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Vlh tene torsda , lo g 1044.
Vestfronten: Lanaddee trooper •et igår 37m fram uten å M.Pte motstand bg det foregår'nU
kamner i og catring Vtement, på heyedveien fra :aer, t11 Parls. Andre banadiske styrker har
fortsatt framgangen 1angs yeien tilYe1eise og har bruttgjennom 2 forsvaMinjer, Det er-71-
tatt stort bitte-av tyske kjøretøyer son yar etterlatt oe veien til-Falaise. I Iønet av de".7
s3ste 5 dager er det ødelagt Over 5oo tanks på fronten i Nermandle. Britiake stYrker har ut
videt s3tt bruhode på østaiden ay Crne over 4km, og tatt g Iandabver.„:Lenger 5 rybker ame-
r1Aanerne vider&østover fra LeMans, mens andre styrker har omringet Angers, et meget
tIg Imutepurikt i Loire-dalen, Pa.,7okm lenger SV . - Amerikans''e styrberhat egså nådd fram
tildqantes, etter en hurtIg'ftaMtmkking sord ble foretatt uten A, møte annen motstaad enn de '-
tvas månesperringene. På Bretagnehalvøya fortsetter karseic o: •Brest, DInan, St. Male ög
LotienU I St.Malo er den tyske motstand snart nedkjempet og t-skorne.holder bare et m3ndma
støttopjån,stp.; -3 ood fenger or tait under kompone om byen, Ved Lorient yder tys1-orne forbit; •
ret Motatend mot 'ft neri1r.anse 's-tvrkero som rykber inn på b;!Jen. - Moseitos angrep i. natt
oljamål:" N Frankrf.e. - Sjefen for invasjonsflvvennet, fivma'sja11.Leigh.-Mall'ory.uttaler al
deallIerte har det fullatendige herpilø,,bne I luften, Jie Le.ftwaffe-er nedkjemmet eg de all:
ierte vil sørge for'at'det'alsdri koMMer til krbfter igjen. Morelen I7Luftaffe har vist en'
yoldeaM tilba'egang, og det er-temn på de eanne nederlagasingo-;emer sem i 191g, Vi aktet  
å g3 fiendan noen hmile og vil I tiden framover sørge for at ctet b23t'13?re vanal'eng å trekk:
troppone vekB fra frenten gaM det var å sende forsterkaIngpr
østfronten: Buseetne utyl±let en nr pffensiy fra området. V for Sied.lea.1 retning av området
N for'Iarsjata. De hat dvevet en båle av ank5 t tysbeThes flanko forgå trua de tyske styr-
kene som kjamper ved selve hven. Brunodet ved Welcbsel S-for Warsjawaf.blir stedig utvidet
og russerne lader opnjtyrker,til nVe framstøt, I Karpaternes forterreng.har russerne km.ene'
notere ny:framgång og står 35T-cmfra'Tsje72-celovabiets gronser.- Tvaterne gjør voldsomme mot-
angrep på Inøfalistrehme,t11 v:istPrøyssen, men de er al1e blitt slått.tilbake av russerne.
Fremrvingen-mot BIga,ekjer.fra 3-kanter, eg-E!bo 1ardeb1?e7 o byet-ei; Inniatt I det sitte
dbfin.:16ver 2 000 tvakere falt og-en hel del ble tstt til fage, 'Btissekne regner'at da.

00 09e tyskere er ayskåret i Randstatene. - Ifølge svens:e sr-eHihger:ei. 35 tvske skip ob-
aerYert.På yei mot IgsbIand; hytIketakulle tvde på at tvskerne vil fersøke å eyakuete en
ay,Sineinnringede sbytker..

. _

Ite11a: Do e1liortestytker:or gått til nytt angren på Adriaavsn3ttet bg har inntatt ,Franea.
vi11a, 2km S for Cesanot,elya. .-.Bentelupo 25. fra Inrerze er etebret,:og det_aliterte tam-u
at" pla-deteavenitt:truer Med å amgå de-tyske sthlingene ved'Fitenae, .sto'S stYrker bom-
b4r1V ra Italia aogree Inatt oljebyen Ploesti i Bemahla: Idag angrgp 5510tunge bembefly et
atort o1jerafficeri: yed Donau- 5okm V for Rudapest. 13 flv .saknos fte'Biese hperasjener.
Dendon: _Genera1-iiisenhoeern'hovedkvarter e: nu flyttet til FranktIke'fra England og gener1
,Mattlem.d. Illsons tIl ItaIta fra LIgier . everførIngen et blitt nehvetidig etter Nt operasjbn
nene på t:ontinentet har fett sh stort an:ang at net ifte.lenger et-Iflulfg å lede operasjohene
fra Loadan og .Algler mg I stot.utstrekning oyerlete koMmendoen tifIedelsen.på det' enkelte:.
avenitt,
Donaulandene:vterne.bar tru?'-net tronoer fta Bulgaria til fronten't Pelen. - Romaria haa
PriAestert ovetfor tyskerne, da'de tre-':ertroneer fra Romania -t5.1 fronter spm de anser vik-
tigera, - Også fra.lhagernThardet foregått en tt4bakctrekeing av en de]. tropher. - Den‘bul,r
gatake regjeting holder et.ekatteurdiMert møte idag,
Finnland: Vi bebl--er meget at RaeLsell ved en tryt7kfel  -L:yårt forrtge:nUmmet bie titulert

lebesident. Det skusie:selyfølgelig stått ministerpresidont, -- FinnlanØs nye ptesideht.er som
kjent_feltmarsl!slk..Mannerhibår;:—..Stennke fra lånnland sieryat'PassIkiYi i nes'te--ki
vil søke å oppnå bontaktmed-rheSerne, :FUnksjensteh ved den finske'legaejen 1. Berlin for
bereder sig på å forlate TysL.1and.
Iondon: Den,polske-ststsmihisteflieoIaiczyk eg den delegesjon soållat ledsaget ham...t31 Rui
land, ventes idag tilbako til.Londen. Før sin ayreise hadde bnn forannengeng:møte.med Sta
Ihihverunder.utenriksminister MolotnV ypn  til stedo: Stal å Uttalt*sig-med sior oPtimIsme
042 det polske problem, som han betegnet sel.1 PmtUplIg. gp-Tsmålet 'epagårik?-e bare Ruseland
og Polen, men heIe yerdens fred åg enighot etter kTigeh avhengerav en-tilfredstillende
ning av sporsmålet, oe en løsning må finnes.. Ruaelend, sa han, ønSter at det skel gjenopn .
stå et stetkt, damotTatisk ea navhengim Polen
Ubåtkrigen: I den offisielle.erbl=erlham ubåtkrigen I juli, utetedt av ChurchIlI ogSsoaet
velt opplyses at det også I denne m1.13pd er senket fleve tvse ubåter enn aillerta hande1s--
“p— VIdere meldes-detat siden krigen begynto br over 5bd t'veke obåtet senbet,
mor enn..det dobbelte av hva som.ble senLat nrder  fletfdge vorders;rig, da tyakerne epega s3ne
tan 431 19g,ubater. 'Sider 6'njuni-er,17 tvs>e ubeter sen'7et'und.or fersøk.Må å hindte trefikk
en Over;.;:analen. På alie haY er'ub?tene nu et jaget vilt,- og . a.kten_y31 bli fortsatt til "en
hver fare for gjesonntaelee av ubåtkrigen er elimirert .Det_tell tvsterne meldteay senket
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allIert tonnasje i juni var over 1 000p overdrevet.

Botott ailksInnene.
Auksjonforretnigene opplever for tiden en blomstring. Aulsjrner over bter„ melerier og
innbo hører så å-si tim dagens orden. Årsa-en til dette er r-oenbar: Det er glenstander tiI
høronde flyktninger og andro hvis formuer er inndradd, som n. denle måten realiseres. Dees
verre'møter publihmm temumeliz man.s.jevnt fram til disse au2-ejoner, forhånentlig av ton7-eløs
het: Dette må.det nå. bli slutt Overlat til tys2-arne og vrtre 11:!e.:111ge nazister gå på
disse'eukejoner over tyvegods. Viestn&c "vii dette kanshje ikie hmmne fnrhindre at gjenetan
dene blir solgt, og at 1..løperne endog opPnår dem til levere priser enr am publfliA var mdtt
mannsterke frmn, Men  for  vår nasjonale verdighets Bbire_ og for frcntens slvld 211;-). vi *hol
de,oss.fra enhver befatning med disse nlovlige realisaejoner av aode nordmrnms elemmelelc
Atithverfljøp av disse ting er nr-xyldizt, og at vedommende derfor i sin 5id må levere tin
geu tilbake til rette eier er en ancen side av eaken,
Det bør vare noen innvending mot denne boykott at man derved kan komme til ramJe re. -
alleasjoner av helt legitim 3,-.arakter som dødsboaUkSjoner. Disse saigmr, iiten'at ve.
sentlige intoresser blir sedelidende 'crAne ateetten til etterIrmigene slutt eller fdratas
i'form av underhåndsealg.
PublE.mm bør ngså vise den ytterste forsitighet ved butih:--jøn av malerier. andre -ussti..ien-
stander o.m. hvis croprinnelee man 1.1-e kjenuer. De inudrette gjenstander selges nemli også
1 adskillig utsttehning giennom hmnst- og antikvitetsforretninger. Heraer det noen twil med

ensyn tim hvor gjenstanden skriver sør. fra, bdr mau derfor forlange onlrinrelsesbevis.
Vi slår altså fast: -Jilfts.oner er boykottet, Man /11- v-re på va-t ved butErk-::11p av maler-
ier; antitviteter o. 1. hvis opprinnelse man ilte 1.7.jenter. Forlan op2rin.ielsesbevis,

- Ibiletene fre den II. a st 1944. El. lg.30.
Ve.stfronten: Zorrespondenter melder at åen amerikanshe hmrs fortrooper står i Chartres, 75
km fra Paris. .Lenger.S 1-jempes det i Cheteaudun. Andre kolonner rrer nordover fra Le  Mans
mot Alencon,og Paris radio melder at amerihanske styrber alt står i bveh, - Ved Leire k!jemper
amerikanerne iine 1 Nantes og Aneers. - På Bretagne er Lorient amringet. SV for Brest jaget
franske inullandsster 2 000 tyekere på mens den tvske motstand 1 Brest er blitt ster

. kere, Ved Dinan støter amerrstanerne n:5-hard motetand, mens det 1. St. Malo hjempes om tysker-
nes siste.støttepun.:t. - I Normandie Lar britene satt i gang et angrep SC; for Vire, kenaat
erne.p“ter sterkere motstand i sitt framstøt mot Falaise På veien Caen - Paris ble Vietbnt
erobret igår og franirvkhineen fortsetter, Btter et nytt angrep har britene etoblert et tred-
je brUhode over Orne, dsnaegang rett overfor Thury,S for Caen, De ryl&et videre fram og etr-
obret 7 landebyer, Moecitos angrep i natt Berlin, Oljemål ved Bordeaux oe Ploesti ble engre
pet, og det ble lagt miner i Dortmund-EMd :ranalen -Alle flvbårne tropner i V er slått same:
til en anne,for kommende operasjoner.
østfronten: Russerne hadde fromgaog så og si på alme.frontavsnitt igår, 116,m S: for Riga
er Jakobstadt erobret.. og tyierne er kastet timbake til Dyna. - I framstøtet fra Sjavld mot
Øst-Frøvssen er Raseimiai, 25km fra grenseu tatt. Plere tv&-e motangrep ble slått

det nye framat•t V for Dialvstok rvi72-et rueserne igvår /5bm fram og truer med å =gt., Warsja-
_Wa fra•N. - I Warsjawa har den polske folteham måttet gi OpT) noget grunn, men holder framde-
ies rådhuset. - Lenger $ har russerne utvidet brUhodet over Weichsel ved Sandemiero, .og trmer
med, åelmgå dette st:AternIS,:t. - I Earnatene ryLer russerne frmm V og SV for Drohobvoz,
og har tatt mauge rngarer tii fange. Dertil gi:71rmange rngarer frivillig over til den røde S

Jimnlaud: Ifølge opplysninger på autorativt hold i London har president.Manntrheim applyst
_den tys,ce generaistab i FinAland am at den nye regjering er et fredskabinett o vil sr.c)

oppnå vånenstillstand.
.101etfierbs- Østen: Store formasjoner av de nye hleenestore fivgende festninger har angrepet
det egentlige Japan. Ilyene bombet . den viirtige havneby Nagasal:i. Andis fly angren oljeanleg
påmSumatra. Filinpinene ble angrepet for'første  gang  på 2 år. - På Cuam er den siste organi-
serte japanske motstand brutt,

_Itamia: Eommunikeet idaE meider bl.a. at tyskerne er kastet tilbate fre en viktig hlyde på
Adriaavsnittet. .Ellers er det intet:ev betydning.

Titos novedkvarter melder at det har brutt ut opnrør blandt de tvs'e soldater
1 Senhum. Tyskerne begyute å Idelegge sine egme våpen, Neen soldater ble joitt, mens andre

sig over til Titos styrIer,
U S A.: Marinedepartementet opolyser at 839 japanee sLi er sen2.et, skadet elmer antagelig-
vis senket av ameribanerne siden Amerika kem med i kmigen, - Rooeevelt uttalte på enkonferer
sa formeden:"Vi holder fast ved betingelsesløs overgivelse, men det betvr at det er våm
Imensikt å sulte-ut Janan og Tvskland. Betingelsesløs overgivelse betyr at Janan og Tyal.:1and
rfiTe får beholde sine imigemaskiner i framtiden og skape grunulog for en nv hrig."

DU SEAL SENDE AVISZt VIDERESTRAES DU HAR LEST DEN v4iR FORSflTIG.


