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De to Tyskere, som druknede i Skanderborg Sø efter et Drikkelag paa Sø-
lund, er identificeret som højtstaaende Officerer fra Flyvetropperne. Det
hævdes, at de begge havde Majorsrang. Ligene er fundet og ført til Es
bjerg. I de sidste Dage er to Menige druknet i samme Sø. Den ene gik til
Bunds under en Svømmetur for øjnene af mange tyske Soldater, som tog Sol
bad. En Dansker gjorde dem opmærksom paa, at der var noget galt. Kun een
af Tyskerne løftede Hovedet. Han saa et øjeblik paa Kammeratens fægtende
Arme, sagde saa: Kaput~ og lagde sig til Hvile igen.

Fru von Schalburg er rejst til det Gods, Hitler har skænket hende i Po
sen. Hun bor her sammen med Berlingske Tidendes fhv Medarbejder, Wulff
JUrgensen, der efter at have udsendt Rundskrivelser til Venner og Bekend
te om, at han forsager Nazismen og alle dens Gerninger, har sluttet sig
til Fru von Schalburg. Wulff JUrgensen var som bekendt den første danske
Speaker i tysk Radio, senere Redaktør af “Broen”, et Bladfor Tysklandsar
bejdere. Han afskedigedes paa Grund af Drikfældighed og Korruption.

Det bemærkes at denne udgave er en nøjagtig gengivelse af de .I Marksmannsgade 1 paa Amager holdt en tysk Politimand Mandag Nat Hjemme-
originale blade, saledes at ortografien er bevaret, øvelser, idet han forsøgte at skyde sin Kone dg sin Svigermor. Gernersga—

ligesom eventuelle varierende stavemåder og direkte fejlskrivninger devagten blandede sig i denne Borgerkrig og tog ham med til fortsat Ud
også er gengivet ordret. dannelse.

Gestapo har overført 14 Anholdte fra Kolding til Vestre Fængsel. Blandt
Redaktionen tager forbehold overfor eventuelle fejlagtige dem er Boghandler Johs Nielsen, Haderslev, og Læge Ottosen, Hoptrup.

oplysninger vedr, enkelte personers forhold, som det illegale
Information måtte indeholde. Endnu et Dødsoffer i Aarhus: Peter Pauli Arndt, Samsøgade 80. Kun Aarhus

bladene har indtil nu maattet omtale Katastrofens Enkeltheder.
Redaktionen

Tjenestekarl Jørgen Frederik Petersen fra Hillerup ved Ribe er blevet
livsfarligt saaret af en tysk SS-Soldat, der stod paa Vagt. Der blev
raabt Halt tre Gange. Den tyske Kommandant har erklæret, at der ikke me
re skydes Varselskud.

50 pCt af den faatallige tyske Besætning i Skanderborg er overført til
Kolding.

Fem bevæbnede Mænd trængte sent Mandag Aften ind i Bilfirmaet Harald An
dersen og Martini i Vesterport, der bevogtes af Sommers soi~te Vagtkorps.
De holdt Personalet op og røvede en sort Lasallevogn og to~Numerplader.
Vognens Signalement og Pladernes Numre kendes af Tyskerne.

Tyskerne troede Mandag paa Generalstrejke i Esbjerg og traf militære For
beredelser. De havde fundet en Pakke, som indeholdt Løbesedler af følgen
de Indhold: “Kammerater: Vi strejker igen. Schalburgkorpset er.ikke kom
met endnu. Strejken begynder Mandag Klokken 6,00. Der vil komme yderlige
re Oplysninger. Kammeraterne”. Der gik Rygter om, atOrganisation Todt
Arbejderne vilde forlade Fanø med sidste Færge, mén der skete intet.

Abonnenter i Sønderjylland erklærer, at Oplysningerne om Folketingsmand
Jørgen Gram - fremsendt fra hidtil paalidelig politisk Kilde - er urigti—

ISSN 0105-6069 ge, og at Gram sammen med Simon From og Jørgen Møller afgjort er de
TryktiNordiundes Bogtrykkeri mindst eftergivende sønderjydske Politikere. Det gælder ogsaa Hesteeks

Indbundet af Fløistrups Bogbinderi portpri s-Spørgsmaalet. Meddel el sen til bagekal des derfor med Beklagelse.
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“Danske Tidende” har faaet to ansvarshavende Redaktører, hvis Navne staar
paa Bladet som “Peter Jensen og Jens Petersen”. Meningen er, at de to vil
skrive undet et Ansvar, de er villige til at paatage sig efter Krigen.
Deres rigtige Navne vil til den Tid blive offentliggjort.

Da fire Jernbanevogne med Halm forleden brændte paa Thisted Havn, løb
tyske Soldater Brandvæsenet i Vejen i den Grad, at Feldgendarmeri maatte
fjerne dem.

Schalburgtagen har bredt sig til Stockholm, antagelig ved svenske Nazi—
sters Hjælp. Det i Dagspressen omtalte Attentat mod en dansk Udstilling
var rettet mod det af Bladet “Danskeren” arrangerede Skue “Danmark i Dag”.
Her er udstillet næsten alle illegale Blade og Tidsskrifter og en stor
Samling illegale Bøger, Fotografier fra Kampen mod Tyskerne og fra den
sidste Tids voldsomme Begivenheder, Flyveblade og Meddelelser fra Eng
land, Billeder fra den danske Indsats i den frie Verden, o.s.v.

Der er nu afsagt 65 Dødsdomme i Danmark. 39 af dem er fuldbyrdet.

Formanden for Danske Lønarbejderes Sammenslutning i Sverige, Emil Nissen,
er indtraadt i Tidsskriftet 11Danskerens” Redaktion.

I Anledning af Omtalen af Nazisternes “Elvirasmindearv” er vi blevet an
modet om yderligere Oplysninger, der her skal bringes, ikke mindste af
Hensyn til de mange Arbejdere og Funktionærer i Elvirasmindefabrikerne:

Læge Georg Clausen, København, en Søn af Skaberen af Chokoladefabriken
Elvirasminde i Aarhus, efterlod sig ved sin Død en Formue paa 4,2000,000
Kr, herunder saa godt som hele Aktiekapitalen i Elvirasminde. Han havde,
mens han laa paa Hospitalet paa Grund af Misbrug af Narcotica, under Tryk
fra LRS Børge Bryld og Direktør Aage Thomsen (“tykke Tom”), oprettet et
Testamente. En Trediedel af Formuen skulde gaa til Nazisterne - de to
Trediedele kunde han ikke raade over, da han havde Kone og Børn. Fritz
Clausen og Aage Tomsen skulde være Eksekutorer. Da Clausen døde, gik Fa
miliens juridiske Raadgiver, Konsul Jarding, straks sammen med sin Søn,
Sagfører Poul Jarding og en kendt københavnsk Landsretssagfører, i Kamp
mod Nazisterne, idet de gjorde gældende, at Clausen ikke havde været ved
sin Fornufts fulde Brug, en Paastand, som det imidlertid under Besættel
sen vilde være vanskelig at føre igennem. Forhandlinger førte til, at
Fritz og tykke Tom blev tvunget til at opgive Kravet paa at blive Ekseku
torer. Hvervet overtoges af den af Familien valgte Repræsentant. Nazi
sterne maatte endvidere give Afkald paa Halvdelen af deres Arv og paa
Stemmeret i Boet, ligesom de maatte give Afkald paa at faa Aktier i Elvi
rasminde. Senere lykkedes det at bringe Nazisternes Arv endnu længere
ned, saaledes at der reelle Resultat blev 387,000 Kr, efter at Arveafgif
ten, 146,000 Kr, var betalt. Deres oprindelige Krav - Arv og Eksekutorsa
lærer - udgjorde 1,5 Millioner. “Elvirasminde” har altsaa aldrig været
nazistisk Styre undergivet, og der er helt uden for Nazisternes Rækkevid
de.

Vor synderligt gode Ven, cand polit Harald Henriksen, (Rus Henrik), der
forladt af sine Studenter og afskediget fra Nationaltidende som uduelig,
gik i Nazismens Sold, er vendt hjem fra Italien, hvor han har været
Krigskorres~ondent. Han talte i Aftes i dansk Radio og gav Lydplader af
allierede Jagtbombemaskiners Angreb. Pladerne var de bedste. Rus-Henrik,

der syntes at være ædru, var forbløffende aabenhjertig. Han forklarede,
at Tyskerne nu kun kan færdes paa Vejene i Italien om Natten, og at endog
enkelte Mænd er udsat for Luftangreb om Dagen. Han skildrede hele Situa
tionen i mørke Farver, men konkluderede alligevel, i et Referat af en
Samtale med Krigsfanger, i, at hele Krigssituationen nok snart vilde ven
de, og at det snarere blev ham, som kom til London, end Englænderne, der
kom til Berlin. Hans Dementi af alle Meddelelser om, at Roms Befolkning
havde vist pro-allieret Holdning, fortjener at blive klassisk. Han erklæ
rede, at det vilde han ikke udtale sig nærmere om, men i hvert Fald var
han sammen med tre andre i en Bil sluppet ud af Rom paa et Tidspunkt, da
Gaderne var myldrende fulde af Folk. Mængden kunde have trampet os ihjel,
hvis den vilde, sagde Rus-Henrik. At den undlod at trampe de Herrer i
hjel, er altsaa et tysk Dementi af Meldingerne om Begejstringen over de
Allieredes Indmarch

Ifl. den tyske Radiokomnientator General Dichmann skyldes Tyskernes Neder
lag paa Centralfronten i øst “den uheldigst mulige Samvirken af alle Fak
torer”.

Under en Kamp mod tre norske Patrioter, der havde forskanset sig i en
Villa udenfor Oslo, hvor de sloges til Døden, er den Kommanderende i Ge—
stapos norske Kontraspionage blevet haardt saaret, mens den næstkommande
rende blev dræbt. Fire Gestapofolk saaredes.

En af de mærkeligste Oplevelser, Radioen har budt paa under Krigen, fik
man i Aftes i BBCs Udsendelser paa Hollandsk og et Parandre Sprog. Det
var Lydpladegengivelser af de allierede Troppers Indtog i Caen. Man hør
te Civilbefolkningens Hurraraab og derefter dens Afsyngelse af Marseil
laisen, der klang hæst mellem Ruinerne-omtrent som den maa have lydt un
der Revolutionskampene.

I Italien er der siden 11 Maj taget 35,000 tyske Fanger, i Frankrig siden
23.Juni 54,000, og paa østfronten siden 23.Juni 110,000. Af 305 til 320
tyske Divisioner regner man, at de 60—65 staar i Frankrig, 180-185 paa
østfronten og i Polen, 15 i Danmark, Norge og Tyskland, og Resten paa
Balkan og i Italien.

Hitler har givet Ordre til at Partiet skal bevæbnes. Hverte~este Parti—
medlem skal bære Vaaben-med Modstand og eventuel Borgerkrig for øje. Par
ti bygni nger befæstes.

Under en Debat i det britiske Underhus er det erklæret, at England vil
drage alle ansvarlige og medansvarlige for Mordet paa 50 fangne Flyvere
til Ansvar efter Krigen og straffe dem ubønhørligt.

Lindsay Frazer har i en Radioudsendelse talt om Jødeforfølgelserne i Un
garn og oplyst, at man kan regne med, at yderligere 350,000 ungarske Jø
der skal føres til Døden i de polske Gaskamre. Han spurgte, om den sidste
Fase af en tabt Krig var det rette Tidspunkt at gøre sig til Krigsforbry
der i, og truede paa det skarpeste alle Tyskere og Ungarere, som havde
Medansvar. De skal tage sig i Agt For dem vil der ingen Plads være i et
fremtidigt Europa. Mange i~ Tyskland mener, at Hitler intet ved om disse
Massemord. Men i Mein Kampf siger Hitler, at om man havde ladet 12—15,000
Tyskere smage Giftgas paa Hjemmefronten under Verdenskrigen, vilde Milli
onofrene ved Fronten ikke have været forgæves, og i en Tale den 30.Sep-
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tember 1942 - man hørte denne uhyggelige sindssyge Stemme i en Lydplade
gengivelse - forkyndte Hitler Jødernes Udryddelse, ikke blot i Tyskland,
men overalt. Ansvaret hører ikke op ved 55-Overgruppeføreren, sagde Fra
zer. Hitler har Ansvaret og enhver, der har givet ham Mulighed for at fø
re sin “Jødepolitik”, har mange uskyldige Medmenneskers Liv paa Sanivit
ti gheden.

Det fremgaar af en Dagsbefaling, som er faldet i de Allieredes Hænder, at
Hitler i Forsommeren har statueret et Eksempel ved at lade 7 tyske Offi
cerer henrette. Deres Forbrydelse betegnes i Dagsbefalingen som “Konimu
nisme eller Sabotage mod Modstandskraften ved haanende eller nedsættende
Udtalelser om Førerens Person, manglende Loyalitet overfor Partiet”.

Foran tyske Forretninger dannes nu Køer som i 1918. Aarsagen er Vareman—
gel paa Grund af Benzinmangel, der lammer Transporterne. I Berlin fore
gaar næsten al Transport med Hestekøretøjer eller Godssporvogne. Selv Re
novationsvogne er klodset op.

De tyske Konsuler i neutrale Lande indberetter, at de sidste Indkaldel
sesordrer til Tyskere er uden Resultat. I Ankara er Tyskerne holdt op med
at betale Skatter. De opnaar herved, at de tyrki.ske Myndigheder nægter
dem Udrejsetilladelse.

0STFRONTEN: Det tyske Folk forberedes i Radio og Aviser paa yderligere
Tilbagetog i Rusland, mens man samtidig i Gaar gav de udenlandske Korre—
spondenter Besked paa, at dette Tilbagetog sikkert var den sidste Udnyt
telse af “Rummet som Vaaben”. Man venter Vilnas Fald i Dag. Diinaburg er
under de russiske Kanoners Ild, og Russerne staar 20 km fra Pinsk. Ty
skerne bygger Forsvarslinje langs Memel. Russerne er 96 km fra østpreus
sen, hvor Nervøsiteten er uhyre. I den tyske Ledelse er man stærkt util
freds med Generalerne. Ialt 19 har nu overgivet sig, og 2 af dem har et
Par Dage efter Tilfangetagelsen holdt ophidsende Taler imod Føreren i Mo
skva Radio

VESTFRONTEN: Saint Lo er i Brændpunktet af Kampene. De allierede Tropper
er 3 ‘km fra Byen. Paa venstre Fløj er Brohovedet ved Odonfloden forstær
ket. Rommel har fordelt sine Panserstyrker, der var samlet ved Caen, over
hele Fronten. I tyskland erklærer man, at Grunden til, at Rommel ikke fik
Overkommandoen, er den, at Førerens Yndling aldrig maa have Ansvaret:

AMMUNITIONSKRISE: Tysklands Forsyninger med Ammunition er inde i en al
vorlig Krise. Der er stærk Tilbagegang i Produktionen paa Grund af Luft-
angrebene. En medvirkende Aarsag er den, at Kvinder og udenlandske Arbej
dere ikke formaar at naa op paa den Standard, man har kunnet holde Før.
I 1941 fremstilledes 30 Millioner Granater om Maaneden, nu kun 12 Milli
oner. Af Infanteriamunition er de tilsvarende Tal 750 Mill og 300 Mill.
Kvaliteten er samtidig forringet betydeligt. Der er givet Ordre til alle
Hærens Afdelinger om at undersøge Antallet af Forsagere. Fra engelsk Si
de har man konstateret, at Ammunitionen fra det tyske Skyts er blevet me
get daarligere, og der er Tilfælde, hvor indtil 80 pCt af Granaterne har
været Forsagere. Normalantallet er dog selvsagt langt lavere. ca 10 pCt.

LUFTKRIGEN: Angrebet mod MUnchen udførtes af 1100 store amerikanske Bom
bemaskiner under stærk Jagerbeskyttelse.

ITALIEN: Der er nu Generalstrejke baade i Genua og i Turin.
SLUT.

PS: De to Minutters Stilhed i Kbhv for de Faldne kan først omtales i Mor
gen.

I Forbindelse med de to Minutters Stilhed, der ogsaa højtideligholdtes i
enkelte Provinsbyer - Detailoplysninger mangler — nedlagde Københavns Be
folkning Blomster paa alle de Steder, hvor Sammenstødene med Tyskerne un
der Folkestrejken krævede Dødsofre. Fra tysk Side protesteredes der over
for de danske Myndigheder, og Politiet fik Ordre til at fjerne Blomster
buketterne. Det skete paa den Maade, at man kørte Blomsterne til Hospita
lerne og skænkede dem til Patienter, som er blevetsaaret under Folke-
strejken. Tyskerne selv gik noget anderledes til Værks. To af “Mordbiler—
ne” dukkede op i Istedgadekvarteret, og civilklædte og uniformerede tyske
Politifolk tvang med Maskinpistoler og Pistoler Folk til at samle Buket
ter og Kranse op og kaste dem paa Baal, som blev antændt med Papir, man
hentede fra Forretninger i Nærheden. Da der blev protesteret højlydt,
skød man paa Mænd, som nægtede at “arbejde”. En ukendt Mand saaredes i
Brystet, mens følgende saarede lettere: CB Betjent Kaj Jensen fra Absa
lonsgade 29, Einar Rasmussen fra Istedgade 84 og Bu Philipsen fra Flens
borggade 7. Københavns Politi, der nu atter har 12 Timers Tjeneste, fik
Ordre til at ødelægge alle de Buketter, man kan finde

Tre Pressefotografer blev anholdt, da de fotograferede Menneskemængden,
der blev staaende med blottede Hoveder rundt om i Gaderne, da Klokken
dlog 12. De Anholdtes Skæbne kendtes en.dnu ikke i Formiddag. Til Omtalen
i mf. 222/NN186 er iøvrigt ikke noget væsentligt at føje. De 2 Minutters
Stilhed omtaltes allerede i Aftes i udenlandsk Radio. Frihedsraadet, som
udstedte Parolen, er i høj Grad tilfreds med Demonstrationens Forløb.

Følgende Fanger fra Horserød er ført til Tugthus og Koncentrationslejr
i Tyskland:

Den 22 aarige Poul Aagren, V.Boulevard 37, Kbhv - Den 32 aarige cand jur
Peter Akselbo, Nordborggade 6, Kbhv, den 31 aarige Thorkild Asmussen,
Godthaabsvej 44, Den 31 aarige Svend Egeberg.Carstensen, Lykkedholms Al
le 23, Kbhv - den 30 aarige Premierløjtnant’Kjeld Peter Feilberg fra Ros
kilde - Brødrene Anders Ludvig og Hjalmar Hansen-Grumløse, 43 og 33 Aar,
begge fra Kbhv, den 28 aarige Kystbetjent fra Helsingør, Arne Ib Gottlieb
Hansen, den 44 aarige Politibetjent fra Helsingør, Preben Josias Feder-
sen, den 26 aarige Knud Børge Jensen, Roarsvej 17, Kbhv, den 33 aarige
Jacob Jensen, Bruunsgade 44-46 i Aarhus, den 40 aarige Svend Valentinus
Jensen-Backhausen, Borups Alle 122, Kbhv, den 23 aarige Kys~tbetjent fra
Nyborg Jørgen Ludvig Jørgensen, den 23 aarige Politibetjent? i Svendborg,
Helge Sigfred Rendsborg Hansen, den 40 aarige Rasmus Marinus Larsen, Hor
sekildevek 39, Kbhv, den 21 aarige Hans Erik Lausten, Skyttegade 199
Kbhv, den 36 aarige Tjener Carl Aage Nielsen Lund, Skyttegaardsvej 38,
Valby, den 20 aarige Gunnar Carlo Mathiesen fra Horsens, den 36 aarige
Kaptajn Niels Chr Fr. Matzen fra Assens, den 31 aarige Premierløjtnant
Ejner Julius Mortensen fra Holbæk, den 30 aarige Villy Gerhard Olsen fra
København, den 29 aarige Kommunelærer Per Ulrich, Frisersvej, Frbg., og
de tyske Statsborgere. Friedrich Seis, født i Wien 1898, boende Degnesta
ven 25, Kbhv, Arthur Schober, f. i Jägerndorf i 1913, boende Kunsgatan
78, Katrineholm i Sverige, og Arthur Heinrich Ohm, f. i Beringe 1912, bo
ende i Rønninge ved Stockholm.

10 af disse Mænd blev hentet som Godsler i Horserødlejren under Folke
strejken i København. Man troede i Lejren, at de skulde skydes, og kender
muligvis endnu ikke deres Skæbne. Aagren, Asmussen, Egeberg-Carstensen,
Brødrene Grunfiøse, Knud Jensen, Jacob Jensen, Backhausen, Rs.Larsen, Lau-
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sten, Mathiesen og Villy Olsen er ført til Statsfængslet i Schwerin uden
at være blevet dømt. Tyskerne, som heller ikke har faaet Dom, er ført til
Koncentrationslejr, de øvrige antagelig til Oranienburglejren. Man kan
regne med yderligere Transporter i de kommende Dage.

Tirsdag Aften er den 66 aarige Fabrikant Rasmus Hansen (Ras Hansen) In
dehaver af Odense Linnedfabrik, blevet dræbt af to ukendte Revolvermænd
i sit Hjem i Odense. Ras Hansen var kendt i Venstres Vælgerforening i 0-
dense, og han betegnes som en god dansk Mand. Mordet menes forøvet som
“Gengældelse” for det sidste Stikkerdrab i Odense (Eliasen). Der er Sig
nalement af den ene af Gerningsmændene, som vil kunne genkendes. Han tal
te Dansk.

En tysk Soldat er stillet for Krigsret i Helsingør, sigtet for Voldtægts
forsøg overfor en ung Pige fra Villingebæk. Hun blev reddet af en Politi
mand.

Geels Kro midtvejs mellem Odense og Kerteminde var i Gaar Skuepladsen for
en blodig Ildkamp. En Stikker havde givet Tyskerne Besked paa, at et my
stisk Møde fandt Sted paa Kroen. Den blev omringet, og der opstod Kamp
mellem Tyskerne og en Gruppe unge Mænd, der slog sig igennem og for
svandt. De efterlod imidlertid een dræbt og tre saarede, som de ikke kun
de bære med sig. Den dræbte havde Papirer paa Navnet Gerner. Man kender
Navnene paa to af de saarede—den 18 aarige Erik Giersing, Lollandsgade
26, Odense, og den 19 aarige Poul Andersen, St.Glasvej, Odense. Paa tysk
Side saaredes bl.a. Stikkeren Poul Hansen, der bor hos Sikkerhedspolitiet
paa Husniandsskolen. Det menes ikke, at han kan leve. Dansk Politi kom til
Stede, da Ofrene var kørt bort. Blandt Politimændene bemærkedes Himmel
strup, som havde været paa Besøg i Odense.

I Aftes undersøgte tre Schalburgmænd i Lejligheden Egevangen 2, Kbhv, et
Jagtgevær, de havde “beslaglagt” i Dagens Løb. Et Skud gik af og dræbte
den ene af dem, Erik (Efternavn ukendt). De andre siger, det var et Vaa
deskud. Dansk Politi tog dem begge med til Afhøring og beholdt den ene,
men Tyskerne krævede ham senere paa Aftenen udleveret.

Der advares indtrængende imod en svensk Spion i tysk Tjeneste, Jane Ebba
Charlotte Horney Granberg, født 8.7.1918. Hendes Signalement lyder: Høj,
slank, rødhaaret, meget charmerende, Erotoman. Hun er Agent for en af Ty
skernes dygtigste Spioner, Major, SS StandartenfUhrer Horst Edvard Hubert
Ernst Gilbert, f. i Glogau 1889, her i Landet kendt som Chef for Skandi-.~
navisk Telegrambureau, Sortedamsdosseringen 29, et Foretagende, som i
flere Aar har været Dække for Gilberts virkelige Arbejde. Jane Granberg
regnes for Spion af internationalt Format. Hun ankom til København i Søn
dags og skal her søge Kontakt med Personer, der har Slægtninge i Maria
Theresienstadt. Man mener, at hun er bemyndiget til at love dem Frigivel
se af Slægtningene mod Gentjenester. Desuden skal hun søge at opklare,
hvorledes Meddelelser kommer fra Horserødlejren til Sverige. Hun arbejder
her i Landet i Kontakt med Regierungsrat Dr. Mildner og Kriminaloberse
kretär Feldmann i Dagmarhus.

Toggangen paa den midtjydske Længdebane Nord for Randers var indstillet
12.Juli. En Bombe var 3 km nordfor Randers Eksploderet under et Godstog.
3 Meter Skinne sprængtes. Lokomotivet og 7 Vogne gik over Brudstedet uden

at afspores, men man kunde derefter ikke faa Toget videre.

Mandag den 3.Juli, da Strejken endnu var i Kraft, beordrede A.P.Møller
sit Personale paa Kontorerne i Arbejde. Ogsaa Generaldirektør Knutzen har

)< gjort sig bemærket under Folkestrejken. Da Personalet paa Generaldirekto
ratets Kontorer spurgte ham, hvad man skulde gøre, svarede han: Jeg kan
ikke give Dem Lov til at gaa, enhver maa handle paa eget Ansvar. Om Man
dagen udstedte han følgende Ordre: Personalet skal blive til Kl 16, og
der skal bestilles noget. Kort efter forlangte han Lister over Folk, som
var mødt. Fredag Formiddag er han iagttaget paa Hovedbanegaarden i Sel
skab med højere tyske Officerer. Tyskerne vilde have et Tog til Gedser,
men alle de store Lokomotiver var kørt i Reniise. Man spændte saa to 5-
Lokomotiver for Toget, der skulde køres af tysk Jernbanepersonale. Fra
Tietgensbroen fulgte en Flok Mennesker Tyskernes Anstrengelser. De raab
te Hurra, da Toget ikke kunde køre. Knutzen overværede tysk Beskydning
af denne Menneskemængde og Togets Bortkørsel. Tyske Soldater skød fra To
get helt ud til Vestre Fængsel. Knutzen forlod Hovedbanegaarden sammen
med de inspicerende Tyskere.

Efter meget nøje Undersøgelse kan det fastslaas, at Rygter om Ingeniør
Bertelsen, Thisted (han har været “hængt ud” i flere Blade) ikke er rig
tige. Blade, som kommer paa de Kanter, bør rehabilitere Bertelsen, men
varsomt.

Der synes ikke mere Grund til at tillægge den tyske Postcensur Betydning.
Man har intet dokumenteret Eksempel paa opsnappede Breve, og i øjeblikket
er der i hvert Fald i k k e Censur. Man bør disponere med Henblik paa en
koniniende, effektiv Censur, men foreløbig er der Fred og ingen Fare.

Sabotagevagterne hos P.A.Hansens Maskinsnedkeri i Hvidovre har faaet de
res Pistoler og Ammunition røvet. De havde een Gang tilkaldt Politi, men
saasnart Politiet var kørt, kom Røverne tilbage.

Under Folkestrejken har Tyskerne ødelagt Maskinerne i Storebæltsfærgen
“Christian IX”. Da Personalet strejkede, sejlede de den selv over. Det
tog 4 Timer. Der blev brugt fri Udblæsning hele Vejen. Støjen hørtes mi
levidt. Derefter forsøgte de at faa Kaptajn Vangen og Styrmand Arne Sø
rensen til at sejle “Nyborg” over, men det gik ikke. Da Mart~dskabet i Ma
skinen ikke havde opdaget, at der var Tyskere paa Broen, gik det imidler
tid alligevel, idet Signalerne til Maskinrummet er automatiske.

Den danske Minister i Moskva, Døssing, har i engelsk Radio talt til Dan
mark. Døssing, der først forlod Danmark, efter at han var udpeget til Po
sten af Frihedsraadet, rejste via Stockholm og skal nu videre via Tehe—
ran. Han sagde, at det, som i London mindede ham mest om København, var
de flyvende Bomber, hvis Virkning er den samme son Schalburgkorpsets:
Glasskaar. Han udtalte iøvrigt bl.a.: Naar man bliver angrebet, skal man
forsvare sig. Det har intet at gøre med vort gamle militære Spørgsmaal,
som efter Krigen vil blive løst af sig selv paa en helt ny Basis. Men og
saa et militært forsvarsløst Land kan kæmpe. Vi har kunnet og har skullet
forsvare os i de sidste elleve Aar imod Nazismen, fordi det er en Fornæg
telse af enhver Form for politisk og kulturelt Demokrati. Enhver Demokrat
har den Pligt at føre denne Modstand til Bunds, selvom det skulde koste
personlig Sikkerhed, ja, selv om Indsa~tsen vil blive Livet. Her staar
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Kampen. En Demokrat maa kæmpe mod Nazismen, mod alt dens Væsen og alle
dens Gerninger. Den Demokrat, der bevidst undgaar Kampen, vil efter Kri
gen opdage, at hans Vaaben er blevet sløvede. Der er ogsaa dem, der har
vist os, at et afvæbnet Land kan kæmpe mod Vaabenmagt. Hovedspørgsmaalet
er ikke, om de danske Sabotører har udrettet lidt eller meget for selve
Krigens Udfald. Hovedsagen er, at de har været der. Vi sad i Udlandet og
glædede os over Københavns Belejring 1944. Det var blot sørgeligt, at vi
ikke selv var hjemme. Vi tænkte ikke paa, om Kampen vilde blive tabt, for
det er bedre at tabe end ikke at have kæmpet. Der er ingen, der forlan
ger, at en Aldersrentenyder skal være Sabotør. Hvis han er det, skal han
have en særlig Æressøjle bagefter. Vi forlanger heller ikke, at nogen
skal søge Konflikt. Vi forlanger kun, at man i en Konflikt skal gøre Mod
stand, aktiv eller passiv, ogsaa henholdende Modstand. Der er Tjeneste
mænd, som har kæmpet, ganske simpelt ved at sylte Sagerne. Og der er en
delig mange, hvis nationale Opgave er den bag Scenen at opmuntre dem, der
er fremme i Rampelyset. Der sidder hjemme i Danmark Tusinder af Kvinder,
Mødre og Søstre, der glæder sig over, hvad deres Mænd, Sønner og Brødre
har udrettet, og som, naar de er personligt ramt, bærer deres Sorg med
Værdighed. Endnu eet om Kampen: Vi er stolte af, at vore Sabotører har
været gentlemen, at de har taget Hensyn til Landsmænds Liv. Det har i
Sandhed været god Sport. Det er ogsaa vor Pligt at holde den store Verden
underrettet om, hvad vi foretager os. Derfor er det naturligt, at vi har
søgt Forbindelse med Sovjetunionen, den eneste af Stormagterne, som vi
nu i snart tre Aar ikke har kunnet forhandle med hjemefra. Frihedsraadet
har vist mig den Ære at bede mig rejse til Rusland som Repræsentant for
det kæmpende Danmark i videste Forstand, for de aktivt kæmpende, for den
passive Modstand, for alle dem, der holder Humøret oppe. Det kæmpende
Danmark er den allerstørste Del af den danske Befolkning. Det har været
let for mig at sige Ja, for Hovedsagen er, at Danmark overhovedet bliver
repræsenteret. Det er ingen Hemmelighed, at vi hjemme i Danmark har for
skellige Meninger om Sovjetunionen, men om een Ting har vi kun een Me
ning: Uden Sovjets Indsats i denne Krig vilde en Genoprettelse af~vor
Frihed efter alle menneskelige Beregninger nu i 1944 kun have været et
Haab i en usikker Fremtid. Nu er det Vished, kun et Spørgsmaal om Tid, om
kort Tid.

I Spørgetimen i Underhuset 12/7 besvarede Udenrigsminister Eden en Række
Forespørgsler om udenrigspolitiske Anliggender. Som Svar paa en Fore
spørgsel om Danmark, stillet af et Medlem af Arbejderpartiet, Ivor Tho
mas, udtalte Eden sin Glæde over, at Det frie Danmark nu er repræsenteret
i Sovjetunionen saavel som her i Landet og i De forenede Stater. Edén
fortsatte: Det er den britiske Regerings Politik at støtte alle dem, der
hjælper i Kampen mod Fjenden. Danmark er et fjendebesat Land. Dets Konge
betragter sig som Tyskernes Fange, og dets Regering ophørte med at funge
re i August i Fjor. Det er derfor i øjeblikket ikke muligt for Danmark at
blive en krigsførende Magt og at tilslutte sig de Allierede, men det
staar klart, at det danske Folk som Helhed er besjælet af de forenede Na
tioners Idealer. Mange Danske kæmper aktivt i de forenede Nationers Ræk
ker for deres Lands Befrielse, og i selve Danmark bidrager stadigt vok
sende aktiv Modstand til den fælles Kamp mod Fjenden. Eden omtalte Dan
nelsen af Danmarks Frihedsraad, som spiller en fremtrædende Rolle i det.
besatte Danmarks Liv som et Brædnpunkt for Modstanden mod Tyskerne, ind
til der igen vil kunne dannes en forfatningsmæssig Regering. Eden slutte
de: Det værdifulde Bidrag, der ydes til Tyskiands Nederlag gennem Dan-

(direkte Fortsættelse af Edens Tale)
marks Frihedsraad og alle deres Indsats, der arbejder med i Modstanden i
Danmark i Lighed med, hvad der gøres af de frie Danske ude, yder den bri
tiske Regering sin store Anerkendelse.

De svenske Blade betegner MoskvasAnerkendelse af en Repræsentant for det
kæmpende Danmark som ubetydningsfuld for Danmarks nationale Stilling. Da
gens Nyheter skriver: Danskerne har i de sidste Aar overfor hele Verden
paa den mest overbevisende Maade kunnet bevise, at deres Krav paa at bli
ve behandlet som virkelig allierede ikke har været ubeføjede. Og naar det
nu meddeles, at den russiske Regering har erklæret sig villig til at mod
tage en dansk Repræsentant, betyder dette en fly og for Danmark sikkert
højst betydningsfuld Anerkendelse af det danske Folks Kamp. “Stockholms
Tidningen” skriver: Frihedsraadet er ikke nogen Eksilregering, som paa
fremmed Grund har overtaget en lammet, lovlig Regerings Fordring paa at
repræsentere det danske Folk. Det eksisterer og udøver sin Indflydelse i

y,selve Danmark, skønt naturligvis anonymt. Det staar ikke i Opposition til
nogen Regering i København, thi en saadan findes ikke. Det betragter sig
kun som provisorisk Stedfortræder for den højeste danske Myndighed, naar
det gælder om at hævde Landets Selvstændighed overfor Okkupanterne. Under
Folkestrejken i København fik det Lejlighed til at træde frem og udfærdi
ge Paroler, skønt det ikke havde organiseret den helt spontant Folkerejs
ning, og dets Paroler blev Grundlaget for den Overenskomst, de tyske Myn
digheder tilsidst blev tvunget til at indgaa med de officielt fremtraad
te Repræsentanter og Organisationer. Det viste sig, at der ikke fandtes
nogen Modsætning mellem det anonyme Frihedsraad og dem, som ogsaa af Ty
skerne anerkendes som Danskernes officielle Talsmænd.

Bladet siger tilsidst: Man kan ikke i mindste Maade tale om noget russisk
Forsøg paa at skabe en dansk Nationalkomite i Stil med den polske i Mo
skva eller lignende Organer. Initiativet kommer fra Danmark, hvor ogsaa
de, som udsendte Thomas Døssing, befinder sig.

SIERMELDINGER: Hilsen til Charlotte, Rudolf, Palle, Jonas og Konrad - Hil
sen til Haakon og Thorkild fra Baronen.

0STFRONTEN: De sidste tyske Modstandsgrupper i den omringede By Vilna
indstillede Kampen i Gaar. De forreste russiske Patrul jer opererer nu kun
80 km fra den tyske Grænse. Under Storoffensiven oaa Nord&fsnittet er den
tyske 16. Arme kastet ud af sine Stillinger over en 90 km bred Front ved
Idritza, der er erobret. DUnaburg trues nu ogsaa fra Nord. Den tyske Mi
litæropposition mener, at Randstaterne burde være rømmet for flere Uger
siden og ikke fastholdt af politiske Grunde. En Rømning vil faa alvorlige
Konsekvenser for Finland. Heeresgruppe Mitte har efter foreløbige Bereg
ninger paa tre Uger mistet 140,700 Mand alene i Fanger. Alle mandlige,
voksne Indbyggere i østpreussen er udskrevet til at arbejde paa Befæst—
ningsværker. Alle Transportmidler er beslaglagt. Partifolkene forlader
Omraadet, almindelige Folkefæller skal blive

VESTFRONTEN: Det allierede Pres er ganske overordentligt haardt, og Rom
mel slider sine Reserver op i Forsøg paa at dæmme op. De allierede gaar
støt frem. Den vanskelige Situation for de tyske Hæres Brændstoftilførs
ler har medført, at motoriserede Hærafdelinger, navnlig i Frankrig, er
blevet forsynet med Cykler. I en Bekendtgørelse hedder det, at Cyklen er
et fortrinligt Befordringsmiddel for en Hær. •Den er let at passe og gør
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Hæren uafhængig af de motoriserede Transporter.

SIDSTE: Det lykkedes ikke Tyskerne at standse Nedlægningen af Kranse og
Buketter i Istedgadekvarteret. Der laa een Blomsterhøj ved Saxogade og
een ved Danebrogsgade endnu i Aftes. Mange af Kransene var signerede, og
der var smaa Danebrogsflag mellem Blomsterne. Ved 21 Tiden bar man Kran-
sene ud paa Kirkegaardene til de faldnes Grave. Der var meget højtidelig
Stemning i Kvarteret og fuldkommen Ro.

Nye Abonnenter bedes bemærke en Seddel med et Tal. Det er Abonnentnumme
ret, som bedes husket. Henvendelser hertil ad den Vej, man har opnaaet
Forbindelse med os, kan da ske med Undertegnelse af Nummeret. SLUT.

Brev fra Schalburgkorpsets Chef, “Oberst” K B Martinsen til ORS Krenchel:
7/7~44/ “Som det fremgaar af mit første Brev til Dem, var jeg absolut in
teresseret i Deres Plan om en Radiodiskussion. I Dag har jeg imidlertid
modtaget Radioforedraget “Spærretid og Schalburgtage”, hvis Omtale af
Schalburgkorpset ikke kan karakteriseres som en objektiv Behandling, men
som ubeherskede, næsten beskidte Angreb. Jeg trækker derfor mit Jaord
tilbage”.

Svar fra~ORS Krenchel til KB Martinsen
10/7-44/ “Jeg har modtaget Deres Brev af 7.ds. og ser deraf, at De benyt
ter mit duplikerede Udkast til Radioforedraget om “Spærretid og Schal
burgtage” som Paaskud til at trække Dem tilbage fra den paatænkte Radio—
diskussion om Schalburgkorpset I Jeg ønsker derfor at lade Dem vide, at
jeg har villet give Dem og Deres Korps Lejlighed til et offentligt For
svar overfor den Regn af Beskyldninger, der i stærkere og stærkere Grad
er dalet ned over Dem. De og Deres Korps sigtes direkte for at være Op
havsmanden til den Bølge af Terror, der har ramt Landet i den sidste Tid.
I Foredragsudkastet har jeg afholdt mig fra direkte Beskyldninger imod
Dem. Var Diskussionen imidlertid blevet til Alvor, vilde jeg bl.a. have
stillet Dem overfor en Række Udtalelser, De har ladet Dem henrive til paa
Mødet Fredag den l9.Maj i Frimurerlogen’, hvor De var Taler og blev til
jublet af Flertallet af en Forsamling paa ca 1500 Mennesker, bl.a. be
staaende af Medlemmer af DNSAP, Dansk Folkeværn og Antijødisk Liga. Deres
Udtalelser ved denne Lejlighed var ganske uforenelige med det Dementi, De
har udsendt. / Behøver jeg at minde Dem om følgende Udtalelser (Det er
kun Eksempler, jeg anfører): “Terror brydes kun med Terror”, “Vor Kamme
rat Bertelsen er død. Men jeg kan forvisse Dem om, at Bertelsen er ikke
gaaet uhævnet i sin Grav” / De talte om, at Korpset blev beskyldt for
“Svinearbejde”, men “Svinearbejde er ogsaa nødvendigt ved Fronten”. / Ved
andre Lejligheder har De sagt: “Skyder de med Revolvere, saa skyder vi
med Maskingeværer”. / Naar disse Udtalelser, der bekræftes af en Række
Vidner, ses i Forbindelse med Korpsets Tilstedeværelse ved en Række Lej
ligheder, hvor der blev udført en Slags Sabotagehandlinger af en ganske
særlig Tendens og Karakter og visse grovkornede Hævnakter, der direkte og
aabenlyst er udført af Korpsets Medlemmer i fuld Uniform (bl.a. Afbræn—
ding af 2 Lejligheder, Glinkasvej 10, Søndag den 2.Juli 1944) gentager
jegendnu en Gang, at Deres 5-6 Liniers Dementi erværre end intet. Det
samme gælder Deres afvisende Brev til mig af 7.ds. / Jeg h~ber, De har
forstaaet mig / Genpart af Deres Brev af 7.ds. og dette mit Svar vil bli
ve tilstillet Medlemmerne af min Organisation, der har Krav paa at blive
bekendt med denne Sag”.
- - - I Tilslutning til denne Brevveksling er der Grund til at gøre op

mræksom paa, at det Folkeværn, som tiljublede Martinsen l9.Maj, er stif
tet af ORS Krenchel. Information skal om kort Tid bringe Beviser for, at
en Del af de Episoder, der kan betegnes som Udskejelser, under Folke-
strejken var anstiftet af Provokatører fra Schalburgkorpset.

Fra Entreprenørside gør man, i Anl, af Oplysningerne om Tilbagebetalinger
til Nationalbanken, opmærksom paa følgende: “Da Kontrakten med de tyske
Byggemyndigheder angaaende Bunkersbygning skulde afsluttes, forlangte Ty
skerne, at samtlige Entreprenørfirmaet skulde afgive de samme Priser, u
den Hensyn til, hvor i Landet Bygværkerne skulde opføres, under hvilke
Lokale Forhold de skulde opføres, og af hvilke Firmaer Arbejder skulde
udføres. Entreprenørerne protesterede herimod, idet de sagde, at det mest
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økonomiske vilde være, at der blev givet Tilbud paa hver enkelt Arbejds
plads for sig, men dette Synspunkt kunde ikke gennemføres. Der var her
efter ikke andet at gøre end at udregne Priserne efter de vanskeligste
Forhold, og Entreprenørerne meddelte derefter Udenrigsministeriets Pris-
kontrol, at der vilde blive Tale om Tilbagebetaling, og at denne vilde
blive jo større, jo lettere Forholdene havde været, og jo mere økonomisk,
det paagældende Firma havde arbejdet. Ved samme Lejlighed gjorde Entre
prenørerne opmærksom paa, at det ikke maatte betragtes som en Skam at
tilbagebetale, hvilket blev bekræftet fra Udenrigsministeriets Side, som
over i Købet erklærede, at under disse Forhold maatte det være en Ros for
Firmaerne at tilbagebetale saa meget som muligt”.

Aarhuus Stiftstidende er blevet-standset af Tyskerne i tre Dage, fordi
Bladet i en Korrespondance fra København har benyttet Udtrykket “fremmed
Flyvemaskine” om den paastaaede allierede Flyver, der beskød en Bil ved
Slagelse. Vejle Amts Avis er standset i 10 Dage, fordidet har brudt For
budet mod at bringe Billeder fra Eksplosionskatastrofen i Aarhus.

Den 11. og 12. Juli er der i flere Tilfælde sket Eksplosioner under tyske
Biler i Aalborg. Der er benyttet smaa Sprængladninger, som kun har øde
lagt Hjulene. Saaledes eksploderede en Bombe under en Bil, der havde Kom
mandanten, Oberst Butler, som Passager. Tre forbipasserende saaredes let
af Splinter. Butleren kom ikke noget til. Tyskerne ordnede Natten til 13/
7 Sagen paa deres særlige Maade. 60 bevæbnede Soldater stormede Politi
gaarden i Aalborg og røvede 2 Udrykningsbiler og 2 Personbiler. Det blev
om Morgenen fra kompetent tysk Side erklæret, at Politiet kunde faa sine
Biler igen, naar de tyske Vogne var blevet repareret.

Under Sammenstøder i Istedgade, hvor tysk Politi skød paa Folk, som lagde
Blomster og Kranse de Steder, hvor Danskere er blevet dræbt af Tyskere,
var en dansk Politifuldmægtig mellem de Mænd, der under Trusler paa Livet
maatte brænde Blomster paa Gaden. Man har saaledes et Kronvidne paa Ty
skernes umenneskelige Fremfærd. Stamme har i den Anledning været hos Che
fen for det tyske “Ordenspoliti”, General Heimburger, som lovede, at det
tyske Politi skulde blive trukket tilbage fra Kvarteret. Senere henlagte
Blomster er af Politiet eller Beboerne selv blevet ført ud til Vestre
Kirkegaard og lagt paa Krigergravene.

12/7 har Gestapo i Skanderborg anholdt Læge Kaj Leth Sørensen og beslag
lagt hans to Biler. Ogsaa Overbetjent Frederiksen i Kriminalpolitiet er
blevet anholdt. Derimod traf Tyskerne ikke Radiotekniker Kaj Petersen
hjemme. Man satte saa en Seddel i hans Dør om. at han venligst skulde
melde sig paa Kollegium IV, Værelse 148, Aarhus. Fredag eller Lørdag. Det
gør han nu næppe, for han har nylig været Tyskerne Fange i 91 Dage og har
faaet sit Helbred ødelagt. -

Det er endnu uklart, hvor mange Mænd, Tyskerne anholdt paa Geels Kro ef
ter Ildkamp. Autentisk Oplysning udbedes fra Odense.

Horfle—Asdal Sogneraad i Nordjylland har vedtaget, at naar en dansk Insti
tution henvender sig til Sogneraadet, maa Henvendelsen være skrevet paa
Dansk, for ellers vil Sagen ikke blive behandlet. Man har uden at læse
dem henlagt to Skrivelser fra Statens civile Luftværn, affattet paa “et
fremmed Sprog”.

I Anl. af Dagspressens Oplysning om, at Erling Bache er anholdt for Uter
lighed, er der Grund til at nævne, at samme Sædelighedsforbryder har be—
gaaet andre, lignende Forbrydelser, før og under sit Medarbejderskab ved
“Fædrelandet”. Sin Karriere i Nazikredse og de Begunstigelser, han har
nydt i det stortyske Rige, skyldes udelukkende de særlige sædelige Kvali
fikationer...

Den danske Damper Virginia af København har under Ophold i Trelleborg
mistet syv Mand af sin Besætning. De gik i Land og viste sig ikke mere.

I en Radiotale har Steen Gudme gjort opmærksom paa, at Sovjetregeringens
Anerkendelse af Døssing som Repræsentant for det k~npende Danmark tillige
indeholder en Anerkendelse af Christmas Møller som det kæmpende Danmarks
Repræsentant i London.

SÆRMELDING: Hilsen til Charlotte, Rudolf, Pal-le, Jonas og Konrad.

Hjemmefrontens Radio har i en Gennemgang af Fædrelandets Medarbejdere
forvekslet Brødrene Kjeld og Flemming Helweg Larsen. Den sidste, der er
Krigskorrespondent, er identisk med Carl Henrik Clemmensens Morder, mens
den første blot er sølle.

Udsendelsen “Amerika kalder Danmark” retransmitteres fra Søndag ogsaa paa
261 Meter.

I de tyske Soldaters “Soldbøger” er indlagt følgende Lægeraad (Gesund
heits -MerkblattlV): “Opretholdelsen af vor Værnemagts Slagkraft kræver
af hver enkelt nøje Efterfølgelse af de Helbredsforskrifter, som gives i
Sanitetsofficerernes Anvisninger. Mandens Kraft svækkes gennem langvarig
Afholdenhed, saadan som forældede Fordomme og overvunden Kirkemoral præ
diker. Afholdenhed ødelægger i det lange Løb Nervesystemet og undergraver
dermed det personlige Indsatsværd. Den naturlige Udøvelse af kønslig Om
gang styrker Nerverne og forhøjer Mandomskraften. Nordiske Forskere som
Professor Agduhr ved det svenske Universitet i Uppsala har paavist, hvor
meget Dyr, som kan tilfredsstille deres sexuelle Behov, paaalle Omraader
er de Dyr, som hindres deri, overlegne. I det racebeslægtede Udland, d.v.
s. i de skandinaviske Lande, i Holland og Flanderne risikeres ikke blod—
og racefrenimede Forbindelser. Soldaten kan der uden falske ~iensyn opret
holde sin Mandomskraft for sig selv og sit Folk ved ikke at lade den for-
falde.

ENGLAND vil, i Anledning af Mordet paa 50 britiske Flyvere, foreslaa sine
Allierede, at man som en Betingelse for at modtage tysk Kapitulationstil
bud, sætter Udleveringen af alle Gestaponiænd, derunder Quislingfolk. Det
skal saa ved Retssag afgøres, hvem af dem, der skal henrettes, og hvem,
som skal deporteres.

MOSKVAS KANONER skød IEressalut, 24 Salver fra 324 Kanoner, da Vilna
faldt.

GOEBBELS SIDSTE Artikel, som ventes offentliggjort i Das Reich, er et re
gulært Fredstilbud til Vestmagterne. Goebbels paaberaaber sig, at Vest
magterne og Tyskland har fælles Interesser. London Radio karakteriserede
i Nat Tilbudet som “et jammerligt Skuespil”.
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ØSTFRONTEN: Den stærke tyske Fæstning DUnaburg er nu halvt omringet af
russiske Styrker. Byens Fald er kun et Tidsspørgsmaal. Længere sydpaa ra
ser Kampene nu om Overgangefle over Floden Njemen. Fra Lida gaar Russerne
direkte mod den tyske Bastion Grodno 40 km borte. 16. tyske Arme, som
blev kastet ud af sine Stillinger ved Idritza-Offensiven, er blevet yder
ligere medtaget. Den kommanderes af en Artillerigeneral ved Navn Christi
an Hansen.
VESTFRONTEN: Allieret Fremrykning mod rasende tyske Modangreb sker i støt
Tempo. De forreste Stødkiler er 2 km fra Saint Lo og 4 km fra Periers.
Det har vakt Opsigt i tyske MilitærkredSe, at von Kluge har inspiceret
den gamle Maginotlinie med paafaldende Interesse De tyske Blade bringer

\/ Billeder af 17 aarige Luftskytssoldater og OTMænd, som deltager i Kampe—
A~.ne.

REJSEFORBUDET i Tyskland skyldes Brændstofknapheden. Banerne maa trans
portere det Gods, som før gik med Lastbiler.

LUFTKRIGEN: Under de store Brande i MUnchen, “Bevægelsens Hovedstad”, har
Brandvæsnet Ordre til først og fremmest at interessere sig for Partiets
Bygninger og “kulturelle~ Mindesmærker. 6000 Muncehnborgere er omkommet.

DEMENTI: En betydende sweizisk Forretningsmand, 5 A Kesselring, har of
fentligt dementeret, at han skulde være i Familie med Marskal Kesselring,
der har talt om en fjern Slægtning i Sweiz. Han vil ikke risikere, at faa
Marskallen paa Visit, naarden tyske Front i Italien bryder sammen.

RYGTER i Frankrig vil vide, at Weygand er flygtet fra en Fangeleir og nu
befinder sig hos Partisanerne.

NORSKE KREDSE I LONDON har modtaget Rapporter om, at tyske Tropper er i
Færd med at forlade Norge. Tyske Garnisoner har forladt Gardemoen og
Hvaldsmoen og skal udskibes i Lillehammer (Gardemo-Garnisonen er Norges
største).

NORSKE LÆGER trues nu med Fratagelsen af Praktiseringsretten, hvis de i
for mange Tilfælde ved Attester fritager unge Mænd for TvangsmobiliSering.
Quislingebladene antyder ogsaa Tvangsarbejde for Læger ved tyske Sygehuse

JØDERNE i Rom har mistet mellem 40 og 50 pCt af deres Samfund, der var
paa 11,500 Mennesker. Tyskerne deporterede Jøder fra Rom, og deres Skæb
ne kendes ikke.

KARL GERHARD skriver i Afton—Tidningen: “I dag är vi fyllda av beundran
för det tappra danska folket. Vi känner en stark solidaritet med de djär
va, modiga partisaner9 som utan många vapen men med desto rnera list og
förslagenhet visar st~5velpacket sin överlägsenhet. I dette-krig där Tysk
land mobiliserat all sin egen djävulska kraft, hele sin av århundradens
svek härdade niilitarism, alle underkuvade länders tilgångar i m~nnisko—
material och förnödenheter och dessutom tagit forsterlafldSförräderiet
till vapenbroder — i detta kriget kommer det vapenlösa Danmark at segra
De försiktiga som ordinerat eftergivenhet, samförstånd, s.k. neutralitet
skal stå med skammen. Det stolta niodiga, själfulla Danmark skall hemföra
segern. För evärdeliga tider skall det danske föredömet lysa som en
stj~rna över en träskmark Stöveln sattes ur funktion när den vidrördes
av en liten spetsig, kvik dansk tåhätta. Tjocka Bertha fick punktering
när hun rullade fram över en dansk kiselsten..

“TROTS ALLT” skriver: Den danska Frihetsfronten har vant utsatt för sitt
eldprov. Den har bestått provet och d~rmed vunnit i styrka. Dr Best kan
notera ännu et nederlag till sina många tidligare. Blodhunden från Paris
har förvandlats till en bandhund från Köpenhamn, vars befolkning inte lå
ter skrämma sig av dess skall. För att segra måste man vara utan fruktan.
Den som fruktar frestas att helt fi5rlita sig oå sina egne skräckinjagan—
de egenskaber, på Våld og terror. Den som ~r utan fruktan kan nöja sig
med att lita på son styrka. Att framtiden kommer att bjuda de förtryckta
folken nya lidanden ~r lika säkert som att den kommer at bjuda tyskerna
nya nederlag inntil det slutliga och avgörande händelserne i Kdpenhamn
har visat, att de förtryckta folken kommer at bestå alle prov.

DAGENS NYHETER omtalte Folkestrejken som “Familjen Larsen”s Strejke.
SLUT.

14.Juli 1944
14.Juli 1944 INFORMATION NR 224 V NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 188.

(‘\,

16
17



SIDSTE: De to Minutters Stilhed for Københavns Faldne iagttoges overalt
i Storbyen fra det Sekund, Sirenerne lød. Tyskerne gjorde ikke Forsøg paa
at hindre eller ødelægge Demonstrationen. Kun Vaabenstilstandsdagens 2
Minutters Stilhed i London kunde være mere komplet. Overalt standsede
Sporvogne og Lastbiler. Trafiken gik i Staa foran grønt Lys. Fodgængere
blev staaende, hvor de stod - ude paa Kørebanen, inde mellem Køretøjer,
hvorsomhelst. Folk, der i Forvejen var gaaet ud af Husene, stod stille
paa Trappestenene. En stor Del af Raadhusets Personale stod saaledes i
Portalen. Mange Steder blottede Folk Hovederne. De to Minutters Stilhed
var aldeles fuldstændig, man hørte kun Generatorbilernes Motorer. Selv
de tyske Soldater stod mange Steder stille, ængstelige for at gaa ud paa
Kørebanerne. Hist og her saa man dem dog sno sig mellem Grupper af tavse
Danskere. Da de to Minutter var ormie, livede Trafiken op igen som ved et
Trylleslag. Demonstrationen viste Tyskerne Storbyens Enighed - og viste
dem, at de Paroler, som udgaarfra Frihedsraadet udenom Dagspresse og Ra
dio, naar frem til alle og respekteres af alle. Tyskerne havde, ved man
fra Dagmarhus, Iagttagere ude overalt.
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Hjemmefrontens Radio meddelte i Gaar, at ledende Frihedskæmpere fra de
besatte Lande paa et Møde har udvekslet Erfaringer og drøftet Planer for
Fremtiden. Mødet sluttede med Vedtagelsen af en Resolution, hvori de for
skellige Landes Modstandsbevægelser udtaler deres faste Vilje til med al
le til Raadighed staaende Midler at hjælpe hinanden med at faa gennem
ført. at alleKrigsforbrydere straks efter Befrielsen drages til Ansvar
for deres Gerninger og straffes. De forskellige Modstandsbevægelser lover
hinanden at sørge for Udlevering af Forrædere til de respektive Myndighe
der. De Ofre, der er blevet bragt i den fælles Frihedskamp, har fremkaldt
en ny Solidaritetsaand.

En af de mærkeligste Pressesager under Beslttelsen afsluttedes i Gaar.
Dr—Werner Best, der er en personlig Ven af Sædelighedsforbryderen Erling
Bache, er blevet fornærmet over den Behandling, Pressen har givet den un
ge Mand, efter at han er blevet overbevist om Forbrydelse mod en 12 Aars
Dreng. Specielt er Dr.Best blevet rasende paa Berlingske Aftenavis, som
skrev, at Bache var en hyppig anvendt Radiotaler. Da Presseattacheen,
Korrekturlæser Schroeder (dansk Statsborger) kunde oplyse sin høje Fore
satte om, at Bache havde haft Rejsebreve i Berl .Aften., fandt de to Her
rer ud af, at man burde tvinge Bladet til at meddele sine Læsere denne
Kendsgerning. Via Eskelund stilledes Kravet Fredag Morgen i den Form, at
det skulde meddeles, at Hr Erling Bache havde været Medarbejder ved Ber
lingske Tidende: (Derimod maa ingen nævne, at han har været fast ansat
ved Fædrelandet). Sven Aage Lund nægtede det under Henvisning til, at det
kun drejede sig om to Breve- da man fik det tredje, var man blevet klar
over, at Hr Bache var løgnagtig. Eskelund meddelte, at Bladet saa vilde
blive lukket, idet Sagen interesserede Hr.Best personligt og derfor vilde
blive behandlet med al tænkelig Alvor. I Stedet for at tage denne Lukning
fortsatte Lund Forhandlingerne, der endte med et Kompromis af følgende
Ordlyd, offentliggjort i Berlingske Aftenavis Side 3 i Gaar:

Forfatteren Erling Bache.
Hans Medarbejderskab ved de Berlingske Aviser.

I Tilknytning til Meddelelsen i Gaar om, at Forfatteren Hr.Erling Bache
har været anholdt, sigtet for Uterlighed mod en 12 Aars Drang, undlader
vi ikke at oplyse, at Hr Erling Bache foruden at være kendt som Fore
dragsholder ved Radioen i sin Tid har skrevet forskellige Rejsebreve til
nogle af de Berlingske Aviser”.

Fra særdeles velunderrettet Side advares imod følgende Personer:

1) Politibetjent Breaa, Jenssløv’svej 6, Charlottenlund (Ingen Telefon).
Hans Hustru er ansat i Det tyske Handelskammer. Hun er ivrig Nazist og
har Krammet paa Manden.

2) Robert Ersbak, Civilingeniør, Gl Kongevej 149, Telf. V.215lv. Har tid
ligere haft Forretning i Hamburg. Er ligesom sin Hustru ivrig Nazist. Om
en voksen Søn vides intet positivt.

3) En Mand ved Navn Nielsen, nylig flyttet ind i knap færdigbygget Hus
paa Emdrupvej, vistnok Nr 107. Har Bil, K.8757, en af det tyske Sikker—
hedspolitis Vogne. Har ca 70 Arrestationer paa Samvittigheden.

To russiske Officerer fra den nazirussiske Lejr i Tversted i Nordjylland
har egenmægtigt arresteret en Dansker, Formand Otto Johannes Lohse fra
Haustrup. Efter at have mishandlet ham groft, afleverede de ham til Ge

i
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stapo. De hævder, at han i en Rutebil har betegnet dem som Svin. Lands
forræder havde vel ogsaa været mere korrekt Betegnelse.

Tre Bomber eksploderede Natten til l4.Juli i Statsbanernes Lokomotivremi
se i Aarhus. Der skete en Del Skade. Man har fundet tre Forsagere. I
Riisskov afbrændtes samme Nat fire tyske Biler.

En tysk Vagtpost har udenfor Missionshotellet i Ølgod dræbt en beruset
tvfand, Handelsmand, Christian Henry Jensen, der ikke standsede efter Til
raab. En af Jensens Kammerater slap med Skrækken, skønt der affyredes to
Skud mod ham. Den tyske Kommandant har forklaret, at en tysk Vagtpost om
Aftenen var blevet overfaldet af en ukendt Mand. Under Kampen slog Solda
ten med Bøssekolben, men ramte en Mur, saa Kolben knækkede. Episoden hav
de gjort Vagtposterne nervøse.

Hjemmefrontens Radio meddelte i Aftes: Vi har en Meddelelse, der vil in
teressere alle Medlemmer af Schalburgkorpset. Det meddeles fra Algier, at
to Medlemmer af den franske Tricolore—Legion, altsaa det, der i Frankrig
svarer til Schalburgkorpset, ved en Militærret er blevet dømt til Døden.
De var hvervet til Kamp mod Rusland, men blev taget til Fange af de Alli
erede.

Kong Haakon har i Anledning af Bastilledagen tilstillet det franske Folk
følgende Hilsen: “I Aarhundreder har det franske og det norske Folk samt
alle demokratiske Folk kæmpet for de samme Idealer: Civilisation og Frem
skridt. Disse Idealer maa føres videre efter Nazisternes Nederlag sammen
med alle frie Folk over hele Verden.”

Et Kartotek med 1500 Navne og Fotografier reddedes fra Ruinerne af det
nazistiske Distriktskontor paa Vesterbrogade under Folkestrejken. Det in
deholder ogsaa gode Signalementer af Schalburgfolk. Man kan se af Karto
teket. at en Mængde Udmeldelsesanmodninger ikke er blevet imødekommet.

En dansk Fyrmester og en tysk Marinesoldat, der var deserteret, er flyg
tet fra en dansk Damper, som passerede Falsterbokanalen.

Manchester Guardian erklærer i en Omtale af Døssing Sendelse til Moskva,
at Danskernes Modstand vækker Beundring Verden over. Den voksende Ind
flydelse, som Modstandsbevægelsen i Danmark udøver, har bevirket, at dens
Repræsentanter i London, New York og Moskva nu er anerkendt, trods de
i ndlysende Vanskeligheder.

Gbteborg Handels- och Sjöfartstidning skriver: Forsaavidt Danmark er ble
vet de tre Verdensmagters Allierede i Kampen mod Hitlerismen er en nær
Kontakt med Rusland blevet absolut nødvendig. Frihedsraadets Stilling er
blevet styrket ved Hr Døssings Anerkendelse som Danmarks officielle Tals
mand. Danmarks Stemme kan igen høres ved de internationale Forhandlinger,
det er igen blevet en Realitet, som man maa regne med.

Aftonbladet skriver: Ved at sende en Demokrat og Patriot til Rusland har
det egentlige Danmark vist, at Afbrydelsen i 1941 blev paatvunget Dan
mark. Det er godt, udfra et svensk Synspunkt, at det kæmpende Danmark nu
kan komme til Orde i Moskva sammen med den svenske Minister.

ØSTFRONTEN: Efter Erobringen af Pinsk har Russerne lagt Prijpetsumpene
bag sig og rykker frem i fladt, haardt Terræn direkte mod Brest Litovsk.
Under Fremstødet mod Grodno passerede de i Gaar den nye tyske Rigsgrænse
og gik 25 Kilometer ind i Rigsomraadet Bialystok. For at redde Østpreus
sen kaster Tyskerne alle forhaandenværende Styrker frem mod dem. Man har
endog mobiliseret Politiet i østpreussiske Byer og sendt det direkte i
Kamp sammen med Organisation Todt-Folk. Hele den 1000 km lange Front er
i Bevægelse fremad mod Østersøen og det tyske Rige. Støttepunkterne Brest
Litovsk, Bialystok, Grodno, Kaunas og DUnaburg er truet. Langs denne Li
nie forsøger Tyskerne en sidste Modstand, før Kampen staar paa “gammel—
tysk” Territorium. 5000 Mand af Vilrias Garnison overgav sig, Rester er
ifl. russisk Kilde faldet. Russerne dementerer den tyske Meddelelse om,
at Garnisonen slog sig igennem. Kommandanten blev i Tide reddet ud af
Vilna i Flyvemaskine. Endnu en tysk General, Generalmajor Engel, er paa
Østfronten kommet i tysk Fangenskab.

VESTFRONTEN: Hele Fronten svinger langsomt, men sikkert mod Vest om Hæng
slet Saint Lo, som Tyskerne vil holde for enhver Pris. Tyskerne venter
Generaloffensiv snarest. De allierede Styrker anslaas til 500,000 Mand,
deraf 20 Panserdivisioner.

TOTAL MOBILISERING: Under Overskriften “Alt, som aander, maa til Vaabne
ne” bringer det tyske Blad “Front und Heimat”yderligere Oplysninger om
en “Kæmning” af Menneskernateriale i Tyskland. En Række Univeristeter og
Højskoler vil blive lukket. Alle ikke uddannede Kvinder skal fjernes fra
Lazaretter og Hospitaler og søges erstattet med Kvinder fra Danmark, Nor
ge og Holland. Landarbejdere og Bondesønner, som hidtil paa Grund af de
res Erhverv er gaaet fri for Militærtjeneste, skal indkaldes og erstattes
med Kvinder. Nyudskrivningen omfatter ikke Partiets Funktionærer.

SLUT Det bliver mere og mere almindeligt paa Husmure i Tyskland at se
Ordet “SCHLUSS” malet med store Bogstaver. En Arbejder, Kroll, i Gleiwitz
er blevet dømt til Døden, fordi en Hitlerjunge overraskede ham, da han
malede Ordet paa en Mur en tidlig Morgen.

INGEN ORLOV: De tyske Orlovskontorer har faaet Meddelelse om, at man i
Fremtiden maa indstille sig paa en Ændring af Orlovsreglemeptet. Der vil
indtil videre kun kunne regnes med ganske ubetydelige Or1ov~bevil1inger
til tyske Soldater ved Fronten.

ITALIEN: Vejen til Firenze er nu fri efter det sidste franske Fremstød
paa Italiensfronten.

HITLERS JAPANSKE SYGE: Den tyske Ambassadør i Tikio har faaet overrakt et
kostbart Maleri til den tyske Førers japanske Arbejdsværelse. Den japan
ske Regering udtalte sin Glæde over Førerens Fordybelse i japansk Helte
aand.

HILSENER TIL DEN DANSKE HJEMMEFRONT.

“Som konstnar och m~nniska betraktar jag friheten som det viktigaste och
dyrbaraste i livet. För anden är friheten lika nödvendig som syret för
kroppen. vi stå alla i djupaste tacksamhetsskuld till dem som oförfärat
strida för friheten i liv och tanka. Leve Danmark.” Isaac GrUnewald.
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“En hälsning till människorna i ett ockuperat land från neutralt land gör
väl varken från eller till. Verkar kanske som ren beskäftighet och lätt
köpt avlatsbrev för samvetet. Men vi ~r alla slagna till slantar i denna
ödestid. Alla andens arbetare känner sin vanmakt och litenhet inför det
som sker ach hittar inte ord. Och ~ncock firar anden triumfer varje tim
me på jorden. N~r mörkret är störst är gryningen närmast.” Maa Martinson.

“Det danska motståndet har ju allt mera ökat i kraft och må imedvetenhet
under den tyska ockupationen, Motståndsrörelsen företrädes nu på bred ba
sis av Danmarks Frihedsraad, som bland annat förbereder ordnandet av för
hållandena i landet vid ockupationens upphörande. Frihedsraadets uts~nda
plan förefaller mycket välbetänkt og beflitar sig inte minst om skipandet
av en rimlig rättvisa. Av vikt är s~rskilt att omdelbart ingripande mat
förräderelement sker på ett efffektivt men lagenligtsätt, så att dessa
element inte blir offer för folkhämnden. En sådan h~mnd må te sig aldrig
så berättigad och känslomässigt närliggande, denmedfördock g~rna en
skuldbelastning som är allt annat än önskvärd. I värsta fall kan offren
för fo1kh~mnden då nå got av martyrgloria över sig och folket försvagas
genom ett skuidkomplex genteniot dem. En betraktare i det neutrale Sverig
förstår naturligvis nödv~ndigheten av samarbete inom motståndsrörelsen
mellen olika politiska läger, mellan grupper ach individer med niycket o
lika inställning till sociala ock andra problem. Men som neutral betrak
tare ser man kanske tydligare faran i att dette av tvångddituationen be
tingade samarbeta växer Ut över sig självt, så att det tjänar att utjäm
na avgörande, vitale niatsättningar. Patriater ach Demokrater som bara vil
en återgång tilidet gamla tillståndet kan bli en farlig balast. En snabbt
fortskridande, fredlig ach demokratisk amdaning av samhället ter sig som
en. bjudande nödv~ndighet. Det gamla låt-gå-systemet är avkr oskyldigt
till nazismens framväxt, och utan en social utveckling, som berövar de
nazistiska rörelserna deras fotfäste i samh~lleliga brister ach i folkets
berättigade missnöje kan deres återuppträdande säkerligen inte hindras
för franitiden. Det räcker inte att bare besegra nazismen i kriget. Ska
freden verkligen vinnas måste nazismen också berövas all vind i seglen.
Ock det kan endast ske genom effektiv samh~llsutveckling fram mat social
ach ekonomisk rättvisa, i samband med en psykologisk upplysning ock för
djupning som gör individualismen till et kompletterande funktion inom
det samhälleliga kollektiviteten, j~mte ett levande kulturinnehåll som
för folkets massa kan bli ett b~rande livsintresse ag tjäna som motvikt
mat masspsykosernas förförelse. I arbetet för detta må I, som i lika mån
är nationellt ach internationelit, och för de mera omedelbara uppgifter
som determinerar detta mål, yul man önska Danska Frihedsraadet all fram
gång. Arthur Lundkvist.

Fire unge Mænd har forsøgt at fjerne to af det rumænske Gesandtskabs Bi
ler. De afvæbnede i Garagekomplekset to Reservepolitibetjente, men da det
viste sig, at der manglede Nøgler til Bilerne, leverede de Revolverne
tilbage til Politimændene og gik deres Vej med en Bemærkning om, at de
no k kom igen en anden Gang i Stedet far.

De bebudede Beviser for, at Schalburg-Provakatører er Skyld i Episoder,
derunder Folkestrejken stempledes som Udskejelser, vilantagelig kunne
forelægges først i næste Uge.

Dr.Best findes omtalt i en Bag, udgivet af en tidligere Gestapamand Hans
JLirgen Koehler. Den kom paa engelsk Forlag 1939 underTitlen “Inside Ge
stapo”. Forfatteren kender Best helt fra Universitetstiden og oplyser, at
det var Best, som stad bad den i Efterkrigstiden saa berygtede Organisa
tion “Consul”. Det lykkedes ham gennem Intriger at naa frem til Posten
som næstøverste Chef i Gestapo, saaledes at han kun var ansvarlig overfor
den af czekiske Patrioter senere henrettede Heydrich. Han betegnes som en
hidsig og farlig, meget indbildsk Stræber. Han stod bag Arbejder for at
underminere den franske Befolkning i Grænseomraaderne i Perioder umiddel
bart før Krigen. 1940—42 var han i Paris, hvor han erhvervede Tilnavnet
“Bladhunden fra Paris”. I et Middagsselskab her i Landet (hos Arkitekt
Wanscher) har Best erklæret, at det dengang hørte til dagligdags Begiven
heder at henrette ti Gidsler. SLUT.
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Tyskerne er nu i Gang med at flytte Fangerne fra Horserød til den ny Kon
centrationslejr ved Frøslev nær Grænsen. Man regner med, at Horserød her
efter skal bruges til “Varetægtsfanger” for at aflaste Vestre Fængsel.
Forsaavidt de “grove Forbrydere” ikke allerede er ført til Tyskland, vil
de blive udskilt i Frøslevlejren.

Tyskernes Tillid til Marken er rystet i Bund og Grund. I alle Grænseom
raader samler man paa udenlandsk Valuta. For danske Kroner betales i Øje
blikket i Tyskland mindst 5 Mark: De danske Arbejdere paa Flyvepladsen
ved Leck Syd for Grænsen modtager Betaling i danske Penge.

Opraabet til den danske Befolkning om at gaa i Arbejde - det virkningslø
se, som var undertegnet af Borgmestre etc, —blev trykt i Socialdemokra
ternes Trykkeri i Hillerød og senrer optrykt i Social—Demokraternes Tryk
keri i Kbhv.

En illegal Gruppe har hentet en Del af de Lister over Personale, som ef
ter Overborgmester Viggo Christensens Ordre gav Møde under Folkestrejken.
Overborgmesteren har derefter ladet de resterende Lister tilintetgøre.
Man maa dog ikke uden videre anvende Listerne, idet adskillige af de op—
noterede kun var mødt, fordi Overbrogme~teren pr. Bud lod dem vide, ikke
blot, at Udeblivelse vilde faa Konsekvenser, men ogsaa, at hele Persona
let skulde sættes ind til Gennemførelse af særlige Foranstaltninger til
Afhjælpning af Strejkens Følger.

Aarhus Godsbanegaard er rekvireret i fem Dage i Anledning af Transport af
ca 25,000 Mand tyske Tropper fra Norge med Skib til Aarhus.

Langs den sydlige Del af Vestkysten har Tyskerne flere Steder gennembrudt
Digerne, saa alt er klar til Oversvømmelser af Marsken, der til blive ø
delagt. Stillingerne er bemandede med Tropper af Waffen SS, til Dels med
Russere.

Der gaar Rygter om et falsk Numer af “Frit Danmark” med Angreb paa Fri
hedsraadet. Kan Oplysninger gives, bedes de indsendt.

Ved Sabotagen imod Lokomotivremisen i Aarhus ødelagdes to danske og eet
tysk Lokomotiv. Ved denne Sabotage er Transporten af de tyske Tropper
fra Norge sydpaa altsaa vanskeliggjort.

Gestapo har i Aarhus anholdt Stadsingeniør Rambøll og hans Materialefor—
valter, Tømrer Halvorsen. Der er fundet en Kasse med Vaaben paa Stadsin
geniørens Plads paa Dollerupvej i Aarhus.

Politimester Hoeck er ført til Militærhospitalet i København. Lærer Sø
rensen, Aarhus, som saaredes under Flugtforsøg, er ligeledes ført til Kø
benhavn-.

Det var Tyskerne, som stak Ild paa Rebild Nationalpark under en øvelses
skydni ng.

Om den tyske Storm paa Politigaarden i Aalborg kan yderligere oplyses:
Hovedparten af den bevæbnede Styrke paa 60 Mand bestod af Feldgendarmer,
udrustet med Maskingeværer, Maskinpistoler, Haandgranater og almindelige
Vaaben. 30 Mand gik løs paa Politigaarden, Resten paa Politikasernen,
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hvis otte Vagter afvæbnedes. Paa Politigaarden befandt sig kun et Par Po
litimænd, som intet kunde udrette. De to røvede Udrykningsbiler er tilba—
geleveret, men to Personbiler har Tyskerne beholdt som “Pant”, indtil
danske Myndigheder har leveret Dæk i Stedet for tyske Dæk, der er ødelagt
ved Sabotagehandi Inger.

Det oplyses fra kompetente danske Lægekredse, at en Beretning, som i no
gen Tid har verseret rygtevis, er korrekt. Professor Busch har opereret
en Granatsplint ud af Hjernen paa Feltmarskal Rommel. Professoren lod sig
overtale, efter at det fra tysk Side var erklæret, at man ikke i Tyskland
raadede over en lige saa stor Kapacitet paa dette Omraade. Professoren
afslog Honorar med en Bemærkning om, at han ikke modtog Penge af den
Magt, som har besat hans Land, men at han havde gjort sin Pligt som Læge.
Fra tysk Side bemærkedes derefter: Saa nytter det vel heller ikke at til
byde en Orden, Hr.Professor?

Det gjorde det ikke.

Otte revolverbevæbnede Mænd har Lørdag røvet Materiel til et helt ille
galt Trykkeri fra Bogtrykker Hansen, Smallegade 41. De arbejdede i Tryk
keriet i flere Timer og holdt Personale, Bogtrykkerens Familie og Bude,
som ankom, op i al den Tid. Fru Hansen og to Døtre søgte at undvige gen
nem et Vindue, men det blev forhindret.

Gestapo i Aalborg har løsladt tre unge Mennesker, der i en halv Snes Da
ge har siddet anholdt, sigtet for tyskfjendtlige Udtalelser ved en Pølse-
vogn. En tysk Soldat hentede Gestapo.

Den Vaadeskudsulykke, som forleden kostede en Schalburgmand Livet, har
afsløret en af de Grupper Schalburgfolk, som efter Kommandør Martinsens
Ordre civilklædte arbejder i København som Provokatører. Den Mand, som
blev dræbt, hed Erik Subsciensky. Politiet tilbageholdt to af hans Kamme
rater. Man var straks klar over, at det drejede sig om Provokatører, idet
man i Lejligheden fandt Udkast til et Opraab fra “Frihedsk~iiperne”, et
Opraab, som opfordrede Københavnerne til fornyet og fortsat Strejke.
Skrivemaskinen, som var anvendt, var røvet Dagen før ved et brutalt Hold
up overfor en enlig Kvinde i et Maskinskrivningsbureau paa Hareskovvej.
Tyskerne krævede snart efter den ene af de to tilbageholdte udleveret,
og man var saa klar over, at man var inde paa det rigtige Spor. Den Mand,
som Politiet beholdt, indviklede sig snart i Selvmodsigelser, og ved Af
høring af de tre Mænds Bekendtskabskreds arbejdede Politiet sig videre
fred. Det er nu klarlagt, at Erik Subsciensky og hans Kammerater har væ
ret stærkt aktive under Folkestrejken i København. Det var ham, som stak
Ild paa Tribunen paa Bellahøj den Nat, Frihedsbaalene flammede over Stor
københavn-en Begivenhed, som dengang karakteriseredes som “Udskejelser”.
Det er givet, at Gruppen har andre, lignende Bedrifter paa Samvittighe
den. Tyskerne har nægtet at tilbagelevere den afhentede, der er at be
tragte som Gruppens Chef.

Der er fra tysk Side klaget over, at Burmëister & Wain anvender 50 pCt
mere Tid til ethvert Arbejde end mindre og daarligere udrustede Værfter...

Tyske Marinesoldater, som i Gaar saas i København, var ikke en Dag over
15 Aar.

Sabotagen mod den østjydske Længdebane, ad hvilken Tyskerne transporterer
Forstærkninger fra Norge til østfronten og Invasionsfronten, fortsættes.
Den har nu kostet Menneskeliv. Efter en Bombeeksplosion, der Torsdag Af
ten afsporede en Vogn i et tysk Troppetog lidt Nord for Skanderborg,
sprang tyske Soldater af Toget, vildtskydende til alle Sider. En ung Mand
dræbtes, og en anden blev fanget. Een Kilde opgiver den dræbtes Navn som
Henning Graulund Carlsen, en l9aarig ung Mand fra Horsens, mens en anden
opgiver Navnet Svendsen, en Søn af Red.S., Horsens Folkeblad. Antagelig
er den ene dræbt og den anden fanget. En Bagerlærling, Svend Christian
sen, fra Skanderborg, saaredes i Skulderen. Fire Husmænd fra Husmandsste
der i Nærheden blev fanget af Soldaterne og meget alvorligt mishandlet
med Spark, Slag af Bøssekolber og Bid fra Tyskernes Schæferhunde. De løs
lodes senere paa Natten, da de lokale Politiniyndigheder opdagede, at det
var Egnens Folk.

Natten til den ll.ds. er en dansk Arbejdsmand, Otto Heinrich Eithel
Schiemann, blevet saaret. Han fik et Skud i Laaret af en tysk Soldat, som
han, forklædt som Kvinde, havde indladt sig med i en Park i Aalborg. Han
har forklaret, at han i Kvindeklæder indlod sig med Soldaterne for at faa
Cigaretter.

De ønskede Oplysninger om Eksportør Wilhelmsens pludselige Død i en Bil
ved Slagelse (ifl. officiel tysk Melding dræbtes han af to britiske Fly
vere, Officerer, som senere blev taget til Fange) foreligger nu, men hæv
der i og for sig ikke Mysteriet. Det oplyses, at Wilhelmsen i k k e var
Nazi, men god nok, og at han havde paadraget sig Tyskernes Uvilje ved un
der Forhandlinger at søge at faa Kødeksporten presset ned. Den Dag, han
dræbtes, havde han besøgt en større Landmand paa Slagelseegnen. Han var
stærkt nervøs og fortalte, at en lille Flyvemaskine uden Nationalitets
mærker af nogen Art havde kredset over hans Bil flere Gange.

Det var fra den samme Maskine, der senere blev skudt paa Bilen, da den
var paa Tilbagevejen.

En københavnsk Soigneringsanstalt fik fornylig en Del Haandklæder, Duge,
Kitler, Viskestykker etc stjaalet. Politiet fandt nogle af Tyvekosterne
i Kufferter paa Frederiksberg Station og afv entede Tyv eller Hæler. Kuf
ferterne blev afhentet af Værnemagten, der jo er den største Aftager af
Tyvekoster her i Landet. Her, som i andre, lignende Tilfældé, nægtede Ty
skerne at tilbagelevere det indkøbte, skønt det dokumenteredes, at Tinge
ne var stjaalet. Naa, de Penge der er betalt med, at jo forsaavidt ogSaa
s tja al n e.

En kronisk Invalid - Benedder -,der opholdt sig paa Skolen for Arbejdsle
dige for Uddannelse, er afgaaet ved Døden. Han blev skudt ned af en af de
tyske Mordbiler, da han en Dag under Folkestrejken sad paa en Bænk inde
paa Skolens Territorium sammen med 7 andre.

STORSTILET TYSK TILBAGETOG? I Gaar afsluttedes i Berlin eller i Hitlers
Hovedkvarter et hemmeligt Møde, hvori foruden Hitler deltog: Hærens Chef,
Generalfeltmarskal Keitel, Chefen for de militære Operationer, General
stabschefen, Rigsindenrigsminister og Chef for SS, Himmler, samt Rust
ningsministerSpeer. Mødet har varet i 5 Dage, og man har drøftet den al
vorlige Situation. Det forlyder i tyske Kredse, at det er vedtaget sna
rest at “falde tilbage” til det stortyske Riges Grænser for at forkorte
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Fronten væsentligt.

0STFRONTEN: Efter Grodnos uventet hurtige Fald er Truslen mod det tyske
Rigsomraade. blevet overhængende. Byen var Tyskernes sidste Bastion før
det “tomme Omraade” foran Østpreussen. Ved Grodno blev den 50. tyske In
fanteridivision revetfuldstændigt op. Divisionen var nyoprettet, efter at
dens Forgænger var blevet tilintetgjort paa Krim. Soldaterne var kommet
fra Norge. Der hersker febrilsk Aktivitet i hele østpreussen. Ved Grænsen
skal en Zone paa 30-40 kms Bredde inden i Morgen være rømmet af alle Ci
vile. Man har store Styrker ude at lede efter Faldskærmsjægere. De er
flere Steder i Skovene i Kamp med flygtede Krigsfanger og udenlandske Ar
bejdere. Vejvisere og Kilometersten i hele Østpreussen fjernes, 5 A Folk
bevogter alle Vejkryds og Broovergange. Alle Sniaaskibe er ribbet ‘for Ror
og Sejl. Det er forbudt at sejle ud af Havnene. Sparekasserne stormes. En
højtstaaende Nazist, Henlein, har i en Tale erklæret, at naar Krigen naar
selve Tyskland, skal hvert Hus være en Fæstning, hvert Vindue et Skyde
skaar og hver Have en Pansergrav.

Alle Trafikmidler i Østpreussen er beslaglagt af Militæret. Russerne har
overskaaret Jernbanen Kønigsberg-Kaunas. Det er næppe mere muligt at føre
de 300,000 Mand tyske Tropper paa Østfrontens nordlige Del bort over Land.

SYDFRONTEN: Det pludselige allierede Fremstød, som førte til Erobringen
af den tyske Nøglestilling Arezzo, synes at være Optakten til nyt Storan—
greb. Det skal kaste Tyskerne ud af Stillingen Pisa-Firenze—Rimini. Trop
per og Materiel, som ikke har kunnet følge det kaotiske tyske Tilbagetog
i første Omgang, er nu naaet frem til de allieredes Linjer. Det tyske
Tilbagetog tager atter Fart, en ny Fase paa Sydfronten er begyndt.

SØKRIGEN: Ved et kraftigt Angreb af britiske Flyvere mod en tysk Konvoj
ud for Sydnorge Lørdag Aften blev et 3000 Tons Ammunitionsskib sprængt i
Luften med hele sin Besætning, mens et andet paa 3000 Tons og eet paa
2500 Tons blev skudt i Brand. En 5000 Tonner fik Hækken bortsprængt. Et
Krigsfartøj af Eskorten sænkedes, et andet kom i Brand. Mange tyske Sol
dater omkom.

Mindre Rationer i Tyskland. Diploniingeniør Geissmeier, Chef for det nyop
rettede tyske Departement for Fødevareproduktion (under Speer) har afgi
vet Betænkning vedr. Hærens Fødevareforsyning. Han gør opmærksom paa, at
Tabet af Omraaderne i øst sammen med Partisankrig og Sabotage har gjort
det umuligt for Hæren at ernære sig “af Landet”. Dens Forsyningermaa sup
pleres fra selve Tyskland, og det ka?~ det nuværende Produktionsapparat
ikke bære. Det drejer sig om 30,000 Tons Korn og 50,000 Tons Kød pr.Maa
ned. Produktionen maa forøges og Civilbefolkningens Rationer skæres ned.

KOLDE FØDDER: Den ungarske Quisling—Gesandt i Stockholm, udnævnt af den
hitlertro Premierminister Stoyay, har købt et Landsted ved Dalelven. Han
vil slaa sig ned i Sverige og erklærer aabent, at Hitler har tabt Krigen,
og at Ordren til at k~ipe til sidste Patron kun udstedes, for at Nazipar
tiet kan forberede Tiden efter Nederlaget.

GENERAL EISENHOWER har meddelt, at det er folkeretsstridigt og strafbart,
naar Tyskerne behandler de franske Partisaner som franctireurs, der hen-
rettes. Partisanerne udgør en Del af Invasionshæren under en egen General
(Kønig), og hver enkelt Mand er n~rket med særligt Kendetegn og bærer si
ne Vaaben aabenlyst.

DEN TYSKE VAABENPRODUKTION falder stadig. Antallet af Jagermaskiner er i
Løbet af de sidste 2 Aar dalet fra 3000 pr Maaned til 680, og Antallet af
fabrikerede Panservogne fra 1500 til 600 pt Md. Tyske Luftværnsgranater
fabrikeres nu af Støbegods, der giver langt færre og mindre farlige
Sprængstykker end Staal.

Journalistforbundets Bestyrelse har meddelt Medlem af Journalistforbun
det, Eks-Medarbejder ved Fædrelandet, tyskansat ved dansk Radio, Forfat
teren Hr. Erling Bache, at han inden otte Dage bør ansøge om Udmeldelse
af Forbundet -ellers bliver han udmeldt ved Bestyrelsens Foranstaltning.

Tyske Soldaters Orlovsbeviser skal nu kontrolleres af civile Myndigheder
paa Hjemstedet i Løbet af tre Dage. Aarsagen er den, at adskillige Solda
ter, især fra Østrig og Bayern, har benyttet sig af Forvirringen i Civil
administrationen efter Bombeangreb etc, til simpelthen at blive borte.

SLUT.
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Dr.Best er sluppet velbeholden hjem fra endnu et Besøg i Berlin, og man
mener, at hans Stilling er saavidt konsolideret, at han forbliver i sit
Embede, skønt han har maattet stille til Overhaling først hos Ribbentrop
og saa hos Himmler.

Ifl. paalidelig Opgørelse er der nu i Danmark siden 23.August i Fjor for-
øvet 75 politiske Drab (illegale Henrettelser, Nazimord og Nazi-Hævnmord),
Personer, som er dræbt af tysk Politi ikke medregnet.

Ofrene for tysk Terror under Folkestrejken i København er naaet op paa
102. Tallet vil rimeligvis stige en Del, idet der stadigt er Fare for en
Del af de saarede paa københavnske Hospitaler.

Det bekræftes af losladte, at Tyskerne under Folkestrejken gav Fangerne
i Vestre og Horserød Vand og Brød.

Tyskerne er begyndt at demontere deres svære Skyts her i Landet.

Gestapo i Helsingør har ransaget Fyr- og Vagervæsenets Damper “Kattegat”
uden Resultat. Ransagningen var usædvanligt grundig. Een Mand blev arre
steret

I tyske Kredse i København verserer Forlydender om, at man forgæves har
tilbudt Finland, at Schalburgkorpset i danske Uniformer skulde sættes ind
som Hjælpekorps i Finland. Den finske Regering betakkede sig~

Dette er en ordret Gengivelse af den Skrivelse, som Tyskerne overrækker
Bilejerne i Danmark, naar de afhenter deres Biler. Som man vil se, inde
holder den ogsaa et Beslaglæggelsesdekret over Chaufføren

Skrivelsen lyder, paa Tysk og “Dansk”:

“An Herrn-

Sie haben sofort Ihren Lastwagen, Pol.-Kenn—Nr Tragfähigkeit...
mit dem ständigen Fahrer, Handwerkzeug,Reservebereifung und Betriebstoff
gegen eine angemessene VergUtungzur VerfUgung der deutschen Wehrmacht zu
stellem und den Anordnungen des Uberbringers dieses Schreibens in Bezug
auf Kraftfahrzeug und Fahrer folge zu leisten. Jeder Versuch~, die Hergabe
des Wagens zu vereiteln oder zu versögern und Weigerung, eir~n Fahrer zu
stellen, wird der Uberbringer dieses Briefes notfalls mit Waffengewalt
verhindern. Dieses Schrieben gut als Empfangbest~tigung fUr die Kraft
fahrzeuge. Der Wagen wurde bereits am 1944 um. . .Uhr beschlagnahmt.

Der Standortäl teste.

Til Herr

“Deskal ufvortövet mod rimelig Erstatning stille Deres Lastvoge, Väktøj,
Reservedäk, Drift—Stof Politinummer.... for.. .Tons Last tilligemed dens
Förer til Raadigehed for den tyske Wärnemagt og Rireren givene Anvisinin
ger. Ethvert Forsög at forbindere eller forsinke Vogens Udlevering eller
Väeginger at stille en Förer til Raadighed, vil i Nödstilfälde forhinde
res auf auf Overbringeren ved Brug af Vaabenet. Denne Skrivelse som Kvit
tering for udleverede Lastvogen. Vognen er beslaglagt fra d....l944 Kl...”
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En tysk Flaadeafdeling, der i nogen Tid har ligget udfor Bornholms øst-
kyst i stadig Signalforbindelse med et Signaltaarn i Gudhjem, eksperimen
terer med et nyt tysk Vaaben, om hvilket Fiskerne kun kan sige, at det nu
og da ødelægger deres Garn.

Efter at en “dansk” Vagtmand fra Sommers sorte Korps paa Førslev Flyve
plads ved Hyllinge forleden var blevet saaret af et Strejfskud, affyret
fra et Jagtgevær, har Vagtmænd afholdt Husundersøgelse paa Førslevgaard
og undersøgt Hofjægermester de Neergaards Vaaben - uden Resultat.

Haarby Frugt — og Tørreindustri, der har arbejdet for Værnemagten, har
faaet sit Damp- og Kedelanlæg ødelagt ved Sabotage.

Ved Sabotage er den l4.Juli en Gittermast nær Vejle Elektricitetsværk
blevet ødelagt og Strømmen til 20 Transformatorstationer derved afbrudt.

En dansk Chauffør i en Organisation.Todt Lejr ved Thisted blev forleden
Aften beskudt af en russisk Vagtpost, da han vilde køre ud fra Lejren for
at prøvekøre en Vogn. Han fik Laarbenet gennemskudt to Steder. Det viste
sig, at Lejrens tyske Kommandant havde givet Ordre til, at Vagten skulde
skyde enhver, som vilde forlade Lejren med Vogn efter Kl 18 uden særlig
Tilladelse.

En af Sommers Sorte fra Kastrup Lufthavn er anholdt, sigtet for Tyveri af
5 Flasker Vin og 17 Pilsnere.

I Holstebro har Gestapo anholdt Montør, Elektriker Robert Hansen, Skov
gaarden, fire Timer efter, at han var vendt hjem fra en 3 Ugers Rejse.
Samtidig anholdtes Husmand Karl Knude, Sørvad. Forretningsfører Vester
gaard Christensen, der er paa Sommerferie, blev eftersøgt. I Aulum er an
holdt Dyrlæge A.L. Andersen og i Ringkøbing Fabrikant Carl Pedersen
Strand, Legetøjsfabriken Gekko.

ForlagSboghandler Bjørn Erichsen, der i udpræget Grad lider af kolde Fød
der, fik fornylig Besøg af en kendt Forfatter, deraf”visse Grunde” øn
skede at annullere sin Kontrakt med Forlaget. Forlagsboghandleren gik
helt amok, meddelte, at han havde Forbindelse med illegale Kredse og til
kaldte to “Frihedsk~iipere”, d.v.s. to unge Mænd, der staar Forlaget nær,
og præsenterede dem under Navnene Carstensen og Nordahi Petersen (et no
get uheldigt Navn). De havde tilsyneladende Revolvere i Lommerne, og Hr
Bjørn Erichsen bad dem bekræfte, at han var en god dansk Mand. Forfatte
ren blev vred, slog i Bordet, sagde, at nu kunde det være nok, og truede
med Politi. Forlagsboghandleren sank sammen, og hans Frihedsk~ipere trak
sig tilbage.

En tysk Soldat, som gik amok paa Gaden i Hobro, har overfaldet en hel
Række civile Personer, hvoraf to kvæstedes lettere. Om Tyskernes Opfør
sel vidner iøvrigt følgende Udpluk af en københavnsk Politiprotokol en
vilkaarligt valgt Aften (15.Juli): 2 berusede tyske Soldater afhentet,
den ene sigtet for Tyveri, den anden for Beruselse og Vold mod Politiet.
-2Personer i tysk Uniform afhentet i Markmannsgade. De har forulempet ci
vile Danskere - 2 berusede, civilklædte Schalburgmænd afhentet i Kafe Pa
pegøjen. Har truet med Pistol- 2 civile Mænd har i Czardas truet Portie
ren med Pistol-Beruset civil Gestapomand har Kl 23. truet Vagten ved Ti
volis Hovedindgang med Pistol. Han vilde ind THaven- Uoverensstemmelser

mellem to tyske Soldater og nogle Danskere i Sporvogn paa Chrhavns Torv.
.-Slagsmaal mellem nuværende og forhenværende SS-Mand paa Raadhuspladsen.

I Munkebakkens Flagstang ved Næstved vajede l5.Juli et stort, hjemmelavet
engelsk Flag i flere Timer.

Slagtermester Fin Jensen, Hovedgaden 40, Lyngby, er Storleverandør til
Kantinen i Dagmarhus. Hans Far, tidl. Indehaver, er flyttet fra en Lej
lighed over Forretningen. Han har faaet hemmeligt Telefonnumer. En anden
Søn er “Tolk” i Dagmarhus.

Derimod er en anonymt udsendt Meddelelse om, at Slagter Kai Nohr, Ordr.
Jagtvej 52, skulde være Nazist, ikke rigtig. Alle Kolleger siger god for
ham. En Liste med bl.a. hans Navn har været fremlagt i Restaurant “Tyren”
og den en udsendt i Ordrup. Iøvrigt erindres om, at Nazisterne flere Ste
der, bl.a. i Heilrup, har udsendt “Nazilister”, der indeholder Navne paa
Nazister, blandt op med Navne paa gode, danske Mænd.

Indehavere af falske Legitimationskort erindres om, at Tyskerne ved An
holdelser søger at kontrollere ved at spørge Folk ud om deres Familer li
ge til Bestemødre. Man maa altsaa have ~t helt falskt Ahnegalleri paa re
de Haand.

Skulde Abonnenter faa Henvendelse herfra vil Abonnentnummeret blive op
~i~èt~Ô~i It’~ttÖ~IûRtiÔfi.

Der advares mod Fru Priemer, Strandvej 140 B, ansat hos Winkel & Magnus
sen. Hun er meget tyskvenlig og omgaas tyske Officerer. Hun faar Flyve—
biletter til Bornholm gennem Værriemagten.

Schalburgfolk, civile og i Uniform, terroriserer for Tiden Birkerød. De
holder Orgier paa “Harmonien” med Pigebørn, og det er livsfarligt at bo
i de nærmeste Huse, da de under indbyrdes Slagsmaal skyder med skarpt.

Som et lille ekstra Eksempel paa, hvor nøje de 2 Minutters Stilhed forle
den overholdtes, nævner en Abonnent, at S.Toget til Klampenborg, Afg.
Nørreport 11,59, holdt stille i Tunnelens Udkørsel ved Østerport. Passa
gererne rejste sig op i de 2 Minutter.

Den tyske Værnemagt har krævet opstillet Togstammer a 52 Vogne forskelli
ge Steder i Nordjylland, bl.a. i Sæby, Dronninglund, Fjerritslev og Aal—
borg, ialt otte Togstammer.

Der advares imod to af Aftenbladets Funktionærer, Kontorchef Riks
sen og Forvalter Vilhelm Christensen (Astridsvej 54, Telf.Kastrup
De er begge Nazister og ønsker at se “alle Sabotører hængt”.

Den Episode paa Frederiksberg, som kostede Gestapochaufføren Back Livet,
skildres af et øjenvidne saaledes: Den 8/7 ved 13 Tiden ankom tre Gesta
pofolk til en Forretning for at anholde en Mand, som de mente kom i Buti
ken. De satte sig ind i Baglokalet med skudklare Maskinpistoler, og Bu—
tiksindehaversken blev truet paa Livet, hvis hun søgte at advare nogen.
Kort efter kom en ung Mand ind i Butiken. Da en af Gestapomændene vilde
visitere ham, slog han til ham, trak Pistol og holdt Mændene paa Afstand
med to Skud. Han tog en Damecykle udenfor Forretningen og cyklede ned ad

Jacob—
854).
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Kronprinsesvej. Her stod han af Cyklen, og da den første Gestapomand dre
jede om Hjørnet, fik han fem Skud i Hovedet. De to andre turde ikke komme
om Hjørnet. Da de vovede sig frem, fandt de Kammeratens Lig, og Cyklisten
var udenfor Skudvidde. De Salver, de sendteefter ham, var virkningsløse.
Butiksindehaversken fik senere prTelefon Besked om, hvor Cyklen kunde
hentes.

Der er indløbet en Fejl i Omtalen af Papirrationeringen. Det er 1943-Ra-
tioneringen, man gaar ud fra, ikke 1939-Forbruget. Der vil blive store
Vanskeligheder med at skaffe Papir til illegale Blade og Bøger.

Citater fra Christrnas Møllers Søndagstale:

“Jeg tror, det med Sandhed kan siges, at ingensinde i alle disse fire
lange, onde Aar, har Danske ude længtes hjem og følt sig saa nær knyttet
til Fædrelandet som i de sidste Uger. Der er jo ellers foregaaet nok ude
i Verden paa Krigsfronterne af store og lykkelige Begivenheder, som kunde
paakalde Opmærksomheden og fjerne ens Tanker fra ens eget. For første
Gang i 130 Aar er Krig paa selve den tyske Jord en Mulighed, da en Sand
synlighed. Men det gaar jo alligevel saadan, atdet næsten er Begivenhe
derne i og omkring Danmark, som føles som de vigtigste. Og hvilke Begi
venheder er det da. Nu, hvor vi har al Ting en Smule paa Afstand og har
set Reaktionen ude i den frie Verden, kan man rigtigt vurdere, hvor langt
vi i Virkeligheden er naaet. Det er ikke for meget at sige, at Danmark,
trods de mange andre, store Begivenheder, har indtaget en fremragende.
Plads i den allierede Verdens Bevidsthed. Først Politikampen, saa Gene
ralstrejken viste en fast og stærk Vilje, en Vilje til Modstand, som er
deteneste, der tæller i denne Jern- og Blodtid. Vi har over BBC hørt om
alt dette, og jeg kan fra talrige Samtaler med alle forskellige Slags
Mennesker bekræfte, hvor imponeret og begejstret, man er, over, hvad I
har udrettet hjemme. Først og fremmest er Danmarks Frihedsraad og dets
fortrinlige Organisation, niesterlige Sabotage og kloge og forstandige Po
litik Genstand for Beundring. Man forstaar, at de Taler, som i General
strejkedagene blev holdt af Repræsentanter for, om jeg saa maa sige det
Danmark, som er over Jorden, kun blev holdt, fordi man havde Vished for,
at Tyskerne bøjede sig, allerede havde givet efter. Aldrig har saa svage
og ubevæbnede Styrker vundet en Sejr som denne.

Mine Tilhørere vil vide, at jeg stedse har hævdet, at helt allierede kan
vi først blive, naar vi selv lovligt bestemmer det efter Befrielsen, og
det haaber og tror vi, at Danmark gør. Men vi er anerkendt som en faktisk
Allieret. Ved det Arbejde, den Kamp, det danske Folk fører ser man paa
det danske Folk som paa de andre Allierede. Vi lover hverandre, at vi vil
hente Styrke og Opmuntring af, hvad der er sket, og gøre vort Arbejde i
den Tid, der er tilbage, saa godt og stærkt som muligt. Vi vil lade der
blive Sandhed i Aakjærs skønne Ord: Lad mig kun flagre hen som Blad i
Høst, naar du mit Land, min Stamme frit maa leve, og skønne Sange paa den
danske Røst maa frie, stærkeSjæle gennembæve. Da staar en ny Tids Bonde
paa sin Toft og lytter ud mod andre Lærkesange, mens Himlen maler blaat
sit Sommerloft, og Rugen gulnes tæt om Vej og Vange.

SIERMELDINGER: Hilsen til Svend, Per og Birthe fra Apotekeren-Hilsen til
Gunnar, Klara, Flemming og Grethe fra Jeppe.
Særmelding i~ Hjemmefrontens Radio: Penge-Fader-Brænde-Elskov-Penge-Quis
1 ing-Brænde—Dato-Centrum-Maane-bede-Penge -Zebra-Olie-Quisling-Centrum

Java-bede-Si rup-Abe-bede-Udfal d-Centrum-Fader-Zebra-Ex-Straal er -Læber
Whiskey—Kajak-Abe—Java —Fader-Handske-yderst-Java-Dato—Java-Fader-Sirup—
gavne- Handske-Si rup- Handsl e-Læbe-El skov—Centrum-yderst-Kajak- Ex—Straal er
Handske-WhiskyNimbUsCefltrumQUisl ing—Zebrz-Peter. Læbe-Nimbus-vedgaa
El s kov—Wh is ky-Centrum-Fader-vedgaa—Zebra— Penge ,-Fader-Brænde-Elskov—Pen
ge.

De frie franske Styrker forsynes med Udrustning, Vaaben og Ammunit~Ion i
tonsvis af britiske Flybemaskiner.

Ifl. Nordschleswigsche Zeitungs Meddelelser til alle tyske Soldater i
Danmark, har den tyske Overkommando haft Tid til at bestemme, at Sangen
“Ich bete an die Macht der Liebe” i den store Tappenstreg skal erstattes
med Beethovens “Die Himmel rUhmen des Ewigen Ehre” i Bearbejdelse ved 0—
bermusikinspizient (dette Sprog:) Professor Schmidt. Samtidig har Over
kommandoen bestemt, at ingen tysk Soldat eller Officer maa bære Sørgetegn
af nogen Art, end ikke ved Sørgehøjtideligheder. Keep smiling. Og endelig
meddeles det officielt, at det er tilladt udbombede Folkefæller mod sær
lig Rekvisition at benytte særligt udpegede Skadesteder i tyske Byer som
Lagre af Byggemateriale (Baustof). Ruiner, der ikke straks kan udnyttes
af deres Ejere, udpeges til saadanne Lagre.

ISVESTIA skriver om Danmark i en Oversigt over Begivenhederne her siden
August: Begivenhederne peger henimod den Kendsgerning, at det danske Folks
Vilje til at vinde sin Sikkerhed og Selvstændighed tilbage er stærkere nu
end nogensinde før. Det danske Folks brede Masser harforstaaet, at de
ikke kan afvente Befrielsen udefra, men at de maa fordrive Fjenden fra
deres Land med de Midler, der staar til deres Raadighed. Ruslands Sejr og
snarlige Befrielse inspirerer det danske Folk til at foretage afgørende
Aktioner. Nazisterne faldt under Generalstrejken, de kunde ikke hamle op
med den danske Folkebevægelse.
ALT KASTES MOD ØST: Den vigtigste Beslutning, som blev taget under de 5
Dages Forhandlinger i Hitlers Hovedkvarter, gaar id paa, at alle Reserver
skal ofres paa Østfronten. De tyske Chefer i Frankrig og Italien har faa
et Besked paa, at de maa byde Fjenden sejg Modstand med de forhaandenvæ
rende Styrker. Saaledes akal de ret betydelige Styrker, der~er samlet ved
Aalborg i disse Dage, fordi Sabotage har generet Transporterne, kastes
ind i Østfrontslaget. Blandt dem er Resterne af 2O.de Feltl’uftwaffedivi
sion, der blev knust i’Italien. Den tyske Hærledelse skraber i østpreus—
sen alt Mandskab sammen for at forsvare Rigets Grænser. Endogudenlandske
Arbejdere faar Vaaben i Haand~Ogsaa ~o1i~ifo1k1 -

Or~anisationTodt-Folko~ andre Civilafdelin~er kastes samen med ~o1k~-_
tjenestens Mandskab ind i Kampen.

Store Dele af Østpreussens Befolkning forbereder sig paa at blive, koste,
hvad det vil. Strømmen paa Vejene tvinges af Militæret mod Øst, og Evaku
eringen sker uden Ledelse. Folk graver deres Værdigenstande ned. Opford
ringer fra Partiet om at aflevere til Borttransport mod Partiets Garanti
er nytteløse. Ikke engang de Saarede faar man bort fra Østpreussen. De
store Lazaretter er overfyldte, da de Saarede fra Bialystok. og Vilnaom
raadet er ført til Østpreussen. Man savner Medikamenter, Forbindstoffer,
ja endog Mad til dem.

Det russiske Indbrud i Generalgouvernementet retter sig mod Lemberg og
derfra mod Øvreschlesien. Sokal er erobret. Tre Kiler støder mod Øst-
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preussen. Kaunas er under Artilleriild, og paa begge Sider Byen støder
Russerne mod Riga. Hitler har givet Ordre til, at Estland skal holdes,
eventuelt som Pindsvinestilling, som man saa det paa Krim.

VESTFRONTEN: De tyske Tab paa Invasionsfronten har været meget haarde. Da
Hitler og hans Krigsraad besluttede at unddrage denne Front alle Reser
ver, forelaa der Beretninger om: 163,000 Mand Dræbte, Saarede og Savnede.
54,000 Fanger, 337 ødelagte Tanks, 310 beskadigede. Der er Gadekampe i
Saint los Forstæder, Amerikanerne brød overraskende ind uden Artilleri-
forberedelse. Ved Orne-Ordonfronten har Englænderne gjort nye Fremskridt.
Luftangrebene har været uhyre kraftige, der er rettet stærke Angreb mod
næsten alle franske Jernbaneknudepunkter og Jernbanebroer, og Troppe—
transporter er beskudt. Et stort Benzinlager i Rennes er sat i Brand.

FINSKE SKIBE paa Rejse fra Tyskland til Finland er i stort Omfang gaaet
ind til svensk Havn, hvor de beslaglægges af svenske Forsikringsselska
ber, fordi Pr~iie ikke er betalt. I Tyskland erklærer man, at endog fin
ske Rederier med tysk Kapital redder Ski1bene paa den Maade.

RUM~ENSK SEPARATFRED: En kendt rumænsk Millionær, kaldet Jernkongen, er i
Flyvemaskine flygtet til Cypern sammen med fire Officerer. Man mener, der
skal forhandles om rumænsk Separatfred. Man venter et snarligt Sammenbrud
paa Østfronten og ønsker Fred forinden. Der ventes en Række Arrestationer
indenfor konservative Officers. og Finanskredse i Bukarest.

BØN FOR FREDEN: Jomfru Maria har aabenbaret sig for en syvaarig Pige i
Bonate i Norditalien, meddeles det fra Italien. Hun udtalte til hende, at
hun var kommet for at trøste de lidende og berette for dem, at Freden
snart vil komme. Da Aabenbaringerne er blevet fortsat, har der samlet sig
Hundredtusinder, en af Aftnerne 300,000, paa det Sted, hvor Pigen saa
Jomfru Maria. De bad alle for en snarlig Fred. Politiet maatte gribe ind,
og Stedet er nu afspærret. Man frygter Demonstrationer for Fred. SLUT

NORGE. I Kongsvinger er 170 Senge beslaglagt, fortrinsvis hos “die als
deutsch feindtlich bekannten Nordweger”.

Der synes i Norge at være lige saa stor Mangel paa alle Slags Varer som
i Tyskland-fra Divaner over Gafler, Barberblade, Tallerkener og elektri
ske Pærer til Trillebøre.

Quisling har øget Norges indenlandske Statsgæld fra 1,5 til 5,4 Milliar
der.

Tyskerne er i Norge begyndt at beslaglægge Bondegaarde med Høsten paa
Rod.

De tidligere omtalte “Spørgetimer” m.H.t, Nordmændenes Syn paa Bolchevis—
men skal nu prøves i Kongsvinger. Blandt Spørgsmaalene er: Vil De fore
trække en russisk for en tysk Okkupation? Er De imod Sabotage? Er De klar
over, at hvis der foregaar Sabotage, og de skyldige ikke gribes, saa er
der Grund til at antage, at de moralsk ansvarlige vil blive skudt?

Ogsaa i Norge er Konssygdomstilfældenes Tal i stærk Stigen.

Baggrunden for Henrettelsen af 9.norske Studenter 3.Juli var Drabet paa
en som Blodhund kendt Quisling—Lensmand, Horgen i Nedre Eiker.

600 politiske Fanger arbejder paa Bardufoss Flyveplads ved Siden af en
russisk Krigsfangelejr. Middagen bestaar hver Dag af udvandet Grønsags
suppe.

-Paa Straumöy Syd for Bodöer der 250 Fanger, som for den mindste Forseel
se bliver slaaet over Nakken med en 75 cm lang Jernstang.

Om “Krigen” i Østre Slidre og Nordre Etnedal meddeles, at tyske Soldater
angreb en Sommervilla, hvor 14 bevæbnede unge Nordmænd boede. 25 Tyskere
blev dræbt. De 14 undslap, men har senere maattet udk~ipe endnu et “Slag”
hvor Tyskerne endog indsatte Flyvemaskiner.

FINLAND. For at hindre Desertering er der langs Grænsen til Sverige op
rettet en Spærrezone, som kun kan passeres med særlige Pas.

TYSKLAND: Fra Schweiz meddeles, at Sabotagen i Tyskland er i stærk Vækst,
især i Bayern, WUrttemberg og Baden.

Om Tyskernes Forventninger til Efterkrigstiden beretter denri,e lille Hi
storie fra en Skole i Østtyskland. Læreren spurgte Eleverne,~ hvilket
Sprog de helst vilde lære. 10 valgte Engelsk, 8 Fransk og 1 Russisk. En
af dem, som havde valgt Engelsk, svarede paa Lærerens Spørgsmaal “Hvor
for?”: “Efter Krigen vil Føreren nyordne Imperiet. Da bør man kunne En
gelsk for at kunne yde sin Indsats.” En af dem, som valgte Fransk, sagde:
“Efter Krigen faar Føreren sikkert Brug for gode Diplomater”.

Men han, som havde valgt Russisk, svarede stille: Jo, ser De, Hr Lærer -

Jeg har tænkt mig at blive boende her i Byen....

I Wien mangler 100,000 Huse, i Hamburg 80,000, i
er fra en tysk Beregning over, hvad der skal til
den i de enkelte Byer.

Det opgives fra tysk Kilde, at 3000 Soldater sidder arresteret i Nordnor
ge for Flugtforsøg. Og hvor mange er saa kommet godt fra det?

SCHWEIZ har allerede gennemført Foranstaltninger til at hindre Masseflugt
ind i Landet af Flygtninge fra Italien og Tysklands Nazikredse.

Bremen 35,000. Tallene
for at afhjælpe Bolignø
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INDIEN: Gandhi er villig til at støtte en allieret Sejr og har nedskrevet
sine Krav til at omfatte en Nationalregering med Kontrol over den civile
Administration, mens militære Forhold fortsat skal høre under Vicekongen.

I U 5 A er der i de sidste 30 Maaneder hver Maaned indkaldt 300,000 Mand.

TYRKIET. Der spores voldsom politisk Aktivitet i Tyrkiet. Den amerikanske
Minister venter Tyrkiets snarlige Indtræden i Krigen og som en Begyndelse
fri Passage gennem Stræderne for allierede Skibe til Rusland.

HOLLAND: I Holland er der nu henrettet over 10,000, Mens 400,000 er i
Koncentrationslejr. Mere end 100,000 Jøder er “forsvundet”.

LETLAND: Under Befaling af russiske Officerer kæmper i Letland en Fri
hedshær paa 5000 Mand.

TIME AND TIDE, det kendte britiske Tidsskrift, skriver efter Døssings An
erkendelse som Moskvagesandt, at Danmark nu er saa effektivt allieret, at
det kan regne med “at deltage i de fremtidige Planer for Europa og sær
ligt for det skandinaviske Omraade. Geografisk er Danmark en Nøglestil
ling og et Omraade, der vil blive en Prøvesten for Realiteten i Samarbej
det mellemStormagterne”....

CHURCHILL OG ROOSEVELT menes snart paany at skulde mødes. Bl.a. skal man
drøfte Forholdet til de Gaulle.

DANMARK I DAG, den danske Udstilling i Stockholm, er blevet truet skrift
ligt af “de. operative”, som ikke vil svare for Følgerne, hvis Udstillin
gen ikke lukker. En fastsat Frist paa 48 Timer blev dog overskredet, uden
at der skete det mindste.

Under Spørg timen i det britiske Underhus i Gaar lykønskede Eden paa Hu
sets Vegne det danske Folk og gav Udtryk for sin Anerkendelse i Anledning
af den Sejr, det fornylig har vundet over Tyskerne gennem en General-
strejke i Hovedstaden. Eden fremsatte sin Udtalelse som Svar paa en Fore
spørgsel fra et Parlamentsmedlem fra Arbejderpartiet, Sorensen, der
spurgte Eden , om han kunde bekræfte de Meddelelser, der var fremkommet i
Dagspressen om Generalstrejken i København.

Eden svarede: Strejkerne var et spontant Udtryk for den danske Forbitrel
se over visse Undertrykkelsesforholdsregler, som Tyskerne havde gennem
ført, i Særdeleshed Udgangsforbudet i København den 26.Juni, og Schal
burgkorpsets Virksomhed, Dette Korps er en Samling danske Forrædere, som
af Tyskerne benyttes til at underkue den danske Befolkning. Tyskerne traf
øjeblikkeligt strenge Forholdsregler til at kvæle Strejken. Her skred
Danmarks Frihedsraad nu ind og erklærede, at der ikke kunde være Tale om
at gaa i Arbejde, før Tyskerne var gaaet ind paa at opfylde visse Krav.
Strejkerne blev fortsat, indtil Tyskerne havde givet efter paa alle Punk
ter. Der kan ikke være nogen Tvivl om, at Strejkerne var overmaade vel
lykkede.

Parlamentsmedlemmerne sluttede sig til denne Udtalelse med meget kraftigt
Bifald.

Eden fortsatte: Vi har derfor set det opmuntrende, at Civilbefolkningen
i en By, der er besat af Fjenden, tvinger de tyske Militærmyndigheder til
at opfylde sine Krav. De Strejker, der fornylig fandt Sted i Danmark, kan
med Rette kaldes en Folkestrejke.

Sorensen spurgte, om der fandtes en Maade, paa hvilken Underhuset overfor
det danske Folk kunde udtrykke sin Lykønskning og sin Anerkendelse.

Eden svarede: Jeg har fremsat denne Udtalelse, fordi jeg mente, at Huset
gerne vilde have Lejlighed til at udtrykke Anerkendelse.

Eden sluttede med at give Oplysninger om de danske Tab under Folkestrej—
ken.

SIERMELDING: Hilsen til Lydia, Holger og Rigmor fra Knud.

Dr. Best har i Anledning af den tyske Konflikt med TT, hvis ~Repræsentant
i Danmark nu er rejst bort, givet Udtryk for, at Meddelelse~’ fra Danmark
efter hans Mening ikke kan blive forkerte nok. Jo flere Fejl, jo mindre
tror den danske Befolkning paa, hvad den hører i udenlandsk Radio, erklæ
rer han. Der paahviler altsaa fra nu af den danske illegale Nyhedstjene
ste et særligt stort Ansvar. 100 pCt Nøjagtighed kan under de nuværende
Forhold ikke opnaas-end ikke de mest kompetente Myndigheder ved jo altid
Besked — men 99 pC t maa tilstræbes~

De tyske Myndigheder har gennemført nye Regler for Besøgstilladelser og
for Aflevering af Pakker. For at opnaa Tilladélse til at besøge en Slægt
ning i Vestre Fængsels tyske Afdeling skal man paa en bestemt Ugedag,
tidligst 14 Dage efter Anholdelsen eller Overførselen til Afdelingen,
henvende sig til “Haftkartei”, Værelse 335, III Sal i Sheilhuset, Kamp
mannsgade 2, København, i Tiden 9-13. Dagene deles ind saaledes, idet det
er Begyndelsesbogstavet i den anholdtes Efternavn, som tæller:

Mandag: A-G, beggé incl., Tirsdag: H-J, Onsdag:~ K-M, Torsdag N-Q og Fre
dag: R-ø. Lørdag holder Tyskerne fri.
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Kun Personer, der kommer fra Provinsen, vil i Nødsfald kunne vente at
blive modtaget i Haftkartei paa andre Dage.

Anholdte maa een Gang hver l4.Dag modtage een Pakke. Den maa indeholde:
Rent Tøj, Toiletartikler (Barbermaskine, ikke Kniv), Tobaksvarer, forsaa
vidt Arrestanten har Rygetilladelse, men ikke Madvarer, Chokolade, Bol
cher etc. I Gaar kunde der afleveres Pakker til Arrestanter, hvis Efter
navn begynder med A-K-incl. (Meddelelse til de Paarørende givet af dansk
Politi). Torsdag den 27/7 er der Adgang for Pakkeaflevering til Arrestan
ter, hvis Efternavn begynder med L-ø., og saaledes kan der fortsat afle
veres hveranden Torsdag. Indleveringstiden er 14 til 17.

Den ene af de CB-Lastbiler, som anvendtes under Angrebet paa Taarbækfor
tet, var stjaalet fra Frederiksberg Brandvæsen. Den blev fundet igen ved
Staunings Palæ i Bellevue. Man mener, at de som CB-Betjente forklædte Sa—
botører har klædt sig om i Bellevuebadet, og at de rimeligvis har været
Badegæster, da det tyske Militær væltede ud gennem Dyrehaven paa vild
Jagt efter de formastelige Angribere, der havde villet røve noget af det
Sprængstof,, som oplagres i Taarbækfortet og maaske endda villet sprænge
Resten i Luften. En Række tyske Saarede er indlagt paa Lazarettet, Nye
landscej. De danske Tab menes ikke alvorlige.

Da man maa regne med, ati hvert Fald den nazistiske Presse og sagtens og—
saa Radiokommentatorerne vil forvandle den af dansk Politi fangede Røver-
bande til Frihedskæmpere, kan der være Grund til at gøre opmærksom paa,
at Fraun og Freddy for lang Tid siden er udstødt af kommunistisk Parti,
fordi de foretog Enkeltaktioner, og at de, siden de var med til at hævne
den i Vestre Fængsel dræbte Aage Nielsen, ikke hardeltaget i Frihedskam
pen, men derimod har sluttet sig til en regulær Røverbande, der bl.a. og
saa tæller fhv. Frikorpsfolk. Det drejer sig om ordinære Forbrydere, som
ingen har den fjerneste Grund til at holde Haanden over.

Der blev i Faar forøvet to politiske Drab i København, saaledes at Drabs
tallet (siden 23.August i Fjor) nu er oppe paa 77.

Som omtalt i svensk Radio i Aftes dræbte fire Revolvermænd Direktør,
Skrædermester I Rassendorff Bock, Østergade 26. Firmaet, som syr tyske
Uniformer, erstærkt bevogtet. Sabotører fjernede for nogen Tid siden tre
Maskinpistoler efter et Hold up, men der var een tilbage. I Gaar Formid
dag trængte fire bevæbnede Mænd ind i Bocks Kontor, og da han skød paa
en af dem, dræbte de ham. Drabet overværedes af nogle Repræsentanter og
en Murer. Man mener, at der foreligger dels Forsøg paa Vaabenrøveri, dels
Stikkerdrab, idet det viste sig, at Bock havde tysk Ausweis, Waffenschein
og tysk Pistol. Han har haft sin Gang paa Dagmarhus.

Derimod er den anden af de Dræbte efter alt at dømme Kommunist. Han hed
der Edvin Robert Andersen, og han dræbtes i sin Lejlighed Eigilsgade 18.
I. paa Islands Brygge, hvor han for Tiden boede alene, idet hans Kone og
to Børn er paa Landet. I Gaar havde Beoberne hørt Lyden af Skud, men den
kunde ikke lokaliseres. Noget senere opdagede Beboerne i Stuen, at der
var en Blodplet paa Væggen oppe ved Loftet. De allarmerede Politiet, der
sprængte Døren. Edwin Andersen fandtes død. Han laa over en Stol og hav
de to Skud i Hovedet og to i Underlivet. I Ljelighe.den fandtes ved Ran
sagning to Pistoler med Ammunition. Ingen har set Gerningsmændene.

Kaptajn Poul Sommer kører for Tiden i Bil med Nummeret K 19,402.

19.Juli begyndte Tyskerne at transportere alle Tropper i Vendsyssel til
Østfronten. De afløses af lettere saarede Soldater og Folk med legemlig
Defekt. Man ser endog Oukkelrygge i Hjørrings Gader. En Del af Tropperne
er 16 Aar, andre over 50, men Hovedparten er dog kampduelige Folk, der
blot er handicappede af Arm- eller Benskader. Alle de Invasionsforsvars
Tropper, som i de sidste Maaneder i haard Træning har lært det jydske
Terræn nøje at kende, er nu paa Vej til Østpreussen. Ogsaa Feidgendarme
net udskiftes. Det har ligget saa længe i Jylland, at det fra tysk Side
beskyldes for Fraternisering med Befolkningen. Det er tyndet ud blandtde
tyske Tropper langs hele Vestkysten helt ned til Esbjerg. I selve Esbjerg
er Tropperne ved at blive udskiftet. De nye kommer direkte fra Østfronten
og er kampvante Folk. Adskillige Landsbyer, som længe har haft Indkvar
tering, er nu kemisk fri for Tyskere. Befolkningen aander lettet op. Mo
ralen blandt de tyske Tropper har været den slettest tænkelige. De har
stjaalet som Ravne, specielt Cykler. Talrige Sommerhuse er plyndret.
Voldtægtsforsøg er stadigt almindelige. Dansk Politi har afsløret en tysk
Soldat som Gerningsmanden til fuldbyrdet Voldtægt under Anvendelse af
Kvælningsgreb overfor en 31 aarig Kvinde fra Skyhede ved Ulfborg.

En nøje Undersøgelse i Esbjerg har afsløret, at Tyskerne under Forhør an
vender “Forskrækkelsesgrammofonplader”. ~Det vil maaske erindres, at man
kort efter Anholdelsen af 21 unge Mennesker (under Folkestrejken) hørte
Skrig og Jamren fra Hotel Hafnia. Nu er 20 afde 21 løsladt. Den 21. sid
der endnu, sigtet for at have villet forlede tyske Soldater til Strejke
Bortset fra, at en ung Kvinde har faaet Lussinger, er ingen af de 20 ble
vet mishandlet, men de har alle hørt Skrig fra et Naboværelse under Af
høringerne. Det er derefter opklaret, at Tyskerne har Grammofonplader
med Skrig, Jamren og andre uhyggelige Lyde, muligt optaget i Torturkamre.
Disse Plader spilles for at gøre Delikventerne møre Man mener, at det
er disse Grammofonplader, som er Forklaringen paa, at man har hørt Skrig
fra et Hotel i Aalborg for nogen Tid siden. “Ørevidner” siger, at man al
drig har hørt noget saa uhyggeligt. I “Peters Kro” i Esbjerg er lignende
Plader anvendt allerede i Vinter. Der bør overalt gøres opmærksom paa,
at Folk ikke bør lade sig skræmme.

14,000 Patroner, som skulde anvendes til Nedskydning af Kreaturer, er
røvet fra Kvægtorvet i København 18/7 af unge, bevæbnede Mennesker, der
iblandt en ung Pige. 7

I Ringkøbing er arresteret en lille halv Snes Mand fra By og Omegn.
skerne hævder, at de har været i Besiddelse af Ammunitionslager.

Ty-

De tyske Troppetransporter sinkes fortsat af Jernbanesabotage. Natten til
i Gaar bortsprængtes et Par Meter Skinne i det sydgaaende Spor nær Bør
kop, umiddelbart bag et dansk Godstog. Et tysk Transporttog havde faaet
Maskinskade ved Løsning og var blevet overhalet af Godstoget. ... Samme
Dag sprang en Bombe under et Tog med tyske Tropper fra Viborgegnen. Eks—
plosionen skete ved Rindsholm. 80 cm Skinne bortsprængtes. Toget tog ma
teriel Skade, men kunde fortsætte.

To. danske Arbejdsmænd, Fr. Madsen og Chr.Westergaard fra Varde, prøvede
forleden et tysk Minefelts Effektivitet ved at kaste Træstykker ind paa
Terrænet. De saaredes begge alvorligt ved Eksplosionerne.
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Det er forbudt den danske Presse at omtale, at der paa Kalø Gods er af
sløret et Mindesmærke for den afdøde Ejer, den tyske Baron von Jenisch,
og at der er oprettet et Legat til hans Minde.

Det er nu fastslaaet, at den ved Jernbanesabotage nær Skanderborg dræbte
danske Frihedskæmper var den 19 aarige Elev i Horsens Statsskole Henning
Carlsen.

I et Communique fra det britiske Admiralitet meddeles: Danske Fiskefartø
jer sejler stadigt ind i de forbudte Omraader i Vesterhavet trods gentag
ne Advarsler. Tre af disse danske Fartøjer: “Helene Saksberg”, “Nova
Stella” og “Tut”, blev nylig standset af en britisk Patrouille. Alle tre
Skibe samt deres Besætninger blev ført til en britisk Havn.

Den hollandske Undergrundspresse har i den sidste Tid beskæftiget sig med
Spørgsmaalet om, hvadPatrioterne skal foretage sig i Tilfælde af tysk
Rømning før britisk Invasion. Hjemmefrontens Radio har bragt disse Be
tragtninger videre, da man rigtigt skønner, at de har Betydning ogsaa for
Danmark. Det betones, at det er enhver Hollænders Pligt at beskytte alt
det tekniske Materiale, som Tyskerne gerne vil have ødelagt efter den
brændte Jords Politik, eller som de kan tænkes at ville føre til Tysk
land. Der gives følgende Anvisninger’: Forsøg saavidt muligt at fordele,
alle Lagre og industrielt Udstyr paa saa mange forskellige Steder som mu
ligt, selv om det medfører Ulemper og Ekstraarbejde. Gør alt muligt for
at finde Gemmesteder til Køretøjer af enhver Art. Sørg for Forsvarsvaa
ben og øv Dem i at betjene dem. Der kan ikke gives detaillerede Anvisnin
ger paa at beskytte en Fabrik, fordi det vil være højst forskelligt i
hvert enkelt Tilfælde.

For at hindre Likvidering eller Tilfangetagelse af vigtige Personer hen
stilles det, at man iagttager følgende: 1) Ledere af vigtige Foretagender
maa under ingen Omstændigheder sove hjemme og helst aldrig mere end een
Nat hvert Sted 2) Ingen Arbejdsleder eller Ekspert bør begive sig til Ar
bejde, medmindre han er sikker paa, at der ikke er tysk Politi eller Mi
litær i Nærheden. Der bør være to Udgange i det Værelse, hvori han ophol
der sig 3) Udfør paa Arbejdspladserne kun nødvendig Arbejde og sørg for,
at ogsaa Arbejderne i givet Fald kan slippe bort 4) Fordel alt Personale
over saa stort et Omraade som muligt 5) Undgaa for enhver Pris at have
alle Eksperter i et Foretagende samlet paa eet Sted 6) Følg iøvrigt de
Raad og Anvisninger, som udstedes af den allierede Overkommando eller Ek
silregeringen.

Den danske illegale Presse vil om kort Tid fra Frihedsraadet modtage In
strukser af lignende Art, rettet til hver enkelt Dansker.

Redaktør Blytgen Petersen, Nationaltidendes Londonkorrespondent og Redak
tør af “Frit Danmark” i London, har besøgt det sønderskudte Caen.

Det beslaglagte svenske Fartøj “Dana” er nu frigivet af Gestapo i Køben
havn og med egen Besætning ankommet til Malmø.

Overfor de udenlandske Korrespondenter i Berlin har den tyske Regering
erklæret, at den franske Modstandsbevægelse ikke kan behandles som regu
lær Del af Invasionshæren. Man betegner dem som “de Gaule-Terrorister” og
siger, at det er uden Betydning, om de bærer en Slags Uniform eller ej.
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De falder tyske Soldater i Ryggen, skyder fra Skjolesteder paa ensomme
tyske Cyklister, angriber tyske Motorkøretøjer, lægger Miner ud mod tyske
Vogne, dræber deres Besætninger, overhælder Vognene med Benzin og sætter
Ild paa dem, sniger sig ind paa tyske Vagtposter og skyder dem med ameri
kanske Maskinpistoler. Dette er, siger man i Berlin, i Modstrid med den
tysk-franske Vaabenstilstandsoverenskomst, og mod Vold maa Vold anvend
Kampen mod disse Terrorister er haard og farlig. De slaas, naar de kommer
i Knibe, til sidste Patron.

0STFRONTEB: Storoffensiven paa østfronten har atter skiftet Brændpunkter.
Mens det er lykkedes Tyskerne at sinke det russiske Fremstød direkte mod
østpreussen noget, har Russerne nu slaaet til længst mod Nord og længst
mod Syd. Det nordlige Fremstød har ført til et 40 km bredt Gennembrud ind
i Letland, rettet direkte mod Riga. De tyske Linier løbes over Ende over
alt. Den sydlige Offensiv retter sig mod Lemberg. 5 tyske Divisioner er
omringet Syd for Brody. Deres Stilling er haabløs. Flere vigtige Veje til
Lemberg •beherskes allerede af Russerne. Endnu en tysk General, Johan For
dner, har overgivet sig med de overlevende af sin Styrke. De forreste
russiske Tropper staar 14 km fra Lemberg.

Alle vaabenføre Lettere er kaldt under yaaben. Tropperne er imidlertid
ikke meget værd. Dels unddrager Letterne sig i storUdstrækning Indkaldel
serne ved at flygte ind i Skovene og slutte sig til Partisanernes “grønne
Legion”, og dels overgiver de sig ved første Lejlighed til Russerne.

VESTFRONTEN: Rommels Styrker er kommet i en meget alvorlig Situation ef
ter det store allierede Gennembrud. Den tyske Marskal havde ventet Offen
siven Vest for Orne og havde koncentreret alle sine Panserstyrker i dette
Afsnit. I Stedet stødte Montgommery frem øst for Orne i Retning mod Midt-
frankrig, hvorved Rommels Fejldisposition blev skæbnessvanger. Hans Pan
sertropper Vest for Orne trues nu i Ryggen af den allierede Panserkile,
og et Tilbagetog fra de Højdestillinger, Tyskerne her holder, er meget
vanskeligt. Fire allierede Panserdivisioner er brudt ud af Brohovedet, og
de staar nu nærmere Paris end Hovedparten af de tyske Pansertropper. Si
tuationen er den alvorligste for Tyskerne siden Invasionsdagen. Alle de
Tanks, som kan skrabes sammen, sættes ind for at dæmme op for Fremstødet.
Panservogne hentes lige fra Reparationsværkstederne, og mange af dem kø
rer paa de bare Fælge. Fra uofficiel tysk Side opgøres de tyske Tab af
Tanks siden Invasionsdagen til 670.

QUISLINGREGERING I BELGIEN: I Belgien arbejder man nu paa at faa oprettet
en Quislingregering. Naar det ikke er sket før, skyldes det udelukkende
den tidligere Militærguvernør, General von Falkenhausen, der var klar 0-
ver, at en Regering under Rexisten Leon Degrelle vilde betyde Urolighe
der. Nu, da Falkenhausen er afskediget, er Vejen fri, og SS-Førerne nærer
ikke sannie Betænkeligheder. Før Dannelsen af Regering forlanges fra tysk
Side Oprettelsen af et belgisk Schalburgkorps til Gennemførelse af Ro og
Orden....

TAB AF FELTMARSKALLER. Generalfeltmarskal von Kluge fejrer i disse Dage
4Aaret for sin høje Udnævnelse. Han og Keitel er de eneste, der er tilba
ge af de dengang udnævnte Feltmarskaller. Blandt Tysklands arbejdsløse
Feltmarskaller, som er i Unaade hos Føreren, skal nævnes: von Bock, von
Brauschitz, von Leeb, von List, von Litzmannstadt og von Rundstedt. von
Reichenau omkom som bekendt “efter et Slagtilfælde”.
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LUFTKRIGEN: MUnchen har paany været ude for et meget haardt Luftangreb
fra Syd og fra Vest. Efter Angrebet rasede Braridene i Byen, men Brandvæs
net maatte snart indstille Arbejdet, da man manglede Benzin til Motor
sprøjterne. De brændende Kvarterer afspærredes, og Husene fik. Lov at
brænde ned.

LANDMÆND I DEN TYSKE HIER har i en Række Tilfælde i disse Dage faaet Be
sked paa, at den lokale Kredsbondefører har overtaget deres Gaard og ind
sat en betroet Mand, der skal paatage sig at faa mere ud af Gaarden, end
den gav, før den Ejer blev indkaldt. Hans Hustru tvinges til at blive og
maa i mange Tilfælde arbejde som Pige for den ny Forpagter.

PARTIFUNKTIONIERER er i stort Tal forsvundet fra østpreussen. Gauleiter
Koch er ikke set i 14 Dage, og Partiuniformer mangler ganske i Gadebille—
det i Kønigsberg.

CITAT AF EN HITLERTALE(fra 1940): Ude~n Luftvaabnets Indsats vilde selv
Hærens Tapperhed være forgæves

GOEBBELS OG DET TYSKE SPROG: En Tysker sagde forleden i London Radio:
Propagandaministeren har behandlet det tyske Sprog, som om det var et
Protektorat.

KRIGSFANGERS HUSTRUER fratages nu i Tyskland det saakaldte “Lægekort”,
der sikrer dem Hjælp under Sygdom. Begrundelsen er den, at Manden ikke
mere er aktiv Soldat. Det betydes dem, at de atter kan sikre sig Læge
hjælp ved at tage Plads i en Fabrik....

Det har blandt tyske Flyvere vakt stor Opsigt, at en kendt Jagerflyver,
Løjtnant BUrgermeister, er blevet anklaget for Fejghed overfor Fjenden.
Han kom med fire Maskiner udfor 40 Mustangs, og gav i Radioen følgende
Ordre: Achtung Viel Indianer Verreise, Verreise (Pas paa~ Mange India
nere. Glid Glid~) Derpaa forsvandt han med sin “Staffel” ind i et Sky
dække. Marskal Goering har personlig ladet ham anklage. Man mener, at det
især er Udtrykket “verreis&’ - meget populært og anvendt af tyske Flyvere
- der har ophidset Marskallen. I Anklageskriftet hedder det, at BUrger

meister har “populariseret” den Handling at flygte. Af Hensyn til Krigs—
førelsen skal han under Sagen fortsætte som Flyver. SLUT.

Skønt man skulde tro, vore Venner havde andet at tænke
paa i disse Dage, er der Tegn til forøget Interesse for
mf—NIN. En halv Snes Abonnenter har meddelt, at Breve
ne med Inf.-NN for 19/7 kom i Postvæsnets “Beskadigel—
seskonvolutter”. I de fleste Tilfælde var nederste ven
stre Hjørne afrevet, saa man kunde se, hvad Indholdet
var. Breve, der var stemplet paa forskellige Posthuse
til forskellig Tid, var beskadiget paa same Maade. En
Undersøgelse har vist, at det danske Postvæsen ikke har
noget med Beskadigelserne at gøre. Man benægter, at der
er tysk Censur, og i saa Fald er det Nazistikkere paa
Posthusene, som er paa Færde. Sikkerhedsforholdsregler
sinkede allerede i Gaar Posten, dog ikke til Udlandet
og til en Del særligt vigtige Abonnenter. Der er alle
rede opgivet os en Del nye Adresser. Føler man sig uro
lig, bør man skifte Adresse. Privatpersoner, som faar
dette tilsendt uden at have Kontakt med os, maa dog
kunde henvise til, at de ikke kan have Ansvar for, hvad
man finder paa at sende dem:

Der var endnu i Formiddag ikke i Københ’avn Tegn til, at Opstandsforsøget
i Tyskland havde faaet Virkninger blandt Tyskerne her. De tyske Politi
patrouiller har imidlertid faaet Maskingeværer med paa Lastbilerne, saa
man synes forberedt paa et og andet. Det erfares i tyske Kredse, at Ef
terretningen om, at Keitel er med blandt Hitlers Modstandere fremfor alt
andet har rystet Nazikredse. Man er fuldt ud klar over, hvad selv en mis
lykket Revolte vil betyde for Moralen i Hæren, naar saa fremtrædende en
Person er med.

Attentatforsøget mod Hitler synes at have fundet Sted allerede Onsdag og
ikke Torsdag, som den officielle Meddelelse siger. Man har antagelig fun
det det mere heroisk, hvis Føreren talte umiddelbart efter Attentatet
Bomben var anbragt i selve Hitlers Arbejdsværelse. Medlemmer af Hitlers
egen Livvagt er mellem de arresterede. Den har tidligere været impliceret
i Anslag mod Hitlers Liv, oplyses det nu. I 1943 affyrede en SS—Ober—
sturmbannführer i Livgarden flere Revolverskud mos Føreren-som slap u
skadt. Gerningsmanden blev dengang henrettet i Hemmelighed. Man finder
det iøvrigt i tyske Kredse paafaldende, at der blandt de Sa.arede ikke er
een eneste Person, som er knyttet til Waffen SS.

Skulde der, før Posten afsendes, indløbe yderligere Nyt fra Tyskland,
meddeles det som “Sidste’1. Meddelelser, som har været gengivet i svensk
og engelsk Radio betragtes som saakendt, at vi ikke her bringer dem. Si
tuationen udvikler sig jo iøvrigt Time for Time. Den i Radio stadigt ci
terede Soldatersender Calais-Atlantic Kutzwellensender kan tages paa en
Bølgelængde omkring 30. Den sender engelsk, fransk og tysk Dansemusik
mellem Nyhederne. Da den maa betragtes som de revolterende Tyskeres ene
ste Meddelelsesmiddel, bør man aflytte den.

For første Gang siden 1939 beskyder fjendtligt Artilleri ny tysk Omraade.
Russerne staar kun 15 Kilometer fra den østprøjsiske Grænse, og deres Ar
tilleri hamrer mod Nøglestillinger i det tyske Forsvarssystem i det gamle
Rigsomraade - Fæstninger fra før den russisk-tyske Krigs Begyndelse. Rus
serne harerobrét Augostovo, 15 km fra Grænsen. Forstærkninger, som er
lovet de haardt trængte tyske Styrker, er ikke ankommet. Brest Litovsk og
Lemberg er i yderste Fare for at gaa tabt for Tyskerne. Den ene Forbin—
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delse til Warszawa efter den anden afskæres. Russerne nærmer sigRawa Ru—
ska, en Station paa Banen Lemberg-Warszawa. Tyskerne har givet Ordre til,
at Rawa Ruska skal holdes til sidste Mand.

Blandt de Fanger, som i de sidste Dage er ført til Tyskland, er dødsdøm
te danske Patrioter. Man mener, at Tyskerne har opgivet at eksekvere dis
se Dødsdomme.

For nogle Dage siden har man i Skern set døvstumme Soldater i tyske Uni
former - af gode Grunde aner man ikke, om de er Tyskere eller Russere el
ler noget tredje. De passiarer paa Døvstummesprog. Hvilke Opgaver, der er
betroet dem, vides ikke. Flere Landes Hære bruger Blinde som Soldater i
Luftforsvaret, fordi deres stærkt udviklede Høresans gør dem bedre egne
de til at betjene Lytteapparaterne - men hvilken Opgave man kan give døve
Soldater, er i hvert Fald os en Gaade.

Alene til Viborg Banegaard er der anmeldt 20 Transporttog, alle i Ret
ning Nord-Syd. Det tynder Dag for Dag ud i de tyske Styrker. i Danmark-
Norge.

Den 36 aarige Københavner Gunner de Hemmer Hemmetved er i Gaar Formiddag
blevet illegalt henrettet i Tokkekøb Hegn. Politiet har indregistreret
Sagen som Stikkerdrab. Gunnar de Hemmer Hemmetved har været Medarbejder
ved “Arbejderbladet”, men stod nu “Fædrelandet” nærmere. Han var for et
Par Aar siden indblandet i en Sag om Tyveri af en Revolver paa “Fædrelan
det”s Kontor. Henrettelsen foregik Klokken 11,30 i Gaar. Spadserende hør
te fire Skud og saa en sort Vogn med K—Numerplader (benzindreven) suse ud
af Skoven og sætte Kurs mod København. Det er til Politiet oplyst, at Bi
len havde et femcifret Numer, og at de to første Cifre var 42. Indtil
Genkendelse i Formiddag fandt Sted, var man tilbøjelig til at mene, at
det var en af Gestapos Mordbiler, som havde været i Tokkekøb Hegn. Da
Hemmetved kan have optraadt under andet Navn, gives her et Par karakteri
stiske Træk fra det Signalement, som udsendtes i Gaar: Middelhøj, brun
ligt Haar, høj Pande. Bat~ Lærredsjakke med tre store, paasyede Lommer.
Paa den ene Haand Guldring med sort Sten, paa den anden Sølvring med Kul—
le, fattet af Klo.

Tyske Marinesoldater forhaanede 19/7 i Tivoli de danske Farver. De sejle
de i de smaa “Motorbaade” i Søen, da en af dem fandt paa at rive Dane
brogsflaget agter ned og kaste det i Baadens Bund. De andre fulgte hans
Eksempel. Gernersgadevagten tilkaldtes, men kom forsent.

24 Schalburgmænd med 1 “Officer” marcherede tidligt i Gaar Morges gennem
København til Hovedbanegaarden for at rejse til Ringsted.

En beruset Marinevægter fra Korsør har under Besøg hos Familen i Nykøbing
F, hvor hans Mor bor, i beruset Tilstand skudt efter flere Mennesker. Han
blev anholdt, afleveret til Tyskerne og af dem løsladt igen.

SIERMELDING: Hilsen til Andreas, Harry, Asger og Torben fra Assistenten.

Statens civile Luftværn har meddelt Horne-Asdal Sogneraad, der ikke vil
modtage Skrivelse-r i fremmed Sprog, at den Skrivelse, Raadet har faaet,
handler om det uønskelige i, at Luftværnets Lokaler beslaglægges. Det har

vist sig nødvendigt, at danske Myndigheder har den Slags Erklæringer i
Originalsproget, ellers nytter Protest overfor Værnemagten ikke. Skrivel
sen slutter “Det kan formentligt ikke være Sogneraadet ubekendt, at Luft
værnet iøvrigt fører sin Korrespondance paa Dansk.

Kirkens Front har bedt os meddele, at man intet har at gøre med et Oplag
af Tidsskriftet “Kontakt med Verden”, der er udkommet med Paaskriften
“Udsendt af Kirkens Front”.

Royal Airforce har gjort den hollandkse Undergrundsbevægelse en uvurder
lig Tjeneste. Begivenheden fandt Sted allerede i Apeil, men har været
holdt hemmelig indtil nu. Efter at Gestapo i Holland havde samlet alle
hollandske Pas og Kort til en Kontrol, hvorunder man sammenlignede dem
med Kartoteker over illegale Personer, badHollænderne RAF om at tilin
tetgøre den Bygning i Haag, hvori Papirer over 9 Millioner Personer nu
befandt sig. Man maatte helst ikke beskadige de omliggende Bygninger. Sa
botage var umulig. Wingkommander R NBateson, der bagefter fik distingui
shed service order, paatog sog Opgaven og startede med en Eskadrille paa
seks Mosquitos, der hver havde Bombelast paa 1000 kg. Forud var Kort over
Haag og Luftfotografier studeret nøje. Man angreb fra en Retning, saa e—
ventuelle Forbiere vilde ramme nogle tys~ke Barakker bag Gestapobygningen.
I første Omgang fløj Maskinerne vild i Lavflyvning et Par Meter over
Skorstenene. De gik saa op til 6000 Meters Højde, orienterede sig og dyk
kede direkte ned paa Bygningen trods rasende Luftværnsild. Kun to Bomber
ramte ved Siden af - i de tyske Barakker Bygningen brændte, og hele Kar
toteksmaterialet gik tabt for Tyskerne.

Københavnerne stiller sikker gerne Dagmarhus, Shellhuset og Frimurerlogen
til Disposition for wingkommander R N Bateson og hans Folk....

Der klages fra Stockholm over, at kun de Blade, som er repræsenteret der
oppe, sender Eksemplarer regelmæssigt over Sundet. Bortset fra Land og
Folk, De frie Danske, Frit Danmark, Hjemmefronten, S.E., og Dansk Presse
savner man illegale Blade. Der bør sørges for en fast Forsendelsesordning
ogsaa af de øvrige Blade. Samtidigopfordres der indtrængende til at sende
alle Oplysninger om Stikkere til Sverige, hvor et meget stort Anti-Stik
kerarbejde udføres, saaledes at man har Kartoteket over Stikkere og Na
zister fikst og færdigt, den Dag, der skal regnes af. At Materiale, som
sendes over, skal være korrekt, siger sig selv. Stoffet tils~tilles 5 3.

SLUT.

46 47



22.Juli 1944 INFORMATION NR. 230 I NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 195.

Nazisterne har i Gaar dræbt en kendt Mand i Dansk Samling, Kordegn Asbo
fra Helligaandskirken. Han blev skudt ned paa Kordegnekontoret i Naboløs
af to Mænd, der sparkede Døren op, tvang to tilstedeværende af Menigheden
til Side og dræbte Asbo med en Serie Revolverskud. Asbo har været Folke
tingskandidat for Dansk Samling. For kort Tid siden sad han anholdt hos
GESTAPO sammen med Kirkens Præst. Der bevistes intet imod ham, men hans
Navn er altsaa blevet ført paa Listen over eventuelle Ofre for de saa
kaldte Clearingmord-i dette Tilfælde maa Mordet betragtes som Hævn for
den illegalt henrettede Gunnar de Hemmer Hemmetved.

Om de Hemmer Hemmetved kan følgende Oplysninger gives: Under Navnet Eisen
har Hemmetved, der havde Papirer som Landbrugskandidat Henry E Petersen,
arbejdet indenfor illegale Kredse i længere Tid. Bl.a. har han befundet
sig i Periferien af “Hjemmefronten”. Eisen, der jo havde været Medarbej
der ved Arbejderbladet før Krigen, var ikke mistænkt. Han hævdede, at han
distribuerede illegale Blade. Han har bestilt Partier paa optil 5000, men
dog aldrig faaet saa mange. I hans Lejlighed er efter hans Død fundet et
helt Lager af uekspederet illegal Post. Eisen “overlevede” Aktionen mod
Hjemmefronten, men havde ingen Kontakt med de overlevende. Han “overleve
de” endnu en Aktion mod en Bladgruppe. Under Folkestrejken var han særde
les aktiv. Han er set ved det brændende Nazi-Partikontor, bevæbnet og
meget talende. Han opfordrede Demonstr~nterne til at skyde paa Tyskerne.
Eisens sidste Bedrift blev Frokosten hos Osvar Davidsen, hvor GESTAPO i
Ildkamp overmandede otte Patrioter. Eisen undsiap ved at springe over
Rækværket. Man mente, at de otte havde talt saa højt, at en Stikker hav
de kunnet høre dem, men denne Forklaring stammer fra Eisen. Politiet næ
rer den Anskuelse, at Patrioter har fundet, at der skete for mange Mirak
ler med Eisen, og at man derfor tog sig for at kige ham nærmere i Papi
rerne. Han anses af Politiet for en af de farligste Stikkere og Provoka
tører, man har været ude for.

Nyligt Løsladte fra Vestre Fængsel fortæller, at man under Folkestrejken,
da Fangerne blev behandlet ekstra haardt, oplevede noget uhyggeligt, som
paa barok Maade forvandledes til Tragikomedie. Den Dag, da der blev luk
ket for Vand, Gas og Lys, hørte man fra Fængselsgaarden Klangen af Spa
der. Tyskerne gravede en stor Grav. Nogen Tid efter blev de mandlige Fan
ger kommanderet ud af Cellerne og under Bevogtning ført ud i Gaarden og
hen til Graven. Over den var lagt nogle solide Planker. Et)iold kommande—
re~es ud paa Plankerne. Fangerne gik derud, blege og sammer~bidte, sikre
paa, at nu skulde de skydes. Den næste tyske Ordre afslørede imidlertid,
at Graven var en - Latrin Vandmangelen havde gjort Fængslets Toiletter
ubrugelige~ Situationen blev yderligere Barok, da det viste sig, at flere
kvindelige Fanger havde Udsigt til Sceneriet. Kvindelatter besvaredes af
Tyskerne med Skud~

De tyske Tropper i København synes at have bevaret Ro og Disciplin under
de tyske Militæruroligheder. Der er dog indtruffet to endnu uopkiarede
Episoder, som kan sættes i Forbindelse med indre tysk Uro i Garnisonen:

IGaar nedbrændte en Annexbygning til Foldfolkskasernen, Rødevej i Rødov
re. Her var 50 tyske Soldater indkvarteret. Branden, hvis Aarsag er u
kendt, var meget voldsom. Mindst een tysk Soldat ligger indebrændt i Byg
ningens Ruiner.
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En stor tysk Wehrmachtsbil, der blev prøvekørt paa Lyngbyvej, blev røvet
af revolverbevæbnede, civilklædte Mænd. I dette Tilfældeer Gerningsmænde
ne dog sikkert danske Sabotører.

Afvæbning af danske Politibetjente er begyndt igen. I Nat er fem Politi
folk blevet afvæbnet. To blev holdtop ved Rahbeks Alle, to paa Østergade
og een ved Radiohuset. Han blev truet til at gaa over i Forums Ruiner,
hvor man fratog ham en Del af hans Uniform ogsaa. Gerningsmændene har be
handlet Politimændene yderst overlegent og haanende, og man mener derfor,
det er Nazister, som er paa Færde. Skulde der mod Forventning være Tale
om uorganiseret Aktion fra anden Side, bedes enhver, som har Muligheder
derfor, stoppe disse Folk, Der kan anrettes ubodelig Skade.

Fra Sabotagevagter ved Dansk Bakelitindustri og Valseværket paa Palermo-
vej er røvet ialt 7 Pistoler med Ammunition.

Direktøren for Simonsen & Weel, Ole Lippmann, er med sin Familie rejst
til Sverige. Det var hos ham, Gestapo i sin Tid tog et spædt Barn som
Gidsel, og senere har maskinpistolbevæbnede Mænd holdt Razzia i Forret
ningen paa Købmagergade.

Især i Sønderjylland viste Tyskerne stærke Tegn til Nervøsitet efter At
tentatet paa Hitler. Kl 4,30 den 21. meedelteSønderborgs Kommandant saa
ledes Byens Borgmester og Politimester, at han paa egen Haand forbød Ud
skænkning af stærke Drikke og beordrede Biograferne lukket. Ethvert Til
løb til Uro og Demonstration vilde blive slaaet ned med haard Haand. Ty
ske Patrouiller vilde blive forstærket. Fra dansk Side svaredes, at jo
flere ekstraordinære Foranstaltninger, jo mere Uro. Kommandanten frafaldt
saa Kravet om Biograferne og tillod øludskænkning. Redaktør Roth fra
Nordschleswigsche Zeitung overværede i Uniform som Tidsfrivillig Samtalen
og tog med Heil og Hælesmeld det hele til Efterretning paa den tyske Fol—
kegruppes Vegne. Han var tydeligt nervøs. Hjemmetyskerne i Sønderjylland
ved, at Klokken er ved at slaa 12, og at de snart skal staa til Regnskab
for Landsforræderi.

Jernbanesabotagen i Jylland fortsætter. Paa Jernbanelinjen mellem Spar-
kjær og Stoholm nær Viborg blev tre Jernbanearbejdere 20 Juli tidligt om
Morgenen holdt op af fire revolverbevæbnede Mænd, som førte dem bort fra
Linjen. Der blev lagt Sprængbomber, som eksploderede under et Tog med 900
tyske Soldater fra Skive. I Viborg skulde yderligere 650 have været med.
Sidste Vogn afsporedes, og fire Meter Skinne forsvandt. Mellem Randers og
Bjerregrav eksploderede en Bombe Kl 19,30 den 20.ds. under et Transport-
tog. Lokomotivet blev beskadiget, og Vognene fik Ruder knust.

DNSAPs Landsieder, Jes Asmussen, blev i Forgaars fanget af Frederiksberg
Politi, da han i døddrukken Tilstand med sin Vogn, K 3183, kom kørende i
stærk Fart ad Roskildevej. En Radiovogn overhalede hans. Det viste sig,
at Jes Asmussen var knyttet til det tyske Gesandtskab, saaledes at dansk
Politi ikke kunde beholde ham. Han blev af tysk Politi baaret ind i Ka
stellet.

Tyskerne har i Aalborg arresteret en af deres egne Hjælpere, Frithiof
Jensen, en berygtet Storleverandør og Entreprenør. Han sigtes for Bedra
geri. Man venter, ham løsladt, da han tillige er knyttet til GESTAPO. Fri
thiof Jensen er kendt for een Gang hver Uge at køre til København i egen

Bil. Han er identisk med Nationaltidendes tidligere Underdirektør, der
1940 blev afskediget som Stikker. Han forsøgte at hævne sig paa senere
afdøde Einar Boesgaard ved i det franske Gesandtskab at angive ham som
tysk Spion paa et Tidspunkt, da Boesgaard befandt sig paa Rejse til Pa
ris. Det lykkedes Boesgaards Kolleger at stoppe ham ved Grænsen fra Bel
gien, saaledes at Anmeldelsen kunde afsløres som falsk, før Boesgaard
kom ind i Frankrig. Jensens Motiv var, at Boesgaard havde opdaget, at han
havde siddet i Tugthus i Tyskland for Falskmøntneri. Han afskedigedes
derefter paa graat Papir fra Nationaltidende. Jensen er født i Wien (Fa
deren dansk) I dansk Presse gjorde han Karrieren fra Arbejdsmand i Ste
reotypien til Driftsleder og Underdirektør. Han var teknisk dygtig, men
Handicappet af Upaalidelighed og Lystløgneri. Officielt var han indtil
for 2 Aar siden Antinazist.

Arbejderne hos B & W har meddelt, at de ikke oftere reagerer for Telefon-
bomber og ikke ønsker at faa at vide, naar der slaas Telefonalarm.

Det meddeles fra kompetent Sted, at KB Martinsen ogEinar Jørgensen ikke
har opnaaet nogen Tilladelse til at holde Møde i Rigsdagens Fællessal paa
næste Søndag, saaledes som KB Martinsen i sin Tale i Brønderslev bebude
de det.

Moskva Radio bragte i Gaar i sin tyske Udsendelse Beretningen om, hvorle
des der paa Sort Børs i Nordtyskland gives 5 Mark for een dansk Krone.
Hertil kan føjes, at mans den officielle Kurs i Schweiz er 100 Mk lig
172 Swfrc. saa handles Marken uofficielt til 4pCt af den officielle Note
ring. Siden 2l.ds. har der ikke været officiel Notering af Rigsmark paa
ZUrich Børs, idet der overhovedet ikke findes Købere til Mark.

SÆRMELDING: Hilsen til Thomas, Lydia, Gunnar, Viggo og Agnes.

Den svenske militære Overkomando har forbudt Fremlæggelsen af yderligt
gaaende Blade i officers- og Mandskabsmesser. Forbudet berører ikke den
enkeltes Ret til at abonnere. Aarsagen er den, at det tyskvenlige og
tyskfinansierede Dagsposten i længere Tid har sendt Gratiseksemplarer til
al le Offi cersmes ser.

Moskva Radio bebudede i Nat den danske Generalstrejkes Genc$~ptagelse.

Der er i den sidste Tid forekoninet talrige Selvmord blandt de purunge Ty
skere, som sættes ind ved Flakbatterierne. (15-16 aarige) Der er derfor
indført Lettelser i Anmeldelsesreglerne. Man behøver ikke mere en Kreds
lægeattest. Kammeraters Udsagn gælder alene som Bevismateriale overfor
Myndighederne.

OPSTANDEN I TYSKLAND: Til Trods for kraftig Indsats er det ikke lykkedes
Himmler at kvæle Kuppet mod Hitler endnu, men Situationen er uklar. Der
er Uroligheder i en Del tyske Byer, og Tanks fra Partiets gamle Motor-
korps er sat ind til Gadepatrouillering sine Steder. I tyske Officers
kredse regner man med, at Udviklingen vil fortsætte, saaledes at nye Ge
ner.aler paa Grund af den uheldige Udvikling paa Fronterne vil slutte sig
til. Virkningen bliver antagelig først og fremmest en Fremskyndelse af
det militære Sammenbrud. Alle militære Ordrer maa i disse Døgn efterprø
ves, ingen ved, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert! At Hitler er
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rede til at tage Konsekvenserne, fremgaar afden Kendsgerning, at han paa
Flyvepladsen Lechfeld ved Augsburg har en stor Messerschmidt 264 staaen- givelse. Den tyske Officersgruppe i Moskva er meget aktiv og synes at have Forbindelse med de oprørske tyske Officerer.
de parat med fyldte Tanke. Den skal føres af Piloten Oberst Paul Folcke.
Maskinen foretog i Fjor non stop-Flyvning til Japan. Den kan tilbagelæg—
ge 10,000 km uden Mellemlanding. GESTAPO har foretaget en lang Række Ar— Specielt: Der gøres opmærksom paa, at det er illoyalt at sælge Bøger frade illegale Forlag til Underpris. Pengene gaar til nødvendige Formaal,
restationer af Officerer. Den illegale tyske Steder opfordrer Officerer— og Priserne bør overholdes
ne til at yde Modstand ved Arrestation. Den siger, at Hitler ved, at han SLUT.
har 80 pCt af Officererne imod sig. Mange Officerer er flygtet eller gaa
et under Jorden. Blandt forsvundne Officerer kan nævnes: General Sdhweig—
hard, Generalløjtnant von Greiffenberg, Oberst Greve von Kirschbach og
Admiral Schniewindt, der er i skarp Opposition til Dønitz og afskediget
af ham. Det dementeres af den illegale Sender, at Generaloberst Beck
skulde have ledet Kuppet. Han afskedigedes Februar 1938 og har staaet paa
Himmlers private sorte Liste. Han er skudt. Med Kuppet har han intet haft
at gøre. Saavidt man kan se, er de virkelige Ledere von Rundstedt, Hal-
der, von Bock og von Brauschitz-von Falkenhausen, altsaa Tysklands mest
indsigtsfulde Generaler, der Gang paa Gang har advaret Føreren mod hans
Amatørstrategi. Kuppet var arrangeret paa den Maade, at General af Artil
leriet, Generalkvartermester Eugen MUller med Mandskab, han kunde stole
paa, besatte Hærens Overkomandos Bygning i Berlin. Over Fjernskriversy
stemet blev derpaa udsendt en Række Proklamationer og Befalinger, hvori
det hed, at Føreren var haardt saaret, og at man maatte regne med hans
Død. Derfor skulde alle vigtige Bygninger besættes af Militæret, saaledes
alle offentlige Bygninger i Berlin (Militæret i København var rede til at
besætte Dagmarhus, da det opklaredes, atOrdren var falsk~) En Major Rie
mann fra Divisionen Gross-Deutschland ringede imidlertid til Goebbels,
inden han lod Berlins Bygninger besætte, og Goebbels forklarede, at Føre
ren i k k e var saaret. Derpaa slog Goebbels Alarm. Oprørerne havde fan
get Berlins Kommandant, General Zeitzler, Chefen for Generalstaben. De
holder han endnu arresteret, ligesom de endnu holder Generalkommandoens
Bygning, som belejres af SS. Den ny Generalstabschef, Guderian, arbejder
i WehrmachtsfUhrungsstab. I Førerens nærmeste Omgivelser er foretaget
talrige Arrestationer. Chefen for Livvagten skal for SS Domstol, Komman
danten i Førerhovedkvarteret, General Wilhelm Thomas er sat i Spandau
fængslet og afløst af den Mand, der befriede Mussolini. Ogsaa Adjudanten,
Oberstløjtnant Harald Seldte, er afsat. 50 af Himmiers mest betroede Folk
danner en særlig Garde indenfor Livvagten. Chefen for Kupfolkenes militæ
re Operationer er Major Fritz Amay, en Svoger til von Brauzchitz. Kupfol
kenes Ordrer er blevet fulgt mange Steder. For at nedk~npe Opstanden har
Goering indsat en særlig Afdeling af Luftvaabnet til “indre Brug”. Dette
har vakt vildt Raseri, især paa Vestfronten, hvor Soldaterne mangler Fly
verhjælp. Tyske Flyvere har bombet deres egne Tropper i Neuherberg ved.
MUnchen, men det hævdes, at Bomberne ikke ramte. SS-Tropper har overalt,
undtagen i Neuherberg, besat Ammunitionslagrene. Endnu i Formiddag var
Oprørerne i Besiddelse af Radiostationen i Frankfurt am Main. Den hævde
de, àt Opstanden bredte sig, og at Tropper var paa Vej hjem fra østfron
ten.

0STFRONTEN: Alle tyske Reserver kastes ind for at stoppe et nyt Hul i
Fronten øst for Bialystock, en alvorlig Trusel mod østpreussen. Fra Kau
nas forsætter de russiske Hære mod Tilsit. Tyskerne i Nord har kun For—
bindelse ad een eneste, smalsporet Bane over Tilsit. Der k~ipes i Lem—
bergs Forstæder. Banen Lemberg—Krakau er truet. Russerne er gaaet over
Bug endnu et Sted ved Brest Litovsk. Al Forbindelse med de fem indeslut
tede Divisioner er ophørt. Man mener, de forhandler med Russerne om Over—
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En ung Nazipige, Kirsten Skafte-Møller, Datter af Kontorfuidmægtig i Kø
benhavns Magistrat, S-M-, Høveltevang, er Lørdag fundet død i Ravnsholt
Skov. Liget laa udstrakt i en Skovtykning. Der var mørke Pletter paa Hal
sen. Kirsten Skafte-Møller dyrkede intime Forbindelser med Høvelte—Lej
rens SS—Folk, og man søger Gerningsmændene i Lejren. Himmelstrup leder
Undersøgelserne. Kirsten Skafte-Møller har arbejdet for Tyskerne baade
herhjemme og i Tyskland. Hun skulde om kort Tid tiltræde en Stilling som
Kontordame paa SchwinemUnde Zeitung. Det er Politiets Teori, at der fore
ligger Jalousidrama.

politibetjent Marker, der formylig var genindtraadt i Nordre Birks Poli
ti efter i nogen Tid at have opholdt sig i Sverige, blev Lørdag Aften ar
resteret i sit Hjem, Fredensvej i i Charlottenlund. Gestapobilen kørte
nordpaa med ham-altsaa enten paa Vej til et Mordsted eller til en Særaf—
deling, der beskæftiger sig med Kystpoliti-Forhold. Paa Strandvejen ved
Høje Skodsborg kastede Marker sig over Chaufføren med det Resultat, at
Gestapobilen kørte mod en Lygtepæl. Marker undslap og flygtede mod Sko
ven, men ramtes i Skovbrynet af flere Skud. Han saaredes meget alvorligt.
Chaufføren paa en tilkaldt Falck-Ambulance blev af Gestapofolkene tvunget
til at køre til Feltiazarettet paa Nyelandsvej. Det er meddelt dansk Po
liti, at Markers Tilstand er alvorlig.

De mystiske Episoder paa tyske Kaserner i Danmark fortsættes. Natten til
21/7 nedbrændte den ene Fløj af Kasernen i Viborg. En tysk Soldat omkom,
og en Del Tøj, Fodtøj og Ammunition gik tabt. Brandenudbrød under et
større Drikkegilde.

Paa Sølund i Skanderborg (Aandssvageanstalten, hvis Beboere har skiftet
Nationalitet) har de Menige højlydt protesteret imod en Officersfest. De
sendte en Deputation ind til de drikkende og larmende Officerer. Den kræ
vede, at enten skulde Festen afbrydes, eller ogsaa skulde Soldaterne have
noget med~ Det er os, der trækker Læsset sagde de. “Revolten” endte med,
at Officererne gav Soldaterne øl

Statsbanerne har meddelt Tyskerne, at man ikke for Tiden kan sende Jern—
banevogne til Havnebyer paa Lolland Falster

Paa Grund af ødelæggelsen af Tysklands Olieraffinaderier sentles Fisk for
Tiden kun til Tyskland i Waggoner. Tyskerne kan kun levere Raaolie, og
den er kun 3-4 Fiskebiler i Esbjerg i Stand til at bruge. Ogsaa Fiskerne
maa nøjes med Raaolie. Flere Esbjerg-Fiskebiler er strandet i Tyskland,
da der ikke kan gives dem Olie til Tilbagekørsel. Enkelte Biler er Fre
dag og Lørdag naaet tilbage til Danmark paa Sort Børs-Benzin, de selv har
haft med ned. Chaufførerne tør ikke udtale sig om, hvad de har oplevet i
Tyskland i de kritiske Dage omkring Revolten.

Murermester Siegler Petersen, Aarhus, beskæftiger mange Arbejdere i Tysk
land, bLa, i Lothringen. Han tager Entrepriser isaa stort Format, at han
endog paatager sig Arbejdet i hele Byer.

Fisker Helmer Hansen, Raageleje, som blev berygtet under Jødeforfølgel
serne, har maattet forlade Lejet, efter at han sammen med Fisker Frede
Nielsen under Folkestrejken har nedrevet Frihedsraadets Meddelelser, der
var klæbet op forskellige Steder. GESTAPO har tøvrigt flere Hjælpere i
Gilleleje og har indrettet Kontor i Byen.
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Carl Olafson, Ny Toidbodgade 41 (Kartoffel-Ole) sælger Fødevarer til
Sort—Børspriser til Værnemagten med Poul Petersen og fhv Smedemester Dahl
som Mellemmænd. De Herrer er alle velkendte i Kbhs.Havn. Skibshandler
Lyck, Overgaden o.V., sælger til Tyskerne paa. Skibe, Baadsmandsstrædes
Kaserne og i Lufthavnen— Fødevarer og Tobaksvarer, som unddrages danske
Fiskere og Smaaskippere. Han har tjent en Formue de sidste to Aar og har
fornylig aabnet en Forretning i Holbæk.~ Skibsbefragter Chr Folting, IEblø
gade 25, i Wonsild & Søn, Amaliegade, leder et Komplot, som sælger Føde
varer i store Mængder ityske Havnebyer, bl.a. hele Grise. Han sender Va
rerne ned med Skibe, der skal laste i Tyskland, fortrinsvis med Skibsfø—
rer Lauritz Møller paa “Gøte”. Skibshandlerklerk H Hjort er Mellemmand og
Opkøber. Der sælges til Fantasipriser. Pengene anbringes i mindre Skibe.

Den kendte Læge, Studentersanger og Forfatter, Jens Chr. Hostrup, er an
holdt af Gestapo. Blandt den sidsts Tids løsladte kan nævnes Grev Valde
mar af Rosenborg og Red. Quist, Fyns Tidende, Odense. Ogsaa Læge Henning
Jensen, Esbjerg er løsladt. Han har siddet et halvt Aarstid, fordi han
hjalp en saaret Sabotør, der i Tjæreborg søgte Lægehjælp.

Københavns Politi har faaet et sikkert Spor i Sagen om Mordet paa Kordeg
nekontoret i Naboløs. Der er foretaget een Anholdelse. Gerningsmændene
hører til Kredsen omkring Schalburgkorpsets Chef, K.B. Martinsen:

De militære Transporter fra Danmark fortsætter. I Esbjerg er der for Ti
den kun Drenge og gamle Soldater — op til 70 Aar I København opholder
sig p.t. enkelte Troppeafdelinger fra østfronten. En af dem har en smuk
Rekord bag sig - en “Løsgørelse fra Fjenden” paa ikke mindre end 125 km
i eet Stræk, tilbagelagt til Fods paa eet Døgn. Det er, siger Soldaterne,
utroligt, hvad Russerne kan faa os til at præstere. Soldater af denne Af
deling har givet Udtryk for, at de hellere vil jage sig en Kugle i Hove
det end vende tilbage til østfronten.

Fritz Clausen, som nu hverken Danskere eller Tyskere vil kendes ved, bor
atter i sit Hus i Bovrup og kan hver Dag beses uden Entré, bl.a. paa Lu
gearbejde i sin Have. Der skal være Planer om at tilbyde ham Kontrakt paa
Forevisning paa Dyrehavsbakken og paa Markeder.

)< Paa Løbesedler er der i Ordrup og Charlottenlund advaret imod Nazister.
Paa Listen staar Direktør C Ingemann og Søn, Ordrup Jagtvej 48, E. Mens
Senior er ægte nok, mangler Grundlag for Anklage mod Sønnen.

HISTORIEN GENTAGER SIG: Da Carl Bloch var næsten færdig med sit berømte
Billede af Niels Ebbesen og den kullede Greve, fik han i sit Atelier Be
søg af Anton Nielsen, der følte sig ubehagelig berørt ved at se Grev
Geert fremstillet nøgen og vaabenløs. Bloch forklarede sig: Jeg er nødt
til at gøre ham nøgen, da Folk paa den Tid ikke brugte Nattøj.
—Men det ser saa uridderligt ud at anfalde en nøgen Mand~
-Det skal sgu heller ikke være ridderligt svarede Bloch heftigt. Vi har
vist altfor tit, til vor Ulykke, været for ridderlige mod Tyskerne. Det
være, hvad det var: Danmarks nødvendige Selvforsvar. Det skal ikke være
smukt eller kækt, men nødvendigt. Naar der kommer en giftig Slange efter
mig, saa maser jeg den med min Støvlehæl, hvis jeg kan. Det er ikke nogen
smuk eller ridderlig Handling, men det er nødvendigt....
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Specialmelding til 37: Vi har gjort, hvad vi kunde, men det er umuligt:
Til Nr 2: Brevene afsendt herfra.

SÆRMELDING: Hilsen til Birthe fra Preben og Hilsen til Anette, Trygve og
Eigil fra Godsejeren.

I det engelske Underhus har Kaptajn Reed fremdraget Spørgsmaalet om Sles
vig Holstens Tilbagevenden til Danmark Han ønskede en Grænseregulering
som en Anerkendelse af Danmarks Holdning under Krigen.

Søndag Aften talte Christmas Møller om den Aarsdag, som nærmer sig - 29.
August. Man kan, sagde han, godt bruge saa stærkt et Udtryk som at det
danske Folk og dets lovlige Repræsentanter den Dag ved deres Nej erklære
de Tyskland Krig, fordi det forstod, at danmark maatte yde sin Indsats,
og at Danmark ikke kunde lade andre kæmpe for sig. Jeg synes, det var en
meget stor Ting, som skete da hjemme. Det største og skønneste, jeg har
oplevet.... I Kraft af den 29.Augustog i Kraft af det fremragende aktive
Arbejde, som er udført i dette Aar, betragtes Danmark som Allieret. Lad
os være lykkelige og stolte over, at vi har naaet dette for Danmark saa
nødvendige Resultat, oglad os tænke paa dem, der faldt undervejs—vore
Soldater.

Fra Kinopalæet i Horsens er der stjaalet to Spoler Film - en fra den ty
ske Film “Livets Spejl”, en anden en sammensat Film, bestaaende af Opta
gelser af Kongen. Direktøren har i Horsenspressen anmodet om at faa i
hvert Fald Kongefilmen tilbage- Tyveriet opdagedes kort før en Forestil
lings Afslutning, og Publikum fik ikke sidste Akt at se: I Stedet fore
slog Direktøren, at man viste “Tyrannens Fald”. Publikum var tilfredse
medd enne Ordning.

Den Messerschmitt-Maskine, som Hitler holder rede tilsin
er bygget med Bombardement af New York for øje. Tyskerne
Maskiner, der kan bombe New York og naa tilbage, men der
Raad til at bygge fire af dem endnu.

Dom- og Kubankosakker er i Spidsen for detrussiske Fremstød ind i Polen.

5 tyske Soldater, som er løbet over til Canadierne paa Caenfronten, har
oplyst, at alle deres Officerer er deserteret.

REVOLTEN I TYSKLAND. Situationen for Naziregimet i Tyskland er stadig
alvorlig til Trods for de uophørlige officielle Forsikringer om, at
Revolten kun varede 6 Timer, oh til Trods for, at Himmler gør alt for
at kvæle Fredsbevægelsen i Blod. Tyskland har oplevet endnu en Bartho
lomæusnat. Gestapo har dræbt og henrettet i et Omfang som aldrig tid
ligere. “De lange Knives Nat i 1934, som kostede Røhm og hans Menings
fæller Livet, er stillet i Skygge.

De Mænd, som trækker i Traadene, har Gestapo ikke faaet Ram paa, Derimod
har de Officerer, som holdt Overkommandoens Bygning besat, opgivet Mod
standen efter to Døgns Kamp. De fleste af dem skød sig. Blandt Ligene
fandtes Oberst von Wachtmeister og Oberst von Hahnstein. Waffen SS befri
ede Generalstabschefen, General Zeitzler. Det viste sig, at han virkelig
er syg — nemlig syg af Skræk, men Sygdommen har han først faaet under sit
Fangenskab. En Mængde kendte Tyskere er forsvundet i disse Døgn—flygtet,

24.Juli 1944 24.Juli 1944

Flugt til Japan,
har konstrueret
har kun været
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fanget eller dræbt. Gestapo har slaaet ned paa enhver, som i Forvejen
stod paa sort Liste. Grev Berthold von Stauffenberg, en Broder til den
Mand, som er gjort til Syndebuk for Attentatet, er blevet myrdet i sin
Lejlighed sammen med sin Hustru. Ogsaa hans nærmeste Medarbejder i Kej
ser Wilhelm-Instituttet, Professor Bardenhaus, er blevet dræbt. Den tid
ligere Rigsprotektor i Bøhmen-Mæhren, Constantin von Neurath, har faaet
Husarrest. Tidligere Rigsbankspræsident Hjalmar Schacht er forsvundet.
Forsvundet er ogsaa Gauleiteren i Wien, Hitlers Yndling, Baldur von Schi
rach, der ved den falske Efterretning om, at Føreren var dræbt, flygtede
ud af Byen i sin Bil. Der er indsat en Stedfortræder. Skudt af Gestapo
er Grev von Sponneck, som Hitler degraderede fra Divisionskommandant til
Korporal, fordi han vægrede sig ved at fuldføre en dilettantisk Føreror
dre. Meddelelse om, at Kesselring er arresteret, bekræftes ikke, men det
vides, at han ikke har afgivet Loyalitetserklæring.

Millioner af Tyskere har i Revolten fundet Udtryk for Fredsønsker, de
selv nærer. Egentlige Demonstrationer finder ikke Sted, bortset fra ø—
strig, hvor Hermann GoeringDivisionen og Division Grossdeutschland nu
skal skabe Ro, men der tales overalt i Tyskland aabent om Ting, som for
en Uge siden var at betragte som Landsforræderi. Pansergeneralen Guderi
ans Tale var Optakten til et Propagandafelttbg af hidtil ikke sete Dimen
sioner. Palkater og Løbesedler i Millionvis skal trykkes, alle Gauleite
re og højere Partifolk skal holde Møder for at bek~ipe Fredsbevægelsen.
De fleste Partiførere har forstærket deres Livvagt. Gauleiter Sprengler
har endog fordoblet sin. Men i Gaar blev der bedt for Freden i Tysklands
Kirker, og i Bayern og Westphalen var der Messer for Grev von Stauffen
berg, som var troende Katolik

Man mener i Tyskland, at Marineattacheeni Stockholm, Kapitän zur See, von
Wehlert, er i Gestapos Søgelys. Hans Rapporter skal have beredt Jordbun
den for Revolten. Den illegale Atlantic-Sender raser mod de Officerer,
der afgiver Loyalitetserklæringer “uden Sidestykke for en Hær i Krig”.
Særligt haard er man mod Admiral Dønitz, der udnævntes til Hitlers Støv
leslikker. Man peger samtidig paa, at han er kommet for Skade at sige
Sandheden, idet han sagde, at Generalskliken vilde “redde og fra vor
haarde, uafvendelige Skæbnekamp”. Udtalelsen blev af Goebbels strøget i
Referaterne og senere fordrejet derhen, at Generalskliken havde villet
skaffe Føreren af Vejen for at opnaa Æren for den tyske Sejr Til Slut
hed det, at Sønitz Parolen var: Wir gehen mit Hurra in den Niebelungen
tot, und das ganze deutsche Volk-das nehmen wir mit dabei

0STFRONTEN: Der er i Dag Gadekampe i tre af de største tyske Bastioner:
Lublin, Lemberg og Brest Litovsk. Russerne avancerede de 65 km fra Cholm
til Lublin paa 24 Timer. De er 18 km forbi Lemberg. De første russiske
Faldskærmsjægere er landet i østpreussen. De har sluttet sig til de Grup
per af Desertører, udenlandske Arbejdere og Krigsfanger, som opererer i
de masuriske Sumpe. De fem indesluttede Divisioner ved Brody har givet
op.
VESTFRONTEN: Flere og flere Tyskere lader sig tage til Fange. Af 100 ty
ske Fanger, som forleden blev taget ved Caen, havde 40 engelske Løbesed
ler gemt paa sig.

NORGE: Den store tyske Hal i Bergen er brændt med Panservaabnets øvelses
tanks.

Et større tysk Transporttog med Panservogne gik forleden fra København
til Korsør.

KLOKKEN SLAAR 12: Russerne har under deres Sommeroffensiv tilbagelagt
Halvdelen af Vejen til Berlin, regnet fra Udgangsstillingen. Der befin
der sig ikke mere nogen tysk Soldat paa russisk Jord. SLUT.

Den polske Statsminister ønsker Forhandling med Stalin i Moskva.
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Som det allerede er meddelt en Del Abonnenter direkte, anbe
fales det alle, der regelmæssigt har modtaget Post fra Sveri
ge, at ændre Adresse indtil videre. En Liste med Navne og
Numre frygtes i Gestapos Hænder.

GESTAPO stormede i Aftes Agenturfirmaet Jensen & Co, Forchhammersvej 7
paa Frederiksberg. Kontoret, som i nogen Tid maa have været under Obser
vation, blev angrebet af et halvt Hundrede stærkt bevæbnede Mænd fra det
tyske Sikkerhedspoliti. Indehaveren, Direktør Jensen, faldt i Kamp, ramt
af en tysk Haandgranat. En ung Mand, kaldet Thorkild, dræbtes efter et
heroisk Forsøg paa at slaa Alarm i Tide. En ung Mand ved Navn Christian
saaredes haardt. En tredje ung Mand, hvis Navn ikke kendes, blev let saa
ret og fanget. Paa Kontoret fandtes ind-og udgaaende Post og andet ille
galt Materiale. Den tyske Aktion fandt Sted ved 17 Tiden. Alle Opgange i
Kvarteret skjulte skudklare tyske Politifolk. De aabnede Ild mod den unge
Mand, som kaldtes Thorkild, da han kom cyklende. Han ramtes i det ene Ben
og styrtede, men kom op igen og naaede under tysk Beskydning Gangdøren,
hvor han ringede Alarm paa Klokken til Kontoret, der befandt sig i Stue
etagen. Umiddelbart efter dræbtes han af et Skud gennem Hovedet. Indefra
slyngedes en Telefon ud gennem Ruden, aabenbart et aftalt Alarmsignal,
der skulde afværge, at andre gik i Fælden-Tyskerne spærrede Gaden i begge
Ender og søgte at trænge ind i BygningerL hvis Gadedør var elektrisk
Iaast. Fra Vinduerne besvarede Direktør Jensen Tyskernes Ild. Kampen va
rede i flere Minutter. Saa listede en Tysker op langs Facaden og slynge
de en Haandgranat ind gennem Ruden. Der blev stille derinde, og Tyskerne
myldrede ind gennem Døren, som de sprængte. Der blev foretaget en uhyre
grundig Ransagning.

Om denne Begivenhed, der har gjortdet dybeste Indtryk paa alle, som kend
te Direktør Jensen, bør indtil videre kun tales med Diskretion. Man ved
ikke endnu, hvormeget eller hvor lidt Tyskerne ved, men har de fundet en
Navneliste, som det befrygtes, ved de det meste. Der tænkes her især paa
Mindeord i Bladene. Man bør vente med dem, til Sagen er mere afklaret.
Her, til en snæver Kreds, skal det siges, at Frihedsfronten med Direktør
Jensen har mistet en af sine allerdygtigste og modigste Folk, en Mand,
som Hundreder o.g atter Hundreder af Danskere i Sverige kan takke for de
res Liv, og en Mand, som ogsaa paa andre, vigtige Omraader bliver næsten
umulig at erstatte. Gestapo har ledt efter ham i et Aarstid,.~ uden at ken
de hans Identitet.

De to, som anholdtes, har efter alt at dømme ret tilfældigt været til
Stede, da Tyskerne kom.

GESTAPO har egenmægtigt indført den Regel, at københavnske Taxabiler kun
maa holde tre i Følge. Endnu før danske Politi var underrettet, hentede
Tyskerne Biler udover de første tre og beslaglagde deres Køretilladelser.
Derefter har Stamm i Dagsbefaling forlangt Reglen overholdt af dansk Po
liti. Alle Taxachauffører er advaret. Hvad kun 3 Drosker ved Hovedbane
gaarden vil sige, kan man forestille sig uden større Fantasiudfoldelse.

Fra og med 1 .August er alle løbende Annoncer fra tyske Firmaer i danske
Dagblade blevet standset. Annulleringen gælder alle Annoncer, uanset gæl
dende Aftaler og indgaaede Kontrakter.

Tyskerne opfører sig værre og værre. I Nakskov har en beruset tysk Soldat
saaret en Smedelærling med Kniv. I Cafe “Blomsten” i Istedgade har en be
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ruset Vægter fra Nordværk overfaldet en Tjener, i en Cafe i Griffen
feldtsgade har en Schalburgmand truet med Pistol, i Isbaren i Frederiks
berggade 30 har en af Sommers sorte Folk været uterlig overfor det kvin
delige Personale. I Vognmandsmarkend Kaserne har man fundet en efterlyst
15 aarig Pige skjult hos en tysk Underofficer. Den tyske Vagtafdeling i
det hemmelige Brevcensurlokale i Tietgensgades Posthus skød Natten til
24.ds. i Nervøsitet eller Beruselse gennem den lukkede Dør fra Vagtloka—
let. De paastod, at der var skudt paa dem. Der fandtes kun Skudhuller
indvendig fra. En beruset Vagtmand fra Luftvaabnet blev samme Nat fundet
sovende paa Hovedbanegaarden. Paa Hollesens Fabrik har en tysk Soldat
stukket en af Sommers Soret med Bajonet. Paa Lyngbyvejens Station har en
SS Soldat slaaet en ung Mand, der saa “haanligt” paa en Feldmadras, ned
med Revolverskæftet. Hjernerystelse. I Deutsches Eck slaas de tyske Sol
dater nu indbyrdes hver anden Aften.

PS: Under Kampen paa Forchhammersvej kom en forbipasserende Cyklist, Cyk
lehandler Kjær Jørgensen, Vodroffsvej 39, ind i Kampfeltet. Han ramtes
af et Skud i Benet, og man frygter, det maa amputeres.

Drabet paa Kirsten Skafte Møller, Høveltevang, menes forøvet af hendes
25 aarige Broder, Landarbejder David Skafte-Møller. Han kan ikke redegøre
for sin Færden i det kriminelle Tidsrum. Hans Forhold til Søsteren var
spændt, da han misbilligede hendes Naziinteresser. Han skyldte hende Pen
ge, og det vides, at hun har truet ham med at lade sine SS-Venner “ordne
Sagen”.

Fra Horserødlejren er i disse Dage løsladt ca 100, deriblandt Elitegymna
sten, Bankassistent Aage Wind fra Aalborg. De øvrige ca 600 overføres ef
terhaanden sammen med Lejrens Personale til Frøslev, der kan tage 1200.
Fanger fra Jylland skaifremtidig til Frøslev, mens Horserød bliver Anneks
for Vestre. Overførelsen til Frøslev ventes afsluttet først i August.

Døgnet 22-23 Juli blev et af de livligste, Brandvæsnet i Aalborg har op
levet. Ved 16 Tiden brændte en halmlæsset tysk Jernbanevogn, Kl 21 et
Tørvelager ved Rørdal, Klokken 1,15 sprængtes Dynamo, Dampmaskine og Tør
remaskine i Dampvaskeriet Solvang, der arbejder for Tyskerne. Uniformer
brændte. Kl 1,20 sprængtes Vaskeriet “Ideal”. Skaden her mindre betyde
lig. 1,35 brændte en af Organisation Todts Biler, og Klokken 1,30 spræng
tes en tysk Transformatorstation (til Telefoncentraler) i Kærby. Kl 8,20
var der to mindre, antageligt “legale” Brande i Aalborg.

Fra Arresten i Aalborg er løsladt Bogtrykker Holten Andersen, Inspektør
Mølgaard, Vildmosegaarden, Lærer Arne Vaabenhus, Skjoldborg, og Overlæge
Christensen, Brovst. Den sidste Løsladelse skyldes en Aktion fra Egnens
Folk, som længe har været uden Læge.

17Juli har en 13 aarig Københavnerdreng, John Landsvig fra Hvidkildevej,
for Tiden paa Ferie ved Klarup Strand, faaet Indbydelse til at komme om
Bord paa en tysk Forpostbaad. En Marinesoldat saarede ham under Opholdet
med Pistolskud i Skulderen. Dagen før blev en 10 aarig Pige, Datter af
Købmand Nielsen-Dinesen, Vesterbro, Aalborg, under et Ophold i Blokhus
ramt af et Projektil fra et tysk Gevær. Hendes Tilstand er alvorlig.

Fabrikant Hakon H Nalbandiaen (Søn af Forfatterienden Inga N., f. Collin,
og den armenske Professor N) er arresteret af Gestapo, som, 9 Mand høj,

hentede ham i Hjemmet i Birkerød.

De Personer, som i Sagen fra Aars ikke dødsdømtes, er nu ført til Kiel.

Den amerikanske Radiosender i Europa har urigtigt betegnet Kunstmaler
Bistrup Nielsen, der dræbtes paa Højbro Plads, som tysk Haandlanger. Han
var saa god en Patriot som nogen.

Kaptajn Poul Sommer aflægger sin Lejlighed paa Jensløv Tværvej Besøg een
Gang dagligt, men altid under Eskorte af 2-3 bevæbnede Mænd. Besøgene
finder oftest Sted hen under Aften.

Jernbanesabotagen fortsætter. Syd for Lillerød blev Sporet sprængt 22/7.
Ringe Skade. Ved Støvring fandtes 21/7 ueksploderet Bombe. Ved Hylke er
Lokomotivet og et Par Vogne til et tysk Militærtog blevet afsporet. Ueks
ploderede Bomber er fundet ved Løvhøj Nord for Horsens. Efter Eksplosio
nen ved Stoholm - der takket være Banevagters Oplysninger ved Hold up ik
ke fandt Sted under et dansk Persontog, som var sendt foran det tyske Tog
- maatte der udveksles Passagerer paa Stedet i et Døgn.

Fra Kingstofts Maskinfabrik i Trekronergade, Kbhv, er ved Hold up røvet
to Jagtgeværer med Ammunition.

Hovedvej Nr 10 er ikke blot afspærret ved Skanderborg, men Tyskerne har
med Vandgrav over Vejen forbundet de to Søer ved Skanderborg. Af 6 plan
lagte Flakstillinger er 3 færdige. Ved Vrold opføres en godt camoufleret
Radiostation.

SIERMELDING: Hilsen til Felix og Max fra Henriette.

Nordschleswigsche Zeitung angriber i sit sidste Numer Zarah Leander, der
har forladt Tyskland. Man beskylder hende for i Samarbejde med “en Salon-
kommunist, Hr Gerhard, at hetze imod Tyskland ved at synge antityske Vi
ser.

En Marinevægter, som anses for Stikker, Axel Keil, Raadmandsgade 26, er
i Morges blevet skudt ned og dræbt af ukendte Mænd, da han passerede Uni
versitetsparken ved Nørre Alle.

Hos en Frue i Trepkasgade - hun er for Tiden bortrejst - er der forøvet
Hærværk. Møbler er slaaet itu og Malerier gennemsnittet. Blodspor førte
Politiet til Rigshospitalet, hvor en Mand, der har riavngivet sig som Car
lo Christensen, har faaet Snitsaar behandlet.

En tysk Cyklekolonne kom Mandag Morgen i Krambolage med en Sporvogn, der
var ved at standse op o Falkoner Alleen nær Aagade. En Trækvogn gjorde
Passagen trang, og da Tyskerne som bekendt er alt andet en Svajere paa
Cykler, tørnede Underofficeren i Spidsen af Kolonnen mod Sporvognen og
punkterede sin Forring. Han kastede sig over Vognstyreren, der svarede
igen paa drøjt Dansk. Derefter lagde Underofficeren sin Cykle paa Skin
nerne og forbød Sporvognen at køre videre. Hans karabinbevæbnede Folk un
derstregede Truslen. Først da dansk Politi kom til Stede fik man efter
20 Minutters Stop Trafiken i Gang igen.
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REVOLTEN I TYSKLAND. Nazisterne har, i desperat Forsøg paa at slaa fast, Der advares mod Civilingeniør Sten Jensen, Skovvænget 1, Næstved. (Motor
at Parti og Hær er eet, indført Nazihilsenen i Hæren. Den ny Hilsen møder sagkyndig). Udpræget Nazist.
stor Modstand og betegnes som et ydmygende Diktat overfor de k~pende
Styrker, der nu skal strække Arm og sige Heil Hitler. Himmler fortsætter Moskva Radio har atter dementeret sin Melding om optrækkende General-
med usvækket Energi denblodige Udrensningsaktion. Det viser sig, at og— strejke i København. SLUT
saa Waffen SS har været impliceret i Revolten. SS SturmbannfUhrer Major
Bruno von Littersdorf er arresteret som Konspirator, men han er flygtet
fra Fængslet. Dr. Ley har holdt en famøs Tale, som den tyske Censur i
Danmark har forbudt de danske Aviser at bringe. I denne Tale raser Ley
imod Adelen og Officerskorpset s o m H e 1 h e d. Wilhelmsstrasse har
set sig nødsaget til at tage Afstand fra Ley, og Goebbels siger, at man
ikke skal tage ham for bogstaveligt.

IBeograd skal et betydeligt Antal tyske Officerer være skudt.

CHURCHILL har i en Tale til det britiske Luftvaaben i Frankrig erklæret,
at Krigen kan slutte, før den britiske Regering har ventet det~

0STFRONTEN: Lublin er indtaget, og det russiske Gennembrud her har ført
til et nyt Storgennembrud over en 250 km bred Front. De tyske Stillinger
er løbet over Ende helt op til Egnen ved Bialystock. Russiske Stødkiler
gaar direkte mod Warszawa. Jernbanen Lemberg-Przemysl er afbrudt. Endnu
2 Generaler er faldet. Derméd er 9 faldet og 24 taget til Fange sidén
Sommeroffensivens Begyndelse. Regnet fra 22.Juli er 175,655 tyske Solda
ter taget til Fange paa østfronten. Tyskerne sætter nu hele Distriktet
øst for Warthe i Forsvarstilstand og mobiliserer alle Hjemmeværnsfolk.
Lettiske Partisaner har erobret Lutsa.

VESTFRONTEN: Tidligt i Morges indledte de engelske Tropper Sydøst for
Caen et nyt Storangreb. Flere tyske Stillinger blev gennembrudt.

FRANSKE PATRIOTER har afbrudt Vichys Jernbàneforbindelse med det øvrige~
Frankrig. De har udført et Attentat imod General StUlpnagel, som dog me
nes at have overlevet det.

DET POLSKE BEFRIELSESRAAD bestaar ifl. Moskva Radio af Polakker, tilhø
rende Intelligensen. De har vlret bosat i Moskva i nogle Aar. Raadet an
erkender i k k e Eksilregeringen i London, saa der er her skabt Konflikt-
stof.

Specielt: LS/E: Brev til Deres Postkasse til Videreforsendelse ikke fra
os. Vi har aldrig brugt de paagældende Konvolutter. Afs. findes givet i
Firmaet.

Dansk Bakelite Industri A/S Roskildevejen 33, Direktør Erik Møller, Høj
agervej 6, Rungsted, har meget store Leverancer til Tyskerne af Bakelite—
Stikpropper med tilhørende Stikdaaser af speciel Type (10—12 Stikben),
sandsynligvis til Radio-eller Telefonbrug. Den elektriske Afdeling, Mon
tagen, der normalt beskæftiger 30 Mand, har nu antaget ca 60, og der ar
bejdes i tre Skift. Direktør Møller er meget nervøs. Naar han er bort
rejst, har han Familie med Hund boende i sin Rungstedvilla.

Civilingeniør BB Bendtsen, Kontor NVold 62, Bolig Baunegaardsvej 38, sam-
arbejder med den kendte Tyskarbejder, Arkitekt Buch. De to Herrer bygger
for Tiden den Villa, Best bor i, om, saa den passer bedre til den Befuld-
mægtigedes imponerende Fremtoning.
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Begivenhederne paa Forchhammervek har for GESTAPO været Signalet til
en ny Bølge af Arrestationer. Hos den dræbte Direktør Jensen, der nu af
Tyskerne er identificeret som Direktør Jensen fra Gyberg & Jensen (B&
0), Vesterbrogade 30, har man fundet en Liste med over 100 Navne paa
Personer, som har modtaget Breve fra Flygtninge i Sverige eller afsendt
Breve til Sverige. Idet GESTAPO ikke skelner imellem, hvad der er pri
vat, og hvad der er illegalt, er Jagten gaaet ind paa i hvert Fald en
Del af disse Personer. Det indlededes med Arrestation af Direktør Jeri
chau, Tuborg, der var paa Ferie i Vordingborg, og to af hans Medarbej
dere, Knud Petersen og Køster. Der er foretaget andre Anholdelser og
Eftersøgninger. Skulde Navne paa Anholdte foreligge før dette Brevs Af
sendelse, vil de blive bragt under SIDSTE.

En yngre Mand er undsluppet fra Forchhammersvej. Han kom gaaende ud, da
Tyskerne trængte ind. De anholdt ham, skønt han nægtede at kende noget
til “Jensen & Co” i Stueetagen. Tyskerne slæbte ham udenfor og tvang ham
til at lægge sig ned paa Fortovet, mens Kampen stod paa. Derefter tog de
ham med ind i Lejligheden. De lukkede ham ind i et tomt Værelse til
Gaardsiden og lod een bevæbnet Mand bevogte ham. Der blev raabt noget in
de i det tilstødende Værelse, og Vagtposten drejede Hovedet. I samme Nu
satte Fangen af fra sin Stol og sprang ,gennem det lukkede Vindue, som man
springer fra en Badevippe. Han landede paa Maven paa Gaardspladsen. Fan
gevogteren skød efter ham. Hans Bukser var flaaet af Glasset, Mens der
stadig blev skudt, sprang han op, saa han fik fat med Hænderne i det to
Meter høje Plankeværk. I næste Nu havde han svunget sig over og var i
Sikkerhed. Det lykkedes ham at faa Tøjet nødtørftigt repareret og at
slippe bort fra Kvarteret.

Dagen i Gaar bragte tre Drab i København-ingen af dem meddeles af Dagbla
dene, og Folk synes i det hele næsten uvidende om, at en ny Bølge af Drab
er begyndt at rulle. Aarsagen er Tavshed i den svenske Radio. Dagen be
gyndte med Drab paa Stikkeren, Marinevægter Keil, fortsatte med Clearing
mord paa en kendt Konservativ, Amtsraadsmedlem Waldemar Jensen (der er
“pludseligt død” i Morgenbladene, ligesom Kordegn Asbo forleden~) og end
te med Drab paa. endnu en Stikker, Fru Grethe Dahl.

Drabet paa Kejl omtaltes i Gaar. Waldemar Jensen blev skudt ned af Nazi
ster, vistnok tre Mand, Klokken 15,35 i Gaar, da han et øjeblik var ale
ne i sin Butik Strandvejen 98. Personalet vejede Varer af ~ Bagbutikken.
Man hørte Skud, og idet Personalet kom ud i Butiken, saa mân en ung Mand
gaa ud af Døren. ~Han havde ingenHast. Jensen var død paa Stedet. Schal
burgfolk har tidligere sprængt hans Ruder med Bomber. - Klokken l6~ dræb
tes i en Lejlighed paa Strandlodsvej, i Nr 86, Fru Grethe Dahl, der var
i tysk Tjeneste. Ingen har set Drabsmændene.

Sagen om Kordegn Asbo maa antagelig henlægges af dansk Politi, trods gode
Spor. Ingen tør vidne~

I Ejendommen Nyhavn 42 E stormede tysk Politi i Gaar Eftermiddag en Lej
lighed paa 4.Sal. Man arresterede fire Mænd, som paastodes at være Sabo
tører. En af dem styrtede i Arrestationsøjeblikket død om. En af de andre
flygtede senere paa Dagen fra Shellhuset. Han slog sig igennem den bevæb
nede Vagt og undgik at blive ramt af Skud, da han løb over mod Paladste—
atret. Men tre Forfølgere stoppede en Taxa og tvang Chaufføren ud paa
Menneskejagt. De indhentede Flygtningen, saarede ham haardt med flere
Skud og slæbte ham med tilbage til Shellhuset.
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Kl 20,20 i Aftes blev en tysk Militærbil bombesprængt udenfor Angleterre.
En Tilskuer, som kom med en næsvis Bemærkning, blev anholdt af Gestapo.

Kl. 21,30 skød en Marineingeniør i tysk Tjeneste under Besøg hos en Kvin
de i Sverigesgade en af hendes mandlige Bekendte i det ene Laar. Da han
bagefter kom ned paa Gaden, og man i Opløbet omkring Ambulancen opdagede,
at dansk Politi ikke kunde gøre ham noget, gennenibankede Menneskemængden
ham efter Noder. Mørbanket, men blaa øjne, løse Tænder og uden Pistol
blev han reddet af dansk Politi.

De tyske Soldater paa Københavns Gader heiler for Tiden, saa det er en
hel Folkeforlystelse. Det ser dog ikke ud til at more dem selv.

Attentatet paa Hitler havde i Jylland en kuriøs Følge -V Fiskerflaaderne
blev i Havnene, og Fiskeauktionerne gik i Staa, fordi ingen turde købe
Fisk af Frygt for ikke at kunne eksportere den

Fire russiske Soldater har den 22. om Aftenen overfaldet ôg groft mis
handlet en dansk Arbejder. De var berusede. Tyskerne kan ikke holde Styr
paa disse “Hjælpetropper”, som de ikke kan stole paa over en Dørtærskel.

I nærFremtid begynder de danske Olieraffinaderier en større Produktion,
idet Tyskland fremtidig leverer Raaolie. Raffi.naderierne i Rumænien og
Ungarn er jo ødelagt, og for at holde bl.a. den danske Fiskerflaade i
Gang, er Tyskerne gaaet ind paa at levere os Raaolie, der skal forarbej
des og bruges her i Landet. De danske Myndigheder haaber, at Sabotagele
delsen vil skaane de danske Raffinaderier (og at de vil blive forskaanet
for Luftangreb), hvis Tyskerne holder deres Løfte om, at vi selv maa bru
ge Olien. De danske Raffinaderier har iøvrigt ingen større Kapacitet.

Politibetjent Markers, Ordrup, blev Offer for en Provokatør. En ukendt
Mand henvendte sig til ham paa Ordrup Politistation og oplyste, at han
havde Post fra Sverige og en Besked til Markers. Da Markers gik udenfor,
gav Manden ham en Pistol i Ryggen, og samtidig kom en tysk Bil kørende.
Det var den, Markers senere ved Høje Skodsborg fik til at forulykke.

En hidtil umomtalt Episode under Folkestrejken fortjener nærmere Omtale.
Der dukker stadig Beretninger omidet det i de kaotiske Dage var baade
Myndighederne og os andre umuligt at faa fuldt Overblik.

Torsdag den 6.om Aftenen var der i Prinsessegade, som alle andre Steder,
Protestbaal. Der blev kastet Fyrværkeri paa Baalet. Tyskerne troede i de
res Angst, at det var Skud, de hørte, og de beskød Beboerne i Prinsesse-
gade 67 og 69. Under Slukningen sprøjtede de Vand ind gennem Vinduerne.
De følgende Dage skød tyske Patrouiller mod de to Ejendomme, saasnart de
kom forbi. Søndag dræbtes her en Kvinde i et Vindu. Ved samme Lejlighed
forfulgtes Beboerne ind paa Trappeopgangene og ud i Gaardene af Soldater,
der skød vildt. Tre Gange den Dag maatte Beboerne krybe paa alle fire i
deres Lejligheder, fordi der blev skudt. Søndag Kl 18 gennemsøgte Patrou
iller Husene og tvang alle til at følge med, som de gik og stod. Paa
Grund af Varmen var mange let paaklædt. Hele Flokken af Beboere, Mænd,
Kvinder og Børn i alle Aldre blev drevet ned af Refshalevej og ind paa
Baadsmandsstrædes Kasernes Grund, hvor de blev gennet ned i Dækningsgrav.
Der var kun Planker at sidde paa, saa man maatte sidde ret op og ned. En
tysk Soldat holdt Formaningstale og forklarede Beboerne, at nu burde de

tænke paa, hvad Kvinder og Børn led i Tyskland i Dækningsgravene var kun
en Tønde med fordærvet Vand. Under Eskorte kunde man faa Lov at besøge
“Lokum” paa Kasernen. Det var saa svinsk, at Beboerne nægtede at gaa der
over, men der var ikke noget at gøre. Disse Ture var den eneste Lejlig
hed, man fik til at trække frisk Luft. De indespærrede fik hverken vaadt
eller tørt. Hen paa Morgenstunden kom Tyskerne med Kaffe uden Sukker og
Fløde til—Børnene~ Der var kun eet Krus. Bagefter viste det sig, at et af
Børnene havde Mæslinger. Flere blev smittet den Nat. Imens gennenirodedes
Husene. Tyskerne vilde ingen Nøgler have. De sprængte alle Døre og alle
lukkede Skabe. Udbyttet blev to Husvagtstaalhjelme og en Patron, som vi
ste sig at være samlet op.paa Raadhuspladsen som Souvenir. Det blev med
delt Beboerne, at Husene vilde blive jævnet med Jorden, hvis der skete
flere Episoder i Prinsessegade. Nu skulde Folk gaa hjem og gaa paa Arbej
de. Derefter blev Kvinder og Børn frigivet. Klokken var 11. En Time sene
re løslodes Mændene efter endnu en tysk Formaningstale.

En tysk Vagtpost er 24.Juli fundet dræbt i Kommuneskolen i Bjerringbro,
hvor Tyskerne har Kaserne. Han menes skudt af sine egne. 21.Juli var Ty
skere i indbyrdes Ildkamp paa Svenstrup Station. Et Orlovstog fra Nibe
blev dirigeret til østfronten. Det kom til regulære Mytteriscener og
Skududveksling, før Toget atter kunde afgaa. De saarede blev taget med.

En Benzintankvogn fra Statens civile Luftværn blev 24.ds røvet ved Bern
storff Slot. Den indeholdt 4500 Liter. Chaufføren blev holdt op af en
falsk Politibetjent og stoppet ind i en Personbil, der ekskorterede Tank-
vognen til Slangerup, hvor Chaufføren blev sat. Siden er Bilen ikke set.

Kirsten Skafte Møller var Erotoman. Hun holdt til i de tyske Lejre i
Nordsjælland undertiden iflere Døgn. Broderen, David Skafte Møller, er nu
fængslet, sigtet for Mord. Obduktionen viser, at Kirsten er kvalt.

Ruinerne af DNSAPS Distriktskontor, Vesterbrogade 79, er blevet afbrændt
endnu en Gang 24 ds.

Sabotagen mod Transformatoren i Kærby afbrød Tyskerne Forbindelse med
Norge, baade pr Fjernskriver og pr Telegraf.

Foruden den tidligere omtalte Sabotage i Aalborg er Fabrikant Sv Over
gaards Camouflagefabrik i Nørresundby til Dels ødelagt. Nørresundby
Brandvæsen indlagde sigtvivlsom Berømmelse ved at slukke effektivt.

Københavnerviddet har fundet ud af, at Tyskerne nu har givet halvvejs op-
de er begyndt at række den ene Arm i VeJret~

Og her er Stiig H~Jök (Blix) i al sin Ondskabsfuldhed-Tekst under en Teg
ning af Goebbels og Rommel: “Men min kære Rommel, De vil vel ikke have,
at jeg nu ogsaa skal forsikre vort Folk, at Maginotlinjen er uindtagelig~

I Skagen er anholdt Journalistelev, Typograf Ole Walther Bom, Tjener
Niels Lindholt, Aalborg, er blevet anholdt for Fornærmelse mod Føreren.

SÆRMELDING: Hilsen til Stig fra Margaret og Hilsen til Ib fra Wilhelm.
Hjemmefrontens Radio bør rimeligvis ændre sin Kode. Der er Fare for, at
Gestapo kantyde den nu...
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Den Bombe. som fandtes ueksploderet ved Støvring 21.ds., blev fundet af
nogle Drenge, som slog Alarm.

Den utrættelige Krenchel har nu stiftet en Forening, der hedder “Det frie
Ord”. Det jedder i Indbydelserne: Vort Udgangspunkt er den Protest, der
blev nedlagt mod den tyske Besættelse den 9.April 1940. Paa dette Grund
lag vil vi søge nye Muligheder for at lette det Tryk, der hviler over
Danmark. Vi gaar ind i et Arbejde for at skaffe større aandelig Frihed,
idet de nuværende utaalelige Forhold daglig forværres ved, at det frie
Ord er kneblet i langt højere Grand en Hensynet til tyske Militærinteres
ser kan berettige til. Trods de Vanskeligheder, vi venter fra alle Sider,
vil vi gøre et ærligt Forsøg paa at tilvejebringe saa store Udvidelser af
presse—Radio-Forenings- og Forsamlingsfrihed, som det er muligt at opnaa,
saalænge Besættelsén varer ved. Vi hylder den demokratiske Grundsætning,
at den frie Kritik er et af de største Goder i et Samfund. Den nuværende
Tilstand i Danmark er et af de bedste Beviser. Sindet forbitres. Usikker
heden breder sig, og Tilliden svinder, mens Hadet mod Overmagten ustand
seligt faar Næring gennem Rygter og “illegale” Skriverier, som ingen kan
kontrollere. Vi er tavse Vidner til, hvordan den frie Kritik bliver h~
met gennem Forbud, Restriktioner og passiv Modstand, saa Pressefriheden
erstattes med officielle Meddelelser, som ingen Har Tillid til. Disse
Tilstande kan ikke vare ved”.

Apropos Krenchel hans Antisabotagefilm “Kaos” er nu ogsaa forbudt i
Norge, hvor den til Dels er optaget. Filmen, der er til det yderste navi
- bl.a. viser den Hvervning af Sabotører paa en Kaffebar (!~) - er i U

naade hos Tyskerne, fordi den bl.a. fordømmer Attentater mod Roklubber
etc. Teksten til Billeder af de ødelagte Roklubber lyder “Den, der dræber
Friluftslivet, stopper Folkets Sundhedskilder. Lad os fordømme disse For
brydelser, ligemeget hvem, der er Gerningsmanden”.

Et Billede af Kaj Munk ledsages af Teksten: Terror føder Terror, Mord av
ler Mord, Hvem myrder hvem? Er vi i Danmark eller i Chicago.

Eftersom Dr.Best meget vel ved, hvem der myrder hvem, er det ikke under
ligt, han har forbudt den Film.

Det henstilles fra kompetent Sted, at Uddelingen af Livsfornødenheder
gennem Brugsforeningerne med Omtale af bestemte Kvanta (Inf 215,NN 179.
4/7) under ingen Omstændigheder refereres videre eller omtales gennem den
illegale Presse.

Det polske Telegrambureau i London har udsendt en Erklæring, hvori det
hedder, at de Personer, der er optaget i den saakaldte Befrielseskomite,
kun repræsenterer en meget lille Del af det polske Folk; i Virkeligheden
er de kommunistiske Ursurpatorer, hedder det. Det polske Nationalraad i
Moskva har i Radioen fremsatnye Krav. Man kræver til Polen afstaaet øst
prøjsen, Dele af Schlesien og Pommern til Oders Munding. Det hedder i Ma
nifestet: Kun Skabelsen af en mægtig slavisk Vold, baseret paa en polsk
russisk-czekoslovakisk Pagt kan redde Polen fra ny Ulykker. Oprettelsen
af den polsk-russiske Grænse maa finde Sted efter gensidig Overenskomst,
hvorved polske Landstrækninger overdrages til Polen og ukrainske, hvide-
russiske og litauiske til Sovjetukraine, Hviderusland og Litauen.

Minister Kauffmann og Greve Ahiefeldt-Laurvig har deltaget i den interna
tionale Valutakonference. Danmark er optaget paa Listen over de Lande,
som sammen vil danne det oprindelige Medlemsskab for Valutafonden og den
internationale Bank. Medlemsskabet af de to Institutioner lades aaben til
Afgørelse af den danske Regering, der dannes, naar Landet er frit. De
danske Bidrag til Fond og Bank skal afgøres til den Tid.

De svensk.tyske Handelsforhandlinger er udskudt. Dr.Clodius kan, saalidt
som nogen anden tysk Embedsmand, faa Himmlers Tilladelse til at forlade
Tyskland i øjeblikket

SIDSTE.

De hidtil givne Meddelelser om Dramaet paa Forchhammervej er paa enkelte
Punkter ikke i Overensstemmelse med de senest indsamlede Oplysninger.
Først og fremmest viser det sig, at øjenvidner har blandet den saarede
Cyklehandler, den arresterede og senere undslupne Person og den dræbte
Thorkild sammen. Beretningen om, at Thorkild blev skudt ned paa Gaden er
saaleden næppe rigtig. Begivenhederne har taget Fart med Arrestationen af
Manden, der kom ud fra Gadedøren. Han blev tvunget til at ligge stille
paa Fortovet med Ansigtet ned i Stenbroen. Det er ham, og ikke Thorkild,
Folk har set foran Gadedøren. Cyk1ehandl~eren kommer ikke selve Sagen ved,
og udover ham har Tyskerne kun een saaret - Christian. Der deltog en halv
Snes Tyskere og ikke, som af øjenvidner opgivet, et halvt Hundrede, i Ak
tionen. Knud Petersen fra Tuborg er ikke anholdt. Bekræftelse foreligger
kun paa Direktør Jerichau. Det vides, at adskillige Mennesker er efter
søgt, men der synes at være blevet advaret effektivt. Redaktionen beder
Unøjagtighederne undskyldt, men autentiske Oplysninger faas i Nutidens
Danmark kun med megen Møje.

HITLERS KRISE: Fra velinformeret tysk Side erklæres, at Hitler ikke kan
udrydde Fredsbevægelsen i Tyskland—dertil er den for omfattende. Alle i
Tyskland taler om Mulighederne for Fred. Skabelsen af et veritabelt SS-
Rige synes umuligt selv for Himmler. En fuldkommen Udrensning vil umulig-
gøre Krigens Fortsættelse for Tyskerne. Arrestationer og Henrettelser
fortsættes dog. Schachts Svigersøn er likvideret. Hans Navn er von Scher
fenberg, og han har været Legationsraad i Stockholm tidligere. Om
Schachts egen Skæbne vides intet med Sikkerhed. Tidligere Militærattache
hos il Duce, von Rintelen, er arresteret. Ungarns Militærattache, Jaco
witz, er hjemsendt som uønsket. Han skal have hjulpet Kuptil?hængerne.
Meddelelsen om, at General vonStUlpnagel skulde være saaret af Partisaner
synes ikke rigtig. Han er som Fange hos SS tvangsindlagt paa et Lazaret.
Det benægtes i tyske Kredse, at Bomben var af britisk Oprindelse. Det var
en J 504, der kan tidsindstilles fra 5 Minutter til 21 Dage. De samme ty
ske Kredse gør gældende, at det vilde være taabeligt af Englænderne at
udrydde Hitler. Hans berømte Intuition og Mangel paa strategisk Uddannel
se er de Alljeredes største Fordel Det er Generalerne, som ønsker Hitler
bort— de ved, at der mangler Mandskab, Benzin, Lastbiler, Panservogne og
Flyvemaskiner, at Granater eksploderer i Kanonløbene, at de automatiske
Vaaben gør Knuder, fordi man mangler Messing til Ammunitionshylstre - de
ved, at den eneste Mulighed er Fred for enhver Pris. Japan har opmuntret
Føreren til at fortsætte og som særlig Opmuntring til ham sendt en Kasse
The med Kurermaskine. Den er gaaet til Hovedkvarteret. Japan styrker des
uden Føreren ved at medsende det særlige japanske The-Ritual
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0STFRONTEN: Russerne har nu naaet Weichselfloden i en Bredde af 30 km.
Det er en af de tre Kiler, der er rettet mod Warszawa, som er naaet saa
vidt. Baade Brest—Litovsk og Lemberg har Russerne ladet bag sig. Der kæm
pes haardt begge Steder. I den polske Hovedstad er der i øjeblikket kun
tyske Polititropper, meget smaa Styrker. Tyskerne frygter derfor en hur
tig Fremrykning med forfærdende Konsekvender. Den tyske Hær Syd for Lem-
berg anses for tabt, hvis den ikke over Karpaterne naar ind i Ungarn. En
Kile fra Warszawa kan afskære hele østpreussen. Pommern er allerede er
klæret for Militærzone. General Lindemanns Tropper i Randstaterne svæver
frit i Luften, de er uden Forbindelseslinier, og Russerne rykker stærkt
ind paa dem. Russerne er 100 km fra Riga. I østpreussen breder Nervøsi
teten sig. Partifolk flygter, og Skipperne gør gode Forretninger. Pladser
i Kystskibene sælges indtil tre Gange. De klogeste flygter ved Nattetid
med Fiskekuttere. Den brede Befolkning bliver tilbage for at møde den
russiske Frenirykning hjemme.
VESTFRONTEN: Den ny Offensiv gør Fremskridt Sud for Caen og St Lo. Visse
antinazistiske tyske Kredse mener ikke, at en ny Invasion bliver nødven
dig for de Allierede. Slaget afgøres i Normandiet, siger de- Tyskerne har
trukket alle Reserver ind i Slaget. Er det først vundet, er Vejen fri.
Den sidste store tyske Militærorganisation er nu flyttet fra Paris. Det
var Trafikdirektoratet, som er rejst til Lorraine.
BENZINSITUATIONEN: Tabet ag Galiziens og Estlands Oliefelter har yderli
gere skærpet den tyske Benzinkrise. Der mistes 50 000 Tons Olie pr Maa-
ned. Man kan ikke præstere mere end 400,000 Tons om Maaneden, ikke nok
til Rustningsindustrien en Gang. Hærens Reserver anslaas at kunne slaa
til instil September. Der kommer nye drastiske Indskrænkninger og Bespa
relser baade for Hær og for Luftvaaben, men det nytter ikke. De flyvende
Bomber er i Farezonen, fordi der til deres Fremdrift bruges megen Olie.

Det uafvendelige Nederlag rykker nærmere og nærmere for hver Time. SLUT.

Meddelelsen om, at Direktør Jerichau, Tuborg, skulde være arresteret af
Gestapo, viser sig, skønt den endnu i Gaar bekræftedes af kompetent dansk
Myndighed, at være forkert. Direktøren er eftersøgt, men i k k e fundet.

Gestapo har overfor danske Myndigheder opgivet den paa Forchhammervej ar
resterede, haardtsaarede unge Mands Navn som Al gren-Petersen.

Drabet paa Grethe Dahl, Strandlodsvej 86, st., behøver ikke at være et
Stikkerdrab. Politiet arbejder ogsaa med den Teori, at der foreligger Ja—
lousidrama. Grethe Dahl var Telefonistinde i tysk Tjeneste. Hendes Mand
er Ved østfronten, og hun var i hans Fravær “forlovet” med en Tysker.

For nogen Tid siden blev der paa Helsingør Skibsværft fundet et Stykke
Kalkerpapir. Det kunde ses, at det havde været benyttet ved Udfærdigelsen
af en Liste over ca14 Kommunister, som arbejdede paa Værftet. Listen var
skrevet af en tysk Statsborger, Kvartermester Walther Bögel, der har væ
ret paa Værftet i ca 10 Aar. Kort efter kom Gestapo til de 14 Arbejderes
Hjem, men da var de alle advaret. 26/7 Kl. 6,45 blevBögel skudt ned u—
denfOr sin Bopæl, Rosenkildevek 57. En Kugle gik ind ved øret og ud gen
nem Kæben. Der er Mulighed for, at han kan leve. Af Gerningsmanden har
man intet Spor.

Det forlyder, at de Hemmer Hemmetved aflagde fuldt Tilstaaelse, før han
blev skudt. Politiet er fortsat overbevist om, at han var Stikker, men
Sagen er meget speget. Det viser sig bl.a., at Hernetved alias Eisen har
fordelt illegale Blade i ret stort Tal. Det har givet ham gode Forbindel
ser. Under Folkestrejken har han fra et Tag paa Nørrebro beskudt Sabota
gevagter ved “Stjernesko”

Den Person, som saaredesi Sverigesgade af en dansk Ingeniør i tysk Tje
neste, er identisk med Chauffør Jørgen Nielsen, Dovregade 18. Den halvt
lynchede Ingeniør ligger nu paa Feltlazarettet paa Nyelandsvej.

Købmand Valdemar Jensen, det konservative Amtsraadsmedlem, blev dræbt af
Revolverskud, affyret af samme Mand. Jensen stod ved sin Telefon, da han
blev skudt. Gerningsmanden optraadte efter Mordet yderst koidbiodigt og
havde ikke Hast med at komme af Sted. Han signaleres: 30-35 Aar, ca 183
cm høj, ret kraftig, iført mørk, blød Hat og mørkt Jakkesæt~

GESTAPO i Aarhus har anholdt Maleren Victor Glysing Jensen, Beder. Poli
timester Hoeck er efter Undersøgelse hos Professor Busch for meget alvor
lige Hovedsmerter indsat i Vestre Fængsel. Den unge Aarhuslærer, der og
saa overførtes til København, var, skønt han laa saaret paa en Baare i
Ambulance, under Transporten lænket baade paa Arme og Ben.

Afdelingsleder Erik Wold, Aarhus, er ført til Frøslevlejren. Bager Georg
Zeuner, Horsens, er løsladt fra Horserød.

Vagtfolk fra Allways Radio i Kbhvs Sydhavn truede 25/7 Folk i Teglholms—
gade. Vagtkommandøren trængte i Uniform og med Karabin ind i “Havnecafe
en” og truede Gæsterne. Senere truede han dansk Politi. Gernersgadevagten
nægtede at tage ham med, da den, ifl sin Instruks, kun maa arrestere Folk
med tyske Papirer, hvis de er “fra Besindelsen af Beruselse”~
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Tre Vagtniænd fra Tirstrup Flyveplads: Victor C Nielsson, Willy Chr Ander
sen og Hans Georg Rasmussen, var Natten til den 24.ds. paa Smugkro i Ny
gade i Aarhus. I Stedet for at betale, overfaldt og udplyndrede de Vær
ten. Han fik sin Næse knust med Slaget af en Revolver. Derefter skød de
tre Mænd ude paa Gaden til højre og venstre. Politiet fangede de to, og
lidt senere fangede Folk fra Gaden den tredje. Da Politiet kom til, var
han saa gennembanket, at han maatte indlægges paa Kommunehospitalet i
Aarhus.

En Iagttager i Vestjylland erklærer, at Stemningen blandt de tyske Trop-.
per i Vestjylland er meget mat, fordi Hitler ikke blev dræbt’. Tropper paa
Fanø har raabt Hurra, da det falske Rygte naaede Øen. Overfor Forret
ningsfolk og danske Venner har adskillige Tyskere sagt, at det var en
Skam, Bomben ikke ramte Hitler, for saa kunde de være kommet Hjem. Man
ser tyske Soldater hilse paa den Maade, at de først rækker højre Arm i
Vejret og derefter slaar til den med venstre Arm’.

Ledelsen af Gestapo i Esbjerg er sammen med Arkivet flyttet til Kolding.
Man tager det i Esbjerg som Udslag af Invasionsfrygten. Der er ialt kun
6 Gestapomænd tilbage i Esbjerg.

Møllerlærling Aage Thyregod, Ølgod er anholdt, sigtet for at have købt en
Revolver og for at have hjulpet en tysk Soldat til at desertere.

Natten til Søndag var der store Indflyvninger over Esbjerg. Maskinerne
gik lavt, Tyskerne skød ikke. Natten til Mandag var der atter store Ind
flyvninger. Dennegang gik Maskinerne højt-og Tyskerne skød. Første Nat
blev der ikke blæst Luftalarm. Mandag Middag dykkede yo store amerikanske
Flyvemaskiner ned i Skorstenshøjde over Esbjerg Flyveplads. Skytterne i
Halerne skød efter Tyskerne, der indstillede deres Skydning og forsvandt
i Dækning’.

Betingelserne for Indrejse til Fanø strammes pr 1.August. Det bliver van
skeligt for andre end Beboerne paa Fanø at komme til Øen.

Af Frygt for Kirsten Krumbaks Liv har Venner af hende taget sig for at
undersøge hendes Tilknytning til Carl Henrik Clemmensens Mordere og hen
des Færden om Aftenen den 30/8, forud for Mordet. Følgende synes at være
korrekt. Fremstillingen falder sammen med Politirapporternes: Formiddagen
før Mordnatten traf KK tilfældigt paa Gaden Viggo Jensen (Virius), der
paa det Tidspunkt endnu var i Tjeneste hos Spionen Gilbert, STB, men ikke
almindeligt kendt som Gestapoagent. De aftalte Møde i Ambassadeurs Hall
tilom Aftenen. Viggo Jensen boede paa Palace. KK kom Klokken 20. Der var
dengang Spærretid Kl 21. Hun blev vist op paa VJs Værelse. Han sad sammen
med en Mand, der præsenterede sig som Larsen (Flemming Helweg-Larsen).
Han trak sig kort efter tilbage, idet han mumlede, at han skulde udenfor
Byen. Da KK spurgte, hvordan han kunde det i Spærretiden, kastede han med
en Haandbevægelse en tysk Soldaterbog paa Bordet. Han var øjensynligt be
ruset. Hun saa, at han stak en Revolver i Lommen. Hun blev nervøs og vil
de gaa, men VJ holdt hende tilbage. Han vilde følge hende hjem. Han før
te, før de gik, en Telefonsamtale , og hun opfangede Vendingen “den Hi
storie med Clemmensen”. Hun kendte Carl Henrik C, og spurgte, •hvad det
var. Han vilde fortællehende om Carl Henriks Sammenstød med Poul Nordahl
Petersen samme Eftermiddag, men hun sagde, at den Historie kendte hun
(fra en Ven af Carl Henrik, ansat paa Aftenbladet). VJ fulgte hende hjem,

og antagelig kan hun bekræfte hans Alibi, hvad direkte Deltagelse i Mor
det angaar. Da hun hørte om Mordet, fortalte hun sine Kolleger paa Aften-
bladet om “Larsen”, der skulde udenfor Byen. En af Aftenbladets Medarbej
dere, der havde overværet Afhentningen af Carl Henrik Clemmensen, sammen
lignede sit Signalement af den ene Gerningsmand med hendes Beskrivelse
af “Larsen”, og Politiet fik et Vink, der førte til Sagens Opklaring. KK
gik ind paa at sætte Viggo Jensen Stævne, og han blev taget ved hendes
Gadedør. Senere, da tysk Politi havde faaet Sagen og løsladt de skyldige,
truede han KK, fordi hun havde hjulpet Politiet. Han hævdede, at Carl
Henrik Clemmensen var engelsk Spion, og erklærede, at Sagen ikke maatte
være kommet frem. Hvad KK angaar, erklærer hendes Venner, at hendes Op
træden under Krigen vel har været unational, men at hendes Motiv er, at
hun ikke har villet svigte tyske Venner, hun havde i Forvejen....

Naar Københavnerne ikke kan faa Brændsel til Vinter, er Grunden bl.a.
den, at Tyskerne trækker deres Jernbanevogne her i Landet, ialt ca 1000,
hjem, saaledes at danske Godsvogne maa bruges til de tyske Transporter.
Adskillige Vogne, som er sendt til Jylland efter Brunkul, er ikke kommet
retur.

ØSTFRONTEN: Den russiske Angrebslinie ved selve Weichsel er udvidet til
en Bredde af over 50 km. Man venter Angreb i to Retninger-mod Schlesien
fra et Brohovede, som allerede er dannet hinsides Weichsel, og langs Flo
den mod Warszawa, understøttet af en Frontalangreb. Den tyske Modstand er
meget svag, og man frygter fra tysk Side Indkredsning af hele østpreussen
paa en Linie til Gdynia og Danzig Tropperne paa Midtfronten kommanderes
af Feltmarskal Model, der paa Grund af Førerens Ordre om at holde ud i
Stillingerne, har mistet ikke mindre end 12 Divisioner, som han nu savner
haardt i det store Afværgeslag. De.er indkredset i Lemberg og Brest-Li
tovsk, indtil 125 km bag Frônten. Jernbaneknudepunktet Deblins Fald er en
alvorlig Trusel mod Przemysl, og falder denne By ogsaa, har store Dele
af,den tyske Hær kun Forbindelse hjem via ungarn’. Narvas Fald - her stod
Frikorpset - aabner Russerne Vejen til Reval. l8.tyske Arme trækker sig
nu sydpaa ud af Estland, men til Nordfrontens Midte ankommer Forstærknin
ger—Hermann Goeringdivisionen fra Italien via Østrig og en Infanteridivi
sion fra Norge via Danmark. I den polske Hovedstad er der stadigt voksen
de Ophidselse. Tyske Stats- og Partiembedsmænd forlader flugtagtigt Byen.
Befolkningen angriber i stigende Grad Tyskerne, Mord hører t~il Dagens Or
den. Tyske Fabrikers Materiel søges evakueret til Riget, men man savner
Transportmuligheder, fordi Hæren har Brug for alle Jernbanevogne.

ITALIENFRONTEN: Den allierede Storoffensiv er nu sat ind mod Firenze. Der
k~pes paa bred Front 10 km fra Byen. Alle Afværgestillinger i dette Di
strikt er gennembrudt. Firenze selv holdes kun af Polititropper. Man fin
kæmmer Husene for at finde skjulte tyske Soldater, som vil afvente de Al
lieredes Ankomst for at overgive sig.

VESTFRONTEN: Amerikanerne er trængt dybt ind i de tyske Stillinger Syd
for Saint Lo. Marigny er faldet. Paa den engelske Del af Fronten har
stærke tyske Modangreb givet dem en midlertidig Terrængevinst. Situatio
nen anses ikke for alvorlig.

HITLER~KRISEN. Ifl. den illegale tyske Militærsender er Goebbels Tale
blevet uhyre køligt modtaget. I tyske Officerskredse ironiseres over Pro-
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pagandaværgens nye Indsats. Han skulde hellere putte Partifolk ind i Hæ
ren, siger man. Man henviser specielt til, at Himnilers to yngre Brødre
hidtil kun har bekæmpet Tyskere. Man mener i Tyskland, at von Brauschitz,
von Falkenhausen, von Bock, von Halder, Rundstedt og From er flygtet til
Udlandet. Dette er endnu ikke noget Sted bekræftet.

Følgende Passus i Goebbels Tale tyder paa, at Kuppet ikke vilde have
bragt nogen Forandring i det tyske Riges daglige Ledelse: “Rigets civile
Forvaltning skulde overtages af en Mand, der ved de mindste Belastninger
fik Nervesammenbrud og Krampegraad” Goebbels hentyder ikke til en
ny Hitler, men til den nu henrettede Generaloberst Beck. Den General, der
ifl. Goebbels var udset til Hærchef, var Generaloberst Hoeppner. Den ty
ske Hærs Ekspert ibritiske Spørgsmaal, den tidligere Militærattache i
London, General i Panservaabnet, von Schweppenburg, er blandt de henret—
tede.

Af Hensyn til nye Abonnenter, hvoraf der i den sidste Tid er kommet man
ge. meddeles følgende: Disse Nyhedsbreve, som kommer alle Ilverdage, er
ikke at betragte som et illegalt Blad. Det er den illegale Nyhedstjene
stes “Ritzau”, først og fremmest beregnet for de illegale Blades Redak
tioner og for Frihedsbevægelsens andre aktive Grupper. Modtager De dem,
uden at De tilhører den aktive Bevægelse, sker det, fordi man mener, De
bør orienteres. Redaktionen giver Udtryk for sine egne Meninger, men ar
bejder fuldt ud paa Frihedsraadets Linie. Den afholder sig normalt fra
Kommentarer, selv om en vis Tendens naturligvis ikke undgaas~ Det er lyk
kedes at opnaa 95 pCts Sandsynlighed for, at Nyhedernê er korrekte. Læn
gere kan man med de Vanskeligheder, der i øjeblikkets Danmark bydes al
Nyhedstjeneste, ikke naa. Brevene bør ikke læses af hvem som helst, og
Redaktionen “antager” kun nye Abonnenter efter nøje Prøvelse. De støtter
os altsaa ikke ved at hverve nye Abonnenter, selv om der tilbydes Beta
ling. Kun Abonnenter, med hvem vi er i direkte Kontakt, betaler- 30 Kr.
pr Maaned. Skulde der ske Henvendelse til Dem fra os, opgiv det Numer,
De har faaet ved første Tilsendelse.

Vifordeler til Blade og enkelte andre en Del af de udkomne “Tidsskrifter”
og andet Materiale af Interesse, men kan ikke mere modtage Bladene udfol
dede. Man bør forstaa, at vort eget Arbejde hver Dag lægger fuldt Beslag
paa Arbejdskraften. Hvad man ønsker udsendt gennem os, maa være lige til
at putte i Konvolutterne. Hvad der medsendes af Materiale, er ikke Udtryk
for Redaktionens Meningereller Synipatier.

Det udenlandske Stof er kun tænkt som Supplement. Ting, der er gengivet i
svensk og engelsk Radio, vil i Almindelighed af os blive betragtet som
kendt af Abonnenterne i Forvejen.

Abonnenter, der faar vor Adresse opgivet, bedes betragte sig som Korre—
spondenter til os~ Personlige Henvendelser til os frabedes, med mindre
direkte Aftale foreligger. J0 færre, som kommer et Sted, jo længere gaar
det godt. Da Gestapo med ret regelmæssige Mellemrum beslaglægger vore
Breve hist og her i Landet, gives specielt vigtige Meddelelser ikke ad
denne Vej, og der skrives normalt med Hensyntagen til, at det kan blive
læst af Uvedkommende. Alligevel bør et og andet sikkert populariseres,
før det videregives til en større Kreds. Vi er smigrede over, at Bladene
i saa vid Udstrækning benytter vort Stof ordret, mën henstiller, at nogen
mere Variat ion tilstræbedes.

Da Redaktionen arbejder uden Tilknytning til illegale Grupper, udover
den, en Dækadresse giver, vil Redegørelse for Sabotage, Drab o.s.v. støt
te sig paa øjenvidneberetninger, Myndighedernes Oplysninger etc., og man
kan ikke udenvidere gaa ud fra, at vor “Opklaring” af en Sag er den rig—
tige. Normalt giver vi kun Udtryk for, hvad Myndighederne mener at have
opklaret om en Sag. I Meningsudvekslinger, Blade og Grupper imellem, ta
ger Inf.NN ikke Del. SLUT.
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~ Dr.Best har, i Bestræbelse for at gøre Jernbanesabotagen upopulær, ladet
den særlige Mordafdeling udføre det hidtil mest morderiske Stykke Sabota
ge, Danmark endnu har oplevet. Mordafdelingen sprængt i Aftes et Person-
tog i Luften ved Lillerø.d, men gjorde det saa kluntet, at det straks kun
de ses, at det ikke kunde være Sabotage. Fire Mennesker blev dræbt, otte
saaret og tolv letsaaret. Skulde Navne foreligge før Brevenes Afsendelse,
vil de blive bragt som “Sidste”.

Da det nordgaaende, ordinære Persontog Klokken 22,03 havde passeret Per
ronerne paa Lillerød Station og endnu befandt sig paa Stationsterrænet,
sprang den tredje Waggon i Luften med et øresønderrivende Brag. Endnu før
Lyden var døet hen, hørtes Lyden af Skrig, splintrende Glas og Hjul mod
Skinner i voldsom Opbremsning. En Del Vogne løb af Sporet, men de væltede
ikke. Den tredje Waggon var splintret, det Indre var een uhyggelig Blan
ding af lemlæstede Menneskelegemer, Træstykker, Staalplader og knuste

•Kufferter. Vognens Sider havde holdt, men var paa eet Sted bulet stærkt
ud. I Waggonerne foran og bagved var Ruderne knust. Flere Passagerer var
saa sønderrevne, at man i første Omgäng knap kunde afgøre, om det var
Mænd eller Kvinder.~ endsige identificere dem.

Man troede i første Omgang, at Sabotører havde begaaet en frygtelig Fejl
tagelse. Der er før blevet sprængt Jernbaneskinner paa denne Strækning,
hvor tyske Transporttog ruller hver Nat. Men da de Sagkyndige kom til,
opdagede de straks, at Bomben ikke var eksploderet under, men i Toget,
hvilket vil sige, at det var selve det danske Persontog, Attentatet var
rettet imod. En Fejltagelse var altsaa umulig. De udbulede Staalplader
og Spor i Resterne af Gulvet viste med al ønskelig Tydelighed, at Bomben
havde ligget under en af de forreste Bænke i Vogn 3. Antagelig har den
været anbragt i en Kuffert, som Gerningsmanden har “glemt”, da han steg
ud af Toget før Lillerød. Paa selve Bænken og overfor den har siddet in
tetanende Passagerer, som “Forsynet” ikke har beskyttet paa samme Maade,
som Hitler oplevede det~ Tyskerne overtog Undersøgelsen, og Censuren for
bød straks Presseomtale. Sagen gives under ingen Omstændigheder fri, men
hvis Tyskerne mener, at Sagen kan omtales som Sabotageaffære, kommer der
antagelig en officiel Meddelelse. Krenchel, Axel Høyer og de andre Radio
kommentatorer kan jo faa meget ud af denne Sabotørernes hidtil groveste
Forbrydelse

Paa Linie med denne Begivenhed maa ses en voldsom Eksplosion~i Aarhus.
Den har i Nat ødelagt Statsbanernes Rutebilstation og Bilværkstedet, alt
saa intet egentligt Sabotagemaal. Enkeltheder mangler, men det anses for
givet, at der er Tale om Schalburgtage.

En Radionieddelelse om, at det var den 32 aarige Ingeniør Per LUtzen, som
i Nyhavn begik Selvmord, kan ikke uden videre bekræftes. Den Mand, der
tog Cyankalium, var kendt under Navnet “Stumpen”, og hverken tyske eller
danske Myndigheder har endnu identificeret ham.

En af Somrners Sorte, Johan Henrik Bruun, trængte i Nat ind i et Værelse i
Ejendommen Rosenørns Alle 18, Kbhv., beboet af en Desertør fra Korpset,
den 23 aarige John Ove Manberg Johansen. Han affyrede Skud mod Desertø
ren, som laa i sin Seng, og saarede ham alvorligt, bl.a. i Hoften. Han
blev paagrebet og afleveret til Gernersgadevagten. Desertøren førtes til
Nylandsvejlazarettet og er dermed fanget. Gerningsmanden paastaar, at han
kun vilde overtale Desertøren til at vende tilbage, og at han skød i Nød
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værge, fordi den anden gjorde en Bevægelse, som om han vilde tage en Re
volver under Hovedpuden.

Der blev i Aftes ringet til Frederiksberg Gasværk, at Politiet vilde fo
retage en Inspektion. Man anmeldte en Patrouille paa 10 Mand og anmodede
om, at Portene maatte blive aabnet for den. En Kontraopringning viste, at
det ikke var Politiet, som havde ringet. Da de 10 Mand kom, modtog Vagten
dem med Skud, som blev besvaret. De Ukendte trak sig tilbage. Saavidt man
kunde skønne, var der ingen Saarede paa nogen af Siderne.

En tysk Soldat har 25/7 forøvet fuldbyrdet Sædelighedsforbrydelse mod en
12 Aars Dreng fra Hornbæk. Drengen har ikke taget legemlig Skade. Ger
ningsmanden er ikke fundet.

Et blandet Person- og Godstog blev 26/7 Klokken 20,23 udsat for Sabotage
ved Marienlund Skov Nord for Kolding paa Troldhedebanen. To Sprængladnin
ger slog Skinnerne itu under Toget med ca 30 Meters Mellemrum, men det
afsporedes ikke. En Godsvogn blev beskadiget. Der skete ingen Personska
de.

Købmand Knud Kofoed, Rønne, blev den 24.Juli ind under Midnat dræbt, da
han fandt en hjernelavet Sprængbombe i sin Butik og prøvede paa at slyn
ge den ud paa Gaden Politiet oplyser, at han ikke var tyskvenlig og ikke
i særlig Grad handlede med Tyskere. Schalburgtage kan derfor ikke udeluk
kes.

Værnemageren, Slagtermester Harald Hansen, overlever de Saar, Tyskerne
rilføjede ham under Folkestrejken, men han faar varig Men.

25.Juli var der Uroligheder i Nykøbing M, hvor unge Mennesker
at klippe to Piger. Tyskerne truede med a~t gribe ind med Vaab
dansk Politi afværgede det ved at splitte et større Opløb paa
sen.

Efter at en tysk Bil var sprængt paa Kongens Nytorv forleden Aften, forø
vede Nazisterne barnlig Gengældelse ved 26/7 om Eftermiddagen at anbringe
en Brandbonibe paa Taget af en tilfældig Lægebil udenfor Operacafeen.

En vognopsynsmand i Roskilde fik “7/7 fem Vinduer knust. Han er Nazist.

x Det viser sig, at en Del Arrestationer i Aarhus kan føres tilbage til Ar
restationen af to bestemte Personer, en ukendt Kommunist og Kaptajn Ing
vardsen. Hos den ene fandt Tyskerne en Liste med 40, hos den anden en Li
ste med 46 Dæknavne og Adresser Man kan ikke indtrængende nok advare mod
den slags. Kan man ikke redde sig selv, har man Pligt til at redde andre.
Hvor Lister, som f.Eks paa Forchhammersvej, er nødvendige, bør man sørge
for, at de hurtigt kan ødelægges med Syre eller Ild. Skal Telefonnumre
etc skrives op, saa indfør et lille, nemt System - forhøj eller formindsk
alle Tal med eet bestemt Tal, som kun De selv kender.

En l6aarig Søn af Isenkræmmer Honoré i Lemvig er anholdt af Gestapo. Ar
restationsgrundlaget kendes ikke. To Mænd fra Aarhus, Mollerup og Bache,
har maattet• tage Biletten. De havde været for højrøstede paa en Restau
rant.

I mf. 232 er som Nazist angivet Civilingeniør Sten Jensen, Næstved. Det
skal være Sten Je s s en.

Voldsom Pistolskydning i Mosen ved Gentofte 5026/7 om Morgenen menes at
have været tysk øvelsesskydning.

En tilfældig Kunde har i Firmaet Neutrofon Radio overværet, at Ejeren,
Poul Petersen, skældte sin Bogholder ud, fordi han ikke havde givet nogle
tyske Officerer, der forhandlede om en Ordre, “nogle Femhundredekronesed—
ler”

Tyskland forbereder aabenbart Krigsførelsen paa meget langt Sigt. I hvert
Fald forkynder den tospaltede Overskrift iver et Berlintelegram i Berl.
Tid, i Dag: “Kvinder og Soldater skaffer Tyskland ny Arbejdskraft”

Grosserer Valdemar Hansen, der efter L Kristensens Død er Indehaver af
Agenturet for det amerikanske Skrivemaskinefirnia Remington, uddeler tysk
Propaganda til Venner, Bekendte og Kunder, Der bliver et Agentur ledigt
dér-

VIGTIGT: Det oplyses i Dag, at “Postlisben” næppe er fundet af Tyskerne.
Den blev ikke opbevaret paa Kontoret, men hentedes kun nu og da til De—
chiffrering, naar der var Breve til Adressater, hvis Numre man ikke kunde
huske. Den af Tyskerne arresterede, haardtsaarede unge Mand har intet
kendt til denne Liste, og kan altsaa heller intet røbe. For en Sikkerheds
Skyld bør de Forsigtighedsregler, som er truffet, dog antagelig oprethol
des endnu et Stykke Tid. Den svenske Radios megetalarmerende Omtale af
Forchhammersvej-Sagen har selvsagt forværret Sagen for den arresterede,
men paa den anden Side maa man erindre, at Radioens svenske Kilde sagtens
har følt det som sin Pligt at advare stærkest muligt.

Med Meddelelsen om, at Infanterigeneralen Olbricht er blevet henrettet
for Delagtighed i Kupforsøget, ødelægger Tyskerne deres egen Historie om,
at det var afdankede Folk, som ledede Kup-Kampen. Olbricht var nemlig en
af Tysklands førende Militæreksperter. Han sad inde med et enormt Ansvar
og med intime Oplysninger om de virkelige Forhold. Netop derfor vilde han
Fred.

Der er udbrudt Pelttyfus i Panserdivisionen Hitler Jugend, som staar i
Kampomraadet Syd for Caen. Aarsagen er den, at man mangler Benzin til Af
lusningsanstalterne, og det purunge Mandskab er særligt modtageligt for
Sygdommen.

Ifl. Daily Mail er det i Italien opklaret, at Luftangrebet paa Vatikanet
5.November 1943 blev ledet af Erneste Botto, Undersekretær for Luftvaab—
net i den fascistiske Republik. Han fløj selv den Savoia.Marchetti.Bonibe
maskinem som gennemførte Angrebet. Altsaa, som ventet, en Rigsdagsbrand—
sag

TYSKLANDS SORTE DØGN~ Det sidste Døgn har været det hidtil sorteste for
Tyskland under denne Krig. I øst er fire store Fæstninger faldet, og i
Vest ruller Amerikanerne den tyske Front op. Dagsbefalingerne om Erobrin
gen af Lemberg, DUnaburg, Bialystock og Stanislaw i Løbet af eet Døgn er
Rekord selv for Russerne. Konsekvenserne er uhyre. østpreussen trues
stærkere end nogensinde. Vejen til Ungarns Sletter gennem Jablonkapasset

prøvede paa
enmagt, men
Havnepl ad-
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er aabnet med Stanislaws Fald, og i Nord er den sidste, gennemgaaende
Jernbaneforbindelse overskaaret. Nordhærens kvarte eller halve Million
Mand har nu kun en smal Kyststribe fri til Tilbagetoget. Weichsels Over
skridelse af Kavalleri og Amfibiebiler har ført til et russisk Fremstød,
som Tyskerne er værgeløse overfor. En tysk Panserarmémellem Weichsel,
Sahn og Lublin har faaet Ordre til at trække sig tilbage over Sahn, hver
enkelt Tankbesætning for sig uden Kontakt med Stabene. Saa splintrede er
de tyske Hære. I østpreussen arbejder nu selv Tugthusfanger og Koncentra
tionslejrfanger paa at forberede Landets ødelæggelse. Partiets Anseelse
er i rivende Tilbagegang. Partifunktionærerne flygter, Partiemblemerne
forsvinder.

Det amerikanske Gennembrud paa Vestfronten synes totalt. Tyskerne flygter
uordnet eller lader Tanks passere for at lade sig tage til Fange af In
fanteriet. Den tyske Kampmoral har faaet et alvorligt Knæk. Amerikanernes
Tanks er for svært panserede for det tyske Skyts. Coutances staar for
Fald i Dag. 15,000 Mand tyske Elitetropper er afskaaret. Kun een tysk Re
trætevej fra Normanner halvøen er intakt, men helt i Syd er den ødelagt
af Luftbomber. Der er dannet en stor Breche mellem den engelske og ameri
kanske Del af Fronten. Tyskerne anstrenger sig febrilsk for at lukke den,
men de tyske Panserafdelinger bindes af Englænderne ved Caen. Den dob
beltsporede Jernbane Paris.Lyon er ødelagt.

DEN FEMTE TOTALMOBILISERING. For femte Gang skal Tyskerne nu totalmobili
seres. De g ebbelske Planer betyder primitive Levevilkaar overalt, som
man hidtil kun har kendt dem i de bomberamte Omraader. Hver eneste Ty
skers Levevilkaar berøres. Man regner med en Tidsgrænse paa 4 Maaneder.
Det vil sige, at Krigens Udfald efter tysk Mening er afgjort inden denne
Tidsfristd Udløb. Alle Virksomheder, som er uden Betydning for Krigsind
satsen i disse fire Maaneder, nedlægges~ Saaledes standses hele Tekstil
industrien. Bomberamte Vorksomheder, som ikke kan genopbygges indenfor
de fire Maaneder, nedlægges, og Maskinernes Metal smeltes om. Industrien
skal sandsynligvis have 72 Timers Arbejdsuge. Al Omkvartering af bombe-
ramte Familier standses, alle private Rejser forbydes. Gas- og Elektrici
tetsforsyningen indskrænkes. Det almindelige Familieliv ophæves, og alle
Tyskere skal massebespises. Alle Kvinder indtil 6065 Aar skal ind i ak
tivt Arbejde, endog Mødre med mange Børn. Børnene skal i Børnehaver. Kun
Partiet selv danner en Undtagelse. De 66,000 højere nazistiske Parti-
embedsmænd, og de 1,040,000 lavere Partifunktionærer og deres Hustruer
berøres ikke af Dekreterne. De skal være “Motor for Omstillingsprocessen”
-d-v—s— de skal finde alle brugelige Arbejdskræfter frem, eventuelt angi
ve enhver, som dækker sig

En Udstilling af den frie Presse i de besatte Lande er aabnet i London.
Aviser fra 10 forskellige Lande er udstillet. Mange bærer Mærker af at
være gaaet fra Haand til Haand, og man kan følge Udviklingen fra smaa ma
skinskrevne Lapper til Aviser med Farvetryk, deriblandt hollandske og
danske Blade. Der findes jugoslaviske Aviser fra Marskal Titos Omraade,
men her kæmper man med den Vanskelighed, at mange ikke kan skrive. Det
ældste af Bladene er det belgiske “Det frie Belgien”, der har en Fortid
helt fra Verdenskrigen. Dengang blev 22 af dets skiftende Redaktører
skudt. 1940 udkom første Numer af fjerde Aargang~

SÆRMELDING: Hilsen til Thomas, Lydia, Gunnar, Viggo og Agnes.

28.Juli 1944 INFORMATION NR 235 V NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 200.

SIDSTE: Det var endnu ved Redaktionens Slutning ikke lykkedes at identi
ficere Ofrene for Schalburgtagen ved Lillerød. Politiet i Hillerød oply
ser, at to af dem, man har anset for dræbt, viser sig at være i Live,
saaledes at der kun er Tale om to Dødsofre endnu. Antallet af Haardtsaa
rede reduceres i den nyeste Politiindberetning til 6.

Gestapo h&r løsladt Politimester Brix fra Tønder og Politimester Marten
sen fra Aabenraa.

Franskemænd fra Alsace.Lorraine er paa østfronten gaaet over til Russer
ne. De vil via Iran blive sendt til de frie franske Styrker i Middelhavs—
omraadet. SLUT.

28.Juli 1944 INFORMATION NR 235 IV NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 200.
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Flere og flere af vore Nyhedsbreve fremkommer i Postvæsenets Beska
digelseskonvolutter. Det drejer sig ikke om tysk Censur-den er trods
alt fiksere~-men om Nazister (antagelig paa Hovedpostkontoret i Kø
benhavn), som flaar Konvolutterne for at chikanere. Enhver med For
bindelser i Postvæsnet bedes bidrage til, at disse Nazister indkred
ses. Samtidig søger de Herrer at chikanere ved at forsinke Posten.
Bl.a. har vi Eksempler paa, at Breve til K i København, indleveret
samtidig med Breve til Yderdistrikterne, fremkommer en Postombæring
sener& Desværre kan man ikke regne med Støtte fra Postvæsnets øver
ste Ledelse i denne Sag.

Der er i de sidste to Døgn i Danmark anholdt ca 50 Mennesker af GESTAPO.
Af Horserødfangerne er løsladt 57. Paa Grund af Pladsmangel er fra de tre
store Provinsbyers Arrester løsladt 10 Personer, fra Vestre andre 10.

Med det Tog, som ramtes afSchalburgtage ved Lillerød, befandt sig indtil
Birkerød 7-8 uniformerede Schalburgfolk, der er iagttaget af mange, baade
i Toget og paa Birkerød Station. De hører antagelig til i Høveltelejren.
De har altsaa været i Toget indtil 10 Minutter før Eksplosionen, og de
har siddet i femte Waggon. Af Udtalelser fra den tyske Censur samme Aften
fremgaar, at man var klar over, at Nyheden skulde i Aviserne - hvad de
menige Censorer ellers aldrig i en saadan Sag tør udtale sig om~

Henrettelser foretages nu i Høveltelejren. De sker ved Skydning og over—
væres af en Repræsentant for Røde Kors - Helmer Rosting.-og af en dansk
Præst. Nyordningen er indført efter den berygtede Henrettelse i en Grus
grav ved Aarhus, hvor danske Sabotører fik “aandelig Støtte” af en tysk
Feldpræst, som de afviste. Den Mulighed, at nogle af de danske Nazister
i Høveltelejren foretager Skydningerne, er meget sandsynlig.

Fredag Formiddag kom en Mand ind til den 46 aarige Fru Ella Marie Jensen,
Chokoladeforretningen H C Ørstedsvej 55. Han bad om en Is. Da Fru Jensen
bøjede sig over Iskassen, skød han hende gennem Halsen. Hun menes at kun
ne overleve Saaret. Det hævdes, at hun kom sammen med tyske Officerer.

Bombeeksplosionerne i Statsbanernes Garageanlæg. Amtmandstoften, Aarhus,
kan være Sabotage og ikke Schalburgtage. Der gik i Aarhus Ryster om, at
Bilerne skulde rekvireres af Tyskerne. De har været opklods&le, men sæt
tes nu i køreklar Stand. Sandheden er imidlertid, at det er Rigspolitiet,
som skal have dem. Ved Ekspiosionen ødelagdes en Garagebygning med fire
store Vogne, og flere Bygninger udenom beskadigedes.

Det tyske Bordel paa Skrydstrup Flyveplads er indrettet i et Hus i den
helt rømmede Skrydstrup By. Vinduerne er til Dels tildækket med Papir.
huset har tilhørt en Indre Missionsmand, og det bærer den Dag i Dag Nav
net “Kirkely”. Ved Siden af Indgangsdøren ses Indskriften “Helliget Her
ren”.

Ugeskriftet “Broen”, der udsendes til danske Arbejdere i Tyskland, brin
ger i sit sidste Nunier en indgaaende Omtale af Jens Strøms Oplysningskon
tor, Hovedvagtsgade 1, Kbhv, til Raadighed for Tysklandsarbejdere. Desu
den bringes en fantasifuld Skildring af Kampen ved Frimurerlogen. Det
hævdes, at “Sabotørerne” holdt Ambulancerne tilbage, saa de saaredeSchal
burgfolk ikke kunde komme paa Hospitalet. Sandheden er som bekendt, at
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Schalburgfolkene beskød Ambulancerne:

GESTAPO har i Haderslev anholdt følgende, som er ført til Kolding: Den
28 aarige Helge B Nielsen, Jomfrustien, den 64 aarige Maler Blankenborg,
Slotsgade, den 37 aarige Fru Marie Seiding, hvis Mand er slæbt til Tysk
land, den 60 aarige Murer Frits Maas oghans 54 aarige Hustru Marie, Slag
tergade, den 35 aarige Kontorassistent A Ostermann, Storegade, den 54
aarige Kontorassistent V Andersen, Aarøsundvej, den 38 aarige Arbejdsmand
Hans Petersen, Gaaskærgade, den 38 aarige Produkthandler V Stender, Lin
dedal, og hans 70 aarige Fade, C stender, Slotsgade, den 46 aarige Arbmd.
Andreas Eggers, Fjordagervej, den 41 aarige Arbmd, V Jensen, Naffet, den
31 aarige Arbmd, M E Møller, Borgmesterkobbelen, og den 41 aarige Arbmd.
Stockfisch, Naffet. Anholdt, men atter løsladt, blev Damefrisørinde Fru
Mathias, Ryesvej, og Tømrer Laur. Jensen, Fordsagervej. Der er Hjenimety
skere blandt de anholdte: Den anholdte Møller arbejdede paa Flyvepladsen
ved Skrydstrup. Før Krigen gik han for at være Kommunist.

Allerede i Maj Maaned stoppedes al Leverance af tysk Leunagas til Dan
mark. Gassen er et Biprodukt fra Fabrikationen af syntetisk Benzin.

Tyskerne har anmodet KTAS om at faa bygget en speciel Central i Dagmarhus
med Ledninger ud til 100 Virksomheder, der arbejder for Tyskerne. I før
ste Omgang skal der knyttes Forbindelse til 75 Virksomheder. Naar Centra
len er i Orden, skal der i Tilfælde af Sabotage kunne slaas direkte A
larm til Dagmarhus udenom dansk Politi, som Tyskerne ikke stoler paa. .1
Tilfælde af Uroligheder vil Tyskerne altsaa have 75-100 Støttepunkter
rundt om i København i direkte Kontakt med Dagmarhus, og i Tilfælde af
Invasion kan Ordre om ødelæggelser gaa udenom danske Myndigheder. Sagen
er gennem Industriraadet overgivet danske Myndigheder, der vil proteste
re.

Dansk Politi har afslaaet et Forslag, eller rettere Krav, fra det tyske
Politi i Helsingør. Man forlangte, at Politimesteren skulde avertere ef
ter Vidner til Nedskydningen af Stikkeren Bögel fra Skibsværftet. Deres
Navne skulde opnoteres, og de skulde henvises til det tyske Politi. Rigs
politichefen afslog af principielle Grunde.

Da en lille Bombe 26/7 om Aftenen eksploderede under en tysk Bil i Ran
ders, netop som en Officer vilde stige ind i den, saaredes en Forbipasse
rende, Tømrer Marius Thomassen, Sennelsgade 9. Han ramtes i det ene Laar
af et Sprængstykke. Tyskerne mistænkte ham for at være Gerningsmanden, og
han blev arresteret.

Sagen mod Kriminalassistent Grunnet og “Heltbergerne” omtales i tyske
Kredse som “Den store polske Spionagesag”. Der er i de sidste fem Maane
der foretaget Undersøgelser i Polen, Danzig, Paris og - illegalt — i Sve
rige. Dommen skal afsiges af SS HauptsturmbannfUhrer H Kaminski, Strand
vejen 32. Arnold fra Shellhuset er Anklager. Sagen er afsluttet. Man
frygter Dødsdomme.

~( Tre bevæbnede Mænd røvede 27/7 om Aftenen i Gaarden til Tietgensgade 73
to tyske Militærbiler, der var til Lakering hos en Malermester, som blev
taget med ud paa en Køretur og sat af i Vigerslev Alle. Fra en Lægebil
i Gaarden tog man Numerplader til den ene af Bilerne.

29.Juli 1944 INFORMATION NR 236 III NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 201.

I Birkelse ved Brovst paa Thistedegnen har en tysk Soldat overfaldet en
dansk Sygeplejerske. Hun blev reddet af en tililende Dansker.

Følgende to Personer er ansat i GESTAPO: Heinrich Willy Sinnbeck, f. 17/1
-23 Arbejder i Esbjerg. Frk Irma Karen Marie Kaarsberg, Magnoliavej 17
St, Frb. Der advares desuden mod en Jøde, Hagetoft født Einstein, Helle
rupvej 60 I ty. Forældrene er i Sverige. Han omgaas Tyskere.

Der er iværksat en Indsamling til Udførelse af en national Opgave efter
Krigen: Rejsning af en Rytterstatue af Kongen. Der maa advares imod den,
saalænge Ordet ikke er frit. Man modtager Bidrag fra Nationalt uværdige

— bl.a. har Dr. Christiani, Direktør Styhr og Gunnar Larsen allerede y—
det Bidrag.

Der protesteres imod Udhængningen af Forvalter Vilhelm Møller, Aftenbla
det. Han hævdes at være god nok.

Sagen imod Politimester Simony, Varde, er optaget til Dom,men Domsafsi
gelsen er udsat paa ubestemt Tid.

I Tilslutning til Oplysningerne om Raffineringen af Olie i Danmark skal
oplyses: Siden 1940 har Danmark nogenlunde konstant faaet 3000 Tons Olie
pr Maaned. Benzintilførslerne er dalet til 500 Tons (pr Maaned), hvori
er blandet Benzol. I de sidste Par Maaneder er der praktisk talt ikke
kommet Petroleum. Den hjemlige Beholdning er nu 1100 Tons. Der skal i Ju
li-August bruges 1300 Tons og i Septbr-Oktbr 2500. Tyskerne leverer der
imod fra August 3600 Tons Raaolie pr Maaned. Den kommer fra Rumænien
(hvis Tyskland har Rumænien i August) A/S Kallundborg Olieraffinaderi
vil kunne behandle de 1900 Tons og af dem udvinde 1000 Tons Dieselolie,
400 Tons Benzin og 500 Tons renset Raaolie. Raffinaderiet i København kan
behandle Resten. Til Iblanding kommer 100 Tons Benzol. Fiskeriet vil der
efter kunne opretholdes. Resten af Olien faar DSB og Smaaskibsfarten. 200
Tons Benzin-Benzol faar den tekniske Industri, og Resten skal Læger, Am
bulancer og Brandvæsen bruge. Petroleum er et uløst Problem. Olien bliver
dyrere, fordi der er rumænsk Statsafgift paa Raaolien. Med Hensyn til Fi
skeriet gør man opmærksom paa, at Hjemmemarkedet forsynes først, derefter
faar Tyskland en Kvota, og der bliver endda noget til overs ~il Eksport
til andre Lande.

Udenrigsministeriet har paa en
de to Raffinaderiers uhindrede
dansk Erhvervsliv, men man kan
skriver om Sagen

Derregnes med normal Import af Norgesalpeter til det danske Landbrug -

178,000 Tons pr Aar. De bombede norske Fabriker er atter i Gang, og fra
tysk Side har man erklæret, at Danmark omgaaende skal have sin Normalim
port.

GESTAPO har meddelt dansk Politi, at der ikke er Fare for den saarede Po
litibetjent Marckers Liv.

Der var atter i Gaar Razzia i Nyhavn 42.

Pressekonference gjort opmærksom paa, at
Drift er af den største Betydning for
ikke opnaa Tilladelse til, at Aviserne
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Nogle jydske Politimestre har afvist tysk Krav om Oplysninger om bort-
rejste Politifolk. Man ønskede at vide bl.a., hvorfor de paagældende var
flygtet.

GESTAPO har i Rungsted anholdt en Del Mennesker, bla.a en Barbermester,
der har hjulpet en Desertør fra et af Korpsene. Barbermesteren var paa
Flugt til Sverige i en lille Baad, men fortrød, vendte om og meldte sig
selv, medbringende Desertørens Støvler:

En endnu uopklaret Begivenhed har fundet Sted i Ikast ved Herning. En
Mand modsatte sig GESTAPOS Arrestationsforsøg og blev skudt i Kamp. Ty
skerne siger, at han havde en hemmelig Sender. I Herning har Redaktør
Hærving, Herning Avis, og hans Søn, Redaktionssekretær Hærvig, været ar
resteret. Redaktøren sad kun nogle Timer, hans Søm i 8 Dage. Ogsaa For
manden for den Konservative Byraadsgruppe, Dommerfuldmægtig Thestrup, har
siddet anholdt, men er atter løsladt.-Entreprenør I C Halvorsen, Dane
brogsgades Cementstøberi, Aarhus, er anholdt i Rambøll-Sagen. Ingeniør W
Hartmann Petersen flygtede fra GESTAPO.

“ET ANTAL HENRETTEDE”. Som Represalie for et mislykket Befrielsesforsøg,
foretaget af hollandske Patrioter, som stormede et Fængsel, meddelte Ty
skerne offici~It, at et Antal Fanger i Fængslet var blevet henrettet. Ik
ke noget med hvem eller hvor mange:

HITLER—KRISEN. Hitlers Generalstabschef, Generaloberst Zeitzler, hørte
til den Gruppe “afdankede Generaler”, der forsøgte Kuppet mod Hitler. Han
var ikke, som først meddelt, arresteret af Oprørerne i Overkommandoens
Bygning i Bendlerstrasse, men arresteredes, da Modstanden maatte opgives.
Zeitzler spillede en meget stor Rolle under Forberedelserne til Kuppet.
Det var ham, som skaffede sin Adjudant, Grev Strauffenberg, Foretræde for
Hitler under Paaskud af en meget vigtig Indberetning. Allerede i April
sluttede Zeitzler sig til Oprørerne. Han, der er Medlem af Partiet, blev
af sin Adjudant informeretom Planer, der gik ud paa at føre de tyske
Tropper tilbage til Fredsgrænserne, afsætte Hitler og indlede Forhandlin
ger. I Stedet for at indberette Sagen til sin Fører, tilraadede Zeitzler,
at man ventede til Invasionen for at have bedre Kort paa Haanden, hvis
den skulde mislykkes. Da den lykkedes, og da Hitler beordrede, at Rand
staterne skulde holdes, og at Modangreb skulde ske paa Midtfronten - hvad
man hverken havde Mandskab eller Materiel til - besluttede Oprørerne den
7.Juli at slaa til. Der var Tilhængere ogsaa indenfor Waffen SS.

ØSTFRONTEN. Stormen paa Warszawa er begyndt. En Million Tyskere slæber
sig paa Midtfronten hjemad gennem Polen, sultne, trætte, lasede. Mange af
dem har kastet deres Vaaben og gaar blot mod Vest. De yder ingen Mod
stand, men lader sig tage til Fange. I Østpreussen afsendes nu 16 aarige,
ikke uddannede, direkte til Fronten. Fra Bialystock naaede ikke engang
Partimedlemmerne at flygte.

VESTFRONTEN. Coutance er taget af Amerikanerne, der staar udenfor Gran-
ville. Der er ikke mere Føling mellem Tyskernes østlige og vestlige Kamp-
gruppe. 1500 amerikanske Tanks opererer paa bred Front i Ryggen paa de
tyske Afdelinger. Nord for Granville er 15000 Tyskere indringet. Det ty
ske Panservaaben trækkes ud af Kampen for at undgaa det totale Nederlag.

DEN TOTALE KRIG: I øvreschlesien er der talrige Steder indført 86 Timers
Arbejdsuge — I Flensborg praler SA Folk med, at de tvinger ganske ar
bejdsuduelige til at paatage sit Arbejde i Rustningsindustrien. Partiet
selv afgiver intet Mandskab til den totale Krig, tværtimod forøges dets
Antal af “Frinumre”, antagelig i Haab om derved at fæstne Grebet om Hjem
mefronten.

PR0VEKØRES: Tyske Flyvere erklærer bittert, at man bør sætte Skiltet:
Venligst ikke angribe—Motoren prøvekøres” paa nye tyske Flyvemaskiner.
De maa nemlig indflyves ved selve Fronten. Paa Flyvepladserne bruger man
Heste og Okser til at trække Maskinerne frem, og hvor Dyrene savnes, maa
Mandskabet selv gøre det. Der er ingen Benzin til Traktorer og Lastvogne

SIEEMELDING: Hilsen til Kaj, Bruno, Robert, Christoffer og Gertrud. SLUT.
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En Undersøgelse har vist, at mange Breve, der ser “illegale” ud, flaaes
i Stykker paa Postkontorerne. Saaledes er i de sidste Dage en Del Rekla
metryksager fremkommet i beskadigede Konvolutter. Det er gaadefuldt, at
Postvæsenets eget Personale ikke kan ordne den Slags.

GESTAPOS Hovedkvarter for Amager, Annasvej 3-4 i Dragør, har i de sidste
Døgn været Centrum for stærk Aktivitet. Natten til 27/7 anholdt man tre
unge Mænd fra Dragør. De to er Stedsønner af Arbejdsmand Louis Christen
sen. Samme Dag ankom til Dragør en ung Mand, der gik rundt til Fiskerne
og bad om at blive sat over til Sverige. Han tilbøs 6000 Kr. De nægtede
alle. Natten til 28/7 kom denne Mand tilbage til hver enkelt Fisker,
dennegang ledsaget af GESTAPOfo1k. Følgende blev arresteret: Louis Chri
stensen - Fisker Laurits Jensen (Formanden for Bjærgelauget)-Fisker Got
fred Lundquist (Formanden for Fiskeriforeningen)- Fiskerkone ved Gl
Strand Eller Nielsen (Søster til Lundquist)- Jan Lundquist - Juul Ander
sen -Jens Værling og Jan Schwarz.. De førtes alle paa Lastbil til Vestre.
Mælkehandl.er Evald Hansen, som arresteredes for ulovlig Besiddelse af
Vaaben, beholdt man derimod paa Annasvej. Senere har Gestapo arresteret
endnu 6 Personer, Navnene kan antagelig bringes i Morgen. En Række Perso
ner i Dragør er blevet eftersøgt, deriblandt Fyrmester Haubirk og Sønner.
De lokale GESTAPOfo1k erklærer, at Fiskerne sigtes for Transport af Jø
der-altsaa gamle Ting. Man mener, at GESTAPO efter Affæren paa Forchham
mervej har gravet op i Materialet fra Jødetransporternes Tid for ad den
Vej at søge frem til nogle af de nuværende Ruter til Sverige. Det er paa
denne Baggrund med Bitterhed, Hjemmefronten erfarer, at Jøder i Lejre i
Sverige stadigvæk gør aktive Frihedskæmpere blandt Flygtningene ansvarli
ge for deres Situation (som om Begivenhederne i Ungarn ikke havde vist,
at Nazi udrydder Jøder med og uden Foranledning), og at en dansk Jøde paa
et Møde har udtalt, at det jo kun er Jøderne, som er inviteret til Sven
ge Havde den aktive Frihedsfronts Organisationer holdt sig fra Jøde
transporterne, vilde GESTAPO i Tiden efter have haft adskillige daarlige
re Kort paa Haanden. Til Gengæld vilde mindst 90 pCt af alle Jøder i Dan
mark være blevet fanget.

Paa Baggrund af Goebbelstalerne og Tysklands forskellige Forholdsregler
svirrer det i disse Dage med Rygter om Arbejdssituationen i Danmark. Folk
sikrer sig mod nye Uroligheder ved Opkøb af Madvarer. Det var Fredag og
Lørdag næsten ikke muligt at faa Rugbrød i København. Man l~ror i kompe
tente Kredse ikke, at Tyskerne vil driste sig til at tvangsudskrive Ar
bejdskraft, idet Produktionen da omgaaende vil blive lammet i selve Dan
mark. Desuden har Tyskerne ikke Fabriker at anbringe danske Fagarbejdere
paa. Derimod skraber de muligt de ufaglærte Tysklandsarbejdere til .sig
igen. Rygter om Standsning af Socialhjælpsudbetalingen er endnu kun Ryg
te r.

Konturerne af tyske Krav kan imidlertid skimtes. De lokale Aussenstellen
des RUstungsstab D~nemark har hos de stedlige større Fabriksvirksomheder
søgt Oplysninger om følgende :Hvad raader man over af Drejebænke, Revol
verebænke, Boremaskiner, Fræsemaskiner, Svejsemaskiner, Pladebearbejds
ningsmaskiner, Slibemaskiner etc. Hvor stort. et Antal raader man over af
Funktionærer og Arbejdere? Hvor mange Arbejdstimer pr Uge? Antal Arbejds
hold i Skift? Hvad fabrikerer man? Antal Sabotagevagter?

Krav om Produktionsomlægning i Danmark maa altsaa anses for sandsynlige.
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Efter Ekspiosionerne i Aalborg staar man atter noget usikker overfor, om
ødelæggelsen af Rutebiler er. Schalburgtage eller Sabotage. Intet tyder p.
t. paa organiseret Sabotage.

Danske Myndigheder er fulde af Beundring over det tyske Politiarbejde ef
ter Aarhuskatastrofen. Ikke blot har man blandt de sønderlemmede Lig,
hvoraf mange ikke lod sig identificere kunnet finde Sabotører, men man
har endogsaa kunnet fastslaa, at alle, som havde med Sabotagen at gøre,
er omkommet. Skønt der saaledes ikke har været nogen at afhøre, har man
opklaret, at de omkonine Sabotører var Kommunister. Fabelhaft

Salgschef Berthelsen, Firmaet Karl Randrup, Aarhus er atter anholdt af
Gestapo.

Repræsentant Harry Petersen, Odense, ansat i Firmaet Nordisk Fiskeindu
stri, sigtes for at have stukket Havnefoged Thomsen, Nykøbing M, der ny
lig er løsladt edter 2~ Maaneds Enecelle i Vestre, hvor han sad, sigtet
for Spionage. Iøvrigt advares mod Skibsbygger Søren Larsen, Nykøbing M.
Han er upaalidelig.

I en tysk Waggon i Jylland er fundet følgende kendte, men atter aktuelle
Inskription: Lieber ein Kaiser von Gottes Gnaden als einen Mörder von
Cerchtes gaden

Den ny totale Krigsførelse har hos Tyskerne i København i den sidste Tid
givet sig mærkværdige Udslag. For nogen Tid siden nedlagde man Forbud mod
at Tivoligarden satte Vagtposter udenfor Tivolis Hovedindgang, som man
ellers altid gør det Søndag Aften. Da Nitouche skulde have Premiere paa
Bellahøj, forbød man Anvendelsen af franske Uniformer. Og efter saaledes
at have sikret sig mod Flankeangreb, gik man til Attache imod Cirkus
Louis paa Borups Plads. En Tryllekunstner var for morsom! Han hævdede, at
en fly Krigsdans bestod af eet Trin frem og to tilbage. Nu siger han det
ikke mere — Lieb Vaterland, mag ruhig sein.

En Ritzaunieddelelse om, at en 8 aarig Pige er ramt i Brystet af allierede
Flyvere Maskingeværer og indlagt paa Sct Josephs Hospital i Esbjerg, er
ikke helt korrekt. For det første var det Splinter fra tysk Antiluft—
skyts, og for det andet blev Pigen ikke indlagt. Meddelelsen stammer ikke
fra tysk Kilde, men fra en Medarbejder ved “Vestkysten” som for at tjene
3 eller 5 Kroner, eller hvormeget det nu er, Ritzau giver, har iklædt Ny
heden en Form, som sikrede den Passage gennem den tyske Censur. Den paa
gældende kan trygt anse dette for sin sidste Nyhed af denne Art.

Der var Torsdag stor Begravelse med Æressalut og det hele i Fourfeld
Gravlund ved Esbjerg. Man mener i Byen, at det var Ty~kere, faldet under
det amerikanske Angreb paa Esbjerg Lufthav, som blev begravet.

GESTAPO har i Esbjerg arresteret Lederen af den uafhængige Byraadsgruppe,
Arbejdsmand Viggo Pedersen, der beskyldes for at være Kommunist. For kom
munistisk Virksomhed er desuden arresteret: Snedker Johs Jensen, Havnega
de 162, Arbmd. Peder Hansen Jessen, Kronprinsensgade 17 (meget syg efter
tidligere Ophold i Vestre), Arbmd Thorvald Nielsen, Strandby Kirkevej, og
Lagerforvalter Jens Møller Jensen, Fynsgade, ansat i Firmaet Brdr Boysen.
I Jensens Hjem ventede GESTAPO forgæves paa en Logerende. I Byen er des
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uden arresteret en OT Mand, Andreas Lambertsen, Fanøgade 9. Han er sigtet
for at have kløet nogle af sine Kammerater. Desuden er arresteret Boris
Anton Rostorff Petersen, Østergade 62, Medlem af DNSAP, tidl. Marinevæg—
ter, nu Formand paa en tysk Arbejdsplads. Han har modtaget Lønninger til
Arbejdere, som kun eksisterer paa hans Lister.

Paa given Foranledning gøres opmærksom paa, at Notitsen om Kirsten Krum-
bak og Mordet paa Carl Henrik Clemmensen kun var til Orientering. Der maa
tages Hensyn til Vidnernes Si kkerhed.

Tyskerne er i fuld Gang med at bygge Jernbane fra Oksbøl til Blaavand,
men derudover hviler meget Arbejde paa Vestkysten. Et enkelt Entreprenør
firma menes at ville hjemsende 50 Biler, der hidtil har kørt med Grus.

En Feldmadras, en ganske ung Flygtning fra Pigeoptagelseshjemmet Kjær
gaard ved Bramminge, forvildede sig Onsdag Aften ved 22 Tiden ind i et af
de tyske Minefelter i Byparken i Esbjerg. Hun sprang i Luften og blev
haardt saaret. Paa en Gaard inde paa et Flyvepladsterræn ved Esbjerg har
man hos tyske Soldater fundet to unge Piger fra Hirtshals. En tredje Pige
fra samme By er indlagt paa Esbjerg Sygehus med Syfilis.

Der er i de sidste Dage til Vestkylland ankommet nogen Erstatning for de
Styrker, der er dirigeret sydpaa, men Hullerne er langtfra udfyldt. Fra
Knudshoved, Sprogø og Halskov er det tyske Antiluftskyts nu forsvundet.

I Lørdags udspilledes paa Kasernen i Viborg en dramatisk Episode. 400 ty
ske Soldater nægtede at rejse til Fronten. Andet Mandskab blev tilkaldt,
Maskingeværer blev stillet op, og de 400 Mand blev afvæbnet og afsendt.
25 Ungarere, der gaar i Viborg, erklærer, at de er kommet, fordi man ikke
stoler paa dem hjemme.

Set paa Gaden i Viborg: En tysk Soldat hilser en Officer med oprakt Arm.
Officeren gaar hen til ham, rykker hans Arm ned, og gaar videre- To Offi
cerer, en yngre og en ældre, møder tre Menige, der hilser Nazihilsen. Den
yngre besvarer den, den ældre drejer Hovedet og smiler haanligt. Set paa
Gaden, i Randers: Syv Menige hilser den tyske Kommandant med strakt Arm.
Han ryster paa Hovedet og gaar videre

En tysk Løjtnant har hos en Skomager i Skern beslaglagt et ~anmarkskort,
som er sendt ind til nøje Prøvelse i København. Løjtnanten har ved sin
foreløbige Undersøgelse fastslaaet, at den dansk.tyske Grænse befinder
sig betænkeligt, ja rent ud sagt provokatorisk langt imod Syd. Skomage
rens Skæbne af gøres, naar de højere Myndigheders Udtalelse i Sagen fore
ligger.

Kortet er antikt og en Gengivelse af et Kort fra 1644 -!

Det frie Danmarks Ambassadør i Moskva, Thomas Døssing, ankom i Gaar med
Flyvemaskine fra Teheran til den russiske Hovedstad.

En Landmand, Andreas Kohrsen, Arnum, har dræbt sit fire Maaneder gamle
Bårn med tyske Haandgranater. Han havde fundet dem paa sin Mark og kaste
de dem ned fra sin Vogn. Ved Eksplosionen ramtes Barnevognen.
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Tyskerne har nu opdaget, at den i Randers arresterede Tømrer Marius Thom
sen Larsen intet havde med Sabotagen mod en tysk Bil at gøre. Det viser
sig iøvrigt, at Larsens Saar er et Skudsaar, ikke saar fra en Bombe—
splint.

Om Formiddagen den 27/7 trak Arbejdsmand Jens Tønder og hans 15.aarige
Søn en Baad paa Land ved Ballum. De kom for nær et Landminefelt. Faderen
mistede det ene Ben, Sønnen fik øjnene beskadiget.

Gammel Dames mumlende Bemærkning, idet en geværstrittende tysk Patrulje-
lastbil kører over Raadhuspladsen: Ja, ja, hvis Vorherre havde bestemt,
at de skulde regere Verden, saa havde han jo ogsaa nok givet dem Forstand

Et Omraade af Charlottenlund Badestrand nær Fortet skal indhegnes, for at
saarede tyske Soldater kan bade, uden at Folk stirrer paa dem.

Tysk Feldgendarnieri har paa Jørgensens Hotel i Horsens anholdt Inspektør
Sigfred Svensson fra Vigerslevvej 62 A i København.

Der foreligger nye Beviser paa, at Gestapofolk legitimerer sig med dansk
Politiskilt.et Sted i København har efterhaanden tre ‘3danske Politimænd”
henvendt sig. I intet af de tre Tilfælde har de været udsendt af dansk
Politi. Der foreligger ogsaa Eksempler fra Provinsen.

Gilleleje Badehotel er i Sommer beycottet af Badegæsterne. Værten er som
bekendt Nazist og berygtet for den daarlige Behandling, han gav interne-
rede danske Officerer. Kai Ewans, der intetanende havde skrevet Kontrakt,
er blevet tvunget til atopfylde den med alle Pengene kontant paa Bordet.
Men han spiller for næsten tom Sal.

SIERMELDING: Hilsen til H fra Tejo og Hilsen til Pop fra Smeden.

ROMMEL SAARET? Det hævdes af den illegale tyske Sender, at Feltmarskal
Rommel er blevet haardt saaret. Man mener ikke, han kan overleve det.
Hans Bil blev angrebet af en engelsk Jagerbomber. En Granatsplint ramte
Rommel. Han maatte straks opereres. Man forsøgte at føre ham til Tysk—
land,.men hans Tilstand forværredes.

VESTFRONTEN: Brechen i den tyske Vestfront er nu ca 50 km bred, men sam
tidig har Englænderne slaaet Hul paa den østlige Del af denne Front. Fle
re Steder staar Amerikanerne 20 km bag de tyske Linier. Paa den vestlige
Del kan man for øjeblikket ikke tale om nogen sammenhængende Front. Ty
skerne søger bort til Fods og med Hestevogne for at undgaa Omringning af
de amerikanske Panserstyrker. Man er ikke en Gang sikker paa at kunne
holde Linien Avranches-Vire. Der staar amerikansk Panser Syd for Brechy,
og Villedieu les Poëles er orngaaet. Eriglændernes Offensiv indledtes med
saa kraftigt et Luftbombardement, at Tyskerne ikke kunde tage Kampen op,
da Stormen brød løs. Kampen fortsættes med engelsk Held. Der er slaaet en
6 km dyb Kile ind i de tyske Stillinger. Af de 15,000 indringede Tyskere
i Coutances—Omraadet har de 10,000 Mand allerede opgivet Kampen. Blandt
dem er talrige SS Grenaderer.

FRYGT FOR SORTE LISTER. De tyske Chefer for Lejre med udenlandske Arbej
dere har af Frygt for at komme paa disse Arbejderes sorte Lister i den
sidste Tid tilstaaet dem en hel Række Lettelser og Indrømmelser. Det er
blevet opdaget paa højeste Sted, og der er indledet Processer mod Lejr-
chefer. En Chef fra Braunschweig har faaet 6 Aars Fængsel.

SVERIGE OG DE FLYVENDE BOMBER. Svensk Presse giver Udtryk for, at Tysker
ne med Vilje sender flyvende Forsøgsbomber ind over Sverige for at faa
nøjagtige Oplysninger om Neds1agsstederne~

SOM REPRESSALIER for de store Tab, der er tilføjet SSstyrker af den fran
ske Indenrigsjær har Tyskerne nedbrændt endnu flere franske Landsbyer i
øvre Savoien tæt ved den schweiziske Grænse. I Andite—og Diet-Oniraaderne
blev to Landsbyer nedbrændt. I Schweiz er der Demonstrationer mod Terror
myrderierne. Man kræver, at Schweiz skal gøre, hvad Landet formaar, for
at redde dem, der trues med Tilintetgørelse, og aldrig huse dem, der har
Ansvaret for disse Forbrydelser.

0STFRONTEN: En ny Offensiv truer østpreussen, mens Angrebet mod Weichel—
buen og Warszawa fortsættes. De afvekslende Kampe giver ikke Tyskerne
Lejlighed til at foretage Omplacering a1 Reserver. Man anslaar fra tysk
Side, at der i de sidste tre Uger er mistet en hel Aargang - 500,000
Mand. Fra Linien Bialystok-Grodno og fra Kaunas gaar den ny russiske Of
fensivbevægelse som en Knibtang mod østpreussen. Lindemanns 35 Divisioner
i Nord har ingen Jernbaneforbindelse med Tyskland mere. Partiet og SS
fordrer Forstærkninger fra Tyskland langs Grænsen til Generalgouvernemen
tet for at sikre imod Flygtningestrømmen. Hundredtusinder er paa March
mod Riget, og kunfaa af dem har Papirer. Man frygter, at polske Partisa
ner og Sovjetagenter skal følge med Strømmen og sammen med de udenlandske
Arbejdere i øvreschlesien gøre Opstand. Fra Interneringslejrene for øst
omraaderne strømmer Syge og Folk, som var til Observation, nu imod Tysk
land. Karantænebestemnielserne kan ikke mere overholdes. I hele det polske
Omraade er al civil Posttjeneste nu ophævet.

NY RIGSDAGSBRNADPROCES? Himmler har planlagt en K~peproces imod Kupmæn
dene efter Mønster fra Rigsdagsbrandprocessen, men det menes, at den vil
blive opgivet, da Følgerne kan blive uheldige. Offentligheden vilde nem
lig faa Indblik i, hvormange fremtrædende Generaler, som deltog i Kuppet,
og man er sikker paa, at Hoepner vil beklikke Guderian, der sammen med
ham ledede Angrebet mod Moskva. Føreren fratog dengang ogsaa Guderian
Kommandoen.

TYRKIET: Tyskland venter nu Krigen med Tyrkiet. Man stiller ikke store
Forventninger til von Papens Bestræbelser i Ankara. Samtidig søger Bul
garien at slippe ud af Krigen. Det forhandler — ved man i Berlin - med
Tyrkiet og Rusland om Ikke-Angrebs-Pagt, og Forhandlinger med Vestmagter
ne menes forestaaende. En stor Del af de bulgarske Besættelsestropper er
trukket bort fra Grækenland og Jugoslavien, og den bulgarske Regering
forlanger, at Burgas, Varna og hele Sortehavskysten skal rømmes af Ty
skerne. Tyskland vil ikke rømme, da man saa kan frygte russisk Landstig
ning i Ryggen paa Tyskerne i Rumænien og Grækenland.

dertil-....
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5 I D S T E.

Et af Provinsens mest moderne Hoteller, Hotel “Landsoldaten” i Frederi
cia, er Natten til Søndag blevet bombesprængt og stærkt ødelagt. Der hav
de været tysk Fest paa Hotellet, hvor den tyske Kommandant boede, da den
første Eksplosion fandt Sted Klokken 2. Ingen saaredes alvorligt. Yderli
gere Eksplosioner skete, Restaurationen er fuldstændigt raseret. Man er
tilbøjelig til at tro paa enten Provokation eller indre tysk Anliggende:

Ved Stevnstrup mellem Viborg og Randers er Bomber i Nat eksploderet under
to tyske Tog. Det første kunde køre videre, det næste fik fire Waggoner
med Soldater afsporet. Ingen saaredes.

Svar til 426: Send blot til sædvanlig Adresse.

Gestapo har i Aarhus beslaglagt et “illegalt Trykkeri”-hævder de da.

Politiet i Helsingør har anholdt en Svensker, der ligner Robinson Crusoe.
Det er Bror Axel Frits Gyllenkrok, kaldet Gekaa, f. 1/12-81, fhv. Bankre
visor i Sveriges Rigsbank. Han er undervejs til Stillehavet i Kano-trods
Krigen. Han landede for at spise Frokost. Naar ogsaa Tyskerne har afhørt
ham, vil han blive udvist.

Der forestaar Beslaglæggelse af Baade. Værnemagten har krævet Fortegnelse
over Personer, der har Tilladelse til Sejlads med Sejlbaade paa Hobro
Fjord.

Der har været Rudeknusninger hos tyskvenlige Forretningsfolk i Odder, Es
bjerg og paa Christianshavn.

Tyske Soldater har i Randers paa aaben Gade beslaglagt en Lastbil, læsset
den med Varer og tvunget Chaufføren til at køre til Banegaarden.

En tysk Marineunderofficer blev 28/7 anholdt i Marstalsgade for Uterlig
hed.

Besætningen paa et tysk Marinefartøj ved Islands Brygge har anholdt en
17 aarig Dreng, fordi han hele sidste Uge har sovet om Natten under en
Presenning nær Skibet. Det viste sig at være en Flygtning fra Optagelses—
hjemmet Frederi kshøj.

Følgende er kun til Deres private Orientering. Det maa ikke nævnes i Ra
dio eller i den illegale Presse, men bør kendes af Politi, Politikere
etc., saa Forholdsregler kan træffes:

Schalburgkorpset forbereder en Serie Mord efter Krigens Afslutning. Man
vil myrde Mænd, der i Aviser eller Bøger omtales som aktive Patrioter af
særligt Format. Primus motor i disse Planer er Kaptajn Poul Sommer, der
bLa. har holdt et Møde i sin egen Lejlighed Jensløvs Tværvej om denne
Sag. Han har udtalt, at man kan regne med, at der vil blive skrevet Erin
dringer, taget Interviews etc., og han agter da at udrydde de paagælden—
de, saa de ikke skal triumfere. Skulde han selv blive ryddet af Vejen, er
der, siger han, nok, som vil tage sig af Sagen. Det synes givet, at der,
ligesom i Tyskland, allerede forberedes en illegal Naziorganisation.

Kaptajn Sommer komer i sin Lejlighed
Søn, der i længere Tid har boet rundt
i Lejligheden, men Sommer selv færdes
er han iført tysk Flyveruniform.

Tyskerne har dannet en særlig Udrykningskonimandb, som skal tilkaldes i
Tilfælde af Sabotage. Man kan komme i Forbindelse med den paa Palæ 9000

Af særlige Grunde offentliggør Redaktionen følgende, som er modtaget fra
en Abonnent, der har mistet Kontakten med andre Abonnenter, hvis Adresse.
vi p.t. heller ikke har (Det vides, at de stadigt læser, hvad vi skri
ver): “Ole Holst, Kaj Jensen, E 34 E.: Jeres Fotografier mm er nu paa
Dagmarhus. Klogest at afrejse omgaaende. Bekræft. Mr.West. - “Ole ønsker
omgaaende Samtale med Vanløse”

Fhv Socialminister Laur. Hansen er stadig Gæst hos “Globus”manden, Redak
tør cand polit Henning Dalsgaard (Manden, som kører i Bil med engelske
Numerplader). Dalsgaard givet det Udseende af, at han helt og holdent har
opgivet at arbejde i tysk Tjeneste, mens han i Virkeligheden stadig op
retholder intimt Samarbejde med Dagmarhus. Han lejer ikke mere sine Væ
relser ud til Tyskere, men der holder benzindrevne Vogne nedenfor hans
Dør, og han færdes i Byen med civile Tyskere og ringer hemmelige tyske
Numrè op, deriblandt Sundby 2474 x, der kan kaldes indtil Kl 4 Morgen....
Foruden Laurits Hansen kommer Korrekturlæseren “Dr.” Schroeder, saakaldt
tysk Presseattache, hos Dalsgaard. Tidligere tyske Lejere har~om Dals—
gaard udtalt, at hans Opførsel var meget graverende. En tysk Dame sagde:
Was ich hier nur erlebt habe. Dalsgaard dækker sig bag en forloren Titel
af Psykoanalytiker og udsender paa Forlaget Dansk—Svensk Bogforlag Bøger.
Hans Kontor hedder Psykotherapeutisk Institut, ogdet findes Vestersøhus
72 VI. Han har hidtil udsendt : Kvindens seksuelle Impotens, Relegiøse og
seksuelle Problemer i Sjælesorg og Psykotherapi. Intetanende Præster har
anmeldt Hr Dalsgaard i bl.a. Dansk Missionsblad, Men.ighedsbladet, Aarhus
Amtstidende, Faaborg Folketidende, Aalborg Amtstidende, “Københavns Kom
muneskole” o.s.v. Møderne hos Dalsgaard har Karakteren af almindelige po
litiske Diskussionsmøder. Det er næppe Religion og Seksualproblemer, Hr
Dalsgaard har efter Møderne drøfter med sine tyske Venner.

Ved Taxas Holdeplads paa Kongens Nytorv stod 31/7 fra Klokken ca 12.15
til 16,30 en Mand, som skrev Numrene paa Taxabilerne op, hver Gang en
Passager hyrede en Vogn. Hvis der rekvireredes en Vogn fra Skabet, blev
Nummeret ikke noteret. Manden var 40-45 Aar, ret fyldig, næsten skaldet.

een Gang om Dagen. Hans Hustru og
paa forskellige Hoteller, bor atter
til Dels forklædt i Byen. For Tiden

To af Sommers Sorte anholdtes 28/7
Uorden — Apropos Sommers Folk, saa
det Sted, Sommerfolk hos Hollesen.

om Aftenen i
er der ikke,

Tivoli, hvor de lavede
som meddelt et eller an-

SL UT.
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Han havde et Plaster ved venstre øre og var iført graa, enkeltradet Jak
ke, brune Bukser og brune SkoHan havde hvid Skjorte med snavset hvis Flip
og gult Slips. Han røg Cigaretter af den sædvanlige røde Æske, tyske Sol
dater har.

31/7 om Eftermiddagen standsede 4 tyske Politisoldater og en Officer al
le tyske Biler, som passerede Krydset Tuborgvej-Bernstorffvej. Man kon
trollerede Papirerne, antagelig fordi der i den sidste Tid er stjaalet
flere tyske Militærvogne. Ved 15 Tiden kørte en 4 Personersvogn i ret
stærk Fart indefra Byen genne, Krydset paa Trods af Stopskiltet. Politi—
soldaterne maatte springe for Livet. Vognen kørte ind foran en Sporvogn,
da Officeren prøvede paa at skyde. Den forsvandt. Der var tre Personer i
Vognen, alle i Marineuniform. Patrouillen noterede dens Numer.

Man har fra tysk Side frabedt sig Injurier i Kirkebøgerne Aarsagen til
denne usædvanlige Henvendelse er, at en Del Præster indfører tyske Solda
ter som Fædre i Kirkebøgerne under Betegnelsen : tysk Soldat NN

Der skete i Gaar to Drab i København. Mandag Eftermiddag blev den 29.aa-
rige tidligere Vagt ved Nordwerk, Georg Buchwald Petersen, skudt ned paa
Harsdorffsvej. Han spadserede imod Thorvaldsensvej. En Mand, gik op paa
Sidén af ham og skød ham direkte i Ansigtet. To Projektiler ramte Panden.
Gerningsmanden gik bort ad Thorvaldsensvej, hvor en anden dækkede hans
Tilbagetog. Petersen døde paa Militærhospitalet, før Lægerne kunde gen
nemføre en Specialoperation. Kl 19,55 blev en Hauptwachtmeister i det ty
ske Sikkerhedspoliti, den 42 aarige Eugen Herb, dræbt af flere Skud, af
fyret imod ham af tre Cyklister, der passerede ham ved Enghave Plads nær
Mathæusgade. Ingen saa Episoden. En ukendt Mand underrettede Politiet.
Man er tilbøjelig til at tro, at det var en af Gerningsmændene, som rin
gede. Til almindelig Forundring ønskede tysk Politi ikke Sagen:

Dansk Politi arbejder desuden med en Sag fra 29.Juli ved Midnatstid. En
Dansker i tysk Tjeneste blev fundet alvorligt saaret af Skud udenfor Kit-
kat i Brolæggerstræde. Han menes ramt af eet af 6 Skud, som en anden Na
zist har affyret efter et Skænderi, der var begyndt inde i Restauranten.

Mandag ved Lukketid kom tre bevæbnede Mænd ned til Københavns Politis
Bøssemager i Kompagnistræde 11. Personalet var lige gaaet. De meddelte
ham, at de skulde hente 11 Pistoler, og de gik gennem to Lokaler direkte
hen til en Petroleurnsbeholder, i hvilken Vaabnene laa til Rensning. De
fiskede dem op. Bøssemageren sagde : Dem maa De ikke tage-det er Politi
ets. Den ene af Mændene svarede: Vi har Ordre til at hente dem, men e r
swr Politiets, kan De være rolig for, at de vil blive leveret tilbage. Vi
har intetudestaaende med Politiet.— De 11 Pistoler blev for nogen Tid si
den fundet af nogle Børn, der legede ved Skern Aa. De laa i en Beholder
af den Slags, som kastes ned fra Luften. En Spejderdreng slog Alarm. Ty
skerne tillod, at dansk Politi beholdt Pistolerne, som var ret ilde med
taget af Vand. Nu var de i fin Stand igen...

Bomberne i “Landsoldaten” i Fredericia blev anbragt af to pistolbevæbnede
Mænd, Sagen ligner “Domus medica”. Gerningsmændene jog Natportier og Ho
telkarl ud og tillod dem ikke at allarmere de sovende Gæster og Persona
let, ialt ca 80 Mennesker, under hvis Senge paa l.Sal Bomberne sprang.
Ved et Mirakel saaredes ingen.

III

Telefoncentralen i Marslev ved Odense blev totalt ødelagt ved en Bombe-
eksplosion Natten til den 3O.Juli.

FrihedsfrOntenS Repræsentanter i Hjørring benyttede Dyrskuet, der hvert
Aar samler alle Nordjyllands Landmænd, til et Stykke Propaganda ovérfor
den danske Hjemmefronts svageste Led: Landmændene. Man havde ladet ind
spille en Grammofonplade med en “Hilsen til den danske Landbrug fra den
danske Frihedsfront”. Den fik Premiere i selve Dyrskuepladsens Højttaler-
anlæg og blev senere gengivet i Kinografen i Hjørring, efter at Operatø
rerne har holdt op og ført udenfor. Hen under Aften gengav et kraftigt
Højttaleranlæg, monteret i den for Tiden tomme Tuberkulosestation ved
Springvandspladsen i Hjørring, Henvendelsen til Landmændene. Flere Tusind
Mennesker samledes paa Pladsen, og der hørtes Bifald. Paa Pladsen fordel
tes Flyveblade med Pladens Tekst, smaa Sedler med Citater af Kaj Munk, og
en Pjece “Hvor ligger Fremtiden for det danske Landbrug”. Det kom ikke
til Sammenstød. Tyskerne opgav at gribe ind overfor de store Menneske
mængder. Ogsaa om Aftenen efter en Friluftsforestilling fordeltes Flyve-
blade.

Det bliver ikke ved at gaa godt med Schalburgfolkenes fortsatte Tilstede
værelse i København i Form af et Vagthol.d i Frimurerlogen og civile Ter
rorister rundt om i Gaderne. Kl 2,50 forrige Nat piskede en Haglbyge af
Projektiler ind i Fælledparken, affyret af nervøse Schalburgfolk, som saa
Syner. Samme Nat gennemprygledes paa Nikolaj Plads en beruset Schalburg
mand. Hver eneste Dag anholder Politiet berusede Terrorister, som Tysker
ne derefter løslader, idet Politiet vel har Anholdelsesret, men ingen Ret
til at forfølge Sagerne.

En Chauffør og tre andre Mænd sad 29/7 om Aftenen i en Timestid indespær
ret paa Stadsingeniørens Kontor i Ragnhildsgade, Kbhv. De blev ved 19,30
Tiden holdt op af 3.4 bevæbnede Mænd, som skar Telefonledningen over, og
hængte en bombelignende Genstand paa Dørhaandtaget, idet de erklærede, at
den eksploderede, hvis Døren blev aabnet. Derefter forsvandt de med en
Lastbil. Senere underrettede de Politiet om de indespærrede Mænd og for-
talte, at Bomben var en Attrap af Pap. Vognen stod paa Halmtorvet. Begge
Dele slog til.

Den fangne tyske General Hoffmeister skriver i et Brev til D~n røde Hær:
Hitlers Strategi førte til Nederlaget ved Stalingrad. Dette rystede Til
uden hosdet tyske Folk og Hæren. En Fejltagelse var Offensiven ved Kursk
og Orel i Juli 1943, en anden var Forsøget paa at holde nedre Dnjepr og
de sidste Katastrofer i Hviderusland. Om Hitler siges at han ser syg ud,
Ansigtet var oppustet, Stemmen lav og Talen forvirret.

For øjeblikket afholdes i Sverige paa Initiativ af den svenske Forening
Norden et fælles Kursus for danske og norske Studenter, Gymnasieelever
o.l. for at de sammen med svenske Kammerater kan lære det moderne Sveri
ge at kende.

Til Frihedsraadet er indløbet 2 Hilsener.:

“Den norske Hjemmefronts Ledelse sender Danmarks Frihedsraad en varm Lyk
ønskning i Anledning af den Sejr, som det danske Folk har vundet i vor
Kamp mod den fælles Fjende. I Lighed med det danske Folk venter vi i det
occuperede Norge utaalmodigt og beslutsomt paa den Dag, da Signalet gives
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til, at vi kan træde frem med fuld Styrke for at drive de nazistiske Un
dertrykkere ud af Landet og vinde vor Frihed og vort Demokrati tilbage”.

“General de Gaulle er meget taknemmelig over de ønsker det danske Raad
har sendt ham og sender selv si ne bedste ønsker for det heltemodige Dan
marks Befrielse”.

VESTFRONTEN: Det store Gennembrud paa den tyske Vestfront synes nu at væ
re totalt. En Styrke paa omkring 1000 amerikanske Panservogne opererer
bag de tyske Linier og har bl.a. naaet St Malo, der nu for første Gang
er draget ind i Invasionskampene Dette betyder, at ogsaa Bretagne nu er
Karnpomraade. Afranches, det vigtigest Hjørnepunkt i de tyske Stillinger,
er truet, og tyske Tanks er gravet ned foran Byen for at fungere som Bun
kers. Ogsaa det britiske Fremstød følges af Held.

0STFRONTEN: Det sidst e Døgn har været præget af stormende Fremskridt.
Kaunas menes fuldstændigt i Russernes Hænder. Tyske Kredse betegner Rus
sernes Fremtrængen ved Weichsel som lavineagtig. Man kan kun sætte svage
tyske Modstandskræfter ind. Hermann Goering F aldskærmsjægerdivisionen
er nu fra den østpreussiske G rænse bragt til Warszawadistriktet. Nervø
siteten bliver mere og mere udpræget i østpreussen. Trods Forbud slagter
Landmændene Kreaturerne ned og sælger Kødet paa den sorte Børs.

KUN PARTIMØDER: S om et Led i den totale Krigsmobilitet er det besluttet
kun at tillade Partiet at afholde Møder og Foranstaltninger.

S ÆRME LO ING: Hilsen til Preben og Norman fra Godsejeren.

To Smaadrenge er blevet fanget af dansk Politi. De har med Luftbøsser
skudt Huller i Ruderne til Ejendommen Sct Annæ Plads 10, hvortyske Kvin
der bor.

S abotagevagterne paa Nordisk Køleinstitut i Glostrup er blevet afvæbnet.

Tyskerne afholder med stor Hensynsløshed Gadekampøvelser i København. I
Forgaars knaldede Pistoler, Maskinpistoler og Haandgranater i Frihavns—
kvarteret. I Aftes var det galt ved Dam hussøen, hvor Folk visse Stedet
laa i Dækning i tre Kvarter. Tyskerne skyder med løst, men ingen er sik
ker paa det, og at jage Folkforan sig hører med til øvelsen.

O e Mænd, som befandt sig i Lejligheden Nyhavn 42 IV, da Tyskerne kom,
var Per Lü tzen, Sten Fischer og en Mand kaldte Jack samt den tidligere
omtalte “Stumpen” (disse Navne bedes ikke nævnt, før nærmere foreligger)
Om det var den første eller den sidste, som begik Selvmord, er endnu u
kl art.

I Anledning af Rygter gør en paalidelig Kilde opmærksom paa, at Arkitekt
Knud H Christiansen, Toftegaardsplads 2, vel er tyskvenlig, men hverken
Nazist eller 5 tikker.

O er har været tyske Husundersøgelser hos Direktør Schiøning, Hus og
Hjem,, og hos Orlogskaptajn Hempel Jørgensen.

Visse Begivenheder i det sidste Døgn gør det nødvendigt
re Folk, som maatte mene, at der er sendt dem Breve via
vej. Man bør ikke opholde sig i sin Lejlighed.

Det sidste Døgn har bragt eet Drab og to Clearingmord.

Klokken ca 10 i Gaar Formiddag blev Urmager N M Jørgensen, St Paulsgade
43, dræbt af fire Mænd, der skød ham ned efter at have bedt ham se paa
et Uhr, som han bøjede sig over med Lup. Han fik saa mange Skud i Hove
det, at det næsten knustes. Jørgensen ansaas for Stikker. Der har flere
Gange været Bud efter ham. Han havde Hvervekontor for SS. Muligheden for
indre Opgør bør ikke udelukkes.

Ved 16 Tiden blev Direktør, Juveler Palle Skaanstrøm, Søn af den i Forly—
stelsesbrancen kendte Skaanstrøm. dræbt paa sit Kontor, der ligger i sam
me Ejendom som DNSAPS Distriktskontor paa Kultorvet. Morderne blev fanget
paa fersk Gerning i Distriktskontoret~ To Mænd trængte ind til Skaanstrøm
og skød ham i Hovedet. Nærmere Detailler foreligger endnu ikke. Skudene
blev hørt, og da der kom Folk ud fra Døre og ind fra Gaden, turde Morder
ne ikke vove sig ud. De løb ind paa Distriktskontoret, men blev iagtta
get. Dansk Politi fangede dem. Desværre kom Gestapo umiddelbart efter, og
man maatte udlevere Fangerne. Den tyske Gestapoleder indrømmede, at man
øjensynlig havde fanget Gerningsmændene. De viste sig at være SS—Mæ~d —

altsaa fra Gestapos egen Mordafdeling Dansk Politi fik ikke fastslaaet
deres Identitet.

Lidt senere paa Dagen kom to Mænd ind i Kaffebaren Istedgade 98, tilhø
rende Bartender Einar Frederiksen, en meget populær Mand i Kvarteret. Han
sad bag Disken og spillede Skak med en Kunde. Mændene gik hen til Disken
og skød ham ned. Da en Gæst, en Tjener Sauerberg, rejste sig for at søge
Dækning i Køkkenet, skød de ogsaa paa ham, men kun mod Benene. Han fik to
Skud i Laaret. De flygtede derefter og undslap. Frederiksen døde i Nat.
Mordet er at betragte som Gengældelse for Drabet paa Hauptwachtmeister
Eugen Herb.

En Sabotagevagt fra Nordwerk trængte i Nat ind i en Lejlighed paa 5.Sal
i en Ejendom i Viktoriagade. Her truede han et ungt Ægtepar med Pistol.
Under Trusel om at skyde Manden tvang han Hustruen til at tag.e sin Nat
kjole af, og under Trusel om at dræbe hende tvang han Mandençtil at staa
stille, mens han fuldbyrdede Voldtægt. Oa det desperate Ægtepar tilsidst
alligevel fløj paa ham, forsøgte han at skyde, men Pistoler klikkede. Man
fik tilkaldt Politi, og han blev fanget.

Ved Svinkløv har en tysk Soldat, der laa skjult i en Grøft, dækket med
Grene, overfaldet en Sygeplejerske og hendes Ledsagerske og tvunget dem
ind i en Plantage. Da han ikke kunde faa sin Vilje med dem, saarede han
den ene alvorligt med Bajonetstik i Armen og ødelagde Dæk. og Slanger paa
deres Cykler. I Frederikshavn har en russisk Soldat fanget to Kvinder,
der gik paa Gaden, og under Trusel med Pistol tvunget dem ind i en Have.
Her befriedes de af en tysk Officer, som lod Russeren løbe. Dansk Politi
fangede ham senere.

Fangerne fra Horserød skulde have været ført bort med Damper, angiveligt
til sønderjydsk Havn, i Morgen Nat. Tyskerne har ikke kunnet finde et
passen Skib, og Afrejsen er udsat. Antagelig skal den ske med Særtog. Der
er p.t. 720 Fanger. De sidst overførte er: Ove Andersen, Elektriker, Løg-

atter at adva
Forchhammers
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stør, Bjerregaard, Inkassator, Aarhus, Erik Chr Budde, stud polit, Helle
rup, Arnold Christensen, Politibetjent, Classensgade 24, Kbhv, Kjeld
Christensen, Øster Sundsvej 12, Vejgaard, Henning Kristiansen, Kontorist,
Gladsaxe, Henning Fich, Ingeniør, Odense, Kjeld Frederiksen stud jur,
Strandboulevarden 145, Kbhv, Tonny Grage, Tegner, Jul Valentinersvej 29,
Kbhv, Knud Hald, Købmand Jagtvej 207, Kbhv, Peter Højer, Musiker, Johan
Kellersvej 18, Kbhv, Eigil Joh Jensen, Ingeniør, Aalborg, Aksel Emil Jør
gensen, stud med, Esben Snaresgade 2, Kbhv, Knud Jørgensen Elektrikerlær
ling, Ønslev, Niels Kronvold, Bogholder, Herlev, Kurt Jørgensen, Vulkani
sør, Jerne, Elsebeth Lieler, Raadhusstræde 2 a, Kbhv, Tage Kirkeskov, Po
litibetjent, Humlebæk, Egon Larsen, Ekspedient, Aalborg, Carlo Madsen,
Maler, Laveridelstræde 13, Kbhv, Mathiesen, Sagførerfuldmægtig, A D Drew
sensvej 10, Hans Møller, Direktør, Nr Voldgade 10, begge Kbhv, Chr Thorup
Nielsen, stud mag, Emdrupvænget 78, Kbhv, Henry Nielsen, Kok, St Peder-
stræde 18, Kbhv, Marie Nielsen, Istedgade 40, Kbhv, Handelslærling Peter
Nielsen, Fakse, Poul Otto Palludan, Kontorassistent, Valdemarsgade 20,
Kbhv, Mogens Staffeldt, Kbhv, Toft-Christensen, Ekspedient, Azaleavej 32,
Kbhv,Gustav Weidekamp, Cigarrnager, Odense.

Løsladt fra Lejren er: Overtjener Basse, Ritz-Safari, Aage Rovsing Niel
sen, Arnold Peter Jensen, Eyvind Christensen, Em. Mellerup Jensen og
Svend Svensson, alle Aalborg.

I Anledning af, at man i Radiokommentarer og Avisartikler fremstiller
Aarhuskatastrofen, Lillerødulykken og Eksplosionerne i Aalborg Rutebil
station som kommunistisk Sabotage, skal gøres opmærksom paa følgende:

Togattentatet ved Lillerød forøvedes, som allerede dokumenteret, af
Schalburgfol k.

Aarhuskatastrofen har, hvad Tyskerne har overset, ikke kostet alle Arbej
dere Livet. Der er fire øjenvidner tilbage. De to slyngedes ud i Havnen,
een op i en Kran, mens et Skur reddede en fjerde. Disse fire har forkla
ret, at Granaterne skulde behandles med største Varsomhed, men at en tysk
Major forlangte Arbejdstempoet sat op, med det Resultat, at man tabte en
Granat. Den eksploderede i Faldet, og Helvede brød løs.

Aalborg Rutebilstation blev ødelagt af Nazister, beskyttet af tysk Poli
ti. Ingen af Bilerne kørte for Tyskere. 3 Kvarter før første Eksplosion
anholdt to Tyskere en Elevatordreng, der gik gennem Rutebilstationen, an
bragte ham i det tyske Politihovedkvarter i Frimurerlogen og løslod ham
først halvanden Time efter sidste Eksplosion. Gestapofolk jog umiddelbart
efter de to første af ialt tre Eksplosioner Folk bort fra Viadukten over
Vesterbro. Store Grupper uniformerede Tyskere stod, mens Eksplosionerne
skete, foran “Fremtiden” et Par Hundrede Meter fra Eksplosionsstedet. En
Lastbil, der var paa Vej mod Nord, standsedes efter første Eksplosion, og
fik først Lov at køre, da der havde lydt tre Drøn. Tyskerne vidste alt
saa, at der skulde komme tre Eksplosioner. Den konst. Chef for Sikker
hedspolitiet i Aalborg, Ob. Carl Nielsen, blev undervejs til Gerningsste
det standset, afvæbnet, ført til Frimurerlogen og holdt som Fange der,
til den første Undersøgelse var overstaaet. Dagen før Eksplosionerne var
alle Køretøjer og andet Materiel, tilhørende Tyskerne, ført fra Rutebil-
stationen til Rørdal. Dagen efter Attentatet lagde Frit Danmarks Aalborg
gruppe Løbesedler i store Dynger nær Gerningsstedet. Tilskuerne forsyne
de sig, idet hver tog eet Eksemplar. Paa disse Løbesedler blev det for
talt, hvad der virkelig var sket.
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Yderligere Navne fra Dragør: Købmand Haligreen, Carl og Jørgen Frisk og
Skibet “Hebes” Kaptakn og Rheder, Nielsen. - I Aars er anholdt Kæmner Aa
ge Christiansen, Kredsfører i FDF - I Døstrûp ved Hobro er anholdt Frk
Birthe Christensen.

Tyskerne fjerner mere og mere Materiel herfra.~ Mange Hundrede spanske
Ryttere i Aalborg er demonteret og ført til Østpreussen. Det tyske Entre
prenørfirma Burmeister demonterede sine Maskiner paa Flyveplads Vest og
sender dem til Tyskland. HaTvdelen af det tyske Jernbanepersonale i Vest
jylland er indkaldt til Hæren. Resten ventes at skulle følge efter sna
rest. — 2000 Soldater er ankommet til Viborg for Uddannelse. Ikke mange
af dem er een Dag over 16 Aar. De bærer sorte Uniformer.

Gestapo i Rungsted har anholdt: Hartvig Olsen, Strandvejen 439, Vedbæk,
Egon Svend Sørensen, Vejlesøvej 39, Holte, Chr Thune, Strandvejen 508,
Vedbæk, Børge Hansen, Mariavej 8, Holte, Hans Chr Petersen, Kildevej 2,
Holte, Jørgen Friedrich Dawall, Kollebakken 50, Virum, og Laurits Peter
Rasmussen, Strandvejen 391, Vedbæk.

En uhyggelig Episode er foregaaet i Esbjerg 29.Juli. Organisation Todts
Lejr fører har mistet sin 2 aarige Søn. Da han opdagede, at der uden hans
Vidende var foregaaet Sektion, blev han desperat og tvang en Læge med o
ver i Ligkapellet, hvor han gjorde Tegn til at ville skyde ham. Han af
væbnedes af Feldgendarmeri.

En beruset tysk Marinesoldat med sort, stiv Filthat, brød 30. Juli om
Natten to Gange ind til Redaktør Chr Nielsen, Havnegade 11, Frederiks
havn. Tyskerne var i det hele taget gennemgaaende stærkt berusede den Af
ten i Frederikshavn. I Plantagen sloges de, og Folk citerede Churchills
Ord om Situationen i Tyskland: Nu skyder de paa hinanden. Det maa de selv
om.

31/8 var der stor Middag i Generalsvillaen i Skanderborg Dyrehave, saa
vidt vides for Hanneken. Der var 25 Gæster. Man spiste tre hele Grise fra
Svineslagteriet, en Mængde Svinefiletter, Kyllinger, friskplukkede Cham
pignons etc. Drikkevarerne lod intet tilbage at ønske.

Kaptajn Fenger, Overgaden o.Vandet 106, har haftBesøg af to t~kendte Mænd,
som vilde have Vaaben. Det fik de ikke- Danske Politipatrouiller passerer
ikke mere Nordhavnsværftet, da Vagterne skyder. Red Henning Dalsgaards
Sommerhus i Jyllinge er nedbrændt. Hans Familie boede der. Han siger, det
er Skorstensbrand, men ingen har set Røg, før Branden udbrød-Aksel Høyers
Radioforedrag i Aftes blev tre Gange afbrudt af tekniske Grunde. Underti
den forsvandt Stemmen næsten helt. I flere Minutter sendte København ik—

Til Oplysningerne om Demonstrationerne i Hjørring kan føjes, at Tyskerne
arresterede 6 Skuespillere fra Odense Teater, der har spillet “Der var
engang” som Friluftsforestilling. Man havde opdaget, at Pladen med Hen
vendelse til Landboerne ogsaa var gengivet i Friluftsteatrets Højttaler-
anlæg. Det forlyder, at man blandt Publikum sang andre Ord til “Vi elsker
vort Land”.. De seks Skuespillere blev hurtigt løsladt.

Da Arbejderne i Entreprenørfirmaet Andersen & Møller Sørensen, Hjørring,
Lørdag vilde hente deres Penge, var Kassen tom og Cheferne forsvundet.

I
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Arbejderne raserede Lokalerne totalt. Organisation Todt har udbetalt Løn-
ni ngerne.

Den tyske Komandant i Brønderslev, Hauptmann Breiski, er forsvundet ef
ter en Uterlighedsaffære. Han har paa Badestranden ved Sæby for Øjnene
af flere Hundrede Mennesker staaet i Forhold til sin Kæreste gennem Læn
gere Tid, den 35 aarige Fru Johanne Jensen, Brønderslev, hvis Mand, Vogn
mand Laurits Jensen Østergade 19 paa denne Konto er blevet Storentrepre—
nør. Ægteparret er nylig blevet skilt. Fru Jensen er sendt til Tyskland
efter Affæren.

Om Frithiof Jensens Meriter i Aalborg kan yderligere oplyses: Frithiof
Jensen, der har arbejdet som Entreprenør for Værnemagten 1941, traadte i
Foraaret i Forbindelse med en Modstandsgruppe, som han lovede Penge og
Adgang til Biler. Han gav forlods 3000 Kr og stillede mere i Udsigt, Da
Pengene en Dag i Juni skulde hentes, kom Gestapo, som skød den ene af de
to Mænd, der besøgte Frithiof Jensen. Han saaredes, men bragtes i Sikker
hed. Den anden flygtede. Nyt Møde mellem Jensen og ham samme Aften resul
terede i, at de begge blev anholdt. Jensen løslodes kort efter. Han er
ogsaa løsladt efter Bedragerisagen og opholder sig nu i sine Kontorer i
Vadum.

Om Togafsporingen ved Stevnstrup, hvor fire Waggoner med tyske Soldater
væltede, kan yderligere oplyses: De 500 Soldater opførte sig som sinds
syge. De skød paa Folk, som vilde hjælpe dem, og indfangede alle Beboere
paa egnen, ialt ca 100, som de drev foran sig mod Randers. Dansk Politi
fik Lov at transportere de fangne i Biler til den tyske Kornmandantur,
hvorfra alle løslodes efter 3~ Times Forhør.

Fhv Redaktør af “Kamptegnet”, Aage H Andersen, bader fra Charlottenlund
Badeanstalt, beskyttet af tre uniformerede tyske Politifolk. Han bærer -

dog ikke under Badet - en 7,65 er paa sig.

Til Gengæld færdes Dr.Best alene paa Strandvejen. Han er flere Gange set
ved Rattet uden Passagerer.

Søndag Morgen forsøgte Patrioter at likvidere en Stikker, en Bonde i Raa
gelund Øst for Odense. Det var ham, der kaldte Tyskerne til Geels Kro,
hvor Patrioter blev dræbt, saaret eller fanget. Nazister havde imidlertid
besat Gaarden, og det kom til Ildkanip. En af Angriberne saaredes af 40
Hagl, en Nazistfik4—5 Skudsaar, som han overlever.

Dagen efter Attentatet paa Hitler indkaldtes Heimwehr i Sønderborg for at
passe paa de tyske Tropper i Byen. Hjemmeværnsfolkene visiterede Soldater
paa aaben Ga de. Ved Kasernen blev der skudt, men Episoden har næppe væ
ret alvorlig. Fra Flensborg flygtede samme Dag en halv Snes Officerer til
Danmark. Grænsen spærredes, og betydelige Politistyrker var ude. Office
rerne er i Sikkerhed.

K B Martinsen har givet Udtryk for, at han ikke vil deltage i Kaptajn
Sommers Mordfelttog efter Krigen, men at nogle af hans bedste Folk vil
blive stillet til Sommers Disposition.

Tyskerne har planlagt Opførelsen af et Hospital ved Hellebæk til nerve
svækkede og blinde Soldater.

Ved Storstrømsbroen har man iagttaget Grupper af Soldater, som “trænede”
i den nye tyske Hilsen, Øvelserne endte hver Gang med, at alle under høje
Latterudbrud rakte begge Arme i Vejret.

Der advares mod Tjener Nr 60, Aage Linskov Christensen, Storebæltsover
farten. Han er identisk med den Dollmetscher Christensen, som i Odense-
bladene har averteret efter Arbejdere til Tyskland. Han har selv været i
Tyskland. Tidligere var han paa Odense Staalskibsværft, hvorfra han af
skedigedes for Bedrageri.

Abonnenter gør opmærksom paa, at der tales for meget om INF-NN, vore Med
arbejdere, Postkasser etc. Af Hensyn til Arbejdets Fortsættelse anmoder
vi om Diskretion.

Direktør Børresen, Belysningsvæsnet, har hos sine Afdelingschefer rekvi
reret Lister over de Personer, som ikke mødte Mandag under Folkestrejken.
En af Afdelingscheferne svarede, at han ikke selv var mødt og heller ikke
vilde gøre det i lignende Situationer. Punktum.

Restauranterne Buris og Botanique er p.t. under konstant Kontrol af Ge
stapo.

Efter Angrebet paa Taarbækfortet blev en Del af de unge Studerende, som
foretager Opmaalinger paa Erimitagesletten, fanget af Gestapo og ført til
Vestre.

FINLAND: RYTIS AFGANG er en direkte Følge af Utilfredsheden med hans 0-
vereriskomst med Ribbentrop udenom Rigsdagen, der ikke føler sig bundet.
Der har været fem og ikke to hemmelige Møder i Rigsdagen, før Ryti blev
tvunget bort. Den finske Generalstab har konstateret, at Tyskland ikke
overholdt sine Forpligtelser. Fremtrædende Repræsentanter for Kredse, der
ønsker Fred, henvendte sig derefter til Mannerheim, hvis Autoritet regnes
for stærk nok til at garantere indre Ro. Man venter formel Opsigelse af
Overenskomsten med Tyskland og Vaabenstilstandsforhandlinger med Moskva.

UNGARN: Regeringskrise forestaar paa Grund af Katastrofen paa Østfronten.
To Kabinetsmedlemmer har allerede ønsket at træde tilbage. Det skete ef
ter et Ministermøde, hvor man fik at vide, at Russerne var ~ied at over-
skride Grænsen.

BULGARIEN: Den bulgarske Regering har bedt Tyskland fjerne de Gestapoaf
delinger, som bevogtede Grænserne mod Ungarn og Tyrkiet. Tyskland har
endnu ikke givet Svar paa Kravet om, at Tropperne skal forlade Sortehavs
kysten.

TYRKIET: Ekstratog med Kvinder og Børn fra den tyske Koloni i Ankara er
afgaaet til Grænsen. Ambassadens Kvinder og Børn er allerede borte.

VESTFRONTEN: Englænderne har i nyt Gennembrud naaet Vire, der sammen med
Avranches skulde være Grundpillerne i den ny tyske Afværgekamp. Tyskerne
retirerer mod Syd, og de Allierede følger hastigt efter mod St Malo, Fou
geres og Mayenne. Frontlinjen er i Virkeligheden opløst, de tyske Tropper
søger bort, og Officererne haaber kun paa at kunne faa Mandskabet bort,
før Pansertropper afskærer Tilbagevejen. Den tyske Stab har endnu ikke
planlagt nogen ny Frontlinje. Fronten er dobbelt saa lang som før, og man
har kun det halve Mandskab. Man tror, at de Allierede vil prøve at afskæ
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re hele Bretagne. Tyskernes Tværforbindelse er ødelagte, saa man maa
langt tilbage for at kunne føre Forstærkninger fra eet Frontafsnit til
et andet.

0STFRONTEN: Russerne marvherer op langs østpreusens Grænser over en
Strækning paa 200 km. Forbindelsen med Nordhæren er afbrudt for Tyskerne
ved Mitau. De danske SS-Frivillige befinder sig blandt de Tropper, der
har mistet Forbindelsen med Tyskland. Germariske SS—Frivillige nævntes i
en Rapport om tysk Gennembrudsforsøg ved Mitau nordfra. Det strandede.
Russisk Artilleri beskyder østpreussisk Territorium. Forladte Partibyg—
ninger og Skoler indrettes til Lazaretter. Befæstningsanlægene er hverken
helt eller halvt færdige. Flyveblade nedkastes af Russerne. I den opfor
dres Befolkningen til at forblive, hvor den er. Tyskerne holder iøvrigt
selv Vejene fri for Civile af Hensyn til Ammunitionstransporterne.

TYSKLANDS KRIGSPOTENTIEL: Det er besluttet at nedsætte de tyske Infante—
ridivisioners Krigsstyrke til to Trediedele. Det vil sige, at et Regiment
fremtidig kun har to Batailloner. Grunden er den, at den sidste Tids Tab
ikke kan erstattes. For at bevare Divisionerne, ja, maaske endda faa
Mandskab til et Par nye, skærer man derfor deres Størrelse ned. Hjemme
fronten vil saa faa at vide, at man, takket være Goebbels, kan opstille
de og de nye Divisioner.

HITLERKRISEN: Der er udlovet en Dusør paa 1 Million Mark for Paagribelsen
af Leipzigs forsvundne tidligere Overborgmester Dr Hans Goerdeler, som
sigtes for Deltagelse i Kupforsøget.

ADOLF VON PAPEN, en Nevø af Ankara-Ambassadøren, har overgivet sig til
Russerne. Han var Oberstløjtnant.

SS kontra HÆREN: I en Tale i Hannover har Gauleiter Hartmann Lauterbach
tordnet mod de “DrUckebergere”, som “gemmer sig i Hæren” i Stedet for at
tage deres Ansvar paa Embedsposter. Lauterbach har ikke selv deltaget i
Krigen.

PRAKTISK:Den tyske Hær har nu faaet Soldaterhjem, der er indrettet i
Jernbanewaggoner. Soldaterhjemmene kan derefter følge Hærens offensive
Defensi vbevægelser.

Af Pladsgrunde er en Del Stof udgaaet denne Gang. Vi kunde fylde en hel
Avis af dem, man havde før Papirrestriktionerne Ved første Mulighed vil
BBCs Opfordring til at indsende Rapporter om Aflytning blive bragt.

SLUT

ADVARSEL:
Fra kompetent Sted meddeles:
“Efter de sidst foreliggende Oplysninger er der overvejende

Sandsynlighed for, at Gestapo ved Ransagningen paa Forchhaniniersvej har
fundet en Kodeliste bl.a. over Modtagere af Post, Aviser etc. fra Sveri
ge, og der maa stadig regnes med den Mulighed, at Adressaterne før eller
senere kan blive anholdt og afhørt. Er De ikke gaaet under Jorden, bør De
altsaa være forberedt herpaa. Ved eventuelle Afhøringer maa det naturlig
vis fastholdes, at man vel nu og da har modtaget Post, men at man ingen
Anelse har haft om, hvem der har bragt denne Post, eller om, at man over
hovedet har været opført paa en saadan Liste.”

Denne Meddelelse bedes videregivet enhver, som kan tænkes at have modta
get Post.

Den kendte Billedskærer Otto BUlow (bl.a. kendt for sine Træskulpturer i
Ristorante Italiano, Kbhv), blev i Gaar ved 15 Tiden dræbt i sit Hjem paa
Stubbedamsvej i Helsingør, et Clearingmord i Anledning af Drabsforsøget
mod Stikkeren fra Helsingør Skibsværft. To Mænd kom ind i Haven og spurg
te Ing. Henning Blilow, om de traf Billedskæreren. Han viste dem hen til
Værkstedet. Den ene raabte : Hallo, BUlow. Da Kunstneren viste sig, skød
Mændene. BUlow blev ramt i Panden og fik, efter at han var styrtet om,
yderligere fem Skud. Han efterlader Hustru og et Barn paa 7 Mdr. Han blev
40 Aar. BUlow sad i sin Tid i Horserødlejren efter Augustdagene. Han har
flere Gange følt sig truet.

GESTAPO i Odense anholdt forleden to unge Mænd, der menes at være identi
ske med de to, som undsiap fra Geels Kro. I Gaar lykkedes det den ene af
dem at flygte fra Gestapohovedkvarteret, Husmandsskolen i Odense, hvor
han sad fanget. Han var sat til Havearbejde Hans Navn opgives som Olsen.

Kriminalbetjent Ernst Jørgensen, Odense er ved tysk Krigsret idømt 3 Maa
neders Fængsel. Jørgensen havde i sin Tid Sammenstød med den Standort~1-
teste under dennes berømte Elskovseventyr paa Det ny Missionshotel. For
nogen Tid siden blev han anholdt af en Feldgendarmpatrouille, da han til
den overleverede to sanseløst berusede tyske Soldater, som havde skudt om
sig, og som han havde uskadeliggjort. Jørgensen er dømt, fo~rdi han havde
afvæbnet Soldaterne. Havde han dræbt dem med sin Tjenestepistol vilde
der, ifl Reglerne, ikke være sket ham noget. Han har vanæret den tyske
Hær...

Hos Arbejdsmand Bach i Skanderborg har Tyskerne fanget to afderes egne
Soldater, der havde kastet Vaaben og Uniform og var trukket civil under
Forsøg paa at desertere.

Direktør Jerichau, Knud Petersen og LRS Niels Andersen er i Sikkerhed.

Det meldes fra Jylland, at Heilhilsenen gaar sin Sejrsgang mellem de ty
ske Tropper, og at mange af dem nu er saa dygtige med højre Haand, at de
snart er i Stand tilogsaa at række den venstre i Vejret.

BeskyldningermodBoghandler Beck, Illums Boghandel, for Omgang med Tyske
re dementeres.
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Fra tysk Side har man underrettet de koncessionerede Telefonselskaber om,
at hvis deres Personale deltager i Strejker, er det at betragte som Sabo
tage, der i alvorligere Tilfælde vil være at straffe med Døden.

Annonce i københavnsk Distriktsblad: “Naar Krigen holder op, eller senest
til 1. Oktober, søges 3 lune, gode Stuer med Centralvarme”....

Det menes, at Arbejdsmand Paul Petersen, Helgolandsgade 21 IV, under Op
hold i Vestre har givet Oplysninger, bl.a. om Forhold i Viborg. Folk, som
kender PP, advares.

I Vordingborg har en tysk Soldat Natten til l.August forfulgt en 14.aarig
Pige. Hun slap fra ham, men senere brød han ind til hende. Det lykkedes
hende at slaa Alarm. Soldaten flygtede.

Officiant H P Nielsen, Missionshotellet, Viborg, løst ansat paa Toldkam
meret i Viborg, er blevet arresteret af Gestapo.

I Lemvig er arresteret Lærer Moustgaard og tre-fire ganske unge Menne
sker. Der har været grundig Husundersøgelse hos Red.Rahbek, Lemvig Avis.
Rahbek er Patient paa Dianalund. Han beskyldes for at have uddelt illega
le Blade i et Tog paa en Strækning, han saavidt vides ikke har rejst paa
et Aarstid.

Tyskerne har nu ogsaa indført Clearingsystem for Biler. I Aalborg røvede
man Politiets Vogne, da ens egne blev sprængt, forleden brændte man en
Lægebil paa Kongens Nytorv, fordi en tysk Bil Aftenen før var sprængt
samme Sted, og i Gaar sprængte man Dr.Torben Jersilds Bil i Luften i
Kronprinsessegade som Kvittering, fordi en Værnemagtsvogn Dagen før var
blevet sprængt udenfor Palace Hotel.

1) Den kendte Mærkat med det hængte Hagekors og Titlen “Es kommt der Tag”-
2) Hvid Mærkat med Taksten: Weiter Hitlerkrieg bedeutet weiter Luftkrieg,
bedeutet Vernichtung unserer Industrien, bedeutet Arbeitslosigkeit ohne
Ende-
3) Rød Mærkat med hvid og sort Tekst: “Wenn sie erkläre, sie werden unse
re Städte in grossem Ausmass angreifen-wir werden ihre Städte ausradieren
(Adolf Hitler 4.September 1940).
4) Bred, hvid Mærkat med Teksten: l.August 1944. An den Front 4,100,000
gefallene Soldaten. In der Heimat 10,000,000 Bombengeschädigte. SCHLUSS.
5) Tættrykt Løbeseddel, som henvender sig til Middelstanden med Opraabet
“Bolchevismen truer” -hvormed menes Nazipartiets Boichevisering af det
tyske Folk i Form af Socialiseringsplanen. Opraabet slutter: Retten er
paa vor Side. Og snart vil der ogsaa i vort Land atter findes Ret for den
enkelte. Da vil vi mere end nogensinde have Brug for den største Støtte
fra en sund, uafhængig Erhvervs-Middelstand til vort Fædrelands Genopbyg
nirig”.
6) Tættrykt Løbeseddel, som gengiver Tale af Goebbels og derunder hemme
lig Dagsbefaling fra Overkommandoen med Undtagelsesbestemmelser for Folk,
der sorterer~under Propagandaministeren - af Hensyn til Sikring af det
propagandistiske og kulturelle Behov

I de tyske Tog uddeles legalt Løbesedler fra Reichsbahn-Zentralamt, Ber
lin, med følgende Tekst: Achtung Fahrgäste werden im eigenen Interesse
dringend gebeten, zwischen und unter Bänken, Polstersitzen, sowie hinter
Heizkörpern nach versteckten Sprengkörper, Säureflaschen und Brands~tzen
zu suchen. Verdächtige Genst~nde nicht berUhrer Feststellungen sofort an
Eisenbahnbedienste melden~

Ifl. Københavnervitzen er der nu Mytteri paa østfronten - hos Russerne~
De russiske Tropper erklærer, at de er kommet ind for at slaas, ikke for
at løbe Marathonløb hver Dag

Sidste Selskabsieg i København: Tænk paa et trecifret Tal, aF hvilket det
sidste Ciffer er mindre end det første. Fra Tallet trækkes et Tal med de
samme Cifre i omvendt Orden. Hertil lægges et Tal med de samme Cifre i
omvendt Orden. Det Tal, som fremkommer, angiver Hitlers hemmelige Vaaben,
naar man finder det under Godthaab Centralen i København. Lægger man 103
til Tallet, har man den Spalte i Telefonbogen, hvor man skal lede. (Ek
sempelvis 735 minus 537 giver 198. Hertil lægges 891, som giver 1089,
hvortil lægges 103. Godthaab 1089 paa Spalte 1192 er en Mand ved Navn
Hassenfuss, Harefod. Denne Løsning gives af Hensyn til Provinsabonnenter,
som ikkehar den københavnske Navnebog for Haanden.)

Arrestationerne i Dragør synes at skyldes Skattemyndigheders Emsighed
Man har sat Fiskere, der af Rygtet udpegedes som Jødetransportører, saa
højt i Skat, at det har vakt Opmærksomhed. Skatteligningslisten ligger i
Dragør fremme til offentligt Eftersyn. Stikkere har blot behøvet at kige
efter. Som Stikkere er i denne Sag udpeget Fru Rudolf Christiansen, Enke
efter den henrettede Stikker “Hestetyven”. Hun er ansat hos Gestapo i
Villa Pax, Dragør. 3-4 andre har været aktive. Mælkehandler Evald Hansen
sigtes for at have en russisk Pistol, han har købt af en tysk Soldat, og
for Ildspaasættelse paa Badehotellet. Købmand Hallgreen sigtes for at ha
ve Radiosender, mens Folkene fra “Hebe” sigtes for at have haft for store
Beholdninger af Sprængstof, som de anvender til Vragsprængninger i Sundet
(Disse Oplysninger bør ikke gengives). Fra Hebe er, foruden Rhederen, Ar
ne Nielsen, og Skipperen, John, af Besætningen arresteret: Dykker Lyng
aa, Matros Amdi Kampmann Arnild. De to først arresterede unge Mennesker
var Karl og Jørgen Frisk Jensen. Det hidtil ikke nævnte Navn~er Jørgen
Jans, en Murer i Dragør.

De to Mænd, som anholdt og nedskød Politibetjent Olaf Marker, var den ty
ske Kriminalassistent Hinnemann og den danske Stikker Helge Keck fra
Rungsted, en lille, snusket Forbryder med et defekt øje. Han er let at
genkende.

En mystisk Episode fra Jonstrup er kommet frem i Dagen. 25/7 om Aftenen
blev en Hyrevogn med Passagerer standset af 5 uniformerede Mænd med
Staalhjelme og Maskinpistoler. De vilde beslaglægge Vognen, men da en
Passager var syg, fik den Lov at køre til et Sted i Nærheden. Mændene
meddelte Chaufføren, at de tog hans Numer, og at han vilde blive skudt,
hvis han ikke kom. Han hørte, at de skulde til Buddinge for at skyde en,
der havde forulempet en af deres Kammerater. Han slog derfor, trods Risi
koen, Alarm til Politiet, som fangede Mændene. Det var fem af Sommers
Folk. De sagde, at de skulde hente en Kammerats Hustru, der havde følt
sig truet Politiet maatte aflevere dem til Tyskerne.

Det myldrer med
Danmark i denne
lerer syg, er i

antinazistisk Propagandamateriale mellem tyske Soldater i
Tid. Foruden de kendte Opskrifter paa, hvordan man simu—
de sidste Dage iagttaget følgende:
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Naar Danmark endnu ikke er med i Totalmobiliseringen, skyldes det Mod- SÆRMELDING: Hilsen til Søren, Veronica, Willy, Sara og Anders.
stand fra bl.a. Rigsminister Funk og andre ansvarlige for Produktion og
økonomi. Lederen af Handelsforhandlingerne, Walther, har paa højeste Sted Norske Nazister har i et vist Omfang faaet tildelt tyske SS-Uniformer
opnaaet Tilslutning til den Tanke, at Produktionen i Danmark vil lide ufl- saa de forklædt som tyske Soldater kan følge med Tropperne ud af Land~t.
der forstyrrende Indgreb, som mærkes at Befolkningen. De samme Kredse ar- Det tyske Hovedkvarter i Norge er flyttet fra Oslo til ukendt Sted.
bejdere imod planlagte Razziaer etc.

Siden 2l.Juli er der i Danmark begaaet 10 politiske Mord og tre Mordfor
Man gør opmærksom paa, at Staten er villig til at betale Underhold for søg. SLUT
Folk, hvis Paarørende arresteres eller flygter. Indsamlinger er unødven
dige. Paa den anden Side bør man ikke stoppe dem, men gøre opmærksom paa,
at Pengene kan bruges til gode, nationale Formaal.

En Del af Dansk Samlings Folk er løsladt fra Horserød-deriblandt Pastor
Bundgaard, Holstebro, Gdr Hillersborg, Gimsing, og Typograf Børge Chri
stensen, Struer.

SÆRMRLDING: Hilsen til Preben og Norman fra Godsejeren.

FINLAND: Ny finsk Ministerpræsident bliver sandsynligvis Formanden for
Fagforeningerne, Vuori, der deltog i Vaabenstilstandsforhandlinger i
Stockholm i Februar. Man har bedt Paasikivi blive Udenrigsminister og
haaber, han siger Ja. Russernes første Betingelse for Vaabenstilstand var
Pytis Afgang. Betingelserne menesuændrede. En af dem er som bekendt In
ternering af tyske Soldater. Der er 10 tyske Divisioner i Finland, de
fleste samlet omkring Aabo, hvorfra Tyskerne vil føre dem hjem. Mange
Skibe er samlet her. Flaadestyrker til Beskyttelse af Konvojer samles ved
Finland og ved Bornholm. I tyske Kredse ventes det, at Tyskland vil prøve
paa at holde Aalandsøerne i det mindste.

BULGARIEN: Et Regentskabsraad i Sofia har vedtaget at kræve alle tyske
Tropper fjernet fra bulgarsk Territorium.

TYRKIET: Den tyrkiske Charge d’Affaires i Berlin har faaet sit Pas. von
Papen ventes til Førerhovedkvarteret til Rapport. Den tyske Ambassade
havde Baal i alle Kammer i Gaar. Mange af de hemmelige Agenter er for
svundet allerede, Ambassadens Personale afrejser i Dag. Tyrkiet har givet
alle allierede Statsborgere, som er dømt for ulovlig Virksomhed, Amnesti.
De to Russere, som forøvede Attentatet paa von Papen, løslades i Morgen.

VESTFRONTEN: Den amerikanske Offensiv udvikler sig med rasende Hast. Ren-
nes er faldet, Amerikanerne er allerede Syd for Byen. Mere end Halvdelen
af Vejen til Loires Munding er tilbagelagt. Bretagne vil blive skaaret
over. Ordnet Modstand mødes ikke mere. Tyskerne kaster alle Reserver ind,
undtagen en Panserdivision, som staar ved Amiens. Yderligere Forstærknin
ger kan af Hensyn til Situationen i øst ikke ventes, saa det er ikke uden
Baggrund, Eden i Gaar lovede Underhuset, at Partiførerne skulde blive
indkaldt, hvis Fjenden kapitulerede i Parlamentsferien St Malo rømmes,
og amerikanske Kilder støder ind i Bretagne. En hel Panserdivision er re
vet op. Der er under den amerikanske Offensiv taget 25,000 Fanger. Ogsaa
SS Panserdivisionerne, de tyske Elitetropper, overgiver sig.

ØSTFRONTEN: Tyskerne sender nu Tropper, der lige ankomner med Tog, direk
te i Kamp uden svære Vaaben, som ikke naar frem. Det betyder en Blodsud
gydelse uden Lige. De 25 Divisioner i Nord er definitivt afskaaret og maa
bort ad Søvejen under russisk Bombardement. Ved Warszawa angriber den
frie polske Hær nu selve Byen, som den søger at erobre, før Russerne kom
mer. Der kæmpes i Byens Gader.
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Man har spurgt os, hvorfor vi ofrer Plads paa Meldinger til En
keltabonnenter. Svaret er, at det sker af Sikkerhedsgrunde. Ef
ter at man er begyndt at bryde Breve i ret stor Udstrækning,
kan løse Sedler være Falsum. En Melding i den duplikerede Tekst
til deres eget Nr-turde være Garanti~

Der strejkes i øjeblikket i to danske Byer-Frederikshavn og Helsingør.
Begge Steder er Skibsværftsarbejderne gaaet i Spidsen. Paa Frederikshavn
Skibsværft begyndte Strejken allerede l.August som Protest imod, at Ty
skerne havde lagt to Ammunitionsskibe for Anker i Havnen. Man frygtede en
Aarhuskatastrofe. Strejken bredte sig til hele Havnen, og Tyskerne har
maattet forhale Skibene. Før de er borte, bliver Tilstandene ikke norma
le. I Helsingør begyndte Skibsværftsarbejderne Strejke i Gaar i Harme o
ver Nazisternes Mord paa Billedskærer BUlow. Mordet har jo Tilknytning
til Skibsværftet for saavidt som det er Nazisternes Hævn for Drabsforsø
get mod Stikkeren fra Værftet. Strejken bredte sig til Tretorn, Tekstil
fabrikerne og Wiibro, og fra i Morges ligger alt stille. Ogsaa Butikerne
er lukket. Det er besluttet at strejke i 24 Timer som Demonstration. 24
Timers Folkestrejke efter hvert Mord, forøvet af Schalburgfolk, SSfolk og
Gestapo vilde være virkningsfuldt overalt...

Der har været mindre Razzia i Nat, tilsyneladende efter Folk, man mistæn
ker for komunistiske Sympatier. Forskellige Restauranter i den indre By
besøgtes af Gestapo i Aftenens Løb. Resultatet synes kummerligt, men man
har ikke Oversigt endnu.

Tyskerne har atter rømmet Missionshotellet i Nibe, hvor de har haft Ka
serne i længere Tid. Man savner et stort Danebrogsflag, der hang som Væg—
dekoration i Salen. Det er konstateret, at de tyske Soldater har revet
det itu og brugt det som Pudseklude.

Der var to Hold up i København i Aftes. Paa Fabriken Scaniavadis, Lyøvej,
røvedes en Tromle Benzin, en Bil og en Skrivemaskine, og fra Maskinfabri
ken, Nørre Alle 3, en Skrivemaskine.

Paa Hotel Valdemar i Vordingborg holdes en Suite parat til Dr.Best, mens
Rosenfeldt Slot udenfor Byen efter Sigende skal benyttes af J~anneken.
Hvornaar og hvorfor ved man ikke.

GESTAPO har i Aalborg anholdt Tegneren Jan Hupe fra Cementfabrikerne i
Rørdal. Han anses i Byen for tyskvenlig. Desuden er anholdt Købmand H Chr
Henriksen jun fra Nygade 1.

Blandt de sidste ankomne til Horserødlejren er Redaktør Niels Jørgensen,
Nationaltidende, og Arvelighedsforskeren, De phil Mogens Vestergaard.

I København er anholdt Formanden for Assurandørsocietetets Komite Direk
tør F Løppenthien og iste Amanuensis ved Københavns statistiske Kontor,
Dyhr(?)

Meddelelse til 426: Henvendelsen paa Deres Bopæl 1.Aug. var rigtig nok.
Besøget gentages ved Lejlighed.
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Der advares imod Etienne le Sage de Fontenay, f. 6.6.21., sidste kendte
Adresse Hostrups Have 14. For at undgaa Afsoning af 40 Dages Hæfte har
han overfor danske Myndigheder dokumenteret, at han er knyttet til Gesta
po. Muligt dukker han inden længe op som Flygtning i Sverige....

Brdr Romar Hansen, Rubinsteinsvej 23, Kbhv, er, tre Mand høj, anholdt for
“tyskfjendtlig Demonstration”. Ogsaa en anden Beboer i samme Ejendom,
MUhlieh, er anholdt med sanne Begrundelse, og samme Skæbne har ramt en
Broder til ham, Bryggeriarbejder M Sandhusvej 17.

Jagtkonsulent Anders Gade, Rindom ved Ringkøbing, er anholdt og ført til
Kolding. I København er bl.a. anholdt Inge Gule, Østerbrogade 120 og Ag
nete Meyer, Dublinvej 17. Til Vestre Fængsel er fra Odense overført Læ
rerinde Esther Hansen og en Politimand fra Faaborg, Ejner Frederiksen.

Blandt de i de sidste Dage fra Horserødlejren løsladte er KUeren Tage
Goldschmidt og Skuespilleren Freddy Koch fra Folketeatret.

Direktør Sander har i Bryggeriforeningen gjort sig til Talsmand for og
selv praktiseret, at der trækkes Løn for en halv Time fra hver Ugeløn,
indtil hver Arbejder har tilbagebetalt et Beløb, som svarer til, hvad
man undlod at præstere Arbejde for under Folkestrejken. Maksimum for Fra
drag er 12 Timer. Lørdag tages ikke i Betragtning i denne Forbindelse.
B & W har udbetalt fuld Løn.

I Tønder har Tyskerne sat en Taktløshedsrekord. To berusede tyske Under-
officerer trængte ind paa Sygehuset, hvor de i en Sygestue generede sen
geliggende Patienter groft.

Rutebaaden “Sverige” blev Tirsdag en Time forsinket ved Afgangen fra Røn
ne, idet Fyrbøderne nægtede at sejle med Lig i Lasten. Tyskerne havde sat
9 Kister ombord, indeholdende de jordiske Levninger af 9 Tyskere, som i
3 Aar har ligget begravet paa Bornholm. “Sverige” kom ikke af Sted, f ør
Kisterne var fjernede og sat ombord i Paketbaaden “Ella” i Stedet for.

Paa Rolighedsvej har en tysk Soldat i Gaar Nat røvet en Cykle og en Taske
fra Frk Boysen, BUlowsvej 36 B.

150 Hitlerdrenge, der er indlogeret til militær Uddannelse paa Hotel
Strandslot i Sandvig, badede forleden under Opsyn af fire Underofficerer,
skønt der var hejst Signaler om, at Badning var livsfarlig. En af Drenge
ne druknede, en anden reddedes i yderste Øjeblik. Søenvar saa oprørt, at
Fiskerne ikke kunde lede efter Liget.

Den Bil, som forleden sprængtes udenfor Palace Hotel, Kbhv, tilhørte En
)(treprenør Nicolaysen, der i Sydhavnen bygger Militærbarakker. Han havde

laant den ud til en anden Værnemager, Slagtermester Orla Jørgensen.

Signalementet af Billedskærer BUlows Mordere lyder : Den ene 25-30 Aar,
175 cm høj, noget markeret Ansigt, grove Træk, blev med lidt rødlig An
sigtskulør, meget aabentstaaende, nærmest hvid Skjorte. Den anden er 25-
30 Aar, middelhøj (maaske dog 175), ret kraftig, iført ensfarvet blaa lig
Jakke, lille, brunlig Hat (Tøjhat), mørke Benklæder. Han talte Dansk.
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Enker efter Frikorpsfolk bor ret ofte sammen, antagelig af Sikkerheds-
grunde. Et helt Hold er flyttet ind i nogle Ejendomme paa Maglekildevej
i Roskilde. Lejlighederne er kasseret af Sundhedsstyrelsen De fleste af
Kvinderne er bevæbnede. Iøvrigt turde det være en Selvfølge, at der ikke
fra organiseret Side sker disse Kvinder noget, med mindre de selv er ak
tive - Gidselsystemet og Clearingsystemet maa Nazisterne om:

Danmarks yngste Hypnotisør, Truk Leska (Kurt Kristiansen) fra Roskilde
maa ikke optræde mere. Tyskerne har krævet Forbud imod ham, efter at han
i Taastrup har hypnotiseret to Mænd til at tro, at de var ansat i Gesta
po, to andre til at tro, at de var Gidsler og til til at tro, at de var
Sabotører. Det viste sig under Forsamlingens Jubel, at Gestapomændene ka
stede sig over de to Gidsler, men ikke turde røre Sabotørerne.

5 Lejrliggere paa Mosede Strand er arrestret af Tyskerne for Forhaanelse
af det tyske Højhedssymbol. De havde under en munter Fest straffet en
Deltager, som ikke vilde vaske op, ved at lægge ham bunden i en Vandpyt
med et Hagekors malet i Panden. Offeret er mellem de arresterede En 0-
verbetjent i Kystpolitiet, som blandede sig i Anholdelsen, blev selv an
holdt, men senere løsladt.

Efter at Gestapo har anholdt Husmand Karl Knude, Sørvad, har vestjydske
LS-Folk, der har Sympati for Knude, krævet, at Knud Bach skal skaffe ham
fri. LS, der uden at kny har fulgt Nazisterne gennem Jødeforfølgelser,
Schalburgtage og Mord, har henvendt sig direkte i Berlin i Forargelse o—
ver, atman arresterer en Husmand — at der i Byerne dagligt arresteres ca
100 Mennesker, blander man sig ikke i. Man henviser til, at LS Mænd paa
Egnen anser Knude for uskyldig, og at han ikke kan undværes nu til Hø
sten.

Citat fra en af de Løbesedler, som uddeltes til Landmændene i Hjørring
under Dyrskuet:... Længe varede det, indet det gik op for jer, at Tysker
ne ikke er de rare Mennesker, I bildte jer ind, og at Sabotørerne ikke er
de blodtorstige Bolchevikker, hvis Maal førstog fremmest var at faa alle
de rige Gaardmænd stillet op mod deres Gavlmur og skudt. I er ved at op
dage, at lige det omvendte er Tilfældet. I har nu set jeres Landsdel bli
ve ødelagt, har set Vestkysten blive gravet op, saa Sandflugten nu hærger
som i gamle Dage, har set jeres Gaarde blive ødelagt, fordi~Marker og En
ge er gennemkrydset af Tankgrave og Pigtraadsspærring, saa jeres Kreatu
rer sætter Livet til i disse Grave eller i Tyskernes Minespærringer. I
har set jeres Døtre voldtaget af tyske Soldater og jeres unge Mænd lokket
bort fra Landbrugsarbejdet, ud for at grave for Tyskerne eller smidt i
Fængsel af Gestapo. Vi var ved at tro, at Vendelboerne af i Dag var ble
vet en udvandet Race. I gamle Dage var Vendelboerne de første af alle
Danske til at sætte haardt imod haardt, naar Retten blev traadt under Fod.
Det har I ikke hidtil været meget ivrige efter. Tværtimod har I gaaet Ty
skernes Ærinde i mange, mange Tilfælde-har ladet jer lokke til for Penge,
stjaalet lige ud af den danske Nationalbank, at sælge Flæsk og Æg, Korn
og Halm til vore Fjender, har aabnet jeres Hjem for Tyskere, I fik ind-
kvarteret, i Stedet for at fryse dem ud af Gaardene, og har endog ladet
menige tyske Soldater udkommandere paa Markarbejde hos jer, mens Office
rerne fik jeres Døtre til Underholdning. Tænk blot paa en Mand som Chr.
Sørensen Boith. Han og hans. Lige skal blive husket Og disse Mænd holder
I jer ikke for gode at omgaas. Det taler ikke til Ære for jer. I hygger

i
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jer sammen med dem og taler om de gemene danske Sabotører, disse Kommuni
ster, der brænder efter at slippe et Voldsherredømme løs. Og ved I saa,
hvad disse Sabotører frelser jer for? De skaber den Spænding og Modstand,
der er nødvendig for at afholde Tyskerne fra at udskrive den danske Ung
dom til Militærtjenestepaa de tyske Fronter eller til Tvangsarbejde. Med
Livet som Indsats kæmper disse unge Danske med de Midler, der er til Raa
dighed, mod Tyskerne og deres Lejesvende, og de kundgør paa den Maade o
verfor Verdensmagterne, der inden længe har besejret Tyskerne og Nazis
men, at det danske Folk ikke bestaar af lutter Forrædere og Médløbere.
Der er heldigvis Tegn, der tyder paa, at Vendelboerne er ved at forstaa
dettï Lad det m æ r k e s, at I forstaar det.

NEMESIS Nemesis er nu for Alvor paa Færde overfor Tyskerne. Alt tyder
paa, at de i Frankrig skal opleve, hvad den franske Hær oplevede i 1940.
Bag dem og imellem dem opererer allierede Panserformationer, om ordnet
Modstand er der kun Tale paa de Dele af Fronten, som endnu ikke er i Be
vægelse. Bretagne er afskaaret. De amerikanske Panserafdelinger staar kun
ca 25 km fra Loires Munding nær Nantes. Alle Jernbaner og Hovedveje til
Halvøeneri de Allieredes Besiddelse. Paa Bretagne indesluttes fire Divi
sioner, deriblandt den 363. Infanteridivision, som lige er ankommet fra
Danmark. Tropperne mangler Artilleri og Panserværnskanoner. Foruden
60,000 Soldater mister Tyskerne de tre vigtigste U-Baadsstøttepunkter:
Brest, St Nazaire og Lorient. Man træffer Forberedelser til at sprænge de
store Ubaadsbunkers i Luften. Ubaadene er løbet ud med sydlig Kurs. Med
St Malos Fald er Besætningerne paa Kanaløerne blevet afskaaret fra Forsy
ninger. De allierede Panserafdelinger spredes vifteformig ud over det
franske Landskab og staar nu 90 km øst for Rennes. De tyske Pionerer kan
ikke naa at sprænge Broer eller lægge Minefelter. De tyske Panserforma
tioner fra Caenfronten dirigeres mod øst for at naa i Sikkerhed. Britiske
Panserformationer støder ind i Tyskernes Flanke, og britisk Storoffensiv
fo res taar.

0STFRONTEN: Warszawa staar for Fald. Russiske Afdelinger truer Byen fra
øst. Der er Gadekampe i de østlige Forstæder, samtidig med, at Partisaner
angriber Tropperne fra Vest. Flere Bydele er rømmet af Tyskerne. Fra
Weichselbrohovederne truer Russerne Warszawa med Omringning. Længere syd
paa gaar de over Reichshod mod Krakau. Man kan regne med, at de i Dag fra
Letland passerer den østpreussiske Grænse. Allerede nu sønderskydes øst—
preussiske Landsbyer af russisk Artilleri. Længst mod Nord gaar russiske
Kiler ind i den indesluttede Nordhær for at ødelægge den helt. I Kønigs
berg kan man købe alt billigt-Folk, som har sikret sig Bilétter, sælger,
hvad de ejer. Alle Landsbyer ved Gumbinnen, den første større tyske By,
der kan ventes besat i Dag, er udbygget til Maskingeværreder o.s.v. Og
saa øvreschlesien skal rømmes.. I Breslau er oprettet et Kontor, som skal
dirigere Industriens Flytning til det indre Tyskland.

KUPFORSØGET. Berlins Kommandant, von Haase, var med i Kupforsøget. Det
samme gælder Direktør Arthur Nebe, som man kan tjene 50,000 Mk paa at an
give. I de tyske Blade nævner man ikke, at Hr Direktøren er identisk med
General i Politiet, SS Overgruppefører Nebé. Man mener, han er flygtet
med. vigtige Dokumenter.

FINLAND: Vuoris Udnævnelse til Statsminister ventes i Dag. De første for
beredendeForhandlinger med Russerne er ved Sveriges Formidling indledet
i Stockholm. Socialdemokratiets venstreFløj vil fremfor alt blive repræ
senteret i Regeringen.

INGEN BARNEVOGNE: Al Produktion af Barnevogne er standset i Tyskland.
Kvinderne skal i Stedet bære en af den tyske FrauenfUhrer Fru Scholtz
Klink konstrueret Spædbørnspose-paa Eskimovis. Fruen er Ekspert (Hun har
6 Børn med forskellige Fædre). Spædbørnsudstyr maa man laane.
KONKURS Det tyske Handelsaufbaugesellschaft Ost, Datterselskab af Bank
der deutschen Arbeit, er gaaet konurs. Det skulde finansiere tysk Indu
stri i østomraaderne. Af 130,000 Filialer er allerede de 95,000 gaaet
tabt.

Det danske østrumudvalg er som bekendt allerede i Efteraaret “krakket”.
Slut.
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Om En Ekspiosionskatastrofe i Aalborg og om Uroligheder i København i Af
tes læs under “SIDSTE”

Chefen for det tyske Ordenspoliti i Danmark, General von Heimburg, over
tager i næste Uge Stillingen som Politikommandør i Berlin. Hans Efterføl
ger her bliver Oberst i Politiet, Lorge. Von Heiniburg er medansvarlig for
de tyske Politisoldaters Terror i København under Folkestrejken og vil
efter Krigen blive draget til Ansvar her.

Spionen Jane Horney har paa Tilbagerejse fra Tyskland passeret København.
Hun er nu atter i Sverige.

Popp-Madsens højre Haand, Tretow-Loof, hvis nærmeste Medarbejder, Spleth,
er faldet ved Narva, leder for Tiden et “Handelskontor” i Vesterport. Han
har paataget sig at finde den, som skriver disse Linier.

ANHOLDT AF GESTAPO: Vinhandler Axel Wengler, Amaliegade 21, Kbhv., Bog-
handler Børge Johs.Boesen, B T.Centralen, (nylig løsladt efter længere
Fængselsophold), Wilhelm Lind, Tjørnekrogen 7,Holger Heimann, Nyhavn 38,
Telegrafist Arne Beneke, Aabakkevej 68, Gustav Torf, Rørsangervej 91.
Bryggermester Jørn Christoffersen, Mariendaisvej 52 C, Georg Sodemann,
Blomstervænget 47, Holger Kjems, Skovvej 45, Erik Hyllested, Gartnersvin
get 19, Ingeniør Ivar Thomsen, Classensgade 60. Poul Rasmussen, ørne
gaardsvej 5, Gentofte, Jørgen Restrup, Midgaardsvej, Helge Fjelstrup,
Vingaards Alle l8Helge Tramsen, Lindenovsgade 15 , Fritz Toxborg, Kabe
lejevej 17 og Helge Baarsby, Nykøbing F.

En ung Pige paa 20 Aar, prøveløsladt fra Vester Vedsted Sindssygehospi
tal, er blevet voldtaget af en tysk SS UnterstormfUhrer. Forbrydelsen er
sket i Toftlund.

De 24 Timers Generalstrejke i Helsingør forløb i Ro og Værdighed. Kun E
taternes Folk deltog ikke. Post- og Telegrafvæsnets meget svage Chef,
Jensen, truede under Folkestrejken i København Folk med Afskedigelse og
har ladet sit Personale skrive under paa en Formular, hvori man lover ik
ke oftere at strejke. Helsingørstrejken proklameredes paa Løbesedler med
Oplysning om, at Mordet paa BUlow var tysk Repressaliemord-man udpeger en
Mand, ligegyldigt hvilken, blot han nyder Agtelse. Han myrdes. Otto BUlow
nød, siger Løbesedlen, saadan Agtelse, baade som Kunstner o~ som Menne
ske. Alle kendte ham, voksne som Børn, alle var paa Hat med ham, og alle
kunde lide ham. Derfor skulde han dræbes, antagelig til Skræk og Advarsel
for den danske Befolkning. “Men den danske Befolkning lader sig ikke slaa
med Skræk, ved hvert nyt Mord af den Type svejses den danske Befolkning
mere sammen. Høj som lav harmes, og Hadet til de nazistiske Horder og de
res Lejesvende bliver endnu mere indgroet, hvilket Arbejdere og Funktio
nærer tydeligt viste i Gaar Middags ved at lade alt Arbejde paa Værftet,
Bryggeriet og Gummifabriken standse. Lad os fortsætte denne Protest og
først genoptage Arbejdet Lørdag Morgen. Lad Tyskerne se, at den helsing
ørske Befolkning ikke lader sig kue, og lad samtidig Standsningen af alt
Liv i Byen i Dag, Fredag, være sidste Honnør for en god danske Mand, som
blev Offer for hemningsløse Individers Mordlyst. Derfor maa alt Arbejde
hvile i Dag, lad Helsingør være en død By til Minde om en ægte Dansker,
Otto BUlow.”
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I Ani. af Meddelelsen om, at Staten hjælper Efterladte, gør vi for en Or
dens Skyld opmærksom paa, at Byrden i første Omgang paahviler Kommunerne.
Man henvender sig paa det Socialkontor, hvor man hører hjemme. Man kan
være sikker paa god Behandling. Den Hjælp, der ydes Patrioters Paarøren
de, har selvsagt ikke Fattighjælps Karakter, hverken moralsk eller juri
disk.

I et Minefelt paa Fanø er 3 danske Arbejdere blevet saaret. Den ene af
dem er død paa Sygehuset i Esbjerg. Navn endnu ukendt.

Barberlærling Kaj Henning Petersen, Vemb, har siddet arresteret. Han
spyttede ud gennem et Vindue og ramte en tysk Officer i Hovedet. Han løs
lodes, da han forklarede, at det var hændeligt Uheld.

Politiet i Randers har afslaaet tysk Krav om Bistand til Legitimations
krot-Kontrol om Natten.

Til Orientering, bør ikke, af Hensyn til Kilden, offentliggøres: En højt—
staaende Gestapomand har udtalt, at Gestapo i Tilfælde af Invasion og
tysk Tilbagetrækning selv vil likvidere Stikkerne som præventiv Foran
staltning, idet man, med Kendskab til deres moralske Habitus, regner med,
at de vil give Fjenden Oplysninger og være farlige Vidner. De vil blive
skudt.

Buldogs Ejendom paa Nørrebrogade er for Tiden pudsigt at se paa. Buldogs
Cafe har ladet Ordet Buldog overmale, og et Skilt forkynder, hvem Restau
ratøren er, og at Cafeen intet har med Firmaet at gøre. En Frugtforret
ning har Skilt om, at den ingen Tilknytning har til Buldogs Blomsterfor
retning paa Hjørnet~

Det nordsjællandske Blad Ny Tid fortæller om Poul Nielsen, der som omtalt
fandtes myrdet 9.Juni i Udkanten af Rude Skov (officiel Forklaring: Selv
mord), at han 25.Maj havde haft Gestapobesøg, og at han Natten til 30.Maj
i Birkerød gennembankede to Schalburgfolk. Samme Nat ved 12 Tiden antas-.
tede tre Schalburgfolk en Gaardmand, som de troede, var Poul Nielsen. De
lod ham gaa, men sagde til ham, at han skulde skrubbeaf-de var paa Menne
skejagt. Poul Nielsens Cykle fandtes henkastet ved Høbjerg, som om han
havde været paa vild Flugt. Han var skudt i Nakken og havde faaet Kæbebe
net flækket ved Spark-et mærkværdigt Selvmord.

Samme Blad oplyser, at Stikkeren Helge Hansen, Søvej 14 i Birkerød, endog
har an9ivet sin egen Svigerfar.

NAZI har udsendt et falsk Særnummer af Frit Danmark, en primitiv, dupli—
keret Lap, der handler om en svensk Spaadom om Invasion og Nederlag i No
vember. Til den Tid vil et nyt tysk Vaaben blive sat ind og styrte Eng
land ud i Indrepolitiske Vanskeligheder, af hvilket det kun formaar at
rejse sig ved tysk Hjælp (1) I April 1945 vil Tyskland kaste hele sin
Styrke mod øst og i Løbet af 15 Mdr s.laa Rusland til Jorden, udslette
Kommunismen., uddrive Jøderne og oprette en Række nationale russiske Sta
ter. I Sommeren 46 vil de tyske U-Baade fremkomme med et nyt skrækkeligt
Vaaben, hvormed de i August udsletter Resten af den engelsk-amerikanske
Flaade. Derefter vil Europa forenes under Tysklands Ledelse, og en al
drig før oplevet Velstand vil blomstre i Europa.

For at besmykke Spaadommene, der aldrig er fremsat, lader man Spaamanden
udtale sig ogsaa om Ting, der er indtruffet, bl.a. Folkestrejken i Kbhv,
som medfører, at Folket vender sig mod de illegale Kredse, der helt er i
Storkapitalens Sold:

Et lige saa pudsigt Aktstykke fra samme Kilde er en falsk Parole fra Cen
tralkomiteen for DKP til “alle Celleledere” i København, gaaende ud paa,
at alle socialdemokratiske og borgerlige Organisationer skal svækkes, at
Situationen skal udnyttes til det yderste, at man skal underskrive Opfor
dringer til Strejker og Demonstrationer med “Danmarks Frihedsraad”, at
borgerlige og socialdemokratiske Kredse skal slaas ned og udplyndres un
der næste Strejke, men at alt skal have et nationalt Skær og alle Forbry
delser udøves, saa Schalburgkorpset kan faa Skylden o.s.v. o.s.v.

Bedre Held næste Gang, Hr Popp-Madsen.

Til Orientering, bedes ikke omtalt: Tyskerne har for nogen Tid siden hos
anholdte i Aarhus fundet fortrolige Meddelelser, udsendt til overordnede
Politifolk.. Det trak op til alvorlig Fare for Ordenspolitiet. Nu er det
opdaget, at Dokumenterne er stjaalet af en Rengøringsinspektør, der for
nogen Tid siden er rejst til Sverige.

SÆRMELDING: HILSEN TIL BRUNO’ FELIX’ OLAF’ VIBEKE’ LAURITS og KAJ.

I OSLO fejredes Kong Haakons Fødselsdag med Billeder, der opklæbedes paa
Murene. De bar Indskriptionen: Velkommen Desuden var anvendt Quislinger
nes Valgsprog “Vi gaar mod lysere Tider” med Understregning af v i.

SVENSK RADIOs Melding om, at Danskeren Peter Drost i tysk Tjeneste, er
fundet døende og senere er død, hentydede til Episoden ved Kit-kat i Bro
læggerstræde. -

DEN POLSKE PARTISANHIER har siden 2.August behersket Warszawas Skyskraber
og Præsidentbygningen paa Napoleonstorvet. Det største Gasværk i Byen og
Kraftværket er erobret. Flere Forstæder beherskes. London Radio hyldede
i Aftes og i Nat Polakkerne med Foredrag om Warszawas Kamp i 1939 (med
nyttig Genopfriskning af den Kendsgerning, at Tyskerne luftbombede og ar
tilleribeskød Byen) og med polsk Militærmusik.

I LONDON RADIO sagde Sten Gudme i Aftes i en Tale om Finland’ bl .a.: Ved
Pagten med Ribbentrop havde Finland gjort sig til en regulær Fjende af
de to nordiske Lande Danmark og Norge. I sidste øjeblik synes det finske
Folk nu at indse dette. Det er sent, de andre nordiske Lande vil haabe,
det ikke er for sent. Baade Danmark og Norge vil, som Norsk Tidende
skrev, stadigt være interesseret i et uafhængigt Finland, saaledes som
ogsaa Sovjet lykkeligvis synes at være det, og vi ser frem til Samarbej
det med et ny, uafhængigt og demokratisk Finland.

FINLAND: Man mener t~il Morgen, at Regeringen.faar Navn efter General Wal
dén og ikke efter Arbejderføreren Vuori Waldén, der er Krigsminister og
Mannerheims betroede Mand, var Medunderskriver af Martsfreden, ligesom
han, saavidt vides i sin Tid skrev under i Dorpat.

HITLERKRISEN: -Chefen for Berlinerpolitiets Udrustningskontor, Greve Wit
tersdorf, .er med Hjælp fra den nu efterlyste højtstaaende Politimand Nebe
alias Schwartz, flygtet fra Fængslet i Prinz Albertstrasse. Han er spor-
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løst forsvundetMan bemærker i Telegrammerne om “Udrensningen” og “Æres”
domstolen, at Navnet Zeitzler glimrer ved sin Fraværelse.

0STFRONTEN: Der kæmpes desperat paa selve den litauisk-østpreussiske
Grænse. Ethvert yderligere russisk Fremstød betyder Invasion i det tyske
Rige. Tropper fra Rhin, Hamburg og Bremen kastedes ind i Kampen i Gaar.
Elever fra Flyveskoler kæmper som Infanteri. Warszawa trues fra det store
russiske Brohovede i Syd. Russerne er paa dette Punkt 60 km fra Byen. De
staar 120 km fra den øvreschlesiske Grænse.

VESTFRONTEN: Ved tysk Fremstød mod Vire har man givet Tropper i den frem
skudte Frontbue Tid til at redde sig ud. Til Gengæld udvides Fremstødet
i Bretagne stadig. Korridoren ind til Halvøen er udvidet ved Erobring af
Fougeres. I St Malo holder nu kun 3 Kystbatterier Stand. De har Havnen
under Ild. Chateaubriand er naaet af amerikansk Panser. Siden Offensivens
Begyndelse har 30,000 Tyskere overgivet sig.

SLAGET I SEINEBUGTEN: Den illegale tyske Sender skildrede i Aftes Slaget
i Seinebugten. En “Negerflotille”, d.v.s. 60 Torpedoryttere, angreb sam
men med Baade, fyldt med Sprængstof, sejlende to og to med fælles Red
ningsbaad, hver styret af een Mand. Desuden deltog de 5 sidste Hurtigbaa
de fra le Havre og Flyvere, der skulde faa Skibene til at røbe sig ved
Flakild. Da hele Koblet styrede mod Skibene, kom det til Kolissioner, som
røbede Angrebet. Englænderne kastede Vandboniber, Torpedoryttere tørnede
mod Sprængbaade, og alt var Kaos, et Virvar af Eksplosioner. Man ved, at
fire Torpedoryttere fiskedes op af de Allierede. 4 Hurtigbaade kom tilba
ge. Det er disse Eksplosioner, man har set fra Land-autentiske Beretnin
ger om Skibssænkninger foreligger ikke

SIDSTE:

Rygter om Dræbte. Endnu Kl 10 i Dag mente kompetente Myndigheder, at der
var 7 Dødsofre, men det kan ikke bekræftes. Efter al Sandsynlighed er der
endnu ingen Dødsofre. Af dansk Ambulance førtes Fru Manbjerg, Dannebrogs
gade 17, bort med Skud i Hoften, Carlo Larsen, Mysundsgade 13, med Skud
i venstre Laar og Maskinarbejder A Petersen, Godsbanegade 4, men Skud i
begge Laar. Flere af de Mænd, som slæbtes bort, havde Skudsaar i Hovedet.

De udenlandske Arbejdere i Lejre i østpreussen gør Oprør. Alle Lejre be
vogtes af SStropper. I en Baraklejr ved Harmann har man skudt 12 franske
Gidsler. 2000 Franskmænd og Hollændere har dannet Friskarer nær Kønigs
berg. I selve Byen optræder mindre Grupper som Sabotører.

Tyskland erfarer nu, at de udenlandske Arbejdere er den trojanske Hest.
SLUT

Ammunitionsdepotet i den tyske Søflyveskole ved Aalborg er i Nat fløjet
i Luften. Der anrettedes kun Skade paa “tysk” Territorium. Fire Arbejdere
i tysk Tjeneste dræbtes sammen med fireMænd af det saakaldte Wehrmachts
gefolge, antagelig Hjemmetyskere fra Sønderjylland. Eksplosionen rystede
hele Aalborg, Resultatet derimod ikke.

Det kom i Aftes til alvorlige Uroligheder i København, begyndende med E
pisoder, som kostede tre Tyskere Livet. Kl 20,30 forsøgte fire Mænd at
afvæbne en tysk Officer ved Peter Liep. Han satte sig til Modværge og
saaredes dødeligt. Tyskerne meldte ham i Dag dræbt. Lidt senere passere
de en ukendt Bil Vedbæk Havn. En tysk Befalingsmand og en Vagtmand stop
pede den og blev skudt af en maskinpistolbevæbnet Mand i Bilen. Den ene
dræbtes, den anden saaredes haardt. 21,10 kom det til lidkamp mellem Sa
botagevagter og ukendte Mænd ved Haraldsgade-Lyngbyvej. En tysk Patrouil
le blandede sig i Kampen. En tysk Soldat saaredes haardt. Han hævdes i
Dag at være dræbt. En Forbipasserende, Fru Nora Thomsen, ramtes af Skud
i Hoften. En Time efter omringede tyske Polititropper “den hvide By” ved
Parkalleen nær Haraldsgade. Man fangede alle Mænd, et halvt Hundrede ialt,
g stillede dem op paa Gaden, bevogtet af Maskingeværskytter. Kvinder og
Børn stod grædende i Nærheden. Alle Ejendomme gennemsøgtes. Mændene stil
kedes op i Kolonner. Man frygtede Nedskydning, men det blev kun til
Kropsvisitation. Der skete enkelte Anholdelser. I Aftenens Løb blev der
lagt Blomster paa Fortovet foran Kaffebaren i Istedgade, hvor Frederiksen
dræbtes forleden. Tyskerne greb ind. Flere saaredes. Under Razziaer i
Kafeerne “Blomsten”, “Postillonen” og “Vester” skete mange Anholdelser og
Nedskydninger. Tyskerne tog mange Saarede med sig. Det gav Anledning til
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Navnene paa de fire danske Arbejdere, som dræbtes af Eksplosionen i Ammu
nitionsdepotet ved Aalborg, er: Kaj Jensen, Brettevillesgade 7, Chr Jen
sen, Øster Gravensgade 9, begge Aalborg, Knud Bolderup Thomsen, Vinkelvej
5, Randers og Karl Blankenschøn, Kærvej 41, Sønderborg. Den sidste var
paa Bësøg hos sin Broder og arbejdede ikke selv hos Tyskerne. De fire an
dre dræbte og mange haardt saarede hørte til Værnemagten. Det menes, at
nogle Arbejdere har tabt en Kasse Ammunition, og man venter officiel tysk
Erklæring om, at det var kommunistisk Sabotage. Ligene var tilredt paa
det frygteligste. Øjenvidner siger, at man i selve Eksplosionsøjeblikket
saa et Menneskelegeme hvirvle højt op i Luften.

Udrykningsvognen fra Gernersgade væltede Lørdag Aften paa Nytorv under
vejs til “Alaska”, hvor der var tysk Slagsmaal. Mandskabet slap med
Knubs.

Episode fra de sidste Sammenstød i Istedgade: En Tysker skød paa en Ar
bejder og ramte ham i Skulderen. I Stedet for at flygte, vente Arbejderen
Front mod Tyskerne, flaaede sin Skjorte op og raabte: Skyd saa, I Sata—
ner, og lad os faa en Ende paa det~ Efter endnu et Skud faldt han. Han
blev ført bort i tysk Ambulance. En Mand, som kom spadserende med sin Ko
ne, blev trukket til Side af Tyskerne o~ skudt ned. De tyske Politifolk
opførte sig lige saa ubehersket og brutalt som under Folkestrejken.

Ved 22 Tiden Lørdag nedbrændte en stor Del af Møbelfabriken Schultz &
Møller, Vesterfælledvej, Kbhv. Et stort Lager af Polstringsmaterialer og
Lakker i Tagetagen fik Flammerne til at slaa meterhøjt mod Himlen. Der er
i Ruinerne fundet Spor af Brandbomber. Virksomheden fremstillede Senge og
Ligkister til Tyskerne.

Kok Aksel Erik Hansen Glem, Jernbanegade 42, Roskilde, fik Fredag paa aa
ben Gade alvorlige Forbrændinger. øjenvidner siger, at en Stikflamme fra
Fortovet slog op om Kokkens Ben, da han gik paa Algade. Der lød et Brag.
Hans Bukser blev antændt. Paa Fortovet ses en sort Plet. Det er fastslaa
et, at det drejer sig om en Fosforforbrænding.

Frøslevlejren, som nu staar parat til at modtage de 720 Internerede fra
Horserød, og som kan rumme et Par Tusind Fanger, muligt fler~, ligger kun
et Par km fra Grænsen, umiddelbart Syd for en stor Granplantage med mange
Veje og Stier. Afstanden mellem Pigtraaden og Plantagen er ca 50 Meter.
Lejren er bygget paa en Hedestrækning, der gennemskæres af en Vej, som nu
er spærret for al Trafik. Udenom hele Lejrarealet gaar et 2—3~ Meter højt
Pigtraadshegn, som sandsynligvis er strømførende. I hvert Fald gaaren
Højspændingsledning til Lejren. Fangernes Barakker ligger paa den ene Si
de Vejen, placeret i Halvmaaneform og i flere Rækker. Udenom dem er der
atter Pigtraad. Funktionærernes Barakker ligger paa den anden Side Vejen.
To til tre store Udsigtstaarne ved Indgangene behersker Lejren, og i Til
fælde af Uroligheder kan man fra en Bunker paa en Bakketop Nord for Lej
ren bestryge hele Arealet. Barakkerne er solide og har cenientstøbte Gul
ve. Det hele er bygget af danske Arbejdere, ledet af danske Ingeniører,
og det vil være rimeligt, om alle, der har været beskæftiget her, en Tid
faar Lejlighed til at lære Lejren nærmere at kende efter Krigen.

“De frie Danske”s Oplysninger om Kaptajn V Egenfeldt-Nielsens Død er ikke
korrekte. Der er kun det rigtige i Beretningen, at han er død.
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Forfatteren Ejnar Horwalt, som man lykkeligt var ved at glemme, har hen
ledt Opmærksomheden paa sin Eksistens ved under og efter Folkestrejken at
lade sin Villa paa Bernstorffsvejen bevogte af to SS-Folk.

“Jitterbug”, altsaa Swingpjatteri i yderste Potens, hærger nu ogsaa Skan
sen ved Stockholm. Man konstaterer med Bitterhed i en Serie i “Allehanda”,
atdanske Swingpjatter naturligvis leger med. Den mest fremtrædende Jit
terbugger er ifl. Bladet en Dansker, Erik Danielsen, der danser med en
Pige ved Navn Gunvor, i rød og hvidstribet Jumber. Trespaltet Billede af
de to unge med flagrende Haar pryder Bladet. Blandt de mange Eksempler
paa, at man har bebyrdet Sverige med “Flygtninge”, som intet havde at
flygte for, kender vi intét grovere. Danske Kredse i Stockholm maa være
i Stand til at stoppe den Slags. Hjemmefronten, som daglig har i Snesevis
af Arrestanter og mange Døde, faar Brækfornemmelser ved Tanken om flygte
de Swingpjatter i rød-hvide Jumbers, hoppende rundt paa Danseguiv i Ud
landet som Repræsentanter for Danmark. Hr Erik Danielsen skal blive erin
dret. Flygtningene i Sverige bør i det hele taget i højere Grad end hid
til gøre sig klart, at Hjemmefronten følger dem med vaagne øjne, og at
der er noget, som hedder Hjemkomsten.

Efter Forlydende i tyske Kredse i København skal Rommel atter opereres af
Professor Busch. Operationen finder muligvis Sted her i Landet.

Af Hensyn til den amerikanske Radiosenders Forbindelser gør vi opmærksom
paa, at det ikke var denne Sender, som hængte Bistrup ud.

Hjemmefrontens Radio har skiftet Bølgelængde. Den senere nu paa 49, ikke
49,7. Da man er stærkt interesseret i Aflytningsrapporter, bedes man til
os indrapportere dels, hvorledes Udsendelserne gaar igennem, dels, hvad
man synes om dem. Man bedes skrive rent ud af Posen. For en Ordens Skyld
noteres, at vi intet har med Udsendelserne at gøre, men vi har faaet op
givet en Adresse, Brevene kan dirigeres til.

Det tyske Riges Befuldmægtigede, Dr Werner Best, ankom Torsdag den 3. med
sin Frue til Royal i Aarhus. Efter et Svip nordpaa vendte Parret i Gaar
tilbage til Royal.

Det synes nu givet, at det ikke var Per LUtzen, som begik Selvmord i Ny
havn. De tre Arrestanters Navne opgives som: Ingeniør Per LUtzen, Blik
kenslager Jack Engelbrecht Christensen og Kontorist Sten Chr Fischer. Den
døde er altsaa den fjerde Mand, Dæknavn Stumpen.

Grosserer Ove Meyer og den 80 aarige Kommandørinde Schultz ventes hjem
fra Theresienstadt i nær Fremtid. De danske Myndigheder haaber inden læn
ge at kunne sende en Embedsmandsdelegation ogsaa til “Kasetfangerne”, d.
v.s. Fangerne i de tyske Koncentrationslejre.

Efter at de tyske Myndigheder i nogen Tid selv har haft Kontrollen med
Bøger og Tidsskrifter fra eller via Sverige, er det totale Forbud lempet
noget. Klassiske Værker maa indføres, og store Biblioteker maa faa, hvad
de ønsker. Ogsaa danske Myndigheder kan faa forbudte Ting, hvis saglig
Interesse kan dokumenteres. En Del faglige Tidsskrifter, deriblandt et
britisk Lægetidsskrift, er frigivet.

Stikkeren, Urmager Niels Marinus Jørgensen, somdræbtes i Skt Paulsgade,
havde under Folkestrejken sparket en gravid Kvinde i Underlivet, saa hun
maatte indlægges paa et Hospital. Stikkeren Drost, der blev skudt af en
af sine egne ved Kitkat, havde udført en Del tyske Befæstningsanlæg paa
Skernegnen, hvor han som “Entreprenør” var meget udfordrende. Han truede
med Gestapo ved enhver Lejlighed. Flere Gange maatte tysk Militær beskyt
te ham mod hans egne Arbejdere, naar han havde soldet deres Arbejdsløn
op. Hans Arvtagere i Skern er Firmaet Klank fra Aarhus og en tidligere
Vagabond, Fup-Hansen, som hidtil har ernæret sig af Socialhjælp.

Meddelelsen om Støtte til “Efterladte” trækkes tilbage og maa ikke benyt
tes.

En ung Pige fra det tyske Lazaret i Hobro er paa Landevejen ved Døstrup
blevet klippet skaldet af to Mænd, der havde Tørklæder for Ansigtet. Hun
er “forlovet” med en tysk Jernbanemand.

Ved Hold up hos B & W, Brand & Ravntoft, Allways Radio, alle paa Teglhol
men, er der røvet fire Pistoler.

En tysk Soldat i fuld Uniform har to Nætter i Træk præcis Klokken 3 knust
en Rude hos en Sygeplejeelev paa Thorvaldsensvej. Han er begge Gange krø
bet halvt ind gennem Vinduet, men er flygtet, naar det elektriske Lys
blev tændt.

Anholdt af Gestapo: Ove Bendix Poulsen, Hovedgaden 20, Lyngby, Korrespon
dent Arne Mozart Kleven, Sjællandsgade 51, Kbhv, Postassistent Arne Han
sen, Odense.

Den tyske Major i Skern har faaet den galante Syge, idet hans Kæreste, en
Damefrisørinde, kaldet “Krølle” (installeret i Anneks til Majorens Suite
paa Hotellet) var blevet smittet. Majoren truede Byens Læge med Baal og
Brand, hvis de ikke fandt Smittekilden. Det gjorde de ogsaa-det var en
tysk Soldat. De fleste Tyskere forsøger at blive behandlet hos danske Læ
ger, idet de ikke tør melde sig hos Stabslægen.

I en Omtale af Folkestrejken i Danmark skriver det i1legale~norske Blad
“Kronikken”: Den danske motstand tar af og til former som hverken er ten
kelige eller ønskelige hos oss. Rakettbombning av Gestapohovedkvarterer
og bålfesterm hvor ildtungene slikker opp om Hitlers billede, vil i Norge
bli betraktet som ikkeregningssvarende anvendélser af hjemmefrontens re—
surser. Danskene derimot kan tillate seg slikt, fordi de korn senere med
i Kampen, fordi de har en betydelige bedre matsituasjon, og fordi befolk
ningen stort sett er intakt. De har følgelig mer krefter tilovers enn
nordmendene, som har været hårdt presset i over 4 Aar og som har en stor
del av sine beste Folk i utlandet eller i konsentrasjonsleire. Tyskerne
har heller ikke gått mn for å nazifisere og kontrollere Danmark i på
langt nær samme utstrekning som Norge. (Danskene har f.eks. ikke legiti
masjonskort) Det er vel blandt annet disse nazifiserings- og infiltre
ringsforsøk som har gjort Norges kamp til en ideologisk kamp for en stor
del, en kamp for å verne våre åndelige verdier. Og det er dette åndelige
trekk i vår motstand som har vært til størst inspirasjon for andre okku
perte land, til størst opmuntring for våre kjempende styrker utenfor Nor
ge, og som gir det største håp for vårt demokrati etter krigen. Hendelse
ne i Danmark viser imidlertid på overbevisende måte at det nytter å gjøre
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motstand. De bærer bud om at det er vanskelig å knekte et folk som holder KRAFT DURCH FREUDE: Det ernu opklaret, at de berømte Bordelskibe, som
sammen. Den spontane danske generalstreik som reaksjon mot de nazistiske besøger norske Havnebyer til Glæde for tyske Officerer, udsendes af Kraft
overgreb tyder på en verdifull solidaritet. Tyskerne kunne vel knust durch Freude.
strejken med oppbud av tilstrekkelig store maktmidler, men fordi motstan
den var så sterk, lønnet det seg ikke for dem. Vi skal huske, at også
tyskere og nazister må veje hensynende mot hverandre og spørre seg: Vil
dette planlagte overgreb møte så meget motstand i folket at det for tiden
er uhensigtsmessig å prøve å sette det i verk?

HITLERKRISEN: Det har vakt den allerst rste Opsigt blandtde tyske Office
rer, at von Rundstedt er blevet Medlem af IEresretten. Man ved, han var
indviet i alle Planens Detailler. Under den første Proces forsvarede han
i Retter von Witzleben, men han blev overstemt af Rettens andre Medlem
mer. Der har været gjort Forsøg paa at befri Oberst Hansen fra Spionage—
afdelingen fra Undersøgelsesfængslet i Berlin. Gerningsmændene ankom i
SSuniformer med en falsk Flytningsordre. Hansen var imidlertid flyttet
til andet Fængsel en Time før. Gerningsmændene undslap. Dr Gördeler fra
Leipzig er heller ikke fundet. Han har samarbejdet med Storindustrien,
fremfor alt med Krupp, som er for Fred, fordi man frygter, at den tyske
Industri skal blive ødelagt, saa den ikke kan konkurrere efterKrigen.

VESTFRONTEN: Man kan nu se Maalet for den allierede Offensiv. Det er Pa
ris. De allierede Panserafdelinger er begyndt. at dreje mod Nord. De fort
sætter fra Laval mod le Mans, mens andre gaar fra Mayenne mod Alecon. Det
stærke tyske Frontfremspring ved Vire, som holdes af fire Panserdivisio
ner og een Infanteridivision, er i Fare for at blive afskaaret. Tyskerne
søger tilbage mod Nord. Hele Fronten fra Lisieux til Loire, der skulde
være Opfangestilling, hænger i Luften. Der er ingen ordnet Modstand og
ingen samlet Ledelse. Forstærkninger til den tyske Front fra Calais, Di
eppe og le Havre kan kun passere Seine om Natten paa Pontonbroer. I Bre
tagne skrider Tilintetgørelsen af den tyske Modstand fremad. I St Nazaire
og Brest kæmpes i Gaderne. En Konvoj, der søgte at undslippe fra St Na
zaire til Bordeaux, blev angrebet af engelske Destroyere. 7 tyske Skibe
sank, 6 andre beskadigedes alvorligt. Konvojen kom ikke igennem. En anden
Konvoj niaatte flygte tilbage til Havnen. Fra Invasionsdatoen til 5.August
har Tyskerne mistet 75,000 Mand i Fanger, deraf et bemærkelsesværdigt
stort Tal fra Waffen SS-2O,000. Disse Afdelinger havde et Tab paa 23,000
Døde og haardt saarede. 950 tyske Tanks er gjort ukampdygtige. En enkelt
Bataillon har 76 Mand tilbage af 1000. De allierede har nu 1,750,000 Mand
i Frankrig og kan gaa over til den helt store Offensiv, naar Tiden er in
de.

0STFRONTEN: Russerne øver voldsomt Tryk paa den indesluttede Nordhær. Ved
Warszawa truer de Tyskerne fra Nord. Tyske Panserafdelinger og Bombema
skiner er sat ind mod Partisanerne i Warszawa. Russerne er 75 km fra Kra
kau og faa km fra Radom. øvreschlesien er nu “rUckwärtiges Heeresgebiet”,
og der er sendt Flak til øvreschlesien for at forsvare den sidste, endnu
ikke bombe hærgede Del af tysk Industri. Radiostationerne Krakau og
Weichsel har været stumme de sidste 36 Timer. Feltniarskal Model har nu
slidt 54 Divisioner op paa Midtfronten. Tyske Officerskredse lægger ikke
Skjul paa, at Stillingen havde været anderledes, hvis man i Tide havde
trukket de 35 Divisioner fra Randstaterne og de 25 fra Finland tilbage.

1-IIEREN OG SS:Det har vakt Forbitrelse i den tyske Hær, at der er givet
Ordre til, at saarede fra SS skal behandles før andre og bedre end andre.
Lægerne fjernes fra de almindelige Afdelinger til Fordel for SS.
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Et af de uhyggeligste Fænomener i Krigstidens Danmark, den fhv. køben
havnské Politibetjent Robert Susstmann Ments Arbejde for Gestapo, er i
Aft~s bragt ud af Verden med et Revolverskud i en Linje 16 Sporvogn paa
Nørrebrogade udfor Buldogs Cafe. Sustmann Ment var Passager paa Forperro
nen, paa Vej fra sit Hjem paa Jagtvejen til sit uhyggelige Arbejde i
Shellhuset. Ved Fælledvejen stod to Mænd op paa Bagperronen og gik frem
gennem Vognen. Da Vognstyreren udfor Ravnsborggade to Farten af Vognen
for at stoppe udfor Buldogs Cafe, traadte de frem inde fra Vognen. Den
ene af dem skød Sustmann Ment gennem Hovedet. Han dræbtes paa Stedet.
Mændene sprangaf Vognen og forsvandt.

Sustmann Ment afskedigedes af Københavns Politis Tjeneste efter den saa
kaldte Kaffeaffære. Det var ham, som hos Linnet købte Kaffe og i Politi
ets Bil bragte den til Politigaarden. Han traadte i tysk Tjeneste, var
med Frikorpset paa østfronten, men egnede sig ikke til aktiv Krigstjene
ste og søgte over i det tyske Politi. Under en Bataille mellem Arbejderne
fra B & W og Frikorpsfolk gjorde han sig første Gang bemærket herhjemme
ved udæskende Opførsel overfor tidligere Kolleger. Ved enhver Lejlighed
søgte han senere at provokere dansk Politi. Gang paa Gang har han delta
get i Arrestationer, Mishandlinger og Beskydninger af Landsmænd. Sammen
med Pelving og Hamrneken dannede han det makabreste Trekløver i Gruppen af
Danskere i Gestapos Tjeneste. Hans Hustru er Stikker og ansat i KTAS,
hvor hun aflytter Telefonsamtaler.

Firmaet Harald Andersen & M-F.Martini, Gl Kongevej 4, har været ude for
lidt af hvert de sidste Døgn. Firmaet arbejder energisk for Værneniagten
og reparerer en Mængde tyske Biler. Lørdag Aften røvedes fra Firmaet en
tysk Lastbil og to Personbiler. En Person, der holdt Sabotagevagt, blev
spærret inde og først befriet ud paa Morgenen. I Aftes modtogesFirrnaets
Førstemekariiker og Forvalter af tre Revolvermænd, da de vendte hjem fra
en Prøvekørsel med en af Gestapos Buickbiler. Den ene blev spærret inde,
den anden maatte føre Vognen til Søborg—Lyngbyvej—Holte forde tre Mænd.
Ved Holte Station satte de ham af, købte en 5 Togs Billet til ham og paa
saa, at han gik ind i Toget. Derefter kørte de bort. Vognen er rapporte
ret een Gang i Aftenens Løb, holdende udenfor en Villa, hvorfra tre Mænd
gik ud til den. Derefter har man tabt Sporet.

En Række dramatiske Begivenheder har fundet Sted ved Mosede Havn Lørdag-
Søndag. Natten til Søndag deserterede en østriger ved Navn Joseph sammen
med en Tysker, der havde Vagt i Havnen. De førte deres Fori~lgere paa
Vildspor ved at søge ind i Land og løb derefter tilbage til Havnen, hvor
de gjorde en Sejlbaad klar, antagelig for at sejle til Sverige. Forføl
gerne, der alle var udrustede med Maskinpistoler, gennemsøgte bl.a. Klin
tekroen. Sejlbaaden blev opdaget, før den naaede ud af Havnen, og det kom
til voldsom Ildkamp. Begge Desertører dræbtes, Den ene af dem havde faaet
Hovedet bogstavelig talt knust af Kugler. Forfølgerne skød saa vildt, at
den danske Politivagt i Havnen maatte springe i Vandet for at redde Li
vet. Tyskerne spærrede Havnen af. Der var atter Søndag Aften Menneske
jagt paa Egnen—endnu to Tyskere var flygtet.

Ved Viborg har Tyskerne i en Plantage fundet 7 engelske Faldskærme med
Beholdere, hver indeholdende 50 kg Sprængstof. Mærkeligt nok rykkede og—
saa dansk Politi ud, da der indløb Meldinger om Faldskærmene. Man fandt
i Plantagen en Lastbil med Chauffør, men han kunde dokumentere, at han
var rekvireret til Kørsel uden at have faaet nærmere Besked, saa han blev
atter løsladt. Og andre fandt man ikke.
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)( En til svensk Radio fra “uofficiel” dansk Kilde afgivet Meddelelse om, at
Tyskerne truede Folke strejken i Helsingør til Ophør, mens den skulde ha
ve varet til efter BUlows Begravelse, er urigtig og uheldig. Det var pro
klameret, at Strejken skulde vare 24 Timer, og det varede denm uanset Ty
skernes Trusler. Hvad de vilde have gjort, hvis den havde varet længere,
er en Sag for sig.

Strejken i Frederikshavn blussede op igen Lørdag, da de to Ammunitions—
skibe kom tilbage, Tyskerne truede bl.a. med at tage Gidsler, men turde
dog ikke lade Skibene blive. De afsejlede Lørdag Middag. Mandag var Livet
normalt.

I Svendborg har Gestapo anholdt Mekaniker Poul Petersen Holm, som flygte
de under Transporten. Man skød ham ned og fangede ham igen. To Forbipas
serende saaredes lettere.

Frk Gerda Flil, Hvidsten Kro, der 16.Juli blev ført til Tyskland for at
afsone 2 Aars Ungdomsfængsel, efter at hendes mandlige Paarørende var
henrettet, er nu løsladt og vendt tilbage til sin Mor.

For Tyverier fra tysk Kantine er i Randers arresteret et større Antal ty
ske Soldater-. Ialt er ca 100 impliceret. En af Fangerne har, efter et
vellykket Flugtforsøg, begaaet Selvmord paa en ø i Gudenaaen med en Pi
stol, han havde røvet fra en Fangevogter.

Tyskerne beslaglagde Fredag-Lørdag-Søndag Aalborg Station i Anl. af en
militær Idrætsopvisning.

Den 4.ds. om Morgenen fandt nogle Rengøringskoner i en Kælder ved Admini
strationsbygningen i Aalborg en bevidstløs Mand, som kun havde Underbuk
ser paa. Det viste sig at være en tysk Marinesoldat, som var blevet mør-
banket og havde faaet Uniform og Udrustning stjaalet. Der er hver Aften
i denne Tid Slagsmaal mellem Civile og Soldater i Aalborg. Sagesløse Dan
skere overfaldes paa aaben Gade. Kvinder kan ikke gaa i Fred paa Gaderne.
Det samme er Tilfældet i andre jydske Byer, bl.a. i Randers.

En dansk Natvægter opdagede Natten til 6/8 en fremmed Bil ved Jernbane-
vognene paa Holbæk Havn. Han allarmerede Politiet, som forfulgte Vognen
og beskød den. Den forsvandt. En anden Vogn er set ved Havnen samme Nat.
Man mener, det atter er Benzinen i DDPAs Anlæg, man har været ude efter.

SMAATING: Et tysk Handelsskibs Kanonbetjening beskød Søndag under Luftal
larm i Nervøsitet en af Søpolitiets Baade i Gasværkshavnen, Kbhv. Baaden
ramtes ikke — Natten til Mandag fandt tre Sporvognsfunktionærer paa Ama
ger en Mand, som var slaaet over i Hovedet med en Jernstang. “Formentlig
politisk Motiv”. Han overlever det. - Politiassistent J Hansen, Rønne, er
løsladt - Dansk Politi i Haderslev har fanget og til Tyskerne udleveret
to Marinevægtere, der har stjaalet Metervarer fra en Konfektionsfabrik
og fra Værnemagten - En Stikker, Fru Lerché, Gyldenlakvej 4, har til
dansk Politi anmeldt, atder Natten til Mandag blev skudt, ind gennem hen
des Vinduer. Hun har tidligere ladet tyske Soldater overfalde sine Nabo
er, som hun paastod, forulempede hende. - Den anden af Brødrene Blanken
schøn, som blev Offer for Eksplosionen i Aalborg, er ogsaa afgaaet ved
Døden. - 4.ds. brændte to tyske Jernbanevogne med Halm i Frederikshavn.

SÆRMELDINGER: Hilsen til Rudolf, Erik, Gorm, Ruth, Ingeborg, Hugo, Vil
helm, Anton, Rikard, Ida og Andreas - Hilsen til Marie, Jacob, Peter og
Nora fra Disponenten - Hilsen til Peterlil fra Farmand.

En tysk Soldat vakte i Søndags Jubel paa en af Slangerupbanens Stationer
ved højlydt at bestille fem Is - paa Engelsk. Han takkede ogsaa Ismanden
paa Engelsk~

Præsten i Bogense har vakt Opmærksomhed og Diskussion ved i Kirken at ly
se Velsignelsen ogsaa paa Tysk, fordi der var to tyske Soldater til Ste
de. Normalt er de tyske Soldater, som søger danske Kirker, iøvrigt Syd
slesvigere -

I en Omtale af den franske og polske Undergrundsbevægelses aktive Medvir
ken sagde Therkel Therkelsen i London Radio: Saalænge de danske Modstød
ikke tærer for stærkt paa Modstandsbevægelsens Reserver af Slagkraft, maa
de opfattes som Bevis paa, at nye, stærke Kræfter er kommet frem i Besæt
telsestidens Danmark. Det afgørende er, at ikke blot Viljen, men ogsaa
Mulighederne er til stede den Dag, da den danske Frihedsbevægelse faar
sin sidste store Opgave at løse.

Christmas Møller talte i Søndags om den 5.August (1914), da det danske
Folk samledes som aldrig før, og da vor Konge førsteGang øvede sand Kon
gegerning i Danmark. Han sagde, at den første’Verdenskrig i ingen Hense
ende skabte noget værdifuldt for os som Folk. De rige blev rigere, de
fattige fattigere. Den 5.August fik indadtil ringe eller ingen Virkning.
Den 29.August 1943 blev derimod et Vendepunkt i vort Folks Historie. Gen
nem et helt Aar har det danske Folk siden ført Krig mod alt godts værste
Fjende, og ingen er i Tvivl om, at Folket vil føre.Kampen til Ende, og
snart skal vi hjem, hjem til os selv, og selv bestemme Vilkaar og For
hold, og da skal det vise sig, at den 29.August vil blive staaende, og
som den ændrede vort Folks hele Levevilkaar under Krig og Okkupation,
saaledes skal og vil vi i Fællesskabets Aand skabe et nyt og bedre, et
lykkeligere Danmark for alle.

Sidste Numer af det “germanske” Tidsskrift “Daggry”, som Clausens gamle
Parti nu udgiver, bringer et Forsidebillede af Fredensborg S~ot - foto
graferet af SS Un’tersturmfUhrer A Kunz. Ikke engang danske Fàtografier i
Bladet er dansk& Paa Side tre er en Amatørtegning af Marselisborg Slot
og en rørstrømsk Tekst, hvori der tales om “vor gamle Konge”. Det faar
være nok at minde om Begivenhederne ved Sorgenfri 29.August, da danske
Nazister forberedte Angrebet paa Slottet, som danske Frikorpsfolk deltog
i Det mærkelige Blad citerer iøvrigt en lang Artikel af Johs V Jensen
om England, Norden og Europa -skrevet i Tilskueren December 1914. Den er
ikke særligt engelskvenlig, men der er jo løbet en Del Vand i Stranden
siden. Heftet kan anbefales, da det indeholder vellignende Fotografier
afsaavel Best som Pancke.

De frie franske Styrker har meddelt Tyskerne, at der vil blive skudt tre
Tyskere for hver fransk Fange, som mishandles og skydes.

I de lange Beretninger om Eksplosionen i Førerhovedkvarteret savnes een
Enkelthed. Eksplosionen havde den kuri~se Virkning, at den rev Bukserne
afalle, som ad ved Bordet, deriblandt ogsaa af Hitler.

132 133



8.August 1944 INFORMATION NR 244 IV NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 209. 8.August 1944 INFORMATION NR 244 V NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 209.

Den svenske Presse angriber meget skarpt Sven Hedin, der 29.Juni, midt
under Folkestrejken, sammenskribledeen Artikeltil “Fædrelandet”. Artiklen
sluttede: Den eneste Magt paa Jorden, som formaar at redde Europa og der
med ogsaa Norden. Maatte den almægtige Gud ikke tillade Rusland, Amerika
og England at tilintetgøre det Kontinent, hvor Jordens højeste Kultur har
set sig Hjem”.Den offentliggjorde 11.Juli i stort Udstyr. Tidsskriftet
“NU” skriver: I sit lange Liv har Sven Hedin ofte fremholdt sin brændende
svenske Patriotisme. Men forstaar han da ikke, hvilken Skade han gør sit
eget Land ved sine politiske Skriverier i udenlandske Nazitidsskrifter
og Aviser? Tydeligvis gør han det ikke, thi ellers vilde han vel begrænse
sin Journalistik til vore hjemlige Quislingorganer. Men hvis det er Til
fældet, findes der da ingen i hans nærmeste Omgivelser eller blandt Kol
legeme i Svenska Akademien, som kan formaa ham til at afstaa fra sit
landsskadelige og for hver eneste Svensker modbydelige Medarbejderskab i
Aviser af den Type, som det danske “Fædrelandet” repræsenterer”

Der kan, efterhaanden som den tyske Terror i Danmark skærpes, være Grund
til at minde Tyskerne om følgende Passus i den Erklæring, som vedtoges
paa Moskvakonferencen 19-30 Oktbr. 1943. Den omfatter ogsaa Danmark, der
udtrykkeligt nævnes: “So sollen nun die Deutschen, die an den Massener
schiessungen italienischer Offiziere oder bei der Hinrichtung franzi5si-
scher, Holländischer, belgischer oder norwegischer Geiseln oder der Bau
ern auf Kreta teilgenommen haben, oder jene, die sich an der Abschlacht
ung des Volkes in Polen und in den Teilen der Sowjetunionen, die Jetzt
vom Feinde gesäubert werden, beteiligten, wissen, dass die an den Ort ih
rer Verbrechen zurUckgebracht werden, und dass sie an Ort und Stelle von
dem durch sie geschändeten Volk abgeurteilt werden sollen. Mögen diejeni
gen sich in Acht nehmen, die bis jetzt ihre Hände nicht mit unschuldigem
Blute befleckt haben, damit sie nicht zu den Schuldigen gehören, denne
die drej alijerten M~chte werden djese bis zu den äussersten Enden der
Erde verfolgen und werden sie jhren Anklägern Uberantworten, damit der
Gerechtigkeit GenUge getan werde.

En stor Retssag imod Kong Haakon bebudes i sidste Numer af det norske
Blad “Hirdmannen”. Redaktionen tilføjer dog forsigtigvis, at Retssagen
skal optages af Højesteret, naar “Tiden kommer”. Da skal Kongen, som ti
tuleres “en ganske ordinær Svindler” staa til Regnskab for “Forræderi mod
det norske Folk”.

Der vil efter Frankrigs Befrielse blive ført en stor Proces imod Lands—
forræderne. Selv Marskal Petain skal staa til Regnskab ved Domstolene.
Paa Forhaand er følgende dødsdømt: Laval, Joseph Darnand, Jean Bichelon
ne, Jaques Dorjot, Fernand de Brjnon og Marcel Deat.

Ernest Hemmingway, som nu har mere Skæg, end Freuchen havde, før han tog
det af under sin Flugt for Gestapo, har i Flyvemaskine været over Norman
diet. Han lignede den skinbarlige Julenisse.

Göteborg Handels och Sjöfartstidningen skriver, at den tyske Gaade ikke
er Hitler, men at Folket blindt har fulgt denne Mand. Villige Redskaber
har været for Haanden til Mord, Tortur og Røveri. Drømmen om Verdensher
redømmet er forflygtiget. Gengældelsens Dag gryr i Horizonten. Det tyske
Folk har sig selv at takke for de Ulykker, som vælter ind over det
Guds Kvær~e maler langsomt, men de maler godt.

Paa Grund af tekniske Vanskeligheder, der nu skulde være afhjulpet, var
en Del Eksemplarer i Gaar vanskelige at tyde (husk at lægge hvidt Papir
under de tynde Ark, det letter Læsningen). I det norske Citat neders Side
II var i mange Eksemplarer følgende 4 Linier ulæselige: “(Den danske mot
stand tar av og til former som hverken er tenkelige) eller ønskelige hos
oss. Rakettbombning af Gestapohovedkvarterer og bålfester, hvor ildtun
gene slikker opp om Hitlers billede, vil i Norge bli betraktet som ikke
regningssvarende anvendelser av hjemmefrontens resurser. Danskene derimot
kan tillate seg slikt, fordi de kom senere med i Kampen, fordi de har en
betydelig bedre matsituasjon, og fordi befolkningen stort sett er in
takt”....

VESTFRONTEN: Hovedslaget i Vest ventes mellem Seine og Loire. Tyskerne
træffer alle Forberedelser til at kunne sætte store Styrker ind. De mener
at have Muligheder for at holde den østlige Del af Fronten. Deres Chancer
er dog kun smaa. Forstærkningerne til den tyske Front kommer fra Kystby
erne indtil Belgiens Grænse. De fleste Soldater maa cykle. Der er ikke
andre Transportmuligheder. Der er ingen Pauser i Kampene.. Amerikanerne
støder stadig frem, dog med nogen Forsigtighed ind i Landet for at konso
lidere Terrængevinsterne. Det er ganske aabenbart, at Amerikanernes syd
gaaende Bevægelse har været sat ind forat konsolidere Brohovedets Bred
de, saa man har en stor Angrebsbasis for Angreb mod Paris. De amerikanske
Stødkiler er nu rettet direkte mod Hovedstaden. Englændernes Fremstød har
været kraftigere, men det er mod dem, det tyske Forsvar er rettet med den
største Vægt. Alligevel er der et kraftigt, engelsk Gennembrud Syd for
Caen, og man maa regne med Muligheden for Indeslutning af store, tyske
Styrker méd Panserafdelinger-nogle af de sidste, Tyskerne har i Frankrig.
Tyske militære Kredse regner ikke med nye Landsætninger, efter at de Al—.
lierede nu har Terræn nok til Udfoldelse af selv en megetstor Offensiv.
Man kan af denne Grund regne med, at de Allierede faar Tonnage ledig til
Landstigninger andre Steder og minder om, at Nætterne nu bliver mørke og
saa i de nordlige besatte Omraader—-—

ØSTFRONTEN: Der harsker Forvirring i østpreussen nu, hvor det russiske
Fremstød ind over Grænsen er umiddelbart forestaaende. Hundredtusinder,
Mænd, Kvinder og Børn, er blevet sat til at grave Feltbefæstninger, mens
andre søger bort eller flakker om. I Forretninger og Restauranter er der
ikke mere Personale. I Nord mangler det tyske Artilleri Ammunition.

HITLERKRISEN: Ikke en Gang 1 Mill.Mark, den højeste Belønning, der nogen
sinde er udsat i Tyskland, har kunnet skaffe Himmler fat i Leipzigs tid
ligere Overborgmester, Dr Goerdeler. Men Efterlysningerne har fremkaldt
et Angiveri, der endog overgaar alt, hvad man før har oplevet i Angiveri
ets Fædreland. To Værelser er indrettet udelukkende til Angiverbreve, og
30 Mand gennemgaar dem. Man mener, at mange af Brevene afsendes af Goer
delers Venner for at vildlede Politiet. Tyskerne spørger iøvrigt, hvad
1 Million er værd efter Krigen?

SIDSTE:

Gestapo har i Nat foretaget en større Razzia i København efter Folk, som
formodes at have kommunistiske Sympatier. Den er især foretaget i Isted
gadekvarteret og spredt paa Nørrebro. Man savner til Morgen bl.a. et Par
Professorer. Oversigt over Arrestationerne har man dog endnu ikke. I
Rantzausgade kom det til en uhyggelig Episode. 4-5 uniformerede tyske Po
litifolk trængte ind til den 29 aarige Arbejdsmand Thorkild Toftegaard
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Jørgensen i Nr 19. De ransagede Lejligheden for Vaaben, uden Resultat, og
slæbte ham med sig. Hans Hustru hørte to Skud nede fra Gaden. Da hun løb
til Vinduet, saa hun sin Mand ligge livløs med Saar i Hovedet. Politifol
kene løftede ham op, slængte ham over Vognens Køler, saa han laa paa
tværs, og kørte bort med det bloddryppende Menneskelegeme som Mascot paa
Køleren... .Man mener, de han dræbt ham. Under endnu uopklarede Omstændig
heder saaredes i Nat Kaj Viktor Vilh Jensen, Fredericiagade57, af to Skud
i Armen paa Hjørnet af Eskildsgade og Istedgade. Han ligger paa Kommune
hospitalet, men nægter at udtale sig. Til rungsted Plads 4 kom en ung
Mand i Nat hjem med Skud i Armen. Dansk Politi tilkaldtes, men Tyskerne
kom først og nægtede Politiet Adgang. Maler Kaj Hansen, Bregnerødgade 9,
saaredes i Nat, da tysk Politi skød gennem hans Entredør, som han ikke
vilde aabne. De førte ham til Feltlazarettet og slæbte hans to Sønner paa
15 og 17 Aar med sig.

BULGARIEN har nu Føling med Vestmagterne om Fred og tilbyder, om nødven
digt med Vaabenmagt, at faa Tyskerne fjernet fra Landet og at trække egne
Tropper bort fra Grækenland og Jugoslavien. De Allierede skal have Ret
til Overflyvning. I Ungarn er der Regeringskrise. Nazisten Imredy og tre
tyskvenlige Ministre er traadt tilbage. SLUT.

Størstedelen af Fangerne fra Horserødlejren er i Hemmelighed ført til
Frøslevlejren. Natten til den 5.ds. spærredes den dansk.tyske Grænse, og
store Bilkolonner rullede fra Flensborg til Frøslev. Her iagttoges bl.a.
danske Fængselsfunktionærer. Det opklaredes, at det var Horserødfangerne,
som ankom til den nye Koncentrationslejr. De var pr.Skib ført fra Hel
singør til Flensborg og saaledes kommet “bagind” til Lejren ved den dan
ske Grænse. Man mener, at de iagttagne Fængselsfunktionærer var udsendt
for at være danske Observatører under Transporten.

Grønthandler Regnar Schmidt, Peter Bangsvej 76, blev i Gaar ved Middags
tid dræbt af to Mænd, som kom ind i Butiken. De spurgte ham, om han sta
digvæk var Medlem af Partiet. Han svarede Ja. De bad om at se hans Papi
rer, og øjensynligt i den Tro, at han havde Partifæller for sig, trak han
sit, Tegnebog frem og viste sit Medlemskort. Umiddelbart efter knaldede
Sk~idene. Fru Schmidt, som stod tæt ved, saaredes lettere. Mændene holdt
udenfor paa Gaden en Taxachauffør op og forsvandt med Bilen.

Razziaen i København Natten til i Gaar stod i umiddelb~r Forbindelse med
Drabet paa Sustmann Ment og maa betragtes som “hans” Afdelings Hævntogt
i København. Ments Foresatte, Kriminalrat Bunke, kaldte alle sine Folk
sammen, da han hørte om Drabet. Ogsaa Folk, som havde fri, stillede i
Shelihuset, hvorfra Bilerne kort efter suste ud i Byen. Det var Bunkes
Folk, som senere kørte gennem Nørrebro med en dræbt Mand liggende over
Køleren. De arresterede i Nattens Løb bl.a. : Grosserer Weeke (Slipsfa
brikanten), Grosserer Finn Poulsen, Dyrehavevej, Klampenborg, Overlæge,
Overkirurg Mikkelsen fra Kommunehospitalet, Fru Marie Brandstrup (hvis
Mand, Orlogskaptajn Bundesen, man ikke fandt hjemme), Civilingeniørvon
Magius, en Slægtning af den kendte tyskvenlige Politikommissær.

bl.a.Læge Poul Aage Thyge—
3.August og er nu “fundet”
Poul Lyngsie, Duevej 50, og
Ibsen, Arbejdsmand Vogh

Rygterne om~ arresterede Professorer bekræftes ikke-endnu da.

I Aarhus er arresteret Revisorassistent Niels Verner Dahlgaard Hansen,
Arrestbetjent Andersen og Amtslæge Juul, der dog atter er løsladt. Der
var Husundersøgelse hos ham. Politimester Agersted, Politikofnmissær Wie
se og flere andre anholdte Politifolk, er ført til Vestre Fængsel.

I Nat slog Lynet ned i et hemmeligt Vaabenlager i Ejendonimer Teglstrup
gade 4-6 Der udbrød Tagbrand, og fra Tagetagen lød Eksplosion efter Eks
plosion. Detviste sig at være Ammunistion, som gik i Luften. Ejendommen
maatte evakueres. Der er nu indledet nærmere Politiundersøgelse.

Johannes Lehmann har udsendt Dementi af Meddelelsen om, at han skulde
melde Folk til Gestapo. Han udtaler paa IEresord, at han ikke kender nogen
i Gestapo, aldrig har gjort det, og at han aldrig under nogen Form har
søgt Omgang med Tyskere her i Landet. Hr.Lehmann har læst Notitsen som
en vis Mand Bibelen. Der staar, at han truer Folk med Anmeldelse - das
ist ganz was anderes, men heller ikke særligt tiltalende.

Der advares imod Stabsofficiant Jens Laurits Jørgensen. f. 26.6.1888. Han
kørte under Folkestrejken som Chauffør for Tyskerne, og angav tre Mænd

Gestapo har iøvrigt i de sidste Dage anholdt
sen, Holger Danskesvej 82. Han forsvandt den
igen i Vestre. Yderligere er taget Assistent
følgende Beboere i Dragør: Bagermester Georg
Thomsen og Louis Chr Christensen.
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fra Ryparken. Han er nu flyttet fra Ryparken 7 St th til Næstvedgade 31
St th. Iøvrigt advares imod følgende, der har Tilknytning til Gestapo:
Landmand Konrad Børge Hansen, Lykkegaard, Agedrup, Telefonistinde Maja
Waad Poulsen, Tesforpfsvej 75, F., Købmand Knud Valdemar Hansen, Rung
sted Plads 1. St. N., Arkitekt Hans Hansen, Majdal 20, Kastrup, Land
brugsmedhjælper Poul L V Pedersen, Kloster, Ringkøbing, Tegningsincassa
tor L Valdemar Mørch, Borups Alle 176 1. NV og Journalist Karl Stiegnitz
von Ehrenfels, Lyhrskovgade 19, V.

Der er oprette dobbelt Pigtraadsspærring omkring hele Nyborg. Ved Hoved
landevejene er opstillet spanske Ryttere, saa Spærringen kan blive fuld
stændig. Lignende Spærring skal gennemføres ved Helsingør.

Fra Stevns Klint har Tyskerne fjernet Flakbetjeningen, men derimod endnu
ikke tre Flakkanoner~

4 Tyskere i Officersuniform, formodentlig Teknikere, henvendte sig Tors
dag 3.ds. paa Belysningvæsnets Kontor i Aarhus med Krav om at faa fore
vist Værket og dets vigtigere Afdelinger. Kravet blev afslaaet. Tyskerne
gik til Borgmester Stecher Christensen, som henvendte sig til Byens Kom
mandant, Major Kruse, der svarede, at i denne Sag havde han ingen Mundig
hed. Det tyske Krav maatte efterkommes, De fire Mænd, som oplyste, at de
skulde sætte Værket ud af Funktion i Tilfælde af Invasion, fik derefter
forevist Tavlerne til Strømfordelingen og andre Hovedanlæg-De krævede
Tegninger af Værket og dets Fødepunkter, men det blev afslaaet. Myndighe
derne i Aarhus har appelleret til Indenrigsministeriet i denne Sag.

Bornholm har pr l.August faaet ny Kommandant: Kapitän zur See, Morat.
Forgængeren, Kommandant Rosenberg, forsvandt efter Attentatet paa Hitler.
Han skal have nægtet at afgive Troskabsed. Morat bestræber sig paa at
komme i et godt Forhold til Befolkningen. Han er blevet saa populær, som
en Tysker kan blive, ved at forbyde Mandskabet paa et større tysk Krigs
skib at gaa i Land i Nexø for at handle. Det vilde have været ensbetyden
de med Udplyndring af den lille By. Desuden har han tilladt dansk Politi
at trænge til Bunds i en Sort Børs-Affære, hvis hele Persongalleri er Na
zister, og som drejer sig om Leverancer af ulovligt slagtede Svin til
Værnemagten. Sagen maa endog omtales af de lokale Blade, Hovedmanden er
Avlsbruger Frederik Niemann Damm fra Klemensker, og desuden er indblandet
tre Mænd fra Rønne - Bygmester og Brandinspektør Landstrøm, Marinevægter
Hans Hansen, kaldet Nazist Hansen, og Bogbindermester Diderisksen- og
følgende fra Klemensker: Avlsbruger Harry Hansen, Knudshøj, Marinevægter
Holger Otto Tottensten (et betegnende Navn), GdrAnker Christensen En
gell, østre Bedegadegaard, Avlsbruger Hans Gunnar Espersen, Engvang,
Avlsbruger Villy Berlin, Fuglesangen og Marinevægter Charles Johansen fra
de tyske Barakker ved Simblegaard.

Sabotagevagterne i Kastruplund skød Natten til i Gaar saa vildt, at Bebo
ere fra Kastrupkrogen, der kom hjem fra København, maatte følges til de
res Gadedør af dansk Politi.

Indehaversken af den haardt ramte Hvidsteen Kro, Fru Gudrun Fiil, fort
sætter Kroens Drift, men averterer i Stedet for “Marius og Gudrun”, som
der altid før stod under Annoncerne, som “Marius’s Gudrun”
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Chefen for de tyske Tropper i Randers truede Fredag med at lade Politi
stationen besætte Lørdag Morgen, hvis Politiet ikke skaffede ham en Last
bil. Det gjorde Politiet ikke, og han gjorde ikke Alvor af Truslen.

Om Episoden med de nedkastede Sprængstofbeholdere etc. som Tyskerne fandt
paa en Lastbil ved Viborg, kan oplyses: Faldskærmene var ikke dalet ned
ved den Plantage, hvor Bilen blev fundet med Chauffør. De var nedkastet
ved Ans mellem Langaa og Silkeborg, og herfra havde en Fisker slaaet A—
larm.(~) Chaufføren, M.Jensen fra Trævarefabriken i Langaa, forklarer, at
I)an blev stoppet af fire bevæbnede Mænd, da han ved 21 Tiden passerede
Stedet. De tvang ham til at køre ind paa en Mark, hvor de læssede paa
Vognen. Derefter dirigerede de ham mod Viborg. Da Tyskerne kom, forsvandt
de. Tyskerne har arresteret Chaufførens Principal, Fabrikant Hans Nissen,
og hans 100 Arbejdere er derefter gaaet i Strejke, hvilket er ret føle
ligt, da Fabriken skærer Generatortræ. Der synes intet Grundlag for Mis
tanken om, at han skulde have vidst Besked.

Myndighederne kan ikke bekræfte en Oplysning i “Budstikken” om, at den
som ukendt Sømand begravede skulde være Føreren af den i Aarhus Havn
sprængte Ammunitionslægter, Kaptajn Fritz Aller.

Et Aarhusrygte om, at Tyskervennen, Direktør Juncker, Aarhus Oliemøl.le,
er engelsk Spion, og at han nu er i Sverige, kan heller ikke bekræftes~

Ingeniør, Entreprenør Falck er flyttet fra Holstebro til Kampmanns gamle
Villa N N Gadesvej 7, som han har købt af Værnemageren Karl Randrup. In
geniør Falck har haft en stor Del af Befæstningsanlægget, populært kaldet
“Jyllandsgrøften” i Enterprise, og han er flyttet fra Holstebro af Frygt
for Livet og de mange nyerhvervede Penge, som han skal passe godt paa,
til Nationalbanken efter Krigen skal have dem igen...

Særmelding: Hilsen til TANDLÆGEN og EMILIE fra FARMACEUTEN.

Kl 19,20 i Aftes eksploderede en Hjemmelavet Bombe, omvikletmed Manilla
garn, paa Carlsbergs Tørveplads~ Skaden var ubetydelig. To Mænd. og en
Kvinde er iagttaget paa Pladsen. Man mener, det drejer sig om et Eksperi
ment.

Lç;

I en Kamp, som kun varede to Timer, er over en Femtedel af àlle Tysklands
Panserafdelinger i Frankrig blevet tilintetgjort. Det var Hitler selv,
som havde faaet Ideen til ved Fremstød at søge at skille Normandi—og Bre—
tagnefronten. Halvdelen af alle Panserstyrker blev sat ind med Avranches
som Maal, men allerede ved Mortain fandt de tyske Tanks deres Skæbne. Re
sten af Panserafdelingerne er afskaaret fra Tilbagetog til Udgangspunktet
i Nærheden af Vire. Samtidighar Englænderne begyndt den længe ventede Of
fensiv fra Caenfronten. Der er nu ved at danne sig en Knibtang om de ty
ske Styrker, der forsøger at komme tilbage fra Vire. Amerikanerne gaar
haardt fram fra Syd. De amerikanske Angrebskiler rettes nu mere og mere
mod Paris. Tyskerne har trukket Forstærkninger til fra Sydfrankrig. De
marcherer, idet alle Hovedjernbanelinjer er afbrudt af Partisaner. Disse
Afdelinger er sat ind mellem Mayenne og Laval. Tyskerne har endnu. St Na
zaire, men Brestgarnisonen mangler Ammunition. Den engelske Offensiv har
været stærkt støttet af Jagerbombere, og der er indsat nye Tanktyper, bl.
a. en Minerømningstank og en ny Skyttetank, begge af overordentlig stor
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Virkning. De sidste tyske Stabe har forladt Paris. Lazaretterne i Eve- TITOS Styrker er gaaet ind i Grækenland og har sammen med græske Friska
reux, Alecon og le Mans er rømmet. Byerne ventes snart overgivet. rer erobret Industribyen Edessa (20,000 Indbyggere). Der kæmpes i Thessa

Hen, Epirus og Macedonien. SLUT.
ØSTFRONTEN: Der har været mere stille paa Fronten de sidste Dage. Det
skyldes øjensynligt Forberedelserne til Storoffensivens anden Del, der
kan ventes paabegyndt naarsonihelst. Der er meget kraftige Troppe-og Tros
bevægelser bag de russiske Linier. Der er nu fuldstændigt Udrejseforbudt
for Civilpersomer fra østpreussen og øvreschlesien. Paa Banegaardene fo
retages Razziaer. Ventende indfanges, stuves paa Lastbiler og køres ud
til Arbejdspladser, hvor de skal grave Feltbefæstninger. Ogsaa Landeveje—
ne kæmmes for Flygtninge. Selv Kvinder maa grave. Man standser Flygtnin
gene for ikke at bringe Levnedsmiddelforsyningen i selve Riget i Fare.

HITLERKRISEN: Den illegale tyske Soldatersender indledede i Nat sine Ud
talelser med Mindeord over otte tyske Officerer, der i Gaar har lidt “den
for en tyske Soldat forsmædeligste Død”. Udsendelsen oplyste, at Retspro
cessen var rent Teater. Dommen var afsagt forinden. De Anklagede fik in
gen Mulighed for at forsvare sog. Kun von Witzleben fik Lov at sige et
Par Ord til sine Dommere. Mindeudsendelsen, der skildrede de henrettede
Officerers Indsats i Krigen, afsluttedes med den tyske Soldatersang “Ich
hatt’ ein’ Kameraden”, der altid spilles over de Faldnes Baarer. Udsen
delsen sluttede : “Den Mand, som i Dag taler i hele det tyske Folks Navn,
kan ikke tage disse Mænds IEre. Han kan ikke forhindre, at andre indtager
deres Post og fuldender deres Gerning”. Folkedonistolens Dommere og Rigs—
advokaterne har faaet talrige Truselsbreve i disse Dage. De har faaet
særlig Livvagt til Raadighed.

FINLAND: Mens 6 tyske Div~sioner fra Nordfinland marcherer mod Norge, er
andre 4 Divisioner paa March mod Uleåborg til Udskibning. Vaabenstil—
standsforhandlinger menes allerede indledet, og en finsk Delegation til
Moskva ventes afsendt en af de første Dage.

SABOTAGE: I Gaar sprængtes de store Bunkers til Hurtigbaade i Luften i
Dunkerques Havn, i Forgaars sprang de tilsvarende Bunkers i Dieppes Havn,
og den 3.ds. er hele Torpedolagret i le Havre sprunget i Luften. Man ved
ikke, om Eksplosionerne er fremkaldt af fremmede eller af tyske Sabotø
rer.

BULGARIEN: Enkelte bulgarske Troppeafdelinger i Jugoslavien har allerede
faaet Ordre til at trække sig tilbage sammen med de bulgarske Embedsmænd
Bulgarerne har i det sydlige Jugoslavien indstillet alle Angreb paa Titos
Styrker. De har Ordre til kun at forsvare sig.

DIPLOMATI: Den tyske Ambassadør ved Pavestolen, Friherre von Weisz~cker,
der tidligere var Protokolchef i det tyske Udenrigsministerium, er ble
vet afskediget. Han har anmodet de Allierede om Tilladelse til at forbli
ve i Rom.

SMUGLERI: Tyskerne faar stadig Jernmalm fra Portugal, og de har i disse
Sendinger i den sidste Tid indsmuglet 100 Tons Wolfram pr Maaned. Manglen
paa Wolfram er i Tyskland uhyre, og der gøres alt for at smugle Wolfram
ud af Portugal.

EN TROSSAG: Den tyske “Partitaler” Glassmeier har forkyndt: Selv om vi
täber alle Slag, saa har vi Føreren, og dermed Sejren.

LUFTSLAG: Ved den norske Sydkyst har engelske Torpedoflyvere i Nat angre
bet en meget stor Konvoj. 14 Skibe blev sænket, 5 sat i Brand, og eet Am
munitionsskig sprængt i Luften.
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Situationen i~Danrnark staar foran en meget alvorlig Skærpelse. Man maa
regne med Terror i et Omfang, som ikke hidtil oplevet, med Aktioner over
for Politiet, de politiske Partier og Pressen.

Om Gestapos Terror vilden nærmeste Fremtid bringe tilstrækkeligt Nyt -

Om Politiet kan oplyses, at Kravet om Indskrænkning af Styrken og Truslen
om Schalburgkorpsets Anvendelse er dukket op igen. I tyske Kredse gør man
det danske Politi ansvarligt for Drabet paa Sustman Ment med den Begrun
delse, at hans Billede fra Politiets Arkiv er gaaet til “Frie Danske”.
Allerede da Billedet offentliggjordes, truede man med at gøre Politiet
ansvarligt. I Forholdet mellem dansk og tysk Politi kan Drabet paa Ment
komme til at betyde et Vendepunkt. Statsadvokat Hoff, Politiinspektør
Mellerup og Politiinspektør von Magius var i Gaar i Dagmarhus. Hvad de
fik at vide, er naturligvis en Hemmelighed, men behageligt har det næppe
været~

Skærpet Kurs overfor de politiske Partier staar bl.a. i Forbindelse med
Stikkeres Referater af RigsdagsmændsUdtalelser paa lukkede Møder. Især
de Konservative er i Farezonen. Ledende Socialdemokrater har Gestapo og
saa Kig paa, men Generalstrejke-Spøgelset truer~

Hvad Pressen angaar, er der sket følgende: Paa Forlangende af den Rigsbe
fuldmægtigede gav den Korrekturlæser, Tyskerne har sat til at varetage
Pressens Forhold, Hr Schroeder, i Gaar Eftermiddag Besked om, at Bladene
frit maatte skrive om Drabet paa den nazistiske Stikker Grønthandler
Schmidt, naar man udtrykkeligt nævnte hans Tilhørsforhold til DNSAP, saa
Offentligheden fik Indtrykket af, at han var skudt, fordi han havde na
zistiske Meninger. Kriminalmedarbejderne skrev, men deres Artikler faldt
ikke i den Befuldmægtigedes Smag, og der kom Ordre til, at der skulde
skrives Nekrologer om Grønthandleren. Redaktør Tabor svarede paa Redaktø
rernes Vegne, at Pressen aldrig skriver om ukendte Personer, og hvad
skulde man iøvrigt skrive? Det samme Spørgsm~a1 stilledes fra alle andre
Blade. Enden paa det blev, at Bladene vilde faa tilstillet en Nekrolog
med faktiske Oplysninger, som man kunde tage af, hvad man vilde. Den
maatte ikke bringes som indsendt Artikel. Da den med megen Forsinkelse
ankom, viste den sig at være 50 Liniers Lobhudling af den afdøde Idea
list, det varmhjertede Menneske, til hvem ingen gik forgæves, den dristi
ge Forkæmper for sine Ideer o.s.v. Ingenting om Grøntbutiken, udover, at
den var blevet større, siden Schmidt overtog den. Bladene ku~de højst
bruge 2-3 Linier af denne Svada. Forhandlingerne trak ud, saa man kom
forsent i Trykken. Ved Midnat meddelte Censuren, at l.Udgave maatte gaa
uden Mordartiklen, da Nekrologerne var utilfredsstillende. Rotationspres
serne begyndte at snurre, men kort efter meldte Hr Eskelund, at Schroeder
forlangte alle Nekrologer fjernet fra Bladene. Maagge Grønthandleren ikke
omtales, skulde Baron Bille-Brahe, Konsul Reventlow, og hvem Aviserne nu
ellers havde skrevet om i Gaar, heller ikke i Avisen Og saaledes skete
det. De over een Time forsinkede Aviser tryktes uden Nekrologer

Forhandlingerne førtes fra Hr Schroeders Side fuldstændigt hysterisk. E
pisoden kan betyde aaben Krig. Man maa regne med Bombeattentater mod
Bladbygningerne, Angreb paa kendte Pressefolk og Krav om, at tyske Syns
punkter skal bringes, uden at det af Teksten fremgaar, at det ikke er
Bladenes egne Meninger. For enhver Voldshandling mod dansk Presse vil
Korrekturlæser Schroeder blive gjort ansvarlig, hvor han end forsøger at
gemme sig efter Krigen.
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Gestapo har i de sidste to Døgn eftersøgt 50 Københavnere. Deraf dræbtes
i (Rantzausgade), 1 saaredes og 16 blev fanget. Resten var borte. Blandt
de arresterede er to Kvinder, gift med Orlogskaptainerne Bundgaard og Pe
tersen. De er taget som Gidsler for Mændene. Aktionen, som fortsat former
sig som Hævntogt i Anledning af Ments Død, er langtfra afsluttet. Den le
des af Gestapochefen SS StandartenfUhrer Bovensiepen.

Det lykkedes i Nat ved i Tiden to Marinevægtere at overmande tre Mænd,
der uddelte kommunistiske Tryksager paa Raadhuspladsen. I deres Lommer
fandtes bl.a. Henvendelser fra DKPs Centralkomite. Da dansk Politi kom
til, identificeredes den ene af Mændene som - Overretssagfører Elner
Krenchel. Han forklarede, atMarinevægterne var Idioter — det lyder rime
ligt nok — og at han kun havde samlet Papir op for at bruge det i sit næ
ste Radioforedrag. Han kunde imidlertid ikke give Forklaring paa Papirer
ne i Lommerne. De to andre Mænd var unge Fyre. Den ene, et Cyklebud,
Krencheis Forlovede p.t., græd paa Stationen. Krenchel fik hysterisk An
fald. De maatte alle tre løslades.

De Aarhuspolitifolk, som sammen med Politimester Agersted, er ført til
Vestre, er Politikommissærerne Weise, Jæger og Rem Jensen samt Færdsels
betjent Søren Serup. Ogsaa de to Stikkere i Aarhuspolitiet, Kriminalassi
stent Sandhøj og Overbetjent Oderwald Lander (Kaj Munk-Mordet:) rejser
til København. De skal paa Schalburgkorpset. De bor under Opholdet i Kbhv
hos Forfatteren Birger von Cotta Schønberg.

Der advares mod en Fange i Horserød, Lærer Skjoidborg-Larsen, Aarhus.
Hans Ophold anses for Bluff. Sønnen, der arbejder paa en Maskinfabrik i
Odense, er meget Naziindstillet og har lejet sin Lejlighed i Aarhus ud
til Tyskerne. Den tidligere Marinevægter i Aarhus, Fiskehandler Olaf Dahl,
Aabyhøj, er af Frygt for sit Liv flyttet til Opsund pr Videbæk mellem
Herning og Ringkøbing, hvor han for tyske Penge har erhvervet en Gaard.
Manden er meget farlig. Følgende Personer fra Padborg er i “Hjemmefron
ten” nævnt som Stikkere: Kontrolør vedDSB Wehnert, Toldkontrolør Wille
moes og Politiassistent Petersen. Oplysningen kan i k k e bekræftes.

Der advares imod Salgschef hos Krak, Georg Gath, som modtager Breve fra
Schaiburgkorpset, som har usædvanligt mange Penge, som er gammel Nazist,
og som har et ondskabsfuldt Temperament.

Den forleden omtalte Ebba Rigmor Lerche bor Gyldenlakvej 17 I, ikke 4,
Sundby. Hun har før i Tiden været blandt de ledende i DNSAPs Propaganda-
udvalg. Nu har hun “forskelligt Arbejde”. Til en Bekendt har hun udtalt,
at hun var ked af, at hun ikke var i Familie med den Chauffør Lerche, der
blev skudt som Stikker. Det vilde hun have været stolt af. Hendes Søn,
Mogens, blev alvorligt saaret under Nazimarchen fra Forum til Den lille
Hornblæser.

Oplysningerne om tyske Transporter af Fanger sydfra til Frøslevlejren be
kræftes, hvorimod der stadigt mangler Bekræftelse paa, at et Skib er af
gaaet fra Helsingør til Flensborg. Forklaringen synes da den, at det er
Fanger fra Lejre i Tyskland, som er ankommet først til Frøsiev. Man me
ner, Skibet fra Helsingør først skal afgaa i Morgen Nat.

Paa den Lastbil, som blev taget af Tyskerne i Plantagen ved Viborg, har
Gestapo fundet en Studenterhue og en Rygsæk médNavnet Christoffersen og
Adressen Randers Statsskole.
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Der er stadig Lov og Ret i Danmark: En Sporvognskonduktør stoppede i For
gaars Aftes Sporvognen ved Niels Juels Statue, fordi en tysk Officer og
en Menig ikke vilde holde op med at ryge inde i Hovedvognen. De blev ta
get med af Gernersgadevagten

Dansk Politi har beskudt en tysk Vogn, der Natten til i Gaar med slukkede
Lygter kørte gennem St Kongensgade og paakørte Heliefyret ved Toldbodvej.
Den forsvandt.

Schalburgfolkene udbreder nu Kulturen i Ringsted. I Mandags slog to Mænd
en Ringstedborger ned paa aaben Gade, og i en Beværtning slog to andre om
Aftenen to Gæster og Servitricen i Gulvet. Det lykkedes de to uniformere
de Schaiburgmænd med Kæbestød og Spark i Underlivet at uskadeliggøre den
unge Pige, saaledes at denne Trusel mod Korpset afværgedes.

Overkirurg Mikkelsen arresteredes i sit Sommerhus i Tisvilde. - Der ken
des endnu intet til, hvad man sigter den, forleden anholdte Foriagsbog
handler Bierberg for.

Havnearbejderne, Arbejdsmændene og Chaufførerne i Aarhus har gennem deres
Fagforeninger paa det skarpeste protesteret imod den tyske Beskyldning
efter Aarhuskatastrofen. De tager ikke Afstand fra Sabotage, men prote
sterer imod, at man efter en Katastrofe, der skyldes Tyskernes egen Ufor
sigtighedog som har kostet saa mange af deres Kammerater Livet, beskylder
dem for at have foraarsaget Ekspiosionen. Skulde det gentage sig, vii der
ikke mere blive arbejdet vor Værnemagten i Havnen. Havnearbejderne har i-
øvrigt nægtet at losse Ammunitionsskibe mere, og Tyskerne maa anvende e
gen Arbejdskraft.

En tysk Vagtpost paa 19 Aar dolkedes Natten til 8/8 ved Haidskoven i Vi
borgs Nærhed, Han dræbtes. Hans Maskinpistol og Hjelm er borte. Man me
ner, det er et indre tysk Anliggende.

Det henstilles, at man opfordrer til at afholde sig
af Agfa udskreven Fotokonkurrence. Agfas Kapital er
bejde tjener tyske Interesser. Der er intet at sige
merkomiteen paa. Det er et rent Principspørgsmaal.

Under Foikestt rejken blev Butiker, tilh.Bjørns Radio, angrebet, Animosi
teten mod Bjørns Radio fortaber sig i Taagen. Indehaverens personlige
Indstilling menes at være allright. Muligt stammer hans daariige Rygte
fra, at han i sin Tid afskedigede en Mand, der paa hans Bekostning uden
hans Vidende havde disponeret over en Sum til Fordel for et nationalt
Formaal. Denne Mand erklærer selv, at Udhængning af Bjørn Christensen ik
ke er berettiget. (Kun til Orientering):

To Marinevægtere saaredes i Aftes lettere, da de i Frihavnen undlod at
standse paa en tysk Vagtposts Raab.

Sabotører tr~ngte i Aftes ind paa Titan. Efter Skududveksling gik de igen
med en Karabin og en Pistol - Ved 1 Tiden i Nat kom det til heftig Ild-

Tyskerne i Vestjylland
over Antallet af Heste
rejst overfor de danske

kræver i disse Dage af Sognefogederne Opgørelse
i hvert Sogn. Kravet er afvist, men vii blive
Centralmyndi gheder.

fra Deit~gelse i en
tysk, og~Firmaets Ar
Filialen eller Dom-
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kamp mellem tre Revolvermænd og Vagten paa Frederiksberg Elektricitets
værk. En CB Betjent og en Sabotagevagt saaredes haardt.

Mekaniker Robert Rasmussen, Borgens Alle 38, blev i Nat overfaldet af tre
Mænd, der uden Forklaring holdt Husundersøgelse hos ham. Han maatte sam
men med sin Datter, der kommanderedes ud af sin Seng, staa med Ansigtet
mod Væggen. Mændene gik uden at medtage noget.

To tyske Marinesoldater har i en Lejlighed i Thorsgade i Nat krænket en
ung Dames Blufærdighed, De brød ind i hendes Lejlighed.

En dansk Musiker, som har siddet 3/4 Aar i tysk Fængsel, og som havde 8
Mdr, igen, har faaet 4 Mdrs ekstra Fængsel, fordi han har nægtet at lade
sig hverve til den tyske Hjemmehær.

Tyskerne har løsladt Politibetjent Jørgensen, Odense, der forleden fik 3
Mdrs Fængsel for uberettiget Afvæbning af to berusede, farlige tyske Sol
dater.

Gestapo fra Aarhus har anholdt Politibetjent Grønbech Petersen fra Odense
(tidl. Aarhus), Kriminalbetjent Max Johansen, Odder og Kontorist Torben
Gruhe, Odder.

Mange tidligere anholdte, men atter løsladte, staar under stadigt Tilsyn
af Gestapo, som foretager ugentlige Besøg for at konstatere, at de ikke
er flygtet~ Ogsaa hjemvendte Tysklandsarbejdere, som har været straffet,
kontrolleres.

I de sidste Dage er en tysk Desertør og Jenny Kammersgaard hver for sig
svømmet over Øresund. Desertøren tog de tyske Myndigheder sig af, Kam
mersgaard rejste hjem med Færgen. Hendes Udflugt er lidt mystisk.

De danske Enheder i den britiske Flaade er nu fire Minestrygere, som ope
rerer fra en Base i Nordengland. Danebrog vil blive hejst paa endnu flere
Skibe i den allierede Flaade.

SÆRMELDING: Emilie takker Knud for Beskeden og sender Hilsen til Familien
Knud og Ernst.

I sidste, Uge var i nogle Dage ikke een tysk Flyvemaskine paa Vingerne o
ver Danmark. Det er nu opklaret, at der var udstedt Startforbud, fordi
man i Kastrup havde opdaget en Sammensværgelse. 12 Flyvere havde planlagt
at flyve til Sverige med deres Maskiner.

i Thisted har man begravet Stikkeren Otto Møbius (Nordwerk). Hans Grav
ligger ved Siden af den danske Krigergrav, og paa den staar “Treu bis zum
Tode”.

Arbejdet paa Befæstningsværkerne langs den jydske Vestkyst synes efter
haanden en ren Parodi. Arbejderne køres stadigvæk ud om Morgenen og hjem
om Aftenen, men de bestiller ingenting-udover at hæve Gage. Entreprenø
rerne faar Betaling pr Mand og afskediger derfor ikke.

Det meddeles fra Jylland, at tyske Officerer, der tidligere kom sammen
med Danskere, og som lod sig “pumpe”, nu end ikke hilser paa tidligere
Bekendte. Efter Hitlerattentatet er de blevet nervøse, og de ønsker ikke
at diskutere Krigsudviklingen mere. Ogsaa enhver Form for Selskabelighed
er ophørt. -

De militære Afdelinger i Vestjylland er det underligste Skrabsammen. Hele
Thy er Uddannelsesomraade. Paa øvelsespladserne ses Formationer af Drenge-
soldater og nyindkaldte Tropper marchere i Rundkreds om en Befalingsmand,
der staar som en anden Cirkusdirektør. Om Natten er der Skydeøvelser, men
de afbrydes ved Luftalarm eller Overflyvning, idet Drengene er bange.

Der foreligger dokumenterede Tilfælde af Gestapo-Husundersøgelser i Lej
ligheder, hvis Beboere for Tiden er bortrejste.

VESTFRONTEN: le Mans Fald betyder en stor Fare for de sydligste tyske
Stillinger og for et uhyre vigtigt Trafiknet. Fra le Mans udgaar 14 Ho
vedveje. Fremrykningen fortsættes dels mod Paris, dels mod Orleans. Lige
saa farligt for Tyskerne er Tabet af Stillingerne ved Caen. Tyskerne maa
helt tilbage til Lisieux, men den forberedte Afværgestilling fra Lisieux
mod Alecon og le Mans ned til Nantes gik tabt, før Tyskerne naaede tilba
ge til den. Det kniber dem med Reserver. Frankrig er i Øjeblikketfaktisk
finkænimet for Troppeafdelinger. Det er navnlig de nordlige Kyster, man
begynder at tømme for Reserver. Malo er indtaget, Brest og Lorient kan
næppe holde mere end 3 Dage, da Ammunitionen slippêr op.

ØSTFRONTEN: Alt er nu parat til den ny russiske Offensiv paa hele Øst-
fronten- Nye Panserafdelinger og Infanteridivisioner er marcheret op, og
de første Angreb er begyndt imod Østpreussen, hvor en ny Knibtang er ved
at dannes. Alle Polakker udskrives til Arbejdstjeneste for Tyskerne. I de
øvreschlesiske Gruber arbejdes som aldrig før for at faa Kul op til Indu
strien, før Russerne naar frem. Endog Hitler Jugend sættes til Grubear
bejde. Russisk Erobring betyder, at heller ikke Danmark faar udenlandsk
Brændsel af Betydning.

HITLERKRISEN: Hængningen af otte Officerer har gjort et dybt Indtryk i
Tyskland. Selv i Nazikredse siger man, at vel skulde Forræderne dømmes,
men man havde aldrigdrømt om, at tyske Officerer skulde blive hængt af en
tysk Bøddel. Hvad man end mener, handlede Mændene dog af Fædrelandskær
lighed. Hele Processen er blevet filmet, og Dele af Filmen indlægges i
Ugerevyerne, men kun i Førerhovedkvarteret er Filmsoptagelserne af Hæng
ningen blevet forevist til Fryd for Førerer~ Processen giver stadigvæk SS
Anledning til at gribe ind overfor Officerer, og gamle Regnskaber gøres
op under Dække af Fredskuppet.

TEATRENE LUKKES. I ThUringen er alle Theatre efter Gaulederens Ordre ble
vet lukket. Personalet skal ind i Rustningsindustrien.

DØD5STRAF: Der er i Metz indført Dødsstraf for grovere Mørklægningsfor
brydelser. De fleste tyske Stabe er flyttet til Metz, og man er stærkt
nervøs for Bombardement. Byens Mørklægning inspiceres hver Aften af tyske
Flyvere.

“Danskeren” (det hjemlige), der har
der ham i sidste Numer staa og tænke
for Russerne, at det gaar ad Pommern

illegaliseret Carlo Cartophelmos, la
paa, om det egentlig er saa kedeligt
til

Fra Tyskerne
sel om, hvor
sikere noget

har Ministeriet for Landbrug og Fiskeri modtaget Forespørg
langt man kan skære Fiskernes Olietildeling ned uden at ri
med Eksporten af Fisk. Svaret lød: Ikke eet eneste Kilo!
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70 pCt af Personalet paa tyske Militærkontorer i Danmark skal nu gøre ak
tiv Tjeneste.

Henstillingen til Baldene om selv at folde de Eksemplarer man sender os,
gentages. Vi modtager gerne alle Blade til vore Abonnenter, men det er u
rimeligt at bebyrde os med Ekstraarbejde i den Anledning.

Abonnenter, som har lovet at betale, opfordres til at holde dette Løfte.
Vort Arbejde er ikke helt billigt mere, paa Grund af det Omfang, det har
taget., og vi kan se os nødsaget til at standse Tilsendelsen til Ikke—Be
talere. Henstillingen gælder selvsagt ikke de mange, med hvem ingen Afta
le om Betaling foreligger, eller som end ikke ved, hvor disse Breve kom
mer fra.

Det synes nødvendigt at gøre mere Propaganda paa Landet i speciel Form.
Meget af det, vi andre anser for selvfølgeligt, er for Landboerne Rygter
og løs Snak, simpelthen paa Grund af Manglende Kontakt med Begivenheder
ne. Skulde specielt “Landbrugsstof” blive udsendt herfra, bedes det be
handlet velvilligt

Nr 91: Den manglende Side kan vi desværre ikke skaffe Dem. Undskyld~

Nr 4: Udover det tilsendte kan vi ikke fremskaffe Ekspi. Husk venligst
at returnere.

Nr 37: Returner venligst det, De har laant fra Arkivet
SLUT.

Efter hemmelig Ordre fra Hitler selv vil i den kommende Tid en Række Per
soner, om hvis Skyld Gestapo føler sig overbevist, blive skudt i Stedet
for anholdt. Episoden i Rantzausgade, hvor man kørte bort med et Lig over
Køleren, var Indledningen til den nyKurs. I Gaar dræbte Gestapo tre Men
nesker, og de kommende Dage vil bringe yderligere graverende Oplysninger
om Resultatet af de nye Metoder.

Paa Snekkersten Kro dræbtes under tysk Razzia i Gaar Eftermiddag Assi
stent i Falcks Redningskorps, Juul Jensen fra København, og Kriminalbe
tjent i Kbhv. Opdagelsespoliti, Holger Nyhus Christoffersen. Kroværten,
Thomsen, anholdtes sammen med en Gæst Restauratør Ankerfeldt og en Mand
ved Navn Poul Gunnar Eckhardt.

I Aftes anholdt Gestapo Sekretær i Arbejdsministeriet, cand polit Erik
Kofoed, som blev ført udenfor sig Hjem og dræbt ude paa Fortovet. Offi
ciel Begrundelse: Flugtforsøg.

En Stikker har i Aftes i Lyngby dræbt en Gestapomand, som han troede, var
Sabotør. Den oplivende Episode fandt Sted paa Ernst Boisensvej. Stikkeren
er Fabrikant Erik Berg, Chr.Winthersvej 33, en berygtet Person, som har
tjent store Penge paa Tyskerne, og som staar Schalburgkorpset nær. Han
har nylig foræret Korpset 25,000 Kr. Berg passerede i Aftes en parkeret
Lillebil og saa tre Mænd i den. Han fandt dem mystiske og sneg sig hen
til Vognen. Han stak en Pistol ind over en halvt nedrullet Rude og raab—
te: Overgiv jer. I er omringede En af Mændene smækkede en Dør op imod
Berg og sprang ud. Berg fyrede og dræbte Manden med et Skud gennem Hove
det. Inde fra Vognen skød de to andre. Berg flygtede med et Skud i Haan
den. Vognen forfulgte ham, og han blev fanget ude paa Lyngbyvej, Mændene
kendte ham paa et Saar i Haanden. Da Parterne havde præsenteret sig for
hinanden, viste det sig, at Mændene var fra Gestapo, og at Berg havde
tysk Ausweis. Tableau Den dræbte var Kriminalobersekretær Hannemann.
Berg blev anholdt. Han forklarer, at han “skam troede”, det var Sabotø
rer, han havde opdaget.

Ved 23 Tiden i Aftes trængte 6 bevæbnede Mænd og en Kvinde ned i Garager
ne under Vesterport. De holdt Personalet op og forsvandt med tre Person
biler. De to “tilhørt&’ Organisation Todt, mens den tredje var Værnemage
ren Kastrup Nielsens.

Lige før Lukketid i Aftes trængte tre bevæbnede Mænd ind i Frederiksberg
Svømmehal. De tvang Personalet til at laase to Tyskere inde og tog fra
Garderoben deres Pistoler.

En kraftig Eksplosion ødelagde i Aftes Odense Staalskibsværfts Nybygning
“Røsnæs”, som i Dag skulde være afleveret i Helsingør. Skibet led stor
Skade og ligger med Slagside. Ved Eksplosionen saaredes Ingeniør C Peter
sen. Han fik Splinter i Underlivet.

I Frederikshavn har en lille tysk Damper faaet Hul i Skibssiden ved en
Bombeeksplosion. Skaden er dog ikke stor.

CB Betjent Aage Jensen, der saaredes paa Frederiksberg Elektricitetsværk,
døde i Morges. Episoden er mystisk. Der er ikke forsøgt Sabotage eller
Vaabenrø.veri, ogde dræbende Skud er affyret med tysk Pistol.
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Modtagelse af Vognladningsgods paa den østjydske Længdebane er aflyst i
et Par Dage paa Grund af store tyske Transporter fra Aalborg til Vest
fronten. Jernbanesabotagen fortsættes. Der har i Nat været fire Eksplo
sioner ved Svendstrup. I Randers har Tyskerne beslaglagt en Mængde Last
biler. Onsdag stoppede Soldater Biler paa Gaderne, tvang Chaufførerne til
at læsse af paa aabenGade, og forsvandt saa med de tomme Biler.

Pastor Rishøjgaard, Rise, som sidder fangen i Kolding, holder hver Dag
Morgenandagt med sine Medfanger. I Nyborg har Gestapo anholdt Reservebe-.
tjent Poul Holm. I Skanderborg er anholdt Typograf Mikkelsen, Amtsavisen,
Direktør Debois Laursen, A/S A Blom & Søn og Gdr Børge Olsen, Hvolbæk,
kendt fra Terrænsportsforeningen, venstres Ungdom og Det frie Nord. For
gæves ledte man efter Sparekasseassistent Andersen, Byspareskassen, og
Kaptajnløjtnant Erik Kirkegaard, Broder til den allerede anholdte Tand
læge K. Anholdelserne fejredes af Gestapo ved en Frokost paa Hotel Skan
dinavien. I den deltog Maler Andreas Rasmussen, kaldet Sukker Dés, “Re
præsentant” Kjærsgaard Rasmussen, hans Søn “Svinedrengen” og “Bilhandler”
Næsted Nielsen.

I Kbhv er anholdt LRS Ohrt, Strandvej 204, Charlottenlund, Frk Annelise
Nielsen, Haraldsgade 36, J.Aagaard, H C Ørstedsvej 11 B og Morten Vester-
dal, Bogholder Alle o.m.a.

En usædvanlig Tryksag, som hos sit specielle Publikum sikkert vækker In
teresse, cirkulerer i øjeblikket blandt de tyske Soldater i Danmark. Det
er en firesidet Folder, som kan ligge i en Brystlomme. Paa første Side
ses 5-6 tyske Soldaterlig i Sne foran en Soldatergrav og Teksten: Lieb
Vaterland magst ruhig sein”-Paa Side 2 staar: “fest steckt~ und treu der
Fremdarbeiter F’ein”-en ikke helt stueren Tekst til et pornografisk Bille
de paa Side 3 af en tysk Pige og en fremmed Arbejder i en Seng med et
velsignende Hitlerbillede Ovenover. Paa Side 4 staar i Ramme: 5,800,000
Kammerater døde, haardtsaarede, savnede. I Hjemlandet steg Tallet paa
Fremmedarbejdere til 12 Millioner. Udenom Rammen findes en forklarende
Tekst, der siger, at de fremmede Arbejdere i Tyskland udnytter Sult og
Nød til ved Hjælp af deres Levnedsmiddelpakker fra Hjemlandet at skaffe
sig Indpäs i Soldaterhjemmene. De stjæler faglige Oplysninger i Fabriker
ne for til sin Tid at gøre Soldaterne arbejdsløse. Pjecen slutter: Vi har
tabt Krigen. Vi maa redde for Freden, hvad reddes kan. Ud med de fremmede
Arbejdere, Færdig med Krigen. Der er faldet nok De øvrige skal kunne
finde Arbejde, naar de kommer tilbage.

Naar Nytorv Politistation har holdt Flyttedag i disse Dage, er Grunden
den, at Tyskerne vil have Stationen til Udrykningskommando og Arrest.

CB Politiet skal nu efter tysk Krav afskaffes. En Del af Mandskabet per
mitteres, andet overføres til andre Tjenestegrene. I Stedet skal 300 Po
litifolk fra Prcwinsen trækkes til København. Tyskerne har længe været
efter CBKorpset, der er blevet lagt for Had i “Fædrelandet”.

En Mand ved Navn Herluf Kampf Larsen er anholdt, sigtet for Mordet paa
Billedskærer Bülow, Helsingør.

Det er ikke blot i Nordjylland, der er Invalider mellem de tyske Tropper.
I Skanderborg ses flere med stift Ben, een gaar med Stok, een har Jern
haand, flere har Armskader og een Glasøje.

En beruset Schalburgmand i Civil anholdtes Natten til 10/8 i Dronningens
Tværgade, grebet paa fersk Gerning som Cykleskræller.

I en Bagerforretning i Ørsted ved Randers gik en tysk Soldat forleden a
mok, da han læste to Feldpostbreve. I det ene stod, at hans Søn var fal
det paa Østfronten, idet andet, at hans Hus var ødelagt ved Luftangreb og
hele hans Familie sat paa Listen over Savnede.

Om Formiddagen den lO.ds. kastedes udfor en Ejendom i Jægergaardgade i
Aarhus to Haandgranater. Kun den ene eksploderede. En Del Ruder knustes.
Ingen saaredes. Man mener, det var et Attentat mod en Mand, som i Stuee
tagen i Huset sad i Samtale med en Tysker.

I Brønderslev har Gestapo anholdt Indehaveren af “Fotosalonen”, Erik
Frank Lorenzen, I Anholdelsen medvirkede en Stikker, Hans Porsborg Jen
sen, Skipper Clementsgade 8, Aalborg, som gennem Lorentzens Ekspeditrice,
Edith Duun, hævder at have hørt, at der i Salonen fandtes antitysk Propa
gandamateriale. Gestapo beslaglagde en Del Film og Billeder.

Efter Eksplosionsulykken ved Aalborg er yderligere afgaaet ved Døden:
Peter Schumacher fra Skydstrup, Carl Hiri~denburg Dahl, Aabenraa, og Verner
Blankschön, Aabenraa.

To tyske Soldater druknede i Søndags under Badning ved Løkken.

Der uddeles i disse Dage i København Flyveblade med Opfordring til Gene—
ralstrejke. De er underskrevet “Danmarks kommunistiske Raad”. Antagelig
er det dem, Krenchel har lavet.

Gdr August Jørgensen og Søn i Kvaglund paa Esbjergegnen arbejder saa godt
for Tyskerne, at Gaard og Jorder forfalder.

En Guldsmed i Esbjerg har arrangeret en Vinduseudstilling med smaa Freds—
klokker under Devisen “Jeger Danmark, jeg er Fred”-De sælger fra l5.ds..

Sagen om Nekrologen over Nazigrønthandleren trak sig lidt i lave i Gaar,
idet Tyskerne gik med til, at Bladene maatte bringe Nekrolo~n som til
sendt. Forbudet mod andre Nekrologer opretholdes endnu. Ingen, som dør i
disse Dage, bliver omtalt i en dansk Avis En aparte Form for Hævn.

De danske unge Piger, som er rejst til Tyskland for at arbejde i Huset
vil nu blive flyttet til Rustningsindustrien. Dette er en Følge af Goeb
bels fly Dekreter for Totalmobiliseririgen. Alle Kvinder over 50 og alle
Mænd over 65 skal beskæftiges i Hjemmene med Krigsindustri. Partimedlem
mernes Husassistenter mobiliseres dog ikke, og de 1,7 Million Partifunk
tionærer skal stadigt kun være “Motor for Totalmobiliseringen”. Goebbels
modtager i Tusindvis af anonyme Breve til sit ny Feldpostnumer 0800, hvor
i der bringes Forslag til Totalmobilisering. 80 pCt af Forslagene gaar ud
paaMobilisering af Partimedlemmer.

Rutebilejer Mark Smed, Frederikshavn, blev 7/8 om Aftenen anholdt i Aal
borg ogført til Gestapos Hovedkvarter. Næste Dags Formiddag blev han løs
ladt. Ingen havde spurgt ham om noget.
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En ny Boldklub er startet i Vesterhalne ved Nr Sundby med Købmand Heildie
som Formand. Den skal spille med tyske Soldater. Værnemagten skaffer Bol
de og vedligeholder Banen. Foreløbig har Gdr Holger Nielsen, Rævsgaard,
stillet Mark til Raadighed. Klubben vil søge Optagelse i Jydsk Boldspil-
union.

Det viser sig, at ogsaa en Personbil med fire Mand er sluppet bort fra
Plantagen ved Viborg. Dansk Politi rykkede kun ud, fordi Meldingen lød
paa, at der var fundet en Ballon. Der er intet at bebrejde Fiskerne, som
slog Alarm De har kun meldt det til Plantageselskabet, og det turde ikke
andet end lade Meldingen gaa videre, da man jo ikke kendte Fiskerne. I
Forbindelse med Episoderne har Tyskerne paa Foranledning af to tyske
Jernbanefolk i Bjerringbro anholdt to “mistænkelige Personer”. Den ene
opsporedes med Hunde. Han havde dansk Politiskilt.

Affæren om de Esbjergfisere, som blev paa Havet trods General Eisenhowers
Advarsel Invasionsdagen, har faaet et Efterspil. Ialt 7 Kuttere blev ude.
Da de kom i Havn, vilde ingen købe Fangsten. De to Skippere forærede saa
det hele væk, de 5 andre kom af med deres Fangster, da Tyskerne forlangte
det hele eksporteret, men de maatte paa Eksportørernes Krav gaa ind paa,
at stille Betalingen, 150,000 Kr, til Raadighed for Velgørenhed. Nu har
Tyskerne krævet og faaet gennemført, at Pengene udbetales Fiskerne. De
Mænd, der velsignes med Pengene, er Ansgar Jensen (“Aquilla”), Poul
Breinrode (“Katrina” og “Merian”) og Venø (“Clevia” og “Strandby”).

Bær-Miséren skyldes ikke blot, at Konservesfabrikerne køber op paa Pro
duktionsstedet, til Dels til Eksport, men ogsaa, at Tyskerne køber op,
hvor de kan komme af Sted med det. Man har Eksempler paa, at Ladninger
paa Vej til Byerne købes af Tyskerne undervejs. Hvis Gartnerne og Land
mændene anede, hvad deres Mangel paa Samfundssirid sætter af ondt Blod,
skulde de nok dy sig. Deres Sjakren med Tyskerne er rent Landsforræderi
i en Situation, hvor Bybefolkningen maa savne. De Herrer burde huske, at
der kommer en Opgørets Dag.

Det oplyses fra paalidelig Kilde, at det daarlige Rygte, Kontorchef Ja
cobsen, Aftenbiadet, har erhvervet sig, kun skyldes Lunkenhed. Han hader
ikke Tyskerne, men elsker dem heller ikke, og han plejer at forklare, at
Englænderne har svigtet i Krigens Begyndelse og ladet andre slaas for
sig. Desuden er han bange for Kommunister, men det dementeres, at han vil
se Sabotører hængtL..

SÆRMELDING: Hilsen til CHRISTIAN FREDERIK ANNELISE HILDA ALBERT
ROBERT og SOFUS.

Besættelsen har nu kostet Danmark et Beløb, som svarer til eet Aars Na
ti onal i ndtægt.

Der har været iværksat en grundig Undersøgelse af Direktør Karmarks For
hold, og Resultatet er, at der ikke i de sidste Aar har været noget at
bebrejde Karmark, der til Venner og Bekendte har udsendt en Redegørelse
for sine Forhold, især vedr, tyske Annoncer.

Firmaet K Holten i Frederiksborggade 18 (English House) er blandt de Fir
maer, som skal have direkte Telefonforbindelse med Dagmarhus. Foruden al-

le de kendte store Virksomheder, der arbejder for Værnemagten, tilsluttes
en Del mere ukendte Firmaer, deriblandt Helniikmeter i Aarhusgade, Nordisk
Korsetfabrik i Amaliegade 37, Aage Petersen, Amager Boulevard 6-8, G & E
Andersen i Pilestræde, Karl Zahn, Korsgade 11, Schilder, Nørregade 7, M
P Petersen, Ll Strandstræde 14, Osram, Sølvgade 10, Wegamo, Cort Adelers
gade i etc.

Firmaet Orla Jørgensen, Kødbyen, driver sort Børs—Virksomhed for en Række
Værnemagtsmedlemmer. Der er stillet Bil til Raadighed. Kørerlærer Abraham
Isak Estreich, som nu hedder Arthur Hagentoft, og som er blevet arisk
gift, leder Sort Børs-Afdelingen. I umiddelbar Nærhed af O.J. findes Va
skeriet Camo, der vasker for Værnemagten. Værnemagtsbiler kommer dog ikke
mere til Camo. Transporten besørges af Max J Madsens Vogne.

I April fandt Tyskerne et Kartotek med ca 2000 Personer, som paastaas at
have modtaget 10—25 eller flere Eksemplarer af “Hjemmefronten”. Der fore
tages stadig Arrestationer efter dette Kartotek. Man vil aabenbart for
følge Sagen til Bunds. De fleste løslades dog efter Afhøring.

Oplysninger ønskes om Restauratør Esben Houlberg.

VESTFRONTEN: De amerikanske Tropper rykker nu hurtigt frem i Retning mod
Paris. Paa et Døgn er de rykket over 100 km frem, og de staar i Dag for
an Chateaudin, godt 100 km fra Hovedstaden. Chartres er truet. En anden
Kile gaar fra le Mans direkte mod Orleans, som i al Hast bliver befæstet
af Tyskerne. Vanskelighederne for Tyskerne synes størst paa det sydlige
Frontafsnit. De kan ikke samle sig til Indsats, og Forstærkninger fra
Sydfrankrig rives omgaaende op. Englændernes Indsats i den nordlige Del
af Fronten er blevet betydeligt stærkere. De er brudt gennem de Tyske Li
nier og er paa Vej mod Falaise. Ogsaa Canadierne gaar frem. Der er ved at
udvikle sig en Knibtang, bestaaende af disse to Styrker. De truer store,
tyske Styrker. I Mortain staar Resterne af de tyske Panserafdelinger.
Panservognene tilintetgøres een for een, og der er Vanskeligheder ved
Forsyningerne. Afdelinger, som var sat ind Sydøst for Mortain, har maat
tet gaa 60 km tilbage paa 3 Dage. De Allieredes sydgaaende Bevægelse sy
nesstandset efter Erobringen af Nantes og Angers. Udenfor Brest og Saint
Nazaire er al organiseret tysk Modstand i Bretagne ophørt. M~get tyder
paa, at Tyskerne maa opgive Panservaabnet under Kampene i F~~nkrig. Man
gelen paa beskyttende Jagermaskiner og de allierede Artilleriafdelingers
10 Gange større Kampkraft gør Vaabnets Anvendelse iliusorisk.

0STFRONTEN: For at komme Russerne i Forkøbet og hindre den store russiske
Offensiv har Feldniarskal Model paabegyndt en tysk Offensiv med alle til
Raadighed staaende Midler. Han vil søge at vinde Tid til Totaimobilise
ringen i Hjemlandet. Russernes synes for Tiden ret tilbageholdende. Anta
gelig vil de have den 16. og 18.Arme i den nordlige Del af Fronten likvi
deret.

HITLERKRISEN: Den næste Folkedomstols—Proces finder Sted i Løbet af faa
Dage. Anklagen réttes mod 5 Generaler, og Døden ved Hængning synes dem
vis. Flere Medlemmer af Himmiers egen Stab er blevet forflyttet og een er
skudt. Samtlige Prinser af Huset Hohenzollern er udstødt af den tyske Hær
som uværdige. De beskyldes for stadig og forræderisk Forbindelse med det
fjendtlige Udland, via det italienske Kongehus.
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100 Timers Strejke kan ødelægge alt, hvad Hitler har skabt i 11 Aar, sag
de den amerikanske Radiosender for Europa forleden paa Tysk. Den opford
rede de tyske Arbejdere til at fortsætte Generalernes Arbejde.

DET ILLEGALE tyske Blad “Kameradschaft fUr Deutsche Seeleute” oplyser, at
der havde været Sabotage ombord paa Slagskibet “Scarnhorst” for at hindre
det i selvmorderisk Kamp med den britiske Flaade. Oberfeurwerker Heinrich
Lenz og fire andre henrettedes ombord. Bladet bringer en Dødsannonce for
“Scarnhorst” der blev Offer for et haabløst Eventyr og førte 1,423 tyske
Matroser i Døden paa Grund af “deres Lederes Vanvid”.

ET ANTIBOLCHEVIK-M0DE i Elverum i Norge kom i Stand paa den Maade, at Po
liti hentede Tilhørere og med Vaaben hindrede dem i at forlade Salen i-
gen. Mødedeltagerne blev afhørt om deres Formueforhold, og næste Dag
maatte 5 Elverurnsborgere betale 105,000 Kr til antibolchevikisk Arbejde.
En ny Form for Kollekt.

Quisling, der i lange Tider ikke har kunnet faa Køkkenpersonale, har nu
valgt nogle Kvinder blandt de tvangsudskrevne til at varetage det jEres-
hverv at vaske op etc i det quislingske Hjem~

Ogsaa de tyske Restauranter i Oslo, tyske Lazaretter, Deutsches Teater
etc. benytter tvangsudskreven norsk, kvindelig Arbejdskraft. Kvinder
tvinges ogsaa til det farlige Arbejde at fylde Granater.

SLUT.

Tyskernes hidtil gemeneste Krigsforbrydelse i Danmark omtaltes i Aftes af
den svenske Radio, som i Morges dementerede paa Grundlag af det Dementi,
Udenrigsministeriet udsendte i Nat.,. og som ogsaa de københavnske Morgen-
blade bringer. Meddelelsen gik ud oaa, at der var henrettet 11 Gidsler i
Sheilhusets Kælder. Meddelelsen savner ethvert Grundlag, siger Udenrigs—
ministeriet.

Frihedsbevægelsens illegale Nyhedstjeneste beklager, at Meddelelsen er
kommet frem nu - ikke, fordi den er urigtig, men fordi man endnu ikke har
Navnene paa de 11 Ofre, og fordi det nu vil blive svært at faa dem.

Dementiet er kun rigtigt, forsaavidt som der hverken er Tale om Henret
telse eller om Gidsler. Men der er Tale om Mord paa Fanger - 11 Fanger
har faaet Nakkeskud i Shellhusets Kælder Natten til Onsdag. Mordene er
sketvi Overensstemmelse med den i Gaar omtalte hemmelige Ordre fr.a Hitler
og maa, ligesom de sidste Døgns fire Nedskydninger af Anholdte, ses i
Forbindelse med Drabene paa fem Mænd i tysk Tjeneste, først og fremmest
den berygtede Stikker Sustmann Ment,Episoden er saa meget mere tragisk,
som Sustmann Ment i den sidste Tid havde faaet kolde Fødde-r og søgte til
bage i dansk Politi, hvorfor den Mulighed, at han er dræbt af sine egne,
ikke lader sig afvise.

Naar vi ikke har bragt Meddelelsen før, men kun i Nr 246/211 og 247/212
talt om skærpet Naziterror, om Ordre til Nedskydning af Fanger o.s.v.,
skyldes det ikke blot Hensyn til Kilden, men i endnu højere Grad Hensynet
til alle, som har Venner eller paarørende i tysk Fangenskab. Meddelelsen
burde ikke være gengivet offentligt, før Navnene kendtes. Alt tyder paa,
at det er Anholdte fra i Tirsdags, altsaa helt tilfældige Mennesker, man
har dræbt. Men Anholdelseslisterne fra Tirsdag eksisterer ikke~ Man ved,
hvem der er anholdt Mandag, Onsdag, Fredag o.s.v., saa nogenlunde da, men
Navne fra Tirsdag er ikke til at opdrive. Derimod har der i tyske Kredse
gaaet Rygter om Deportation af 11 til Tyskland Det har sikkert været
Planen at dække Forbrydelsen med en saadan Meddelelse, eller at offent
liggøre Navnene som Henrettede. Mangelen paa Domme og det korte Tidsrum
fra Anholdelsen har dog stillet hindrende i Vejen. Naar Sagen overhovedet
er kommet frem, skyldes det Shellhusets Folk, der i ufattelig Raahed i
Morgentimerne inviterede Venner ned i Kældrene for at se “noget interes
sant”. Danske Nazister, som saa Ligrækken, fik Ildebefindende. Senere har
Tyskerne rekvireret 11 Ligkister, og ogsaa dette er kommet f~rem. De 11
Mænd er efter alt at dømme ikke dræbt i samme Kælderrum. I Iwert Fald laa
der kun 5 Lig i eet af Rummene, som man inviterede en dansk Nazigæst ned
i. Ansvarlig for denne Forbrydelse, ellevedobbelt Mord paa værgeløse Fan
ger, er først og fremmest Dr.Best, dernæst SS StandartenfUhrerBovensie
pen, hans Næstkommanderende, Dr Hoffmann og Kriminalrat Bunke, hvis Folk
har udført Mordene. Det er de Mænd, som var Venner med Sustmann Ment, der
har dræbt de 11, og man maa derfor regne med, at der er danske Nazister
blandt Morderne. Folk som f.Eks Hammeken.

Havde man i Sverige afventetden illegale Nyhedstjenestesdokumenterede Er
klæring om denne Sag, kunde man have undgaaet at dementere. Sager af den
ne Art er for alvorlige til, at man kan behandle dem som almindelige Ny
heder.

Ombord i den 6000 Tons store tyske Damper “Mars”
DFDSs røvede Damper “Dronning Maud” stævner 729
i Dag mod Sønderborg eller Flensborg for derfra
levlejren. De er stuvet ned i Lasten, og Skibet

muligt identisk med
Fanger fra Horserødlejren
at blive ført til Frøs
er svært armeret og des
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uden eskorteret af Krigsfartøjer og overvaaget af Flyvere, Tyskerne tager
ingen Chancer. Hele Helsingør Havn var afspærret af store Styrker, da 15

~Rutebi1er i flere Ture førte de 729 Fanger og 160 Fangevogtere fra Lejren
til Havnen. Kl 7, 15 afgik “Mars” med Kurs mod Nord. ISønderjylland er
Rutebiler rekvireret til Grænsen ved Krusaa Kl 3,30, men det ændres mu
ligvis til Sønderborg Havn.

En Del tyder paa, at Fanger fra Vestre ogsaa er med Skibet. I hvert Fald
ankom en Del overdækkede Lastbiler fra København til Helsingør i Nat.

Den berygtede Nazist Peter Oluf Petersen Sandhøj, Aarhus, er i Morges paa
Vej til Politistationen blevet dræbt af to Cyklister, som undskap. Han
var lige kommet hjem fra et Schalburgmøde i København (omtalt andet
Steds).

I Formiddag er under endnu uopkiarede Omstændigheder dræbt en Mand fra
Glostrup, Poul Heeni, kaldet Nielsen.

En fantastisk Episode fandt i Gaar Sted i Frederiksberg Alle. En Politi—
patrouille rykkede ud i Politimester Parkers Bil efter Melding om, at der
blev skudt i Alleen. Ved Runddelen sprang to tyske Politimænd ind i Vog
nen. De tvang det danske Politi til at forfølge en Cyklist, som de ind
hentede nær Vesterbrogade og beskød. Han smuttede bag en Sporvogn, og Po
litiets Bil kunde ikke følge ham.

En russisk Soldat har 9/8 ved Midnatstid paa Gaden i Frederikshavn saaret
to sagesløse unge Danskere med sin Foldekniv. Han arresteredes.

Der blev atter i Forgaars Aftes lagt Blonisterbuketter og en stor Krans
paa Kørebanen udfor Rantzausgade 19 paa det Sted, hvor Gestapo dræbte en
Maskinarbejder, hvis Lig blev lagt over Bilens Køler. Krans og Blomster
blev senere givet den Dræbtes Enke.

En Tysker fra Transportdamperen “Iller” har i en Kælder i Frederikshavn
mishandlet en 4 aarig Pige, der blev befriet af sin Moder. Tililende ka
stede sig over Tyskeren, der blev afleveret til Feldgendarmeri. Da Barnet
var dansk, kan Forbryderen ventes løsladt.

9.August arbejdede Sabotørgrupper paa den jydske Længdebane for at sinke
betydelige Transporter til Vestfronten. En tysk Panserdivision afgik i to
Tog fra Aalborg. Da det første naaede Arden, overhaledes det af Ilgodsto
get )Posttoget), og umiddelbart efter, 5 km Nord for Hobro, sprængtes
Skinnerne. 4 af Posttogets Vogne afsporedes. Der skete kun materiel Ska
de. Senere samme Nat sprængtes et Sporskifte paa Svendstrup Station, hvor
talrige tyske Tropper, ankommet med Privatbane, ventede paa Divisionsto
gets 2.Afdeling. Mens de var i Færd med at arrestere uskyldige Trafikan
ter, skete endnu to Eksplosioner ved Stationen. Dele af Skinnelegemet
bortsprængtes. Det store Troppetransporttog maatte holdes tilbage i Aal
borg, og Pansertransporttoget blev i Arden i næsten et Døgn. Udvekslingeri
ved Svendstrup sinkede hele Toggangen. I Gaar kom hertil nye Sprængninger
mellem Vejle og Skanderborg. Endnu, da dette Skrives,er den tyske Divi
sion ikke kommet ud af Danmark I Døgnet forud for Bombesprængningerne
havde 21 Særtog passeret Hobro mod Syd, Danmarks Besættelse er i øjeblik
ket en Skinbesættelse. Tyskerne er aldeles desperate. Paa Hobro Station
har en tysk Kaptajn truet med at arrestere Personalet og besætte Statio
nen, fordi en Ransagning ikke gik hurtigt nok. Han maatte pacificeres pr.
Telefon fra Aarhus.
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Den Mand, som i Jægergaardsgade i Aarhus fik Salut fra Haandgranater, er
Blomsterhandler C E Herforth, kendt som Blomsterentreprenøren fra Skan
derborg, fordi han har Camouflagearbejdet ved Sølyst.

Paa etLokomotiv i Frichs Fabriker, Aarhus, stod forleden skrevet med
Kridt: Maa ikke flyttes. Hitler. Linderneden var tilføjet: Det skal du ik
ke bestemme. Stalin.

Politiet i Hobro har anholdt en af Byens kendte Nazister, Tarmrenser Sv.
Hauhoff, der har stjaalet betydelige Partier Fedt, som er solgt til Ty
skerne. Som Hæler er anholdt Formanden for DNSAP i Hobro, Mekaniker Carlo
Mikkelsen, der sammen med sin Hustru under Besættelsen har staaet i hen
holdsvis nær og intim Forbindelse med Tyskerne. Byen godter sig~

Klynger af tyske Soldater studerede 10/8 antityske Propagandasedler, som
var klæbet op overalt i Byen. Tysk Gendarmeri og dansk CBpoliti fjernede
Sedlerne. Nogle tyske Soldater morede sig aabenlyst, andre rev Sedlerne
ned. Paa Banegaarden slog to tyske Officerer en Ekstraarbejder ned, for
di han læste en opklæbet Seddel.

Den Mogens Daurup, som blev skudt i Armen paa Østerbrogade forleden, var
ikke Vagtmand i Shelihuset, som det sine Steder har været paastaaet, men
Bankassistent. Han prøvede at flygte for Gestapo, men blev arresteret.

Fra én Sognefoged i Fjends Herred blev 5/8 afleveret Magasin til Maskin
pistol og nogle Patroner. Politiet gav Tingene videre til Tyskerne, der
har indledet Undersøgelse.

Anholdt af Gestapo: Luftværnschefens Tilforordnede, Løjtnant Lybek, Skan
derborg, Formanden for KU i Odder, Kommis Dannemand Jensen, Kommis Køln
og Konstruktør Vagn Petersen, begge Odder.

Der har været Husundersøgelse hos Skanderborgs Borgmester, Landstings
mand, Grosserer Oluf Nielsen. Intet fundet.

200 Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti i Jylland afrejste 9/8 i mi
litær Formation fra Byen. Ogsaa i København er iagttaget Sikkerhedspoli—
tiformationer paa Vej til Banegaarden.

Anholdt af Gestapo i Fredericia: Handelslærling Ejvind Damberg, Cigar-
handler Kaj Tram—Møller, Student Pierre Jacque Honore, Svend Aage Hansen,
Arbejdsformand Jacob Vestergaard Dall Jepsen, BoghandlerlærNng Carl Ro
bert Jacobsen, Maskinlærling Jacob Jacobsen, Bødker Kollerup~ Nielsen,
Arbmd Charles Sørensen.

Anholdt i Herning: Kreditforeningensfuldmægtig Oscar Olesen, Driftsleder
Hans Gunnar Jespersen, Smedemester Tage Verner Hanung, Kaptajn Uffe Ger
hge og Bankassistent Axel Prætorius Lund.

Anholdt i København: Benny Arvid Linden, Lyongade 5.

Sabotage kan tage mange Former. I Ulfborg nær Ringkøbing afbrændtes i
Forgaars Aftes.en Barak med fire tyske Biler, og om Morgenen opdagede Ty
skerne, at der var klippet store Huller i 32 Par Underbukser og 9 Skjor
ter, som hang til tørre i deres Lejr.

I Viborg er en Personbil, tilhørende en Tyskerven, og en Omnibus, som
bruges af Tyskerne, blevet sprængt i Gaar. I Aalborg er et mindre Fartøj,
“Skipper Clement” blevet bombesprængt. Ejeren, Ove Bjarne Petersen, havde
søgt om Tilladelse til at sælge Skibet til Tyskerne. Nu fik han Svaret.
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En tysk Soldat har i Aftes i “Den blaa Ged” skudt en af sine danske Ven
ner i det ene Laar.

En Nattevagt fandt Tirsdag Nat i Skoven ved Skaade en “livløs” Tysker,
der laa med en bevidstløs Pige over sig. Det viste sig at være en Marine-
løjtnant, der kom til sig selv igen og fortalte, athan havde været i
Slagsmaal med danske Venner, fordi en af dem i Spøg havde gemt hans Pi
stol. Pigen havde deltaget i Slagsmaalet.

Den 6. og 7.August afholdtes i København det Nazimøde af Oppositionsfolk,
som var tænkt afholdt i Rigsdagens Fællessal, men som nu fandt Sted under
andre og mere private Former, Det prægedes af Schalburgfolk, hvoriblandt
bemærkedes en Del notoriske Mordere. Forbryderforsamlingen lededes af
Dommer Junior, og Hovedtaler var KB Martinsen og Popp Madsen fra det dan
ske Justitsministerium. I Mødet deltog bl.a. den fra Kaj Munk Mordet
kendte Overbetjent Oderwald Lander fra Aarhus og hans Kollega, Kriminal
assistent Sandhøj, der som omtalt Side I blev skudt, da han kom hjem.

6 tyske Soldater har paa en Kirkegaard nær Direktør Sanders Lystgaard Ne—
dergaard paa Langeland begravet Liget af en amerikansk Flyver uden Cere
moniel af nogen Art. Præsten maatte ikke meevirke ved Begravelsen. Be
folkningen i Bøstrup har smykket Graven med Blomster, og der ses In
skriptioner som: Tak for din Daad”.

Madsen-Mygdals Svigersøn, Forpagter Bo Nørgaard, Steensgaard paa Lange
land, har ladet tyske Soldater invitere. De fik bl.a. at se, hvordan man
laver Pølser af nyslagtede Svin. Bo Nørgaard har været Folketingskandidat
for Venstre.

En kendt Nazist i Odder, Bagermester Skole har for 3.Gang faaet sine Ru
der knust.

Overbetjent Hessbøll, Assens, der regnes for Stikker, hyldedes forleden
paa sin. Fødselsdag af 150 tyske Soldater, der affyrede IEressalut ved hans
Bopæl i Thorøhuse. I Fødselsdagsmiddagen deltog Byens frygtsomme Politi
mester, Ewald.

To Redningsflaader drev om Morgenen 9/8 i Land ved Hundie Strand. Flaa—
derne stammede fra Damperen “Rikke”, der Natten til den 8. minesprængtes
ved Dragør paa Vej fra Danzig til Aarhus med Kul. Hele Mandskabet redde
des i Baadene, een var haardtsaaret, flere lettere saaret. Damperen var
paa 2500 Tons Dødvægt.

Tyskerne har forbudt al Roning i Esbjergomraadet og Hobugten.

Ogsaa Forlagsboghandler Bierberg blev anholdt i sit Sommerhus. Disse Til
flugtssteder er langtfra sikre. I Rungsted er anholdt Lokalredaktøren af
Hørsholm Avis, Axel Harries Jørgensen, som i sin Tid var interneret i
Horserød. Han har faaet tilsendt en Pakke illegale Blade, som han nu sig
tes for at have fordelt. Han har brændt den, da han frygtede Provokation.
Afsenderen var en Stikker

Kammerherre Barfoed er løsladt.

Kun til Orientering: Det konservative Folkepartis Hovedbestyrelse har af
lyst et Møde i Dag i København. Man frygter Nazi-Repressalier.

Den Bombe, som dræbte Købmand Knud Kofoed i Rønne, er, efter hvad Politi
et har oplyst, fabrikeret og anbragt af en 16 aarig Bydreng, Ib Hansen,
som havde pèrsonligt Udestaaende med Købmanden.

“Røsnæs”, som bombesprængtes i Odense, ejes af Rederiet 6 Februar 1943,
stiftet af den danske Stat. Korresponderende Rheder Dansk-Fransk. Sagen
behandles af dansk Politi.

Ritzaumeddelelsen om Begivenheden i Snekkersten Kro er et eklatant Bevis
paa tysk Fordrejelseskunst. Det staar fast, at Gestapo holdt Kroen besat
efter at have foretaget Anholdelser der, og at man nedskød de to Mænd for
øjnene af deres Ledsagersker og bagefter erklærede, at det drejede sig om
to farlige Sabotører med .0 Mord paa Samvittigheden. Nyhus Christoffersen
havde været eftersøgt af Gestapo i to Maaneder. Avismeddelelserne maa
tilsigte at give Folk det Indtryk, atdet er Mænd i tysk Tjeneste, som er
myrdet. I Radioen blev der iøvrigt sagt, at de to laa haardtsaaret eller
dræbt, da dansk Politi kom. Det strøg Censuren til Aviserne~

SIDSTE

Danske Sabotører har stoppet den tyske militære Trafik fra Nord ved
sprænge hele den nye Dæmning ved Daugaard nær Vejle i Luften i Nat.
ben, der maa have ligget inden i et Vandunderføringsrør, fremkaldte
5 Meter dybt og 30 Meter bredt Krater i Dæmningen. Skinnerne hænger
i Luften. Panserdivisionen fra Nordjylland forsinkes endnu et Døgn,
mindst.

Paa Vibevej i København har en nazistisk Brændselshandler faaetsit Kontor
afbrændt og sin Villa overmalet med Hagekors og Ordet “Nazist”. Ved Sil
keborg har en tysk Soldat røvet en Cykle fra en vejfarende, i Aarhus har
en tysk Matros røvet en Tegnebog. Han blev fanget.

VESTFRONTEN: De Allieredes hurtige Fremrykning mod Paris har ført til li
gefrem Panik blandt Tyskerne i Byen. Det svirrer med Rygter. Nogle vil
endog vide, at Panserkiler kun er 15 km fra Byen. Rygterne foraarsager
Masseflugt. Tyskere fra samtlige “Dienststellen” kaprer alt, hvad der kan
skaffes af Køtøjer, og flygter mod øst. Den franske Befolkning iagttager
tavst, men ikke altid passivt Tyskernes Jammer. Ved flere Lejligheder er
en Ladning nervøse Tyskere sendt af Sted med lodret Kurs ved Hjælp af en
Bombe. Den eneste, som i disse Dage er ankommet til Paris, er kuriøst nok
Laval, som siger, at det er hans Pligt at støtte Befolkningen ved sin
Nærværel se.

Overalt paa Fronten drager Tyskerne mod øst. Køretøjer bes1~glægges. End
og Oksekærrer ruller paa Vejene. Alle Flyvepladser mellem Løire og Seine
ødelægges. De tyske Jernbanefolk i dette Omraade sendes til Lorraine. Den
tyske Overkommando savner Underretning, alt er Forvirring. De enkelte Mi
litærafdelingerhandler paa eget Initiativ. I Normandiet lukker Knibtan
gen sig langsomt, men ubønhørligt om den eneste aktive tyske Front, ved
Vire og ved Mortain, hvor de tyske Styrker slides op. Der er kun 60 km
mellem Knibtangens Arme nu.

0STFRONTEN: For første Gang i umindelige Tider kan Tyskerne notere en
Fremgang paa østfronten. Marskal Models fanatiske Modstød ved østpreus
sens østgrænse med alt, som kan krybe og gaa, har ført til Erobringen af
en By. Russerne presser i Stedet mod østpreussens Sydgrænse for at afskæ
re Models Styrker. I Befæstningsarbejderne deltager Mænd, Kvinder og Børn
med primitive Redskaber, undertiden uden. Skanserne er som Dybbøls og har
ikke mange Muligheder for at modstaa moderne Krigsmidler. I Baltikum mær
ker Tyskerne Ammunitionsmangelen mere og mere.

at
Bom
et 4-
frit

158 159



12.August 1944 INFORMATION NR 248 VI NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 213.

HITLERKRISEN: Det viser sig, at det er Hitler selv, som har beordret 1
Mill-Mark udsat som Belønning for Paagribelsen af Dr Goerdeler. Man me
ner, det skyldes Harme over, at Goerdeler var udset til Rigskansler, alt
saa saa at sige Hitlers Efterfølger. Hitler er meget interesseret i Jag
ten paa Goerdeler og SS ObergruppenfUhrer Nebe, og har givet Ordre til,
at 40 Mand fra Sikkerhedspolitiet skal fortsatte det endeløse Arbejde med
at gennemlæse Tusinder af ægte og falske Stikkerbreve. Goerdeler formodes
at dække sig under Navnet Dr.Schwartz. To Mænd af dette Navn er blevet
arresteret og atter løsladt-den ene var Regierungsrat i Himmlers eget In
denri gsmi ni sten um. -

SYDFRONTEN:De polske Tropper ved Adriaterhavet er nu brudt igennem den
tyske Hovedkamplinie og har besat flere vigtige Byer og Stillinger. De
tyske Tropper i Oniraadet Nord for Firenae staar i permanent Beredskab.
Tyskerne venter her Generaloffensiv hvert Øjeblik. Deres Ængstelse staar
muligt i Forbindelse med Churchills Ankomst til Hovedkvarteret i Italien.

Deradvares indtrængende imod en Mand ved Navn Wendelboe Jørgensen, Kol
ding. Han fungerer som “Cellestikker~ i Vestre Fængsel, hvor det er hans
Opgave at vinde “Medfangers” Fortrolighed. ~ SLUT

l3.August 1944 INFORMATION NR 249
SÆRNUMMER

NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 214.

DE 11 DØDE FRA SHELLHUSETS KÆLDER.

1) Bogbinder Karl Berg—Sørensen, Benzonsvej 11, Kbhv, f. 1917, arresteret
af Gestapo i Slutningen af Maj Maaned.

2) Gunnar Dahl, Bopæl i København ukendt, f. 1917, anholdt mellem Jul og
Nytaar i Fjor.

3) Knud Gyldholm, Vanløse Alle 14, Kbhv., Gørtler, født i 1914, Fange i
Vestre Fængsel fra først i Juni.

4) Kontorassistent i ØK. Preben Hageliin, Jagtvej 25, Kbhv., født 1922,
Fange siden 19 Juni.

5) Kontorist i Ø K Aksel Jensen, Vesselsgade 8, Kbhv, født i 1919, an
holdt samme Dag som Gyldholm.

6) Jens Wulif Martens, stud polit., Frihedsvej 5, Kbhv, født i 1920, an
holdt Juleaftensdag i Fjor.

7) Fabriksarbejder Viggo Bering Mehl, Laurits Sørensensgade 28, født 1911
Fange siden Nytaar.

8) Student Erik Nymann, Borups Alle 131, født 1922. Bornholmer. Fange
samtidig med Hageliin.

9) Tjener Kaj Schiøtz, Horserødvej 18, Kbhv, født i 1921, fanget samme
Dag som Hagellin.

10) Kontorassistent i Ø K Eduard Sommer, Kongevejen i Lyngby, født 1922,
anholdt sammen med Hageliin.

11) stud vetr. Per Sonne, Høsterkøbsvej 12, hjemmehørende i Farsø. født
1921, anholdt samme Dag som Hageliin.

Disse unge Mænd, for Størstedelen K.U.ere, der sigtedes for Tilknytning
til Hjemmefronten, Beskyttelseskorps etc., blev om Natten den 8—9 ds.hen—
tet fra deres Celler i Vestre Fængsel ind til Shelihuset, hvor de i Kæl
deren mishandledes af danske og tyske Gestapofolk, som derefter dræbte
dem. Der affyredes Skudmod Ligene, for at det bagefterkunde paastaas, at
Fangerne var skudt paa Flugt. Det synes Planen at hævde, at de som sær
ligt farlige Fanger blev sendt over Land til Frøslevlejren, men at de et
Sted undervejs flygtede. Frihedsbevægelsen i Danmark kender Navne paa
Nazister, somhar set Ligene ligge i Shelihusets Kælder i Morgentimerne
den 9.ds.

Det skal sent glemmes i Danmark, at det danske Underigsministerium om Af
tenen den ll.August udsendte officielt Dementi, hvori det hed, at der
savnedes ethvert Grundlag for Meddelelse om, at 11 Mænd var skudt som
Gidsler i Shellhuset. Listen her kommer hverken Tyskerne eller det danske
Udenrigsministerium udenom. Skulde nogen nogensinde have troet paa en of
ficiel tysk Erklæring eller paa en officiel dansk, udstedt i Besættelses
tiden, bør han hermed lade sig overbevise om, at hverken tyske eller dan
ske Myndigheder i denne Tid taler sandt. Tyskerne taler mod bedre Viden
de, Danskerne i Mangel paa Viden. Fremtidig bør Underigsniinisteriet lade
Tyskerne om Dementier og Usandheder.

I en Garage i Vester Farimagsgade har man fundet Liget af en Marinevæg—
ter, der—øjensynligt for flere Dage siden- er dræbt ved Skud gennem det
ene Øje.

Tage Laursen, Dansvej 27, Hvidovre, er 11/8 om Natten bortført af fire
Mænd, hvoraf een i CB—Uniform. Han er ikke set .siden.
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Man maa, efter at Tyskerne i Dag har tilstillet Bladene en lang Erklæring i en speciel Information (249), afsendt Lørdag Aften som Søndagsbrev,
om Stikkermord, begaaet af Kriminalbetjent Nyhus Christoffersen, der gengaves Listen over de 11 Ofre fra Shellhuset. Det var dog ikke muligt
faldt ved Snekkersten Kro, regne med Repressalier og skarpe Forholdsreg- at faa den sendt til samtlige Abonnenter, og den gengives derfor i Brevet
ler overfor det danske Politi. SLUT. i Dag som selvstændig Side.

Tyskerne har meddelt de udenlandske Korrespondenter i Berlin, at man er
parat til at bringe et nyt Vaaben til Anvendelse, saasnart det i taktisk
Henseende gunstige Tidspunkt er inde. Det drejer sig, siger man, om et
helt nyt, hidtil absolut hemmeligt Kampmiddel, der vil kunne anvendes af
alle Værnemagtsafdelinger. Det ny Vaabens Virkninger er forskelligt fra
Robotbombens og er en speciel Hemmelighed. Virkningerne er uafhængige af
Afstandene. Ogsaa Skibe kan anvende det fly Vaaben - I tyske Kredse i Kø
benhavn forlyder det, at disse Meddelelser hentyder til de saakaldte
“Vereisungswaffen”, Kuldevaaben, om hvilke de Allierede allerede ved en
Del. Tyskerne skal have opfundet en Blanding af Kulsyre og visse Kemika—
her, som anvendes i Stedet for Sprængstoffer Bomber og Granater af alle
Kalibre. Ved Eksplosionen fremkaldes saa voldsom en Afkøling, at der paa
et begrænset Omraade opstaar dræbende Kulde. Naturligvis holder Virknin
gen sig kun nogle Sekunder i Atmosfæren, men det er nok, siger man. Der
imod skal Frostvirkningen i Jorden paa Nedslagsstedet kunde holde sig i
3 Døgn. Man har eksperimenteret med Bomber i Nordfinland med 11tilfreds-
stillende Resultat”. Kuldevirkningen fra en almindelig Granat breder.sig
til et Omraade, hvis Diameter er 7 Meter. I Tilfælde af Trommeild med
Kuldegranater skulde man kunne dræbe alt levende i et bestemt Omraade.
Begrebet Saarede bortfalder Rygtet vil vide, at Kuldestoffet, anvendt i
flyvende Bomber, dækker et Felt med 40 Meters Diameter. At Tyskerne har
eksperimenteret med dette Vaaben, er en Kendsgerning. Hvad det dur til i
Praksis, er en anden Sag.

Den 50 aarige Kørelærer H C Hansen, Allegade 23, Odense, Medlem af DNSAP
og stærkt mistænkt Stikker, blev Lørdag Eftermiddag skudt ned, da han kom
cyklende ad Alexandergade mod Albanigade. En ung Cyklist overhalede ham,
skød to Skud og fortsatte. Hansen stod af Cyklen og vaklede ind paa For
tovet. Cyklisten affyrede endnu to Skud, hvorefter den unge Mand vendte
og kørte forbi igen. Da Hansen rørte paa sig, skød han atter. Der affyre
des ialt 10 Skud, hvoraf de 6 ramte. Hansen døde paa Amtssygehuset. Der
er intet Spor.

Om Drabet paa den. 58 aarige Kriminalassistent Peder Ole Pedersen Sandhøj
foreligger nu Detailler. Han blev nedskudt Lørdag 8,05 udenfor sin Bopæl,
Herluf Trollesgade 51 i Aarhus, da han havde hentet sinMorgenavis i en
Kiosk. To unge Mænd med Cykler ventede udenfor Havelaagen. Sandhøj kom
gaaende, læsende i Avisen. De to første Skud var ikke dræbende, og Sand-
høj naaede Havehaagen. Her fik han det sidste Skud gennem Hovedet. Fru
Sandhøj, der havde været paa Indkøb, var øjenvidne. Nogle øjenvidner
flygtede, da Mændene beholdt Revolverne fremme. En Cyklehandler hørte en
Masse Tumult, men ingen Skud, og da han troede, der var Slagsmaal for
fulgte han de tb Mænd helt til Vesterbros Torv, hvor han raabte: Stop
dem En Reservepolitibetjent forsøgte, men maatte springe til Side. Til
si~dst skød en af Mændene Varselskud efter Forfølgeren, der saa opgav.
Mændene forsvandt mod . Sandhøj beskyldes bl.a. for at have angivet Poli
timester Hoeck. Paa Grund af sin Alder var han af Befolkningen i Aarhus
anset for ufarlig. Han har paa Grund af sin politiske Indstilling brudt
med sine voksne Sønner, der er i Politiet.
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Det hævdes fra Aarhus, at Oderwald.Lander, sine andre Misgerninger til
Trods, ikke bør sættes i Forbindelse med Kaj Munk-Mordet. Han skal kunne
bevise sit Alibi.

Fru Ment har de sidste Maaneder haft Sygeorlov fra KTAS og hævdes ikke at
have haft Aflytningschancer. Aflytning fra Telefondamernes Side er kun
teknisk mulig paa Mellembys og Noteringen.

Yderligere Oplysninger om Stabsofficiant Jørgensen ønskes. Hans Stikker-
virksomhed er draget i Tvivl.

Torsdag blev en Arbejdsmand Lundquist dræbt i Sct Jørgensgade i Kolding,
da han, som sad fangen paa Grund af Tyveri fra Tyskerne, forsøgte at
flygte paa Vej fra Hospital til Arrest. To andre løb samtidig, men blev
fanget straks. Lundquist, der sandsynligvis skulde føres til Tyskland i
nær Fremtid, dræbtes af et Skud i Nakken.

Popp Madsens og Martinsens “Rigsting” er indkaldt til nyt Møde 24. Sep-.
teniber.

Besætningen paa DFDSs “Koldinghus~ har været i meget skarpt tysk Forhør.
Den mistænkes for at have hjulpet Flygtninge paa en Rejse fra Aalborg til
København. Forhøret sættes i Forbindelse med Forchhanimervej-Sagen.

Den paa Forchhammervej saarede unge Mand, Christian, har det godt. Skude
ne har kun ramt ham i Benene.

Kopi af Skrivelse, fundet hos SS-Officer: “Waffen SS Anschriftenverzeich
nis der Kommandos in Ausland. Kommando Kopenha9en. FUhrer des Kommandos:
SS-Standartenoberjunker Bjørb Bjørnsson, Kopenhagen, A.F. Kriegersvej 3
bei Germanischer Leitstelle Kopenhagen. Anschrift: An SS-SturmbannfUhrer
Hermann Bielstein (3) Rostock Kaiser Friedrichstrasse 8. Grenzkomissariat
( Bei dieser Anschrift handelt es sich um eine Dechadresse. Es darf nicht
vermerkt werden, dass es sich um eine Sendung fUr Kopenhagen handelt).
Fernruf: Wehrrnachr Heeresvermitlung Kopenhagen 315.

Der •advares imod: 1) Preben Orla Schmidt-Rodian, f. 1926., Søn af afd.
Red.Aage Schmidt, som havde Forbindelser i Dagmarhus, Stedsøn af Kaptajn
Hansen, Schalburgkorpset. Bopæl Broholms Alle 13 c, Ordrup. Angav som E
1ev paa Lyngby Landbrugsskole KU-Formanden fra Herlev, Eivind Juhl—Mad
sen, som undslap. 2) A Iversen, ca 30 Aar, Bopæl Sct Kjeldsgade 33 St.,
Kbhv. Intet fast Erhverv. Omgaas Schalburgfolk, set i Schalburgbil, bl.a.
ved sit Bryllup. Der staar J Iversen paa hans Navneplade. 3) Erik Peder
Reholt, f. 24/8-21, Søn af afd. Inspektør Jens R., Moderen bor Fortunvej
20, Charl., Ordrup 6528. Har været Elev paa Lyngby Landbrugsskole 1942-
43. Opholdet betalt af Direktør Fritz Johansen, Ved Banen 5, Gentofte.
Har to Gange under Trusler prøvet at faa god Anbefaling. fra Skolen. Be
søgte den iført Schalburguniform. 4) Karl Munch Petersen, Vestbanegade 17
II, Aarti~us. Stikker. Arbejder p.t. i København. Har bl.a. henvendt sig
paa “Studentergaarden” for at sælge Vaaben og for at komme til Sverige.
5) Willy Poppelvig, Gertsvej 1, Amager, fhv Slagtersvend. Har været med
0.T. i Rusland og Randstaterne. Tjene mange Penge i Estland. Vaabentilla
delse. AktidPistol i højre Baglomme. Farlig. 6) Frk Neergaard, Kontorda
me i Dansk Fiskeindustri i Nørregade. Mistænktfor at have stukket Kaptajn
Nellemose og hans Medhjælper Wenck. 7) Ganske ung Mand ved Navn Møbius,
Thisted, Slægtning af den berygtede Stikker Møbius, der nu hviler paa

Thisted Kirkegaard med tysk Gravsten over sig. Møbius jun. medvirkede
forleden ved G’estapoarrestation af Boghandlermedhjælper Westh Hansen,
Ballebys Boghdl. Thisted.

Rehabiliteres: Ingeniør Bentzen, nævnt 25/7 i Forbindelse med Arbejder
hos Best. Har været Medhjælper hos Arkitekt Wanscher, men brød med ham,
da han opdagede hans nazistiske Indstilling.

Bohnstedt-Petersen har købt sig en Ejendom til 800,000 Kr i Aarhus.

Efter at de københavnske Blade har bragt Billeder af Stentoft, spisende
svenske Krebs, og af PipalukFreuchen, forlovet i Stockholm, er Censurreg
lerne for Fotos blevet skærpet. Censurreglerne for Landkort er ligeledes
skærpet. Man maa ikke paa Kort over Vestfronten kunne se Paris

I Struer arresterede Tyskerne forleden et Bybud og hans Hund, der havde
bidt flere tyske Soldater, hvoraf tre maatte paa Feltiazaret. Bybudet
sigtedes for at have dresseret Hunden til at bide Tyskere. Hanslap dog
med en Bøde paa 300 Kr, da Vidner forklarede, at Hunden ikke var dresse
ret, men havde Tyskerhadet i Blodet, idet det var en skotsk Terrier Ty
skerne henrettede Hunden ved Skydning.

Tyskerne har nu fordrevet alle Fiskere fra Dragør Natten til Tirsdag
arresteredes tre Mænd fra en Lynæskutter, som gik i Havn i Dragør. De
sigtes for at have haft Sprængstof. Ved Razzia Natten til Fredag arreste—
redes fire ganske unge Mennesker, Sønner af Rutebilchauffør Jensen, og en
Fisker, Kaj Lundquist, Broder til den tidligere arresterede Lundquist.
Der var Husundersøgelser flere Steder og Forespørgsler efter mange bort—
rejste Fiskere. De “overlevende” Dragørfiskere er staaet til Søs for at
fiske fra Bornholm i Sommer...Som bekendt er det Kommunalbestyrelsen og
Skattemyndighederne, der er Skyld i Gestapos Interresse for Dragør, idet
man ved at forhøje Fiskernes Indtægter med den Begrundelse, at de har
tjent paa Jødetransporter, henledte Gestapos Opmærksomhed paa Dragør.

Oplysninger ønskes om Journalist Thomas Rosenberg, Fyens Stiftstidende,
jødisk Flygtning i Sverige.

I Mangel paa Radiomanuskripter er den danske Statsradiofoni ~nu begyndt
at benytte Manuskripter, som er antaget for Aar og Dag siden. Mange For
fattere kommer i en skæv Stilling, naar gamle Manuskripeter nu anvendes.
Johannes Weltzer, der har brudt med Radioen, havde pr 29.August op mod
en Snes Manuskripter liggende, og de dukker nu op Tid efter anden.

Den i Herning arresterede Driftsleder hedder Hans Gunner Hannom, ikke
Hanung. Den Mand, som forleden saaredes af tysk Soldat i “Den blaa Ged”,
var Bogbinder A Ellebæk Petersen. Efter Episoden kørte en Bil skydende
gennem Gaden.

SÆRMELDING: Hans takker Ernst for Gaven. - Hilsen til Rudolf, Mathilde,
Erik, Otto, Adolf, Edvard, Georg og Niels-.

I Ani. af Johannes Lehmanns IEresords—Erklæring gengives her hans Genera
ha: Doktorgraden tysk. Afsløret to Gange som Plagiator, sidst i “Børsen”
1943. Har altid holdt sig tæt op af Folk, som betød noget-først H N An
dersen, saa Stauning, tilsidst Scavenius. Fornøjelsesraad hos Direktør
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Styhr under Selskaber for Tyskere. Har her holdt rørstrømske Taler om sin
“Studietid” i Tyskland. Har i sit Hjem haft Middage for Tyskervenner:
Scavenius, Styhr, Frederik Hegel, Red.Sv.Aa. Lund og Red.Ivar Egebjerg.
Benyttet tysk Indflydelse (von Knigge) til at opretholde Stilling hos B
& W, der vilde afskédige ham paa Grund af hans Upaalidelighed. Har paa
Forlag truet med Tyskerne.

Paa Grund af urigtige Beskyldninger i BT imod Landsholdsspilleren Walther
Christensen nægter kendte Sportsfolk at være i Stue med Bladets Redaktør,
Sportsjournalisten Harry Bendixen. Der er ingen Grund til at græde over
det. Men Sportsfolkene burde hellere have reageret, da Bendixen i sin Tid
slæbte sin Ven, den tyske Presseattache, Korrekturlæser Schroeder, med
ind paa de reserverede Pladser ved alle Sportsstævner, og da han korre—
sponderede til tyske Sportstidsskirfter. Nu er han forrygende engelskven—
lig, uden at det giver sig praktiske Udslag.

Det maa være pudsigt for Popp Madsen at tænke paa, at han i sin Tid i en
Kronik i Nationaltidende (1935) gav Bolden op i en stor Diskussion for og
imod Dødsstraffen. Poppen var for denne Straf, som han nu selv har gjort
sig skyldig til.

6/8 gennembankede 3 tyske Officerer i Struer en Maskinarbejder fra DSB.
De paastod, at han havde skubbet til den ene. Bagefter fik den Overfaldne
en Bøde paa 50 Kr.

Følgende Danskere her eller i Sverige er Venner med den farlige Spion Eb
ba Charlotte Jane Horney—Granberg: SS StandartenfTihrer, Redaktør Gilberts
Medhjælper: Fabrikant Jørgen Winkel, p.t. Stockholm (lever sammen med
hende), Journalist Tove Elias Nielsen, p.t. Stockholm (har boet sammen
med hende), Journalist Svend Aage Nielsen, Erling Christiansen paa det
danske Flygtningekontor, Politifuldmægtig Leifner ( har levet sammen med
hende),, Journalist, Spion og Stikker Viggo Jensen, Jorunalist ved STB
Willy Johansen, LRS Erik Reitzel Nielsen, Grosserer Yde-Poulsen, Gl Torv
6. Hun kender Red.Eskelund og Afdelingschef Hvass plus en Del andre Em
bedsmænd. Hun har samarbejdet med Frikorpsmand Nekko Glasval, København,
og har ogsaa truffet en Del Frihedskæmpere, gennem sin Forbindelse med
Winkel. Hendes væsentlige Arbejde er gjort i Tyskland. Hun var en Over
gang Elskerinde for Gesandt Schmidt og hjalp Gilbert med at faa Meissner
afsat som Presseattache i Danmark. Hun har her i Landet faaet 10 til 15
Personer anholdt af Gestapo, har jaget mange i Landflygtighed, er Skyld
i, at 2 er saaret, og rimeligvis ogsaa i Forchhammervej-Affæren. Hendes
Stikkerarbejde er kun Bibeskæftigelse. Den egentlige Indsats ligger paa
Spionagefeltet. Hun har bl.a. i Frankrig samarbejdet med den her i Landet
kendte Cirkusdirektør Houcke. Hendes Forbindelse med danske Flygtninge-
kredse, især med Leifer, er stadig en Trusel.

For en Ordens Skyld nævnes, at det naturligvis ikke er alle de her nævn
te, som er klar over, hvem Jane Granberg i Virkeligheden er.

Det blev alligevel ikke til Drab i Glostrup, de første Anmeldelser til
Politiet var overdrevne. Der blev skudt efter “Poul Nielsen”, men han
undgik sin Skæbne. Nielsen er identisk med Gestapomanden Poul Reinholdt
Edgar Hennig, der een Gang før har overlevet et Attentat.

• Oplysninger ønskes om Dykker Børge Jensen, Under Elmene 4, Kbhv 5, da
hans Navn er sat i Forbindelse med Snekkersten Kro-Drabene.

Tyske Soldater og Officerer, der rejser hjem paa Orlov, berøves ved Græn
sen deres Vaaben. Tyske Søfolk i danske Havne erklærer, at man kan vente
nyt Opgør mellem Hæren og “den brune Pest”.

Politiet i Aarhus traf 10/8 om Morgenen paa Gaden en 18 aarig Pige, som
hverken havde Legitimationskort eller andre Papirer. Hun var fulgt méd
tyske Soldater i et Troppetog fra Arden. De havde lovet hende en Uden
landsrejse, men da de havde moret sig tilstrækkeligt med hende i Toget,
satte de hende af i Aarhus.

Under Sabotagebranden i Ulfborg brændte foruden er Garage med en Rutebil,
3 andre Biler, en Motorcykle, et Maskinværksted og et Olielager ogsaa et
Tobakslager fra den sorte Børs, samlet af en OTMand. Der skal være fore
taget Anholdelser i Staby i Anledning af Sagen.

Politiassistent Kallestrup, Viborg, har modtaget Truselsbrev fra Randers
i Anledning af de uheldige Episoder i Plantagen ved Ans. Han stemples som
Stikker. Det er uberettiget. Ansvaret hviler paa Politimester Ewald, der
er nervøs i Forholdet til Tyskerne. Iøvrigt var der i første Omgang kun
en Feldgendarm med det danske Politi.

Tyskerne har i Viborg efter Attentaterne paa to Biler anholdt Isenkræm
merlørling Kaj Holst. Sandsynligheden taler for, at Attentaterne er for—
øvet af tyske Soldater.

SPECIELT: Nr 76. Numerforvekslingeri uforklarlig, De staar for 76 hos os.
Der var aabenbart byttet om paa Adresser, Dæknavnene var til en anden.
Heller ikke vi kender Meninger med Efterforskningen, derimod Manden og
Gruppen, der er 100 pCt allright. Hensigten muligt at hindre, at vigtige
Nyheder gaar til Spilde.

422: Forveksling mellem Person i Sverige og Person i dansk Provinsby
skuldesynes umulig. Nævnelse af Navnet vil kun skaffe Manden her Ubeha—
gel igheder.

37: Sagen gaar i Orden. Vedkommende vil faa Besked fra sin Ledelse.

Gengivet Referat af Løbeseddel fra Hjørring, uddelt under Dyrskuet, viser
sig at være et Falsum, for hvilket Ansvaret hviler paa Folk i Aalborg.
Den i den falske Løbeseddel nævnte Chr Sørensen Beith er god nok. Gruppen
i Hjørring har stort Medansvar ved ikke selv at have indsendt Referat og
ved ikke før at have berigtiget. Det synes at skyldes indre Intriger.

,~ Lederen af det danske Sikkerhedspoliti i Horsens, Kriminalbetjent Alfred
~‘ Mogensen, er blevet løsladt fra Aarhus. Han anholdtes i sin Tid sammen

med Pol itimestrene.

Formanden for KFUM i Horsens, den 60 aarige Lærer K C Tonnesen, anholdtes
10.8. sigtet for at have “hvislet” noget til en Pige, der fulgtes med ty
ske Soldater. Han løslodes efter kort Ophold paa Kasernen.

Damperen “Karen”, tilh.Progress er beskadiget under Luftangrebpaa Har—
burg. Ingen af Mandskabet kom noget til. Skibet ventes slæbt til dansk
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Havn.

Flere Fiskekuttere fra Skagen har maattet lægge op paa Grund af Olieman
gel. Der er ikke givet Tildeling siden Juni.

Jernbanesabotagen ved Tirsbæk paa D~nningen har bevirket store Forsinkel
ser. Passagerer sendes over Silkeborg, Post med Bil. Ogsaa Elektricitets
forsyningen kniber det med paa Grund af Sabotage mod Transformator i Sam
leskinnen ved Aabenraa.

Befæstningsanlægene ved Skanderborg har hidtilkostet 24.Millioner Kroner.
Til Sammenligning tjener, at Brandforsikringsummen for alle Bygninger i
Byen er 25.Mill.Kr.

Ukendte Mænd har i Nat holdt 3 Politibetjente op paa Amagerbrogade og rø
vet deres Pistoler.

Der har atter været Sabotagebrand hos Brændselshandleren Vibevej 6, Kbhv.
Man synes efterhaanden at benytte Revolver ved enhver Forn) for Henvendel
se her i Landet. I Gaar Formiddag blev Opsynsmanden i Østre Anlæg holdt
op, mens nogle Mænd laante en Pumpe, med hvilken man pumper Vand op af
Søerne...

Arbejderne ved Helsingør Skibsværft strejkede Lørdag som Protest mod 0-
verførselen af Fanger fra Horserødlejren og den Afspærring af Havnen, som
fandt Sted.

Tyske Soldater er afsløret som Gerningsmænd til Indbrud i Egeris Mølle
ved Troldhede. Værnemagten har betalt Erstatning. En tysk Officer har ved
Velling nær Ringkøbing krænket en 18 aarig Piges Blufærdighed. Han exhi
bitionerede paa aaben Gade.

MælkekondenSeringSfabriken i Hjørring er for tredje GangbeskadigetvedSa
botage. Driften blev dog ikke bragt til Standsning.

Ogsaa Jernbanelinjen Vejle-Brande er ramt af Sabotage. Der skete Natten
til l2.ds. tre Bombeeksplosioner.

De to Nazister, som prøvede at skyde Red.Gunnar Helweg Larsen, er ikke
set. Den ene af dem præsenterede sig som uJensenu. Der blev affyret 8
Skud mod Døren.

VESTFRONTEN: Et af Krigshistoriens største Nederlag truer Tyskerne i
Frankrig, hvis de ikke redder Størsteparten af deres Tropper ud gennem
Korridoren ved Falaise. Den tyske Ledelse indsaa Lørdag, at Stillingen i
Normandiet var uholdbar og gav Ordre til Tilbagetog. Infanteriet skal sø
ge at modstaa Englændernes Pres, mens Pansertropperne og Artilleriet red
des ud. De forreste af de flygtende Pansertropper har allerede passeret
Argentan, mens Infanteriet kæmpende skal retirere. Tilbagetoget foregaar
i største Forvirring-Troppekolonnerne bombes skaanselsløst af allierede
Luftstyrker. Brændende Biler ligger i Grøfterne. Luftwaffe viser sig o—
verhovedet ikke. Saarede maaefterlades. Proviant naar ikke mere frem.
Mange Tropper har ikke faaet Mad i tre Døgn og er helt udkørte. Flygtnin
ge samles i Orleans og dirigeres Øst paa. De allieredes Tavshed om, hvor
deres Pansertropper, som støder mod Paris, befinder sig, forvirrer Ty-

skerne, hvis eget Efterretningsvæsen er brudt sammen. Amerikansk Panser
opererer paa Kryds og Tværs i Omraadet mellem Chartres og Paris. For at
demonstrere, at de endnu er Herrer, arrangerede Tyskerne i Gaar en Propa
gandamarch af Tropper i fuld Udrustning af Boulevarderne i Paris, men
Rygterne svirrer værre end nogensinde. I Vichy er der Beton- og Pig
traadsstillinger i Gaderne, og ingen maa gaa mere end 5 km udenfor Byen.
En Sabotagebølge gaar over Midtfrankrig, hvor tyske Tropper kun findes
spredt. Selv Organisation Todtfolkene flygter nu fra Midt- og Sydfrank
rig. Efter Luftangrebene mod Rivieraen frygter man allieret Invasion fra
Syd, kombineret med Invasion ved Genua.

ØSTFRONTEN: I de sidste Dage har Russerne gentagne Gange sendt Fald
skærmstropper ned over Slovakiet, hvor de slutter sig til Partisanstyr
ker i Terrænet ved Hohe Tatra. Hlinkagarden har vist sig upaalidelig. Den
slovakiske Regering har bedt Berlin om tyske Tropper, men faar ingen. Paa
selve Fronten er Marskal Modis Offensiv med fjerderangs Tropper nu ramt
af Uheld. Paa flere Steder har Russerne uden nævneværdigt Opbud af Mand
skab kunnet kaste Offensiven tilbage. Ellers koncentrerer Russerne deres
Indsats i Randstaterne. Riga—Revalbanen er truet, Situationen for de in—
desluttede tyske Styrker nærmer sig Katastrofen. Brændstofbeholdningerne
er næsten udtømte, Panservognene ligger stille, og udmattede, lasede ty
ske Tropper fylder alle Veje. I Kønigsberg er Goebbels paa Spil. Han har
proklameret en Festspiluge paa Kønigsberg Operaen i Midten af November.
Alle Medlemmer af Grænsenødtjenesten faar Biletter. Østpreussens Befolk
ning skal fatte Tillid til, at Føreren kan standse Russernes Offensiv.

HITLERKRISEN: Endnu en Deltager i Fredskuppet er fundet. Det er General-
løjtnant Matski, der flygtede i Flyvemaskine til Schweiz, men styrtede
ned. Ukendt var han Patient paa Reservelazarettet i Hall ved Innsbruck.
Ved et Tilfælde blev han genkendt. Hamburger Fremdenblatt, der er i sin
.19O.Aargang, trues med Lukning, fordi dets politiske Medarbejder, Artil—
lerigeneral Lindemann, Efter Kuppet flygtede over til Russerne. Uroen i
Hæren varer ved. Iaa sent som i Forgaars forsøgte en ung Løjtnant at sky
de Kommandanten for Hærene paa Balkan, Feltmarskal von Weiss. Attentatet
mislykkedes, og den unge Officer begik Selvmord. Weiss er svore Hitler-
tilhænger, og var en af de første Kommandanter, der afgav Loyalitetser
klæring efter 2O.Juli.

DESERTØRER: Man forstaar i indviede tyske Kredse, at Gestapo regner med
et endog meget betydeligt Antal Desertører i selve Tyskland; Man anslaar,
at 23,000 tyske Desertører er skjult indenfor Rigets Grænser, hvor de har
gemt sig under Orlov. Hertil kommer et megetstort Antal i Østrig og Un

SLUT (Inf.249 bag paa dette Ark).
garn.
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DANMARKS FRIHEDSRAAD har i Morges udstedt følgende Proklamation til Kø
benhavns Befolkning:

STØT ARBEJDERNES PROTESTSTREJKE MOD GESTAPOMORDET PAA DE
11 UNGE DANSKE.

11 unge Danske blev i sidste Uge myrdet af Gestapo. Først i Dag - en Uge
efter Mordet-har Tyskerne haft Mod til at meddele Navnene paa de myrdede.
For at dække over deres Forbrydelse lader de Dagspressen meddele, at de
er skudt under Flugtforsøg.

Men dette er Usandhed

Sandheden er, atde unge Danske er myrdet med fuldt Over1æ~ vedSkud i
Nakken. — - — -

Nogle Medlemer af SS-StandartenfUhrer Bovensiepens Gestapo-Afdeling lod
i Desperation sidste Onsdag elleve tilfældige Fanger føre til Shell-Hu
sets Kældre, hvor de straks blev skudt ned. Ligene er set i Shellhusets
Kældre af et Øjenvidne umiddelbart efter Mordet.

I forstaaelig Harme over denne uhørte Voldsdaad har samtlige Arbejdere
paa B & Ws Virksomheder i København, paa Nordhavnsværftet og en Række an
dre, store industrielle Virksomheder i Dag, Tirsdag, vedtaget en

24 Timers Arbejdsnedlæggelse
og straks forladt Arbejdet.

DANMARKS FRIHEDSRAAD udtaler sin fulde Tilslutningtil denne Protestaktion
og opfordrer herved Københavns Befolkning til i saa vid Udstrækning som
muligt at støtte Arbejdernes Protestaktion. Stands Arbejdet, luk Kontorer
og Butikker, Restaurationer, Biografer og Teatre overalt, hvor den korte
Frist gør det gennemførligt.

Undgaa Demonstrationer. Bevar Roen og Værdigheden.

Genoptag Arbejdet Onsdag Morgen.

Ved en24 Timers Strejke skal vi mindes de myrdede og vise vore Under
trykkere vor Harme og vor Foragt. DANMARKS FRIHEDSRAAD

København den 15/8 1944

I Løbet af Formiddagstimerne bredte Strejken sig. Man regn~e med Butiks
lukning ved Middagstid. Tyskerne truede med at føre danske Fanger ud af
Landet. Militære Forholdsregler endnu ikke iagttaget. Fra Klokken ca 9.
kørte Gestapos smaa Opelbiler, de berygtede Mordbiler fra Folkestrejkens
Dage, atter i Københavns Gader.

Al Post til Bitten skal øjeblikkelig standses. De Abonnenter, som kender
den anden Adresse, kan benytte denm andre vil snarest faa en ny plus en
Reserveadresse. Der vil ogsaa blive givet Reserveadresse for “den anden”.

Gestapofolk trængte i Gaar Eftermiddag ind i et Kontor i øverste Etage i
Ejendommen Nytorv 5, hvor man overrumpiede en Mand og en ung Dame. Manden
identificeredes som Fuldmægtig Lagergreen, Berlingske Tidende, Kvinden i
dentificeredes ikke. I Forbindelse med disse Arrestationer anholdt Gesta
po, vistnok paa Kongens Nytorv, Kriminalmedarbejder ved Berlingske Aften
avis, Nørlund. Den unge Pige undveg fra Gestapo, efter at Forhørene var
paabegyndt i Shellhuset. Gestapo hævder, at Kontoret havde afløst Konto
ret paa Forchhammervej, og at det er tilsvarende, kompromitterende Mate
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riale, man har fundet. Man hævder videre, at man fandt den same Liste,
som paa Forchhammersvej, plus en ny med meget færre Navne og andre Numre.
Disse Personer fra den ny Liste eftersøges særligt stærkt, da man gaar ud
fra, at det er “de vigtigste”.

Advarslerne til alle paa Listerne fra Forchhammersvej gentages. Der maa
regnes med Razzia en af de nærmeste Dage. Denne Advarsel kan ikke tages
alvorligt nok. Iøvrigt bør der overalt udvises den største Forsigtighed.
Stol kun paa gamle, prøvede Medarbejdere Der er dygtige Stikkere paa
Færde, muligt Folk, man længe har næret Tillid til, Gestapo synes i Ny
torv—Sagen at have vidst fuld Besked forud. Den arresterede Fuldmægtig
Lagergreen blev iøvrigt for et Par Dage siden specielt visiteret og foto
graferet, da han skulde rejse til Bornholm. Den Mulighedni at Stikkerne
arbejder paa den anden Side Sundet kan absolut ikke afvises.

Mænd fra Gestapos Mordafdeling dræbte i Aftes BTs militære Medarbejder,
Kaptajn Herbert Zeemann, hvis militære Oversigter regnedes for de bedste,
der blev skrevet i Danmark under Krigen. Man fulgte Zeemann i Slangerup-
toget i Aftes til hans Hjem, Dannerslevvej 24, og her blev han skudt i
Baghovedet paa den mørke Villavej. Han var dræbt paa Stedet.

Rettelse til ovenstaaende Notits: Zeemann boede Lannerskevvej nær Bag
sværdfortet. Han var naaet ind i sin Lejlighed. 0,50 blev der ringet paa.
Han aabnede Døren paa Klem og blev skudt gennem Sprækken med 8 Skud. Mor—
det er angeligt begaaet i Stedet for det mislykkede Attentat paa Gunnar
Helweg Larsen, man skulde have en Pressemand.

Mod et Skræderfirnia Vesterbrogade 34 III er der i Nat forøvet Sabotage.
Vagtmandskabet overrunipledes. 27 Symaskiner knustes, og tyske Uniformer
og Uniformsklæde overhældtes med Saitsyre.

I Søborg Mose bag Bispebjerg Krematorium mødte en ukendt Mand i Aftes to
Schalburgfolk. Han bad dem om en Tændstik, muligt for at gøre et “legalt”
Indtryk. De vilde visitere ham, men han traadte tilbage, trak Pistol og
fyrede-den ene saaredes i Maven, den anden i det ene Laar. Manden undveg.

I Thisted er yderligere arresteret Kioskejer Ma Hansen og Journalist Johs
Abildgaard Jacobsen. De bevogtes i Dragsbæk af bl.a. Ejner Theodor Hanni
bal Gyrming, d 25.7.05 i Thisted.

En Del af de Plakater, som forleden vakte Opsigt blandt Tyskerne i Vi
borg, vides med Sikkerhed at være opklæbet af tyske Soldater. Nogle af
Mærkaterne bar Ordet Volksschädlinge med de to ss’er formet som SS-Runer.

Boghandler Seyfarth, Peter Bangsvej 97, Sysselleder for DNSAP i Frede
riksberg, har bestilt 23 Aargange af Rigsdagsaarbogen og en Fortegnelse
over alle Landets Præster. Han er paa Jagt over en Fortegnelse over alle
Politifolk.

Grevinde Moltke, Marienborg, har af Tyskerne modtaget et Beløb paa 30-
40,000 Kr for et Stykke Jord, der er beslaglagt til Flyveplads. Disse
Penge har Grevinden uddelt som Gratialer til sine Folk med den Begrundel
se, at hun har været paa Marienborg i 50 Aar

Ved Midnatstid ll,8.opstod Brand i Bøjden Bageri paa Horne Land, Sydfyn,
tilh.Bagermester J P Hansen. Bygningen brændte til Grunden. Maskiner, Ma
terialer ogca 30 Tdr ny Rug gik tabt. Branden er muligt paasat.

Anholdt: Ingeniør Henriksen, Platanvej 6.

Der bør udvises Forsigtighed overfor den løsladte Kriminalbetjent Ernst
Jørgensen, Odense, da han ganske givet er under Observation. Gør det i
det hele taget til en Regel at afbryde Forbindelsen med alle, som løsla—
des, da Gestapo altid i nogen Tid følger deres Færden og de derfor uden
egen Skyld kan bringe andre i Fortræd.

GESTAPO i Kolding har anholdt Fru Karen Karoline Jensen, der sigtes for
at have prøvet paa at komme i Forbindelse med sin Søn, som sidder fanget.

Forud for den forleden omtalte Bilforfølgelse i Frederiksberg Alle -dansk
Politibil med Tyskere paa Trinbrædtet —gik en Episode udfor Tennishallen
ved Pilealleen. Cyklisten kom her kørende i jævnt Tempo. En civil Mand
inde paa Fortovet skød to Skud efter ham, og da han ikke ramte, kylede
han i Raseri sin Revolver efter Cyklisten. Den ramte heller ikke Som be
kendt lykkedes det Cyklisten at undslippe.

25: Den ironiske Tone agter vi ikke at ændre. Ironi er et godt dansk Vaa
ben, og et vist Humør er nødvendigt-en vis haardkogthed, om De vil—hvis
man skal holde den gaaende

I en Karussel, “Danmarks hurgtigste Swingkarussel” blev en Dame forleden
Aften syg. Episoden indtraf under Karussellens Besøg i Viborg. Søsygen
gik haardt ud over to Pansergrenaderer, som var Tilskuere. “Attentatet”,
der var meget ubehageligt for Tyskerne, vakte de omkringstaaendes Jubel.

Gestapo udnytter Offentlighedens Kendskab til Mordene i Shellhusets Kæl
der under Forhørene. Man har i de sidste Dage truet flere Arrestanter
med, at de kunde “komme med nedenunder”, hvis de ikke makkede Ret. Man
plejer at forelægge Fanger meget detaillerede Rapporter om, at de Klokken
det og det var et bestemt Sted sammen med den og den - oftest rent Op
spind, der skal give Fangen Indtryk af, at han har været skygget længe.
Selv Fanger, som i Virkeligheden skal løslades, følges unde~’tiden ned ad
Trappen med Maskinpistol i Ryggen, saa de tror, deres sidste Time er kom
met. Man skal ikke lade sig forbløffe

NORGE: De tyske Myndigheder har udlovet en Dusør paa 200,000 Kr for Op
lysninger, der fører til Paagribelsen af Røvere, der har stjaalet 5pCt af
de Rationeringskort, som skulde uddeles for de næste 3 Maaneder. Rigskom
rnissæren har som Hævn forordnet: De Tab af Madvarer, der er opstaaet ved
Forbrydelsen, skal opvejes ved tilsvarende Indskrærikninger i de følgende
tre Maaneder. Udlevering af Tobaks- og Alkoholrationerne standses for tre
Maaneder. Kun Indehavere af Arbejdskort og Folk, som har Tillægskort paa
Brød eller Kød, rammes ikke af disse Indskrænkninger.

.VESTFRONTEN: Det er nu lykkedes Kluge at faa 2 Panserdivisioner og
Resterne af 3die Faldskærmsjægerdivision ud af Fælden i Normandiet i mere
eller mindre reduceret Stand. Tilbage i Fælden staar 11 Infanteri—Divi—
sioner: 84.85.89.27l.277.326.33l.353.,363., og 708.Div. Det er meget
tvivlsomt, om det vil lykkes at faa disse Styrker, op mod 150,000 Mand,
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ud af Fælden, da de maa kæmpe sig tilbage under et enestaaende Pres og
kun har Benene som Transportmidler. Vejen gennem Falaise er den eneste,
der er fri. Falaise ligger ustandseligt under allieret Artilleri og~Boni
beangreb. Foran Byen gaar Motorkolonnerne Holdtog hviler ud, saa godt det
lader sig gøre, og derefter gaar det gennem Falaise i et Helvedestempo i
Forsøg åaa at køre fra Granaterne og Bomberne. Landevejene maa ustandse
ligt ryddes, og der ligger hele Volde af splintrede Panservogne, Lastbi
ler og Kanoner og Udrustning langs Grøfterne. Alle de Tropper, man faar
uskadte fra det store Tilbagetog, sættes ind Nord og Øst for Argentan for
for enhver Pris at standse den amerikanske Fremrykning, der truer med at
lukke Fælden om de 11 Divisioner. Amerikanerne er allerede naaet saa
langt som til Gacé,godt 20 km Nordøst for Argentan. Ved Seinen er store
Styrker Pionerer og OT Folk Dag og Nat beskæftiget med at bygge interinli
stiske Broer og Færger for de først ankommende Rester af de to Panserdi
visioner fra Normandiet. De skal for enhver Pris over paa Flodens anden
Bred, men allierede Flyvere ødelægger om Dagen, hvad Pionererne har byg
get om Natten. Længere østpaa er Tyskerne i Gang med i febrilsk Tempo at
bygge en ny “Opfangestilling” langs Marne og Aisne. Først langs denne Li
nie mener Kluge, at der skulde være Mulighed for at standse de Allieredes
Gennembrud. De lokale Myndigheder i Paris har af Tyskerne faaet Besked
paa, at man har i Sinde at forsvare Paris Hus for IIus. Der er betydelig
Uro i Byen. Der er slaaet Politikordoner omkring flere store Arbejder—
kvarterer, hvor Maqui-Styrkerne er begyndt at røre paa sig.

ØSTFRONTEN: For et Par Dage siden erklærede Feldmarskal Modl: Østprøjsen
er sikret Det var dengang, hans “Feberoffensiv” kunde gøre visse Frem
skridt. Nu har Russerne tilintetgjort ethvert tysk Haab om at kunne holde
Østprøjsen. Byen og Fæstningen Osowjec ved Østprøjsens Sydgrænse er ble
vet erobret ved et pludseligt Fremstød, som truer med at gøre alle Fæst
ningsarbejderne i Bobredalen helt værdiløse. I Virkeligheden trues hele
Østprøjsen ved dette Fremstød. I Randstaterne trænger den russiske Kile
mellem den 16. og den 18. tyske Armésig nu frem mod Jernbaneknudepunktet
Valga paa den lettisk-estniske Grænse. Tages Byen, er Katastrofen for
“Heeres~gruppe Nord” fuldkommen. Russerne har lagt Miner i Weichsel syd
paa, hvor de har overskredet Floden. Minerne driver med Strømmen og laver
stor Ravage paa Strækningen fra flere Hundrede km sydfor Danzig ud til
Østersøen. Særlige Styrker er sat ind for at søge efter disse Drivminer,
men der kommer stadigt nye. I en Artikel i “Angriff” skrevet af Dr.Ley,
forkyndes, at 10,000 af de 1,7 Millioner krigsuskiggede Partifolk er sat
ind i Østprøjsen ved Befæstningsarbejderne. De holder Opsigt med de andre
og opildner dem til at bestille noget....

SS OG HÆREN: Udnævnelsen af SS GruppenfUhrer Jungclaus til Chef for Hæren
i Belgien-Nordfrankrig har vakt stor Opsigt i tyske Kredse. Kun fire Uger
efter General Fa~kenhausens “Afgang” erstatter man ham nu med en SS Mand.
Jungclaus var høhere SS u.Chef der Polizei i Belgien-Nordfrankrig, samme
Stilling som Pancke har i Danmark, og man regner med, at en Del af disse
højere SS— og Politichefer vil faa Kommandoer i Hæren. Udviklingen er et
Symptom paa, at Hitler og Himmler anser Officerskorpset for upaalideligt.
Jungclaus er Himmlers personlige Ven.

SIDSTE FRA FRANKRIG: Der er givet Ordre til, at Marseille skal rømmes for
Civilbefolkningen. Kun Franskmænd, som er beskæftiget med Værnemagtsar
bejde og Personer med specielt Ausweis maa blive tilbage.

PARTISANER I ØSTRIG: Myndighederne i Donau Altengauen, Nazibetegnelse for
det, som engang var Østrig, er foruroligede af Partisan—Operationer. I
Gau K~rnten kørte et brændende Godstog ind paa en Station i Nærheden af
Klagenfurt. Det var sat i Brand af Partisaner, mens det kørte paa Linjen.
I Byen Villachs Omegn er adskillige Partifolk blevet skudt ned bagfra.
Man regner med, at Partisangrupperne bestaar af deserterede Soldater.

MINDESKRIFT FRA 20 JULI: Fra Haand til Haand cirkulerer i disse Dage i
hele Tyskland et anonymt, illegalt Mindeskrift over den 2O.Julis Faldne.
Hitler opfordres til at træde tilbage for at redde Tyskland, hans militæ
re Fejltagelser opremses, ogder bringes en Analyse af Grundene til, at
Tyskland maa tage Krigen i Løbet af de kommende Maaneder. Især fremhæves,
at Brændstofreserverne kun slaar til til Udgangen af September. Skriftet
er uhyre udbredt og skriv s af i stor Stil.

TYSK BANK I VANSKELIGHEDER: Der har i længere Tid gaaet Rygter om, at
Bank der deutschen Arbeit var i Vanskeligheder. Der har været Masseud
træk, idet Folk vidste, at Banken havde anbragt Størstedelen af sine Ak
tiver i Foretagender under Partiledelse i Generalgouvernementet og de øv
rige Østomraader. Banken har dementeret alle Rygter. Det viser sig, at
dens Økonomi er reddet ved et Kænipeindskud fra Reichsbank.

LUFTKRIGEN: Under Luftangreb paa Pirmasens i Bayern 9.8 gik 65,000 Par
Soldaterstøvler, bestemt for Hæren i Italien, op i Luer. 100 Smaasko.mage—
re, der ved Totalmobiliseringen var blevet tvunget til at opgive deres
Virksomhed, omkom i den bombede Skotøjsfabrik.

Strejkeparolen følges overalt i København. Butik efter Butik lukkes, Ar
bejderne har forladt næsten alle Virksomheder. Sporvognene kører endnu og
forsøges ikke standset. Etaternes Folk arbejder, og Telefonen fungerer,
men der er enorme Forsinkelser. Der udkommer ingen Eftermiddagsblade i
København i Dag. Der var endnu henunder Middag ikke kommet til Urolighe
der, og der gøres alt for at gennemføre Demonstrationen som regulær Ar—
bejdsnedlæggelse og intet andet. Sporvejenes Arbejdere nedlagde Arbejdet
i Formiddag.

Der er i Formiddag paa Charlottenlund Station forøvet Attentatfbrsøg mod
Kaptajn Poul Sommer, Lederen af detforhadte sorte Korps. Gerningsmænde
ne, der havde skjult sig bag en Stensætning, afventede Sommers Ankomst i
Bil og skød saa. Han slap med et Strejfskud i Kinden. Man maa regne med
de alvorligste Repressalier. Strejken vil give Somers sorte Folk rig An
ledning til Mord.

Krenchel benytter Postbox 108. Man kan skrive til den efter hans Propa
gandaniateriale. Gør det - Brændselssæsonen staar jo snart for Døren, og
det er rart at kunne kontrollere, hvor Materialet bliver af.

SPECIELT: Meddelelse til Nr 349: Afverit Besøg i nær Fremtid. Nr 426: De
vil i nær Fremtid faa Besøg. Samme Mand som sidst.

En Del Provinsabonnenter vil iøvrigt i den kommende Tid faa Besøg. Manden
fortæller Dem, hvilket Numer, De har hos os. Han giver Dem en ny Adresse,
gennem hvilken De kan opnaa Forbindelse med os.

En Del Abonnenter fortæller os glædestraalende, at de kan skaffe os nye.
Vi er ikke interesseret i flere. Inf.NN er beregnet for en snæver Kreds,
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ikke for Offentligheden, selvom man selvsagt gerne~maa benytte vort Stof.
Vi tager kun nye Abonnenter, hvis nyttig Anvendelse af Stoffet dokumente
res. De Privatpersoner, vi ønsker at orientere, mener vi allerede at have
fundet.

Stiig Höök ( Bux) har bragt en ny, ond Tegning om Tyskerne og Danmark.
Man ser Døden og Himmler i Samtale paa en Flyveplads. Døden siger: Rejs
selv, Hr Himmler, mig er Danskerne ikke bange for....

HG Wells har i sine samlede Memoirer, som lige er udkommet, taget til Or
de imod Tanken om at lade Hitler henrette. Welis mener, at han derved vil
blive omgivet af en Martyrglorie. I Stedettilraades det at anbringe ham
paa et ikke for luxuriøst Asyl for Kriminaipsykopater-og derpaa glemme
hans Eksistens.

Det er nu nok lettere sagt end gjort. En Karriere som Hitlers synes kun
at kunne ende med Eksplosion. At han stadigt er levende er imidlertid ef
ter vor private Mening et Held, og vi ønsker ham et godt Helbred, til Ne
derlaget er en Kendsgerning. For at undgaa en tysk Myte eller en ny Reli
gion bør det være Hitler, der taber Krigen og ikke et Tyskland uden Hit
ler SLUT.

I

Den 24 Timers Demonstrationsstrejke i København gennemførtes med Glans.
Arbejdet nedl agdes overalt, efterhaanden som Fri hedsraadets Opfordring
naaede ud i Byen, og det genoptoges i Morges, saaledes som Raadet havde
opfordret til. At afgrænse en Arbejdsnedlæggelse i en Millionby til nøj
agtigt 24 Timer er en vanskeligere Opgave end at begynde Strejken. Da Ty
skerne opdagede, at Strejken var en Kendsgerning, lagde de bogstavelig
talt ingen Hindringer i Vejen for Uddelinger af Frihedsraadets Løbesed
ler, idet de maa have ræssoneret, at det var den eneste Mulighed for at
begrænse Strejketiden at lade Folk faa at vide, hvornaar man skulde gaa
i Arbejde igen. Sporvognene blev ved at køre, og det var det eneste Ud
slag af normalt Liv i Byen hele Dagen igennem. Etaterne arbejdede videre,
Telefonen fungerede, Posten blev bragt ud, og Levnedsmiddelforretningerne
solgte ud, før de lukkede, saaledes at Strejken ikke virkede generende.
Den blev nøjagtigt, hvad den skulde være: en magtfuld Demonstration af,
at hele Produktionsapparatet kan sættes i Staa, naar der gives Ordre til
det. Tyskerne bør faa visse Betænkeligheder ved at fortsætte deres Ter
ror. Hver tabt Arbejdstime kan paa Krigens nuværende Stadium forkorte den
med Minutter, hver tabt Arbejdsdag med Timer.

Produktionsstandsningen var bogstavelig talt total. Ingen større Virksom
heder udover de offentlige Værker arbej~dede i Gaar. Kontorerne lukkede,
Butikerne lukkede. Endog Ministerierne strejkede. Bedre Bevis for, at det
ikke er kommunistiske Optøjer - som Hr Høyer forklarede Lytterne i Aftes
- kan man vist knap forlange. Saasnart man i de ministerielle Kontorer

hen under Middag havde modtaget Frihedsraadets Opfordring, samledes man
til korte Drøftelser, der overalt, undtagen i Udenrigsministeriet, førte
til, at man med stor Majoritet vedtog at følge Opfordringen. De forsigti
ge og uforstaaende Embedsmænd fejedes til Side. Den sidste Gang, de har
faaet Overtaget, var, da de hindrede en planlagt Arbejdsnedlæggelse i Mi
nisterierne i Anledning af Mordet paa Kaj Munk. Først gik Personalet i
Statistisk Departement, Finansministeriets Lønningskontor og Sekretariat,
Arbejds- og Socialministeriet. Derpaa fulgte Undervisnings- og Indenrigs
ministeriet, Landbrugs-Justits- og Handelsministeriet. Ved 14 Tiden for
lod baade Tjenestemænd og Kontorpersonale i store Skarer den røde Byg
ning. Kun Departementschefer, de fleste Kontorchefer og enkelte Vagter
blev tilbage.

Stormagasinerne lukkede, og Magasin tog Opfordringen til 24~Timer saa
bogstaveligt, at man først genaabner i Dag Kl 13. Biografe~og Teatre af
lyste overalt. Restaurationerne lukkede, og i Aftes Kl 19 blev Tivolis
Porte lukket til. Der var i Gaar i København ingen Forlystelser af nogen
Art.

Dansk Politi opretholdt uden mindste Vanskelighed Ro og Orden Dagen igen
nem. Var der for store Opløb om Løbesedler, kørte en Patrouillevogn tu
dende gennem Menneskemængden, som derefter spredtes. Først efter Mørkets
Frembrud kom det til enkelte Episoder paa Vesterbro. Beboerne i Istedgade
og det yderste Vesterbro var utilfredse med, at Sporvognene kørte, og
ungdommelige Elementer søgte at standse dem. Der blev stillet Skarnbøtter
ud paa Skinnerne, og nogle Steder kobledes Bivognene fra. Det kom til
Standsninger, og i en Periode dirigeredes Sporvognstrafiken udenom disse
Gader, d.v.s. ad Gi Kongevej. Det skete dog først kørt før Lukketid og
voldte ikke større Gene.

Tyskerne holdt sig for en stor Del hjemme. Mordbilerne var stillet i Ga
rage, tydeligt nok efter højere Ordre. Kun i Istedgade kom det til spredt
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Skydning, og en 14 aarig Dreng saaredes i den ene Arm. Han var det eneste
Offer for en Millionbys Proteststrejke mod Besættelsesmagten En faretru
ende Situation opstod, da et Detachement paa 15 tyske Soldater ved 22 Ti
den besatte Vesterbros Torv-Dansk Politi tilkaldte Gernersgadevagten, der
rykkede imod Soldaterne~ Vagtlederen bogstavelig talt skældte Militæret
ud og antydede, at man provokerede Detachementets Chef, en Gefreiter,
undskyldte sig med, at han handlede efter Ordre. Vagtlederen gik til én
Telefon, og kort efter forsvandt Soldaterne. Tyskerne ønskede ikke at
træde .Løven paa Halen... .man har simpelthen ikke Soldater til en militær
Besættelse af København. Soldaterne paa Torvet naaede at affyre enkelte
Skud i Luften, men skød ikke paa Folk.

Uden Forbindelse med Strejken er i Gaar indtruffet en Del Episoder i Kø
benhavn. I Aftes saaredes under endnu uopkiarede Omstændigheder en tysk
Soldat af et Skud i Opgangen Kastrupvej 167. Udfor Lykkesholms Alle 2 A
sprængtes en dansk Personbil, A 20,490 i Luften. Den tilhører Kørelærer
Robert Olsen, Gl Kongevej 88.. .nærmere Forklaring dermed overflødig.

To ukendte Mænd trængte i Nat indtil den 64 aarige Harald Georg Morten
sen og hans Hustru Anna Viktoria, Holmbladsgade 94 paa Amager. De dræbte
Mortensen med flere Revolverskud og saarede hans Hustru i Armen. Dansk
Politi kom saa hurtigt til Stede, at det kom i Ildkamp med Drabsmændene,
som undveg. Ingen Politifolk saaredes. Ægteparret tilhørte DNSAP, og der
foreligger i Øjeblikket ikke andre Oplysninger.

Det er ved Vidneforklaring oplyst, at de Mænd, som ved Charlottenlund St
beskød Poul Sommers Bil og saaredes ham med Strejfskud, har ligget paa
Lur samme Sted flere Dage.

Da Direktør Thygesen, Ahlmanns Alle 18, Hellerup, i Aftes gik Tur udenfor
sit Hus, blev der skudt efter ham. Han naaede ind gennem sin Entredør u
den at være ramt.

Fire bevæbnede Mænd trængte i Aftes ind til Bock, Østergade 26. De røvede
fra Vagten tre Tromlepistoler. Under det sidste Forsøg paa Vaabenrøveri
i samme Firma dræbtes som bekendt Firmaets Chef, der var Stikker og havde
tyske Papirer.

Tage Møller Laursen, Dansvej 27 i Hvidovre, som Fredag Morgen Kl 4 blev
afhentet i sit Hjem af ukendte Mænd, befinder sig nu i en Lejr i Sverige.
Han blev tvunget til at forlade Landet Laursen har været Bud hos Fru
Christensen, Købmandsforretningen paa Hjørnet af Brostykkevej og Hvidov
revej, en farlig Stikker. Under Afhøring før Afsendelsen til Sverige har
Laursen givet vigtige Oplysninger. Han hævder at have medvirket i Stik
kervirksomhed under Tvang og Trusler.

I Gaar har ukendte Mænd bortført Montør Viggo Holmen, Guldbergagade94
St. Afhentningen skete Kl 11,30, men anmeldtes først af en af Holmens
Venner, som er Øjenvidne, Klokken 21. Han havde troet, at Holmen snart
kom tilbage. Det havde Mændene sagt. Af de fire Mænd talte den ene Tysk.
Holmen er Medlem af socialdemokratisk Vælgerforening.

Radiofabriken Amerikavej 4 blev i Nat overfaldet af 5 bevæbnede Mænd, der
fra Vagten røvede et Maskingevær og flere Pistoler.

l4.ds. opdagede en Banevagt ved Bollerslev i Sønderjylland, at en Skinne
var skruet løs. Togafsporingen var afværget, fordi Lokomotivet ~or et
Tog, som skulde have passeret Stedet, var brudt ned i Røde Kro.

Paa Præstegaarden i Ringkøbing er med Tjære malet Ordet Landsforræder,
flankeret af to Hagekors.

En Mand, der 12.ds blev truet af to Schalburgfolk, afværgede Overfald ved
at invitere dem paa en Genstand i “Det grønne Øje” i Kbhv, hvorefter han
rekvirerede Politiet. Schalburgmændene anede dog Uraad og forsvandt.

Krisepolitiet har i Kbhv anholdt en Mejerist, som solgte Cigaretpapir. Da
han havde tyske Papirer, niaatte man aflevere ham til Tyskerne.

Sabotagevagterne paa Vestre og østre Elektricitetsværk har de sidste Næt
ter affyret Skud mod ukendte Mænd, som trængte ind. Den ene af Episoder
ne gav Anledning til, at Tivoli blev gennemsøgt, da man frygtede for, at
der skulde ske ny Schalburgtage. En mystisk Bil var set holdende udenfor
Vestre Elektricitetsværk ( ved Tietgensgades Postkontor)~ Intet fundet.

En tysk Marine-Kaptajnløjtnant gik i Forgaars Aftes amok i Sdr Frihavns
gade, hvor han løb omkring vildt skydende. Antagelig Nervesammenbrud i
Forbindelse med Beruselse. Han førtes ombord paa sit Skib ved Politiets
Hjælp.

Tyske Soldater fra Vognmandsmarkens Kaserne gaar i Morgentimerne paa An
dejagt i Parken ved Terrænet.

l3.ds. skete en ufarlig Eksplosion under en Linje 16 Sporvogn paa Bispe
bjerg.

Dansk Politi har maattet fjerne tyske, antinazistiske Plakater, som var
opklæbet paa Strækningen Brønshøj Torv-Husum.

Tyske Marinesoldater var i Forgaars Aftes i indbyrdes Slagsmaal i Ejen
dommen Ny Adelgade 8. Det gik paa Bajonetterne løs. Gernersgadevagten
skilte Kamphanerne og bragte en Del af dem til Kastellet. Der var kun
lettere saarede mellem dem.

Der er 12.ds. sket forskellig ødelæggelse af dansk Materiel i Holbæk. I
det danske Militærs Depot ved Bredtved er 19 Lærredsskiver flænget, og i
et Oplagsskur nær Jernbaneterrænet er Elementkasser til Arbejdsministeri
et beskadiget ved Ildløs. Det sidste er rimeligvis Sabotage, idet Rygtet
gik, at Elementkasserne var Værnemagtens.

De tyske Myndigheder har meddelt, at der i Anledning af Flytningen fra
Horserød til Frøslev ikke kan aflægges Besøg hos Fanger eller sendes Pak
ker og Breve til dem før efter 25.ds.

Brændselsharidler Rasmussen, Vibevej, har det mindre, rart. Som bekendt har
der to Gange været Ildløs hos ham, og der er malet Hagekors paa hans Hus
og knust .Ruder. Nu har han meddelt Politiet, at der forud for sidste Ild-
løs gik en Tèlefonopringning. En Mandsstemme sagde, at der var sket det
og det, og at det nu vilde brænde - og derefter vilde Rasmussen blive
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skudt i næste Uge- Politipatrouiller tilsaa derefter regelmæssigt Huset.
Alligevel udbrød Branden.

Under Generalstrejken (altsaa ikke den i Gaar)~ holdt Tyskerne som bekendt
Raadhusets Hovedtrappe besat. Raadhusforvalter Kaarøe benyttede Lejlighe
den til at vise den tyske Officer og en Feidmadras rundt paa Raadhuset.
Turi st-Servi ce

Edvard Larsen, Odins Tværgade 3.St th og Jørgensen, Odins Tværgade 5 St
tc. modtager Besøg af Tyskere og morer sig med at staa i Vinduet og tage
Ladegreb paa deres Pistoler, naar Folk gaar forbi. De har angivet Fru
Larsen, samme Gade, Nr 5 St.th., fordi hun skal have fremsat nedsættende
Bemærkninger om Tyskerne. Gestapo har været efter hende to Gange, men ik
ke truffet hende.

Statsradiofonien kommer sig. I Morges spillede man to Gange den engelske
March “Knightsbridge” paa Grammofon-baade før og efter Morgengymnastiken.
Det kvikker.

Schalburgkorpsets Chef, K B Martinsen, ankommer i Dag til København fra

For en Sikkerheds Skyld gentages det, at al Post til Bitten skal stand
ses.

OTTE TYSKE OFFICERER, som er Krigsfanger i Rusland, har nu sluttet sig
til den tyske Officersgruppe, som fra Moskva søger at paavirke Værnemag
ten til at opgive Kampen. Disse Officerer taler bl.a. i Højttalere fra de
russiske Linjer til de tyske Soldater og i Radioen til den tyske Hjemme—
front. Tilslutningen eren umiddelbar Følge af, at Hitler lod tyske Offi
cerer hænge. Blandt de otte Officerer er selveste Stalingrads Forsvarer.
Feltmarksal Paulus, Generalløjtnant Conradi, Chefen for Divisionen “Feld
herrenhalle”, General von Steinkeller, General Hitter og Cheferne for den
23., 57. og 97 Div-. At høre Stalingrads Forsvarer i russisk Radio maa
gøre et vist Indtryk paa Tyskerne.

ØSTFRONTEN: Feitmarksal Modl har kaldt de sidst opstampede Reserver til
Sydfronten, hvor Situationen er ved at blive yderst farlig for Tyskerne.
Der skal nu bygges en Fæstningslinje i Polen omtrent i lige Linje fra
Danzig mod Syd. Hvor utroligt haarde, Forholdene er for den tyske Befolk
ning, viser dette Eksempel: En ung Kvinde maatte føde sit Barn i en Korn
mark ved de Skanser, hun var med til at grave.

VON PAPEN. Paa Grund af sin “Straalende Indsats” under Forhandlingerne
med Tyrkiet er von Papen, Tysklands tidligere Ambassadør i Ankara, af Fø
reren personligt blevet forlenet med Ridderkorset med Sværd. Udenrigsmi
nisteren havde indstillet ham.

ZARAH LEANDER. I den nærmeste Fremtid vil alle Film og Grammofonplader
med Zarah Leander forsvindefra det tyske Marked, fordi Stjernen, hvis
store Fødder er blevet iskolde, har ladet sig engagere af Karl Gerhardt,
der dog antagelig maa skille sig af med hende igen, fordi Svenskerne ikke
vil se hende. Forbud mod Zarahs Plader og Films vil være højst ubehage
ligt for Hr. Goebbels personlig, idet han er Hovedaktionær baade i UFA og
i Telefunken, der fremstiller Pladerne.

55 DANSKE FLYVERE kæmper i de norske Jægereskadriller, der har været med
i Krigen mod Tyskland lige siden, Eksilregeringen slog sig ned i England.

VEST-OG SYDFRONTEN. Den ny, allierede Invasion i Sydfrankrig skrider godt
frem. Der er næsten ingen Modstand mod de fremtrængende allierede Trop
per. De Allierede har allerede nu en Kyststrækning paa 30 kms Bredde fast
i deres Haand. Kystbefæstningerne har maattet overgive sig og Tropperne
er trængt videre frem i Landet. Invasionsvasen er 15 km bred nu til For
middag. Iles d’Hyeres udfor Kysten ved Toulon er besat af de Allierede.
Ved den første Landstigning blev landsat 15,000 Mand og 200 Tanks. De har
nu Forbindelse med de knap 15,000 Mand Faldskærmstropper, som blev sendt
ned inde i Landet. Det oplyses, at der er Forstærkninger undervejs fra
Korsika med yderligere Tropper. Franskmænd deltager nu i Frankrigs Befri
else. Tyske Kredse venter, at der foruden Tropper fra Nordafrika og Sar
dinien ogsaa vil blive sendt Tropper direkte fra USA til Rivieraen. For
svaret er overordentligt vanskeligt for Tyskerne. Der staar nu ikke een
eneste Panserafdeling i Sydfrankrig, og de faa Reserver, der var statio—
nerether, er allerede for nogen Tid siden afsendt til Kamp-med Partisa
nerne. De skal nu tilbage for at bekæmpe store allierede Styrker. Parti
sanerne kaster sig over deres Forbindelseslinier. Tyskerne menes kun at
have 10 Infanteridivisioner paa hele Sti~ækningen fra Italien til Biscay
en. Tyske Strateger skal have erklæret, at det nu er Slut-der er ikke
Tropper nok til at holde hele Europas Kyst.

Allerede Søndag, altsaa før den sidste Invasion, var der, som kort nævnt,
Konference i Hitlers Hovedkvarter om Situationen. Til Stede var de høje
ste Militær-og Flaadechefer, der gav deres Indberetninger om Mangelen paa
Mandskab. Man behandlede forskellige Forslag. Et af dem gik ud paa at
drage samtlige Tropper tilbage til den snævreste Rigsgrænse og dermed op
give alt vundet Terræn. Planen vandt ikke Førerens Bifald. En anden Plan
gik ud paaat sende de 1,700,000 Partimedlemmer i den kampduelige Alder
til Fronten. Denne Plan vandt heller ikke Førerens Bifald. En tredje Plan
gik ud paa at opgive Norge. Dette Tilbagetog kunde foretages ordnet uden
Tab af Tropper, og man har ikke Brug for Norge, efter at Ubaadskrigen er
indstillet (U-Baadene er trukket tilbage til Kiel, og en Del af Mandska
berne sættes ind som Infanterister. Aarsagen er dels Oliemangel, dels de
nye allierede Forsvarsvaaben mod U—Baade). Men Norgesfelttoget er Strate
gen Hitlers Yndlingsbarn, hans “Modelfelttog”. Han har her s’pillet sin
Yndlingsrolle som Befrieren af de germanske Brødre i Nord, og den vil han
ikke opgive. Alle Hærcheferne (man erindre, at de dygtigste er fanget,
flygtet, arresteret eller hængt) svarede derefter: Ja~ min Fører~, og man
foretager ikke Rømninger. Hitlers Wagnerentusiasme og Nibelungenstemning
har atter sejret, han vil kæmpe, til sidste Mand falder og det brændte
Hus styrter sammen om ham. -

I tyske Kredse venter man nye Invasioner, der vil splitte det tyske For
svar. De Allierede har meget store operative Reserver, og de har fremfor
alt Tonnage, der kan bruges, hvor det skal være. De kan, om de vil, sam
tidigt angribe Balkan og det nordlige Europa. Invasion i Danmark maa an
ses for sandsynlig i Løbet af den kommende Tid. Derved opnaar man, at
Norge falder uden Sværdslag, og at man kommer Tyskland tættere ind paa
Livet end før. I England staar endnu een Million Mand parat til at sættes
ind.

Den store Knibtang~ ved Normandifronten er ved at lukkes helt. Aabningen
er i Dag til Morgen kun 12 km bred, og Amerikanerne er 4~ km fra selve
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Falaise. Vejen gennem Byen er nu afbrudt, og et Tilbagetog er kun muligt
Nord om Byen af Markerne. Man maa regne med, at de ti indesluttede Infan
teridivisioner og betydelige Rester af fire Panserdivisioner gaar tabt
for Tyskerne. De Allierede snævrer Lommen ind forskellige Steder. Tysker
ne kaster alt ind i Kampen for at lette de indesluttede Tropper, men de
res Situation er uholdbar. Det trækker op til et andet Stalingrad i stort
Format.

Den øverstkommanderende i Paris har manet Befolkningen til Ro og Orden.
Befolkningen ængstes ved Tanken om, at Tyskerne vilforsvare Paris Hus for
Hus. Man sammenligner Situationen med det franske Tilbagetog i 1940, da
Hovedstaden blev opgivet for at skaane Befolkning og Bygninger. Marskal
Petain, der muligt føres til Tyskland inden længe, har erklæret, at den
franske Regering vil forblive i Vichy. Man regner dog med, at Laval, der
er i Paris, vil følge med Tyskerne østpaa af Frygt for sit Liv.

STIVKRAMPE: Det tyske Sanitetsvæsens øverste Ledelse har efter Førerens
Ordre befalet, at man kun maa anvende Stivkrampeserum til saarede Solda
ter, der i Løbet af Kort Tid kan vende tilbage til Fronten. De haardtsaa
rede faar ikke Serum mere, da der er Mangel paa det. Undtaget er dog Sol
dater fra SS. Paa Grund af Serummangelen dør mange Soldater paa østfron
ten under de forfærdeligste Lidelser. SLUT.

Provinsbyerne følger Københavns Eksempel med 24 Timers Arbejdsnedlæggelse
som Protest mod de tyske Masseniord. I Gaar strejkede Aarhus, Nakskov og
Skive, og i Dag er der Strejke i Aalborg. Rapporter fra andre Byer fore
ligger ikke i Øjeblikket. Strejken i Aarhus omfattede ogsaa den nordlige
Del af Odder Politikreds og Hasle med flere Herreder. Der var i de tre
Byer, som strejkede i Gaar, om Natten og i Formiddagstimerne uddelt Løbe
sedler, som opfordrede til 24 Timers Strejke. I Aarhus uddeltes de bl.a.,
underskrevet “Observers Aarhusgruppe”. Kl 12, nedlagdes Arbejdet overalt
paa større Arbejdspladser i Aarhus, og de fleste Forretninger lukkede. Kl
15 standsede Sporvognene. Lillebilerne kørte ikke. Det kom i Løbet af Af
tenen til Uroligheder. Der knustes Ruder hos Nazister og Stikkere, og paa
Silkeborgvej blev det stukket Ild paa en Bil i et Bilværksted. Politiet
tilkaldte Forstærkninger fra Reservepoliti-Kasernen i Odder. Uroligheder
ne forekom sporadisk Aftenen igennem. Meddelelse om, at en Storleverandør
til Værriemagten, Slagtermester Rasmussen, skulde være skudt, er ikke rig
tig. — I Skive omfattede Strejken en Periode ogsaa Jernbanen. Tyskerne
kørte i deres Deperation Kanoner op og truede med at beskyde Jernbaneter
rænet Det lykkedes at pacificere dem, og efter at Kanonerne var kørt
bort, gik Jernbanefolkene i Arbejde igen. - I Nakskov strejkedes der paa
Skibsværftet, Sukkerfabrikerne etc.

Den jydske Længdebane er nu ogsaa afbrudt mellem Aalborg og Svendstrup.
Natten til Onsdag skete der tre Eksplosioner paa denne Strækning. I Nat
har der været tre Eksplosioner ved Skalborg. Baade det nordgaaende og det
sydgaaende Spor er afbrudt.

Ved at sætte Vagt ved Kontoret Nytorv 5 - “det illegale Postkontor”, som
den svenske Radio siger — lykkedes det Gestapo at foretage endnu nogle
Anholdelser. Blandt de anholdte er Robert Jensen, junior, Søn af Direktør
Jensen, som faldt i Kamp med Gestapo paa Forchhammervej. En ung Mand blev
fanget af to bevæbnede Gestapomænd paa Ejendommens Trappe. Han tog jiu
jitsu Tag paa dem begge, knaldede dem i Gulvet og undløb. De ramte ham
med et Strejfskud. Der er i København meget stærk Gestapoaktivitet. Saa
ledes har Gestapo i disse Dage Vagt i en Lejlighed Vestersøhus 48, Hvidt
feldt. Her har man eftersøgt en Grosserer Sø. I Nat anholdt man i et Ko
lonihaveterræn ved Amager Strandvej en Mand, der vilde advare Beboere i
Nr 62. I Forbindelse med dette Gestapobesøg paa Am.Strandvej vides en
Mand ved Navn Thomsen arresteret.

En Del Personer er efter~øgt, men man gør omtale disse Sager med Varsom—
hed for ikke at give Gestapo Spor. Det er før set, at Folk, som Rygtet
sender “under Jorden” efter Gestapobesøg, først derefter faar Besøg af
Gestapo. Snak i det hele taget noget mindre~

I Ringsted er anholdt Kriminalbetjentene Bodkerholm og Wollesen.

Da en SS-Afdeling i Aftes skulde afgaa fra Frederikshavn kom det til for
skellige Episoder. En Soldat kastede en Haandgranat ind i en tom Jernba
nekupe. Ved Eksplosionen anrettedes en Del Ødelæggelse. Efter Togets Af
gang skete endnu en Eksplosion. Saavidt vides, blev ingen saaret.

Det kom i Nat til voldsom Skydning ved Industrigaarden paa Frederiksberg.
Da dansk Politi kom til Stede, hørte man hele Salver af Skud. Politiet
kunde ikke faa Adgang. Senere, da Skydningen var ophørt, henvendte man
sig til Lederen af Sabotagevagten, men han nægtede at give Oplysninger.
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Det er opklaret, at en halv Snes bevæbnede Mænd har angrebet Industri
gaarden, der udelukkende arbejder for Værnemagten, og at de er kommet i
Kamp med Sabotagevagterne, som meget hurtigt fik Undsætning af tysk Poli
ti. Yderligere Oplysninger foreligger ikke.

I Svendborg Havn har en Brandbombe i Aftes anrettet betydelig Skade om
bord i et tysk Skib, der laa til Reparation.

Der advares mod omvandrende Handlende. Tyskerne har fundet paa at lade
Stikkere sælge Varer ved Dørene i Lejligheder, hvis Beboere man interes
serer sig for. Advarsel gælder specielt yngre, velklædte Mænd, som sælger
Børstevarer. Indlad Dem under ingen Omstændigheder i Samtale med Handlen
de ved Dørene.

En tysk Soldat har begaaet Indbrud paa en Gaard ved Frøslev paa Mors. Han
stjal 70 Kr og et Vækkeuhr - Portvagten paa uAtlasI1 har mistet 2 Pistoler
ved Hold up - Sabotører har holdt en Nattevagt i Fabriken Linde Alle 6
op og gennemsøgt Garagerne. De gik igen med en Bemærkning om, at de ikke
kunde bruge nogen af Vognene:

Den officielle tyske Meddelelse om Kriminalbetjent Nyhus Christoffersen
er rent og skært Opdigt. Christoffersen var god dansk Patriot og aktiv
Frihedsklmper, men de Bedrifter, man i Meddelelsen sltter ham i Forbin
de.lse med er rent vilkaarligt valgt. Og det stadigt uopklarede Drabsfor
søg mod Poul Nord har han under ingen Omstændigheder med at gøre, hvad
Tyskerne bl.a. kan spørge Nord selv om. Iøvrigt beror Sagens Akter sta
digvæk hos Politiet, og Tyskerne har aldrig set dem~

Gestapo beskylder Politiet i Skive for at have tilegnet sig 4 Maskinpi
stoler og flere Tusind Patroner fra en Vaabensending, Tyskerne beslaglag
de ved Skive.

Natten til l5.ds. er en beslaglagt Lastbil, tilh. Vognmand Leth Andersen,
Viborg,. blevet bombesprængt. Den kørte endnu paa danske Numerplader.

Den ene af de Mænd, som skød Kaptajn Zeemann, synes identisk med Købmand
Waldemar Jensens Morder. Et forseglet Brev, som Venner af Zeemann for no
gen Tid siden fik-”at aabne efter min Død”-viser sig at indeholde en Med
delelse om, at han flere Gange har følt sig truet af Schalburgfolk og af
danske Nazister iøvrigt, og at han derfor har bedt om Vaabentilladelse,
men ikke kunnet faa den. - De Mæns, som skød paa Redaktør Gunnar Helweg—
Larsen var yngre Mænd, iført lange Støvler og Lædertøj med Remme og Bæl
te....

Stikkeren, Fabrikant Alfred Berg, Lyngby, som forleden forvekslede Krimi
nalobersekretær Hannemann fra Gestapo i Rungsted med en Sabotør, og dræb
te ham med Revolverskud, ernærer sig bl.a. af at fabrikere Danmarkssam
fundets smaa Danebrogsflag, som sælges og bæres paa Valdemarsdagen

De Mænd, som skød paa Kaptajn Sommer, var iført tyske Uniformer

Proteststrejken paa Helsingør Skibsværft i Anledning af Trusler mod Ar
bejderne, der havde vinket til Horserødfangerne under Afskibningen, vare
de baade Lørdag og Mandag, men havde en særlig Karakter. Arbejderne mødte
nemlig paa Værftet, men de bestilte intet udover at drive Sport eller at

bade.

Det tyske Blad i Sønderjylland, “Nordschleswigsche Zeitung” truede 7.ds.
Bademester Jacobsen i en Artikel “Uhørt Provokation paa Søbadeanstalten”
(i Aabenraa). Bladet hævdede, at Jacobsen havde ladet den tyske Udsendel
se fra London gaa for fuld Kraft paa et Tidspunkt, hvor tyske Soldater
besøgte Badeanstalten. Jacobsen sidder nu hos Gestapo.

Tyskerne har deres egne Metoder. I Anledning af Rygterne om, at Aksel
Larsen skulde være død, dementerer man først. Senere erklærer man, at der
“ikke kan gives Besked desangaaende”.

Den Sprængning, som Natten til den ll.ds. ødelagde den østjydske Længde
banes Dæmning 6 km fra Vejle, var den største i sin Art hidtil. Granit-
blokke fra Svelleunderlaget paa op til 1 Ton er slynget 50 Meter bort.
Krateret var 7 Meter dybt og 15-16 Meter bredt. Det findes paa et næsten
utilgængeligt Sted i Dæmningen, og Arbejdet paa at bringe Sporet i Orden
er derfor meget vanskeligt. Reparationen har foreløbig. varet 6 Dage.

Tyske Marinesoldater har i Vejle Havn moret sig med at kappe Fortøjnin
gerne til to Fjorddampere og to Galeaser. De fandtes om Morgenen driven
de i Havnebassinet. De to Dampere havde haft Kollission.

En 30 aarig Mand, Rudolf Nielsen, har under Krigen tjent sig op til Ge
freiter i den tyske Hær. Han fungerer for Tiden som Kurer i Vejle. Hans
Kvalifikation er, at han i 15 (femten) Aar har været Alumne paa De kel—
lerske Aandssvageanstalter i Brejning. Den nielsenske Sukces aabner nye
Perspektiver for den goebbelske Totalmobilisering. En skønne Dag fortry
der Hitler, at han har udryddet de aandssvage i Tyskland (d.v.s. de, som
var indespærret).

Natten til Mandag er der faldet 7 Tromler med ca 3 Tons Ammunition og Re
volvere ned ved Løvel nær Viborg. En Beboer anmeldte det til Politiet,
som anmeldte det til Tyskerne, der tog Beholderne

Schalburgkorpset averterer: Gratis Høsthjælp tilbydes omgaaende Lande
jendomme, der ikke er i Stand til at fremskaffe den nødvendige Arbejds
kraft til at bringe Høsten i Hus, kan, mod Ydelse af Kost og Logi, faa
gratis Høsthjælp ved Henvendelse til Bataillon Schalburg, Ringsted, Telf.
Ringstëd 985, Lok. 2. eller Postbox 58, Ringsted.

Politiet kender de tre første Tal i Nummeret paa en CB-Vogn, der er set,
da Robert Olsens Bil s prangiLuften uden Robert Olsen i.

I Viborg har man fundet en ueksploderet Bombe ophængt paa en
de til “Depotgaarden”, som Værnemagten benytter. -I Vejle er
som en Vognmand fra København benyttertil Arbejdertransport,

En af de Politimænd, der l3.ds. blev holdt op paa Amagerbrogade, genkend
te l5.ds. ved Sundby Remise en af Gerningsmændene og fangede ham efter
Skududveksling. Manden fik et Skud i Benet. Man fandt en af de røvede Pi
stoler hos ham. Politimanden har handlet fuldt korrekt, enten Gernings
manden hører til det ene eller det andet Sted. Vaabenrøverier fra Politi
et er forbudt

Vi pduesskod—
en Rutebil,
ekspioderet.
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Nazisterne har udsendt en falsk Løbeseddel fra Danmarks Frihedsraad. Den
har Overskriften:”Meddelelse fra Danmarks Frihedsraad” med dobbelt Under
stregning. Den handler om FolkestrejkenHele Indledningen er stærkt anti—
nazistisk, men Hestehoven stikker frem i disse Linjer: “Det bedste Bevis
for Solidariteten indenfor vort Folk var et Billede fra en Barrikade
Stilling, der viste kommunistiske Landsmænd under Dannebrog” (hvordan kan
man iøvrigt paa et Fotografi se, at Folk er Kommunister?~) Opraabet mun
der ud i Glædesytringer over Døssings Mission i Moskva. Løbesedlen er for
en Gangs Skyld ganske fiks og maa være tiltænkt antikommunistiske danske
Kredse, som man haaber at kunne skræmme ved at fremstille Frihedsraadet
som særligt kommunistvenligt.

Gestapo kørte under Besøget forleden i Skanderborg i danske Biler: Z1628,
Z 1732 og K 4853 samt i en tysk Vogn. Skræder Hansen, Nørregade, Skander
borg, bistod med Oplysninger om Folk, der skulde arresteret, og i en af
Vognene saas Drejer Svend Næsted Nielsen, Villa østerlide, Nedgang ved
Valdemarsgade. Ogsaa Elektriker Thygesen, der lønnes med 1000 Kr om Maa-
neden af Gestapo, var i Arbejde.

Der er sendt Truselsbrev, underskrevet “Danmarks Frihedsraad” til stud-
jur. Hans Jørgen Brasen, f. Brasen Rasmussen, Classensgade 65, f. 3.2. i
Holbæk. Rent bortset fra, at Frihedsraadet ikke udsender Truselsbreve,
foreligger der her en Forveksling med Stikkeren Hans Jørgen Brasen, stud
mag, f. 19/7 1921, sidst kendte Adresse Skovvej 4 I.th. Taarbæk. Den
sidstnævnte Hans Jørgen Brasen blev i sin Tid slaaet ned i Aarhus, og man
fandt hos ham et helt Kartotek over Folk, han havde angivet til Gestapo.
Han er kendelig paa et Ar i Panden efter dette Drabsforsøg.

Specielt: 34. Vi skal forsøge at sende de 20 Ekspl. til Klubben.

Særmeldinger: Gratulerer Onkel Svend og Tante Lise paa Sølvbryllupsdagen—
Hilsen til Anders, Grethe, Mads, Ib, Inger, Stefan og Gustav.

Iagttaget Onsdag den 9/8 i Garageanlæget ved H.t.K., København: Max Pel
ving, der er vendt tilbage fra Jylland, vaskede selv sin Vogn og skyllede
derefter selv Asfalten. Han plejer aldrig at gøre det selv. Iagttageren
mener at Pelving er mistænkt for at have deltaget i Massemordet paa de 11
Patrioter. Han var nær ven af Sustman Ment.

Christmas Møller hyldede i sin Søndagstale Nordahi Grieg og citerede Dig
te fra en Digtsamling “Friheden”, som nyligt er udkommet til Minde om
Grieg.

London Radios norske Udsendelse melder: Der er stadig mange Tegn paa, at
Tyskerne i Norge flytter Befæstningerne længere og længere ind i Landet.
I Vinge, Vesttelemarken og Hardangeromraaderne er saaledes vigtige Vej-
strækninger blevet befæstet og undermineret.

Den tyske Opposition er ikke uden Humor. Den forsvundne Borgmester Goer
deler, paa hvis Hoved, Hitler har sat en Pris paa i Million Mark, har
svaret med at udsætte en Pris paa Hitlers Hoved. Den er pa - 10 Mark

Samtale.mellem to Drenge i en Vesterbro Sidegade:
-Du, min Bror er kommet i Schalburgkorpset. Det er jeg vel nok glad for
-Det er da ikke noget at være glad for. Er du rigtig klog

-Det er det vel nok. Han sku’ ellers ha’ været paa Oringe.

Tyskerne har efter Invasionen i Sydfrankrig demonteret yderligere Kanon—
stillinger her i Landet, bl.a. ved Nyborg og i Omegnen af Byen.

VESTFRONTEN: De allierede Landsætninger ved Rivieraen foregaae stadigt
uhindret og i voldsomt Tempo. Tyskerne regner med, at’ Hovedparten af de
allierede Infanteristyrker, som skal sættes ind i første Omgang, allerede
er kommet i Land. Brohovedets Udstrækning er 100 km, og Byerne Cannes og
Hyeres ligger indenfor det. Flaadehavnen Toulon logger under konstant
voldsomt Bombardement fra de store allierede Flaadestyrker, som opererer
langs Kysten. Fra Landsiden rykker Styrker nu mod Toulon, hvis Garnison
har faaet en af de sædvanlige Ordrer til at holde ud til sidste Patron.
De Allierede disponerer nu over tilstrækkeligt med Havne i Brohovedet til
at kunne gennemføre Landsætninger i stor Skala. Samtlige Havnebyer mellem
Cannes og Hyeres er i deres Hænder.

Krigen i det indre Frankrig er blusset op og har antaget et hidtil ikke
kendt Omfang. Det er noget helt enestaaende i Partisankrigens Historie.
Maqui-Styrkerne er traadt an til Angreb overalt, og de volder Tyskerne et
forfærdeligt Besvær. Flere Byer er erol?ret. Fra Savoyen har Tyskerne
maattet borttransportere den Division, som i Maaneder har været i Kamp
med Mawuien. Efter Divisionens Afrejse samler Maqui-Styrkerne sig til
større Kampe a la Tito.

Landgangen i Sydfrankrig faar nu ogsaa Betydning for Italienfronten, idet
alle Forbindelser med italienske Havne af Søvejen fra Frankrig er ufarba
re for Tyskerne. Forbindelserne over Land kan snarest ventes afskaaret.

I Normandiafsnittet har Aabningen i Falaise-Fælden i det sidste Døgn en
Overgangværet indsnævret til halvanden Kilometer, men Tyskerne satte en
Feberoffensiv i Gang og reddede Situationen i sidste øjeblik. Ganske uden
Hensyn til uhørt store Tab kastede de alt disponibelt Materiel og Mand
skab imod Knibtangens sydlige Arm og tilbageerobrede Argentan fra Ameri
kanerne. Samtidig pressede Canadierne imidlertid paa fra Nord, og de tog
Falaise. I største Hast maatte Tyskerne trække Forstærkninger dertil, og
Situationen er fortsat meget alvorlig for de indesluttede 11 Divisioner.

ØSTFRONTEN: Generalfeltmarskal Mcdl har nu mistet hele det Terræn, han
tilbageerobrede under sin fortvivlede Offensiv for fire Dage siden. Uden
større Vanskeligheder har Russerne fordrevet Modls “Skrabsammenmandskab”
fra alle de Punkter, de besatte under Offerisiven, og Modls Udgangsstil
linger trues nu. Hele Situationen præges af russisk Koncentration før et
nyt Storangreb, som kan ventes at ville bryde løs hvert øjeblik.

HITLERKRISEN: Jagten paa Leipzigborgmesteren Dr Goerdeler (hvis Belønning
paa 10 Mark for Hitlers Hoved omtales Side IV) gaar videre med usvækket
Intensitet. Tirsdag var et stort Havneomraade i Emden afspærret, og Ge
stapo foretog Razzia paa et svensk Skib, som man mente, Goerdeler var
kommet ombord paa. Gestapo fandt som sædvanligt ingenting. Iøvrigt venter
man i indviede Kredse Dr Goerdelers Arrestation bekendtgjort i Løbet af
faa Dage, enten den har fundet Sted eller ej-af Hensyn til Gestapos Pre
stige.

BOGINDSAMLING: I Lighed med Tekstilindsamlingen har man nu ogsaa i Sinde
at arrangere Bogindsamling i Tyskland. Partifolk vil gaa fra Dør til Dør
og indsamle Bøger, hovedsagelig Fagliteratur. Hvad de skal bruges til,
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ved man endnu ikke, men det formodes, at en Del vil blive fordelt til ud
bonibede Tyskere og Krigsinvalider.

HVEM RINGER KLOKKERNE FOR. De WUrtzburg-Klokker ringer endnu, uforstyrre
de af Krigen. I Tyskland tror man, at de Allierede med Vilje skaaner Byen
for at benytte den som Hovedkvarter for de allierede Besættelsesstyrker
efter Krigen

GENOPBYGNING: Hitler har i den senere Tid gentagne Gange haft store Kon
ferencer med sine Arkitekter om de tyske Byers Genopbygning. Den faar han
nu næppe megen Indflydelse paa.

Lister over Personer i Provinsbyerne, som har benyttet sig af Tyskerne,
saalænge disse havde Fremgang, vil være velkomne. Der bør vedføjes Oplys
ninger. Listerne skal ikke frem til Offentligheden, men benyttes til sær
lige Formaal og anvendes efter Krigen.

I en Artikel om Baltikums udenlandske Forsvarere skildrer DEutsche Zei
tung im Ostland de skandinaviske SS—Formationer sog siger, at de ikke er
Eventyrere a la den franske Fremmedlegion, men tværtimod rekrutteret
blandt de paagældende Landes “Elitemennesker”. Som særligt fremragende
skildres Schalburgkorpset Der nævnes dog intet om, at det aldrig har væ
ret udenfor København og Ringsted. ... SLUT.

I Gaar var det Aalborgs Tur til at strejke. Kun Værkerne, Telefoncentra
len og Jernbanerne blev holdt i Gang. Butikerne var lukket, og der var
ingen Aviser. Aalborggenserne drog i stor Udstrækning til Skovs i det go
de Vejr, men det kom i de sidste Eftermiddagstimer til Opløb og Urolighe
der i Byen. Det var for en Del store Drenge, som Politiet kunde nøjes med
at jage hjem. Da det begyndte at blive for alvorligt, brugte Politiet den
Trafik at tage Legitiniationskortene fra Urostiftere. Det blev saa i Højt—
talervogn meddelt, at Kortet kunde hentes næste Dag, og at alle, som blev
truffet uden Kort, blev arresteret. Den udsædvanlige Metode hjalp, og der
var Ro i Aftentimerne. I Morges er Arbejdet overalt blevet genoptaget.

Strejkerne har ophidset Berlin, og der træffes idisse Dage omfattende ty
ske Forberedelser til at slaa haardt, hvis den 29.August benyttes til
Gentagelse. Man lader forstaa, at Danmark ikke ustraffet skal spille
Tyskland paa Næsen, og at man ogsaa fra tysk Side vil gøre den 29.August
uforglemmelig for Danskerne, hvis der er Optræk til Uroligheder. Der er
ingen Tvivl om, at denne Trusel skal tages dødsensalvorligt. Instruktio—
nerne til de tyske Myndigheder her kommer fra Himmler. Politistyrkerne i
Danmark forstærkes i disse Dage, og man vil inden længe spore yderligere
Forberedelser. Antagelig vil meget komme til at tyde paa en Razzia netop
den 29.August, men det synes givet, at ‘det kun drejer sig om tyske Mod
foranstaltninger. Den frie Presse bøt i denne Sag afvente Instruks,~Fi—
vate Opfordringer til Strejker kan blive mere skæbnessvangre, end nogen
drømmer om. Begivenhederne i Shellhusets Kælder vil blive Barneleg i Sam
menligning med, hvad der vil ske 29.August.

I Forbindelse med tysk Frygt for Uroligheder eet Aar efter de store Uro
ligheder i Danmark, maa følgende Bekendtgørelse til alle danske Frivilli
ges Paarørende i København ses: “Som det erfares i Dag, er er blevet ind
rettet en Beskyttelseskommando for alle de Frivilliges Paarørende. Denne
Kommando har til Opgave i ethvert Tilfælde at yde Beskyttelse og Hjælp
til alle Paarørende og Frivillige samt Folketyskere og Tyskvenlige
(Deutschgesinnten, altsaa egentlig: Tysksindede). Beskyttelseskommandoen
har til Huse i Dagmarhus, og man kan til enhver Tid faa telefonisk For
bindelse med samme under Central 1946 Lokal 135. Indrettelsen af Beskyt
telseskommandoen samt hvor denne befinder sig maa ikke offentlig bekendt
gøres.

København den 5 August 1944. FUrsorge~kommando
Höheren SS-und PolizeifUhrer

Dänemark
sign: Siems

SS-SturmbannfUhrer

I det hele taget bygger den höhere Hr. Pancke sit Embede ud paa• Bests Be
kostning. Det Pressebureau under ham, som havde Premierepaa Meddelelsen
om de 11 Mord, er en permanent Institution, som tilsender dansk Presse
Meddelelser, uden at Best i Forvejen kender dem. I Betragtning af, at
Panckes Kollega i Belgien ogsaa har faaet Hæren under sig, har Best en
Del at frygte. Hans Stilling maa anses for stærkt svækket. Iøvrigt er
Pancke kun et Navn. Hjernen hedder Hoffmann, en Gestapomand, der er at
betragte som Gestapos Næstkommanderende under Bovensiepen. Han er dygti
gere end de to andre tilsammen.

Den fly Gestapometode, som er beordret af Hitler, er nu ogsaa praktiseret
i Odense, hvor en kendt Borger, den 61 aarige Fabrikant Marius Nykvist,
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Stolefabriken, er blevet “dræbt under Flugtforsøg”. Nykvist, der tilhørte
Dansk Samling, afhentedes af Gestapo i Gaar Morges Klokken 7. Klokken 12
meddeltes det danske Myndigheder, at Nykvist havde forsøgt Flugt, da han
fra Bilen blev ført ind i Gestapos Hovedkvarter paa Husmandsskolen. Han
var blevet ramt i Hovedet af et Skud. Liget vil ikke blive udleveret, og
end ikke Politiet maa se det. Meddelelsen om Mordet medførte omgaaende
Proteststrejke paa Stolefabriken, og det saa i Morges ud til, at Strejken
vilde brede sig i Odense. Dette med ikke at udlevere Ligene, er et Led i
Gestapos Metoder og behøver ikke altid at betyde, at der er foregaaet
Mishandlinger. Eksempelvis har man i flere Tilfælde ikke villet udlevere
Ligene af Folk, som er skudt i Kamp med Tyskerne. En Del menes kastet i
Kalkgruber ved Vestre Fængsel, andre er rimeligvis begravet paa Vogn
mandsmarken nær Ingeniørkasernen. Om de 11 fra Shelihuset beretter Rygtet
begge Diel. Kalkgruberne er sandsynligst. Tyskerne har nemlig kun spurgt
paa Ligkister af billigste Sort, men ikke købt dem. Ligene blev kørt bort
paa to Lastbiler, Pol Nr 191331 og Pol Nr 198241, blot med en Pressenning
over.

Anholdt af Gestapo: Mejeribestyrer Karl Andersen, Marstalsgade 26, Kbhv,
Ingeborg, Ellen og Margaretha Beck, Kongensvej 11, Kbhv, Poul Vang Søren
sen, Nørrefarimagsgade 31, Kbhv, og Thyra Vindekilde, gift med Kriminal
betjent Vindekilde, der er rejst bort. Hun sigtes for at have skjult il
legale Personer-nemlig sin egen Mand. Videre er anholdt Krovært Jens Han
sen fra Nytorv 7 og Repræsentant Erik Vagn Jensen, der blev taget paa Ny
torv. Bolvig, Lindorffs Alle 3, Kbh. og Repræsentant Henning Berbom, Rør
holmsgade 16, er ligeledes arresteret. Berbom har tidligere siddet i Ve
stre og Horserød.

Der var Gestaporazzia hos Branners Forlag i Nørregade 40 i Gaar. Ingen
Anholdelser. Lejligheden Vestbanevej 17 er under Observation af Gestapo.
Nationaltidende ligeledes.

I Aarhus er Sten Steensen Blicher arresteret: Han sigtes for Fordeling
af illegale Blade

I Haab om, at der atter skal blive forsøgt Attentat paa Sommer, holder
mange af hans Folk p.t. Vagt i Kvarteret ved Jensløvs Tværvej. Der stod
i Gaar 4 paa Tværvejen, 6 i Jægersborg Alle og 3 ved Charlottenlund Sta
tion, alle civile. Sommer kører p.t. i Bil uden Ruder, idet de knuste er
pillet ud. Somrners Indbo blev i Aftes ført fra Jensløv Tværvej.

Den ene af Morderne fra Snekkerste, Erik Andersen, som skød Christoffer
sen, holder til i Shellhuset. Ca 30 Aar, 170 cm høj, meget markeret,
mørkt Haar.

Der advares mod Jørgen Brabæk, Engvej 122. Direktør, Amager 5918, Teknisk
Spion for Tyskerne, for Tiden interesseret i Frugttørringsmaskiner hos
Vølund, vistnok i Virkeligheden Maskiner, der skal benyttes til ganske
andre Ting. Modtager Penge direkte fra Tyskland, boende indtil for 3 Aar
siden i Pensionat, har nu Villa. Kan paa alle Tider af Døgnet faa Bil el
ler Flyvemaskine til Dispotion.

Aksel Høyer omgaas for Tiden Karl Hansen, Peder Bangsvej 105, St th., der
havde Andel i Attentatet paa Ole Bjørn Kraft. Konen Stikker i stor Stil.

Chefen for Frøslevlejren hedder Erik Nobel og er i Familie med Tobaks—Dy—
nastiet, der dog ikke kan gøre for det.

Natten til i Gaar var der Attentat paa Jernbanelinjen mellem Frederiks
havn og Hjørring. Eksplosionen skete ved Nørregade og Fælledvej. Ved
Hjordkjær i Sønderjylland bortsprængtes Natten til l7.ds. 25 cm Skinne.
Strækningen bevogtedes af Tyskerne.

To store tyske Godsvogne, der var ombygget til Fangetransporter, og som
holdt paa et Sidespor i Sydhavnen, blev i Gaar sprængt i Luften og totalt
ødelagt. To tyske Soldater, som bevogtede dem, fik et Chock. Vognene hav
de 24 Celler hver, og de skulde i Aftes have transporteret Fanger fra Ve
stre til Tyskland.

Under Kamp mellem Sabotører og Sabotagevagter i Aftes 22,30 ved Stjerne-
sko paa Nørrebro saaredes en Sabotagevagt i Armen. - Ved Midnatstid i
Gaar afvæbnedes 4 CB Betjente i Vor Frelsers Kirkes Vaabenhus af bevæbne
de Mænd med Tørklæder for Ansigterne. Kl 3,30 i Nat afvæbnede 4 Mand Sa
botagevagterne ved Burwain. Udbyttet blev 4 Tromlepistoler. Der har ikke
været Forsøg paa Afvæbning af Politibetjente.

I Forbindelse med Rygter, som i Nat begyndte at svirre i København om In
vasion i Norge, spores i Formiddag stærk tysk Nervøsitet. Det hedder sig,
at man frygter Kup fra engelske Faldskærnisjægere og Luftlandetropper i
Forbindelse med danske Frihedskæmpere. Der er truffet Sikringsforanstalt
finger ved tyske Kaserner og tyske Kvarterer. Spærringerne ved Nyboder
Skole er udvidet. Man kan ikke komme fra Øster Vold og Rigensgade til
Grønningen.

En 17 aarig Tjenestepige fra Nyborg Avlsgaard er den 16. om Aftenen ble
vet voldtaget af en tysk Soldat.-Besætningen paa et tysk Skib beskød 16.
ds. om Aftenen i Kbhvs Havn ved Islands Brygge en Flaske i Havnebassinet.
De troede, det var en Mine - I Cafe Runddelen paa Nørrebro arresterede
Tyskerne 16. om Aftenen et Par Gæster, fordi der var raabt efter tyske
Soldater, som i Øltørst havde truet Værten, der ikke havde 01.-Der har
været Brandstiftelse i en Butik i Ollerup, hvor Tyskerne handler. Butiken
blev raseret. Det er konstateret, at der er stjaalet Penge i Forretningen
under Brandstiftelsen-Fy for Pokker~ -

SIDSTE: Strejkerne i Provinsen har været mere omfattende, end de første
Rapporter tydede paa. Følgende Byer vides at have haft 24 Timers Strejke:
Skanderborg-Silkeborg-Skive - Frederi kshavn-Aal borg-Nakskov-Aarhus-Nykø
bing Mors-Thisted-Brønderslev—Odder-. Der bliver antagelig Strejke i Vi
borg i Dag. Strejken i Nykøbing M. var den mest totale, Verden har ople
vet. Kun Bagerne strejkede efter Aftale ikke, men endog Politikontoret
og Dommerkontoret lukkede. I Nibe var en enkelt større Virksomhed lukket.
Der var Sammenstimlinger og nogen Uro i Silkeborg. Uro andre Steder har
været omtalt. I de ikke omtalte Byer er Strejken gennemført i Ro.

Otte bevæbnede Mænd trængte i Nat ind i Sportsniagasinet Amagertorv 11. De
holdt Vagterne op og forsvandt med 20,000 Patroner.

Købmand Helldie
til Salg, efter
der skal spille

i Vesterhalneved Nrsundby har maattet avertere sin Butik
at det er kommet frem, at han har startet en Fodboldklub,
med Tyskerne

190 191



18.AuguSt 1944 INFORMATION NR 254 IV NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 219.

Spadserende I Aarhus hørte i Aftes nogle Knald og saa, at en Mand, Kon
torfuidmægtig Hans Chr Eriksen, styrtede om paa Gaden. Eksplosionerne var
sket i Hans Bukselofliflier Han førtes til Hospitalet og blev herfra udskre
vet efter Behandling paa Skadestuen for Saar i begge Laar. Umiddelbart
efter, at han var taget bort, ankom Getapo for at arrestere ham. En af
hans Bekendte skal være taget.

i Raseri over Jernbanesabotagen har Tyskerne mange Steder overtaget den.
I Hobro rykkede tyske Soldater ud paa Skinnerne i Aftes, og det danske
Politi gik hjem. I Nattens Løb blev en Soldat, Steinbak, kørt ihjel af
tysk Tog. Ogsaa ved Randers bevogter Tyskerne nu selv Jernbanelinjefl.

Det forlyder, at en Mand i Aabenraa er anholdt, sigtet for JernbanesabO
tage.

I Aalborg Havn er sket Eksplosion ombord i en af Tyskerne røvet fransk
Damper “la Vienna”. Den er meget stærkt beskadiget.

Der er i Nat sket Eksplosion paa Sæbybanen ved Vester Hassing Station.

FORSYNINGSSITUATIONEN er fortvivlet for Tyskerne i hele Frankrig. Man har
Eksempler paa, at tyske Soldater har benyttet Smør som Smørelse til deres
Køretøjer, fordi Olien er sluppet fuldstændigt op.

PARTISANKRIGEN. De franske Indenrigsstyrker udfolder nu en Aktivitet, som
lader Tyskerne ane, hvad de kan vente sig, naar de om kort Tid har Fri
hedskæmpere i alle Lande i direkte Kamp. 120,000 tyske Embedsmænd og Mi
litære i samtlige Frankrigs Provinsbyer har bogstavelig talt Stuearrest.
De tør ikke vise sig uden Døre af Frygt for Baghold. Minister von Renthe
Fink, Danmarks specielle Ven, har rettet en indtrængende Appel til den
tyske Regering om at give Maqui-Styrkerne Rettigheder som Krigsføreflde,
saa Fanger behandles som Krigsfanger. Deter efter Renthe Finks Mening den
eneste Maade, paa hvilken man kan undgaa blodige Repressalier overfor ty
ske Borgere i Frankrig. Samtlige Politifolk i Paris er gaaet i Strejke.
Værneniagten maa sættes ind i Stedet, og det kniber stærkt med Tropper i
Paris i Forvejen. I Gaar gik samtlige franske Jernbanefuflktionærer i hele
det østlige og sydlige Frankrig i Strejke. Hele Trafiksystemet er dermed
lammet. Tyskerne har ikke nær Jernbanefolk nok selv. Kvinder og ganske
unge Mennesker kæmper nu i Mawulens Rækker og gør Helvede hedt for Ty
skerne fra Kanalen til Pyrenærerfle.
VESTFRONTEN: Tvunget af Omstændighederne har Kluge nu taget Beslutning om
Retræte. Ordren blev givet i Gaar for Omraadet mellem Falaise og Kysten,
paa en Strækning af 50 km gaar Tyskerne ilsomt tilbage. De Allierede har
taget Troarn, som Tyskerne har holdt i Kamp siden Invasionsdagen. Floden
Dives er overskredet. Fælden mellem Falaise og Argentan er stadigt aaben,
og inden i den staar endnu 7 Infanteridivisiofler og Resterne af fire Pan
serdivisioner. Panservognefle skal ud for enhver Pris, og man ofrer Infan
teriet fpr at redde dem. Alle brugbare Veje er ødelagt, og den tyske Re
træte er gansle kaotisk. Overlat ligger og sidder udmattede tyske Solda
ter, som blot venter paa at kunne overgive sig. 60 Infanterister overgav
sig til en nødlandet engelsk Jagerflyver~ Kluge har fra Calaisomraadet
rekvireret flere Divisioner for om muligt at redde sit Infanteri, men
disse Styrker kan ikke komme over Seinen. I Fremstødet mod Paris stod de
Allierede i Morges med Stødkiler 3 Kilometer fra Versailles, smaa 20 km
fra Paris. Chartres, Dreux og Orleans er sikkert i Amerikanernes Haand.
De tyske Feltradiostationer pulverisereS af allierede Flyvere, Telefon-
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forbindelserne kappes af Partisaner. Tyskerne aner ingenting om nogen—
ting. De vildeste Rygter om allierede Fremstød svirrer mellem Tyskerne.
Een Rapport siger, at Amerikanerne gaar mod Mentes ved Seinen, en anden,
at de gaar i en mægtig Bue bagom de retirerende Tyskere og ud mod Kanal-
kysten.

SYDFRONTEN: De Allierede gaar direkte mod Toulon. Afstanden 8 km. Man er
een Dag forud for Planen. Det tyske Kystforsvar var ringere end ventet.
Flere af de Divisioner, som længe har været i Sydfrankrig, er nu revet op
i Normandiet.
ØSTFRONTEN: En russisk Offensiv med 80 kms Bredde ruller nu frem over de
første af de midlertidige Befæstningsanlæg, som 100,000 af tyske Mænd,
Kvinder og Børn har anlagt langs østpreussens Grænse. Skanserne tromles
bogstavelig talt ned, og selve Grænsen er naaet paa bred Front. Mange ty
ske Arbejdere blev dræbt. Der er proklameret Belejringstilstand i hele
Gau Danzig-Vestpreussen. Hver 3.Butik skal lukkes ogalt offentligt Liv
afbrydes for at skaffe Mandskab til Fæstningsarbejderne.

TYSKLANDS MALMTILFØRSEL. Svenske Forsikringsselskaber har udstedt Forbud
mod Søforsikring paa svenske Skibe, som besejler tyske og hollandske Hav
ne. Da tyske Skibe ikke selv kan transportere Malmen, faar Forbudet stor
Betydning.

FINLAND: Keitels Forhandlinger med Mannerheim menes at staa i Forbindelse
med Tilbagetrækningen af tyske Tropper fra Nordfinland. Finland ser helst
Tyskerne ude af Landet uden “uværdige Episoder”.

BULGARIEN: Den tidligere bulgarske Handelsminister Stoya Muschanov er an
kommet til Ankara, sandsynligvismed nye Fredsfølere. Bulgarien vil selv
bevogte Grænsen til Tyrkiet. Der afsendes ikke flere bulgarske Arbejdere
til Tyskland.

LUFTKRIGEN: Under Luftangrebet paa Stettin ødelagdes en stor Konvoj, som
skulde undsætte Tropperne i Randstaterne.

Redaktionssekretær Wilhelm Ravnemose, Thisted Amtsavis, er arresteret af
Gestapo og ført til Hanstholm. Journalist Holger Hebsgaard ved samme Blad
har været arresteret, men menes atter løsladt.

Tyskerne har i Rær-Hamborg i Thy pillet flere Barakker ned o~g sendt dem
sydpaa.

Ordet Landsforræder, som var malet paa Præstegaarden i Ringkøbing, sigter
ikke til, at Præsten er Nazist. Han betegnes som naiv Opportunist.

Hos Maskinmester M Hansen, Østermarken 134, Kbhv. er der hver Torsdag Mø
de mellem ret betydende Nazister, der senere plejer at køre til Husum.

Der har været Gestapo-Razzia hos Thomas Ths Sabroe & Co i Aarhus midt un
der Strejken i Byen.

15/8 saas paa Gaden i Viborg en tysk Officer af Linjen. Han havde kunstig
Arm og kunde kun faa Frakke paa og af med en Oppassers Hjælp.

Strejken i Skive var i første Række en Protest imod Mordet paa Erik Ny
mann, der stammede der fra Byen.

U

II
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Under Udbedringsarbejdet efter Sabotagen ved Skalborg Station ved Aalborg
præsterede de danske Jernbanearbejdere fire Gange saa meget Arbejde i Ti
men som de tyske Soldater, der ogsaa var sat ind:

Der myrdede Per Sonne fra Farsø var Søn af Dyrlæge Sonne. Han var 23 Aar
og skulde selv have været Dyrlæge. Hans Død i Sheilhusets Kælder har ry
stet hele Egnen. Lørdag Aften gik Farsøboerne til Mindegudstjeneste i et
Antal, som Kirken langtfra kunde rumme. I Søndags aflyste man Festlighe—
der i Anledning af Afslutningen af en Sportsuge - Sport, Jubilæumsmiddag,
alt blev aflyst. En hel Egn sørgede over Per Sonne, der var en af de bed
ste - “de beste bur aldrig vår Fremtid - de beste har nok med å dø”....

Tyskerne har ødelagt Fotograf Fru Mary Christensens Atelier i Sæby med to
Bomber. En Logerende blev lettere saaret Tyskerne er rasende over, at
Fruen det meste af Sommeren har lukket Atelieret. Tyske Soldater elsker
at lade sig fotografere.

Fiskehandler Chr Sørensen, Aalborg, er blevet mishandlet af tyske Solda
ter, da han prøvede at flygte fra dem efter Anholdelse i Anledning af
Klammeri. Han blev slaaet med Bøssekolber og sparket. Han fik Tænderne
slaaet ud. I Desperation sprang han paa Hovedet ud gennem et Vindue i 1.
Sals Højde, slap levende fra Faldet og flygtede. Tyskerne besatte omgaa
ende Vagtstuerne paa Hospitalerne, men Sørensen søgte ikke Lægehjælp. Man
tog saa hans Kone som Gidsel, men løslod hende, da der ikke var nogen til
at passe Ægteparrets tre smaa Børn.

(Slut paa Grund af PladsmangeH)

Det nationalsocialistiske Tidsskrift “Daggry”, som udgives af Resterne af
Fritz Clausens Parti, meddeler i sit sidste Numer i en “Kasse” (indstre
get Artikel):

Det er en hæderlig Sag at skifte Standpunkt, naar Tiden
selv overbeviser et Menneske om, at det har taget Fejl. Det
er ikke alene hæderligt, men det er klogt at gøre det i Ti
de. øjeblikket, hvor det bliver afgørende nødvendigt, er
nemlig nær.”

Kommentarer overflødige:

En Serie i “Fædrelandet” hedder “Er De krigstræt”, “Kendte og ukendte
danske Mænd og Kvinder siger deres Mening om et aktuelt Emne”. Politias
sistent Louis Silleman lagde for med en Udtalelse om, at Politiet udøver
Krigshaandværk og derfor ikke maa blive træt. Ham mener, det endnu er mu
ligt at “slaa Forbryderne ned”. Vist er det muligt, Hr Sillemann-det gaar
jo endda retstærkt.

De Interneredes Rejse fra Helsingør til Flensborg varede stive 34 Timer.
I den Tid anede end ikke de tyske Myndigheder, som forberedte Modtagel
sen, hvad der var blevet af Skibet. I danske Kredse frygtede man, at det
var dirigeret til mere sydlig Havn, eller at Tyskerne rent ud havde sæn
ket det med de 740 Fanger. (Officielt Tal, som tyder paa, at en Snes Fan
ger fra Vestre har været med ombord). Bilerne, der skulde køre fra Krusaa
til Frøslevlejren, var tilsagt til Klokken 3,30. De kom ikke af Sted før
19,30 Skibet lagde til nær Flensborg Skibsværft. Dækket var ryddet, man
saa kun uniformerede Politifolk- Alle Fangerne laa i Lasten, blandt dem
var 38 Kvinder i alle Aldre. Hele Havnepladsen var afspærret. Polititrop—
per stod med fældede Geværer og skudkiare Maskinpistoler. Man stolede ik
ke paa Flensborgs Befolkning: De 740 Mennesker saa noget medtagne ud ef
ter 34 Timers Ophold i et Lastrum uden Bekvemmeligheder, men de var i
godt Humør. Folk, som vinkede til dem, blev arresteret. Indledede man
Samtaler, skred Politisoldaterne straks ind. Driftsbestyrer Jespersen,
som havde assisteret ved Transporten, fik en Reprimande, fordi han vin
kede. Paa den danske Side Grænsen slæbte man en vinkende Mand med til
Frøslev, men slap ham saa fri. Under Kørslen laa smaa tyske Politibiler
og Motorcykler med Maskinpistolskytter paa Siden af Rutebilerne.

Fra officiel tysk Side forklares, dog ikke gennem Udenrigsm~nisteriet, at
Skibet maatte sejle i Zigzag hele Vejen for at komme udenom engelske Mi
ner, der netop var kastet i danske Farvande.

De Internerede faar dansk Forplejning i Lejren og startede med gule Ærter
og Flæsk. Bygningerne i Frøslev er bedre end i Horserød, men Omgivelserne
er triste, og det bliver et barskt Sted til Efteraaret. Naa, til den Tid
er det maaske helt andre Folk, som skal i Frøslevlejren....

Ogsaa Hobro, Hjørring, Viborg, Herning og Ry har nu gennemført 24 Timers—
Strejker som Protest mod det tyske Massemord. Strejken har omfattet de
tyske Arbejdspladser, bl.a. Flyvepladsen i Karup. I Thisted begyndte
Strejken paa et tysk Arbejdssted, Kuhnschmidts Automobilværksteder. I Ry
Station manglede man baade Elektricitet og Vand under Strejken. I Herning
deltog det faste Jernbanepersonale i Strejken i Tiden 16,00 til Midnat.
I Viborg yar der ingen Postombæring, og ogsaa Jernbanefunktionærerne
strejkede. De gennemgaaende Tog blev ekspederet i Viborg, men de blev ik
ke aflæsset og kunde ikke faa Gods. End ikke Vand eller Kul til Lokomoti
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verne blev leveret i Viborg under Strejken.

Under Strejken i Aalborg blev der paa Aarsdagen for Bankassistent Vang-
steds Død for tyske Kugler nedlagt Blomster paa hans Grav. Det var som
bekendt hans Begravelse, der i Fjor satte Begivenhederne i Aalborg i
Gang. Der blev under Strejken i Aalborg knust adskillige Ruder, og der
blev gjort Forsøg paa at klippe Piger eller paa at kaste dem i Havnen.
Tre Biler, som kører for Tyskerne, sprængtes, og der kastedes Bombe mod
en Jernbanevogn i et kørende Tog. Bomben faldt bag Toget. De Mænd, som
under Urolighederne fik deres Legitimationskort konfiskeret af Politiet,
maatte i Gaar staa i Kø for at faa dem igen. Der blev skrevet 400 Rappor
ter alene i Gaar Formiddag~

I Hobro og Hjørring var der Ro. I Brønderslev forsøgte Vendsyssel Avis at
sende Aviser ud, men Avispakkerne blev taget fra Budene og brændt. En
Strejke i Blokhus hindredes delvis af Tyskerne, der lagde Tropper i Ring
om Arbejdspladsen og holdt Arbejderne indespærret til Kl 18. Arbejdet
blev der dog ikke.

Strejken i Odense havde sin særlige Motivering og sin særlige Karakter
og omtales nærmere paa Side II.

Om Strejken i Aarhus l6.ds. foreligger yderligere Enkeltheder. Det kom
under denne Strejke til en Episode, som baade Politi og Tyskere stod vær
geløse overfor. En Flok Børn begyndte at gaa gennem Gaderne. Hvor den kom
frem sluttede andre Børn sig til. Tilsidst vandrede henmod 1000 Børn i
Alderen fra 2 til 15 gennem Gaderne. Hvor de saa tyske Skilte, rev de dem
ned

I Universitetskvarteret kom dettil Skydning. Man saa Gestapomænd forføl
ge en Mand, aabenbart en Flygtnong. De saarede ham og fangede ham ogen.
Kuglerne fløj forbipasserende om ørerne. En 40 aarig kvindelig Cyklist
blev revet af sin Cykle ved Haaret og fik Cykleringene punkteret med Re—
volverskud Det skete altsammen under vilde Hyl om, at hun skulde se til
at forsvinde. I Carl Blochsgade dumpede en Schalburgmand paa Orlov, som
skulde hjem at promenere Uniformen, midt ned i Strejkeuroligheder. Han
greb til det nye hemmelige Vaaben, som allerede Haren betjente sig af i
Paradisets Have. Under Strejken arresteredes Tillidsmanden hos Thomas Ths
Sabroe, Maskinarbejder Georg Sørensen. Denne Arrestation bør bemærkes.
Tyskerne vil næste Gang gaa saadan til Værks mange Steder.

Proteststrejken i Odense efter Gestapomordet paa Fabrikant Nykvist var
effektiv fra Begyndelsen. Kun Levnedsmiddelbutikker og Mælkevogne holdtes
i Gang, men fik hurtigt udsolgt. Det kom i Dagens Løb til en Del Urolig
heder. Der knustes Ruder hos Fotograf Knipschild i Klaregade, Farvefirma
et SUrig, den saakaldte billige Urmager i Store Graabrødrestræde, og det
tyske Arbejdsanvisningskontor. Det sidste Sted blev der skudt paa Demon
stranter og Forbipasserende. En ung Murer fra Kolding, Flemming Sørensen,
ramtes i Sædepartiet. I Klaregade blev en l9aarig Ciklerlærling trykket
ind gennemen Rude og alvorligt forskaaret. Dansk Politi paatog sig alene
at opretholde Ordenen. Man frabad sig tyske Patrouiller, og Tyskerne gik
ind paa at holde deres Folk hjemme, hvorefter de sendte dem ud paa Gader
ne paa Cykler og med Maskinpistoler. De kørte hujende og skrigende uden
Kommando rundt i Gaderne i hele Kørebanens Bredde. Dansk Politi trak sig
saa tilbage, og først efter langvarige Forhandlinger gik Tyskerne indpaa
at nøjes méd at bevogte visse Steder i Byen. Tyskvenlige Forretningsfolk
fik Vagt udenfor Butiken. Med Forstærkninger fra Reservepolitikasernen

i Vejle opretholdt dansk Politi derefter Ordenen. Kniplerne var i Brug
adskillige Gange. Tyskerne brød ustandseligt deres Løfte og vanskelig-
gjorde Politiets Arbejde ved at sende Patrul jer “til Assistance”. Endnu
til Morgen var Arbejdet ikke i Gang i Odense, idet de store Virksomheder
ikke vilde sætte i Gang for en enkelt Formiddag (man holder week end i 0-
dense). Der var indtil i Morges 103 Anholdte i Odense.

Paa Grund af Togattentater i Nordjylland afgaar Frederikshavn-Ekspressen
p.t. fra Hjørring og sættes sammen af Privatbanevogne. Først fra Aalborg
kører man med Statsbanevogne.

Udfor Ejendommen Hollands Alle 2 i Sundbyerne blev den 21 aarige ErikJa
cobsen, Læssøgade 4 B, Kbhv. - en af Sommers berygtede Vagtmænd — i Gaar
ved 13,30 Tiden saaret, da ham kom for at møde en Kvinde. En Mand skød
ham i højre Arm og forsvandt derefter. Kort efter blev en Sabotagevagt
fra Maskinfabriken Dan i Bragesgade, Niels Andersen, Engtoftevej 4 II,
beskudt af fire Mænd med Maskinpistoler.og Pistoler. Han ramtes af en
halv Snes Skud, bl.a. i Maven, men levede endnu ved Indlæggelsen paa
Rigshospitalet. Gerningsmændene forsvandt uantastede.

Legitimationskort—Røveriet, der omtales i Dagspressen, omfattede ogsaa de
originale Stempler til Kortene, saaledes at man ved at sætte Fotografi i
og stemple over kan fremstille Kort paa falsk Navn. Hele Tyskernes Kon
trolordning, som i Forvejen var undergravet, er nu totalt ødelagt At ud—
stede nye Kort eller at sætte andre Stempler i de gamle, anses for uover—
kommel i gt.

Det korn i Gaar til voldsom Skydning ved den store Runddel, hvor Amager
brogade begynder, og i Markmannsgade. Tyskerne havde i deres uransagelige
Visdom fundet ud af, at Ejendommen Markmannsgade 1 var stuvende fuld af
Sabotører, Maskinpistoler, Bomber etc. De spærrede af og bebudede Kamp.
Vildt skydende mod den blaa Himmel rykkede de i Kamp mod Vejrniøller. De
fangede nogle Beboere, men fandt intet i Ejendommen. De Anholdte blev se
nere løsladt.

Marcherende Kolonner af tysk Sikkerhedspoliti beskyttes nu af Maskinpi
stolskytter, der sidder i Motorcyklesidevogne foran og bag Kolonnerne.

Gestapo har udfoldet Aktivitet udover det sædvanlige i Nat. Der er fore
taget en hel Del Anholdelser, og adskillige ereftersøgt, deriblandt Po
litifolk. Det yi~e~,_a~ der til i Nat erfor~eredt_R~z~i~ i noget ~t~rre_
Stil. Muligt drejer det sig om Folk fra de Lister, som er fundet Forcham
mersvej og Nytorv, muligt er det hele andre Ting. Arrestationer af Gids
ler kan dog først ventes i Forbindelse med eventuelle Uroligheder omkring
29.August. For en Sikkerheds Skyld bør ingen, som kan have noget at fryg
te, legale eller illegale, bo hjemme i Nat. Lad Advarslen gaa videre, men
overdriv den ikke. Det er endnu ikke den store Gestapo-Aktion.

I de sidste Dage er bl.a. arresteret: Fru Calliesen, Dagmargade 1, Ring
sted, Mejerist Peets og Erik Hansen, Helsingør, Student Rolf Lütken, Kø
benhavn, Ridelærer Brodersen, og Arbejdsmand Niels Jensen, Svendborg. To

SIDSTE om Strejkerne: Endnu
ikke normalt Liv i Aalborg.
s ode r.

i Morges var der, efter to Døgns Strejker,
Der har ogsaa i Gaar været forskellige Epi—
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af Fiskerne fra Dragør, Kaj Lundquist og Henry Jans, er atter løsladt.

I Formiddag lidt over Klokken 10 har tre Mænd med Pistolskud dræbt Maler
Moesgaard Hansen i hans ButikiCort Adelersgade. Moesgaard Hansen har tid
ligere siddet som Fange hos Gestapo, sigtet for at have hjulpet Jøder.

Udenrigsministeriet har overfor den københavnske Presse og Bureauerne
undskyldt Dementiet af Mordet paa de 11. Man hævder, at alt tyder paa,
at de paagældende tyske Myndigheder har været i god Tro. Dementiet er
formet af Korrekturlæser Schroeder i det tyske Gesandtskab, og da det i
første Omgang gik udpaa, at Tyskerne ikke havde skudt Gidsler, krævede
man det skærpet, hvis det skulde udsendes. Det blev det saa. Iøvrigt har
Journalistforbundet i meget skarpe Vendinger paatalt Fadæsen overfor U
denrigsministeriet, der forhaabentlig er kureret for at tro paa tyske
Meddelelser herefter.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste siger om denne Affære: “Et Spørgsmaal ligger
nær: Hvorlænge vil Udenrigsministeriets Direktør og de øvrige Departe
mentschefer, som danner det “Administrationsraad”, som arbejder sammen
med Tyskerne, finde sig i den Behandling, som bliver Befolkningen til
Del? Vi ved meget vel, at Departementscheferne ikke ønsker at blive be
tragtet som en Art midlertidig Regering, og at de derfor saavidt muligt
ikke blander sig i Sager, som ikke direkte falder ind under deres Admini
strationsomraade, og vi anerkender ogsaa denne Holdning, men kun til et
vist Punkt, nemlig dertil, hvor almindelig Anstændighedsfølelse maa kræ
ve, at de reagerer, og at den Magt de repræsenterer, stiller sig paa Fol
kets Side. Og det Øjeblik er nu kommet-hvorfor skal Proteststrejkerne al
tid overlades til Arbejderne og til andre jævne Folk? Det er ogsaa Depar
tementschefernes Landsmænd, der skydes ned uden at have gjort sig skyldig
i nogetsomhelst, det er ogsaa deres Landsmænd, dernu er blevet skudt i
Shellhusets Kælder. Og det er en fra deres egen Midte, Dir.Svenningsen,
som, da han henvendte sig til det tyskeRiges Befuldmægtigede, blev fejet
til Side med en Løgn. Kan og vil man finde sig i dette? Skulde Departe
mentscheferne mon ikke være sig bevidste,at de repræsenterer en Myndig
hed, som Tyskerne meget vanskeligt kan være foruden, og at Departements
cheferne har Pligt til at udnytte den til Gavn for deres Landsmænd. De
partementscheferne kan for Alvor genere Tyskerne ved at sætte haardt mod
haardt og gøre deres Medvirken til Landets Administration afhængig af Ty
skernes Opførsel. Vi venter, at dette vil ske”.

Hertil kan føjes, at ogsaa andre Kredse bør ændre Opførsel nu. Der tænkes
specielt paa Partiet Venstre og Dansk Ungdoms Samvirke. Det kan ikke to
lereres, at der paa lukkede Møder af Sekretærer tales om, at de illegale
søger Martyriet og ønsker “Knaldet for Knaldets Skyld”, og hvad man nu
ellers har muntret sig med. Denne Advarsel gælder ogsaa Professor Hal
Koch. Den, som ikke nu forstaar, at Danmark er i Krig med Tyskland, og at
det er det danske Folk og ikke blot en lille Klike, som tager Kampen op,
vil hurtigt opdage, at Udviklingen løber forbi ham. Direkte Fornærmelser
mod Patrioter, som mishandles og dræbes, ønsker man i hvert Fald ikke of
tere at høre, enten Taleren saa er Sekretær i Ungdomssamvirket, Professor
eller Fol keti ngsmand.

En 17 aarig Tjenestekari Jens Petersen fra Holstebro er i Harrestrup ble
vet dræbt, da han sparkede til en rund Genstand, som Skolebørnene i Har
restrup i detsidste Aarstid har brugt som Legetøj. Det var en Haandgra
nat, som eksploderede

Direktør Waldmann, Jydsk Telefon A/S har krævet Personalets Underskrift
paa, at man ikke vilstrejke, hvis det igen skal blive aktuelt.

Den danske Smøreksport dækker for Tiden de 2 Maaneder af hele Tysklands
Aarsforbrug. Nedgang i Smøreksporten vil ramme Tyskland paa det ømmeste
Punkt. Smørret er i Øjeblikket for Tyskerne vigtigere end Skibe fra dan
ske Værfter eller Maskiner fra danske Fabriker, Mere end noget andet var
det Rygterne om Mejeristrejke, som fik Tyskerne til at bøje sig under
Fol kestrejken.

Kriminalassistent P Sandhøj, der forleden blev skudt i Aarhus, var lige
udpeget til Chef for Schalburgorganisationen i Aarhus. Han er blevet be
gravet uden Flagningfra Politibygningerne og uden een eneste Kollega fra
Politiet i Følget, som bestod af 20 Mennesker. Sandhøjs Nazi-Kollega, 0-
derwald Lander, er blevet fjernet af tysk Politi og sendt paa Landet hos
Spionen Direktør Einar Laursen, Fruerlund, Øster Hurup. Man venter, at
han gaar direkte i tysk Tjeneste nuHvis det kan naas...

Pionerstaben fra Aarhus er forlagt til Skanderborg og har rømmet Oliefa—
brikens Hus i Bruunsgade, som Tyskerne har haft, siden det blev færdigt.
Bygningen viser sig ni at være myldrend’e fuld af Væggetøj.

Dansk Lægeforenings Formand, Dr med Mogens Fenger, har i Ugeskrift for
Læger henstillet til sine Kolleger at være varsommere med Udstedelsen af
Attester for Patienter i Vestre Fængsels tyske Afdeling, da de tyske Læ
ger derude har erklæret, at de faar saa mange overdrevne Sygdomsmeldinger
fra Læger, at de snart maa se bort fra Attesterne. Fenger slutter (mindre
heldigt~) med en Bemærkning om, at man skal huske paa, at Vestre Fængsel
ikke er et Hospital men dog et Fængsel”

Tyske Soldater har i Randers tvunget Guldsmed Bendixen til at sidde med
Hænderne bag Nakken i to Timer. De rev et Dannebrog af hans Flagstang og
trampede paa det. Aarsagen til Episoden vartysk Ophidselse over Jernbane-
sabotage i Nærheden.

VESTFRONTEN OG RIVIERAFRONTEN synes at kunne blive een sammenhængende
Front i Løbet af faa Dage. De Allierede gaar mod Sydøst over Loire og har
passeret Tours. Man nærmer sig Chateauroux. Modstand er der; næsten ingen
af. Det eneste Problem er Forsyningsspørgsmaalet. Samtidig støder Sydhæ
ren mod Nordvest. I Nord er Situationen 100 pCt forværret for Tyskerne.
De amerikanske Stødkolonner har naaet Seinen mellem Paris og Kanalen og
gaar langs Flodens Sydbred mod Nord. Mantes er taget. Naar de Allierede
ud til Kanalen, staar Tyskerne fra Normandiet i en Dobbeltring af allie
rede Tropper. I Paris gaar de vildeste Rygter. Den faatallige tyske Gar
nison venter Angreb hvert Øjeblik. Toulon ligger under konstant Artille
ribeskydning ogsaa fra Landsiden. Udfor Kysten sejler uhindret 7 Hangar
skibe, hvis Bombeflyvere uophørligt starter og lander. Tyskerne kan
næppe naa at organisere egentlig Modstand paa fransk Jord. Opslidnings
slaget i Normandiet har udtømt deres Kræfter. Efter uofficiel tysk Opgø
relse har de mistet en halv Million Mand i Faldne, Saarede og Fanger. De
første tyske Flygtninge er gaaet over den sweiziske Grænse, 200 lasede,
udmattede, panikslagne Soldater og Civile, der af Smuglerstier er flygtet
for de franske Partisaner, der flere Gange havde beskudt Flokken. Grupper
af Flygtningene havde været fanget og var atter løsladt efter at Maquien
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havde gjort kort Proces med Forbrydere iblandt dem. I Vichy er et stort
Detachement af Mobilgarden gaaet over til Maquien. Regeringen ventes til
Epinal ved Grænsen til Lorraine. I Lyon har Mawuien sprængt det store ty
ske Rhone-Brændstofdepot i Luften. I Ardennerskoven har Maquien stormet
et Transporttog med 1000 politiske Fanger, der skulde til Tyskland. De
befriedes.

ØSTFRONTEN: Russiske Pionerer bygger nu Broer over Grænsefloden til Øst—
preussen. Invasionen i Rigsomraadet synes kun et Spørgsmaal om Timer.
Grænsebyerne staar i Flammer.

GOEBBELS har beordret, at Ordet Katastrofe i de tyske Aviser skal erstat
tes med “Stor-Nødstilstand”. Man anslaar, at 60,000 tyske Kvinder er gaa
et under Jorden for at undgaa at blive hentet af Partifolk og puttet i
Fabri ker.

REKREATION: I Østrig er aabnet et Rekreationshjem for korpulente Parti-
medlemmer med Damer. Her skal de kunne slanke sig ved Ridning og anden
Udendørssyssel, som de jo ikke er vant til, melder den tyske Soldatersen
der.

SPØGELSESSTEMMERNE i tyske Radioudsendelser er dukket op igen. Midt i
smægtende Tangoer hører man hule Røster raabe: Vi er færdige~ Fælden i
Normandiet er klaappet i, Russerne er i Østpreussen~ o.l. til Befordring
af Hyggen.

Ved 11,30 Tiden blev en Mand skudt i Kamp med Gestapo i Sorgenfrigade.
Hans Skæbne ukendt. EN SS Mand fra Jernbanegade, Torben Johansen, saare
des alvorligt i Brystet. En Kvinde, Fru Jensen, Sorgenfrigd 8, fik flere
Skud i Benene.

SLUT.

Den Strejke i Bladkompagniet, som udbrød Natten til Søndag efter Forhand
linger Lørdag, og som antagelig afblæses efter Voldgift i Dag, gav i Gaar
Morges Anledning til noget nær Panikstemning i visse københavnske Yder-
kvarterer. Lørdagen havde været fuld af Rygter om Mord paa Fanger i.
Sheilhuset eller Vestre (Tallene varierede fra 6 til 23), om Invasion i
Norge, om Generalstrejke fra Mandag og om Razzia. Kun Razziarygterne var
rigtige, men da ogsaa Tyskerne hørte dem, blæste de af, og der var end
ikke det “normale” Antal Anholdelser Natten til Søndag. Bladenes Udebli
velse tolkedes imidlertid som Tegn paa, at der var sket noget helt ek
straordinært. Folk stormede Ismejerierne for at proviantere. Man ringede
til hinanden for at spørge Nyt, saa Centralerne blokeredes, og mange fik
den Tro, at Telefonerne var afbrudt. Da ingen mere tror paa Dementier,
var Myndighederne værgeløse overfor Situationen, men i Løbet af Formidda
gen spredtes Meldingen om, hvad der virkelig var sket, gennem den mundt
lige Avis. Bladenes Udeblivelse til Morgen gav derfor ikke Anledning til
Rygter.

Antagelig for at berede Jordbunden for endnu et Par Clearingmord, har Ty
skerne til Dagspressen udsendt Meddelelse om Dobbelt—Drabet i Aarhusgade
paa den 53 aarige Frisørmester Carlo Heinrich Schmidt og hans to Aar æl
dre tyskfødte Hustru. Motivet kendes ikke. Medlemsskab af DNSAP og den
Kendsgerning, at mange tyske Soldater kom i Hjemmet, er selvsagt ikke
Forklaring nok. Der maa i denne, som i andre af den Slags Sager, advares
imod, at man fra illegal Side uden videre paatager sig et Ansvar. Der
kan foreligge indre Opgør eller rent ud Provokationer. Iøvrigt vil det
forblive en uløst Gaade, hvorfra Tyskerne ved, hvad de forsvundne Ger
ningsmænd har sagt til de nu dræbte Ofre”Repliken: Nu kan det være nok
med Snakken, se atfaa gjort noget ved det”, trænger til nærmere Forkla
ring. Hvorfra kender man den?

Om Strejkerne i Provinsen foreligger en Del yderligere Enkeltheder at
føje til det allerede meddelte:

Skive: Under Strejken var alle Flag i Byen paa halv Stang. Tyskerne send
te Patrouiller rundt for at fjerne dem. De rev Flagene ned. Eet Sted
tvang de med Vaaben to 7—8 Aars Drenge til at sænke Flaget, et andet Sted
trampede de paa det, og flere Steder kastede de det i Ansigtet paa Eje
ren. Det var Maskingeværer, ikke Kanoner, som blev stillet c~p paa Jernba
neterrænet. Den uheldige’ danske Politimand, Politiassistent Kiilerich,
der har vanæret et godt Navn og er blevet tvangsforflyttet til Skive,
hjalp ved flere Lejligheder Tyskerne. Saaledes lod han en gammel Ranger
formand arrestere, saa Tyskerne kunde tvinge ham til at arbejde. Han lod
ligeledes yde Bistand til Afhentning af flere Forretningsfolk, som man
prøvede at tvinge i Arbejde igen. Under Strejken døde den myrdede Skribo—
nit Erik Nymanns Mor, Fru Læge N., der længe har ligget syg, og for hvem
Mordet paa Sønnen var et dræbende Chock. En munter Episode indtraf, da
Tyskerne slæbte enældre Arbejder med en “Haandgranat” med sig til Kaser—
nen, hvor den befandtes at være en Toiletrenser.

Viborg: Under Løbeseddeluddelingen kastedes ogsaa Løbesedler ud fra den
Ejendom, som liggerlige overfor den tyske Ortskommandantur. Tyskerne prø
vede forgæves at fange Gerningsmændene. Natten til Fredag kastedes en
Brandbombe ind hos den tyskvenlige Bager Meier. Ingen større Skade. Nogle
Flyvepladsarbejdere, som var taget med det ordinære Tog, blev ved Hjem
komsten fulgt til Dørs af ca 100 unge Mennesker. Den ene af dem fik Klø.
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Tyskerne patrul.jerede om Aftenen og skød hist og her, men saarede ingen.
Kun paa Banegaarden gik nogle Arbejdere i Gang. Der var truet med Gids
ler. Paa et Vindue i Mathiasgade læste man følgende Opraab: Skodsam1ere~
Vi strejker i Morgen. Mathilde”.

Grenaa og Hobro gennemførte 24 Timers Strejke Fredag i Ro. Vejle strejke—
de Lørdag. Kun Etaterne og Værkerne arbejdede. Borgmesterkontoret udførte
kun borgerlige Vielser, ellers intet. Skolerne lukkede. Slagterniestrene
og Kontantforretningen blev truet af Tyskerne, men man maatte opgive at
holde Butikerne aabne. Tre danske Stikkere, som kendes af Befolkningen,
blev kaldt tilbage sammen med de tyske Soldater, saaledes at Uroligheder
blev undgaaet. De 3000 Mand paa Vandel Flyveplads deltog i Strejken. I
Thisted erklærede den tyske Kommandant, at Strejken var Sabotage. Han har
truet med de voldsomste Forholdsregleri Dag, hvis der ikke arbejdes.

Rapporter fra Aarhus og Aalborg ventes. Læs venligst under “SIDSTE”.

Arbejdet paa Vandel Flyveplads, der endnu “kun” har kostet Danmark 25
Mill. ebber langsomt udMeget Materiel er ført til Tyskland; Arbejderne
ventes afskediget om 3 Uger.

Deutschen Wissenschaftlichen Institut Kopenhagen (Øster Alle 29), Lekto
rat Kopenhagen der deutschen Akademie i MUnchen har udsendt Program for
Vinteren 1944-45Der bydes paa Sprogkursus, Handels—Literatur—Kunst—og Mu—
sikkursus, Folkevisesang. Det er Udtryk for en vis Optimisme, at dette
nazistiske Foretagende, ledet af 5.Kolonnefolk med nok saa megen Tilknyt
ning til Kiel som til MUnchen, regner med endnu en Sæson i København.

Under en Razzia ved Vandkunsten, hvor Tyskerne Torsdag arresterede Kolo
nialhandler James o’Hara Schultz, benyttede Gestapo Bilerne K 2176 og K
4180.

To Politimænd afvæbnede forleden Aften i Nyhavn to Schalburgfolk i Civil.
De pillede Pistolerne fra dem og tømte Magasinerne ud i Havnen~

Den i den officielle tyske Meddelelse i Lørdags omtalte Journalistelev
Erik Jakobsen er ansat hos Krenchel. Hvad han lærer der, hører hjemme un
der Sædel i ghedspol i ti et.

Privatpersoner i ledende Stillinger og Mænd paa Tillidsposter indenfor
det danske Landbrug bedes gjort opmærksom paa, at de for Landets Skyld
bør huske paa, at vi Aar staar foran en faarlig Høst~ Landbruget har
daarlige Kaar og kan vente ringe Udbytte. Glem det ikke-det modsatte kan
faa de alvorligste Konsekvenser under dansk-tyske Forhandlinger, jfr.
Goebbels Udtalelser til de tyske Bønder.

Altsaa: Den danske Høst bliver daarlig i Aar..
(dette bedes ikke omtalt i den illegale Presse, men kun udbredt mundt
ligt)

Det tyske Sikkerhedspoliti har foruden Kontoen i Nationalbanken ogsaa op
rettet en Konto i Landmandsbanken. Her trækkes Checks til Betaling for
Snigmord etc.

Det danske Fiskeri staar foran Standsning. Den Raaolie, Tyskerne skal le
vere til Raffinering her i Landet, er endnu udeblevet. Et Tegn paa den

katastrofale tyske Brændstofsituation er Borttransporten af tyske Oliebe
holdninger her fra Landet. Fra Esbjerg Flyveplads er Benzindepotet saale
des nu fjernet.

Tyskerne har paany fremsat Krav om, at de danske Arbejdere, der er be
skæftiget ved Værnemagtsarbejde her i Landet, skal ind under de tyske Ar
bejdsbestemmelser. Fra dansk Side er Kravet atter afvist.

SÆRMELDINGER: Hilsen til Sara, Bertil og Marie fra Jægeren - Hilsen til
Svend Per og Birthe fra Apotekeren.

Bagermester Jens Chr Jensen, Store Andst ved Kolding, har udtalt, at man
skal være god mod Tyskerne (Han er Missionsmand). Han overdriver imidler
tid, selv set fra et religiøst Synspunkt, naar han sælger Brød til Ty
skerne uden Mærker-bg til forhøjet Pris.

Barbara Hutton, den skøre Skrue, har under Skilsmisseprocessen i USA be
skyldt sin forrige Ægtemand, Greve Kurt Haugwitz Reventlow, Hardenberg,
for at have hypnotiseret hende med den Hensigt at opnaa en Del af hendes
Formue. Hun kræver Forældremyndigheden over Sønnen med den Begrundelse,
at Grev Reventlow ikke er værdig. “Hans Pengebegær og Stræben efter stør
re Rigdomme uden Arbejde eller Anstrengelse dominerer hele hans Tankever
den og overskygger alle andre Interesser” hedder det i Stævningen, og det
tilføjes, at Reventlow er af tysk Afstamning og født i Tyskland. Derigen
nem har hans erhvervet Ideen om sin personlige Overlegenhed~

Da Boghandler Bech hos Illum udfolder en Del Bestræbelser for at blive
anerkendt som god nok, er det paa sin Plads at minde om hans Frokoster
med Frederik E Petersen paa Brasilko, hans Borchurer for nyere tysk Lite
ratur og hans Udstillinger af Fr E Petersens tyske Bøger. Det sidste med
førte i sin Tid Klage til Illums Direktion.

Lederen af den fa llerede tyske Boghandel paa Strøget - Nygade 3 — er
blevet ansat hos Michelsen, hvis Søn er hans Svoger.

Tyskerne har paa danske Værfter bestilt en Serie af de saakladte Hansa-
Skibe, et tysk Modstykke til Liberty-Skibene. Der er hidtil kun bygget
tre af dem her i Landet. Rimeligvis bliver det os selv, sonffaar Brug for
dem efter Krigen, selv om de kan færdigbygges ret hurtigt...

Bycafeen i Lavendelstræde og Cafe Jomfruburet er p.t. under Observation.

Oplysninger ønskes om Frk Amdissen, Skønhedssalonen, Kollonaden, Viborg.
Hun sigtes, som meddelt, for at have angivet de dødsdømte fra Aars, men
Detailler savnes.

Der afvares mod J C M Petersen, kaldet Christian Æbleskive, Uffesvej 5,
Helsingør. Han har mange Penge, skønt hans Aarsindtægt officielt er 3000
Kr. Ligeledes advares mod en Invalid i Helsingør, WGDS Ranfeldt, Lundega
de 11, og mod et Pigebarn, Britta Dithmer, der kommer sammen med Gestapo
i Snekkersten.

I de sidste 3-4 Maaneder har Danmark ingen Varer faaet fra Balkanlande.
Aarsagen er Miner i Donau og andre Transportvanskeligheder. Det er især
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Tobak, Hamp, Huder og Skind, Droger etv, det gaar ud over.

~ Skipper o.a. advares imod Chocoladepigen, der pyt. ligger paa Hospitalet.

Paa Nexøegnen har tyske Soldater stjaalet Høns. De brugte den Trafik, at
mens en Soldat talte med Ejeren for at faa Æg, sneg to andre sig ind i
Hønsegaarden og snuppede hver sin Høne. Paa een Gaard blev Tricket lavet
tre Gange med et Par Dages Mellemrum.

En Dag fornylig ankrede en Del store tyske Skibe op udfor Nexø Havn. Ty
skerne provianterede enkeltvis i Levnedsmiddelforretningerfle og opkøbte
alt spiseligt, saa der intet blev tilbage til Landliggerene. Ved Havnen
stuvede de Dagens Udbytte i store Kasser, som blev sejlet ud til Skibene.
I Byens Irniaforretning stod tilfældigt en af øens højere Embedsmænd. Han
bad Tyskerne forlade Butiken, idet han forklarede, at de blev forsynet af
ganske bestemte Forretninger mod Rekvisition. Næste Nat blev Irniaforret
ningens Ruder knust af Tyskern&

En Forretningsmand, Frugt- og Grønthandler Aage Hansen, Amagerbrogade 78,
har til Venner og Bekendte udsendt en Redegørelse for hvorfor han er kom
met i Vanry. Han fik sine Ruder knust og hele Butiken afbrændt under Fol
kestrejken. Han forklarer, at han i Maj 1942 en Søndag Aften kom hjem
sammen med sin Kone. Idet de vilde gaa ind af Gadedøren, opdagede de, at
en Genstand hang i en Snor, der gik ud fra Gangvinduet paa 3. Sal. Det
var en Sten i et stort Klæde, og den hang helt ned til Gadedøren. Ægte
parret blev betænkeligt ved at gaa ind. Der havde i Forvejen været Ind
brud baade i Butik og Lejlighed. En ung Mand stod ved Siden af Gadedøren.
Han reagerede ikke. Da to Betjente kom forbi, gjorde Hansen opmærksom paa
Snoren og Pakken. Det viste sig, at Pakken indeholdt illegale Blade. Be
tjentene arresterede begge de to unge Mænd (dengang forfulgte dansk Poli
ti jo endnu de Illegale). Senere har Hansen overfor den ene af de unge
Mænd beklaget det skete, og han var forstaaende. Men halvandet Aar senere
blev Hansen “hængt ud” i Bladet “Folkets Røst” for at have anmeldt to til
den tyske Værnemagt.

Det er konstateret, at Hansens Forklaring er rigtig. Han har ikke tilhørt
noget politisk Parti. Alt tyder paa, at han bør rehabiliteres.

Tandlæge Hans Jørgen Ravn, Borgmestervænget, Alaborg, har været arreste
ret af Gestapo. Han er atter løsladt. Man mener i Aalborg. at Arrestatio
nen staar i Forbindelse med Beslaglæggelsen af visse Navnelister i Kbhv,
og at Tyskerne har taget en forkert Mand.

Deradvares mod Repræsentant Mads Winther og Hustru, Randers, og mod fhv
Bager Prahl, Strømmen.

“Kommandør” K B Martinsen hartil en tidligere Officerskammerat udtalt:
Jeg ved godt, jeg kommanderer en Flok Bøller. Det er jeg ked af

En Officer i Frikorps Danmark, nu i en anden SS-Forniation, har til en
tidligere Ven sagt:”Hvad mon man vil gøre med os Forbrydere og Dumrianer
efter Krigen?” Spørgsmaalet var ikke ironisk ment.

Danske Søfolk har i Gdynia iagttaget, at Flygtninge i alle Aldre og af
begge Køn ankommer i store Mængder fra Randstaterne. De er udskibet i Li
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bau, Vindau og Riga. Transporten foregaar i Fartøjer af enhver Art, endog
i Mudderpramme. Der er Militærpersoner mellem Flygtningene.

Ny katolsk, tysk Bøn: Oh, Adolf sieg fUr uns, Oh Joseph lUg fUr uns, Oh
Hermann flieg fUr uns... og, efter 12 Perler paa Rosenkransen: Oh Rudolf,
bitt fUr uns.

EN CB-Bil røvedes 18/8 paa Frederiksberg. Det var K 30,455, hvis Fører,
en Undergruppefører, af Revolverniænd blev truet til at udlevere Vognen.
Hans Tjenestebevis blev ogsaa taget. Der er udsendt Signalement af Vog
nen.

7 Forretninger i Dronninglund blev Natten til 18/8 mærket med store Hage—
kors. Et Sted i Byen maledes paa Kørebanen en ottetakket Stjerne.

Tyskerne i Esbjerg har ønsket Oversigt over CB-Styrken. Der er henvist
til Centralniyndighederne i København.

En Marinevægter blev 18/8 anholdt for Uterlighed overfor en lille Dreng
i - Tivoli,~

Sagfører P Andersen, Ryomgaard, der i “En Forræders Papirer” er nævnt som
en Sagfører, Nazister kan henvende sig til, er ikke Nazist. Det er opkla
ret. at han er opgivet som “Emne” af en gammel Skolekammerat, der er Na
zist, og der er ingen Baggrund for denne Opgivelse. Han bør rehabilite—
res.

Sagen vedrørende Grosserer Sofus Valdemar Hansen, Remington-Agenturet, er
Genstand for nærmere Undersøgelse, da det hævdes, at det er Konkurrenter,
som har bagtalt ham. Naar Undersøgelsen er afsluttet, skal der blive gi
vet nærmere Oplysninger.

Paa given Foranledning vil Abonnentnumrene en af de nærmeste Dage blive
gentaget. Nummeret skrives paa Konvoluttens Tilklæbningslap og findes
altsaa skjult inden i Konvolutten, naar denne sprættes op. Der vil øverst
paa Brevet den Dag blive gjort opmærksom paa, at Nummeret er der - brænd
altsaa ikke Konvolutten i Utide.

Den unge Mand, som saaredes ved en Eksplosion i sin egen Ldmme paa en Ga
de i Aarhus, afhentedes fra Hospitalet af sin Bror. der er forsvundet
sammen med ham. Tyskerne har truet Lægerne, og en 17 aarig Ven af den
forsvundne Saarede, den 17 aarige Preben Maigaard Christensen, er an
holdt. En 12 Aars Dreng er afhørt af Tyskerne i Sagen.

En højtstaaende tysk Officer har paa Gaden i Aarhus holdt en ung Mand op,
fordi han ikke kunde vise ham Vej til det tyske Sikkerhedspoliti. Han
slæbte den unge Mand med til dansk Politi, hvor han ogsaa truede med Re
volver. Der er klaget til højere tysk Myndighed.

46 Anholdte er fra Kolding Arrest overført til Frøslevlejren. Fra Aarhus
er følgende sendt til Frøslev:

Arb. Johd Simonsen, Silkeborg-Gartner Knud Hansen, Randers-Bogtrykker Ta
ge Petersen, Lemvig-Typograf P A Andersen, Randers-Papirarb. Byth, Silke
borg-Indehaver af Budcentral 0 P Pedersen, Randérs-Kommis Stærk, Lemvig—
Arb.Brauner, Kjellerup-Boghandler Olesen, Randers-Grosserer Aasted, Ran
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ders-Dyrlæge Andersen, Aulum-Kroejer Carl Knude, Solbjerg-Lærer Moust
gaard, Lemvig-Postbud Brogaard, Lemvig-Kaptajn Olesen, Randers-Arb. Niels
Hartvig Jensen, Ikast-Lærling Karsten Honoré, Lemvig-Murer Arnold Jensen,
Kibæk—Væver Simonsen, Herning - Typograflærling Hans Petersen, Silkeborg

yKunstmaler Glyssing, Beder-Jordarbejder Henry Jensen, Skive-Arb. V Mad
sen, Silkeborg-Maleren Henrik Petersen, Herning-Jordarbejder Fritz Niel
sen, Skive-Bager Spaanhede, Viborg—Tobaksarbejder Spieler, Holstebro-Arb.
Aksel Richard Jensen, Aarhus-Arb.S I A Hansen, Aarhus- og følgende, der
alle er fra Aarhus: Arb. Willy Andersen-Tømrer Carl Halvorsen-Malersvend
Otto Christensen-Arb. Chr Bech-Remisearbejder Axel Berthelsen-Direktør
Axel Christensen-Frk Mary Tbpholm-Former Victor Christiansen-Arv. Viggo
Emil Jensen—Postbud David Hviid Rasmussen- Havnearbejder Niels Skovsen
Overassistent Viggo Hansen-Arb. Jens Peter Jensen-Tømrer Henry Charles
Nielsen—Stadsingeniør A Rambøll-Arbm Carl Chr Nielsen-Smede. og Maskinar
bejder M Andersen-Kommunelærer Hans Chr Sørensen-Lagerforvalter I Skjødt
Bryggeriarbejderske Lilli Andersen-Sømand Peder Petersen—Arb. Harry Sam
sing-Kaptajn C A Ivarsen-Maskinarbejder Frode Thomsen-Arb.Aage Wodstrup.

Man maa regne med, at Antallet af Fanger i denne Uge passerer de 1000, de
fra Tyskland overførte Fanger, hvis Tal endnu ikke kendes, ikke medreg
net~

Til Abonnenter, der beder om supplerende Numre: Vi har dem ikke~ Inf. og
NN. var oprindeligt to Foretagender, men Infs. Meddelelser blev to Gange
ugentlig for en Del bragt af NN.Infs. Numre er ikke ganske fortløbende,
idet der oprindelig kun udsendtes efter Behov, uden Nummerering og kun
maskinskrevet. Regelmæssigt og hver Dag er Inf. kun kommet siden Septem
ber. Numrene var oprindelig naaet op til 291, men sprang saa ved en Om
lægning tilbage. En fuldstændig Samling eksisterer desværre ikke.

WARSZAWA er i disse Dage et rent Helvede, meddeler tyske Krigskorrespon
denter, hvis Skildringer mærkværdigt nok bliver forbudt af Censuren her
i Landet. Byen staar i Brand og har brændt i mange Dage. lidskæret ses
videnom ved Nattetid, om Dagen markerer en Røgsøjle Byens. Beliggenhed.
Der har været kæmpet uafbrudt siden l.August. De fleste af Partisanerne
er Drenge eller purunge Mænd under 21 Aar. Tyskerne har fra den første
Dag anvendt Stukas og svære Vaaben direkte imod polske Modstandscentre.
Partisanerne har overalt, hvor de er blevet nedkæmpet. kæmpet til sidste
Mand, og de slaas videre, selv i brændende Bygninger, indtil alt bliver
stille. De har iøvrigt intet Valg, for overgiver de sig, dræber Tyskerne
dem. Partisanerne er af alle Partiafskygninger, forenede i fælles Had.
De forsynes hovedsagelig fra Italien af engelske og amerikanske Flyvere,
hvorimod Russerne som bekendt har taget Afstand fra den for tidligt ud-
brudte Opstand, der ikke var koordineret med den russiske Offensiv. Den
polske Eksilregering har øjensynlig ønsket at stille Russerne overfor en
polskerobret polsk Hovedstad, men de fortsatte Kampe foran Warszawa er
trukket ud, saa de polske Styrker i Byen risikerer at blive nedkæmpet
helt,, før Russerne kommer.

VESTVOLDEN IGEN. De tyske Teknikere, 0-T.Folk og Pionerer er gaaet i
Gang med at udbedre baade Maginotlinjen og Vestvolden (Siegfriedlinjen).
Vittigheden om, at Maginotlinjen atter skal være uindtagelig, bliver Vir
kelighed. Tyskerne prøver paa at “vende den”, men naar det næppe. og maa
saa falde tilbage paa Vestvolden, der i Løbet af de fire Aar er blevet
haabløst forældet, og som desuden er forfalden. Der er Vand i de dybe

Bunkers.

VESTFRONTEN: Opstand i Paris har fremkaldt alle de Foranstaltninger, Kø
benhavnerne kender fra Folkestrejken. Tyskerne er ikke Herre over Situa
tionen- Civilbefolkningen forbliver inden Døre ogsaa om Dagen. Militærpa
trul jer er det eneste levende, man ser. Kampe har fundet Sted hist og
her, især ved Hallerne i la Vilette. Maquien i Paris er stærkere end no
get andet Sted, og gaar den først for Alvor til Aktion, vil Tyskerne faa
det hedt. Mange tyske Soldater er i de sidste Dage forsvundet i Paris. De
er enten trukketi Civil for at forsvinde; eller de er likvideret. Tysker
ne aner fortsat ikke, hvor de Allierede egentlig staar. Manved, at de er
gaaet over Floden og rykker mod Rouen, og alt tyder paa, at de samtidig
omgaar den franske Hovedstad. Mange Veke mod øst anses for ufarbare. Paa
Fronten ved Kanalen er Situationen ganske fortvivlet for Tyskerne. 14 Di-
visioner er praktisk talt ophørt at eksistere, efter at Falaisefælden er
klappet i. Man regner med, at 18,000 Tyskere gik i Fælden. 13,000 er paa
tyske Lister opført som savnede. Naar de Allierede ud til Havet langs
Seinen, lukker endnu en Ring sig om de Tropper, som slap igennem ved Fa
laise, og endnu en Omringningsnianøvre er mulig, hvis de Allierede støder
igennem øst om Paris. Paa Rivierafronten staar de Allierede i Udkanten af
Aix en Provence, 25 km Nord for Marseille, og Stødkolonner gaar mod Avig
non. Modstanden er yderst svag. Man kan regne, at baade Toulon og Mar
seille afskæres.

LIGESOM STALINGRAD: Der er i Berlin truffet Forberedelse til Oprettelse
af et Kontor, hvor man kan søge Oplysninger om, hvorvidt ens Slægtninge
er sluppet levende fra den militære Katastrofe i Frankrig. Et lignende
Kontor oprettedes efter Stalingradkatastrofen.

HITLERKRISEN: Gestapo foretager for Tiden Undersøgelser i Paris i Forbin
delse med Fredskuppet i Tyskland. En Del højere Officerer er forsvundet
og menes at være gaaet over til Amerikanerne eller at være i Færd med
det. Det drejer sig bl.a. om Generalløjtnant Lentzfeld, Oberst Kossmann,
SS ObersturmfUhrer Lange og SS ObersturmfUhrer Scholtz.

0STFRONTEN: Efter særlig Førerordre har General Modl indledt ny Feberof
fensiv paa østfronten for at redde de indespærrede 300,000 Mand i Rand
staterne. Med fjerdeklasses Mandskab og fjerdeklasses Udrustning løber de
sammenskrabede tyske Afdelinger Storm mod Russernes veludbyggede Stillin
ger. De lider enorme Tab, uden at vinde nævneværdigt Terræn~ Offensiven,
som skyldes Førerens strategiske Intuition, skal fortsættes. Længst i Syd
er Russerne atter begyndt at røre paa sig. Der er kraftige Angreb og Ter
rængevinster paa begge Sider af Jassy i Rumænien.

BULGARIN: Bulgariens Anstrengelser for at komme ud af Makkerskabet med
dettredie Rige tager stadigt klarere Form. Efter Premierministerens Tale
i Sobranjen i sidste Uge, hvori han faktisk undsagde Tyskland (Tale til
indenrigsk Formaal, sagde Berlin) er der sket en ny Udvikling. Den tid
ligere Handelsminister, der som omtalt er rejst til Ankara, han Flyve
maskine sendt en Kurertil Moskva. Meningen synes tydelig nok.

SIDSTE:

STREJKERNE: Aarhus har atter svirret med Strejkerygter i de sidste Dage,
idet Gestapi under Folkestrejken sikrede sig Formændene for Murernes Fag
forening og for Murernes kooperative Forretning. Murernes Formand, Peter
sen, blev paagrebet paa aaben Gade, da han kom spadserende med sin Kone.
Hun besvimede. I de store Virksomheder afhørte man Tillidsmændene - hos
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Frichs holdtes der saaledes Forhør over 5 Tillidsmænd i Overværelse af
Direktionen. Man tog de fem, deriblandt Byraadsmedleni Jens Jensen, med
sig, men løslod dem senere. Den fælles Tillidsmand hos Sabroe, Sørensen,
blev som omtalt arresteret. Han er nu løsladt, men var i Forhør i mange
Timer. Imens stormede Folk Butikerne og tappede Vand af, da man ventede
ny Strejke. Paa Baggrund af korrekt Information fra tysk Side advares
hermed alle Tillidsmænd paa enhver Virksomhed, der kan tænkes at gaa i
Strejke. Næste Gang bliver det dem, det gaar udover. Eksempler kan ventes
statueret ogsaa overfor “almindelige” Arbejdere og Funktionærer hist og
her. I Nørre Sundby var Strejken saa total, at den endog omfattede Perso
nalet i det tyske Wehrmachtsheim. NaarPolitiet i Aalborg gik saa handfast
frem, skyldtes det fem Gange gentagne tyske Trusler om at rydde Gaderne
med Vaabenmagt. Politiindhug paa Folkemængden i Odense skyldtes lignende
Trusler. Knipler er at foretrække for Maskingeværer. Politiet i Odense
advarede pr Højttalervogn og maatte en Periode hold Vestergade og Flak
havne afspærret. Der var mange Uroligheder i Nykøbing M. Natten til den
l8.ds. Ruder knustes, og Feldmadrasser blev stærkt forulempet. Næste For
middag blev 3 Politibetjente saaret under Uroligheder ved Færgen. Strej
ken varede den Dag med. Ikast strejkede 19.ds.

I Sakskøbing er Arbejdsmand Niels Sigvard Nielsen, Bogøgade 20, Nykøbing
F, blevet alvorligt saaret af tre uniformerede Schalburgmænd, som han
forstyrrede ved at gaa forbi en Bænk paa Kærlighedsstien, hvor de holdt
til med tre Piger. De affyrede fire Skud og ramte ham i Laaret.

Paa Strandhotellet ved Marienlyst paa Falster har tre Vagtmænd fra Bøtø
Flyveplads overfaldet en Reservepolitibetjent, som de prøvede paa at af—
væbne. Han holdt dem op og holdt Vagt over dem, til Politiet fra Nykøbing
F ankom.

Gestapo har i Ulfborg anholdt Fru Jenne Ruby, gift med Slagtehusopsyns
mand R., Fru Førstelærer Esther Nielsen, hvis Mand har siddet siden Flid—
ten af Juni, og den 16 aarige Lærling Erik Rexholm. De sigtes for Sabota
ge.

Tyskerne, der Søndag Klokken 16.30 skulde “laane” Struer Idrætspark,
trængte Klokken 16,20 ind paa Banen, hvor en Fodboldkamp var ved at af
sluttes. De rev Danebrog ned fra Flagstangen og hejste Hagekorsfane. Da
Folk peb, skød de henover Tilskuerpladserne. Kampen blev afbrudt, og kun
Politiets Indgriben afværgede voldsomme Sammenstød. Tyskerne spillede
derefter Fodbold under Beskyttelse af bevæbnede Vagtposter En sund Sjæl
i et sundt Legeme er jo nok et Offer værd.

Jørgensens Bilværksted paa Silkeborgvej i Aarhus, hvor der var Brand un
der Strejken, er i Nat blevet totalt raseret. Efter Eksplosion udbrød en
stor Brand. Mange tyske Motorcykler ødelagdes.

Derer Natten til 20.ds. kastetBomber mod Tømrermester Laurits Jensens
Villa i Bagsværd. (Han er Værriemager) Eksplosionen skete udenfor Huset,
i hvilket der tidligere har boet tyske Gæster, saa ødelæggelsen blev ikke
stor.

INat er der anrettet betydelig ødelæggelse i Gefion Dampvaskeri, hvis E
jer Robert Andreäsen, Theklavej 27 I, var meget agressiv under Folke-
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strejken overfor Folk, som tændte Protestbaal. Han er Medlem af DNSAP og
truede med Revolver. I Nat er der af hans Papirer paa Kontoret antændt et
større Baal, som bredte sig i Bygningen.

Paa Søndermarksskolen i Vejle, i hvis Kælder er stationeret tyske Train
folk, er ophængt et langt Jernrør. Naar der slaas paa det, er der Gasa-
1 arm

Paa den kunstige Badestrand ved Albuen nær Vejle har en Vejledreng kanøf
let en anden Dreng, som sprøjtede Vand paa ham. Den andenblev bange og
flygtede. Da han trak i Tøjet, viste det sig, at han var tysk Soldat

Der gaar i Formiddag i indviede Kredse stærke Rygter om Genindførelse af
Spærretid i København, hvilket vil betyde nye Uroligheder. Rygterne kan
endnu ikke bekræftes, men at Spørgsmaalet ventileres, er rigtigt. SLUT.

Der var Razzia i Studenterforeningen i Formiddag. Intet Resultat.
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DANMARKS FRIHEDSRAAD HAR UDSENDT FØLGENDE:

1943 29.August

PAA TÆRSKELEN TIL DE AFGØRENDE KAMPE FEJRER VI AARSDAGEN.
Den 29.August oprinder den første Aarsdag for en af de største Begivenhe
der i vort Lands Historie.

Efter 3~ Aars Undertrykkelse sagde Folket den 29.August 1943 definitivt
NEJ til Samarbejdspolitikken med Tyskerne, og Konge, Regering og Rigsdag
fulgte Folkets Vilje. Danmark var fra denne Dag i aaben Krig med Tysk
land. Krigserklæringen var den Bølge af Folkestrejker, der som en Lavine
rullede fram over Landet. Vaabenløst rejste Folket sig til Modstand, be
sjælet af den storslaaet Vilje til i Enighed at byde den forhadte nazi
stiske Undertrykkelse Trods.

Det forløbne Aar har været et Sejrens Aar for det danske Folk.

Ikke en Dag, ikke et Minut er Augustdagenes Kampvilje, Mod, Beslutsomhed
og Enighed svækket. Tværtimod. Modstandsfrontens Rækker er knyttet sta
digt fastere sammen. Nye Lag af Befolkningen, der tidligere forholdt sig
passive ellêr tilsyneladende passive, er fluttet op i de aktivt kæmpendes
Rækker.

Den frie Verden, som under Besættelsens første Aar betragtede Danmark med
en vis Mistro, ændrede efter 29.August 1943 totalt sit Syn paa vort Land
og anerkender i Dag Danmark som Medkæmper i de Allieredes Rækker. Dette
er Gang paa Gang kommet til Udtryk i ledende engelske og amerikanske
Statsmænds Taler, og er senest bekræftet ved Sovjetregeringens Anerken
delse af en Repræsentant for det kæmpende Danmark.

Folkets voksende Enighed og Vilje til Kamp gav sig Udslag i en Forstær—
kelse af den aktive Modstand. Tyskernes Forsøg paa ved Hjælp af Krenchel
og Højer at gøre Sabotagen upopulær mislykkedes. Sabotørerne blev Folkets
sande Helte. Hele Befolkningen sluttede op bag dem. Trods Udvidelse af
Sabotageværnet, trods Oprettelsen af det berygtede sommerske Vagtkorps og
Udbygning af de vigtigste Krigsindustrier til veritable Fæstninger gen
nemførtes med hele Folkets Billigelse en Række lammende Sabotagehandlin
ger, som ikke alene vakte Beundring i den frie Verden, men som i flere
Tilfælde indbragte Sabotørerne Anerkendelse fra den allierede Overkomman
do.

Sideløbende hermed er Modstanden dUd-føre]s~n~af~tyske Ordrer saavel
paa offentlige som private Kontorer, paa Arbejdsplad~e~r~yærksteder og
ved de særlige tyske Anlæg vokset.

Den tyske Rustningsindustri og den tyske Levnedsmiddelforsyning har hen
tet stadigt ringere Udbytte i vort Land.

Denne stadigt voksende Modstand, sammenholdt med de tyske Nederlag paa
Krigens Fronter, har drevet Nazisterne til Desperation. Mord, Henrettel
ser og Massearrestationer er deres vigtigste Vaaben. Men det danske Folk
lod sig ikke kue. I en for den tyske Militærmagt kritisk Situation rejste
den københavnske Befolkning sig til Protest mod de utaalelige Overgreb
og gennemførte Folkestrejken fra den 30/6 til den 5/7. Mange Provinsbyer
støttede Københavns Kamp gennem Sympatiaktioner. Senere har Befolkningen
besvaret Nazisternes Mord paa danske Patrioter med 24 Timers Protest
strejker, saaledes som Tilfældet har været i København, Helsingør, Aal
borg, Aarhus, Odense og en Række andre Byer.
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Udviklingen i det forløbne Aar har saaledes saa langt fra at kue og knu
se den danske Modstandsbevægelse tværtimod ført til en Styrkelse og Udvi
delse af de kænpendes Rækker, til mere beslutsom og virkningsfuld aktiv
Modstand og i en Række Tilfælde til Sejre over de brutale Undertrykkere.

DANMARKS FRIHEDSRAAD kan derfor med Rette vente, at den Dag, Ordren gi
ves, vil hele Folket rejse sig til den sidste, den afgørende Kamp. Hvor—
naar Dagen oprinder, kan ikke siges. Den haardeste ogvanskeligste Tid er
tilbage. De tyske Nazister forsøger desperat at trænge ind i Frihedsbevæ—
gelsens Rækker for at knække dens Modstand, inden den endelige Kamp skal
udkæmpes. Dette maa ikke ske. Derfor udkræves i den kommende Tid den
største Koldblodighed og strengeste Disciplin fra Modstandsbevægelsens
Side. Vi har i det forløbne Aar tilføjet Tyskerne følelige Nederlag. Det
har været muligt, fordi Angrebene stedse er kommet pludseligt og uventet.
Det er Modstandsbevægelsen, der har bestamt, hvor og hvornaar der skulde
kæmpes. Ikke et øjeblik har Initiativet været overladt til Fjenden. Saa—
ledes skal det fortsat være.

DANMARKS FRIHEDSRAAD er vidende om, at Tyskerne med Henbli-k paa 29.August
har trukket store Styrker Militær og Politi til Landet. Man regner med,
at Modstandsbevægelsen vil benytte denne Dag til Demonstrationer, som kan
give Tyskerne den formelle Anledning til Iværksættelse af et Blodbad,
hvis Konsekvenser er uoverskuelige. Dette maa ikke ske. Vi viger ikke
tilbage for Kampen, men vi vil selv bestemme Dagen. Modstandsbevægelsens
Styrker skal saa vidt muligt bevares intakte indtil det endelige Opgørs
Dag.

DANMARKS FRIHEDSRAAD paalægger derfor hele det danske Folk, som saa tap
pert og modigt har baaret Kampens Byrder:

Giv ikke Tyskerne Anledning til at anvende deres Tropper den 29.August.
Vær koldindige og rolige. Husk, vi har aldrig søgt Kampen for Kampens
Skyld- Vær paa Vagt overfor nazistiske Provokationer. Hvis Tyskerne be
gynder at skyde, saa undgaa Opløb. Gaa saa vidt muligt i Hus for at af
værge unødig Blodsudgydelse.

Fortsæt Forberedelserne til det endelige Opgør. Vis Smidighed og Forstaa
else af Kampens Betingelser. Overlad aldrig Initiativet til Tyskerne, men
vær agtpaagivende og beredte til at slaa til, naar og hvor det maatte
kræves, saaledes som det hidtil har været Tilfældet.

Idet DANMARKS FRIHEDSRAAD sender sin Hilsen til alle Patrioter i tyske
Fængsler og Koncentrationslejre, idet vi mindes alle dem, der er henret—
tet eller myrdet, og alle dem, der faldt i Kamp den 29.August og senere,
og udtaler vor inderligste Deltagelse med deres Efterladte, opfordrer vi
hele det danske Folk, i By og paa Land, til at højtideligholde den 29.Au—
gust

ved 2 Minutters Stilhed Kl. 12 Middag.

Roligt og værdigt vil vi mindes vore Faldne og Indespærrede, og tavstbe—
kræfte Viljen til med uformindsket Styrke at besvare Tyskernes Overgreb
med enige og beslutsomme Modangreb og sejgt holde ud, hvad der end sker,
til Sejren er vundet, og vort Fædreland paany er frit og uafhængigt~

Danmark August 1944
DANMARKS FRIHEDSRAAD.

(Til Bladgrupper m-v~ Grupperne opfordres til snarest at paabegynde Agi
tation for de 2 Minutters Stilhed den 29. Der blev gjort et stort Arbejde
med Udsendelse af Opfordringer, Løbesedler, Opslag o.s.v. da vi mindedes
de faldne fra Folkestrejken. Derfor blev Stilheden saa fuldstændig i Kø
benhavn. Denne Gang skal Højtideligheden omfatte det hele Land, og vi op
fordrer derfor Grupperne til at forøge og udvide deres Agitation i denne
Omgang. DF)

Mens Tyskerne udførligt lod beskrive de Ulykker, som opstod, da en nød
stedt allieret Flyvers Bomber ramte Stranden og ikke Vandet ved Rørvig,
glemte de at underrette Offentligheden om en Episode samme Nat i Lifstrup
ved Varde. Her faldt en tysk Granat gennem Taget paa Gdr Har. Christen
sens ny Stuehus og eksploderede i Stuen. Gaardejeren, hans Hustru og de
res to Børn, som sov i Værelset ved Siden af, maatte indlægges paa Syge
huset i Varde med alvorlige Kvæstelser. Stuen raseredes fuldstændigt.

Efter at Tyskerne har ført deres Benzinlager ved Esbjerg bort i Jernbane—
Tankvogne, træffer de Forberedelser til at klodse de benzindrevne Lastbi
ler, som Organisation Todt anvender, op. Oliemangelen er nu saa følelig,
at Fiskerne kun kan gaa paa Havet een Gang om Maaneden

Gestapo har arresteret Sparekassebestyrer L fri Lauridsen, Gørding, fordi
han paa et Bestyrelsesmøde har ladet Medlemmerne se illegale Blade. An
meldelsen var en Hævnakt fra en privat Uven.

Der er Tegn til, at visse Fundamenteringsarbejder paa Fanø er de første
Skridt til Oprettelsen af Startbaner for V 1 paa Fanø.

Tyskernes Razzia i Studenterforeningen i Gaar Formiddag havde til Formaal
at kontrollere Legitimationskort. Alt var i Orden. Man maa regne med den
Slags Razziaer i Fremtiden paa Restauranter, Banegaarde og stærkt trafi
kerede Gadestrækninger.

150 Arbejdere paa Chevroletfabrikerne er blevet afskediget. De har været
beskæftiget med Flyvemaskinemotorer. Den tyske Begrundelse er: Materiale
mangel.

Lejligheden Tordenskjoldsgade 21 IV, er for Tiden under Obsérvation.

Den nuværende Leder af O.T. i Gammel Skagen, tidligere Tjener Christen
sen, som bor paa Ruths Hotel, er ogsaa knyttet til Gestapo og særdeles
aktiv.

Tyskerne har hævnet ‘sig efter Sabotagen mod Brdr Jørgensens Motorcykle
værksted i Aarhus, den tredje Sabotage mod dette Værksted og en af de
mest vellykkede, man har set i Aarhus. Nabobygningen i det tæt bebyggede
Kvarter blev ikke ramt, og Jørgensenkomplekset blev totalt udslettet. Ty
skernes Hævn løb af Stabelen i Nat. Man sprængte Sporvognsremisen i Luf
ten Flere Sporvogne blev beskadiget.

Klokken 1~ i Nat fandt man udfor Nr Søgade 25, København, en ung Mand,
Kaj’Børge Kjørup, f. 7.1.26., liggende død, dræbt af Knivstik i Brystet.
Han havde Saar efter Knivstik i Hovedet. Kjørup, der boede i Pensionat
Vendersgade 27 III, var Medlem af DNSAP. Drabsmetoden tyder paa tysk Sol-
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dat, men Sagen er endnu ganske uopkiaret.

Sergeant J Nørgaard i Royal Canadian Air Force er ikke vendt tilbage fra
Operationer over fjendtligt Territorium. Nørgaard er fra Ørsted i Jyl
land.

Tyskerne har tilladt Direktør Otto Bækkelund at vende tilbage til sin e
gen Restaurant, Aarhushallen. Han arresteredes 7 Decebr.-43 og blev løs
ladt paa Betingelse af, at han hverken arbejdede i Aarhus eller i Aal
borg. Han havde ikke været elskværdig nok overfor tyske Gæster.

tysk Soldat forleden Aften ved 23 Tiden gik paa Torvegade i Ran
fik han en Sten i Nakken. Han beskød nogle forbipasserende uden at
dem. Stenkasteren er ikke fundet.

En Række Forretningsdrivende i Aarhus har modtaget Truselsbreve under
skrevet “En Kredsaf danske Patrioter”. I Brevene opfordres de til at be
tale 1000 a 2000 Kr til den illegale Bevægelse, hvorefter de maa fortsæt
te med at handle med Tyskerne,”da der jo ellers ikke er noget i Vejen med
deres Sindelag”. Afslaar de, vil de faa samme Skæbne som Kriminalassi
stent Sandhøj. Der foreligger her grov Pengeafpresning, som Politiet bør
tage sig af. Med illegalt Arbejde har det intet at gøre.

Under Strejken i Aarhus truede Tyskerne med at lukke de kommunale Værker.
Hospitalerne havde allerede gjort klar til at klare sig uden Værkerne.

Overbetjent Fyener, Sikkerhedspolitiet, Helsingør, blev l7.ds. anmodet om
at komme ud paa Tyskernes Kontor i det tidligere Vandrehjem Visborg. Han
skulde se paa nogle Papirer. Fyener er ikke siden vendt tilbage. Han sid
der nu i Vestre Fængsel, sigtet for Spionage. Det er den 4. Mand fra Sik
kerhedspolitiet i Helsingør, Tyskerne har taget. Der maa sidde en virksom
Stikker

Apropos, saa gjorde Politikommissær 0 T Madsen, Helsingør, den tidligere
Formand for Dansk Politiforbund og Forbundets Æresmedlem - endnu:- sig
atter bemærket, da Fangerne skulde flyttes fra Horserød til Frøslev. Han
forlangte efter Aftale med Tyskerne dansk Politieskorte-et Krav, som blev
afs laaet.

Vognmand Hans Chr Hansen, Kongevejen 144, forsvandt 7.8. under en Biltur
.i Holte. Han er genfundet i Vestre Fængsel.

For første Gang har der været Strejke ogsaa i Landkommuner under Protest.
aktionen efter det ellevedobbelte Mord i Shellhuset. En Del Stationsbyer
i Jylland har allerede været nævnt. Det kan tilføjes, at der ogsaa var
Strejke i Aalestrup, Møldrup, Hvam, Rindsholm og Karup paa Viborgegnen og
i Nauntofte Tørvemose. En Gaardejer paa samme Egn gav sine Folk fri~

Paa Viborg Kathedralskole har Rektor holdt Mindetale for tre tidligere
Elever, som staar paa Listen over Faldne: H Wøldiche, Chr.U Hansen og E
rik Nymann.

En ung Frue i Holstebro forvildede sig forleden med sin Barnevogn ind i
et tysk befæstet Omraade. Hun endte foran den Pansergrav, som løber rundt
om Byen. Uforknyt kørte hun Barnevognen ned i Pansergraven og op paa den

anden Side uden større Vanskeligheder. Men ellers er de tyske Befæstnin—
ger naturligvis effektive -de kan som bekendt ikke gennembrydes, og ingen
Fjende kan være i Land mere end 7 Timer foran dem....

Randers strejker i øjeblikket. Strejken proklameredes i Gaar og skulde
vare fra Mandag Kl 12 til Tirsdag Klokken 12.Det samme er sket i Horsens.

En beruset tysk Soldat har 2O.Aug om Aftenen udøvet Legitimationskortkon—
trol paa Restaurant Borgerkroen i Helsingør. To Gæster uden Kort blev
ført bort med oprakte Arme. Tyskeren sagde, at Folk uden Kort er Kommuni
ster.Senere blev han selv anholdt af en tysk Patrulje.

SMAATING: Tyskerne bruger nu ogsaa Børn. Der er noget, som hedder “Bud
for Værnemagten”, en Stilling, der giver Ret til at blive tysk Soldat,
naar man er gammel nok. En Del Naziunger anvendes. En af dem skød med Pi
stol i Frederiksberggade 20 ds om Aftenen, dog uden at ramme nogen. - Ty
skerne er i Nykøbing F. langt omlænge skredet ind overfor 6-7 Danskere i
tysk Tjeneste. De har opført sig provokerende i højeste Grad og uden Ret
kaldt sig Politifolk - Under et Slagsmaal i Horsens mellem Marinevægtere
og tyske Soldater paa den ene Side og Danskere paa den anden, sparkede en
af Tyskerne Folk over Skinnebenene. Mari hørte en Røst fra Centrum af
Slagsmaalet: Naada Det er nok det nye, hemmelige Vaaben - 6 Marinesol—
dater fra en ombygget tysk Fragtdamper, der p.t. ligger i Korsør, har
købt Kasketter, Strikketrøjer, Jakker etc i Byen. De vil kunne skifte til
civilt Tøj i en given Situation - Der advares mod en Mand, som kalder sig
Hans Lassen, og som har opereret i Kolding og Aabenraa. Den Org., han
paaberaaber sig, kender ham ikke. Der vides intet ufordelagtigt, men be
handl ham forsigtigt - Svar til 77: Omtalt Liste, indsendt af anden Vej,
ikke modtaget. Send den venligst af den nu benyttede Vej: -

VESTFRONTEN: De allierede Pansertropper er nu ved at omringe Paris. Pan
serkiler er gaaet over Seinen baade øst og Vest for Byen ved Melun og
Mantes. Tysker forsvarer de nordlige Udfaldsveje med Faldskærmstropper
for at sikre Personalet fra Stabe og Tjenestekontorer Retræten. Tyskerne
i Paris venter Amerikanerne i Løbet af et Døgn, og der er udbrudt Panik
iblandt dem. En Strøm af Køretøjer paa Vej ud af Byen, og imens raser
Kampene med Maquien. Tyskerne har maattet rømme flere Bydele for at kunne
forsvare andre. Mange Steder har Maquien bekænipet Tyskerne ~rned Haandgra—
nater fra Hustage imod Panservogne eller med Maskingeværbeskydning fra
Tage og Vinduer. I Montreuxkvarteret er der Barrikaciekampe, i Quartier
Latin har Studenterne gjort aabent Oprør. Ingen Steder er Tyskere sikre.
Selvmeget store Afdelinger Hær og Politi bekæmpes. I de befriede Bydele
likvideres Gestapos Stikkere. Imens gaarde Allierede mod Seinens Munding.
De er 15 km fra den og 40 km fra Rouen. Tropper, der er gaaet over Sei
nen, prøver at lukke, saa de indesluttede Tyskere ved Argentan—Lisseux
kommer ind i en ny Lomme. Man er næsten færdig med at likvidere Lommen
ved Falaise. Der er taget 25,000 tyske Fanger og talt 50,000 Faldne. Pan
sergrenadererne er blevet ofret for at sikre SS-Panserformationernes
Borttransport. Toulon anses for erobret. Der er taget 14,000 Fanger ved
Rivierafronten, deraf 3 Generaler. De Allierede er i omgaaende Bevægelse
10 km fra Marseilles. I Øst ruller motoriserede Kolonner mod den italien
ske Grænse. Grenoble er omringet af Maquien, som regner med snarlig alli
eret Assistance. De Tropper, som gik over Loire og gennem Tours, har ind
taget Angoulemes, 100 km Nordøst for Bordeaux. Tyskerne forsøger at tømme

Da en
ders,
ramme

214 215



22.August 1944 INFORMATION NR 257 VI NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 222. 23.August 1944 INFORMATION I NORDISK NYHEDSTJENESTE NR. 223

hele Distriktet mellem Loire og Pyrenærerne, men Maquistyrker er paa Fær
de overalt. Maquien har besat Toulouse. Indenrigsstyrkerne har 2000 Fan
ger, der behandi s som regulære Krigsfanger. Maquien regner med snarest
at have hele den svejtsiske Grænse besat. Næsten 3/4 af Frankrig beher
skes nu af enten de Allierede eller Maquien.

0STFRONTEN: I Morges gik Russerne over østpreussens Grænse ved Svhir
windt, og for første Gang i denne Krig betræder fremmede Tropper tysk
Jord. Modl havde blottet de sydlige Fronter for Panserstyrker for at und-
sætte de indesluttede 300,000 Mand i Randstaterne. Efter 4 Dages Kamp op
naaede Tyskerne Kontakt ved Riga og dannede en smal Korridor. Russerne
presser paa for at lukke Hullet igen, og flere tyske Panserafdelinger er
i Fare. I Offensiv er Russerne nu ved at omgaa Warszawa, og helt i Syd
gaar de stadigt frem paa begge Sider Jassy. Rumænske Havnebyer overøses
med Bomber af russiske Flyvemaskiner.

BULGARIEN: Den bulgarske Rigsdag drøfter nu aabent Spørgsmaalet om snar
lig Fred. Ministerpræsident Badrianoff har ønsket frie Hænder og Fuldniag
ter til Fredsslutning med England og USA. Han støttes af den russiske Ge
sandt i Sofia, Kiranoff. I Rigsdagen har kun eet Medlem talt imod.

HITLERKRISEN: Der er foretaget Husundersøgelse hos Chefen for Protokol—
len i det tyske Udenrigsministerium, Gesandt von Dörnberg, der dog ikke
er arresteret. Pansergeneral Ferdinand Schall i Böhmen-Mähren er afsat.
Han sigtes for Forbindelse med den forsvundne SS-Overgruppefører Nebe.

MYSTISKE BOMBER I BERLIN: Under Oprydning efter Luftangreb i Berlin har
man under en Kulbunke fundet et stort Lager af Fosfor- og Sprængbomber.
Gestapos Undersøgelse har ført til udenlandske Arbejderkredse i Berlin,
og man venter Razzia imod dem. Bomberne menes indsmuglet fra Slovakiet af
en hemmelig Organisation indenfor de udenlandske Arbejdere. SLUT.

7

I Anledning af Aarhuskatastrofen maa det erindres at Sporvejene i Byen
deltog i Strejken.

Samtdig med Sporvognsschalburgtagen eksploderede en Bombe i Guldsmedefor
retningen Nørregade 36 og en Mængde Ruder i Omegnen knustes. Forklaring
ødelæggel ses lyst.

Vi maa beklage at vore Meddelelser om Strejken i Aalborg skal have været
ukorrekte. Strejken varede kun præcis de 24 Timer og Urolighederne har
kun været af meget ringe Omfang, ialt ca. 10 Ruder. Fredag Morgen genop
toges Arbejdet.

I Aarhus er Fuïdmægtig Strandkjær, Strandparken 9 midlertidig arresteret
og en af hans Venner skulde være arresteret samtidig.

Højskoleforstander Gunnar Thomsen, Hadsten, som i 2 Maaneder har siddet
i Horserød, blev ved sin Hjemkomst i Forgaars modtaget af 500 af Byens
Borgere, som smykkede Bilen med Blomster. Elevforeningen mødte med Fane
og paa Byens Vegne bød Kommunelærer Hanghøj velkommen.

Tyskerne har givet Fiskerne i Aalbækbugten Ordrer til at tage deres Garn
ind. Antagelig Mineudlægning.

I Vejle har Havnemyndighederne maattet bøje sig for et tysk Krav om Ud
levering af Havneplanerne. Der skal udarbejdes en Sprængningsplan.

En af Vejles Læger meddelte paa Strejkedagen de mange Patienter i sit
Venteværelse at der denne Dag kun behandledes alvorlige Tilfælde da man
i Dag ærede de faldne. Alle Patienterne rejste sig og gik.

En Dame i Vejle blev Fradag Aften vækket af sin Slagter, der bragte Kød
ud til sine Kunder med Henblik paa Strejken næste Dag.

En tyskvenlig CBbetjent i Hobro heilede forleden for en tysk Officer,
denne troede imidlertid at manden gjorde Nar og stak ham et Par paa Kas
sen.

Blaakilde Mølle, et Datterselskab af Dansk SvovlsyrefabrikI~er, har i Ho
bro nægtet at udbetale Arbejderne Løn for Strejkedagen for ikke at gøre
Firmaet “ansvarlig for Strejken”, i Stedet kunde Arbejderne spadsere det
af og saa arbejde en Søndag. Arbejderne betakkede sig naturligvis.

Kl. 13,30 i Gaar var det et “hold up” i Garagerne paa det gamle Jernbane
terrain paa Gl.Kongevej. 3 Mand laasede Personalet inde og bortførte 2
Biler som i øjeblikket er i tysk Tjeneste, en Chrysler og en Fiat med
Numrene X231 og K3862l.

En af Vagtselskabets Inspektører som Kl. 22 i Aftes vilde paa Inspektion
blev antastet af 2 Tyskere som skældte ham ud med diverse Udtryk som
Schweinhund o.l. Grunden var at de 2 Tyskere var kommet i Klammeri med
3 Mænd og nu ved Synet af den uniformerede Inspektør regnede med Hjælp,
hvorfor de spurgte om han havde tysk Myndighed. Det havde Inspektøren jo
ikke hvorfor de Herrer aabenbart er blevet vrede. Gernersgadevagten tog
sig af dem.
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Meddelelsen forleden om Politimester Ewald bedes rettet. Ewald havde
først sagt ja til at komme til Mødet, men fortrød og blev borte - meget
bedre ogsaa.

Jernbanesabotage i Jylland har gjort at i tysk Division er blevet ikke i
Døgn med 16 Dage forsinket. Det kan nytte -.

Formanden for D.N.U.P. Marcussen, Graasten er fra Arresten i Kolding ført
til Froslev.

Der advares mod Jørgensen og Hustru, Jagtvej 84, 1.t.h. som har flere an
holdte paa Samvittigheden.

Gervig Jørgensen og dennes Moder, Odins Tværgade 5, St. t.v. Provokatør
under Folkestrejken, skød paa civile.

Hilsen til Niels med Lykønskning fra de fire.

52: Besøget Mandag var rigtig nok. Vore Forventningér bliver sikkert ikke
skuffet.

113: Vi vii gerne have 75 Exemplarer og skal gøre vort bedste.

Under Strejken i Horsens 22.ds. forbød Tyskerne al Sejlads paa Fjorden
fra Kl 17 for at berøve Ungdommen dens Fritidsfornøjelse. Under Strejken
i Randers var der en Del “Telefonboniber”, som man dog ikke reagerede o
verfor. Den 21. omAftenen maatte Politiet rydde Raadhustorvetog de til
stødende Gader9 da der var Optræk til Uroligheder. Der blev ikke brugt
Stave og ikke foretaget Anholdelser. Under Strejken knustes ca 20 Bütiks
ruder hos tyskvenlige. I Hobro erklæredes i Gaar Klokken 13 24 Timers
Strejke. Ogsaa Ulfsborgstrejker.

To ukendte, bevæbnede Mænd har 2l.ds. om Aftenen røvet en Droske i Frede
ricia. De satte Chaufføren af og forsvandt i Vognen mod Vejle.

Foruden den store Eksplosion i Sporvognsremisen i Aarhus,-Tyskernes Hævn
over Byen, at sidestille med Gestapofolks Ødelæggelse af Rutebilstationen
i Aalborg - skete der samme Nat en kraftig Eksplosion i en Guidsmedefor—
retning i Nørregade. Der anrettedesstor Skade i hele Kvarteret.

Tyskerne har nu taget Konsekvensen af Hitlers nye Ordre om at skyde Fan
ger i Stedet for at dømme dem til Døden. De særlige SS-Domstole i Danmark
ophæves, og Gestapo overtager dermed ogsaa den udøvende Magt. Man for
svinder simpelthen, og opdager illegale Kredse i Danmark ikke, hvad der
er sket, hører Verden intet om “Henrettelserne”. Men de Herrer Bovensie
pen, Hoffmann, Wäsche, Hermannsen, Bunke o.s.v. kan være forvissede om,
at vi kender dem, og at de efter Krigen skal blive hentet tilbage hertil,
om de saa rejser til Sydpolen. De skal blive konfronteret med Kælderen i
Shelihuset... .Væggene har Øren, Hr StandartenfUhrer~

Knivdramaet i Øster Søgade synes at være Stikkerdrab. Den dræbte Kjørup
boede som omtalt i et Pensionat i Vendersgade. Her interesserede Gestapo
sig under et Besøg fornylig for alle, undtagen for ham. Han menes Skyld
i i hvert Fald tre Anholdelser.
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Gestapo har anholdt den københavnske Læge Vinten Johansen, Worsaaesvej
24. Ialt er der i de sidste to Døgn arresteret 27 i København. I Dragør
er taget Lærer Juul Jensen, Fristrand Alle, og hans tre Sønner.

Gestapo arresterede forleden Kaptajn Agger og eftersøgte Oberstløjtnant
A V Hansen. Oberstløjtnanten meldte sig selv og spurgte, hvad Meningen
var. Resultatet var, at ikke blot han selv, men ogsaa Kaptajn Agger blev
løsladt.

Mens de danske Forsikringsselskaber i Almindelighed er enige om, at der
er for stor Risiko ved at have Policer for danske Biler i Værnemagtens
Tjeneste, beholder Forsikringsselskabet Trekroner ikke blot de Policer,
man een Gang har - man tagner nye og har ligefrem gjort den Art Forsik
ringer til et Speciale.

Der advares imod Hans Olsen Møller,, f. 12.5 1911, Lille Lyngby. Ansat
i Gestapo. Konen er Servitrice i Nyhavn.

Restauratør P E Petersen, Miki i Rømersgade, har været hængt ud som Na—
zist. Han oplyser, at hvis han har hilst med oprakt Arm, er det sket iro
nisk. Venner af ham erklærer, at han er god nok. - Man har bebrejdet en
kendt dansk Tegner, at han arbejder for Bjørn Erichsen. Han har i den An
ledning underrettet sine Venner om, at det er Illustrationer til “Tju
Eulenspiegel”, det drejer sig om, og da den Bog efter Kans Opfattelse er
et Angreb paa Korruption, Diktatur og Reaktion, har han taget mod Bjørn
Erichsens Tilbud om Udsendelse, da andre Forlag ikke vilde nu-der ligger
ikke i hans Holdning nogen Anerkendelse af Bjørn Erichsen, hvis Tilknyt
ning til Frits Clausen ikke kan glemmes, hvad han saa end gør nu~ (-disse
Oplysninger selvsagt kun til Orientering for den snævre Kreds. Omtale vil
bringe Tegneren i Vanskeligheder)

Kun til Orientering:

Der advares mod følgende Stikkere i Holte-Virum-Lyngby: Otto Karl Emil
Julius Elmøe, Assurandør, Grønnevej 60, tidligere straffet for Overtræ
delse af Uniformsloven - Andreas Robert Ammentorp, Ejendomsmægler, Grøn
nevej 43, fhv. Bedrager - Yngve Ludvig Boes Andersen, Frederiksdalsvej
5 B., straffet Hæler - Hakon Hassing, Krogvej 3, SS Mand, Cykletyv, tid
ligere Patient paa Nykøbing Sj—Sindssygeanstalt - Kurt Vai~demar Rathje,
Kontorist, Elnievang 25, SS Mand, straffet for Overtrædelsè af Uniforms
loven og for ulovlig Demonstration.

Kun til Orientering:

Medlem af dansk-tysk Forening, Hotelejer Peter Sørensen, Bellevue Strand-
hotel, i sin Tid Arrangør af Middage for tyske Officerer, har udpræget
kolde Fødder, men fik dog Tilbagefald under Strejken, da han truede sine
Folk med Afsked, hvis de udeblev.

Der advares imod Direktør, Ingeniør Schmidt, Universalfabrikerne, Aarhus,
Bopæl Harald Jensens Plads 9. Han anses for farlig. Det samme gælder Ole
Hjorth, Ved Kanalen 5, København.

De ønskede Oplysninger om Restauratør Espen Houlberg foreligger. Han er
interesseløs, interesserer sig kun for sit Fag og for Penge, holder ikke
med nogen og anser alt, som ikke har økonomisk lnteresse, for rent Pjat.
Hans Mundheld er, at vort Fædreland er, hvor vi har Tegnebogen.
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I Svinninge ved Holbæk er der i den senere Tid sket en Del Rudeknusnin
ger, saaledes hos Arbejdsmand Niels Christaiansen, Nazist og Norgesarbej
der, og hos to tyskvenlige Personer. Husmand Steensen og Installatør Jo
hansen.

Den italienske Vært paa Ulvehave Badehotel ved Vejle Fjord, bekendtgør,
at han holder lukket hver Mandag. Bag denne Bekendtgørelse skjuler sig
den Kendsgerning, at han om Mandagen har aabent Hus for Tyskere, bl.a. i
sin Dannebrogsguirlandesmykkede Veranda.

Paa Hotel Royal i Vejle har i længere Tid boet to fordægtige Herrer, Jør
gen Hansen og Viggo Mønsted Jensen, begge ansat i Sicherheitsdienst. De
kører Bilerne Y 5507 og Y 5587. Jensen var fornylig i “Skandia” i Kbhv
med en Cigarkasse fuld af Hundredkronesedler. Han gik derfra til Dagmar
hus.

En Del Lastbiler, som kører mellem Vejle og Vandel Flyveplads, er i den
sidste Tid blevet ødélagt ved Brand eller med Carborundum.

Social Arbejder Oplysning Hovedvagtsgade 6, Kbhv, udsender i denne Tid
Opraab til “de Unge og deres Forældre” og Indmeldelsesblanketter. Der lo
ves: Sammenkomster, Udflugter og Kursus i Folkedans og Korsang, Foredrag

med Film, Udflugter paa Cykel og til Fods, senere Fællesrejser til Ud
landet, Kursus i Sløjd, Modelbygning, Svæveflyvning, Instruktioner i
Boksning, fri Idræt, Terrainsport, Svømning og Gymnastik. Desværre har
de Herrer Nazister, som her lokker for de Unge, sparet for meget paa Por
toen. I en Del Breve har man nemlig inden i det smukke Opraab til Ungdom
men fundet den tyske Pjece “Hvad er V 1” med Forklaring om, at V 1 er den
europæiske Befolknings Forsvarsvaaben mod Briternes og Amerikanernes Bom
beterror.

Utroligt, men sandt: Da en allieret Flyver forleden kom cyklende gennem
København, trak han af gammel Vane for meget til venstre. En Mand raabte
efter ham. Han vendte sig i Sadlen og raabte, mens flere Tyskere hørte
paa det, paa Engelsk: Den er i Orden, old boy~ Flere b og tog det for
en Demonstration— det var ren og skær Distrakti.on~ Flyverens Ledsager
sagde bagefter, at han aldr g i sit Liv var blevet saa forskrækket, som
da han hørte Kaborius raabe op paa Engelsk paa aaben Gade

Efter en grundig Undersøgelse er det fastslaaet, at de udsendte Meddelel
ser om Sabotagebrand i Ejendommen Vester Fælledvej 66 den 5.8., ikke er
rigtige. Branden udbrød ved Selvantændelse i olieret Pergamentpapir, til
hørende en Lampeskærmefabrik i Ejendommen, og ikke paa Grund af Brandbom
ber, som man først formodede. Møbelfabrikken Schultz & Møllenbach A/S led
Vandskade. Fabriken har kun produceret Soveværelsesmøbler o.l. til danske
Møbelfirmaer, og en Meddelelse, viderebragt af os, om at den lavede Møb
ler og Ligkister til Tyskerne, er ikke rigtig. mf. beklager Fejlen, der
er paatalt overfor Kilden. Blade, som harbragt Notits om Branden, bedes
gøre sket Skade god igen.

I Anledningaf Proteststrejken udtalte en højere Embedsmand forleden, at
Tjenestemænd intet risikerer ved at gaa hjem og slikke Solskin. Det er,
sagde han, noget andet med Arbejderne, som sætter en Dagløn ind for det.
I den Anledning er der paa forskellige offentlige Kontorer startet en

Indsamling, saaledes at baade de, der strejkede og de, som fandt Paaskud
til at svigte, kan faa Lov at ofre netop en Dagløn til et godt Forniaal.
Eksempel til Efterfølgelse~

Apropos svigte-paa Overborgmesterens Initiativ begyndte Kontorchef Si
vertsen i Kbhvs Magistrats 4.Afd. straks, da Proteststrejken var brudt
ud, at udfærdige Lister over de strejkende.

Smøreksporten, der betyder meget for Tysklands Krigsførelse, belyses. af
følgende Tal: Danmark producerede 1938 189,4 Mill kg, hvoraf 83,6 pCt
eksporteredes. 1942 produceredes 107,2 Mill kg, hvoraf 34,1 pCt eksporte
redes, alt til Tyskland. 1943 produceredes 125,2 kg, hvoraf 52,9 gik til
Tyskland og 0,06 til andre Lande. I Jan-Juni 43 produceredes 54,6 Mill
kg. 16,7 Mill kg gik til Tyskland. I tilsvarende Tidsrum i Aar er Tallene
57,5 og 21,5. I 1938 brugte Danmark 29,7 kg Smør og Margarine pr Indbyg
ger, i 1943 kun 18, 1 kg eller 60,9 pCt af vort Fredsforbrug.

I Göteborg er der afholdt en Mindehøjtidelighed over de 11.

I Norge har 3 Politifolk faaet haarde Straffe for Beslaglæggelse af
sjældne Varer. Medlemsskab af NS virke~ie skærpende. Honi soi

VESTFRONTEN. Tyskerne havde her indsat 750,000 Mand hvoraf nu Halvdelen
er tabt. De tyske Stabe er ofte afskaaret fra Hovedledelsen. Von Kluge
har~ beordret Oprettelse af Afværgestillinger ved Marne, men Amerikanerne
naar ofte Stillingerne før de tyske Tropper. Ved Seine er Situationen for
de tyske Tropper meget farlig, idet al Overgang næsten hindres, paa 1 Dag
ødelagdes ved en enkelt Overgang 45 Fartøjer. Tyskerne forbereder Rømning
af Rouen og foretager allerede nu Sprængninger i Byen. Syd for Sene er 6
Panserdivisioner afskaaret og 11 Infanteridivisioner afskrevet. Amerika
nerne rykkeri Normandibrohovedet direkte mod Bpurdeaux. Hele Frankrig
syd for Loire er i Hænderne paa enten Marquitropper eller de allierede.
Marseilles staar for Fald. Marseillestropperne og Tropperne vest for Rho
ne er uden Flankestillinger. Aix-en-Provences er faldet til de allierede
og Marquien har besat Lyon og Grenoble. Paris er i Virkeilighederi nu i
Marquiens Haand. - I Tyskland maa den store Fiasko i Frankrig ikke ind
rømmes officielt af Frygt for tyske og fremmede Arbejdere. Man frygter
Opstand i Østrig og Bøhmen—Mähren.

Mod Cherbourg har de allierede naaet Halvvejen til den tyske Grænse. Deau
ville og Houlgate er naaet. I Falaiselommen er taget 50,000 Fanger med 4
Generaler. Marquistropper har nu 14 Departementer. 100,000 Mand arbejder
paa Siegfriedlinjen. Sens ved Yonnefloden er naaet.

ØSTFRONTEN. Kampene i Rumænien er en virkelig Storoffensiv, Jassy er ta
get. Fremrykningen gaar iøvrigt mod Galetz og Donaudeltaet, samt mod Ti
raspol. Den første Dag toges 12,500 Fanger, Rumænerne er træte. Offensi
ven udvikler sig mod nord langs Karpatherne til østpreusen. Efter Indta
gelsen af Tukum er Model standset og indviklet i Afværgekampe som sluger
alle Reserver.

BULGARIEN. Udenrigsminister Draganoff understreger at det var dumt at gaa
i Krig, men at man jo i Virkeligheden ikke har kæmpet mod England og USA.

TYSKLAND. Kun Partiblade maa nu udkomme.
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Himmler har besluttet at stille 4,500 Tons Benzin til Raadighed for Ar
bejdsmobiliseringen. De fleste Rafinaderier er nu ødelagt.

Angrevet paa Bremen er det hidtil haardeste for tysk Civilbefolkning. I
4 Dage havde de udbombede ingen Mad.

En italiensk Diplomat udtaler at Tyskerne forbereder at rømme Bulgarien,
og at Keitels Besøg i Finland kun havde til Formaal at sikre Evakueringen
af de tyske Styrker.

Feittoget paa Mariannerne kostede Japanerne 44,000 Mand.

BIRMA. Tropper fra den 14. Arme er trængt 5 miles ind i Landet. Paa Guam
tog Amerikanerne kun 100 Fanger.

SIDSTE

I Randers har der i de sidste Dage været en Del Uroligheder, som i Aftes
kulminerede i at Tyskerne meddelte Politimesteren at de vilde overtage
Ansvaret for Roens og Ordenens Genoprettelse. Man kunde vente de skarpe
ste Forholdsregler. Stillet heroverfor valgte Ploitimesteren at udstede
et dansk Udgangdforbud fra Kl. 23 til Kl. 4. Politireserver er trukket
til Byen. I Løbet af Eftermiddagen i Gaar var 3 Billagre og en Lejlighed
som Tyskerne anvendte blevet afbrændt ligesom der var en Del Rudeknusnin
ger. En tysk Soldat beskød fra en Lejlighed Befolkningen og saarede et
Par.

I Horsens og Holstebro fortsætter Strejken, men ventes at ophøre i Dag
til Middag.

Kl. 12 i Gaar faldt en tysk Flyvemaskine ned ved Sønder Tranders, Flyve
ren dræbtes og Maskinen ødelagdes.

Tysk Politi fra København arresterede i Gaar i Køge en Assistent paa
Luftværnskontoret, Officiant Georg Kjølby Pedersen, tidl. Østergade i
Sønderborg. Sagen skal være alvorlig, men er ukendt iøvrigt.

Radiocausør Høyer, som iøvrigt nu hedder Pedersen eller Jensen og har
skiftet Bopæl, mener ogsaa at Krigen er afsluttet den 1. Oktober.

SLUT.

SÆRMELDING Hilsen til Per fra Lydia og Hilsen til Hugo.
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