev alle Biler i Gaar standset og
undersøgt for Vaaben.

SLUT

Ved en Razzia hos Direktør Svend Nielsen fandt Tyskerne en ikke-monteret
Radiosender. Alle de anholdte blev transporteret til Frederikshavn. Søn
dag Morgen fik Fru Nielsen og Fru Murermester Vangsted Besked om, at de
skulde indfinde sig i Frøslev. Forsynede med store Forraad af varmt Tøj,
Tobaksvarer m.m. begav de sig til Frederikshavn. Ved Ankomsten hertil
blev de arresteret. De var simpelthen blevet lokket i Baghold. Natten til
Mandag foretog Gestapo en ny Razzia i Byen i Forbindelse med de allerede
foretagne Anholdelser. Ved denne Lejlighed blev Grosserer Chr.Jespersen,
Det Danske Petroleums Aktieselskab og De danske Spritfabrikkers Oplag ar
resteret. Endvidere eftersøgtes Ekstraarbejder Ejvind Elmann Andersen,
Nørrealle, Falck-Redder Jørgen Færch, Vestbanegade 6, Radioforhandler
Johs.Krag, Østergade og en Søn af Ejendomsmægler Johs.Juhl. Ingen af dis
se blev fundet.
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Skuddene. Da de første lød, kastede han sig ned paa Vejen, mavede sig
frem gennem Havelaagen og ind gennem Haven og forsvandt ned gennem et
aabentstaaende Kældervindue. Sin Skydefærdighed demonstrerede han ikke.
I De følgende Dage holdy Præsten sig derefter skjult, men i Lørdags vo
vede han sig hen i Kirken, hvor han hentede sin Kjole og Krave, og siden
har ingen hverken hørt eller set ham. Man mener dog, at han opholder sig
et eller andet Sted i Jylland. Umiddelbart forinden Attentatet havde han
ladet sig forlyde med, at han derovre havde Venner, som han vidste, vil
de skjule ham. Folk, der saa ham om Lørdagen, kunde forøvrigt berette, at
Begivenheden havde taget saa stærkt paa ham, at han var blevet næsten
hvidhaaret. Pastor Strøbech har længe haft et meget daarligt Ry paa sig
blandt Sognebørnene i Utterslev. Det skyldes ikke alene hans politiske
Indstilling, men tillige hans Livsførelse. Det blev tydeligt og klart
sagt til ham for et Par Uger siden, da han blev opsøgt af to Revolver-
mænd, som først tvang han til at udlevere den Pistol, han havde faaet af
Tyskerne, og derefter i en timelang Samtale fortalte ham, hvad man troe
de, tænkte og mente om ham. Nazipræsten tog imidlertid ikke Lære af den
ne Advarsel, men nøjedes med at anmelde det passerede til Schalburg-Poli
tiet.

Det er nu med Sikkerhed blevet fastslaaet, at Skibsfører Alfred Fr.Dixen,
der for nogle Dage siden blev likvideret i den opfyldte Vangede Mose ved
Lyngbyvej, var tysk Stikker. Der foreligger fuld Tilstaaelse.

Onsdag Aften gik en Del Schalburgfolk larmende og raabende gennem Nordre
Frihavnsgade, og da en af Gadens Beboere pludselig kom paa Tværs af dem,
blev han overfaldet og slaaet ned med Pistolskæfterne. Han blev saa al
vorligt medtaget, at han maatte behandles paa Hospitalet.

Radioforhandler Hillebrandt, Blaagaardsgade 9 (Hillebrandt mangler Penge)
indlagde sig forleden uvisnelig Hæder ved først at gennemprygle en Kunde
og derefter tilkalde Sommer— og Schalburgfolk til Ordenens Opretholdelse.
Hillebrandt, der meget daarlig lidt i Kvarteret paa Grund af sin blakkede
Indstilling, havde overfaldet Kunden efter en Strid om Prisen paa et Ra—
dioapparat. Da Folk kom til ude fra Gaden, opdagede. hvad der var sket i
Forretningen, knuste de den ene af Udstillingsvinduerne og kort efter kom
Tyskernes Haandlangere fra Politigaarden tilstede alarmeret af Radiofor
handleren. I en Times Tid patrouillerede Sommer- og Schalburgfolk deref
ter foran Forretningen med Maskinpistoler, og det tør siges, at Hr.Hille
brandt efter dette ikke er mere elsket i Kvarteret.

Der advares indtrængende mod at udbetale Penge efter et fotokopieret
Truselsbrev, som i disse Dage udsendes med Underskriften “Danmarks Fri—
hedsraad”. Det er selvfølgelig et Falsum, antagelig fabrikeret i Schal—
burglogen paa Belgdamsvej at fømme efter Beliggenheden af de Kiosker,
hvor Pengene skal indbetales, den ubehjælpsomme Ortografi og Fotokopie
ringen. I Brevene staar iøvrigt. “Hr De bedes give et Bidrag til
Danmarks Frihedsraad paa 500 Kr. Pengene sendes snarest muligt til Kio
sken St.Jacobs Plads, ø, under Mærket “Danmark”. Hvis De undtagelsesvis
ikke vil betale, saa har De vel ikke glemt, hvorfor og hvordan Deres Bro
der døde saa brat. (Brevene sendes ofte til Paarørende af henrettede
Stikkere.Red.) Hvis Kiosken bliver bevogtet, saa — her er markeret et
Kors.” Brevet slutter: “Vi skal ikke anmode Dem om Bidrag mere. Med Hil—
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sen Danmarks Frihedsraad.” - Et helt igennem smukt og værdigt Dokument
for Schalburgforbryderne.

Specielt til 117: Den af Dem nævnte Person kan faa Nummer, hvis vi faar
særlig Adresse til ham. Numrene gælder kun Adressaten.

Følgende Abonnenter faar Besøg den 25., 26. eller 27.November: 21 - 34 -

41 — 62 — 121 — 350 — 363 — 397.

Det forlyder, at der fra l.December kommer tysk Politi til København, 0-
dense, Aarhus og Aalborg og overtager de almindelige Politifunktioner med
Gadepatrouillerin.g o.s.v. I Aalborg skal et ret betydeligt Antal statio
neres paa Politigaardèn.

Fredag den l7.November Kl.lO om Aftenen ankom Gestapo til Holsteinsminde
Drengehjem ved Fuglebjerg. De medførte en af Skolens Lærere, som de for
nogen Tid siden har anholdt. Han var belagt med Haandjern og var en Del
forslaaet i Ansigtet. Fra Holsteinsminde kørte de til Hindholm Højskole,
hvor de forlangte at komme til at tale med Forstander Mølbak, men han var
ikke hjemme. De gennemsøgte hele Skolen. Samme Aften anholdt Gestapo de
to Snedkersvende i Fuglebjerg, Olsen og Gantriis.

En Taxachauffør oplevede forleden Aften en for øjeblikket karakteristisk
Episode. Han blev i Hellerup holdt op af to Revolvermænd, der slog ham
ned og frarøvede ham 140 Kr. Da han endnu fortumlet kom til sig selv i
Rendestenen, kom tilfældigvis en Vogn med Sommerfolk forbi. De tog Chauf
føren op i deres Vogn for at han ved et Strejftog i Kvarteret eventuelt
kunde udpege Gerningsmændene. Da dette ikke lykkedes efter nogen Tids
Kørsel, udtalte Sommerfolkene til den forbløffede Chauffør: “Udpeg nu en
eller anden, for Fanden.. .det er lige meget, om han er skyldig. Vi skyder
ham blot for at skabe Respekt”.

Redaktør P.C.Jacobsen, “Aalborg Amtstidende” har faaet et Nervechok efter
at der forleden var en langvarig Razzia paa hans Blad og hans Søn er ble
vet indsat i Frøslevlejren.

Efter at den tyske Annoncering i de danske Dagblade i nogen~Tid har været
standset efter Ordre fra det tyske Handelskammer, er disse Annoncer nu
dukket op igen. Det er flerspaltede Annoncer for Darmstadt Werke, Pelikan
Fyldepenne o.s.v. Alle Annoncerne maa betragtes som Prestige-Averterin
ger, hvis man kan sige noget saadant om tyske Virksomheder. Ingen af dem
er leveringsdygtige. Og iøvrigt kan man jo rejse det Spørgsmaal. om de
danske Blade har saa stor Interesse i disse Annoncer.

Under den Razzia, der som omtalt forleden fandt Sted i Hillerød, foretog
Tyskerne ogsaa Husundersøgelse hos Skuespillerinden Fru Bodil Ipsen og
hendes Mand, Redaktør Ejnar Black. Undersøgelsen gav intet Resultat.

Sabotører, der Natten til Onsdag forsøgte et Angreb paa Bjerregaard &
Co.s Autoværksted i Randers, blev efter en lidkamp slaaet tilbage af Sa—
botagevagterne.
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I Aftes eksploderede to Bomber i en af Installatør Deulerans Omformere
i Aarhus Sydhavn. Det er knap en Uge siden, en af denne Værnemagers Om-
formere sidst var Genstand for Sabotage.

Tegneren Asger Muchitschs Familie, Aarhus, har faaet Meddlelse om, at han
er blevet dømt til 2 Maaneders Ophold i Frøslevlejren - som nævnt paa
Grund af “Næsvished”. Det er første Gang, en Frøslevfange er blevet idømt
tidsbestemt Straf.

Natten til Onsdag skete der Indbrud i Købmand Fjelsteds Herreekviperings
forretning paa Storetorv i Holstebro. Vagtværnet opdagede hurtigt, at
Gerningsmændene til Indbruddet, hvor der var stjaalet for 10.000 Kr. Va
rer, maatte være et Par tyske Desertører. Disse blev tidligt den næste
Morgen fundet paa Holstebro Banegaards Toilet, hvor de var ved at klæde
sig om. De arresteredes af den tyske Banegaardsvagt. De to tyske Infante
rister havde udenfor Forretningen knust Ruder og anbragt en Bombe, for
at Indbruddet skulde ligne Sabotage.

For Fuldstændighedens Skyld skal vi bringe Navnene paa de gode danske
Mænd, der i Følge en officiel Opgørelse i de sidste Maaneder er døde i
tyske Koncentrationslejre: Svend Aage Andersen, Klerkegade 22 - Jens Pe
ter Jensen, Lollandsgade 55, Aarhus - Karl Gustav Nielsen - Carl Axel An
dersen - Carl Jacobsen - Axel Scheibye, Vesterbrogade 85 - og følgende
Politibetjente i Buchenwalde: Lauritz Ferslev, Overbyes Alle 18 - Helge
Brixager, Nakskovvej 82 -. Evald Skov Mortensen, Gyldenlakvej 23 — Emil
Thers, St.Magleby - Otto Nielsen, Odense — Jens Peter Switzer - Palle
Cramer — Peter Petersen og Henry Stockholm.

Disse danske Mænd, der døde i tysk Fangenskab, mens store Dele af den
danske Befolkning stadig tror, at “saadan noget sker ikke herhjemme” og
mener, at Frihedskampen kan man overlade til Naboen, spiser sig mæt paa
Restauranter, danser, afholder Selskaber, kort sagt: lever Livet videre,
som om intet er hændt. Disse Mænd, døde i tyske Koncentrationslejre, rej
ser Anklage ikke blot mod de Nazibødler, der pinte og sultede dem ihjel,
men ogsaa mod den Del af den danske Befolkning, der ikke vil se Sandhe
den i øjnene og hygger sig bag den usynlige Frontlinje, hvis bedste Mænd
fal der.

Folkeregistrene er i Skudlinjen i øjeblikket. Samtidig med, at Københavns
og Frederiksberg Folkeregistre som omtalt i INF i Gaar blev fuldstændig
ødelagt, blev ogsaa Tikøb Folkeregister “uskadeliggjort”. En halv Snes
bevæbnede Mænd trængte ind til en af Kontorets Assistenter, tvang ham
til at aabne Folkeregistrets Lokaler og kørte derefter bort med samtlige
Kartotekskasser. Ogsaa i Hvidovre er Folkeregistret ødelagt. Samtlige Ar
kivkasser blev tømt ud i en Bunke i Gaarden, overhældt med Benzin, hvor
efter der blev stukket Ild paa.

Den 65-aarige Svend Spollin blev i Gaar dræbt i sin Lejlighed i Munkegade
96, Aarhus. Der blev ringet paa Døren, og Ingeniøren gik selv ud og luk
kede op. I samme øjeblik lød der 2-3 Skud, og Ingeniør Spollin styrtede
om i Entreen. Hans Kone, som umiddelbart efter kom tilstede, saa ikke Re
volvermændene, men Folk i Kvarteret hævder, at de kørte bort i Bil. Inge
niør Spollin, der i sin Tid har opholdt sig i Rusland, var meget velha
vende. Motivet til Mordet er ukendt.
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Tirsdag Aften stak en ung Mand Hovedet indenfor i Forretningen hos den
tidligere KU—Formand og konservartive Folketingskandidat Jens Bech i Al
gade i Aalborg. Han meddelte, at Ejendommen vilde blive sprængt i Luften
i Nattens Løb. Beboerne evakueredes, men der skete intet. For nogle Maa
neder siden kom en Revolvermand ind i samme Forretning og nedskød Kommi
sen. Det var samme Dag, Læge Rich.Raetzel blev myrdet i Aalborg. Jens
Bech var ikke hjemme den Dag og har siden været under Jorden.

Som omtalt i Gaar har Ribe Aandssvageanstalt faaet Meddelelse om, at 0-
verlæge Erik Larsen er afgaaet ved Døden i Nærheden af Hamborg, 54 Aar
gammel. .Dødsaarsagen var et Hjerteslag. Overlæge Erik Larsen, der var Le
der af Ribe Aandssvageanstalt, blev for et Aars Tid siden arresteret af
Gestapo, og efter Tyskernes saakaldte Undersøgelse af Sagen blev han o
verført til Frøslevlejren. Herfra blev han for knap 3 Maaneder siden
bragt videre til Tyskland. Det menes, at hans Hustru og Sønnen nu er i
Tyskland. Dr.Larsen har været Overlæge paa Aandssvageanstalten i Ribe
siden l.Juni 1941. I det relativt korte Aaremaal, han fik Lov at lede An
stalten, fik man det bedste Indtryk af hans Dygtighed og Interesse for
sin Gerning. Hans Medarbejdere og Befol.kningen var kommet til at holde
af ham for hans Ligefremhed og hans Hjertevarme. Overlæge Larsen var en
.Lægesøn fra København. Han tog i sin Tid Embedseksamen i 1918, hvorefter
han knyttedes til forskellige Hospitaler. I 1927 blev han knyttet til de
Kellerske Aandssvageanstalter, og hans Arbejde der skabte Grundlaget for
hans Udnævnelse til Overlæge ved Ribe Aandssvageanstalt.

I Løbet af den sidste Uge har Gestapo foretaget en halv Snes Anholdelser
i Aalborg og Nørresundby, hvoraf flere nævnes i Forbindelse med Arresta
tionen af Bankassistent Peter Bøgh, Wibroesvej 2 A, Aalborg. Bøegh led
sagede Gestapo under et uventet Besøg paa “Aalborg Amtstidende” forleden.
Foruden de tidligere nævnte er i de sidste Dage i Aalborg anholdt Svend
Geertsen, Toidbodgade 31, Axel Rasmussen, Sindal, Sigurd Stahl, De Danske
Spritfabrikker, Kaj Jespersen, Vesterbro 32, Frits Gunnar Petersen, Lund
byesgade 22 og Poul Erik Sørensen, Bøgebakkevej.

Om Anholdelsen af Postniester Fabricius, Nørresùndby, kan oplyses, at Aar
sagen skal være en Udtalelse fra Postmesteren, da Gestapo kfr for at se
Postboxene efter. Han vidste ikke, at der stod en Gestapomand ved Siden
af, da han til en af sine Funktionærer sagde: - Se at faa det illegale
væk~ - Postmester Fabricius er omtrent 70 Aar gammel.

Onsdag har Tyskerne rent ud stjaalet 300.000 Liter dansk Benzin, tanket
hos Shell Efter Sigende har Myndighederne omgaaende gjort Forestillinger
og faaet til Svar, at det beroede paa en Fejltagelse, og at Benzinen vil
de blive betalt i Form af Levering af Katastrofebenzin. Det sidste er en
særlig fremragende Ide. Katastrofebenzin3n blev nemlig ogsaa stjaalet af
Tyskerne for et Par Ugers Tid siden. Desværre betyder Tyveriet, at man nu
frygter for, at Danmark ogsaa i Fremtiden kommer til at raffinere Benzin
til Tyskerne paa de danske Forbrugeres Bekostning. naar den Smule, som
vi selv kan fremstille af den importerede Olie, ikke engang kan faa Lov
at være i Fred, saa kan det unægtelig let faa Konsekvenser for Raffine—
ringen.
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VESTFRONTEN: Offensiven i Alsace fortsætter med uformindsket Kraft og
med store Resultater for de Allierede. Hurtigere end ventet er franske
og amelkanske Panserarmeer naaet til Udkanten af Strassbourg. Tropperne
er i Løbet af eet Døgn naaet 20 km frem her, og der raser et heftigt Pan
serslag i Byens Udkanter. Imidlertif vil Forsvaret blive yderst vanske
ligt, idet den tyske Overkommando netop Dagen før havde afsendt store
Panserforstærkninger mod Colmar for at bringe Undsætning til de haardt
trængte Tropper her. Situationen bliver for hver Dag mere og mere kri
tisk. En stor Del af de tyske Styrker, er blevet afskaaret i de sydlige
Vogeser, og man maa regne med, at de Trdpper, der staar Syd for Strass
bourg, ikke vil have Mulighed for at kæmpe sig over paa den anden Side
af Rhinen, da allerede nu tre Rhinbroer, nemlig Breisach, Hanau og Neuen—
burg er blevet sprængt i Luften. Disse Tropper har gennemført flere Mod-
angreb, men stadig uden Held, man regner med, at de ialt tæller 50.000
Mand. I Saar trængte Amerikanerne fortsat frem,der er heftige Kampe ved
Merzig. Amerikanerne faar Panserforstærkninger frem. I Aachen-Afsnittet
er Floden Roer blevet naaet to Steder, og Amerikanerne er naaet 3 km ud
over Eschweiler, JUlichs Udkant er naaet. Tyskerne venter ikke at kunne
holde Stillingen ved Maas, Englænderne forbereder her deres Offensiv med
heftig Artilleriild.

ØSTFRONTEN: Russerne har nu sat Kraft paa deres Offensiv mod Budapest,
idet de er ved at forberede den onigaaende Bevægelse om Byen. Den sydlige
Arm er skudt 5 km frem. Hele Makedonien er nu blevet rømmet af Tyskerne,
de er paa Tilbagetog mod Serajewo, hvor de vil forsøge at slaa sig igen
nem Titostyrkerne, derhar spærret Vejen for dem alle Steder.

NORDFRONTEN: Efter Kampe med Finnerne er nu alle tyske Bjergjægere ude
af Finland, De staar paa norsk Grund.

HITLER-KRISEN: Den tyske Presse og Radio gengiver i Dag Erklæringer om
Hitler, hvori det hedder, at Hitler paa Grund af Situationen ikke kan
forlade det store Hovedkvarter. Herved forbereder man den tyske Offent
lighed paa, at man ikke vil faa Hitler at høre, saa længe Krigen varer.
Samtidig faar Himmler Tid til sine sidste Forberedelser før den officiel
le Magtovertagelse. Det er bemærkelsesværdigt, at det har været nødven
digt for DNB at udsende officielt Dementi om Hitler, og det viser, hvor
stærkt Rygterne gaar i Tyskland omden tyske Fører. Forøvrigt kan det no
teres, at Minister Meissner, de skiftende tyske Præsidenters højre Haand,
i denne Uge har været hos Himmler to Gange. Han udmærker sig ved altid
at have holdt paa den rigtige Hest, idet han hver Gang før et Personskif
te er gaaet over til den nye Mand.

BENZINKRISEN: Den Krise, der for Tiden raader med Hensyn til Benzin, er
nu fuldkommen akut. Der er ikke en eneste af de tyske Fabrikker til Frem
stilling af syntetisk Benzin, der arbejder 100 Procent. Samtlige 22 Vær
ker er mere eller mindre ødelagt, deriblandt den største Leuna-Værkerne,
der er helt ødelagt. Kun 7 Fabrikker og 4 Raffinaderier er i Gang i stærkt
begrænset Omfang. November-Produktionen bliver ikke paa mere end 420.000
Tons, en ny Lavrekord. Alene Værnemagten skal i November Maaned bruge
450.000 Tons, hvortil kommer Luftvaabnets og Industriens Forbrug.
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TYSKE FANGER: Siden Invasionen har 710.210 tyske Soldater overgivet til
til de Allierede paa Vestfronten alene.

BØRNENE GEMMES: Befolkningen i SaarbrUcken nægtede trods talrige Opfor
dringer at evakuere deres Børn under 14 Aar. Kun en Fjerdedel af Børnene
er skaffet væk. Resten har Forældrene gemt paa Gaarde i Nærheden eller
skjult i Kældre.

I de kemiske Fabrikkr i Heidenau fordrede de kvindelige Arbejdere forny
lig, at Arbejdstiden blev nedsat med en Time. Hertil svarede Direktøren,
at en saadan Forandring umuligt kunde imødekommes. Derpaa forlod alle Ar
bejderskerne Fabrikken.

5 I D 5 T E:

Den tyske Wehrmacht-Transportkommandantur, som hidtil har haft til Huse i
Statsbanernes Ejendom i Sølvgade, flytter om kort Tid ud af Bygningen.
Det vides ikke bestemt, hvor Personalet skal hen, men det er sandsynligt,
at de fleste af dem skal til Aarhus, hvor Tyskerne efterhaanden har kon
centreret hele deres Transportadministration.

En Bil fra Burmeister & Wain, der var paa Vej med Lønninger til Arbejder
ne paa Refshaleøen, blev i Morges holdt op i Prinsessegade i Nærheden af
Vor Frelsers Kirke. Røveriet blev foretaget af fem Mand, der kørte i en
lille graa benzindreven Bil, og man kan altsaa gaa ud fra, at Røverne
tilhører Schalburgkorpset eller Sommers Vagtkorps. De svingede ind foran
Pengebilen og tvang derved denne til at standse. Der blev rettet nogle
Maskinpistoler mod Føreren af Bilen, og en af Røverne kommanderede: “Ba
re her med Kassen”. De tømte Bilen for Kontanter - ialt smaa 200.000 Kr.,
hvorefter de gav Ordre til, at Bilen fra B&W skulde blive holdende i fem
Minutter - i modsat Fald vilde der blive skudt paa den.

Om Aktionen mod Københavns Kommunes Folkeregister kan det nu oplyses, at
hele Rationeringskort-Kartoteket er blevet meget grundigt øc~elagt. Det er
praktisk talt uanvendeligt. Derimod er der næsten ikke sket~Skade paa Ho
vedarkivet, ligesom Navnekartoteket heller ikke er ødelagt. De to Arki
vers Kort - 1 1/2 Million ialt - er blevet væltet hulter til bulter ud
paa Gulvet og under de vældige Dynger er der under Oprydningen fundet
flere Brandbomber, hvis Lunter var blevet kvalt.

I Avedøre er der tidligt i Formiddag fundet en Bil knust mod et Vejtræ.
I første Øjeblik kunde det tyde paa, at det drejede sig om et Ulykkestil
fælde. I Bilen fandtes een Mand dræbt og to haardt saaret samt en Dreng,
der var uskadt. Ved en nærmere Undersøgelse viste det sig, at der var
Skudhuller i Vognen, og at Passagererne i Vognen enten var blevet dræbt
eller saaret af Revolverskud.

Gestapo har i Gaar foretaget en Razzia paa Stenhus Kostskole ved Holbæk.
Alle Elevværelserne blev undersøgt, og der blev med særlig Interesse
spurgt efter tre af de ældre Elever. De var forsvundet, inden Gestapo
kom.
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Under et hold op i Nat paa Heinrichs Farvefabrik i Valby er der blevet
taget en Del CB-Uniformer.

Journalist Elwin Hansen, Jyllandsposten, blev i Onsdags anholdt af Gesta
po. Han blev løsladt et Par Times efter. Det viste sig, at Anholdelsen
var foretaget paa Grundlag af en anonym Anmeldelse om, at Elwin Hansen
skulde have opbevaret Sprængstoffer og Vaaben.

Fru Larsen, Landemærket 31. 1.Sal, havde i Nat Besøg af en tysk Soldat.
Medens de hyggede sig, var den tyske Gæst saa uheldig at komme til at
skyde Fru Larsen i det ene Ben. Det var vist sket paa den Maade at hans
Revolver var fulgt med op af Lommen, da han vilde tage sit Lommetørklæde
frem. Fru Larsen er indlagt paa Lazarettet paa Nyelandsvej.

I den sidste Uges Tid har den tyske Censur haft særlig travlt. Dagblade
ne har modtaget gennemsnitlig ni Meddelelser om Dagen med Direktiver om,
hvad der skulde bringes, hvad der ikke maatte omtales o.s.v. o.s.v.

SLUT
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Statsbanerne vil nu til at tage drastisk paa forskellige Problemer. I
Løbet af Dagen vil forskellige nye Foranstaltninger blive forelagt til
Offentliggørelse. Hvad angaar Juletrafikken, henstiller DSB indtrængende
- som sædvanlig - til de Mennesker, de absolut skal rejse, at de bliver

hejmme først og fremmest for deres egen Skyld. Fra den l7.December til
7.Januar vil de blive krævet Adgangsbillet til Færgerne, men disse Ad
gangsbilletter giver kun Adgang til Færgerne og ikke Ret til Befaring
med noget Tog, hverken før eller efter Storebælt. Selv om man er kommet
over Storebælt, har man ingen som helst Garanti for at kunne komme vide
re. Det afhænger af, om der er Plads i Toget. Ligeledes vil f.Eks. Rej
sende fra Odense, der har Færgebilletterne i Orden, godt kunne risikere
ikke at komme med det paagældende Tog fra Odense til Færgen, hvis det i
Forvejen er overfyldt. De Rejsende, der ikke er Plads til i Toget, vil
simpelthen blive efterladt paa Stationerne og maa saa selv sørge for de
res Indkvartering. Adgangsbilletter til Færgerne kan købes 14 Dage forud
for Rejsen. For Rejsende til Fyndog kun 10 Dage forud. - Disse Bestemmel
ser og de, der omtales i det følgende, træder i Kraft den 3.December. For
Rejser til Sjælland, Lolland og Falster vil Billetsalget for Københavns
Vedkommende blive centraliseret paa Hovedbanegaarden. Dette gælder hele
det Omraade af København, der omfattes af S-Banen, d.v.s. baade Klampen
borg, Holte og Frederiksberglinjen. Biletter til Sjælland og Lolland-Fal
ster vil kunne købes 2 Dage forud for Rejsedagen, men der sælges kun 4
Billetter til hver Køber til hvert Tog, og Billetterne trykkes paa sær
ligt Pap, for at man let kan kende dem. De vil kun blive gyldige til det
Tog, de er solgt til. - Med Hensyn til Godsbefordringen kommer følgende
Regler til at gælde fra 3.December: Leveringsfristerne er jo forlængst
suspenderet, saa kun let fordærvelige Varer kan transporteres paa sædvan
lig Maade. Den 3.December sættes der yderligere ganske bestemte Grænser
for, hvilke Arter af Varer der kan befordres som Ilgods. Som Eksempler
herpaa kan nævnes: Handelsreksendes Kufferter, Avisklicheer, Matricer,
Satser og lign. Ekspresgodsforsendelser begrænses til 50 kg pr Stk. Alt
andet Gods sendes kun som Fragtgods og vil blive befordret lejlighedsvis.
- Aarsagen til disse drastiske Foranstaltninger er dels Brændselsmange

len, dels Tyskernes Krav om Transporter indenfor Landets Grænser, og dels
den Kendsgerning, at Bilerne efterhaanden spiller en forsvin~1ende ringe
Rolle som Godsbefordringsmiddel.

Statsbanerne mangler i Øjeblikket ca 7.000 Godsvogne for at kunne klare
de forøgede Krav.

Den tyske Kriminalkommissær Schweitzer, der forestaar Gestapos “Undersø
gelser” vedrørende det danske Politi, er netop vendt tilbage fra et Be
søg i Koncentrationslejren Buchenwalde ved Weimar.

Det kan oplyses, at 2lO.af de danske Politifolk fra Lejren skal være paa
Vej hjem. Om de saa bliver frigivet eller skal interneres herhjemme, vi
des ikke, men det drejer sig om de svageste og ældste blandt Politifolke
ne. Med de sidste Dødsfald i Buchenwalde er Antallet af døde Politifolk
i Løbet af to Maaneder nu oppe paa 9. Selv Tyskerne her i Landet har aa
benbart kunnet indse, at dette ikke kunde blive ved at gaa, i hvert Fald
er der givet Ordre til, at en tysk Læge skal afrejse til Buchenwalde for
at undersøge Forholdene, som efter tyske Formodninger “Maaske ikke er
helt saa gode, som de skal være”. Om man skal tage dette som tysk Erken
delse paa Tærsklen til Nederlaget, er saa en anden Sag.
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Iøvrigt blev Politikommissær Glud i Gaar løsladt fra Boghandlernes Hus,
hvor han har siddet arresteret siden Dagene efter den 19.September. Til
bage sidder nu Rigspolitichef Begtrup-Hansen, Vicepolitichef Arthur Dahl,
Departementschef Ejvind Larsen, Statsadvokat Hoff, Politidirektør Stamm
og Politiinspektør v.Magius.

Som omtalt forleden har Tyskerne beslaglagt 3—400.000 1 Benzin, som ude
lukkende var forbeholdt dansk Forbrug. Paa flere andre Omraader har Ty
skerne i den ‘sidste Tid tilsidesat økonomiske Aftaler, saaledes skulde
vi have Erstatningsleverancer for det Træ, Tyskerne havde stjaalet fra
vore Lagre. Træet kom ogsaa fra Sverige, men Tyskerne forsynede Leveran
cerne med Klausuler, som skulde forhindre Værnemagten i igen at tage det.
Ikke desto mindre har Tyskerne nu stillet~ Krav om yderligere Træmængde,
og hvis det ikke kan skaffes paa anden Maade, vil man tage det fra Er
statningsleverancerne fra Sverige. Vi har tidligere nævnt Tilfældet fra
Helsingør Skibsværft, hvor Tyskerne lagde Beslag paa en færdigbygget Han
sabaad, der skulde sejle for dansk Regning. Disse Begivenheder gør Han
delsaftalernes Værdi tvivlsom, og det er sikkert nødvendigt bed Tilret
telægning og Fordeling af vor Produktion at ligge med saa smaa Lagre som
muligt paa alle Omraader, saaledes at Tyskerne ikke føler sig i alt for
høj Grad fristet.

Efter Undtagelsestilstandens Ophævelse i Esbjerg indtog Esbjergbladene
med en enkelt Undtagelse det Standpunkt kun at bringe deofficielle Med
delelser om Begivenhederne, idet det paa Forhaand var givet, at en sand
færdig Beretning aldrig kunde gaa gennem Censuren. Det var det radikale
Blad “Sydvestjylland”, der brød denne Linje og omtalte Undtagelsestil
standen paa en saadan Maade, at Tyskerne sikkert har gnedet sig i Hænder
ne af Tilfredshed.

Firmaet Stilling havde indtil i Søndags 4 Repræsentantbiler “opklodsede”
hos en Gaardejer i Brøndbyøster. Søndag Eftermiddag henvendte 15 Mænd sig
imidlertid hos Gaarsejeren o.g forlangte disse Biler udleveret. De forsy
nede dem derefter med Akkumulatorer, Nummerplader, Olie og Benzin, som de
medførte paa en Lastbil, og derefter kørte de bort med alle fire Biler.

Som omtalt i INF i Gaar fandt nogle Arbejdere fra et nærliggende Snedker-
værksted ved 9.Tiden om Formiddagen en Bil, der stod paa Tværs af Køre-
vejen ved Hjørnet af Hvidovrevej og Køgevej. I første Omgang troede man,
der var sket en Ulykke, da Bilen var tørnet mod en Lysmast, men en nær
mere Undersøgelse viste dog hurtig, at Passagererne i Bilen var blevet
beskudt, en var dræbt, 2 saaret og en Dreng paa ca 13 Aar var blevet saa—
ret let af Glassplinter og havde faaet en Chok. Det viser sig nu, at den
dræbte Mand der var Vognens Fører, var Direktør Due-Petersen, Peter
Bangsvej 62, medens de to haardtsaarede var Ingeniør Dill, Spurvevej 8
i Hubdigem og Direktør Due-Petersens Chauffør Jens Rasmussen, der er
hjemmehørende i Jægersborggade. Drengen var Due-Petersens Søn. Due—Peter
sen er identisk med Chefen for Fabrikken “Jeko” i Ryesgade, et Firma, der
udelukkende arbejder for Tyskerne, og som iøvrigt er en Underafdeling af
“Nordwerk”. Direktør Due-Petersen, der følte sig truet, har i nogen Tid
boet hos Ingeniør Dill i Hundige og kørte frem og tilbage til Fabrikken
paa tysk Køretilladelse. For godt et halvt Aar siden blev Due—Petersens
Broder, Ingeniør Due—Petersen dræbt af et Par Revolvermænd i Falkoneral

le. Liget af Due-Petersen og den haardtsaarede Ingeniør Dill blev bragt
til Feitlazarettet paa Nyelandsvej, medens Chaufføren blev indlagt paa
Hospital. Det menes bestemt, at der, da Due—Petersens Bil var naaet til
det paagældende Sted paa Køgevejen, pludselig kørte en anden Vogn op paa
Siden af den, og der affyredes en Maskinpistolsalve mod Due-Petersen. Han
skal være dræbt paa Stedet, og hans Bil derefter tørnet mod Lysmasten.

En ung Mand, den ca l8-aarige Lærling Frants Nielsen blev i Aftes dræbt
vedto Skud i Hovedet i Ejendommen Ringstedgade 8. Man savner nærmere Op
lysninger om Drabet, men det kan maaske være et Fingerpeg, at der var
Sommerfolk tilstede, da det skete. Nielsens Adresse er foreløbig ukendt,
idet han ikke havde Legitimationskort paa sig.

Den nazistiske Pastor Strøbech fra Uttersle.v Kirke, der som omtalt i INF
blev beskudt fornylig, hvorefter han gik under Jorden, er nu blevet hæv
net. Hans Meningsfællerblandtden højere PanckesMorderbander i Shellhu
set myrdede i Aftes den 26-aarige Pastor Egon Johannesen fra Husum Kirke.
At det drejede sig om et Repressaliemord, er hævet over enhver Tvivl.
Formentlig sidder Pastor Strøbech nu et eller andet Sted i Jylland og
glæder sig over, at “øje for Øje og Tand for Tand”—Princippet dermed er
sket Fyldest. Pastor Johannesen, der foruden sin Præstegerning i Husum
var Sekretær i “Den israelske Mission”, gik i Aftes ved 20.Tiden i Præ—
stegaarden ved Siden af Kirken i Korsageralle 28, da det ringede paa Dø
ren. Han gik selv ud og lukkede op, og i det samme lød der 4—5 Skud. Da
hans Hustru forfærdet løb ud i Entreen, saa hun sin Mand liggende paa
Gulvet, og samtidig forsvandt en Mand i Mørket. Ved Ankomsten til Kommu
nehospitalet viste det sig, at Pastor Johannesen var død ramt af to Skud
i Halsen og to i Maven. Pastor Johannesen var en meget afholdt Prædikant,
som med Kraft og Styrke sagde sin Mening om den Periode, vi nu gennemle—
ver For kort Tid siden modtog han Universitetets Guldmedalje for en vi
denskabelig Afhandling.

Som omtalt i Dagbladene blev en Mand ved Navn Knud Lund skudt udenfor
Skovriderkroen i Charlottenlund. I Følge Legitimationskortet skulde han
være 27 Aar og Disponent. Undersøgelsen har vist, at den Dr~bte er iden
tisk med Premierløjtnant Knud Skov, La Coursvej 4. Motivet ~r stadig u—
kendt.

Det har vist sig, at Frugthandler Mogens Pind, Strandvej 112, var en god
dansk Mand, og ikke, som Rygterne vilde vide “tvivlsom”. Efter dette maa
Drabet paa ham ses som Repressalie for Stikkeren, Frugthandler Christen
sen, Pindosvej 20, der havde gjort den højere Panckes villige Redskaber
i Shellhuset adskillige Tjenester.

Schalburgfolkene i Slagelse har paany paa højst uhyggelig Maade henledt
Opmærksomheden paa “Elitekorpset”. Under Foregivende af, at de skulde fo
retage Ransagning, brød de ind til Vagtværnet og stjal en Rapport vedr.
et Røveri i Slotsbjergby. Dem var optaget i Anledning af et Indbrud, som
to SS-Folk havde foretaget i Brugsforeningen, hvor de med Revolvere tvang
Uddeleren til at udlevere 1300 Kr. - Det var jo godt for de to Røvere, at
de havde deres elskværdige og beredvillige Kolleger i “Schalburgpoliti—
et”.
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I Omegnen af Viborg har Tyskerne nu udvalgt sig særlig gode Svin paa Bøn—
dergaardene. Naar der blev protesteret, og Landmændene truede med at hen
vende sit til Ortskommandanturen, blev Tyskerne bange, og Grisene fik Lov
at blive, hvor de var. Disse “Beslaglæggelsesforsøg” er blevet hyppigere
og hyppigere i de sidste Uger og peger tydeligt i Retning af, hvad Land
bruget kan vente sig den Dag, da det hele braser sammen.

Tyskerne har i den senere Tid arbejdet meget energisk med det i Simmer
rejste Spørgsmaal om Indførelse af tyske Arbejdsvilkaar for alle de Ar
bejdere, der er beskæftiget ved Værnemagtsanlæg udenfor Industrien. For
en Uges Tid siden har Udenrigsministeriet faaet tilstillet en omfattende
Tryksag med de tyske Arbejdsbetingelser, der baade paa det løn- og ar
bejdsretmæssige Omraade skal afløse de danske Tariffer og den danske Ar
bejdsret, idet Hensigten er at søge oprettet en Kontrakt paa Basis af
disse Betingelser med hver enkelt Arbejder. Sagen har derefter været
drøftet med Arbejdsministeriet, Arbejdsgiverforeningen og De samvirken
de Fagforbund, men alle Instanser har afvist at gaa med til nogen som
helst tysk Ordning. Man staar fremdeles paa det principielle Standpunkt,
at der for dette Arbejde saavel som alt andet Arbejde maa gælde danske
Arbejdsbetingelser og dansk Retsordning, og man har sagt Nej til at gen
nemføre Betingelser, der ligger udenfor de danske Ordninger.

Fra l.December vil Aarhus ikke mere være Ortskommandantur for det tyske
Luftvaaben, men bliverMarineintendantur. Samtidig overtages den øverste
Myndighed i Byen af Admiral Wurmbach fra “Admiralit~t Skagerak”, medens
Major Kruse, der siden 9.April har været Bykommandant i Aarhus, efterføl
ges af en Overstabsintendant Dr.jur.Zippel, der bliver Bykommandant under
Wurmbach. Admiral Wurmbach, der allerede i nogen Tid har opholdt sig i
Aarhus, kommer fra København og er flyttet ind i Direktør Junckers tidli
gere Villa, Strandvej 102, hvorfra han har direkte Adgang til den ~tore
underjordiske Marinekommandostation i Marselisborg Skov. Den nye Bykom
mandant Dr.Zippel er i det civile Liv Landsretssagfører i Hamborg. Major
Kruse forlader Aarhus med hele sin Stab og hele sin “Flugabwehr”—Styrke.
De skal til Vestfronten. Her har man Forklaringen paa de sidste Ugers
Forøgede Indkvartering af tysk Marineinfanteri fra Norge. Dette Skifte,
hvorefter Aarhus fremtidig bliver Basis for den tyske Marine i Stedet for
som hidtil den tyske Luftvaaben, har været forberedt i~ længere Tid, men
i Følge Udtalelser fra den tyske Standortkommandantur i Aarhus har man
tvivlet paa, at den vilde naa at blive effektiv, inden Krigen sluttede.

I det hele taget breder Defaitismen sig blandt baade Officerer og Menige.
En hel Styrke sad forleden paa en Aarhus-Restaurant, og de var enige om,
at de skulde hjem til Jul, og saa var Krigen forbi~

En tysk Kommission har i disse Dage “set paa” Marselisborg Slot, som Ty
skerne Gang paa Gang har vist den største Interesse. Hidtil er det lyk
kedes Slotsforvalteren at holde dem borte, idet han har kunnet forevise
en Erklæring fra den tyske Kommandant i Aarhus, Major Kruse, om at han
havde Ret til at bortvise alle “fremmede”, som han traf paa Slottets
Grund. Denne Gang hjalp Majorens Skrivelse ikke, og der skete i Stedet
for Henvendelse til Hofmarskallatet, som nu har svaret, at H.M.Kongen paa
ingen Maade kan tillade, at den Gave, som Aarhus skænkede ham til fians
Bryllup, bliver “besat”.
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Aarhus havde i Mandags besøg af ca 2.000 litauiske Soldater, som gør Tje
neste for Tyskerne i Vestjylland. De ankom til Byen med Tog for at blive
aflusede i Marselisborg Hospitals nyanskaffede Aflusningsapparat.

Det norske Skib “Kong Bjørn” er naaet ned i Kattegat paa Vej fra Norge
hertil. Det sejlede med danske Landbrugsprodukter.

Radioens nye tyske Erhvervelse er Speakeren og Foredragsholderen K.A.
Nielsen, jfr. Foredraget “Trælle af Sind” den 17, og Oplæsningen af Fo
redraget “Bolschevikforskrækkelse” den 20.Nov. Hr.Nielsen er bedre kendt
ved sit fulde Navn A.Langgaard Nielsen. Han var oprindelig Gartner og
kom, menshan arbejdede som saadan, paa Esbjerg Arbejderhøjskole. Senere
blev han Formand for Gartnernes Københavns-Afdeling (Arbejderne i Han
delsgartnerierne) og sad i 1920-23 i Forbundets Forretningsudvalg. En 0-
vergang var han under Navnet A.Nielsen Redaktør af “Arbejderbladet” og
samtidig Sogneraadskandidat i Søllerød. Hans politiske Opfattelse var paa
det Tidspunkt vist nærmest syndikalist. Efterat være smidt ud af Gart
nerforbundet, lavede han et Svindelnummer med de Arbejdsløse, som han be
drog for deres Penge. Han fik flere Maaneders Forbedringshus for denne
Bedrift, og da han kom ud, gik han under Navnet “Langfinger Nielsen”. I
Slutningen af 30.erne blev Langgaard Nielsen Nazist og har været Folketa
ler under Besættelsen, Vaskeriejer, Arbejdsmand, Gartner og Landmand.

Tyskerne i København bliver mere og mere nervøse. Der kommer stadig mere
Pigtraad og stadig nye Skydestillinger foran den “eksproprierede” Bygnin
ger. I disse Dage er man saaledes i Færd med at opføre store nye Skyde—
stillinger foran det i Forvejen svært befæstede Dagmarhus. Stillingerne
anbringes tværs over Sporvognsskinnerne paa Vestre Boulevard, og fra den
ene skal man kunne bestryge Raadhuspladsen med Maskingeværkugler, medens
man fra den anden Skydestilling paa samme Maade “dækker” Studiestræde
pladsen.

Tyskerne har beslaglagt Hotel Phønix i Nykøbing Sjælland. Det menes at
en Afdeling af Militærkommandanturen skal forlægges til Hotellet. Den
sidste Aften Hotellet var aabent for danske Statsborgere var Torsdag den
23.November, men alle Gæster maatte dog vise LegitimationsI~ort og blev
desuden skrevet paa det tyske Politis Lister.

paa Befæstningslinjen tværs over Sjælands Odde er nu i fuld
100 danske Arbejdere slider for Tyskerne i Ebbeløkke Bakker. Det
regne sig for gode til.

Specielt til 367: Jo Tak. Iøvrigt regner vi med at besøge den nævnte By
inden længe. Husk at meddele Tilbageflytning.

Til 396: De nødvendige Oplysninger vedr, nyt Abonnement skal sendes til
Adresse B.

Til484: De har delt Skæbne med flere Abonnenter paa Liste C. Sagen er nu
i Orden. Deres Spørgsmaal om Betaling kan vi desværre ikke besvare, men
vi vil bede Dem betale fra l.December. Den omtalte By har nu haft Besøg,
men Kontakten er endnu svag.

Til 326: Tak for Rapporten . Sagen undersøges.

Arbej det
Gang. Ca
burde de

i
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SÆRMELDING: Hilsen til Brovagten, Bageren, Basil, Mildrid, Reimer, Law
rence, Ronald, Wendie, Helmuth, Gotfred, Hakon, Irwin, Benny, Clarence,
Andreas og Chynthia.

VESTFRONTEN: Strassbourg er besat, Recognosceringsafdelinger gaaet over
Rhinen og Saa Floden overskrevet - en Dags Resultater paa Vestfronten~
Og dog er det slet ikke mod Syd, at de stærkeste Kampe udspiller sig. Det
sker i Indbrudsomraadet Nord for Aachen. Her midt i Siegfrid-linjens
Stillinger kæmpes det strækeste Materialeslag,_der endnu er set paa tysk
Jord. Tyskerne har forsøgt meget kraftige Modangreb, hvorved den lille
Landsby Hofen er tilbageerobret, men Tabene har været uhyre baade af
Mandskab og Tanke, og det hele en Virkeligheden et Minus for Tyskerne
med deres meget svage Forsvarsbesætning af Volden. Der kæmpes haardt om
Overgangene over Roer Floden, Weiswerler er besat, og Tropperne fortsæt
ter herfra mod DUren. Tyskerne har maattet trække deres sidste Tropper
over Maas ud for Venlo og Roermond.

Strassbourgs Befrielse skete i Aftes, de amerikanske og franske Styrker
havde i Løbet af Dagen renset Gade efter Gade, og ved l8.Tiden i Aftes
oplystes det, at Tyskerne kun havde den østlige Del af Byen i deres
Haand. Ved et ganske overraskende Angreb lykkedes det Franskmændene at
overmande Modstanden ogsaa her, den store Rhinbro var intakt, og en Re
cognosceringsafdeling blev straks sendt overpaa den højre Rhinbred, hvor
de har dannet et Brohoved. De franske Tropper fortsætter nu mod Nord fra
Strassbourg. Der er indesluttet 70.000 Mand Syd for Strassbourg, nemlig
tre af 19.Armekorps samt Halvdelen af den 5.Panserarme. Alle disse Styr
ker søger tilbage mod Rhinen, men Kommandanterne er fuldstændig desorien
terede, de aner ikke, hvor de Allierede staar, eller hvilke Broer, der
er aabne for Trafik. De har forsøgt at overskære de franske Forbindelses
linjer, men det ermislykkedes. Der vil nu her udvikle sig det største Om
ringelsesslag siden Normandiet. Enorme Mængder Materiel er blevet efter
adt. Hele den sydlige Del af Siegfred-Linjer ligger under allieret Ild.

Amerikanerne er gaaet over Saar Floden og staar paa et andet Sted kun 1
km fra Merzig, hvor Tyskerne har trukket sig tilbage over Floden.

ØSTFRONTEN: Hele 0sek er nu besat, og samtidig er der ~indledet krafti
ge Angreb mod de indesluttede 30 tyske Divisioner vedLibau. De skal li
kvideres, før den store Offensiv mod østprøjsen kan indledes. I det syd
lige Ungarn er der indledt en Offensiv mod FUnfkirchen, hvorved Tysker
ne har maattet trække Reserver, dervar bestemt for Budapests Forsvar,
hertil. Tjepl øen i Donau er blevet besat, herfra kan en Offensiv indle
des mod Tyskerne i Buda.

ITALIENFRONTEN: De Allierede har indledet en Offensiv mod Romana-Slet
ten, og er gaaet over Cosina Floden, hvor Tyskerne havde glemt at spræn
ge fem Broer i Luften.

TYSKLAND OG SVERIGE: Den svenske Gesandt i Berlin, Arvid Richert, er af—
rejst til Stockholm for at afgive Rapport til sin Regering om den spænd
te Situation, og den tyske Minister i Stockholm Dr.Thomsen, opholder sig
stadig i Berlin uden at vise Tegn paa at ville vende tilbage. I Wilhelm
strasse kunde man allerede i Gaar Eftermiddags, før der overhovedet kun—
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de være gennemført nogen Undersøgelse, dementere eventuelle Rygter om,
at dEr skulde haveværet en tysk Undervandsbaad, der skulde have sænket
“Hansa”. Imidlertid gør man fra tysk Side gældende, at “Hansa” ved Sænk
ningen befandt sig kun et Par Sømil fra det tyske “Operationsomraade”,
der gaar tæt ved Nordspidsen af Gotland.

HIMMLER: Feltmarskal von Rundstedt har sendt Overkommandoen en flammende
Protest, fordi SS nu sender alle sine Forholdsregler direkte til “Ste
mingsofficererne” ved Divisionerne uden on alle militære Instanser.
Himmler gør nu Fordring paa at vilde kommandere ikke alene “Ersatz”-Hæren
med Folkestorm og Folkegrenaderer, men ogsaa alle Hærens Afdelinger, der
k~per i selve Tyskland. Dette vil betyde, at Himmler faktisk mener sig
som Tyskiands øverste Krigsherre.

DR. LEY OM HITLER: Martin Boermann har sendt samtlige tyske Chefredak
tører en Meddelelse om, at de ikke maatte optrykke følgende fra Dr.Leys
Blad “Der Angriff”: “Hitler er ikke dødt Hitler er ikke flygtet til Ja
pant Hitler er ikke sindssyg~ Hitler er ikke konfus eller under psykia
trisk Behandling i Berghof~

SABOTAGE: De store Kuigruber i Saarlautern skulde have Været sprængt i
Luften i Gaar Morges. Men da Partifolkene kom til for at trykke paa Kanp
pen, skete der ikke noget. Alt Sprængstof var blevet fjernet fra Gruberne
af Arbejderne, der ikke vilde se fem Aars Arbejdsløshed i Møde, saa lang
Tid vil der gaa, før Gruberne kunde være i Orden igen. Det samme har man
set ved Gruberne i Nærheden af Aachen, hvor Arbejdet nu, efter den ameri
kanske Besættelse, fortsættes som sædvanlig. Arbejderne har alle Steder
oprettet særlige Vagtkorps for at beskytte Griberne mod Partiet.

KARTOFLERNE TIL ENGLAND: Der hersker stor Harme i Tyskland, fordi man
har benyttet Befolkningens Kartoffelrationer til Fremdrift~n af V 2. Til
hver v 2-Bombe, bruges der 5 Tons flydende Ilt samt 3 TonsKartoffelsprit
der fremstilles af 30 Tons Kartofler, hvilket erlig en Uges Ration for en
By med 15.000 Indbyggere. Indtil nu har man til Forsøg og Bombardement
brugt hele Berlins Aarsration af Kartofler.

DE FLYGTENDE GENERALER: I Alsace har endnu tre Generaler overgivet sig.
Siden den 6.Juni (Invasionsdagen) har 31 Generaler overgivet sig i Vest
og 50 i øst.

HASHISCH: Belært af Fremmedarbejderne er den østrigske Befolkning be
gyndt at indtage Hashisch. Men vil raade Bod herpaa ved at sende forøge
de Tobaksrationer. De fremstiller deres Hashisch af Hampeblade.

ROTTER: Der er nu saa mange Rotter, at Børnene angribes af dem paa Mar
-ken. To Børn blev angrebet af 500 Rotter ved Grøss Flottbeck i Nærheden
af Hamborg.

TYSKLANDS GÆLD:
ard Mark til 300
aanlig eller 120

Fra 1933 er Tysklands Statsgæld vokset fra 14 1/2 Milli
Milliarder. Til Forrentningen gaar 25 Milliarder Mark
Mark for hver eneste Tysker ung eller gammel.
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Ved 1O.Tiden i Aftes blev der hørt Skud i Rimgstedgade
fandt man en ung Mand dræbt. Han var ramt af to Skud i
sømmelsesseddel fra Teknisk Skole fremgik det, at hans
Nielsen. Han var antagelig 18 Aar.

En Snes revolverbevæbnede Mænd indfandt sig i Gaar ved 17.30 Tiden i Træ
gaarden i Roskilde, hvor CB har Garager og Tankanlæg og holdt Vagtmand
skabet op. Revolvermændene fyldte 4-5000 Liter Benzin over paa en Tank-
vogn og nogle Tromler, de havde med. Aktionen varede godt et Par Timer.

Der er nu yderligere frigivet 24 Grænsegendarmer fra Frøslev-Lejren.

Tyske Gendarmer har i Haderslev anholdt den l7—aarige Holger Poulsen og
den l9-aarige Lorenz Peter Hansen, der ikke trods Indkaldelse var mødt
til Militærtjeneste. De er begge danske Statsborgere, men fra de tyske
Myndigheders Side har man hævdet, at de er værnepligtige, fordi deres af
døde Fader, Vognmand Hansen, Slagtergade 28, var tysk Statsborger. En
tredie Søn, der ogsaa var indkaldt, er forsvundet.

Paa Roskilde Rutebilstation blev der forleden fundet to Kasser med Ma
skinpistoler. Fundet blev indberettet til Vagtværnet, der forespurgte
Formanden, Isenkræmmer P.Kelp, hvad der skuæde gøres ved Maskinpistoler
ne. Isenkræmmeren mente, de skulde afleveres til Tyskerne, og det er nu
sket.

I Hou Savværk ved Aarhus skete der i Nat et Par Eksplosioner. Der er ik
ke anrettet større Skade paa Virksomheden.

SL UT

Jernbanesabotagen, der i de foregaaende Ugen indtog en ubestridt Første
plads i Frihedskampen mod de tyske Undertrykkere, har været stærkt be
grænset i den forløbne Uge. Der har ikke været gennemført Aktioner af
større Omfang i Lighed med f.Eks. Viborg, Fredericia, Aarhus eller Es
bjerg, men til Gengæld har de Aktioner, som Frihedskæmperne i disse Dage
udførte, sat saa følelige Spor i Jernbanetrafikken, ikke mindst i Jyl
land, at Statsbanerne nu ved Ugens Udgang maatte gaa til saa drastiske
Foranstaltninger som en delvis Indstilling af Juletrafikken. Det blev ik
ke sagt med rene Ord, at Grunden var de danske Sabotørers Kamp mod de ty
ske Militærtransporter paa de danske Jernbanelinjer, men Meningen var ik
ke til at tage Fejl af. Statsbanernes Kapacitet er blevet nedsat saa fø
leligt, at de hverken kan ekspedere Tyskere eller danske Julerejsende.

x
I den forløbne Uge var den en stærkt forøget Aktion mod Stikkerne. Disse
amoralske Individer, som for Betaling sender Landsmænd i Døden, har haft
det usædvanlig uroligt. Modstandsbevægelsen har likvideret den ene efter
den anden, og selv om den højere Pancke har sendt sin Morderliga fra
Shellhuset til Undsætning, vil det ikke lykkes ham at standse denne nød
vendige Udrensning. Dette tjener ogsaa’~ti1 Underretning for den Kirkens
Mand, der har sluttet sig til sit Folks Fjender.

x
Ugens Afslutning blev iøvrigt særlig dramatisk, idet Patrioter kom i re
gulær Kamp med Schalburgvægtere ved Lundtofte Flyveplads sent Lørdag Af
ten, og som sædvanlig ved Aktioner af denne Art kunde Patrioterne trække
sig uskadte ud af Kampen, medens to Schalburgfolk laa dræbte og to andre
haardt saaret. Det er i Følge Sagens Natur ikke muligt paa nuværende
Tidspunkt at faa Enkeltheder om denne Kamp, men efter hvad der foreløbig
er oplyst, var der en Snes Schalburgfolk paa Vagt og Frivagt ved Flyve
pladsen. Her findes blandt andet Dansk Svæveflyver Unions Hangarer, men
tillige har den danske “Hitlerjugend” sin Svæveflyveplads her. Endvidere
findes en Hangar med Reparationsmateriel til tyske Flyvemaskiner. Pludse
lig opdagede nogle af Schalburgvagterne mørke Skikkelser i Nærheden af
Hovedindgangen. Muligt har det været Sabotører paa “Inspektion”. Schal
burgfolkene gav i alt Fald Ild, og øjeblikkelig besvaredes Ilden fra den
anden Side. To Schalburgfolk styrtede til Jorden og de øvrige flygtede,
idet de aabenbart vilde bringe sig i Sikkerhed hos de øvrige Vagtmand—
skab i den gamle Administrationsbygning. De kom imidlertid lige saa hur
tigt ud igen sammen med de Schalburgfolk, der var der i Forvejen, idet
to Haandgranater blev kastet ind gennem Vinduerne. Schalburgfolkene løb
som forskræmte Faar ud paa Pladsen. Patrioterne trak sig derefter tilba
ge. De havde været 8 Mand ialt, men i Retfærdighedens Interesse maa det
dog tilføjes, at fire af Schalburgfolkene ved Flyvepladsen var gaaet i
Biografen i Lyngby.

x
Endelig har vi følgende Solstraalehistorie fra Ugens Slutning: — Lørdag
Aften gennemførtes et dristigt Propagandakup i København. Lidt efter at
den religiøse Film “Guds mærkelige Veje” var begyndt i Odd Fellow Palæet,
indfandt der sig en halv Snes danske Sabotører med Maskinpistoler. De be
satte alle Udgange, holdt Filmsoperatørerne op og aabenbarede sig i In
spektør Friis Kontor med Ordene :“Bare rolig, Inspektør Friis, nu skal
De op og se Film”. I de følgende 40 Minutter vistes derefter en Smalfilm
om Amerikanernes Indtog i Paris. Forevisningen blev Gang paa Gang afbrudt
af Publikums stormende Bifald — ikke mindst naar Hågekorset blev hejst
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ned og Tricoloren gik op. Da Forevisningen var slut, fik Inspektør Friis
Lov til at meddele det efterhaanden veloplagte Publikum, at “Guds mærke
lige Veje” vilde blive vist efter “Ekstrafilmen”. En af de unge Sabotø
rer bemærkede som Svar paa et Spørgsmaal om, hvordan han dog kunde fær
des med den mægtige Maskinpistol paa Gaden: “Det gør jeg heller ikke, jeg
har en Bil holdende udenfor”, og da Filmsforestillingen var Slut, drog
Frihedskæmperne afsted i et Par ventende Biler - for Næsen af de tyske
Soldater, der holder Vagt ved Hotel “Phønix” paa den anden Side af Gaden.

INF har hørt Rygter om, at Vagtværnets Folk rundt om i Landet har ytret
ønske om St blive bevæbnet. Det er dog forhaabentlig kun Rygter. Det har
aldrig været Meningen, at Vagtværnet skulde erstatte de Politimænd, som
uden egen Skyld er blevet drevet under Jorden eller sendt til Koncentra
tionslejre og i Tugthuse paa den højere Panckes Befaling. Vagtværnet skal
først dg sidst være Borgerne en Hjælp mod Forbryderne - saavidt muligt
ogsaa mod de tyske og deres Haandlangere blandt Sommer- og Schalburgfol
kene - men de skal ikke under nogen Form give sig af med Politiarbejde
i egentlig Forstand. De kommunale Vagtværn skal saaledes ikke gaa Tysker
nes Ærinde ved paa egen Foranledning at “storme” Kaffebarer under Henvis
ning til, at her trives den lyssku Sorte-Børs-Handel. For det første er
det et afgørende Brud med danske Retsbevidsthed og Retsopfattelse at an
holde Borgere, uden at der paa Forhaand foreligger en Sigtelse. For det
andet ligger det helt udenfor Vagtværnets Opgave - og Evner - at efter—
forske kriminelle Forbrydelser. Det kan udmærket tænkes, at Tyskerne, før
de har tabt Krigen, vil stille Krav om, at den saakaldte “Efterforskning”
af Vagtværnets Folk ogsaa skal udstrækkes til at omfatte danske Friheds
kæiipere. Vagtværnets Opgaver ligger i det præventive Arbejde. Griber de
en Forbryder paa fersk Gerning, skal de selvfølgelig anholde ham, og de
kan ogsaa hente eventuelle Medskyldige, naar de kender Navne og Adresser.
De skal ogsaa komme Borgerne til Hjælp, og i ganske særlig Grad skal de
holde øje med Sommer- og Schalburgforbryderne. Men det egentlige Politi—
arbejde skal de overlade til Gestapo og deres Medløbere, der er indsat
paa Politiets Pladser.

Blandt de danske Politifolk, der er bukket under i Koncentrationslejrene
i Tyskland, er nu ogsaa Politimester Simony, Varde. Der er kommet Medde
lelse om, at han er død under Internering. Politimester~Simony blev 57
Aar gammel.

Som nævnt blev Fru Larsen, Landemærket 3l.l.Sal saaret i Benet under et
Drikkegilde med tyske Soldater i sin Lejlighed. I Følge de Undersøgelser,
der er foretaget viser det sig, at den samme Fru Larsen har det daarlig
ste Ry paa sig. Hun har en hel Serie “Kunder” blandt de tyske Soldater,
saavel Menige som Underbfficerer. Efter at hun under Drikkegildet Natten
til Fredag var blevet saaret, blev hun bragt til Kommunehospitalet, men
efter eget ønske overført til Feitlazarettet. Hun følte sig ikke sikker
paa et dansk Hospital. Senere blev hun bragt hjem, og i Lørdags mødte to
tyske Marine-Underofficerer hos hende med en Buket Blomster.

Det tyske Politi gav sig Fredag Aften til at skyde paa en Afdeling af
Vagtværnet, der efter telefonisk Anmodning var rykket ud til en Ejendom
paa Søndre Boulevard i Odense - ikke langt fra den tyske Kaserne. En af
Vagtværnsfolkene, den odenseanske Idrætsmand Sigurd Fiaker blev ramt i
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det ene Ben og maatte paa Hospitalet. Det ser ud til, at Gestapo selv
har arrangeret Opringningen til Vagtværnet - hvad Grunden saa end kan væ
re.

Tysk Politi anført af Sommer- og Schalburgfolk foretog Natten til Fredag
en omfattende Razzia i et stort Boligkompleks i Halfdansgade paa Islands
Brygge. Da Tyskerne og deres Haandlangere var forsvundet, viste det sig,
at de havde opbrudt samtlige Gaardens Cykleskure og stjaalet alle Cykler
ne. Aarsagen til Razziaen kendes ikke, med mindre den blot havde til Hen
sigt at dække Tyveriet af Beboernes Cykler, som blev kørt bort paa store
Lastbiler. Der blev forøvrigt gaaet frem med sædvanlig Hensynsfuidhed.
Hvis der ikke straks blev aabnet for Herrefolkets Repræsentznter og de
res “Underherrer”, blev Døren simpelthen slaaet ind med Geværkolber, og
vovede nogen at protestere, blev de straks udsat for korporlig Afstraf
felse med efterfølgende Anholdelse.

I Haderslev har Gestapo anholdt Læge Møller, Boghandlermedhjælper Frk.
Nielsen, Kontorassistent Bøgh, Folkeregistret og Bibliotekar Fr. Obel.
Desuden blev Læge Ruhwald og en ung Mand ven Navn Hørlyck eftersøgt uden
Resul tat.

Direktør Hugo Bjerre, Voss Fabrikker i Fredericia er frigivet fra Frø
slevlej ren.

Automobilhandler Petersen, Motorcentralen i Aalborg, hvis Virke i tysk
Tjeneste allerede er velkendt, fejrede forleden Sølvbryllup. Han havde
i den Anledning bestilt Festmiddag til 100 Mennesker i Aalborg Haandvær
kerforenings Restaurant, men Dagen før Festen fik Restauratøren Meddelel
se om, at Haandværkerforeningen vilde blive sprængt i Luften, hvis Fe
sten fandt Sted. Han meddelte dette til Sølvbrudgommen, og Festen blev
derefter henlagt til Petersens Villa i Hasseriis, men heller ikke her fik
den Lov til at fortsætte uforstyrret. Midt under Festligheden blev der
givet Meddelelse om, at Huset vilde blive sprængt i Luften, og da der
krot efter hørtes høje Eksplosionsknald i Nærheden, forlod baade Gæster
og Serveringspersonale Huset. Truslerne stammer ikke fra Frihedsbevægel—
sen, idet den ikke beskæftiger sig med at udsende Truselsbreve. Det er
antagelig et Par nationalsindede unge Mennesker, der har haft Lyst til at
sende Petersen denne lille og velfortjente Sølvbryllupshilsen.

Som omtalt i en Del af Pressen blev forrige Søndag Murermester. C.J.Søn—
dergaards Cementfabrik i Prins Christiansgade i Randers ødelagt af Bom
ber, som Sabotører havde anbragt. Fabrikken har tidligere været udsat for
Sabotage. Den fremstillede en Overgang i ret stor Stil TanksP~ærme af Ce
ment, og det har formentlig været Aarsagen til Sabotagen.

Fredag Aften foretog det tyske Politi en Razzia paa fire Restauranter i
Aalborg, Promenadekafeen, Restaurant Alpha, Kraghs Vinstue og den Restau
rant, der ejes af Negerrestauratøren James Thomson. Alle Gæsterne og Re—
staurationspersonalet blev ført til Undersøgelse, men kun een blev tilba
geholdt, Thomson.
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Tre af Det forenede Dampskibsselskabs dieseldrevne Ruteskibe er blevet
beslaglagt af Tyskerne. Skibene er “Aalborghus”, “Hans Broge” og “Kron
prins Olav”.

Læge A.C.V.Rasch, Strande ved Lemvig, blev Natten til Lørdag fundet død
i sin Bil, efter at han var taget paa Sygebesøg i Thyborøn. Bilen blev
fundet ved en Spærring paa Vejen, og alt tyder paa, at Lægen, der var en
ældre Mand, ikke havde hørt den tyske Vagtposts Tilraab. Han er derefter
blevet beskudt, da han ikke standsede sin Vogn.

Natten til Lørdag skete der
Fredericia Rangerbanegaard.
Leder af Entreprenørfirmaet
stemmelse om Anvendelsen af
Vestkysten.

Ved en Fejltagelse fra Undersøgelsesudvalgets Side bragte vi i INF Nr.
341 for den 23.November en Meddelelse, der nationalt rensede Skibsreder
A.P.Møller. Det drejede sig imidlertid om en anden Undersøgelse, og Un
dersøgelsen mod A.P.Møller fortsættes. Vi beklager Fejltagelsen.

Ved Kongemindesmærket i Almindingen er Tyskerne ved at rejse en Radio
station. Radiomasten er 65 Meter høj, øverst opppe anbringes to Platfor
me og et fyrlignende Lys. Bygningen er ca 14 x 26 m og anbragt to Meter
fra Masten. Det hele liggerkun 12-15 Meter fra Kongemindet. Arbejdet var
en Overgang standset i 8 Dage, fordi Skovrider Nielsen forsøgte at faa
det fjernet fra Kongemindets Nærhed og anbragt et andet Sted i Skoven,
hvor Bombefaren for Mindesmærket var mindre Den ledende Ingeniør rejste
til Tyskland for at forhandle, men kom tilbage med den Besked, at Radio-
stationen selvfølgelig skulde ligge der, hvor det oprindelig var bestemt.
Som et Kuriosum kan det nævnes, at der ikke kan skaffes saa meget Træ,
som skal bruges til Huset, og derfor bliver Gavlene muret. Stenene dertil
er brugte, rensede Mursten fra bomberamte Bygninger i Tyskland.

En Schalburgmand vilde forleden tiltvinge sig Adgang til en Sporvogn paa
Nørrebrogade sammen med sin Schæferhund. Da Vognstyreren nægtede ham Ad
gang, tog han Startnøglen af Sporvognen, saa den ikke kunde køre videre
og tilkaldte Sommerkorpset, som tvang Vognstyreren til at køre. Alle Pas
sagererne forlod Vognen.

Det bliver yderst sparsomt, hvad derkan købes i Butikkerne til Jul i Aar.
De fleste Hylder er tomme, og “Fjernemagten” har i de forløbne Krigsaar
efter bedste Evne bidraget til at tømme Lagrene. De faa Varer, der er
tilbage, og som kan benyttes til Gaver, vil i Aar blive revet bort længe
før Jul. Men ikke blot de danske Forbrugere har begyndt deres Juleindkøb
usædvanlig tideligt. Som en graadig Græshoppesværm har Tyskerne allerede
kastet sig over de julepyntede danske Butikker. De trænger ind i Boghand—
lerforretninger, hos Isenkræmmere, Pelshandlere og Guldsmede og Læderva—
rebutikker, Legetøjsforretninger og i de store Varehuse. De skal udnytte.
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deres sidste Chance til at gøre Juleindkøb for Danskernes egne Penge til
det yderste. Dr.Best fører an med ødsle Indkøb, og den endnu højere Pan—
cke giver ham sikkert ikke meget efter. Heldigvis er man i langt de fle
ste Butikker indstillet paa at behandle de plyndrende Tyskere med Iskul
de. De danske Kunder har naturligvis ogsaa Krav paa at Forretningsfolke
ne i videst mulig Omfang gemmer Varerne væk, før Fjenden møder op for at
gøre “Indkøb”.

Til Abonnenterne paaListe C: Vi beder Dem bære over med den daarlige
Betjening, de har faaet den sidste Maaned. Nu vil De igen modtage som
før. Deres Nummer staar i Dag indvendig i Kurverterne.

340 faar Besøg 28/11. — 126 - 351 faar Besøg 29/11, den sidste Kl. ca
14.30. - 610 - 619 - 638 faar Besøg den 29. eller 30/11. — 389 - 602 -

624 faar Besøg 30/11 og 356 den 30/11 eller 1/12.

Specielt til 623: Vi sender særligt Brev til Dem.

Det tyske Mindretal i Nordslesvig har gentagne Gange Tilsagt den totale
tyske Krigsførelse sin fulde Støtte. Det kan have sin Interesse at under
søge, hvori denne Støtte bestaar — og hvad der bliver dens Konsekvenser
for Mindretallet, der jo for Størstedelsen er danske Statsborgere. Bort
set fra, at et Kontingent Hjemmetyskere gør Fronttjeneste i den tyske
Hær, viser det sig, at Mindretallets Støtte fortrinsvis tilfalder den ty
ske Okkupationsmagt. De hjemmetyske Organisationer — med “Heimwehr” i
Spidsen — deltager aktivt i Gestapos Aktionen Sønderjylland, og lige si
den 1940 har Mindretallets ansvarlige Ledelse mer eller mindre aabenlyst
prøvet at trænge det lovlige Styre tilbage for at indlemme det danske
Flertal i Tyskland. Denne sidste Plan har dog - af andre Grunde - aldrig
passet ind i Tysklands Udenrigspolitik.

En anden Side af Mindretallets Virksomhed belystes forleden, da INF af
slørede Bagmændene for de mystiske Breve og Opringninger i~Tønder, hvori
Modtagerne opfordredes til at flygte for Gestapo. Det viste sig at være
Provokationer, udført af kendte Medlemmer af det tyske Mindretal, i Tøn
der. Det er ikke det første Eksempel paa, hvordan denne besyndelige Blan
ding af Barnlighed og Sadisme, som kendetegner Nazismen, ogsaa har faaet
Indpas i Mindretallet.

Denne Udvikling bærer de hjemmetyske Ledere Hovedansvaret for, men Ansva
ret vil forplante sig til enhver Mindretalstysker der har sig forlede til
Forrædero mod dem Værtsnation, der har skabt Nutidens mest liberale Min
dretalsordning. Nogle faa isolerede Forsoningsbestræbelser (Udvirkning
af sønderjyske Gidslers Løsladelse efter 29/8 ifjor) samt spredte kolde
Fødder mod Slutningen erganske uden Betydning. Loven vil med ubønhørlig
Strenghed ramme enhver, derhar samarbejdet med Landets Fjender.

Men udover dette strafferetlige Ansvar meldersig det politiske Spørgs
maal om Mindretallets fremtidige Stilling. Dette hører principielt hjemme
i Efterkrigsdebatten men Hensynet til den sidste Krigsfase kan give det
en vis Aktualitet. Der kan fra dansk Side ikke lægges Skjul paa, at Min-

Sprængning i Sporskiftet ved Indkørslen til
- I Fredags er Inspektør Aage Albert Jensen,
Bay og Vinding, arresteret efter Uoverens
et Parti Benzin til Værnemagtsarbejder paa

En Aarhusianer Gunnar Broe, Lollandsgade 24, i Aarhus, blev Fredag Aften
ved 23.Tiden saaret af et Skud, da han var udenfor Koncertpalæet i Kan-
ni kestræde.

Specielt til 451: Vedr.
gen gennemført. Normalt
har vi opfattet det som

det første Punkt i Deres Brev skal vi forsøge Sa—
kan vi ikke paatage os den Slags. Vedr. Punkt 2
en Adresseforandring.
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dretallets Holdning retfærdigvis maa føre til Forringelse af dets poli
tiske Stilling i Sammenligning med før. For den endelige Afgørelse vil
det imidlertid være af Betydning, hvordan Mindretallet optræder, naar
Signalet til Befrielsen gives. Som danske Statsborgere skal de forholde
sig passive overfor Danmarks Fjender og iøvrigt rette sig efter Anvisnin
ger fra frie danske Myndigheder og med Danmark allierede Myndigheder.

Det er indlysende, at Hjemmetyskerne - som danske Undersaatter, der er
ansvarlige overfor Loven - ikke ved nogen Taktik kan lette det Ansvar,
de har paadraget sig. Men bryder en aaben Krig løs i Danmark, vil det ty
ske Mindretal, hvis det griberind til Fordel for den tyske Hær, yderlige
re bringe sig selv i en katastrofal Stilling. Denne Folkegruppes sidste
Chance: at Danmark vil straffe efter Skyldighed, bliver da uden praktisk
Betydning, for i saa Fald vil hele Mindretallet være skyldig.

Dette dybt alvorlige Spørgsmaal skænker den hjemmetyske Befolkning næppe
tilstrækkelig Opmærksomhed. En strengt alvorlig Advarsel fra dansk Side
er paakrævet, og denne Advarsel kan ikke formuleres for skarpt. Det er
paa højeste Ti.d, at Mindretallet desavouerer sine nazistiske Ledere.
Fortsætter den gamle Kurs, marcherer det tyske Mindretal sin totale Un
dergang i Møde.

Rettelse: Den paa Side 2, 4.Stk. nævnte odenseanske tdrætsmand hedder
Fisker - ikke Fiaker.

SIERMELDING: (Lørdag) Hilsen til Cynthia, Clementine,Olaf, Janus, Vivian,
Agnete, Carrit, Magdalene, Jean, Kosmos, Averil, Henry, Moritz, Valentin,
Winston, Peggie, Marigold, Janus, Maurice, Edgar og Francis. (Søndag kun
de ikke høres).

VESTFRONTEN: De haardeste Kampe raser stadig ved Fronten ud for Aachen,
hvor Amerikanerne kæmper sig frem Meter for Meter, Gang paa Gang søger
Tyskerne at bryde Offensiven med Modangreb, men Følgen har hver Gang væ
ret endnu større Indbrud i de tyske Linjer. Her gaar 4 tyske Panserdivi
sioner stadig tilbage under det kraftige Tryk. Efter Rømningen af Weis—
weiler fortsættes mod Jiflich og DUren. Der er svære Kampe ved Overgange
ne over Roer Floden. Tilbagetoget i Alsace foregaar i stadig stigende
Tempo. Alle tyske Forsøg paa at bryde de allierede Omringninger mod Nord
og Syd har været forgæves, og der er kun Vejen mod Rhinen tilbage. Men
her spærres den ene Vej efter den anden. Alt er paa Vej mod den østlige
Rhinbred, og der udspilles overalt paa Vejene de sædvanlige Scener, naar
Partiembedsmændene har Vansekligheder ved at redde sig frem mod den fore
løbige Frihed. I Strassbourg naaede hverken Overborgmesteren eller Poli—
tipræsidenten at komme bort. Ved Saar er der nye Gennembrud med svære
Panserkampe foran SaargemUnd.

ØSTFRONTEN: Der er landsat russiske Pansere paa Donau øen Tjelp, og i
Budapest hører man tydeligt Kanontorden. øst for Hovedstaden ventes nye
Angreb, og i Pest er den nye ungarske Folkestorm ved at bygge Barrikader.
I Kurland fortsætter den russiske Offensiv med Held ved Libau.
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ITALIENFRONTEN: Faenza er nu næsten fuldstændig erobret af de Allierede,
der har omgaaet Byen og staar Nord for den.

HIMMLER-FOTOGRAFIER: Der er nu udsendt Anvisninger paa, hvordan Himmler
skal fotograferes. Forograferer man ham fra venstre Side faar man Mulig
hed for at skabe mere menneskevenlig Træk, der kan benyttes til Billeder
af “Himmler som Børneven”, medens Billeder fra højre Si~de giver det mere
mandige Udtryk, der fremtidig skal benyttes til Billeder af Himmler i
Tjeneste.
Det meddeles iøvrigt, at Himmler nu har faaet sat sine Folk ind i hele
Spionagetjeneste, saa den tidligere Dualisme, hvor Partiet og Hæren hav
de hver sin Spionagetjeneste, nu erophørt. Hele Spionagetjeneste ledes
nu af en SS-ObergruppenfUhrer.

FRAFALD: Den tyske Legationsraad i Bern, Dr.Pederer og Lederen af Han
delsafdelingen, Dr.Walter Beyer, har opsagt det tyske Rige Huidskab og
Troskab. De har anmodet om at maatte blive i Svejts som politiske Flygt
ninge. I Aar har 8 tyske Diplomater nu forladt Tjenesten.

MØRKLÆGNING: Ved et Luftangreb paa N’Urnberg havde Myndighederne ikke
naaet at faa slukket Gadebelysningen, men Befolkningen er bagefter blevet
beroliget med, at det i Virkeligheden ikke betyder noget. Med De nye “Hy—
perbelapparater” kan de allierede Maskiner ramme nøjagtigt selv i Taage
og Mørke.

5 I D 5 T E.

De af Tyskerne beslaglagte tre Passagerskibe “Hans Borge”, Kronprins 0—
lav” og “Aalborghus” er Det Forenede Dampskibsselskabs mest moderne Baa
de. De laa i Sydhavnen og ved 23.Tiden Lørdag Aften ankom Tyskerne og gav
det danske Vagtmandskab Ordre til at forlad3 Skibene. Dermed har Tysker
ne nu taget 12 af Selskabets Passager~kibe. Der er nu kun to tilbage,
hvoraf det ene ledsager Færgen i Østersøen.

I Aftes ved 22.Tiden, da Grosserer Valentin Eff vilde gaa ind i Ejendom
men Værnedamsvej 10, hvor han bor, blev han ramt af et Revolverskud i
Nakken. Saaret er ikke livsfarligt.

Kalundborg-Aarhus Overfarten er indstillet i Dag paa Grund af Minefare.

Trafikken mellem Hedehusene og Roskilde var i Gaar indstillet fra Kl. ca.
15 til 16. Aarsagen var, at der paa denne Strækning var fundet en Bombe
med afbrændt Lunte.

I Aftes opstod der Brand i en Godsvogn paa Roskilde St. Vognen indeholdt
Barakdele til Bremen.

Den uhyggelige Jernbaneulykke ved Roskilde, der i Dag omtales udførligt
i Dagbladene, kan ene og alene henføres til det daarlige tyske Jernbane—
materiel, der i Dag — efter godt fem Aars Krig og paa Trods af Goebbels
Forsikringer er i saa miserabel Stand, at det maa betegnes som en Forbry
delse at sætte det ind paa Jernbanerne.Den Vogn, der foraarsagede Ulyk
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ken, var en af de tyske Rigsbaners Kaikvogne. Hængslerne paa den Lem, der
“blæste op”, var rustet over, og det er noget af et Under, at Ulykken ik
ke fik et langt alvorligere Forløb. Det viste sig ved Eftersynet, at der
snart ikke var den Ting, som ikke var “rustet over”.

Repræsentanter for den tyske Marinekomniandantur i Aarhus har været paa
Besøg i Roskilde for at se paa Højskolen, som Tyskerne muligvis vil over
tage.

Fra Rønne meddeles, at Tyskerne i Lørdags beslaglagde 66-Selskabets Ru
teskib “Frem”.

Natten til Søndag blev der i Nordby paa Fanø fundet nogle ueksploderede
Flyverbomber. Bomberne har tilsyneladende været rettet mod Transportmaal.
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