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Schalburgkorpset har tilbudt Dr.Best, at det omkring Mindedagen 29.August
her i Landet kan skabe en 5 ituation, der giver Baggrund for tysk Overta
gelse af den danske C entraladministration, om saa ønskes. Strander denne
Plan, skyldes det ganske givet kun tysk Mandskabsmangel, som ikke gør 0-
vertagelsen mulig!. Provokationerne er allerede begyndt. Falske Opraab,
undertegnet “DANMARKS FRlhedsraad” er allerede spredt paa Gaderne i Kø
benhavn. I disse Opraab opfordres Politifolk og andre Statstjenestemænd,
kommunale Embedsmænd etc til at blive i deres Hjem den 29.August som Pro
test mod Tyskerne. Det vilde passe Schalburgkorpset godt, om Politiet
blev hjemme den 29. Korpset forhandler med Tyskerne om Forlægning fra
Ringsted til København i Dagene omkring den 29. Der er andre ildevarslen
de Tegn. D agspresse og Radio har pludselig faaet Lov til at omtale “il
legale N yheder” - en mindre Sabotage i Aarhus, et tilfældigt Bilrøveri
fra Andersen og Martini, der før har mistet Biler, uden at Aviserne har
skrevet dero m, og Uniformsrøverierne fra CB-Betjente (et kuriøst Ind
fald i Betragtning af, at CB-Politiet skal afskaffes efter tysk Krav. Mu
ligt Provokationer). Tilladelsen til offentlig Omtale skal muligvis tjeneDet bemærkes at denne udgave er en nøjagtig gengivelse af de til at til sløre Schal burgtagen i Aarhus, der sikkert er blevet et Numer

originale blade, således at ortografien er bevaret, skrappere end planlagt, og dels skabe Baggrund for de planlagte tyske
ligesom eventuelle varierende stavemåder og direkte fejlskrivninger Forholdsregler den 29., hvis der viser sig 5 kygge af Strejke. De danske

oo’såergengivetordret Nazisterprovokerer Strejke alt, hvad de orker. Grupperne bør snarest
sende F rihedsraadets Opraab ud i størst muligt Omfang, saa Situationen
kan afklares. Omtale i den svenske Radio i Aftes har sikkert tjent til

Redaktionen tager forbehold overfor eventuelle fejlagtige at afbøde de værste Virkninger af den Provokation, som e r forsøgt med de
oplysninger vedr, enkelte personers forhold, som det illegale falske Løbesedler. Nogen Forvirring maa dog imødeses.

Informationmåtteindeholde. Fortsætter Provokationerne, kan Information-Nordisk Nyhedstjeneste se sig
nødsaget til at meddele, hvad det egentlig er, Tyskerne har p1 anlagt til

Redaktionen den 29.August. Det er hidtil kun meddelt Raadet og en snæver Kreds derud
over.

Fra Fredericia melder et øjenvidn e: I Løbet af den 22.ds. passerede 46
danske Rutebiler paa Godsvogne Fredericia mod Syd. De var overmalet med
gul farve, men Inskriptionen kunde tydes. Mellem Bilerne befandt sig
Trambusser fra Aarhus ‘ I Løbet af de sidste Dage har ca 10,000 tyske
Soldater passeret Frederic ia mod Syd.

Den danske Krigsforsikring har aflyst alle Forsikringer paa~Frankrig.

Firmaet Chr.B Bergmann, Torvegade 41, Esbjerg, Telefon Esbjerg 1293, sæt
ter paa alle Pakker til Tysjerne R eklamesedler med tysk Tekst. Man re

• klamerer med Gem’Usen, K artoffelen, alle Arten Fruchten. Nur friesche
Waren wird geliefert. Jahrlang Schiffhandler Nogle kønne Kartoffe—
len, de Bergmanns.

Blandt de 46, som er ført fra Kolding til Frøslev, er ogsaa Pastor Riis-
højgaard fra Sønderborg. De r arbejdes endnu paa at gøre Lejren færdig.
Fangerne er sat til Planen ngsarbejde. Danske Postbude har ikke faaet
Tilladelse til at komme ind i Lejren med Pakker. Tyskerne vil selv hente
Pakkerne paa Posthuset i Padborg.

1SSNO1O5-6069 Tyskern e leger p.t. Tordenskjolds Soldater i Danmark. De faa, som e r
Trykt i Nordiundes Bogtrykkeri tilbage, har Ordr e til at v ise sig saa meget som muligt. I Nat fløj Ty

IndbundetafFløistrupsBogbinderi skerne Demonstrationsflyvn ing over København, lavt over Tagene, for at
vise os, at de er her endnu.
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Naar det tyske Sammenbrud kommer, bør man sikre sig Gestapochefen i Drag
ør. Det er ikke just Vaudeviller, de idylliske Omgivelser har inspireret
ham til! Der er snart ikke et voksent Mandfolk tilbage i Byen, saa haardt
er han gaaet frem. Fy ren hedder Quaiser, et nemt Navn at huske.

De danske Arbejdere paa Luftmarinestationen (Seefliegerhorst) paa Amager
har Vaabentilladelser og er blevet uddannet i Betjening af Luftskyts. De
bemander Kanonerne, naar der er Luftalarm. Alle Mand er enten Nazister
elle r tilknyttet Organisation Todt. Derblev renset ud paa “Horset” for
at Piar Aar siden, saa alle ikke rettroende afskedigedeseller gik frivil
ligt.

En Mand, som havde det amerikanske Flag tatoveret paaden ene Arm, blev i
Forgaars paa Strøget paagrebet af tyske Politisoldater. Han undslap sene
re.

Nazisterne fører Clearingsystemet ud i de yderste Konsekvenser. I Gaar
dræbte de en københavnsk Barbermester, og man kan ikke finde andet Motiv
end Drabet paa Stikker-Barberen i Aarhusgade (Denne Sag er opklaret, Man
den havde Tilladelser til Færdsel bogstavelig talt overalt hos Tyskerne).
Clearingmordet forøvedes i Gaar ind under Aften, og Offeret var Barber
Vilhelm Valdemar Hansen, Hjørnet af Bremensgade og Lemberggade. Morderne
var to yngre Mænd, der kort forinden havde forsøgt at myrde Slagtermester
Carenius Olsen, Dybbølsgade 56. Slagteren slap fra en hel Byge Revolver
projektiler med et Saar i den højre Arm. Morderne er muligt identisk med
de to Mænd, som skød Købmand Waldemar Jensen, Hellerup, og K aptajn Z ee
mann. De kan antagelig søges i Kredsen omkring Tretow-Loof og Popp Mad
sen.

Den dræbte Barber synes ikke at have været politisk interesseret, men det
vides, at han i Diskussioner paa Stuen har ytret sig om Tyskerne ved for
skellige Lejligheder.

En tysk Soldat har i Vorupør paa Thistedegnen dræbt en Kvinde, den 34
aarige F ru Ida Kristine Ni elsen. Fruen kom, som saa ofte før, cyklende
forbi det bevogtede Sted. Vag tposten brølede Ordet “Ausweis” efter hen
de. Hun har antagelig ikke forstaaet det, for hun fortsatte. Han skød,
ramte hende i Laaret og knuste Hovedpulsaaren, saa hun forblødte paa Ste
det.

Anholdt af Gestapo: Leif Melton, Margrethevej 33, Kbhv., Duelund Ander
sen, Vendersgade 27, Frede Mardahl, V endersgade 27 (antagelig begge an
givet af den S tikker, som fandtes dræbt af Dolkestik ved Søerne forleden
Nat), Kørerlærer Poul Jensen, Vejrøgade 14, Ægteparret Nielsen, Bakke
gaardsalle 6, Kbhv., og den 68 aarige Carl Pedersen, Ærtevej 11, Kbhv.

Tilføjelse: Endnu to fra Pensionatet i Vendersgade 27 er arresteret: Arb.
Poul Andersen og Frisør Chr Ringgaard. Paa Rungsted Kost skole er to Ele
ver taget. Navne kendes endnu ikke.

Vedhol dende Rygter om, at der i Danmark, Norge og Holland skal strejkes
i 14 D age paa engelsk Ordre, en saakaldt “Eisenhowerstrejke”, kan ikke
bekræftes, saa lidt som Rygter om Invasion her i Landet den 26.ds

Strejkerne i Provinsen synes nu ophørt overalt. Længst varede de ved i
Randers, hvor Politiet, som omtalt i Gaar, maatte erklære Spærretid for
at undgaa tyske Foranstaltninger, som var værre. Under Sammenstødene blev
3 Villaer og en Lejlighed, tilhørende tyskvenlige Personer,raseret og
stukket i Brand. En tysk Soldat i den ene af V illaerne saarede to Menne
sker med Pistolskud. Til Morgen var der atter Ro i Randers. En Total-
strejke i Bjerringbro forløb i Ro. I Horsens genoptoges Arbejdet i Gaar.
Holstebro strejkede fra Kl 13 i Gaar og genoptager Arbejdet i D ag Kl 13.
Alt roligt.

saarede en ung Mand ved det tyske
Lederen af Kontoret, Købmand K Rus
af Direktør Jørgensen, Restaurant

Aktieselskabet Kores, paa hv is Stencils dette skrives, har ved sin Di
rektør, Wienerbarnet Ingeniør J A Pfingstl, Høgsmindevej 52, Gentofte,
Nazist og Tysker, sendt sit Personale en B anbulle, fordi det deltog i
Strejken i København. Man meddeler, at man har indberettet Sagen til Ar
bejdsgiverforeningen, og at man er forbavset over en Handling, der er i
Strid med de for Tiden gældende Love og Aftaler, en uforsvarlig Tilside
sættelse af den indenfor Firmaet gældende C outume og af Firmaets Inte
resser. Strejken er, ifl Hr Pfingstl, en uoverlagt Steniningstilkendegi
velse. Man opfordres til at udpege en Tillidsmand, der i frem tidige Til
fælde kan forhandle med Direktionen. Bortset fra den sidste meget fornuf
tige Foranstaltning, er der Grund til at huske Hr Pfingstl for dette
Brev, der falder i Traad med hele hans Holdning under Besættelsen. Han
lever ekstravagant og skader paa enhver Maade det Land, der har givet ham
alt, hvad han ejer, siden han som forsultent Wienerbarn kcim hertil! Han
skal komme hjem igen ret hurtigt

Mandag den 2l.August Kl 14 skete der en Eksplosion i en Godsvogn, der paa
Hillerød Jernbanestation af Tyskerne var blevet læsset med Tæpper og an
det fra Værnemagtens D epot i den gamle Amtsstue. En tysk Soldat blev
dræbt og en anden lettere saaret (Nyheden er ved et teknisk Uheld blevet
forsinket).

De Schalburgfolk, som forøv ede Attentatet mod Hotel Landsoldaten i Fre
dericia, b oede paa Hvidbjerg Badehotel.

Direktør Thygesen, Ahlmanns Alle 18, Hellerup, ungarsk Konsul, omtalt 16.
8. her, er Nazist og “tilhører” den tyskvenlige Fløj i Ungarn. Et af hans
Børn præsterede engang at angive en af sine Lærere for tyskfjendtlige Ud
talelser. Læreren slap med en Advarsel.

Helge Tram sen, der for nogen Tid siden blev taget af Gestapo, er iden
tisk med den Læge fra Retsmedicinsk Institut, der sendtes som Danmarks
Repræsentant til de store Grave ved Katyn. Det Resultat, han kom til ved
Iagttagelser blandt Massegravene, har aldrig passet Tyskerne. Hans Hu
stru, der er engelskfødt, er forsvundet, og Venner har maattet tage sig
af Ægteparrets to Børn paa 7 og 5 Aar.

Totalmobiliseringen føles stærkt indenfor det danske Mindretal i Sydsles
vig. Hjemsendte Krigsinvalider indkaldes igen, til lettere Tjeneste. Saa
ledes er en dansk Mand, som har mistet det ene Ben over Knæet, blevet

Det Skud, der under Strejken i Odense
Arbejdsanvisningskontor, affyredes af
kowski, Overgade 45, l.Sal, Svigersøn
Alcazar.
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indkal dt.

I Lægekre dse erklærer man, at men s den første Beretning om Læge, Prof.
Buschs B ehandling af Feltmarskal Rommel, er korrekt, har Busch ikke i
anden Omgang opereret eller behandlet Feitmarskallen.

N aar Radiocausør Høyer mener, at Krigen er forbi l.Oktober, er Aarsagen
den, at han bestemt ved, at der den Dag affyres en tysk Kæmpebombe mod
England. Hele Øriget vil blive udslettet, siger han.

Den i Nr 25 4 pil omtalte Jørgen Brabæk betegnes af en sagkyndig som en
af de mest utiltalende S jovere, der nogensinde har været i Danmark. Han
har tidligere været Gaardejer i Sydsjælland og er kendt af mange Juri
ster, fordi han prøvede paa at snyde sine Kreditorer med alle Kneb. En
kort Overgang var han r adikal Folketingskandidat.

En tysk M arinesoldat i Fredericia har den 22.ds forsøgt Voldtægt overfor
en 5 6 aarig Kvinde- Qen tyske 5 tikker i Helsingør, Konstruktør paa
Skibsværftet, W alther B øgel, for hvis Skyld Otto BUlow maatte lade Li
vet, er død af en Byld, fremkaldt af det Skud, som ramte ham i Hjer nen
- Der er flere Steder i København fundet Plakater med Ordlyden “Revolu

tion. Kommunistisk Opposition-4.Internationale-Proletarer i alle Lande
forener jer”. Det er enten trotzkistisk eller nazistisk Arbejde, hvilket
i og for sig kan komme ud paa eet -

S ÆRMELDIN G: Hilsen til Martha, Torsten, Max, Ebba og Trygve.

RU MIENIEN K ÆMPER NU M ED D E ALLIEREDE MOD TYSKLAN D:

Rumænien har i Aftes vendt Front. Det kæmpe r nu sammen med Rusland imod
Tyskland. I Tilslutning hertil kan ventes bulgarsk Fredsslutning med de
Allierede o g rumænsk Angreb paa Ungarn. Den rumænske Radio me ddelte i
Aftes, at
1) Rumænien har antaget de engelsk—amerikansk —russiske Vaabenstilstands—

betingelser.
2) Rumænien vil vende sig mod den fælles Fjende, Tyskland.
3) Rumænien vil tage sin Skæbne i sin egen Haand.
4) Diktaturet er forbi i Rumænien. Der er dannet en ny Regering paa par
lamentarisk Basis. Den vil føre Kampen mod Tyskland.
5) Rumænien erklærer W ieneroverenskomsten af 1940 for ugyldig (Ved denne
Aftale afstod Rumænien under tysk Pres en Del af Siebenbürgen til Ungarn).

Rumæniens Skridt ko m i allerhøjeste Grad overraskende for Tyskland. Un
der Marskal Antonescus sidste Besøg i Førerhovedkvarteret var det forsik
ret, at man vilde kæmpe videre til Sejren. Rumæniens Skiften Kulør faar
katastrofale Virkninger for Tyskland. Ved Seretfloden er 15 Divi sioner
gaaet over til Russerne, mellem Kishinev og Sortehavet 6. 250,000 Tyskere
er afskaaret fra Vejen hjem. Hele Fronten er i Opløsning. Tyskerne søger
at slaa sig igennem til Karpaterne. Vejen til Oliefelte rne ligger aab en
for Russerne. Tyskland mister sin eneste virkelige Kilde til Benzin og
Olie og maa nøjes med Reserver og den mikroskopiske Produ ktion af synte
tisk Benzin fra de bombehærgede Fabriker. Hele Krigslykken paa Balkan har
vendt sig med eet Slag.

MARSEILL AISEN smældede i Aftes fra alle Højttalere. Hvor man end stille
de ind, lød den franske N ationalsang, endog fra den neutrale svenske Ra—

dio. Danmarks Radio var en lille Smule med i Hyldesten, for Tyskerne hav
de glemt at aflyse et Grammofoncauseri med parisiske C abaretviser. Det
smagte altid lidt af Fugl. Hele den frie Verden hylder i Dag Frankrig.
London har sendt Paris Lykønskning, Tricoloren gled til Vejrs i alle den
f rie Verdens Hovedstæder. Paris er atter fri. Det er, som om Luften over
Europa er blevet lidt renere...

For Tyskerne udvikler Situationen i Frankrig sig til regulær Katastrofe.
Paa een og samme Dag mistede de Paris, Marseilles, Bordauz og Grenoble.
En Række mindre Byer er besat af Maquien eller af Allierede. Stærke ame
rikanske Panserafdeling er har paa flere P urLkter naaet Marne. Derer in
gen tyske Styrker af B etydning foran dem. Om et nyt Marneslag bliver der
ikke Tale, skønt Tyskerne netop havde anlagt en Afværgelinie ved Marne.
Stærke engelske Afdelinger er paa Vej mod Seinemundingen og har passeret
Honfleur, samtidig med, at Amerikanerne paa M arch langs Floden mod Udlø
bet nu kun staar 27 km fra Rouen. I Syd staar de Allierede kun 40 km fra
Turin i Italien, og Avantiers Øst for Grenoble er naaet. 7. Arme slaas
ved Digne, 119 miles inde i Land. Gadekampene i Marseilles var præget af
Vildskab. 17,000 Tyskere gav sig. I Toulon er de Allierede kun en halv
mile fra Arsenalet. M an er tæt inde under Lyon, hvis Fald muligt allere
de er en Kendsgerning. I Limoges dræbte de indre franske Styrker 475 Ty
skere og tog 5300 Fanger. Perpignan ved den spanske Grænse er paa deres
Hænder. I Bordeaux har Maquien besat en Række offentlige Bygninger, og
Amerikanerne staar i Forstæderne. Fra Rhonedalen gaar tyske Afdelinger
mod Svejts for at lade sig internere. Den tyske Regering har anmodet
Svejts om Asylret for Laval, andre Ministre og højtstaaende samarbejdstro
franske Regeringsembedsmænd

MODSTANDS-GRUPPER I ØSTRIG. Antinazistiske Østrigere danner nu Modstands
grupper. Udenlandkse Arbejdere, som har bygget en Koncentrationslejr ve d
Linz, har overfaldet en Fangetransport og befriet 200 Fanger. Vagterne
blev slaaet ned. Paa et Borgm e sterkontor og et Postkontor skaffede den
ne Gruppe sig Rationeringskort, falske Papirer og de nødvendige Stempler.

IDEENS SEJR: I det tyske Studentertidsskrift “Sieg der Idee” har Histori
keren Karl Kedderick draget Sammenligning mellem Karl den Store og Adolf
Hitler. Karl ofrede, hvad baade Samtidige og Historikere misforstod, 3000
Sachsere for Tysklands Skyld, Føreren har maatt et ofre Hundredtusinder
for sin Idé.

SIDSTE: -~

RUSSERNE gaar frem med Stormskridt i Rumænien. Valluiu 40 miles Syd for
Jassy er taget. Donaus Munding vil snart være naaet.

ENGELSK RADIO har bragt Lydbilleder fra Caen efter Erobringen af Paris.
Man hørte Befolkningens Jubel, der slog over i Hujen, da tyske Krigsfan
ger førtes forbi. I Dag ringer St Pauls Klokker for Sejren i Frankrig.
Dommedagsklokkerne ringer over Tyskland.

900 saarede Partisaner er ført fra Jugoslavien til Italien ad Luftvejen.

MANJOU, den rumænske Bondefører, sidder i den ny rumænske Regering. Det
er i et kongeligt Budskab meddelt, at alle, som ikke følger den ny Rege
ring, er Forrædere imod Fædrelandet.

2 FRAN SKE PANSERDIVISIONER er rykket ind i Paris, hilst med vild Jubel.

LANDM INER AF BETON er det nyeste tyske Krigsvaab en, allerede taget i
Anvendelse.
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TYSK RASERI MOD SVERIGE. Kønigsberg Radio, der hver Time om Aftenen sen
der paa Svensk, angreb i Aftes Sverige, fordi densvenske Krigsforsikring
ikke mere forsikr er 5 kibe i østersøfart. Man pointerede, at dette betød
fuldstændig Afbrydelse af al svensk-tysk Handel. Tyskland vil ikke mere
faa svensk Malm. Til Gengæld skal Sverige heller ikke faa hverk en Kul,
Koks, Buna, Tekstilvarer eller nogen anden nødvendig Vare. Lejdebaadstra
fiken vil blivestoppet af Tyskerne. (Hvis de kan:) Sverige regner aaben
bart med snarlig Krigsafslutning, sagde Senderen. Men Krigen vil blive
langvarig, og det, der nu er vedtaget, vil faa uoverskuelige Følger for
Sverige. Naar Krigslykken en Dag vender sig, og det kan ske før nogen a
ner det, vil Sverige komme til at fortryde, at det ikke mere er frit og
selvstændigt, men har givet efter fOr allieret Tryk.

PUNCH, det britiske Vittighedsblad, bragte 28.6. en Intelligensprøve. Man
saa tre Tegninger fra en Park i London en Sommerdag med mange Mennesker.
Det oplystes, at Tegningerne forestillede 1) Livet under normale Forhold
2) Livet i Dag 3) Livet efter at Sirenerne har forkyndt førerløse Bomber.
Læseren opfordredestil at afgøre, hvilken af Tegningerne, som forestille
de den sidste Situation. De tre Tegninger er aldeles ens ‘ SLUT.

Deres Numer staar i D ag indvendig i Konvolutten. Skær den op
og skriv Tallet af. Alle Henvendelser til os kan mærkes med
dette Numer, som overflødiggør Navn og Adresse. Alle Henven
delser fra os sker med Opgivelsen af Tallet som Garanti for
Henvendelsens Ægthed. Ingen andre kan kende disse Numre.

Den svenske R adios Omtal e af de falske Løbesedler i København har været
af uvurderlig B etydning og har vakt tysk Raseri. Tyskerne og de danske
Nazister vil for enhver Pris have Uroligheder den 29.August, og den i
Gaar omtalte falske Henvendelse til Embedsmændene, undertegnet Danmarks
Frihedsraad, tilsigter at skabe Muligheden for et Nazikup Natten til den
29., hvorefter der vil blive dekreteret U dgangsforbud i København alle
rede fra om Formiddagen med Trusel om N edskydning af enhver, der viser
sig. Kuppet skal begrundes med, at Embedsmændene har forladt deres Po
ster. D e falske Løbesedler er bl.a. blevet uddelt af Popp Madsen i Ju
stitsministeriet med Bemærkning om, at nu skulde der nok flyde Bb d.

v i gengiver her den falske Henvendélse og understreger de Udtryk og Ven
dinger, so m utvetydigt beviser, at Erklæringen er oversat fra Tysk

“København, den 23.8.44. Strengt fortroligt. Til Danmarks Embedsmænd:
Strejken den 30.6 til 4.7 var kun Gener~alprøven paa det store Opgør med
de tyske Besættelsestropper og Gestapo i D anrnark. Den 29.August 1944,
Aarsdagen for Tyskernes Brud paa deres Løfterfra den 9.April og tidlige
re, skal blive den Dag, hvor Danmark afkaster det tyske Aag. Ikke blot i
Danmark bliver den 29.August en M ærkedag. Ogsaa i Norge, B elgien, Fran
krig, Holland, Grækenland og i Jugoslavien vil der blive Oprør mod de ty
ske Barbarer. Den 29.August er Signalet til den aktive K amp mod Tysker
ne. DANMARKS EMBEDSMÆND MAA IKKE SAVNES I DENNE SLUTKAMP DEN “29.AUGUST”
VISER DANMARKS EMBEDSMÆND DERES SANDE NATIONALE INDSTILLING VED AT STAA
LOYALT SAMMEN M ED KONGEN OG ARBEJDERNE UNDER FOLKETS OPGØR MED DE TYSKE
UNDERTRYKKERE. Nedenstaaende Anvisninger skal følges af alle Embedsmænd:
1) Statens og Kommunens Tjenestemænd fra alle Etater, der har V agt Nat
ten mellem den 28. og 29. August skal ophøre med deres Arbejde Kl .24,00
og straks begive sig til deres hjem. 2) Telefoncentralerne lukkes Kl
24,00.. 3) Kvinder og Børn evakueres senest den 26.August. 4) Offentligt
ansatte Personer skal afholde sig fra enhver Form for Demonstration. Her
til er allerede udtaget særlige Overfaldskommandoer. 5) Embedsmænd, der
skulde paabegynde deres Arbejde den 29. om Morgenen, maa iI~ke begive sig
paa Vej til deres Arbejdssteder, men skal forblive i deres ~Hjem. 6) Cen
traladministrationens højeste Embedsmænd, Rigsdagens Medlemmer samt høje
re Politiofficerer skal omgaaende gaa “under Jorden” for at forebygge ty
ske Gidselmanøvrer. Nærværende Instruktion maa for enhver Pris behandles
strengt fortroligt og maa ikke komme i Hænderne paa upaalidelige Elemen
ter indenfor Etaterne. DANMARKS FRIHEDSRAAD”.

Specielt Udtrykkene Overfaldskommandoer og Politiofficerer viser
med 100 pCts Sikkerhed, at den oprindelige Forfatter er Tysker. Man vil
rimeligvis mange Steder hovedrystende spørge, hvorfor i Alverden Tysker
ne, der i Øjeblikket er saa haardt trængt paa alle Fronter, skulde provo
jere Uroligheder, ja, regulært Oprør i Danmark. Forklaringen er følgende:

1) Man ønsker at fremkalde Opstand paa et Tidspunkt, hvor man endnu mener
sig i Stand til at slaa den ned.

2) De danske Nazister med Schalburgkorpsets Ledere i Spidsen ønsker en
sidste Chance for et Kup, der kan give dem Tid til at rydde deres værste
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Fjender af V ejen.

3) Totalmobiliseringen i Tyskland truer det tyske Politis behagelige Ek
sistens her i Landet. Forstærkningen er kun midlertidig. De 740 Sikker
hedspolitifolk, som er ankommet, skal afløse 800 yngre Folk, der indkal
des, naar 29.August er overstaaet. Man ønsker nu at bevise, at store
Styrkers fortsatte Tilstedeværelse i Danmark er nødvendig.

4) En Del “højerestaaende Politiofficerer” i Shellhuset er blevet forbi
gaaet ved de sidste Forfremmelser. De ønsker nu at bevise, at de sidder
paa en udsat Post, at de vil have L ejlighed til at gøre sig bemærkede
ved at indfange et stort Antal “skyldige”, som skal deporteres paa Skibe,
man allerede harparat i Frihavnen. Deporteret bliver i Tilfælde af Uro
ligheder Tillidsmændene fra By ens største industrielle Virksomhed og
samtlige ansatte i et verdenskendt dansk Firma, som herfra vil modtage
speciel Advarsel. Trods denne Advarsel bør der arbejdes i dette Firma den
29.August, da Arbejdsstandsning her kan være den Anledning til at slaa
til, som Tyskerne søger efter....

En Episode, som minder om det noksom kendte Postrøveri i alle bedre wild-
west—Film, men som var blodig Alvor i øjeblikkets Danmark, fandt Sted i
Gaar, da et Ilgodstog var paa Vej mod Korsør. I Nærheden af Brøndbyøster
Blokpost sprang en Mand fra Taget af en Waggon over paa Lokomotivets Ten
der, hvorfra han truede Lokornotivfører og Fyrbøder med Pistol. Han beord
rede Togetstandset. Mænd, som havde siddet i en Personvogn i Toget,
sprang ud, og fra en Bil, som holdt nær Blokposten, kom andre Mænd. De
koblede de fire bageste Waggoner - tyske Vogne - fra og gav Togpersonalet
Ordre til at fortsætte. Da Toget havde sat sig i Gang, opdagede tyske
Soldater, som var med, hvad der var sket. De skød ud genn em Vinduerne,
men Toget kørte med dem, og først ved Glostrup fik de det standset. De
beordrede Togpersonalet til at bakke tilbage ad Linjen. Undervejs beskød
de aldeles formaalsløst et modkørende Tog... .Man koblede de fire tabte
Waggoner til, og Toget fortsatte Rejsen. Der gaar Rygter om Skududveks
ung mellem Soldater og “Togrøvere”, men det er ikke bekræftet. Hvad der
errøvet fra Waggonerne, forbliver en uløst Gaade, indtil Vognene naar de
res Bestemmelsessted. Men det har jo n ok ikke været Maltbolcher.

Tyskerne anvender under Eftersøgning af Vaaben i Lejligheder en særlig
“Jernsøger”, i F amilie med de Søgere, man bruger under Jagt paa Landmi
ner. Man kan spore Revolvere og andre Metalgenstande dybt inde i Skabe
eller bag Mure. Om de tekniske Muligheder for at spore i Nærheden af
Vandrør, Radiatorer etc bedes en eventuelt sagkyndig Læser give Oplysnin
ger i fælles Interesse.

M ed Hensyn til forskellige Episoder i Provinsen - Schalburgtage i Aar—
hus mod Politikens Kiosk og en Restaurant, Sabotage i Aalborg mod Bil-
værksted og Drabsforsøg paa en kvindelig Stikker i Odense- henvises for
en Gangs Skyld til Dagspressen. Til Avisreferaterne af den store Schal
burgtage imod Remisserne i Aarhus kan føjes, at en Del af en Sporvogn med
Linieskilt slyngedes over Gaarden og ind gennem Sporvejsdirektør Falcks
Spisestue, videre gennem endnu en Stue, en Dør og ud i Entreen. Ingen kom
til Skade. Varmen var under Branden saa voldsom, at Sporvognsskinnerne
glødede langt udenfor Remissen, saa Asfalten i Gaarden smeltede omkring
dem. - Til Omtalen af Drabet paa Stikkerparret Barber Schmidt og Hustru,
Aarhusgade, kan tilføj es, at der er Mulighed for regulært Hævnmord, idet
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Schmidt med Vaaben i Haand tog Del i Bekæmpelsen af civile, ubevæbnede
Medborgere under Folkestrejken i København. - Til den i Aviserne omtalte
Episode paa Bornholmerdamperen, hvor to Passagerer sprang overbord (den
ene druknede, den anden kom til Sverige), kan tilføjes, at Navnene var
Assistent Sten H Arvidsen og Kontorelev Arne V H Hansen, begge fra Kbhv.
Man ved desværre ikke endnu, hvem af dem, som druknede. Familien eller
dansk Myndighed bedes underrette fra Sverige.

Anholdt af Gestapo: R estauratør Carl Ly hne Nielsen, Aabenraa, Lærer
Hornegaard Rungsted og tre Elever (til Dels omtalt i Gaar, Eleverne sig
tes for Deltagelse i Sabotagen i Ulfborg). Videre er anholdt den 30 aari
ge Tielisch, Mynstervej 1, Kbhv. Forlagsboghandlerne Poul og Henning
Branner, som eftersøgtes af en halv Snes maskinpistolbevæbnede Mænd, er
i Sikkerhed. Det samme gælder Lærer Lehm, Herning, Lærer Aabenhus,
Skjoldborg, og Tandlæge Agger, Skolegade, Holstebro. M & D & Nor. til
hvis Ære Tyskerne har opretholdt en særlig Sundspærring, som de først op—
hævede efter falsk Melding om, at Byttet var undsluppet, er ligeledes i
Sikkerhed. Det samme gælder Mun ck, Berlingske Tidende.

Hele Havnegadekvarteret i Kbhv. er i disse Dage under Observation af Ge
stapo, idet man øj ensynligt mener, at der foretages Flygtningeafskibnin
ger midt inde i Byen. Før disse SkibesAfgangstid besætter Gestapo en Del
Porte i Havnegade og Sidegaderne.

Ved Bombeeksplosioner paa den gl. Rutebilstation i Vejle er 5 Biler, som
kørte til og fra Vandel Fly veplads, sat ud af Spillet.

Ifl. paalidelig tysk Kilde graves der nu Løbegrave foran alle offentlige
Bygning er i Tyskland, ligesom der indrettes Skydeskaar. Partiet har for
længst sikret sig alle strategisk vigtige Hjorneejendomme i Byerne. De
sættes nu i Forsvarstilstand. Sceneriet for Kamp mellem SS og Hæren er
ved at være i Orden....

Der er ikke mere tyske Garnisoner i Jels, Rødding og Gram. I Vojens er
Garnison en, som opreth oldes af Hensyn til Lazarettet, nede paa et Mini
mum. Fra Vandel Flyv eplads er i den sidste Tid afskediget ca 3000 Arbej
dere. Pladsen er endnu ikke færdig. Der er ikke mere Luftskyts ved Stor
strømsbroen.

Snoghøj Gymnastikhøjskole og Badehotel er frigivet af Tysk~rne.

Ingeniør Løwe fra Firmaet C Carlsen, Randers, en berygtet Pigtraadsentre
prenør, der har huseret paa Beværtninger rundt om i Jylland, og som for
leden knuste en Bil i Struer, er blevet arresteret af Gestapo, der ogsaa
har taget hans Chauffør, Chr Nielsen. Løwe førtes til Banegaarden i Stru
er under militær Bevogtning. Han har suppleret sine rigelige Indtægter
ved Tyverier af Søm fra Værnemagten. Han ventes ført til Tyskland.

Selv Tyskere kan have Humor Da Beboerne i Holstebro benyttede Protest-
strejken til at drage til Badestrandene, overhaledes de paa Landevejen af
2 Lastbiler med tyske Soldater, der kun havde Badebukser paa. Paa Bilerne
var opsat store Skilte, paa hvilket stod paa Dansk: Vi vil ogsaa ud at
bade... Aller Ehre~ Under Strejken var der Feldgendarmeri-Vagt hos Na
zisten Vognmand Ingvard Andersen, som fik sine Ruder knust, og to Piger
mistede Haaret.
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Barber Simon Pedersen, Præstebro, har faaet sine Ruder knust og sit Hus
dekoreret med Hagekors. Han, og ikke mindst hans Kone, har aabent Hus for
Tyskere.

Man er i Vejle utilfreds med Borgmester N P Jensen og den stærkt “anti
illegale Folketingsmand, Redaktør Holger Larsen, der under Strejken of
fentligt udtalte, at “Kommunister og Kasketdrenge” var Strejkens Ophavs
mæn d.

Aarhusmeddelelsen om Børnekorstoget gennem Gaderne viser sig at have væ
ret endog meget stærkt overdrevet.

Den Cyklist, som Tyskerne beskød i Randers med det Resultat, at de selv
forlængede Strejken, havde et Barn paa Styret.. .Trods Uroen i Byen var
Forholdet mellem det danske Politi og Borgerne hele Tiden det bedste. Den
tyske Opkøber Gram Lorentzen fik sin Villa Hobrovej 59 fuldstændigt rase
ret. Alt Indbo knustes og brændtes i Baal ude i Haven. Vinlageret hældtes
i Havnebassinet. Cyklehandler Skous Villa i Langgade og Entreprenør Carl
sens Villa paa Hadsundvej fik samme Behandli ng, og hos Købmand Holger
Larsen i “Parken” tog man alt Indbo og brændte det med Radioapparatet paa
Toppen. Under Rudeknusningerne gik det ud over et “forkert” Vindue. Mæng
den samlede øjeblikkeligt Penge sammen og erlagde kontant Erstatning. En
Gæst hoss Skou skød paa Mængden og saarede to Mand lettere.

Baade i Aarhus og i Aalborg er der i de sidste Dage ødelagt tyske Bildæk.
Der er lagt Sprængkapsler foran Baghjulene. Under Sabotagen mod Mekani
•kerværkstedet i Aabyhøj forleden ødelagdes fem Biler, deriblandt en stor
Tankvogn med 5 Hjul sæt.

Overlæge Hjalmar Heerup er et eller andet Sted blevet omtalt som
tidligere Medlem af DNSAP. Det er ikke rigtigt. Herrup er ramt af den
Tragedie, at hans Sønner er gaaet i tysk Tjeneste. Han har brudt med dem.

Schalburgkorpset har udsendt en lille Mærkat i blaat-hvidt-rødt. Den fo
restiller et hvidt Kors paa blaa Baggrund. Det sønderbrydes af Hammer og
Segl i rødt. Man maa utvuvlsomt regne med endnu flere Tryks ager i blaat
hvidt-rødt fra Korpset.

Folk, som endnu ikke har brudt me d Radiofonien, har modtaget en Skrivel
se, betitlet “den tavse Dansker”, tænkt som en sidste Advarsel. Den er
noget for drastisk efter vor Smag, men den er ægte og bør derfor af Mod
tagerne behandles med fornøden Interesse. Hvad Radioen iøvrigt angaar,
saa gøres der opmærksom paa, at Johannes Weltzer, der har sendt Rundskri
velse ud om, at han ikke kan gøre for, at Radioen spiller ham, ikke for
tjener nogen Martyrglorie. Han har siden 29.August faaet antaget 9 for
skellige Ting, der er betalt, og Radioen har kun med Betænkelighed mod
taget alt dette Stof fra ham, da man havde saa meget liggende i Forvejen.
Farvel, Hr Weltzer.

Arrestationen af Løjtnant Carl Engholm bedes ikke omtalt i den illegale
Presse.

I Anledning af de to Minutters Stilhed den 29.ds. vil der sikkert komme
Ordre om at standse Sirenernes Middagsudsendelse den Dag. Politimester
Dyrlund, Næstved, skal dog ikke bryde sig om selv at standse Sirenerne,
som han gjorde sidst under Mindehøjtiden for Folkestrejkens Ofre. Det var

den ene Gang for meget.

Der har, paa danske Myndigheders Foranledning, været “Invasionsmøder” i
Frederikshavn, E sbjerg og Hanstholm om Myndighedernes Forholdsregler i
Tilfælde af allieret Landgang.

Der er ankommet 100 Kosakker til Skørping i Himmerland, med Kvinder,
Børn, Heste, Køer, Gæs, Pik og Pak, derunder “Prærievogne”. Kvæget græs
ser i Ræbilds fredede Bakker. D er ventes flere Kosakker inden længe.

En tysk Jager styrtede 22.ds. ned i Sdr Tranders ved Aalborg. Flyveren
dræbtes.

Det forly der fra den sorte Børs, at dansktalende Tyskere i øjeblikket
søger at opkøbe Arbejdskort. Tyske Officerer synes samtidigt interesse
reti Konserves, Knækbrød og andet, som kan supplere deres “Jernration”
under eventuel Desertation....

Der er set tyske Soldater i shorts i København i Morges. Uniformsmangel?

En lille Bombe blev i Nat puttet ind til Overofficiant Jørgen Lauritsen,
Næstvedgade 21, omtalt her som Stikker under Folkestrejken, en Melding,
der senere blev taget tilbage, da den betvivledes fra anden Side. En Un
dersøgelse er iværksat, og den er ikke afsluttet. Saa man bedes spare
lidt paa Krudtet.

Under en Tagbrand paa Gl Kongevej i Gaar benyttede Frihedskæmpere den
Lejlighed, den store Tilskuermængde gav, hvad Propaganda angaar. Pludse
lig hvirvlede fra et aabentstaaende Vindue Løbesedler i Hundredevis med
Opfordringer til Ro og 2 Minutters Stilhed den 29.August ud over Mængden.
I eet Nu var Sedlerne borte-hver greb sin og gemte den i en Lomme.

Brandt & R auhoft i Sydhavnen skal bygge “Erstatningsbarakker”, der skal
stilles op i Tyskland som Boliger for Husvilde fra bombehærgede Byer.

DET D ANSKE RAAD I LONDON har paa de frie Danskes Vegne sendt et Budskab
til den franske Udenrigsminister, hvori det hedder: I Dag kan dét danske
Folk hjemme ikke frit udtrykke sig. Men vi ved, at alle DarÇske glæder sig
over Befrielsen af Paris og ser hen til den Dag, der ikke ligger altfor
fjernt ude i Fremtiden, da hele Frankrig vil blive befriet og vil gener
hverve den Storhed, der er dets glorværdige Fortid værdig. Budskabet er
underskrevet af Reventlow, Krøier -Kielberg og Christmas Møller.

Kong Haakon har sendt de Gaulle følgende Budskab: Hele den civiliserede
Verden glæder sig sammen med Dem og det franske Folk. Og jeg sender Dem
mine varmeste Lykønskninger sammen med mine bedste ønsker for den franske
Nations Fremtid.

London Radio meddeler: Det Budskab, som Danmarks Frihedsraad har udsendt,
og hvori det danske Folk raades til at udvise Tilbageholdenhed under den
nuværende Fase i Krigen, er blevet godt modtaget i London. Proklamatio
nens Udtryk for Nødvendigheden af at udvise Forsigtighed har vundet op
rigtig Tilslutning.
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SJERMELDING: Hilsen til Emma, Holger, Knud og Lise fra Hilda.—Hilsen til
Martha, Thorkild, Mads, Ebba og Trygv e.

377: Vi har i Deres By kun een Abonnent foruden Dem. Men vi hører af og
til fra Nabobyerne. Meldinger direkte fra Stedet,foretrækkes. Den Adres
se, De bruger, er den p.t. rigtige. De maa gerne videresende i duplikeret
Form, men maa fjerne alle fortrolige og mere direkte Henvendelser, f.Eks.
Henstillinger om skrive det ene eller lade være med at skrive det andet.
50 modtaget. Brevformen allright, begge Parter er jo anonyme.

Efter at Sverige har brudt med Vichy, er den svenske Charge d’aafaires
rejst til Svejts. Vichy-Repræsentanten i Stockholm har meddelt, at han
efter Petains Arrestation og “Forflyttelse” til Tyskland, anser sin Mis
sion for endt.

C itat af den sidste C hristmas-Tale i Radioen: “I to lange Aar er det
gaaet fremad, og der skal nu en bredere Ryg til at bære gode Dage end on
de. Det er ikke underligt, at alle er utaalrnodige. Det er saa afgørende
vigtigt, at Signalet afventes, og at ingen Fejl gøres. Det er muligt, at
det varer lidt længere, end man hjemme tror, og deter ikke godt at være
for optimistisk. Tyskerne kæmper som næsten ingensinde før, men ingen kan
være i Tvivl om Resultatet. Det er en vidunderlig Oplevelse at se den
franske Nation blive sig selv igen. Dagen vil komme, det ved vi ganske
sikkert: Dagen, da vi igen skal være med til at befri os selv, Dagen, da
Tyskerne maa ud af Norge og Danmark, og den Dag, lad os ingensinde glemme
det, da vi i mange Henseender skal begynde forfra hjemme. Da skal der
komme en ny og lykkelig Tid for det danske Folk, hvor vi ikke vil tilbage
til Strid og Kævl, men vil skabe et lyst og lykkeligt Hjemsted for den
store, brede og almindelige B efolkning.

N ORGE: Fra Oslo meddeles til England, at Medlemmer af NS i Alderen fra
18 til 55 skal møde til M ilitæruddannelse. Man vil skabe et saakaldt Be—
driftværn. D e indkaldte uddannes i Brugen af Infanterivaaben. Der gives
kun 2 Dages Frist for Udeblivelse, og der gives kun op til 900 Kr i Er
statning under Indkaldelsen. Korpset skal beskytte “norsk Liv og Ejen
dom”. Quislings Hird indkaldes ikke.

STEN GUDME, i en Tale om Frankrigs Befrielse: “For os Danske er Begiven
hederne i Frankrig det bedste Bevis paa, hvad Hjemmefronten kan udrette,
naar den i Disciplin og med Selvbeherskelse afventer den rette Time til
at slaa til.”

BULG ARIEN: I tyske Kredse venter man, at der meget snart vil komme et
Resultat ud af de Fredsforhandlinger, som i Ankara føres mellem bulgarske
og engelske Delegerede. Man ved om Betingelserne foreløbig kun, at Bulga
rien skal forpligte sig til at faa alle Tyskere ud af Landet. Denne Opga
ve er man allerede gaaet i Gang med at løse. Der har forskellige Steder
i Bulgarien været Sammenstød mellem tyske og bulgarske Tropper, og det
samme har været Tilfældet i de bulgarsk besatte Dele af Jugoslavien og
Grækenland. Jernbanelinjen mellem Saloniki og Sofia er afbrudt, efter at
Bulgarerne har besat vigtige Stationer. Forbindelsen mellem Bulgarien og
Tyskland er ogsaa Afb r udt. Der menes at være Samarbejde mellem Bulga
rerne og Titos Styrker, som sammen vil kunne afskære Tyskerne i Græken
land.
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RUM~ENIEN: Tyskerne forsøger at redde, hvad reddes kan, men de 23 Divisio
ner, som star i den sydligste Del af Landet, synes ubehjælpeligt tabt. De
er ved at bTive fuldstændigt omringet af Russere og Rumænere. Der er Ga
dekampe i Havnebyen Galatz. De sprængt e tyske Afdelinger i det nordlige
Rumænien søger at slaa sig tilbage til Østrig, men rum ænske Tropper er
sat ind for at hindre et Tilbagetog. Der kæmpes haardt ved Sydkarpaterne
og Jernporten. Oliedistrikterne i Ploesti er i Rumænernes Hænder. De ty
ske Ingeniørtropper naaede ikke at sprænge Oliedistriktets endnu reste
rende Fabriker og Pumper i Luften. Rumænere er trængt ind i det Omraade,
som 1939 maatte afstaas til Ungarn. Rumænsk-ungarsk Krig er ved at udvik
le sig. I Ungarn er det efter den almindelicie Opløsning af de politiske
Partier klart, at ogsaa Nazipartierne er færdige. de tyskfødte Borgere i
Ungarn faar udleyeret vaaben af den tyske Værnemagt.

VESTF RONTEN: To amerikanske Hære staar nu kun 200 kmfra den tyske Rigs
grænse. Den ene Kile nærmer sig Besancon, den anden Troyes. Syd for Loi
refloden er al ordnet tysk Modstand ophørt. M an finder her kun forspræng
te Grupper. Syd for Seine staar 1 75,000 Mandparat til at lade sig færge
over, men deres Skæbne synes beseglet, for de.Allierede har besat Over
gangsstederne. Kun 30 km af Flodbredden er endnu i tysk Haand. Allierede
Luftlandetropper har besat den sydlige Del af Seinemundingen, og det med
deles, at Tyskerne skal være ved at tr~kke en Del Tropper tilbage fra Ky
sten NOrdfor Seine for at sætte dem ind i et Afværgeslag ved Somme.

ØSTFRONTEN: I den sydli ge Del af Fronten er Kishinev besat af Russerné,
der gaar videre næsten uden at møde Modstand. En russisk Kile er gaaet
frem mod Krakow og Øvreschlesien. Paa Midtfronten er der ringe Aktivitet.
Nordligst omgaar Russerne Dorpat.

URO blandt de fremmede Arbejdere spores nu overalt i Tyskland. Gestapo
har maattet foretage Ransagn inger i Lejrene. Hos rumænske og franske Ar
bejdere har man fundet Lagre af Haandgranater og Maskinpistoler. Disse
Arbejdere flyttes nu fra Østtyskland ind i Rigets Midte, og de maa ikke
mere være sammen med andre Udlændinge i Tyskland.

LID T AF HVERT: Amerikanerne har naaet Evian paa Genevesøens Sydbred -

Afhøring af tyske Fanger i Marseilles har vist, at selv højtstaaende Of
ficerer intet anede om, at allierede Kolonner var i Grenoble og ved Lyon
- Forhandlingerne mellem Rumænerne og de Allierede førtes for tre Maane

der siden, men Tyskerne havde den Gang et for fast Greb om~andet. Siden
hørte de Allierede intet, før Kong Michaels Proklamation vàr en Kendsger
ning - Tyskerne har sat saakaldte “Kongetiger”—Tanks ind paa Østfronten.
- I 5 Dages Kampe paa den rumænske Front har Russerne taget 47,000 Fan

ger - Der kan i Dag mindes om, at Ribbentrop 6.4. i Aar sagde, at man li
ge saa godt kunde opgive Berlin som Rumænien, der vilde blive forsvaret,
som var det tysk Jord - En Repræsentant for det finske Udenrigsministeri
um har udtalt, at Rumæniens Udtræden af Krigen naturligvis vil faa Ind
flydelse paa Finlands Holdning. - 3Otyske SSMænd har i en fransk Mølle
mishandlet tre Mænd paa det grufuldeste for at faa opklaret, hvor et Vaa
benlager er gemt. De fandtes hængt med Hovedet nedad, med brækkede Arme
og Ben, med knuste Ansigter og udrevne Tunger. De var skaaret op fra
Skridt til Brystben. 8 Medlemmer af Modstandsgrupperne havde i heroisk
Kamp forgæves søgt at befri de Ulykkelige - Kodeordsudsendelser til Tysk
land bliver mere og mere almindelige i engelsk Radio. Koden er forud af
talt mellem tyske Soldater og deres Paarørende, og den udsendes, naar en
Tysker har ladetsig tage til Fange, saa hans Familie derved underrettes.
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- Alle tyske Brudepar faar som bekendt overrakt “Mein Kampf” i Bryllups
gave. Den Del, der handler om Drang nach Osten udleveres dog for Tiden
ikke —

Rigspolitichefen har til alle, som modtager de saakaldte Kosterblade med
Advarsler mod Forbrydere og stjaalne Ting, bekendgjort følgende: I Til
fælde, hvor Personer benytter L egitimationskort for danske Statsborgere
ved Salg af brugte Genstande eller ved Pantsætning maa det paases, at
Kortet er helt i Sammensætningen, idet der foreligger Tilfælde, hvor Kort
er revet eller skaaret over i Sammenlægningen og derefter sat sammen med
en Halvdel fra et andet Legitimationskort, saaledes at Personaliaoplys
ningerne paa den ene Halvdel ikke vedrører den Person, hvis Fotografi
findes paa den anden Korthalvdel.

Om almindelige Tyveknægte gaar i den Slags Fælder, interesserer kun Poli
tiet og de Herrer selv. Men de “Tyve og Røvere”, som det tyske Politi in
teresserer sig for, bør erindre, at man er opmærksom paa denne lille enk
le Ting med de halve Legitimationskort. Benyt dem ikke

Advarslen bedes ikke gengivet i den illegale Presse, da man ikke bør ad
vare Forbryderverdenen. Men spred Meddelelsen til de særligt interessere
de.

M anden, som var ansat hos Michelsen, hedder Niels Laub Faaborg, og det
var den dansk-tyske Bogcentral paa Amagertorv og ikke det tyske Boghus
paa Strøget, han har ledet. Pardon

Ved et Møde, som den 27.Juli i Aar blev holdt paa Roskildekro i Vridslø
selille af Betjentforeningen v ed Statsfængslet i Vridsløselille med Be
styrelsen for Haandværkerforeningen og Dansk Fængsels og Arrestforening
som Indbudte, talte Folketingsmændene Willumsen og Poulsen (S). Under Om
tale af Folkestrejken angreb Poulsen stærkt Frihedsraadet, som han beteg
nede som “en Flok Kapitalister, som forsyner Sabotørerne med Penge, saa
de kan købe Vaabe&’. Han mente, at Pengene var tjent paa Tyskerne. Bagef
ter tilføjede han, at han sandelig ikke vilde beklikke de Herrer. Hans
Kollega, Willumsen, vidste ikke, hvem Danmarks Frihedsraad bestod af
(heldigt for Raadet.’), men “hvis de vil staa frem for Folket, saa man kan
se, hvem det er, kan der maaske være nogen Mening i deres Arbejde”... ~
Iøvrigt mente ogsaa han, at det var Kapitalister, som tjente stort paa
Tyskerne og derefter betalte Sabotørerne. Heller ikke kan vilde beklikke
Raadet.

Mere velorienterede politiske Kredse bør underrette den Slags Analfabeter
om, at slige Udtalelser baade er taabelige og uønskede i den nuværende
Situation. Det Modsætningsforhold mellem Raadet og de politiske Partier,
som synes at inspirere den Slags Talere, eksisterer kun i deres egen Fan
tasi. Naturligvis kan man kritisere Raadets Arbejde, som man lyster, men
kritisere, at Folk, der har Dødsstraf og Tortur hængende over Hovedet ik
ke taler paa Vælgermøder mod Hr. Willumsen og Hr Poulsen fra Rødovre, er
dog lovlig barnagtigt. Der bør øjensynlig indføres Intelligensprøve for
Folketingsmænd. Og forRejsesekretærer - den er fortsat g al med Sekretæ
rer fra Venstre, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og forskellige Ung
domsforbund. De aner ikke, hvad de snakker om. SLUT.
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Rundt om i København er i Nat blevet opklæbet store Plakater med Opfor
dringer til Generalstrejke. De er undertegnet af “Danmarks kommunistiske
Parti, tiltraadt af De samvirkende Fagforbunds Forretningsudvalg”.

En mærkværdig Konstellation

I Aftes fordeltes Løbesedler, som opfordrede til Generalstrejke og til
Kamp mod Tyskerne. Det henstilledes, at man byggede Barrikader.

Det er i Nattens Løb lykkedes Københavns Politi at fange en Kolonne Pia
katopklæbere, saaledes at man har tydelige Beviser paa, hvem det er, som
benytter Kommunistisk Partis og Fagforeningernes Navn Resultatet vil mu
ligt overraske visse Folketingsmænd, som ynder at tale om Underverden,
Kasketdrenge o.s.v., mens Offentligheden som saadan næppe vil blive for
bavset.

Politifolk opdagede paa Vesterbro en otte Mands Kolonne, som drog rundt
med Limpotter og Plakatdynger. I al Stilfærdighed tilkaldte man Forstærk
ninger, og pludselig stod Mændene overfor væbnet Overmagt. De maatte o
vergive sig. 5 af dem havde Pistoler paa sig. Man fandt hos to af Mænde
ne tyske Ausweis. De tilhørte Sommers sorte Korps og maatte afleveres til
Gernersgadevagten, hvorefter de blev sat paa fri Fod fra Kastellet. 5 af
Mændene havde ingen Papirer, men forkla.rede, at de tilhørte Schalburg—
korpset, og at de under Løsningen af særlige Opgaver aldrig havde Papirer
paa sig. De blev arresteret af dansk Politi, og man har dem som Fanger
endnu i Formiddag. Den ottende Mand maatte føres til Kommunehospitalet
med et Skudsaar i det ene Ben. Hvordan han har faaet det, er endnu uop
klaret. Det drejede sig om en københavns Malermester. Da man i Morges
vilde afhøre ham, nægtede han at udtale sig. Han oplyste, at han tilhørte
det tyske Politi, og dette har vist sig at være rigtigt.

Kommunisterne var altsaa: En Gestapomand, 2 Sommerfolk og 5 Schalburg
folk.

En Provokation af endnu alvorligere Art er forsøgt i Gaar. En yngre Mand,
som kaldte sig Bruun, henvendte sig paa Politikommissær Gredsteds private
Bopæl/Gredsteds Mor lukkede op. Hun saa, at Manden havde en Pistol i Lom
men, og at han holdt Haanden fast i Lommen. Hun sagde, at Gredsted ikke
var hjemme, og lukkede derefter Døren. Mordforsøg paa Gredsted har været
ventet, siden han for kort Tid siden faldt i tysk Unaade. Han har længe
fungeret som Københavns PolitisForbindelsesofficer i Forho~jdet til Ty
skerne, men har været Tyskerne for aabenhjertig. De har krævet ham fjer
net fra Politiet Lidt senere henvendte en Mand, der senere identificere
des som den Mand, der har været hos Gredsted, sig paa Statens civile
Luftværns Kontor paa Sct Annæ Plads. Han bad om en Samtale med Ringheim.
En Embedsmand af dette Navn har vær et knyttet til Kontoret. Man opdage
de straks, at Manden, som kaldte sig Friis, havde Pistol i Lommen, og at
han øjensynlig kom for at myrde Ringheim. Det lykkedes at alarmere og at
holde Manden hen med Snak, saa Politiet kunde fange ham. Han hed hverken
Friis eller Bruun, men havde tysk Ausweis i Egenskab af Medlem af Sommers
sorte Vagtkorps. Han har tilstaaet, at det var hans Opgave at dræbe Ring
heim. Mordforsøg paa Gredsted vil han ikke kendes ved. Ansvaret for de to
Forsøg paa Mord paahviler “Flyverkaptajn” Poul Sommer, der sammen med K
B Martinsen og Popp Madsen i Justitsministeriet er den hovedansvarlige
for de Clearingmord, Gestapo eller Naziledelsen anmoder om. Disse tre
Personer maa under ingen Omstændigheder slippe ud af Landet, naar det ty
ske Sammenbrud kommer.
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I den mere komiske Stil er Sommers Korps kompromitteret i Forbindelse med
den Sag, en søvnig Censor ubegribeligt nok har givet Bladene Lov at omta
le i Dag - Sagen om den saakaldte Journal istelev, der lod sig skyde for
at gøre sig interessant og for at sikre sig lidt Forsikringssvindel. Ele
ven, der som omtalt er Elev af Sædelighedsforbryderen Krenchel, tilhører,
ligesom Gerningsmanden, Sommers Korps.

Kommandør Ewers er blevet arresteret af Gestapo. Man har i Kommandørens
Bolig i Nyboder fundet en Seddel, der kort og godt meddeler, at han, som
boede alene, er afhentet af Gestapo.

I Gaar var der Husundersøgelse hos Redaktør Tage Christiansen, Berlingske
Tidende. Tysk Politi har sprængt Dørene til en Lejlighed, Grøndals Park
vej 4 B. Resultatet kendes endnu ikke.

I Nat blev en Ambulance rekvireret til Nordhavn Station. Den blev modta
get af to bevæbnede Mænd, som tvang Ambulancefolkene til at lægge Unifor
men. De trak i Uniformerne og forsvandt med Ambulancen, som 20 Minutter
senere blev fundet i Frederiksberg Alle,tom, Man mener, det har drejet
sig om en vigtig Transport.

Flemming Helweg Larsen. Manden, som var med til at mishandle og myrde
Journalist Carl Henrik Clemmensen, opholder sig atter i København. Han
er set beruset paa flere Restauranter. Ogsaa en anden berygtet Person,
“Direktør”(Pigtraads-Entreprenør) Frithiof Jensen, er i Byen. Han gav i
Aftes et Gilde i Ungarsk Vinhus.

Efter Episoden med Korsørtoget, som mistede fire tyske Waggoner, har Ty
skerne skærpet Togbevogtningen. Eksempelvis hænger der tyske Soldater paa
Godstog, som ruller over Langebro.

Gestapo har i Thisted anholdt fire unge Mænd: Carl Børge Kofoed, Viggo
Petersen Kofoed, Erik John Chr Madsen og Joh.Sørensen. De sigtes i samme
Sag. -Der er knust Ruder hos Boghandler P Petersen, Øster Vraa (Medlem
af DNSAP) - To CBBetjente blev Natten til i Gaar klædt af paa Gl Konge
vej. Muligheden for Provokationer mod CB-Politiet kan ikke afvises - Der
advares mod Frisør østberg og Købmand Carl B Jensen, Svendborg.

I Alaborg har 10 Sabotører i det saakaldte gamle Petroleumsiager over-
hældt 14 tyske Biler med Benzin og brændt baade dem og Bygningen af. Et
andet Sted i Aalborg er en tysk Bil blevet sprængt i Luften.

Ved Kegnæs paa Als faldt i Gaar under stor amerikansk Overflyvning en Del
Brand- og Sprængbomber, Ubetydelig Skade. I Farvandet ved Sønderborg har
man fundet Liget af en engelsk Flyver. Det havde ligget i Vandet i flere
Dage. Tyskerne vil nu begrave det i en Sæk, uden Ceremonier.

To Sabotagevagter hos Ambi i Ryesgade maatte i Nat aflevere deres Maskin
pistoler til et bedre Formaal. - Ved 2 Tiden i Nat var der Ildkamp ved
Maskinfabriken Aunsø i Sydhavnskvarteret. En Sabotagevagt maatte bagefter
paa Hospitalet med Skudsaar i det ene Ben. Angriberne forsvandt.

Efter Afslutningen af Varmesæsonen sendte en Husejer i en af de store
Provinsbyer afsluttende Varmeregnskab ud til sine Lejere med Anmodning
om Betaling indenfor nærmere angivet Frist. Blandt Lejerne var Værnemag

ten, som har beslaglagt Kontorer i Bygningen. Herfra fik Ejeren et Svar,
hvori det bl.a. hed “Fernermacht die Zweigstelle hbfligst daraud auf
merksam, daa es in allgemeinen nicht üblich ist, ejner deutschen Wehr
machtsdienststelle Zahlungsfristen vorzuschreiben”. — Ja, ja, det er vist
ellers paa Tide, Tyskerne vænner sig til Betalingsfrister...

Fiskere i Gilleleje, Sjællands Odde o.a. Steder helliger sig for Tiden
Brislingefiskeriet. Brislingerne ankommer i fordærvet Tilstand til Tysk
land, hvor de anvendes til Fabrikation af Olie Man har paa Odden forsøgt
at gemme den sidste Olie og Petroleum til det normale Efteraarsfiskeri,
men en af Eksportørerne, Mormonen Chr Hansen, brød ud. I Gilleleje er det
Fiskernes egen Salgsforening, som støtter Tyskerne til den bitre Ende med
raadden Fisk.

Boghandler Fr. Seyfarth, Peter Bangsvej 97, F. har til alle Politistatio
ner udsendt en lang duplikeret Skrivelse i Anledning af vor Oplysning om,
at han havde bestilt 23 Aargange af Rigsdagsaarbogen, en Fortegnelse over
alle Landets Præster, og at han er paa Jagt efter en Fortegnelse over al
le Politifolk/Han indleder med at paapege den illegale Presses Betydning
under Besættelsesmagtens Diktatur og siger saa, at Oplysningerne om ham
er forkerte. Dog bestrider han ikke, ab han har bestilt de 23 Aargange.
Han oplyser, at de er leveret til L.S. Bondekontor() mens Ordren om Præ
sterne (Kirkelig Haandbog) ikke blev effektueret. En Fortegnelse over Po
litifolk eksisterer ikke (Hr Seyfarth har aabenbart aldrig hørt om saa
dan en, i hvert Fald). Endelig meddeler han, at han ikke er Sysselleder.
Vi betvivler ikke, at han nu leder efter anden Syssel, og skal gerne de
mentere, hvis Stillingsbetegnelsen i Partiet er forkert. Men vil Hr Sey
farth ogsaa bestride, at han har været et førende Medlem af “Partiet” i
sit Distrikt? Erklæringen til alle Politistationer er iøvrigt typisk for,
hvor livende rædde de Herrer Nazister er ved at blive.

Det nazistiske Foretagende, Det danske Arbejdsfællesskab, de sidste sør
gelige Stumper af Naziforetagenderne i Rosenvængets Alle, kan ikke rig
tigt hitte rede i Provokationer og Opraab. Man advarer mod Generalstrej
ken

Tyskerne forbereder ødelæggelse af de vigtigste jydske Havne. Man fylder
Sprængstof i Havnemolerne i Esbjerg. Fra Skagen meddeles, a* der i Moler
og Kajer er anbragt ialt 42 Sprængladninger paa tilsammen 26,000 kg. Bl.
a. anvendes Sprængladninger fra danske Torpedoer. Udfor Kysten fra Frede
rikshavn til Skagen anbringes et nyt Minefelt, 5—8 km ude. Al Sejlads i
Omraadet er blevet forbudt. 4-6000 Bundgarnspæle til en Værdi af over
200,000 Kr fjernes.

- Meddelelse til Nr 37: De faar Besøg Mandag 28.8.

- Enkelte sjællandske Landmænd har benyttet sig af Schalburgkorpsets Til
bud om gratis Høsthjælp. Af Navne kendes bl.a.: Forpagter Aa Lohmann
Poulsen, Svenstrup pr Borup og Gdr Saltoft Larsen, Kirke Flinterup ved
Sorø.

- Gestapo har paa Mejeriforeningernes Kontor i Aarhus forgæves eftersøgt
Assistent Palm.

- Der er stillet spanske Ryttere op foran Hovedindgangen til Kasernen i
Sdr. Alle i Aarhus.
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- Den tyske Hær har, samtidig med Skoleferiens Ophør, atter taget Samsø
gades Skole i Aa’~’hus i Brug.

- Gestapo har i Aarhus anholdt Kommunelærer Arne Mathiasen, Grumstolevej
20, Højbjerg. Samtidig anholdtes to yngre Mænd. Navne endnu ukendte.

- En 4 Personers graa Bil med Micromax Generator, antagelig Adler eller
Citroen, iagttoges førSchalburgtagen mod Sporvognsremissen i Aarhus. Den
havde slukkede Lanterner og sort Plade over Numrene. Før Schalburgtagen
paa Banegaardspladsen iagttoges en anden fire Personers graa Bil, denne
gang en benzindrevet Opel. Den havde ogsaa slukkede Lanterner og sort
Plade over Numrene.

- Pedel Hansen, Ulfborg Skole, er mistænkt for at have angivet unge Mænd
for Sabotagen mod den tyske Barak med OT-Biler. Førstelærer Nielsen, der
arresteredes i Juni, fik sin Hustru arresteret i den Anledning, og paa
Sorø Akademi har Gestapo taget hans Søn, Mogens Henrik.

- Der har ogsaa været Strejker i Ulstrup, Rødkærsbro og Ans.

— Lejligheden Jacob Erlandsgade 1, Kbhv, er under Observation.

- Fru Møck, Vestre Alle, Valby, er taget. Som Stikker mistænkes en ung
Pige, der bor Nordre Alle 13, 1 Sal. Hun er ansat paa Dagmarhus.

- Det Halmlager i Nr Sundby, der som omtalt i Dagspressen er brændt, var
af Kæmpeformat. Den nøjagtige Vægt kendes ikke, men 6 tyske Dampere var
destineret til Aalborg til Afhentning.

— Forholdene i Randers synes lidt forvirrede. Der skete under Strejken
det beklagelige, at den ene Gruppe proklamerede Forlængelse, den anden
Afblæsning. Hvis Grupperne er interesseret i Samarbejde, kan det etable
res, hvis man giver os Tilladelse til at opgive den ene den andens Adres
se. Men begge Parter maa naturligvis først være indforstaaet.

- Lørdag den 19. ankom til Pastor Barfod, Voldum-Rud, en stor Kasse. Han
kendte ikke noget hverken til den eller til den opgivne Afsender, em Mand
i Hobro, som ikke var til at finde. Politiet aabnede saa Kassen og fandt
Ammunition og Brandbomber. Man fandt senere otte saadanne Kasser, adres
seret poste restante til forskellige Adressater. Mens Politiet var til
Stede, ankom en Mand i Bil. Han forsvandt, da han saa Politifolkene, og
man fik ikke Vognens Numer.

- Det hævdes, at det var Grosserer Knud Schou, Randers, og ikke en tysk
Gæst, som med Pistolskud saarede to Mænd.

- Blomsterentreprenøren fra Skanderborg, alias Handelsgartner Herforth,
Jægergaardsgade, Aarhus, har nu ophævet sin Forretning. Jubel i Byen.

- Der advares imod Kristian Kjersgaard Rasmussen, kaldet Kjersgaard, an
sat paa Dagmarhus. Han har een Søn i Schalburgkorpset og een i Frikorp
set. Ligeledes advares imod Hans Peter Larsen, 37 Aar, boende Maglekilde
vej 5 III hos Helmuth.

- Repræsentant Axel Jensen, Vesterport, Værelse 320, er identisk Med Axel
Høyer.

— Specielt: Ely skal nok høre nærmere.

- Følgende er overført fra Fredericia til Frøslev: Prokurist Axel Peter
sen, Korrespondent Boye Petersen, Direktør Henning Bjerre, Handelslærling
Jens Jacob Jensen og cand mag Rasmussen.

- Udlandspostkontrollen, der hidtil har været ledet af en Officer fra
Værnemagten, ledes nu af Gestapofolk.

- Anholdt i København: Fisker Edvard Weichardt fra Dragør, Peter Svend
sen, Dragør, Jørgen Breving, Svanevej 18, Kroejer Laurits Dyrberg, In
gerslevsgade 200, Tage Langebæk, Lundsgade 4. I Skanderborg: Direktør Ta
ge Dubois Laursen, og i Aalborg: Tandlæge Hans Jørgen Ravn. Fra Vestre er
et halvt Hundrede Fanger, hvis Navne endnu ikke kendes, overført til
Frøslevlej ren.

- To tyske Marinesoldater stoppede forleden Bunkersarbejderne paa Raad
huspladsen. De gik indenfor Afspærringen og nægtede at flytte sig, Arbej
derne nedlagde alt Arbejde, til Gernersgadevagten havde afhentet de Her
re r.

SIDSTE: Gestapo har i Formiddag paa Forlangende faaet udleveret 3 af de
anholdte Schalburgfolk. Resten er fængslet i Dommervagten, foreløbig for
ulovlig Vaabenbesiddelse. Ogsaa to Provokatører, fanget i Nyhavn, er
fængslet. Provokationsplakaterne henvender sig til danske Arbejdere og
opfordrer i den kommunistiske Centralkomites Navn til 48 Timers Strejke.
Det forsikres, at der efter Aftale mellem Arbejdsgiverforeningen og Fag
foreningerne er sikret, at Arbejderne ikke vil lide noget Afbræk. I Til
føjelsen, der er underskrevet med Fagforeningernes Forretningsudvalgs
Navne, siges det, at man intet har at indvende mod den nationale Karak
ter. Fra højeste Sted vil der i Dag blive nedlagt formel dansk Protest
overfor Dr. Best i Anledning af, at Tyskerne selv søger at arrangere
Strejke og Oprør.

RUMÆNIEN: Umiddelbart efter Rumæniens Krigserklæring til Tyskland begynd
te tyske Bombemaskiner heftigt Bombardement af Bukarest, hvis tyske Gar
nison har overgivet sig til Rumænerne. Ogsaa Gesandtskabet blev bombarde
ret. Tyske Angreb paa Hovedstaden og dens Flyveplads er afvist af Rumæ
nerne. Tyskerne har paa Fjendtlighedernes første Dag mistet Halvdelen af
deres Styrker. 104,000 Mand har overgivet sig, 21,000 Mand er faldet. Re
sten søger at slippe ud til Slovakiet eller Ungarn. Rumænerne har besat
alle Pas og hele Jernbaneporten. Russiske Faldskærmsjægere er i intimt
Samarbejde med de rumænske Styrker. Kronstadt i Karpaterne er taget, Ind
faldsvejen til Ungarn dermed sikret. Meget store Styrker russisk Panser
kan herfra rykke ind over de ungarske Sletter og gøre dem t~l Opmarchter
ræn for Fremstød mod Wien. Rumænerne selv har i Syd taget Konstanza, og
en samlet Front spærrer de 14 tyske Divisioner i det sydlige Rumænien in
de. Den tyske Folkegruppe i Siebenbürgen er afvæbnet af Rumænerne og in
terneres nu.

I 5]ovakiet er der stadigt Belejringstilstand. Guerillatropper opererer
i den østlige Del af Landet. Grækenland har haft 24 Timers Strejke som
Protest mod Overførsel af Gidsler til Tyskland. Navnlig fra Athen meldes
om Uroligheder. Moskva Radio har opfordret Bulgarien til Kapitulation. I
Jugoslavien er Bulgarere i Kamp med tyske Tropper, og de gaar over til
Titos Styrker. Man venter russisk Landgang paa Bulgariens Sortehavskyst
og Indfald i Grækenland. I Budapest ses tyske Militær- og SSpatruljer i
Gaderne. Alle offentlige Bygninger er besat af Tyskere. Man venter Hor
thys Afgang.

PARIS huser nu kun døde eller fangne Tyskere. Radioen transmitterede i
Gaar le Clercs Troppers Indmarcho~den festlige Modtagelse af de Gaule.
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Gadebilledet i Byen er fantastisk. Allierede og franske Soldater marche
rer Arm i Arm gennem Gaderne, Mørklægningen er ophævet, Byen virker illu
mineret, og fra Husene vajer franske, amerikanske og britiske Flag. Tyske
Soldater samles vaabenløse paa de offentlige Pladser. Hele Garnisonen,
9000 Mand, har overgivet sig. Længst forsvarede de sig paa Place de la
Republique. Det har gjort et dybt Indtryk, at det kæmpende Warszawa har
sendt Paris Lykønskningsbudskab gennem Radioen. Ved Seine former Ned
kæmpningen af de indringede Tyskere sig som et Blodbad. Tyskerne har dog
faaet ret store Styrker frelst over Floden. Det har været daarligt Flyve-
vejr. De reddede marcherer mod Rheims og.Marne. Tyskerne retirerer fra
Kanalkysten, saa der kun bliver en lille Besætning tilbage i le Havre,
som man vil sprænge i Luften. Alle Grænser mod Svejts til Geneve Søen,
mod Spanien og Størstedelen af den italienske Grænse beherskes af de Al
lierede. Nizzas Fald er forestaaende, Briancon er taget. 6 tyske Skibe
er løbet ind i spanske Havne med Flygtninge. Desertører, Gestapofolk og
Franskmænd flygter ind i Spanien, snigende sig over Grænsen. Laval er an
kommet til Svejts, hilst med Hyssen og Piben paa Grænsestationen.

SUPERFÆSTNINGER: For hurtigt at gøre en Ende paa Krigen i Europa har USA
besluttet at overføre 3500 af de ny Superfæstninger, der er beregnet til
Krigen mod Japan, til Europa. Hver af dem kan tage en Bombelast paa 10
Tons. Da 3000 Maskiner i Gaar var over Tyskland, gik 9 (ni) tabt. Englæn
derne har under de sidste Angreb paa Kiel og Bremen anvendt nye Brandbom
ber, der virker som Flammekastere. Naar de rammer, slaar en 5 Meter Stik-
flamme ud, og en stærk Varme udvikles. Alt i Nærheden brænder op, og
Virkningen er forfærdende. Disse Bomber ødelagde det indre af Bremen.

DE FLYVENDE BOMBER: De allierede har nu erobret 8 af de Startramper, Ty
skerne bruger til Afsendelse af flyvende Bomber fra Frankrig.

ØSTFRONTEN: I Løbet af de sidste fem Dage har Tyskerne paa
Front mistet 100,000 Mand Faldne og 10,000 Mand Fanger.

CHURCHILL tilbragte Onsdagen hos Statholder Umberto og det
binet, mens han Torsdag var i Audiens hos Paven.

den ukrainske

italienske Ka

HISTORIEN GENTAGER SIG: Den første Verdenskrig afsluttedes efter tysk
Sammenbrud paa Balkan SLUT.

Da den tyske Censur kun har tilladt Dagspressen en ufuldstændig Oversigt
over Søndagens Luftangreb paa tyske Maal i Jylland, skal her gives en
kort “Luftværnsmelding”. Angrebene maa betragtes som Angreb paa sekundæ
re Maal, antagelig udført af Flyvemaskiner paa Tilbagevejen fra Tyskland
med resterende Bomber eller af Patrouillerende Jagerbombere. At Angrebe
ne kan være Optakten til det, vi alle venter, er saa en anden Sag, men
herom er det endnu for tidligt at tale~

Klokken 15,03 angreb 14 til 16 af 200 overflyvende Maskiner Esbjerg Luft
havn i fire Bølger. Angrebsmidlerne var Raketbomber, og Angrebet havde
derfor en meget kraftig Karakter. Brande iagttoges inde fra Esbjerg, men
Detailler kendes endnu ikke. I Nærheden styrtede en amerikansk 4motores
Bombemaskine ned. To tyske Jagere faldt ned nær Sanatoriet. Kl. 15,23
blev Fanø angrebet, og man iagttog to voldsomme Brande paa øens sydøstre
Del, hvor en Flyveplads menes at befinde sig. 15,55 skete der et nyt An
greb paa Esbjerg Lufthavn. Under denne Aktion iagttoges ialt 6 Maskiner,
som styrtede ned, men deres Nationalitet kendes endnu ikke.

Ved Ringkøbing blev nær Lem et Godstog angrebet Klokken 15,35. Damprøret
sprængtes, og Fyrbøderen blev skoldet ihjel. Føreren saaredes. Ved 14,30
Tiden var paa samme Bane nær Hee et Persontog blevet angrebet. Som omtalt
i Dagspressen blev 12 Mennesker dræb tog 14 saaret. Toget havde Godsvog
ne med. 15,20 blev en Lastbil med Ammunition beskudt ved Skern. En Tysker
dræbtes, og da Vognen kom i Brand, maatte man spærre af i vid Omkreds.
15,21 dykkede en Jager ned over Bramminge Jernbanestation, som blev be
skudt. Ingen større Skade. Paa Bov Mark i Sønderjylland styrtede en ame
rikansk Jager ned. Føreren saaredes lettere. 2 km Nord for Ulfborg blev
en tysk Lastbil beskudt. Der anrettedes Skade paa Vognen, og Lys- og Te
lefonledninger blev skudt itu. Paa Ildsted Station nær Ribe ramtes et Lo
komotiv, saa Kedlerne sprængtes, og Lokomotivpersonalet kom alvorligt til
Skade. (Skulde yderligere Detailler naa frem, inden sidste Side gaar “i
Trykken”, vil de blive bragt som “SIDSTE”)

Tyskerne er kommet i en meget vanskelig Situation ved de officielle De
mentier af Strejkepa rolerne. De maatte tillades, efter at Buhl havde
gjort alvorlige Forestillinger. Best kunde ikke godt indrømme, at han
vidste god Besked med Strejkeopraabene i Forvejen Desuden var man gaaet
for vidt, naar man havde sat Navne under. Troede Tyskerne paa Plakaternes
Ægthed, maatte de arrestere de Mænd, hvis Navne stod under,~og troede de
ikke paa dem, maatte de tillade disse Mænd at dementere. Det skete deref
ter med Fynd og Klem. Dagspressen fik selvsagt ikke Lov at skrive, hvem
Plakatopklæberne egentlig var, men man har maattet bringe nogle af Navne
ne, og det drejer sig om berygtede Nazister med Gestapomanden Hintze, der
stammer fra Sønderjylland, i Spidsen. Det var ham med Skuddet i Benet.
Hertil kommer den svenske og den engelske Radios utvetydige Omtaler af
Begivenhederne. De har været af uvurderlig Betydning. Ikke mindst London
Radios klare Redegørelse i Aftes for de tyske Motiver til at prædike Op
rør, har sikkert tjent til at klare Begreberne. Den illegale Nyhedstjene
ste bringer herved sine Søsterorganisationer i Udlandet Tak, fordi man
saa hurtigt har forstaaet hele Situationen og beny ttet alle de Midler,
man raader over i en Modaktion. Hele Verden ved nu, at hvis der opstaar
Uroligheder i Danmark den 29.August, er de provokeret af Tyskerne. Man
maa regne med voldsomme tyske Provokationer i Nat, specielt med Schal
burgtager, der skal udgives for Sabotager. Karabinbevæbnet Politi rykke
de allerede i Nat ind i de københavnske Sporvognsremisser, som bevogtes,
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fordi man frygter en Gentagelse af Schalburgtagen i Aarhus. Forvirring i
Sporvognstrafiken vil give Uro i Byen. I Odense, hvor der kun er een Re
mise, lader man i disse Nætter Sporvognene holdepaa aaben Gade, saa nær
Politistationen paa Flakhaven som muligt. (Eventuelt Provokations-Nyt
herudover vil blive bragt under SIDSTE)

SÆRMELDINGER: Hilsen til Per, Svend og Jacob fra Stefan - Hilsen til Fa
milien Jonas, Nora, Konrad, Elias, Orla, Walter, Hartvig, Erhard, Mikkel,
Christoffer og Hans - Hilsen til Familien Søren, Per og Ida - Hilsen til
Johanne, Jens, Torkild og Sara. Formanden henleder Opmærksomheden paa
Produktionens Stabilitet.

Gestapofolk og Politisoldater mødte Natten til Lørdag Kl. 3,30 op i Ejen
dommen Peder Skramsgade 17. Den blev omringet, og man trængte ind i to
Værelser, lejet ud til stud.mag Tage Jensen og Frk Ibsen. Den første
fandt man ikke, den anden blev ført til Shellhuset. Lejligheden er fort
sat under Observation.

For anden Gang har Tyskerne beslaglagt KBs store Tennishal i Pilealleen.
Første Gang var i Dagene omkring 29.Aug. i Fjor. Til Frihavnen er ankom
met Skib med Motorkøretøjer og let Panser. En 5000 Tonner ligger klar til
at sejle med de Mennesker, man vil deportere i Tilfælde af Uroligheder.
Der er flere Tropper i København, end man længe har set, og Politiet er
forstærket med 3 Politibatailloner. Saa store Styrker vil Tyskerne ikke
kunne holde længe. Mislykkes Provokationerne, vil de atter forsvinde, og
saa kan vi snakke med de tilbageværende

Blade og Ugeblade gør fortsat Reklame for kompromitterede Personer, endog
for Generaldirektør Knutzen. Politiken ofrede et Par Linjer paa ham i sin
Anmeldelse af Friluftsteatrets Premiere-altsaa ganske udnødvendigt-og
“Mandens Blad” har bragt Billede af ham sammen med “andre populære Køben
havnere”. Hvordan kan man saalet glemme Folks Fortid. Har man glemt hele
det knutzenske Maskepi med Besættelsesmagten, eller hans Pjece, der si
ger, at det kun er Taaber, som ønsker et besejret Tyskland. Bladene bør
være klare over, at Knutzen i dansk Offentlighed for altid er en død Mand
-lige saa død som Politidirektør Stamm, hvis udpræget kolde Fødder endog
har drevet ham til at udtale Beklagelse af, at han ikke har faaet Sæde i
Frihedsraadet(.’) Ogsaa Udrykningschef Dahl-Jensen, hvis Sjusmøder med
fremtrædende Nazister før Marchen til den lille Hornblæser eller Stævne
møde med Sillemann efter dennes Suspension i Søpolitiet, aldeles ikke er
glemt. Alt det kan vi snakke om efter Krigen-foreløbig maa man kun kræve
Tavshed om den Slags Folk.

Tre Brandbomber antændte Natten til den 26.et Udhus til Arbmd. Olaf Erik
sens Ejendom, Amager Bro Syd for Rønne. Udhuset nedbrændte, men Ejendom
men, blev reddet.

Der advares mod Inspektør Johansen, Hovedbanegaardens Restaurant. Han er
Kaptajn af Reserven og har mange Nazivenner, deriblandt Bangsted, og
“tykke Tom”. Han ses ogsaa med den kompromitterede Knud Bindslev paa Ho
vedvagtsgades Bodega.

Autentisk Episode fra Nykøbing Falster: To Herrer i Samtale bemærkede ty
ske Prærievogne, som kørte forbi. Den ene sagde højt: Den har de taget i
Polen En tysk Soldat, som hørte Bemærkningen, svarede: Ja, og mig har de
taget i Østrig

I den snævre danske Kreds, som læser svenske Blade p.t., er man ikke helt
begejstret over, at danske Kunstnere med Lulu Ziegler og Peter Freuchen i
Spidsen har tvunget Karl Gerhard til at annullere Kontrakten med Zarah
Leander. Vi har ingen Sympati med Zarah, der ligger, som hun har redet,
men det maavære et indre svensk Anliggende. Svenske Blades syrlige Be
mærkninger om, at Karl Gerhard oprindelig var stemt for at betragte de
protesterende som Landets Gæster og ikke som dets Herrer, er velfortjent
saavel som Zarah Leanders Afskedsbemærkning: Jeg trækker mig altsaa til
bage til mit “Slot”, hvor jeg bl.a. har den Glæde at huse Flygtninge fra
vore Broderlande. De omgaas mig fordrageligt og har endnu ikke forlangt,
at jeg skal flytte

Den Snigmorder, som fangedes i Statens civile Luftværns Kontor, er udle
veret til Tyskerne, men man naaede dog at blive klar over, at han har
haft vidtspændende Interesser. Bl.a. har han interesseret sig for for
skellige Personer i Forbindelse med det saakaldte Postkontor paa Nytorv.
Han havde i Lommerne Sedler med Navne som “Lagergreen (Kaj Larsen)”,
“Nørlund”, “P 104 (Hendil)” og “L 4”.Ogsaa Adresser og Navne og Signale
menter paa Skibe havde Fyren opnoteret. Det bedes erindret, at han ikke
var Politimand men kun en af de saakaldte sorte Sommerfulgle, d.v.s. fra
Sommers Korps. Dette bekræfter Teorien om, at Gestapo udliciterer en Del
ubehageligt Arbejde og ligefrem uddeler Skydeordrer.

Den Kørelærer, som fornylig dræbtes i Odense, var impliceret i Mordforsø
get paa Adjunkt Foged, der nu befinder sig i Sikkerhed i Sverige.

Under Sabotagebrandene i Aarhus Lørdag drev tyske Soldater Tilskuerne
bort under Truen med Pistoler.

Det viser sig at være et rent Tilfælde, at det netop blev Fabrikant Ny-
quist, Odense Stolefabrik, som Gestapo dræbte i Odense forleden. Det var
det radikale Byraadsmedlem C hr. Normann, man var ude efter. N ormann,
der tidligere har været Forretningsfører for Fyns Venstreblad, har i de
senere Aar været Forretningsfører paa Haustrups Fabriker og driver desu
den et Forlag. Han er Folketingskandidat i Otterupkredsen. Da Gestapo ik
ke fik fat i ham, kørte man direkte fra hans Villa hen til Nyquist.

Med Hensyn til 5 abotagen paa Sydfyn (B landingsmaskine ved Brobyværk,
Snedkerværksted og Haastru p Savværk) henvises til Dagspressen i Dag.
Haastrup Savværk fremstill ede bl.a. tyske Barakker. Snedkeren havde la
vet 1000 Taburetter til Lun de Fly v eplads. V irksomhedens Ejere er al
le Nazister.

I Hjemmefrontens Radio udtalt e Speakeren 26.ds., at man maa se Sandheden
i Øjnene og erkende, at “Danmark sandsynligvis vil blive det sidste Land,

Det rumænske Gesandtskab i Ahlmanns Alle, Hellerup, er lukket. Den rumæn
ske Gesandt har gjort sig usynlig. Han er i Nattens Mulm og Mørke rejst
over Øresund, idet han, med god Grund, ikke stolede paa, at Nazityskland
vilde respektere hans diplomatiske Rettigheder. At en hidtil Allierets
diplomatiske Repræsentant flygter, viser bedre end meget andet Tysklands
nuværende Situation. Den danske Politivagt ved det rumænske Gesandtskab
er ophævet. KbhvsPoliti har en vanskeligt Vagt mindre.
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som bliver befriet, idet hele Landets strategiske Stilling er en saadan,
at Tyskland ikke kan opgive os før til allersidst. D et vil derfor være
nødvendigt med alle Midler at undgaa at lade sig provokere til aaben Op
stand paa indeværende Tidspunkt, idet Fordelen ved at kunne jage Tysker
ne ud af nogle Byer i 48 Timer naturligvis ikke opvejes ved, at Tyskerne
bagefter kan kaste deres endnu ikke ufarlige Krigsmaskine imod os. Mod
standen maa fortsætte som hidtil. Man maa vente, til Signalet bliver gi
vet”.

Hertil maa dog føj es, at D anmark, efter at Invasionen i Sydfrankrig er
lykkedes, og Balkanfronten gaar i S plinter for Tyskerne, er det sanesyn
ligste Invasionsmaal, medmindre en Aktion mod Holland bliver Nødven dig
for at danne Knibtang i Nordfrankrig-Belg ien. Landgangsmateriellet fra
den sydfranske Aktion er returneret, bliver D anmark aktuelt.

Under voldsomme Overflyvning er forleden Nat, da Kønigsberg blev angre
bet, troede Tyskerne i Skern, at Invasionen var ved at begynde. De gav
Ordre til, at Gadebelysningen skulde slukk es, og da det ikke gik hurtigt
nok, skød de Gadelygterne itu med Revolv e eskud.

En Snedkermester i Ribe har haft Besøg af sin tyske Førkrigsleverandør,
der er flygtet. Han tilbød store Partier Shellak til Røverpris for at faa
danske Penge til Ophold her. S nedk ermesteren betakkede sig.

En tilsyneladende dansk Mand i Padborg, en tidligere falleret Boghandler,
Disponent Aage Simonsen, har i al Hemmelighed en Lastbil kørende for Ty
skerne i Blaavand. Han skovler Tusinder af Judaskroner hjem.

Valgmeni ghedspræst Helmig, R ingkøb in g og Skern, er eftersøgt af Ge
stapo.

Til den danske Kirkes Primas, Biskop Fuglsang Damgaard,ring ede forleden
Aften en Kvinde, som sagde, at hun var i Sjælenød. Biskoppen gik ind paa
at modtage hende. Da Portneren skulde lukke hende in d, viste det sig,
at hun var eskorteret af en hel Bilfuld bevæbnede Mæn d. Portneren nægte
de at tro paa, at ogsaa de var i Sjælenød, og de kom ikke in d i Bispe
gaarden-Damen for den Sags Skyld heller ikke. Man gaar ud fra, at Biskop
Fuglsang er udset til at skulle lide Kaj Munks Skæbne. D er er truffet
Sikkerhedsforholdsregler, saa Biskoppen ikke kan findes.

En af de Biler, som er blevet bombesprængt i Viborg, tilhørte Orla Friis,
en Mand, der for et Aarstid siden kom hjem fra Tysklan d efter i eet Aar
at have passet en t ysk Støj sender (siger han). Bilen blev til gammelt
Jern, og Garagen faldt sammen.

En ty ske Unde rofficer Hoffmann v ed Pan serjægerne i Øster Svendstrup
har un der Maagejagt skudt Fru Katrin e Andersen, Øster Sbendstrup. Hun
saaredes haardt i Hoften og i den ene Arm.

En 12 aarig Søn af Barber Hansen, Lembergsgade 5, var Øjenvidn e t il Na
zisternes Drab paa hans Far.

En Spejlglasrude til DNSAPs Sysselkontor i Agersted er knust ved Sten-
kast.
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0STFRONTEN: Russerne er gaaet gennem Galatzaabningen med meget store
Styrker og marcherer nu mod Bukarest. 120 km skiller Russerne fra den ru
mænske Hær ved Bukarest. Likvideringen af de 12 omringede tyske Divisio
ner skrider hastigt frem. Hele Divisioner overgiver sog. Man h ar paa
Valpladsen ved Kishinev fundet Ligene af fire Generaler. Andre russiske
Afdelinger er paa March ind i SiebenbU rgen, støttet af rumænske Tropper.
Karpaterpassene er renset for tyske Modstandsgrupper. Endnu en russisk
Offensiv synes under Udvikling mellem Warszawa og østpreussens Græn se.
Tyskerne har ingen Panserstyrker her. En stærk russisk Panserkile støder
fra Dorpat mod Reval.

VESTFRONTE N: De tysk e Hærstabe er overalt uden Kontakt med Enhederne.
Der giv es Tilb agetogsbefalinger, men ingen an er, om de befalede Maal
ikke allerede er i de allieredes Hænder. Ifl. nogle Rapporter er Ameri
kanerne kun 160 km fra den tyske Grænse, ifl andre svinger de nordpaa fra
Marnestillingens sydligste Punkt for at rulle den op. Fast staar det, at
de har naaet dette sydlige Punkt, 180 km fra Strassbourg. Fra Paris gaar
en stadig Strøm af amerikanske Panserafdeling er mod Nord. Ved Seine har
de Allierede fundet meget store Mængder Materiel efterladt af Tyskern e.
Der er efterladt 100,000 tyske Tropper i Flaadehavnene St Nazair e,
Brest, og Lorient la Pallice. Man lader dem saa nogenlunde passe sig
selv, indtil de overgiver sig. Paa Sydfronten lider Tyskerne under B en
zinmangel. De maa efterlade deres Tanks. Udenlandske Militærstrateger ud
taler sig i disse Dage og Vestv olden og spaar, at den vil blive bragt
til Fald hurtigere end Atlanterhavsv olden. Fra den og til Ruhr er kun
100 km. Attentatet i Notre Dame Kirken paa de Gaule har vakt Raseri i Pa
ris. De Gaule slap uskadt og opholder sig nu ved 5 ydfronten. Attentatet
blev bogstavelig talt radiotransmitteret, idet der var Mikr ofoner i Kir
ken i Anledning af Højtideligheden. Speakeren skildrede, h vorledes de
Gaule skred op af Midtergangen, mens Projektiler, affyret fra Gallerier
ne, hvinede omkring ham. Fra Gulvet besvarede Mænd og Kvinder af Mod
standsbevægelsen Ilden. Speakeren gik i Staa, mens man hørte Skudene
smælde. Saa blev der stille. Det oplystes, at Mikrofonkablet var blevet
revet over. F ejlen blev straks udbedret. Speakeren oplyste, at Folk,
trods Skydningen, blev siddende rolige. Røde Kors gav sig til Kende ved
at vinke m ed smaa Flag, og de bar de Saarede bort. Der lød spredt Skyd
ning under hele Udsendelsen, og Speakeren forklarede, at der ogsaa blev
skudt paa de Gaule, da han gik ud. Pludselig Hujen forklar?des med, at
man havde paagrebet fire civile Mænd, der mentes at være TÇ’sk er e. Og
saa rn an fm Reportage fra Paris prægedes af Smældene fra S kud. Man
h ørte endog Maskingev ærsalver. Speakeren forklarede, at det var B e
skydning af Snigskytter, man hørte i Baggrunden. Parisreportagen slutte
de med Klangen af Notre Dames Klokker, der ringede Sejren ind, overdøven
de Parisernes endeløse Jubel.

Detoplyses, at Tyskerne siden Invasionsdagen har mistet 25 Generaler paa
Vestfronten, deraf 2 Feltmarskaller og 1 Admiral.

UNGARN: Det ungarske Folk længes stærkt mod Fred. Man regner med Rejsning
mod det ty skkontrollerede Styre. Fagforeningerne agiterer for General-
strejke. Politiet ser til uden at gribe ind.

MIDDELHAV SFRONTEN: Paa Kreta, i Grækenland og i Albanien er Situationen
ved at blive yderst kritisk for Tyskerne. 25,000 Mand tyske Tropper paa
Kreta er helt afskaaret fra alle Forsyninger. Den tyske Hærledelse har
afskrevet saavel dem som andre Tropper paa Øerne i IEgæerhavet. Flyveplad

1~~~
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serne ved Athen er stopfulde af Junkersmaskiner, der skal bruges til E
vakuering af Partifæller og Embedsmænd. D er kommer ingen Forsyninger til
Grækenland mere. Afdelinger af tyske Soldater i Albanien er gaaet over
til Partisanerne, medbringende Lister over de Gestapofolk, der har mis
handlet den indfødte Befolkning. Der er regulær Panik i Gestapokredse.

D EN IND RE FRONT: Un der Luftangrebene N atten til Søndag undslap 226
Fanger fra en Koncentrationslejr i Østtyskland. Fire af dem er fanget i-
gen, skjult hos franske Arbejdere.

CHRISTMAS MØLLER sagde i Aftes i Radioen: Vi har ført Krigen mod Tysker
ne saa godt som noget okkuperet Land har det. Den Stilling, vi har naaet,
er udelukkende naaet ved eget Arbejde. Men vi vil ikke ofre Landsmænds.
Liv til ingen Nytte, m en først følge Ordren, naar den kommer. Den store
Dag skal nok komme, den store Dag, da vort Land bliver frit, den D ag,
hvor en ny og bedre Tid venter os i vort dejlige Danmark....

MOSKV A RADIO sender paa Dansk, bl.a. Kl 17,45. Enkelte af Speakerne sy
nes dog at være dansktalende Tyskere eller Russere, idet enkelte Ord ud
tales med tysk Betoning.

SIDSTE:

De Provokationer, man maatte regne med, er begyndt. Skønt der er givet
Modstandsbevægelsens aktive Grupper Ordre til at forholde sig i Ro, er
der i Nat og i Morges sket Nedskydninger af Tyskere eller tyskvenlige
sandsynligvis “upaalidelige Elementer”. I Morges fandt man paa Toronto
vek paa Amager en Mand liggende død. Han identificeredes som Obersekretær
i det tyske Sikkerhedspoliti, Walther Rothe. Døden var indtraadt for fle
re Timer siden som Følge af et Skud i Hovedet. Kl 8,20 fandt man en død
Mand liggende ved Dæmningen nær Damhussøen. Han havde Jyllandspas paa eet
Navn, tysk Ausweis paa et andet Navn, og identificeredes som M arinevæg
ter Helge Kurt Petterson. Udfor Blegdamsvejen 52 blev Kl 8,15 en Schal
burgmand i civil, Poul Jørgensen, skudt ned af to Mænd, der stod af de
res Cykler lige bag ham, mens han gik hen mod Schalburglogen. Han ramtes
af fire Skud i Hovede og R y g og saaredes alvorligt, Hans Tilstand be
tegnes som kr itisk.

To Drenge fandt i Gaar i Nørreskov ved Hareskoven Liget af en ung Mand,
der var dræbt af Skud i Hov ed, Bryst og Mave. Han beskrives som middel-
høj, spinkel, med Swingpjattehaar. M an fandt Penge og Armbaandsuhr med
sort Skive. Politiet hælder til den Anskuelse, at Manden er identisk med
en ung Mand ved Nav n “Søren”, der har arbejdet i illegal Transportgrup
pe, og som efter Gestapos Storm paa Kontoret paa Nytorv har været mis
tænkt som “Stikker”. Han sigtes for at have “stukket” Kontoret paa For
chammersvej, Kontoret paa Nytorv, nogle Politifolk, flere Fisker e, en
kendt Videnskabsmand, o.a. Der gaar Rygter om, at den paagældende er hen-
rettet efter regulært Forhør med Vidneførsel etc. Henrettelsen menes at
være sket Torsdag eller Fredag.

Under en Skoleudflugt til Helsingør fortalte Adjunkt Folmer Børge Jensen,
D uevej 5 4, Kbhv, i Gaar sine Elever om Kronborg, Holger Danske o.s.v.
Et Ægtepar, som hørte ham, gav sig i Skænderi med ham, og han betegnede
i Samtalen Fruen som Landsforræder. Noget senere blev han angivet af Man
den, Vertrauensmann i den tyske Marine, Jepsen. G estapo anh oldt ham.
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Tyskerne har i den danske Arrest i Kolding en Etage under den tyske Ar
rest-visiteret alle, Fangerne i Cellerne inciusive. I Kælderen fandt man
et mindre Vaabenlager. Der er inget mystisk ved det-det er beslaglagte og
afleverede Vaaben, som dansk Politi har deponeret der. Tyskerne har givet
Ordre til, at enhver dansk Fange, som føres til Arresten, skal visiteres
sammen med sin Ledsager, før han lukkes ind i B ygningen. Fra dansk Side
er der protesteret.

L uftangrebene paa tyske Maal i D anmark betegnes i allieret Rapport som
middeltunge amerikanske Bombeformationers Angreb paa Maal i det besatte
Danmark. M an er endnu ikke ganske klar ov er Skaderne ved Esbjerg. Der
er Tale om et sammenstyrtet Hus, hvorunder 5 er dræbt og 3 er saaret, men
om det ligger paa selve Flyvepladsen vides endnu ikke. Banelinjen Esbjerg
-Varde er afbrudt. Paa en Strækning af 100 M eter er Banen forvandlet til
en Serie Kratere paa 7-10 M eters Dybde og 20 M eters Diameter. D er er
her kastet 4000 pounds-Marinebomber. Man mener, at en Advarsel, udstedt
af General Eisenhower, imod at nærme sig Trafikmidler og Jernbanelinjer
i visse Vestomraadet, ogsaa gælder Jylland. Herpaa foreligger endnu ikke
Bekræftelse. Man henvises til at aflytte Londön.

I Randers er tysk venlige Kredse blevet bevæbnet med Henblik paa 29.Au-
gust. Baade her og i en Række andre jydske Byer er de falske, tyske Løbe
sedler, der opfordrer til Strejke, blevet uddelt.

I N at er de 7 Højspændingsmaster, som fører Ledninger til den tyske Mi
litærlejr ved H øruphav, blevet ødelagt ved 5 prængninger.

M od Protest fra D irek tør Jacobnsen, Ø.K., hejste unge Mænd fra Kompag
niet Dannebrog paa halv Stang, da Mordet paa de 11 i Shellhusets Kælder,
blev bekendt. Ø.K.s egne var jo sørgeligt rigt repræsenteret mellem de
11. Næste Dag modtog hele Personalet Reprimande for dette Brud paa Disci
plinen

D a Direktør Sander søger at drage i Tvivl, at han har beordret Fradrag
i Lønnen i Anledning af Folkestrejken, skal det h er erklæres, at M ed
delelsen var fuldt korrekt og kan bevises. D et kan ligeledes dokumente
res, at Sander har foreslaaet at standse Lønudbetaling til Folk, som er
i Sverige. Da de to første Sabotører henrettedes, sagde 5 ender: Det er
kun rimeligt! Lad dem bare skyde det Rak....

Den M an d, som blev arresteret paa L uftværnets Kontor, sigtet for Mord-
forsøg, hedder J ohan E mil Bruun, f. 20.7.17 i Hou. Han har efter at ha
ve begaaet Falsk og B edrageri været anbragt paa Sindssygehospital, hvor
fra han direkte er gaaet i tysk Tjeneste som Snigmorder og 5 tikker. Det
er en lille, blond Fyr, spinkel med indfaldne K inder.

- Vognmand K Kjeldsholm er 25/8 blevet holdt op i Puggaardsgade. To Re
volvermænd skruede Prøveskiltene af hans Vogn.

- Skulde nogen være i Tvivl om, hvor Plakatopklæb erne kom fra, maa føl
gende vel virke overbevisende: En G ruppe Plakatopklæbere blev paa Amager
dækket af en tysk V ogn, som langsomt kørte efter dem. Alle var bevæbnede
med Maskinpistoler. Paa Hjørnet af T agensvej og Jagtvej blev en anden
Gruppe fanget. Den bestod af 5 civilklædte Schalburgmæn d. Gernersgade—
vagten løslod dem.
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- Paa Grund af Telefonopringninger var der Natten til 25/8 Politivagt ved
Hess, og tysk Militærvagt udenfor Værnemageren Martin Kjærs Bilværksted
og udenfor Vejle Amts Folkeblads Bygnin g.

- Med Morgenekspressen sydpaa 25/8 var en Fangetransport til Frøslev.

- Gestapo har arresteret Rd. Hjelm, Jydsk Pressebureau, Aarhus. Arrest-
betjent Balle, Aarhus, er løsladt. Den kendte danske Sydslesviger Fr Pe
dersen fra Slesvig, som har siddet i 5 ikkerhedsarrest i Aarhus, er vendt
tilbage til den tyske Garnison i Struer.

I København synes Gestapo nu at slaa ned paa N avnene fra Listen, man
fandt paa Forchammersvej.

Blandt de sidste Dages mange Arrestanter kan nævnes: Direktør Sommerfeld,
Niels Andersensvej 31, Købmand B ørge van Aller, Toftholms Alle 6, Køb
mand Greiffenberg, Virum, N iels Tilh sch, Mynstersvej 1 (tidl. nævnt,
men da usikkert), Dagny Justesen, Esbern Snaresgade 11, Annelise Ewald,
Ordruphøjvej 31, Lærer Thue Thuesen, Solsortevej 115, Kontorassistent
Knud Khitbo, Bellahøjvej 164, Direktør Emil Baagøe-Larsen, Strandvejen
217, Merete Posb org-Petersen, Marskensgade 2, Redaktør Allan Larsen,
M imersgade 3.

Politimester Simon y er ført til Frøslevlejren.

Dr. Best kører nu i en graa Opel Cabriolet med Lægemærke, k.23,462.

Allierede Flyvere beskød Fredag ufredelige danske Arbejdere~-d.v.s. Ar
bejdere paa Vandel Flyveplads. E n Tyskerog to Danskere blev lettere saa
ret.

- Gestapo har i Aalborg arresteret Arbmd. Laur.Johs Jacobsen, Møllevej 5,
Tømrer Chr Petersen, Sydvestvej 10, Taxachauffør Sofus Christensen, Niels
Ebbesensgade 25, og R epræsentant Carl Christiansen, Grønnegaarden. I
Kong Hansgades Arrest sidder p.t. 15 Fanger, deraf fire fra Thisted.

- Omkring det Autoværksted paa Hasseriisvej i Aalborg, som forleden
sprængtes af Sabotører (14 Biler, deraf 12 tyske o g 1 OTvogn ødelagdes)
var der langt Landminer. Sabotørerne, 10 ialt, gik tværs gennem Minefel
tet. Værkstedet har siden 1940 udelukkende arbejdet for Ty skerne.

- 24.ds. kastedes en Brandbombe ud gennem et V indue paa Rostrupsvej i
Aalborg. Den brændte i H aven. Man saa nogle unge Mænd og Ægteparret In
geniør Skærbæk Jensen forlad e Lejligheden. De er ikke siden set. I Lej
ligheden fandtes et Lager af brand- og sprængfarhige Stoffer. Der synes
at være sket Uheld under Fabrikation. Tysk Politi bevogter nu Lejlighe
den.

- Sabotører, der formentlig er svømmet til den tyske Marinelufthavn ved
Aalborg, har anbragt Sprængladninger i tre Hydroplaner. I hvert Fald de
to ødelagdes. Svømmeturen maa mindst have været paa 3 km frem og tilbage.

- Geodætisk Institut og andre Virksomheder under Krigsministeriet arbej
der ikke i Dag. Militæret har selvsag t særlige Grunde t ih at strejke i
Dag, men Eksemplet bør ikke smitte.

- D er advares mod Fru C hristensen, Nygaardsvej 11 III. Feldmadras.
Stikker. Ligeledes mod Andreas M agnus Nielsen, Esbjerg, kaldet Andreas
Løgnhals. Sti kker.

- Spareskasse direktør L M Lauridsen, Gørding, er atter løsladt.

- D et tyske Politi omgrupperes i Anl. af Totalmobiliseringen, som vil
indskrænke Politistyrkens Tal væsentligt. Der er Sikkerhedspohiticentra
ler i bl.a. Aalborg, Aarhus, K oldi ng, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg,
Esbjerg, Holstebro og Silkeborg.

- Forud for 29.August har Esbjergbladenes Redaktører alle bragt sig i
Sikkerhed. Den tyske Kommandant lod nem lig i Fredags forespørge, hvem
Redaktørerne og deres Stedf or trædere v ar, og h vor de boede~

- D en ved det tyske Arbejdsanvisningskontor i Odense saarede Flemming
Sørensen, er Medlem af DNSAP. Det e r af sine egne, men skal have det.

SLUT.
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Natten er forløbet roligt overalt undtagen i Fredericia, hvor den tyske
Kommandant i Nat lod Militærpatruljer med fældede Bajonetter gaa gennem
Gaderne, idet han hævdede, at de skulde beskytte alle Steder med tysk
Indkvartering. Der var ingen tysk Politiparole i Aftes, saaledes som der
ellers altid er før tyske Aktioner, og der er endnu i Formiddag intet
Tegn til, at Tyskerne vil bruge deres betydelige Styrke af Mandskab og
Materiel i Dag. De 2 Minutters Stilhed Klokken 12 kän dog muligt medføre
tyske Provokationer. Schalburgkorpset var i Gaar blevet opfordret til at
skabe Uro, men bortset fra lidt Slagsmaal og noget Skyderi paa Danasvej
og omkring Shellhuset i Aftes, havde de ikke Held med sig. Københavnerne
var overalt indstillet paa at bevare Ro og Orden. I Højttalere opfordre
des B & Ws Arbejdere i Dag til at gaa lige hjem fra Arbejdspladsen og at
undgaa at lade sig provokere i Aftenens Løb.

Det kan nu røbes, at de tyske Planer gik ud paa at arrestere alle Til
lidsmænd fra B & W og alle, som er ansat hos Tuborg~ De skulde deporteres
til Tyskland ombord i Skibe, der har liggetparat i Frihavnen i flere Da
ge. Disse Planer blev i Tide bragt til Frihedsraadets Kundskab, og Raa
dets Parole har gjort de tyske Provokationer haabløse. Arbejdet gaar i
Dag sin vante Gang i København, og ledende tyske Kredse synes helt at ha
ve skrinlagt Provokationsplanerne efter Fiaskoen med den falske Parole
fra Fagforeningerne. I Raseri over denne Fiasko har man nedskudt den di
rekte skyldige—nemlig den Schalburgmand, som var saa uheldig med sin Pi
stol at skyde Gestapomanden Hintze i Benet paa Vesterbros Torv, saa dansk
Politi opdagede hele Opklæbningskolonnen. Den ulyksalige Idiot blev skudt
paa Blegdamsvejen i Gaar Morges-det var den Poul Jørgensen, som blev dø
deligt saaret af Skud, affyret af to Cyklister. Kriminalobersekretær Wal
ther Rohde (ikke Rothe) fra Florensvej 1, som fandtes død paa Sorrentovej
(ikke Torontovej) er dræbt af en Kollega. Der foreligger regulært Jalou
sideama, og Tyskerne har da heller ikke offentliggjort dette Drab sammen
med de to andre.

De 2 Minutters Stilhed vil blive omtalt i Inf.NN i Morgen. Man imødeser
Aftenen med nogen Ængstelse, det er givet, at danske Nazikredse vil pro
vokere mest muligt.

Tyskerne har Lørdag Aften overrasket ca 50 Københavnere, der overværede
en illegal Biografforestilling hos Fru Sandberg. Man regner med, at de
alle er arresteret af Gestapo, som omringede Bygningen efte~ Anmeldelse
fra en Stikker. Blandt de arresterede menes at være Direktør Asger Niel
sen fra Zigeunerhallen og Direktør Hindsgaul. For en Gangs Skyld var det
ikke godt, at Hindsgaul var der~ Ogsaa i Foreningsbiografen, Sorrentovej,
er en illegal Filmsforestilling afsløret.

Bornholm er ved at blive forvandlet til et tysk Gibraltar. I de sidste
Dage er en halv Snes Marinefartøjer ankommet til øen. De ligger opankret
ved Allinge-Sandvig. Blandt dem er et lille Hangarskib. Den militære Be
sætning paa øen er forøget med 1200 Mand, som foreløbig har travlt med at
plyndre Butiker.

Sidste Københavnervits: Tyskerne har faaet et nyt Vaaben, V et eller an
det.• Det er en Tank med 52 Besætning. 1 styrer, 1 skyder, og de 50 skub
ber Tanken.

stud polyt Sven Holm er forsvundet. Han mødte ikke paa Vagt paa Lærean
stalten (Luftværnet). Om denne Forsvinden har “illegal” Karakter, er u
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vist.

Det er allerede Slut med den Olie, som Tyskerne anviste Danmark fra Rumæ
nien. Hvis de sidste Ladninger kommer igennem fra østersøhavnene, er det
Slut om nogle Uger. Dermed afskæres Fiskeriet helt fra Olieforsyning, og
Petroleum til Lys og Tærskning stopper helt. Benzin bliver der heller in
tet af. Den Smule, vi kan raffinere i Kalundborg, gaar til Ambulancekør
sel. Tyskland selv kan ikke undvære en Draabe, erklæres det.

I 1940 fik vi 2,3 Millioner og i 1941 ialt 2,5 Millioner Tons Kul mod lo
vet 3 Mill. I 1942 erklærede Tyskerne, at de ikke var Profeter, og de lo
vede intet. Vi fik knap 2 Mill Tons. I 1943 fik vi en Antydning mere. I
Aar er der kun leveret l~ Mill t. Kokssituationen er endnu værre. Sand
synligvis bliver der foreløbig intet Koksmærke. I 1940 fik vi 1,1 Mill
t., det følgende Aar 1,3, og derefter igen ned paa 1 Mill. I Fjor fik vi
1,2 Mill, og indtil Udgangen af August har vi i Aar kun faaet rundt
300,000 Tons, hvoraf mindst een Trediedel blev brugt allerede i Foraaret
til at dække Mankoen fra sidste Aar.

Danske Flygtninge i Sverige mindes i Dag paa 35 Møder den 29.August og de
Begivenheder, som fulgte i denne Datos Kølvand. Paa Møderne forelægges og
vedtages følgende Resolution: “Danske Flygtninge i Sverige forsamlede den
29.August 1944 til Højtideligholdelse af den første Aarsdag for det dan
ske Folks aabne Brud med ethvert Forsøg paa dansk-tysk Tilpasning, sender
en hjertelig Hilsen til Danmarks Frihedsraad, det danske Raad i London og
Danmarks frie Gesandter.

Vi anmoder om at lade denne Hilsen samt en Tak for velgjort Gerning vide
rebefordre til alle aktive Frihedsk~npere i Danmark, til de danske Fri
villige i de allierede Arméer, til de danske Søfolk i allieret Tjeneste,
til alle, der har gjort en Indsats for Danmarks Befrielse og Fremtid. Vi
sender tillige en Hilsen til alle Landsmænd, der hensmægter og torteres
i Fængsler og Koncentrationslejre, og til alle de Patrioters Efterladte,
hvis Kære gav den største Pris i Frihedskampen eller faldt for betalte
Snigmorderes Haand.

Dagen er ikke fjern, da de tyske Voldsmænd maa forlade vort Land, da vi
igen kan sætte Foden under eget Bord, da Nazismen for stedse fejes ud, og
vi alle kan forenes i et frit Danmark.

Vi tilsiger Danmarks Frihedsraad vor fulde Tilslutning til dets for Dan
marks Fremtid fortjenstfulde og absolut nødvendige Arbejde.

Leve Danmarks Frihedskamp.

Leve alle frihedselskende Folks Kamp mod Vold, Tyranni og Undertrykkelse.

Maleren Jørgen Pedersen “Abbo”, Vingaardsstræde, er arresteret. Han før
tes til Paavisning i sit Hjem i K 2402.

Specielt: Ordre til Soldaterkammeraten: Deres Meddelelse modtaget. Adres
seforandringen i Orden fra i Dag. Henvendelse herfra kun efter nærmere
Besked i selve den duplikerede Tekst som Garanti mod Falsum.

Det illegale Blad “Randers-Fronten”, der har vundet sig en smuk Position
i Jylland, bringer i sidste Numer et Interview med Flying-sergeant Mr Ro
land Williams, en 20 aarig Jagerflyver fra Sydwales. Williams maatte den

17.Maj nødlande efter den usædvanlige Luftkamp over Aalborg, hvor nogle
faa britiske Jagere skød en hel Serie tyske Maskiner ned. Han fortæller,
at han gik gennem Landet i 6 Dage, før han fik Kontakt med Undergrunds-
bevægelsen (han er nu forlængst paa Vingerne igen fra engelsk Flyveplads).
Kun to Steder turde man ikke hjælpe ham med Mad. Han var i Uniformsben
klæder, Sweater og havde en Uniformsjakke over Armen. I den Mundering be
saa han bl.a. i Nærværelse af tyske Soldater en nedskudt tysk Maskine,
og han overværede en tysk Soldaterfodboldkamp i Aalborg. Netop paa Grund
af denne Dristighed fattede Tyskerne ingen Mistanke. Williams har været
over Malta 10 Gange, over Frankrig, Holland og Belgien 80 Gange og over
Tyskland 20 Gange, deraf de 4 over Berlin, Han har lovet sine Venner at
komme tilbage i Raid mod Aalborg Lufthavn. Til den Tid vil hans Maskine
være Mærket med et dansk Splitflag mellem Royal Airforcemærkerne....

“Viborg Stifts illegale Tidende” skriver: “Først i August, endnu før Hø
sten var begyndt, kunde man paa Marker i Viborgs Omegn se Folk travlt be
skæftiget med at tage Kartofler op-et Arbejde, som ellers plejer at blive
udført betydeligt senere paa Aaret. Ved nærmere Undersøgelse af Aarsagen
hertil kunde man faa de nedslaaende Oplysninger, at det var til Tyskerne,
og at de betalte 25 Kr-3O Kr pr. Tønde. Hermed føjes et nyt Led i Kæden
af de mange triste Eksempler paa, at ma~nge danske Landmænd er til Fals
for den højest bydende, og dette er jo altid Tyskerne. Vi har alle hørt
om Landmænd, der solgte Svin til private Opkøbere, der videresolgte til
Tyskerne udenom Slagterierne, og om Folk, der opkøbte Æg til Overpriser
til de samme Aftagere. Og kommer man i Nærheden af en af Tyskernes Ar
bejdspladser, ser man talrige Køretøjer tilhørende Egnens Landmænd, saa
vel Gaardmænd som Husmænd, og tit søger de til langt borte fra. Hvor for
staar man Kaj Munk, naar han i oprigtig Sorg og Harme før sin Død revse
de de velhavende Landmænd paa Egnen, der ikke undsaa sig for at køre for
Tyskerne”

Specielt: Nr 22. Tak for al den Ulejlighed, De har paataget Dem. Faar De
Held med Dem, vil Deres Oplysninger sikkert vække Glæde hinsidan.

Nr 47 Tak for det tilsendte. Ændringerne er sket.

Den 25.August kom en CBer fra den tekniske Tjeneste ind paa~Glostrup Kom
mune-Ingeniørkontor, hvor han laante en Skrivemaskine. Denné Maskine
bringes hver Aften over til Instruktørens Kontor, saa der var intet mærk
værdigt i Anmodningen. Først senere, da endnu en CBer kom efter samme
Skrivemaskine, opdagede man, at den første havde været uægte. Maskinen
er ikke fundet igen.

27.ds. indfandt 5 Revolvermænd med Halvmasker sig i Grønnevængets Skole
i Ordrup. De stjal Skrivemaskiner, 1 Duplikator, Papir, Karbonpapir,
Stencils og Konvolutter. Deres Identitet er ikke fastslaaet. Man bør ikke
uden videre skrive alle disse Røverier paa de “illégales” Kappe. Hvis Po
litiet undersøgte Schalburgfolkenes Kontorer vilde eksempelvis opdage, at
alle Duplikatorer med Undtagelse af een er stjaalet, og at i hvert Fald
75 pCt af Skrivemaskinerne stammer fra Revolverrøverier~

De Røvere, Morgenbladene omtaler i Telegrammer fra Horsens om en udplynd
ret Fiskeeksportør og en dito Taxachauffør, var to tyske Desertører.
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Det er helt velgørende at læse et Naziopraab, som ikke gives ud for at
være fra Frihedsraadet eller fra Fagforeningerne.’ Opraabet er fra Her
ning, hvor det blev opklæbet Natten til den 26.ds. Det lyder: “Det er fra
den 29. vi strejker. Lad os vise os som danske Idioter. Vi mener at hand
le i Danmarks Interesse. I Virkeligheden tjener vi den engelsk-amerikan
ske Jødekapitalisme, og vi baner Vej for Kommunisme og Forbrydelse. Dan
ske Patrioter.’ Pas paa, denne Seddel holdes under Opsigt. Den, der river
den ned, bliver skudt”. Den blev straks revet ned~ overalt, og ingen blev
skudt....

Det udførlige Signalement paa den Mand, der er fundet som Lig i Nørreskov
ved Værløse, og som menes at være “Søren”, lyder saaledes: “20-25 Aar
gammel, middelhøj, spinkel af Bygning, langt lyseblondt, glat Haar
(Swingpjattehaar), iført lyseblaa ensfarvet Manchetskjorte til at knappe
helt ned foran (Nr 37), men Flip med Vaskerimærke t u 18, bordeauxfarvet
Bindeslips, mrkt, Vogels Herremagasin, Gl Kongevej 111, København, nye
lysegraa Kamgarnsbenklæder med lysere Striber, Bæltestropper, Spænder i
Siderne, 2 Baglommer med Klap og Knap, brede Opslag, nye, hvide Lærreds
sko, formentlig Nr 40, med sorte, riflede Gummisaaler, mrkt, Tretorn. Paa
Liget fandtes bl.a. Armbaandsuhr, Staal, gul rund Skive med sorte arabi
ske Tal. Uret mrkt. Suveræn, graa Læderrern. Paa venstre Haands Ringfinger
bred, glat Guldring, indgraveret “Edel”.

Man kan nu ogsaa standse Tog med “Telefonbomber”. Det skete 26.ds. paa
Strækningen Odense-Nyborg. Det meddeltes. at 6 Bomber paa Strækningen
vilde eksplodere. Toggangen var standset en god Time, mens der skete Li
nieeftersyn. Samme Dag eksploderede 2 Bomber under et Godstog paa Vej fra
Langaa til Struer, mellem Rønbjerg og Vinderup. Toget kunde fortsætte u
den Afsporing, skønt Skinnerne sprængtes under Vognene: Man fandt paa Ste
det 3 ueksploderede Bomber, der blev demonteret af Tyskerne.

Sommerfolk beskød 27. om Aftenen en Droske med 6 Passagerer, da den kørte
gennem Hareskoven. 3 Skud ramte, men ingen saaredes. Venstre Baghjul blev
gennemskudt. Ogsaa Politiets Bil blev beskudt. Gerningsmændene blev ikke
fanget.

Nazister anbragte 27.ds. en Seglgarnsbombe i en af Færdselspolitiets Vog
ne paa Lyshøj Alle. Der skete ikke større Skade - Samme Dag var der stor
tysk Udrykning til Deutsches Eck, fordi man frygtede Bombeattentat.

26.ds. hentede Gernersgadevagten paa Centralhotellet i Reventlowsgade en
tysk Kriminalsekretær, der havde slaaet en Stuepige ned, fordi hun ikke
vilde laane ham et Strygejern - Samme Dag anholdtes en tysk Politisoldat,
der paa sin Vej gennem Vestergad e slog flere Mennesker i Ansigtet-Ruder
ne til Ornevej 28 St. blev knust med Stenkast. En af Stenene ramte en
tysk Soldat, der sammen med tre andre var kærlige imod Lejlighedens Inde
haverske, Fru Elly Nielsen... - 27.ds. overfaldt tyske Soldater kort før
Midnat alle, som gik forbi Restaurant Tosca. De flygtede, da Politiet
kom. Nogle af dem blev fanget paa Kgs Nytorv - Den Arbejdsmand fra Arna
ger paa Bornholm, som forleden fik sit Udhus afbrændt, har i 2 Aar været
paa Arbejde i Norge. Hans Søn kører Bil for Tyskerne - Fra Rønne Granit-
værks Sprængstofmagasin er der atter stjaalet “Stof”, dennegang 100 kg.

Ophævelsen af CB—Politiet er nu en Kendsgerning. Pr 15.September skal alt
CB-Politi være borte. Tyskerne rejste Kravet allerede midt i Juni, da der
Reichsbevollmächtigte in Dänemarks Stedfortræder i Silkeborg (det Sprog.’)
krævede, at al Grundskoleundervisning i Jylland omgaaende skulde stoppes.
Derefter fik man samme Besked fra Dr Heimburger, der nu er Politichef i
Berlin, men som dengang beklædte den Stilling, der nemt og kvikt kaldes:
“Der höhere SS-und Politizeiführer in Dänemark, der Befehishaber der Ord
nungspolizei”. Han krævede Grundskoleundervisningen i hele Landet ophævet
og alt CB-Politi nedlagt. Forhandlinger har været resultatløse. Tyskerne
indrømmer dog, at der er Luftværnsopgaver at løse, men Politiopgaver maa
CB-Folk ikke have, Der oprettes derfor nu en helt ny Tjenestegren som
hedder “CB-KC” (antagelig Civilbeskyttelses-Kommandocentral). Den maa be
stride følgende Opgaver: Tjeneste i Kommandocentralerne, Meldingstjene
ste, Observationsposttjeneste, Chaufførtjeneste og Depottjeneste. De CB
Betjente, som ikke kommer med her, skal til Brandtjenesten til Rydnings
tjenesten, og her skal de hjælpe til med Afspærring, Evakuering og Udrøm
ning, kontrollere Tilflugtsrum, Husvagtsudstyr og Pulterkammerrydning etc.
Men Patruljering, Mørklægningskontrol og Bevogtningstjeneste skal Politi
et fremtidig tage sig af, hvorfor man meget logisk samtidig kræver Poli
tistyrken nedskaaret. CBU-Kolonnerne faar Lov at leve videre.

Under Strejken i Ringkøbing beskød Tyskerne en Lystkutter paa Fjorden.
Ejeren, Skotøjshandler Marius Sørensen, var i Livsfare, men slap fra Be—
skydningen med Liv og Lemmer i Behold, da han vendte om.

En halvgammel Særling, som bor i “Lunden” i Holstebro, købte forleden et
Læs Gødning af Tyskerne, der sælger fra deres Stalde for at faa Lommepen
ge. Da de spurgte, hvor Læsset skulde leveres, svarede den Gamle: I Lun
den Tyskerne troede, han sagde London og kastede sig over ham. Han blev
kylet ud fra Staldene, men det er endnu ikke rigtigt gaaet op for ham,
hvorfor Tyskerne blev saa vrede.

Det er ikke blot paa Vandel Flyveplads, man afskediger Arbejdere. Ogsaa
mange Arbejdere i Tirstrup og Vojens afskediges, og roligere Tider er i
Vente. Drikken og Slagsniaal har overalt været denneBærmes Følgesvende.

Specielt: 338 skal snarest høre nærmere om Politiassistent ~iilerich,
Skive. I

To unge Mennesker, som laa i en Landevejsgrøft i Nærheden af Grindsted,
vinkede den 22.ds. om Aftenen til en forbikørende Personvogn. Tyskerne
opfattede Hilsenen som en Forhaanelse og vendte tilbage. De skød den ene
unge Mand i Benet og stak den anden med Kniv, hvorpaa de slæbte de to med
som Fanger til Grindsted. Manden med Skudsaaret havde kun faaet et Hefte-
plaster over Hullet-den sædvanlige tyske Behandlingsmetode overfor saare
de Fanger.

Schalburgkorpsét og Gestapo har udfoldet megen Snedighed for at faa de
falske Strejkeopraab til at virke troværdige. En Fabrikant i Holstebro
modtog saaledes den 24.August en Skrivelse, stemplet “Strengt fortroligt”.
Den indeholdt et af de falske Opraab og var sendt maskinskrevet (ikke

• Gennemslag) og i almindelig Konvolut med Afsenderadresse. Næste Dag kom
endnu et Brev med samme Afsenderadresse. Inden i det laa et Nummer af SE
og et Numer af et andet Blad, begge af ny Dato. Brev Nr 2 skulde altsaa
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legitimere Brev Nr 1. Det var dog tydeligt, at begge illegale Blade var
brugte Eksemplarer. Fabrikanten gennemskuede øjeblikkeligt Planen.

Specielt: 47 Vi siger Tak til-kan vi afhente sædvanligt Sted?

Strejken i Struer fik, ene af alle, et ret mislykJet Forløb. Den var ikke
iværksat af nogen Gruppe, men af “ungdommelige Elementer”,der telefone
rede rundt til Butiker og Arbejdspladser. Flere store Virksomheder fik
man først sent med, og med Arbejderne var der ingen Føling, saa det endte
med, at Fagforeningerne gik imod Strejken og anbefalede deres Medlemmer
at møde paa Arbejdspladserne næste Morgen, før Udløbet af de 24 Timer. I
Randers har “Randersfronten” beklaget Rudeknusninger etcunder Strejken.
Man erklærer, at ungdommelige Elementer misforstod Situationen. Det, som
skete, betegnes som taktløst Pjat. Følelserne,’der ligger bagved, er rig
tige, men burde, langt hellere end slippes løs, forankres ved Viljen til
at se enhver Værnemager dømt og straffet af Nationen gennem dens Lovgiv
ning. Det vil blive en ganske anderledes knusende Oplevelse end Rudeknu
sen

Det regnede med Granatsplinter under Luftangrebet paa Esbjerg. En Ar
bejdsmand, Boslund, Østergade 41, fik en Splint i Foden. To Begravelser
maatte afbrydes. De amerikanske Bombere gik lavt hen over Byen. I Luft
havnen brændte det endnu om Aftenen. Den amerikanske Maskine, som blev
skudt ned, faldt ved Hjerting. 5 Mand af Besætningen fandtes som Lig i
Nærheden. Tyskernes Tab kendes ikke, men det bekræftes, at ihvert Fald to
Jagere styrtede ned. Hovedvej 11 afspærredes paa Grund af Forsagere i
Nærheden.

Den i Dagspressen omtalte storstilede Sabotage i Aarhus gennemførtes ved
fuldt Dagslys mod Virksomheder, der staar direkte under den tyske Værne
magts Beskyttelse. Arbejderne hos Kjeldsen & Søn Autolakeri stod samlet
i Porten i den Tro, at Alarmen kun var “Telefonbombe”. Saa hørte de en
munter Stemme sige: Nu sker det og de saa en ung Mand fra Taget kaste
en Bombe gennem et Ovenlysvindue. 75 Familier, der boede omkring Fabri
kerne, iagttog Sabotagen. De tyske Vagter teede sig som gale. De løb
rundt efter de 4 Sabotører, som var paa Færde, maskeret med - Solbriller
Ingen af dem blev hverken saaret eller fanget.

Ved en svensk Dampers Minesprængning er den danske Statsborger Bernt Hage
omkommet.

Fra og med i Gaar høres den danske Udsendelse fra London 18,15 ikke mere
paa 19 m. men kun paa 31-41 og 1500 m. Samme Ændring gælder norsk Udsen
delse 18,30.

Specielt: 276. Tak~ Særmelding: Hilsen til Johanne-Jens-Torkild.

BELGIEN: Det belgiske Telegrambureau meddeler, at Tyskerne har skudt 20
Belgiere i Charlerois. Henrettelserne var Hævn for Nedskydningen af Nazi
borgmesteren i Byen, hans Hustru og Søn.

De allierede Tropper er nu kun 70 miles fra den belgiske Grænse....

ØSTFRONTEN: Russiske Kosak-og Panserafdelinger er nu trængt ind i Ungarn.
Der kæmpes om Treplika i ungarsk SiebenbUrgen. Der er højst tre tyske Di-

visioner i Ungarn at kaste imod Russerne. De ungarske Afdelinger tør Ty
skerne ikke mere stole paa. Man venter, at Ungarn vil følge Rumæniens Ek
sempel og falde Tyskerne i Ryggen. Transportstrejke i Ungarn ventes hver
Time, og den vil forværre den Situation paa Balkan, som allerede er en
tysk Katastrofe. Tyskerne har heller ingen Chancer for at naa at fuldføre
den hastigt improviserede Forsvarslinje, man er begyndt paa i Ungarn. Tu
sinder af ungarske Arbejdere erpaa Gravearbejde, men Linien kan umuligt
holdes. Russerne gaar allerede gennem Karpaterpassene ind i Ungarn. I Ru
mænien likvideres de tyske Tropper hurtigt. 135,000 Mand har overgivet
sig til Russerne, 12,000 til Rumænerne. Der er kun Modstandslommer enkel
te Steder. Russiske Krigsskibe er trængt ind i Donaumundihgen. Sulina og
Braila er besat.

Det ser ud til, at Russerne vil støde frem til Danzig fra Syd. I Estland
er de to tyske Armekorps blevet skilt af russisk Fremstød.

BULGARIEN: Den tyske Gesandt i Sofia, Bäckerle, er med Flyvemaskine endnu
en Gang sendt til Sofia for at søge at overtale Bulgarerne til at over
holde deres Forpligtelser. Han overbringer dels Trusler, dels Løfter,
men Wilhelmsstrasse venter ikke, at nogen af Delene nytter. Vestmagterne
vil ikke lade sig nøje med bulgarsk Neutralitet, men vil kræve Støtte-
punkter og Opmarchterræn. Afvæbningen af de tyske Tropper er sket uden
Blodsudgydelse. Tyskerne var klare over, at der ikke var nogen Vej uden
om. Paa Hotellerne afleverede de tyske Officerer deres Vaaben til Portie
rerne

KRETA. Den tyske Kommandant paa Kreta, Flyvergeneral Breue, har anmodet
Hærledelsen om Ret til at forlade Øen med sine 25,000 Mand. Han staar o
verfor en ganske udsigtsløs Kamp mod overlegne Styrker af græske Partisa
ner og rumænske Besættelsestropper, der falder Tyskerne i Ryggen.

BENZINSITUATIONEN: Tabet af Rumænien betyder en Nedgang i den tyske Olie-
forsyning paa mindst 150,000 Tons om Maaneden. Dette betyder den største
Fare i Forbindelse med den stadige Bombeoffensiv mod Fabriker til Frem
stilling af syntetisk Benzin og Mangelen paa Olieforsyninger fra Galizien
og Estland. Der fremstilles kun 450,000 Tons syntetisk Benzin om Maane
den, 45 p Ct af den tidligere Produktion. Der er givet Ordre til at gen
nemføre Besparelser paa 20 pCt i Industrien og Hæren. Luftvaabnets Forsy
ninger er fra 200,000 Tons pr Maaned for to Mdr siden nedsk~aret til
85,000 Tons i forrige Maaned og til 50,000 Tons i indeværen~de Maaned. Den
bliver ikke større i September

VESTFRONTEN: 5 amerikanske Panserdivisioner er nu paa Vej op langs Marne
stillingen, der bliver rullet op fra en Ende af. Samtidig indrømmer den
tyske Hærledelse, at det ikke vil være muligt for de tyske Styrker at
danne en samlet Front i Frakrig. Der er intet andet at gøre end at fore
tage en meget stor Tilbagetrækning, der evt. ogsaa kommer til at omfatte
Dele af Belgien Hele Forsvaret af Frankrig foregaar i Øjeblikket uden
nogen egentlig øverste Ledelse. Divisionerne har ikke længere Kontakt med
de enkelte Regimentsstabe, disseikke med Bataillonerne, og saaledes vide
re. Der er meget stærke Tegn paa Desorganisation.

Hel.e von Blaskowitz-Hærgruppen, der stod i det sydlige Frankrig, er uden
Forbindelse med Hærledelsen. von Blaskowitz har vel endnu Veje, der fører
til Marnestillingen, men han kan ikke naa derop. Det er endog tvivlsomt,
om han kan naa ind bag Vestvolden med Resterne af sine Styrker. En afgø
rende Faktor er den Modløshed, som har grebet mange tyske Soldater paa
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Vestfronten. Man ser hele Kompagnier, ja, Batailloner gaa over i sluttet
Trop. Store Afdelinger mangler Forplejning og Ammunition, og Troppeafde
unger retirerer paa Trods af Officerernes Ordrer om at holde ud til
sidste Mand. Svært allieret Artilleri og motoriserede Infanteriafdelinger
følger efter de allierede Panserkolonner. Maquistyrkerne besætter Broer
ne, før Amerikanerne kommer, og forhindrer derved tyske Sprængninger.
Rouen staar for Fald, og le Havre er ved at blive indesluttet. Tyskerne
foretager Sprængninger i Byen, og man venter dens snarlige Fald. Ogsaa
dette Distrikt er ved at blive til en kæmpemæssig Lomme, der vil tage
store Dele af Atlantvoldens Mandskab. Paa vestre Seinebred er kun 16,000
Tyskere tilbage. Talrige Soldater er uden Udrustning svømmet over Floden.
Almindelig Transport hindres af det allierede Artilleri.

Tyskernes Ønsker om at skaane Paris synes glemt for Hævnfølelserne~ Atter
i Nat bombedes Byen af Flyvere, og der var sat Artilleri ind mod Forstæ
derne. Inde i Byen er al tysk Modstand ophørt. Flere Steder fortsatte Ty
skerne kun Modstanden, fordi de simpelthen ikke havde faaet at vide, at
Byens Kommandant havde kapituleret.

400 allierede Jagere angreb i Gaar tyske Transporter fra Holland til
Frankfurt. 11 Troppetog blev bombarderet.

De sidste Tyskere i Marseille har overgivet sig. I Paris arresteres For
rædere nu i Hobetal, blandt dem er den verdensberømte Sacha Guitry.

Af Toulons 170,000 Indbyggere er der nu kun 50,000 tilbage. En stor Del
er dog flygtet.

FLYVENDE BOMBER er der nu kommet 7700 af ind over England.

Der er indsamlet ret betydelige Beløb i Grønland til dansk Flygtninge-
hjælp. Pengene er bl.a. kommet ind ved, at man rundt i Kolonierne har af
holdt “H C Andersen-Spil”. Saaledes har “Store Claus og lille Claus” været
spillet paa Grønlandsk. I Seminariets Gymnastiksal i Godthaab har man
haft Filmsuge, i Julianehaab stor Tombolafest o.s.v. Pengene sendes til
Stockholm - Til Fordel for Danmarksindsamlingen sælgesoveralt i Grønland
et smukt Brevmærke, tegnet af Edvard Kruse, Umanak. Det viser Danebrog
med et grønlandsl Landskab som Baggrund. Paa Mærket staar “Danmarkimut”,
og det betyder: For Danmark.

I U 5 A udsendes til Danskere og Venner af Danmark paa Dansk og Engelsk
en “Danish Information Service”, bygget paa Stof fra Dansk Pressetjene
ste, amerikanske Korrespondenter i Stockholm og svenske Blade, og, i
sidste Instans, paa den illegale danske Nyhedstjeneste.

SIDSTE:

Den danske Disciplin lader intet tilbage at ønske. Alt er fortsat roligt
i København, det er ikke kommet til Arbejdsnedlæggelser eet eneste Sted.
Alt gaar normalt. Griber Tyskerne ind nu, vil det være oplagt Provoka
tion. Disciplinen er saa streng, at B & W endog fortsætter Arbejdet, ef
ter at en Arbejder i Formiddag har mistet Livet ved et Ulykkestilfælde,
en Begivenhed, som ellers altid fører til, at Arbejdet standses for Re
sten af Dagen. Man har vedtaget ikke at gøre det i Dag, for at det ikke
skal blive misforstaaet paa andre Fabriker.

Rundt om i Sverige holdes, som kort nævnt i Forbindelse med Resolutionen
(Side II) en Række Fester for danske Flygtninge med svensk og norsk Del
tagelse. Otto Gelsted har skrevet en Prolog, og Andersen Nexø vil, saa—
vidt vides, tale for de Faldne fra 29.August. I “Danskeren” har Knud, Se
cher offentliggjort et Digt “Det skete en Sensonimer Morgen” (Bladet vil,
saalangt Oplaget rækker, blive tilstillet Redaktionerne her). Højtidelig
heden i Stockholm finder Sted i Stadshuset 20,30 dansk Tid. I Ørebro gaar
Danskerne efter en Højtidelighed i Fakkeltog gennem Byen. SLUT.

I
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De 2 Minutters Stilhed i Gaar blev den danske Frihedsbevægelses hidtil
stoltesteDemonstration, en Manifestation af dansk Disciplin og Einghed,
overfor hvilken de tyske Provokationer kom ynkeligt til kort. Stilheden
i Hovedstaden var total i de to Minutter efter Sirenernes Lyd, og alle
Meldinger fra Provinsen gaar ud paa, at man overalt har overholdt de to
Minutter. Man maa have kunnet registrere den danske Demonstration i Ud
landet, for den tyskkontrollerede danske Radio overholdt de to Minutter.
Den kvindelige Speaker annoncerede mod Sædvane Kl 12-Udsendelserne før
Raadhusklokkerne, og efter at de havde lydt, varede det eet Minut, før
Musiken begyndte. Det formede sig bogstavelig talt som en Transmission
fra Raadhuspladsen, hvo.r mange Hundrede Københavnere stod Ret med Hatten
i Haanden, mens Raadhusklokkerne lød og eet Minut derefter. Paa dette
Sted og enkelte andre Steder i Byen lød Bravoraab og Haandklap efter de
to Minutters Stilhed.

Overalt i Gaderne stod Personalet fra Forretninger og Virksomheder i
Klynger udenfor Bygningerne, da Sirenerne lød. I samme Nu stivnede hele
Gadebilledet. Filmen blev til Lysbillede Sporvognene standsede, og Pas
sagererne rejste sig op. Biler kørte ind til Siden eller bremsede, hvor
de tilfældigt laa paa Kørebanen. Kun de tyske Biler kørte videre, men paa
Fortovene saa man, spredt mellem de Ciyile, Hundreder af tyske Soldater,
som forbløffede og ængstelige stoppede op og blev staaende stille lige
saa længe som andre. Hist og her fulgte de endog Politibetjentenes Eksem
pel og gjorde Honnør. Paa Amalienborg Slotsplads stod Politibetjentene
stramt Ret udenfor Skilderhusene og i Kolonnaden. Garden selv kunde ikke
have gjort det flottere. I Færdelskrydsene blev Lyset mange Steder holdt
paa gult i de to Minutter. Paa Telefoncentralerne rejste Damerne sig op
ved Bordene og stod stille med bøjede Hoveder i de to Minutter. Ingen
Samtaler ekspederedes.

Man saa mange Steder Folk~staa med Taarer i øjnene. Fra Andreaskirken i
Farimagsgade rungede Bedeslag ud over Byen i de to Minutter. Mange Steder
lagde Folk Blomsterbuketter paa Fortove og Kørebaner, hvor en Gang Ofre
for tysk Terror forblødte. De bragtes senere af Politiet til Krigergra
vene.

Paa Raadhuspladsen vendte alle øst for Kørebanen Ryggen til Dagmarhus,
mens Folk paa Fortovene rundt om Pladsen havde Front mod Tyskernes Hoved
kvarter, i hvis Vinduer et Tyskerhovede saas bag hvert Gardin. Paa Plad
sen trampede nogle Schalburgfolk, let kendelige paa Støvle4’ eller degene
reret Udseende, rundt for at forstyrre Højtideligheden. Fire af dem havde
Revolveren fremme. Intet Steds lykkedes det dem at faa Folk til at flytte
sig eller til at vise Uro.

Der var Forbud mod Flagning paa halv Stang. Det blev kun overtraadt af
en tysk Kaptajn, paahvis Skib en B & W Arbejder dræbtes ved et Ulykkes
tilfælde-et direkte Offer for den Disciplin, Arbejderne viste ved at ly
stre Parolen om at gaa i Arbejde som sædvanligt den 29.August.

Smukkere og værdigere end ved de 2 Minutters Stilhed kunde Danmark ikke
mindes sine Døde. De to Minutters Stilhed 29.August bliver utvivlsomt
fast Skik i Aarene fremefter. For Frihedsraadet, hvis Parole her blev
fulgt af det hele Land, betød Demonstrationen en eklatant Sejr over Ty
skerne, hvis Provokationer saa helt blev negligeret. Tyskerne var saa
forbløffede, at de en Overgang var ved at tillade Bladene at bringe Bil
leder og Reportage fra de 2 Minutters Stilhed, saa Offentligheden kunde
faa det Indtryk, at det drejede sig om en tilladt Demonstration. Planen
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blev opgivet, da der ikke fra dansk Side vistes mindste Interesse for
en officiel tysk Meddelelse, der saa ganske vilde være i Strid med hele
Demonstrationens Aand. Derimod skrev Bladene om Højtidelighederne ved de
Faldnes Greve.

Tyskerne fik overhovedet ikke Brug for hele det militære Apparat, de hav
de stablet paa Benene. Der var Soldater ikke blot i Tennishallen ved Fre
deriksberg Alle, men ogsaa i Nordisk Kaffekompagnis Bygning, som husede
Tyskere før 29.August i Fjor og under Folkestrejken. De tyske Sikkerheds-
foranstaltninger virkede i den rolige By helt latterlige. Wehrmachtskom
mandantur i den røvede Vægtergaard var beskyttet af en solid Murstensdæk
ning med Skydeskaar og af Maskingeværer paa Taget, bag Pigtraad. Vagten
ved Købmandsskolen stod i en pudsig Sandkasse, hvoraf dog hans Hov-ed ra
ger op. Desværre: I Bagenden af Persilhuset mod Jernbanegade, hvor SS hu
serer og smaa Lystmord planlægges over Sjusserne og øllerne, træffes og
saa specielle Sikringsforanstaltninger med særlige Alarmanlæg o.s.v.

Aftenen forløb roligere end normalt. En Mængde Mennesker blev simpelthen
hjemme. Kun i Istedgadekvarteret var der sporadisk Uro, fremkaldt af fal
ske Naziopringninger til “Casion” midt under Forestillingen og af “Folke
talere”, som paa Gadehjørner hidsede mod Tyskerne. Det lykkedes dansk Po
liti at paagribe den ivrigste Taler, netop som han brølede Haansord mod
“Svinene” og manede til aaben Kamp. Han hed Schramm, og hans Papirer vi
ste, at han tilhørte Gestapo i Shellhuset.... Han har tilstaaet~ men hæv
der at have handlet paa egen Haand (Evt, yderligere Nyt om de to Minut
ters Stilhed bringes som “SIDSTE”.

Mandag Aften standsede tyske Vagtposter paa Hovedvej Nr 3, Betonvejen fra
Køge, alle Vejfarende for at kontrollere Legitimationskortene. En Citro
ën-Bil, som blev stoppet, svingede rundt ad en Sidevej ved Mosede, og det
kom til voldsom Ildkamp mellem Tyskerne og Mænd i Bilen. Tyskerne skød i
Nervøsitet længe efter, at Bilens Passagerer i god Behold var forsvundet,
og det lykkedes dem at nedskyde Postbud Kaj Pedersen, Søn af Havnefoged
Pedersen, Mosede Havn. Han ramtes i Underarmen og maatte i over en Time
ligge ved Trappen af sit eget Hus uden at kunne faa tilkaldt en Læge, i-
det Tyskerne blev ved at skyde, naar noget rørte sig i Nærheden. Resulta
tet blev, at man paa Feltlazarettet paa Nyelandsvej, hvortil Tyskerne lod
ham føre, maatte amputere Armen, Den tyske Vagtposts Chef blev haardt
saaret. En Soldat dræbtes. Tyskerne trængte under deres Jagt paa Bilens
Passagerer ogsaa ind paa Politistationen, som de gennemsøgte. Citroënbi
len holdt endnu i Gaar Formiddags paa Mosedevej. Tyskerne siger, den er
fyldt med Vaaben og Sprængstoffer. Paa en Mark i Nærheden har de fundet
to Maskingeværer. Nu er den tyske Vagt ved Landevejen forstærket.

- Paa Jernbanelinjen mellem Glostrup og Hedehusene kom det i Gaar ved
Middagstid til voldsom Ildkamp mellem Sabotører og tyske Soldater paa et
Særgodstog til Gedser. Toget, som 11,30 havde forladt Glostrup, maatte
standse ved Kraghave Blokpost mellem Taastrup og Hedehusene. Det havde
betydelig Mili-tæreskorte, da det medførte Ammunitionsvogne. Lokomotivfø
reren fik af en Mand med Ledvogterkasket Ordre til at bakke 20-30 Meter,
og Ordren understregedes af en Revolver, der pegede paa ham. Da han pa
rerede Ordre, kom nogle af Vognene med Soldater til at holde udfor et Bu
skads, og fra dette aabnedes heftig Maskingeværild mod Toget. De tyske
Soldater var imidlertid blevet alarmeret, da Toget standsede og bakkede,
og de skød fra deres højtsiddende Positioner mod Sabotørerne i Buskadset
og i Grøften. En af Angriberne, ifl Ledvogterens Vidneudsagn den Mand,
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der havde taget hans Kasket paa, blev liggende med mange Saar i Brystet.
Ledvogteren mener, at Sabotørerne, inden de trak sig tilbage, sendte den
faldne Mand et Skud i Hovedet. Det lykkedes de tyske Tropper at slaa An
griberne tilbage, og de forsvandt med en Lastbil, som havde holdt i Dæk
ning bag Ledvogterhuset. De efterlod en Lægebil, K 4226. Lastbilen blev
senere fundet i Grøften 3 km inde ad Roskildevejen. Mændene har man intet
Spor af. Det viser sig, at Lastbilen er røvet i Ægirsgade en Timestid før
Overfaldet paa Godstoget. Chaufføren blevtvunget til at følge med. Han
blev sat af nær Glostrup med Besked om at gaa hjem. Ledvogteren forkla
rer, at Mændene kom til hans Hus i de to BTTir. De tvang ham til at und
lade at sætte Indkørselssignal for Toget, og en af dem tog hans Kasket.
Toget fortsatte til Roskilde, og her tilkaldtes to Ambulancer. En dræbt
Tysker førtes til Roskilde Kaserne, en haardtsaaret til Sygehuset. Man
mener, at næsten alle de øvrige Tyskere havde lettere Saar. Hvem Angri
berne var, er ikke godt at sige, idet den organiserede Frihedsbevægelse
havde Ordre til at holde sig fuldstændig i Ro 29.August for ikke at give
Tyskerne Anledning til Indgriben. Den døde Sabotør paa Jernbanelinjenfør
tes til Retsmedicinsk Institut. Her identificeredes han som Verner I.Sø
rensen, f. 22.9.17., boende officielt Mimersgade 30, uofficielt Kronprin
sessegade 68 St. Om hans Tilhørsforhold til Frihedsbevægelsen næres ingen
Tvivl, men han synes ikke at have hørt.til en organiseret Gruppe.

Der advares imod Kontorassistent i Statens civile Luftværn, Fru Agnethe
Carla Sørine Terndrup Jørgensen, almindeligvis kaldet Fru Terndrup, født
Beck Sørensen, 10.10 1907 i Aarhus, fraskilt, indtil for tre kvart Aar
siden Aftenbladjournalisten 5 P Fornjoturs Samleverske. Hun har været Se
kretær i Schalburgkorpset og har Tilknytning til flere af Korpsets Med
lemmer. Ogsaa paa “Fædrelandet” har hun været ansat. Senere har hun søgt
Ansættelse i store Firmaer eller offentlige Institutioner. Saaledes har
hun været paa Frederiksberg Folkeregister og nu sidst i Statens civile
Luftværn. Gestapo har vist en paafaldende Interesse for de Steder, hvor
hun har været ansat. Hun er ikke overbevist om Stikken, men fortæller
muligvis Nazibekendte om, hvad hun iagttager, hvilket i Praksis bliver
det samme.

Til Dagblade, offentlige Personer etc i Skive er sendt en harmdirrende
Protest mod at lokale Elektricitetsfolk og Politiet driver ~~lapjagt paa
Overtrædere af Elektricitetsrationeningen ved Hjælp af bet4!lte Stikkere.
Man henstiller, at Schalburg- og Gestapometoder ikke praktiseres af dan
ske Myndigheder og frabeder sig denne udsøgte Haan mod dansk Psyke og
dansk Tankesæt....

Antallet af danske Arbejdere i Tyskland er i den sidste Tid dalet bety
deligt, og Flertallet af hjemvendte siger Nej til Standardspørgsmaalet:
ønsker De atter Beskæftigelse i Tyskland?

Kort efter Midnat Natten til 27.ds. styrtede en britisk Bombemaskine
brændende i Havet mellem Sejerø og Sjællands Odde, ca 1 km udfor Nord
strand. Lysglimtet ved Eksplosionen saas paa den jydske Kyst. Tidligt
Søndag Morgen blev en britisk Flyver reddet ind til Sejero. Tyskerne sat
te Vagt i det Hjem, hvor Englænderen laa, og om Eftermiddagen blev han
afhentet. Forinden fortalte han i Telefon, at han er 23 Aar og Pilot.
Hans Maskine havde haft 8 Mands Besætning. Den var blevet skudt ned af
en Jager, der havde “luret paa dem”, antagelig over Holbæk. Maskinen kom
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i Brand, og Besætningen forlod den i Faldskærm. Piloten som sidste Mand.
De faldt i Vandet, og han havde kunnet høre sine Kammerater synge og
fløjte, men Lyden blev svagere. Antagelig er de drevet ud i Kattegat. Pi
loten er Londoner, gift med en ung irsk Dame, og der er et 7 Mdr gammelt
Barn i Ægteskabet. Han syntes forbavset over, at Danskerne spaaede ham et
kortvarigt Fangenskab—efter hans Mening stod Krigen ikke foran nogen u
middelbar Afslutning. Om de flyvende Bomber fortalte han, at de anrette
de større Skade end dé store Bombardementer i 1940. De falder uregelmæs
sigt, men Nedslagene samler sig dog om et bestemt Byomraade, der nu er
evakueret.

Der foreligger endnu ikke positive Oplysninger om, hvormange Flyvemaski
ner, der blev nedskudt under de amerikanske Flyveeskadrillers Angreb paa
Esbjerg Lufthavn Søndag. Man ved med Sikkerhed, at hele Besætningen paa
den nedskudte amerikanske Bombemaskine blev dræbt. De fleste af Ligene
var ilde medtagne. Man iagttog i Esbjerg, at tre tyske Marineofficerer,
der saa Maskinen gaa brændende ned, gjorde Honnør, og derefter stod med
bøjet Hoved -en bemærkelsesværdig Demonstration i en Nation, hvis Ledere
beordrer faldne Flyvere begravet i Sække uden Ceremonier. To amerikanske
Jagerflyvere er, som omtalt af Dagspressen, reddet af Fiskere, men mere
end disse to er næppe skudt ned. Andre Iagttagelser drejer sig sikkert
om Maskiner, der dykkede. Amerikanerne fløj som Djævle. De gik ned i Spi
raler og rettede først Maskinerne op faa Meter over Jorden. Man saa dem
flyve under Telefontraadene Flere Maskiner angreb Forpostbaadene udfor
Esbjerg. De gik i Havn med Døde og Saarede. Paa et af dem blev Kaptajnen
og fire Mand dræbt. Tyskernes Tab ialt anslaas til 40 Døde og saa mange
Saarede, at de fylder det tyske Lazaret helt. Man har indlagt tyske Saa
rede ogsaa paa Sct Josephs Hospital og Kommunens Sygehus. De i Dagspres
sen omtalte tre dræbte Danskere er omkommet, da en Luftbombe blæste en
Gaard ved Lufthavnen bort. Denne Gaard var overtaget af Tyskerne, men der
var Bestyrer paa den. En anden Gaard lige udenfor Lufthavnen blev lige
ledes udslettet og en tredje Gaard er stærkt beskadiget. Kantinebygningen
blev blæst helt væk af en Bombe. Muligt er nogle danske Kvinder omkommet
her, men det er endnu ikke klarlagt. Der faldt 4OSprængbomber, deraf ad
skillige Raketbomber, paa Flyvepladsen, hvortil kommer 200-300 Brandbom
ber. Udenfor Pladsen faldt ca 25 Bomber, hvoraf en Del Forsagere eller
tidsindstillede, som spærrede Hovedvek 12 (efter Varde). En Bombe ramte
i Skiftesporet til et Sidespor indtil Lufthavnen. Jernbanetrafiken fra
Esbjerg nordpaa er stadig afbrudt paa Grund af Bomberne mod Banelinjen
ved Guldager. Der er sat tyske Pionerer ind. Esbjerg Brandvæsen nægtede
at rykke ud til Assistance i Lufthavnen, før efter Flyveralarmens Afslut
ning. Tyskerne blæste derfor hurtigt af. Hvad et dansk Brandvæsen iøvrigt
har at gøre paa en tysk Flyveplads, er lidt af en Gaade

En hel Del af Bladenes tvangsindlagte tyske Artikler -“gennem Ritzaus Bu
reau er udsendt følgende”- har i den sidste Tid været underskrevet XX.
Endelig et passende Pseudonym. Tyve~

Der advares mod fhv Tjener Simonsen, Bondegaarden i Hornbæk. Han er gaaet
ind i det tyske Politi som “Kriminalbetjent” og har deltaget i adskillige
Anholdelser. Han forsøger at hverve Folk, som gerne vil tjene Penge.

“Harlekin s Fødekarameller og Neptun Saltpastiller har p.t. en Præmieop
gave for Børn løbende. Hver Maaned uddeles Præmier paa 10 og 5 Kr og 4

Ruller Pastiller. De to Slikkerier udsendes af Værnemager-Firmaet Mølmark
Christensen & Co, Toldbodgade 13, saa Præmierne er fra Clearingkontoen.

Der advares mod følgende Beboere i Skjern, alle kendt som tyskvenlige:
Mekaniker Frederiksen, Joh.Beiter og Hustru, Musikdirektør Nielsen, Tele
fonforstanderinde Fru Poulsen og hendes Mand, Massør Bennedbeck og Hu
stru, Restauratør Pedersen, Banegaarden, Gdr Peter Juul, St Skindbjerg,
Hotelejer Pedersen, Grønlund, Damefrisørinden “Krølle”, og Sadelmager 0
E Nielsen.

For nogle Dage siden søgte Gestapo forskellige Steder at træffe Professor
Ege og hans Hustru. Ægteparret undgik dog lykkeligt at stifte Bekendtskab
med de Herrer, og begge er nu i Sikkerhed. Fra Eges Sommerhus har Gestapo
fjernet en Del Materiale vedrørende fuldt legalt Hjælpearbejde for Jøder
ne i Theresienstadt. Dette Hjælpearbejde er ledet fra Professorparrets
Hjem i Rockefellerinstituttet.

Gestapo har i Kolding anholdt: Kaj Bendt Christensen, Vestergade 22, Med
hjælper Finn Offer Ginisel, Lodsbybanken 24, J. Chr Krag, Strandvejen 28,
Mekaniker H P Christensen, Tøndergade 11 og Telegrafbud Uee Petersen
Finck, Hospitalsgaden 26. De sigtes alle for Overfald paa Dropskoger Ove
Schlegel, en berygtet Nazist, der selv erklærer, at han er “hemmelig Med
hjælper” hos det tyske Politi. Sagen har Interesse, idet i hvert Fald Me
kaniker Christensen og Telegrafbud Finck er Nazister og fhv SSmænd.

— I Silkeborg er en SS Mand, Gunnar Simm, blevet dræbt ved Revolverskud
i Restaurant Ny Hattenæs. Nærmere Detailler foreligger endnu ikke.

— I Hirtshals er alle tyskvenliges Ejendomme blevet overtjæret med Hage-
kors.

- Der var i Nat livligt Skyderi ved Industrigaarden, tilsyneladende uden
Aa rs ag.

- Gestapo har bl.a. anholdt Agnete Diemer, Gersonsvej 71, Vivika Hansen,
Heibergsgade 16, Frank og Johanne Albeck, Classensgade 29, deres Bror
Svend Aage Albeck, og Arkitekt Thøger Vilstrup, Gersonsvej 53. Tyskerne
har nu ogsaa meddelt, at den forsvundne stud polyt Svend Holm er deres
Fange. Han sigtes for Fordeling af illegale Skrifter.

Tyskerne har overalt i Landet skærpet Kontrollen med Mørklæ~ning. I Aar
hus har man flere Steder skudt ind gennem ikke mørklagte Vinduer, og i
København er Folk i hvert Fald i to dokumenterede Tilfælde anholdt for
“Verdunklungsgefahr”. Det drejer sig om en Studine, Odga Holm fra Ture
sensgade 11, og om en Købmand Holm Bertelsen paa Primulavej 36.

- Da de danske Politifolk i Gernersgadevagten udsættes for anonyme Tele
fontrusler etc, skal det her erklæres, at Gernersgadevagten gør et udmær
ket Arbejde, og at de danske Politifolk i denne fælles Udrykningskomman
do ved flere Lejligheder har reddet Landsmænds Liv og Førlighed ved Ind
skriden overfor tyske Soldater, SSFo1k og Schalburgfolk, ved Affyring af
Varselskud i Stedet for de af Tyskerne yndede skarpe Skud o.s.v. Der er
intet som helst om, at Gernersgadevagtens danske Medlemmer er tyskorien
terede. De er udpeget til Tjenesten. Undtagelse gøres dog for: Overbe
tjent 582 Skjoldager-Nielsen, Frederikssundsvej 103 St ty, Politibetjent
1081, Jacobsen, Tingskrivervej Nr 20 1. og Politibetjent 1298 5 C Hanno
ver Christensen, Haandværkerhaven 33 II. De har alle vist nazistiske Ten
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denser, og Hannover Christensen har været Partimedlem. Derimod er der in
tet som helst at udsætte paa Overbetjent Junge, der især har været ude
for Trusler.

- Lilly Elise Segermann, f. Jensen, Carl Laugesvej 54 St ty, er ansat i
det tyske Sikkerhedspoliti.

- I Haarby er en Lastbil, der besørger Kørsel til Beldringe Flyveplads,
afbrændt.

- I Korinth paa Sydfyn er 5 Ruller af den tyske Film “Den gyldne Stad”
røvet af Revolvermænd, I Næstved vistes i to Biografer den 28. om Aftenen
Lysbilledplade med Teksten “I Morgen bærer alle det danske Flag”. Publi
kum klappede. Operatørerne blev af bevæbnede Mænd tvunget til at afbryde
Forestillingen og vise Pladen. I Løbet af Natten opklæbedes i Byen mange
Plakater med danske Flag, og der uddeltes et stort Antal smaa danske Flag
med Paaskriften “29.August”. Næsten alle Næstveds Borgere bar dem i Gaar.
De to Minutters Stilhed iagttoges mønsterværdigt.

- En døvstum Maler, Harald Berendtsen, er i Helsingør af en ukendt Mand
blevet skudt i den ene Haand. Gerningsmanden er ukendt. Berendtsen er ik
ke politisk interesseret, hvad han vel ogsaa vilde have vanskeligt ved.

— Man mener i Aalborg, at det af Dagspressen mystiske Indbrud i Luft
værnskontorerne, hvor en Vægter traf 3 Revolvermænd, ikke er saa mystisk
endda. I samme Ejendom har en Vaabenhandler nemlig Forretning og Lager.

— Den tyske Soldat, som skød en ung Landmand ved Ringkøbing, var 16 Aar
og ude af sig selv af Skræk. I Aalborg har en tysk Soldat Natten til den
29. i Nervøsitet nedskudt en ung Pige, Husassistent Inga Sørensen, Sdr
Skovvej. Hun var paa Vej til sit Hjem. Den unge Pige har et alvorligt
Skudsaar i det ene Laar.

- Tømrer Leo Kaspersen, Egilsgade 6, som dræbtes af ukendte Mænd (omtalt
i Aviserne) var berygtet Stikker og bl.a. Skyld i, at Besætningen paa
Sandpumperen “Baldur” blev taget for Hjælp til Flygtninge.

- Den 17 aarige Helmuth Petersen, Wildersgade 67 II, er kommet til Skade
under Eksplosion, foraarsaget af kemiske Forsøg. Omtalt i Politirapport
og Rpch.”Avis”, og dermed bragt til Tyskernes Kundskab. Iøvrigt næppe no
get illegalt.

UNGARN: Den tyske Gesandt i Budapest, We ermayer, har indbudt Regenten,
Admiral Horthy til et Møde i Førerhovedkvarteret om Ungarns Stilling.
Horthy har meddelt, at han ikke kan forlade sit Land. Den ungarske Rege
ring er omdannet - af Tyskerne, og kun fire Ministre fra den gamle “gaar
igen”. Det menes at være de forleden afgaaede Naziministre. Situationen
iøvrigt uklar. Russerne har taget to af Karpaterpassene ind til Sieben
bUrgen og staar nu 15 km inde i Landet. Der er ringe Modstand. Store Par
tisanafdelinger opererer overalt i Ungarn, falder Tyskerne i Ryggen og
truer deres Forbindelseslinjer. Ved Klausenburg er disse Afdelinger ble
vet forstærket med russiske Faldskærmsafdelinger. De to af de tre tyske
Divisioner, som er til Raadighed, er placeret udfor Jernporten for at
hindre Opmarch af denne Indfaldsvej.

BULGARIEN: Den bulgarske Regering har besluttet at trække sine Besættel
sestropper tilbage fra Grækenland og Jugoslavien. Bulgarerne overleverer
deres Støttepunkter til Titotropper og tager tyske Fanger med sig hjem.
Dette er en af de allierede Betingelser for Særfred. Over Belgrads Radio

har Tyskerne udsendt Opraab til de tyske Tropper om ikke at overgive sig,
men Udrensningen i Bulgarien er allerede afsluttet.

ØSTFRONTEN: En russisk Kile støder mod Ploesti, hvor enkelte Støttepunk
ter endnu er i Tyskernes Hænder. Russerne har i Rumænien taget 165,000
tyske Fanger, mens Rumænerne har taget 14,000. Langs Sortehavskysten er
der stadigt Landsætninger. Constantza, den store Havn, som kan tage Oce
andampere, er fast i russisk Haand.

VESTFRONTEN: Amerikanerne rullede hele Marnestillingen op i Løbet af eet
Døgn. De kendte Bynavne fra Verdenskrigen dukker nu atter op i Krigsrap
porterne. Chalons og Soissons er taget. Rheims er stærkt truet. Amerika
nerne er 160 km fra den tyske Grænse og rykker stadigt frem. En Kile gaar
mod Verdun og Maginotlinjen. Tyskerne har beordret deres Tropper tilbage
til nye Stillinger langs Somme og Aisne, men ingen regner med, at man kan
stoppe Tilbagetoget før Rigsgrænsen. Fra Seine gaar de retirerende Tyske
re stik Nord gennem Picardiet i Haab om at redde sig ud. Ved Somme arbej
der Todt-Folk paa at bygge Befæstninger. Dalen mellem Valery og Abbeville
er sat under Vand, men det betyder ogsaa store Vanskeligheder for de
flygtende tyske Styrker. Tropperne fra Sydfrankrig søger stadigt op gen
nem Rhonedalen, hvis Højder er besat af Amerikanerne, der skyder Tyskerne
sønder og sammen. Mange Tyskere trækker~i Civil og flygter hjemad. Nord
for Rhonedalen “finkæmmer” Politiafdelinger Flygtningeskarerne, og Deser—
tører sendes til Østfronten.

DE TYSKE TAB: Den tyske Overkommando for Vestfronten har opgjort Tabene
siden Invasionen. Der er mistet 403,000 Mand i Døde, Saarede og Fanger.
Ifl allieret Opgørelse er Antallet af Fanger 243,000 Mand. 1,292 Panser-
vogne er gaaet tabt sammen med 460 Stkr svært Stormartilleri,l,lOO Stkr
middeisvært Artilleri og 25,000 Biler og Vogne, 5 tyske Panserdivisioner
og 11 Infanteridivisioner er ophørt at eksistere. Paa Grund af Faren er
alle højere Kommando- og Tjenestesteder trukket ind paa den anden Side
Rigsgrænsen.

ET LEY-ORD: Jo mere Panser, Artilleri og Materiel og jo flere Soldater,
de Allierede kaster ind i Kampen mod os, jo bedre for os. Hvis Paris ta
ges, vender vi tilbage og tager den een Gang for alle, skriver Dr Ley i
“Der Angriff”.

FØRERENS FLUGTMASKINE. I den store 6 Motores Messerschmidt-I’4äskine, i
hvilken Hitler vil flygte til Japan i sidste Sekund, er der~nu indrettet
et elektrisk Køkken, der kan servere varm Mad tre Gange under den lange
Flyvetur. Maskinen er iøvrigt ogsaa i Stand til at flyve til Argentina i
eet Stræk.

INGEN FREDSFØLERE: Paa den undelandske Pressekonference i Berlin blev i
Gaar spurgt, om det var rigtigt, at Tyskland søgte Fred gennem Formid
ling af en neutral Stat. Der blev svaret, at Føreren aldrig vilde indgaa
paa en Fred, hvis ikke de territoriale Gevinster, der er tilkæmpet med
det tyske Folks Blod, blev sikret for Tyskland.

ERSTATNINGSKRAV: Højere Partiembedsmænd har krævet den tyske Stat for Er
statningsbeløb paa sammenlangt 37 Mill Rigsmark. Det er Erstatning for
“Privatejendom”, de har mistet i Frankrig-d.v.s. stjaalet Gods, som nu er
givet tilbage til de rette Ejermænd.
FLYVENDE BOMBER: 14 Startramper for flyvende Bomber er nu erobret i Fran
krig.
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BEFRIELSESKOMITEEN ventes flyttet til Frankrig. de Gaulle vil omdanne sin
Regering paa bredere Basis, saa flere Medlemmer af Modstandsbevægelsen
vil blive optaget i den.

COMPIEGNE vest for Soissons vil antagelig blive erobret i nærmeste Frem
tid. Det var her, Tyskerne skrev under paa Verdenskrigens Vaabenstilstand
og her, Hitler lod Franskmændene ydmyge sig i 1940.

DIVISIONER fra Norge kæmper nu ved Seine.

SIDSTE.

Tyskerne har beordret al Færgefart i Øresund og Østersøen standset paa
Grund af “russiske Flaadebevægelser i danske Farvande”. Det drejer sig
sandsynligvis om U-Baade. En Aarsag, som ikke nævnes, er, at der i Nat
er kastet Miner som aldrig før i danske Farvande. Ogsaa Storebæltsover
farten er usikker. Under de meget store Overflyvninger, der skyldtes An
greb paa Kønigsberg og Stettin, er der styrtet flere endnu uidentificere
de Flyvemaskiner ned i Danmark, og fra velunderrettet Side hævdes det i
Formiddag, at der er kastet Bomber mod Aalborg Lufthavn. Med Sikkerhed
vides det, at der er styrtet tre Maskiner i Havet ved Sejerø, 2 i Øresund
udfor Helsingør, i i Vorup ved Randers, 1 i Hvam ved Hobro og 1 i Ove ved
Hadsund. Den Maskine, som faldt ned i Vorup foraarsagede en Katastrofe.
Fire Villaer styrtede sammen, begravende Beboerne i Ruinerne. Man regner
med 10 Dræbte og 12 saarede. 2 CBU-Kolonner arbejder i Vorup. Flere Ste
der er der faldet Sprængbomber paa aabent Terræn under Luftkampe, især
Syd for Hobro Station.

- Tre Revolvermænd har i Formiddag bortført Københavns Grundejerforenings
Formand, Ingeniør Snog Christensen, hvis videre Skæbne er ukendt. Man
haaber, det kun er en tysk Anholdelse

- Fra Repræsentant Georg Gath, Kraks Vejviser, har vi ad lange Omveje
modtaget følgende Erklæring: “Undertegnede Repræsentant ved Kraks Vejvi
ser, Georg Gath, erklærer herved, at jeg aldrig har tilhørt Nazipartiet
eller haft Berøring med dette eller med Schalburgkorpset. At jeg skulde
være i Besiddelse af flere Penge end dem, jeg tjener ved mit Firma som
Repræsentant, er fuldkommen grebet ud af Luften. M.H.t. at jeg skulde ha
ve modtaget mange Breve fra Schalburgkorpset, skal jeg for Fuldstændig
heds Skyld oplyse, at der for ca 6 Uger eller 2 Mdr siden tilsendtes mig
en Propaganda-Tryksag i aaben Konvolut, adresseret til Kraks Vejviser,
Nytorv 17, og denne Tryksag gik omg. i Papirkurven. Om Foranledningen
til, at denne Tryksag blev tilsendt netop mig, har jeg selvfølgelig ingen
Anelse.” En nærmere Undersøgelse har vist, at en ellers paalidelig Kilde
maa have troet paa falske Oplysninger, muligt udsendt fra nazistisk Side
netop for at skade. Inf.NN beklager i god Tro at have bragt Meddelelsen
videre, og beder de Blade, som har bragt den - ihvert Fald D.f.D. om at
berigtige. Sorteper maa gerne gives videre til os.

Specielt: 355. Adressen er rigtig.

- Der advares mod Fru Kaptajnløjtnant Bøving, hvis Mand i Sverige er god
nok. Fruen kommer meget i “Heidelberg” og inviterer gerne Folk hjem. Hun
menes set i Deutsches Eck og har haft Gestapofolk i sit Hjem. Under alle
Omstændigheder er hun mistænkeligt nysgerrig.

- En Bølge af Arrestationer gaar over Tyskland, Man arresteres f.Eks,
hvis man siger, at Paris er faldet. Man inkalder bl.a. ved at hente Folk

direkte paa Kontorer eller i Forretninger. I visse Byer, f.Eks Kiel er
der Samlesteder for de indkaldte. Man aner ikke her, hvad man skal stil
le op med disse Mennesker.

- Først Mandag Eftermiddag fjernede Tyskerne Ligene af 5 dræbte engelske
Flyvere ved Høgsholt udenfor Vejle. I Halvandet Døgn laa de paa aaben
Mark. To Flyvere slap med Livet. Den ene, som var saaret, blev kørt i Am
bulance til Vejle. Tyskerne prøvede at stoppe Ambulancen, men den kørte
fra dem.

- Under den store Hede- og Plantagebrand ved Grove (omtalti Aviserne)
sprang Minefelterne ved Gedhus, en Afdeling af Karup Flyveplads, i Luf
ten. Eksplosioner kunde høres i Viborg hele Torsdagen og Fredagen. En
stor Monteringshal maatte rømmes paa Grund af Varmen, men den brændte ik
ke.

- De jydske Landeveje er blevet usikre at køre paa. 27/8 blev en Lastbil,
tilh. Maskinhandler A Flensborg, beskudt ved Videbæk. Flensborg, 3 Passa
gerer og en lille Dreng, søgte Dækning i Tide. En Personbil paa Vej til
Holstebro, ført af Proprietær Einer Hansen, Aarslevgaard ved Brabrand,
blev skudt i Brand. Føreren sprang ud i Tide og søgte Dækning i en Lande
vejsgrøft.

- I Søndergreen ved Skarrild styrtede Søndag en 4 Motorers Bombemaskine
ned paa en Mark. Ildskæret kunde sespaa Gaderne i Herning. Man fandt 7
forkullede Lig.

-SÆRMELDINGER: Hilsen til Ingolf og Stefan fra Hans - Hilsentil Johanne,
Jens, Thorkild og Sara.

- Radiokommentatorerne Jespersen og Bjørnvad er afskediget pr l.Septem
ber. Tak

- Boghandler Jørgen Halkjær, Østerbrogade 54, er i Gaar blevet arreste
ret. Han havde pyntet hele sit Vindue med HC Branners Bog: “To Minutters
Stilhed”....

- Der var i Aftes tilrettelagt et~Baal i Jægersborggade. Det blev dog ik
ke tændt. Dansk Politi arresterede “Brandstifteren”.

- Tysk Bil K 2767 og Mand med Maskinpistol blev i Morges iagttaget ved
Ejendommen Fredericiagade 16.

- Belysningsvæsnets Kommandostation og Hovedkontor er hver Nat ved Mid
natstid besat af bevæbnet Ordenspoliti, som skal sikre mod Overrumpling
under Vagtafløsning.

- Paa Vesterbrogade sang Mængden efter de 2 Minutters Stilhed i Gaar
spontant “Der er et yndigt Land”. Den katolske Kirke i Stenosgade begynd
te først sin Middagsringning 2 Minutter over 12 i Stedet for som altid
ellers Klokken 12. SLUT.
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Der henvises til Dagspressen med Hensyn til følgende “illegale” Nyheder:
Drab paa Fabrikant Nyhave Christensen, Odense, Eksplosion i Værnemagers
Røgen i Grenaa, Afhentning af Bohnstedt—Petersens Bil, og Bombeattenta
tet i Rønne. Episoden ved Mosede Toldstation er tidligere i rigtig Form,
omtalt af os, Drabet paa SS Manden Gunnar Slim, Silkeborg, ligeledes. Til
Meldingen og Nyhave Christensen er kun at Føje, at han var Stikker og
tilknyttet Schalburgkorpset. Han havde et særligt Passerkort, udstedt af
ObersturmbannfUhrer K B Martinsen. Da Drabet fandt Sted, havde han sin
Pistol fremme, men han naaede ikke at bruge den. Han er skudt med otte
11,5 mm Patroner.

Meddelelsen om den illegale Biograforestilling maa korrigeres. Der er Ta
le om een, ikke to Begivenheder, og det er Foreningsbiografen, Sorrento
vej 42, som er Skuepladsen. Fru Sandberg er ikke impliceret, hvorimod Di
rektør Sandberg blev arresteret. Blandt de arresterede er, foruden de
nævnte, en Hr Lunding, og en Broder til Direktør Asger Nielsen med sin
Hustru. Desuden er en Mand ved Navn Sylvest taget ved den Lejlighed.

I Gaar Kl 14,50 trængte to unge Mænd ind i Tobaksbeskatningen for at af—
væbne Vagterne. Det mislykkedes. Gerningsmændene undslap.

Værløse Flyveplads blev i Gaar angrebet af to allierede Maskiner, sand
synligvis Mosquitos. Dette Angreb foranledigede Alarmtilstanden i Køben
havn. Maskinerne dykkede ned over Pladsen og skød 3 tyske Maskiner i
Brand. To danske Arbejdere og 1 Tysker blev dræbt. De danske Arbejdere
blev sendt hjem, da Tyskerne frygtede et nyt og større Angreb.

Der var atter i Gaar Uniformsrøveri fra CB. Dennegang var det CB-Brand
væsnet, det gik ud over. En CB Brandmand blev lokket ind i en Trappegang
i Nrdr Frihavnsgade for at give to Mænd Ild. De holdt ham op og tvang ham
til at klæde sig af, hvorefter de forsvandt med Uniformen.

Der har i gen været Bil røveri hos Andersen & Martini, Gl Kongevej 4. Nogle
Mænd kom ind i Aftes ved 21,45 Tiden. En af dem sagde:”Nu er vi her igen
Vi skal have en af Schalburgkorpsets Vogne”~ De tog derefter en Chryst
ler, en Del Benzin og to tyske Numerplader. Vagtmanden blev laaset inde
og først befriet Kl 0,15.

Der var Razzia i “Mayfair” i København i Aftes. Man tog samtlige Gæster,
en halv Snes Mennesker, deriblandt en dansk Politimand, med sig til Legi
timationskortkontrol.

Trods 11 Aars Nazisme er der endnu Tyskere med Ære i Livet. 29.August
kommanderede en tysk Officer, der ned sin Afdeling marcherede paa Strand
vejen, Holdt, da Sirenerne lød Klokken 12. Han lod Mandskabet taget
Staalhjelmene af, og iRetstilling, med Staalhjelmene i Haanden, stod hele
Afdelingen stille, mens de 2 Minutters Stilhed blev iagttaget.

Det kan nu røbes, at Gestapomanden Walther Rohde, der blev myrdet af sine
egne den 28.August, var en af de ganske faa Gestapomænd, som har opført
sig hæderligt. Han viste Forstaaelse og Tolerance uden at overtræde sin
Embedspl-igt og søgte paa mange Maader at mildne Kaarene for de arrestere
de. Under Strejken ledede han Besættelsen af et. Par Gasværker, og han gav
da strenge Ordrer om, at der ikke maatte skydes. Paa Grund af sin Hold
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ning vilde Rohde være blevet sikret af Frihedsbevægelsen under det kom
mende tyske Sammenbrud. Intet Under, at han var et velegnet Offer, da der
skulde provokeres.

Svar til flere Abonnenter, der spørger, om vi egentlig ikke tror, Tysker
ne læser Information-Nordisk Nyhedstjeneste:

-Jo, naturligvis tror vi det Vi kunde saamænd lige saa godt sende Brev
direkte til Shellhuset, men hvorfor skal de Herrer ikke have lidt Ulej
lighed. En af Grundene er den, at Abonnenter, som gaar under Jorden, ofte
glemmer at give os Besked, saa vi i Perioder sender direkte til Gestapo.
Det generer dog ikke vor Nattesøvn, specielt, da de Herrer i Forvejen ud
mærket ved, hvem Afsenderen er. De mangler blot Besked paa, hvor han bor.
Ogsaa Postvæsnets Personale læser i stigende Grad disse Nyhedsbreve. Det
henstilles til de Herrer at lægge Brevet tilbage og at skrive en ny Kon
volut, naar de i Nysgerrighed har beskadiget den gamle altfor meget. Tak

En af de tyske Artikler i Dagspressen var forleden underskrevet med Nav
net Vald.Larsen. Den kendte Ingeniør af dette Navn (Vald.Larsens Metal-
værk) har ikke kunnet faa Lov at gøre opmærksom paa, at han ikke har
skrevet for Tyskerne, og han har saa grebet til den Udvej at avertere:
Vi fremstiller alle Jern- og a.Metal— men ikke Avis-Artilker

Som omtalt blev der 27.Aug. malet Tjære-Hagekors paa Huse, tilhørende
Folk, der har haft Samkvem med Tyskerne i Hirtshals. Natten til den 29.
August var en Tjærekolonne atter ude. Politiet kom i Ildkamp med ti Tjæ
remænd, og det viste sig, at det var to Marinevægtere, som var ude paa
lidt provokation~ De Plakater, der blev sat op i Hirtshals med Opfordrin
ger til Strejke, var affattet paa et Miskmask af daarligt Dansk og ube
hjælpsomt Tysk~

Den første Melding om Katastrofen ved Vorup viste sig ukorrekt. Det var
en Bombe og ikke en nedstyrtet Maskine, som foraarsagede Villaernes Sam
menstyrtning. Antallet af Dræbte er, som meddelt i Dagspressen, 6 og ikke
som først antaget 10.

En Forvalter har paa Kliplev Mark ved Graasten fundet Liget af en engelsk
Flyver i en Tørvegrav. Flyveren er bogstavelig talt i Faldet gaaet ned i
den bløde Tørvejord, der har lukket sig over ham. Hans Faldskærm havde
ikke udfoldet sig. 29.Januar styrtede en engelsk Flyvemaskine ned paa
Kliplev Mark.

Man har nu nogenlunde Oversigt over Skaden paa Esbjerg Flyveplads. Den
store Hangar er reddet, men en mindre er ødelagt sammen med Kantiner, Ba
rakbygninger etc. Selve Pladsen ligner et Maanelandskab. 5 tyske Jagere
ødelagdes paa Jorden. Flere Kanonstillinger fik Fuldtræffere. De britiske
Raketbomber har knust endog en meget solid Kanonstilling. Gaarden Solbak
kegaard, som jævnedes med Jorden, bestyredes, som omtalt i Dagspressen,
af Willy Nagel, en Tysker, der i mange Aar har arbejdet i Esbjerg, indtil
hart blev Storopkøber for Værnemagten. Den dræbte 22 aarige Karoline Kyl
ling hørte som Feldmadras til Flyvepladsens Inventar. Den dræbte Wilh.
Friedrichsen fra Haderslev var en 73 aarig Hjemmetysker, som var paa Be
søg i Lejren. Der er siden Søndag leveret 30 Ligkister til Tyskerne. Man
regner med, at der er flere Lig under Ruinerne, Jernbanelinjen blev far-
bar ved Middagstid 29.ds.

Politimesteren i Esbjerg har efterlyst Kutteren “Elinor”, der gik paa Fi
skeri l6.Aug. Saavidt vides, er den i engelsk Havn. Man siger i Esbjerg,
at den havde Flygtninge ombord, da den sejlede....

To unge Mænd, Jes Oluf Vind Nielsen og Chr P Mathiasen, Oksbøl, har faa
et 4 og 6 Mdrs Fængsel ved tysk Krigsret. De havde drevet Jagt i en Plan
tage ved Oksbøl, og den benyttes som tysk øvelsesplads -med meget store
Ti dsmel lemrum.

Tyskerne forsøgte i Esbjerg at ødelægge Mindehøjtideligheden 29.August
ved at blæse Luftalarm uden Grund 4 Minutter i 12. Den varede 19 Minut
ter.

28.Aug. søgte en tysk Officer i Struer at provokere Strejke ved at true
Direktøren for Svineslagteriet med, at han vilde opstille Skyts udenfor.
Slagteriet og aabne Ild, hvis nogen forlod Slagteriet den 29. Han kræve
de Navne og Adresser paa de ca 150 Slagteriarbejdere, og da Direktøren
nægtede at give ham dem, truede han med at lade ham arrestere for Sabota
ge~ Med Arbejdernes Samtykke blev Navnelisten saa udleveret. Officeren
stillede samme Krav paa Postkontoret og Jernbanestationen. Han fik at vi
de, at der ikke vilde blive strejket, b~lot han undlod at opstille Vagtpo
ster. Dagen forløb roligt i Struer, de 2 Minutters Stilhed blev her, som
overalt i Landet, nøje iagttaget. Det var noget af en Oprejsning eftér
den mislykkede Strejke i Struer, En Undersøgelse har vist, at denne
Strejke overhovedet ikke var organiseret, men blot sporadisk fremkaldt af
anonyme Telefonopringninger fra et Par Lærlinge, som gerne vilde have en
Fridag~ Den provokerende Officer i Struer hedder iøvrigt Andersen. Han er
Sønderjyde~ Han optræder ustandseligt ubehersket. Forleden truede han med
at skyde Byens Kæmner, hvis han ikke øjeblikkeligt fremskaffede en Teg
ning af en af Byens Skoler. Tyskerne har, skønt de er blevet færre, be
slaglagt alle Struers tre Skoler. 1100 Skolebørn maa undervises i 14 pri
vate Lokaler i Sturer og Nabobyen Gimsing. Byens Missionshus, en af de
største Restauranter og ca 15 Lejligheder er beslaglagt i denne By, der
i Forvejen har Bolignød. Tyskerne viser mange Tegn paa Nervøsitet. Saale
des skyder de i Struer- som i Aarhus - mod ikke tilstrækkeligt mørklagte
Vinduer. At deres egen Mørklægning som altid er en ren Parodi, er en Sag
for sig Under Luftalarm forleden Nat lod en Tysker et helt~Selskab slæbe
ud af en privat Lejlighed, hvor de havde sunget danske Sange, Han be
skyldte Selskabet for at have sagt Holz MauH. men løslod alle efter at
have raset i et Kvarters Tid.

Da alle Stikkerdrab til sin Tid skal klarlægges af Politiet, bør man u
tvivlsomt i den Slags Sager allerede nu - naturligvis anonymt - tilstil
le Politiet Bevismateriale. Det bør f.Eks ske i Sagen “Søren”, der er et
Skoleeksempel paa Stikken, idet det her drejer sig om en Mand, der for
raader sine egne Kammerater. Ligeledes bør Sagen om Kai Kiørup, der blev
stukket ned med Knive for kort Tid siden, nærmere belyses. Hans Nærmeste
bestrider Rigtigheden af, at han skulde være Stikker, og erklærer, at han
aldrig har haft Penge til sin Raadighed. En anden Mand fra samme Pensio
nat er ansat hos Tyskerne og har gaaet Vagt foran Shellhuset. Oa Fejlta
gelser selvsagt maa være udelukket, bør man give Politiet Bevismateriale
til Sagens Opklaring. Det kan i disse politiske Sager, hvor Drabsmændene
ikke har personligt Motiv, meget let ske, uden at noget Spor fører tilba
ge til dem.
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En Kvinde blev i Søndags slaaet ned paa Jernbanestationen i Thyregod af
en tysk Soldat, som mente, at hun havde spyttet efter ham - Endnu Tirsdag
var Ligene af de 5 engelske Flyvere, som Natten til Søndag dræbtes uden
for Vejle, ikke blevet fjernet. De dybt rystede danske Beboere har i Nat
tens Mulm og Mørke, under Fare for at blive skudt af de tyske Vagtposter,
fjernet Ligdele. som laa strøet over Marken, og sørget for, at de blev
begravet

De to tyske Desertører, som optraadte paa Horsensegnen, hvor den ene
dræbtes af dansk Politi efter Røveri, er identisk med de to Mænd, som
forleden Nat stjal en Droske i Fredericia.

Der advares mod den 65 aarige Aldersrentenyder Henrik Arent, Østergade
46, Struer. Han er tysk gift, taler Tysk, og færdes meget med Tyskere.
Han bruger mange Penge. Videre advares imod Skræder Victor Christensen,
Darumvej 83, Esbjerg. Mistænkt for Stikkervirksomhed, og imod en køben
havnsk Fiskeeksportør, Kaj Christiansen, p.t. Vejle. Han har udgivet sig
for tysk Politimand, og han har i hvert Fald tyske Forbindelser.

Tyskerne i Aarhus var splittertossede Natten til den 29.ds. I Løbet af
Mandagen var et endog betydeligt Antal Tropper kommet til Byen, og de ny
ankomne marcherede syngende gennem Gaderne. Om Aftenen gik de i Flokke
paa 30 Mand gennem Gaderne, syngende Kanons, som de ikke kunde. Det lød
som fulde Folk paa Vej hjem fra Skovtur. Om Natten skød de flere Steder,
navnlig i Parken omkring Den gamle By, der i den sidste Tid har været un
der stærk Bevogtning og Sikring af Projektørlys. Kl 20 fandt Tyskerne ud
af, at “Royal” og “Regina” var truet af Bombemænd. Royals Gæster tog det
roligt, men Regina lukkede sine Gæster ud. Bykommandanten mente, der var
Opløb, og han blev opskræmt. (Tyskerne holder til paa Royal og Regina).
Kl 23 mente den konstituerede Politimester Glente, der har gjort sig be
mærket ved et bombastisk og uklogt formet Beroligelsesopraab i Bladene
før den 29.August, at Royal vilde springe i Luften. Saa endelig gik Gæ
sterne. Der sprang ingentin. Tyskerne bevogtede begge Hoteller hele Nat
ten. Man frygtede Razzia, og talrige Mennesker sov ude, blandt dem hele
Byraadet. Der skete intet.

Gestapo har krævet, at Randers Kommune skal betale Erstatning til Folk,
som led Overlast under Strejken. Købmand Gram Lorentzen skal have 60,000
Kr. Byraadet har nægtet at betale Pengene. Under Urolighederne arrestere
de dansk Politi udenfor en ødelagt Villa to agressive Tilskuere, som bag
efter viste sig at være Gestapofolk~ Denne Fangst var ret betydningsfuld,
idet dette Udslag af dansk Foretagsomhed overbeviste Lederen af Gestapo
i Jylland, Schutzmickel, kaldet “Beskyttelsesmikkel”, om, at Politiet ik
ke tog valent paa Begivenhederne, som han oprindelig mente. Han opgav en
Plan om at overtage Polititjenesten i Randers En lokal Nazist, Øster
gaard, har truet Købmand Stinus Andersen med at fylde ham med Bly, hvis
han ikke betaler Erstatning til Nazisterne for ødelæggelser under Strej
ken. Samme Østergaard oplyste, at alle Byens Nazister er blevet bevæbne
de. Tysk Politi har opgivet Navnene paa en halv Snes unge Mennesker paa
17-18 Aar, som man kræver straffet for Deltagelse i Urolighederne. Dansk
Politi har derefter anholdt dem.

I Viborg er der Natten til den 29. slaaet Ruder ind hos Bagermester Mei
er, St Mikkelsgade og hos Tyskerkøbmanden Friis, St Hansgade.

Amtslæge Kirial, Randers, var forleden Nat i Livsfare. Da hans Telefon
ringede, tændte han Lys uden først at mørklægge. En tysk Soldat knaldede
en Maskinpistolsalve ind gennem Vinduet, dog uden at ramme Amtslægen. Da
Soldaten var beruset, blev han anholdt af Feldgendarmeriet.

Overalt har man i den frie Verden mindedes det kæmpende Danmarks Dag 29.
August.

Christmas Møller udtalte i sin Tale bl.a. “Om Danmark snart bliver befri
et igen da har vi Danske Ret til at sige at det skete ved vort eget Ar
bejde.. Vi faar ikke Friheden foræret som en Gave, den vil være tilkæm
pet af Folket.. Ja vi vil selv bestemme, som Folket og dets Ledere selv
bestemte den 29.August. Nejet der er netop saa bærdifuldt fordi det var
det velovervejede og beslutsomme Nej, ikke et tilfældigt.”

Moskva Radio udtalte “Den Plet som Scavenius satte paa Danmarks Ære ved
mod Flertallet af det dansk Folks Vilje at afbryde den diplomatiske For
bindelse er nu blevet afvasket... Det kæmpende Danmark vil først nedlæg
ge Vaabnene naar den nationale Selvstændighed er tilbageerobret. Først
da vil det danske Folk igen kunne glæde sig i et frit Land hvor Folkets
Vilje er Landets Lov”.

Hjemmefrontens Radio sagde “Der kan ikI~e herske nogen Tvivl om at den
29/8 Danmarks største Nationaldag”.

Terkel M. Terkelsen “Alle der har set det som deres Opgave at bringe Dan
mark helt paa Linje med de forenede Nationer, maa se tilbage paa det
svundne Aar med en Følelse af dyb Taknemlighed... Det danske Folk har
fastholdt Beslutningen fra Augustdagen”. Til Slut omtalte han med Begej
string de 2 Minutters Stilhed, “en Téknik der utvivlsomt kan benyttes i-
gen med samme straalende Resultat”.

I New York fejredes Dagen bl.a. af The Common Council forAmericanUnity.
Den danske Oplæser Poul Levsac medvirkede. Der blev talt om Strejkerne
og om hele den danske Modstandsbevægelse. Der bragtes en Hyldest til Kon
gen.

I Stockholm fejredes Dagen af den danske Koloni i Stadshuset. Tilstede
var diplomatiske Repræsentanter for de allierede Nationer og for den
svenske Regering og Rigsdag. Der indledes med en Prolog af Otto Gelsted,
hvorefter Professor Hurwitz talte og sluttede med at sige ‘~16OOO frie
Danske hilser gamle danmark med et 3foldigt Leve”. En danske Industrimand
gjorde Rede for Sabotagen og den politiske Udvikling i Danmark. Flere
talte bl.a. ogsaa Repræsentanter for de norske og svenske Fagorganisatio
ner. Der sendtes Hilsener til de frie danske Gesandter.

Ved Aarsmødet i London i “De frie Danske i Storbritanien og Nordirland”
talte Christmas Møller og mindedes de faldne, Sabotørerne og de øvrige
Patrioters Indsats. Man sluttede med at sende en Hilsen til Danmarks Fri
hedsraad.

I Hjemmefrontens Radio spilledes en ny March “Danmarks Frihedsmarch”.

Det danske Raad i London har sendt følgende Hilsen hjem fea “Frit Dan
mark” paa Færøerne “Paa Aarsdagen for 29.August er vore Tanker hos Lands
mænd derhjemme. Den sidste Tids Begivenheder overbeviser os om at den Dag
er nær da Danmark vil blive befriet ved de allierede store Sejre og de
danske Patri-oters tapre Indsats.
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SÆRMELDINGER Hilsen til Ingolf og Stefan fra Hans
Hilsen til Johanne, Jens Torkild og. Sara.
Hilsen til Familien Walther og Marie..

Christmas Møller hyldede i en Tale Kongen gennem en Tak for det Forbille
de han har givet os alle.

VESTFRONTEN: Generalfeltmarskal Model har afløst von Kluge, der haved
kritiseret Hitlers Dispositioner særlig Modoffensiven ved Mortain. Han
blev derefter kaldt til Førerhovedkvarteret og er ikke vendt tilbage. Mo
del er den 3. øverstkommanderende og et villigt Redskab i Førerens Haand.
von Kluge holdt en Rekord paa 38 Dage.

Rouen og Rheims er faldet og Amerikanerne har overskredet Aisnes. De gaar
mod St. Quentin og den belgiske Grænse. Kilen mod Beauvais gaar mod A
miens og Somme. Hele Nordøstfrankrig trues med Afskæring, og man staar
kun 140 km. fra SaarbrUcken. Marnestillingerne ligger nu langt bag Fron
ten.

I Nordøstfrankrig er Marquistyrker gaaet frem til Modstand. Le Havre er
helt afskaaret og Tropperne staar 40 km. Syd for Dieppe. Paa den østlige
Seinebred staar endnu Rester af den 4. Infanteridivision og venter paa
Tilintetgørelsen. Det er betydningsfuldt at notere at Tyskerne trækker
sig saa hurtigt tilbage at de ikke kan na at minere Vejene eller sprænge
Broerne.

Bournai er befriet og Tropper har naaet Beauvais en Marseille.

RUMÆNIEN. Det er nu kun et Spørgsmaal om Dage naar hele Landet er renset
for Tyskere. Derefter kan man regne med et Angreb paa Ungarn af russiske
og rumænske Tropper. Oljebyen P loesti er faldet og Russerne har naaet
den bulgarske Grænse ved Dobrudja ligesom russiske Kanonbaade opererer
paa Donau. Mod Nord er vigtige Pas erobret.

UNGARN. Russiske Pansertropper naar stadig længere ind i SiebenbUrgen,
der er blevet erklæret for rUckwärtiges Heeresgebiet. Ungarn har anmodet
Tyskland om Troppeforstærkninger, men faaet Afslag. Ved Jernporten er der
for faa Tropper til at gøre virkelig Modstand. Ungarske Tropper har besat
Jernbanerne for at sikre dem mod Partisanerne, men Generalstrejken truer
stadig. Man beklager i Tyskland at det ikke er truffet Foranstaltninger
overfor Fagforeningerne.

SLOVAKIET. Der er aabent Mytteri i den slovakiske Hær, ledet af Office
rerme. De har erklæret Regeringen for afsat, Tiso talte i Aftes i Radio
og lovede Oprørerne og Partisanerne Straffefrihed hvis de overgav sig.
Derimod har den tyske Overskommanderende givet Ordre til at skride ind
med haard Haand. Mytteriet truer bl.a. øvreschlesien. Der er aaben Kamp
paa 4 Steder i Landet.

BULGARIEN. En Fredsdelegation er ankommet til Cairo for at modtage Betin
gelserne. Rømningen af Serbien og Grækenland fortsætter. Alt Materiel til
de tyske Tropper i Grækenland og paa Kreta er beslaglagt af Regeringen.

ITALIEN. øst for Florens staa de allierede kun 3 miles fra Decomano.

UDENRIGSMINISTER HULL udtaler at der træffes Foranstaltninger til at hin
dre de tyske Krigsforbryderes Flugt til neutrale Lande.

BIRMA. De allierede har naaet Chindwin-floden.
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WARSZAWA. Blandt det senest erobrede Bytte er der 40 Gasgranater.

Arresteret af Gestapo: Karl Gustav Mortensen, Hesseløgade 13, Mogens
Hjelm Petersen, Hulgaardsvej 5, Jens Andersen, Skovbogaards Alle 10, og
Ejvind Mortensen, Thorsgade 11, alle Kbhv.

- I den Lastbil, som blev efterladt ved Roskildevejen efter Angrebet paa
Kraghave Blokpost, fandtes tyske Staalhjelme, som var malet sorte og for
synet med Dannabrogsflag paa Siderne

- Tyskerne har overfor Udenrigsministeriet rejst Krav om at faa Brødfa
brikerne i Odense, Aarhus og Aalborg udleveret. Man ønsker den tyske Vær
nemagts Forsyninger sikret under alle Forhold, og man hævder, at Kvalite
ten af det Brød, der leveres Tyskerne, er saa ringe, at man ikke mere vil
finde sig i det. Forhandlinger er i Gang.

- Værnemageren Næsted Nielsen, Skanderborg, er blevet nervøs og flytter
fra Byen. Han har købt en Gaard paa Djursland. Da man fortalte ham, at
han sikkert ogsaa vilde blive fundet der, svarede han: Ja, der bliver
maaske ikke andet for end at tage med d e m sydpaa. -Rigtigt opfattet~

- Natten til Mandag var der paa hvert andet Hus i Skanderborg opklæbet
Plakater med Frihedsraadets Opfordring~ til Ro og 2 Minutters Stilhed. De
fleste af dem blev hængende hele Dagen. Tyske Soldater læste dem ivrigt
og tilsyneladende bifa1dende~

- “Fæstningen Skanderborg” er et Fata morgana. Der er kun et Par Hundrede
tyske Soldater tilbage, og de fleste af dem er invalide, lasede og med
tagne. Af Skyts findes ved “Sølund” kun to mindre danske Kanoner, der kan
bruges til øvelser. Af de planlagte 9 Betonbunkers er kun tre Bygget. Der
er i den sidste Tid ført Masser af Stangjern bort fra Skanderborg. Staben
fra Sølund menes flyttet til Ry, hvorfra den i Morgen skal til Tyskland.
Den afløses af Kvinder Et Led i Totalmobiliseringen. Som Kommandant for
“Fæstningen” var oprindelig udnævnt General Nielsen. Han blev sendt til
østfronten. Den nuværende Chef hedder Schwarbedisse. Hans Stabsofficerer
er Majorerne Forde, Gøtsche og. Thyssen (den sidste er Sønderjyde og har
været dansk Officer~)

— Direktør Tage Debois Laursen, Bloms Fabriker, Skanderborg, er frigivet
efter 15 Dages ensom Arrest. Han tabte 20 Pund i de 15 Dag~ og er nerve
nedbrudt.

- Der var givet Ordre til Arbejdsnedlæggelse i Marine- og i Krigsmini—
stenet, men da Forholdene udviklede sig, som de gjorde, blev den tilba
gekaldt. Alle Institutioner under de to Ministerier arbejdede den 29.Au-
gust.

- En tysk Soldat har i Hornbæk Plantage overfaldet en 73 aarig KvindeHun
raabte: Saa se dog paa mig~ Jeg er Bedstemoder Hun slog ham i Hovedet
med sin Paraply, til han flygtede.

- Fre flere Steder i Jylland rapporteres, at Tyskerne er ophørt med at
betale Leje af Grunde, de har lejet til militære Formaal. Sine Steder
kræver de endog Lejen tilbagebetalt.

- Hr Oderwald-Lander har sendt Aarhus Politi en Lægeerklæring, som siger,
at han maa holde sig i fuldstændig Ro indtil videre. Forhaabentlig gælder
den ogsaa hans Arbejde som Stikker.
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Venner af den ungarske Konsul Thygesen har udsendt Erklæringer om ham.
LRS Sigurd Bruun karakteriserer Thygesen som “en god dansk Mand,, der ikke
har beskæftiget sig med Politik, der kunde skade danske Interesser”, og
den ordførende Mester i Sct Andreas Ordenen, Apoteker Lind, siger, at
Thygesen “som den gode danske Mand og Frimurer, han er, har udført et be
tydeligt Arbejde saavel indenfor Logen som ved Tilsyn med Hjemmet “Can
tas” i Rungsted. Bankdirektør Marckman-Hansen siger, at han kender Konsul
Thygesen, “som jeg i alle Forhold har lært at kende son en loyal og god
dansk Mand”.

Da de tre Kautionister er allnight, faar man vel lade Konsulen i Fred,
selv om de Beskyldninger, der er rejst mod ham og hans Familie, ikke di
rekte imødegaas.

Hos Firmaet Eckhardt i Boldhusgade, Kbhv, røvede Revolvermænd i Aftes 63
Ris Papir. De paalagde Arbejderne og Direktøren først at slaa Alarm Klok
ken 20. Alarmeringen skete præcis 1 Minut over 20...

Der er intet Nyt om Snog Christenseneller hans Bortførere, som ganske gi
vet skal søges i Shelihuset eller Schalburglogen. Man mener i indviede
Kredse, at Kidnapning er Gestapos nye, hemmelige Vaaben, der skal afløse
Clearingmordene. Kendte Personers totale Forsvinden under mystiske Om
stændigheder vil virke mere skræmmende end Mord idet Fantasien faar frit
Spillerum med Hensyn til de Ulykkeliges Skæbne. Man bør spørge Hr Boeven
siepen, hvor han har gjort af Grundejerforeningens Formand.

Gestapo anholdt 29.ds. hen under Aften paa Esplanaden Kaptajnløjtnant
Eigil Henrik Jacobsen, Kastelsvej. Anholdelsen formede sig som en Bort
førelse. Kaptajnløjtnanten raabte forgæves om Hjælp.

Den tidligere Redaktør af National Studenteraktion, cand jur Per Borum,
gift med en tysk Blitzmädel, er ansat i Statens civile Luftværn.

Gestapo har arresteret en ung Mand, Mogens Goosmann, sammen med 14 andre
Unge, deraf flere fra Godthaabsvej-Sallingvejkvarteret i Anledning af
lidt Rudeknuseri i en Kaffebar paa Godthaabsvej. Flere af Fangerne er
Skoledrenge. Der er advaret paa alle Distriktets Skoler.

Gaardmusikanter har i den sidste Tid forlystet Københavnerne med franske
og amerikanske nationale Melodier, fremforalt Marseillaisen. Folk hilser
med Haandklap Bravoraab og mange Penge, men hvis Gaardmusikanterne vil
undgaa at blive anholdt af Tyskerne, skal de holde op, mens Legen er god.
Der er givet Sheilhuset Rapport om dem....

Iskagemanden Godtfred Andersen, Skodsborggade 17, er arresteret. Gestapo
paastaar, at han har givet illegale Blade i Tilgift til Iskagerne.

Tyskerne tog i Dagene op til 29.August Stikprøver af Posten over Store
bæl t.

Hagekorsflaget, der længe har vajet over Skjoldborgs Hus, som var blevet
solgt til en af de værste Værnemagere i Himmerland, “Direktør” Bjerre
gaard, Nørager, er nu atter forsvundet, idet Bjerregaard har solgt Huset.
- Købmand Møller, Løgstør, tjener store Penge ved at stille Kran og Kaj-

plads til Raadighed fot Tyskerne, der pumper Sand ved Livø til Flyveplad

sen ved Lunde paa Nordfyn.

Haandværkerforeningen i Fredericia er overtaget af Tyskerne. 600 Mand ty
ske Tropper anjom til Byen den 28.ds.

En stædig Handelsrejsende vakte den 28, om Aftenen Jubel paa Fredericia
Banegaard. Han blev overfaldet af en Gefreiter, da han gik gennem e tysk
Waggon, men indlod sig i Slagsmaal med Tyskeren. Da han blev smidt ud,
gik han paa igen, og de rullede rundt paa Perronen. En overordnet Jern
banemand fastholdt overfor en Banegaardsofficer, at det var den Handels
rejsende, som havde Ret. Men Gefreiteren fik en Overhaling, gennemførte
den Handelsrejsende sin Spadseretur gennem den tyske Waggon~

Maskinmester Klitbo, Rørdal, har modtaget Meddelelse om, at hans Søn
Knud, der var ansat paa A/S Jernkontoret i København, er blevet dræbt
“under Flugtforsøg”. Han er i Fredags under et Forhør sprunget ud fra 4.
Sal i Shelihuset Hans Anholdelse i Torsdags er tidligere omtalt.
Klitbo blev 29 Aar gammel.
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Danmarks Frihedsraad har sendt General de Gaulle følgende Hilsen:

“Danmarks Frihedsraad sender en begejstret Lykønskning til General de
Gaulle som Repræsentant for det franske Folk, der nu Side om Side med vo
re store allierede befrier sig for de tyske Lænker. Befrielsen af Paris
har vakt stor Jubel i Danmark, hvor vi beundrer den storslaaede Disciplin
og Slagkraft hos de franske Indenrigs-Styrker, som vil være et stort For
billede for os”.

General Eisenhowers Erklæring om, at de Allierede vil gøre alt for at
hindre Tyskerne o at trække deres Styrker tilbage fra Danmark og Norge
til Forstærkning af Forsvaret ved Tysklands Grænser, har allerede i Aftes
medført Overvejelser her i Landet. Man vil gaa i Forhandling med Tyskerne
om Problemet Luftværnstilstand. Erklæres den, betyder det Indkaldelsen af
mange Tusind C8-Pligtige i Danmark. Fra tysk Side vil man sikkert kun med
Bekymring gaa med til en saadan Indkaldelse. Tyskerne har i den sidste
Tid tydeligt forberedt sig paa Invasion og aabent Oprør i Danmark. Den
tyske Koloni skal i Krigstilfælde koncentreres paa Amagersiden. Mange Ty
skere bor allerede i Lejligheder Sydfor Sporsløjfen paa Amagerbrogade, og
man er gaaet i Gang med at ordne Indkvartering for andre paa Amager. For
klaringen er den, at man i Tilfælde af Oprør vil kunne rette et Luftan
greb paa København uden àt udsætte tyske Kvinder og Børn og Nonkombattan
ter i det hele taget for Risiko.... Fra den danske Hærs Arsenal har Ty
skerne forsynet sig med ialt en halv Million Parabellumpatroner til Brug
i København i paakommende Tilfælde. Overalt i Landet beskytter man “Ty
ske” Bygninger med spanske Ryttere, Bræddeforskansninger med Sand o.s.v.
(Læs ogsaa under SIDSTE)

En Haandfuld Rygter: Ronimel er afgaaet ved Døden hos Professor Busch -

K B Martinsen og en af hans Folk er forleden arresteret af Tyskerne paa
Flugt til Sverige - “Koldinghus” er af 14 tyske Officerer blevet tvunget
til at gaa til Helsingborg, hvor Tyskerne gik i Land — Der er ikke Grund
lag for nogen af dem.

Angrebet paa Værløselejren har været af større Omfang end først antaget.
Det opgives nu fra paalidelig Kilde, at Tyskerne har 7 ødelagte og 2 be
skadigede Maskiner, og at to Startbaner blev “kæmmet op” af,Bomber.

Gdr Larsen, Korsnæbgaard ved Rødvig, en berygtet Nazist med~Tilknytning
til Schalburgkorpset, har forarget hele Stevns ved at benytte 12 unifor
merede Schalburgfolk til Høsthjælp.

Oplysninger ønskes om en Person, der kalder sig Jack Mogensen fra Odense.
Middelhøj. Stærke Briller.

Det meddeles fra paalidelig tysk Kilde her, at Himmlers Hævn nu har ramt
alle, som var i Familie med de ledende Kupfolk. Søskende, Forældre og
Børn er dræbt...

Det maa anbefales Landmændene at vente saa længe som muligt med deres
Kornafleveringer, da man i Eftersommeren maa regne med tysk Plyndring el
ler ødelæggelse af vore Forraad.

En Bil med tildækkede Numerplader har været rundt tre Steder i København
efter en kendt Foreningsformand samme Dag, som man bortførte Snog-Chri
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stensen. Der var tre bevæbnede Mænd i den. De nægtede at legitimere sig.
Af Hensyn til den paagældendes Sikkerhed nævnes Navnet ikke. At Snog
Christensen er bortført af Nazister paa Gestapos Ordre er hævet over en
hver Tvivl.

Tyskerne har de sidste Aftner haft en Del Cyklekolonner ude i København.
Kun den første Mand i hver Kolonne har tændt Lygte, saa der sker adskil
lige Sammenstød.

Forretningsføreren i det kooperative Byggeselskab “østerbo” i Vejle, For
mer Kaj Nielsen, som i længere Tid har haft en Lastbil kørende for Ty
skerne paa Vandel Flyveplads, er blevet anholdt af Gestapo, sigtet for
at havesolgt 7 Bildæk, Tyskerne havde beslaglagt til ham.

Følgende er ført fra Aarhus til Frøslev: Læge Kai Leth Sørensen, Skander
borg, Gdr Børge Olsen, Hvolbæk, Typograf Chr Mikkelsen, Kriminalassistent
Frederiksen, Murerlærling Erik Holtet, Søn af ORS Holtet, og Handelslær
ling Axel Nielsen, 5. af Kbm. N., alle Skanderborg.

Efter at Side I er skrevet paa Stencil, er Social—Demokraten udkommet med
Oplysning om, at den Foreningsformand, man har søgt at bortføre samme Dag,
som Snog-Christensen forsvandt, er Københavns Politiforenings Formand,
Overpolitibetjent Erik Lykkestrup, som man ledte efter paa Kontoret i
Puggaardsgade, paa Dansk Politiforbunds Kontor i Fjords Alle og i en Lej
lighed i Dovregade. Man maa absolut regne med, at Bortførelser er en ny
Gestapo-Metode, selvom Gerningsmændene er danske Nazister. Man bør i sær
lig Grad lede efter Snog Christensen i Terrænet omkring Høveltelejren....

Fem af syv engelske Flyvere, som er styrtet ned med en Maskine ved Trent,
er fundet af tyske Patruljer. De vandrede ubevæbnede i Skoven.

Den tyske Damper “Herve”, som i længere Tid har gaaet i fast Rutefart
mellem Tyskland og Odense, er Natten til i Gaar blevet ødelagt med en
Sprængbombe. Den sank til Bunds i Odense Havn ved Stykgodskajen med en
Ladning Landbrugsprodukter, fremfor alt Smør, som Tyskland meget daarligt
kan undvære i øjeblikket. Der var ingen Mennesker ombord i Ekspiosions
øjeblikket.

Det henstilles til Statsbanernes Generaldirektorat at give Ordre til, at
danske Tog skal standses, naar allierede Flyvere giver Tegn dertil. I
flere Tilfælde har Togpersonalet misforstaaet de allierede Flyveres Vin
ken eller Kredsen over Toget før Beskydning. I andre har de tyske Vagter
paa Lokomotiverne tvunget dem til at køre videre. Men en dansk Statsbane
mands Liv er mere. værd end en tysk Godsvogn. Passagerer har ogsaa misfor
staaet Situationen, idet man har vinket igen til den vinkende Flyver i
Stedet for at søge Dækning i nærmeste Grøft. Standser Toget ikke, naar
en allieret Flyver kredser over det, bør Passagererne omgaaende trække i
Nødbremsen og derved selv standse Toget. Søg Dækning i Grøft eller Skov
helst et Stykke fra selve Jernbanelinjen. De risikerer ikke Beskydning,
selv om De maa løbe et Stykke over aaben Mark. Rejs iøvrigt kun med To
get, hvis det er strengt nødvendigt.

En af Stikkerne fra De frie Danskes Arkiv, Melby, synes i øjeblikket at
operere i Trocadero-Bar.

Klokken 3,30 i Aftes sprang en mindre Bombe under en tysk Marinevægters
Vinduer Paa Bjerget 30 i Bispebjerg. Der skete ringe Skade. En Spræng
kapsel slyngedes tværs over Gaden og ind i en Lejlighed, som bebos af
Chefen for Søpolitiet, Politikommissær Krogh. Ogsaa her skete kun ringe
Skade.

Gestapo i Helsingør trængte i Gaar ind paa Tandlæge Himmelstrup Nørlyngs
Klinik, Stengade 18. Tandlægen blev arresteret. Samtidig foretog andre
Gestapomænd Razzia i Snekkersten, hvor man arresterede Fru Himmelstrup
Nørlyng. I Hjemmet Skellebækvej 19, Snekkersten, fandt man en Kuffert,
tilhørende Henning BUlow, en Broder til Billedskærer BUlow, som Gestapo
fornylig myrdede. Henning BUlow, som endnu ikke menes arresteret, sigtes
for at staa bag Sympatistrejken paa Helsingør Skibsværft~

I en Lejlighed, Beringsgade 5 paa Frederiksberg, udspilledes i Aftes nog
le dramatiske Scener. Lejlighedens Indehaver, Brandinspektør A Rasmussen,
lukkede ved 22 Tiden op for en CB er med et tjenstligt Brev. I Hælene paa
CBeren trængte 3-4 Mænd ind. De forlangte, med Revolvere i Hænderne,
Brandinspektørens Tjenestevogn udleveret. Han sagde, at hans Hustru hav
de Garagenøglen, og hun var i Selskab. Haardt trængt kom han imidlertid
i Tanker om, at en Dame i Ejendommen ogs~aa havde en Nøgle, idet hun sæt
ter sin Barnevogn ind i Garagen. En Mand hentede denne Nøgle, mens de an
dre blev i Lejligheden. Han kørte derefter Tjenestevognen, en Ford V 8
K 30,205, frem, og Mændene forsvandt efter at have klippet Telefonlednin
gen over.

Det tyske Sikkerhedspoliti sprængte i Gaar Døren til Stiftelsen paa Kir
ketorvet i Gentofte. Under Udfoldelsen af megen Vandalisme gennemrodede
de Ejendommen og fandt paa et Pulterkammer en engelsk Statsborger, Dan
Stattham, som boede hos sin Mor i Stiftelsen. Han blev arresteret. Stif
telsen har overfor det danske Politi rejst Erstatningskrav for ødelagt
Inventar~

Maskinfabriken, Stubmøllevej, er kommet i Gang igen efter sidste Sabota
geødelæggelse. I Aftes holdt 10 Mand Sabotagevagterne op for at faa deres
Vaaben. Det viste sig, at det ikke har været muligt at skaffe Sabotage-
vagterne Vaaben, saa de 10 maatte gaa med uforrettet Sag. ~

Den talentfulde unge Digter Morten Nielsen, som skrev i Social-Demokraten
og Aalborg Stiftstidende, er i Gaar blevet dræbt ved et Ulykkestilfælde,
som det ikke tjener noget fornuftigt Formaal at omtale nærmere. Han var
en tapper Fyr - og den Nekrolog, han fortjener, skal nok blive skrevet
en Gang.

Det er Kaptajnløjtnant Kirkegaard, Luftværnschef i Skanderborg (og ikke
Lybek fra Skanderborg), der er gaaet under Jorden efter Gestapobesøg. Ge
stapomændene krøb over en Gitterport for at komme ind. Da de med uforret
tet Sag trak sig tilbage, bad de Fru Kirkegaard lukke Porten op. Fruen
svarede, at de Herrer maatte kunne finde samme Vej ud... . saa Gestapomæn
dene maatte op paa Gitteret endnu engang. Bravo, lille Frue~

Der advares imod William Valdemar Emil Frederik Colding, Bagsværdvej 71,
St., Lyngby. Han blev allerede for 3-4 Aar siden af sin Hustru betegnet
som “Medlem af 5.Kolonne”. Han er set i Sommer-Uniform og i Shellhuset.
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Han har kaldt sig Kaptajn og har udgives sig for Værnemagtsmedlem. Ved
en anden Lejlighed har han sagt, at han var Kaptajn i Schalburgkorpset.
For mange Aar siden har Colding været Løjtnant i den danske Hær. Saavidt
vides blev han under Verdenskrigen hældt ud for Spionage til Fordel for
Tysk] and.

Der advares mod Cyklehandler Frode Carl Jensen, f. 27.6.04 i Aalborg,
Forretning Virum Torv 2, pr Lyngby, Bopæl Frederiksdalvej 70 II ty, Lyng
by. Medlem af DNSAP. Sigtet for at have foranlediget 7 Virumborgeres An
holdelse l.Juli. Frode Jensen hoverede inde i Shelihuset over en Gruppe
danske Anholdte, og han var ved den Lejlighed i grøn Uniform, nøjagtig
som den, Sikkerhedspolitiet bærer - Dødningehoved i Kasketten og det he
le. Han erklærede, at nu skulde “vi” tage os af dem, som lider af engelsk
Syge. “De skal blive ordnet~ Nu bekender jeg Kulørt”

I Fortsættelse af Oplysningerne om Tjeneren fra “Bondegaarden “ i Hornbæk
er der Grund til at henlede Opmærksomheden paa hans Chef, den nu ned-
brændte Restaurants Ejer, Hans Ib Hansen, der under Jødeforfølgelserne
kørte for Tyskerne og deltog i Eftersøgninger i Sommerhusene.

Den Henvendelse, Generaldirektoratet for Post & Telegrafvæsen har modta
get fra von Hanneken, har følgende Ordlyd: De forskellige Telefonselska
bers Personale saavel som Statens maa ikke tage Del i Handlinger, der be
rører-de tyske Interesser. Hertil regnes ogsaa Strejker. Betjeningen af
Lokal- og Udenbyscentraler, af Kontoret og Forstærkerstationer saavel som
Udsendelse af Fejlretningskolonner maa til enhver Tid være sikret. Over
trædelse kan straffes som Overtrædelse af § 8 i Forordningen af 23.5.44,
Beskyttelse af den tyske Værnemagt”... d.v.s. med Tugthus, Fængsel, Bøde
eller i alvorlige Tilfælde Dødsstraf. Der er tidligere modtaget en til
svarende telefonisk Meddelelse vedrørende hele Post- og Telegrafvæsenets
Personale.

Falcks Redningskorps har ikke megen Ære af sin Stationsleder i Hjørring,
David Nielsen, Han driver Bierhverv som Vognmand for Tyskerne~

Blandt de sidst arresterede i Kolding er tre Sønner af kendte Borgere -

nemlig Sønner af. Direktør Sophus Krogh, Jydsk Saasæd, Fru Direktør Gim
bel, Gimbels Jernforretning og Direktør Christiansen, Fa. Th Petersen. De
to sigtes for at have været med til at prygle tre Danskere i Tjeneste hos
det tyske Politi. Den ene af de gennempryglede skal være livsfarligt til-
redt. Direktør Kroghs Søn gik selv til Gestapo for at vidne i Kammerater
nes Favør, da han havde set Slagsmaalets Begyndelse. Han blev omgaaende
arresteret og sigtet for at have provokeret til Slagsmaalet. Da to af de
gennempryglede deltager i Sagens Opklaring nærer man Ængstelse for de 17-
18 aarige unge Menneskers Skæbne.

I Anledning af, at Firmaet Carl Holten figurerer paa Listen over Firmaer,
som skal have direkte Telefonforbindelse med det tyske Politi, har Firma
et dokumenteret, at det 29.6.44 har svaret, at det ikke ønskede en saa
dan Telefonledning. En Kopi af Afslaget sendtes 5.7. til Industriraadet.
Hvis Telefonforbindelsen paatvinges Firmaet, vil det lukke. Det gøres i-
øvrigt gældende, at man kun nødtvunget og i Branchens Interesse har taget
tysk Arbejde, og at man har ladet Ordrer gaa til mere villige Fabrikan—
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ter, saaledes at man til Dato har et Driftsunderskud paa 29,000 Kr i Aar,
mens man kunde have haft 200,000 Kr i Overskud, om man havde taget alt
det Arbejde, som blev tilbudt. Maksimum har været 10 pCt Arbejde for Ty
skerne, ofte kun 2-3 pCt.

Tyskerne har i Benzindepot i Virborg, tilhørende Shell, beslaglagt Ben
zin, som de i beslaglagte Tankvogne fordeler i egne Lagre i Omegnen. Ben
zinen var forbeholdt livsvigtig dansk Kørsel.

Der er kommet 300 tyske Flyvemaskiner til Karup, hævder man paa Egnen.
Antiluftskytset paa Flyvepladsen træder af den Grund ikke i Funktion, men
tyske Maskiner starter og lander paa Pladsen under Overflyvninger. Endnu
har Flyvere fra Karup dog ikke indladt sig i Kamp. De fløj under sidste
store allierede Overflyvning lavt over Viborgegnen uden at vove sig til
Vejrs.

Signalet til normalt Livs Genoptagelse efter de to Minutters Stilhed i
Aarhus den 29.August blev givet af Klokkerne fra Aarhus Domkirke. Prævis
Kl 12,02 lød Timeslagene.

Tyskerne i Aarhus Havn træner med nogle~ underlige, rundbuede Baade,’ som
de kaster sig i efter Stormiøb og en Hujen, der minder om Hurraraab. For
leden besteg et Gammelmandshold fra Aarhus Roklub deres Otter paa samme
Vis. De velagtede ældre Herrer stormede Baaden under Hurraraab og Jubel.
En højtstaaende tysk Officer henvendte sig til dem, da Baaden kom tilba
ge. Han erklærede, at de havde udvist fornærmelig Optræden

Paa Vesterbro i Aakborg stod Cyklisterne under de 2 Minutters Stilhed
tværs over Kørebanen. To tyske Biler tudede energisk for at komme igen
nem, men ingen flyttede sig, før de to Minutter var omme.

Omkring Midnat den 27.August lød Eksplosioner og Maskingeværsalver fra
Bejsebakken i Aalborg. Nogle unge Mennesker havde kastet Sten mod Tyske
Vagtposter, og et helt Kompagni stormede løs med Haandgranater og Maskin
vaaben. Ingen blev ramt og ingen fanget.

Den 26.August blev den 38 aarige Fodermesterkone Fru Marie Jensen, f.
Dahl, dræbt paa en Mark ved Rørdal sammen med en Ko, som hu.~i malkede. En
tysk Flyver kunde ikke komme til Vejrs og kolliderede med Kàen. Propellen
klippede Fru Jensens Hoved af. Hendes Mand reddede sig ved at kaste sig
fladt. En Hest for en Mælkevogn dræbtes ligeledes. Piloten slap uskadt.
Fru Jensen arbejdede paa et Landbrug, der er overtaget af Tyskerne.

Byraadsmedlem Carlo Andersen, valgt af Faglig Arbejdergruppe i Aalborg,
har maattet bringe sig i Sikkerhed. Det er det andet Medlem af Aalborg
Byraad, som er forsvundet. For et Par Maaneder siden forsvandt det kon
servative Medlem, Overpolitibetjent Nørregaard, som Tyskerne interessere
de sig for meget for.

Da Sogneraadsformanden i Terndrup, Landinspektør Bøgeholt-Laursen forny
lig fejrede Sølvbryllup og hyldedes fra nær og fjern, fandt den lille ty
ske Garnison paa at den ogsaa burde hylde Stedets danske Myndighed, som
iøvrigt ikke kan beskyldes for Tyskvenlighed. Man affyrede en Æressalve
udenfor Landinspektørens Ejendom-og skød de elektriske Ledninger over,
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saa Sølvbryllypsfesten maatte fejres i Skæret fra Tællepraase

To unge Mænd i Aalborg nynnede forleden “Tjingerlingerling for dig”. To
tyske Soldater fandt, at det var en Fornærmelse. Den ene af de unge Mænd
maa gennemgaa et længere Hospitalsophold.

Gestapo har i Aalborg anholdt Brødrene Fogedassistent Svend Erik Nielsen
og Bankassistent Børge Nielsen, Rostrupsvej 10.

Chr Sørensen, Beith, der blev ufordelagtigt nævnt under Dyrskuet i Hjør
ring, er blevet forvekslet med sin Nabo Sørensen Tvevang. Man erklærer
paa Egnen, at den Slags Forvekslinger kan ske, saalænge danske Landmænd
ikke kapper enhver Forbindelse med de tyskvenlige Naboer, som onigaas Ty
skerne i Tide og Utide.

Det meddeles fra Randers, at Forholdene er fuldt i Orden og Kontakt mel
lem Grupperne til Stede Undskyld Indblandingen~

Fabrikant Harry Nyhave Christiansen, Helgavej 27, Odense, som forleden
dræbtes, menes at have haft en Finger med i Spillet, da Politistationen
blev bombet.

Det hævdes, at Inspektør Henrik Sandberg havde modtaget en Advarsel om,
at Tyskerne var paa Sporet af de illegale Biografforestillinger. Han blev
selv arresteret den 25. om Aftenen. Den nævnte Sylvest er Boghandler Poul
Sylvest, Aalandsgade 22. Ogsaa JJ Jacobsen, Sorrentovej 42, er arreste
ret. Den nævnte Lunding er Grosserer Karl Gustav Lunding, A N Hansens Al
le 24. Razziaen i Mayfair hænger muligt sammen med, at Mayfairs Direktør,
Allan Rahr Christensen, er blandt de arresterede Biografgængere. Kate
Nielsen, Godthaabshave 12, er ogsaa taget.

Den som Frk Ibsen nævnte arresterede fra Peder Skramsgade 17 er Journa
list Mariane Ibsen.

Aarsagen til Mordet paa Direktør Børsholt var den, at han, som var daglig
Administrator af Dansk Ingeniørforening, havde forbudt Servering for Ty
skere fra Shellhuset i Ingeniørhusets Restaurant. Tyskerne erklærede, at
de skulde vide at tage deres Forholdsregler. Kort efter skød de Børsholt
og beslaglagde Ingeniørhuset.

Paa Orlogsværftet holder nu ikke blot Howaltwerke til. Ogsaa en Del bom-
bede Foretagender - Nordwerk, Globus og Bohnstedt Petersen er blevet ind
logeret derude, men Materialer og Maskiner er der ingen af.

En finsk Delegation har fornylig paa Riffelsyndikatet afsluttet Kontrakt
om Vaabenleverancer ind i 1945. Den mente ikke, Krigen i Finland stod
foran snarlig Afslutning, hvad der dog er mange andre Tegn paa.

Der har i Nat været en mystisk Episode paa Amager med Overpolitibetjent
Kyndby, Parmagade 27, som Midtpunkt. Kyndby blev ved 4 Tiden ringet op
to Gange, og naar han tog Telefonen, var der ingen, som svarede. Samtidig
saa han udenfor Huset en Mand med lange Støvler. Han slog Alarm. Paa Ve
jen forsøgte 5-6 Mand ved Hallandsgade at standse Politibilen ved at
springe ud paa Kørebanen. Politichaufføren satte imidlertid Farten op,
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og Mændene var paaet hængende Haar blevet kørt ned. Der iagttoges ved
flere Gadehjørner ud ad Amagerbrogade Klynger paa 5-6 Mand. Da Politiet
naaede Kyndbys Hus, forsvandt Mændene, og da man senere kørte tilbage,
var de alle borte.

Efter Hold up er der fra Sportehuset, Gl Kongevek 86 A den 3O.ds. røvet
1000 Patroner af forskellige Kalibre.

Foruden Sprængningen af Røgeriet i Grenaa skete der Rudeknusning hos Eje
ren, og der blev malet Hagekors paa tyskvenlige Forretningsfolks Butiker.
I Ebeltoft skete Eksplosionen udenfor et Maskinværksted. Ringe Skade.

Voldsom Skydning baade fra Industrigaarden og Frederiksberg Gasværk Nat
ten til 3l.ds. forklares antagelig ved, at Sabotagevagterne har beskudt
hinanden...

Natten til 3O.August faldt engelske Flyveblade ned ved Borris. De bar 0-
verskriften “Bombemængden over Tyskland forøgedes 50 PCt paa een Maaned”.

Svend Andersen, f. 6.6.01 i Aakirkeby, tilknyttet tysk Sikkerhedspoliti,
skød i Aftes med Pistol mod Skiverne i ~t Skydetelt i Tivoli. Han anhold
tes.

Sindssygehospitalerne præges mere og mere af Patienter med Angstneuroser,
i næsten alle Tilfælde tyskvenlige Personer, der bryder sjæleligt sammen
af Frygt for, hvad der venter dem. Adskillige af de, som indlægges som
Psykopater, viser sig at være Schalburgfolk eller Frikorpsfolk. Saaledes
sluttes Kredsløbet-hidtil har man jo rekrutteret til Korpsene fra Psyko
patanstal terne.

Ejeren af en Gaard ved Teglstruphegn klagede en Dag i Juli over, at en
halv Snes Tyskere plyndrede hans Jordbærbede. Han klagede til Værnemagten
paa Kronborg. En Politiofficer fra Horserødlejren kom til Stede. Han blæ
ste i en Fløjte. Soldaterne besaa ham, og han cyklede derefter skyndsomst
bort uden at sige noget. Bagefter fik Gaardmanden at vide, at han blot
skulde give Tyskerne Klø En Husmand paa Egnen - fra “øerne” — fulgte
Raadet, da tyske Soldater huggede Hindbær hos ham. Han blev ~Ierefter ført
ind til Værnemagten paa Kronborg, hvor han blev mishandlet &ivorligt. En
Del Indbo i hans Hus ødelagdes

Dr. FB Fabricius, Vesterbrogade, som anses for Nazist, er ifl. Bekendtes
Udsagn ikke Nazist. Men han har “tidligere” haft Nazi-Venner

I nogen Tid har der gaaet Rygter om, at Stats- og Udenrigsminister Erik
Scavenius i nedbrudt Tilstand og med kolde Fødder skulde være gaaet under
Jorden, Rygterne var ikke grebne ud af Luften.> Hr. Erik Scavenius har i
et Par Uger ikke været set i sit Hjem i Hjortekær, hvor hans Hustru har
ligget syg af Nervebetændelse og stadigt er haardt angreben, ligesom hun
til Husets Omgangskreds har klaget over, at hun under disse for hende saa
vanskelige Forhold var bleven overladt helt til sig selv. Imidlertid vi
ser det sig, at Stats- og Udenrigsministerens Fraværelse fra Hjemmet in
genlunde skyldes politiske eller politisk-psykiske Aarsager. Ganske vist
ønsker har ikke netop nu at gentage sin historiske Erklæring af 8.Juli
1940 og saaledes paany overfor det danske Folk og Udlandet udtrykke sin
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“Forbavselse og Beundring over de store tyske Sejre”, lige saa lidt som
han mener, at øjeblikket er gunstigt til at stille “Danmark den Opgave
at finde sin Plads i det nye Europa i aktivt Samarbejde med Stortyskland”.
Men han har hverken tabt sin Selvtillid eller sin Tillid til Hitlers Fø
rerskab, og det har derfor været uberettiget at mene, at han har søgt at
gemme sig bort fra sit politiske Ansvar. I Virkeligheden har Stats- og
Udenrigsminister Erik Scavenius fjernet sig fra Hjemmet for i en lille
beskeden og kun af ganske faa intime Venner kendt Lejlighed et Sted i
Storkøbenhavn at kunne rekreere sig i nydeligt ungt Selskab. Da denne Es
kapade i eet og alt tilhører Privatlivet, nævnes den her kun for at af
kræfte de ovenfor nævnte Rygter.

Thisted Amtsavis, der ellers har haft Ord for at være nationalt afbalan
ceret, har i sit Nummer for Torsdag den 27.Juli bragt en større Artikel
om Entreprenør Høje Kristensen, Hurup, i Anledning af, at denne har slaa
et sig paa Opkøb af gammel dansk Malerkunst. Han er en af de værste Vær
nemagere, man kan finde. Før Krigen ejede han ikke Salt til et Æg og fik
ikke betroet 50 øre noget Sted. Nu svømmer han i Penge, tjent paa Tysker
ne.

Der advares mod Købmand Øster Jørgensen, Peter Bangsvej 49. Han er Medlem
af DNSAP og end ikke hans egen Kone har kunnet holde ud at høre hans Ud
talelser. Hun gik sin Vej, et Eksempel, som Kunderne bør følge, saasnart
det er muligt.

Gestapo har arresteret Mekaniker Orla Petersen, Sallingvej 40, og Mekani
ker Orla Bendtzen, Brønshøj.

Apropos de tyske “Vereisungsbomben”: “ I Jules Vernes Bog “Den indiske
Arv”, der er skrevet for ca 70 Aar siden, er Hovedemnet, at en Tysker op
finder et dødbringende Vazben, hvis Granater af Opfinderen beskrives saa
ledes: Projektiler er ved 27 Atmosfæres Tryk ladet med flydende Kulsyre.

ethvert levende Væsen, som befinder sig 30 Meter eller deromkring fra
Sprængpunktet vil blive dræbt af Kulde eller kvalt. Ved mit System findes
der ingen saarede, kun døde.” Den paagældende Tysker vil i Jules Vernes
Roman bruge sin Opfindelse til at sikre Tyskland Verdensherredømmet i Al
mindelighed og til at udrydde Frankrigs Befolkning i Særdeleshed. Jules
Verne har haft et skarpt Blik for det tyske Væsen.

En af de nærmeste Dage vil De herfra modtage et Eksemplar af en lille
Pjece “Til den danske Bonde”. Dette Blad forsøgesudsendt til saa mange
danske Landmænd som muligt. En Kreds af Landbrugere fra hele Danmark har
taget Initiativet til dette Blads Fremkomst, fordi man skønner, det kan
være af Betydning at give nogle Oplysninger baade om Nutiden og Fremti
den. Bladet skulde gerne læses af alle paa Landet, fra den mindste Hus
mand til den største Godsejer. Som Byerne forlængst har dannet deres fa
ste Front i denne Krig, som ogsaa er Danmarks Krig, saaledes maa den nu
i sidste øjeblik dannes paa Landet. Det danske Landbrug har noget at ind
hente, men meget kan naas.

Der blev 30.8 stukket Ild i et Udhus til Restaurant Skovbakken i Kelle
rup, beslaglagt af Værnemagten, men p.t. ubeboet. Ilden bredte sig til
Bygningen, som brændte. En Del tyske Kontormøbler etc gik med i Løbet.

Af indløbne Rapporter fra Provinsen om “Hjemmefrontens Radio” fremgaar,
at den kan høres, omend sine Steder med Vanskeligheder. Man er imidlertid
ikke tilfreds med Programmerne, Saaledes klages der især over en Udsen
delse “Sketch paa Linie 8”, der hævdes at have været “under Lavmaal”.

Af de svenske Bladkommentarer til 29. August noterer vi:

DAGENS NYHETER: Ikke engang den tyske Krigsmagts stolte Aktion mod Re
sterne af Danmarks Hær og Flaade førte til det ønskede Resultat. Trods
alle Afspærringsforholdsregler, Beslaglæggelser, Husundersøgelser, Masse
arrestationer, Henrettelser og rene Mord er der i dette Aar vokset en
Magt frem med en stærk Følelse, vidt forgrenet og væsentligt ubeskadiget,
en indflydelsesrig Presse, en god Lyttetjeneste ud mod Verden, gode di
plomatiske Forbibdelser, det krigsførende Danmark... Netop saadan opfører
Verde ns mest civile Mennesker sig naar de har naaet den Grænse hvor de
res civile Jeg hører op.

MORGONTIDNINGEN: Mere end noget andet har Begivenhederne den 29. August
vist Dybden og IEgtheden af det danske Samfunds demokratiske Struktur...
vist at det anonyme Frihedsraad virkelig er et gyldigt Gennemsnitsudtryk
for deb danske Befolkning.

GØTEBORG HANDELS- OG SJØFARTSTIDNING: ..allierede Bombardementer af det
danske Samfund er blevet undgaaet ved Sabotagen..

ØSTFRONTEN Russerne er rykket ind i Bukarest og fortsætter mod Vest uden
synderlig Modstand. Mod Nord fortsættes Fremrykningen i Siebenbürgen. -

Der er haarde Kampe i de baltiske Stater og ved Warszawa. En Storoffensiv
i østpreussen ventes snart.

SLOVAKIET Statspræsident Tisos Appel om Nedlæggelse af Vaabnene har ingen
Betydning faaet, tværtimod har endnu flere Garnisoner sluttet sig til Op
røret bl.a. Rathenau. Oprørerne faar under de heftige Kampe Forstærknin
ger fra Bøhmen-Mæhren, hvorfra de tjekkiske Arbejdere flygter over Græn
sen. Tyskerne har besat alle Regeringsbygningerne i Bratislava.

UNGAR N. Opstanden i Slovakiet har her fremkaldt Uro. Man har paany for
gæves anmodet om Hjælp inden Russerne naar frem til P usztaen. Der er
Jernbanestrejke flere Steder, saaledes fungerer 3 Linjer til. Budapest
ikke.

RUM/ENIEN OG BULGARIEN. Rumænien har en Fredsdelegation i Mo~skva og Bulga
rien en i Cairo. Bulgarien skal være villig til at stille Omraader til
Raadighed for Operationer mod Tyskland. Rumænien ventes at ville indgaa
Militærforbund med Rusland.

JUGOSLAVIEN. Titos Styrkervkæmper i Nærheden af Sava og Donau samt ved
Bel grad.

FINLAND. Trods Dementi mens det at Paasikivi i Løbet af nogle Dage skal
afrejse til Moskva med en Fredsdelegation. Det særlige Rigsdagsmøde som
skulde være afholdt i Dag er udsat.

VESTFRONTEN. Mod Nord yder kun spredte Styrker Modstand. General Dempsey
rykkede paa 48 Timer 100 km frem og har indtaget Amiens. Amerikanerne er
i Rhei.msomraadet stødt fram mod Verdun, 80 km. fra den tyske Grænse. Ame
rikanerne er trængt ind i Sedan, 10 miles fra den belgiske Grænse. Ogsaa
mod Charleville rykker man frem. I Forsvaret ved Somme raadet Tyskerne
kun over 8 - 9 Jnfanteridivisioner og Forstærkninger fra Belgien eller
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Calaisomraadet kan næppe naa frem. Her er der nemlig dannet en Lomme med
Omrids fra le Havre, Rouen og helt op til Abbeville. Englænderne har af
skaaret de 9 Divisioner ved det midterste Somme.

Tyskerne Syd for Bordeaux der søger at kæmpe sig mod Nord møder stærk
Modstand af Marquien, derimod ikke af Amerikanerne. Den tyske Kommandant
har pr. Radio anmodet Hovedkvarteret om at maatte overgive sig med Styr-
kerne. De allierede staar kun 12 miles fra den italienske Grænse, Mar
quisstyrkerne har besat Bordeaux, Montpellier, Bezieres og Narbonne.

Den POLSKE Premierminister meddeler at Londonregeringen har udarbejdet
nye Forslag til Moskva.

DE GAULLE har suspenderet alle Embedsmænd i Udenrigsministeriet som har
samarbejdet med Tyskerne. Deres Forhold vil blive undersøgt.

SÆEMELDING i4ilsen til Annelise, Ruth, Orla, Viggo, Birthe og Lars.

Af Frygt for Fordibling af Luftangrebene har Tyskland udnævnt Boermann
til øverste Chef for Civilluftforsvaret. - De nye Super bombemaskiner kan
have dobbelt saa stor Last som de flyvende Fæstninger.

SIDSTE:

Ingeniør Snog Christensen er sandsynligvis bortført af en Gruppe SS-Folk,
ledet af den berygtede Frikorpsmand og Stikker Ole Hjorth, Adrs: Ved Ka
nalen 5, en rødhaaret Forbryder, som allerede var med i Spanien.

Tyske Officerer og Embedsmænd i København har faaet Ordre til ikke at ha
ve mere Bagage, end de kan medføre i en Haandkuffert. I stor Udstrækning
sælger de af deres Ejendele. Saaledes har flere Hotelportierer kunnet kø
be billige Ridestøvler. Flere Embedsmænd er flyttet fra deres Lejligheder
og bor nu paa Hotel. Møbler og Værdier, der tildels er beslaglagte Ting
ot altsaa Tyvekoster, er deponeret hos Venner her.

Det erfares videre, at Dr.Best har opgivet Tanken om at rykke ind paa
Gesandt Oxholms Gods ved Vordingborg. Gesandten faar Lov at beholde sin
Ejendom. Derimod forlader Dr.Best om kort Tid, muligt kun om nogle Dage,
Danmark. Hans Familie skal til Sydtyskiand. Man er i fuld Gang med at
pakke ude i Lejligheden, og i Gaar blev en Del Møbler afsendt til Tysk
land.

Skygge at Tvivl om, at “Blodhunden fra Paris” bringer sine
sin Familie i Sikkerhed og gør alt klar til selvat følge ef
imidlertid igen, Dr Best~ Hvor De end rejser hen, skal De

Prins Viggo til Danmark har i Aftes haft mystisk Besøg af fire Mænd, der
først ringede paa Hoveddøren og derefter paa Køkkendøren. Det lykkedes
dansk Politi at arrestere dem. De var ubevæbnede og hævder, at de kun
vilde tigge. Besøget fandt Sted Kl 20,45, saa Politiet bør under ingen
Omstændigheder uden videre tro paa, at det kun har været paatrængende
Betlere. Hvem har nogensinde set fire Betlere operere sammen? Behold de
fire Herrer, saa bliver der nok spurgt efter dem

I Forstaaelse med den frie norske Legation i Stockholm har den svenske
Regering med Gyldighed fra i Dag udstedt Forbud imod, at norske Statsbor
gere forlader svensk Territorium uden særlig TiTladelse. Forklaringen er

sandsynligvis den, at Sverige frygter for, at den norske Styrke paa
14,000 bevæbnede Mand, som findes i Sverige, skal gøre Indfald i Norge
i “Utide” og derved skade Sveriges Stilling. Desværre maa man herefter
regne med et lignende Forbud for danske Flygtninge, hvoraf ca 2500 har
gennemgaaet særlig Politiuddannelse og har Vaaben. Den danske Modstands
bevægelse maa sikkert indstille sig paa at klare første Akt af det af
sluttende Drama uden Støtte udefra.

imod en Mand, der henvender sig forskellige Steder og forkla
er flygtet fra Holland. Han ønsker Penge. Sandsynligheden ta
det er en Provokatør eller en Plattenslager.

Den tidligere Pariserkorrespondent til Frankfurter Zeitung, Dr Siebuhr,
der har haft en højst mærkværdig politisk Udvikling fra Kommunist over
Liberal til Nazist, blev arbejdsløs, da Bladet blev lukket. Han er nu
blevet Chefredaktør for et Tidsskrift i Frankfurt og har samlet en Stab
af Medarbejdere. Det er hans Hensigt efter Besættelsen af Rhinlandet at
opkaste sig som Leder af et nyt Frankfurter Zeitung. Under den tyske Be
sættelse af Frankrig har han været Chef for den franske Radio.

Sten Gudme talte i Aftes i London Radio: Han sagde bl.a.: Den Prestige,
som Danmarks Frihedsraad og hele det danske Folk har vundet herude og da
ganske særligt gennem de sidste 12 Maaneder, er yderligere blevet styrket
gennem den Maade, hvorpaa Aarsdagen for den danske Revolte forløb. Ved
Folkestrejken for to Maaneder siden viste Hjemmefronten, at den havde
Magt til at tvinge sin Vilje igennem. Den kender sine Kræfter. Otto Gel
sted udtrukker Situationen i disse fire Linier:

Du Friheds By, der var Kraft og Klang,
da Folket selv i sin Magt gik frem.
Nu har vi øvelsen Næste Gang
skalder spilles med Fynd og Klem.

Der vil blive stillet strenge Krav til Taalmod og Disciplin hjemme i Dan
mark i disse Dage, hvor de overvældende Begivenheder paa alle Fronter sy
nes at gøre enhver Tids- og Afstandsbedømmelse illusorisk. Det Mirakel,
den franske Maqui udfører, kunde let lokke til Handlinger, der vilde være
overilede. Den sidste Maaneds Krig paa Kontinentet har ogsaa; vist, at et
besejret Folk ikke kan hævde sig udelukkende ved egne Kræfter. Tragedien
i Warszawa er det uhyggeligste Modstykke til Paris. Kampen for Warszawas
Befrielse indefra var sket for tidligt. De russiske Hære var i deres gi
gantiske Fremstød mod Vest endnu ikke rede til at komme Befrierne til
Hjælp, og meget Blod er blevet udgydt unødvendigt. Forløbet af den 29.
August understreger, hvor nær den danske Hjemmefront arbejder sammen med
den allierede Hærledelse. Afslutningen er nær. Hvor lykkeligt, at Danmark
i Dag staar som det staar. Christmas Møller kunde i Dag paa de frie Dan
skes Aarsmøde i London sige: Den praktiske Opgave er løst. Den er løst af
hele det danske Folk. SLUT.

Der advares
rer, at han
ler for, at

Der er ikke
Ejendele og
ter. Vi ses
blive fundet.
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Gestapo forbereder til den kommende Uge en Razzia. Det er atter Navnene
fra Listen (Forchamrnervej og Nytorv), som er paa Dagsordenen. En Razzia
er tidligere blæst af, fordi der blev advaret i Tide. De paagældende bør
paa ingen Maade slaa sig til Taals med, at der endnu ingenting er sket.
De er ikke glemt. Gestapo venter blot paa, at saa mange som muligt skal
komme op til Overfladen igen. Bliv nede

Der er atter i Dag Tegn paa, at Tyskerne i den nærmeste Fremtid sender
Kvinder og Børn bort fra København og forbereder en Art Rømning af den
indre By. Vi staar utvivlsomt overfor en alvorlig Skærpelse af hele Si
tuationen i Danmark.

Den i Gaar omtalte Ole Hjorth, som svarer til Signalernentet af den fed
ladne, rødhaarede Mand i Opel Kaptajn-Bilen, der kørte bort med Snog
Christensen, er en af de uhyggeligste Forbrydere i Gestapos Sold. Han
kalder sig Journalist, men har aldrig været ansat ved noget dansk Blad.
Hjorth meldte sig under den spanske Borgerkrig paa Francos Side og prale
de bagefter med, at han havde været Maskingeværskytte, og at han under
Krigsretsforhør havde afhørt danske, kommunistiske Fanger, bl.a. nogle
Mænd fra Randers, som han ifl, eget Udsagn “lod skyde”. Senere gik han i
tysk Tjeneste, og han har været med Frikorpset i Rusland. Han blev Krigs
korrespondent for Tyskerne, og enkelte Artikler har været optaget i Fæd
relandet. I denne Egenskab har han en kort Periode ogsaa været i Finland.
I den sidste Tid er han ret ofte set i København. Der er tidligere adva
ret imod ham i Egenskab af Stikker. Han har især holdt til i SS-Bygningen
i Jernbanegade og i sin Tid hørte han til den SS-Klike, der kom sammen
med den nu dræbte Poul Peter Jensen, en af “Nationalsocialistens” saa
kaldte Penne. (Han dræbtes ved Vaadeskud i Deutsches Eck). Skulde nogen
ligge inde med Billeder af Ole Hjorth, bedes de omgaaende tilstilles
Drabskommissionen paa Politigaarden. Frihedsbevægelsen bør i denne Sag
yde Politiet al mulig Støtte. Man arbejder med en Teori om, at det i
hvert Fald har været Meningen at holde Snog Christensen som Fange og at
lade ham sende Familien Brev. Kendte Personers Forsvinden vilde appelere
til Offentlighedens Fantasi, faa ledende Kredse til at frygte Tortur og
i eet og alt være at foretrække for et Gidselsystem, som Tyskerne offi
cielt har Ansvaret for, Risikoen for Snog Christensen ligger i, at jo me
re omfattende, Undersøgelsen bliver, jo farligere er det fo~ Kidnapperne
at beholde ham levende. Hans Chancer er derfor næppe store.~

Specielt til 103: Den nævnte mærkværdige Anholdelsesgrund er den offi
cielt anførte. Hvorfor man har brugt den, og ikke den virkelige, kan kun
Gestapo vide.

De fire Mænd, som opsøgte Prins Viggo, har bedt ham om Støtte tilet na
tionalt Formaal. Prinsen har med Rette anset dem for Plattenslagere. Der
maa i det hele taget indtrængende advares imod at betale ukendte Folk
Penge, men mindre de kan dokumentere, hvor de kommer fra ved Henvisning
til Folk, man kender. Megen Provokation og meget Plattenslageri gaar i
Svang i Frihedsbevægelsens Navn. Specielt Henvendelser til kompromittere
de Værnemagere dyrkes af Pengeafpressere.

Arresteret af Gestapo: Marskinarbejder Karel Alvenaar, Emdrupvej 177, og
Edmund Hansen, IEgirsgade 42.

Overført til Frøslevlejren fra Aarhus Arrest: Kaptajn Uffe Gehrke, Her
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ning, Ekspedient Dannernand—Jensen, Aarhus, Bankassistent Axel Prætorius
Lund, Herning, Driftsleder Gunnar Jespersen, Herning, Sælger Thorkild
Kølln, Odder, Prernierløjtnant Fritz Anker Lyback, Odder, Bankfuldmægtig
9scar Olesen, Herning, Retsfuldmægtig Rhestrup, Herning, Chauffør Laust
Jensen, Langaa, Typograf Chr Mikkelsen, Skanderborg, Kontorist Knud Lar
sen, Vejle, Ekspedient Steen Steensen Blicher, Aarhus, Arbejder Poul
Nielsen, Aarhus, Arbejder Alfred Sørensen, Aarhus, Politibetjent Grønne
bæck-Petersen, Odder, Kriminalbetjent Viktor Max Johansen, Odder, Han
delsmedhjælper Torben Friis Grue, Odder Ingeniør Vagn Pedersen, Odder,
Maskinarbejder Ernst Leoch, Skanderborg, Elev Mogens Henrik Nielsen, Ulf
borg Skole, Chr Mortensen, Silkeborg, Fabrikant Hans Peter Nissen, Lang
aa, Politibetjent Carl Chr Pedersen, Randers, og Lærling Arne Nielsen,
Skanderborg (andre Navne fra Skanderborg tidligere nævnt).

Tyskerne har 3O.August rekvireret en Række Ejendomme i Ny Banegaardsgade
i Aarhus. Det drejer sig om alle Ejendommene paa hver Sideaf DSBs 2.Di-
strikts Kontorer, som Tyskerne har en Del af. Lejlighederne skal rømmes
inden 1O.September - ialt 10-11 Bygninger.

Paladsteatret i Odense skulde i Mandags have haft Provinspremiere paaden
ny tyske Farvefilm “Drømmesøen”. Den forsvandt under Transporten fra Kø
benhavn og vil nu finde en bedre Anvendelse

Gestapo trængte i Nat ind i en Lejlighed der ejes af Fru Karen Berthel
sen, Søndre Fasanvej 39. Man anholdt her Forfatterinden, Redaktør Kate
Fleron Jakobsen og i et Værelse i Lejligheden tillige en Mand, som endnu
ikke er identificeret af Tyskerne. I Morges sprængte Gestapo Døren til
Kate Flerons Lejlighed paa Graabrødre Torv og foretog her en Husundersø
gelse.

I de sidste Dage er bl.a. arresteret: Bror Bernild, Dronningens Tværgade
16, Kbhv, Noghandler Jørgen Halkier, Gustav Adolfsgade 6, AndréLoing, Ø
stergade 16, Kbhv, Redaktør Jens Gerhard Andersen, Skodsborggade 17, Køb
mand Ehrtmann, Helgolandsgade 12 (antagelig for Bedrageri mod Værnemag
ten), Konditor Eigil Jacobsen, Kastelsvej 36, og Pastor Lyngholm og Hu
stru, Wagnersvej 14, Kbhv.

Gestapo har i Gaar ved Razzia i Østerport Garderobe fundet en Pakke med
en Maskinpistol og nogen Ammunition. Razziaen vakte Opsigt, fordi Gesta
pofolkene kørte i en Mørkeblaa Opel Kaptajn, dog med Generator.

3 berusede tyske Soldater ødelagde i Gaar i Nærheden af Thorvaldsens Mu
seum en Cykle, hvorpaa de kastede den i Vandet.

Gestapo trængte i Gaar ind hos Premierløjtnant Møller, Hyltebjerg Alle
54. Negativt Resultat.

8 pistolbevæbnede Mænd afvæbnede i Gaar to Sabotagevagter i Børstefabri
ken Hannovergade 8.

Natten til Torsdag den 24.August nedbrændte Landmand Chr Ribers Ejendom
i Lifstrup, ca 7 km Syd for Varde. Kun Stuehuset blev reddet. Politiet
mener, Branden skyldes Selvantændelse. Chr Riber er Storopkøbet af Svin
for Tyskerne og, ifl eget Udsagn villig til at gøre hvad som helst for
Penge. Man erklærer i Vestjylland, at der maa regnes med Selvantændelse

hos adskillige andre Landmænd.

Natten til den 29.August var der 7 Rudeknusninger i Svaneke, Afbrænding
af en Bil og en Garage tilhørende en Nazist i Rønne og Sprængning af en
Lastbil, der tilhørte den samme Herre.-l.September er der forøvet Sabota
ge mod et Bilværksted, som reparerer de tyske Biler i Kolding. Skaden
kun ringe.

Murermester Andreas P Bech, Charlottenlund, er ved Hold up blevet berøvet
sin Jagtriffel, plus Ammunitionen.

SS Manden Gunnar Sum, der blev skudt paa Hotel Ny Hattenæs ved Silke
borg, betegnes i et Brev fra Silkeborg som Stikker og Provokatør. Han var
sammen med tyske Officerer, da han blev skudt inde i Restauranten. Det
hævdes, at meget taler for, at Tyskerne selv har likvideret Sum. Om Ef
termiddagen havde fire Officerer ledt efter ham paa Industricafeen i Sil
keborg, kaldet Sorte Børs Kroen. Han sigtedes af Tyskerne for at have
tilsvindlet sig 20,000 Kr ved Salg af Generatortræ, som han ikke har le
veret. Han var bange den Aften og havde lejet Værelse paa Hotellet, da
han ikke turde tage hjem. Tyskerne arresterede et Par sagesløse unge
Mænd, hvoraf den ene allerede er løsladt.

Den dræbte Mand, som man mente var “Søren” er nu med Sikkerhed genkendt.
Det oplyses, at han blev taget til Fange om Mandagen og holdt under Ar
rest til Om Onsdagen, da han førtes bort til Forhør. Sagen blev fuldt op
lyst, og han dømtes til Døden. Han var Skyld i Toms Død og flere Kammera
ters Arrestation.

Odense Havn flød med Smørpakker og Dritler efter Sabotagen mod den tyske
Motorsejler “Hever”.

Foruden Attentatet paa Odense Politistation, der kostede en ung Politi
betjent Livet, sigtedes den nu dræbte Fabrikant Nyhave Christiansen, 0-
dense, for Delagtighed i Mordforsøget mod Adjunkt Foged. Den anden Skyl
dige, Kørelærer Hansen, var som omtalt i Forvejen blevet likvideret. Den
Pistol, Nyhave Christiansen havde paa sig, da han dræbtes, havde han, ifl
Skrivelse, fundet hos ham, faaet af KB Martinsen, da han “f~lte sig truet
efter uden Grund at have været hængt ud i den illegale Press~e som Stik
ker”. Han naaede ikke at bruge den.

Der ønskes om muligt Oplysninger om Valdemar Chr Johannes Larsson, Est
landsgade 18,1, f. 27/10.1898. Man er ængstelig for, at han skulde have
uheldige Forbindelser.

Svar til Lemnos: Vi har naturligvis intet at indvende. Forbindelsen etab
leres.

Følgende Historie, som verserer i Statsbanekredse, er ikke fuldt verifi
ceret, men menesat være god nok: For godt en Uge siden fik Tyskerne Mis
tanke om, at der var Planer om at angribe et Tog, bestaaende af Person
vogne og Ammunitionsvogne undervejs til Korsør. En Mand med Maskinpistol
fik Plads paa Lokomotivet, og der blev givet Ordre til at køre med 100
kms Fart. Det skete. I en Kûrve faldt Tyskeren af Lokomotivet og brække
de Halsen.
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47: Vi kender ikke Chaufføren. Gaar det an at efterlyse ham?

Specielt: Apotekeren er meget syg.

Paalidelige Øjenvidner fra Persontoget ved Hee, hvor 8 Passagerer dræb
tes, fortæller, at Toget holdt udenfor Stationen. Paa selve Stationen
holdt et tysk Troppetog, hvorfra man skød efter Flyverne, da de fløj
bort. Tre af Maskinerne vendte om, og Englænderne beskød det Tog, som
holdt forrest, øjensynligt i den Tro, at det var derfra, der var skudt.
Der var iøvrigt ogsaa tyske Flyvere paa Spil. I Lem ved Ringkøbing dykke
de en tysk Jager, som ikke var i Luftkamp paa det Tidspunkt, ned over en
Mark, hvor nogle unge Mennesker spillede Fodbold. De fik en Salve af eks
plosive Projektiler, og den 16 aarige Jørgen Lambæk, Søn af Gdr Jens Lam-
bæk, Lem, dræbtes paa Stedet. Han blev begravet i Onsdags. Begivenheden
karakteriseres som rent Mord, muligt fremkaldt af Irritation over, at
Fodboldspillet blev fortsat.

Ejnar Hansen, Peisfarmen Hazelton i Resen ved Struer, færdes meget sammen
med Tyskere. Han arbejder for Organisation Todt og er set i en Gestapobil
under Besøg i Struer. En Mand, der har betegnet ham som Stikker, er ble
vet anmeldt til Gestapo.

Tyskerne i Struer har i Nervøsitet afspærret en Gade midt i Byen. Paa den
ene Side afdenne Gade ligger Folkets Hus, som er tysk Kaserne, paa den
anden Side et Savværk, som arbejder for Tyskerne.
(

Ad~killige civile Tyskere, som længe har dækket sig her i Landet under et
eller andet Paaskud, er nu blevet totalmobiliseret. Tak, Dr.Goebbels.

Under Eftersøgningen af den engelske Statsborger, som blev anholdt paa
Kirketorvet i Gentofte, truede Tyskerne dansk Politi med Maskinpistoler.
Da der bagefter blev protesteret, erklærede man, at man havde anvendt
skrappe Midler for at redde dansk Politi for at blive skudt af “Spionen”,
hvis det skulde komme til Ildkamp~

Statsskovrider Just Holten, R.a.D., der i Nordsjælland beskyldes for at
have spist Frokoster med den tyske Kommandant i Værløselejren (ikke fast
slaaet Kendsgerning) har betegnet Folkestrejken som Pøbelstreger. Da
Skovfogedeleverne i hans Distrikt (2.Frederiksborg Skovdistrikt) nedlag
de Arbejdet, udskrev han dem som ferierende. De gik rundt uden Mulighed
for at kunne rejse til deres Paarørende. Han har senere meddelt, at Del
tagere i Strejken ikke kan faa Begunstigelser af nogen Art, men kun den
Uddannelse, de har Krav paa.

Efter Luftangrebet paa Værløselejren nedlagde de danske Arbejdere Arbej
det. Om Eftermiddagen hørtes en kraftig Eksplosion, og der blev set en
stor Røgsky over Lejren. Tyskerne paastaar, at det var en “Forsøgsbombe”,
som eksploderede. De hævder ogsaa, at de nedskød en af de angribende en
gelske Maskiner, men Maskinerne er set flyvende mod Nord i meget Lav Høj
de~ saa det passer ikke.

3O.August om Aftenen blev Tjenestekari Holger Nielsen, Kjølbye ved Løg
stør, dræbt -af en tysk Vagtpost. Han var under Jagt kommet ind paa tysk
Øvel sesterræn.
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Den 29.Aug, om Aftenen var Jernbanetrafiken ved Svendstrup afbrudt i 3-4
Timer, fordi man havde fundet en Stump Ledningstraad ved en Skinne.

3O.Aug. styrtede en tysk Jager ned ved Nørre Tranders. Piloten fløj saa
lavt, at han kolliderede med Telefontraade. Maskinen kom i Brand, og Pi
loten omkom.

SS Frivillig George MacDonald fra Brovst er faldet paa Østfronten

Blomsterentreprenør Herforth, Aarhus, praler med, at han for at opgive
sin Forretning i Da forenede Mejeriers Ejendom har faaet saa stor en Er
statning, at han kan leve af den i mange Aar. Han truede med at blive bo
ende, siger han.

SIDSTE: Beslaglæggelsen af Ejendommene i Aarhus gør 80 danske Familier
husvilde. Tyskerne har til Gengæld sagt deres Lejemaal op for alle Offi
cerer paa Hotellerne. Man vil i Aarhus som i København samle Styrken mest
muligt for bedre at kunne forsvare sig. Man befrygter ogsaa tysk “Koncen
tration” i Østergade, hvor Hovedkvarteret ligger, og endelig nævnes Elise
Smiths Skole i Nørre Alle.

De meget unge tyske Soldater, som i disse Dage er kaserneret i Aarhus,
synger en ny Sang, hvis Omkvæd i Oversættelse lyder saaledes: “Vi skal
kæmpe, vi skal kæmpe, for det har Føreren sagt. Vi skal frelse vore Hjem,
Hjem, Hjem.”

Det er jo noget andre Toner end de gamle:”Wir fahren gegen Engelland-”

VESTFRONTEN: De store tyske Støttepunkter langs Kanalkysten overgiver sig
eet for eet. Fecampe er faldet, den belgiske Grænse er naaet og muligt
allerede overskredet (Bekræftelse foreligger ikke. Allierede Tropper
staar tæt inde under Rigsgrænsen. Kun i Compiegne-Skoven, Vaabenstil
standsstedet, yder Tyskerne forbitret Modstand. Om rn Modstandslinje i
Frankrig bliver der ikke mere Tale. Fremrykningen og Tilbagetrækningen
sker saa hastigt, at ingen af Hærledelserne i Virkeligheden har Kontakt
med de forreste Tropper. Antallet af Fanger lader sig ikke opgøre. Ty
skerne venter Fremstød ind i Belgien og Holland før Angrebet~paa Tysk
land. Et Fremstød gennem Luxembourg er ikke usandsynligt. Tyskerne vil
aabne Sluserne i Holland (Der findes som bekendt to Kategori’er af Over
svømmelser: Lukker man Pumperne, stiger Grundvandet op, lukker man Slu
serne op, trænger Havet ind, og Jorden ødelægges for Menneskealdre frem
over). En bestandig Strøm af tyske Flygtninge gaar allerede fraVest mod
Rhinbroerne og det indre Tyskland. Man venter, at Rhinbroerne vil blive
bombet og Tilbagetog umuliggjort. Den tyske Befolkning i Belgien-Holland
er panikslagen og frygter Afregningen. I Rhinegnene vil Civilbefolkningen
antagelig, som i Vestpreussen, blive udskrevet til Befæstningsarbejder.
Udenlandske Arbejdere stoler man ikke paa, og de sendes bort fra disse
Egne. Tyskernes næste Forsvarslinke tænkes etableret ved Eupen-Malmedy
Gauleiter Simon fra Coblenz har i en Tale proklanieret den brændte Jords
Politik: Ikke et Brød, ikke et Korn skal falde i Fjendens Haand. Hvad vi
ikke kanføre med, skal tilintetgøres. De store Staalværker i Luxembourg
og andre tyske Virksomheder skal sprænges.

Chefen for 7.Armé er blevet dekoreret med Ege1ø~et med Sværd. Han er Ar
meens eneste “overlevende”og ligger saaret paa Lazaret i Tyskland. Hans
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Efterfølger er taget til Fange, og hele Armeen udslettedes i Falaise-Lom
‘men.

ØSTFRONTEN: Man venter i tyske Kredse samtidigt Angreb mod Østpreussen,
Donaurummet og Ungarn. Russerne ruller mod Syd, paa bred Front mod Jern-
porten, der holdes af rumænske Tropper.

SLOVAKIET: Partisanerne har besat hele den midterste Del af Landet fra
Tatra til ungarsk Erzgebirge. Bratislava er stærkt truet, og det er til
Forsvar for sin Hovedstad, Fader Tiso ønsker Hjælp. En hel tysk Militær-
delegation paa 17 Mand paa Vej til Bratislava er blevet henrettet ar Par
tisanerne. Fem af de henrettede havde Generalsrang. Partisanerne raader
over en Radiosender. Halvdelen af det slovakiske Politi er gaaet over til
dem. De angriber de ungarske Grænseposter. Opstand i Bøhmen-Mæhren kan
ventes paa aftalt Signal.

BALKAN: Bulgarerne har beslaglagt over 100 Skibe i bulgarsk Havn, alle
tilhørende Tyskland. Den tidligere Premierminister er i Færd med at dan
ne ny Regering. Tyskerne afskriver hele Balkan og vil ødelægge alle Hav
ne fra Durazzo til Saloniki. Alle Forraad skal føres bort. Kommandanterne
for tyske Enheder i Østrig, Ungarn og Jugoslavien har været til Konferen
de i Wien. Man vilde aftale Forsvar af de vigtigste Besiddelser, men
mangler Mandskab og kan ikke faa Forstærkninger.

HITLER frygter nyt Kup fra Officerskredse. Hans Livvagt er blevet for
stærket med endnu en hel Bataillon af Himmlers specielle Korps.

FORSIKRINGSKRISE. I Løbet af denne Uge er tre store, tyske Forsikrings
selskaber i Livs- og Sygeforsikringsbranchen gaaet fallit. Det skyldes
først og fremmest Udbetaling af Forsikringer til Faldnes og Bonibeofres
Efterladte. Folk er desuden holdt op at betale Præmier, da de mener, at
alt er omsonst. Man venter Markkrise.

DE FLYVENDE BOMBER. De allierede regner nu at have erobret Halvdelen af
Startramperne til de flyvende Bomber.

Von KLUGE har ifl, allierede Rapporter, begaaet Selvmord, før Model af
løste ham. De allierede mener, at Grunden til, at de tyske Fjernkanoner
pludseligt fyrede som Rasende, var en Ordre om at bruge Ammunitionen op,
før man maa demontere eller lade Kanonerne i Stikken. Beskydningen varede
i fire Timer.

ITALIEN: Allierede Tropper er rykket ind i Italien over den franske Græn
se Baade store og lille St Berhards-Passene er i allieret Haand.

BELGIEN: Partisankrigen er begyndt i Belgien. Tyskerne erklærer, at de i
de sidste 10 Dage har skudt 2000 Frihedskænipere i Nordfrankrig og Bel
gien. SLUT.
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Det totale tyske Sammenbrud er nær. De første amerikanske Panserformatio
ner har overskredet den tyske Rigsgrænse og rykker mod Vestvolden. Fin
land og Rusland har sluttet Vaabenhvile. Tyske Tropper paa Tilbagemarch
fra Finland gennem Nordnorge er i Kamp med norske Patrioter. Russerne og
Rumænerne trænger næsten uhindret ind i Ungarn. Russisk Radio maner Ø
strig til Oprør. Englænderne staar i Bruxelles, de hollandske Indenrigs
styrker er parate til at slaa løs, hvornaar det skal være.

Danmark, det sidste besatte Land, som kan vente Befrielsen, vil snart
ligge i Verdensinteressens Projektørlys. Tyskerne træffer alle Forbere
delser til krigeriske Forviklinger og til ‘evt. Rømning.

Dr Best og fire af hans nærmeste Medarbejdere vendte Fredag tilbage fra
Berlin, hvor de havde modtaget nye Ordrer. De var alle fem meget deprime
rede. Umiddelbart efter deres Ankomst til Dagmarhus begyndte et større
Oprydningsarbejde i alle Kontorer. Man udsorterede Mængder af Papirer. De
vigtigste blev brændt i Toiletkunimer og Vaskekummer af de Embedsmænd, som
selv har med netop disse Papirer at gøre. Andre havnede i Bygningens sto
re Papir—Forbrændingsovn. En lignende Autodafe paa Arkivmateriale foran
staltede Kommissær Lohmann i Radiohuset, og ogsaa fra flere andre tyske
eller tyskbesatte Bygninger hvirvlede Røgen lystigt. Organisation Todt
rømmede Lørdag den gamle farmaceutiske L’æreranstalt i Stockholmsgade. Or
ganisationen trækker sine Stabe og Styrker helt ud af Danmark. Man kan
indenfor de næste 14 Dage renge med tysk Rømning af en lang Række Bygnin
ger, endog de mest kendte~ Alt tyder paa, at Tyskerne vil bort fra Køben
havns Centrum af Frygt for egne Bombardementer eller for at lide den
Skæbne, Tyskerne led i Paris: at blive omringet i hver sit Hus og tilin
tetgjort uden at kunde faa Assistance. Alle vigtige tyske Kontorer skal
etableres udenfor København, og Personalet skal have Haandkufferten i den
ene Haand, saa de er parate til Flugt med Minuts Varsel....

Men inden Tyskerne flygter fra Danmark eller slaas ned af de danske In
denrigsstyrker, som ogsaa kun venter paa Signalet, vil Gestapo forsøge
at kvæle den danske Modstandsbevægelse i Blod. Mens Dele af de tyske
Styrker er modløse, er Gestapo og SS, som ikke kan vente Pardon, grebet
af,Desperation og besjælet af Ønsket om at gøre saa meget Ondt som over
hovedet muligt, mens Magten endnu er deres.

Den i Lørdags bebudede Razzia i København indledtes med Gennemsøgning af
alle Garderober og Banegaardskiosker, Telefonkiosker etc efter illegale
Pakker og Breve. Om Aftenen og i Nattens Løb saas Gestapos Biler mange
Steder i Byen. Antallet af Ofre anslaas til mellem 20 og 30, men Navne
kendes endnu ikke. Skulde de foreligge, inden dette Brev afsendes, vil
de blive bragt under Sidste.

Den paa Søndre Fasanvej arresterede Mand er af Tyskerne identificeret som
Nationaltidendes tidligere (af Tyskerne afskedigede) Chefredaktør Aage
Schoch, der nu var komitteret i Dansk Reklameforening. Tyskerne paastaar,
at han er Medlem af Frihedsraadet Han har Lørdag væretiusandsynligt lang
varigt og usandsyligt haardt Forhør. Lørdag Middag stormede Tyskerne et
Kontor i Ejendommen Bredgade 47. Her arresterede de 7 Personer, deraf to
Kvinder. Navne kendes endnu ikke. En Del Bygninger er under Observation.
Saaledes staar der Gestapofolk og Stikkere i Porte i Holbergsgade....

Tyskernes Bortflytning fra private Lejligheder fortsætter for fuld Kraft.
I Hellerup er flere Ejendomme helt rømmet af Tyskerne.
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Folk i betydende Stillinger eller “kendte Navne” opfordres til i den kom
mende Tid, indtil Tyskerne er ude af Landet, at overnatte udenfor deres
Hjem. Man maa regne med enhver Forbrydelse. Rotten bider, naar man faar
den op i en Krog. Det Skema over Forbrydelser, som skal begaas i den el
levte Time, er taget frem! Flere Steder holder Tyskerne øvelser i Gade-
kampe. Det skete saaledes Torsdag og Fredag i Hunderupkvarteret i Odense,
uden forudgaaende Advarsel til Befolkningen.

I følgende Restauranter er det forbudt Værnemagten at komme: “Island”,
“MUnchen”, Florida, Kædekælderen, Bolero, Broadway, Villa-Cafeen, Bayern,
Den blaa Maane, Kaffebaren i St Kongensgade 63, Ingeniørcafeen, Ki-Ki,
Faxe, Bjørn, Kap Horn, De tre Musketerer, Bernstorff, Bondestuen i St Pe—
derstræde, Hvide Svane, Pelikanen, Heidelberg, Teglkroen, Røde Lygte,
Prinsen, Kina og Stafetten.

“Bayern” og “Kaffebaren” er fremhævet med Store Typer i den trykt For
skrift, som udleveres enhver nyankommen Tysker. Denne Forskrift citeres
yderligere paa Side II. Den er ikke uinteressant.

I Svendborg har Gestapo, ifl. Meldinger, som er naaet over Grænsen, arre
steret en Del fhv socialdemokratiske Byraadsmedlemmer.

En Artikel i Vejle Amts Avis for den 2. August med Angreb paa de mange
Vognmænd, som i Stedet for at tjene danske Interesser, plejer deres Pen
getrang hos andre, har vakt et saadant Mishag hos Dr.Best, at han fra i
Dag at regne har forbudt Bladet i et Tidsrum af tre Uger! Bladet har tid
ligere - i Juli - været forbudt i 5 Dage.

Tyskerne har arresteret 19 Arbejdere paa Helsingør Skibsværft, hovedsage
lig Sabotagevagter og Vagtmænd paa Skibe i Dok. Det skete under en Razzia
paa Værftet og ombord i Skibene i Aftes efter at en tysk Marinesoldat paa
en Forpostbaad var blevet ramt i Laaret af et Skud, som Tyskerne paastaar
maa være affyret fra en afVærftetsMaskinhaller 50 Meter fra Baaden. Ri
meligvis vil man ved at undersøge de arresteredes Skydevaaben søge at
fastslaa, hvem af dem, der har affyret Skudet.

Natten tilLørdag er der ved Hold up hos Holger Petersen, Manufaktur en
gros, Købmagergade 44, røvet 30 Staalhjelme og 12 Læderbælter, Sabotører
ne gav Vagtmanden en 2 Krone til en øl, da de gik!

Der var megen Uro i Ringsted Lørdag. Byen strejkede, efter at den CB-Mand
der som omtalt i Dagspressen blev saaret af en Patrulje, er afgaaet ved
Døden. Patruljen var fra Schalburgkorpsets Kaserne, og havde overhovedet
ingenting at gøre paa det Sted, hvor den skød-hvad SB—Manden derimod hav
de! Den anden Dræbte fra Ringsted var en berygtet Schalburgmand, hvis Far
er Kaptajn i Korpset. Faderen teede sig som Sindssyg overfor Politimeste
ren i Ringsted. Politiet bad om assistance fra København, men Tyskerne
lagde sig imellem og hindrede det. Til Gengæld fik heller ikke Schalburg
korpset Assistance. Takket være Søndagen ser det ud til, at alvorligere
Konflikter er blevet undgaaet. Skulde yderligere Nyt indløbe fra Ring
sted, vil det blive omtalt under SIDSTE.

De paa I. omtalte Regler for Tyskernes Færden i København findes paa det
saakaldte “Merkblatt fUr das Verhalten deutsch~r Wehrmachtsgehöriger in
Kopenhagen. Der kræves af de tyske Soldater i Danmark: Høflig og korrekt

Opførsel(!) Udadelig Optræden. Paa smalt Fortov skal man gøre Plads. Man
skal opføresig anstændigt overfor Befolkningen, ogsaa i Mørklægningsti
den. Stram Disciplin,.korrekt Uniform, udadelig Hilsen. Tilnærmelser til
1~Tndelige Personer er forbudt (das Einhaken weiblicher Personen in der
Ôffentlichkeit ist verboten)!! I Uniform eller i genkendelig Paaklædning
maa man ikke komme paa Barer eller Vinstuer-”das Herumsitzen und Trinken
an Schanktischen verboten”- og man skal opgive dansk Politi Navn, Tjene
stegrad og Feldpostnumer. Deltagelse i danske, partipolitiske Foranstalt
ninger er forbudt alle i Værnemagten, ogsaa SSfolk() Det er forbudt Ty
skerne at komme i den Bydel, der begrænses af Helgolandsgade-Vesterbroga
de-Enghavevej-Sdr Boulevard-Halmtorvet, og de maa ikke betræde følgende
Gader: Adelgade, Dybensgade-Asylgade-Borgergade-Hummergade, Laxegade, Ni
kolaigade, Nyhavn, Prinsegade og Tullinsgade. (Den Slags Trafikforbud har
eksisteret siden Besættelsens Begyndelse) Hamsterindkøb af enhver Art er
forbudt(!), dog maa man købe ind til eget Forbrug og efter Særbestemmel—
ser. Ikke rationerede Levneds- og Nydelsesmidler maa medtages i Orlovs
pakker. Man skal paa Grund af Spionfare vise den yderste Forsigtighed i
Samtal er.

Det bliver mere og mere almindeligt, at Danskere i benzindrevne Vogne med
Plakat paa Ruden fortæller Offentligheden, i hvilket Ærinde, Bilen kører.
Statens Torvekontor benytter saaledes oplysende Skilte. Politiet, der bl.
a. benytter Opel Kaptajn Biler har p.t. store Besværligheder. Frederiks
berg Politi er flere Gange rykket ud, fordi Folk har set en af Københavns
Politis Biler.

Der er forøvet Attentat paa et tysk Militærtog mellem Herning og Viborg,
nær en Landevejsoverskæring. Eksplosionen skete i Nat, og tre Waggoner
ødelagdes. Ambulancerne har transporteret 11 saarede tyske Soldater. Tysk
Politi har spærret Landevejen. Falck og CBU-Kolonner arbejder paa Kata
strofestedet. (evt, yderligere Nyt under SIDSTE)

Der har atter været Sabotørbesøg hos Andersen & Martini. Dennegang hente
de man Akkumulatorer til nogle af de tidligere røvede Biler.

Det var 25,000 og ikke 20,000 Legitimationskort, der blev røvet fra Fol
keregistret, og hele Legitimationskortordningen blev dermed illusorisk.

Den tyske Garnison i Holbæk bestaar overvejende af rene Drénge, fra 14
til 16 Aar.

Politimester Einar Hoeck, Aarhus, er nok blevet sat paa fri Fod, men det
er samtidig blevet forbudt ham at vende tilbage til sit Embede eller til
Aarhus By. Han skal indtil videre melde sig til Gestapo med regelmæssige
Mellemrum og tager derfor Ophold i Espergærde. Meddelelsen om Politime
sterens Frigivelse var blevet medtaget med stor Glæde i Aarhus. Politiet
vilde have hentet ham med Vogn i Nyborg, og Blomsterhandlerne havde faaet
store Bestillinger paa Buketter.

Anker Frantz Sørensen, Aarhus, der har været Fange hos Gestapo, og som
var ført til København, er under uopklarede Omstændigheder blevet dræbt.
Hans Familie averterer ham som “pludseligt død”, men det vides med Sik
kerhed, at han er skudt.
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Sagførerfuldmægtig, E V Reinbach, Hobrovej 44, Randers, er blevet anholdt
af Gestapo fra Aalborg i Forbindelse med Sagen om de 8 Kasser Vaaben paa
Randers Station.

Kl 15,15 Lørdag Eftermiddag nedskød to Gestapomænd paa Frue Kirkeplads en
Fange, som forsøgte Flugt. De ramte ham i Skulderen, og han styrtede.
Desuden ramte de en 14 aarig Dreng, Tommy Andersen, Guldsmedegade 12, i
det ene Ben. Flygtningens Navn opgives som Viggo Iversen. Han har boet
til Leje hos Familien Arnberg, Grønnegade 54, Aarhus, men var ukendt i
Aarhus.

Munkegades Skole er atter blevet belagt med Tropper, meldes det fra Aar
hus. Det er Flyvevaabnets Folk.

EN odenseansk SS—Frivillig, der for nogle Dage siden rejste til Fronten
igen efter at have været paa Rekreationefter et Saar i det ene Ben, har
erklæret, at “man da altid kan sidde i en Rullestol og kaste Haandgrana
ter”. Det aabner visse Perspektiver for den videre tyske Krigsførelse.

Politiassistent Sillemann, det søde Barn, gav fornylig en Stikker, der
ringede fra Panoptikbygningen, anvisning paa et bestemt Lokalnummer i
Dagmarhus, hvor han kunde melde, at han havde iagttaget en Mand med Pi
stoH /1

Kriminalassistent Sandhøj, som henrettedes i Aarhus, h~/vde samme Indstil
ling. Da han hørte Rygter om, at to Kolleger, som offi”cielt er i Sverige,
skulde være i en Naboby, sagde han: Hvids det kan koii”stateres, er det min
Pligt at underrette det tyske Sikkerhedspo1iti~

Fiskerne vil om en Uges Tid faa tildelt Brændselsolie, ca Halvdelen af de
tidligere Tildelinger. Der kommer endnu een tilsvarende Tildeling, men
dermed er det Slut.

Specielt: Man bør ikke sende Pakker til Kødbyen mere.

Ved Nordkysten udfor Liseleje har Tyskerne i en længere Periode eksperi
menteret med et nyt Vaaben, antagelig Verzweiflungswaffe et eller andet
Numer. Hen under Midnat har man set en enlig Flyvemaskine i 200-300 Me
ters Højde ude over Havet modtage Signaler fra Land. Derefter udløses fra
Maskinen en Slags Ildkugle, der med vældig Fart og under infernalsk Hylen
fjerner sig i Flyvemaskinens Fartretning for et Hundrede Meter fremme at
eksplodere som en Kæmpesol, mens et Utal af Stjerner drysser ned, og en
Vandsøjle rejser sig under Eksplosionsstedet. Braget ryster hele Omegnen.

Paa Værløseegnen hævder man med stor Bestemthed, at de Englændere, som
angreb Flyvepladsen, ogsaa kastede Cigaretter ned til den danske Befolk
ning.

Paa et kendt københavns Hotel hilser ingen af de fastboende tyske Office
rer med Nazihilsen. De vil ikke underkaste sig “Hitlers Proletar-Manerer”!

Sidste københavnske Svajervits udnævner Hitler til Konge under Navnet
Kong Kurs. -
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Skibspapirer og Industripapirer falder atter paa Børsen. Man venter Inva
sion her i Danmark.

En tysk Embedsmand har overfor en dansk Forbindelse bebudet et nyt tysk
vaaben-langtrækkende Skyts med Projektiler af ukendt Virkning. Ekspiosio
nerne vil dræbe alt levende i flere Kilometers Omkreds.

Der blev under Forestillingen i Palladium Lørdag Aften kastet Stinkbombe.
Det samme skete umiddelbart efter i Metropol. Der bredte sig udpræget Na
ziatmosfære i Lokalerne.

- Tyskerne har siden Lørdag Aften haft det finske Gesandtskab i Grønnin
gen under Observation

- To Sikkerhedspolitifolk klagede Lørdag Aften paa københavnske Politi-
stationer over, at Folk havde fornærmet dem. Den ene var Einar Chr Han
sen, den anden Kurt Steffens.

— Paa Grosserer A Bildsteins Kontor Nyhavn 31 E røvedes Lørdag ved Hold
up en Skrivemaskine og en Duplikator.

- En Sommer-Mand blev Lørdag anholdt for Sort Børshandel. Han maatte løs
lades.

- En Dansker i tysk Tjeneste kom Lørdag ved Midnat i Slagsmaal med en SS-
Mand paa Raadhuspladsen. De blev begge bragt til Gernersgade. Samme Nat
maatte man arrestere to tyske Officerer, der i beruset Tilstand vilde
tiltvinge sig Værelser paa Angleterre. Paa Strandboulevarden væltede ty
ske Soldater et Avisskur, i Gothersgade og i Frederiksholms Kanal holdt
Marinesoldater private Skydeøvelser (jvfr. det tyske Cirkulære om den u
dadlelige Opførsel f)

- Schalburgfolkene ved Blegdamsvej-Logen skød livligt Natten til Søndag.
De saarede en tysk Soldat, som gik forbi! De slæbte den Saarede ind i Lo
gen, og først da opdagede de Fejltagelsen.

- Gestapo etablerede Lørdag Eftermiddag Husundersøgerse hos Leo Din, Ha
raldsgade 27 II. Man sprængte Entredøren. Resultatet ukendt.

- Radioanlæget til Brandinspektør Rasmussens røvede Vogn er blevet afle
veret af de Sabotører, som tog Vognen. De pakkede det ind i en Dyne og
anbragte det bag Allers Etablissement paa Lyshøjgaardsvej. ~n Mand, der
navngav sig “Snehvide” gav Politiet Meldingom, hvor Radioanlæget var.

En meget alvorlig Anklage skal hermed rettes mod Tyskerne. Der kan føres
Vidner paa, at i hvert Fald den ene af de 10 Mand, som var i den nedskud—
te Bombemaskine, der havde deltaget i Angrebet paa Esbjerg Lufthavn, blev
skudt, efter at han havde overlevet Nedstyrtningen! Man saa ham komme
vaklende fra Vraget af Maskinen, da der lød et Skud. Han faldt død om.
Den Jagerflyver, som blev fisket op i Nordsøen og indbragt til Esbjerg
Havn, blev behandlet saa brutalt af Tyskerne, at det havde Karakteren af
Mishandling. Antallet af Bomber, faldet paa Flyvepladsen, overstiger an
tagelig 150. 10 Tyskere ramtes, da en Skudstilling fik en Fuldtræffer.
Den svære Bunker, som fik Fuldtræffer, var beregnet til Telefoncentral.
Den revnede fra øverst til nederst til Tyskernes Forbløffelse. Angrebet
betegnes som 1. Kl. Arbejde.

Den tyske Stikker, Ove Schlegel, som har faaet Prygl i Kolding, har for
klaret, at han af Tyskerne er ansat til paa»Gader og i offentlige Lokaler
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at aflytte Samtaler~

- En Afdeling af Sommers Korps skal stationeres i Kolding. Myndighederne
arbejder paa at undgaa, at Sommerfolkene faar Kaserne i Teknisk Skole.

- Fru Nielsen, Højskolehjemmet, Dronningensgade, Odense, er blevet ufor
delagtigt omtalt, fordi hun har Chauffører fra Flyvepladsen i Pension.
Det oplyses, at hun først havde sagt Nej, men de meldte sig paany fra et
andet Sted i Byen uden at sige, hvem de var, og man blev for sent klar o
ver det. Fruen er god nok.

- I Sommer har paa Sejrø logeret en dansk Dame, Julie Signe Kiihl, født i
Horsens 8.Marts 1899, fast Bopæl Trægaarden 18, København 5. Hun har væ
ret skilt, men er nu blevet gift med en tysk Soldat. Hun har fra Sejerø
indberettet alt, hvad hun har hørt, oq har fungeret som Tolk for Tysker
ne.

- Direktør Juncker har tysk Visum til Rejse til Sverige for et 8 Dages
Ophold.

- Der er udsendt et falsk “socialistisk Flyveblad”, der kalder sig SOLI
DARITET. Det er underskrevet “Den Ensomme”, og det angriber Lønforliget.
Hestehoven stikker frem i Trusel om, at Arbejderne ikke har glemt den
Magt, der ligger i den direkte Aktion.

SÆRMELDINGER: Hilsen til Aagot og Hilsen til Søren, Anette, Kurt, Valde
mar, Preben, Forman, Adam, Gunnar, Wilhelm og Grete - Hilsen til Larsen
og Olsen. - Hilsen til Godsejeren.

Moskva Radio har appeleret til Danmarks Ungdom, “der har sin store Andel
i, at Danmark staar, hvor det staar i Kampen mod de fascistiske Under
trykkere.” Radioen sagde: Det er jer unge Danske, som skal iforhindre, at
de fascistiske Banditter realiserer deres Trusel om at rive alle andre
med sig i Afgrunden”.

FINLAND: I Morges ophørte alle Kamphandlinger mellem Finner og Russere.
Alle tyske Soldater skal være ude af Finland inden 15.September, eller
skal de afvæbnes, evt, med russisk Hjælp. Tyskerne naar næppe at faaderes
11 Divisioner ud i Tide. Ganske vist ruller Kolonnerne allerede mod Kir
keness, men det er daarlige Veje med ringe Kapacitet, man skal bruge.
Endnu værre er Situationen for de fire Divisioner i Midtfinland. De maa
hjem ad Søvejen, og russiske Ubaade kan nu frit passere ud gennem den
finske Bugt... .Tyskere, som er i Finland efter l5.Septbr. skal afleveres
som Krigsfanger. Sverige venter en Strøm af tyske Flygtninge. Adskillige
civile Tyskere er allerede kommet til Stockholm.

- Den tyske VESTVOLDS svære Skyts tordner nu mod de fremrykkende alliere
de Afdelinger, der overskred Rigsgrænsen allerede Lørdag i Nærheden af
Mosel Man venter allierede Angreb mellem Metz og Nancy. Begge Byer staar
for Fald. Amerikanerne er langt inde i Belgien. Dempseys Tropper er ryk
ket ind i Bruxelles under Befolkningens Jubel. Tyskerne retirerer mod
selve Tyskland, men efterlader store Styrker i Kanalhavnene. De 250,000
Mand fra den franske Kanaizone søges reddet ud, før Canadierne naar Ka
nalen mellem Calais og Dunkerque. De belgiske Patrioter angriber Tysker
ne med Raseri. Den Vestvold, Tyskerne nu maa støtte sig til, er ikke,
hvad den var i 1939. Alt er forsømt og tilgroet, Ventilationssystemet er
ude af Funktion og det meste Skyts ført til Atlanterhavsvolden, hvor det
er endnu. Der er meget faa Minefelter tilbage, næsten ingen Ammunition og
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slet ingen Levnedsmiddelforraad. Der skal 800,000 Mand til at bemande
Fæstningslinjen. De eksisterer ikke. Man har 100,000, og haaber at redde
200,000 hjem fra Frankrig. Alle Beboere i Nærheden udskrives til “Skanse
arbejde” paa Vestvolden. Arbejdet er livsfarligt, idet man ikke kender
de gamle Minefelter—de Folk, som lagde dem, er døde, Fanger eller kæmper
paa andre Fronter. Ved den tysk-belgiske Grænser minder Sceneriet om 1918.
Tropper uden Vaaben, kun med Brødposer, strømmer tilbage og skal melde
sig til Opsamlingssteder. Mange fortsætter direkte ind i Tyskland uden at
melde sig. Den modsatte Vej gaar en Strøm af belgiske og franske Arbejde
re, der sniger sig hjemad. Man mener, at 230,000 belgiske og franske Ar
bejdere har forladt deres Lejre i Tyskland i de sidste Døgn Paa den syd
lige Front har Amerikanerne taget Lyon o~ Bourg 60 km Nordøst for Byen.

0STFRONTEN: Russiske og rumænske Afdelinger stormer Turmpasset for at naa
ind i Ungarn. Forsvarerne angribes i Ryggen af rumænske Partisaner og
russiske Faldskærmsjægere. Længere i Vest trænger Rumænere og Russere næ
sten uhindret ind i Ungarn langs Sydkarpaterne og Donau.

ITALIEN: Ogsaa paa Italienfronten er Tyskerne paa hovedkuls Tilbagetog.
Hele Fronten er i Bevægelse. Ved Adriaterhavet har de Allierede slaaet
en 30 km bred Breche i Gotha-Linien, og de er nu kun et Par Meter fra Ri
mini. Pisa faldt efter kort Kamp, og ogsaa her rykker de Allierede hur
tigt frem. Vejen er aaben til Posletten og det norditalienske Industriom
raade.

RÆDSELSKAMPAGNE: Hitler har afsløret sinsande Natur. Han har beordret, at
dem dokumentariske Film om Henrettelsen af de dømte otte Kup-Officerer
skal forevises alt Mandskab i den tyske Hjemmehær. Mandskabet føres under
Kommando til Biograferne. Filmen, der hidtil kun er vist Hitler, skildrer
i alle Detailler en Henrettelse, som efter Hitlers og Himmlers Ordre fo
regik paa den særligt uhyggelige Maade, at det, efter udtrykkelige In
struks, varede længe, før Ofrene døde. Kameraet følger de Ulykkeliges Mi
nespil til deres sidste Aandedrag~ I tyske Officerskredse har Filmkampag
nen vakt Raseri. Man siger, det er det mest nedværdigende og det nedrig
ste, Hitler endnu har budt Militæret. Paa denanden Side gør Filmen sik
kert Gavn-de tyske Soldater erfarer nu, at det er Udlandet og ikke Ty
skerne, der har Ret i Bedømmelsen af Hitler: Han er Sindssyg Rygende,
ravende gal.

CENTRALEUROPA: Tyske Troppeafdelinger har i Gaar afvæbnet a~ile Grænsepo
ster ved Grænsen til Kroatien og Protektoratet Bøhmen-Mæhrén. Man frygter
militær Opstand som i Slovakiet. Der har været Kampe med Kroater, som ik
ke vilde lade sig afvæbne. De trækker sig ind i Landet og slutter sig til
Titos Styrker. Bratislava forsvares kun af tyske Tropper. Man stoler ikke
paa Slovakerne, der antagelig ogsaa faldet Ungarerne i Ryggen. Tyskerne
vil forsøge at dække Wien ved at lede Bratislavasøens Vande ud over hele
Omraadet.

General Girard er blevet øverstkommanderende for den belgiske Hjemmehær,
mens Prins Bernhard er blevet det for den hollandske. Begge Chefer sorte
rer under Eisenhower.

- I Opraab til Belgien er der givet Ordre til, at Sabotage ikke mere maa
rettes mod Fabriker. De skal tværtimod forsvares. Til Tyskerne i Belgien
er udstedt Opraab om, at Indenrigsstyrkerne bærer tydelige Kendetegn, og
at Henrettelse af deres Medlemmer er Krigsforbrydelse, der vil blive
straffet strengt.
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SIDSTE:
Det bekræftes nu fra kompetent Sted, at der er givet Ordre til, at alle
tyske Kvinder og Børn skal være ude af Danmark inden 15.September, og at
alt gøres klart til Rømning af visse Dele af Landet i Tilfælde af Inva
sion. Tyske Civilpersoner i et Antal af ca 1000 vil blive sat ind som Be
fæstningsarbejdere i Jylland, sammen med Hitlerjugend. Der er en vis Fare
for Tvangsudskrivning af Arbejdskraft, hvis Tyskerne overvinder deres
Frygt for, at Arbejderne skal sabotere. Der arbejdes i tyske Kredse med
Planer om en Befæstningslinje fra Esbjerg til Kolding Nord for Tværbanen.
I Nødsfald maa man saa opgive det øvrige Jylland. Der raader i ledende
tyske Kredse her den største Nervøsitet.

Der er i Formiddag blevet forøvet Attentat paa Landsretssagfører Overland
der er Medstifter af Nordwerk. Han overlevede det. Detailler mangler end-

Antallet af Anholdte under den tyske Razzia i København gøresnu op til
40. Tyskerne er meget hemmelighedsfulde med Navne. Man ved, at Pastor
Lenkholm, Frederiksholmskirken, og Ingeniør Nørregaard og Hustru, Eng
landsvej 29, er blandt de arresterede. Arrestationerne i Bredgade formede
sig dramatisk. Tyskerne stormede Kl 11,30 Dansk Fiberindustris Kontor i
Ejendommen. Indehaveren, der fra sin Bopæl ringede til Kontoret, fik Ge
stapo i Telefonen og allarmerede dansk Politi... Da to uniformerede Poli
timænd kom til Stede, blev de holdt op og halet ind i Kontoret, hvor de
maatte blive, mens Tyskerne førte alle andre Tilstedeværende bort. Alle
Fanger var bagbundne. Derefter fik Politibetjentene Lov at gaa.

Der er udbrudt ny Strejke i Helsingør. Som Følge af Arrestation af de 19
Vagtmænd fra Skibsværftet, er der Arbejdsnedlæggelse paa Værftet, hos Wi
broe, Tretorn, og i Brændselsfirmaerne Wright & Svendsen og Kaas & Søn.
Der er Ro og Orden i Byen. Det samme meldes fra Ringsted, hvor Arbejdet
for Størstedelen genoptoges i Morges.

Det paastaas med Bestemthed, at der fra København hver Dag afgaar fire
tyske Flyvemaskiner, fuldt lastet med Sodavandsflasker med Carlsberg
Gummipropper. Kan nogen give Forklaring paa dette Mysterium, er den vel
kommen.

Et Sted i Jylland er indrettet en ny tyk Kommandocentral, som ligger 6
Meter under Jorden, Kun en Elevator fører dertil. Ved Indvielsen besaa et
større Antal højere Officerer Stedet. Elevatoren blev siddende i Skakten.
Da de høje Herrer havde siddet der en Time, maatte de klatre op af Staal
wiren~

Oplysninger bedes givet om Kredsen omkring Fædrelandets fhv Direktør
“Tykke Tom”, specielt om Balslev, Fornavn muligt Svend.

Den 29.August legede to yngre, menige tyske Soldater paa Kasernepladsen
i Viborg. I Kaadhed sigtede den ene paa den anden. Skuddet gik af. Den
Ramte dræbtes paa Stedet.

Paa Skydebanerne ved Viborg, helt ude ved Hald, findes 60 camouflerede
tyske Tanks, som man ikke har Benzin til. Ved. K~asernen i Viborg findes
2 kampklare Tanks, hver med 25 Granater plus Maskingevær. 16 Panservogne

med Gasgenerator er intet værd. Der ligger 78 Mand tyske Tropper i Byen,
deraf 300 Rekrutter, 400 kampvante Folk og 80 fra Forsyningstjenesten.
Fra Vandtaarnet i Viborg dirigerer Tyskerne ved Hjælp af en Meldestation
40 forskellige Grupper, hvis man gennem Natkikkerter observerer, at noget
nedkastes fra Flyvere. Der er p.t. intet Luftskyts i Viborg, de sidste
tre Kanoner er sendt til Hobro.

De Natjagere, som fra tyske Flyvepladser starter med allierede Indflyv
finger, dirigeres stadig fra Karup, der ogsaa har væsentlig Andel i Le
delsen af tyske Luftangreb paa England.

De franske Patrioters Radiostation har meddelt
Bruxelles, og at man ikke mere kan høre nogen
regner, at ca 1 Million belgiske Patrioter nu
Tyskerne. De Allierede møder stadigvæk næsten
Forsyningsvans,kelighederne at kæmpe med.

Siden Fredag Aften har der ikke været flyvende Bomber over London.

Moskva anklager Bulgarien for at hjælpe Tyskere, der undslipper fra Rumæ
nien, tilbage til de tyske He~rgrupper. SLUT.

PS: Vi har i Dag anvendt nye Stencils af usædvanlig daarlig tysk Kvali
tet. Samtidig har der været Uheld med Papirkvaliteten. Fejlene søges af—
hjul pet.

nu.

at Tyskerne har evakueret
belgisk Radiostation. Man
kastes ind i Kampen mod
ingen Modstand og har kun
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I Forbindelse med Tyskernes paabegyndte Rømning af Københavns Centrum -

Dagmarhus, Shelihuset, Vægtergaarden etc medregnet: - kan vi i Dag brin
ge den glædelige Meddelelse, at Deres Majestæter Kongen og Dronningen i
Morgen flytter ind. Kongen har besluttet sig til atter at tage Ophold i
Residenspalæet,A~alienborg. Man bør ikke være blind for de politiske Mu
ligheder, denne Flytning fra Sorgenfri til Amalienborg indebærer. Samti
dig har Kongen og Dronningen ladet sig lede af ønsket om at dele Hoved
stadsbefolkningens Skæbne, komme, hvad der vil.

Udviklingen paa Fronterne begynder nu at spores stærkt i Danmark. Ameri
kanerne staar i selve Tyskland, efter at have erobret den lille By Pen
an der Mosel, kendt fra Felttoget 1939. Englænderne rykker ind i Holland.
Eisenhower udsteder Opraab til den hollandske og den norske Befolkning,
som loves snarlig Befrielse. I tyske militære Kredse regner man mere og
mere med, at det kan blive nødvendigt at opgive Dele af Danmark. Bornholm
skal holdes til det sidste, Øen skal være Østersøens Malta, Allinge og
Sandvig Marinestøttepunkter af første Rang. Tyskerne vil fra Bornholm
forsøge at hindre direkte Kontakt mellem England og Rusland af letteste
Rute.

Danmark opgives dog ikke uden Sværdslag. Styrker af Ingeniør— og Sapør
tropper arbejder her i Landet og forberede store ødelæggelser. Der lig
ger 26,000 kg Sprængstof i Molerne i Esbjerg Havn, og man vil pumpe Fi
skerihavnen fuld af Olie og stikke den i Brand, uden Hensyn til Fisker
flaaden. Skagen Havn er som omtalt ogsaa undermineret. Under Startbaner
ne paa Kastrup Lufthavn ligger nu Sprængladninger. Man venter Minering af
næsten alle jydske Havne. To store Godstog med Enkeltmandstorpedoer er
ankommet til Frederikshavn. Politimesteren i Frhv. har forbudt Badning og
Sejlads langs Kysten mellem Gl Skagen og Frhv. Der er livsfarligt Paa
Sjælland har Tyskerne besat Nordbanen med Tropper. Der er Maskingeværpo
ster langs Banen og særlige Sikringstropper paa flere Stationer, bl.a.
Holte. Besættelsen sættes i Forbindelse med Forlydender om, at der for
handles med Sverige om Hjemsendelse af de tyske Finlandsdivisioner af de
svenske Jernbaner forhaabentlig kun Rygter

Tre Troppetransportskibe er ankommet til Helsingør nordfra. I Jylland er
bestilt Jernbanetog til to Divisioner. De tyske Tropper er mange Steder
forflyttet fra deres tidligere Garnisoner og placeret rundt~ om i Landet.
Der er kun faa Tropper i selve Kasernerne. Man vil væbne si~ mod Over
raskelser fra Partisaner og Faldskærmsjægere Der ligger is~r Tropper ved
Kysterne, saaledes for første Gang fra København sydpaa, indtil 200 Mand
i Fiskerlejerne. Ogsaa Gestapo og Politisoldater fordeles ud i Landet.
Hotel Danmark i Præstø er beslaglagt til Gestapo. Der skal være “Aussen
stelle”. Man frygter Beslaglæggelse af Nysø.

Lillebæltsbroen er undermineret. De danske Myndigheder har protesteret
mod en saa meningsløs Ødelæggelse, men antagelig søger Tyskerne at øde
lægge Broen, før de retirerer. Befæstningslinjen Esbjerg-Kolding forsøges
bygget. Tyskerne har krævet dansk Arbejdskraft, men det er afvist. Ogsaa
Krav om Indkvarteringssteder til 8000 Arbejdere er afvist. I Esbjerg Havn
har Tyskerne selv overtaget Kontrollen med alle Fartøjer. Man stoler ikke
paa Kystpolitiet. 3-4 savnede Fiskekuttere er der ingen Grund til at nære
Ængstelse for. De har det sikkert godt, hvor de har det.

I Sønderjylland iagttager man stadige Eksplosioner i Tyskernes Minefelter
paa Vestkysten, Minerne kan ikke taale Flod og Ebbe. Kreaturer ødelægger
ogsaa Minefel.terne. En enkelt Mand har mistet 3 Stude. En fjerde skød Ty
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skerne under en krvelse. I Byer paa Lolland har man iagttaget, at Tysker
ne i stigende Grad Rekvirerer Korn, Kartofler og Æbler. Der sendes Brød—
korn til Skur 3 i Frihavnen. Tyskerne er begyndt at indrette Gaskamre og
Gassiuser i Skibe, de faar ombygget eller repareret paa danske Værfter.
Man maa regne med, at Naziledelsen som et sidste fortvivlet Forsvarsmid
del vil anvende Giftgas.

Det tyske Sikkerhedspoliti trængte i Aftes ind hos General Gørtz i Villa
en Svanemøllevej 68. Generalen var ikke hjemme. Man eftersøgte ligeledes
forgæves Overintendant Brofeldt og Kaptajnløjtnant Aage Danhus. Gestapo
prøvede i Aftes at trænge ind i Bredgade 10 hos Valentin & Brandt. Der
var ligeledes Gestapobesog i Amaliegade 35, hvor Prinsesse Aage bor. Man
anholdt en Søn af Konsul Holm. I de sid~t&~age er bl.a, anholdt: Grosse
rer Wørishøffer, Bredgade 47, Axel Bjørn Randb~ø~h Møller fra Aalborg (ta
get i Bredgade), Læge Scheel Thomsen, Aalborg, Trafikmedhjælper Herbert
Walbjørn, Padborg, Købmand Egon Haahr, Esbjerg, Caspersen, Hillerødgade
40 II, Mørck, Julius Valentinersvej 8 II og hans Mor, Journalist Jacob
sen, Varde Dagblad, Jens Petersen, Frb. Zlle 45 II, Overbetjent Dinesen,
SS Carl, østbornholmske, en Mand ved Navn Sofus Gregersen, en anden ved
Navn Viktor A Nielsen (Assurandør) og en ved Navn Poul Justesen.

Yderligere er anholdt af Gestapo: Cornelius Olsen, Tømmerup, Matros Carl
Larsen, Holmbladsgade 107, Bankassistent Mogens Daurup, Rungsted Plads 4,
MalerKaj Hansen, Bregnerødgade 9, Ole Henrik Sorvad, Sorentovej 8, Meka
niker Nielsen, Islevbrovej 28. Murermester Nielsen, samme Sted, B.Søren
sen, Nørregade 20, Kaj Sørensen, Bagersvej 2, Sv.Aa. Nielsen, Kastrupvej

Fisker Kaj Sørensen, Sct Hansgade 6.

Der er i Gaar foretaget Anholdelser i en Lejlighed paa Harsdorffsvej. Det
kom til Ildkamp med Tyskerne. En Flygtning sprang op i en dansk Politi
bil og førtes til Frederiksberg Politistation. Her hentede Gestapo ham
kort efter~ De nærmere Omstændigheder kendes endnu ikke.

Det vides, at adskillige andre er anholdt, men saalænge man ikke ved, un
der hvilket Navn, Tyskerne har taget dem, tjener det intet nyttigt For
maal at give Meddelelse her. Oplysning om et Dæknavn, Tyskerne ikke ken
der, kan virke skadeligt. Dr.Hoffmann faar Inf.NN sendt hver Dag (Privat
til Hoffmann: De skulde nu fremtidig nøjes med at købe Vin i den Vinhan
del’.), og selv om denne Vej stoppes, er der andre, som fører til Shellhu
set.

I denne Forbindelse frabeder Redaktøren af Information sig høfligst, at
Folk gør sig interessante ved at fortælle, hvem han er, og hvordan han
ser ud. Advarslen gælder særligt en literært interesseret Person, som
fornylig var i Bibliotekshaven. Den Slags Sladder tolereres ikke.

De finske Skibe. som i Lørdags ikke naaede ud af danske Havne, ialt 7,
blev besat af Tyskerne, og Besætningerne blev interneret. Senere frigav
Tyskerne Skibene af Frygt for, hvad der vil ske med tyske Skibe, som hen
ter Tropper og Materiel i Finland. Telefonforbindelsen mellem det finske
Gesandtskab og Finland er totalt afbrudt. Posten kontrolleres.

En Jernbanebro mellem Tinglev og Bollerslev er beskadiget ved Sprængning
i Nat. Reparationen bliver meget omfattende. Ved Lunderskov er 6 svære
Brobjælker, som var oplagret, ødelagt ved Sprængning. I Silkeborg er en
Lastbil, tilh. Værnemageren Anton Andersen, ødelagt. Smedemester Laurits
Chr Juhls Værksted i Soggelunde ved Christiansfeldt (omtalt i Dagspres
sen) arbejdede kun for Tyskerne. Smeden tilhører det tyske Hjemmeværn. I
Aalborg er et Garagekompleks, tilhørende Vognmand J E Carlsen, Danmarks
gade 63, blevet ødelagt med 4 Biler. Nordjydske Sabotører udførte 1. Sep
tember et dristigt Kup. De trængte ind paa tysk Territorium ved Ryaa Nord
for Aabybro og væltede med en Sprængbombe et stort Radiotaarn. Samtidig
sprængte de en tysk Transformatorstation ved Vedsted Nord for Nr Sundby.
Tyskernes nordjydske Pejlestation blevdermed ødelagt. Natten til 2.ds.
arbejdede Aalborg Brandvæsem i to Timer med at slukke Brand i en stor
tysk Barak med Generatortræ ved Karolinelund. Ilden var paasat.

Kaptajn Hansen, Schalburgkorpset, har trukket sin Trusel om at dræbe Po
litimesteren i Ringsted tilbage’. Tyskerne har i Morges i Ringsted gennem
ført Forholdsregler, der tilsyneladende er rettet mod Danskere, i Virke
ligheden sikkert mod Schalburgkorpset, som man berøver Myndighed. Byen
har faaet ny Standort~lteste, en Hauptmann Altendorff. Han indfandt sig
i Morges sammen med en maskinpistolbevæbnet Løjtnant og Schalburgkorpsets
Adjudant Baron Gyldenkrone (som Forgyldningen snart gaar af) hos Politi
mesteren og meddelte, at han havde Fuldmagt til at genoprette Ro og Orden
i Ringsted (den havde Politiet genoprettet~) Han lagde ud med at forbyde
Ringstedbladene at udkomme, før han havde godkendt hver enkelt Numer, og
han forbød Flagning paa halv Stang ved Begravelsen af den CB-Betjent, som
Schalburgfolk har Dræbt. Man har Indtryk af, at han samtidig har taget
Kommandoen over Schalburgkorpsets Kaserne i Ringsted.

I Helsingør er nu 14 af de anholdte Sabotagevagter fra Værftet (der blev
kun taget 17, ikke 19) løsladt. Strejken i Byen vedvarer. De anholdte
førtes under Eskorte gennem Byen til det tyske Politis Kvarter paa Vis-
borg.

I Gaar Middags blev der forøvet et Drab i Helsingør. Remisearbejder Viggo
Poulsem. Galschiøtsvej, blev paa Vej til sit Hjem dræbt paa Sdr Strand
vej af en Cyklist, som affyrede adskillige Skud imod ham og ~ramte ham
bl.a. i Halsen. Motivet endnu ukendt.

Ved et Hold up i Vandbygningsdirektoratet i Gaar blev røvet en Duplika
tor. I Esbjerg er ved Hold up i Motorlager paa Englandsgaderøvet Pisto
ler. Ogsaa en Skrivemaskine blev bortført. Tyske Motorcykler i Værkstedet
blev ikke beskadiget. Om Dagspressens Meddelelser om Biltyveri, Bilulyk—
ke m.m. er kun at sige, at de fire var gode nok....

De danske Smørleverancer til Tyskland udgør Aarsrationen til 29 Millioner
Tyskere. Leverancerne af Kød og Flæsk bespiser 10 Millioner. Som Eksempel
paa det tyske Pengevæsens Sammenbrud kan nævnes, at tyske Soldater glat
væk betaler 100 Kr for et kg Smør, der koster 2 Kr. Enhver Følelse for
Penges Værdi er borte blandt Tyskerne. Tyske Firmaer~i Danmark gør alt
for at faa Krediten, der gives danske Firmaer, forlænget, i Haab om, at
de kan faa reelle Penge til Gode.

Forsøget paa at skyde LRS Richard Overland, Vestergade 13, menes at have
været et Røveriforsøg. LRS. reddede sig ved at kaste en Brevpresser gen-

Her kan kun gives det Raad: Skift Adresse. Tyskerne har
gennem Tilstaaelser eller Stikken, faaet mere at vide,
lader sig p.t. ikke overskue, hvor langt de forskellige

i de sidste Dage,
end sundt er. Det
Sager kan rulle.
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nem Vinduet, saa der blev Opløb.

ørenvidner erklærer, at der aflyttes dansk Radio fra London i Schalburg
logen.

- Kriminalassistenten i Militærforlægningen, Malmø, bedes undersøge sin
halvjødiske Forbindelse her nøje. Han mistænkes.

- Gummiarbejder Orla Grenvald, Esrumvej 50, Helsingør, omgaas Tyskerne i
sit Brevdueslag og i sit Hjem. Pas paa, hvad der siges i hans Nærværelse.

- Værforsigtig med Telefonering fra Sniaarestauranter. Der er ofte Tele
fonaflytning af Hensyn til Sort Børs, og en opsnappet illegal Samtale kan
ved Uheld falde i Tyskernes Hænder.

— Den Mand, som blev skudt ned paa Klostertorvet i Aarhus, (Viggo Iver
sen) er af Tyskerne identificeret som Henry Aage Johan Nielsen, f. 28.2.
04, kaldet Pariser-Aage.

- Venner af Poul Tingskov fra Rørdal har faaet den glædelige Meddelelse,
at han er flygtet fra Frøslevlejren og nu er i Sikkerhed.

Det anses for bevist, at Snog Christensen er bortført af Schalburgkorp
set. En af Landets mest kendte Personer har faaet mystiske Telefonopring
ninger i de sidste Dage. Man maa regne med en Bortførelses-Kampagne

Gerningsmanden til Mordet paa Aldersrentenyderen i Børup er en tysk De
sertør, der i flere Dage har logeret i en Lade i Nærheden. Han har begaa
et flere Indbrud i Omegnen. Vi er nu inde i en Periode, hvor tyske Deser
tører begynder at gøre Landet usikkert. Det vil givetvis blive meget vær
re. Ogsaa nogle af Tyskernes danske Haandlangere deserterer. En Del af
disse Personer, der har haft Forbindelse med tysk Politi, søger at udnyt
te deres Viden til at opnaa Kontakt med Frihedsbevægelsen. De paaberaaber
sig, at de i Virkeligheden har hjulpet Danskere. Vi advarer paa det ind
stændigste mod enhver Forbindelse med disse Desertører. I 99 pCt af alle
Tilfælde er deres Beretninger om, hvordan de har ladet Fanger flygte o.s.
v., Opspind. Indlader De Dem meden Desertør, maa De enten hjælpe ham
helt igennem eller sikre Dem paa anden Vis. Stol ikke paa Tyskere og Na
zister. De er gennemupaalidelige og røber alt i det øjeblik, de kommer i
Vanskeligheder. Enhver, der instil nu har arbejdet i tysk Tjeneste eller
hjulpet Nazister, kan faa Lov at blive, hvor han er, til Regnskabets Dag
kommer. Ingen i Frihedsbevægelsen bør føle sig forpligtet til at hjælpe
Kammerater, som har indladt sig med Desertører. Hvorfor skal vi ogsaa be
lemre Svenskerne med Europas Udskud?

Af Efterretninger fra Berlin synes det at fremgaa, at de Telegrammer, de
danske Blade har modtaget om store Skader i Paris under Kampene mellem
Maquien og Tyskerne, med Hensigt er stærkt overdrevne. Skaden er, saavidt
man kan bedømme det, kun ubetydelig. Hensigten med de overdrevne Beret
ninger er sikkert at skabe en Stemning mod Forsøg paa væbnet Indgriben
fra dansk Side.

Den engelske Flyvemajor, som forleden med alvorlige Brandsaar blev ind
lagt paa Sygehuset i Vejle, er trods sin alvorlige Tilstand blevet fjer
net af Tyskerne - mod Lægernes Protest.

Det er lykkedes Politiet at paagribe de Pengeafpressere, der, som omtalt
forleden, i Frihedsbevægelsens Navn har søgt at faa Penge af kendte Per
soner, som de ikke veg tilbage for at true paa Livet. Banden ledes af
Grosserer Riis-Hansen, Kjolesalonen Roberta, Gothersgade. Homoseksuel.
Han blev taget med to Hjælpere paa Angleterre i Gaar under en Sammenkomst
med et Offer.

Lad dette Raad gaa videre: Afvis enhver, som truer. Frihedsbevægelsen be
nytter ikke den Slags Metoder.

Paa Skærbækegnen i Sønderjylland betegnes SS-Folk altid som Satans Søn
ner.

Den fhv Hotelportier og Købmand i Rønne, Georg Larsen, som maatte forla
de øen, er blevet genkendt i København som Chauffør i en Gestapo-Mordbil.

Berlingske Tidende har i trespaltede Artikler hyldet Grosserer eller In
geniør eller hvad han nu kalder sig Gunnar Andreasen, Cheminova, fordi
han har snydt Skattevæsnet ved at skænke Aarhus Universitet Aktier til et
Beløb af 300,000 Kr. Cheminova er et Foretagende, som erblomstret op un
der Besættelsen. Under Retsager, foranl~diget af mystiske Eksplosioner,
som kostede Arbejdere Livet, forelagde Andreasen Erklæringer fra Tyskere,
som bevirkede, at Sagerne maatte afvises. Laanene i Fabriken fik han me
get rigeligt udbetalt paa Rekordtid, takket være Tyskerne. Nu har han
kolde Fødder. Donationer af den Art vil der komme flere af. Man burde ik
ke modtage dem, og Pressen burde ikke omtale dem.

Ogsaa Professor Frantz Dahls Enke, Arkivar Flemming Dahls Mor, Marie
Dahl, har skænket noget til Aarhus Universitet—en værdiløs Bogsamling.
Familien Dahl har under Besættelsen kun haft Nazibekendtskaber. Saa bil
ligt slipper man ikke~

Specielt: Vinhandler Jensen i Commercial Wine Company, Niels Brocksgade 3-
5, skal fremtidg nøjes med at sælge Dr.Hoffrnann i Shellhuset Vin. Husk
det, Hr.Jensen, og glem det aldrig~ (PS: Dette er et privat Mellemværen
def)

I Forbindelse med Advarslen mod Desertører advares specielt~mod en tid
ligere Gestapochauffør Andersen Hansen, født i Sønderborg. Hvis han er
kommet til Sverige, saa pas paa ham.

Trods gentagne Advarsler er Lærer Elmer, Sædder Skole pr Tureby, Nazist
og Hverver for Tyskerne, stadigt altfor agressiv.

Stikkeren, Herreekviperingshandler Skibsted, Hillerød, overnatter nu hos
Tyskerne paa Missionshøjskolen. Selv der sover han efter sigende uroligt.

Politifuldmægtig Reinbach, Hobro, er blevet løsladt. Han har overbevist
Tyskerne om, at en Mand i hans Stilling ikke kan bære sig saa dumt ad, at
han ligefrem faar sendt Vaaben paa sit eget Navn.

Under de 2 Minutters Stilhed forlangte Forstanderinden paa Randers Tele
foncentral, Fru Dahlin, at en af Damerne skulde svare en Abonnent. Da det
blev nægtet, ekspederede Fruen selv Samtalen.
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Tollerup Nielsen forsøgte under Retssagen at hævde, at hans falske Papi
rer skyldtes illegal Virksomhed. Retten troede ikke paa Forklaringen.

Der advares indtrængende imod Tjener Carlo Laursen, der p.t. opererer i
Randers, Han er identisk med den Mand, der skaffede “Kamptegnet Udskrift
af Hotelbogen fra Odense i Smædekampagnen mod Grosaerer Daell, og han
gjorde sig ogsaa bemærket under Morfinsagen i Randers.

Tyskerne havde ønsket IEresvagt fra Københavns Politi, da Stikkeren Sust
mann Ment skulde begraves. Den gik dog ikke.

Fire bevæbnede Mænd har røvet tre Pistoler fra Vagterne hos Hellesens
Enke.

En københavnsk Dame har fra et Familiemedlem i Paris modtaget et Brev,
hvoraf det fremgaar, at Befolkningen i Paris har lidt forfærdeligt under
Mangel paa Levnedsmidler i de sidste tre Maaneder før Befrielsen. Det var
ikke muligt at opdrive Fedt, Smør eller Olie. Et Pd Kød naaede op i en
Pris af 250 danske Kr. Et lille lEg kostede 2,25.

Specielt: 443 bedes sende nærmere Rapport. Kontakt kan opnaas, hvis der
kan garanteres for Folkene. Hvorfor kan Sagen ikke omtales?

Tre pistolbevæbnede Mænd trængte i Aftes ind i CB Brandvagten ved Kalk—
brænderihavnens Sydkaj. De tvang 18 CB Brandmænd ind i Vagtlederens Kon
tor og røvede 15 Sæt Udrustning: Hjelme, Røgmasker, Bælter, økser etc.
Yderligere tog de 10 Røgmasker.

Det omtalte Drab paa en Tjenestekari, der gik paa Jagt paa tysk Terræn,
er nu opklaret. Holger Nielsen, Bjørumsiet, blev dræbt af Vagten ved den
tyske Pejlestation ved Kølby mellem Nibe og Løgstør. Vagten hørte Skud og
troede, at han blev angrebet~

2 civilklædte Mænd i en Crysler Royal har med Vaaben truet Købmand Knud
Krogh i Snekkerup paa Ringstedegnen til at udlevere 10 Liter Benzin.

VESTFRONTEN: Amerikanerne har indtaget den første tyske Landsby. Pen an
der Mosel, en lille By, som var omstridt i Krigens første Aar. 2. engel
ske Arme under Dempsey er rykket ind i Breda, 8 km inde i Holland. Paa
bred Front har Amerikanerne naaet den belgisk-tyske Grænse. En Kolonne
rykker mod SaarbrUcken efter at have omgaaet baade Metz og Nancy. De Al
lierede er 15 km fra Aachen~ Antwerpen og Lille er besat, og en canadisk
Panserkile gaar mod Ostende. Ved Fremstødet til Scheldeniundingen er alle
de tyske Styrker ved Kanalen med deres flyvende Bomber og Fjernkanoner
afskaaret. Det bliver et Kæmpe-Dunkerque~ Fra Tropperne i Calais, Dunker
que og Boulogne har den tyske Hærledelse intet hørt i de sidste Dage. Den
øverstkommanderende for Belgien-Nordfrankrig er taget til Fange. Kun i
Compiegneskoven, hvor SS-Tropper holder ud, kæmpes der. Store tyske Styr
ker i Frankrig venter paa at faa Lov at overgive sig, naar de Allierede
har Tid at hente dem. I Belgien er de tyske Tropper delt ind i smaa Grup
per, der systematisk likvideres at belgiske Patrioter, som forsynes fra
Luften. Radiostationerne i Namur og Liege er Patrioternes Hænder.

Tyskerne søger med feberagtig Hast at gøre Vestvolden kampklar. Man be
nytter Luftværnsskyts helt ned til 88 mm i Stedetfor svært Artilleri.

Foran Vestvolden anlægges nye Fæstningsværker. 2. Reserve, Mandskab under
16 og over 60, sættes ind i Skansearbejderne. Fabrikerne rømmes for Ar
bejdere. Af de syv Divisioner, der har reddet sig ud af Frankrige til Da
to, er der ialt 4000 Mand tilbage. 81,000 savnes~

0STFRONTEN: Den russiske Efteraarsoffensiv er umiddelbart forestaaende.
Man venter Offensiv over hele Linien paa een Gang. Ved et forberedende
kraftigt Angreb paa Bugfronten satte Russerne over Floden.

TYSKLANDS INDRE SAMMENBRUD: Fra alle Dele og Distrikter af Tyskland kom
mer Meddelelser, som tyder paa begyndende Kaos i Administrationen, Strej
ker og manglende Tillid til Pengesystem og Rationeringsordning. I Tysk-
lands vestlige Del søger Rester af Troppeafdelinger ind i Riget iden at
bryde sig det ringeste om Grænsekontrol. Gendarmerne kan ikke sortere
Tropper fra den almindelige Flygtningestrøm. Ogsaa Grænsekontrollen ved
Bøhmen-Mæhren og Slovakiet er brudt sammen. Grænseposte-rne er gaaet over
til Oprørerne. I Steiermark og Kærnten er der Partisankampe. I Anhalt og
ThUringen er der Opstand blandt de udenlandske Arbejdere. I Dessau strej
ker de udenlandske Arbejdere i Rustningsfabrikerne. De bliver siddende i
Barakkerne, hvor de synger nationale Sange (bortset fra Krigsfangerne er
det noget sent, de Herrer husker den Slags~) De synes at have sikret sig
Levnedsmidler til en længere Afspærning: I Eisenach har Hundreder af Ar
bejdere barrikaderet sig i Lejren Urahof. De har Vaaben. Levnedsmiddel-
forsyningen er brudt sammen flere Steder i Tyskland. Der kommer ingen el
ler kun faa Levnedsmiddelforsyninger til Byerne. Man kan intet faa paa
Rationeringskortene. Dette kan hurtigt give Anledning til Uroligheder.
Bønderne sælger paa den sorte Børs, idet de udnytter Situationen.

CENTRALEUROPA: I Protektoratet er der nedlagt Forbud mod Trafik paa Ga
derne i visse Tidsrum, men Tyskerne kan ikke skaffe Forbudet respekteret.
I Skodaværkerne og andre af de store Rustningsfabriker har man fundet Lø
besedler, hvori Arbejderne opfordres til paa et givet Signal at træde i
Generalstrejke. De slovakiske Oprørere har i Forbindelse med russiske
Faldskærmsjægere i Løbet af i Gaar indledet Offensiv mod selve Ungarn.
De har erobret en Grænseby, befriet 2400 Fanger fra Koncentrationslejren
i Lava og gaar, med Fangerne i deres Rækker, direkte mod Budapest. Bel
grad er ogsaa et Urocentrum. Tyskerne frygter Offensiv af Titos Styrker
mod Belgrad, og man forberedes Sprængning af Fabriker. Maskiflerne kan ik
ke først bort, da Titos Folk behersker Jernbanerne til Tysk1~and.

HTILERS FILM: Filmen om Henrettelser af Officerer fra Kupforsøget er nu
blevet spillet for Afdelinger af H,jemmehæren . To forskellige Steder blev
der forøvet Sabotage mod Filmen oq Teatrene. Soldaterne gav Udtryk for
Væmmelse.

TYSKLANDS FORSVAR: Den tyske Rigspressechef, Dr SUndermann, som har af
løst Profeten Dietrich, har i en Artikel i “der Angniff” erklæret, at
hver Gaard, hvert Hus i Tyskland skal være en Modstandsrede. Intet maa
overlades til Fjenden, hvis man trækker sig tilbage. Alt skal ødelægges~

DET HASTER IKKE. Til Lissabon er den tidligere tyske Damper “nyassa” an
kommet med 10,000 Kasser Libby Tørmælk, indkøbt af den katolske tyske
Sammenslutning i U S A til Rhinlandets Børn straks efter allieret Erob
ring. Sendingen indeholder ogsaa Maltekstrakt og Sæbe. Man bør give de
græske og belgiske eller franske Børn disse Varer. De trænger mere.

EISENHOWER sagde i sit Budskab, at Befrielsens Dag var inde for Belgien
og Luxembourg. •Han sluttede med at sige: Mænd og Kvinder i Norge og Hol
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land. Vær sikker paa, at Frihedstimen ikke er langt borte.

Norske Patrioter forsynes i disse Nætter med Vaaben fra britiske Flyve
maskiner.

ITALIEN: Den gothiske Linje er helt gennembrudt. Det meddeles fra
Schweitz, at der er almindeligt Oprør i Provinsen Ligurien ved Genuabug
ten.

NORGE: Alle Hoteller og Pensionater i Sydnorge er blevet lukket efter
tysk Ordre. Der er kommunistiske Grupper blandt de tyske Garnisoner i
Norge. Der er Kontakt mellem dem og visse norske Grupper. Der er udstedt
falsk Generalstrejke.

WARSZAWA: Den tyske Kommandant har i Løbesedler erklæret, at han lader
Warszawa jævne med Jorden. Mikolatizik har rettet en Appel til Churchill,
Stalin og. Roosevelt om Hjælp til Byen.

SÆRMELDING: Hilsen til Aagot og Hilsen til Ove fra Frøavleren.
Hilsen til Borghild fra Asger og Hilsen til Katrine fra Loui

se og Finn.

CHRISTMASFIØLLER sagde i sin Tale 3. Septbr bl.a.: Aldrig skal jeg glemme
den Søndag Morgen Kl 11, da Krigserklæringen kom, da Storbritannien som
sædvanlig stod ved sit Ord. Ingen i den hele Verden anede, hvad vi skulde
igennem. Men Churchill gav ikke alene Udtryk for sig eget Folks Tanker,
men ogsaa for vore, da han senere i Underhuset sagde:uDer er paa denne
Søndag Morgen Fred i vore Hjerter”Fred, fordi vi føler, at den Magt, der
staar for os som den, der først maatte handle, havde valgt det eneste
rigtige. Vi, Tysklands Naboer, vidste, hvad Nazismen indeholdt. Nu fik
vi Troen paa, at de Idealer, som er vort Livs Indhold, før eller senere
vilde sejre. Fem lange, frygtelige Aar har det været. Hjemme i Danmark
har De baaret Deres Del af Byrden, og De har maaske det værste tilbage,
men vi har Sejren i Sigte. Vi har klart og tydeligt anbragt os paa den
Side, hvor vi vilde være, og hvor vi hørte hjemme. En uendelig Følelse
af Taknemmelighed gennemstrømmer os for, hvad de Allierede har udført i
disse fem Aar. Under Ledel≤e af to af de største Statsmænd, Verden har
set, har disse to vældige Riger, Rusland og USA, øvet en Gerning for os
alle, som bevirkede, at vi i Dag kan se Fremtiden trygt i Møde, og haabe,
at de større og mindre Landes Statsmænd vil være lige saa dygtige til at
vinde Freden, som de har været til at vinde Krigen. Men i første Række er
denne 5 Aarsdag Storbritanniens og det britiske Imperiums. Hvad har Eng
land ikke udrettet? Og aldrig var der det fjerneste Tegn til at give op.
Hvad vilde Verden være blevet til, om der ikke var et Folk som det briti
ske.

DET SVENSKE FORBUD mod Nordmænds Udrejse begrundes med, at man vil hindre
Quislinger i at drive Stikker- og Agentvirksomhed.

SIDSTE:

I Korsør er 6 unge Mennesker arresteret af Gestapo og ført til København,
sigtet for Tyverier fra Værnemagten. Den ene er den, kendte Maalmand Poul
O Petersen.

En hjemmelavet Bombe er sprunget i Bagermester Hjorths Trappegang. Da han
er den mindst tysk-besøgte Bager i Byen og ganske upolitisk, mener man i
Korsør, at det er en Drengestreg.

Entreprenør og Vognmand H J Jacobsen, Stengaards Alle 4-6, har faaet et
“Stikkerkort” tilsendt-d.v.s. et lille Visitkort med et engelsk Flag og
Teksten:

“Rotter bliver udryddet. Det samme bliver Stikkerne. Inde i Brevet laa et
Tidselblad~ I den Anledning har forskellige Københavnere, deriblandt Po
litikommissær Niels Kjøngsdal og Civilingeniør P.Glam Olsen udsendt Er
klæring om, at Beskyldningen efter deres Overbevisning er absolut ube
grundet, da de kender Jacobsen som en god dansk Borger.

Nordschleswigsche Zeitung meddeler, at den udsatte Belønning paa 1 Milli
on Mark for Paagribelse af Overborgmester Dr Goerdeler er udbetalt med
800,000 Mk. til Luftwaffen-Stabshelferin Helene Schwärzel, der opdagede
Goerdeler et Sted i Vestpreussen, og til Oberzahlmeister Helbusch og
Schadwinkel, som deler de 200,000. Velbekomme dem~

Om de tyske Krav om 8000 Arbejdere til Befæstningsanlægene eller om Ind
kvarteringsmuligheder, kan yderligere oplyses, at Tyskerne krævede 6000
danske Arbejdere og selv vil stille 1000 Invalider og 1000 Drenge. Krave
ne er afslaaet under Henvisning til, at et Fæstningsanlæg fra Esbjerg til
Kolding ikke kan siges at tjene til Beskyttelse af Danmarks Territorium~

SLUT.

Tyskerne har ogsaa overtaget Bevogtningen af i hvert Fald en Del af Jern
banelinjen fra Gedser og indtil Glostrup. Statsbanerne har trukket deres
eget Bevogtningspersonale tilbage, og i Nat gik ogsaa Politiets Poster
Hjem.
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Man sporer den stærkeste Nervøsitet mellem Tyskerne i Danmark. Mange ty
ske Embedsmænd spørger ængsteligt deres danske Forbindelser: Hvad skal
der ske med os. Svaret bør være, at der skal ske det samme med Tyskerne,
som de selv har ladet ske med Befolkningen i de besatte Lande.

Vestre Fængsel er i de sidste tre Dage blevet næsten tømt for Fanger, som
sendes til Frøslev, enten deres Sag er afgjort eller ej. Dels vil man ha
ve Fangerne i Nærheden af den tyske Grænse, og dels skal der skabes Plads
til de Fanger, de nye Razziaer giver.

Ogsaa militær Aktivitet spores tydeligt. I de sidste to Dage er der sendt
fire Militærtog fra København, hovedsagelig ad Nordbanen. Tanks og Artil
leri er passeret gennem København. Den tyske Værnemagt har selv overtaget
Bevogtningen paa Banestrækningerne Vigerslev—Hellerup, Vigerslev-Hovedba
negaarden og Vigerslev-Godsbanegaarden. 10 tyske Panserbiler kørte i Gaar
gennem Vesterbrogade. Tyskerne leder Togene fra Station til Station, ef
terhaanden som Linien minutiøst undersøges. Transporterne tager derfor
lang Tid. Størstedelen af Garnisonen i Næstved er forlagt til Nordsjæl
land, idet Tyskerne forstærker deres Troppeafdelinger i denne Egn mest
muligt. De regner med Invasion i Nordsjællan og i Jylland, derimod ikke
paa Fyn. De Rygter, som svirrer her i Landet om en britisk Flaade paa Vej
fra Island med Invasionsstyrker, har og~aa naaet tyske Kredse. Man tror,
de Allierede vil tvinge sig Vej til den tyske østersøkyst. De havde ven
tet Invasion i Jylland Lørdag. Paa Skagen er der en Garnison paa 800
Mand, alle Russere eller polske Overløbere, kommanderet af tyske Office
rer. Man har iagttaget, at Russerne skraber Hagekorsene af deres Staal
hjelme~ Fra Aalborg er i de sidste Dage deserteret 16 tyske Officerer.
Der er stillet Poster ved alle Udfaldsveje for at hindre Desertører i at
slippe ud af Byen. Paa Bornholm hævder man, at Kommandanten og hans Næst-
kommanderende er flygtet til Sverige. Man mener, at bogstavelig talt hele
den tyske Flaade ligger ved Bornholm. I København er den tyske Vagt paa
Toldboden forstærket med 5-6 Mand, bevæbnet med Maskinpistoler. De Gesta
pomænd, som har boet privat paa Dalgas Boulevard, har opgivet deres Lej
ligheder. I en enkelt Ejendom er 6 Lejligheder blevet ledige. Fruerne
skal ind i den tyske Rustningsindustri~

Den tyske Soldatersender har bragt Meldingerne om, at tyske Civilpersoner
skal ud af Danmark før l5.September, og at alle tyske Tjenestesteder skal
flyttes fra København. Senderen hævder, at Patrioter søger a~i hindre Mi
neringen af danske Havne, og at det er kommet til heftige Kampe i Esbjerg
og Nyborg~

Statens civile Luftværn har rettet en alvorlig Henvendelse til alle, som
er ansat i Luftværnet. Man kræver, at alle Forholdsregler skal træffes,
saa alt er i Orden til krigsmæssige Begivenheder her i Landet. Man maa
regne med en langt større Indsats af det civile Luftværn. Hele Systemet
skal gennemprøves, og fuldt Beredskab skal kunne etableres med kortes mu
ligt Varsel.

Til alle Rigstyskere i Danmark er fra National ozialistische Deutsche Ar
beiterpartei Auslands-Organisation Landesgruppe ifl Dänemark, Landesgrup
penleiter Dalldorf sendt en Skrivelse, hvori det meddeles, at alle Tyske
re i Danmark skal deltage i Befæstningsarbejder i Jylland. Det drejer sig
om alle Mænd fra 14 til 65 Aar og alle Kvinder fra 16 til 50 Aar ( undta
gen Partimedlemmernes Fruer, som er paa Vej til Tyskland, men det staar
der ikke noget om). Fri for Arbejdstjenesten bliver kun Kvinder, der 1.
7. i Aar havde mindst 48 Timers ugentlig Beskæftigelse, selvstændige Er-
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hvervsdrivende, der beskæftigede mere end 5 Mand samme Dato, Kvinder, der
staar i offentlig Tjenesteforhold til Embedsmænd eller er knyttet til
Værnemagten, Kvinder, som arbejder i Landbrug, ved Sanitetsvæsen, er
svangre eller har et ikke skolepligtigt Barn eller mindst 2 Børn under
14 Aar. Disse Kvinder opfordres til at melde sig frivi11igt~ Partiet vil
tage sig af Børnene. Man regner med, at Arbejdet i Jylland skal vare 4
Uger. Tyskerne afrejser med Særtog fra København paa Fredag, og Anmeldel
sesfristen for Arbejdsdeltagelsen udløber i Morgen Klokken 12. Man skal
medbringe et Tæppe, Spisebestik, Arbejdstøj og kun een Kuffert. Har man
Spader og Skovle, skal de tages med. Kommer man ikke, vil man blive
straffet. Forordningen har vakt Panik i den Del af den tyske Koloni, som
var her i Landet før Besættelsen, og som bl.a. omfatter en Række ældre
Mennesker, der i mange Aar ikke har set Tyskland.

Tyskerne søger stadig at gennemtvinge, at de faar dansk Arbejdskraft, men
det vil ikke lykkes Lad dem selv faa Lov at svinge Skovlene.

En Del Tyskere og Quislinger søger at redde sig ved Flugt. Der advaredes
i Gaar mod tyske Desertører. Man bør ogsaa holde Øje med de danske. Saa
ledes hævdes det med Bestemthed, at Minister Gunnar Larsen er rejst til
Sverige sammen med Verbindungs-Verräter Niels Erik Vilheimsen fra Østkon
toret. Han har før sin Afrejse givet Fuldmagt til sine nærmeste Medarbej
dere. Findes han p.t. i Stockholm, bør man fra dansk Side deroppe træffe
Sikkerhedsforanstaltninger overfor ham, saa han kan returneres efter Kri
gen.

For at kvæle en dansk Opstand i Fødselen slaar Tyskerne nu ned paa de
danske Officerer. Enhver dansk Officer af Linien eller Reserven fra Løjt
nanter og opefter bør skifte Adresse. Det henstilles, at man ikke flygter
ud af Landet. Der vil snart blive Brug for al1e~ Ogsaa Medlemmer af Ter
rænsportsforeninger er i Fare, mod dem er Aktionen allerede i fuld Gang.
Ogsaa Bestyrelserne i nationale Foreninger maa sikre sig. Man har anholdt
den gamle fhv Rektor Mogensen fra Aabenraa, og som Anholdelsesgrund for
flere andre angives “national Modstand”: Følgende danske Officerer er
blevet anholdt under Razziaerne i de sidste Døgn: Oberst Halvor Jessen,
Oberstløjtnant Koch, Lykkesholms Alle 7, Stabsintendant Poulsen, Schle
gels Alle 5, Oberst C D 0 Lunn, Holbæk (anholdt paa Knabstrupgaard), 0-
berst K D Friis, Charl. Parkvej 12, Kaptajn Tage Nielsen. I Roskilde er
anholdt de to Ledere af Terrænsporten i Byen, Adjunkt W F Helmer og Re
præsentant Svend Boye, i Odense Sekretæren og Kassereren i Officers- og
Kornetforeningen, Pantefogedmedhjælper Aksel Nielsen. Foreningens Med—
lemsfortegnelse er beslaglagt. Bestyrelsen havde bragt sig i Sikkerhed.
I Aarhus er anholdt Magister i Musik Erling Winkel, der har komponeret
“Mandalay”. Han var tilknyttet Akademisk Skyttekorps. I Esbjerg er taget
to Terrænsportsfolk, Lærer Emil Damkjær og Repræsentant Drøhse, i Vor
dingborg Kontorched Helge Hansen og hos ham beslaglagde man Terrænsports
foreningens Kartotek. I Silkeborg er taget Zonens Stationsleder, Karl
Emil Hansen, i Haderslev Kriminalbetjent Hans Poulsen og en ældre Mand,
Villiam Munk Jensen. I Middelfart anholdt Terrænsportsforeningens Besty
relse Læge Jørgen Møller, Postbud Aage Valdemar Petersen, Fabriksarbej
der Jørgen Hansen og Kommis Benncke. I København er taget Løjtnant af Re
serven William Testrup Petersen og Meldelederen i Vestre Luftværnskomman
do, Kornet Søndergaard Madsen fra Aarhus. Reservepolitibetjentene Huus,
CB-Depotet, Verner Mortensen og Birger Toft,Rpbkasernen i Klerkegade. Der
har været Ransagning hos: Kaptajn Arne Stevns, Kaptajn Svane Lund, Gene—
ralløjtnant Gørtz (tidl. omtalt), Oberst Tage Andersen, Kaptajnerne Krab
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be, Ravn, E Kragh, Molvig, Linde, Mollerup, Norup og Ahiefeldt Møller.
Gestapo henvendte sig forgæves hos: Generalintendant Sylow, Ritmester
Dybbøl, Forretningsfører Poul Sørensen, Roskilde, og en Række andre. Man
mener at vide, at Kaptajn Bjørn Aage Birk Ramming, der boede i Svanninge
paa Sydfyn, er taget. Overbetjent Dinesen fra Kystpolitiet blev taget i
sit Hjem og saaredes i det ene Ben. Den Mand, som flygtede fra Hars
dorffsvej Nr 9 og senere blev taget af Gestapo paa Frb. Politistation,
hvortil rn Gestapobil forfulgte Politivognen med Flygtningen, var Hans
Jensen fra Odense. En Søn af Fuldmægtig Bruhn, Kongevej 17, er ligeledes
anholdt. Gestapo fangede paa Harsdorffsvej Lars Bergstrøm.

Iøvrigt kan noteres som anholdte: Erik Hansen, Skyttestræde 8, Helsing
ør, Erik Fuhrmann Thomsen, Hørsholm, Otto Jordan, Kronprinsessegade 66,
Kbhv, Thyra Jordan, samme Sted (begge for Bedragerimod Værnemagten),
Hans Pedersen, G1 Kongevej 13 B, Carl Hoflund, Saxogade 49, Carl Ander
sen, Gilleleje, Erik Schinck, Dragør, Egon Pedersen, Istedgade 38, Knud
Herschend. Adresse ukendt, stammer fra Aarhus, Leif Jensen, Ochlenschlæ
gersgade 13, Kbhv, Karl Poulsen, Nivaa, Arbejdsmand Bech Andersen, Aar
hus, Anker Thomsen, Halfdansgade 37, Kbhv, Smed Bentsen, Ndrd Fasanvej
203, Maler Poul Hansen, Rundholmen 25, Tømrer Holmberg, Sindshvilevej 3,
Kobbersmed Brag, Henrik Ibsensvej 44, E~rik Wimmelmann, Høgholtevej 12,
Børstenbinder Caspersen, Hillerødgade 40 (tidl. nævnt), Helge Iversen,
JernbaneAlle 5, C. Murer Klemmensen, Sdr Fasanvej 63, Mogens Larsen, Gu
stav Johansensvej 54, Orla Varntoft, Aalekistevej 94, Kranfører Nielsen,
Jydeholmen 21, Julie Breuner, JernbaneAlle 91, Ove GUnther Jessen, For
haabningsholms Alle 27, Martin Jensen Bundgaard, Benzonsvej 18, Valdemar
Kruse, Ordrup Jagtvej 59, Cyklehandler Nordrik, Brønshøjgaardsvej 33, 0.
m.a.

Listen er langtfra fy1destgørende~ (Tilføjelse: Bankdirektør Dragheim og
Købmand Østergaard, Næstved, plus tre unge Mænd, hvis Navne endnu ikke
kendes). Man har forvekslet Tage Jørgensen, Birkedommervej 4, med Gunnar
Jørgensen, samme Vej Nr 9. Den første er god nok, densidste er mistænkt
for Stikkervirksomhed.

Politikommissær Rosman fra Sdr Birk begik i Nat Selvmord i sin Lejlighed,
Sdr. Alle 22, Valby. Han skød sig med sin Tjenestepistol. Motivet er Syg
dom, hvilket meddeles for at foregribe evt. Rygter. Rosman ~ar allright~

Nyborgkredsens nationalsocialistiske Folketingskandidat, Postassistent
Tingbjerg, der har tysk Ausweis, gik i Forgaars Aftes amok paa Restaurant
i Nyborg. Kan affyrede 6 Revolverskud, før man fik ham uskadeliggjort.
Ingen saaredes.

Der advares imod Louise Harrisson, Ordrup Jagtvej 42, Datter af engelsk
Statsborger, Cigarhandler H.~ Hun er forlovet med Gestapomand Hugo Traut
vetter, Nordvestvej 8, Ordrup, og hun siger selv, at hun er ansat hos Ty
skerne. Hun er bevæbnet.

Om Togafsporingen ved Baneoverskæringen for Sundsvej nær Herning meddeles
følgende Detailler: Toget medførte 2-300 Soldater, Motorkøretøjer og Vaa
ben. En Bombe paa selve Jernbanelinjen eksploderede under en af de for
reste Vogne. De 15 efterfølgende afsporedes, og fire af dem knustes fuld
stændig. En Del Motorkøretojer ødelagdes. Togets øvrige 36 Vogne (~) tog
ingen Skade. Fire saarede tyske Soldater førtes til Sygehuset i Herning,
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9 til Lazarettet i Teknisk Skole. Et ukendt Antal blev kørt bort af Ty
skerne. Flere var meget haardt saaret. Muligheden for dræbte kan ikke af
vises. De Soldater, som slap helskindede, gik, som Tyskerne altid gør,
naar de bliver bange, amok. De skød med Revolvere og Maskinpistoler paa
alt levende i Nærheden bl.a. paa F1idtjydsk Udrykningskolonne, der ilede
til Undsætning. Flere af Kolonnens Biler blev gennemhullet. CBbetjentene
og Oprydningsmandskabet slap levende fra Modtagelsen. En af Soldaterne
overfaldt i Forvildelse en af sine egne Officerer~ Ogsaa Politiet var
flere Gange i Livsfare.

I Gaar kort før Arbejdstids Ophør eksploderede en Bombe i en tysk Nybyg
ning paa Aalborg Værft. Skibet er bestilt af Schiffenfahrts-Treuhänderen
i Hamburg. Hele Skibets Bagende ødelagdes. En Sabotagevagt, Villy Johan
Andersen, Sjællandsgade 46, omkom, da han kort før Eksplosionen var løbet
ned i Skibet for at slukke med en Brandsprøjte

Aalborg mek. Værksted, der ifl. Dagspressen er totaltødelagt, arbejdede
udelukkende for Værnemagten.

Følgende Begivenhed maa betegnes som den hidtil mest koldblodige danske
Sabotørbedrift: Gestapo trængte i Gaar under en Razzia efter illegale
Vaabenlagre ind i Komplekset C F Richsvej 126-132. Kort efter hørtes
Skydning og noget senere saa voldsom Skydning, at dansk Politi spærrede
hele Kvarteret af. Der var, saavidt man i Formiddag ved, sket følgende:
I en Lejlighed havde Gestapo arresteret en ung Mand, som man førte ned
til et Vaabenlager i Kælderen. Her greb den Fangne en Pistol og skød løs
paa Gestapofolkene, hvorefter han flygtede. Lidt efter kom han igen i
Spidsen for 6 Mand paa en Lastbil. De angreb Gestapopatrouillen, der i
Mellemtiden var blevet forstærket, bl.a. med Folk, som i “Skyskraberen”
paa Godthaabsvej havde fundet et andet Vaabenlager. Under Ildkampen hav
de Tyskerne Tab. Det oplyses til Morgen, at tre af Gestapomændene er dø
d& En Melding om, at Tyskerne medtog Liget af en Dansker fra Kampplad
sen, dementere. Tilsyneladende var der ingen Tab paa dansk Side De syv
Mand kørte bort i Lastbilen. Tyskerne erklærer, at “man dog ikke fik fat
i Vaabnene”

Der var en Mængde Hold up i København i Aftes. Fra Maskinfabriken Lassen
& Asmussen, Strynøgade, røvedes to Tromlepistoler, fra Ballin & Sønner,
Bryggerivej 7, røvede 20 Mand alle de Vaaben, Fabriken havde, og fra Hel
lesens Enke 3 Pistoler og nogle Radioapparater. Her var der kun 2 Mand
om det, og mens den ene blev paa Stedet, gik den anden med Tingene. Han,
som blev tilbage, kom for sent af Sted, og blev fanget af dansk Politi.
To Sabotagevagter er forsvundet fra Fabriken. Hos Skomagermester Rosberg,
Møntergade 14, St, fangedes een af to Mænd, som vilde have Vaaben. Skoma
germesteren satte sig til Modværge. I Sporvejsremisen, Enghavevej, viste
det sig, at Vagtposterne ingen Vaaben havde. Hos Fabrikanterne Larsen,
Gl Jernbanevej 1-4, og Grønbech, samme Vej Nr 16 I, mislykkedes Vaaben
røveriforsøg, idetnian begge Steder fik Dørene lukket i Tide. Fra Shell-
huset og Nazihusene i Rosenvængets Alle og paa Krigersvej skød Vagtpo
sterne i Nervøsitet flere Gange i Aftes. Shellhusets Vagt skød bl.a. ef
ter en Cyklist, der i Forbifarten betroede ham, at nu skulde han snart
skydes. Paa Christiansborg blev der i Aftes røvet Skrivemaskiner.

En ung Mand, Knud Ferrold, behandledes paa Skadestuen for Skudsaar i den
ene Arm. Han er under uopklarede Omstændigheder blevet saaret paa Chri
sti ansmi ndevej.

LRS Holm, der blev anholdt i Forgaars i Amaliegade 15, er løsladt. Han
var blot tilfældigvis kommet forbi Ejendommen, mens Tyskerne havde Ran—
sagning~

Der advares mod Ketty von Wangenheim, tidl. Arbejdsgivernes Ulykkesfor
sikring, nu Gestapo. Hun bor Henrik Matzensvej 22, er 36 Aar og anses for
meget farlig.

Paalidelig Kilde oplyser, at Politibetjent Emanuel Rose, Frb., Himmer
landsvej 31 I th, Vanløse, uberettiget beskyldes for at være Nazist og
Sti kker.

Hofjægermester Richelieu, Strandvejen 114, er, takket være Gestapoforbin
delser, kommet paa Kurophold i Bad Nauheini i 2 Mdr. Nu kan han jo faa Lov
at blive der. Red. Robert Koch har været paa Besøg hos Medquislinger i
Norge. Da han kun fik 20 svenske Kroner til Gennemrejsen, lavede han Nu
mer med norske Rejsechecks i svensk Bank.

I Lørdags beslaglagde Tyskerne Struer Bys eneste Sportsplads som Hævn,
fordi Publikum fornylig reagerede, da Hagekorsflaget blev hejst paa Plad
sen. Man fik allernaadigst Lov til Lørdag at holde to danske Turnerings
kampe, berammet til Søndag, men de blev ikke spillet færdig. Saa fortrød
Tyskerne deres Højmodighed~ Struers fire Fodboldhold maa nu spille alle
Kampe i andre Byer.

Bests personlige Ven, Entreprenør Bjørnslev,
chauffør, bevæbnet, konstant beruset) mener,
havn inden l5.Septbr., og at de forinden har
Vi rksomheder

Snarlig tysk Ødelæggelse af vigtige Bygninger i København er en nærlig
gende Mulighed. Luftangreb og Beskydning fra Forterne i Sundet maa ogsaa
tages med i Beregningerne.

Omkring 20. August blev der fra en Garage i Hellerup fjernet en Ford V 8
med Numeret A 36,053. Vognen er blaasort, nærmest sort, med røde Hjul,
Michelindæk paa to Hjul, Continentalhjul paa 2, Radioantenne foran, An
tenne til at hæve og sænke fra Førersædet. Vognen bedes veniigst tilbage
leveret, da der er Brug for den til nyttigt Formaal. Man kafi tage en an
den fra Tyskerne i Stedet~

Carl Malm, Frugthandelen Catania, Nrdr Frihavnsgade 50, Øbro 66, er Na
zist og truer andre med Anholdelse og Skydning. Gik tidligere i Uniform,
men rejste under Folkestrejken til-Dragør. p.t. gemmer han sig paa Kommu
nehospitalets psykiatriske Afdeling.

Fru Collet, Datter af Forfatteren CCChristensen, bor Skansevej, Dragør,
indenfor Tyskernes Domæne. Omgaas dem og er selv ivrig Nazist. Kæreste
med fhv Travjockey Bentsén, der er Sortbørsgrosserer blandt Tyskere og
“danske” Arbejdere i Jylland.

Oplysninger ønskes om Forretningsfører Ernst Bentsen, Vodroffsvej 11.
Bygger pt Villa Brønlunds Alle 9. Sender private Breve i Kuverter, mrkt.
Deutsches Eck.

Reventlowsgade 30 (Privat
at Tyskerne er udeaf Køben
ødelagt alle krigsvigtige
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Ved Hadsund er en ung Husassistent blevet voldtaget af to Kosakker, hvor
af hun ved Kosakparade næste Dag genkendte den ene. Senere er den udpege
de sammen med en anden deserteret.

Og saa var der den tyske Officer, der prøvede paa at overbevise en Nord-
man om, at Tyskere ikke er saa slemme. Vi har da frelst jer fra Bolche
vismen, sagde han. Svaret lød: Naar man har haft Djævlen i Huset i fire
Aar, er man ikke bange for Spøgelser~

En Tømrer i Aalborg er 2.ds. blevet overfaldet af otte tyske Soldater,
som slæbte ham ned til Baadehavnen, hvor de kastede ham i Vandet. Han
trak en af Soldaterne med sig i Vandet og undsiap.

Arbejdskarl Vagn Emil Nielsen, Sct Pederstræde 18, Viborg, f. 20 Oktbr
1924 i Nykøbing M har i et Tog paa Vej til Aalborg udgivet sig for tysk
Politimand og truet Medpassagerer. Han er anholdt af dansk Politi.

Det Snedkerværksted i Brobyværk, som beskadigedes 27.August, er nu efter
ny Sabotage fuldstændig nedbrændt. Ejeren er Nazist.

Specielt: Til 337: Tak for Brevet. Vi skal forsøge. Ingen Betaling.,

SIERMELD ING:

Hilsen til Godtfred, Arvid og Birthe, Knudsen og Olga. Det gaar godt i
Dag med Musiktimerne.

Man maa regne med, at der i Løbet af faa Dag uddeles falske Løbesedler i
København, kendelige paa et amerikansk Flag. De er iagttaget i store Pak
ker paa Budcykle paa Vesterbrogade i Gaar.

Der er ved Anholdelsen under den illegale Biografforestilling sket en
Forveksling mellem Mayfairs Direktør og Dir. Allan Christensen fra de
Forenede Kulimportører Det var Allan Christensen, D F K, vi forleden
nævnte som anholdt.

De danske Ministres Biler er nu ved at blive gjort køreklare.

Der skal udarbejdes nye Evakueringsplaner for hele Storkøbenhavn og Om
egn, Gentofte bl.a. includeret. Tyskerne har forlangt det. Arbejdet skal
fremmes mest muligt.

VESTFRONTEN: Tyskerne har gennemført de første Modangreb mod de amerikan
ske Styrker, som er trængt ind i selve Tyskland. I de sidste 12 Timer er
de amerikanske Styrker i Trekanten mellem Luxembourg, Frankrig og Tysk
land, hvor de er 15 km inde, ikke kommet videre paa Grund af disse An
greb. Meddelelser om, at Saarbr’Ucken og Aachen er naaet, er endnu ikke
bekræftede. To amerikanske Panserkiler støder ind Nord og Syd for Luxem
bourg. Der foreligger endnu ubekræftede Rapporter om, at Englænderne er
naaet Nord om Amsterdam i en omgaaende Bevægelse. Tyskerne menes at ville
yde stærk Modstand i Holland, idet de herfra har Mulighed for at redde
Tropperne tilbage til Tyskland. Hele Kanalkysten fra Boulogne til Ostende
er opgivet af Tyskerne. Alle Skibe skal trække sig bort snarest, men Hæ
rens Afdelinger kan man ikke redde. De skal, sbm sædvanlig, slaas til
sidste Patron. Boulogne er umiddelbart truet, og Englænderne staar 30 km

fra Calais og Dunkerque. Store tyske Styrker er omringet ved Mons, hvor
der foreløbig er taget 9000 Fanger. Den sydlige allierede Hær, som nu har
Kontakt med de øvrige allierede Styrker, har taget 65,000 Fanger. Samtli
ge tyske Uddannelseslejre tømmes nu for Mandskab. 14-15 aarige Drenge med
4 Dages Uddannelse sendes i Kamp. Det kniber med Vaaben og Uniformer. Man
ser nu tyske Soldater med Armbind. Ikkedestoniindre skyder Tyskerne stadig
Indenrigsstyrkernes Folk, hvis de fanges, skønt de er mærket paa samme
Maade. I Stedet for Faneed afleveres en Erklæring paa Tro og Love.

Det Mandskab, som undslipper fra Frankrig, trækkes ind i Tyskland og sæt
tes ikke ind ved Vestvolden, da det anses for demoraliseret af Luftangre
bene. Anden Reserve skal være Stamgruppe i det tyske Forsvar mod Vest~
Mængder af tyske Tropper gemmer sig i Belgien og Holland for at overgive
sig.

Der er rejst Sabotagesag mod tre af de største Entreprenørfirmaer, som
byggede Atlanterhavnvolden og Vestvolden. Væggene har været for tynde i
Bunkers, og Taget var Sten og Sand i Stedet for Beton. Det gav frygtelige
Overraskelser. Man frygter nu det samme, naar, Vestvolden beskydes.

ØSTFRONTEN: Russisk Offensiv kan nu ogsaa ventes langs den ungarske Græn
se. Russerne har taget Crainowa, 250 km Vest for Bukarest og kun 60 km
fra den~ jugoslaviske Grænse. Titos Styrker vil snart mødes med Russerne
og dermed knibe Balkan midt over. Kun faa Timer efter Ruslands Krigser
klæring til Bulgarien, har Bulgarerne bedt om Vaabenstilstand

SYDFRONTEN: Allierede Krigsskibe understøtter nu stærkt de allierede Ope
rationer, bl.a. ved at bombardere Rimini. Tyskerne har kastet deres sid
ste Reserver ind, bl.a. 26. Panserdivision. Ti Broer over Pofloden er af
brudt ved Luftangreb. Man mener, at Vejen til Posletten snart vil være
aaben for de Allierede.

FINLAND: I Dag afrejste den finske Delegation under Ledelse af Statsmini
ster Hackzell for at føre Fredsforhandlinger i Moskva.

PROTEKTORATET: De fleste Rustningsfabriker i Bøhmen-Mæhren staar nu stil
le. Arbejderne flygter til Slovakiet eller gemmer sig. Tyske Soldater er
sat ind i Fabriksarbejde. Høje Embedsmænd i Protektoratet forfølges og
angribes af Befolkningen.
DEN DANSKE GESANDT I HELSINKI, Kammerherre Lerche, har medçielt den finske
Regering, at han føler sigfrit stillet, d.v.s., at han slutter sig til de
øvrige frie danske Gesandter. Han vil dermed forblive i Finland efter
Bruddet med Tyskland. Kammerherre Lerche har, som Situationen hidtil laa,
ikke kunnet afgive denne Erklæring.

SVERIGE har nu tydeligt ladet forstaa,~ at Quislinger og Krigsforbrydere
ikke kan regne med Asylret. Samme Stilling har Argentina taget. Schweiz
ventes at ville stille sig paa samme Linje. Hitler, hvis store Flugtma—
skine nu har faaet paafyldt 20,000 Liter Benzin, har derefter kun Mulig
hed for Flugt til Japan. Hans Maskine kan holde sig i Luften 40 Timer u
den Mellemlanding.

TYSKLAND FORAN HUNGERSNØDEN. Tyskland vil, om det ikke afslutter Krigen,
staa overfor den værste Hungersnødperiode i sin Historie til Vinter.
Transportsystemet svigter, og Fødevarer naar ikke frem til Byerne, Alle
Godsvogne benyttes af Værnemagten. Man har mistet Ukraine, Balkan, Gene
ralguvernementet og Frankrig og har af Spisekamre kun Danmark og Holland
tilbage-og hvorlænge varer det?
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KOLDE FØDDER: De to tyske Industrimagnater Hugo og Otto Stinnes opholder
sig for Tiden i Stockholm. De søger Kontakt med tidligere internationale
Forbindelser, især Amerikanerne. De forsøger at redde deres Besiddelser
i Tyskland, akkurat som deres Far gjorde, da Verdenskrigen sluttede. Han
befandt sig ogsaa i Stockholm, da Vaabenstilstanden blev en Kendsgerning.

TYSKLAND OG JAPAN: Hitler har forsikret den japanske Regering om, at man
ikke vil kapitulere, men kæmpe til det sidste. Japan synes at undersøge
Mulighederne for en Separatfred med USA og England. I Stedet vil Japan om
kort Tid faa de forenede Nationers samlede Styrke imod sig.

Følgende Linier er ordrette Citater fra Rigspressechef SUndermanns tidl.
omtalte Artikel i “Der Angriff”, oplæst flere Gange i tysk Radio, men
forbudt i de danske Aviser:

—Intet tysk Halmstraa maa komme Fjenden til Gode. Ingen tysk Mund skal
give ham Oplysninger. Ingen tysk Haand skal yde ham Hjælp. Hver eneste
Sti vil være ødelagt, hver eneste Gade afspærret. Han skal møde Død, Til
intetgørelse og Had. Fjenden skal vide, at hver eneste Tysker vil omsætte
de haardeste Paroler i Handling, naar en bolschevikisk eller en anglosak
sisk-amerikansk Fod betræder tysk Jord. Skulde dette sidste ske (det er
sket, Hr SUnderniann), saa vil Fjenden finde den ene Tankstilling bag~en
anden. Han vil se hver eneste Mand kampberedt. Han vil se sig stillet o
verfor Formationer af Arbejdere og Bønder, af handlekraftige Oldinge og
kække Drenge... Paa tysk Jord vil Tyskiands Angribere ikke kunde finde
een eneste Landsby, en eneste Mark, en eneste Høj, hvorfra der ikke vil
blive budt tusindfold Modstand.

Saa sent som 6.August forkyndte Fritt Folk, Quislingorganet i Norge, i
store Overskrifter over Referater af Taler af Terboven og von Falken
horst:”Den tyske Sejrs— og Kampvilje er mere beslutsom end nogensinde,
Sejren vil lade Klokkerne klemte over et Tyskland, som er herligere end
Historien nogensinde har kendt det. Albions Flag skal fires ned, og Bol
schevismen tilintetgøres, for at Europa kan leve. Tyskerne i Oslo samlet
til et Kæmpemøde i Colosseum for at bekende sig til der FUhrers store
Livsværk”. Slagord som “Ingen Magt i Verden kan skille os fra Adolf Hit
ler”, Vort Liv tilhører der FUhrer, og “For ham og for Tysklands Sejr er
intet Offer for stort” prangede fra Væggene i Colosseum, der var smykket
med et Kæmpeportræt af Hitler (alt tysk er som bekendt i Kæmpeformat, en
dog Mikroskoper). Falkenhorst sagde ved den Lejlighed: Som øverstkomman
derende for Forsvarsmagten i Norge garanterer jeg der Führer, at alle
Soldater, som er sat ind i Norge, ikke vil undlade at vise Indsatsvilje
og Hengivelse til sidste Aandedrag. Vi kapitulerer ikke og vil, hvis
Fæstningen Norge skulde blive angrebet, kæmpe til sidste Patron. Vi tror
paa vor endelige Sejr, fordi Verdenshistorien vilde miste sin Mening,
hvis Forsynet, som har udset os til at føre denne vældige Krig, ikke
skulde lade os gaa ud af den som Sejrherre. Vi tror p’aa Underet, som red
dede der FUhrer. Vi er nærmere forbundet med ham end nogensinde. Han blev
bevaret for os, for at han skal opfylde sin Mission, den Libsopgave, som
Forsynet har overdraget ham

Man mener, at Beslaglæggelsen af Hoteller og Pensionater i Sydnorge bety
der, at store tyske Troppestyrker skal samles, rimeligvis er det de fin
ske Divisioner, man vil anbringe her.

Fra Bruxelles meddeles, at der ikke var store ødelæggelser i Byen. De al
lierede Styrker fik en storslaaet Modtagelse af Befolkningen. Kun een Ti
me før de allierede Tanks rullede ind, var Tyskerne endnu i Byen. Da de
kom, var den som støvsuget for Tyskere.

Luxembourgs Premierminister, Dupont, har meddelt, at de allierede Styrker
er marcheret ind i Luxembourg.

Breda i Holland, som er indtaget af allierede Tropper, var Rommels Hoved
kvarter.

I Belgien er et tysk Regiment blevet taget til Fange. Soldaterne laa og
sov i en Skov. De anede ikke, at de var nær Fronten. Det var Rekrutter,
og flere af dem havde aldrig affyret et Gevær.

Paa Tysk er der fra London rettet Opfordring til 2., 6. og 7. Bjergjæger
division i Finland (Østrigere) om at nedlægge Vaabnene og undslippe i
Stedet for at deltage i tysk Tilbagetog gennem Nordnorge eller over Ø
stersøen.

Eisenhower har opfordret de udenlandske Arbejdere i Tyskalnd tiT at støt
te Invasionen ved at forlade deres Pladser og gøre sig rede til Indsats
mod Trafikmidler o.s.v.

De to Kvinder, som arresteredes af Gestapo
tificeret som Søstrene Holstein Ledreborg.

Svar til 130: Ja, Tak~

i Bredgade 47, skal være iden

SLUT.

Tungetaleri~

Den russiske Meddelelse om Fjendtlighedernes Indstilling paa den finske
Front kom 24 Timer efter den finske
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Tyskerne synes at ville forsvare Sjælland “rørligt”. Der er bebudet 2
lette Panserdivisioner til Nordsjælland, men man har indtil nu kun set
Brøkdele af dem. Planerne om Koncentration af civile Tyskere paa Amager,
hvorfra de kan evakueres via Kastrup og Dragør, bekræftes ved tysk Be
slaglæggelse af alle Villaer mellem Gertsvej og Lufthavnen.

Den tyske Befæstningslinje bygges fra Vesterhavet langs Kongeaaen til
Vamdrup, derfra i en Bue nordpaa til Kolding Aa, nogenlunde følgende Ba
nelinjen, og videre ud til Kolding Fjord. Der er ankommet en Del 15-16
aarige Arbejdssoldater og adskillige Kvinder, som indkvarteres privat.
Indkvarteringen ordnes uden de danske Myndigheders Bistand. Man tager u
den videre Skoler og Forsamlingshuse i Besiddelse. Samtidig transporterer
Tyskerne imidlertid Tropper og Materiel sydpaa fra Sønderjylland, saa
modstridende det end kan lyde. Vonsild, Sdr Bjert og Sommersted er røm
met. Sommers Vagtkorps er ankommet til Kolding og er blevet indkvarteret
paa Teknisk Skole. (hvis Beslaglæggelse er nævnt paa Side II) Der skal
til Ære for de Tysklandsarbejdere, som ventes til Befæstningsanlægene
(altsaa Danskere, som hidtil har været i Tyskland) indrettes Aflusnings
anstalter. Antagelig skal dansk Karantænevæsen sørge for Aflusningen.Ty
skerne fortsætter Borttransporten af Arkiver etc fra København. En Del
er ført til Horserødlejren og Høveltelejren. Der er ogsaa indrettet “Aus
senstelle” i Vordingborg, hvor man har beslaglagt flere Ejendomme. De
grønne Politisoldater er forsvundet fra Jernbanegades Skole i Odense.

Dansk Politi bevogter i øjeblikket kun Broer og Jernbanelinjer i Mørklæg
ningstiden, som det skete før 15.April. De tyske Transporter ud af Landet
fortsættes. Alene i Søndags havde Tyskerne rekvireret 52 Tog i Jylland.
Feltartillerj er ført fra Fanø til Esbjerg og videre sydpaa. Der er og
saa nordgaaende Transporter. Et Rygte vil vide, at et usædvanligt grun
digt camoufleret Godstog, som i sidste Uge gik nordpaa, har indeholdt Ma
teriel til V 1 Vaabnet. En tysk Banefunktionær fortalte dette. Sandsyn
ligheden taler for, at det er V II eller III, nemlig Enkeltmandstorpedo
er, Tyskerne faar i øjeblikket gravet Beskyttelsesrum ind i Skraaninger
ne mellem Bruunsbro og Frederiksbro ved Indkørselen til Aarhus Hovedbane
gaard. Arbejder udføres af DSB, men er for tysk Regning. Paa en Plads ved
Boldesager Skole, hvortil ingen Civil har Adgang, har Tyskerne 12-15
Tanks staaende. De har vist sig at være af Træ, bygget paa Understellet
af kasserede Lastbiler~ Ren Camouflage altsaa.

Der er ankommet tysk Bevogtningsmandskab paa 14 Mand til Lur~derskov Jern
banestation, efter at der er forøvet Sabotage mod Reservemateriellet til
en Jernbanebro. Sprængstofattentatet mod Jernbanebroen ved Tinglev af
brød helt den nord-sydgaaende Trafik Padborg-Fredericia. Paa Banen Bram
minge-Tønder skete Natten til Onsdag en Bombeeksplosion ved Sejstrup Sta
tion. Der anrettedes kun ringe Skade. Ved 1 Tiden samme Nat eksploderede
Bomber inden i to tyske Tankvogne med Flyverbenzin, i et Godstog nær Lun
derskov. 1900 Liter Benzin kom i Brand, og Kæmpebaalet fik Skinnerne til
at gløde, saa de vred sig.

Tyskerne kørte stærkt i København i Nat og trængte ind i adskillige Lej
ligheder. Bl.a. var de paa Landbohøjskolen og hos flere Professorer, bl.
a. paa Dalgas Boulevard. Endog den gamle Professor Schmieglow, Nørregade
18, fik Gestapobesøg. Der var her, saalidt som andre Steder, nogen hjem
me. Gestapo iagttoges bl.a. i Ejendommene Naboløs 2 og Ingerslevgade paa
Hjørnet af Skjalm Hvidesgade. Antallet af Anholdelser i de sidste Døgn
løber op i Hundreder, i Sheilhuset paastaar man, at det drejer sig om
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2000, men Tallet maa være vildt overdrevet. I Gaar trængte 10 tyske Poli
tifolk og 10 Civilpersoner, hvoraf flere talte Dansk, ind i Audebolejren
i Odsherred, hvor man for Tiden uddanner 38 Arbejdslejrledere. En Ran
sagning gav negativt Resultat, men Tyskerne medtog alligevel Arbejdsleder
Axel Mortensen og Arbejdsleder Buch Berthelsen, begge boende i Audebo. Af
andre Navne kendes: August 0 Helløv, Kbhv, Arkitekt Knud Gebauer, Stads-
arkitektens Tegnestue, Løjtnant Søndergaard, der er Meldeleder i Statens
civile Luftværn, Ringkøbing Amtstidendes Filialdirektør i Herning, Assu
randør Skøtt (Terrænsport), Kommis Ove Thomsen, Assens(Formand for Ter
rænsportsforeningen), Sagfører Wolmer Veik, Assens (Formand for Dansk
Ungdoms Samvirke), og Købmand Ellekjær (Formand for Handelsstandsforenin
gen). I Faaborg undslap 5 Terrænsportsfolk. 3 arresteredes: Kaptajn Ram
ming, Lærer Staubjerg og Lærer Jørgensen. I Ringe anholdt man Urmager E
riksen som Terrænsportsmand, skønt han har kunstigt Ben. Det var hans Søn
man skulde have haft. Da Fejltagelsen blev opklaret, var det forsent.
Pantefogedassistent Axel Nielsen, Odense, er løsladt. Ogsaa Oberst Halvor
Jessen er løsladt. Steges Luftværnschef, Kaptajn Jard, er blevet anholdt
under Ophold i København. Købmand Greiffenberg, Kbhv, er løsladt Frk Sol
veig Holm og Købmand Berthelsen Holm ligeledes.

Evt, flere Navne under SIDSTE.

Et kendt dansk Tidsskrift har i en indlagt Meddelelse til Kunderne givet
følgende optimistiske Erklæring: Den skærpede Papirsituation har medført
dette Numers Forsinkelse samt at ogsaa .... nu maa udsendes paa ringere
Papir. Redaktionen udtrykker det begrundede Haab, at der kun bliver Tale
om nogle enkelte Numre, inden vi atter kan trykke Tidsskriftet paa det
gode Papir.

Saa utroligt den end lyder har Sabotørerne atter været i Firmaet Andersen
& Martini. Det skete i Gaar Eftermiddag Kl 13,30. Værkføreren og en Meka
niker blev holdt op, og Sabotørerne tog en lysegrøn Opelvogn K 7311. De
placerede Værkføreren i Bagsædet og Mekanikeren ved Rattet og tvang ham
til at køre ud til Vanløse. Her satte de først Mekanikeren af paa en
stille Vej. Derefter kørte de Værkføreren til en Sporvogn, og derpaa for
svandt Vognen ud ad Frederikssundsvejen.

To Mænd traadte i Gaar ved 13,40 Tiden ind paa Lyngby Brandstation. De
sagde: Vi skal bruge nogle Vogne. Umiddelbart efter myldrede en halv Snes
bevæbnede Mænd ind. De flyttede rundt med Sprøjter og Ambulancer, indtil
de kunde faa to CB-Lastvogne kørt frem. Med dem forsvandt de, idet de
meddelte Brandvæsnets Personale, at der vilde blive givet telefonisk Be
sked om, hvor Vognene kunde hentes. Ved 16 Tiden stormede et Hold Sabotø
rer ind paa Grønlandske Handels Plads. De holdt Vagtpersonalet ved et
Vaabenlager op og røvede ca 210 Rifler. Noget senere fik Politiet Melding
om, at en af de røvede Lastbiler holdt ude i Ermelunden. Da to Kriminal
betjente kom hen til Vognen, opdagede de, at den var læsset med Rifler.
Mens de diskuterede Sagen, kom 7 Sabotører imod dem med Pistolerne frem
me. De beordrede Kriminalbetjentene væk, og Vognen forsvandt derefter.

Besiaglæggelsen af Teknisk Skole i Kolding, som Statens civile Luftværn
skulde have brugt, er nu en Kendsgerning.

Der advares indtrængende mod en Matros fra Helsingør-Helsingborgfærgen.
Han er genkendt flere Gange i Shelihuset, hvor han aabenbart aflægger

Rapport. Navn ukendt. Han har fornylig været arresteret af dansk Politi
for ulovlig Besiddelse af Vaaben. Glatbarberet, stærkt markeret Ansigt.

I Anledning af Notitsen forleden om Folketingsmænd og Rejsesekretærer,
der kritiserer Frihedsraadet og den illegale Bevægelse i det hele taget,
skal det herved paa given Foranledning erklæres, at der i den sidste Tid
intet har været at bebrejde de socialdemokratiske Rejsesekretærer.

Rygter om, at Schalburgkorpset skal til militær Uddannelse i Tyskland,
kan endnu ikke bekræftes, men meget tyder paa, at de er rigtige. En Del
Schalburgmænd er i de sidste Dage afrejst til Tyskland. Der synes kun at
være ca 200 tilbage i Ringsted.

Spionen Jane Horney Granberg har under et af sine Besøg i Danmark for
handlet om Overførsel til Sverige af en Hund, tilhørende Refrænforfatte
ren Sven Rye, hvis Flugt til Sverige udelukkende skyldtes, at hans Ynd
ling kort forinden var flygtet derover-et af de grelleste Eksempler paa
uberettiget Udnyttelse af Flygtningeruterne.

Gaaden vedrørende Forsendelsen af Carlsberg Sodavandsflasker til Tyskland
menes løst. Flaskerne skal utvivlsomt b~uges til Blodforsendelser.

Det bekræftes, at Gunnar Larsen opholder sig i Sverige. Derimod er Ver
bindungsverræter Vilhelmsen stadig her i Landet. Juncker, Aarhus Olie, er
ogsaa i Sverige. Man bør holde øje med disse to Quislinger.

Det finske Gesandtskabs Medlemmer afrejser fra Danmark Fredag. Vi ønsker
hele Gesandtskabspersonalet en god Rejse og haaber snart at kunne byde
dem alle Velkommen tilbage til et frit Danmark, i hvilket de repræsente
rer et frit Finland, som har opnaaet Fred med Ære. Redaktionen af INFOR
MATION og NORDISK NYHEDSTJENESTE har som bekendt hele Tiden anset Fin
lands Krig som en selvstændig Krig og Finlands Situation som ret analog
med Danmarks. At Finland faar sin egen Fred uden Kapitulation uden Vil
kaar bekræfter i vore øjne, at de Allierede, incl. Rusland, ser paa det
finske Problem paa samme Maade. God Fred, Finland.

Paa given Foranledning indskærpes, at der ikke bør sendes Bp’eve til Bit
ten. Benyt den ny Adresse....

Specielt: Svar til 10.: Ja, Tak. - Svar til 28: Vi respekterer ikke den
Form for Ordrer fra “højeste Sted”. Der er anrettet betydelig Skade ved
denne Virksomhed, som er drevet uden Aftale med os. Forsendelse til Dem
stoppes hermed.

Meddelelsen om Vinhandler Jensen, Commercial Wine Co, maa ikke bringes
af noget Blad. Det drejer sig, som allerede nævnt, om et rent privat Mel
lemværende, som vi nok selv skal ordne. Jensen bør heller ikke omtales
som Stikker. Det er han ikke.

Konsul Thorbjørn Muus, der er engelsk Konsul i Odense, har været ude for
et Mordforsøg. •Der blev sent om Aftenen ringet paa hans Dør, og han hør
te, atto Mænd talte Tysk udenfor. Der blev ikke lukket op. Lidt senere
•ringede det paa hos Konsulens Søn, Grosserer •Hans Muus, Hjallesevej 86.
Han gik ud gennem Køkkendøren. Det har vist sig, at de to Muus’er ikke
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skulde anholdes, og man regner derfor med Clearingniord for Stikkeren Ny-
have Christiansen. Muus har været Byraadskandidat for Venstre, og han er
Formand for Odense Handelsstandsforening.

Gestapo trængte forleden fire Mand høj ind hos en kendt Aarhushaandvær
ker, Snedkermester Holnistoel, Niels Juelsgade 41. Han var anset for at
være Værnemager. Der kom højtstaaende Tyskere hos ham. Genboerne saa med
Forbløffelse, at Snedkeren kom alene ud. Han havde laaset de Herrer inde
i sin Lejlighed, hvor de i nogen Tid kunde delikatere sig med Læsning af
de mange illegale Skrifter, før de blev befriet. Nu gaar Jagten paa Holm
stoel, og Aarhus er blevet klar over, at man ikke skal skue Hunden paa
Haarene.

Tykke Tom, Fædrelandets afsatte, bedrageriske Direktør, er nu ansat paa
Administrationskontoret paa Vandel Flyveplads og ses ofte paa Vejles Re
staurationer med som Nazisøn Erik Nielsen, der ogsaa arbejder i Vandel..
Kredsen omkring ham bestaar af Formanden for LS Bladet, Folket, Godsejer
CO Jørgensen, Høgholt ved Randers, der i sin Tid tog Magten fra Knud
Bach. Godsejeren kører rundt i Benzinbil, væbnet til Tænderne. Desuden
kan nævnes Godsejer Hjorth, Randrup, og Redaktør Chr P Christensen, Fæ
drelandet, tidl. Folket, sandsynligvis Forfatter til de tvangsindlagte
Dagbladsartikler, mærket XX (Tyve~)

De disciplinære Straffe maa svare til Rekrutters Alderstrin. Paa en Træ
ningsbane ved Vejle Stadion har man efter en tysk øvelse fundet en Blok
Papir, paa hvilken der 18 Gange var skrevet paa Tysk den ene Sætning:
“Jeg maa opføre mig anstændigt overfor Foresatte”. Det var skrevet med
Barneskrift

Gestapo har i Vejle arresteret den 35 aarige Faith Jørgensen, som paa
staas at have huset Faldskærmsfolk. Han har været beskæftiget hos en af
Vejles største Værnemagere, Grosserer Tage Christensen, som Leder af den
nes Generatortræfabrikation i Vandel.

35 Mand i Uniformer fra Schalburgkasernen rejstetil København i Formid
dag. De ankom i Middags og marcherede til Schalburglogen. De skal retur
med Toget 20,27 fra Hovedbanegaarden i Aften.

Der var i Gaar Hold up i Pindstoftes Maskinfabrik, Trekronersgade 38. Der
blev ikke fundet Vaaben. I Nat kom Sabotørerne igen~ De ransagede Fabri
ken for Vaaben og befandt sig i den i en Timestid. Da Telefonledningen
var klippet over, gik de igen. Hos Fabrikant Hjarne, Jagtvej 155 A, blev
der røvet Skrivemaskiner og Duplikatorer, fra Afsnitskommandoen i Glo
strup CB Kapper, Hjelme og en Uniform. 3 Sabotører var i Afsnitskommando
en et Kvarterstid, før de kørte. Dette Hold up fandt Sted i Nat.

SPECIELT: Svar til 204. Vi ønsker ikke at rehabilitere. Vedkommende skal
være glad til, at han er sluppet saa billigt. Arbejder han videre efter
samme Metoder (der foreligger Rapporter fra flere Byer), faar han med os
at bestille. Saavel han som hans Hjælpere maa karakteriseres som uegnede
til Arbejdet.

Justitsraad Møllers Handelshøjskole i Aalborg har aabnet Sæsonen med to
overtegnede Kursus for Viderekomne i Engelsk, mens et Tyskkursus maatte
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opgives, da der ikke meldte sig een Deltager

Brødrene Repræsentant Erik Westring og Direktør Karl Johan Westring, Aal
borg, har faaet 80 og 40 Dages Fængsel for ulovligt Salt til Værnemagten
af Pigtraad, Lakfernis, Bonevoks, Soda etc. De skal betale 7619 og 5398
Kr i Erstatning til Statskassen.

Untersturmführer Hartvig Larsen, f. 29 Novbr. 1908 i Assens, Feldpost Nr
59858 A skød sig i Nat paa sit Værelse i Missionshotellet i Løngangsstræ
de.

Den Biografforestilling, som forleden førte til Anholdelsen af en Række
Personer, havde intet økonomisk Formaal. Filmen var udlaant til privat
Brug.

“Direktør” Bent Jørgensen, HD, Aaboulevarden 5 III fortjener nogen Op
mærksomhed, selvom han sikkert er uskadelig. Han har været Sekretær i U
denrigsministeriets Afdeling for Handelsanliggender under Dansk-Frontman
den Kontorchef Worsaa. Senere gik han ind i Million-Værneniagerfirmaet
Dansk Træsyndikat, Vesterbrogade 2 E som Forretningsfører. Han kørte i
tyske Biler og saas hyppigt i Trocadero~ og Frascati med Tyskere eller
Værnemagere. For et Aar siden blev han selvstændig med Arbejder i Enter
prise for tysk Regning. Han er kun 25 Aar og har allerede tjent en For
mue.

K.Michelsen, Clicheanstalten RECTA, Aabenraa 31 II har Leverancer til
Værnemagten, Fædrelandet og Europa-Tryk.

Den savnede Tolk Simonsen fra Gilleleje menes at være rejst til Sverige
paa falsk Navn.

Fiskehandler H 0 Larsen, Helsingør, flytter nu til Svendborg. Pas paa
ham. Han er Nazist og Stikker.

En Meddelelse om, at Tandtekniker E Pihl Jensen, Skt Annagade 25, Hel
singør, har venskabeligt Forhold til Tyskerne, har generet Pihls Dame &
Herrefrisørsalon og Fodklinik, Bramstræde 2 B. Indehaveren Pihl-Jensen og
hans Hustru er allright. Grønthandler Holger Victor Marius Petersen,
Strandvejen 136 A I th, ejede før Krigen ikke Salt til et lEg. Nu har han
Sølvtøj og andre Værdier i stor Stil, Biler, elegant Tøj et~. Et moderne
Eventyr~ For Tiden slæber han hver Dag tunge Kufferter ned fra sin Lej
lighed til tyske Biler. Han og hans Hustri har i flere Dage boet paa Dag
marhus, og han har solgt sin Forretning, da hans Ruder flere Gange er
blevet knust. Eventyret lakker mod sin nibralske Afslutning.

I Tirsdags stod der fem Ligkister i Kapellet paa Fourfeld Gravlund ved
Esbjerg, dækket af Hagekorsflag. Det var dræbte fra en tysk Forpostbaad.
I en Bunke i et Hjørne af Kapellet laa utildækkede Lig af amerikanske
Flyvere Fru Inspektør Hallager, Esbjerg, har siddet arresteret nogle
Timer, fordi hun lagde Blomster paa et Sted, hvor en amerikansk Flyver
blev dræbt.

Antallet af tyske Dræbte i Esbjerg Lufthavn har været større end først
antaget. En saaret og en uskadt tysk Soldat menes at være de eneste Over
levende af en hel Deling. Et Vasken, som hver Mandag faar Vasketøj fra
Flyvepladsen, mangler i denne Uge Tøj fra den paagældende Deling. Under
Oprydningsarbejder i Lufthavnen er fundet adskilligt flere Lig. Ofrenes
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Antal anslaas til 30. I en sammenstyrtet Bunker fandt man under Oprydnin
gen efter 4-5 Dages Forløb en levende Kvinde. Hun har sindssyg. Flyve-.
pladsen er fuld af Kratere, 6-7 Meter dybe og ca 20 Meter brede. Der er
ikke mange Bygninger tilbage.

Droskechauffør Henry Louis Petersen blev i Aftes i Jernbanegade stoppet
med Revolverskud af to tyske Politimænd, HarisStadlerog Rudolf Schindler.
Vognen var rekvireret telefonisk. Da Chaufføren standsede, slog de to
Mænd ham og beordrede ham til at køre. Gernersgadevagten tog Rapport, men
de to Tyskere var blevet løsladt af Vagt fra Dagmarhus, er~dnu før Ger
nersgadevagten kom~

I Magleby paa Møn er nødlandet en tysk Transportmaskine, som ødelagdes.
Besætningen slap uskadt.

Værnemagten har overtaget A/S Justcos Fabrik i Vingsted ved Landevejen
ødsted-Bredsten, der, hvor den skærer Vejle Aa. Endvidere er overtaget et
Areal, hvor der dels er opført Barakker og dels ventes opført en Fabrik,
idet der er bragt 1 Million Mursten til Stedet. Der er beskæftiget mindst
100 danske Arbejdere. Stedet bevogtes af tysk Militær. Arbejderne maa ik
ke omtale, hvad der foregaar. Man mener, at Fabriken benyttes til Frem
stilling og Reparation af Flyvemaskinmotorer eller Reservedele til Moto
rer. Vandel Flyveplads støder op til Fabriksterrænet.

Danske Forretningsfolk har i den sidste Tid faaet Mængder af Tilbud paa
tysk Papir. Man kan faa baade fint og daarligt Papir i betydelig Mængde.
Aarsagen siges at være den, at man sparer meget Papir i Tyskland nu efter
Totalmobiliseringen. Den reelle Grund er naturligvis den, at man vil sæl
ge paa liberale Betalingsvilkaar for at have Menneskepenge til Gode efter
Krigen.

VESTFRONTEN: Den tyske Modstand ved Kanalkysten er nu ved at ebbe ud.
Boulogne er allerede erobret. Calais staar for Fald, le Havre bombarde
res Dag og Nat af engelske Flyvemaskiner. I Belgien er Gent og Namur fal
det. De forreste amerikanske Afdelinger har naaet Dordrecht, Sydøst for
Rotterdam. Meldingerne om Panserkiler Nord for Amsterdam bekræftes deri
mod ikke. Fremrykningen omkring Trier og Aachen synes ikke at være blevet
fortsat i det sidste Døgn. Der er dog stadig Panserkiler her, som truer
tysk Territorium. Den tyske Overkommando frygter nu, at der kommer meget
mindre Mandskab tilbage fra Vest, end man havde ventet blot for et Par
Dage siden. Korridoren mellem de nordgaaende og de vestgaaende allierede
Pansertropper er nu kun 40 km bred, og det vil være næsten umuligt for
Tyskerne at trænge igennem her. Af de 250,000 Mand er de 100,000 fuld
stændigt afskaaret fra Hjemmet, og Resten staar i meget daarlige Stillin
ger. Hvor fortvivlet Situationen er, faar man maaske bedst Billedet af,
naar det kan oplyses, at Divisionerne er vendt tilbage fra Frankrig med
en krigsduelig Styrke paa 93 og 131 Mand, selv om dette maaske er de
haardest ramte. De første Divisioner, der kom tilbage, var de stærkt op-
revne Panserdivisioner. De er meget haardt medtagne, og de skal alle til
“UDFYLDNING”, idet de samtidig skal have ny Udrustning. Nogle af dem har
saa lidt Materiel og Mandskab, at de kun vil kunne benyttes som Panser
grenaderafdelinger. Tropperne er nu ved at rykke ind i Vestvolden. Det
bliver 2. og 3. Klasses Mandskab, forsynet med franske, belgiske, itali
enske eller czekiske Vaaben, Flygtningestrømmen fra Holland, Belgien og

Terrænet foran Vestvolden fortsætter uformindsket Myndighederne har givet
Ordre til, at ingen maa tage mere med sig, end de selv kan bære. Alle
Landevejstrafikmidler er beslaglagt af Værnemagten, og kun nogle faa af
de store Indfaldsveje er aabne for Trafik.
ØSTFRONTEN: Russerne har indtaget Turnu Severin, lige overfor Jernporten,
hermed har de opnaaet Adgang til Donaubækkenet, og Storangrebet kan ven
tes her mod Budapest og Wien. Ved Angrebene omkring Narevfloden er opnaa
et nye Fremskridt. Russerne er desuden ved at skyde en Kile ind mellem
den østpreussiske Grænse og Warszawa.

BULGARIEN: Saasnart den 5 Timers Krig med Rusland var overstaaet, udbrød
der heftige Kampe overalt i Bulgarien mellem Partisaner og aksevenlige
Grupper. Partisanerne har talrige Steder faaet Hjælp af Politiet, og de
holder hele Provinsen besat.

ITALIENSFRONTEN Efter at Gothastillingen er gennembrudt, er Partisanaf
delingerne.i Norditalien blevet organiseret efter krigsmæssigt Mønster.
Der raser heftige Kampe omkring Lago Magiore. Paa det vestlige Frontaf
snit er de Allierede rykket ind i Lucca, der ligger 20 km Nordøst for Pi
sa.

PARTIET ORDNER ALT: Ved alle de store t,~’ske Fabriker er blevet oprettet
særlige Service-Centraler for Personalet paa Fabrikerne. Disse Centraler
paatager sig alle Indkøb, ordner Rationeringskort og Indkøbstilladelser
o.s.v. Der skal spares Tid, saa Arbejderne kun behøver at tage fri til at
spise og sove. Der er endog anbragt Frisørsaloner i Fabrikerne, og Læger
og Tandlæger behandler Patienterne paa deres Arbejdssteder.

BEKLÆDNINGSSITUATIONEN: Tre Millioner Tyskere maa i denne Vinter gaa fry
sende i Laser. Aarsagener den, at tre Millioner Sæt Tøj og Vinterfrak
ker, der var sendt til Reparation i Belgien, er blevet taget af Englæn
derne under den hastige Fremrykning. Om Erstatning kan der ikke blive Ta
le. Goerings Uniformsskræder, der har komponeret Rigsmarskallens glimren
de Paradeuniformer, er blevet sat fast efter Ordre fra Himmler. Han har
paa den sorte Børs solgt Stof, der er bestemt til Luftværnets Uniformer.

SOLDATENSENDER mener at vide, at Husundersøgelserne hos Gørtz, Oberst
Jessen, Lunn etv skyldes “deres Indblanding i en planlagt Modstandsbevæ
gelse, hvor ogsaa Militæret skulde spille en Rolle” Husunder~søgelserne
fortsættes. Best har givet endnu en Advarsel til tyske Kvinder og Børn om
at forlade Danmark før 15.September, erklærer Senderen.

DEN TYSKE FREDSBEVÆGELSEs Radiostation har udsendt en kraftig Opfordring
til de tyske Styrker i Finland om at overgive sig. I Opfordringen hedder
det: Fortsat Kamp betyder kun March lige ind i Massegravene for tyske
Soldater. Lad jer internere eller forsøg at slippe over paa svensk Jord.
Lyt ikke efter Hitler og hans Nazibanditter, men nedlæg Vaabnene og hjælp
med til at gøre en Ende paa Krigen. Det er det, hele Verden venter og
ønsker af jer.

IFL Dagens Nyheter er Sverige rede til at sende Finland Levnedsmiddelfor
syninger, bl.a. Kartofler. - Nazibladene er nu blevet forbudt i Finland.

ENGLAND: Mørklægningen vil nublive ophævet i England med Undtagelse af
Kysten og under Luftalarm. Hvis der blæses Alarm, skal man rulle sine
Mørklægningsgardiner ned eller slukke Lyset. De ny Bestemmelser træder i
Kraft l7.Septbr og betyder ogsaa bedre Gadebelysning, mange Steder endog
fuld Belysning. Der bliver mere Lys paa Rangerbanegaarde, Skibsværfter og
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i Havne. ,Fem af det civile Forsvars tvungne Funktioner ophæves, og Med
lemmerne stilles frit. Saaledes ophæves Brandvagterne. Der var ingen fly
vende Bomber over England i Nat.

SJERME L DI NGER:
Hilsen til Emil, Knud, Allan, Konrad, Gustav og Peder
Hilsen til Beatrix, Minna, Gerda, Sylvia og Margaret.

SIDSTE:

Den tyske Kommandant i Antwerpen blev taget til Fange af fire britiske
Menige, mens han spiste Forkost. Quislingerne i Byen samledes sammen og
indespærredes i Zoologisk Haves Bure i Mangel af andre Fængsler.

Den røde Hær er rykket ind i Jugoslavien. Kladova paa jugoslavisk Side af
Grænsen til Rumænien er erobret. Russerne er 100 miles fra Belgrad og
venter hvert øjeblik Forbindelse med Titos Styrker. General Pattons Styr
ker er gaaet over Mosel mellem Metz og Nancy med meget store Formationer.

Instrukserne til de udenlandske Arbejdere i Tyskland gaar ud paa, at de
skal forhindre ødelæggelse af Depoter for Benzin, Olie og syntetisk Ben
zin, saaledes at disse sikres for de Allierede.

En Række Rygter svirrer om Forholdene i Tyskland. I England gik der i
Gaar endog Rygter om tysk Kapitulation. Det forlyder, at SS har dræbt en
hel oprørsk Garnison ved Berlin, at Folk har demonstreret for Freden i
Berlin, og at 80 Forfattere og Journalister er sat i Koncentrationslejr.
von Papen skal ifl. Rygterne lede en Forhandlingsdelegation, som er i
Portugal for at forhandle om Asylret for Nazister. Fra allieret Side ta
ger man ikke Stilling til disse Rygter, men siger, at man nu kan vente
alt fra et Land, der kaster Titusinder af Drenge mellem 15 og 16 Aar ind
paa Slagmarkerne.

hjemmetyske Fører Dyrlæge Jens Møller har i et Opraab anmodet det ty-
Mindretal om at deltage i Befæstningsarbejder langs Kongeaaen - alt-
endnu en ukorrekt Handling fra det tyske Mindretal overfor Herbergs

Det viser sig i Dag, at der paa Grønlandske Handels Plads er stjaalet 224
Remingtonrifler, 4 Magasingeværer 89, 4 Jagtgeværer etc. Klokken 22,05
blev den ene af de røvede Biler henstillet paa Rymarksvej, hvor en CBmand
fra Lyngby afhentede den.

Tyskerne har afskediget Arbejderne paa Værløse Flyveplads og har kun be
holdt en lille Skare Nazister. Paa Kastrup Flyveplads staar en Række Ma
skiner med Benzin paafyldt. De maa ikke benyttes, men skal staa rede Nat
og Dag til Flugt. Man mener, at de højtstaaende Nazister i København skal
nyde godt af denne Flugtmulighed.

Den for Bortførelse af Snog Christensen sigtede Ole Hjorth opholder sig
p.t. i Shellhuset. Han har lagt sig Briller til. Mogens Reholt, en beryg
tet Schalburgniand, som ogsaa sigtes, er derimod ikke set siden Bortførel
sen.

Kartoffeiprisen er rundt regnet 8 Gange saa høj som før Krigen. Aarsagen
erde tyske Opkøb. Tyskerne giver 25-30 Kr pr Tønde, afhentet paa Gaarde
ne, altsaa en halv Snes Kroner over Noteringen. De danske Kartoffeldyrke
re og Grossister, som sælger Levnedsmidler, vi selv kan faa haardt Brug
for, burde spekulere paa, hvor lang Tid Tyskerne har tilbage. Naar vi til
Foraaret faar Kartoffelmangel i Danmark, skal de Herrer blive draget til
Ansvar.

Handelen med Ungarn er standset. Netop nu inden Efteraaret var den ventet
en Del ungarske Varer herop, først og fremmest til Landbrug og Industri,
men ogsaa Varer som f.Eks Silkestrømper. Handelsstoppet skyldes ikke Le
veringsvanskeligheder fra ungarsk Side, men den Kendsgerning, at Tyskerne
nægter at transportere Varerne.

En Tysker, der lige er vendt tilbage til København fra Berlin, erklærede
i Gaar, at det hele kun er et Spørgsmaal om 14 Dage af 3 Uger

SL UT.

Specielt til 128 og 33: Den ny Adresse synes os uforstaaelig.

Den
ske
saa
staten.
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Dr.Best, som forlader København en af de nærmeste Dage, vil ikke forlade
København. Det meddeles fra normalt særdeles paalidelig Kilde, at han med
sine nærmeste Medarbejdere vil slaa sig ned i Aabenraa. Der bliver kun
enkelte Forbindelsesofficerer tilbage i København. Rømningen af Sheilhu
set fortsættes, men man maa ikke tro, at Tyskernes Bortdragen betyder, at
Gestapo opgiver Sheilhuset. Man lader Danskerne blive tilbage. Ifl. tysk
Kilde udføres 80 pCt af Gestapo-Arbejdet i København af Danskere De skal
fortsætte saa længe som muligt, i Selvforsvar Shellhuset omdannes i dis
se Dage til en veritabel Fæstning, beskyttet af et tykt Gærde rustent
Pigtraad. Tyskerne vil i givet Fald sprængt de store Broer i København og
alle betydelige Fabriksvirksomheder, men derimod ikke Radiohuset, som ik
ke betragtes som militært Maal. Man agter at fjerne Reservedele og Dele
af Senderne, saa de ikke kan benyttes af Patrioter eller af de Allierede
idet øjeblik, Tyskerne maa opgive dem.

Paa Roskildevejen saes 6.9. adskillige Flytteomnibusser med væbnet Eskor
te for udadgaaende. Paa Hovedbanegaerden er iagttaget tyske Soldater med
Hakke og Skovle. De skal deltage i Befæstningsarbejderne i Jylland. Man
har ogsaa set Luftværnssoldater med Maskinpistoler-aldrig set før~

Banestrækningen Vigerslev—Roskilde er nu ogsaa besat af tysk Militær.

Sognefogederne i det Omraade, som skal ~efæstes langs Kongeaaen og i Kol
ding Aadalen, er. tilsagt til Forhandling med de tyske Myndigheder om Ind
kvartering. De har alle nægtet at medvirke. Linien nærmest Kolding, der
anses for den vigtigste, skal udføres af rigstyske Arbejdere, mens man
sætter OTFolk og 3000 Tysklandsarbejdere ind i det midterste Afsnit. Det
bør for en Ordens Skyld siges, at mans man hidtil har kunnet finde visse
Undskyldninger for Arbejdere i tysk Tjeneste, maa enhver, der deltager i
dette sidste desperate Forsøg paa at holde Danmark i tysk Vold, betragtes
som regulær Landsforræder. Arbejderne bør advares, og enhver, som sidder
Advarslen overhørig, maa tage Følgerne.

Tyskerne regner med allieret Landgangsforsøg paa Strækningen mellem Fre
derikshavn og Grenen. Man anvender som Sikringsmiddel bl.a. Cementminer,
der anbringes langs Kysten i tre Rækker under Vand, saa tæt inde, at en
Del af Minerne er synlige ved Ebbe. De bestaar af Cementblokke med Spræng
ladning, forsynet med et Metalstativ, som udløser Sprængladningen ved Be
røring. Udenfor Kysten ligger et trekantet Minefelt, hvis Sp~ids rager et
godt Stykke ud i Kattegat, Der er deponeret 50 Enkeltmandsto’rpedoer i
Skagen Plantage nær Sygehuset. I de sidste Dage er den tyske Garnison paa
300 Mand blevet forstærket med 4-500 Kystartillerister. Tyskerne har be
sag den saakaldte Vestvold fra Hav til Hav mellem Klitgaarden og Nord-
stranden. I Skagen By ligger 200 Hitlerdrenge, der uddannes, og 1500 rus
siske Landsforrædere, de saakaldte POA-Soldater, der ifl. rasende Protest
fra Kommandanten i Skagen ikke maa betegnes som Russere. I den tyske Hær
er der kun tyske Soldater. Disse tyske Soldater ligger ogsaa ude paa Gre
nen. Fra Depotet i Fredericia fjerner Tyskerne nu ogsaa Lagner, Tæpper
etc, og de har travlt med at slæbe deres Benzinvogne til Banen. De vil
bringe saa meget som muligt ned sydfor den endnu ikke eksisterende Be
fæstningsl mie.

von Hannekens Tog holdt Onsdag i flere Timer paa Skanderborg Station, be
vogtet af ca 50 Mand, civile og militære. Det sendtes sydpaa....

Man regner med, at hele Skanderborg-Fæstningen opgives. Skytset er væk,
og de 2-300 Mand i Byen menes at skulle afrejse snarest. De afløses af

121



8.September 1944 INFORMATION NR 272 II NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 237. 8.September 1944 INFORMATION NR 272 III NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 237.

18 Sommer-Folk, som skal bevogte de Bunkers, der aldrig blevfærdige,Sø
lund Aandsvageanstalt, hvor de kan faa Lov at blive ogsaa efter Krigen,
og den Biograf, Tyskerne har indrettet i den kendte Jægersal i Pavillonen
i Dyrehaven. Der øves Sabotage indefrà i Skanderborg. Forleden Nat for
svandt Vagtmanden ved den store Bunker paa Vestervej, og om Morgenen
fandt man de mange Redskaber paa Pladsen ødelagte og alle Materialer ro
det sammen. Vagtmanden er hverken hørt eller set siden.

De danske Sabotører angriber Tyskernes Transporter. I Nat er et tyske Am
munitionstog blevet afsporet Syd for Hald Trinbrædt ved Aarhus. To Bomber
eksploderede under Lokomotivet. Fire Vogne afsporedes og knustes uden at
eksplodere. To Vogne blev staaende. Man kan ikke faa Oversigt over Skaden
paa Jernbanelinjen, før man faar ryddet Ruinerne af Vejen. Tyskerne fjer
ner i Dag Ammunitionen. Saavidt vides, gik ingen Menneskeliv tabt. Ved
Sabotagen paa Jernbanen mellem Viborg og Rindsholm 6.ds. om Aftenen bort-
sprængtes 3 Meter Skinne i det ene Spor, 2 Meter i det andet.

Af anden Sabotage kan nævnes, at Stiels Malerværksted i Kolding, Laasby
gade 48, der udelukkende arbejdede for Tyskerne, er blevet ødelagt, og at
Esbjerg-Sabotører i Gaar ved højlys Dag sprængte det stærkt bevogtede Mo
torværksted paa Hjørnet af østrigsgade og Norgesgade. Vagtmandskabet var
tyske Soldater, som stod paa Gaden, inde i Bygningen og paa Taget. En
Soldat paa Taget fløj med til Vejrs, men slap med Kvæstelser, der saavidt
vides er ret ufarlige.

Redaktøren af Information beklager at have gjort en god Dansker Uret. Det
drejer sig om Grosserer Riis Hansen, der er blevet beskyldt for Pengeaf
presning m.m. Forklaringen viser sig at være den, at en Plattenslager,
der har sneget sig ind i nationalt Arbejde, hvorfra han nu er fjernet,
har misbrugt Grosserer Riis Hansens Navn. I visse Tilfælde har han udgi
vet sig for Medarbejder hos ham, i andre har han ligefrem brugt hans
Navn. Det var ham og ikke Riis Hansen, som blev anholdt forleden paa Ang
leterre, sigtet for Trusler og Pengeafpresning overfor Tømmerhandler Ni
colaisen. Bladene bedes gøre Red. af Inf. den personlige Tjeneste, selv
om ingen endnu har bragt Notitsen, at skrive, at verserende Rygter om
Grosserer Riis Hansen er urigtige. Riis Hansen har ikke selv Muligheder
for at opnaa Kontakt med den frie Presse.

Der er røvet en Del Lastbiler i Nat. To Pistolmænd har fra Enighedens
Gaard fjernet en Lastbil med CB-Hospitaæ-Skilte. Paa Kettevejens Skole
er fra CB-Vagtenrøvet i Lastbil og i Personbil. Fra Kommunens Plads i
Ragnhilsgade er røvet 2 Lastbiler, som Sabotørerne straks skiftede Numer
plader. paa. Fra en Ambulance der kørte ud fra Liseiundsvej Skole, røvedes
CB-Pladerne. Et Hold up i Tobaksbeskatningen i Gaar Eftermiddag mislykke
des derimod. En af Deltagerne anholdtes paa Højbro. Den Bil, som blev ta
get fra Enigheden, er senere leveret tilbage. Den holdt i Stockholmsgade,
og inden i laa en Seddel med Bemærkningen: Tak for Laan.

Afvæbning af Politiet er desværre atter ved at tage Overhaand. Det burde
ellers være indlysende, at man ikke styrker det danske Beredskab ved at
tage fra hinanden. I Nat er to Reservepolitibetjente blevet afvæbnet paa
Jernbanebroen ved Kværkeby. I Helsingør er en Politibetjent Natten til i
Gaar blevet afvæbnet. I Odense har en Cyklist ved Unsgaardsgade om Afte
nen 6.ds. afvæbnet en cyklende Reservebetjent. Han skar Lædertøjet over.

To CBere er blevet klædt af i Odense, da de stod Vagt i Skibhusvejkvar
teret.

Flere Steder i Jylland har man konstateret, at de store Entreprenørfirma-
er, der arbejder for Tyskerne, er ved at pakke sammen. I Thisted har
Christiani & Nielsen spurgt Byraadet, om Kommunen vil Købe Firmaets sto
re Barakkomplekser. Man kan tænke sig dem anvendt til Husvildebarakker
subsidiært til Internering af Direktør Christiani efter Krigen.

Tyske Børn, som skal forlade Danmark, sendes i Huj og Hast med Togene u
den Billet. Tyskerne synes grebet af Panik. Fristen l5.Septbr vil ikke
blive overholdt, de fleste rejser i Dag og i Morgen. Det hævdes, men det
er muligt kun Rygter, at danske Nazister har faaet Ordre til at flytte ud
af København.

Den finske Damper “Karl Erik” af Lovisa, der forleden blev overtaget af
Tyskerne i Vejle, er paa Rejse fra Vejle til Gdynia løbet ind til Hel
singborg, hvor den nu er i Sikkerhed.

En tysk Soldat forsøgte forleden at trænge ind til en ældre Enkefrue i
Klitmølier. Han brød ind i Køkkenet, m~n kunde ikke faa Soveværelsesdøren
op. Saa prøvede han Sovekammervinduet. Naboer kom til, og han beskød dem
uden at ramme, før han flygtede.

Den Mand, som er fanget, sigtet for Mordet paa Aldersrentenyder Dilling,
er, som ventet, en tysk Desertør.

To Kosakker, der efter Voldtægt ved Skørping er deserteret fra Tyskerne,
er nu regulære Røvere i Rold Skov, hvor de jages.

SPECIELT: Nr 8: Vi har ham. Giv ham vor Adresse. Nr 119. Vær rolig, De
har vel ellers læst. Nr 127: Der var i Realiteten kun 2, men Deres Kilde
kan have været i god Tro.

Den norskfødte, nazistiske Fru Konsul Randi Mørch, som mistænkes for
Stikkervirksomhed, har opnaaet Udrejsetilladelse fra Norge til Danmark.

Rettelse til Meddelelsen fra Richsvej: Det var i Nr 138, Episoden fore
gik, 6-8 Kasser Ammunition blev baaret ud af Gestapo. Den o~fficielle Med
delelse om en dræbt Sabotør bekræftes ikke fra dansk Side. ‘Derimod fast
holder øjenvidner, at de har set tre Tyskere som Lig, en Civil og to i
Uniform. Skulde der foreligge Misforstaaelse her, skal det snarest blive
oplyst.

Ringparken, København, er under Observation af Gestapo.

Odense Amts Sygekasses Hvilehjem Dallund er taget af Tyskerne, der har
forlangt 25 opredte Senge. Antagelig skal Slottet bruges af Folk fra Lun
de Flyveplads.

5.ds. er der i Fiskekogeriet i Faaborg sket en Bombeeksplosion. Ejeren
eksporterer til Tyskland og sælger til Tyskerne her i Landet.

Natten før knustes en Rude til en Guldsmedeforretning i Byen.
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Centralbestyreren i Hørby ved Sæby, berygtet Tyskerne, har faaet sit Hus
smykket med store Tjære-Hagekors. Hans uskyldige lille lyse Foxterrier
blev malet rød med Oliemaling.

En OT Motorvogn, hvis Fører, Chr Rasmussen, var døddrukken, kørte i Aftes
ved 20,30 Tiden en 12 aarig Pige ned paa Amagerbrogade. Hun slap med
Knubs. Gernersgadevagtem kørte den fulde til OT-Kasernen i Stockholmsga
de, hvor der endnu er enkelte OT-Folk tilbage. Her blev han puttet i sin
Visselulle.

En Linie 2 Sporvogn blev i Aftes ved Sundby Kirke beskudt: En Kugle gik
gennem Ruderne. Ingen blev ramt.

Da en civil Schalburgmand i Aftes truede Folk med Østerport med Revolver,
fordi en Mand havde spurgt ham, om han var Dansker, blev han afvæbnet af
en Politibetjent, der imidlertid maatte løslade ham, da de 35 uniformere
de Schalburgfolk, som var paa Besøg fra Ringsted, i det samme kom forbi
paa Vej til Banegaarden. De truede Politimanden.

10 karabinbevæbnedeGendarmer ledte i Aftes i Kvarteret omkring det Kgl
Teater efter en bortført Marinesoldat.

Odense Paladsteater mistede som omtalt den 28 August en Kopi af Farvefil
men Drømmesøen, idet Patrioter fandt det upassende, at Teatret spillede
en tysk Film den 29.August. Direktør Nørmark, som altid kun har været
Hurra-Patriot, fremskaffede en ny Kopi, der havde Premiere 4.September,
og som samlede fulde Huse: Fire bevæbnede, maskerede Mænd fjernede i Ons
dags Aftes under sidste Aftenforestilling Filmens sidste Halvdel. Da Di
rektør Nørmark i en Tale i Teatret omtalte Filmrøverne som Banditter,
blev der raabt Fy. Han skyndte sig saa at skifte Plade paa Grammofonen
og spurgte Folk, om han da ikke var en god dansk Mand. Det vedtog man ved
Haandsoprækning Han lovede saa at skaffe en ny Kopi, saa Odenseanerne
kunde faa Lejlighed til at se “den skønne Farvefilm”. Han regner med tre
Ugers fulde Huse, Tyske Soldater, som var i Teatret, foranstaltede under
Direktørens Tale Jagt paa de fire Mænd, men fik dem ikke.

To tyske Soldater, der var berusede, har i Teatersalen i Horsens forleden
Aften overfaldet den nazistiske Godsejer Horn, Bredstrup. Han flygtede
ind paa et Toilet, og de affyrede 8 Revolverskud efter ham. Han ramtes i
Nakken, men Skuddet er ikke livsfarligt.

Forpagter Hans Thingborg-Kamm (ikke Postassistent), som forleden skød om
sig paa en Nyborg-Restaurant, er tidligere sømt for Vold, hvilket ikke
hindrede hans Opstilling som Folketingskandidat for DNSAP. Han er farlig
ogsaa i ædru Tilstand.

Paa Hotel Royal i Vejle har Værnemagten ophængt en Navneliste over 40
Kvinder, som lider af veneriske Sygdomme.

4 bevæbnede Mænd spurgte i Gaar Eftermiddag i Lejligheden Dalgas Boule
vard, 133, Stuen, efter Datteren, der er knyttet til Værnemagten. Hun var
ikke hjemme.

Gidsler i Tjæreborg. Da man ikke har kunnet finde Hans
sigtes for Sabotage, har man arresteret hans Forældre,
Lars Madsen Nielsen og Hustru, og hans Forlovede, Meta

En ung Odenseaner, Erik Axel Giersing, som alvorligt saaret har ligget
paa Odense Amts og Bys Sygehus, bevogtet af to tyske Soldater, siden Epi
soden ved Geels Kro i Juli, blev i Gaar befriet af sine Kammerater. En
Gruppe paa 9-lO bevæbnede Mænd trængte hen paa Eftermiddagen ind i Syge
huset, holdt de to tyske Soldater op og spærrede dem inde i et Badeværel
se. De bar derefter Giersing bort paa en af Sygehusets Baarer og kørte
med ham i en Sygebil. Da en Sygeplejerske bekymret oplyste, at man en af
de nærmeste Dage skulde have amputeret den Saaredes ene Ben, svarede en
af Mændene: Vær blot rolig. Der er sørget for Lægehjælp, og skal der ope
reres, vil det ske lige saa godt som her.

TTs Korrespondent, Redaktør Hermansson, arbejder nu atter i København.
Tyskerne har, i hvert Fald midlertidigt, lempet Censuren for Nyheder til
Udl andet.

I Anledning af den sidste Tids Anholdelse indskærpes det paa given Foran
ledning, at man skal være varsom med Omtale af Dæknavne og rigtige Navne.
Undertiden opdager Tyskerne ikke, at de har en Mand siddende paa Dæknavn,
i andre Tilfælde kender de ikke Dæknavnet. Bladene bør kun benytte Navne,
der anvendes af os, idet det, saavidt det overhovedet er muligt at kon
statere, altid er de Navne, Tyskerne kender

Anholdt er bLa.: William P Festrup, Gl Kongevej 119, Peter Schiørring
Thyssen, Helmevej 1 B, Student Henning Pade, Direktør Johs Hansen, Konge
vej 195, Arkitekt Hans Henning Hansen, Aurikelvej 4, Assistent Fr Casten
schiold Benzon. Overformynderiet. Ove Hansen Vestergaard. Travervænget 3
A, Tønnies Bruun de Neergaard, Kongevej 7, Direktør Emil Valentiner
Brandt, Frederiksgade 10, Hans Stenersen Mathiasen Hansen, Prins Konstan
tinsvej 7, Bankasserer Tage Fynbo, Ved Sønderport 24, Boghandler Eigil
Thim, Ordrupvej 62, Zoneleder Hansson, Skanderborg, Overingeniør Borch,
Belysningsvæsenet, Kbhv, privat CF Richsvej 23, Kontorist Flemming Bus
senius Larsen, Blidah Park 33, C P A Monnet, H C Ørstedsvej, Henrik Ale
xander Berner, Amaliegade 21, Magnus og Karen Lyager, Fuglebakkevej 83,
Direktør Scherfig, Silkeborgvej, Aarhus, Christian Kinch, Tføjborgvej 50,
Aarhus, Officiant Uffe Vagn Gunni Byskov, Aarhus, Restauratør Kaj Thor-
green Rasmussen, Aarhus, Skibsniægler August Esvald Herlev, Aarhus, Over—
tjener Ove Jensen og Inspektør Kaj Børge Rold, Varna, Gdr Poul Andersen,
Nørremark, Visby, o.a. Der har været 3 Timers Husundersøgelse hos Proku
rist Bache, Aarhus og Omegns Bank, p.t. Sverige. Tyskerne hævder at have
identificeret den anholdte Carl Henry Jacobsen (der blev skudt ned under
Flugtforsøg paa.Klostertorvet) som “en stor Fisk”....

Navnene paa de Anholdte fra Bredgade 47 opgives nu officielt som: Direk
tør Henning Pultz Wørishøffer, Salgschef Andreas Holm, Nyhavn 33, Fabri
kant Bjørn Ranbøl Møller, Assurandør Viktor A Nielsen, Æbløgade 26, Kom
tesserne Marie og Birgitte Holstein-Ledreborg til Ledreborg og Anna C 01-
sen. Paa Harsdorffsvej anholdtes foruden Lars Bergstrøm og Overbetjent
Dinesen tillige Fru Ada Bomhoff.

Stockholms Tidningens Korrespondent, Red. Frandsen, er, efter flere Maa
neders Indespærring i Vestre, blevet løsladt. LRS Heltberg, Politikens

Tyskerne har taget
Silas Nielsen, der
Stationsforstander
Berthel sen.
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juridiske Medarbejder, kendt for sin Sukces i Klageretten, er overført
til Frøslev. Ialt er i de sidste Dage overført ca 80 Fanger fra Vestre
til Frøslev, mens 28 Fanger fra Aarhus er kommet til Koncentrationslej
ren. I Aarhus er Arkitekt Gebauer frigivet. Det var Broderen, der er
stud, jur. Gestapo skulde have haft fat paa.

Kok-Petersen, der tidligere har haft Slagterforretning, Frederikssunds
vej, nu Hvidovrevej 46, er farlig. Muligvis Gestaponiand.

Købmand Axel Jensen, Købmandshuset Hendriksholm, Roskildevej 347, Medlem
af Rødovre Handelsforening, er gift med en Tysker. Omgaas Gestapofolk.
BenzindrevneVogne ses jævnligt udenfor ButikenMenes at være Broder til
Købmand Jensen, Svendborg, Indehaveren af Tip-Top.

Repræsentant Kjersgaard—Rasmussen, østerlide, Skanderborg., Stikker og
Værnemager, 2 Sønner i Schalburgkorpset, har mistet sin tredje Søn, den
berygtede Stikker “Svinedrengen”. Han er, under endnu uopklarede Omstæn
digheder, blevet kvalt i Slagelse.

Om “Tykke Toms” Færden i Hjemmet, Niels Andersensvej 41, Hellerup, oply
ses, at han ikke har Samkvem med Naboerne, bortset fra, at en Søn har
Forbindelse med en Søn af Skrædermester Rehdin, Kirkehøj 3. Den detroni
serede Direktør for Fædrelandet er sjældent hjemme. I sidste Numer har
har indrykket følgende Annonce “Haveslange, Trillebør, Græsslaamaskine,
“Avnsø”, som nyt, Naturtræs-Havemøbler, Thomsen. Niels Andersensvej 41.
Gentofte 1717.” Telefonnummeret er interessant, da den store Nazist hid
til har haft hemmeligt Numer.

cand mag Ilse Hansen, Kvinderegensen, dansk Statsborger, tilhører det ty
ske Mindretal, forlovet med tysk Soldat, medtager uniformerede tyske Sol
dater paa Kvinderegensen til animerede Fester.

Det bedes om muligt oplyst, om den tidligere omtalte Børge Bindal, Ved
Klosteret 10 (der staar Poulsen paa Døren 2,th), Indehaveren af Modefor
retningen Nørrebrogade 118, har Forbindelse med Drabet paa Jacobsen,
Jagtvej 116, Stuen ty, 23.Juni 1944.

Paa given Foranledning gentages det, at Toldkontrollør Willumsen, Trafik
kontrollør Vehnert og Politiassistent Petersen, Padborg Bov, ikke er
“Galt afmarcheret”. At de snakker for meget, er en Sag for sig.

X) Af Villabyernes Blad....

VESTFRONTEN: Der har været kraftige tyske Modangreb i de sidste Dage. Ty
skerne har tilbageerobret Nancy og Halvdelen af Metz. Det er den eneste
Fremgang, de kan notere. Ellers er det Retræte over hele Linien.

Den allierede Nord-og Sydhær har nu forenet sig og har naaet Vestvoldens
Forterræn udfor Belfort. Der er etableret to Brohoveder over Moselfloden
længere mod Nord, og det er lykkedes at faa et Par Tanke over. Der raser
meget heftige Kampe paa dette Sted. Ogsaa over Albertkanalen, der er af
den største Betydning for Forsvaret af baade Belgien og Holland, er det
lykkedes at faa Materiel over og at holde Brohoveder. Iøvrigt raser hef
tige Kampe i Belgien, særlig omkring Gent. De tropper, der er omringet i
Kanalzonen, trænges mere og mere sammen, og det har vist sig ganske haab

løst for Tyskerne at bryde ud. Derraser Gadekampe i Calais’s Forstæder.
Mange tyske Soldater for søger at naa frem til Scheldes Munding fra Ca
lais—Dunkerqueomraadet. Herfra haaber de i Baade at naa ud til de hol
landske øer. Tyskerne har fuldstændig afskrevet de store Troppestyrker,
som stod ved Mons. Der er nu af de Allierede indbragt 315,000 Fanger,
hvoraf de 65,000 fra Sydfronten. I flere Afsnit af Vestvolden har der væ
ret højeste Alarmberedskab, idet man har iagttaget allierede Faldskærms
jægeres Landsætning. Ogsaa bag Vestvolden er der Alarmberedskab af samme
Aarsag, men det er næsten umuligt at finde Faldskærmsjægerne, idet en Del
af de nye Tropper i Vestvolden er iklædt kun lidt omsyede engelske Uni
former, som Tyskerne erobrede i Depoter under det første Felttog i Fran
krig.

Tyske militære Kredse mener, at de udenlandske Arbejdere virker som Mel
lemmænd for de allierede Agenter, der opererer bag Vestvolden. I den
haabløse Forvirring, som raader bag den tyske Front, er det meget svært
at finde Spioner. Quislinger fra Frankrig, Holland og Belgien er flygtet
ind over den tyske Grænse og bidrager deres til Forvirringen, idet de ik
ke er tilmeldt noget Sted. Man regner paa tysk Side med en Storoffensiv
mod Vestvolden i Løbet af meget kort Tid. De Allierede fører meget store
Troppestyrker frem og raader nu i dette.Terræn over tungt Artilleri. An
grebet ventes mellem Nancy og Metz. Tyske Militære gætter paa, at Vest-
volden kan holde i et Tidsrum, der opgives fra 3 til 14 Dage. Man frygter
et nyt allieret Vaaben af ukendt Konstruktion, anvendt mod Atlanterhavs
volden. Det kan gennembryde 6 Meter tyk Jernbeton “som Smør”. Tyskerne
kom ud for denne frygtelige Overraskelse ved Ubaadsbaserne i Ymuiden.

CENTRALEUROPA: Russerne og Titos Styrker har nu Kontakt, og i Vest ope
rerer Tito sammen med allierede Styrker fra Italien og Flyvestyrkerne fra
Middelhavet, Fælden er klappet i omkring de tyske Styrker i Grækenland,
Albanien og Serbien. Titos Tropper er gaaet til Storoffensiv og er trængt
ind i Belgrad, hvor Gadekampe raser. Titos Folk understøttes aktivt af
Belgrads Befolkning. Der skyder paa Tyskerne fra Vinduer og Tage. Agram
er umiddelbart truet af Tito-Styrker. Tyskerne bygger Barrikader i Gader
ne. Jernbaneforbindelsen mellem de større jugoslaviske Byer og Tyskland
er næsten overalt afbrudt.

Virkningerne af Opstanden i Slovakiet mærkes nu i Wien. I H~dredevis af
østrigske og slovakiske Arbejdere flygter over Grænsen til Slovakiet og
slutter sig til Oprørerne. En Strejke i Donau-Dampskibsselskabet truer
med at lamme Trafiken mellem Wien og Budapest. Grænsevagten mellem Gau
Niederdonau og Slovakiet er blevet forstærket. Skønt Tyskerne holder Bra
tislava med meget store Styrker, raser der Gadekampe i Byen hver Nat.

Den allierede øverstkonimanderende i Middelhavsomraadet, Sir Henry Mait
land Wilson, har udsendt et Radiobudskab til Balkan. Det hedder heri, at
ogsaa for de besatte Lande paa Balkan nærmer Frihedstimen sig. Mod Folk,
der vil hjælpe Tyskerne til at slippe væk, maa man væbne sig.

BULGARIEN: Wilhelmsstrasse erklærer, skønt den diplomatiske Forbindelse
med Bulgarien officielt er afbrudt, kun, at Situationen ikke er til at
overse. Man vil dog ikke blive forbavset over regulær Krig, idet “Bulga
rien holdningsløst følger russiske og amerikansk-engelske Direktiver”.

ITALIEN: De Allierede er trængt ind i Rimini, hvorfra der er næsten uhin
dret Adgang til Posletten.
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ENGLAND. De britiske Myndigheder har meddelt, at Evakueringen fra London
standser indtil videre. Alle, som er borte, opfordres til at blive, hvor
de er, idet man maa istandsætte Husene, før de er beboelige. 870,000 Byg
ninger er blevet beskadiget og 23,000 fuldstændig ødelagt under Bombarde
mentet med flyvende Bomber. Forsvaret har, oplyses det nu, først og frem
mest været baseret paa Spærreballoner, først 500, saa 2000. 15 pCt af de
flyvende Bomber kom ikke gennem dette Bælte, mens Resten skulde passere
Flakskytsbæltet, der først laa inde i Land, senere ved Kysten. (Yderlige
re Oplysninger i Morgen)
RETTELSER: SIDE 4 er p.G.a. tekniske Uheld udgaaet i Dag. Paa Side I før
ste Sætning er en meningsforstyrrende Fejl. Læs Dr.Best, som forlader Kø
benhavn en af de nærmeste Dage, vil ikke forlade Danmark. Et ulæseligt
Ord paa V skal være “omtalte”. SLUT

Tyskerne rømmer nu de danske Garnisonsbyer og flytter Tropperne ud i Ter
rænet. Hele den ny Kaserne i Næstved staar ubenyttet. Hillerød er ogsaa
rømmet, mens Høveltelejren er overfyldt. Omkring Holte er der mange Ty
skere i øjeblikket.

Minefeltet ved Aalbækbugten strækker sig fra Frederikshavn udenom Hirts
holmene til Skagens Gren. Fra Grenen til et Stykke Vest for Skagen gaar
Bæltet en Kvartmil til Søs, hvorefter det bliver 5-7 Kvartmil bredt over
Aalbækbugten. Udenfor Bæltet fimdes endnu en Minespærring. Den tyske Dam
per “Westphalen”, der, som omtalt i svensk Radio, er minisprængt i Katte
gat, er antagelig løbet paa tysk Drivrnine fra de nye Felter. Af 280 Mand
reddedes 143. Man bedes bide Mærke i Oplysningen om, at der var 50 Nord
mænd ombord.

Selv saa krigsvigtige Maal som Hærens Vaabenarsenal paa Amager Boulevard
skal rømmes af Tyskerne.

Meddelelserne om Rømninger udnyttes af Nazisterne til Forsøg paa at skabe
ny Uro i København. Der er uddelt falske Løbesedler i Byen med Opfordring
til at sikre sig Madvarer og Drikkevarer til 15-16-17, og srnaa Sedler,
paa hvilke der blot stod “Lørdag”. Naturligvis bør enhver være klar over,
at de store Begivenheder er nær forestaaende, men man bør ikke tro paa
Oplysninger om bestemt Dato. Selvsagt røbes den Slags ikke i Forvejen.
Der er udpræget Kødmangel i København. Kødforsyningerne fra Jylland naar
ikke frem, dels fordi Tyskerne benytter alle Godsvogne, dels, fordi Af
senderne frygter for, at Kødet skal strande undervejs. København kan me
get let komme ud for noget af en Levnedsmiddelkrise. Man maa, maaske al
lerede nu, regne med en flere Døgns Standsning af al civil Jernbanetrafik
i Jylland, naar de tyske Tropper fra Finland skal føres gennem Landet.
Jernbanesabotagen fortsættes, og slaar den ikke til, kommer der Luftan
greb. 5.ds. sprængtes Sporet ved Ellidshøj.

Handelsministeriet har meddelt alle Landets Sygehuse, at man gerne ser,
at Sygehusene skaffer sig et Beredskabslager af Kødkonserves til 14 Dage.
Den tyske Kommandant i Sønderborg har spurgt om Antallet af Læger, Syge
plejersker, Senge, Belægningsmuligheder o.s.v., idet han gør opmærksom
paa, at man inden længe maa regne med mange saarede. Spørgsmaalet er gaa—
et videre til Centralmyndighederne.

Fru Dr.Best græd, da hun kørte bort i Bil til Tyskland, medc1~ler øjenvid
ner. Dr.Vest selv er meget nervøs og kører hver Dag af ny Rate mellem
Dagmarhus og Villaen paa Strandvejen. I Aftes søgte nogle Mænd at trænge
ind til en Chauffør i det tyske Gesandtskab Chr Anders Helge Holst Olsen,
Lyshøj Alle 26 III. Han lukkede ikke op. Der blev skudt gennem Døren og
Væggen. Han ramtes ikke.

Der brændes stadigvæk Papir i Dagmarhus. Tyk, sort Røg væltede op fra
Skorstenene.

Man fristes til at citere Churchills Ord: Nu skyder de paa hinanden. Det
maa de selv om I Aftes kom en tysk Regierungsrat Schøndienst gennem
Strøget paa Vej til Angleterre. Han standsedes udfor Tosca af fire Mænd
fra det tyske Sikkerhedspoliti. De afkrævede ham Legitimation og optraad
te som altid brutalt. Da han protesterede, skød de ham ned. Bagefter op
dagede de Fejltagelsen og forsvandt. Den saarede slæbte sig gennem Strø
get til Hotellet. Han menes at slippe fra det med Livet.
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Den berygtede Stikker Viggo Gerhard Kieme, født 11/7 1915 i København,
likvideredes i Aftes ved 20 Tiden udenfor Reginabiografen paa HC Ørsteds
vej, da han kom ud fra en Forestilling. To unge Mænd gik op paa Siden af
ham og gav ham 10-12 Skud. En Kvinde ramtes i det ene Ben, og en Mand,
som var sammen med Kieme, fik ifl .Øjenvidneberetninger et Skud i Brystet.
En Dame fik Nervechock. Mændene forsvandt i Mylderet.

I Cafe Maxim kom en Tysker, som menes at tilhøre Sikkerhedspolitiet, i
Aftes i Strid med en dansk Gæst, som skød ham ned. Tyskerne har selv af
hentet den saarede og har endnu ikke givet Oplysninger om, hvorvidt har
er levende eller død. Den Mand, der skød en Restaurationsgæst i Ellen
Marsvins Vinstue i Aalborg (omtalt i Dagspressen) var en tysk Soldat Lud
wig Door. Danskeren, et Subjekt, som vilde handle om Cigaretter med den
tyske Soldat, titulerede ham: Polak, Jøde og Møgsvin.

De Sabotører, som hentede Riflerne paa Grønlandske Handels Plads, afvæb
nede Politimænd fra Søpolitiet, men gav dem deres Pistoler tilbage. Et
Magasin blev medtaget. Det ankom i Gaar med Posten, hvilket turde være et
Bevis paa, at det ikke er organiserede Sabotører, som afvæbner Politiet.

En tysk Cyklistpatrouille, som 6.ds. maatte bremse op for en Sporvogn,
der ved Nationalmuseet førte frem for grønt Lys, mens de overtraadte Fær
delsreglerne, hævdede den tyske Hærs Ære ved at beskyde Sporvognen. Ingen
Passagerer blev ramt.

Der var i Nat tyske Militærpatrouiller paa 6 Mand med Karabiner flere
Steder i København, bl.a. paa Vesterbro og Christianshavn.

Postvæsenets Nysgerrighed gaar nu snart over alle Bredder. Det er af os
konstateret, at der fra een Sending er forsvundet 10 Breve. Personalet
synes at regne med, at der aldrig klages over illegal Post. Der anrettes
stor Skade og skabes Nervøsitet ved disse Tyverier af Post, for andet sy
nes det ikke at dreje sig om. Det er lykkedes at indkredse bestemte Per
soner i Postvæsenet, og fortsætter Tyverierne, vil der blive statueret et
Eksempel. Dette er en Advarsel, som de paagældende ikke kan tage alvor-
ligt nok. Vi agter ikke længere at tolerere den Behanciiing, postvæsenet
giver os, og henstiller til alle, som har Indflydelse paa Etaten, at gøre
deres til, at man opfører sig hæderligt og med en Smule Forstaaelse.

Der har været en usandsynlig Mængde hold up i det sidste Døgn. Vi nævner:
Vagten paa Hans Olsens Børstenbinderi, Hannovergade 8, holdt op af 6
Mænd, som krøb over Plankeværket. 5 Pistoler taget. Vagten paa “Vølund”
holdt op af 3 Mænd, der kom ind sammen med nogle Brandvagter. 2 Pistoler
taget. Vagten paa Viking Riber Co i Kigkurren holdt op af 7 Mænd. Een Pi
stol taget. Tankpasser paa Gl Køge-Landevej og Ellebjergvej holdt op af
3 Mænd. 150 Liter Benzin taget. Vagten paa Carlsberg holdt op, 2 Kuffer
ter og 2 Sække med ukendt Indhold fjernet, CB Brandvagten i Peder Vedels
gade holdt op. CB Uniformer, Hjelme og Gasmasker taget. Borups Alle, 203.
Lastbil laant i en Time af bevæbnede Mænd. Under en Fødselsdagsfest hos
William Falck paa Ørnegaarden Fredag Aften rekvireredes Personbil fra
Falck til syg Abonnent, som godt kunde sidde op. Chaufføren blev kidnap
pet og holdt bundet i Hus i flere Timer, mens hans Uniform og Vognen var
i Brug. Senere fik han begge Dele tilbage. Hos B & W er der i Morges rø
vet 86 Staalhjelme, en Del Forbindssager og Gasmasker.

Det hold up, som fandt Sted i Tobaksbeskatningen forleden, var ikke saa
mislykket, som det først saa ud til. Da der blev ringet Alarm til Politi
et, tog en af Sabotørerne en Tolderkasket paa og gik udenfor og meldte,
at det var blind Alarm~ Senere fangedes en af Gerningsmændene imidlertid
paa Højbro Plads, men de andre gik med det, de kom for.

Pressesekretær i Schalburgkorpset, Carl Martin Frederiksen, Herluf Trol
lesgade 24, blev i Aftes anholdt paa Raadhuspladsen for Gadeuorden. I
Trocadero truede en drukken, civil Tysker, i Aftes med Pistol, fordi no
gen havde taget hans Frakke.

8.ds. skete forskelligt i Varde. En Organisation Todt Rutebil brændte paa
Torvet efter Eksplosion, et Kontor og Lager, tilh, et Entreprenørfirma,
nedbrændte, og en Butiksrude, tilh, en Gartner fik en Mursten.

I Aalborg blev der 6ds. forøvet Attentat mod Rutebil, tilh Vognmand
Carlsen, mens den holdt ved Gaasepigen paa Torvet. Ved Eksplosionen saa
redes en Fodgænger, Mejerist Martin P Petersen alvorligt, bl.a. fik han
to Sprængstykker i den ene Lunge. Vognen tog næsten ingen Skade

ANHOLDELSERNE: Repræsentant Erik Dahl, ~om Gestapo forgæves eftersøgte i
Ejendommen Peder Skramsgade 15, Kbhv, er fanget i Hirtshals. Tyskerne
hævder, at han har iagttaget Befæstningsanlægene, hvad man vel daarligt
kan undgaa i Hirtshals. De tre Gidsler fra Tjæreborg er atter løsladt,
uden at den eftersøgte er fundet.

I Aarhus er taget Bankfuldmægtig G Esmann, Frederiks Alle 75. Overbetjent
Ove Hansen (ikke Jensen) og Inspektør Kaj Rold, Varna, er løsladt. Kon
torchef LUtzen i Aarhus og Omegns Bank er rejst. Bankdirektør Helge
Schultz, der har været en af de gladeste “Tyskere” i Aarhus, optraadte
meget udfordrende overfor Gestapo, da man vilde foretage Bankundersøgelse
i Forbindelse med Affæren fra Klostertorvet. Det endte med, at han viste
de Herrer ud af Bagdøren. Saa enkelt gaar det nu nok ikke at svinge Stem
ningen i Aarhus.

Redaktør Morgensen er atter paa fri Fod. I Kbhv er arresteret bl.a. Di
rektør Bjørn Møller fra Hornung & Møller og Direktør Sommerfeldt fra
Phillips. I Vejle er foruden Faith Jørgensen taget: Redaktør Preben Skaa
ning, Vejle Amts Avis, Elektrikerne Willy Schwarts, C M Ref~ing og Ernst
Wulff. Skaaning sidder, ligesom Faith Jørgensen, i Kolding.’I Ringe er
arresteret Snedkersvend Aksel Knudsen, populært kaldet “Møtrik”. Boghol
der Sv Kyhi, Formand for Terrænsportsforeningen, er rejst. Det radikale
Byraadsmedlem Chr Normann fra Odense befinder sig i Sverige.

I Anledning af, at Tyskerne flere Steder har taget Terrænsportsforenin
gers Medlemslister, henstilles det, at Navnefortegnelser af enhver Art
gemmes bort

Hovedmanden for den mærkelige “Betleraffære” hos Prins Viggo er godt nok
Nazist. Det var ham, der i 1940 for at demonstrere mod “Systemet” lænkede
sig til et Rækværk paa Raadhuspladsen.

SÆRMELDING: Hilsen til Volmer fra Erik og Hilsen til Axel fra Per.

Det danske Politi i Rønne anholdt forleden to unge Mænd, Erik og Jens
Clausen, Sønner af Formand Clausen, Rabekkeværket, sigtet for Tyveri af
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100 kg Aerolit. De har begge nægtet. Nu er to unge Mænd, Leif Larsen, Søn
af Installatør Larsen, Rønne, og Ib Carlsen, Søn af Mejeriejer Carlsen,
Rønne, forsvundet. Man hævder, at de er rejst til Sverige, og at det var
dem, som tog Aeroliten. Carisens Mor og Søster er berygtet for Omgang med
Tyskere, og der er tysk Vagt ved Faderens Mejeri.

— Bornholm er endnu kun Østersøens Malta paa Tyskernes Papirer. Det be
budede Artilleri er ikke kommet, og de bebudede 1200 Mand har man beslag
lagt Lokaler til, men de er endnu ikke set. Befæstningsanlægene ved Due-
odde, som paabegyndtes 1940, er aldrig ‘blevet færdige, andre Befæstnings
anlæg er ikke i Gang.

- De to Kvinder, som i sidste Uge myrdedes i Rønne og i Tingsted, tilhør
te den Del af Samfundets Bærme, som omgaas Tyskere. De var Gæster i de
tyske Barakker Syd for Rønne, Mordene var imidlertid næppe politiske. Den
ene myrdedes af en beruset Mand, den anden af sin Ægtemand, efter at hun
var gaaet fra ham og Barnet.

SPECIELT: I Anledning af visse Arrestationer gøres Abonnenter og Korre—
spondenter i en Del jydske Byer opmærksom oaa, at den Mand, som i sin Tid
rejste sammen med Red. af Inf. i Jylland, befinder sig i Sikkerhed i Ud
landet. Saavidt vides, kendes ingen Arrestanter Navne eller Adresser.

- Den tidligere omtalte Fru Terndrup fra Statens civile Luftværn har en
Overgang boet paa “Kongen af Danmark” under Navnet Prior. Hun har nu
planlagt at rejse til Tyskland.

- Direktør Aage Laursen, Frederikshavn Jernstøberi, har maattet afstaa
sin store Villa ved Havnen til en Afdeling Gestapofolk.

- Under Luftkamp over Odderegnen Natten til Torsdag blev Østergaar i Mal
ling, tilh. Godsejer Dahl, ramt af Projektiler. Taget led Skade.

- Næsten alle Forhør foregaar nu i Vestre Fængsels Celler. Aarsagen er
Benzin og Gummimangel, som vanskeliggør Transporter indtil Shelihuset.

— Navnet paa den reddede saarede Sabotør fra Odense var Gjesing, ikke
Giersing. I Meddelelsen i Gaar var en meningsforstyrrende Fejl vedr.
Jernbanessbotage. Det Hald Trinbrædt, der var Tale om, var Trinbrædtet
ved Hald Kuranstalt nær Viborg. Der stod Aarhus. Red. bedes undskylde, at
der af og til er Fejl. Der arbejdes, efterhaanden som Stoffet er svulmet
op og Abonnentlisten er forlænget flere Gange, i ret haardt Tempo, da he
le arbejdet maa gøres indenfor et ret begrænset Tidsrum af Hensyn til
Postgangen. Hertil kommer, at Gestapo i den senere Tid har været nærgaa
ende.

- Natten til 7.ds. eksploderede fem Bomber i P Mathiesens Skibsrepara
tionsværksted i Skibsgade i Randers og to i Vandrehjemmet Bettysminde paa
Viborgvej. En Del Specielværktøj i Værkstedet ødelagdes, og Vandrehjemmet
blev ubeboeligt. Vandrernes Nationalitet kan man vist gætte sig til. In
gen kom til Skade.

- Ved Sabotagen mod Bruhns Efterfølgers Bilværksted i Esbjerg var ødelæg
gelsen total. Ikke blot 13 Biler, men ogsaa Maskiner og Specialværktøj
ødel agdes.

- Om Forholdene i tyske Soldaterhjem faar man et lille Indblik gennem
følgende Annonce i Nordschleswigscher Zeitung: “Tüchtiger Bierzapfer fUr
Grossbetrieb gesucht. Guter Lohn und Prozent. Wehrmachtsheim Grove pr Ka
rup J.”

- Sabotører afhentede Natten til i Gaar Liter Benzin paa Ørnegaar
den, Falcks Station i Gentofte. Det drejede sig ikke om Ambulancebenzin,
men om et Lager beslaglagt Benzin, som Politiet havde derude. Bevæbnede
Mænd tvang Falckfolk til at køre Benzinen bort paa en stor Bil. Paa Lan
devejen blev Falckfolkene sat af og bevogtet, mens nogle af Mændene for
svandt med Bilen, Senere kom de tilbage og afleverede Vognen med Tak for
Laan, hvorpaa alle forsvandt.

- Ved Jernbanesabotagen mellem Bramminge og Tønder ødelagdes fire Skinne-
længder.

- Det har vist sig, at den tyske Meddelelse om Kampen paa Richsvej er
rigtig, forsaavidt som en Dansker har mistet Livet i Kampen. Tyskerne har
meddelt de danske Myndigheder, at man fra Kamppladsen har medført Liget
af en dræbt Sabotør, og at den Døde er identificeret som den 19 aarige
Kaj Ole Hammerich, Kommandørkaptajnens Søn.

- To Medlemmer af Sommers Vagtkorps, der ogsaa har overtaget Bevogtnin
gen af Karup Flyveplads, rejste forleden Morgen fra Viborg til Karup med
Arbejdertoget. Ved Bækkelund blev de sat af, idet Arbejderne nægtede at
køre i Tog med dem. De maatte vente paa Stationen til næste Tog kom. End
ikke Arbejdere i tysk Tjeneste vil altsaa kendes ved dette Ros.

- Kun til Orientering: Politiassistent Ansgaard, Viborg, har tabt l7~ kg,
mens han har siddet i Vestre. Han døjer med at gaa, og hans Nerver er ø-
del agt.

Den 6.ds. om Eftermiddagen, da fire tyske Officerer steg ind i en Bil paa
Nytorv i Viborg, eksploderede to Dækbomber under Forhjulene. Et vældigt
Opløb beundrede Officerernes verbale og fysiske Præstationer. Chaufføren
svang sin Revolver, hvilket ikke gjorde Dækkene hele igen.

- I flere Provinsbyer, bl.a. i Vejle, har tyske Telefonistinder taget
Stikprøver paa Telefoncentralerne, idet de taget en Telefonistindes Plads
og aflytter en vilkaarlig Samtale. Det finder ikke Sted i København.

- Fru Gdr Ingemann Roost, Endrupskov ved Gram, har en Flaske fin Vin
staaende til Hitler. Ægteparret er Nazister. Der er ikke megen Udsigt
til, at Føreren faar Glæde af den smukke Tanke.

- Paa Trods af Krigstidsbestemmelser om, at Tyskere ikke maa~ søge frem
med Indfødsret, har adskillige herboende Tyskere ventileret’Spørgsmaalet
om dansk Indfødsret overfor lokale Myndigheder. Der kræves imidlertid 15
Aars Ophold, og saa længe bliver kun faa Tyskere i Danmark

- Det meddeles fra Odense, at den befriede Sabotør Gjesing laa paa To
mandsstue sammen med Gdr Hansen, Raagelund, der menes at være den, som
angav Gjesing og hans Kammerater. Der var to tyske Soldater i Værelset,
og Tyskerne slog derved to Fluer med eet Smæk-de bevogtede Sabotøren og
beskyttede Stikkeren. Hansen fik det meste af et Nervechock, da Gjesings
Kammerater ankom, men der var ikke Tid til at tale med ham.

- Politiassistent Sillemann, det kære Barn, sover nu med Tøjet paa, og
er sammen med sin Kollega Poul Petersen fra Færdelsafdelingen parat til
at gaa under Jorden med Timers Varsel. Det hævdes i Politikredse, at de
to har fabrikeret en Liste over Politifolkrn der skal likvideres, og det
skal ske omgaaende, hvis der sker Sillemann noget. Kyndige Folk tror paa,
at denne Meddelelse er rigtig og regner Politiassistent Sillemann for
langt farligere, end man hidtil har været tilbøjelig til at mene.
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- SPECIELT: 204.: Hvad han ikke var, er han nu. Vort Standpunkt til Sa
gen kender De nu. Der ligger alvorlige Kendsgerninger bag, men af sæeli
ge Grunde ændrede vi Opfattelse. Med Hensyn til P.J. skal vi forsøge, men
kan intet garantere. Til H: De tre Søstre i Aa. har det godtog var glade
for Hilsenen. Andre har endnu ikke reageret.

- Tre tyske Officerer affattede i Gaar i en Salatforretning paa Amager
en maskinskreven Skrivelse, der gav dem Tilladelse til at veksle 175 Mark
i Kroner og henstillede, at man tog vel imod Overbringeren. De forsøgte
sig derefter i en Bank, som gennemskuede Nummeret og sendte dem ind i Na
tionalbanken, hvor man afviste dem. Historien tjener til Belysning af Mo
ralen blandt tyske Officerer, der før Nazir~gimet dog i det mindste havde
visse IEresbegreber.

- En af de Esbjergfiskere, der var paa Havet i “Montgommerys Spærretid”
og fik Ladningen solgt mod at aflevere Pengene til Velgørenhed, har næg
tet at modtage det Beløb, Tyskerne har tvunget Auktionen til at give ham.
Hans Navn er Laurids Bjerg Christensen. De andre sagde Ja Tak, og der kom
ingen Penge til Velgørenhed.

- Ombord paa Esbjergkutter E 528 “Elinor” af Esbjerg, der menes at ligge
i engelsk Havn, befinder sig to uheldige Repræsentanter for Danmark, Ro
bert Egon Jørgensen, f. 18/7 1917 i Kbhv, og Peter Hansen Petersen, f.
27/71906 i Starup. De er begge straffet for Tyverier flere Gange. Hansen
Petersen er tillige Voldsmand. De har plejet Omgang med Tyskere. Petersen
har erklæret, at han var under tysk Beskyttelse. Han var med Grund anset
for at være Stikker. De havde begge Pas til Tyskland og vilde melde sig
til SS.

- Grosserer Classen Smidth, Vindegade 12, Odense, nævnt paa Liste i Bla
det “Antinazisten” hævdes at være god nok. Han er uforskyldt kommet i
Handelsforhold til Tyskerne, idet han mente at handle med en Installatør
Mortensen. Først, da han var kontraktligt forpligtet, opdagede han, hvor
Varerne skulde hen. Senere har han afværget Leverancer.

- Tyskerne graver Løbegrave ved Garderhusarkasernen i København.

- Paa Grundlag af indgaaende Undersøgelse i Magistraten erklæres det her
ved, at der i Forbindelse med de omtalte Lister over Folk, som ikke ar
bejdede under Folkestrejken og Proteststrejken, intet er at bebrejde Kon
torchef Sivertsen, Magistratens 4.Afdeling. I det første Tilfælde handle
de Kontorchefen efter Overborgmesterens Ordre, i det andet Tilfælde var
Listen kun til hans eget Brug. Begge Lister er tilintetgjort.

- Folk som kender Landinspektørerne Schmidt, Vimmelskaftet 43, erklærer,
at de ikke arbejder mere for Tyskerne end andre her i Landet (det er der
nu Forskel paa), og at de ikke fraterniserer.

- Skibsreder A P Møller omtales af og til som tyskorienteret, muligvis,
fordi han har været Svigerfader til en tysk Flyver, der nu er faldet. Han
er paa det Punkt god nok-noget andet er, at han, med sin Fortid in mente,
synes altfor ængstelig, men det maa vel være en Privatsag. Hans Optræden
under Folkestrejken skyldtes efter sagkyndigt Udsagn den specielle Ar
bejdsgi vermental i tet.

Brændselssituationen er mere end vanskelig. Vi fik i Juli kun 190,000
Tons Kul, 23,000 Tons Koks og 60,000 Tons Briketter og i August knap
200,000 Tons Kul, 30,000 Tons Koks og 39,000 Tons Briketter. Man gemmer
hen til Beredskabslagre. Skal. blot eet Koksmærke gøres gyldigt, skal man

have 450,000 Tons Koks paa Lager, og man har højst 240,000, danske Koks
medregnet. Der kan ikke fabrikeres grovere Strømper, før vi faar 200 Tons
Colluld, som er stillet i Udsigt. Af Raaolie har vi ikke faaet hele det
mikroskopiske Parti, som var lovet. Det er derfor, Benzinmærkernes Gyl
dighed er forlænget. Af Petroleum er der kommet 600 Tons i August, og man
venter paa endnu 600 Tons. Det skulde redde Tærskningen og give lidt til
belysning, men langtfra nok. 100,000 har kun Petroleumslamper, og 50,000
koger ved Petroleum... .Fra Finland er der kommet flere Varer end ventet,
bl.a. noget Kobber, men Importen gaar nu i Staa. Især Tømmer og Papir vil
savnes. Bladene skal begrænse deres Papirforbrug yderligere.

— Aksel Jensen alias Aksel Høyer, Værelse 320 i Vesterport, havde kaldt
sit Radioforedrag til kommende Uge “Hvem ringer Klokkerne for”? Det fandt
Tyskerne for morsomt, og Titlen blev lavet om, hvorefter hele Foredraget
blev strøget. I sit næste Foredrag til ORS Krenchel tage Afsked med Lyt
terne. Farvel, Hr Krenchel, Sædelighedsforbryder, Provokatør, Naziven og
skrupforvirrede Sjæl. Vi skal gøre Dem den Tjeneste at huske paa, at De
skældte KB Martinsen i Schalburgkorpset Bælgen fuld, og at Deres Foredrag
var herligt gennemskuelige. Tænk, om De, som Fritzemand, havde været dyg
tig, hæderlig og sympatisk. Saa havde De været farlig.

- Det hævdes fra Skive, at den tyske Oberstløjtnant Brett kommer som Søn
i Huset i Præstegaarden, og at han skaffersig store Mængder rationerede
og urationerede Varer, som han hver 14 Dag sender til sit Gods i Tyskland
med Kurerflyvemaskine fra København. Er der undskyldende Omstændigheder
for Skive—Præsten eller en eller anden Forklaring, bedes den meddelt.

— Den danske Statsborger, Direktør Enrum, fra AEG, er stadig overbevist
om tysk Sejr. Han har Hitlers Billede staaende paa sit Skrivebord og op
lyser, at han efter Krigen kun vil være i Danmark om Sommeren (han kan
blive helt fri.~). Om Vinteren vil han bo i Italien.

- Frk Ingeborg Langwadt, Løgumkloster, Medlem af bl.a. DK8, drikker og
danser med tyske Officerer paa Hotel Royal. Hun staar i Forhold til
Hauptmann Panzer. Borgmester, Apoteker Kjems, Løgumkloster, ses ofte paa
Restaurationer sammen med Heimwehrfolk og tyske Militærpersoner. Dommer-
fuldmægtig Tyge Brun, Thisted, tidl.Løgumkloster, har under Besøg dér væ
ret til Drikkegilde med tyske Officerer hos en af det tyske Mindretals
største Sort-Børsgrosserere, Købmand Henry Beck, der mistænkes for Stik
kervirksomhed. .

- For nogle Dage siden afmonterede i Gruppe ukendte Mænd Radiodele fra
en Flyvemaskine paa Flyvepladsen i Værløse. Da de var paa Tilbagevejen,
opdagede en~tysk Vagtpost dem. Han turde ikke give Tegn til, at han hav
de set dem, men da de kom udenfor, blev de jaget af tyske Patrouillebi
ler. Tilsidst maatte de lade Radiodelene i Stikken. Episoden har foruro
liget Tyskerne meget.

- Tyskerne paa Værløsepladsen holdt forleden rigtigt Rejsegilde paa en
“Tank”, helt igennem opført af Mursten nærved Pladsen, en ny Camoufle
ri ngsmetode.

- Specielt: Svar til 113: Det kan desværre ikke lade sig gøre.

- Der har været Attentatforsøg mod Forsikringsagent Lauritsen, Istedgade
87,11, Opgang ogsaa fra Saxogade. Motivet søges tilbage i Strejkedagene,
da der blev skudt fra denne Opgang under en Episode mod Schalburgfolk.
Lauritsen sværger imidlertid paa, at han intet har haft med dette Skyderi
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at gøre, og der vides intet ufordelagtigt om ham.

VESTFRONTEN: De tyske Modangreb synes ikke fulgt af større Held. De Alli
erede har fem Brohoveder hinsides Mosel, og der er ført store Panserstyr
ker over. Længere mod Nord svinger store Panserstyrker nu ind mod Vest—
volden efter at have befriet Liege og være gaaet over Albertkanalen. Der
gaas frem paa bred Front, og Resultaterne hemmeligholdes. Meget store ty
ske Troppestyrker, der skulde have været tilbage til Vestvolden menes af
skaaret her. Ostende er taget, Zeebriigges Befrielse ventes, Dunkerque
skal være under Artilleriild, Dixrnuiden er taget. Overalt i Belgien har
Tyskerne sprængt Broerne forsent, fordi man søger at redde saa mange
Tropper over dem som muligt.

I DUren har den stellvertreuende Gauleiter Schaller udtalt, at Troen paa
Føreren og paa Vestvoldens Uovervindelighed er stærkere end alle Fjendens
Bomber og Granater. Ikke destomindre tager Tyskerne Luftfotografier af
Byer bag Vestvolden for selv at kunne angribe dem, om de tages af de Al
lierede. Ogsaa Gaarde skal ødelægges under tysk Retræte. I øst har 80,000
Landbrugere faaet Ordre til at brænde deres Gaarde, hvis Fjenden nærmer
sig, og lignende Ordre er nu parat til det vestlige Tyskland. Alt, som
kan trille, triller Materiel til Vestvolden. I Ruhromraadet er der af den
Grund akut Levnedsmiddelmangel.

DE FLYVENDE BOMBER. I de første 5 Uger efter, at det britiske Antiluft
skyts var flyttet til Kysten, tilintetgjordes henholdsvis 24-27-40-55 og
60 pCt af de flyvende Bomber. I den derpaa følgende Uge, de flyvende Bom
bers sidste, tilintetgjordes 74 pCt. Forsvaret vanskeliggjordes af Bom
bernes Fart. Kun de allerhurtigste Jagere kunde følge dem. De andre rnaat
te styrte sig ned imod dem fra stor Højde. En engelsk Videnskabsmand op
fandt en Fjernmaaler til Brug for Natangrebenepaa de flyvende Bomber. Den
hjalp noget. De flyvende Bomber, som kom østfra, kom ikke fra Holland og
Belgien, som man først troede, men udløstes af tyske Flyvere over Kana
len. Denne nye Metode besvarede de Allierede med Flyvemaskinepatrouiller.
2300 Bomber eller 29 pCt, kom igennem Forsvaret. En Del Bomber faldt ned
i Frankrig. Forsøg paa at ramme Southhampton og Portsmouth mislykkedes.
Den største Rækkevidde, en flyvende Bombe har haft, var 255 km. De alli
erede Flyvere kastede 100,000 Tons Sprængstof mod Startramper og Depoter
og jævnede en af de vigtigste Fabriker, den tidligere Folkevognsfabrik i
Hannover, med Jorden. Ved Angreb mod disse Maal gik 450 allierede Maski
ner tabt. Een enkelt Pilot med en Tempest Jager har skudt 60 flyvende
Bomber ned.

GOERING er, ifl Meldinger, som foreligger i England, Fange hos Ss paa
Kari nhall.

TYSKERNES TERROR. I en lille By nær Lille har tyske SS-Folk, som i et
Jernbanetog blev beskudt af franske Indenrigsstyrker, hævnet sig ved at
skyde 65 af Byens Beboere paa Jernbanelinjen og myrde 30 i deres Boliger,
deriblandt Præsten. I en anden lille By dræbte Tyskerne, som Hævn, fordi
2 Frihedskæmpere havde beskudt dem, alt levende i flere Huse, ogsaa Bør
nene. Kampene i Frankrig former sig nu som Verdenshistoriens største Men
neskejagt. Overalt lurer Faren paa Tyskerne. Man ser tyske Lig paa Gader,
Veje, Marker og Stier. Franske Partisaner lurer overalt paa de slagne ty
ske Styrker og dræber dem.

AUSTRALIEN: Et japansk Oprør i en Fangelejr i Australien har kostet 231
af 900 Fanger Livet. De fleste begik Selvmord, da Oprøret mislykkedes.

MOSKVA RADIOS DANSKE Udsendelse har hævdet, at der i Madrid træffes For
beredelse til at modtage højtstaaende Nazister i Ambassadørbygningen. De
Allierede vil ikke finde sig i dette, sagde Senderen. Ganske vist fandt
man sig i, at Kejser Vilhelm rejste til Holland, men Historien gentager
sig ikke Udsendelsen sluttede med en Appel til dansk Ungdom, der ved,
at Tyskerne, før de trækker sig tilbage, vil ødelægge alt muligt. Ungdom
men maa være parat og paa enhver Maade hjælpe med til at sørge for, at
Tyskerne ikke faar gennemført deres Planer. Alle Kræfter maa sættes ind
i den afgørende Kamp, der nu forestaar.

CENTRALEUROPA: Efter den bulgarske Krigserklæring, som fulgtes af rumæn
sk Krigserklæring til Ungarn, er russiske Afdelinger uden at møde Mod
stand gaaet ind i Bulgarien fram til Varna og andre Sortehavshavne, og
sammen med Bulgarere rykker Russerne nu mod Belgrad, samtidig med, at
Titos Styrker truer Steierniark i Østrig. Hjemmeværnet i Steiermark er mo
biliseret. øst for Wien trænger slovakiske Oprørere frem. I Bratislava er
Hlinkagardens Chef gaaet over til Oprørerne. Hele Garden er afvæbnet. Der
er Hungersnød i Byen, idet Tilførselsvejene er afskaaret.

UNGARN: Situationen er yderst vanskelig for Ungarn i disse Dage. Man tru
es af Russere, Rumænere, Bulgarere, Jugoslaver og Slovaker, og man kan
ikke regne med tysk Hjælp. Fredsfølere ér dog endnu ikke udsendt.

BENZIBSITUATIONEN. Der ventes i denne Maaned en lille Stigning i den ty
ske Benzinproduktion. Af 22 Fabrikker til Fremstilling af syntetisk Ben
zin, er de 8 delvis i Gang, men Resten er afskrevet. Af 27 Raffinaderier
er 6 delvis i Drift, i Protektoratet kan eet af 7 bruges, i Ungarn lige
ledes eet af 7. Selv om disse Anlæg skaanes for nye Angreb, kan man ikke
dække Industriens, endsige Værnemagtens Behov af Benzin.

DE FRANSKE ARBEJDERE i Tyskland forlanger nu at blive sendt hjem via
Svejts. De paaberaaber sig, at det er den nu afsatte Vichyregering, der
har sluttet en Overenskomst, og at den ikke kan overholde sine Forplig
telser. Deres Familier kan ikke faa Penge mere, og de selv kan ikke kom
me hjem paa Orlov.

BELGIEN: Den belgiske Premierminister Pierre Lot er sammen med en Stab
af Medarbejdere ankommet til Bruxelles i Flyvemaskine. Ogsaa Chefen for
de hollandske Hjemmestyrker, Prins Bernhard, har opslaaet sit Hovedkvar
ter paa belgisk Jord.

.GESTAPOS SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: 10,000 tyske Gestapofoik har skiftet
Navn og er blevet forflyttet, for at det skal blive vanskeligere at finde
dem, naar Tyskland erobres. Tyske Penge og Aktiver bringes i Sikkerhed i
Udlandet i hidtil ukendt. Omfang. Den hidtidige tyske Ambassadør i Madrid,
som er kommet hjem, og som sikkert afløses af von Papen, medbragte den
Hilsen fra den spanske Regering, at Krigsforbrydere ikke vil blive mod
taget paa spansk Jord. At Franco i sin Tid modtog de samme Folks Hjælp,
snakkes der ikke mere om...

Efter Erobringen af Tyskland vil Naziorganisationerne automatisk overgaa
til illegal Virksomhed. De Allierede vil straks ophæve Jødelovene, fri-
give Fangerne, afskedige samtlige Nazister, forbyde Nazipropaganda og
indføre Pressecensur.

SIDSTE.
Det viser sig, at Affæren om Benzinen paa Ørnegaarden har en Forhistorie.
Tallet, som mangler paa Side II er iøvrigt 1300. Historien begynder med,
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at et Møbelfirmas Lastbil Torsdag Eftermiddag røves i Lundtoftegade.
Chaufføren bliver tvunget til at køre til Beckersvej, hvor han sammen med
sin Medhjælper bevogtes, mens Bilen fortsætter ud til Syrefabriksvej,
hvor den svinger ind i en Kø foran Medicinalcos Port. Den naar dog ikke
ind, men Revolvermænd tvinger Portneren til at udlevere de 1300 Liter i
Tromler. Bilen dirigeres til Virum, men her strejker Motoren, Man holder
saa en Vognmand op og bytter Vogn med ham. Benzinen køres til en Garage
i Søborg, hvor dansk Politi finder den. Medicinalco lader Falck hente
Tromlerne og gemme den Natten over, men Sabotørerne sporer Tromlerne til
den ny Opholdssted og henter dem. Benzinen blev kørt bort af to Gange, og
der var væbnet Vagt paa Falckstationen i Pausen.

3500 Liter Benain i hemmeligt Politidepot paa Gl Kongevek i Hvidovre er
røvet Natten til 7.ds. af to ukendte Mænd, der rimeligvis har haft Hjæl
oeresom ikke er blevet set. Ejeren af Tankanlæget, Mekaniker Tage Block
Madsen, blev bevogtet af en Revolvermand sammen med sin Hustru, Svoger og
Svigerinde. Oppumpningen, der foretoges med Haandpumpe, varede 2~ Time.

Nye Abonnenter bedes se i

Konvolutten efter Nr. Gem
det

En britisk Korrepondent har besøgt Startramperne for de flyvende Bomber,
eller rettere sagt de sørgelige Rester. Han oplyser, at 10,000 Arbejdere
har været beskæftiget i disse Anlæg. Under dem gaar dybe Tunneler, der i
Kryds og andre Steder er udvidet til Opholdsrum. De underjordiske Anlæg
beskyttes af tykke Stenlag, som dog ikke var tykke nok, da de allierede
Bombemaskiner kom.

To Trediedele af Forsyningerne til de 20 tyske Divisioner i Balkan kom
gennem Bulgarien. 25 tyske Divisioner skal nu prøve at kæmpe sig tilbage
gennem Jugoslavien, hvis Jernbanenet er fuldkommen oprevet af Sabotage og
Luftangreb. De czekoslovakiske Partisaner har erobret de fire Fenitedele
af Slovakiet. De tyske Forsyningslinjer til Karpaterbyerne er flere Ste
der afbrudt.

De allierede har fanget tysk General Nr 92~ Det er Generalløjtnant Zei
fert, Chef for 384. tyske Infanteridivision. Han blev taget mellem Bru
xelles og Louvain.

I tysk Presse fra London er givet følgende Eksempel paa tysk Forvirring:
En By havde ved Krigsudbruddet 32,000 mandlige Indbyggere. 15,000 blev
sendt til Fronterne, 3-5000 til Hjemmehæren, 3000 til Arbejde i Tyskland
eller i de besatte Lande. 8000 omkvarteredes. I Stedes ankom 18,000 uden
landske Arbejdere til Byen. De har nu fuldstændig Magten, idet de har be
svaret Arrestationer og Terror med Strejker, som Tyskland ikke tør have
for mange af i Dag. Gestapo har i øjeblikket besluttet helt at lade disse
18000 i Fred. De gør, hvad de vil.

General Eisenhower drog i Gaar under endeløs Jubel ind i Paris, hvor han
dvælede ved den ukendte Soldats Grav.

Bulgarien er faktisk i øjeblikket i Krig med alle Parter: England, USA,
Rusland og Tyskland~ Bulgarien har dog opnaaet, at Russerne har akcepte
ret deres Vaabenstilstandstilbud. Man venter en bulgarsk Delegation til
Moskva, hvor en rumænsk og den finske allerede befinder sig. Rusland har

ved sin Krigserklæring flyttet Vaabenstilstandsforhandlingerne med Bulga
rien fra Cairo til Moskva....

Tyskerne har sat flere af deres “hemmelige Vaaben” i Kampen om Herredøm
met i Kanalen. Der benyttes saaledes eksplosive Motorbaade og Een Mands
Torpedoer, men over 100 af dem blev ødelagt af de Allierede, der p.t.
sender 150 Skibe over Kanalen hver Dag. Paa 28 Dage overførtes 1 Million
Mand og 183,000 Køretøjer til Frankrig. De allierede har for første Gang
sat raketskydende Typhoons ind mod tyske Tog og mod Baade paa Rhinen.

I Morges meddeltes det i horne service, at de Allierede er 20 miles fra
Aachen, og at de er trængt ind i Ardennerne paa en Front fra Liege til
Sedan.2.britiske Arme kæmper haardt hinsides Albertkanalen. Der er alene
af engelske Styrker i Løbet af faa Dage taget 50,000 Fanger.

Til Svejts ankommer stadigt Grupper af tyske Soldater uden Officerer, ud
sultede, lasede, trætte, med medtagne Vaaben, modløse og helt igennem
færdi ge.

London Radios Flaadernedarbejder har gjort opmærksom paa, at man for en
hver Pris maa hindre de tyske Tropper fra Finland-Norge i via Jylland at
naa tilbage til de tyske Hovedstyrker. SLUT.
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En af det danske Departementschefraads stærkeste Mænd, Departementschef
Wilcke, har sammen med sin Frue mattet bringe sig i Sikkerhed i Sverige.
Departementschefen faldt i dybeste tyske Unaade, da han afviste de tyske
Krav om dansk Arbejdskraft til Befæstningslinjen mellem Kolding og Es
bjerg. Kyndige Folk skønnede, at hans Liv var i Fare. Man haaber herhjem
me, at Departementschef Wilcke i Udlandet vil træde i Forbindelse med det
frie Danmarks Repræsentanter.

KUN TIL ORIENTERING:

Statens civile Luftværn har udsendt “Instruktion om Luftværnsmyndigheder
nes Forholden i Tilfælde af krigsmæssige Begivenheder (Invasion m.v.)”.
Det understreges heri, at det civile Luftværns Opgave udelukkende er i
videst muligt Omfang at bekæmpe, begrænse og raade Bod paa indtrufne ci
vile Skader efter Luftangreb eller andre krigsmæssige Begivenheder og at
hjælpe og bistaa den danske Civilbefolkning paa bedste Maade. Forbindel
serne vil blive søgt opretholdt ved Hjælp af Telefon, Telegraf eller
Fjernskriver. Svigter disse Kommunikationsmidler, maa Radioudsendelserne
aflyttes. Luftværnspersonalet skal ved Ro, Handlekraft og Mod foregaa Be
folkningen med et godt Eksempel. Hører Luftværnscheferne om Invasion,
skal de straks etablere fuldt Beredskab~, ogsaa selv om Ordre ikke fore
ligger eller ikke kan indhentes. Beordres Evakuering, skal man følge de
udarbejdede Planer. Forlader Befolkningen spontant en By eller et Oniraa
de, og Rømningen ikke søges hindret, skal planlagte Hjælpeforanstaltnin—
ger iværksættes i fuldt Omfang. Proklameres militær Undtagelsestilstand,
skal Luftværnets Virke paa bedst mulig Maade søges opretholdt i Overens
stemmelse med hidtil fulgte Principper. Bliver et Omraade pludselig Kamp-
plads paa Grund af Landgang eller Landsættelse af Tropper fra Luften,
skal man kun evakuere efter Ordre fra Luftværnet eller fra “Chefen for de
Tropper, der i Kampøjeblikket holder det paagældende Sted”. Hvis Befolk
ningen maa tilbageholdes i Omraadet, skal man forklare, hvorfor Evakue—
ring ikke kan finde Sted. Man skal give Flyvervarsel efter almindelige
Regler eller efter Skøn, ogsaa for Artilleribeskydning eller Kamphandlin
ger, som ikke er Luftangreb. Skydning uden Varsel maa respekteres som
Flyvervarsel. Befolkningen skal opholde sig inden Døre og ved Varsling
og Skydning opsøge Tilflugtsrum og Kældre. Der bør i Tilflugtsrummene
indrettes Sovepladser (dette gælder ogsaa de offent1ige~). ~1an skal tage
Proviant med i Rummene. 4

.7
Luftværnsmandskabet skal møde fuldtallige. Det maa være i Dækning, saa
længe Kaniphandlinger foregaar, men varer Kampen længe, maa man være rede
til at udføre det nødvendige Arbejde, som civile Katastrofer bevirker,
navnlig til at hjælpe Ofre indenfor Civilbefolkningen. “Dog bør Luftvær
nets Styrker som Regel ikke indsættes under Forhold, hvor de udsættes for
omfattende Tab”. Etc.

Personalet skal til Stadighed færdes i Uniform, respektive Armbind, uan
set Forholdenes Udvikling. Sviger Sirenesystemet, skal der være fast Si
renevagt ved hver Sirene. Han benytter Sirenens eget Igangsætterskab,
naar han hører Lyden fra en ledende Sirene. Svigter Stærkstrømmen, kan
man bruge Fabriksfløjter, Haandsirener, Bilhorn, Højttalere eller lignen
de. Gennem Luftmeldetjenesten skal Luftværnschefen holde sig i Kontakt
med “den til enhver Tid i Luftbeskyttelsesomraadet befalende militære
Myndighed og søge at modtage Varslingsmeldinger fra denne”. Er dette, f.
Eks i Perioder med Kamphandlinger i umiddelbar Forbindelse med Luftbe
skyttelsesomraadet, ikke muligt, skal Luftværnschefen foretage Varsling

141



1l.September 1944 INFORMATION NR 274 II NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 238. 1l.September 1944 INFORMATION NR 274 III NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 238.

paa egen Haand, idet han bygger paa Meldinger fra Observationsposterne,
og evt, udsætter nye Poster i Nærheden af Telefoner med direkte Lednin
ge r.

Samtidig er udsendt Udkast til “Ordre til fuldt Beredskab” (Plakater lig
ger parate paa Politistationerne, Annoncer og Bekendtgørelser er trykt).
Denne Ordre indledes:”Paa Grund af den indtraadte Situation beordrer Sta
tens civile Luftværn herved med øjeblikkelig Virkning Etablering af fuldt
Beredskab indenfor Luftbeskyttelsestjenesten.” Det beordres, at samtlige
“forudsatte Stationer” indenfor alle Tjenestegrene skal oprettes, beman
des og forsynes med Materiel. Paa Sygehusene tilvejebringes, enten ved
Udskrivning af Patienter eller ved Opstilling af Ekstrasenge, en Reserve
af ledige Sengepladser, svarende til 50 pCt. af hvert Sygehus normale
Sengeantal. Der maa til Stadighed paa samtlige Personer opholde sig det
Antal Personer, som er bestemt i de godkendte Planer. Har man kun en Re
serve paa 50 pCt, maa Vagttiden beregnes som 16 Timers Tjeneste i Døgnet,
er der 100 pCt Reserve, da 12 Timers Tjeneste i Døgnet. Denne Vagttjene
ste maa indtil videre ubetinget overholdes. I Kommandocentralerne besæt
tes Melderummet med fuld Styrke, samtlige Observationsposter besættes
fast hele Døgnet. Saafremt det indkaldte Mandskab ikke kommer i Arbejde
ved virkelige Katastrofer, maa det mindst 2 Timer pr Vagtskifte beskæf
tiges med Instruktion og øvelser. Modtagelse og Afgivelse af Meldinger
maa indøves, Dispositionsøvelser skal jævnligt afholdes. I Arbejdstiden
skal alle Luftværnsforanstaltninger i Fabrikerbe være i Orden og alle Ko
lonner fuldt opstillet. Udenfor Arbejdstiden maa opretholdes fast Døgn
vagt af hele Brandkolonner med Leder.

Der skal være fast Vagt af mindst een Husvagt i hver husvagtpligtig Ejen
dom. Alle Husvagter skal møde ved Flyvervarsel, selvom de maa være mere
end eet Kvarter undervejs. I Forretningsbygninger etc, skal hele Brand-
kolonnen holde fast Døgnvagt. Derskal være en Meldevagt og 2-3 Ordonnan
ser paa Meldestedet. Alle Ferieregler ophæves, Andragender om Tilladelse
til at forlade Luftbeskyttelsesomraadet skal som Hovedregel afslaas.

Ogsaa Udkast til Bemyndigelsesskrivelse foreligger. Luftværnscheferne kan
paa egen Haand beordre Læger, Sygeplejersker, farmaceutiske Kandidater
etc til at deltage i Planernes gennemførelse, rekvirere Biler og overfor
de kommunale Myndigheder beordre ethvert nødvendigt Skridt foretaget. Der
kan udsendes Retningslinjer og Vejledninger og Foranstaltninger af plan
lægningsmæssig Art, selvom der ikke er Hjemmel i nogen Plan, hvis det er
tvingende nødvendigt. F.Eks. kan Luftværnscheferne uden videre oprette
nye Meldesteder, Tilflugtsrum og Dækningsgrave i større Antal end fast
sat, rekvirere Telefoner, tekniske Installationer o.s.v. oprette eller
flytte Stationer for Hjælpetjenesten, foretage enhver Disposition med
Hensyn til Forplejning, Kasernering etc. Han kan rekvirere nødvendige Lo
kaler og Genstande (Husrum, Senge, Beklædningsgenstande, Køkkener, Felt-
køkkener, Fødevarer, Spiserekvisitter, Møbler, Vognmateriel, Transport
beholdere, Vandbeholdere o.l.), og han kan afholde alle Udgifter for
skudsvis, ogsaa de kommunale, selvom de overstiger de planlagte. Han kan
antage Kontorpersonale paa Timeløn, leje Skrivernaskiner, Radioapparater
o.s.v.

I det øjeblik, det fulde Beredskab etableres, og det kan ske naarsomhelst
vil der i den danske Radio blive oplæst følgende Meddelelse til Befolk
ningen:
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(Direkte Fortsættelse): “Der er beordret fuldt Beredskab indenfor det ci
vile Luftværn i hele Landet. Alle CBpligtige og alle andre, der har en
Opgave indenfor den offentlige Luftbeskyttelsestjeneste, skal straks give
Møde paa det dem anviste Tjenestested, medbringende den dem udleverede
Udrustning, Tørkost til 2 Dage, Spisegrejer samt Toiletsager. Paa Tjene
stestedet vil de modtage nærmere Ordre. Paa alle Virksomheder ved Fa
briksluftværn og Husvagtordninger giver Brandkolonnens Medlemmer straks
Møde for at forrette fast Vagttjeneste. I enhver husvagtpligtig Beboel
sesejendom kræves der nu fast Vagt af minds een Husvagt. Alle Husvagter
bør derfor træffe indbyrdes Aftale om Tilrettelæggelsen af den Vagttur
nus, som herefter er blevet nødvendig. Alle Luftværnets Meldesteder skal
Døgnet rundt være besatte. Alle Meldevagter skal straks møde op paa de
res Meldested for at faa nærmere Instrukser af Luftværnschefen. Det er af
Betydning, at enhver bevarer Roen og med den Alvor og Samvittighedsfuld-
hed, som Situationen kræver, udfører de givne Ordrer og derved bidrager
til at afbøde Krigens Virkninger for vort Lands Befolkning.
- — -Opmærksomheden henledes i denne Forbindelse paa den saakaldte Bun
kersstrejke i København, en Strejke af ren økonomisk Karakter. Den bedøm
mes noget forkert i Offentligheden, idet man af og til kan møde den Paa
stand, at disse Bunkers bygges for Tyskerne, at de skal bruges under Kam
pe o.s.v. Det er skrupforkert. Disse Bunkers-et misvisende Ord-egner sig
kun til Dækningsrum for Civilbefolkningen. Hverken Tyskerne eller aktive
danske Patrioter vil søge ind i dem. Rygter om Skydeskaar etc er rent
Vrøvl. Da den Time nærmer sig, da Krigen for Alvor vil rase paa dansk
Jord, maa det henstilles til Bunkersarbejderne at gaa paa et eller andet
Forlig og at gøre Arbejdet færdigt snarest. Der tænkes her ikke blot paa
Luftangreb, men paa andre krigsmæssige Begivenheder, f.Eks tysk Beskyd
ning af Københavns Centrum,Gadekampe etc. Tyskerne sendte i Lørdags 3000
kampvante Soldater til København. De er ikke kommet for at være Turister~
Kampens Dag nærmer sig. Hvad man kan gøre for at være beredt til for Al
vor at gaa under Jorden, maa gøres snarest.
- - -Ordlyden af Cirkulærerne maa bevares fortroligt for ikke at forvirre
Offentligheden, der ved Offentliggørelse kan faa det Indtryk, at Bestem
melserne allerede gælder. Men man kan bebude, at der vil blive indført
fuldt Luftværnsberedskab, og alt er parat....

SPECIELT: Nr 125. Sammenkomsten mellem Blomsterne bekræftes) Tak for Ci
garetten.

SIERMELDINGER: Hilsen til Rudolf, Mikkel og Johanne fra Flyvelederen-Hil
sen til Larsen og Christensen.

Branden paa Rungsted Badehotelvar Sabotage. Gestapo hsvde krævet Hotel—
let rømmet. En Del af Personalet fra Shellhuset skulde have haft Badeho
tellet som Hovedkvarter.

Tyskerne har i Middelfart, foruden Hindsgavl, beslaglagt “Feriebyen”. I
en Række fynske Byer er forskellige Bygninger beslaglagt. I Otterup er
saaledes Skolen, Kroen og Hotellet taget. I Odense ser Tyskerne paa Sko
1 er~

Fredag Afte’n ved 22 Tiden blev en odenseansk Politimand paa Vej hjem
holdt op af fire bevæbnede Mænd ved Nørrevænget og afvæbnet.
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- En kendt københavnsk Læge, Professor Brandstrup, der under Jødeforføl
gelserne flygtede til Sverige, er blevet allieret Feitlæge.

- Natten til Lørdag eksploderede to Bomber i Laden og een i Hønsehuset
paa Brandsgaard i Knudsker paa Bornholm, tilh. Gdr C Jensen. Der skete
Materiel Skade, men der opstod ikke Brand.

- Direktør GuldahkAtlantic Film, er i Bladet “Dansk Presse” blevet kaldt
Stemningsrapportør til Møller, Ufa. Han hævdes at være allright. Bladet
bedes undersøge.

- I tyske Kredse i København hævder man, at den tidligere Moskvaambassa
dør von Scheulenburg er blevet henrettet i Berlin. Tidligere General
stabschef v.Halder skal være blevet hængt. Ogsaa tidl.Politipræsident
Grev von Helldorf er henrettet. v.Neurath og Schacht er stadig i Husar-
rest, og den tyske Hovedstad er præget af Arrestationer i Tusindvis og af
Nedskydninger i al Hemmelighed. Den almindelige Hilsen i den tyske Hoved
stad er ikke mere Goddag, endsige Heil Hitler. Man siger: Lever du endnu?

Kiel er ifl.samme Kilde totalt ødelagt, og Flyvepladsen ved Flensborg be
nyttes til Mellemlandinger.

Ved Dragør og Kastrup flere tyske Skibe, eet ret stort og flere mindre,
hurtigtgaaendd. De er parate til at sejle med øjebliks Varsel. Alle Ma
skiner i Kastrup er startklareNyankomne Maskiner faar kun udleveret Ben
zin paa Vejen til Tyskland. Best har indrettet sig i Aabenraa. Paa hans
Opfordring er ogsaa en Del danske Naz.ister rejst til Sydjylland. Nazi
sterne synes at betragte København som livsfarlig at opholde sig i.

Under Gestapo-Razziaer i Vejle aflagde man 7 Septbr.Besøg hos Installatør
Frans Leo-Larsen, Skovrider E CL Løfting og Forstkandidat Erik Hoff Si
gumfeldt. Ingen af dem var hjemme.

- 7.ds. anholdt Gestapo Bladhandler Harald Erhardt Gottlieb Tobiesen,
Havnekiosken i Fredericia.

- Rovmorderen fra Børup er ikke blot tysk Desertør og Voldsmand. Han er
tillige Lystmorder. Man mener, han er Gerningsmanden til et Lystmord i
Holsten. Hans Navn er Walther Enn. Med de Evner burde han være blevet Ge
stapomand.

- Natten til 7.ds. har en behændig Mand malet Royal-airforce-Mærket midt
paa DSBs Skorsten ved Lokomotivremisen i Fredericia.

- Oliekompagniets Ejendom ved Strandvejen i Fredericia er overtaget af
Flagarti 1 leri ster.

- Cigarhandler Frans Møller, Fredericia, er løaladt. Paa given Foranled
ning gøres opmærksom paa, at Pastor Staffeldt, Middelfart, er løsladt for
en Maanedstid siden. Han har været omtalt som Fange.

SPECIELT: 133 skal, om muligt faa nærmere Oplysninger. Ingen i Kbhv er i
Tvivl

Da Omtalen af Riis Hansens Sag kunde kaste Mistanke paa en anden Person,
gøres der opmærksom paa, at den uheldige Persons Navn er Lyhne. Han er
sendt bort af Personer, som kendte ham og hans Meriter.
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I en Artikel i “Vi vil vinde” giver Pastor Poul Borchsenius, tidl. Ran
ders, følgende Eksempel paa en Stikkers Skæbne efter Døden-en makaber Hi
storie, som synes at høre mere hjemme i en haardkogt amerikansk Roman end
i Virkelighedens Danmark: “Da Obduktionen paa Retsmedicinsk Institut var
afsluttet (efter at Stikkeren Fru Delbo 9.Marts i Aar havde faaet sin
Straf) blev der som sædvanligt iværksat en Undersøgelse for at finde Paa
rørende, der kunde tage sig af Begravelsen, men hvor man søgte og hen
vendte sig, var alt forgæves. Ingen kendte hende, og ingen vilde tage sig
af hendes Begravelse. Til sidst blev der rettet Henvendelse til Gestapo,
i hvis Brød hun jo aabenbart havde været, men heller ikke Gestapo kendte
noget til hende. I de 14 Dage, Undersøgelsen stod paa, laa hendes Lig
nedfrosset i Is paa Retsmedicinsk Institut, for ikke at gaa i Forraadnel
se inden Begravelsen. Da Haabet om at faa hende begravet saaledes glippe
de, blev, som det ligeledes sker i den Slags Tilfælde, hendes Lig udleve
ret til Anatomisk Institut for at benyttes af de medicinske Studenter ved
deres Dissekeringsøvelser. Og nu ligger Fru Delbos Lig i Formalin og ven
ter paa, at Studenterne skal begynde at skære det i Stykker. Men saavidt
vides har de heller ikke Brug for hendes Lig, saa hun faar stadig Lov at
ligge i sin Formalinbeholder

Som Modsætning til denne forfejlede Menneskeskæbne skildrer Borchsenius
de fire unge Mænd, som henrettedes i Aarhus for Sabotage. Han fortæller,
at man bag paa et Frimærke med Kongens Billede, i et Frimærkehefte, den
ene af de Unge havde i Lommen, fandt Ordene “Min Gud, mit Land, min Ære”
skrevet med ganske smaa Bogstaver

Ved Børsen blev en civil Mand i Morges ved 8 Tiden skudt ned og dræbt paa
Stedet. Han identificeredes af dansk Politi som Politiassistent af II Gr.
Louis Verner Jessen Sillemann fra Centralkommandoen. Han havde været paa
Vej til Tjeneste. Man maa regne med kraftige nazistiske Repressalier, som
rimeligvis vil gaa ud over Politiet. Louis Silleman var den mest fremtræ
dende Nazist i Politiet og en af de farligste Stikkere. Han afskedigedes
som Chef for Søpolitiet, fordi han gav den tyske Marine vigtige Oplysnin
ger. Der vilde være blevet rejst Spionagesag imod ham efter Krigen. Han
har enten direkte med Navn under eller som Bagmand Gang paa Gang rettet
Angreb paa sine Kolleger i Artikler i “Fædrelandet”, og han var nu Chef
for en saakaldt “Antiterrorgruppe”. Som omtalt forleden har ~han i de sid
ste Dage frygtet for sit Liv og ladet forstaa, at der var e~ hel Liste
over Folk, som skulde likvideres, hvis der skete ham, Silleriiann, noget.

SS-Manden Trautwetter, som forleden saaredes, er død. Omtalt i svensk Ra
dio. Som ligeledes omtalt er en tysk Fahnenjunker blevet dræbt ved Bommen
paa Ravelinen. (ved Chrhavns Vold) Det skete Kl 22,30 9.ds. 4 Mænd ind-
kredsede to tyske Militærpersoner. Den ene fik et Slag med en Todten
schlæger og blev derefter skudt med 5 Skud. Den anden flygtede. Antage
lig har der foreligget Vaabenrøveri-Forsøg. Omtrent samtidig blev en tysk
Soldat og hans Pige kastet af en Sporvogn paa Holmens Bro. 2 unge Mænd
slog Soldaten, saa Blodet flød og skubbede Pigen af Vognen, mens den var
i Farten. De blev ikke fanget.

Vagten paa Persilfabriken afvæbnedes Lørdag Aften. Røverne tog tillige 2
Akkumulatorer og en Tønde Benzin. Fra CBvagten paa øresundshospitalets
Grund røvedes Natten til Søndag af 8 Revolverrnænd 25 Hjælme, Bælter og
økser. Søndag Aften var der Forsøg paa at trænge ind i Knippelsbros Vagt
taarn. Det afvistes af bevæbnet Brovagt. Søndag Morgen afvæbnedes en
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Vagtmand hos Borgquist & Co, Peter Ibsens Alle 20.

Man mener, at der i Aftes er gjort Forsøg paa at bortføre Forretningsfø
reren i Figaro-Salonerne, H N Christensen, Lundtoftegade. Kl 21 Søndag
Aften ringede ubekendte Mænd paa hans Dør, og lidt senere forsøgte man at
lokke ham udenformed en falsk Telefonopringning om Bomber i Figaros Fa
brik.

Den dramatiske Historie om Angreb paa Kreditforeningsdirektør Poul Ras
mussen, “den forrige Formand for Grundejerforeningen” smager os af aftalt
Svindel. Den skal sikkert tjene til at tilsløre den Kendsgerning, at det
er Nazisterne, der har bortført Snog Christensen.

fhv Ritmester Stahr i Schalburgkorpset har truet Beboerne i Ibstrupvænget
18, hvor han bor, fordi der to Gange er skrevet “Tyske Svin” paa hans En
tredør. Han har meddelt samtlige Beboere gennem Ejendommens Inspektør, at
han vil lade Schalburgfolk rydde alle Lejligheder. Møblerne vil blive
brændt paa Gaden~

Sekretær i Sygekassedirektoratet, Hans Heinrich-Petersen, f.19O4, Medlem
af DNSAP tidligere Stabschef Brylds Stedfortræder, har nu søgt Udrejse
tilladelse til Sverige.

Der er til Landmænd udsendt Opfordringer til at trække Tærskninger ud.
Man frygter for, at Tyskerne vil beslaglægge Kornet eller slæbe det med
sig, naar de flygter.

Om Morgenen 9.ds. skete en kraftig Eksplosion i en gemmel Lade paa en
Mark i Fuglsangsalle i Aarhus. Den brændte. I Ruinerne har man fundet
75-100 “Kiksdaaser” mrkt, “Bickfort Fuze Adhesive Tape”, hver indeholden
de 30 Æsker, der har huset hver 100-150 9 mms Maskingeværprojektiler. Al
le Æsker var tomme. Laden er for en Maaned siden solgt til ukendt Mand
for 1300 Kr.

Murersvend Sv.Therkild Petersen, Klostervej 16, Odense, blev 9ds. om Af
tenen ramt af et Skud, da han spadserede paa Klostervej med sin Kæreste.
Det var en Funk-Gefreiter, som inde paa Jernbanegades Skole havde pillet
ved sin Pistol og affyret Vaadeskud. Petersen blev haardt saaret.

Efter længere Tids Søgen har Bestyrelsen for Thomas B Thriges Fond valgt
ny Direktør for Thriges Fabrikr: Civilingeniør I A Rimstad. Man kunde ha
ve været heldigere. Rimstad er Svigersøn til Ingeniør Rud. Christiani og
har ligesom Svigerfaderen givet Udtryk for tyske Synipatier. Han blev tysk
Doktor 1940. Stensballe har i Bestyrelsen erklæret, at man hurtigt vilde
glemme disse uheldige Forhold efter Krigen.

Tidl.Marinevægter Godtfred Gosch, Feldpostnr.00681 A, Baadsmandsstrædes
Kaserne er Stikker. Han har angivet tre Mænd til Gestapo. I deres Lejlig
heder fandt Tyskerne Vaaben og Ammunition. De tre Mænd var forsvundet.

TYSKERNE er til Morgen næsten hysteriske af Frygt. De har modtaget Rap
porter om allieret Flaade i Kattegat. Ogsaa for danske Myndigheder fore
ligger Oplysninger om, at allierede Flaadestyrker er sigtet i Skagerak
under Indsejling. Fiskerne, som er løbet ind til jydske Havne, rapporte
rer det samme. Myndighederne i Skagen og Frederikshavn bekræfter disse

Oplysninger. Indtil videre maa de dog tages med Forbehold, idet de første
Meldinger forelaa allerede i Aftes, og Flaaden maatte være naaet langt
frem, hvis den virkelig var under Indsejling i Kattegat.

Danske Nazister dukker nu op paa Kystens Badehoteller sammen med tysk Po
liti. Man melder fra Helsingør, at alle Badehoteller frem til Hornbæk er
beslaglagt, og at danske Nazister med Familier ses paa Egnen. Ogsaa i To
gene vestpaa iagttages danske Nazister paa Flugt. En Del søger Beskyttel
se i Horserødlejren

Man regner med, at alle Fanger fra Vestre i de nærmeste Dage skal føres
til Frøslev. Det viser sig, at der foruden de tidligere omtalte Fanger
befinder sig følgende danske Arrestanter i den tyske Afd. i Vestre: 0-
berstløjtnant Heinrich Koch, Lykkesholms Alle 17, Kaptajn Arne Stevns,
Sct Markus Plads 10, Kaptajn Molvig, Ordrup Jagtvej 3, Kaptajn Svend Dam,
Enghavevej 3, William Petersen-Testrup, Gi Kongevej 119, Kaptajn Tage
Gyldenløve Nielsen, Holmegaardsvej 10, Hans Peter Langkilde, Kongeledet
1, Ordrup, Poul Emil Poulsen, Schlegels Alle 5, Oberst Friis, Parkvej 12,
Kl ampenborg.

Det danske Politi har siden i Aftes frygtet Afvæbning. Der foreligger
endnu intet, som bekræfter tyske Planer om noget saadant.

Provinsens Socialudvalg, der holdt Møde Fredag, skulde have fortsat Møde
rækken ogsaa Lørdag. fhv Statsminister Buhl meddelte imidlertid Fredag
Aften Formandsskabet, at hans Majestæt Kongen havde henstillet til Møde
deltagerne om straks at afbryde Møderne og begive sig til deres Hjembyer.

Den tyske Flytning af Kontorer til Aabenraa fortsættes. Sidst er det ty
ske Arbejdsanvisningskontor flyttet. Den største Part af Arkiverne i Dag
marhus er ved Nattetid flyttet til Høveltegaard, hvor en stor Del af Per
sonalet har slaaet sig ned. Tyskerne har rømmet det tidligere russiske
Gesandtskab paa Frydendalsvej, og Købmandsskolen har kun Vagten tilbage.
Paa Fyner beslaglagt mange Bygninger, dels paa Kerternindeegnen, dels i
Odense. Man mener, at Tyskerne vil placere en hel Division mellem Odense
og Storebæltskysten.

Det tyske Mindretal i Løgumkloster var 6.ds. sammenkaldt til Møde paa den
tyske Privatskole. Det blev her tilkendegivet Forsamlingen, at man ikke
fremtidig maa drøfte Krigen og dennes Forløb eller udtale sig om Chancer
ne for tysk Sejr I Tønder var der et lignende Møde 5.ds. P~rtigenosserne
fik her Opfordring til at melde sig til særlige Opgaver. Tyskerne vil
bygge en sydlig Befæstningslinje ved Husum, og man mener, at Tyskerne fra
Tønder skal arbejde med her. Fra Ravsted er flere tyske Landmænd med He
stekøretøjer sendt op til “Nordlinjen” eller “Nordvolden” mellem Kolding
og Esbjerg. Medlemmerne af “Heimwehr” er opfordret til at melde sig fri
villigt til dette Arbejde. Flere Hundrede tyske Statsborgere og en Gruppe
Hitlerjugend marcherede Lørdag i Strækmarch gennem Kolding. En halv Snes
km udenfor Kolding kan man se et Par Hundrede Kvinder i Gang med Skovle
og Spader. Arbejdet foregaar under Opsyn af tysk Militær. Flere Steder,
bl.a. ved Gredstedbro, har danske Landmænd, fristet af Pengene, meldt sig
frivilligt til Befæstningsarbejdet~ Tyskerne har i sidste Uge transpor
teret 15,000 Tons Ammunistion op til Estrup Skov nær Brørup. Her er den
lagret paa afspærret Omraade. I de sidste 14 Dage er der daglig ankommet
Jernbanevogne med Ammunition til Vejle. Den oplagres i Depot i Nørresko
ven.
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“Elisabeth Mærsk” er løbet ind til Kolding med 3000 Tons Cement. Til Vej
le Havn er anmeldt SS Ellensborg og SS Fredensborg med Cement, som losses
paa Havnens Sydside lige udenfor den store FDB Silo. I Vejle Havn ligger
fire Minestrygere, bygget af Træ. De skal til Eftersyn paa Ustrups Værft
paa Fjordens Nordside ca 5 km fra Vejle.

I Jernbanekredse forlyder det, at der skal anvendes 104 Særtog til Trans
port af Tropperne fra Norge gennem Jylland. 6.9. gav Tyskerne Ordre til,
at der 4 Gange ugentlig skulde afgaa to lukkede Godsvogne fra Padborg o
ver Helsingborg til Norge, lastet med letfordærvelige Varer. 8.9. blev
Ordren annuleret.

Det bekræftes, at Bornholms Kommandant, von Rodenberg, er flygtet til
Sverige. Radioens Kommissær, den 110 pCts Opportunist Lohmann, har pakket
sine Kufferter. Han har rømmet den Lejlighed, Østerbrogade 19, han i sin
Tid overtog efter Dr.Meissner. To af Radioavisens Censorer er borte, von
MUhlen er totalmobiliseret, Jespersen er flygtet til Tyskland af Skræk.

Med Hensyn til Skibe i Kastrup og Dragør henvises til Notitsen Side III.
Om Mineringen af Kastrup Lufthavn kan oplyses, at man har lagt 300 Land
miner under Startbanerne. Gennem det 20 ni tykke Betonlag er der boret
Huller, en halv Meter i Diameter og 1 Meter dybe. Heri er Landminerne
indstøbt. De kan bringes til samtidig Eksplosion ved Tryk paa en Knap.
Lufthavnens dyre Dræningsanlægvil gaa med i Købet.

Det meddeles fra Belgien, at Tropper fra Danmark er indsat i Kampene ved
Cent.

Lederen af det danske Rekrutteringskontor i London hedder Schalburg.

Jernbanesabotagen fortsættes og sætter navnlig ind i Sønderjylland, hvor
paa een Gang Transporterne af Tropper sydpaa og af Materiel til “Nordvol
den” kan afbrydes. Paa begge Siden Vejen Station foretoges store Spræng
ninger i Nat. Ved 62 km Stenen er 6 Skinnelængder ødelagt. Ødelæggelsen
det andet Sted, ved 56 km Stenen, kan ikke iagttages, da der er spærret
paa Grund af den nære Beliggenhed ved Flyvepladsen. Ved Tinglev-Havslund
Bollerslev er 8 Sporskifter sprængt. Ved Faarhus er sket en større Eks
plosion paa Banelegemet og Nord for Tinglever Jernbanebroen atter ramt.
Begge Hoveddragerne sprængtes. 1 km Nord for Tønder er der sket Eksplo
sioner, og man har fundet 7 ikke-eksploderede Bomber. Paa Fyn tørnede
et Særgodstog i Nat ved Langeskov med en Godsvogn, der var skubbet ud paa
Hovedsporet foran Toget. Ingen Mennesker kom til Skade. I Nordby paa Fan
ø er tre O.T.-Biler og een “Dansk” Bil sprængt.

Københavns Politi behandler i Øjeblikket en Sag om to tyske Soldaters
Voldtægt mod en voksen Kvinde.

SPECIELT: 245. Vi har desværre ikke flere af Nr 272. 119 b: Det var for
træffeligt. Det,vi ikke selv bruger, gaar videre - D 9 bedes sætte sig
i Forbindelse med os. “Nogen” vil gerne tale med ham. Navn opgives her
fra. - 409: Alt i Orden.

ORDRET Gengivelse af Rapport fra Tønder: “Tønder Kaserne har i længere
Tid været befolket af lutter Oldinge-graaskæggede, tykvomniede, skaldede,
skrutryggede, indtørrede og henvisnede gamle Mænd. Marcherer de, er Stør
steparten ude af Takt. Kommer de i Cyklekolonner, ser det ud som et Klov
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nenummer i Cirkus.

Hørt paa Gaden: 1.Soldat: Hovr bor du? 2. Soldat, idet han peger over
Skulderen i Retning af Kasernen: Derude i Alderdomshjemmet.

Sønderborgs farligste Stikker, Kommunelærer Arne Petersen, har atter faa
et et Par Ulykker paa Samvittigheden. Hvis han ikke forlader sit “Ar
bejdssted”, undgaar han ikke sin Skæbne.

Fra Sydvestjylland rapporteres flere Anholdelser. Lærer Damkjær Vind og
Repr. Drøhse, Esbjerg, er allerede omtalt. Yderligere nævnes: Repr.
Haahr, Esbjerg, Banearbejder Carl Frederik Madsen, Overportør Chr E Gre
gersen og KUs Formand, Snedker Knud Jensen, alle Esbjerg. Kriminalbetjent
Knud Erik Skovfoged, Ribe, Tømrer Peter Andersen, Esbjerg (taget som Gid
sel i Tjæreborg for den stadigt ikke anholdte Hans Nielsen, hvis øvrige
Familie ogsaa har siddet), og Forretningsbestyrer Knud Ove Hansen, Varde
(Terrænsport).

Fhv Bogtrykker Kaj Olsen, Esbjerg, (“Kaj Pjat”), hvis Lejlighed har været
ude for Attentat, er helt i Tyskernes Sold. De sidste Maaneder har han
ikke turdet bo hjemme.

Der er til Boldesager ved Esbjerg ankommet to store Vogne, fulde af Brev-
duer.

Der næres Frygt for, at der efter Arrestationerne paa Harsdorffsvej er
opdaget et og andet. Manbedes træffe alle Forholdsregler.

6.September saaredes, som omtalt, en Aalborggenser ved en Eksplosion un
der en Bil. Samme Dag saaredes endnu en Mand ved en lignende Eksplosion.
Det var Chauffør Alex Andersen, Sct Mortensgade 14.

op.

Ringkøbing har faaet Ruderne i sin Butik og i sit Hjem knust
Odder er en tysk Lastbil Natten til den 9. blevet sprængt paa
Den var bevogtet, men Vagtmanden var ubevæbnet og blev holdt

En Forretningsmand, der er flygtet fra Horsens til Aabyhøj,~fordi han var
blevet for berygtet, har Natten til 9.ds. faaet en engelsk Haandgranat
ind gennem sit Soveværelsesvindue. Lejligheden raseredes. Hans Hustru
blev lettere saaret.

Nogle Portrætlinser, stjaalet fra en Fotoforretning i Struer, er fundet
hos en tysk Soldat.

Der advares atter mod Social Arbejder Oplysning, der nu til mange Hus
stande har udsendt Indmeldelsesskemaer. Man lokkes med, at man straks vil
blive indbudt til en festlig Aften med Foredrag, Film, gratis Kaffebord
og forskellige morsomme Overraskelser. Den morsomste bliver sikkert at
opdage, hvem Indbyderne egentlig er~

VESTFRONTEN: De Allierede har nu skabt en 250 km bred Front foran Rhin
landet og lange med Mosel, og man venter kun paa Signalet til Storm paa
Siegfriedlinjen. Eupen er besat af amerikanske Tropper, der kom fra Lie
ge. De truer nu Aachen. De første Granater har her ramt tysk Jord. De er
kun 10 miles fra Byen. Dens Befolkning har faaet Ordre til at blive, hvor

En Nazist i
med Sten. I
aaben Gade.
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den er, “selvom Vestvolden skulde blive gennembrudt enkelte Steder”, men
de har Ordre til at ødelægge Byen, hvis de Allierede kommer nærmere, og
til at omdanne Ruinerne til Modstandsreder. Andre amerikanske Afdelinger
er gaaet over Maas ved Maastrecht. Byen Luxembourg er befriet, og der er
Kontakt med de amerikanske Tropper, som støder opefterfra Metz. Endnu en
smal Stribe af Belgien er ikke befriet, og Tyskerne er stadig ved Schel
demundingens nordlige Del, men bortset derfra er hele Belgien frit igen.
Stormiøbet mod selve Tyskland er indledet med en Række uerhørt heftige
Luftangreb mod Flyvepladser, Olieanl~g og Rustningsfabriker. Tyskerne
kæmper uden Panser, og Tropperne er de fordrevne Styrker, der har reddet
sig ud af Frankrig, suppleret op med gamle Mænd, Drenge og friske Tropper
fra Danmark og Norge. Hollandske og belgiske Arbejdere paa de store Jun
ckerværker strejker nu.

ØSTFRONTEN: Russerne har indledet en ny Offensiv mellem Weichsel og San,
direkte mod Slovakiet. Paa den øvrige Front er der Stilhed før Stormen,
men i Øvreschlesien, altsaa paa tysk Jord, raser allerede Partisankampe.
Polske og slovakiske Partisaner angriber Befæstningsarbejderne. En Del
Hitlerjugend er dræbt i disse Kampe. Mod Befæstningslinjen i Østpreussen
hamrer Tusinde russiske Kanoner, og i de sidste 36 Timer har russiske Pa
trul jer opereret i østpreussen.

SYDEUROPA: Kommandanten for den 1O4.Jægerdivision i Grækenland, General
Ludwiger, har indledet Vaabenstilstandsforhandlinger med Marskal Tito,
efter at han har været fuldstændig afskaaret i en Uge. 44 SSfolk er gaaet
ind i Tyrkiet og har ladet sig internere der. I Jugoslavien anerkender
mange tyske Afdelingschefer Tito som Krigsførende og indleder Forhandlin
ger med hani om Overgivelse uden at indhente Billigelse i Tyskland. Fra
Kreta føres Specialister bort i Flyvemaskine, og fra ægæiske Øer flygter
Mandskabet til Tyrkiet. Kun en meget ringe Del af de 350,000 Mand i Syd-
Østeuropa kommer hjem før efter Krigen~

Hitler har ødslet sine Styrker bort. Han har mistet 400,000 Mand i Fran
krig, har 150,000 indespærret ved den franske Kanalkyst, 200000 paa Bal
kan, to Armeer i Rumænien og 300,000 i Baltikum. Hvad han faar hjem fra
Finland og Norge, bliver næppe store Ting I Jugoslavien gaar Kroaterne
nu i stigende Tal over til Tito.Deres Fører, Pavelitsch, skal allerede
være i Forhandlinger. Rumænien, Bulgarien, Grækenland, Randstaterne, Fin
land, det meste af Italien, Frankrig og Belgien er gaaet tabt for Hitler.
Jugoslavien behersker han ikke mere, og han trues i Holland, Danmark,
Czekiet og Ungarn, samtidig med, at selve Tyskland trues i Østpreussen,
Øvreschlesien, Rhinlandet og Østrig.

Det er i disse Dage et Aar siden, Hitler forkyndte for det tyske Folk, at
enGeneralsrevolte i Italien ingenting betød, at noget lignende ikke kunde
ske i Tyskland, og at de allierede Hære stod 1000 km fra Tysklands Græn
ser.

FREDSKUPPET: De Dødsdomme, som rygtevis omtaltes i tyske Kredse Lørdag
Søndag, bekræftedes i Dag til Morgen, idet en Del af Navnene dog er an
dre. Den tidligere tyske Minister von Hassel har været Gesandt i Køben
havn. Forhandlingerne med Tysklands Fjender er foregaaet i Stockholm.

TYSKLAND: Et engelsk Blad skriver: Naziproblemets Løsning og Behandlingen
af Tyskland vil meget snart blive aktuel. Men i 1944 er der ingen af 11-
lusionerne fra 1914 tilbage. Troede vi dengang, at det kun var en bestemt
Kaste, der vilde Krig, saa ved vi nu, at altfbr mange Tyskere hører til

denne Kaste. Enhver Illusion er opgivet, og en ny, grundig Løsning paa
Problemet Tyskalnd kræves. For Fremtiden maa Europa sikre sig mod nye
Krige fra tysk Side.

U-Baadskrigen: Den Maanedlige allierede Rapport om U-Baadskrigen medde
ler, at de allierede har sænket flere U-Baade, end U—Baadene har sænket
Handelsskibe Tyskerne har nu kun Baser i Norge og i Østersøen.

DEN TYSKE FOLKESENDER, hvis Motto er: Hitler har begyndt Krigen. Hitlers
Død vil slutte den”, har bragt et Opraab til Tysklands Bønder om at gem
me Høsten bort. f.Eks hos Arbejdere og mindre Haandværkere, saa de nazi
stiske Røvere ikke kan finde noget og derved skaffe sig Nødforraad til
deres private Krig. En Rustningsarbejder anbefalede sine Kammerater at
forlade Fabrikerne under Flyvervarsel. Hvad nytter forældet Luftskyts,
bemandet med Skolepiger? Gaa hjem til Kone og Børn og ikke i Tilflugts
rum, selv det tykkeste Betonlag holder ikke. Den bedste Luftbeskyttelse
er Sabotage mod alt Arbejde og dermed Fred~

Fra MUnchen meddelte Senderen, at nogle smaa Skolepiger var kommet ind i
et Minefeldt. 6 blev dræbt og 18 saaret.

Senderen hævder, at Tusinder af tyske Soldater gaar over Grænserne til
Spanien, Svejts, Sverige og Tyrkiet, trætte af at kæmpe for en falleret
Fører. Snart vil SSfolkene forgæves løbe rundt med deres Pistoler og ma
ne til Kamp. Ingen hører dem mere.

NORGE: Kun 5 Nordmænd blev reddet fra den minesprængte tyske Damper
“Westphalen”. De beretter, at der var ialt 50 ombord, alle Fanger fra
Fængsler og Koncentrationslejre i Norge. Deriblandt var adskillige kendte
Mænd, en Skibsreder fra Mandal og en Højesteretsadvokat fra Drammen.

Et Medlem af Nasjonal Samling, Ivar Kaspar Knudsen, er blevet skudt ned
paa aaben Gade i Oslo og dræbt. Han var Afdelingschef i Likvidationskon
toret, den Institution, der behandler Likvidering af Ejendom, som hartil
hørt Jøder eller dømte Nordmænd.

FINLAND: Den tyske Koloni har forladt Helsinki. De svenske Udtalelser om
eventuel Evakuering af hele Nordfinland hænger sammen med finske Rygter
om, at man kan faa Viborg og en Del af den karelske Halvø tilbage mod at
afstaa Nordfinland, finsk Lapmarken, muligt ned til den Bane, Russerne
har bygget ind til Salla. Rusland vil dermed komme til at grænse ogsaa
til Norge og Sverige.

“Budstikken” refererer denne Samtale mellem to tyske Soldater og hævder,
at den er autentisk: Du kan tro, vi havde et ordentligt Bombardement i
Kiel forleden. Skilderierne dinglede paa Væggene tre Dage efter - Det er
ingenting mod Berlin. Der røg Hitlerbillederne ud af Vinduerne endnu 8
Dage efter....

Samme Blad meddeler, at den tyske Værnemagt fylder alle Bunkers i Nærhe
den af Læssøesgades Skole, naar der er Luftalarm.

Og endelig citeres fra Budstikken en Oplysning om, at Fuglsølejren er
blevet belagt med 150 russiske Landsforrædere, der har faaet Bordel i
Grosserer Mammens Villa, hvor 5 Piger staar til Disposition for et Hono
rar af 5 Kr pr Stk. De 4 Kr faar Pigen selv, den ene Krone gaar til Ad
ministration
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“Dybbølposten” meddeler, at Riffelsyndikatet har opstillet 10 Drejebænke
etc paa Bøggaardsvej 52, Gentofte.

SIDSTE:

Lørdag Aften har Gestapo foretaget Husundersøgelse hos Viceadmiral Vedel
i hans Villa i Hellerup. Admiralen og hans Familie var ikke hjemme.

I Dansk Papirservietfabrik i Kbhv. er røvet Staalhjelme og Gasmasker.

Anholdt: CBmand Trelde, Hvidkildevej 22.

Meddelelse om Anholdelse af en Mand ved Navn Refsing, Vejle, og senere
Meddelelse om, at Elektriker C M Refsing, Vejle, ikke var hjemme, da Ge
stapo kom, hænger saadan sammen: Man eftersøgte Elektrikeren, og da man
ikke fandt ham, arresterede man hans 17-18 aarige Søn~

Fhv Købmand Chr Erichsen, Løgumkloster, for Tiden tysk Vagtmand i Es
bjerg, har Sort-Børs-Central for Tyskerne. Hans Kone har Damefrisørsalon
for tyske Marinesoldater.

Maskinhandlerne Hans Bohsen sen, og jun., Tønder, tjener for Tiden store
Penge ved at opkøbe eller leje Motorkøretøjer til Værnemagten. De over-
træder en god Portion af Landets Love, og anses iøvrigt for farlige.

En Abonnent i Sverige gør opmærksom paa, at Direktør E Faber,
engang har været nævnt som Medejer af Emdrup Darnpvaskeri. Han
siddet i Vaskeriets Bestyrelse, meddeles det i Brevet- og her
traadt. Nationalt set skal han være o.k.

En Anmodning fra Sverige gaar hermed videre: Hvem skjuler sig under Sig
naturerne “Mustafa”, “Senex”, XX, “Virtus”, “Iagttageren” og “Hubertus”
i Fædrelandet?

“Dybbølposten” oplyser, at Dr.Best fra den britiske charge d’Affaires i
Stockholm fik sendt Bogen “Inside Gestapo”, da han tiltraadte sin Stil
ling i København. I denne engelske Bog omtales Best udførligt

Luftalarmen i Aftes var foranlediget af den hidtil mest omfattende Mine
udlægning i danske Farvande. ~4an mener, den ogsaa har omfattet den botni
ske Bugt. Der er især Spærremeldinger fra Østersøen. Der maa regnes med
store Forsinkelser for al Færgefart.

Bortset herfra er der i Danmark Stilhed for Stormen. Invasionsfrygten
har faaet mange Københavnere til at flytte paa Landet eller til at forla
de den indre By og slaa sig ned hos Familie eller Venner i Villakvarte
rerne, der menes mindre haardt truede. En særlig Flyttebevægelse spores
paa Amager paa Grund af Frygten for tysk Beslaglæggelse af Villaer. Det
synes dog at være en £1isforstaaelse, at Tyskerne vil have Villaerne mel
lem Lufthavnen og Gertsvej... Der synes at være Tale om Geertsens Alle,
som ligger Lufthavnen betydeligt nærmere.

Tyskerne har nu definitivt bestemt sig til at trække alle Centraladmini
stratioskontorer ud af København. De har besluttet at installere Embeds
mændene paa Kystens Badehoteller. Efter at Rungsted Badehotel er afbrændt
af Sabotører kommer de Embedsmænd, som skal holde Kontakten mellem Køben
havn og Bests Hovedkvarter i Aabenraa antagelig til at bo i Skodsborg.
Det er ikke blot Paris, som har skræmt de tyske Civilembedsmænd. Ogsaa
Erfaringerne fra andre franske Byer, fra Polen og fra Rumænien virker
skræmmende. Befolkningen har simpelthen~udryddet alle de tyske Embeds
mænd, man kunde faa fat paa~

“Fædrelandet”s Medarbejdere er blevet smittet af den almindelige Rædsel.
De har krævet 4 Mdrs Gage forud, og da de ikke fik Pengene straks, gjor
de de forleden Oprør og nedlagde Arbejdet. Det lykkedes dem at faa Penge
ne, saa de har noget at staa imod med. Helge Bangsted er rejst til Jyl
land, paa Dr.Bests udtrykkelige Ønske. Rejsen fremskyndedes af en direkte
Henvendelse fra Best, der frygtede, at det vilde blive forsent, hvis Bang-
sted blev i Byen til Mandag, den Dag, han havde bestemt for Afrejsen~

Det er egnet til at vække alemindelig Jubel i Landet, at en Række køben
havnske Nazister har søgt Tilflugt i den pigtraadshegnede Horserødlejr.
Man kan vanskeligt frigøre sig for den Fornemmelse, at Jeppe hermed fri
villigter gaaet i Kassen.

Den “Invasionsflaade”, som sigtedes i Skagerak i Forgaars Aftes, er ikke
kommet nærmere. Det kan kun have drejet sig om Recognosceringsfartøjer.

Der gaar Rygter om, at Tyskerne vil rønime øerne og koncentrJre Forsvaret
om Jylland. Deres Forberedelser paa Fyn tyder ikke paa det. Alt peger i
Retning af, at man vil koncentrere i det mindste en Division i Trekanten
Odense-Kerteminde-Nyborg. Tyskerne har i Odense be≤at en Mængde Lokaler,
endog Statens civile Luftværns. De har indtil i Dag beslaglagt Giersings
Realskole, Omnibusselskabets Garage og Odd Fellowlogen paa Hunderupvej.
Sct Hans Skole, Bolbro Skole og Holsedoreskolen er i Fare. De to første
Steder har Luftværnet Hjælpestationer.

Den Mand, som skød Barbermester August Louis Sponholtz, Holsteinsgade 28,
talte Dansk med tysk Akcent. Sponholtz var en god dansk Mand, som har
siddet i Horserødlejren, fordi han hjalp Flygtninge til Sverige. Mordet
er ~learingmord, antagelig for Kiemer. Hævnen for Louis Sillernann kan
endnu ventes. Drabet paa Sillemann har vakt almindelig Opmræksomhed og
saa udenfor Danmark. Det omtales saaledes i general forces Program alle
rede i Gaar Kl 13.

Ry Nørskov,
har kun
er han fra-
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Allerede Kl 11 i Gaar forsøgte Nazisterne at hævne Sillemann. Man paa
greb udenfor PoHtigaarden to mistænkelige Personer, som i et Par Timer
havde staaet ved Porten. De var begge bevæbnet med Pistol, og den ene
havde tillige en Haandgranat. Tyskerne har endnu ikke forlangt dem udle
veret, og man venter gennem dem og en Mand, der anholdtes allerede for 5
Dage siden, at kunne faa opklaret en Del Mord og andre Forbrydelser.

I Odense forsøgte Nazisterne i Aftes Clearingmord. De saarede Forstande
ren for Teknisk Skole, den 43 aarige Lars Chr.Lomholdt, meget alvorligt,
men der er gode Chancer for, at han overlever Attentatet. Lomholdt har
selv kunnet give Politiet Forklaring. Han siger, at han kom spadserende
fra Teknisk Skole til sit Hjem Læssøegade 204 ved 20,30 Tiden i Aftes.
To Mænd, som havde staaet skjult bag hans Havehæk, traadte frem ogspurg
te: Er det Forstander Lomholdt? Han svarede: Ja~ og i næste Nu skød Mæn
dene. Lomholdt har faaet et Skud i Lungen og eet i Halsen. Mændene havde
tidligere paa Aftenen ringet paa hans Dør for at komme til at tale med
ham. De fik at vide, at han ikke var hjemme, og har saa stillet sig paa
Lur.

Grønlandsforskeren Einar Mikkelsen har maattet bringe sig i Sikkerhed i
Sverige. Man regner med, at han vil fortsætte via Amerika til Grønland.

Departementschef Wilckes Flugt har vakt almindelig Opsigt, ogsaa i Kred
se, der staar det nationale Arbejde fjernt og vurderer det som Knald for
Knaldets Skyld

Der har været en Del Hold up i Gaar. I Skotøjsfabriken, Lars Bjørnsstræ
de 7, røvedes 4 Par Ridestøvler, Nazismag~ I Aftes fik Politiet anonym
Opringning om, at to Mænd var ved at fylde Benzin fra Tanken ved Dybbøls—
broen over i en Tankvogn fra DDpa. Gerningsmændene forsvandt, men Politi
et beholdt Tankvognen. Paa Tankstationen ved Frederikssundsvejen i Balle
rup røvedes derimod ved vellykket Hold-up 400 Liter Benzin. I Daells Va
rehus røvedes 15 Staalhjelme, 8 Gasmasker og 15 økser, i Klem og KrUgers
Klædefabrik i Emdrup 12 Staalhjelme og 6 Gasmasker, paa Gentogte Amtssy
gehus 25-30 CBkapper, 15 Staalhjelme og nogle Karabinkroge, og endelig
blev der fra Vagten ved Kamstrup Transformatorstation taget 2 Tromlepi
stoler. I Gasmotorfabriken Vegamo paa Nygaardsvej mislykkedes et Hold up,
fordi Vagterne simpelthen ikke havde Vaaben

Mellem Rudkøbing og Spodsbjerg er der ved Skrøbelev savet 4 tyske Tele
fonmaster og 4 Hjælpemaster over, Ledningerne var klippet itu.

I de sidste Dage er der desuden taget Vaaben eller Udrustning fra CBere
i Skovshoved Kirketaarn, paa Hendriksholm Skole i Rødovre, fra en Vagt
paa Orla Lehmannsvej paa~ Frederiksberg. Fra Vagterne paa Georg Andersens
Maskinfabrik i Søborg, Observationsposten paa Dyssegaardsskolen. Indeha
veren af Røde Vejrmølle Kro i Glostrup er ogsaa blevet afvæbnet. Under
Afvæbningsforsøg overfor Politibetjent Harry Damkilde, Odense-der var u
bevæbnet-blev den ene Revolvermand genkendt. Han er sammen med en Kamme
rat blevet anholdt af dansk Politi. De nægter begge.

Idet Henstillingen om at holde sig fra Politiets Vaaben gentages, gøres
der opmærksom paa, at det heller ikke er korrekt at tage Forbindsager.
Det har vakt Harme paa B & W, at de Mænd, som forleden hentede Hjælme
etc, ogsaa tog Forbindstoffer. De maa kunne skaffes paa anden Vis.

Under Episoden hos B & W kom det til et pudsigt Optrin. En Kleinsmed, der
ikke havde opdaget Revolvermændene, passerede Kontrolvagten, som var
holdt op, og stak et Rør ind til ham, idet han sagde: Puf Puf. Der røg
du~ I det samme kom en Mand slæbende med Staalhjelme. Han sagde til
Klejnsmeden: Tag et Nap med Klejnsmeden følte sin faglige Ære berørt, og
svarede: “Tror de, jeg er Arbejdsmand” Men der kom Fart i ham, da han
pludselig opdagede Revolvere i Nærheden....

For en Ugestid siden skød en tysk Vagtpost ved Oddesundbroen en dansk Ar
bejder fra Bjerregrav ved Randers. Arbejderen og Vagtmanden brødes for
Spøg og havde fat i hver sin Ende af Geværet, Arbejderen desværre i den
forkerte. Han døde paa Vej til Sygehuset. Da Manden skulde begraves paa
sin Hjemegn, blev han fulgt af de lokale Værnemagere. En Mand fra Struer,
Brygger Poul Sørensen kørte Droskekørsel med sin Lastbil for en anden
Mand, Organisations Todt-Ingeniøren Myhre hos Entreprenør Carlsen, der
bygger Bunkers ved Oddesundbroen. Efter at have sat Myhre og nogle andre
Passagerer af, kørte Poul Sørensen ind foran et Motortog paa Viborg-Faar
husjernbanen. Bilen knustes og han fik aabent Kraniebrud.

Fra Entreprenør Laur.M Jensens Kontor paa Thim Kro, der er besat og be
boet af Tyskere, er der 9/9 om Aftener~ røvet en Del Papirer. Der var ef
terladt en skriftlig Besked: Tak for Papirerne. Vi maatte selv tage dem.
“De frie Danske”.

Sognefogederne i Sydjylland har , efter Justitsministeriets bg Rigspoli
tiets Raad, nægtet at yde Tyskerne Assistance med Udskrivning af Landmænd
til Hoveriarbejde under Befæstningsarbejdet. De har nu alle faaet en
Skrivelse, der i Oversættelse lyder: “Paa Grundlag af en Skrivelse fra
det tyske Riges Befuldmægtigede af 4/9 1944 til det danske Udenrigsmini
sterium bliver det paalagt Dem til Gunst for den tyske Værnemagt i brug-
bar Stand og ufortøvet efter Modtagelsen af denne Ordre at stille til
Disposition... .Køretøjer og ... Heste. Beslaglæggelsen varer indtil 4 U
ger. I den Tid maa De afstaa fra samtlige andre Dispositioner desangaaen
de.” Det er Meningen, at disse Skrivelser skal sendes til Egnens Landmænd
efter nærmere Regler. Sognefogederne har alle nægtet at medvirke til Be
slaglæggelserne. Uanset Konsekvenserne.

Natten til lO.ds. er der anrettet en Del Skade i et Horsen~-Cykleværk
sted, som reparerer Motorcykler for Tyskerne.

Der advares imod Kontorist Kurt Keler Rasmussen, f. 24.12.22. i Horsens.
Han bor Willemoesgade 63 III hos Fru Bloch. Er ansat ved S.S.Uscha.-Har
dy Johannes Hermann, Tjener, f. 9/1 1912 i Odense, boende Lybækgade 10 V,
Frivillig i Waffen SS og imod Ronald Vagner Jens Peder Gregersen Holm, f.
6.6.14., boende Sundvedsgade 32 L, Chauffør, arbejder for det tyske Sik
kerhedspol iti.

Der advares imod Opsynsmand Christiansen i Olaf Poulsens Mindestuer i
Fredensborg. Han er Nazist og indlader sig gerne i “fordomsfri” Samtaler
med Publikum. Da man skriver sit Navn og sin Adresse i Mindestuernes Gæ
stebog kan hans Viden være farlig. Ti stillet

Den Mulighed, at Bestyrelsen anskaffede en anden Opsynsmand, er vel og
saa til Stede
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Specielt: 133. Brevet er modtaget. De skal høre nærmere, 219: Vi siger
Tak til:

Den tyske Desertør Walther Ennen, som myrdede fhv Købmand Dilling i Brø
rup, har nu aflagt fuld Tilstaaelse. Han vil blive dømt ved tysk Krigs
ret og enten skudt eller overført til Gestapo.

Det viste sig, at Politiassistent Sillemann havde ikke mindre end tre Pi
stoler paa sig. Han fik ikke Tid til at bruge nogen af dem. Han vil blive
mindet som et af de grelleste Eksempler paa en dansk Embedsmand, der un
der Besættelsen sveg sin Pligt, og i Politiets Rækker vil Navnet Sille
mann have Judasklang.

Under Mineringen af de danske Farvande i Nat er en allieret Bombemaskine
styrtetned saa uheldigt, at den har ramt et Parcellisthus, hvis Beboere,
et Ægtepar og tre Børn, dræbtes. Begivenheden omtales antagelig i Dags
pressen.

Det vil sikkert interessere Resterne af den saakaldte Politigruppe at er
fare, at Informations Redaktør ligger inde med en Dynge Papirer. De hand
ler bl.a. om Samtaler paa Fædrelandets Kontor mellem Erik V Petersen,
Jørgen Knuth, Munck, Skanderborg, H C Bryld etc. En Karakterbog udarbej
det af Jørgen Knuth, 14.9.1940 er saaledes ganske pudsig Læsning nu:

Her skal citeres: “Thune Jacobsen. Vendekaabe. Kan ikke lide Systemet,
men sympatiserer vist ikke med os.”,”Begtrup Hansen. Korrekt Embedsmand.
Vist uskadelig. Tjener den siddende Magt til hver Tid”.”Pk.Laursen. Rød,
Pk.Stavnstrup Rød, Pi.Arthur DahlVindbeutel. Kommet frem ved de røde. U
duelig, rød.”,”Pi.von Magius. Rød. Storsnudet Embedsmand, der troer, at
Folket er til for hans Skyld”. Padv.Krenchel. En skadelig Person for os.
Leder det politiske Politi under Rigspolitiet, maa straks fjernes.”Pd.
Stamrn. Omtale unødvendig. Bør omgaaende fjernes. Drikkebroder med Syste
mets Mænd. Uduelig”. “Færdelschef Bach. Korrekt gammel Embedsmand. Dyg
tig. Under daarlig Indflydelse af Cederquist. Har af Embedsiver skadet
os. Kan gaa med Pension”.”pk.Søeborg, St.2: Jøde. Dum og hoven. Daarlig
Politimand. Bør straks fjernes”.”Pk Reindel, St 8. Rød, daarlig Politi
mand. Imod os. Dum”.”Pk Bøgholm Larsen St 9 Rød. Taler beskidt om os. U
brugelig Politimand, udnævnt af de røde”.”Ejvind Larsen. Fjende af os.
Rød. Bør straks fjernes”. Ka.Odmar. Rød. Skadelig. “Pk.Bjerring. Rød.
Skadelig. Forfølger os. “Pk Andst. Meget farlig rød. Bør straks fjernes.
Hele hans Afdeling bør fjernes”. “padv.Lotinge. Jøde. Rød. Haaner os,
hvor han kan. Bør omgaaende fjernes. 13 Larsen. Dum. Doven, hoven og rød.
“I 4.Arbøl. Koketterer med vore Ideer. Kan vindes.

Karakterbogen slutter “Som du ser mange hyggelige Fyre, som i Aarenes Løb
har generet og forfulgt os, der havde den national-socilistiske Tro.
Snart kommer Dagen, hvor de maa vige Pladsen for denne Tros Bekendere.
Dansk Front:

I Papirerne findes ogsaa en Bopælsliste for alt Personale i Afdeling D,
en Oversigt over hele Politiets Organisation, en Liste over Officerer af
Hæren, inddelt efter, om de er gunstigt stemt eller ej. Rapport over for
skellige Møder, Oplysninger om en Række Personer o.s.v. Papirerne inder
holder ogsaa interessante Oplysninger om E.Pontoppidan, Carlis Hansen
etc. Vi skal vende tilbage til dem senere, denne lille Mundsmag har sik
kert skærpet Appetitten i hvert Fald hos Politiet. Ach, ja, es waren
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schöne Zeiten, Carlos....

Anholdt af Gestapo: Student Erik Trolde, Hvidkildevej 22 (omtalt som CB),
Jens Bøggild, Gothersgade, Kontorassistent Karl Flander, Gi Kongevej,
Kontorist Jan Dupont, Sigerstedgade 15, Elev Svend Petersen, Stenstrups
Alle 5, Former Leo Nielsen, Sct Knudsvej 37, Student Leif Møller-Søren
sen, BUlowsvej 13. Kontorist Willy Elander, Gl Kongevej 25, Elektromeka
niker Jørgen Lytgen Pedersen, Nyhavn 42 A, Bager Lindegaard, Julius Va
lentinersvej 8, Landarbejder Ceslav Kr011, Holbæk, Ingeniør Preben Lok
Lindblad, Ordrup Jagtvej 54, Karl Hofflund, Dragør.

Fra Vestre er løsladt H C Heltberg og enkelte andre fra den polske Sag,
deriblandt en Polak og en Mand af polsk Afstamning.

VESTFRONTEN: De allierede har skabt en samlet Front fra Kanalen ved
Scheldes Munding til Grænsen af Schweiz. Nogle Steder langs denne Front
gennemfører Tyskerne haarde Modangreb, saaledes mellem Nancy og Toul,
hvor de bestræber sig for at hindre de allierede i at lukke for den tyske
Sydhær. Det er lykkedes Tyskerne at trænge nogle enkelte Styrker tilbage
over Mosel. Den amerikanske Armé er gaaet fra Luxembourg i stik østlig
Retning og er ved Trier naaet 8 km ind ,paa tysk Territorium. Kampen ud
vikler sig til Gunst for Amerikanerne. De nye Feitbefæstninger tromles
ned. Amerikanerne søger at naa frem til Jernbanen Køln-Trier. Ved Albert
Kanalen kan de allierede Brohoveder nu ikke udslettes af Tyskerne, der
kaster Tropper fra Danmark og Holland imod dem. Englænderne har taget
Eindhoven ved Scheldemundingen og er paa Vej mod Nord. I Brest er Tysker
ne trængt tilbage til den gamle Bydel, Angrebet paa le Havre fortsættes
til Lands, fra Vandet og fra Luften. Den belgiske Kyst er næsten renset
for Tyskere.

Forholdene bag Siegfried-Linjen i Trekanten MUnchen Gladbach-Køln-Aachen
ligner nu de Tilstande, som Tyskerne oplevede i Nordmandiet. Der er fuld
stændig allieret Luftoverlegenhed. De allierede Maskiner angriber over
alt. Vejene er livsfarlige at færdes paa. Raket-Jagere angriber alt, som
bevæger sig. Der er ingen tyske Jagere oppe. Tropper kan ikke transporte
res om Dagen, og om Natten kaster de allierede Flyvere Lysbomber. Civil-
befolkningen er bogstavelig talt under Jorden. Skansearbejderne lider me
get store Tab og fylder Reservelazaretterne. At forlade Arbejdet straffes
som Faneflugt. Der arbejdes uden Arbejdsklæder, og det civUe Tøj hænger
i Laser. Skoene kan ikke staa for den stadige Regn. Mange bliver syge af
at have vaade Fødder ustandseligt. Forældrene søger at faa deres Børn
Hjem fra Evakueringslejrene, idet de frygter for at blive skilt fra dem,
naar Fronten rykker nærmere Berlin.

ØSTFRONTEN: Russerne har taget Krosno, 30 km fra Slovakiets Grænse. Byen
skiftede Indehaver 5 Gange. Tyskerne sætter ind med Modangreb, idet de
for enhver Pris vil hindre en Forening mellem Russerne og de oprørske
Czekoslovaker. Ved Warszawa trænger Russerne frem, og der er Offensiv paa
Narevfronten.

SYDFRONTEN: I Bulgarien og Rumænien er nu tre store russiske Armeer para
te til at støde mod Budapest og Wien. Over Karpaterne trænger Rumænere
og Russere stadigt frem. Tito har faaet Forstærkning af russiske Fald
skærmstropper. Strækningerne Belgrad-Ungarn og Belgrad-Agram er afskaa
ret, saa Ringen nu er sluttet om alle tyske Tropper paa Balkan. Metalvær
kerne forlades af Arbejderne. I Linz har Tyskerne arresteret fordægtige
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Personer, som menes at være kommet med Baad ad Donau.

KUP-Processen. I Gestapokredse erklærer man, at den sidste Kupproces med
7 Dødsdomme bliver den sidste offentlige Proces i denne Sag. Særligt of
fentlig har den nu ikke været, for det er 10-12 Dage siden, Grev Hell
dorff blev hængt i Politipræsidiets Gaard, altsaa paa sit eget Arbejds
sted. Man regner i tyske Oppositionskredse, at Kupforøsget har kostet 300
højtstaaende Officerer og Embedsmænd Livet, blandt dem General von StUlp
nagel, General von Kluge (der officielt er død af et Hjerteslag), den
tidligere Generalstabschef Zeitzler, Generaloberst Fromm, Admiral Shnie
windt. Man leder stadigt efter Artillerigeneral Fritz Lindemann, SS Ober
gruppenfUhrer Nebe, Major der Polizei Ditter von Dittersdorf og endnu
flere. Enkelte implicerede siges at have saa høje Stillinger, at man ikke
tør arrestere dem.

LUFTSLAGET: Ved Luftslaget om Tyskland i Gaar blev 11 Fabriker til Frem
stilling af syntetisk Benzin og en Række Rustningsfabriker totalt øde
lagt. Tyske Flyvere skal fremtidig over tysk Territorium benytte bestem
te Ruter. Grunden er den, at man kun her kan yde dem Jagerhjælp og Støt
te fra Flakskytset, efter at de allierede Jager fra nye Baser behersker
hele Luftrummet over Tyskland.

TYSK HARME: Selv de sløveste Tyskere er blevet rasende over Afsløringer
om, at høje SSfolk benytter tvangsudskreven Arbejdskraft til Bygning af
Luksusvillaer. SSBrigadefUhrer Keilhaus bygger saaledes ved Berlin en
Villa med 6 Badeværelser, Svømmebad med Højfjeldssol og 12 Gæsteværelser.
Staten betaler, og Arbejdet udføres af Haandværkere, som er tvangsud
s krevne

ØSTRIG: Hull har udtalt, at Tiden snart er inde for det østrigske Folk
til at rejse sig. News Cronicle skriver, at Wien som Paris er en Del af
Civilisationens Arv.

INVASIONSPLANERNE. Fra Bruxelles har de britiske Blade nu modtaget Be
kræftelse paa, hvad tyske Desertører tidligere har forklaret bl.a. her i
Landet (omtalt af os); at Tyskerne Efteraaret 1940 foretoget mislykket
Invasionsforsøg mod England. Det blev slaaet sønder i Kanalen, bLa, ved
Hjælp af brændende Olie. 1942 opgav Tyskerne en Invasionsplan efter at
have foretaget mislykkede Manøvrer ved de hollandske Øer (Den mislykkede
Invasion har selvsagt været kendt i visse Kredse i England, men man har
bevaret Oplysningerne som militære Hemmeligheder).

158

SLUT.

Tyskerne gaar nu i deres Angst for Invasion i Danmark saa vidt, at de er
begyndt at fjerne Skiltene paa Hovedvejene. Arbejdet er begyndt ved Vor
dingborg. Med een Dags Varsel har de nu i København beslaglagt Turistho—
tellet, Palace Hotel, Hotel Terminus pg Pension Vestersøhus. De danske
Gæster blev sat paa Gaden, og Hotelpersonalet truedes med Koncentrations
lejr, hvis nogen forlod Arbejdet. Truslen menes at ville sikre en god Be
tjening, og den er billigere end Drikkepengesystemet, som Tyskerne aldrig
har yndet. Man vil nu samle alle de Tyskere, som maa forblive i Køben
havn, indenfor et Omraade, der afgrænses af Linierne mellem Vesterport
Vestersøhus-Shelihuset-Dagmarhus-Palace Hotel-Terminus-Vesterport.(Undta
gen er kun Kasernerne).

Den tyske Militærafdeling, som Natten til Søndag ankom til Skagen, viser
sig at være en Torpedorytter-Afdeling fra Frankrig, bestaaende af unge
Selvmordskandidater, som er fanatiske nok til at løbe Risikoen ved at an
gribe med Eenmandstorpedoerne. Den er dog straks blevet fordelt langs
Strækningen Frederikshavn-Sæby Hals, idet den ikke kan operere mellem
Skagen og Frederikshavn paa Grund af Minefelterne. Det havde man glemt i
første Omgang. Den tyske Organisation er i det hele fremragend& Saaledes
sendte man forleden Materiel fra Frederikshavn til Aalborg via Sæby. Næ
ste Dag kom det retur via Hjørring. BebQerne i Skagen har faaet Besked
paa, at der nu ligger et Minefelt, 400 Meter bredt og 2~ km langt, Nord
og Vest for Byen. Der arbejdes febrilsk paa Befæstningerne Vest for Ska
gen By, mens Befæstningsarbejderne paa Grenen synes afsluttet.

I Jernbanekredse forlyder det, at Knutzen vil sende 80 Mand til Jylland
for at hjælpe til med Afviklingen af den tyske Godstogstrafik. I saa Fald
bryder han sit Løfte til Jernbaneforbundet. Det kniber iøvrigt Jernbane-
folk at forstaa og tale Tysk. I Jylland maa de tyske Jernbanefolk paa de
mindre Stationer saaledes ofte rejse til nærmeste større Station for at
faa Forklaring paa Toggangen...

I Odense har Borgmesteren og Politimesteren forhandlet med de lokale Ty
skere om Beslaglæggelserne af Bygninger. Det saa ud til, at man overhove
det ikke kunde opretholde Skolegangen i Odense. Tyskerne har nu lovet at
opgive Korsløkkeskolen og een Etage i Munkebjergskolen, ligesom de giver
Afkald paa Bolbroskolen. De vil saa se sig om efter andre, egnede Loka
ler. Ogsaa den kommunale Omnibusgarage har de rømmet. Der har ikke forud
for Beslaglæggelserne været ført Forhandlinger. Tyskerne tog~selv. Besty
reren af Giersings Realskole paa Nonnebakken opdagede saaled’es først, at
hans Skole var taget, da han om Morgenen saa, at tyske Soldater bar Møb
lerne bort, tog Døre af etc. De spurgte ham, hvor han vilde have Møbler
ne hen Hele Luftbeskyttelsesordningen i Odense er faldet sammen, da Sko
lerne var udset til Lazaretter. I Byens Omegn er beslaglagt Paarup Skole
og Forsamlingshus, Stige Skole, Aasum Forsamlingshus etc. I flere Gaarde
har Tyskerne taget Staldene til deres HesteFlere Steder har Landmændene
faaet Ordre til at Markerne ikke mere maa pløjes op i Aar! Der er mod
stridende Meldinger om, hvorlænge Indkvarteringen skal vare. Nogle Ty
skere siger “Nogle Dage”, mens andre lader forstaa, at det er Rekrutter,
som skal uddannes her. Atter andre Meldinger gaar ud paa, at den Divi
sion, som er begyndt at ankomme til Odense, kommer direkte fra Frankrig.
Paa Flyvepladsen ved Lunde-Beldringe er der sat ekstra Fart paa Arbejdet.
Arbejderne er meget nervøse-en Nervøsitet, som gav sig tydelige Udslag
den Dag, Odense strejkede efter Mordet paa Fabrikant Nyquist. Da turde
Arbejderne ikke komme hjem med hverken Biler eller Tog, De gik hjem og
sneg sig ind i Byen enkeltvis ad Omvejef
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I København har Tyskerne efter langvarige Forhandlinger opgivet at be—
slaglægge Arbejdsmændenes Hus i Nyropsgade ved Siden af Shellhuset. Der
imod tager de den 20.ds. Akademisk Kursus. Rømningen af Kontorer fortsæt
tes iøvrigt, og der brændes stadig Papirer, bl.a. i den særlige Forbræn
dingsovn i Dagmarhus, installeret af Tyskerne. Mandag og Tirsdag kunde
man paa Vesterbrogade iagttage talrige Vogne, som med korte Mellemrum
kørte i Retningen Godsbanegaarden, Det var baade tyske Trænvogne af Præ
rietypen og almindelige aabne, danske Fragtmandsvogne, begge Slags med
Hesteforspand. Ved Siden af de tyske og danske Kuske sad en sværtbevæb
net, hjelmprydet Soldat. Folk blev staaende langs Fortovene og saa efter
Vognene, og der faldt mange drøje Bemærkninger. Hvad Asfaltens Cowboys,
som sværmede langs Vogntoget sagde til de danske Kuske, egner sig desvær
re ikke til skriftlig Gengivelse, men saftigt og rammende var det Noget
af det mildeste var: Naar du kommer hjem, maa du be din Kone afluse dig:
og “Pas paa, naar du kommer om Hjørnet, for der staar Frihedsraadet med,
hvad der hører til for at vende R.... i Vejret paa Folk af din Slags:

Tysktalende romersk-katolske Præster i Danmark faar for Tiden talrige An
modninger om at tage tyske katolske Officerer og Soldater til Skrifte,
naar de passerer Danmark paa Gennemrejse. Antallet af katolske Menighe
der i Norge og Finland er meget ringe, og mange af disse Militærpersoner
har derfor i længere Tid ikke kunnet tilfredsstille deres religiøse Trang.
Anmodningerne om Skriftemaal kommer paa alle Tider af Døgnet og imødekom
mes saavidt muligt-efter de for Sygdomstilfælde gældende Regler. Troende
tyske Katoliker i Hitlers Tjeneste under deres Skæbne og kæm
per med ofte gribende Sjælekvaler.

Formanden for det tyske Handelskammer i Danmark, Tyskernes førende Han
delsspion Grosserer H Danielsen, Charlottenlund, er sammen med sin Frue
rejst til Jylland, medførende Hakke, Skovl og Spade. Det saa ikke ud til
at more ham.

-En kvindelig Beboer i Sdr Alle i Aarhus, hvis Lejlighed er blevet be
slaglagt af Tyskerne, spurgte den Tysker, der satte hende paa Gaden, hvor
hun skulde tage hen. Han trak en List op af Lommen, kiggede paa den og
foreslog hende saa at tage til det Sted, hun havde opgivet som Tilflugts
sted, da hun i sin Tid paa Folketællingsskemaet udfyldte Evakueringsru—
bri ken

-Foruden den SS-Mand som blev skudt i Gaar paa en Sporvogn paa Vesterbro
gade, blev, omtrent paa samme Sted, endnu en Tysker skudt i Gaar. Det
skete ved 20 Tiden. Der affyredes Skud mod en tysk Obergefreiter, som
dræbtes paa Stedet, og med en civil Dansker, Kaj Heinrich Sindt, Eng
landsvej 8 B II, som ramtes i Maven. Det forlød til Morgen, at ogsaa han
var død- Om Gerningsmændene ved man intet.

-I Holbergsgade blev Oberfeldwebel Georg Franke, Feldpostnr 43212 C i
Gaar overfaldet og afvæbnet. Gerningsmændene, tre unge Mænd, forsvandt.

-Bryggeriarbejder Hans Chr Hansen, Turesensgade 13 A I blev i Aftes over
faldet af to bevæbnede Mænd, der trængte ind i hans Lejlighed. Det lykke
des ham at afvæbne den ene, hvorefter begge flygtede. Hansen har skrevet
Kontrakt om Arbejde i Tyskland, men er blevet hjemme, og han mener, Over
faldet er sket af denGrund.

Ingeniør 0 S Schmidt, i hvis Kontorer Park Alle .9 i Aarjis, der udbrød
Ildebrand efter Bombeeksplosion Natten til Mandag, er som Leder af Vulcan

og Universalfabrikerne en af de mest kendte Værnemagere i Aarhus. Først
brændte Fabrikerne i Fredensgade, derefter de ny Fabrikanlæg paa Trøjborg
og nu altsaa Kontorlokalerne.

-Skønt Tyskerne officielt har meddelt, at Politimestrene Brix og Marten
sen-larsen er genindtraadt i deres Stillinger efter Løsladelse, er det
i Virkeligheden forbudt dem begge at fungere. De deler her Skæbne med Po
litimester Hoeck.

-Der var atter i Gaar en Mængde hold up. 8 bevæbnede Mænd tog fra Stads
ingeniørens Plads i Haraldsgade 2 Vogne, tilhørende Rydningstjenesten.
5 Mænd tog fra Vagten i Dansk Skotøjsindustri, Heimdalsgade 14-16, 2
Tromlepistoler, 10 Patroner, Passerkort og grønne Armbind. Fra CB Statio
nen tog en halv Snes Mænd Uniformsgenstande, Stave, Gasmasker, Hjælnie og
Kapper. Hos Seifert, Ny Østergade 15, røvede 6 Mænd alt Luftværnsudstyr:
9 Gasmasker, 9 Staalhjelme, nogle Bælter og 3 økser. Fra Vagterne Maskin
fabriken Lindholm, Ørnevek 69, røvedes 2 Tromlepistoler, fra Færdelspoli—
tiets Motorkontor en Del Numerplader. Det vagthavende Personale blev lok
ket bort ved falsk Melding om Færdelsuheld paa Amager -15 til 20 bevæb
ned Mænd har, viser det sig nu, været paa Færde paa Gasmotorfabriken Vo
gamo i Gaar Morges. Vagten hævder, at Mændene arbejdede med et aller an
det paa Fabriken fra 3,30 til Klokken c~ 6. De tog en Lastbil med tyske
Numerplader, nogle danske Numerplader og et Jagtgevær, og de stak Ild paa
to tyske Biler, som brændte helt - Chauffør Sofus Vilh.Andersen, Sdr Bou
levard, har været holdt op paa Strandvejen, hvor to Mænd Klokken 22,45
tog hans Bil. De meddelte ham, at han intet maatte anmelde før Klokken
1,15. Til den Tid vilde han faa sin Vogn igen. Præcis paa Klokkeslettet
blev der ringet fra Holdepladsen, at Vognen stod ved Jagtvej-Tagensvej-
krydset. Han hentede den der og anmeldte det derefter. - Den i Dagspres
sen omtalte Episode med en Chauffør, der blev kørt rundt, gemt under en
Presenning, staar i Forbindelse med Røveriet af 400 Liter Benzin fra Tan
ken i Ballerup - De Mænd, som Politiet tog med fra Tanken ved Dybbølsbro
en, var kun Vidner, Rygterne om anholdte Sabotører har intet paa sig.

Smaating: Paa Italiensvej er afsløret en specielt tysk sort Børs: -En
dansk Dame anholdtes i Aftes i den indre By, fordi hun raabte Svinehund
efter, en tysk Officer-Damefrisør Marie Tomdrup, Provstevej 2 C, Kbhv, har
faaet sine Ruder knust, fordi hun har tyske Soldater mellem ~~ine Kunder-
Folketingsmand Einar Jørgensen blev i Gaar reddet af dansk Pbliti. Der
var set mystiske Motorvogne med mange Mænd nær hans Ejendom i Glostrup.
Det har antagelig været fhv Partifæller, der vilde tale med ham. De for
svandt, da Politiet kom. -Læge Leidersdorff, Søgaardsvej 4 B i Gentofte
mistedelids. om Formiddagen sin Bil, som bevæbnede Mænd tog, da han kørte
den ud af Garagen. -Der har været mislykket Forsøg paa at afvæbne en Po
litibetjent i Hillerød. Gerningsmændene blev senere anholdt. Det har, ef
ter en tilsvarende Episode i Odense, vist sig, at Gerningsmændene var
ganske unge Mennesker uden Forbindelse med illegalt Arbejde. Parolen om
at lade Politiets Vaaben i Fred gælder stadig. Politiet bør med alle Mid
ler slaa disse Forsøg paa Afvæbning ned: - En tysk Soldat har i en Lej
lighed i Vordingborg lO.ds. forøvet Hærværk. Bl.a. hældte han Syltetøjet
ud over Møblerne og knuste Porcelænet og de mere spinkle Møbler. Lidt se
nere brød han ind i en anden Lejlighed, hvor han satte sig til at spille
paa Klaver: Han er ikke fanget - De to Kosakker, som huserede i Rold Skov
efter at have forøvet Voldtægt i Skørping, er blevet fanget af Tyskerne.
- Der er stadig ingen Anmeldelse om forsvundne i Aalborg efter de to my

stiske Tilfangetagelser paa Gaden. Antagelig er de Fangne tyske Desertø—
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SPECIELT: 48. Tak for Indberetningen. Opfordringen skyldtes, at man fryg
tede Misbrug. Hævdedes set paa Skovtur: Næppe noget at gøre nu. - 102:
Kom Kl.2O. 127: Meldingen lyder utrolig. Undersøges nærmere. 218: Fuld
stændig enig. Liste med Begrundelser under Udarbejdelse - 49: Tallet 3
angiver kun Antal Ekspl. 50 modtaget. Tak~ — 278: Brevet modtaget. Adrs.
ændret. Tak:

Tyskerne mener, at de har opklaret Snog-Christensens Bortførelse! Ingen
tvivler om, at de vilde kunne opklare den, men følgende Opklaring kan dog
næppe akcepteres. Gestapo har anholdt Frugtavler Marius Jensen og hans
Hustru Botilde, begge fra Sandbjerg, deres Chauffør Sv.Kr Larsen, pens.
Oberst Aksel Martin Poulsen, Eskebjerg og Oberstens Bestyrer, Sv.H.Niel
sen. Alle sidder i Vestre, sigtet for at have skjult Sabotører. I Ober—
stens Garage er fundet en mørkeblaa Opel Kaptajn,tilh.Frugtavleren. Ty
skerne mener, at det er næsten givet, at Snog Christensen er blevet bort
ført i denne Vogn.

-Fru Tove Hansen, Gjerup paa Thistedegnen, blev ll.ds. overfaldet af en
tysk Soldat, mens hun var ved at lægge sine Børn i Seng. Han forsøgte
Voldtægt, men saas kort efter flygte fra Gaarden i højst medtaget Til
stand. Fruen havde bl.a. brækket hans ene Tommelfinger

-Under Luftkarnp over Odense Natten til Tirsdag blev en tysk Maskine skudt
ned. Den faldt paa en Mark mellem Højme og Brændekilde og brændte op. To
Manddræbtes.

En Landmine eksploderede i Gaar ved 17 Tiden paa Sandholmgaard ved Sjæl
Sø. Falck kørte med tre alvorligt saarede tyske Soldater til Feldlazaret
tet i Skodsborg, men det menes, at Tyskerne ogsaa selv kørte nogle Ofre
bort..

—Det var desværre ikke den berygtede “Svinedreng” fra Skanderborg, som
omkom i Slagelse, men “kun” en af hans Brødre i Schalburgkorpset.

-Zoneleder Hansson, Skanderborg, er ført til Frøslev.

Tyskerne har dræbt en af de Internerede i Frøslevlejren, men har endnu
ikke villet opgive hans Navn. •De hævder, at han, trods gentagne Advars
ler, gik for tæt til Hegnet ind til Afdelingen for Kvinder. Der er Ar
bejdsstandsning i Graasten som Protest mod Mordet.

Lederen af det finske Folkeforsyningsministeriums Salteri i Skagen, Kom
merceraad Elfving, er sammen med en finsk Medarbejder rejst hjem. 360
Tons lynfrossen Fisk, som laa i Lageret, vil nu blive forsøgt eksporteret
til Sverige.

-En Schalburgmand krævede forleden i beruset Tilstand ind i “Skandia”,
Kbhv, hvor man nægtede at servere. Han anholdtes, men blev løsladt af Ty
skerne og vendte tilbage. Da han stadig intet kunde faa, erklærede han
rasende til Overtjeneren: Jeg skal sgu nok sørge for, at du bliver den
næste~

-I de engelske Krigergrave paa Skagen Kirkegaard begravedes forleden en
canadisk Flyver, Lloyd Bennister Mollard, somforleden drev ind som Lig
ved G1.Skagen. Der var sendt et Væld af Kranse, bl.a. fra “Frit Danmark”.
600-700 Mennesker deltog i Sørgehøjtideligheden.

—Tyskerne har transporteret 11 danske Statsborgere, som sad i den tyske
Arrest i Albanigade i Odense, sigtet for Sabotage, bort paa en Lastbil.
Man haaber, de kun er ført til Frøslevlejren.

-Den Kontorist Helge Møller, som blev skudt i Odense i Gaar, tilhørte Ge
stapo. Det skal i denne Forbindelse henstilles til Dagspressen at holde
sig til Ritzaumeddelelserne i Stedet for ved “fri” Behandling at indbil
de sine Læsere, at man skriver frit om disse Sager. Der tænkes her spe
cielt paa Berlingske Tidende og ganske specielt paa Berlingske Aftenavis
At Tyskerne er ganske klar over Betydningen af, at Artiklerne tilsynela
dende er frit skrevne, fremgaar af, at de lader deres egne Meldinger ud
sende gennem Ritzau i to Versioner. Den ene mærkes “København den
(RB)” og for Rigtigheden af denne Version garanterer Bureauet. Den anden
Formulering betegnes “Ritzaus Bureau meddeler” ,“gennem Ritzaus Bureau er
udsendt følgende” eller “RB erfarer fra sædvanlig velunderrettet Kilde”

De rigtige RB—Telegrammer udsendes netip, fordi Dagspressen som
Helhed ikke har benyttet sig af Tilladelsen til at behandle Mord- og Sa
botagesager “frit”.

-En af den danske Marines Fiskekuttere, P 5 “Kis”, der blev taget 29.Aug.
af Tyskerne, er solgt til en Fisker fra Finkev~rde for 35,000 Mark.

-Dr Best har af Foreningen “Norsk Samband” i Norge købt et Bjælkehus, der
opstilles i Tyskland. For Huset har han indbetalt 24,000 Kr paa Lands
retssagfører Roitzel Nielsens Klientkonto. De danske Myndigheder har
maattet tillade, at Beløbet føres hjem via dansk-tysk Clearing.

-Der advares mod Erik Vestfael Jakobsen, Ordrup, skønt Kvartjøde, opkøber
for Tyskerne og kommer baade i Shellhuset og Dagmarhus.

Fru V Pedersen, Læderforretningen Gl Kongevej 163, omgaas livligt tyske
Officerer og Underofficerer. Hvilke Fortjenester, hun iøvrigt kan ind-
vinde ved denne Omgang, kan ikke oplyses, men det er sandsynligt, at hun
maa faa sine Procenter, naar hun ved tyske Militærpersoners Indkøb i
Kvarteres Butiker lader sig bruge som ledsagende “Paarørende” ved Indkøb
af Dameundertøj o.l. Det er hændt nogle Gange, at Fru V Pedersen med kor
te Mellemrum i Forretninger med Dametøj har optraadt som snart den ene,
snart den anden uniformerede Tyskers “Ehefrau” og derved har tvunget den
paagældende Handlende til at sælge Tyskeren Varer, han uden denne Ledsa
gelse ikke vilde have kunnet købe, og som saa sporenstregs sendes til
Tyskland.

-Natten mellem 10 og ll.ds. er tyske Staldbarakker ved Løgstør-til et
Hundrede Heste-blevet afbrændt. Samme Nat eksploderede Bomber under det
sidste af to tyske Transporttog lige Syd for Byen. Fire-fem tyske Vogne
og et dansk Lokomotiv beskadigedes. Ingen Mennesker kom noget til.

-Svar til 437: Lederen af Centralkontoret for Racespørgsmaal, Blegdamsvej
23, Kbhv ø er Aage H Andersen, der i sin Tid havde sit eget Naziparti,
der blev smeltet sammen med Fritz Clausens, som han nu atter har forladt.
Han var Medredaktør af Kamptegnet og sammen med Fru Olga Eggers den Ho
vedansvarlige blandt de danske Nazister for Jødeforfølgelserne.

—Det meddeles fra Nordjylland, at der aldrig har været en saadan Tilfør
sel som nu til Samlestaldene for Kvæg. Bønderne er bange for, at Tysker
ne snart skal svigte som Købere Tyskerne gover stadig 20-25 Kr for en
Tønde Kartofler og køber Rub og Stub Det henstilles, at man samler Nav
nelister, saa der kan afregnes med de paagældende Landmænd, Den Slags
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Folk burde fratages Valgretten~

-Fru Fehnøe, Vestersøgade 78, Kbhv, har efter sin tyske Liebling Willys
Raad forladt sin Lejlighed, da hun frygter for “det bevæbnede Paks Hævn”.
Samme Willy, der p.t. er i Holstebro, har udtrykkeligt dementeret, at
Tyskerne rejser fra deres Lejligheder i København

-Mølleriarbejder Jens M.Nielsen, Kløvervej 6, Vejle, er eftersøgt af Ge
stapo.

-Former J B Lindskjold, Kikkenborg 25, Vejle, er anholdt af Tyskerne for
Kontraktbrud. Han har brudt en Kontrakt om Arbejde paa Vestkysten.

-Fru Skovrider Løfting, Vejle, har maattet forlade sit Hjem og bringe si
ne Børn i Sikkerhed, idet hun hverken Nat eller Dag kunde være i Fred for
Gestapofolk, der vilde afhøre hende om Manden, som er forsvundet. Skov
riderens Efteraarsgravning har Gestapo udført, endog to Gange.

- I Kolding har fansk Politi anholdt en Stikker,
telistklubbens Generalforsamling, hvor han først
de have alting skrevet, derefter holdt Nazitale,
lingen med Pistol~

-Flere af de Bønder i Vendsyssel, som har ødelagt deres egen Jord for at
tjene Penge paa Tyskerne, sælger nu Græstørv til Tyskerne i Frederiks
havn. Der er købt 500 Vognladninger til Befæstningsarbejderne i Skagen.
Man kan hver Dag se Vogne med Græstørv i Frederikshavns Gader. Senere
skal de samme Landmænd vel have Statshjælp paa Grund af Sandflugt?

-Tjenerforbundet har protesteret imod, at Carlo Laursen, Randers, omta
les som Tjener. Han er en Skamplet paa Standen og forlængst fjernet.

—Det vakte almindelig Forargelse paa Biografejerkongressen, at Direktør
Nørmark efter Episoden i Paladsteatret, hvor en Del af den tyske Farve
film blev taget, erklærede, at han havde holdt Publikum i sin hue Haand.
At han betegnede de Mænd som tog Filmen, som Banditter, har skabt stor
Harme imod ham. Alle i Teatret, selv Billetdamerne, er nu forsynet med
Fløjter, saa de kan slaa Alarm~ Der er Vagt foran Operatørrummet.

—Man mistænker i Almindelighed fhv Skuespiller, Restauratør og Bedrager
Jørgen Olving for at have “stukket” den illegale Biografforestilling paa
Sorrentovej. Han siges at have faaet 3000 Kr, da han blev løsladt. Bedes
undersøgt nærmere

-Vagten paa Aunsø Maskinfabrik i Sydhavnen, hvor Dele til tyske Amfibie—
biler fabrikeres, følte sig i Aftes truet og hævdede, at der fra Kl 21
til Midnat gentagne Gange var skudt mod Fabriken. Politiet fandt intet
mistænkeligt.

-Paa en større Gaard paa Holstebroegnen har en indkvarteret Feldwebel
forklaret sin Vært, da denne mente, det hele snart var forbi, at Tysk
land har det vigtigste Gengældelsesvaaben tilbage: Rotter, som er podet
med Pest og Tyfus. De vil blive sluppet løs og kastet ned med Faldskræm.
Resultatet vil blive store Epidemier i de fjendtlige Hære. Feldwebelen
tror selv paa, hvad han siger, erklæres det.

-Tyskerne har ramt en 71 aarig Arbejdsmand Leonhardt Ibsen, Tim, med et
Skud i Hovedet. Han sad sammen med andre Arbejdere paa en Lastbil, som
nogle tyske Soldater prøvede at stoppe. De vilde køre med. Da Arbejderne
vinkede til dem, skød Tyskerne i Raseri. Ibsen menes at kunne overleve

Saaret.

Anholdt af Gestapo: Erik Mølgaard, Balslev, Barber Villy Mondrup og Træ—
arbejder Gunnar Schelde Andersen, alle Kolding.

—Den ulovlige Slagtning til Fordel for den tyske Værnemagt foregaar ved
Nattetid mange Steder i Jylland, og Salget af Flæsk kan tage de mest fan
tastiske Former, For nogle Dage siden gik en Transport af Flæsk, Smør etc
gennem Holstebro, anbragt i en Ligkiste. Der var Æresvagt, bestaaende af
fire Soldater med. Kisten førtes af stille Sidegader, da man frygtede for
at møde højere Officerer. I Lemvig er 40 Landmænd blevet sømt for ulov
ligt Salg, og et Par Opkøbere fik Fængselsstraffe. Deres Navne er Leon
hardt Christensen, Dybe, og Kristian Nielsen, Tøring. 5 andre har vedta
get Bøder, og 2 dømmes senere, En lignende Sag er under Opsejling i Hol
stebro.

Navnene paa de 40 bringes her til Skræk og Advarsel: Ingvardt Kristensen,
Bonnet, Peder Kristensen, Bro,Ramme, Ingavrdt Silian Kristensen Bo, Dybe,
Einar Dubgaard, Lomborg, Viggo Emil Jensen, Lillebjerg, Dybe, Jens Sø
gaard Jensen, Ramme, Peder Tofting, Dybe, Christen Christensen, Knudehus,
Jens Nielsen, Huggergaardshus, Dybe, Jens P Pedersen, Hou, Asger Ditlev
Larsen, Lomborg, Harry Kristensen, Hou,.Jens Pedersen-Roesdahl, Lemvig,
Søren Sneibjerg, Vandborg, Chr Overgaard Pinnerup, Lomborg, Ludvig Magnus
øjervig, Lomborg (frifundet), Herman Pedersen, Lomborg, Jens Jensen, Hug—
gersgaard, Frederik Madsen Kvist, Dybe, Sigurd Emil Kristensen, Houe,
Karl P Linde, Houe, Peder C Christensen, Snabe, (frifundet), Svend Jensen
Bjerrum, Houe, Niels Marinus Jensen, Lovmandsgaard, Tørring, Niels Kri
stensen, Sdr Knakker, Peder Sørensen, Neder Kammersgaard, Hygum. Peder
Nørskov Madsen, Lomborg, Poul Kr Kristensen, Højvang, Tørring. Straffene
varierede fra Bøder paa 300 Kr til Hæfte i 60 Dage. Hele Landets Foragt
vil dog være endnu større Straf.

Vi skal senere offentliggøre endnu flere Navne paa Landmænd uden Rygrad.
Det er paa Tide, ogsaa Landmændene opdager, at det koster at sælge sin
Sjæl for Penge.

-I Skanderborg sælger Slagteridirektøren, Høeberg, der engang var en an
set Mand i Byen, ikke blot saa meget Kød og Flæsk til Tyskerne, at Byer
nes Borgere maa mangle, men han sælger endog for privat Fortjeneste Kar
tofler til Værnemagten. Af andre, der kan sige Farvel til dênne Levevej,
saasnart Krigen slutter, skal nævnes Handelsgartner Richardt Poulsen, og
Hotel forpagter Jørgensen, Forsamlingsbygningen.

“GENGaDELSESVAABNENE”. De udenlandske Journalister i Berlin regner den
tyske Tale om hemmelige Vaaben for en Realitet og taler om særlige Grana
ter med pyramidabel Virkning. Eksplosionerne skal kunne udslette alt le
vende i flere Kilometers Omkreds, Man venter Vaabnene bragt i Anvendelse,
for de allierede Hære kommer for langt ind paa tysk Territorium~

ANGIVERI: Som Tilfældet altid er, naar et Diktatur nærmer sig Opløsnin
gen og Sammenbrudet, florerer nu ogsaa i Tyskland Angiveriet. Det har ta
get et saadant Omfang, at de i Forvejen af “Udrensning” overbebyrdede
Gestapo— og andre Politimyndigheder er ved at drukne i Angivelser mod
Folk i alle Samfundslag. En dansk Personlighed, som har været i flere ty
ske Byer, oplyser, at en overordnet tysk Politiembedsmand til ham udtal
te, at Angiveriet er blevet en tysk Folkesygdom, “smitsommere end Pest
og Kolera”, og at denne Epidemi maa regnes for “et af de alvorligste Tegn

der optraadte paa Fila
agerede døvstum og skul
mens han truede Forsam
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paa Degeneration”. Den hærger navnlig indenfor det nationalsocialistiske
Parti, hvis Medlemmer, der engang taltes i Millioner, nu beskylder hver
andre for alle tænkelige Forbrydelser mod Partiets Love, Vedtægter,
“Aand” og Principper. Hyppigst fremkommer Anklage for “Forræderi” mod Fø
reren under den ene eller den anden Form, og Tallet paa disse “Forrædere”
vokser daglig, siden det med saa stor Iscenesættelse er blevet bekendt,
at den Slags “Forbrydere” er blevet henrettet ved Hængning. Denne Døds
maade har sat Fantasien i Bevægelse og har fremkaldt en Art sadistisk
Massepsykose, der til en vis Grad kan sammenlignes med den Tilstand, i
hvilken under den franske Revolutions Rædselsperiode Guillotinens Virk
somhed hensatte Mængden, som samledes paa Concordepladsen. Der er imid
lertid den Forskel paa dengang i Frankrig og nu i Tyskland, at Guilloti
nen var et, man kan niaaske sige: humant Henrettelsesapparat, der virkede
hurtigt og sikkert, medens Hængning er en barbarisk Aflivningsmetode, der
forlænger Dødskampen og gør den til et hæsligt Skuespil. Det er imidler
tid netop dette Barbari, som har vakt de latente Sadist-Instinkter tilh
ve i de af Nazismen forraaede Masser, og derfor er det ogsaa den Forbry
delse, Forræderi mod Hitler, som straffesmed Galgen, der oftest er Gen
stand for Angiveri. Det er blevet fuldkommen ugørligt at undersøge alle
de Angivelser, som strømmer ind til Politiet i alle Egne af Tyskland. Der
vilde hertil kræves en Hær af Politifolk paa Kontorer og ude i Marken.
Paa den anden Side skælver de overordnede Pohitienibedsmænd for Følgerne
af at sidde eventuelt begrundede Forræderi—Anklager overhørig. Den tyske
Politimand sagde: “Vi spiller hvert Døgn Plat og Krone med Halsen som
Indsats”...

Ved Forevisningen af Henrettelsesfilmen i en tysk By har en Gauleiter ud
talt: Partifolk skal ikke alene være fanatiske Kænipere, men de skal ogsaa
være brutale Bødler...

SÆRMELDINGER: Hilsen til Familien Sørensen og Thorvaldsen — Hilsen til
Inger Lars, Clara, Hugo og Palle-Hilsen til Holger, Svend, Henrik, Ebba,
Jeppe Walther, Flemming, Jacob og Grethe-

MOSKVA RADIO har erklæret, at den danske Modstandsbevægelse i første Ræk
ke maa beskytte dansk, national Ejendom, idet man med Sikkerhed kan gaa
ud fra, at Tyskerne har truffet Forberedelser til Sprængninger. Videre
maa den aktive Kamp skærpes i Form af Strejker og Jernbanesabotage, og
man maa beskytte Lederne af Modstandsbevægelsen, som Tyskerne nu i Kam
pens sidste Fase søger at faa fat i.

SEJRSKONFERENCEN har et Quebec-Blad kaldt Konferencen i Quebec. Den me
nes at dreje sig om Amerikas og Storbritanniens Andel i Besættelsen af
Tyskland, en Tremagtskonference, Mindretalsspørgsmaalene og Krigen imod
Japan.

VESTFRONTEN: Tyskerne har maattet opgive de Modangreb, som har været ka
rakteristiske for Situationen de sidste Dage. Størsteparten af Luxembourg
er befriet. Der er dannet en 150 km lang Front foran Siegfriedlinjen med
to Kiler ind paa tysk Territorium, ved Aachen og ved Trier. Det belgiske
Fort Eben Emael, det første, som Tyskerne tog med Faldskræmsjægere under
Angrebet 1940, er faldet og Vejen blev dermed fri. Ved Trier har Tyskerne
kun et Par Divisioner til Forsvar. Ved Aachen kæniper Resterne af en tysk
Panserdivision og Resterne af fire Infanteridivisioner. Tyskernes Tilba
getog ved Maastrecht er i yderste Fare paa Grund af Canadiernes omgaaen
de Bevægelse fra Eindhoven. Efter le Havres Fald er endnu 160,000 tyske
Soldater indesluttet i Frankrig og Belgien-20,000 i Brest 12000 i Lori

ent, 8000 i Calais, 35,000 ved Scheldes Munding, 8000 i Belfort-Aabnin
gen, 78,000 i Sydfrankrig og 11,000 i smaa Grupper. Tyskerne fjernes al
le Lagre fra venstre Rhinbred. Man demonterer endog Maskiner i Fabriker
ne. Befolkningen, der af Eisenhower er opfordret til at trække sig til
bage over Rhinen, før Luftkrigen for Alvor begynder, frygter for, at Ty
skerne først for Alvor vil forsvare sig hinsides Rhinen. Transportkohon
nerne angribes ustandseligt af Jagerbombere, der endog forfølger enkelte
Lastbiler. De tyske Partiembedsmænd er meldes det, nu ganske enestaaende
elskværdige. Chikane er banlyst~ Man frygter Opgøret. Elskværdigheden ek
sisterer kun paa venstre Rhinbred.

0STFRONTEN: Man ser nu to store Knibtangsbevægelser tegne sig. Den øver
ste skal lukke sig omkring østpreussen, den anden om Donaurummet. Den
sidste Knibtangs nordlige Arm er ved at gaa gennem Duklapasset ind i Slo
vakiet. Tyskerne nærer den største Mistro, til Ungarerne. Ungarske Solda
ter deserterer i stort Tal, og ungarske Fagforeninger har oprettet ille
gale Trykkerier, som fremstiller falske Papirer til Desertører. Der skal
udskrives “Skansearbejdere” i Wien, idet man vil bygge en Sydøstvold, der
skal dæmme op for Stormen mod Wien. 100,000 czekiske Indbyggere og 250,000
udenlandske Arbejdere skal føres bort fra Wien. Fæstningslinjen skal føl
ge Floderne March og Leitha.

TYSKERNE SKYDER HINANDEN. Tyskerne har i de sidste Dage haft usædvanligt
stort Tab af Jagermaskiner og indrømmer det selv. Enstor Del af disse Tab
skyldes de ungdommehige Flakbesætninger, der skydér løs, blot de ser en
Flyvemaskine. De beskyder ogsaa Flyvere, der springer ud med Faldskærm.
De tror, de allesammen er Amerikanere, og de har endog angrebet en ned-
styrtet tysk Jagerflyvere, som hang fast med sin Faldskærm i et Træ. Fly
veren saaredes med Bajonetstik, og kun den Kendsgerning, at han raabte
paa Tysk, reddede hans Liv.

MINEFAREN: Trelleborg—Sassnitz Færgefarten er standset.

BENZINSITUATIONEN. Tyskerne har ikke mere Raad til at sende Observations
flyvemaskiner ud, men forsøger at klare sig med Brevduer, der transporte
rer Miniaturekameraer, som foretager Fotograferinger.

KURSUS I ILLEGALITET: Særligt udsøgte Folk fra de tyske Propagandakompag
nier fritages nu for Tjeneste og faar paa en af Ordensborgene Undervis
ning i illegalt Arbejde. De skal særligt lære, hvordan man fremstiller
illegale Blade og Tryksager til Uddeling i det nye, tyske Rige.

SIDSTE: Den Side II omtalte Aarhus—Ingeniør Schmidt har nu faaet sin Fa
brik i Fredensgade 14 helt ødelagt. En Bombe eksploderede i Nat. Hele
Forhusets tre Etager styrtede sammen, og Bygningen bagved beskadigedes.
Der arbejdedes 100 pCt for Værnemagten.

De amerikanske Tropper er gaaet ind i Tyskland 60 miles NV for Luxem
bourg, øst for Eupen. Amerikanerne er knap 40 miles fra Rhinen og 60 mi
les fra Koblenz. Modtagelsen i Tyskland var, siger Bladkorrespondenterne,
ikke hjertelig. Man savnede Flag og Hurraraab som i Frankrig og Belgien

Den røde Hær er naaet gennem de transylvanske Alper og trænger nu frem
gennem Floddalen mod den ungarske Slette.

Svar til TOM: Hvilken Adresse bruger De?
438: Næppe muhigt

SLUT
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Gestapos og Sikkerhedspolitiets Personale stillede i Aftes, efter Ordre
“frisk og udhvilet”. En større Razzia løb af Stabelen. I Nattens Løb fik
Politiet saa mange Anmodninger om Hjælp fra Folk, som Tyskerne trængte
ind til, at man ikke siden Jødeforfølgelserne har oplevet noget lignende.
Razziaen indlededes med Ransagning i Sporvogne ved Frihedsstøtten og i
Istedgade ved 22,30 Tiden og en lignende Aktion paa Hovedbanegaarden om
trent samtidig. I Istedgade blev alle Passagerer i tre Sporvogne kropsvi
siteret. Man ledte efter Vaaben.

Ved 2 Tiden gik det løs for Alvor. Tyskerne hjemsøgte bl .a. en Del “Jøde
lejligheder”, øjensynlig i Haab om at finde nye Beboere. Der var Ransag
ning talrige Steder-bl.a. hos Generalkonsul ,“Minister” Yde~ Videre træng
te Tyskerne ind hos Direktør Petersen, Malmøgade 9 III, Fabrikant Erik
Petersen Østerbrogade 116 IV, Johansen, Aabenraa 35, Wigotsky, Italiens-
vej 60, Birnbach, Sct Kjeldsgade 8 (død for et Aar siden~), Ing.Monier,
Svinget 38 (i Sverige), i Ejendommen Strandboulevarden 110, Strandvejen
9, Jagtvejen 200, Nrdr.Frihavnsgade 32.

Resultatet af Razziaen betegnes som mere end kummerligt. Navne paa An
holdte kendes ikke.

Der var i Gaar en ny Række hold up. Fra~ Grosserer Chr Andersen, Kleins
gade 2, røvedes i Gaar Eftermiddag en Del Vaaben, og først paa Aftenen
kørte en stor Lastbil med CBfolk, 6 Mand ialt, ind i Frholmskanal 7. De
vilde have Nøglen til CB—Depotet i Gaarden. Portneren korn i Kamp med dem
og ramtes af to Skud, eet i Bughulen og eet i Laaret. Man dirkede deref
ter Døren op og fjernede en Mængde CB—Udstyr. Fra Levison og jun kørtes
Hjelme etc bort paa trehjulede Cykler, der holdt udenfor i Købmagergade.
Klokken var kun et Kvarter i l9~ Fra Husvagten Frederiksborggade 21 blev
lidt senere røvet 4 Staalhjelme og 4 Gasmasker. Kl 18,40 trængte 15-20
maskinpistolbevæbnede Mænd ind paa Hellerup Kriminalpolitis Station, hvor
de befriede to anholdte, som var taget efter et Benzinrøveri. Alle Krimi
nalbetjentene blev afvæbnet, og deres Vaaben deponeredes paa et Toilet,
som Mændene laasede af. De tog Nøglen med sig. De lukkede Luften ud af
Forhjulene paa Stationens to Motorvogne. Denne Optræden staar i skarp
Modstrid med en Aktion mod Ballerup Politistation i Aftes. Her ødelagdes
alle Telefoner, og bevæbnede Mænd—5-6 Stkr.-røvede 54 Kr og en lille
Browning plus noget Lædertøj, der antagelig er taget med for at give Ak
tionen illegalt Skær. Fra det evindelige Andersen & Martini~røvedes i Af
tes en Super Six og en DKW, fra Pedellen paa Schneekloths Skole 11 Staal
hjelme, fra Fabriken Magneto en Del Luftværnsudstyr, fra 6 CBfolk i Hel
lerup forskellige Uniformsdele, fra Maskinfabriken Scaniavabis nogle
Tromler Benzin, og fre tre Politibetjente, een i Sundby Havn og to i den
indre By, deres Tjenestepistoler. I de sidste Tilfælde er Gerningsmændene
næppe Patrioter. Fra CB-Vagten paa Howitzvej røvedes i Nat 75-100 Politi-
stave, og nogle Hjælme. Endelig er der fra Vagten paa Knippelsbro taget
4 Rifler med Bajonet, Lædertøj og Ammunition samt 3 automatiske Pistoler.

Vi erklærede i Lørdags, at Sillemann var farligere, end man troede. Efter
Drabet er det paa Grundlag af Papirer, som fandtes paaham, blevet fast
slaaet, at han baade var dansk og tysk Politimand. Politiassistenten var
simpel then Gestapomand~

Anholdt af Gestapo: Anders og Karen Bak, CF Richsvej 23, John Johansen
Stolt, Hegningen 3, Kbhv. Grosserer Knud Dahlerup. Lyngby, Frede Nielsen,
Rantzausgade 21 A, Jean Pierre Dahlerup, Lyngby, Knud Freddy Hansen, Kbhv,
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Snedker Jens Willerslev, Højsagervej 10, Kbhv.,, Aksel Lykke, Albanigade
21 B, Odense.

Der har i Aftes og i Nat været Jernbanesabotage ved Taulov Station og ved
Højslev paa Skiveegnen. Begge Steder er to Skinner sprængt. Nær Hurup har
man fundet en Sprængbombe paa Linien.

Aflusningsanstalterne, som vi bebudede forleden, er nu en Kendsgerning.
Sundhedsstyrelsen har i fortrolig Skrivelse meddelt, at der skal oprettes
Karantænestationer i alle danske Havnebyer. Man gaar ud fra, at det er de
tyske Soldater fra Finland, som skal afluses. Med Malmøfærgen ankom i Dag
264 Medlemmer af tysk Sanitetspersonale i Finland. Antallet af Tropper,
som skal her igennem, bliver mindre end ventet. Det meddeles til Morgen
fra almindeligvis paalidelig Kilde, at der er givet de tyske Tropper i
Nordfinland Ordre til at yde Modstand. De skal allerede sine Steder være
i Kamp med finske Soldater Man venter russisk Indgriben omgaaende.

I Randers har Tyskerne meddelt, at de skal bruge tre Skoler til “Offi—
cersskoler” fra lO.Oktober. I Nordsjælland er Hotellerne Arresøhus, Bir
kegaarden, Arresøen og Frederiksværk beslaglagt. Der næres Frygt for Eva—
kuering af en Kystzone, men det er endnu kun Rygter.

I det Aar, som begyndte den 3O.August 1943 og sluttede samme Dato i Aar
skete der i Danmark 86 politiske Drab paa danske Statsborgere (Begyndel
sesdatoen er Datoen for det første politiske Drab, Hævnmordet paa Carl
Henrik Clemmensen). Drab paa tyske Statsborgere er ikke medregnet i Sta
tistiken, i saa Fald naar vi langt over 100 og op paa et Mord ca hver
tredie Dag: I Statistiken er heller ikke medregnet henrettede eller Folk
som er dræbt under Anholdelser, ved Flugtforsøg, i Ildkamp, ved Eksplo
sioner, Vaadeskud etc. Statistiken er vor egen, men den er99pCt korrekt.
Folkestrejkens Ofre er ikke medregnet.

Afde 86 Drab er 54 foretaget af Patrioter, hvortil kommer Drabet paa Fru
Meyer, som Gerningsmændene troede var Stikker. Af de resterende 31 Drab
foretoges de 29 af Nazister, medens to (Slagter Søndergaard, Gothersgade,
og Malermester Mosegaard Hansen, Herluf Trollesgade) dræbtes af ukendte
Gerningsmænd med ukendte Motiver. 23 af Drabene kan betegnes som rene
Clearingmord,mens 54 er Stikkermord, enkelte dog kombinerede Stikker-og
Hævnmord paa Sabotagevagter. Resten er Drab med andre Motiver-Hævn, For
urettelse, Frygt for Genkendelse etc. 64 af Drabene foretoges i Storkø
benhavn, 22 i Provinsen, deraf 9 i Odense og 3 i Aarhus. Der skete 30
Drabsforsøg i Storkøbenhavn. Deraf er 13 antagelig forøvet af Patrioter,
og 14 af Nazister. 1 var Film (Axel Høyer) og 2 Provokationer. I Provin
sen skete 9 Drabsforsøg, deraf 3 i Odense. 3 af de 9 menes foretaget af
Patrioter. Der er mellem de dræbte tre Ægtepar og een Far & Søn. Een Mand
gaar igen to Gange i Listen over de saarede, mens to af de dræbte tillige
findes i Listen over Saarede (Fru Pelbo og Noah Severinsen).

Antallet af politiske Drab har nu næsten naaet de 100. I Anledning af de
sidste Dages Drab paa tyske Soldater og Politifolk kan der være Grund til
at minde om Frihedsraadets Henstilling af 29.Oktober 1943 - selv om Til
standene er blevet væsentligt skærpet siden-: Danmarks Frihedsraad for
staar fuldtud de Følelser, som faar retsindige Landsmænd til at handle
efter Ordet øje for øje og Tand for Tand. Alligevel maa Frihedsraadet ad
vare imod at bekæmpe Tyskerne paa denne Maade, baade, fordi det ikke tje
ner sin Hensigt, og ogsaa, fordi en stor Del af Befolkningen trods sit

Had til Nazismen ikke kan godkende saadanne Handlinger. Hvor Kampen mod
Tyskerne fordrer Afstraffelse af enkelte Personer, skal den bevidst ret
tes mod ansvarlige og ikke mod tilfældige Medlemmer i die Wehrmacht eller
Frikorpset. . . vi beder hver dansk Frihedskæmper lægge sig dette paa Sinde
til Gavn for det fælles Maal.

Af en Statistik for Juli Maaned fremgaar det, at der er 1034 bevogtede
Fabriker i Danmer, deraf 590 med Sikkerhedsforanstaltninger. Der er til
Fabrikerne knyttet 3686 godkendte Bevogtningsmænd med 765 Omdrejningspi—
stoler, 2 automatiske Pistoler, 14 Karabiner, 20 Maskinpistoler. I Maane
dens Løb er der røvet 67 Skydevaaben fra disse Vagtmænd. Der er foretaget
568 Sabotagehandlinger imod de bevogtede Virksomheder, hvortil kommer 27
sabotagelignende Handlinger, 87 Rudeknusninger og 68 Forsøg. 26 af Virk
somhederne bevogtes af Tyskere. Der skete 44 regulære Afvæbninger ved
hold ùp og 25 hold up uden Afvæbninger. Danske Sabotagevagter skød i 13
Tilfælde mod formodede Sabotører, af hvilke de dræbte 2 og saarede 2. Der
anholdtes 9 Danskere. i Sabotør blev skudt af Tyskerne. 1 DanS~k Politi
mand dræbtes, 2 saaredes, 5 Bevogtningsmænd dræbtes og 12 saaredes, mens
3 andre Personer omkom og 117 saaredes (I disse Tal er indbefattet Schal—
burgtagerne, som man ikke skiller fra i den officielle Statistik. I hvert
Fald 4 af de dræbte og 17 af de saared~ er fra det schalburgterede Tog
ved Lillerød). Der skete ialt 154 Jernbanesabotager, deraf 50 regulære
Sprængni nger.

Aftenen før Tyskerne rykkede ud af den russiske Gesandtskabsbygning paa
Frydendahlsvej, holdt de et Orgie, der efter tysk Skik afsluttedes med
“Fyrværkeri”. De berusede Festdeltagere beskød Villaens Omgivelser med
Maskinpistoler. Lensgreve Ahlefeldt Laurvig, Frydendaisvej 20, fik en
Kugle ind gennem sit Soveværelsevindue. den fløjtede hen over hans Seng.
To andre Kugler gik ind i Stueetagen i denne Ejendom, mens en Del ramte
Muren foran Institut Jeanne d’Arc. Enkelte gik gennem Instituttets Ruder.
Flere andre Bygninger bærer Spor af Skyderiet.

Robert Postkasse Olsen har forgæves forsøgt at faa sin bombesprængte Bil
repareret. Han kan ikke begribe, at ingen vil have med ham at gøre, skønt
han nu gaar med Kongemærke.

Det var Preben Andersen, Kastelsvej, 36 Aar gammel, som dr~btes i Frøs
levlejren. Det forklares, at Vagterne er nervøse, fordi der er sket tre
vellykkede Flugtforsøg fra Lejren (Os bekendt er der kun sket eet, kender
nogen flere, beds Oplysning givet).

Redaktør Bjørn Hansen, “Heimdal” og Redaktør Harries Jørgensen, Hørsholm,
er løsladt.

I det Opraab, som “Partifører” Møller har sendt det tyske Mindretal, og
som er uddybet ved Instruks fra P.Larsen, siges det, at man indkalder en
hver arbejdsduelig Folkefælle over 15 Aar. Der skal ydes 4-6 Ugers Ind
sats fra ll.ds. at regne. Man skal medbringe “Schanzzeug”, d.v.s. Spade,
Skovl og Hakke. Arbejdet sorterer direkte under Værnemagten, men Otto
Kortsch, Aabenraa, er udpeget som Forbindelsesmand mellem Feldkommandan
turen og det folketyske Mindretal i Sønderjylland. Feldkommandant er 0-
bers Vichytil.
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Der henvises til Dagspressen m.H.t. Drabene paa cand polit Aage Petersen
og Fuldmægtig A Viekelsøe—Jensen (Glostrup), en tysk Underofficer i Aal—
borg og en tysk Politisoldat i Jægersborg Alle, hvor en anden saaredes
haardt. Ligeledes henvises til Dagspressens Omtale af Overfald paa Fru
Cyklehandler Frode Jensen, Virum, og Bombeeksplosioner i Randers, Aarhus,
Grenaa og Haderslev.

Der er kun at føje til, at den dræbte cand polyt Aage Petersen i sin Tid
var Repræsentant for “Fædrelandet” i Rigsdagens Presseloge. Senere blev
han knyttet til Tidsskriftet Europa Kabel. Han var ligesom Viekelsøe-Jen
sen Radiokommentator, hvilket dog næppe er Motiv til Drabene~ De nærmere
Omstændigheder kendes endnu ikke. Baggrunden for Bombeekspiosionerne i
Randers, der ikke ud fra noget Synspunkt kan betragtes som heldige, ken
des ikke her. Kan lokale Abonnenter give Oplysninger, er de velkomne.

En Læge og en Fængselsbetjent, begge knyttet til Frøslevlejren, er blevet
ført til den tyske Arrest i Aabenraa, sigtede for illegal Virksomhed in
denfor Lejren

Til Frøslevlejren er i de sidste Dage fra Vestre overført Chefen for den
jydsk—fynske Udrykningskommandi, Politimester Agersted, Politikommissær
Rei nd—Jensen m. fl.

Man mener i Aarhus, at der har været Mytteriforsøg paa Kasernen i Sdr.
Alle, den tidligere Dragonkaserne. Natten mellem 3-4 September hørtes
livlig Skydning, først to Skud ved 23 Tiden, saa mellem Klokken 2 og 3
ca 25 Skud. Man hørte Hylen, Skrig og Jamren fra Kasernens Grund. Næste
Morgen tidligt var alt tilsyneladende som før, men ved Middagstid iagt
tog man i Nærheden, i Asylgade, der støder op til Østergade og det tyske
Hovedkvarter, to haardt saarede tyske Soldater, den ene en Mariner. Den
ene blev kørt bort paa en Lastbil, mens den anden, Marineren, blev bragt
ind i Hovedkvarteret, mens Blodet silede ud fra Mave og Bryst.

Man har forleden i den katholske Menighed i Aarhus bedt for Direktør Jun
ckers Sjæl.

Af Pseudonymerne i Fædrelandet skjuler “Munin” Kjeld Helweg Larsen og
9agttageren” Nazirepræsentanten i Borgerrepræsentationen, Børge Jacob
sen.

Himmerlandsgaarden i Grøndalskvarteret, Kbhv, er under Observation.

Poul Sommer har med sin Generalstab slaaet sig ned paa Jonstrup Semina
ri um.

Tyskerne har forleden hentet et Vaabenlager hos Kaptajn Berggren, Tjørne
vænget 17, Lyngby. Øjenvidner hævder, at Kaptajnen ikke blev anholdt, og
at han selv hjalp med til at bære Vaabnene ud til Bilen, Mystik

Kontorist Helge Møller, Odense, der forleden blev dræbt, færdedes meget
i illegale Kredse, indtil man opdagede, at han var identisk med en Mand,
der for tre Aar siden havde faaet halvandet Aars Fængsel for Bedrageri.
Han blev anholdt af Gestapo, men flygtede fra Husmandsskolen under mil
dest talt mærkværdige Omstændigheder. Gestapo “ledte efter ham”, men kun
de ikke finde ham, skønt han startede et Bilreparationsværksted paa Hun—
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derupvej sammen med en anden. Der blev imens fra anden Side samlet Bevis
materiale imod ham, og Resultatet blev det ventede: Stikker.

De danske Myndigheder prøvede at redde Odd Fellowlogen i Odense fra Be
slaglæggelse ved at slaa et Skilt op med Angivelse af, at den var Reser
velazaret. Det eneste Resultat var, at Tyskerne blev fornærmede. Blandt
de Soldater, som er ankommet til Byen, er fire, som har været med i Ant
werpen...

For at undgaa at faa sit Luftværnsmateriel røvet har Grønlandske Handel
flyttet det hele over i et Skib. Under “Indladningen” bevogtede Søpoliti—
et Pladsen~

Tilføjelse til Oplysningerne om Wiekelsøe Jensen (Side III Note 2): Wie
kelsøe Jensen, der var ansat i Magistraten, var ObersturmbannfUhrer.

—Foruden de tidligere nævnte hold up maa nævnes et Par fra Natten til i
Gaar: Paa Fabriken Glent & Co, Hvidovre, blev Portneren og hans Hustru
bundet. Der blev taget 15 Staalhjelme og 20 Fabriksluftværnsarmbind. Sa
botørerne meddelte telefonisk Virksomhedens Leder, hvor Portnerparretlaa.
Fra Cbstationen paa Kettevejens Skole fjernedes en Motorcykle, fra Hvid
ovre Kommunes Stenplads 25 Kedeldragter, 25 Gummistøvler, noget Benzin
og lift Petroleum. Fra Gaarden Tjørnely i Brøndbyvester røvedes 40 Liter
Benzin.

-Gestapo trængte i Gaar ind til Kontorchef Holm i Statistisk Kontor og
tvang ham med Revolvere til at tilkalde Kontorist Anker Jensen, som der
efter blev anholdt. Anker Jensen bor Ved Amagerport 2o I.

-Flere Steder i Landet er opslaaet tyske Plakater, der forkynder, at
“Krigen mellem Partiet og Hæren” er brudt ud. Det erklæres, at det tyske
Folk nu, for første Gang siden Maj 1933, har Mulighed for at vælge og
handle frit.

-To berusede Schalburgfolk duellerede i Aftes i White Star, paa Pistoler
og tværs gennem Lokalet. Den ene ramtes i Laaret. De forsvandt begge.

VESTFRONTEN: Amerikanerne har taget den tyske By Röthgen. De første Uden-
værker i Siegfriedlinjen er faldet. Ved Rott er der haarde Kampe. Syd for
Aachen har Amerikanerne nu en Front paa 10 kms Bredde. Baade Trier og Aa
chen er under Artilleriild. Befolkningen opfordres i Radioen til at for
blive i Kældrene. Bombardementet betegnes som “skaanselsløst”. Ved Win
thersfeld er de Allierede paa et nyt Sted gaaet over Grænsen. I Elsass
staar de Allierede med stærk Panserkile i Retning mod Vogeserne, kun 50
km fra Strassbourg. Tyskerne har maattet rømme deres Stillinger ved Al
bertkanalen og retirerer mod Holland for at indtage ny Forsvars stilling
fra ScheldesMunding til Mass ved Maastrecht. Efter et Møde mellem de ty
ske Rigsforsvarskommissærer er det blevet besluttet at rømme de to vest
ligste “Gaue”, ligesom man har rømmet en Zone i Østpreussen. Distrikterne
Vest for Siegfriedlinjen skal helt tømmes for Befolkningen. Kun Bjerg
værksarbejderne skal blive tilbage i Saardistriktet. Befolkningen lystrer
imidlertid ikke Evakueringsordren, men gemmer sig. Særlige Partikommando
er skal afbrændt Husene. “Gazette de Lausanne” skriver, at Model og Gude
rian har forberedt Føreren paa det værste. Der er kun 8 Uger igen. Den
britiske Panserspecialist General Martell siger., at naar den tyske Vest-
vold er gennembrudt, vil Tyskerne retirere til kortere Linjer og smallere
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Kampomraader. Soldaterne vil søge ind i Byerne, og Krigen vil blive en
lang Række Bykampe. Byerne maa stormes een for een og vil blive systema
tisk ødelagt. Man regner, at ca 100,000 udenlandske Arbejdere i Tyskland
allerede har fulgt Parolen om at gaa under Jorden.

ØSTFRONTEN: Lomzas Fald vil antagelig aabne den russiske Efteraarsoffen
siv. Russerne støder mod Johannisberg i østpreussen, med Slovakiet gen
nem Duklapasset og mod Saloniki. Jernbanen Saloniki-Beigrad er overskaa
ret af Titos Styrker.

PLETTYFUS er udbrudt i Berlin. Den tyske Lægefører har anmodet sine Kol
leger om paa Forhaand at betragte alle Feberpatienter som “mistænkte”.

MOTORISERET ILLEGALITET. Tyskerne monterer p.t. “illegale Trykkerier” paa
Varelastbiler De skal benyttes af de unge Nazister efter Krigen.

POPULÆR IGEN: Den mest populære Melodi i den engelske Radio er atter “Vi
vil hænge vores Vasketøj paa Sigfriedlinjrn”, der siden 1940 har været
forsvundet “we are gonna hang up our washing on the Siegfried line”.

TYSKLANDS LEVNEDSMIDDELFORSYNING. I det tyske Rigsernæringsministerium er
man for Tiden i Færd med at fastlægge Tyskernes Rationer for Vintermaane
derne. Paa Grund af Tilbagetoget i øst og Vest har•man 10 pCt flere Men
nesker end normalt i Tyskland og 10 pCt mindre Leverancer af Fødevarer.
Hele Hæren skal nu ernæres hjemmefra, og det betyder 20 pCt mindre Mad
til Civilbefolkningen. Befolkningen regner ikke mere Rationeringskortene
for en Garanti for Forsyningen og køber mere og mere paa den sorte Børs.

SIDSTE:

B&Ws Nybygning “Irene Oldenburg”, 3000 Tons, færdigbygget i Gaar, er Kl
11 i Dag blevet bombesprængt. Eksplosionen skete i “Tunnelen” i Agterski
bet, hvorigennem Skrueakserne gaar. Skibet sank.

-Aksel Høyer har bragt sig i foreløbig Sikkerhed i Tyskland. Krenchel tog
som bekendt Afsked med Lytterne i Aftes. Aage Petersen er skudt i Glo
strup.

-Af Hensyn til Provinsabonnenterne gøres opmærksom paa, at Meddelelsen i
Bladene om Omlægning af Sporvognsruterne betyder nye tyske Sikkerhedsfor
anstaltninger udenom Dagmarhus og Turisthotellet. Der kommer mere Pig
traad og muligvis ogsaa Maskingeværreder. SLUT.
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(forkert nummereret de sidste Dage)

Ved Københavns Borgerrepræsentations Møde i Aftes udtalte Formanden, Di
rektør A Fløtkjær:

“Umiddelbart efter vort sidste Møde i denne Forsamling den 29.Juni kom
vor By ud for svære og tunge Tildragelser, der krævede Ofre af Menneske
liv og Saarede. Det er naturligt, at dennefolkevalgte Forsamling her ved
sit første Møde efter disse Tildragelser mindes de Fåldne, og det er i
dyb og oprigtig Sorg, at vi i Mindet om disse bøjer vore Hoveder, Vi sen
der vore venligste Tanker og Medfølelse til alle dem, der er blevet kvæ
stet, og i Særdeleshed til dem, der endnu lider og ikke har genvundet de
res Helbred. I de bevægede Dage, vor By og dens Befolkning gennemlevede,
blev der ikke mindst til Kommunens øverste Ledelse stillet store Krav, og
det er med Stolthed jeg nævner, at man med Rette kan sige, at den Ind
sats, der blev ydet fra Byens Styret Side under de særdeles vanskelige
Forhold, bl.a. ved at skaffe Mælk til Spædbørn, fuldt ud svarede til,
hvad man kunde forvente. Af hele vort Hjerte sender vi vor oprigtige og
dybeste Medfølelse til de Faldnes Efterladte, og jeg finder det rigtigt
ved denne Lejlighed at fremsætte den Tanke, at vi, naar Tiden passer der
til. finder en Form at mindes de Faldne, f.Eks ved, at der, eventuelt her
paa Københavns Raadhus. opsættes en Mindetavle med Navnene paa dem, der
i de nævnte Dage mistede Livet.Paa Byens Vegne udtaler vi: Fred - og æret
være deres Minde.

Medlemmerne paahørte Mindetalen staaende.

En stor tysk Flaadestyrke, som Onsdag Aften ankrede op i Karrebælsminde—
bugten og i Havnen, provianterede i Gaar Formiddag i Næstved. Da der ikke
var Varer nok i Butikerne, tog 200 Mand ud paa Landet, hvor de paa Gaar
denen opkøbte i Overflod af Æg, Fjerkræ, Frugt, Grønsager etc. Lidt efter
stak Hovedparten af Flaaden til Søs, tilsyneladende for at gaa rundt om
Sjælland, muligt til Stubbekøbing. Den ankrede i Aftes op udfor Knudsho
ved. Der var ca 50 Skibe. Nogle store Transportdampere ligger dog fort
sat i Bugten.

KUN TIL ORIENTERING: Trafikminister Elgaard har paa et lukket Tillids
mandsmøde i Venstre i Vraakredsen holdt et orienterende Fordrag. Han gav
Udtryk for den Opfattelse, at der i Løbet af faa Dage efter Befrielsen
vil blive udskrevet Folketingsvalg til hurtig Afholdelse. D~ samarbejden
de Partier ønsker, sagde han, en hurtig Afklaring af de politiske Styrke-
forhold, ikke mindst af det kommunistiske Partis talmæssige Styrke i Væl
gerbefolkningen. Desuden ønsker man Rigsdagens Medvirken i Landets Styre
retableret saa hurtigt som muligt. Man kan anstændigvis ikke have at gøre
med en Rigsdag, i hvilken Nazisterne har tre Mandater, mens tre lovligt
valgte kommunistiske Folketingsmænd er tvunget ud og ikke har haft Mulig
hed for at genindtage deres Pladser. Elgaard ansaa det for usandsynligt,
at Kommunisterne vil stille Krav om Delatgelse i den kommende Regering,
og mente heller ikke, at Frihedsbevægelsen bliver direkte repræsenteret.

---Idet det understreges, at Elgaards Navn ikke bør nævnes, hvis Sagen
omtales, føjer vi. for helt privat Regning til: Efter vor Opfattelse maa
man regne med en midlertidig Regering, der maa sidde nogen Tid, før Valg
kan udskrives. Overgangstiden kan blive urolig nok. I denne midlertidige
Regering vil sikkert baade Kommunisterne og Dansk Samling faa en Repræ
sentant. Man vil ligeledes temmelig sikkert tilbyde Frihedsraadet en Re
præsentant. Om Raadet tager mod dette Tilbud eller det vælger straks at
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træde helt tilbage, vil afhænge af Forholdene til den Tid. Hvad den e
gentlige valgte Regering angaar,- maa Partiernes Repræsentation rette sig
egter Valget og efter, om Samarbejdspolitiken er levedygtig.I denne Rege
ring repræsenteres Frihedsbevægelsen selvsagt ikke direkte, men Partier
ne maa være klar over, at Frihedsbevægelsen vil gøre sine Synspunkter
gældende i Valgkampagnen, indenfor hvert enkelt Parti. Der kan blive Tale
om Opstilling af Kandidater fra Frihedsbevægelsen indenfor Partiramnierne.
Enkelte af de frie Blade fortsættes sikkert en Tid som Tidsskrifter, og
det kan tænkes, at Mænd fra den frie Presse vil faa Indflydelse paa Dags
pressen efter Krigen.

I Dag indvies den tidligere omtalte mystiske tyske Virksomhed ved Hørup
hav paa Als i Overværelse af adskillige tyske Videnskabsmænd. Højtidelig-
heden begynder Kl 11.

I Luftværnskredse synes man tilbøjelig til at regne med Invasion paa øer
ne.

Tyskerne har beslaglagt Kolonihavegrunde nær Fredericia Banegaard. Der
skal her bygges Barakker til Fæstningsarbejderne.

Der skal graves en Grøft tværs over Sønderjylland længere sydpaa, fra
Rejsby over Toftlund og Vojens til Haderslev, 5 Meter bred og 3 Meter
dyb.

Gentofte Husholdningsmaskinfabrik A/S har hidtil været en Underafdeling
af Dansk Industrisyndikat og har haft egne Lokaler paa Fabriken i Frihav
nen til Fremstilling af Artikler idenfor Vaabenbranchen. Det viser sig,
at det er denne Underafdeling, som har installeret sig i Ejendommen Sø
gaardsvej 52, Gentofte, som uafhængigt Aktieselskab. Man fabrikerer først
og fremmest Husholdningsmaskiner, men ogsaa Piske- og Røremaskiner, Op
vaskemaskiner, Paalægsmaskiner, Flødepiskere, Skibslogge, roterende Ud
kigsruder, Tacometre og andet Skibsudstyr. Fabrikation af Rullekæder for
beredes. Der arbejdes ikke for Tyskerne.

Karantænestationen i Gedser er nu paa det nærmeste færdig. 108 Læger, Sy
geplejersker og Desinfektører staar parate til at tage mod den Strøm af
Tysklandsarbejdere, som kan ventes (der er ca 10,000 Tysklandsarbejdere
tilbage i Tyskland). Stationen kan tage 1000 Mennesker om Dagen og et u
begrænset Antal Lus.

Det er ikke umuligt, at den flygtede Aksel Høyer dukker op i Radioen i-
gen. I saa Fald taler han fra Aabenraastudiet, Krysteren.

Sillemann havde tysk Ausweis Nr 23, udstedt 8.7.44. Hans Feldpostnumer
var 02O23.Tyskerne har krævet Papirerne udleveret.

Følgende Adresse er af særlige Grunde beskyttet af Værnemagten:”Mads Jen
sen Holtehus, født 28.7.09, boende Dronningensgade 74 i Fredericia, ind
til 19.2.44 i Fiskergade 28, Vejle.

Døvstummelærer Svend Vognsen fra Ternevej, Fredericia, er løsladt fra
Frøslev. Den løsladte Fredericiacigarhandlers Navn er Tram-Møller, ikke
Frands Møller.
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Overpolitibetjent J Koesbjerg, Fredericia, laante forleden paa Frederi
cia Politistation en Adressebog ud til to Gestapofolk, idet han erklære
de, at den kunde de jo alligevel se i enhver Telefonkiosk. Politiassi—
stenten skred ind, og den uværdige Episode fik en brat Afslutning.

Gdr Bøj Boisen i Sturebøl ved Vojens er blevet anholdt, fordi han har
haft en Desertør i sin Tjeneste. Det menes ikke, at han har vidst Besked.
Desertøren er senere flygtet fra Haderslev Kaserne, hvor han sad fangen.

To Flyvere, som i en regnfyldt Uge boede i Rold Skov, er nu i Sikkerhed.

Gestapo i Aarhus har eftersøgt cand pharm Frk C K Nielsen i hendes Bolig
i Klintegaarden. Hun var ikke hjemme, saa man maatte nøjes med Husunder
søgelse.

Det erklæres fra Randers, at den eneste tænkelige Forklaring paa Ekspio
sionerne i Raadhusstræde er Schalburgtage. Derimod har Murermester Søn
dergaard, hvis Bygning bombedes, tidligere arbejdet for Tyskerne.

I Aarhus gaar der Rygter om, at Schalburgkorpset skulde have haft de Lo
kaler i Fredensgade, som sprang i Luften, og at Ejeren, Ingeniør Schmidt,
er Kriminalbetjent Sandhøjs Efterfølger som Schalburgkorps—Lokalleder.

IAarhus disponerer danske Stikkere over to Biler, som anvendes ved Anhol—
delser etc. Den ene er en sortlakeret Citroen X 2432, den anden en grøn
Chevrolet,mrkt, Lillebil paa begge Sider.

Skibsmægler Herløv og Meldeleder Søndergaard, Aarhus, er ført til Frøslev
efter kun eet Forhør.

En Dansk Amerikaner, Jørgen Nielsen, der lever som Rentier i Brønsbjerg
ved Vejle, har sammen med sin tyskfødte Hustru hjulpet Tyskerne i lang
Tid. Ægteparret udfører Kontorarbejde for Baadebygger Ustrup, der bygger
tyske Kystfartøjer. De kommer begge sammen med Tyskere og besørger Ærin
der for dem.

Den Næsted Nielsen, der som omtalt i Radio og Presse har faaet Hoved og
en Arm revet af ved en Bombe i en Pakke, var identisk med d~h berygtede
Stikker “Drejeren” i Skanderborg. Pakken, der menes sendt fra Horsens,
hvor Drejeren var paa Færde fornylig, var adresseret til Bopælen i Øster—
lide, hvor han boede sammen med Stikkeren Kjærsgaard Rasmussen. Han aab-
nede den udenfor Centralhotellet med det Resultat, at Tyskerne troede,
det var et Attentat paa dem. De for forvildede rundt med Maskinpistoler.
En Tysker blev let saaret.

Landets Jægere opfordres til at passe godt paa deres Jagtgeværer og Poli
tiet og Jagtorganisationerne til at passe godt paa Navnefortegnelser.

Der er kommet et Par Tusind Mand tyske Tropper til Viborg. Alle Skoler
taget.

Der henvises til Dagspressen vedrørende Bombeekspiosionerne i Bilfirma i
Aalborg (af Tyskerne betegnet som Antisabotage), to Eksplosioner i Silke
borg, Vaabenrøveri ombord paa Ø.K.s “Annam”,. Drabet paa Essensfabrikant
Max Kongsmar paa Hjørnet af Hambroesgade og Puggaardsgade, Drabsforsøg
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mod kvindelig Fotograf i Randers og falske Politibetjentes Besøg hos Bor
gere samt Brandbombe gennem Vindue ind til Odenseborger.

Tre Drab er ikke kommet i Avisen~ Tre Schalburgmænd gik i Gaar ind til
Barbermester Børge Petersen, Mozartsvej 17 i Sydhavnen. De dræbte ham paa
Stedet med Pistolskud. Da de flygtede, forfulgte en forbipasserende Poli
tibetjent den ene. Han fik Hjælp af en Lastbilchauffør og tvang ved Skræni
meskud Flygtningen til at standse. Manden har falske Papirer og nægter at
udtale sig. Man haaber, at Hr Pancke vil paaskønne dette Initiativ fra
Politiets Side...

I Aftes blev to Brødre skudt ned af en Mand, som stod paa Trappen ørnevej
28. Motiv og Gerningsmand ukendt. Det drejer sig om den 48 aarige Tapet
serer Anton Viktor Nielsen, ørnevej 26, som saaredes saa alvorligt, at
han døde kort efter, og om Gartner Rudolf Alexander Nicolajsen, født 1887.
Han fik Skud i Hoften og Maven og er i Livsfare.

Sent i Aftes dræbte en beruset Dansker fra Sikkerhedspolitiet en Mand paa
Hjørnet afBorgergade of Dronningens Tværgade. Offeret var Arbejdsmand
Knud Magnus Hansen, født 1915, boende Adelgade 17 B. De nærmere Omstæn
digheder er ikke klarlagt. Gernersgadevagten tog Morderen med sig. Pan
ckes Paaskønnelse ventes.

En Episode, som muligt var et Mordforsøg indtraf i Aftes, da Social Demo—
kratens Redaktør Peder Tabor steg ud af en Bil. Fire Mænd trængte sammen
om Vognen. Ved Chaufførens Hjælp slog Tabor sig igennem, og der blev ikke

Proprietær Spliid, Poulholm, Formand for Andelsbanken, underrettede Nat
ten til den 7.ds. Myndighederne om mystiske Mænd paa Outrup Hede ved Løg
stør. Tyskerne rykkede ud og fandt en Vaabenladning, nedkastet fra Flyve
maskine. Det forlyder, at der var 200 Maskinpistoler. Man anholdt Lærling
Orla Ingolf Christensen og stud polyt Frode Mølholm, begge fra Aalborg.
(Vejgaard).

er blevet anholdt, da han paa Vej
Toget i Kolding for at købe Brude
Sigtelse er rejst mod Kriminalbe
Anholdt, Arkitekt Kjeld Kjeldsen,

Den i Hirtshals arresterede Erik Dahl fra København er af Gestapo iden
tificeret som Søløjtnant Erik Dahlerup, Kbhv.

20 Fanger fra Aalborg er ført til Frøslev, blandt dem Boghandlermedhjæl
per West Hansen, Kioskhandler Max Hansen, Typograf Abildgaard Jacobsen
og Redsekr.Ravnemose fra Thisted.

Gestapo i Aalborg er i øjeblikket i Færd med at indrette hemmelige Ar
restlokaler under deres Højborg i Højskolehotellet. Hidtil har Fangerne
alle siddet i Arresten i St Hansgade, hvor Røde Kors kunde kontrollere
Behandlingen.

6 Lastbiler i tysk Tjeneste blev i Gaar i Tiden 3,30 til 5 bombesprængt
forskellige Steder i Brande. Kl 4,55 dræbte en tysk Vagtpost en Cyklist,
den 24 aarige Egon Adolf Grauer, fordi han kom cyklende nær en af Biler
ne, Tyskerne paastaar, at Vagten raabte ham an først. En stor Menneske-
mængde samledes. Tyskerne forbød dansk Politi Adgang med Bemærkning om,

at Sagen var op1agt~ Senere fulgte et stort Følge Liget til Kapellet. Der
strejkedes overalt i Brande i Gaar, endog paa Posthuset og Jernbanesta
tionen. Op paa Dagen udbrød der Sympatistrejke i Herning.

Der har i Nat været en Sabotagebrand paa Vaskeriet “Gefion”, Provstevej
5, Kbhv. Paa Bramminge Banegaard er brændt en Jernbanevogn med to Flyve
maskiner, som begge viste sig at være af Pap og Krydsfiner I Gaar eks
ploderede en Bombe paa Jernbanelinjen mellem Hatting og Løsning. Der ske
te kun mindre Skade. Ved Bajstrup nær Tønder eksploderede en Bombe i et
Spors kl fte.

Statens Kornkontor har meddelt Aalborgs store Foderstofimportfirmaer, der
har Siloer og Pakhuse ved Havnen, at de ikke maa modtage mere Korn. Aar
sagen er Frygt for ødelæggelser, hvis Tyskerne sprænger Kajmurene.

Til Odense er nu ankommet ca. 4000 r’land og til Nyborg 1000. Til Gengæld
er Styrken i Esbjerg og Sydvestjylland blevet formindsket.

De tyske Vagtposter udenfor beslaglagte Bygninger i Kbhv har nu overalt
Haandgranater i Bæltet.

En kendt Hjenhmetysker har erklæret, at han ikke vil grave i “Møller-Li
nien”, som Befæstriingslinjen kaldes i Sønderjylland. “Es ist nutzlos. Es
ist doch zu spät”. Kun ganske faa Hjenimetyskere melder sig frivilligt~

Statsaut. Revisor Axel Rasmussen, Frb.Alle 28, har modtaget en Miniature
ligkiste. Kyndige Folk mener, Pakken maa have faaet forkert Adresse.

En Historie om, at en Blomsterhandler har leveret Kranse til Snog-Chri
stensens Begravelse paa Assistens Kirkegaard, som skulde være foregaaet i
Hemmelighed Mandag, beror kun paa Blomsterhandlerens livlige Fantasi.
Derimod er der paa anden Maade Skred i Sagen. Nyt kan ventes.

Tyskerne har atter beslaglagt Persilhuset i København. Udenfor Dagmarhus
bygges en Plankebarrikade med Sand mellem to Plankelag. Den staar tæt op
mod Facaden, men det er muligt at gaa bag ved den. Barrikaden er over
Mandshøje.

Dr. Axel Theodor Hjorth, kaldet Teddy, vikarierer p.t. i Børkop for en
Kollega, som har maattet flygte for Tyskerne. Det er temmelig parodisk,
idet Hjorth under Krigen har været i tysk Tjeneste. Han var Læge for Or
ganisation Todt—Folk i Norge, hvad man næppe har vidst noget om i Børkop.
Hjorth er flere Gange blevet nævnt i Bladet Randersfronten.

Den forleden nævnte ErikWestphael-Jacobsen, Ordrup Jagtvej 44 C, Charlot
tenlund, har været tidligt paa Færde. I vor Besiddelse er en Rapport med
en Vidneforklaring, underskrevet af ham 5 Novbr. 1940. Til Vitterlighed:
Birger von Cotta Schønberg. Jacobsen forklarer her, at han af senere af
døde Georg Cohn i Udenrigsministeriet blev sendt med Postflyver til Tysk
land, hvor han i Borchen afhentede en Svoger af Cohn, Julius Bamberger,
der var løsladt af Gestapo ved dansk Medvirken. Bamberger skal senere væ
re blevet Chauffør for den mexikanske Minister Jacobsen hævder, at den
egentlige Mission var Udsmugling af Smykker, der blev gravet ned i Cohns
Have, hvor han mener at kunnepaavise dem. Han hævder, at han kun fik 100
Kr for. sit Arbejde. Rapporten er tydeligt nok bestemt til antijødisk Kam-

skudt.

-En Søn af Pastor Balslev, Bramminge,
til sit eget Bryllup i Brorup stod af
buket. Han sigtes for Spionage. Samme
tjent Skovfoged Ribe, og med endnu en
Bramminge.

pagne.
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De saakaldte Dækbomber, som lægges foran tyske Bilers Ringe, er ikke
større end Æsken til et Skrivemaskin-Farvebaand. Naar Bragene bliver saa
store, skyldes det, at ogsaa Dækkene eksploderer.

Aftenbladet har antaget ny kvindelig Jorunalist i Stedet for Feidmadras
Krumbak.

SPECIELT: 28: Vi vil gerne høre fra den akpive Mand. - ill: Ogsaa vi be
klager, at Meldingerne fra Aalborg har været unøjagtige. Vi skal omgaas
den paagældende Korrespondent mere varsomt. Olga: Alt forladt. Skriver.

Om den gribende Flyverbegravelse i Skagen, som fandt Sted, fordi de loka
le Myndigheder i Distraktion glemte, at allierede Flyvere skal begraves
uden Kiste og Ceremoniel, meddeles fra Skagen. Tidspunktet for den cana
diske Flyver Lloyd Bennister Mollards Begravelse var fastsat til Torsdag
Kl 15, og Torsdag Morgen kendte hele Byen det. Ved Middagstid rnaatte
samtlige Blomsterhandlere lukke for Bestillinger. Begravelsen blev den
største, Byen har oplevet: Ialt deltog 700 Mennesker, og de kunde langt
fra være i Kapellet. Til Stede var begge Byens Præster, Politimesteren og
flere andre Embedsmænd, men ingen fra Byraadet. Desværre var ogsaa en Del
Værnemagere mødt. Nær Kisten saas Barber Voxnæss, der er for nysgerrig,
og blandt Æresvagterne (med Marineforeningens Fane), saas fhv. Vognmand
Niels Marquardsen, der i sin Tid angav to unge Mennesker, som han mehte
havde stukket Ild paa et tysk Halmlæs. KKKK og Værnemagerfirmaet Brandt
& Ravntoft havde sendt Kranse. Derudover var Kransenefra danske Firmaer
og Deltagerne hæderlige Mennesker. Den hvide Baare, som var smykket med
røde Blomster, blev baaret ind af Medlemmer af Forsvarsbroderforeningen.
Der var Kranse og Buketter i hele Midtergangen, deriblandt signerede fra
Politimesteren, Politiet i Skagen, Kystbevogtningen, Kutterbesætninger og
mange private. Der var ogsaa en Krans mrkt. Frit Danmark, og flere Kran—
sebaand var i Royal Airforce-Farver. Pastor Waage Beck holdt en djærv Ta
le. Han gik ud fra Pauli Tale paa Areopagos og erklærede, at naar Menne
sker med Vold søger at overskride Landegrænser, søger at lave om paa Fol
keskæbner, saa rører de ved noget af Guds Skaberværk og gør sig skyldige
i Synd mod Gud. Et levende Billede herpaa har vi i Sydslesvig, som blev
mishandlet og misgeregeret, ogsaa fra dansk Side, saaledes at et Par Hun
dred Tusind Mennesker, der bærer danske Navne, og som var bestemt til at
være Danske, er blevet fremmede for dansk Kultur. Sognepræsten sagde til
Slut: Vi kender intet til Lloyd Bennister Mollards Karakter, hans Moral
og hans Forhold til den levende Gud, og vi skal ikke betragte ham som en
Helgen fremfor andre. Men vi kan ikke lade være med at se paa den Tjene
ste, han øvede, som et menneskeligt Forsøg med alle dets Fejl og Skavan
ker paa at raade Bod paa nogle af de Misforhold og Ulykker, som Mennesker
har skabt. Deforstrørvi Blomster paa hans Grav paa deres Vegne, som be
græder Savnet af ham, og vi gør det som en Anerkendelse og en Tak for
det, som hans Tjeneste har betydet eller skal betyde ogsaa for vort Land
og Folk. Amen... Paa Kisten er rejst et stort, hvidt Trækors.

Det ser ud til, at vi skylder Ingeniør Gunnar Andreasen, Cheminova, og
dermed Aarhus Universitet og Berlingske Tidende en Undskyldning. De Op—
lysninger, vi fornylig bragte om Ing. Andreasen, var fra hidtil paalide
lig Kilde, men en nærmere Undersøgelse viser, at Ingeniøren paa Grund af
store Indtægter under Krigen uberettiget har faaet Skær af Værnemager.En
Kilde, hvis Kompetence ikke kan drages i Tvivl, oplyser nu, at G.A., der

i sin Tid var Redaktør af Vi Gymniasiaster, og som var i Spanien under
Borgerkrigen, er en stor Arbejderven og en udpræget Idealist. De Ulykker,
der er sket paa hans Fabrik, betegnes som hændelige, og det bestrides, at
Tyskerne har haft med Sagernes Afslutning at gøre. Cheminova leverer ikke
til Værnemagten, og Aftagerne underskriver paa, at Varerne ikke gaar vi
dere til Tyskerne. Da G.A. var stud polyt satte han sig for at ville tje
ne en Formue til Aarhus Universitet inden han fyldte 30 Aar. Universite
tet har nu faaet Værdier til l~ Million. Naar der i Bladene kun stod
300,000 skyldtes det G.A.s Generthed De første Forhandlinger med Aarhus
Universitet er ført for 2~ Aar siden. GAs Direktørgage har hidtil været
10,000 Kr aarlig, man har nu fastsat den til 12,000. I Udenrigsministeri
et findes kun een Sag om Handel mellem Cheminova og Tyskerne—en Skrivelse
til Industriraadet om at blive fritaget for Værnemagtsieverancer.

Vi henstiller i denne Anledning til Korrespondenter at undersøge alt Ma
teriale meget nøje. Det er os ugørligt ~t efterkontrollere alt, og vi vil
gerne fortsat kunne holde de 95 pCps Nøjagtighed, som er Maksimum for en
illegal Nyhedstjeneste, der foruden Tyskernes Forfølgelse ogsaa har dan
ske Myndigheders Forsigtighed og Ængstelse at kæmpe med.

I denne Forbindelse skal vi nævne, at Arbejdere i Firmaet Kores har ud
sendt en Redegørelse for Direktør J A Pfingstls Forholdunder Folkestrej—
ken. Det erklæres heri, at man ikke har opfattet Direktørens Kritik som
en Standpunkttagen til selve Folkestrejkens Ide, men som en Misbilligelse
af Funktionærers Arbejdsnedlæggelse uden Varsel. Videre siges det, at Di
rektørens politiske Holdning i hvert Fald ikke har influeret paa hans Le
delse af Fabriken. I en Erklæring fra Direktøren selv hedder det, at han
ikke blot dengang, han som Wienerbarn kom til Danmark, men ogsaa stadig
væk er glad for den Gæstfrihed, han nyder, og at han som Gæst i et frem
med Land naturligvis ikke har været politisk aktiv.

I Forbindelse med Omtalen af Grev Knuths Dagbog fra de store Dage, da han
ledede Politiets Nazifaggruppe og fastlagde Retningslinjerne for Politi
ets Fremtid, erfarer vi, at Knuth bestrider Papirernes Ægthed. De bærer
imidlertid hans Underskrift og er formede som et Privatbrev til Langgaard
Nielsen. De er ikke identiske med en lignende Navneliste, nedskrevet af’
Børge Bryld og i sin Tid fundet af Politiet. I Forbindelse med den lille
Pudsighed erfarer vi, at Knuth 20/12 1942 meldte sig ud af det clausenske
Parti med en Skrivelse, der fortjener at kendes som en sagkyndig Vurde
ring af dansk Nazisme:

“[fr.Folketingsmand Frits Clausen, Lægeboligen, Bovrup. Jeg vil hermed
nærmere begrunde min Udmeldelse af Partiet, da jeg mener, at man skal
kende min sande Opfattelse af det Hele. Jeg tilsluttede mig i sin Tid
Partiet, fordi jeg fandt at en Del af de nationalsocialistiske Punkter
var rigtige, og fordi der desværre ikke var andet Sted at gaa hen. Det
var ogsaa kun en Del, jeg syntes var rigtigt,for jeg har altid været en
Modstander af Jødeforfølgelser, S.A. og SS, Arieattester o.l. For mig er
alle Mennesker lige gode, uanset Religion. Den maa aldrig blandes ind i
Politik. Jeg saa da, at Partiet var en fuldstændig latterlig Kopi af det
tyske, som man med alle Midler, selv de groveste, vilde paatvinge mine
Landsmænd. Jeg er Dansk og kan ikke under en tysk Besættelse være med til
dette. Jeg ser, at jeg har fejlet i min Opfattelse af National-Socialis—
men. Jeg har for det meste kun truffet løgnagtige, uduelige og drikfældi—
ge Personer i Rækkerne, som ikke har Spor af Moral eller Skrupler, men
bare vil mase sig frem til en Position, som de ikke kunde opnaa ude i
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Samfundet. Gud bedre os alle, hvis saadanne Personer kom frem. Det vil
jeg være med til at forhindre. Man har gjort alt for at udæske den danske
Befolkning, blandt andet ved at oprette Frikorpset og lade det komme hjem
og provokere. I siger: Helhedens Vel foran den enkeltes, men I handler
stik modsat. Tænker man dog slet ikke paa, at Danmark er besat og kun
længes efter at blive et frit Land igen? Jeg har nu sagt min uforbeholdne
Mening, og den maatte ud. Et godt Raad vil jeg blot til Slut give: Hold
op, stands den landsskadelige Virksomhed og bliv Danske paa Linie med vo
re Landsmænd. sign/ J.Knuth.

Hvis der blot ikke var den Hage ved Sagen, at Knuths Nationalsocia
lisme blussede op netop efter Besættelsen, var dette jo vel talt

Paa Grund af dette Brev blev Knuth truet paa Livet af nu afdøde Sustman
Ment.

“Oprustningen” til de kommende Krigsbegivenheder har nu taget en saadan
Fart, at der knap er Plads til en Opremsning af Begivenhederne:

Fra Fordelingskontoret for Rationeringsmærker, Kronprinsessegade 20, rø
vedes i Gaar 3 ældre Revolvere, fra det evindelige Andersen & Martini
blev en 5 Personers Hudson taget. En Mekaniker maatte følge med til Van
løse, hvor han efter Traditionerne i dette Firma fik 25 øre udbetalt til
Sporvogn. Fra Fællesforeningen paa Islands Brygge røvedes 15 Staalhjelme
og nogle økser, fra Havnevæsenets Vagt paa Larsens Plads 15 Staalhjelme,
fra Brandvagten paa Finsens Lysinstitut 16 Hjælme og Gasmasker, fra Lyfa
paa Blankavej 34 en Del Gasmasker og Staalhjelnie, fra CB Understation paa
Rughavevejens Skole 12 Staalhjelme, fra en CBBetjent paa Kongens Nytorv
Kappe, Hue og Livrem og fra Søpolitiets Vagt i Sundby Havn tre Politipi
stol er.

-Professor Ellinger, der beboe en Jødelejlighed Kristianiagade 22, havde
i Gaar Gestapobesøg. Han foretog Ransagning og spurgte, om Møblerne var
Professorens... Rygter om Aktion mod Personer, som er Halvjøder, eller
Jøder, som er arisk gift, kan ikke bekræftes.

-Der har været saa mange Rudeknusninger hos Nazister eller Forretnings
folk, som Tyskerne handlerhos, at det eruoverkommeligt at nævne dem: Der
er endog Meldinger fra et saa fredeligt Sted som Rødby.

-En dansk Nazist, som 7.September røvede Rationeringsmærker fra en Lej
lighed i Hellerup, idet han sammen med en anden holdt Beboerne op og fo
regav Gestaporansagning, har den 14 ds., efter at Manden var gaaet paa
Arbejde, tiltvunget sig Adgang til Lejligheden igen og under Trusel med
Revolver forøvet Voldtægt mod Hustruen, som var alene hjemme.

—Den i Frøslevlejren dræbte Preben Erling Andersen boede Kapelvej 9A,
Kbhv, ikke Classensgade.

-I de lokale Blade fandtes l2.ds. en Meddelelser fra forskellige Esbjerg-
fiskere om, at de til Børnehjem og Børnenes Kontor har indbetalt 17,857
Kr, “som er et skønsmæssigt Overskud efter Fradrag af Folkehyre ogDrifts
omkostninger af en meget omdisputeret Rejse, disse Kuttere foretog i Ju
ni”. (Det drejer sig om de Fiskere, der blev paa Havet trods Eisenhowers
Opfordring til at søge Havn). Det er dog ikke alle Fiskere, som har del
taget i Indbetalingen, og Overskudet er paafaldende lille. Man siger i
Esbjerg, at det er udregnet, som om det var til Skattevæsenet. De tre,
som ikke har- deltaget i Betalingen, er Jeppe Nielsen, Osvald Lodberg og
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en Mand, der kaldes “Niels Glasr..”, slet og ret

De gyldne Tider for Vestkystfiskeriet er iøvrigt nu forbi. Der er ikke
Olie til mere end een Tur pr Maaned. Man forbereder Spredning af Kutter
flaaden fra Esbjerg, da man frygter, Tyskerne skal ødelægge den, naar
Havnen sprænges. En Del Kuttere gaar ind til andre Havne efter sidste
Tur, og flere vil gaa helt rundt om Skagen til østkysthavne.

-Der advares mod Trafikassistent Olesen, Varde, og hans Hustru. Der er
opsnappet et Brev til ham fra Gestapo med Numer og Instruktioner. Han
hævdes at have skygget Politifuldmægtig Schlanbusch i nogen Tid, før Ar
restationen fandt Sted.

-Alle Breve til Aksel Højer, Boks 108, returneres nu til Afsenderen med
Paaskriften: Boksen lukket. Adressatens Adresse ukendt.

-For nogle Dage siden var der stor Fest paa Kasernen i Slagelse, hvor Ty
skerne indviede Svømmebassin, som Soldaterne har gravet i deres Fritid.
Det skete under Skrig og Skraal. Byens samarbejdsvillige Politimester Ove
Jensen havde udlaant Politiets Højttalervogn Politikorpset krævede Mi
krofonen desinficeret, da Vognen blev tilbageleveret. Det sket&

-Tyskerne ser nu ogsaa paa Lokaler i Vestsjælland, saa det er tydeligt,
at man skal have Beredskabsstyrker paa begge Storebæltskyster. Man har
set paa Realskolen, Hotellet, en Badmintonhal og Husmandsskolen i Høng,
paa Skolen i Gørlev, og paa Vallekilde og Ubberup Højskoler samt paa Lo
kaler i Skelskør og Fuglebjerg. I Skelskør blev der spurgt, hvornaar Ind
kvarteringen kom. En af Officererne svarede: Det kan vare 8 Dage, og det
kan vare 1 Aar - og saa tilføjede han:”Men De tror vel, at Englænderne
har jaget os ud til den Tid?” Denne Tro blev stiltiende bekræftet.

SIDSTE:

Den Tjener, der fik en Bombe ind gennem sit Vindue i Randers, hører til
Wehrmachtsgefolge. - Den fhv Købmand i Odense, som fik en Brandbombe, ar
bejder for Tyskerne paa Lunde Flyveplads og er Medlem af DNSAP - Sille—
manns Feldpostnumer viser, at han hørte til den tyske Efterretningstjene
ste~ - Tyskerne vil sikre den beslaglagte Svømmehal i Vejle med to Rækker
Pigtraad. I Mellemrummet skal der være Minefelt - Et hold up hos Skræder
Pless, Heibergsgade 16, Kbhv, i Gaar havde intet med illega) Virksomhed
at gøre. Der blev stjaalet 90-100 Kr.

Indsamlingen til det danske Spitfirefond til Indkøb af Jagermaskiner til
danske Piloter i RAF er nu naaet op paa 40,000 Pund Sterling. De 1,027
Pd, som afsluttede Indsamlingen, er af Christmas Møller overrakt den en
gelske Regering. I sit Svarbrev til Det danske Raad i London skriver den
engelske Minister for Flyvemaskineproduktion, Sir Stafford Cripps bl.a.,
at det samlede Beløb paa de 40,000 Pund dækker indkøbet af 8 Spitfires.
De dygtige danske Flyvere, som flyver disse Maskiner, skriver Ministeren,
staar sammen med RAF i det omfattende Slag for Europas befrielse, som nu
er i Gang. Jeg sender ogsaa mine bedste ønsker med Haabet om, at det ikke
vil vare længe, før Deres eget tapre Land igen vil være frit.

1~

De nærmere Omstændigheder ved Skyderiet i Kælderen
nu ikke klarlagt. Det vides, at 5-6 bevæbnede Mænd
de Lagerpersonalet og skød to Mænd, som var blevet
le. Den ene, Indehaveren af firmaet, døde. En Mand
stand.

Hambroesgade 4 er end
trængte ind, visitere
ført ind i et Bagloka—
flygtede i saaret Til-
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Som Eksempel paa den tyske Forvirring i Holland nævner en britisk Korre
spondent, at 247 Fanger, som indbragtes ll.ds. repræsenterede 27 forskel
lige Afdelinger, mens 500 Fanger fra 12.ds. repræsenterede 30 Afdelinger:
Soldaterne klager over, at deres Officerer gør sig usynlige under Tilba
getoget, og at SSmændene løber lige saa stærkt.

de Gaulle har i en Tale erklæret, at nye franske Divisioner vil blive op
stillet til Indsats paa Fronterne. Fem Sjettedele af Frankrig er befriet.
Otte Dage efter Befrielsen var Fabriker og Gruber i Gang, de fleste af
dem uskadte, takket være Arbejdernes .B~skyttelse af dem, de Gaulle bebu
dede almindelige Valg, naar de franske Krigsfanger er vendt tilbage.

I den Appel, som den øverstkommanderende for de allierede Styrker har ud
sendt til Befolkningen i Ruhr og Rhinlandet, hedder det, at disse Omraa
der nu ogsaa er kommet ind i Operationsomraadet. Alle Forbindelseslinier
mellem de tilbagerykkende tyske Hære og Tyskland vil blive bombarderet
med en Kraft, der langt vil oberstige Luftbombardementerne i Normandiet.
Alle, som bor i Nærheden af Gader, Jernbaner, Kanaler, militære Depoter,
Lagre, Anlæg eller Fabriker, der arbejder for Nazisterne, vil derfor hver
Dag være i Fare for Angreb fra Luften. Særligt udsat vil naturligvis Om
raader med Befæstningsanlæg være. Befolkningen opfordres til at evakuere
og til at rejse ud af Landet. Endelig gøres der opmærksom paa, at alle
tyske Krigsforbrydere vil blive opsporet, saaledes at de kan faa deres
velfortjente Straf.

Som Eksempel paa Hitlers Forudseenhed kan nævnes Side 764 i “Mein Kampf”.
I nogle Linjer paa denne Side forestiller Hitler sig en Fremtidskrig, som
udspiller sig ikke i Flandern, ved Seinen, Riga eller Warszawa, men ved
Køln, M’ünchen, og Berlin. bliver dette Tilfældet, skriver Hitler, maa man
indstille sig paa Muligheden af en Tilintetgørelse af Riget.

Førende Personligheder i den tyske Fredsbevægelse har fra et illegalt Mø
de rettet en Appel til det tyske Folk, hvori det hedder, at hele Tyskland
vil blive udsat for organiseret ødelæggelse, hvis Freden ikke sluttes
øjeblikkeligt. “Vi vandrer mod Afgrunden”. Vend jeres Vaaben mod Hitler
og hans Bande. Nazisternes Voldsregime skal falde. Til hver eneste Soldat
paa Fronterne raaber vi÷ Stands alle Krigshandlinger nu. Uskadeliggør Na
zisterne og SS-Banditterne. Marcher til jeres. Hjemland og rens Byer og
Landsbyer for Nazister og SS. Ved jeres Eksempel vil andre faa Mod, og
paa den Maade vil I bringe Folkerejsningen i Gang, der kan redde Tyskland
fra Udslettelsen.

Om Tysklands Levnedsmiddelforsyning har London Radio i en tysk Udsendelse
meddelt: Finlands Udtræden af Krigen betyder, at Tyskland ikke mere sen
der 200,000 Tons Brødkorn til Finland. Den allierede Befrielseaf Frankrig
betyder til Gengæld, at Tyskland mister 8000,000 Tons Hvede og 500,000
Tons andetKorn. Videre mister Tyskland den belgiske Høst, som gik til den
tyske Besætteishær. Fra Rumænien maa 500,000 Tons Brødkorn undværes. Det
frugtbare Omraade imellem Bulgarien og Ungarn leverede sidste Aar 500,000
Tons Brødkorn til Tyskland+nu ikke eet Korn. østpolens Kornkamre er for
længst tabt, og fra Vestpolen og fra Holland kommer der ikke noget, dels
fordi disse Omraader er ved at blive befriet, dels paa Grund af allieret
ødelæggelse af Jernbanelinjerne. Polen leverede sidste Aar 1 Million Tons
Brødkorn, Holland, der holdt Liv i en Besættelseshær, 300,000 Tons Kar-

tofler, 500,000 Tons Grøntsagerog200,000 Tons Kød. Videre fik Tyskland
270,000 Tons Kød fra Frankrig, hvilket endog er mere end de 200,000 Tons,
Hitler gik Glip af, da hans Hære blev fejret ud af Rusland. Tiden er in
de, da de tyske Hære vil mærke den katastrofale Situation, de er kommet
i ved Tabet af disse Spisekamre.

I London er aabneten norsk Udstilling “Før vi taget hjem”

AACHEN, den gamle tyske Kejserstad, staar for Fald. Der kæmpes halvanden
Kilometer udenfor Bygrænsen. Amerikanerne har gennembrudt alle de forre
ste Fæstningsværker i denne Del af Vestvolden og er samtidig i Knibtangs
bevægelse gaaet uden om Byen, fra hvis nordlige Del de ogsaa kun er halv
anden Kilometer. Fanger, som er taget, erklærer, at Aachen skal evakueres
men at Befolkningen ikke har lystret Ordren. Byen bombarderes. Byen er en
vigtig Del i selve Befæstningslinien. Foreløbig er de tyske Befæstnings
linjer blevet tromlet ned, og Modangreb er brudt sammen i heftig Ild. Tal
rige Flyvemaskiner kredser over Terrænet uden at møde Modstand. Længere i
Syn har Amerikanerne taget en Række Landsbyer, og de trænger ind i Eifel
omraadet paa næsten hele Strækningen mellem Aachen og Trier. En ny Pan
serkile truer Tyskerne noget Nord for Aachen, idet Amerikanerne støder
frem fra Maastrecht. Englænderne har taget Leopoidkanalen, den sidste
Forsvarslinje i Belgien. Tyskerne holder kun meget smaa Dele af Landet.
Der er intet hørt fra de canadiske Styrker, som rykker frem ved Eindho—
ven. Befolkningen og Tropperne lider meget store Tab i Aachen-Trier Af
snittene. Hele Bagterrænet, bl.a. DUren, beskydes med tungt Artilleri. De
Saarede kan man ikke naa at faa paa Lazaretterne, der alle er flyttet o
ver paa Rhinens østre Bred. Inde i Byerne ligger Folk i Dækning i Kældre—
ne. Holder Artilleriet Pauser løber de mod øst, fra Hus til Hus. Der er
lagt Sprængladninger i Fabrikerne, og Afdelinger af Hitlerjugend har af
lagt Ed paa, at de vil blive tilbage og gennemføre den brædte Jords Poli
tik. De arbejder med brændende Fanatisme. Der har flere Steder været Plyn
dringer. Togtrafiken er kaotisk. Med Togene følger Observationsposter,
som giver Tegn til Standsning, naar fjendtlige Maskiner nærmer sig. Pas
sagererne kaster sig saa i Grøfterne og gaar op i Toget igen, naar Loko
motivet fløjter. Levnedsmiddelforsyningen i store vesttyske Byer er man
gelfuld, især i Køln, Krefeld og Wupperthal. Man har maattet gribe til
Katastrofelagrene.

05TFRONTEN: Sent i Aftes meddelte Marskal Stalin, at Marskal Rokosevskis
Tropper har taget Warszawas Forstad Praga. General Berlings første polske
Arme deltog i Erobringen. Den polske Frihedskomite i Lublin har sendt
Budskab til Polakkerne i Byen om, at Frihedens Time er inde, og at deres
Lidelser snart vil være forbi. Man regnede i Morges med, at en Trediedel
af Byen var besat. I Syd gaar Titos Styrker nu sammen med Russerne direk
te mod Belgrad paa samlet Front. In Unterstelermark er Partisanvirksomhe
den meget livlig. 7000 tyske Politisoldater menes afskaaret.

UNGARN. Hitler har tilbudt Admiral Horthy en Livvagt af Førerens egen
ReichsfUhrer 55 Standarte. Den skal beskytte Regeringsbygningerne i Buda
pest. Horthy er en Art Fange hos Hitler. Krigstrætheden i Ungarn har bredt
sig til folketyske Kredse. Folketyskerne vender tilbage til deres Hjem og
udgiver sig for Ungarere.

BREITSCHEID OG THÄLMANN er aldelesikke dræbt ved Luftangreb. De overleve
de begge Angrebet, men er blevet dræbt af SS som et Led i Himmiers Ud
rensning af Kon~entrationslejrene. Der er givet Ordre til, at enhver, der
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kan tænkes at ville spille en politisk Rolle efter Krigen, skal dræbes~
Thälmann dræbtes efter 11 Aars Lidelser i Koncentrationslejr...

TROLIGT NOK: En kendt tysk Zoolog har i Museum der Naturkunst i Berlin
holdt Foredrag om Lus og forklaret, at man under Krigen var kommet et
stort Skridt frem med Luseforskningen, der fremtidig maa regnes for en
særlig Gren indenfor Zoologien i Tyskland.

FØRERENS FLUGTMASKINE, der saalænge har staaet paa Leckfeldt ved Augs
burg, er nu flyttet. De allierede Flyvere interesserede sig for meget for
den

ORDNER HÆNGER MAN PAA - . Det er fremtidg forbudt at sælge Ordner og De
korationer i Forretninger i Tyskland. Ordnerne er blevet misbrugt i ud
strakt Grad i Hæren. I en enkelt Luftwaffeafdeling har man ved Undersø
gelse fundet 400 Jernkors mere, end Føreren havde uddelt~

DE PROPELLØSE tyske Jagermaskiner skal nu udrangeres. De har vist sig
livsfarlige at flyve med. I de sidste 14 Dage er ikke mindre end 5 af 37
Maskiner eksploderet i Luften, naar de kom i Kamp over 800 Meters Højde.

RESERVERET J AGERE. De tyske Hangarer er nu reserveret Jagermaskiner.
Bombemaskinerne maa holde uden Dækning paa Flyvepladserne.

ITALIEN. I en By 50 miles Nord for Florens har Tyskerne myrdet 230 Civil-
personer som Hævn, fordi italienske Patrioter havde dræbt 3 Tyskere. De
fleste blev skudt ned i Byens Kirke, hvor de var samlet til Gudstjeneste.
Præsten blev skudt først. Kirken afbrændtes. Blandt Ofrene var 27 Drenge.
Andre dræbtes, idet Tyskerne bankede paa Husdørene og skød Folk, efter
haanden som de kom ud. 3 Dage senere kom Tyskerne igen, fangede 10 Mænd
og dræbte dem. Saa erobrede de Allierede den folketomme By...

DEN FØRSTE FANGE, de Allierede tog i Tyskland, var en 13 Aars Dreng, som
laa bag et Maskingevær, han ikke kunde betjene. Han havde faaet Ordre til
at holde ud til det sidste. I Byen Røtgen, den første, som erobredes, va
jede hvide Flag fra Husene, men kun faa Indbyggere var tilbage. Flere
stillede frivilligt skjulte Biler til Raadighed for de Allierede. SLUT.
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DANMARKS FRIHEDSRAAD har i Dag dekreteret landsomfattende Proteststrejke,
varende til Mandag Klokken 12.

Meddelelsen har følgende Ordlyd:

“I Løbet af Fredagen den l5.September har Tyskerne ført 197 Danskere fra
Frøslevlejren til Tyskland. Dette er et groft Løftebrud. Frøslevlejren
blev indrettet paa et tysk Tilsagn om, at alle danske Fanger i Tyskland
skulde overføres hertil. Ikke alene blev dette Løfte svigtet, men det
modsatte er nu sket. Den sønderjydske Befolkning har i retfærdig Harme
besvaret Nazisternes Overgreb ved straks at nedlægge alt Arbejde. I Løbet
af faa Timer har Strejken bredt sig op gennem Jylland.

DANMARKS FRIHEDSRAAD opfordrer hele det danske Folk til at slutte op i
Protest mod denne vilkaarlige Voldshandling.

Læg Arbejdet stille overalt indtil Mandag Middag Kl 12.

Alt Arbejde i By og paa Land, i Fabrikker, Værksteder, Kontorer og Buti
ker skal ophøre, Sporvogne og Biltrafik skal standse. Af Hensyn til Lan
dets Befolkning bør dog Jernbane- og Telefontrafik og Forsyningen med
Vand, Gas, Elektricitet, Mælk og Brød holdes i Gang. Undgaa enhver Form
for Uroligheder og Opløb. Lad enhver P~ovokation ubesvaret.

Atter skal det danske Folk vise de nazistiske Undertrykkere, at vi Soli
darisk slutter op om dem, der har kæmpet for vort Lands Befrielse.

16/9-44 DANMARKS FRIHEDSRAAD.

Inden Middag spredtes dette Opraab i Titusinder af Løbesedler over hele
København.

I Løbet af i Gaar spredtes gennem den talte Avis over store Dele af Dan
mark Rygter om, at Tyskerne havde ført 197 Fanger over Grænsen. Rygterne
talte kun alt for sandt. Transporterne fandt Sted mellem Klokken 10 og
12 i Gaar, med Lastbiler af den gamle Oksevej. Der er taget et vist Antal
Fanger fra hver Barak. Tyskerne i Lejren siger, at det er de Fanger, som
egentlig stod til Dødsstraf, som er ført bort. De menes slæbt til en Ar
bejdslejr ved Hamburg. Aarsagen er muligt den, at to Sanitetsfolk, som
forleden arresteredes i Lejren, har bragt illegale Blade ind. Tyskerne
vil sikkert paaberaabe sig, at der var planlagt Oprør. De har ikke ulej
liget sig med at opgive Navne paa de bortførte.

Svaret var fra dansk Side Strejke. Den begyndte blandt de Årbejdere, som
er beskæftiget i Lejren, og den bredte sig op i Jylland •langs Jernbaner
ne. Jernbanepersonalet gik talrige Steder i Strejke og forlod Stationerne
og Postvæsenet fulgte Eksemplet. Til Esbjerg naaede Strejken i Aftes Kl
18. Jernbanepersonalet forlod Stationen, og Restaurationer og Biografer
lukkede.

Til Morgen er Situationen følgende:

Amtmand Refslund Thomsen meddeler at Situationen i Sønderjylland er fare
truende. Paa Grund af Jernbanestrejken har tysk Militær besat Jernbane-
terrænet i bl.a. Padborg, Aabenraa, Sønderborg, Tinglev og Esbjerg. I
Tønder nægter man det danske Jernbanepersonale Adgang. Tysk Personale er
ankommet for at foretage den nødtørftige Rangering. Gestapochefen i Aa
benraa og Kommandanten i Sønderborg har truet med de allerskarpeste For
holdsregler, hvis Strejken ikke straks ophører. Fra de fleste sønderjyd
ske Byer og fra Esbjerg meddeles, at Udfaldsv.ejene er under militær Kon
trol. I Esbjerg er Værkerne og Telefonhuset besat af Tyskerne. Jernbane
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trafiken Kolding-Lunderskov er standset helt, alle Stationer ligger for
ladte. Ribe har ingen Forbindelse med Bramminge. I Esbjerg. Skærbæk og
flere andre Byer anvender Tyskerne spanske Ryttere til Spærringerne.

Paa et Tidspunkt, da alt var roligt i København, og da hverken Tyskerne
eller Befolkningen kunde ane, at Frihedsraadet netop holdt Møde for at
drøfte danske Modforholdsregler mod det tyske Overgreb, anrettede Tysker
ne en Massakre paa Raadhuspladsen i København. 70 sagesløse Mennesker
blev saaret, de 23 saa alvorligt, at de i Ambulancer maatte føres til Ho
spitaler. Tyskerne har forsøgt en Forklaring om, at der blev skudt fra
tre Taxabiler mod en tysk Patrulje eller mod Dagmarhus, men til Morgen
har de selv opgivet denne Forklaring. Det staar nu fast, at 15 tyske Sol~
dater, som kom i en Præriebil ved Midnatstid sprang ud af Vognen og uden
Varsel aabnede Ild med Maskinpistoler paa Klynger af Folk, som ventede
paa Morgenaviserne under Kastanierne, som blomstrer for anden Gang. Seri
er af Skud smeldede, og 9 mms Kugler fløjtede ind i de tætte Menneske
klynger. Blodtilsølede Mennesker løb forvildede rundt, snublende over
Folk, der laa som livløse paa Stenbroen. Tyskerne skød og skød, imens de
hujede og skreg som sindssyge. De fik Forstærkning af Dagmarhusvagten,
der opfattede Skydningen som et Angreb og kastede sig ind i “Kampen”. En
Del Mennesker, deriblandt flere Saarede, blev drevet op mod Facaden til
Absalons Gaard og stod her i over et Kvarter med Armene i Vejret.

Politibetjente, som vilde ile de saarede til Hjælp, blev drevet tilbage.
En Brandudrykning kom ind i Kugleregnen. Brandinspektøren dirigerede en
Vogn tilbage for at faa slaaet Alarm til alle Ambulancer i København. Han
maatte selv flygte sammen med mange Mennesker ned af Strøget, mens Kug
lerne sprøjtede om dem. To Politibetjente, som vilde hjælpe saarede, blev
slæbt ind i Dagmarhus, hvorfra de senere blev løsladt. Der flød Blod man
ge Steder paa Pladsen. Pletterne kan ses endnu i Formiddag. En maskinpi
stolbevæbnet SS-Mand sprang op paa hver Ambulance, som kørte bort, og
tvang Chaufføren til at køre til Feltiazarettet paa Nyelandsvej. Herfra
overførtes en~ Del saarede dog senere til andre Hospitaler. Blandt 7, som
er tilbage paa Lazarettet i Dag, er fire lettere saarede tyske Soldater,
der i Mørket er blevet beskudt af deres egne Kammerater.

Læs nærmere om Strejken og om Episoden paa Raadhuspladsen under Sidste.

Schalburgfolk har sprængt to kendte Provinsblade i Luften. Det ene er
Vejle Amts Avis, hvis Redaktør, Skaaning, forleden blev ført til Frøslev.
Det andet er Kolding Folkeblaf, hvis Redaktør, Therkelsen, menes at være
blevet begravet under Ruinerne sammen med en Redaktionssekretær. Hans
Datter er fundet i haardt kvæstet Tilstand. Eksplosionen i Vejle Amts A
vis fandt Sted Natten til i Gaar. Hele Baghuset styrtede sammen, Lægter
og Spær blev efter Eksplosionen fundet flere Hundrede Meter borte. Der
opstod Ild, men •Branden blev hurtigt slukket. En gammel Dame sov i et
Loftsværelse i Forhuset. Han blev hjulpet ned uskadt. Flere Trykkerima
skiner i det Trykkeri, hvor Bladet fremstilles, beskadigedes, men den Ma
skine, som trykker Bladet, er nogenlunde ubeskadiget.

Eksplosionen i Kolding har fundet Sted i Nat og er endnu ikke kendt i
Detailler. Kan muligt omtales nærmere under SIDSTE.

Gestapo har anholdt Titon Kulinowaky, Storfyrstinde Olgas Søn. Der har
været Hunsundersøgelse paa Storfyrstindens Gaard i Ballerup. Anholdt er
endvidere: Forvalter Svend Nielsen, IErtebjerg ved Sandbjerg (tidl. nævnt
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sammen med Oberst Aksel Martin Poulsen). Stig Anker Jensen ved Amager-
port 20, Aage Andersen, Hovedgaden, Lyngby, Theodor Pedersen, Saxogade
11, Ingeniør Adolf Larsen, Møllebakken 22, Havnearbejder Westphal, Mid
delgaardsgade 7, Richard Willerslev, Højsagervej 10, Aksel Ohlers:Peter—
sen, Helsingør, Erik Wullf Andersen, Sydkærsvej, Rødovre (taget af dansk
Politi, i hans Lejlighed er fundet røvede Lygter etc fra LYFA).

Nedskydningen af Reservepolitibetjent Kaj Jensen, der var paa Vej til Ra
diohuset, er Tyskernes første Hævn for Sillemann. Kaj Jensen eret tilfæl
digt valgt Offer, som i sin Tid Falkenaa.

Den Mand, der er anholdt af dansk Politi for Drabet paa Barberen fra Mo
zarts Plads, er den samme, som dræbte Barberen i Holsteinsgade. Han ven
ter paa, at Tyskerne skal befri ham.

Tre store Jernbanevogne med Hø og Halm er brændt i Aalborg. Under Sluk
ningsarbejdet udbrød der Ild i en fjerde Vogn. Den brændte ogsaa.

-Det omtalte Skyderi fra Svømmehallen i Vejle var foraarsaget af nogle
Egerns Puslen i den nærliggende Skov. Alle Egern slap uskadt, saavist
man ved.

-“Irene Oldendorff”, som sank efter Sabotage hos B & W, var Tyskernes 5.
Hansabaad. Nr 1 løb paa en Mine i Sundet og er til Reparation i Helsing
ør. Nr 2 sank i Odense Kanal. Nr 3 blev bonibet ved Aalborg Værft, Nr 4
sænkedes i Svendborg. Nr 6 er p.t. til Udrustning hos B & W og Nr 7 løb
af Stabelen forleden. Om alt gaar vel, fäar Tyskerne ingen af dem~

—En tysk Baad kom forleden fra Norge med 3000 Tons Benzin paa Vej til
Tyskland...

Der henvises til Dagspressen vedrørende: Drabet i Sydhavnen, Nedskydnin
gen af Brdr Nicolaisen, Hambroesgadedrabet- (Nazicentral, vigtige Papirer
taget. Officiel Meddelelse om Fabrikant Kosniars Død urigtig, den Døde er
den 35 aarige Hans Gosch, Nedskydningen af Politibetjenten (se overfor),
Røveri af Staalhjelme fra Larsens Plads, Lyfa. Fællesforeningen, Odense
Staalskibsværft, Bombeeksplosioner i Viborg, Rønne, Vejle (omtalt oven
for), Strømmen i Randers og i Aarhus. (Omtalt som Fabrikssabotage. Det
var en Omformerstation paa tysk Terræn, som ødelagdes).

-Det anses for givet, at Aksel Høyer skal i Radioen igen. D~t vil ikke
blive tilladt at meddele, at han taler fra Aabenraa.

-Gestapo eftersøger Pastor Richard Sørensen, Sct Lucas Kirken, Aarhus.

-Bomben, som eksploderede hos Fotograf Asta Hansen, Staldgaardsgade, Ran
ders, var tiltænkt hendes Vært, Stikkeren Carlos Lauersen, i sin Tid ind
blandet i Morfinaffæren (tidl. omtalt).

—Fredag den l.ds. ankom i Hundredvis af Karabiner til den stadigt bevog
tede Købmandsskole paa Nørrevold.

-Professor ved Aarhus Universitet, Erich Schneider, er qua dansk Embeds
mand sluppet for Spade og Skovl i Sønderjylland. Til Gengæld haaber man,
at Studenterne kan slippe for tysk Propaganda i hans økonomiske Forelæs
ni nger.
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DANMARKS FRIHEDSRAAD KOMMUNIK~ NR 1 LØRDAG DEN 16.9.1944.

Vore Styrker har i de sidste Uger udført en Række Angreb paa Jernbane-
linjer, tyske Transporter, Biler, og Skibe i Jylland, hvorved der er
bragt Forstyrrelser i de tyske Troppebevægelser. Flere danske Statsbor
gere, der virkede som Angivere i tysk Tjeneste, er blevet uskadeliggjort,
og en Del Vaaben er blevet frataget Sabotagevagter ved krigsindustrielle
Virksomheder.

Samtidig er der imidlertid røvet Vaaben fra dansk Politi og Materiel fra
det danske Ludtværn og CB Styrkerne, og nogle tilsyneladende tilfældige
tyske Militærpersoner er blevet nedskudt paa Gaden, Disse Handlinger er
ikke udført af vore Styrker, og meget tyder paa, at Røverierne foretages
af nazistiske Elementer, der forbereder sig paa Borgerkrig. Frihedsraa
det advarer herved bestemt enhver Dansker mod at deltage i saadanneHand
linger. Dels kan de fremkalde tyske Modforanstaltninger, som ikke’ er øn
skelige for Tiden, dels svækker de vort Politis Muligheder for Beskyttel
se af danske Interesser.

I Krigens nuværende Fase skal Frihedsbevægelsen gøre sin Indsats og Fol
ket opfylde sin nationale Pligt gennem Sabotage mod ganske bestemte, fast
lagte Maal, og ved systematisk at undergrave al tyskdirigeret Virksomhed.
Vi opfordrer de danske Frihedskæmpere til disciplineret og taalmodigt at
afvente Signalet til Aktion.

I Tilslutning til Raadets Meddelelse om Udsendelse af regelmæssige Kom
munikéer opfordres alle Grupper til at indsende Rapport om enhver Kamp-
handling straks efter, at den er foretaget. Rapporten skal indeholde Op
lysning om. 1) Dato 2) Klokkeslet 3) Maal 4) Antal Deltagere 5) An
vendt Stof eller Vaaben 6) Resultat.

Rapporten afgives af sædvanlig Vej, eventuelt gennem Inf.NN, og skal være
os i Hænde senest hver Mandag Morgen omfattende foregaaende Uge indtil og
med Lørdag. Ved Stikkerdrab indsendes Beretning uden Mærke med Bemærkning
om Anklagen. Alle Frihedskæmpere maa være interesseret i, at Beretninger
ne bliver saa fuldstændige og hurtige som muligt, da Komniunikéerne skulde
omfatte al organiseret Virksomhed og derved afgrænse Provokationer og na
zistiske Overfald m.m.

DANMARKS FRIHEDSRAAD.

Tilforladelige Efterretninger fra danske (officiøse) Kilder i Tyskland
lader forstaa, at det i den wilhelminske Periode og til en vis Grad og
saa under Republiken ikke uden Grund ansete tyske Embedsmaskineri nu er
brudt sammen, i store og smaa Byer saavel som paa Landet. Den Kontrol med
Individet, fra Barneaarene til Graven, som var en af Nazisternes bærende
Grundsætninger og en Nødvendighed for Opretholdelsen af deres Herredørnme,
har maattet opgives, fordi den krævede et uhyre Embeds-Apparat, til hvil
ket der nu mangler alt, nemlig Personale, Kontorer og Kontorinventar, li
gefra Møbler og Skrivemaskiner til Papir. Tusindvis af Kartoteker til
Brug for militære og civile Formaal er gaaet tabt, vilde man regne med
Karyoteksedler, maatte Tallet sættes op til Millioner. Følgen er, at ikke
blot blomstrer Forfalskninger af alle mulige “Kort”, en Tysker skal bruge
i det daglige Liv, men Folk maa selv udstede alskens Papirer og se at faa
dem “legaliseret” saa godt, de kan, ved Hjælp af den nærmest tilgængeli
ge Embedsperson, selvom han intet som helst har med vedkommende Legitima

tion at gøre. Disse “Not-Papiere” florerer overalt og gør enhver Kontrol
illusorisk. Tyskland er ikke mere “regeret”. Det er et Land i desperat A
narki. Alles Haand er løftet mod alle, siger Tyskerne selv.

Ved Undersøgelse af den bombesprængte Skanderborg-Stikker Svend “Drejer”s
lemlæstede Lig fandt man foruden Legitimationspapirer en Check paa 42,000
(firetitotusinde), udstedt af Værnemagten, men ikke dateret. Stikkeren
havde derfor ikke kunnet hæve den i Banken.

Tyskerne har i Distraktion godkendt to Versioner af Skanderborgaffæren.
I en Del Tilfælde har Bladene bragt den oprindelige tyske Forklaring om
en Hævnakt overfor Værneniagten fra den afskedigede Stikkers Side, i andre
den rigtige Forklaring om en Bonibepakke.

Paa SS-Borgen i Jernbanegade, Kbhv, brændte man i sidste Uge Kartoteker
ne over Medlemmer af Frikorps Danmark - Tyskerne vil nu minere alle Hav
nekajer i København, saaledes at de med kortesteVarsel kan sprænges i
Luften. De har forlangt Planer over alle Kajarealer og har iøvrigt kon
centreret sig i de to underste Etager i Havnevæsenets Administrationsbyg
ning, som de har forskanset. Der er tysk Dørvagt og Kontrol med Pakker og
Tasker. Selv Markentenderskens Æg er blevet undersøgt~

(En Del Stof maa udgaa i Dag. Travlhed p.G.a. Strejken~)

Abonnenter, der i Forbindelse med Landbokredse vil uddele Pjecen “Den
danske Bonde” kan vederlagsfrit rekvirere det Antal, der er Brug for,
gennem os.

—Den i Brande dræbte Stationsarbejder hed Graversen, ikke Grauers (Høre-
fejl ).

-Blandt de Skibe, som har ligget ved Sydsjælland, er tre af Haniburg-Ame—
rikalinien store Baade. Skibene menes at være kommet fra Stettin. Ogsaa
i Aarhusbugten er der en hel Flaadeafdeling, især Transportfartøjer og
Motortorpedobaade. Endnu i sidste Uge saas i Aarhus Havn mange Slæder til
Fronten i Nordfinland. Firmaerne i Aarhus Havn har forstærket Vagt, og
Politiet har Havnepatrouiller ude hele Natten. De ser bl.a. Kloakdæksler
ne efter. Man frygter tysk Ødelæggelse af Havnen.

—Tyskerne har i Sydsjælland beslaglagt en Række Landsbyskolen:, fra Præstø
til Skelskør. Vestre Skole i Rønne er beslaglagt. von Hannek~en er p.t.
paa Bornholm.

-Gestapo fra Thisted har i Ildkamp saaret Kr.Antonius Petersen fra Vor
ning, der i sit Hjem blev anholdt sammen med en Kammerat, Aage Simonsen
Jensen.

-Der har været en Række Hold up igen i det sidste Døgn. Fra Bjarke, Jyl
lingevej, er røvet 10 tomme Syreballoner, fra en Motorcykle ved Hol
steinsgades Skole to Numerplader, fra Direktoratet for Vareforsyning fire
Staalhjelme, fra Dansk Papirvarefabrik i Rantzausgade en Lastbil, hvis
Chauffør maatte ind bag Presenningen, Vognen blev laant i nogle Timer og
derefter leveret tilbage. Fra CBvagten paa Peder Vedelsgades Skole er ta
get flere CbUniformer, fra en Cber i Rantzausgade al Udrustning, og fra
Gentofte Statsskole 8 Økser, nogle Haandlygter etc. En Taxa blev taget
paa Nørrebros Runddel, og Chaufføren maatte køre rundt, indtil han blev
sat af paa Islevhusvej. En anden Taxavognmand slog en Revolvermand ned
med Kæbestød i Charlottenlund. Baade den ramte og to andre flygtede
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—SS Mand Kaj Sundby, Fredericiagade 31 II, forsøgte 9.ds. forgæves Selv
mord ved Gas. I Gaar søgte ham at skyde sin Hustru, men Pistolen kukke
de. Da han derefter satte Pistolen for sin egen Tinding gik Skudet af.
Han døde paa Stedet.

-I den tyske Postcensur er en Tysker, Eschoer Meyer, blevet ramt af et
Vaadeskud i Brystet. Tre Censorer havde sammenlignet Pistoler og leget
med dem.

-Der var i Gaar Razzia i Kafe Luna, Jagtvejen 163. 3-4 Mand anholdtes.
Tyskerne ledte efter Vaaben. Der blev skudt.

-Paa Serridsslevvej skød en tysk Vagtpost i Gaar efter en Cyklist. Han
ramte ikke.

-Gestapo har eftersøgt Forstander Thomsen, Hadsten.

-Der har i Nat været Sabotage med to tyske Ejendomme i Aalborg. Nærmere
Efterretninger savnes endnu.

—Tre Flyttebiler med tyske Papirer fra København er ankomme til Tysker
nes Svømmehals-Kaserne i Vejle.

-Danske Arbejdere og Entreprenører bygger for Tiden Startbaner til V-l
paa Fanø. Tidligere omtalt, men nu bekræftet fra Kilde, der skulde vide
god Besked.

—Den kendte Musikpædagog, Organist Fru Karen Brieg, flintegaarden, Aar
hus, er arresteret af Gestapo.

-De tyske Minestrygere i Vejle Havn har anmodet om at faa Lys fra Havnen
ombord, saa det ser ud til, de skal blive der i nogen Tid.

-Blade etc, sendt til Hans Hansen, V.R. pr V, bedes foreløbig stoppet.
Ny Adresse kommer ad anden Vej. Den gl. maa ikke mere bruges.

—Meddelelser fra Aarhus om, at Kontorchef LUtken, Aarhus og Omegns Bank,
skulde være gaaet under Jorden, har vist sig forkerte. Den Slags urigti—
ge Oplysninger er noget farlige. Kilden indskærpes yderste Forsigtighed.

—En Abonnent beder os advare mod cand pharm Kaj Selchau, Holmegaardsvej
1 E. Han har boet i mange Aar i Tyskland og er udpræget nazistisk ind
stillet. Han omgaas Tyskerne og er ofte beruset og da alt for aabenmun
det.

-To Gymnasieelever fra Rønne, Mælkehandler Karlsens og Installatør Lar
sens Sønner, er rejst til Sverige. Gestapo har foretaget Husundersøgel
ser.

—Fra Sænderjylland gøres opmærksom paa. at Apoteker Kjems, Løgumkloster,
er god nok, men det indrømmes, at han kunde være mere paapasselig med,
hvem han omgaas. Som Borgmester kan han dog naturligvis ikke undgaa Hjem
metyskerne-indtil videre

-Fotoforhandlerforeningens Bestyrelse erklærer, at den ikke har været
klar over, at en Lærer paa Fotokursus, Kaulbach, er Nazist.

-Det erklæres fra Odense, at Stensballe ikkehar udtalt sig, som omtalt,
i Forbindelse med den ny Direktør for Thrige. Videre siges det, at J A
Rimestad har været videnskabelig Assistent ved Universitetet i Berlin,
og at han ganske rigtigt blev Doktor i 1940, men at han opsagde sin Stil
ing paa Grund af 9.April.

-Der sprang atter i Gaar en Bombe i Robert Olsens Bil, mens den holdt
foran Berlingske Tidende. Dette Blad, der i den sidste Tid er blevet
langt klarere afmarcheret, burde een Gang for alle kassere Postkasse-Ol
sen.

SPECIELT: 119: Tak for den geografiske Oplysning; det kan aldrig skade.
Men hvad med de zoologiske. Deres Bekymring ikke forstaaet her. Olga: Der
er næsten altid specielt Vrøvl med Breve i K-Distriktet. Det gaar bedre~
i Yderkvartererne. Nr 45: Er det en Adresse til os, De ønsker, eller faar
De ikke vore Breve? Giv venligst Besked af samme Omvej. 25: Tak, mellem
500 og 550. /145: Det kunde vi ogsaa godt lide at vide

VESTFRONTEN: Aachen er nu omringet, og Amerikanerne har taget Stollberg
8 km østligere. Aachens første Forstæder er taget. Dem tyske Krigsiedel
se skal have opgivet at holde Vestvolden mellem Aachen og Karlsruhe. De
Allierede anvender nye Vaaben, overfor hvilke ingen Soldater kan holde ud
i Stillingerne. Forsvaret lægger paa denne Strækning tilbage hinsides
Rhinen. Flyttebevægelsen er i Gang Mittlantvolden var konstrueret som
Vestvolden og de allierede har altsaa rige Erfaringer. Allierede Ingeni
ørsoldater stikker meget kraftige Sprængladninger ind, og efter Eksplo
sionerne gaar de nye Flammekastertanks frem indtil 10 Meter fra Befæst—
ningen. De indesluttede Soldater opleve~ et rent Helvede. De overlevende
giver sigt Maastrecht er faldet, Nancy, Thionville og Epinel ligeledes.
Tyskerne maa rømme ogsaa Moselstillingen. Mange af de tilfangetagne Ty
skere er lige kommet fra Lazaretterne. I den indtagne Del af Tyskland er
der nu allieret Militærforvaltning. Nazilovene er sat ud af Kraft, de
personlige Rettigheder givet tilbage, og alle Naziorganisationer, ialt
30, er ophævet.

Luftbombardementerne former sig som taktiske Luftangreb, koncentrerede
Bonibenedkastninger mod et smalt Omraade. Maksimum har været 17 Millioner
Kilo paa een Time, mere, end Tyskerne nedkastede over London paa 4 Uger,
da Luftangrebene mod denne By var paa deres højeste~ Hvad der ikke jævnes
med Jorden fra Luften, rammes senere af Artilleriet. Et Jordskælv kan ik
ke gøre det mere fuldstændigt. Denne Skæbne venter nu By efter By i Tysk
land.

Tusinder flygter fra Vesttyskland. Wiesbaden næsten øde.

FINLAND. De tyske Tropper, som prøvede at erobre øen Koglanc~ i den finske
Bugt for at beholde den som Spærrestilling, kom fra Estland. I Morges er
det tyske Brohovede blevet renset ud. Finnerne viste sig, som ventet, Ty
skerne langt overlegne. Man venter nu Krigstilstand. Der er inget Tegn
til, at de 9 tyske Divisioner, som er tilbage, godvilligt vil trække sig
ud af Finland. Rendelitz har modtaget en af de sædvanlige Selvmordsordrer
fra Hitler om Kamp til sidste Patron. Tyskerne spærrer Grænsen til Sveri
ge for at hindre den finske Civilbefolknings Flugt.

ØSTFRONTEN: Russernes Storoffensiv er brudt løs paa den nordligste Del af
Fronten. Man synes at ville likvidere de indesluttede tyske Hære i Balti
cum. Russerne opfordrer nu Partisanerne i Warszawa til at holde ud. Hjæl
pen er nær. Russerne er dog endnu ikke kommet over Weichsel, der skiller
Praga fra den øvrige By. I Syd er Russerne naaet ind i selve Slovakiet,
samtidig med, at Bulgarere er rykket over den jugoslaviske Grænse, i Kamp
mod Tyskerne.

HIMMLERS TERROR: Ifl. schweiziske Kilder har Himmler i de sidste 14 Dage
arresteret 30,000 Personer, især i katholske Kredse i Rhinlandet. Blandt
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de arresterede er Friherre von Neurath, Grev Schwerin (Redaktør af Gø
rings Blad Essener Nationaizeitung). At Thälmann er myrdet og ikke dræbt
ved Luftangreb er let at bevise. Der var ingen allierede Flyvere over den
Egn, hvor Lejren ligger, ide Dage, det paastaaede Bombardement skal have
fundet Sted.

SAMTLIGE FABRIKER til fremstilling af syntetisk Benzin er nu sat ud af
Drift i Tyskland. Af de 27 Raffinaderier arbejder kun 2. Benzinproduktio
nen er faldet til 3000 Tons om Dagen. Værnemagten alene bruger 10,000
Tons pr Dag. Luftvaabenet 2500 Tons og Industrien 16000 Tons. Den ene
Fjerdedel af Reservelageret er gaaet tabt ved Tilbagetoget i Belgien og
Nordfrankrig.

Da danske Frihedskænipere forleden afvæbnede en Tysker i Holbergsgade,
blev de forfulgt af en dansk Politimand, som bl.a. standsede den Spor
vogn, de sprang op paa. De slap væk uden at behøve at skyde paa ham.
Sligt skulde være unødvendigt fra dansk Politis Side (Tyskeren var i Uni
form).

-Det Radioforedrag, som 9.ds. blev holdt over Emnet “Rygter” skyldtes den
fhv. DSUer Jens Kudsk, Lyngby. Han kommer i Shellhuset.

-Tinglysningskontoret og andre advares mod LRS Rich Overland, der er Mel
lemmand ved tyske Opkøb af Ejendomme og tysk Kapitals Anbringelse. Doku
menter, der har passeret hans Hænder, er rimeligvis kendt af Tyskerne.

-Sicherheitsdienst flyttede atter i Gaar Fanger fra Arresten i Odense til
et ukendt Sted. Det drejer sig om 12 Mand, muligvis Terrænsportsfolk.

-I Silkeborg er en Tankvogn med 12,500 Liter Benzin blevet sprængt i Luf
ten paa Banegaardsterrænet. Den skulde til Ry Flyveplads. Skinnelegeme og
Sidespor ødelagdes af Varmen.

-Schalburgfolkene i Karmose Ungdomslejr i Liseleje har modtaget Opford
ring fra Hovedkvarteret til at opføre sig som Mandfolk. De havde telegra
fisk bedt deres Paarørende søge Tilfiugt i Schalburglogen. Ledelsen er
klærede, at den ikke var sikrere end andre Steder.

-Berlingske Tidende er kommet under Forcensur vedrørende de første Sider.
Schrøder havde først forlangt Censur af alle Sider, ogsaa af Annoncerne
Der er ikke givet nogen Begrundelse.

-Natten til Fredag var der mystisk Besøg paa Wesselsmindes Hovedbygning,
som beboes af Direktør Svend Albertsen, der dog ikke var hjemme. Nogle
Mænd overskar Telefonledningerne og affyrede 5—6 Skud gennem Vinduerne.

-Mens Hr Gilbert, STB, paa Grund af sine Spionage-Fortjenester ikke skal
ud at grave, er Hr Weachnitius, engang Radiocensor, sendt ud med Skovl
og Spade. Bravo

- Oberstløjtnant Tillisch er blevet arresteret, fordi har boede i ORS
Cohns Lejlighed. Generalkonsul Yde boede ogsaa i en jødisk Lejlighed-der
for Husundersøgelsen hos den ellers saa velanskrevne Samarbejdsprofet.
Pas paa. Jødiske Lejligheder er usikre.

Schalburgfolkene har i Nat sprængt Odenses største Villa “Dæhnfeldts Vil
la”, som beboes af Konsul Haustruo i Luften. Konsulen opholder sig andet
Steds. Det var hans Svigersøn, Forretningsfører Normann, som skulde have
været skudt af Gestapoi Stedet for Fabrikant Nyquist. Normann er i Sik
kerhed.
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—Der er Portner Gejlager, Kolding Folkeblaf, som savnes sammen med Red.
Therkelsen efter Schalburgtagen.

Trafikstrejkerne i Sønderjylland er ophørt i Formiddag i Overensstemmelse
med Frihedsraadets Anvisninger. Tyskerne i Sønderborg truede med at an-
rette et Blodbad, som Danmark ikke har oplevet Magen til, hvis Strejken
ikke ophørte. Der har været Jernbanesabotage ved Randers, Varde, (to Ste
der) og Hurup. - Fru Dr Best er vendt tilbage til Rydhave med Børnene ef
ter “Arbejdstjeneste” i Tyskland. Der skal nu indrettes Luftbeskyttelses
rum i Bygningen.

De til Tyskland bortslæbte Fanger er:

Bøssemagerne Iver og Aage Agensø, Politimester Agersted, Kontorchef Knud
Axelholm, Købmagergade 32, Arb. Carl Andersen, Mølholm, Charles Andersen,
Aalborg, Student Leo Andersen, Disponent Vagn Hessel Andersen, Direktør
Aage Cark Andreasen, Jes Peter Asmussen, Politibetjent Astrup, Togbetjent
Baarsby, Løjtnant Niels Berg, Mekaniker Willy Bergmann, Remisearbejder
Bertelsen (Aarhus), Kontorist Biehl, Graasten, Direktør Vigand Bolvig,
Gartner Knud Brandt, Troels Bredkjæt, Lundtoftegade, Niels Brodersen,
Aabenraa, Hans Bruhn strup, Otto Børcjsgaard, Kolding, Mejerist Brøgger,
Erik Chr Budde, Tranegaardsvej 7, Pb. Bøghof, Frands Carlsen, Nakskov,
Harry Christensen, Kolding. Th.Christiansen, Hostrup, Niels Christensen,
Ribe, Student Aage Christiansen, Skotøjsarbejder Poul Christiansen, Sog
nepræst Aage Dahl, Fiskemester Damgaard, Graasten, Grosserer Danzer, Fo
tograf Poul Davidsen, Kontorist Dengsø, Sekretær Diemer, OvergendarniDons,
Marius Eriksen, Heinz Fischer, Student Kjeld Frederiksen, Officiant Chr.
Friis, Kontorassistent Fussing, Horsens, Politifuldm.Gerner-Mikkelsen,
Antikvitetshandler Giersing, Boghandler Gjerlov, Student Carl Erik Glud,
Tegner Tonny Grage, Graugaard-Poulsen, Karl Gøtterup, Løjtnant Erik Han
sen, Mekaniker Ewald Hansen, Jørgen Hansen, Padborg, Rune Hansen, Kbhv,
Viggo Hansen, Varde, Viggo Hansen, Ribe, Harald Hein, Frcia, Matros Carl
Heisel, Knud Henriksen, Svendborg, Him-Jensen, Kastrup, Gunnar Hjelhoff,
Eugen Hjuler, Ebbe Hoimbo, Viggo Hougaard, Iver Iversen, Kai Jacobsen,
stud techn. Georg Jensen, Ringkøbing, Holger Jensen, Silkeborg, Johannes
Jensen, Struer, Kaj Normann Jensen, Aabenraa, Knud Jensen, Ribe, Robert
Peter Jensen, Aarhus, Villy Jepsen, Vojens, Aksel Jespersen, Odense, Ej
ler Johansen, Hougaardsvej 7, Hans Johansen, Suensensgade l~8, Helge Juul,
Aksel Emil Jørgensen, Kbhv, Arne Kjeld Jørgensen, Svendborg, Karl Vilh
Jørgensen, Adelersgade 12, K., Jens Jørgensen, Varde, Redaktør Niels Jør
gensen, Nationaltidende,Frank Bille Karbo, Gimles Alle, Kaj Bjørn Karbo,
Gentofte, Jørgen Kelstrup, Kolding, Flemming Kielser, Horsens, Jørgen
Kieler, Horsens, Kresten Kjeldsen, Kaptajn i Assens, Helge Kjeldstrup,
Erling Kjer, Jan Kjær, Kbhv, Svend Kjær, Ribe, Svend Erik Knudsen, Kbhv,
Thomas Knudsen, Horsens, Peter Koch, Aabenraa, Carl Krighaar, Kastrup,
Børge Kongerskov, Fredericia. Erik Lammert, Ellen Larsen, Erik Larsen
(Overlæge) og Erik Larsen (Student), alle Ribe, Knud Larsen, Tekniker,
Knh, Niels Tyrmer Larsen, Preben Larsen, Frsundsvej 28, Svend Aage Lau
gesen, Kolding, Ove Lembcke (Arkitekt), Fritz Lorche, Jørgen Leo Lind,
Vincent Lind, Laura Lund, Aabenraa, Erik V Lyngby, Per Madsen, Jens Peter
Magnussen, Hadsund, Aage Jacobsen Malling, Jens Mikkelsen, Carl Johan Me
yer, Birger Mouritsen, Ribegade, Friedrich Møller, Knud Møller, Margrethe
Møller, Benjamin Mørck, Hans Mørup, With Nellemose, Nikolaj Nikolajsen,
Sjølund, Arnold Nielsen, Kolding, Charles Nielsen, Kolding, Erik Nielsen,
Blaagaardsgade 41, Hans Nielsen, Aalborg, Hans Chr N Holbæk, Leif Vogt N,
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Gentofte, Verner Arthur N, Kbhv, Karl Nomens, Knud Nordentoft, Kaptajn
Olstrup, Styrmand Pade, Jørgen Poulsen, Aabenraa, Ernst Persen, Arndt Es
bensen Petersen, Arne Petersen, Kbhv, Chr P., Nyborg, Georg Kjeldby P,
Sønderborg, Henning Vagn P, Bergthorasgade 9, Henry P., (Inspektør), Hol
ger ), Aabenraa, JensP, Varde, Peter P, Varde, Peter Madsen P, Varde, 5
Bladberg p., Thorvald Søndergaard P, Varde, Kaptajn Roar Ploug, Radiotek
niker Porse, Kleinsmed Villy Poulsen, Johannes Prahl, Ribe, Charly Ra~—
mussen, Hans Chr R., Christiansfeld, Johannes Harald R., Aabenraa, Henrik
Juhl Rasmussen, Nyborg, Poul Kildemoes R., Valdemar Kjeld R., Svendborg,
Politikommissær Rem Jensen, Kontorassistent Jørgen Rostrup, Lærer Peter
Ryber, Lektor Rosenkjær, Cecil Ryle, Sproglærer Røen Petersen, Klaus Røn
holt, Robert Saaskind, Mikael Salling, Politifuldmægtig Schlanbusch, Her
man Schlosser, Niels Schou (Ingeniør), Poul Seidenfaden, Niels Sejerup,
Esbjerg, Jørgen Sejer, Slagelse, Jørgen Serup, Politimester Simony, Poul
Sminge, Vojens, John Schmidt, Svendborg, Jørgen Staffeldt, Erik Sundø,
Johannes Sveegaard, Waldemar Weber Sørensen, Anders Thomsen, Carlo Thom
sen (Thies), Poul Thygesen, Brandt Wedel, Erik Westh, Inspektør Vieg-Han—
sen, Politikommissær Knud Wiese, Toldmedhjælper Vindel, Graasten, Elek
triker Carl Wolf, Kolding, Prokurist Arne Zachariassen, Nærum og Dekora
tør Jørgen østrup-Rasmussen, København.

SLUT.
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(EKSTRA—UDSENDELSE)

Natten er forløbet roligt i København. Tyskerne har haft Patrouiller ude,
og der er skudt hist og her, men øjensynligt kun Skræmmeskud. Efter at
der i Aftes udkastedes smaa Løbesedler i Sporvognene, gik ogsaa Spor
vognspersonalet i Strejke, og den vil vare til Lørdag Klokken 12. Strej
ken kom lidt uregelniæssigt i Gang i Storkøbenhavn, idet Dele af Offent
ligheden, som ikke kendte noget til Begivenhederne i Frøslevlejren, i
første Omgang troede, at Meddelelserne var falske. At svensk Radio intet
meddelte, var ogsaa medvirkende til Befolkningens Usikkerhed. Da TT for
at kunne have sin egen Medarbejder her i Landet er gaaet ind paa ikke at
gengive noget “illegalt” i den svenske Radio, kan man for Tiden kun reg
ne med de danske Udsendelser fra London.

Departementschefraadet var samlet i Gaar og vedtog en skarp Protest, som
afleveresi Dag. Der har været Føling med Dr.Best, som er ankommet her til
Byen for at tage imod son Familie, der fandt Tilstandene i Tyskland far
ligere end de danske, hvorfor den vendte tilbage. Dr.Best har indrømmet,
at der fra tysk Side foreligger Løftebrud. Han synes at ville fralægge
sig Ansvaret. Danmark regeres aabenbart efter Røverridder-Princippet-hvad
Dr.Best., Pancke og Hanneken foretagersig hver for sig kommer ikke de to
andre ved: Pancke har forude for Deportationen i et Raserianfald truet
med at lade en Del af de Arresterede sk5’de— “Drabet paa de 11 har jo aa
benbart ikke været nok”. Deportationen af de 197, hvis Navne gengaves i
Gaar (med Risiko for Fejl, da Tyskerne endnu ikke har givet Navnene fra
sig) har faaet et makabert Efterspil. 1 time efter, at Fangerne var
slæbt bort til en uvis Skæbne Syd for Grænsen (rimeligvis Tvangsarbejde
i Befæstningsanlæg), ankom til Frøslevlejren et Par Hundrede danske Na
zister, der har søgt Tilflugt hos Tyskerne, og som nu skal gemmes bag
skærmende Pigtraad. Disse Landsforrædere, Stikkere og Psykopater kan nu
daglig se paa ca 1000 Landsmænd, som de har været med til at bringe i
tysk Fangenskab. Lad dem iøvrigt kun vænne sig til Pigtraaden. Sker der
de deporterede noget, skal de danske Nazister vide, at deres Ansvar er
blevet mangefold forøget-og at deres Straf ogsaa vil blive det. Regnska
bets Time er nær. Heller ikke Hr. Pancke skal slippe godt fra sin Masse
deportation. Der vil efter Krigen ikke være noget Gemmested paa denne
Klode, som er sikkert nok for Folk af hans Kaliber.

Under Forhandlingerne om Jernbanestrejken i Sønderjylland truede Tysker
ne med at slæbe endnu 500 Fanger til Tyskland. Fra denne Tri~sel stammer
rimeligvis Rygtet om, at et Hold Fanger er afsendt. Det er ëndnu ikke
sket. Ogsaa Trusler om Gidsler og og Blodbad paa Civlibefolkningen, frem
for alt i Sønderjylland, der har en sindssyg Kommandant, blev fremsat.
Jernbanestrejken ophørte iøvrigt i Aftes de fleste Steder, Tyskerne røm
mede Jernbaneterrænerne, og det danske Jernbanepersonale gik i Arbejde
igen. Situationen afspændtes derved i Esbjerg, Tønder og Aabenraa. Til
Gengæld har Tyskerne besat Lokomotivremissen og Signalstationen i Nyborg.
Sabotørerne har sørget for, at Tyskerne ikke faar nogen Glæde af, at
Jernbanestrejken er ophørt. Der har i Gaar og i Nat været megen Jernba
nesabotage i Jylland. Nord for Vojens skete en alvorlig Sprængning. Ty
skerne beskød det danske Politi, da det ankom til Stedet. Paa en Viadukt
mellem Randers og Hobro er anrettet en Del Skade, paa Aalborg Jernbane
station er tre Diesel-Tipvognsiokomotiver paa en tysk Jernbanevogn
sprængt i Luften. Mellem Fredericia og Vejle ved 5,1 km Stenen er 2 Meter
Skinne bortsprængt. En tysk Godsvogn afsporedes. Ogsaa paa anden Vis lod
Sabotørerne høre fra sig. Paa Vesterbro i Aalborg fløj en tysk Telefon
central i en Barak i Luften, ødelæggelsen var total. Krags Garageanlæg i
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Nykøbing F. ødelagdes med adskillige tyske Biler. Nogle Heste, som var
opstaldet i en Bygning i Nærheden, var slaaet løs, før Eksplosionerne
skete.

Den officielle tyske Meddelelse om Begivenhederne paa Raadhuspladsen er
i Bund og Grund urigtig. Det fastholdes fra alle Sider, at Episoden be
gyndte med, at tyske Politisoldater Klokken 24,10 uden Varsel beskød
Klynger af Mennesker, som ventede paa Morgenaviser. Den lidkamp, som ko
stede fire tyske Soldater Saar, er udk~ipet mellem Politisoldaterne og
Vagterne foran Dagmarhus, der troede sig angrebet. Det blev ogsaa iagt
taget, at Politisoldater, som kom fra hinanden i Mørket, beskød hinanden
tværs over Pladsen. Tyskérne var saa ophidsede i deres Blodrus, at de
truede med at nedskyde hele det Udrykningshold dansk Politi, som ankom
fra Politigaarden. Der blev i Forvirringen foretaget en Del Anholdelser,
som man ikke har Oversigt over. I Gaar valfartede Folk til Raadhusplad
sen. Blomster blev lagt paa de Steder, hvor der saas Blodpletter, og hver
Gang det danske Politi paa Tyskernes Forlangende havde fjernet Blomsterne
og kørt dem til Hospitalerne, blev der lagt nye.

Lyngby følte sig ikke solidarisk med København under Strejkens Indled
ning i Gaar. Livet gik sin normale Gang, og Biograferne spillede endog i
Aftes, mens alle Biografer, Teatre og de fleste Restaurationer i Køben
havn var lukket. Kl 21,45 blev der pr Telefon gjort opmærksom paa det u
sømmelige i Forholdet-saa tydeligt, at en Biografforestilling blev af
brudt og Publikum sendt hjem. Desværre har man ikke disse Biografgænge
res Navne.

-Der er i Helsingør røvet en Bil fra Dr Chr.Brinck, som blev lokket ud
med en falsk Telefonalarm.

Arbejdsmand Jens P.Madsen, Tarm, blev i Gaar beskudt af to tyske Solda
ter. Han ramtes i Laaret. Tyskerne stak af.

-Liget af Redaktør Therkelsen er fundet i Kolding Folkeblands Ruiner.
Schalburgkorpset har føjet et nyt Laurbærblad til sin Hæderskrans.

Schalburgfolk forøvede i Aftes Attentat paa Politiassistent Dines Hansen
i Lundby ved Odense. En Reservebetjent, som var paa Besøg, vilde lukke
op, da det ringede paa. Han opdagede en Mand, med en Revolver og raabte
til Fru Dines Hansen, som nærmede sig, at hun skulde kaste sig ned. Det
gjorde hun, og to Skud, der affyredes gennem Døren, smækkede kun Projek
tiler ind i Væggen. Gerningamanden flygtede.

I de sønderjyske Byer har Værnemagten besat Bygninger, tilhørende Mindre-
tallet. Alligevel er Nordschleswigsche Zeitungs Ruder i Haderslev blevet
knust. Flere Steder bevogtes ogsaa Værneniagere af Tyskere.

-Ved Ildiøsu paa en aaben Plads i Ostbirk, hvor tysk Camouflage-Værk til
Net fremstilles, er der anrettet omfattende Skade.

-Ved Hold up er der fra Hospitalsafdelingen paa Forchharnmersvej taget 6
Hjelme, fra Bernstorff Slots Avlsgaard 10 CB Uniformer, fra Dronningeve—
jens Skole og fra Prinsessegades Skole forskelligt Luftværnsudstyr, fra
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Nationalbankens Vagt 1 Pistol, fra et Motorværksted to Motorcykler, fra
Katrinedals Skole nogle Gasmasker og fra Justs Magasiner i Aarhusgade
Staalhjelme. Paa Brønshøj Torv er en CB-Betjent i Nat blevet helt klædt
af.

-Kl.2O,05 i Aftes overfaldt en bevæbnet tysk Soldat et ungt Ægtepar i
Ryvangs Alle. Han tvang Manden op i en af de sidste Sporvogne og førte
derefter Hustruen ned til Lindevangs Alle. Her overgav han hende til en
civilklædt Mand, som voldtog hende, mens Soldaten bevogtede Stedet og
stadigt truede hende med Pisto1en~

—Havnearbejderne i Aalborg har nedlagt Arbejdet ved danske og tyske Baa
de, fordi Tyskerne fortsætter med Mineringen af Havneterrænet. De borer
Huller i Kajerne og fylder Sprængladninger i.

-Schalburgfolk ødelagde i Forgaars Aftes Dækkene paa en af Aalborgpoliti—
eta Udrykningsvogne. En Mand, som kom forbi, saaredes ved Eksplosionen af
“Dækboniben11. En Mand, som søgte at trænge ind paa Politikasernen i Aalborg
blev beskudt og forsvandt.

-Det viser sig, at Attentatet paa Kørelærer Robert Olsens Bil udenfor
Berlingske Tidende mislykkedes. Der var anvendt en Haandgranat, som ikke
er velegnet til den Slags, og den eksploderede ikke. Robert Olsen var u
de af sig selv af Nervøsitet. Iøvrigt maa han betegnes som et Skrog, der
ikke er Krudt værd.

-I Telefonhuset i Nørregade har en af Sikkerhedsvagterne ved Vaadeskud
ramt sig selv i Foden, mens en Kammerat saaredes i Benet. Den uheldige
var Lund,Vodfroffsvej 12, den anden Nielsen, Nansensgade 31 A.

-Gestapo har arresteret Mrs. Bryant, der er finskfødt og gift med Direk
tør Bryant i American Tobacco. Hun blev ført med til American Tobacco,
hvor Mr.Brooke viste Gestapofolkene ind paa Mr Bryants Kontor. Derefter
forsvandt han, og Bryants Kontor viste sig at være tomt. Da Gestapo hver
ken kunde fl~de Bryant eller Brooke vilde de efter halvanden Times For
løb arresteret Mr Plaskett, men han var desværre heller ikke til Stede.
Tyskerne truede med at lade 100 Soldater rasere hele Tobakslageret, hvis
han ikke meldte sig selv. Derefter slæbte de Mrs.Bryant med sig. Aarsagen
til Aktionen ukendt.

-Under Overflyvninger er der paa ubebygget Terræn kastet ca 1000 Brand-
bomber paa Haderslevegnen, og 500 i en Stribe 10 km udenfoi Byen og ca
500 ved Himmervad 14 km fra Byen. En Stald, en Lade og den indavlede Sæd
paa en Gaard brændte, ellers skete der ingen Skade.

-I en tysk Udsendelse fra London har en Korrespondent for den tyske Be
folkning skildret, hvorledes et Erobringsindtog i en tysk By foregaar
Forrest kører de saakaldte Churchill-Tanks med Krokodille-Flammekastere.
Flammekasterne dækker begge Fortove og Rendestene, mens Infanteriet ryk
ker frem i Midten af Gaden. Alt langs hele Gaden brændes op, og alt i
midten mejes ned med Ild fra Infanteriet. Dette venter hver tysj By, stor
eller lille. Hitlers Stalingrad vil blive gentaget i Fremtiden, hver Gang
de allerede Tropper naar en tysk By, indtil alle Byer er i allieretHaand.
Kapitulerer Tyskland, vil de allierede Tropper marchere ind, besætte Lan
det og rense ud, saa alle nazistiske Embedsmænd forsvinder. Storbritan
nien vil besætte Nordvesttyskland, USA Sydvesttyskland og Sovjetrusland
Østtyskland. Berlin besættes af alle tre Magter. Frankrig og nogle af de
mindre allierede Nationer vil muligt komme til at medvirke ved Besættel

-Gestapo har arresteret Læge
Gunnar Nu Hansen. Den sidste
tionen af Filmfotograf Kjeld
Lørdag Formiddag, fordi han
Han kom fra Dansk Films Co,
toges Ransagning paa Gunnar

Knud Sørensen, Hadsund, og Radiospeakeren
Arrestation staar i Forbindelse med Arresta
Arenholtz, der blev taget paa Raadhuspladsen

fotograferede folk, som nedlagde Blomster.
som Gunnar Nu Hansen er leder af. Der fore
Nu hansens Kontor paa Pressens Radioavis.
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sen. Alt vil blive kontrolleret. Det skulde de Herrer, som i Dag huserer
i Danmark, spekulere lidt paa.

De to Stikkerdrab og det Forsøg paa Stikkerdrab, som omtaltes i svensk
Radio i Aftes, har alle fundet Sted i København. I Stefansgade blev Læ
derhandler P Kongsted Christensen nedskudt af to ukendte Mænd, og paa
Torbenfeldtsvej udfor Nr 1 saaredes Viktualiehandler John Heinrich Meyer
i Maven. Han boede i Ejendommen og var jendt som Værneniager. Paa Hjørnet
af Strandvejen og Lille Strandvej dræbtes Stikkeren Henning van Bracht.
Hans Hustru saaredes lettere, og en forbipasserende Dame fik Strejfskud.
van Bracht havde paa sig Papirer, som viste, at han nylig er blevet ansat
i Shellhuset paa en Pørvetid paa 3 Maaneder. Han havde en Check paa 1000
Mark paa sig. Kort efter at have faaet den udmærkede Stilling havde Bracht
giftet sig. Han holdt endnu Hvedebrødsdage, da Henrettelsen fandt Sted.

Den ungarske Ministers Bil, CD. K 23458, der holdt udenfor Angleterre i
Gaar blev eksproprieret til nyttigere Formaal.

I Graasten er under Strejken sket det pudsige, at nogle af de tyske Buti—
ker har været lukket. -Paa Fanø gik Organisation Todts danske Arbejdere
i Strejke i Gaar. De satte sig ned i deres Barakker. Tyskerne omringede
Barakkerne, stillede Maskingeværer op og tvang Arbejderne op i Lastbiler,
som førte dem ud paa Arbejdspladserne. Her maatte de under Trusel om Ned-
skydning paa Stedet gaa i Arbejde igen.

I Nykøbing M. har Tyskerne haft Patrul jer ude at provokere. En af dem
skød en Cyklist, Fodermester Aage Laursen, som saaredes.

Den i svensk Radio omtalte Sabotage i Aarhus ødelagde Tyskernes Varme- og
Kraftcentral ved Siden af Falckstationen. Den ligeledes omtalte Sabotage
i Aarhus gjorde det endeligt og afgørende af med Universalfabrikerne. En
nyopført Fabriksbygning, der erstattede en tidligere saboteret, fik sam
me Skæbne som den, der forleden overgik Fabrikernes Kontorbygning (Chefen
Ingeniør Sørensen Schmidt hævdes at være Leder af Schalburgkorpsets loka
le Afdeling) I Horsens er en Slagterforretning i Allegade blevet raseret
afen Bombe. “Slagsen” endnu ubekendt.

Kl 23 i Aftes sprængtes Skinnerne mellem Over Jersdal og Hovsiund i Søn
derjylland. Driften maatte indstilles. Under Strejken har Tyskerne i Ha
derslev knust en Rude i Dagbladet “Sønderjydens” Bygning. I Tønder er
knust en Rude hos den tysksindede Boghandler Frantz Hecht, der kun under-
rettede Værnemagten.

I Roskilde kom det i Gaar til flere Episoder under Uddeling af Strejke
paroler. Fire tyske Soldater slæbte i Skomagergade af med en ung Mand.
Da danske Politi kom til, vilde de kun sige, at de skulde til Kasernen.
De forbød under Trusler den unge Mand at sige sit Navn til Politiet. Kl
23,15 i Aftes smældede Skudene ved “Støden”. Tyskerne erklærede, at der
intet var sket. I Formiddag har de oplyst, at de har fanget 5 Løbeseddel
uddelere, men de nægter at opgive Navnene. De Anholdte, som vil blive o
verført til Shellhuset, er: Flemming Engelbrecht Nielsen, Jernbanegade
33. Jørgen Frithjof Rosted, Fjordsgade 4, Jørgen Skovgaard Jacobsen, Ru-
haven, Jacob Gorm Petersen, Hellig Korsvej og en ukendt.
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Fra CB Brandstationen i Glostrup er i Nat røvet 20 Hjelme, Uniformer og
en Lastbil, der dog senre er fundet igen.

Radiokommentatoren erklærede i Dag til Middag, at Frihedskæmpere havde
skudt en Portner i Frederiksholms Kanal, fordi de ikke hurtigt nok fik
Nøglen til et CB depot, og at Mandens 4 aarige Datter havde været i Fare.
Sandheden er, at Portneren bar sig aldeles forrykt af. Han slog den for
reste Mand en Knytnæve i Ansigtet, gemte sig under et Skrivebord og trak
sin 4 aarige Datter henforan som Skjold. Derefter bevægede han sig kry
bende gennem Værelset med den lille Pige foran sig Da han ikke vilde
standse, skød man Varselsskud og ramte ham i Benet, og da han stadigvæk
ikke vilde standse, fik han endnu et Skud, Den lille pige ramtes ikke.

Trafikstrejkerne er i Overensstemmelse med Frihedsraadets Opraab bragt
til Ophør i Sønderjylland. I Esbjerg vedtog Jernbanepersonalet Kl 17 Lør
dag at gaa i Arbejde Kl 20. Ortskommandanten erklærede, at gik man ikke
i Arbejde straks, vilde der blive lukket for Gassen. Det skete, Da ikke
alle mødte Kl. 20, forblev Gassen lukket, og Arbejdet kom ikke i Gang.
Kl 9,15 i Dag er der blevet aabnet for Gassen, og Kl 10,30 blev de tyske
Poster paa Jernbanen inddraget, hvorefter Arbejdet genoptoges. Opraab til
Befolkningen i Esbjerg er undertegnet “~Frihedsraadets Esbjerg—Afdeling”,
hævdes det. Det skal være “Frihedsraadets Lokalkomite”. Det giver en For
skel.

I Løgumkloster, hvor alt ligger stille i Dag, er Heimwehr samlet til Mø
de, men noget Resultat kendes ikke. I Skagen er alt Arbejde paa tyske
Arbejdspladser stoppet. I Frederiksværk gav Staalvalseværkets Folk i Gaar
Strejkesignalet

L~.
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De første tre Sider af dette Brever skrevet og udbragt
pr Bud til enkelte Abonnenter i Kbhv i Gaar. Alle Sider
udsendes i Dag samlet til alle Abonnenter.

Strejken i København har været total siden Lørdag Aften. I Provinsen,
hvortil Frihedsraadets Opraab først naaede Lørdag Eftermiddag eller Lør
dag Aften, strejkes der mange Steder hele Mandagen. Det er saaledes Til
fældet i de fleste jyske Byer. Trods enkelte tyske Provokationer er alt
forløbet roligt i København, bortset fea enkelte Angreb paa sene Sporvog
ne i Istedgadekvarteret Lørdag Aften. Der brændte to Baal i Istedgade
Lørdag Aften. Da Gestapovogne begyndteat køre gennem Kvarteret, greb dansk
Politi kraftigt ind. Baalene blev slukket, og Gaden ryddet. Stavene var
fremme. I Platankiosken truede en bevæbnet Mand Damen til at udlevere al
le nationalsocialistiske Blade, som han derefter rev itu Tyskerne havde
hen under Aften Politibiler i Beredskab flere Steder i Byen, bl.a. ved
Langebro. Kl 21 kørte en tysk Maskinkanon i Stilling paa Amagerbrogade,
hvorfra den kunde bestryge et langt Stykke af Kørebanen. Enkelte Restau
ratører, som ikke forstod noget af det hele, blev ret drastisk truet til
at lukke. En nekelt Sporvogn, Linie 10, dirigeredes i Remise af pistolbe
væbnede Mænd. Der knustes ganske enkelte Ruder i Forretninger hist og
her. Nogle Taxachauffører blev truet tidl at stoppe. Paa Værnedamsvej-Gl
Kongevej blev enkelte Sporvognspassagerer truet til at staa af. Billet-
salget paa Nørreport Station blevved en Misforstaaelse truet (Jernbaner
ne var som bekendt undtaget). En tysk Soldat, somsenere blev anholdt, be
skød en Brandsprøjte, der skulde til et Baal ved Dannebrogsgade, da den
passerede Richshuset Ingen saaredes. Tyske Politisoldater fra en Patrul
je sendte sent paa Aftenen dansk Politi bort fra Raadhuspladsen, men det
varede kun faa Minutter, før de var der igen. I Wildersgade skød en tysk
Marinesoldat med Pistol. Han blev uskadeliggjort.

Tyskerne har i Nat lukket den dansk-tyske Grænse og sat Spærringer over
alle Veje. Kun via Krusaa og Padborg gaar enkelte militære Transporter
igennem. I Tønder ligger det tyske Militær i Beredskab i Kasernen, Heim
wehr er i Alarmberedskab. Sidst, Grænsen spærredes, var Aarsagen “Freds
kuppet” i Tyskland. Man mener, at Tyskerne nu frygter allierede Luftlan
detropper til Sønderjylland og Holsten i Forbindelse med Aktionen i Hol
land. Der raader synlig Nervøsitet.

2 danske Sabotagevagter har 15.ds. kastet en hjemmelavet Bdmbe ind i Af
holdshotellet i Skelskør. De vilde hævne sig, fordi de mente at have be
talt for meget for Middagsmaden~ De har erklæret, at de tidligere har
ordnet den Slags. Lunten gik imidlertid ud, og Bomben eksploderede ikke.
Sabotagevagterne bevogter en Flydedok i Skelskør Havn. De kan ikke straf
fes- endnu.

En Lastbil, der kørte over Linifjordsbroen, blev l5.ds. om Natten forfulgt
af Tyskerne, fordi der var kastet Sten mod de tyske Vagtposter. Man an
holdt Læge Knud Albrechtsen fra Asaa og Chauffør Fred Olsen, Asaa, men de
blev løsladt næste Dag. Tyskerne gik helt amok, skød og kastede Haandgra
nater i Nørresundby. Flere Ruder knustes. Ingen saaredes.

Den omtalte Eksplosion i Viborg Natten til 15.ds. fandt Sted udenfor en
Slagterforretning. 10 Vinduesruder knustes i Gaden (Vestergade) Ingen kom
til Skade. Tyskerne, der i Forvejen synes at have vidst, at noget skulde
ske, havde Patrul jer ude.
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En Dansker i det tyske Sikkerhedspoliti, Peter Jørgensen, truede i et
Nordbanetog 15.ds. om Aftenen Togpersonalet med Pistol, da man vilde se
hans Billet. En anden dansk Gestapomand afvæbnede ham. Senere truede Jør
gensen Stationspersonalet i Fredensborg med Vestre Fængsel og tysk Kon
centrationslejr. Han fortsatte derefter til Hillerød, hvor dansk Politi
anholdt begge de to Mænd, som man dog ikke kunde beholde.

At det meget ofte er indre Opgør mellem tyske Militærpersoner, som for
anlediger tyske Straffeforanstaltninger overfor den danske Befolkning,
er almindeligt kendt, men svært at bevise. Der foreligger nu et godt Be
vis fra Odense. Her blev en Tysker 16.ds. sent om Aftenen beskudt af to
Mænd, der derefter kastede ham i Odense Aa. Han blev reddet meget forkom
men og med Saar i begge Overarme og i Bækkenpartiet. En Sabotagevagt, som
hørte hans Nødsskrig, hørte samtidig, at to Mænd talte sammen paa Tysk
ved Aabredden, før de flygtede.

Tjener Karlsen paa Humlebæk Kro blev l4.ds holdt op af to bevæbnede dan
ske Nazister, antagelig Sommer-Folk- De røvede 300 Kr og nogle Papirer.
Tegnebogen er fundet tømt i Espergærde.

Natten til l5.ds. er der malet store Hagekors “og fornærmende Udtryk” paa
flere Huse i Hjallerup, tilhørende Værnemagere. Bogstaverne var indtil
2~ Meter høje og malede med Tjære.

En Bilforhandler i Grenaa, som har repareret meget for Værnemagten, fik
l5.ds. om Aftenen sine Vinduesruder knust med store Sten.

Hold up: Tandhjulsfabriken “Stub”, Raadmandsgade. Vaabenrøveri 16/9 om
Formiddagen! Dronningensgade Skole. 8 Staalhjelme og 6 Gasmasker taget af
2 bevæbnede I”lænd og en Kvinde! Prinsessegades Skole. 6 Staalhjelme/ Ben
dixen og Nyholt, Nygaardsvej 42. Staalhjelme./ CB Brandmand fra Finsens
Institut. Udrustning / 2 CBere fra Teknisk Tjeneste paa Frederikssunds
vej. Udrustning! CBere i Luftværnets Kommando i Sønderborg. Udrustning!
CB Vagten paa Islev Skole holdt op fra 22 til 2 i Nat. Megen Udrustning
slæbt bort og læsset paa Lastbil A 33,819. En CBer Egon Juel, 23 Aar,
samtidig forsvundet.

Kongens Have holdtes lukket Søndag, de andre Anlæg var derimod aabne. -

De eneste, som Arbejdede i København Søndag var det tyske Sikkerhedspoli
ti, som i Prærievogne kørte Sand til Sandkasserne omkring Vesterport.
Samtlige tyske Bygninger i København forvandles til Sandkasser. - Scala
Bios Plakater vakte i Formiddag Munterhed. Der stod: Frihed, Lighed og
Louise Klokken 13.

Den dræbte Læderhandler fra Stefansgade hedder Kongvad Christensen. Der
er forsøgt Clearingmord paa Direktør Hans Holm fra Crome & Goldschmidt.
Han blev 16.ds. ved 14 Tiden beskudt, da han gik ned af en Trappe. Ikke
ramt. Udenfor Politigaarden fangede Vagten i Lørdags Eftermiddags en
Mand, der havde en Pistol med 8 skarpe Skud.

Steder i København kastet nogle af Statsba
bl.a. sket paa øresundsvej. Under et Tog paa
en saadan Bombe mellem Aalekistevej og Jyl

Fodermester Leif Engel Lundstrøm fra Hasselholm, Nyvang, er blevet an
holdt Lørdag Aften af tysk Militær, fordi han paa Jagtvejen samlede en
Pakke Løbesedler op.

3 tyske Soldater søgte Lørdag Nat at stjæle en Baad paa Nordre Toldbod.

Det var S-Toget fra Svanemøllen Station, som den i Voldtægtsagen omtalte
Mand blev tvunget til at springe paa.

Raadhusbetjent H Bloch-Andersen er blevet anholdt, sigtet for at have
truet med at skyde den kvindelige Bestyrer af Pensionatet “Berg” paa Her
man Triers Plads.

I Bredebro skal polske Krigsfanger bygge et Vigespor. De bor i bevogtede
Jernbanevogne.

En Gaardejer paa Holmsland fik forleden Besøgaf en tysk Soldat, som uden
videre indkvarterede sig. Nærmere Undersøgelse viste, at det var en De
sertør.

Viceskoleinspektør Brodthagen, Vigerslev Alles Skole, kendt som Leder af
Nazisternes Lærerfraktion, privat Bjørnsonsvej 104, Valby 1389, føler sig
for Tiden truet, hvad han har god Grund til. Den 29.August, da Sirenerne
Kl 12 gav Signal til de 2 Minutterns Stilhed, rejste Eleverne sig op i
Hr Brodthagens Klasse. Den rasende Nazilærer tilbragte ca to Minutter med
at slaa Børnene i Ansigtet, mens de stod urørlige. Han skreg: Lad os be
os fritaget for den Slags Pjat her~ Vi skal hermed bede os fritage for
Hr Brodthagen.

Dansk Arbejdsgiverforening har i en Erklæring meddelt, at Dispositioner
ne med Hensyn til Carlsbergs Lønudbetalinger efter Folkestrejken er i 0—
verensstemmelse med de Direktiver, Arbejdsgiverforeningen i Samraad med
Københavns Kommunes og Statens Repræsentanter og i Forstaaelse med De
samvirkende Fagforbund har udsendt. Erklæringen er tiltraadt af Forman
den for Dansk Byggeri-Brænderi og Mineralvandsarbejderforbund. Samtidig
er udsendt Erklæring om, at Hr Sander aldrig har udtalt sig om, at Ty
skerne gerne maatte skyde Sabotører.

Der er i Sønderjylland dannet en Art Forening til Hjemmetyskernes Beskyt
telse. Grev Schach, Jefsen—Christensen, Amtsskolekonsulent Nicolai Svend
sen og andre kendte Sønderjyder staari Spidsen. Hensigten er øjensynligt
at medvirke til, at det hjemmetyske Problem løses paa værdig Maade uden
Optøjer. “Foreningens” Hensigt kan næppe være at hindre de Herrer lands
forræderiske Hjemmetyskere i at komme heim ins Reich.

Sidste Vits: Hitler har faaet den sidste Olie—Dagen før, Russerne tog
Ploesti. (En raffineret Historie).

Hamburger Fremdenblatt indeholder 31/8 Dødsannonce for en Løjtnant, der
er født 31/12 1943 og faldet 2/8 1944 i Baltikum.

SPECIELT: 274. Vi kender ikke andre Blade med Navnet, men skal gerne an
føre Bynavn ogsaa, saa der intet er at tage Fejl af. Tak for Korrespon
dancerne, det er ikkefor meget

Store Drenge har forskellige
nernes “Taagebomber”. Det er
Vej til Vanløse eksploderede
lingevej Lørdag. Ingen Skade
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SIERMELDING: Hilsen til Familien Ragnar, Ole, Erik og Christoffer-Hilsen
til Christiansen.

CHRISTMAS MØLLER sagde i sin Søndagstale. at Danmark maaske vil blive det
sidste Land, som befries. Han betegnede Strejken efter den tyske Deporta
tion af Fanger fra Frøslevlejren som “det eneste værdige Svar”. Han ud
talte Haabet om, at Lønkonfliktens Løsning maatte være et Symbol for Frem
tidens Forhold mellem Arbejdere og Arbejdsgivere. Gamle Tiders Forhold
kommer ikke igen. Han sluttede: Solen er ved at gaa op over de formørke
de Lande i Europa. Snart vil dens livgivende Straaler ogsaa naa os.

FINLAND. Tyske Krigsskibe har i Nat beskudt Aalandsøerne. Meldingerne om
tysk Angreb paa finsk Trafikflyvemaskine og om tysk Hærgen og Brænden i
nordfinske Byer viser, at ogsaa Finland nu lærer den tyske Kultur at ken
de, som den retteligt ser ud.

VESTFRONTEN: Landsætningen af Luftlande- og Faldskærmstropper i Holland
er Indledningen til en ny stor Knibtangsbevægelse. Allerede nu er 6 tyske
Divisioner indesluttet i Trekanten mellem den belgiske Grænse, den tyske
Grænse og Rhinen. Forud for Landsætningen af Tropper havde britiske Bom
bemaskiner hamret Forsvaret sønder og sammen. Luftarmadaerne med Trans
port- og Glideplaner mødte kun ringe Modstand. Tyskerne mener, at der
blev landsat 15,000 allierede Soldater i Løbet af tre Timer. De havde
Cykler, Antitankkanoner , Jeebs og lette Tanks med og gik straks til An
greb mod Rhinbroerne, som det lykkedes dem at besætte. En Del landsatte
Tropper gik i Dækning i Bondegaardeog søgte Føling med hollandske Parti
saner. Der kæmpes haardt mellem Rhinens to Arme ved den’ tyske Grænse. De
allierede Tropper skal have besat Nimwegen og Arnhem. Fra Hullet ved Aa—
chen er de allierede Styrker rykket videre frem indtil 35 km fra Køln. De
gaar samtidig paa langs af Siegfriedlinjen og tager Befæstningsværkerne
eet for eet. Ved Cleve er de gaaet Nord om det nordligste Befæstningsværk.
Fra Hullet ved Nancy nærmere Panser til SaarbrUcken. De tyske Tropper in
de i Frankrig overgiver sig i stedse stigende Grad. Ved Nancy har en Ge
neral overgivet sig med 20.000 Mand. General Montgomeru har i en Tale til
Tropperne erklæret, at der er taget 400,000 Fanger, og at mange fra Brest
og Kanalhavnene endnu ikke er talt op. Intet menneskeligt kan mere hindre
de tyske Vaabens fuldstændige Nederlag.-Allierede Patruljer har været paa
Recognoscering helt inde i Aachens Centrum.

POLEN: Stalin skal have vist gunstig Indstilling til Mikolaitziks Planer.
Han har sagt, at Koalitionen mellem de 5 Partier, incl. Kommunisterne,
kan være mere forstandig end Forslaget fra den polske Befrielseskomite i
Lublim. Mellem Polakkerne i Warszawa og General Rokosowskis Styrker fin
der nu et “hjerteligt Samarbejde” Sted.

KAOS: Partikontorerne i de truede vestlige, tyske Distrikter stormes nu
af Titusinder af Tyskere. Der hersker den frygteligste Kaos i hele det
tyske Forvaltningsapparat. Alle Steder nær Grænserne har det nazistiske
Parti tilrevet sig hele den udøvende Magt, men man sporer Værnemagtens
Rivalitet. Partifunktionærerne flygter ikke destomindre som de første,
saa Folk kan hverken faa Papirer af den ene eller den anden Slags. Ernæ
ringssituationen er yderst kritisk, og flere højtstaaende Embedsmænd i
Ernæringsministeriet er blevet afskediget, som om det hjalp. Man gør dem
ansvarlig for, at Levnedsmiddeltilførslerne er brudt sammen. Folk foura
gerer paa egen Haand ude paa Landet akkurat som i 1918. Bønderne sælger
“Sort”, og Myndighederne staar magtesløse.

ØSTFRONTEN. Alle Hovedveje i Slovakiet mod Bratislava fyldes nu med store
russiske Styrker paa March. De møder intet Steds Modstand. Bratislava
skal holdes, men kan næppe holdes længe, og Vejen gaar derefter mod Wien.
Dette er den øverste Del af den Knibtang, som skal skære hele Ungarn fra
Ty ski and.

TITOS Styrker har med egne Skibe erobret flere Øer langs Dalmatiens Kyst
og afskaaret den søværts Forbindelse til Albanien og Grækenland.
ANGST: Til en Udstilling med SS-Indsatsen i de besatte Lande som Emne har
man i Tyskland indkiadt alle Fotografier af Afstraffelser, Henrettelser
etc. Negativerne skal med. Det hele vil blive destrueret, og man haaber
paa den Maade at formindske Bevismaterialet imod Bødlerne

TYRKIET har ved sin Grænse afvist 100 Biler med bulgarske Quislinge.

NORGE. I Halden har Gestapo arresteret 300 Borgere. De mest prominente
Borgere er taget som Gidsler. Blandt dem er Konsul Halvorsen og kommuna
le Embedsmænd.

DEN TYSKE FOLKESENDER: “I Skovene Nord for Berlin opererer nu Friskarer,
der dels bestaar af Soldater fra Berlin, dels af flygtede Arbejdere fra
Rustningsfabrikerne. De forsynes fra Familier i Berlin. SS har lidt Ne
derlag i Kamp med disse Friskarer, der erobrede adskilligt Materiel fra
Angriberne. - Den samme Sender hævder, at der er myrdet 7000 Fanger i
Koncentrationslejren ved Weimar, hvor Thälniann og Breitscheid fandt Dø
den. Myrderierne er foretaget for at “hindre Opstand”. Tysklands kommu
nistiske Parti har efter Mordet paa Thälmann udstedt et Opraab, der maner
til Opstand “i jeres dræbte Førers aldrig slukkede Begejstring”. Hans
Kraft vil leve i det kommunistiske Parti. Hævn og Gengældelse over Ernst
Th~lmanns Mordere”.

Fra Berlin meddeles, at mange Arbejdere bliver borte efter Luftangrebene.
SLUT
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Antallet af Ofre for Skyderiet paa Raadhuspladsen er, ifl paalidelig Kil
de, 3 Dræbte, 12 alvorligt og 5 let saarede. Dertil kommer de 4 saarede
Tyskere.

-Den Jernbanearbejder, som Tyskerne dræbte i Brande, fik Lov at ligge Lig
paa Gaden i fem Tider, før det behagede det tyske Politi at komme. De sy-
nede Liget i 2 Minutter og tillod derefter, at det førtes bort.

-Tyskerne er gaaet i Gang med systematisk Plyndring af Orlogsværftet.
Porcelæn, Uniformer, Tæpper o.s.v. pakkes med Transport for øje. Snedker—
værkstedet udfører efter Ordre Kasser til Transporten.

-Meldingen om Attentatforsøg mod Direktør Hans Holm, Crome & Goldschmidt,
er en Misforstaaelse. Det var en revolverunderstreget Anmodning om at
deltage i Proteststrejken, som en Mand i Firmaet misforstod~

—Sillemann blev begravet i Gaar Klokken 10 uden dansk Deltagelse. Der var
to Biler med Kranse fra Tyskerne. Under Begravelsen fik Søpolitiet en a
nonym Telefonopringning. Stemmen sagde: Der skal blive skudt 10 Betjente
for Sillemann.

-Christmas Møllers Søn, John, har som Løjtnant i den britiske Hær faaet
Ilddaaben i Frankrig.

-Man skal høre meget - nu har Gestapo arresteret Verbindungsverr~ter
Niels Erik Vilhelmsen, Sekretær i østrumudvalget, Gunnar Larsens Fortro
lige m.v.

-Tyskerne har beslaglagt Studenterforeningen.

-Den Gestapomand, der som omtalt i Dagspressen blev skudt ned i Hadsten,
og senere er død, var i Byen for at arrestere Forstander Thomsen.

-De to Isbryderes Flugt til Helsingbørg behøver vist ikke nærmere Omtale.
Det faar være nok at minde om, at “Holger. Danske” tidligere er blevet sa
saboteret, saa Tyskerne ikke kunde anvende denne vor mest moderne Isbry—
der i Tilfælde af Isvanskeligheder i Vinter.

-Berlingske Tidende har i Dag paa Forsiden et udmærket Billede af Cykle—
stimen ved 12 Tiden i Gaar, da Strejken ophørte.

-En stor Del af Arbejdet med Mineringen af Aalborg Havn udføres af russi
ske Krigsfanger. Havnearbejderne strejker som bekendt paa G~nd af dette
Arbejde. I Frederikshavn strejkes der, fordi Tyskerne losser Miner i Hav
nen.

Tyskerne har rømmet den private Skole i Niels Ebbesensgade i Aalborg
efter at have brugt den siden 1940. De medtager Radiatorerne~

-Ingeniør Henning østgaard, NrSundby Elektricitetsværk, blev forleden an
holdt, da han paa Motorcykle stoppede op nær en tysk Befæstningog gjorde
Notater om Ledningsnettet. Efter 6 Timers Forhør fulgte en Officer ham
ind til Gestapo. i Aalborg til et afsluttende Forhør før Løsladelse. Offi
ceren sad paa Bagsædet med Pistol i Ryggen paa Motorcyklisten.

-Slagtermester Harald Hansen, Værnemageren fra Islands Brygge, som saare
des under Folkestrejken, har gennem Direktør, cand jur Thorlacius, Rysen
stensgade 6 II, Palæ 4453, gjort Skridt til at søge Erstatning hos Værne
magten, som forlods har lovet velvillig Behandling.

- Ved Skyderiet ved Svømmehallen Lido i Vejle skød een tysk Vagtpost en
anden. Den tyske Soldat er nu død.
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-I Vejle har Gestapo fra forskellige Hjem, hvor man forgæves har henvendt
sig, medtaget forskellige Effekter (Jagtgevær, Instrumenter etc), som kan
afhentes hos det tyske Sikkerhedspoliti i Kolding....

-Flyvepladsen ved Vojens vil blive taget i Brug i denne Uge. Arbejderne
er erstattet med Organisation Todt Folk og Flyvetropper.

-Ved Lunderskov er opstillet tysk Artilleri. Der graves Skyttegrave.
Kvinderne deltager i Arbejdet.

-I Forbindelse med Inf.272.meddeler en Abonnent, at Børge Bendahl, Nørre
brogade 118, boendeved Klosteret 10, af flere paalidelige Mennesker er
genkendt som en af Gerningsmændene til Mordet paa Jacobsen, Jagtvej 116,
St ty, 23 Juni.Under Folkestrejken afhentedes Bendahi af tysk Bil.

—Hotelejer Fru Lilian Lorentzen, Hotel Pepit, Aaboulevarden 29, Nora 862,
blev for nogen Tid siden Uvenner med sine Logerende, der stævnede hende
i Boligretten for Varnieaager. Hun lejede derefter ud til Gestapo. Fruen
priser sine nye Lejere i høje Toner og ytrer ønske om, at Krigen maa vare
længe endnu.

-Paa Dejbjerg Kirkegaard ved Skern begravedes forleden Ligene af fire al
lierede Flyvere, som Tyskerne havde gravet ned paa Nedstyrtningsstedet,
men som Sognepræsten fik Lov at flytte til kristen Jord. Der var stor
Deltagelse og Blomsterflor i rødt-hvidt-blaat. Dersamles nu ind til Min
desten. Ved Søndervig har en Strandfoged og nogle Fiskere tvunget en tysk
Major til at lade Liget af en ilanddeevet allieret Flyver begrave. De
tilbød at betale Begravelsen, hvis det for Værneniagten var et økonomisk
Spørgsmaal. Mereend noget andet har Tyskernes Opførsel overfor faldne
Fjender belært den jydske Landbefolkning om tysk Kultur.

—I Bølling ved Ringkøbing-Skern er der under en Razzia paa Gaardenen ef
ter Desertører fundet to Tyskere, som blev skudt.

FINLAND. Det ventes at Finland meget snart vil erklære Tyskland Krig. I
Haparenda forstærker Tyskerne Garnisonen, og 2 finske Brigader meldes at
være i Kamp med tyske Styrker i Nordfinland. I Sydfinland har finsk Poli
ti afvæbnet talrige Officerer.

VESTFRONTEN. Der er landsat over 20000 Mand allierede Faldskærmstropper
i Holland, en Del inde ved den tyske Grænse nær Cleve og Emmerich. De 7
tyske Divisioner mellem Rhinarmene og den belgiske Grænse er totalt inde
sluttet. I Holland er den tyske Forvirring stor, man ved knap hvor Fald—
skærmstropperne staar. Fra Førerhovedkvarteret i Rastenburg i østpreus
sen gives Ordrer og Kontraordrer i Flæng. Telefon og Telegraf er afskaa
ret af Patrioterne mens Jernbanefunktionærerne er gaaet i Strejke. Patri
oterne naar oftes Broer o.1. før de tyske Tropper som skal sprænge dem.
Der dannes overalt Kampgrupper af Patrioter og Faldskærmssoldater paa op
imod 1000 Mand.

Ved Kølin har Amerikanerne overvundet Modstanden ved Stollberg og staar
kun 25 km fra Kølln. Der findes ikke længer noget Forsvarssystem for By
en. Syd for Metz er Situationen for Tyskerne alvorlig, og ved Trier er
Amerikanerne gaaet frem paany. Styrkerne langs Mosellinjen er truet i
Flanken. Boulogne og Brest vil snart overgive sig. Dr. Goebbels har ydet
sin Indsats i Kampen i Form af et Telegram: Jeg er med Jer i Aanden. Heil
vor Fører~

Bag Fronten er Partifolkene bange for at skulle staa til Regnskab og har
derved yderligere bragt Forvirring i Administrationen. Dertil kommer de
utallige Rygter, som ikke kan kontrolleres da Forbindelsesmidlerne som
Følge af Luftangreb ikke fungerer. Ordrer og Kontraordrer hindrer alle
Sprængninger; ja Soldaterne skyder paa Landsmænd som søger tilbage over
Rhinen. Partilederne giver modstridende Ordrer, hvorpaa de forsvinder.
Som Eksempel kan nævnes Partilederen i Wesel som man senere fandt som
Nervevrag i et Beskyttelsesrum. Udenlandske Arbejdere benytter sig af
Forvirringen; fra BrUnnenlejren ved Wesel er mere end 1000 Hollændere
flygtet, hvorpaa de er blevet forsynet med Vaaben fra Luften og har for—
enet sig med Faldskærmstropperne. I Juni havde Tyskerne 55 Divisioner til
Forsvar af Hjemlandet - nu er der 7 tilbage.

Finske Officerer som lige er kommet fra Tyskland fortæller at Hitlerkri
sen har været dybtgaaende. Siden er mere end 1000 Personer arresteret og
dog vokser Modstanden stadig navnlig indenfor Hæren. Blandt Gørdelers Ef
terladenskaber fandtes Papirer som beviser at saavel Gøring som Speer var
i Kontakt med Fredsbevægelsen, hvorfor begge er under Husarrest. von Mann
steins Skæbne er ukendt og von Kluge er antagelig blevet tvunget til Selv
mord. Den tidligere tyske Indenrigsminister Gustav Noske er blevet hængt.
Disciplinen er “en Saga blott”, Officerer og Soldater sælger Vaabnene for
Tobak og Vin. Friskarerne florerer overalt. I Berlin tales aabent om at
man ikke kan holde mere end 8 Uger endnu.

ØSTFRONTEN. I Balticum staar Russerne med 60 Divisioner mod 25 tyske. Der
er store Kampe Syd for Riga, og Russerne fører et Stød frem mod Letland
Nordvest for Dorpat. Alle tyske Anmodninger om Forstærkninger afslaas.

Wien er truet ved den russiske Fremgang gennem Slovakiet. Tyske Desertø
rer strømmer stadig til Friskarerne, end ikke Politi- og Toldstyrker har
kunnet spærre Grænsen til Tyskland. Mange Wienere melder sig frivilligt
til Skansearbejde for at faa Lejlighed til at løbe over. Selv de kroati—
ske Styrker kan Tyskerne ikke mere stole paa. Det kroatiske Luftvaaben,
udstyret moderne at Tyskland, er gaaet over og bomber nu tyske Stillin
ger.

FINSKE OFFICERER siger at der i en særlig bygget og bevogtet Bunker lig
ger en særlig konstrueret U—baad hvormed Hitler og andre skal flygte.
Kommandoen fører den kendte U-baadsfører Kaptajnløjtnant Lt~Ud.

DEN første allierede Soldat der landede i Holland raabte: Iialløj Adolf,
her kommer jeg

I VEST- og SYDTYSKLAND er der efter Eisenhowers Ordrer udnævnt en særlig
Militærregering i de besatte Omraader. Det er Meningen at likvidere Na
zismen.

LONDON RADIO; Amerikanske Tropper har nu begyndt Invasionen af Tyskland.
Siden Napoleon dikterede Preusserne sine Betingelser i Berlin i 1806 har
Tyskerne under Preussens Ledelse overfaldet Danmark 3 Gange, Østrig 2
Gange, Belgien 2 Gange, Luxembourg 2 Gange, Frankrig 3 Gange, Rusland 2
Gange og Serbien 2 Gange. I samme Periode har Tyskerne endvidere overfal
det Polen, Tjekoslovakiet, Holland, Norge, Rumænien, Grækenland, Albanien
og Nordafrika samt uden Held Storbritannien... Denne Gang vil de Alliere
de ikke gøre samme Fejl som i 1918 og Tyskland faar ikke samme Chance til
at drage Fordel af dem.
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De danske Myndigheder prøver paa at redde danskfødte Kvinder, der paa
Grund af Ægteskab har faaet tysk Statsborgerret fra Indkaldelse til Ar
bejdstj eneste.

-Den Dame, som blev let saaret under Drabet paa Stikkeren Henning van
Bracht, var den 75 aarige Forstanderinde Frk Mary Bagger. Stockholmsgade
37. Frøkenen fik et Strejfskud i Hovedet.

-Vi har fra en Provinsabonnent modtaget 1 Kr i Frimærker-fra en Arbejder,
der een Gang hver Uge i længere Tid har afle~7eret 1 Kr til illegalt Ar
bejde.

-Aarhus Oliefabriks store Kontorbygning, der hidtil har huset Retssal og
Arrest for Gestapo og Kvarter for Pionertropperne, skal nu rumme 300 af
de tyske Kvinder, der har Arbejde i Aarhus.

-Direktør Juncker, Aarhus Olie, er med 2 Dages Varsel sat ud af sin Vil
la, der er overtaget af en tysk Admiral. Mon det kan kurere Junckeren?

-Gestapo har i et Sommerhus ved Romalt i Nærheden af Randers fundet et
Vaabenlager. To Arrestationer i Restaurant “Aagaarden” i Randers sættes
i Forbindelse med denne Sag.

-Den ondartede Stikker Kommunelærer Arne Petersen, Sønderborg, er nu
rejst fra Byen, efter at der har været Proteststrejker imod ham i Tek
nisk Skole og i Kommuneskolen. Han har taget Sygeorlov. Arne Petersen er
meget farlig og har flere Steder i Landet under falske Navne haft Kontakt
med aktive Kredse. Han er niiddelhøj, har glat, mørkt Haar med Skilning i
venstre Side, mørke, blaa øjne, skarpe Træk og udstaaende Kindben. Naar
han er solbrændt, ses et ganske fint Ar skraat ned over højre Kind. Han
ynder at optræde som forfulgt af Gestapo.

-En Portør opdagede l6.ds. fire tyske Soldater med fire Kasser øl, som
de havde taget fra en Tuborgvogn paa Aalbirg Godsbanegaard. Tyskerne, som
var overstadigt berusede, dømte paa Stedet Portøren til Døden og stille
de ham op foran de noget usikkert svajende Bøssepiber. Portøren fik et
Chock, men kunde dog skrige, og en tysk Vagtkommandør stoppede Eksekutio—
nen i Tide, Soldaterne afvæbnedes og førtes til Standret i Ortskommandan—
turen.

-Frimurerlogen i Aalborg er taget i Brug af Schalburgfolk. En Kriminalbe
tjent genkendte forleden i Vagten Henning Alfred Manna Nielsen, som i sin
Tid har afsonet 18 Mdrs Fængsel for Tyveri og Bedrageri. Fyren svarede
grinende, da han blev spurgt, hvordan det gik til: Det spiller ingen Rol
le her. Vi kender allesammen hinanden TF~ Nyborg.

-De to dødsdømte fra Randers, Journalistelev Thorstensson og Kontorist
Ole Hovedskov har faaet deres Domme ændret til henholdsvis 15 Aars og
livsvarigt Fængsel, fordi de ikke direkte har deltaget i Sabotage.

-Bovensiepen erklærede forleden, at der var myrdet saa mange Stikkere og
Soldater, at der var tysk Disfavør. Men det varer nok ikke saa længe~ fø
jede han til.

-Asserbomorderen er ikke Frikorpsmand, meddeles det. Han er interneret
endnu.

-Dr.Best har til Venner udtalt, at han gerne vil blive her, naar Krigen
er forbi, som Translatør. Han befinder sig godt her, siger han.

-Tyskerne har beslaglagt saa mange Skoler i Randers, at man overvejer at
undervise Børnene i Folystelsesetablissementet Maxim. Børnebespisningen
maa opgives. Frimurerlogen og Missionshotellet Westend ventes beslaglagt.

-Gestapo arresterede forleden Aften paa Banegaarden i Randers 6 unge
Mænd. Da de to er kendt som Stikkere og tysksindede, regner man med, at
de fire har fremsat uforsigtige Udtalelser overfor dem.

-Thisted Kommune har nu skrevet Kontrakt med Christiani & Nielsen om Køb
af Værnemager-Entreprenørfirmaets Barakker. Under Forhandlingerne hævde
des det fra Firmaets Side, at ogsaa Tyskerne var Liebhavere.

-Den 16 aarige Drengestikker Møbius i Thisted synes at have spillet en
fremtrædende Rolle ved Arrestationerne af fire Thistedborgere fornylig.
Under Husundersøgelse hos den ene af Arrestanterne stod Drengen hoveren
de i Døren.

-Den omtalte Rentier Jørgen Nielsen, der hjælper til paa Ulstrups Baade
byggeri, bor i Brønsodde, ikke Brønsbjerg.

-Rigsadvokaten har udsendt en meget skarp Instruks til Politimestrene
Landet over om Forfølgelse af Entreprenør-Bedragere. I mange Tilfælde gør
ikke anerkendte Firmaer sig skyldige i Bedrageri ved at lave falske Løn
ningslister etc.

-Levers Sæbefabrik i Glostrup har søgt om Tilladelse til at fabrikere 14
pCt Sæbe til Værnemagten. Afslaaet.

-Sidste Vits fra Jylland: Ved du, hvorfor Tyskerne kalder deres flyvende
Bomber for V-l ?

-De v’et, hvor de rammer.

-Og sidste Svajervits: Nu maa Tyskerne holde op med at svømme. De har mi
stet Finnerne.

SPECIELT: 127. Indberetningen udmærket. Enig med Hensyn til Decentralisa
tionen. Opgiv ny Adresse. - Papiret fra Randers kommet - 337: Det ønske
de skal blive sendt, saasnart der falder lidt Ro over Forholdene-”Tho
mas”: Deres Brev skal foranledige nærmere Undersøgelse - 119. Næppe Bevis
nok. Billederne kommer. - Tak for de mange gode ønsker - 331: Det lyder
ganske lovende, men Forholdene kan vel ændret sig lidt nu. ~

Det bekræftes fra kompetent Sted, at Tyskerne under Forhandlingerne om
Strejkerne truede med at deportere 500 Fanger fra Frøslev og med at skyde
Jernbanefolk. Rygter om, at Skydninger er sket, er urigtige. Departe
mentschefernes Protest kunde først afleveres Mandag. Der var ingen hjem
me Søndag~

De Deporterede er, ifl tysk Redegørelse, udtaget blandt de mest “bela
stende” af Fangerne. Det ser dog ud til, at de kun skal udføre Gartneri-
arbejde i en Lejr ved Hamburg.

Der har været eller er Strejke i alle danske Byer. Enkelte Provinsbyer
strejker først i Dag. Hist og her er det kommet til Uroligheder. I Næst
ved er 5 Pigebørn blevet klippet og delvis afklædt paa aaben Gade. Tyske
Patrul jer greb ind, da store Menneskemængder samledes i Gaderne. Der op
stilledes Maskingeværer. For at undgaa Blodsudgydelser tilkaldte Politi
mester Dyrlund Forstærkninger og lod Politiet rydde Gaderne under Anven
delse af Stavene. I Kalundborg er der sket en Del Rudeknusninger hos Na
zister og Værnemagere. Det samme er sket i Faaborg, hvor en større Mæng
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de drog gennem Gaderne og knuste samtlige Ruder hos berygtede Personer.
Et Røgen, som tidligere er saboteret, blev ligefrem stenet. Politiet
maatte gribe ind og anholde en Mand, som man var ved at lynche. Han mis
tænkes for Stikkervirksomhed. I Odense forløb Strejken i Ro. I Kolding
var Politiet ene om at bestille noget. Der var ingen Uroligheder. Gene—
ralstrejken i Aalborg var ogsaa rolig og altomfattende. I Silkeborg, Hol
stebro og Struer deltog Jernbanefolkene i Strejken, og der var ingen Tog
gang~ Strejken i Sønderborg, som ogsaa omfattede Telefon-Telegraf-Post og
Jernbanefolk, varede sine 24 Timer trods al~le tyske Trusler. I Nykøbing
Falster kom det i Aftes under Strejke til Uroligheder i Gaderne. Politiet
maatte bruge Stavene. Horsens strejker i Dag. Ved Hjørring overtog Ty
skerne Jernbanebevogtningen. I Otterup paa Nordfyn var der tyske Patrul
jer i Gaderne. I Højer holdt Tyskerne endnu i Gaar alle Bygninger besat,
derunder Politistationen~

Statsbanernes 2.Distrikt udsendte l6.ds. til alle Jernbanefolk i Jylland
følgende Skrivelse fra Generaldirektoratet “Gestapochef Meier (-vistnok
ham i Kolding.Red.) har meddelt”. Saafremt Arbejdet paa Banerne ikke gen-
optages Lørdag, vil der blive skredet voldsomt ind”. Under Hensyn hertil
bør Arbejdet genoptages snarest. Hermed bedes al Trafik—Maskin-Bane-og
Signaltjeneste gjort bekendt.” Paa et Møde i Padborg fik Tjenestemændene
at vide, at “Forsyningerne til Frøslevlejren var i Fare paa Grund af
Strejken”. Under Strejken paa Fredericia Station skulde de tyske Jernba
nefolk vise, hvad de duede til. I Løbet af een Time havde de afsporet 3
Personvogne, et Lokomotiv og med en stor Maskine, der skulde rangere,
blokeret de to Hovedspor mod Nord og flere Sidespor....

Særligt drastiske var som bekendt Forhandlingerne i Esbjerg, der terrori
seres af Kommandanten, Oberst Friherre von Beckwardt, som Danmark faar et
Regnskab med efter Krigen. Han er nylig kommet fra østfronten. Friherren
gjorde Esbjerg den Tjeneste at lade alle Værnemageres Virksomheder bevog
te militært. Befolkningen fik herved nøje indprentet, hvem Tyskerne sæt
ter Pris paa Tyskerne bidrog helt fra Morgenstunden Lørdag til at gøre
Strejken effektiv, idet de afviste alle, som vilde paa Arbejde. Saaledes
blev Postbudene nægtet Adgang til Posthuset. Derefter krævede Tyskerne
under svære Trusler Arbejdet i Gang.... End ikke Truslen om at udtage
Gidsler blandt Jernbanepersonalet til Skydning kunde tvinge Arbejdet i
Gang. Byraadet blev tvunget til at holde Møde, men drøftede Situationen
et andet Sted i Byen for ikke at risikere Arrestation~ Opfordringen til
Genoptagelse af Arbejdet med Oplysning om de tyske Trusler oplæstes fra
Højttalerbil, men virkede ikke. I Raseri straffede Kommandanten saa Byen
ved med faa Timers Varsel at beslaglægge Byens største Beboerlseskarré
Danmarkshus overfor Banegaarden. Den rømmedes i Aftes. Beboerne kan faa
Husly under primitive Forhold i Bygninger, Tyskerne flytterfra. Under
Forhandlinger med danske Myndigheder optraadte Kommandanten saa ubeher
sket, at der er klaget over ham via Herschend i Silkeborg. Baade Natten
til Lørdag og Natten til Søndag var den en Del Skyden i Gaderne, og sene
Nattevandrere blev standset af tyske Patrouiller og undersøgt. Ved Fiske
rihavnen dræbte en tysk Vagtpost en tysk Soldat, og en anden saarede en
Organisation Todt Mand, saa det blev i Familien. Udenfor Politistationen
beskød tre O-T.Folk en bil med tysk Kriminalpoliti. Saavidt vides saare
des ingen.

SCHALBURGTAGEN: Før Kolding Folkeblad blev sprængt i Luften med tre Men
nesker, havde Tyskerne i Hotellet overfor lukket alle Vinduer op - Den
ene af de Mænd, der maskeret trængte ind og sprængte Konsul Haustrups Vil-
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la i Luften, var lokalkendt. Han er dansk Gestapomand og deltog i en Hus
undersøgelse for at finde Konsulens Svigersøn, Forretningsfører Normann
- Under Oprydning hos HH Kjærulf & Søn i Aalborg fandt man et Papskilt

med Paaskrift i gotiske Bogstaver “Wer den Riegel nicht öffnen an der
TUr, er muss bezahlen dafUr” - Indehaveren af den schalburgterede Køsters
Boghandel i Randers, Otto W Olesen, har siddet arresteret hos Tyskerne i
9 Maaneder. Overfor boede en Mand, som eftersøges af Gestapo - I Ruinerne
af Vejle Amts Avis vajede forleden et Danebrogsflag - Forud for Bombeeks
plosionerne i Vestergade i Viborg havde en tysk Soldat, der ikke fik,
hvad han vilde have i en Butik, sagt: Ja, ja, i Morgen er der ingen hele
Ruder i Gaden~ Umiddelbart efter Ekspiosionen strømmede bevæbnede Tyskere
til.

SABOTAGEN: Før Sabotageaktionen imod det tyske Elektricitetsværk og Kraft-
stationen paa Havnen i Aalborg, advarede Sabotørerne Falck ved Siden af,
saa alle Falckbiler blev kørt i Sikkerhed. En halv Snes Sabotører deltog
i Aktionen- Natten til l8.9.kastedes en Bombe ind i en tysk Kaserne paa
Vestervold i Aalborg. Næppe større Skade. - Før Sabotagen mod den tyske
Benzinvogn i Viborg slog Sabotørerne Alarm og gav Jernbanepersonalet 4-5
Minutter. Tankvognen var skarpt bevogtet af tyske Soldater, som ogsaa
maatte flygte. - Bomben mod Slagterfor.retningen i Horsens (tilh. Meldrup)
var Sabotage. Han handler livligt med Værnemagten. Kunfaa Ruder i Nærhe
den sprængtes. - Maskinsmed Nielsen, Bernstorffgade 36, Vejgaard, som
Natten til Søndag fik sin Virksomhed bombesprængt, er Værnemager. -To Bom
ber er i Nat eksploderet i Smedemester Andreas Giesthedes Værksted i Trav
strup, meldtes det l8.ds fra Haderslev. Maskiner og Værksted ødelagdes.
Samme Nat sprang et Maskinværksted i Vandling i Luften. Værnemagere. I
Odder er et Bilværksted med 8 Dieselmotorer og en tysk Motorvogn blevet
ødelagt. Aftenen forud var to Sabotagevagter blevet stillet op mod en Mur
af en Revolvermand, der saa slog dem ned med Gummiknippel (Candby) Vag
terne nægtede derefter at fungere - Under Forhandlinger om tysk Kontrol
paa Gader i Skive har den tyske Kommandant oplyst, at der l3.ds. var for
søgt Sabotage mod Tyskernes Kontor og Vogne paa Dyrskuepladsen. Flere
Sprængelementer var kastet, og Vagtposterne havde skudt, men Gerningsmæn
dene undsiap. Der synes ikke at være sket Skade - Paa Grund af en Tele
fonbombe mod Dr Bests Villa varder Natten til l8.ds. stor Politiudrykning
og stor Afspærring af Kvarterets Veje.

-Brandbombe i DDPA Kiosk i Aarhus l7.ds. om Aftenen. Ringe~Skade.

En Marinevægter, Malermester Andreas Rasmussen, Aarhus, f. 1890, er i
Aftes blevet dødeligt saaret af flere Skud.

-Gestapo har l8.ds. ved Midnat efter heftig Skydning med Maskinpistol an
holdt en Mand i Hostrups Have 26. Navn endnu ukendt.

-Politidirektør Stamm og Frue gik under Jorden i Gaar.

- Foruden den tidligere “Reichsprotektor” i Bøhmen-Mæhren, Baron von Neu
rath, der, som nævnt er blevet arresteret eller dog interneret, har og
saa den tidligere Præsident for Reichsbank og Finansminister, Nordsles
vigeren Hjalmar Schacht, i nogen Tid været usynlig. Hans Paarørende i
Tønderegnen har i flere Uger været uden Forbindelse med ham, og Breve til
ham paa hans faste Adresse forbliver ubesvarede. Rygter om, at han skulde
have tilhørt “Galgenkomplottet” kan ikke skaffes hverken bekræftede eller
afkræftede.

F
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-En Lillebil, K 23.420, med dansk Chauffør og tilhørende det tyske Ge—
sandtskab har paa Vej fra Jylland til København paa Vesterbro i Odense
med 60-70 kms Fart paakørt en 5 Aars Pige, der slyngedes ind paa Forto
vet, uden at komme noget videre til. Der var tre Personer i Vognen. De
opgav som Adresse: Vesterport, København.

-I Odense skal indkvarteres 10-12,000 Mand, der dog langtfra er kommet
endnu. Nyborg skal have 7000, Kerteminde 1000, Marslev 300, Brylle 150,
Middelfart 300, og Birkende 5-600.

—Gestapo arresterede i Gaar udfor Helsingør Banegaard Afdelingschef Jacob
Julius Thornam, der hævdes at have leget med et Stykke Trotyl(?~). Ved
Snekkersten er anholdt en ung Mand ved Navn Kamp. Det hævdes, at han vil
de svømme til Sverige. Videre er anholdt Johs Eriksen, St Søndervoldstræ
de 5, Kbhv. Han sigtes for Medhjælp til Faneflugt og Meddelagtighed i
Mord. Videre er anholdt: Ellen Mathiesen, Lille Strandvej 1, Kontorist
Plougholdt, Aarhus, Fru Hanne Rømhold, Aarhus (norskfødt). Politibetjent
CCPetersen, Randers, Styrmann Finn Ibsen, Aarhus, Bogbinder Biskov, Aar—
hus, Tapetserer Svend Roest, Horsens, Forsikringsagent Ellinge, Herning,
Magister Erling Winkel, Aarhus, C E Gregersen, Esbjerg.

-Blandt Gaarsdagens mange Hold up skal nævnes: 2 bevæbmede Mænd hos Di
rektør Sander, Carlsberg. Han tog den ene i Nakken og satte ham udenfor.
En Chauffør satte Tyverialarmen i Gang, Mændene flygtede. Læderhandler
Kahlniann, Skindergade 31, holdt op, frarøvet 2 Pistoler og 2 Patronta
sker. (Leverandør til Værnemagten). Hold up paa Maskinfabriken i Trekro
nergade. Vagten havde ingen Vaaben. Tysk Film røvet fra Grøndal BIO. Gas
masker, Staalhjelme etc taget fra Falcks Hovedstation. En Falckchauffør
tvunget til at køre det hele bort. 11 Staalhjelme taget hos Carl Aller,
Staalhjelme etc fra Rydningstjenesten paa Fengersvej, 80 Passerkort fra
Svanemøllens Remise, en halv Snes Hjelme og fire Gasmasker fra Maskinme
steren i Vesterport, Udrustning fra CB Brandvagten paa Søborg Skole, nog
le Hundrede kg Termit til Brandbombee fra NESAs Lager i Charlottenlund.
17.ds. er der taget 50 Staalhjelme fra Falck i Odense. Den fra Islev Sko
le forsvundne CB-Betjent er fundet igen. Sabotørerne havde taget ham med
for at han skulde starte en Motorcykle for dem. Han havde en Kappe over
Hovedet, mens de kørte rundt med ham.

Den dansk-tyske Grænse genaabnedes i Gaar Eftermiddag.
ger har fundet Sted i Holsten.
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Troppeforskydni n

EKSTRAUDSENDELSE.

Under en Luftalarm, der sandsynligvis har været falsk, og hvorunder man
kun bemærkede et Par tyske Flyvemaskiner i stor Højde, gik Tyskerne i Dag
Klokken 11 til Aktion mod Politiet. Politistationerne og Politigaarden,
Politiskolen og alle Politiets Kontorer rundt om i Storkøbenhavn, omrin
gedes af Sikkerhedspoliti og Militær med Haandgranater, Maskinpistoler og
enkelte Steder Artilleri. Nogle Steder naaede Tyskerne ind, saa al Mod
stand var forgæves. Andre Steder blev der kæmpet bittert. Stationen Under
Elmene og den ny Politiskole forsvarede sig tappert, og Bragene fra Haand
granaters Eksplosioner hørtes over store Dele af Byen. I første Omgang
troede Folk, det var Luftværnsskyts, man hørte, men snart saa man CB-Folk
løbe gennem Gaderne, raabende: Hjem Hjem De tager Politiet.

Politigaarden blev taget med Storm og Kampen har tilsyneladende ikke væ
ret langvarig. Klokken 12, da Luftalarmen blæstes af, saas Tyskere paa
Politigaardens Tag og ved Indgangen, mens Kanoner truende pegede udad.
Gaarden var besat af det lysegrønne Sikkerhedspoliti. I alle Bygningerne
i Niels Brocksgade, Anker Heegaardsgade o.s.v. stod maskinpistolbevæbne
de tyske Poster. Krisepolitiet blev, afvæbnet, ført over Gaden til Poli
tigaarden og interneret der sammen med alle fra Politigaarden. Hvad der
er sket inde i Bygningerne, ved man endnu ikke noget om. Det ser ud til,
at alle Politifolk i første Omgang kun er blevet afvæbnet. De skal anta
gelig interneres ligesom i sin Tid Militæret den 29.August. Tyskerne ero
brede straks Politibilerne og kørte tudende gennem Gaderne, mens Folk peb
i Fingre ad dem. Aktionen kom uventet, men man maa regne med, at en Del
af det Personale, som ikke var til Tjeneste, har reddet sig under Jorden
med deres Vaaben. Der var Gestapofolk i alle de højerestaaende Politi-
folks Hjem. Ogsaa Københavns Politiforenings Kontor og Politiforbundets
Bygning i Fjords Alle blev besat, og der foretoges langvarig Ransagning.
Fra Politiforbundet førtes enkelte Arrestanter bort-om Forbundsformanden,
Schytt Larsen, var imellem, kan øjenvidner ikke sige.

Amalienborgvagten forsvarede sig som i sin Tid Garden. Man hørte Skud,
men hele Slotspladsen var omringet og blev straks spærret af. Baade Kon
gen og Kronprinsen bevogtes nu atter af tysk Militær. Samtidig besattes
den røde Bygning, og Departementchefraadet er sat ud af Spillet. Tysker
ne har overtaget hele Administrationsapparatet i Danmark.

Fra Provinsen foreligger ingen Efterretninger, men man gaat~ her ud fra,
at Politiet er sat ud af Spillet overalt i Danmark. Der ventes Spærretid
og meget strenge militære Forholdsregler for at sikre Roen og “Ordenen”.
Københavnernes Svar var nemlig ganske spontant: Total Strejke~ Alle tog
hjem. Ved 1 Tiden forsvandt Vandet i Rørene i de fleste københavnske Kvar
terer. Lidt over 1 svarede Centralerne ikke mere, naar man kaldte. Der
maa regnes med Lammelse af Postvæsenet og af al Trafik. Hvornaar Abonnen
terne faar dette i Hænde, maa Guderne vide. Det vigtigste københavnske
søges bragt ud pr Bud.

Efter at alle danske Myndigheder er sat ud af Spillet, vil ogsaa vort Ar
bejde blive uendeligt meget vanskeligere. Oversigt over Begivenhederne
vil det blive næsten ugørligt at faa. Alle Abonnenter, som kender vor A
dresse opfordres nu til at indsende alle Oplysninger, som man kan garan
tere for. Det Informationsarbejde, som vi har paataget os, agter vi at
fortsætte til det sidste, men vi maa bede om Overbærenhed fra nu af, idet
det bliver umuligt at faa Oplysninger verificeret. For den legale Presse
kan dette blive Dødsstødet-den vil nu være henvist til at faa alle Oplys
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ninger dikteret af Tyskerne.

Det eneste Lyspunkt er, at Tyskerne har foretaget denne Aktion i Krigens
tolvte Time. Danmark gaar haarde Dage i Møde, vel de haardeste, Landet
har oplevet. Men vi ved, at dette er Bødlernes sidste Ugerninger, og at
Regnskabets Dag er nær. Og Tyskerne ved det ogsaa -det, vi nu oplever,
er deres sidste desperate Forsøg paa at kvæle Modstand i Fødslen og paa
at forlænge deres egen sølle Tilværelse med nogle Dage.

Den Dag, Frihedens Time er inde, skal vi sige de Herrer i Sheilhuset og
paa Kasernerne Tak ogsaa for de gode danske Mænd, de i Dag har skudt ned
rundt paa Politistationerne. Og det skal blive det sidste, de oplever~

Enhver, der har Chancer for at faa Forbindelse med Sverige, bedes sende
et Eksemplar af dette over~ Før det naar frem, ved Udlandet ikke, hvad
der foregaar i Danmark.

Provinsabonnenter anmodes om omgaaende at indrapportere, saasnart det
staar klart, om man kan stole paa de ansvarlige Meddelelsesmidler.

Red af Nordisk Nyhedstjeneste & Red. af Information.
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Alt normalt Liv i Danmark er i Dag lammet, end ikke Middagssignalet Kl.
12 blev blæst. Tyskernes nye Orden betyder Færdelsregulering med Skud og
Roens Opretholdelse med Drab. De officielle Meddelelser om, at Central-
administrationen ikke skal røres, er i Bund og Grund urigtige. Tyskerne
har endog dræbt to Mænd i Finansministeriet og saaret to, og de holder
den røde Bygning besat. At det er deres Hensigt at sætte hele Apparatet
i Gang igen, er saa en anden Sag. Man frygter alvorligt, at det Skib, som
de københavnske Politifolj blev ført ombord paa, har transporteret dem
bort til ukendt Maal. Man ved,, at Politimændene i Gaar Eftermiddag blev
ført ind i Frihavnen, som holdtes strengt afspærret. Man ved ligeledes,
at et stort tysk Skib, som laa ved Kajen, er sejlet i Nat, og øjenvidner
hævder, at Politifolkene er ombord. Der foreligger den Mulighed, at man
sejler til Helsingør og landsætter alle Fangerne for at føre dem til Hor
serød eller at man sejlet til Flensborg for at føre Fangerne til Frøslev,
men Muligheden for Deportation kan ikke udelukkes, om det end ikke er dens
mest nærliggende Mulighed. De øverste Politiembedsmænd: Begtrup-Hansen,
Eyvind Larsen, Arthur Dahl, von Magius og sandsynligvis ogsaa Stam m sid
der paa Turisthotellet. Fru Stamm har faaet et Nervesammenbrud. Som om
talt var Ægteparret flyttet hjemme fra, men i Gaar Formiddag gik Fru
Stamm tilbage til Lejligheden for at hente nogle Ting, og Politidirektø
ren menes at være taget til sit Kontor. Der har været Husundersøgelse hos
alle højere Politifolk. Gestapo skød efter Arthur Dahis Husassistent, da
hun skrigende flygtede ned ad Køkkentrappen. Hun blev ikke saaret.

Om Begivenhederne paa Politigaarden berettes: Kort før Klokken 11 var der
usædvanlig Tilstrømning af yngre Mennesker, som skulde til Hittegodskon
toret. Enhver, som havde tabt noget, kan henvende sig paa Hittegodskonto
ret inde i Politibygningen. Man faar Passerseddel paa det Navn, der staar
paa ens Legitimationskort. Visitation har ikke fundet Sted. Ogsaa til an
dre Kontorer i Bygningen blev der løst Passerkort. Disse Mænd fordelte
sig i Gangene efter forud tilrettelagt Plan, og da Luftalarmen lød som
Signal til Aktion, stormede de med hævede Revolvere ind i de vigtigste
Afdelinger eller faldt Vagterne i Ryggen. Samtidig stormede Tyskerne mod
Porten med Vaabenmagt. Det kom til en kort Pause, hvorunder man betydede
Politiet, at Bygningen vilde blive bombet af de Flyvemaskiner, som var
oppe, hvis man ikke overgav sig. Det skete, og alle Politifolk, Kontor
folk og tilfældige Besøgende blev drevet sammen i den store,~ runde Gaard,
hvor man maatte staa til Klokken 14. Saa løslodes de 60 aaiØge, og lidt
senere alle over 56 Aar. Resten førtes bort i Lastbiler til Alsgades Sko
le, til Skurene i Frihavnen etc. Her sorteredes Kontorfolk og Besøgende
fra. Enkelte Politifolk slap med ud ved den Lejlighed.

Tyskerne har flere Steder brugt List. Vagten i Færgelejerne i Nyborg blev
afvæbnet af en større Deling Tyskere, som syngende kom marcherende. Da de
var kommet tæt paa Politimændene, trak de Revolvere. Ogsaa Odense Politi
station er, ifl. Rapporter fra Rejsende, som kom med sidste Jyllandseks
pres i Aftes, blevet taget af en Kolonne syngende Tyskere, der skød Vagt-
posten ned og trængte ind I nogle Byer er Politimestrene under Trusel om
at blive dræbt blevet tvunget til at køre rundt med Tyskerne til de en
kelte Politimænds Boliger~

Det var ikke blot Amalienborg, som blev forsvaret. Ogsaa Vagten ved Rui
nerne af Riffelsyndikatet afviste Angriberne. Sabotagevagterne deltog i
Kampen paa dansk Side. Der blev herfra skudt rasende det meste af Natten.
Kampen synes endt nu til Morgen.
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Tyskerne har rundt om i Byens Gader nedskudt 19 Mennesker, efter at Kam
pen paa Amalienborg var afsluttet. 2 af dem dræbtes. I de fleste Tilfæl
de er disse Mennesker skudt fra Biler eller af Strejfpatruljer. Mange af
de ca 19 saarede og 7 Dræbte, som var Ofrene paa dansk Side under selve
Kampene, er ramt, fordi de var for nysgerrige. Københavnerne synes saa
vænnet til Skydning, at man end ikke iagttager Forsigtighedsforholdsreg
ler. Ved flere Politistationer iagttog Klynger af Tilskuere Kampen~

Ofrene i Finansministeriet er: Kontorfuldmægtig Hvoslev (dræbt), Assi
stent Aksel Andersen (saaret), en ukendt CB Betjent dræbt, en anden u
kendt CB Betjent saaret. Slotsforvalteren, Kaptajn Schlichtkrull, er død
af sine Saar. Det hævdes af øjenvidner, at Kaptajn Henningsen, Adjudan.—
ten, der indlagde sig Hæder den 9.April, deltog i Kampen ved Amalienborg
i Gardeuniforni.

Denne Kamp fortjener nærmere Omtale. Udover det allerede oplyste kan med
deles: Da det danske Politi paa Pladsen opdagede, hvar der foregik, gik
man i Alarmberedskab. Forposter blev sendt ud i Fredericiagade, Amalie
gade etc, og tog Stilling inde i Ejendommene. Da Tyskerne fra flere Si
der rykkede frem mod Amalienborg, blev de beskudt og slaaet paa Flugt.
Tilfældige Civilpersoner og CBfolk slæbte de spanske Ryttere paa Plads og
bankede dem ned i Stenbroen. En Kusk for en Saltvogn læssede af. Politiet
brugte Saltsækkene foni Sandsække og forstærkede deres Stillinger ved
Staalskilderhusene paa Palæhjørnerne. En Del Mennesker søgte ind i Tu
borgdepotet i Amaliegade. Da Tyskerne kom igen ig stoppedes ved Pigtraa
den, aabnedes Bombardement med de fulde ølflasker, der sprang som Haand
granater paa Kørebanen og fyldte den med Glasskaar, saa tyske Køretøjer
ikke kunde passere. Dette Bombardement turde være et af Krigshistoriens
mærkværdigste. Flaskerne kastedes højt oppe fra Ejendommens Vinduer og
var næsten dødbringende Vaaben, om de ramte. Samtidig rasede Ildkampen
ved alle fire Palæindgange. Tyskerne maatte retirere med flere Faldne og
adskillige Saarede. Folk i Kvarteret raabte Hurra, naar en tysk Saaret
blev ført forbi....

150 Marinesoldater blev sat ind til Forstærkning af det tyske Sikker
hedspoliti. En Kanon fra et Marinefartøj ved Larsens Plads blev bragt i
Stilling, men Tyskerne fik aldrig brug for den. En sindig dansk Politi
betjent sagde Plaf Plaf med en Maskinpistol, og de to Skud var nok til
at jage Kanonbetjeningen til hver sin Side. Den kom igen, og atter skød
Politibetjenten et Par Skud. Paa den Maade affyrede han under Kampen 76
Skud mod Kanonen. Ingen kom til den! De danske Betjente laa i Dækning,
Tyskerne maatte frem paa aaben Kørebane. Branden i Amaliegade 39 (ikke 27
og ved Siden af det gamle Hospital, ikke overfor-..) opstod som Følge af
tyske Haandgranater.

Da Kampen efter tysk Opfordring blev blæst af, og Politiet beholdt Val
pladsen, strømmede begejstrede Københavnere til. Ogsaa i Formiddag har
Tusinder valfartet til Amalienborg, hvis Tilkørselsveje er spærret af Po
litibetjentene, der trætte, men lykkelige, fortsætter paa en Vagt, de ik
ke kan afløses paa i overskuelig Fremtid. Thi de er de eneste danske Po
litifolk i Funktion i Dag. Kronprins Frederik gik efter Kampen over Plad
sen fra Regeringspalæet til sit eget Palæ, hilst af Folks Jubel. Kongen
har udtalt sin varmeste Paaskønnelse overfor den Vagt, der saa tappert
forsvarede ham mod en knusende Overmagt.

Under Kampen transporterede Brandvæsenet adskillige Ofre bort. Derimod
maatte man ikke slukke Branden i Amaliegade. Tyskerne jog Brandmændene
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bort, og først. paa et sent Tidspunkt kom de i Arbejde. Den fredede Ejen
dom ødelagdes derfor. Blabdt Ofrene kan nævnes: Bjørnsson, Bredgade 69,
dræbt ved Ejendommen. Overofficiant Larsen, dræbt paa St Annæ Plads, Poul
Nielsen, Rødovre, dræbt i Ny Toldbodgade. En ikke med Sikkerhed identifi
ceret Mand, vistnok Chr Larsen, Horsekildevej 16, dræbt paa Sct Annæ
Plads ved Hjørnet af ToldbodgadeFra Ny Toldbodgade 13 transporterede
Brandvæsenets Ambulan-ce~en død Tysker, fra samme Gade Nr 53 endnu en død
Tysker, fra Nr 35 en død Tysker og to haardt saarede. Fra Ny Toldbodgade
2 en saaret Dansker, Brunell fra Amagerbrogade 12. Paa selve Slotspladsen
hentedes Politibetjent Larsen, der havde et Strejfskud i Hovedet, og no
get senere Jacobsen, Taastrup, Marius Schmidt, Gentoftegade 55 (saaret i
Hovedet) og Petersen, St Kongensgade 69 (saaret i begge Arme). Paa St An
næ Plads hentedes saa sent som lidt i Kl 15 to Mænd, Einar Jørgensen og
Karl Sørensen. Og endelig hentedes fra Det gule Palæ Kaptajn Schlict
krull, som døde, og Arbm Bakt (?) fra Drogdensgade, der var saaret. 14,35
hentedes i Toldbodgade en ukendt Mand og Politibetjent Brandt, der var
saaret i Benet.

Derudover har danske Ambulancer under Kampen afhentet Politibetjent 01-
sen, Aaboulevarden 9, der var skudt i Hovedet og dræbt, og en ukendt Mand
fra Kongedybet 10, ligeledes dræbt, to ukendte Døde fra Nørrebro, Fru An
dersen fra Under Elmene 3, saaret i Ryggen, og fra Hjørnet af Blaagaards
gade og Nørrebrogade 3 Mænd: M Hansen, Vesterbrogade 92, Jungby, Kiplings
Alle og Rasmussen, Havdrupsvej 1, alle saarede. Paa Rasmus Rasksvej saa
redes Fru Jensen i Hovedet, og fra Blaagaardsgade 1 hentedes noget sene
re Larsen, Viborgvej 2 og Fru Mikkelsen, der havde Skud i den ene Arm.
I Peter Skramsgade saaredes Fru Hansen, øresundsvej 23. En mere nøjagtig
Tabsliste skal blive bragt, naar den forligger.

Stærkest har Omvæltningen i Danmark udadtil manifesteret sig med de nye
Stemmer i Radioen. Der er sket det, at Pressens Radioavis indtil videre
er ophørt at eksistere. Umiddelbart efter Luftalarmen i Gaar henvendte en
af Tyskerne i Radiohuset sig til den fungerende Redaktør, Johs G Søren
sen, som paa det Tidspunkt var alene paa Kontoret. Han meddelte, at der
vilde komme en Proklamation. Johs G Sørensen forbeholdt sig sin Stilling,
og det samme gjorde Chefredaktør Niels Grunnet, som netop kom til ( han
er lige vendt hjem fra Sverige). Da Tyskeren gik over for at meddele Kom
missær Lohmann, at de danske Medarbejdere ikke vilde læse P~’oklamationen
op, tog de to Mænd deres gode Tøj og gik, netop som en Hord~ af danske
Sorthjelmede SSfolk fra Germanische Leitstelle under Ledelse af Vildskud
det paa den bjørnssonske Stamme, Bjørnsson, SS Standartenflirer mm. rykke
de ind og besatte Bygningen. De slap bort. Teknikerne blev tvunget til at
fortsætte deres Arbejde. I Nat har Gestapo ransaget Grunnets Hjem.

Telefon- og Telegraf fungerer videre, men Postvæsenet arbejder ikke i
Dag. DSB er ogsaa stoppet, og man mærker meget lidt til Generaldirektør
Knutzen, som nu kører med Danebrogsflag paa sin Bil oh ikke interesserer
sig nær nok for sin dansk-tyske Forening og Forstaaelsen med det german
ske Broderfolk, hvis glorrige Sejre og smukke Opførsel slaar alle med
Forundring. S-Togene er standset, og det sidste Tog som naaede København,
var den een Time forsinkede Jyllandsekspres i Aftes.

Der er i Dag gaaet et Par Færger over Storebælt med lidt Gods og lokale
Rejsende. I Provinsen er Jernbanetrafiken saa godt som lammet, hist og
her kører et enkelt Tog, og i Jylland prøver Tyskerne at faa deres Tog
igennem, men baade Fredericia og Aarhus Banegaard er som blæst for dansk
Personale. Færgefarten ved Helsingør har været stoppet siden i Gaar Klok
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ken 16.

Med de sidste Tog fra Hovedstaden forlod talrige Mennesker Byen for at
søge fredeligere Omgivelser. De sidste Sporvogne var pakket, som man al
drig har oplevet det før. Der var endog Folk paa Tagene og paa Trinbræd
terne paa den forkerte Side af Vognene En endeløs Strøm af Cyklister gik
udad mod Forstæderne, og man saa mange med Rygsække eller Kufferter for
lade Byen. I Dag vrimler Gaderne imidlertid som paa en Børnehjælpsdag.
Cyklister glider i Stimer op og ned ad Strøget, alle Færdelsregler er
suspenderet. Tyske Vogne maa bane sig Vej ved Hjælp af Hyl og Trut. Folk
er ude for at se paa den ny Orden. Det er lykkedes Tyskerne at faa stop
pet Trafiklygterne, hvis Bunken generede dem meget i Nat, da alt kørte
over for rødt Lys. Ved Tietgensgades Posthus blev en Gendarmeribil torpe
deret af en stor Katastrofevogn fra Falck. Den slyngedes tværs over Ga
den, og Gendarmerne var nær aldrig kommet ud. Folk raabte: Bravo, det var
en Fuldtræffer. Der pibes og hyles mange Steder af Tyskerne, naar de vi
ser sig. Udenfor Garderkasernen kunde man i Formiddag se smaa Børn række
Næse ad de tyske Vagtposter, som i Nervøsitet skød i Jorden, blot Cykli
ster førte to og to forbi dem. Tyskerne synes i det hele taget at have
mistet Evnen til at udtrykke sig med andet end Krudt og Kugler.

I Istedgadekvarteret brændte der Baal i Aftes. Tyskerne prøvede at sluk
ke dem med Kugler, men ramte ikke godt nok...

Det vides, at der er Strejke i Aarhus, Aalborg og flere andre Byer, men
at der endnu i Formiddag arbejdes i Esbjerg og flere sjællandske Byer,
men rimeligvis, fordi Frihedsraadets Opfordring ikke er naaet frem i Ti
de.

Der ekspederes for Tiden ikke almindelige Samtaler fra Telefonboksene.

Vandmangelen i København skyldtes kun enorm Aftapning af Vand. Telefoner
ne har ikke været afbrudt, men Vanskelighederne har været enorme. Man har
maattet vente op til 10 Minutter paa at faa Centralen.

Paa flere Restauranter i Nærheden af Politistationer saa man i Gaar Folk
spise deres Frokost færdig, mens Skudene knaldede i Gaden.

Luftværnet strejker saa at sige. Der er Vagt, men ingen Forbindelse med
Myndighederne. Uden dansk Politi intet Luftværn Ogsaa Dommerne og hele
Retsmaskineriet er ophørt at fungere. Retsbygningerne er besat. Flere
Dommere, der iblandt fhv Justitsminister Harald Petersen sad fanget i Ti
mer i Gaar.

Landsforræderen Popp Madsen fra Justitsministeriet, “Hjernen” bag Mord-
gruppen, tilbød i Gaar Svenningsen i Udenrigsministeriet af overtage Po
litiet- saa skulde det nok gaa. Tilbudet er taget til Efterretning

Statsadvokat Hoff og Stamms højre Haand, Thor Dahl Jensen, er ikke fanget.

Tyskerne rykkede i Gaar under Luftalarmen ind i Studenterforeningen, før
Overtagelsesfristen var inde. De fangede 150 Studenter, som de spærrede
inde i Lille Sal. Her sad de fra Klokken 11 ~ til 16, da de kvindelige
Studenter løslodes, og derefter sad Mandfolkene videre til Kl 19, da de
fik Besked paa at gaa. Som de skulde ud af Døren, opdagede man, at Shell-
huset ikke var underrettet Det tog yderligere 20 Minutter. Studenterne

havde været i Færd med at flytte forskelligt Inventar. Dette Flyttearbej
de er genoptaget i Formiddag. Under den lange Indespærring blev Studen
terne afhørt under ret tilfældige Former. Man spurgte næsten alle: Hvor
var De henne sidste Onsdag Nat ( da den mislykkede Razzia fandt Sted~).
Hvad Studenterne næppe var klare over, var, at de blev holdt indespærret
i Bygningen, fordi Tyskerne havde frygtet, at nogen skulde efterlade en
Tidsindstillet Bombe, naar Bygningen rømmedes~

Man ser i Københavns Gader flere Steder Rester af Barrikader. Ved Illum
findes saadanne Rester, paa Nicolaj Plads ligger andre, og paa Evatorvet
(Magasin) er der en næsten færdig Barrikade, som Tyskerne holder besat.

Politiet var advaret ved anonym Telefonopringning til Politigaarden. Des
værre tog man den for et Falsum. Der var kun to Maskingeværer paa Gaar
den, da Tyskerne kom. To Politibetjente, der Natten før patrouillerede
paa Strøget, var blevet standset af to Mænd, der spurgte, hvornaar Poli
tiets Vagthold skiftede. Da Betjentene som Svar tog Ladegreb paa deres
Pistoler, viste Mændene tyske Ausweis og skreg: Ja, vent i bare til i
Morgen, I Svin.

Der er nu tysk Visitation i Færgelejerne i Korsør og Nyborg.

Best er paa Rejse i Jylland og aner næppe noget om noget. Hans Stedfor
træder i Københafn var overhovedet ikke blevet underrettet om Panckes
Plan.

Tyskerne trækker Troppeforstærkninger til fra Nordsjælland. Det er væ
sentligt unge, nervøse Rekrutter.

-Det hævdes, at Rigspolitichefen var kaldt til Konference hos Tyskerne
Kl 11, saaledes at han ikke var paa Politigaarden, da Angrebet fandt Sted.

-Gestapo har ransaget alle Kontorer paa Politigaarden og i Justitsmini
steriet. Man har taget en Mængde Arkivdokumenter. Ogsaa i de andre Mini
sterier rodes der. Danske Stikkere benytter Lejligheden til at skaffe Be
vismateriale af Vejen. En hel Horde af tidligere straffede danske Forbry
dere huserer i øjeblikket inde i Politigaarden.

-De københavnske Skoler sendte i Gaar Kl 13 alle Elever hj~ti.

-Beholdningen af Madvarer i København er ringe, paa Grund af den forud—
gaaende Strejke. Der er kun kommet to Jernbaneladninger Kød til Byen ef
ter den Kødløse Tirsdag. De er udlosset af et særligt Katastrofehold.

-Paa Folkeregistret maa Kontoristerne nu holde Døgnvagt. Der var altid
Politivagt om Aftenen og om Natten af Hensyn til Identifikationen af Saa
rede og Døde.

-En Efterlysning af en bortgaaet Person i den danske Radio sluttede i Dag
med en Opfordring til at henvende sig til Statsradiofonien med Oplysnin
ger

-Værkerne arbejeer videre, men alt det Personale, som ikke er nødvendigt
til den daglige Drift, er gaaet i Strejke. Kontorerne er lukkede. Paa H
C ørstedsværket har Tyskerne anholdt Driftsbestyrer Roos, men har er at
ter løsladt. Enkelte Steder kom det til Kamp med Politivagterne. Sabota
gevagterne er gaaet i Strejke, da Folk stenede dem og kaldte dem Nazi
ster~
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-Sporvejsstrejken indlededes, før Frihedsraadets Opfordring var kendt
Aarsagen var, at Tyskerne knaldede en Maskinpistolsalve af mod en Spor
vogn paa Kongens Nytorv. Enkelte Sporvognsfunktionærer blev anholdt, idet
man forvekslede dem med Politifolk. Det skete bl.a. paa Raadhuspladsen.
I Kommunens Kørselsafdeling i Administrationsbygninger paa Jagtvejen ar
resterede Tyskerne, antagelig ved en Misforstaaelse, hele Personalet, som
kørtes ud til et Skib paa Langeliniemolen. Her holdtes Personalet fanget
i flere Timer, hvorefter man kørte alle tilbage til Bygningen.

-Tyskerne har i Nat med korte Mellemrum affyret Skud fra Langeliniemolen
og fra Frihavnen, antagelig for at skræmme eventuelle Angribere. Der var
ingen. De aktive Styrker, som ni kan forstærkes med Politifolk, har Ordre
til at holde sig i Ro. Den eneste Kamp, som har været, udspilledes i Far
vergade, hvor nogle Revolvermænd, som havde hentet Staalhjelme, en Skri
vemaskine og en Duplikator i Chlichefabriken kom i Kamp med en tysk Pa
trouille. De undslap alle, men fik intet med sig.

Stikkeren Ole Hjorth, der sammen med Mogens Reholt er sigtet for Bortfø
relsen af Snog Christensen, flyttede forleden fra sin Lejlighed Ved Ka
nalen 5, bevogtet af 6 maskinpistolbevæbnede Mand Nu, da Politiet er sat
ud af Spillet, kan det siges, at man arbejdede med et Sikkert Spor i Sa
gen. Bilen er fundet i Aarhus med de falske Numerplader i Kuffertrummet.
Den har passeret Storebælt før og efter Bortførelsen og kører nu med ty
ske Numre. Den køres af en Repræsentant Jakobsen, der er identificeret
som Gestapomanden, Morderen Max Pelving, der spillede en aktiv Rolle ved
Mordene paa de 11 i She1lhuset~

-Skoleinspektør Frk Ellen Petersen, Frankrigsgades Skole, maatte tvinges
til at lukke Mandag Formiddag. Hun syntes ikke, Frøslevsagen var Grund
nok til Strejke~

VESTFRONTEN: Engelske Panserafdelinger har naaet Njimwegens Omegn og er
i Kontakt med Luftlandetropperne. Rhinbroerne har skiftet Ejer flere Gan
ge. Ved Grave har Englænderne besat en Bro over Maas. Syd for Njimwegen
er engelske Pansertropper inde over den tyske Grænse. Nord for Trier er
Vestvolden gennembrudt i hele sin Dybde. Trier trues i Flanken. Der er
nyt Indbrud ved Aachen, og den anden Forsvarslinie er gennembrudt baade
ved Saar og ved Mosel. Tusinder af Ruhrs Fabriker ligger stille. Arbej
derne bygger Befæstninger. Man bygger langs Lippefloden og helt tilbage
mellem Main og Neckar op til Teutoburgerskoven. Tyske Soldater siger, at
den ny Fæstningslinje gaar fra Obersaltzburg, bag om Værnemagten vestpaa
til de højere Partifolkm udenom dem og ned til de sidste Partiembedsmænd.
Alt, hvad der er udenom Partivolden er afskrevet, og der er kun en Smule
Gravearbejde tilbage.

0STFRONTEN: Russerne er 35 km fra Riga efter Gennembrud over 120 km bred
Front. Den sidste dobbeltsporede Jernbane mellem Letland og Riga er af
brudt. I SiebenbUrgen har det russisk-rumænske Fremstød naaet Gross War
dem, 225 km fra Budapest. Russerne og Titos Styrker truer direkte Bel
grad. Alle Tyskere i Kroatien indtil 65 Aar, er indkaldt.

DE SIDSTE FLYVENDE BOMBER menes nu at være affyret fra Baser i Maasdalen.
Der skulde ikke være flere “Startpladser~ tilbage.

INF-NN udsendes særdeles uregelmæssigt i disse Dage. Enkelte faar den pr.
Bud, andre kan først vente den, naar Postgangén er i Orden, men vi fort
sætter, saa man bagefter kan danne sig Overblik. Raadets Opfordring er
udsendt særskilt og forudsættes bekendt. SLUT
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