
GANG.
Nyhetene 24/F 10)4L•
,ffinmania: Tvaorne-etåk;'etter -atastrofen i yest overfor en ny*atestrofe i øst etterat-Roma-
nia har brutt eed JISeland og basluttet å 'Jemne sammen med de allierte.11esJutnigigen er et
av de hardeste slag tysjerne har fått og dens betydniug man demmon11€nes-med
.J3J/1;arias brudd med Tyadand-i forrige hrig, en handling dom åpnet denetyshe .øversthommander-
endes avne fol nt - stIdget vnr ingjenhaileligjtapt. P,eslutninhen ble-beJjentgort dgår aftes da

ong Michael utstedte en pra.1amaejon der'elet-het-at Romania har atnentert de betingelSer for
våocuhviIe sem er fcreelåtteV:Russland, jStorbrItania oe De.allicrte har garantert ao-
maflia dets nasjonale selvatendight;;EnhVer som tar laven I sin egen hånd ellor sø.:or fort-
satt samarbeide med tvaetnelYil bld behandiet sat fedrelandsforbrytere og behjempet.ay-heren
Romenia vil-evershrideJandets.grenser Og bpfri .TransyLvaUia some& shamnelig ble fratatt bes
ved overenshomsten'i Wien Dihjtaturete dager er talte i don ania. .Den nVe statwlinister -
ronstantin SanateacUghhr'l:et ånten'til foi.et sagt at beslutndngenger tatt for &-forebygge
ea trudude nasjonal ataStrofa. Andre medlemMerev regjeringen er bondepartiets fører, "enio,

..Braccianc. Petroscu og:Pocebita-som er grigsmindeter. En av regjeringens farste beslutning-
er var å gd annesti for atle •Politishe foidiiytelser og avahaffe -:e.,nsentrasjoneleirona.

Ifølge meldinger fra Russland s ak det alt ha foroHontmet semmenstøt modlem rumenere og.tyshe-
re på mange steder. - melddnger sier at den tidlic;ero rumenare statsminister-Antc-
nosou aL vare flyHtet til TYR - TyaJetne hax onnu gitt det tyshe folh noen meld-
dag nn eruddet, men sa'ner cjennem radloutsenddIser på rumen&-. å Oendo opinionen 1.Ramanda ved
å framstille det som at Nen liten hllgh"rumenere står bav agSjonn. -
,SUZgaria: geldinner fra Tvat-ia sier at nVe ferhandldner-er.igang mellpm Bulgaria eg aldlerte
represontanter i An»ara. Det moldes-offisielt at Bulgårla bar.foreSpurt hos de aflierte:.tflad
amnodning an å få vite hvilhe vil:åt drundet får hvta det går ut av trigen. Russland yil:bli
holdt underrcttet cm forhandlingeno-.
Finnland: Det eldes fra Sverigå at det er onretiet indiradte jeontadt.4 Stoa-helm:melIn Finn-
land og ausslaad. :ong Michaels jnrohlamasjon ti1 det rumeneho for: ble gjengItt-i- eln helhet
I den finsge gring esting.
S Prangri e Amertens e styner soM rv'e er fram mot flonedaien etter erobtingen av.Granoblo-
str 1:: e mere onn 25in fra Lven g le Mae.13:s har herredSinmet i anrådet on.2trIng byen. Andre
amerianshe stvr ur har nåddikeeneby og står ifølge en mereing fra Geneve vedmien sveitede'e :-
grddee. De frans e inniandestvfor.har etter flere dagers:empor erobret varselldew.Fran ri!tes
nest største bv. De amerihans'e stvrhene tiV:"-er fram V oglY farjeven og fertsetter videre,
fram Mot Rhonodalen etter erobrihgen'av Salon. Det foregåt heft1ge gate-emner-d Toulonghver.J.
do tvs'e stvr ene fremareles yder hraftie motstand. Det_alllertabehera'er nå.:ot område nLmelj,-
lem 15 COO og 20 DOu Jac- iS Rran-rt-e.
Vestfronten: Den 2. franshe namserdivisjon under goneral le flerc sdes å vore. emmet. til PatiS
Dunae divisjoa har under hole den anerr,ans e framrVt--incen deltatf i fdrste linje ag var-eåi-
ledee mod under :ampene oM Arcentan. ..-Artnrihane e styrher som opererer S for Pards har,etter
erobriegen av Sens, ryhet fram astover-fra byeh og'nåddomegnen av Troves„dh ormere
250:m fra den tvs c grense cg 200J-m fra Rhonecb:tieri 7-for,Paris har amerienerne feratattj
en hurtic framrygniag mot Seitemenninfftn og erebrat Etrtur, Iouviers.og '7j1ticuf. De:slagne. '
tyshe avdedingene forsd er enhelte steder å gjennfølre ba ..trepesenieer, :men erlpå
avsnitt nå vill fin t. Britishe ee; :lanadishe styrer,som tv2t:er fram mot Sednomunnthmen.har
dannet faste bruhoder på'astsiden av ToqUes. Alierte fitangriper de_flyhtendp
ene fra 7. anse og fergesteder Yed Scino. 500 tva-.61 .:',1a.reteyer er ødelagt oller s(,adet og 15 :-

-le-tere ble ødelaJ:t bare ira et av-for,:::estaleno. - 1-taddo:Pranoe eleider aLt. Innlandsetvr•er
og- ållierte avdeliner igår inata: Bordeaux, Frahri es tredje størete bv, eom var en av tysft,-
ornos vi -tigsto ilipthavner. - Britis e fly har rettot 25,n,N;reipmot forsyntgnsaTin i _
le Davre. 1300 amoriensje bombeflv es'brtort av flere hundre jatote, angrep ddag lo:
industri og cljemål i Tvsland og et raffineri'for sVntetleo1je i Most i Tsjeo;nosleva-d-.
Mosøuitos foretch inatt et :raftig angren på Ljain iog'mål,i4Juhrområdet. - For første:gagg:,_
siden 1o.juli var et tus flv over SEaland . Flyet bleldhutt ued. - FlYgende bomber var igjen
over S Linglaad. Britis c sjastrids rofter serr--ot S tys e s'sin utenfor pmrådet mellao Drest-eg:
Lorient, - - .
Le menuis: De frans e inniandestyr-er har nå hontroilon ever nesten hele den soans:--franeVe
grenso og har oprcttet -onta:t med de soansbe myndigheter, Pernignan som liceer ved Middel-_dg
havs:vston på hovedjernbanen til Spania, er erobret av frishareney: Tallri-o tvace desertører
og flere tichvtilhengore saver nå i alt hast å hnnme ovor fjellbassene til-Spania, Politict:

departementet Cote d'Or , omriag Dijon , og Rivicraen har sl4ttet seg til fris ereaR
Italia: I Adriaavsatttet et elaget as Yetauroelva tilendebragt, og de altiorto etvr.er. har
fast feste langs on 20jm lang stre niut av elva. På et nun £r trongt dirot
inJ, i de tystj stillinger nå elvas nordside. 800 fang,er er tatt. lJers meldes det bare om pa-
truljevirsomlict. Undor angrep mot oljetål i Wienområdet 14..r ble 14 tvs e fly shutt ned.



østfronten: Førkeng Michael utstedte sin erklmring igår, gav Stalin meddelelse om en ny russ-
isg framgang på-sydfronten. Byene Akkermann, Bender og Vaslui er erobret og framgangen fortsett
ermot Galatsåpningen, tusenvis av fanger er tatt, Ved Romanias knpitulasjon har tysgerncs6.
og S. arme 12±:e lenger noen støtte i flanken og russernes 2, og ukrainske areeer vil bli
frigjort til operasjoner andre steder. - I S Polen er kneteeunktet Dembica, på voi til Krakau
erobret. Tyseerne hadde i byen vektige flyfabrUeker som var flyttet fra V for å unngå den alli-
erte bambingen. Ved Warsjarn er tysee motangrep slått tilbake og byen Walkimia Gorna er orcbret,
Meliem Dorpat og den estnisk-lettiske grense har russerne hatt  ny  framgang.
Jugoslavia:  Den vi-tige tyske•garnisonsby Lebase i øst-Serbia er erobret. Allierte fly har an-
greVet tyske forbindeiseslinjer og transvortmål over hele Jugoslavia.

Nyhetene fredag den 25 aucust 1944.  kl. 18.30.  
Vestfronten: De tyske styrkene'i Paris har brutt vilkårene for våpenhvilen og det foregår kamv
er enkelte steder i byen mellem tyskere og vicnytropper og de franske styrkenee Snikskerttere
skjøt påmenneskemengden som så tå. at general le Clerc's panserstyrker rykket inn i bven. Pan-
Serformasjonene-har nå nådd byens sentrum og andre franske og amerikaneke styrker rykker også
inn i byen. S for Paris rykker amerikanerne videre fram ø for Sens eg står i utkanten av Troy-
es, Den tyske kaemandant i Sens innrømmet at det amerikanske framstetet mot byen kom helt over--
raskende på hmn og at han ikke visste am det mere enn 1 time før byen ble erobret. Restene av
don 7. tyskeeerme er nå nesten amringet V for Seine, idet emerikanske og britisk-kanadiske
styrker rykker stadig nmrmere hveråndre i anrådet ved Elbeuf.Det området som de tyske styrk-
ene behersker er skrumvet inn til det halve vå en dag og allierte tropper presser på fra alle
sider. Britiske og kanadiske  e  styrker har brutt Toqueslinjen hvor ao tyske tropper forgjeves
forsøkte å-sette sec fast fer å dekhe retretten ved baktroppeemper Britiske tane som ryeez-
er fram ø for Toeues har satt over Riele og står ihe mere enn 251 fra Rouen. Britiske styrk
er eam ikke står mere enn Tan fra le Havre,har erobret Honfleur og alliert artilleri retter
ein ild mot byen over Seinemunningen. Tyskerne 0 for Seine overgir seg i stadig stigende an-
tall og det har ikke vmrt mullg å telle  ep  alle fangene. Det samlede fengeantall i Frankrike
anslås nå til 25o oco mann. Pervirringen blandt .tyskerne er stor og det ble tatt fanger fra
formasjoner av  17  forskjellige divisjoner bare på et enkelt avsnitt. Masser av tyske kjørseeyer
står samlet'op på V siden av Seine og sverrer veiene for tyskerne. De er et glimrende mål for
det allierte flyvåpen som også hamrer løs på tyske transportkolonner og kommunikasjonslinjer
NO for Seine og østover til Tyskland. ttter at 1300 amerikanske bombefly angrep Tysklands
viktigste oljecentra, flyfabrik-er i Braunschweig og industrimål i Kiel fortsatte 1000
allierte bombere idag angrepene. Under alle angrevene igår, som også inbefatter angrep av 600 •
bombefly fra Italia, gikk  49 fly tapt mens 79 tyske fly ble skutt ned.
Frankrike: Amerikanske styrker nmrmer seg Lyon, som nå er befridd av innlandsstyrkeno.

Amerikanske styrker har også nådd den sveitsiske grense ved Genfersjøen 120km N for Grenoble,
I S er amerikanske styrker nå. rnet inn i Cannes og Grasse  Fenmpene i Toulon fortsetter.
Lenger V tykeeer amerikanerne fram mot Arles i Rhonedalen etter befrielsen av Salon. Oprensk-
ningsaksjoner eågår i Marseilleområdet. Ftanske innlandsstyrker har inntatt Tarbes N for Py-
reneene og tatt en del fanger deriblandt en tysh general.
østfronten: Den russiske frammarsjen inn i Romania fortsetter og tyskerno overgie seg i stcre
mengder,  47 000  mann har overgitt seg i løpet av de siste 5 dager Russiske tropper står nå
i Galatsåpningen san fører inn til oljefeltene i Ploesti, etter en framrykning  vå  7okm fra
Bgplad soe ble erobret igår. Hovedstaden i Moldavia, Lischinev, er erobret. Det meldes an
gatekamper i-Eonstanea mellen tyskere og rUmenere, og sammenstøt også i Ploesticerådet og ved
Bucuresti. Den rumeneske,hmr skal ha rykket inn i Transylvania. I en erklmring fra det ruesiske
utenriksdepartement heter det at russerne ikke har noen territoriale krav overfor Romania og
ikke ønsker å endre landets sosiale strukture Russerne lover Romania hjelp til gjenercbringen
av Transylvania og den rumenske hmr vil ik.ke bli avvepnet dersom den yder aktiv hjelp til å
drive tyskerne ut av landet. I erklæringen heter det videre at den russiske frammarsjen må
fortsette inntil tyskerne er drevet ut av landet, og jo mere effektiv den rumenske hjelp er
dess fortere vil Ramania kunne få våpenhvile.
Finniand:.Den finsjes minister i Stockholm, Gripenberg, er for 2e gang på to uker i Pinnland.
Man mener.det henger sammen med et finsk forsøk på å komme ut av krigen.
London: Det er idag undertegnet en overenskamst mellem den franske provisoriske regjering og
U.S.A. ogEnglåni an kontrollen med de erobrede amråder når den sknl gå over fra de militpre
myndigheter til de sivile franske myndigheter. - Churchill har vært i audiens hos paven.
.peree: Ingeniør Ulf D Winnem, tidligere ansatt i Watsen a/s, som av Astrue var gitt 1 oedrag
å aprette et riksregistreringekontor, ble skutt på vei fra sitt hjem på Ejelsås igår morges.
Winnam scm er en beryktet nasist, var den eneste mann i Norge'som nasistene kunne bruke til
den anfattende registrering eå hullkortregistre som skulde begynne i disse dager, det det liere
er flere igjen i landet som kan dette meget spesielle arbeide.

DU SLAL SENDE AVISEN VIDERE STRAKS DU HAR LEST DEN VÆR FORSIETIG .


