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Bulgaria: Bulgaria har bedt 7.5,=3„A: og Engiand am våpen-stillstand og fredstetingelsene er snart
ferdige. Russland:SOM 117-J:e er i krig med Bulgaria, er holdt underrettetlom farhandlingene.
BILLgaria,vil avveene alle de tt7S'±eHtroppene som iTr:e trekker Seg ut av landet og de Som måtte

om:Le inn i laider'fra 3ora1ila, Tvs,:ernu har allerede begvnt å seg tilba;:e over Donau
for å Slutte op mei Styrkene 1-BucUrestidmrådet,
Romania. Romania 4ar erilt1 t TYs laadwis etter at de tys e troppene Prøvde å avvepne rumeneke
soldater og tys-te fly bombarderte BucUresti.
Østfronten: RuSserhe ry:erbt fraM:mot 2ucuresti.og står mere een 1501m Flø for byen otter -
å ha erobret Focsani.-Rumens:.e tropper forotar'oprenskningsakajoner inne i byen og'har anringet

stvr:-er på ve5. til byen. - Kosa:-.kavdelinger har aveLliret, de tvake'retrettlinjene til
Transylvania og rumens:-.e tropper holderCarpaterpassene. Allierte;f1Y fra Italia støttet igår
operasifonene,ved raftige angtep met tya e troppekonsentratjonor yed Gergia. - 3ussise trel7P-•
er har ryddet 1oo3r,m av:DonaUa'nedre 1øp op til et punt 2okm fra Galats. I amrådet SV for
Fischinev spl1ttes_ de 12 innringede tys.J.:e divislonene gp i min4re lammer og tilintet.g.jares.
4 rumens,:e divisjoner som tidIlgere kjempet sammen med tys.erne i dette arenitt, har gått
over til russerne.. ussene her de siste 5 daFer satt over 300 000 mann ut av spilIet i-fang-
er  9g n4Piøst9mringede,.- heri innbefattet rumenere. - Russene har hatt ny framgang
K og,b-for Warsjawa. InnMellem de t:;rate styrkene 1 Estiand og Lettiand 'er utvidet:
Dorpat eg 6o andre-byer og laUdebYer ble erobret frecier.
Vestfronteu: De styrkene scm bar ryket over Seine 5-6 steder på begge sider av

er fram i retning aV:Reins og den belgite greuse. Trepper som itter fram lenger
S har erobret toient snr Seine:og-andre meldes å ha nådd TroyeaReatene av de tvs 0 styr,"ene
på vestsiden av Setne san'ane.rås til 35-40 000 mann var lørdag.trengt saMmea pået 15:.;n1 bredt
område og de begynner nå'Udvergi esg.under den veldige artilier1bea"!=vtnii14 Kanddid.ce tropper
har g'att over eiva 152= fra:Rouen pg britiste styrHer.har gått eyer ved.Yernon etter en fram-
rv'::ing på 65;;Impå 6 timer,:Tystre transportiTelonner og utstyr opIadee'På vedtsiden av elve og
blir stadig angrePet.av jagerfly: Allierte fly gjorde lørdag 4 000:Utfall og bombet tranSport
2r.plonner helt inn i Beigia oE Tvs jand. Raettførende TVphon jagere sen'et lørdag oVer 60
ferger fdile aV soldater?-foruten 4 større sip acm ble brukt til overfarten OVer elva, Tysk.-
erne setter iL inn-Stør_rb*jagetriy_formes4ose-r-far4._stmt4e oVergeaSoVer gelne, oc: loo
jagerf.Wble s nitt nediftedag. 13 flyplesser.er erobret i SeineoMrdådat, Ftvene melder  at  det
Lce er-n-een'atørre tcippe-Samlinger å se‘l. området mot grenåen, occ.'/:a trOppens i Pas de
Calais aMrådet"t'reer'seg - Det er inniadet angrep fratften og lufta mot de gien-
  ende tyse styr:cene i Brest. 1 slagskip og 3oo fly deltar, - Dau tysTe i-eMmandant 1. Per1e'

•

fredaeloietingeleehe for våpenhvile, hvoretter bl .a. enhver tys.Ter san oversir seg
Dlir betreitet".sem frarhtirør, De Gaulle :erm til Paris fredag aften og ble mottatt med stor
jubel.-ØndOr»en .taTegudatjenester-1 Notre-Dame ble det forett ovet et attentat mot de

MasrinSeVa‘et spillet op,fra galleriet. Gendarmer og.bragte fredsfor-
m,styrrerne velk, rettet søndag et angrep På Paris med sPreng og brannbomber.

General.EisenhOwer har bese.t Paris offisielt, for å ba møte med general Køni&, I:ong Hå,szon
har sendt et gratniaSjor,stelegram til general Bisenhower i anledning av de allierte troppers
frammarsj. - l'redag'al?:grep.-500 bombefly fra italia, oljanå1 i .Pøl#ts og TveL_Land. Natt
til lørdag angrep RAT Opelfabriene i Russelheim og Darmstadt, Mosgtitos angrep Barlin og
la ut miner.27 flv savnea.ldøtdag angrep igjen store flystyrer_o1jeMål
i Ruhr, Gelsenl-lrohen, ItadVigshaven, 3mrich og Salsbergen._Søndag angte,.< •tdre styrer RAF

-bombere_Eøniaberg i.et:6 172 mInatts angrep, særlig med de nye flamMekastende brannbomber.
Motstanken overicåaet Var'ster1C. Flvene hadde lo timers flyvning:_fer å gjenneMføre angrepet,
1700 andre flv rettet et endakraftigere angrop mot ICiel MoSOules-angrep inatt Berlin og
Hamburg og la ut..Miner.

 Amerianwe st=et har erobret-Briancon, ved_den:ltaliens--.e grense,-66'm V for
omrMet mellem 3riancon Og Rhone er nå renset for tyst.ere,1 øvre Savoyen bar fri-

sT-areue nale& fullstendig herredømme at de behøver noen .srerr7:ansk hjelp. Ameri,,mnsle
"styr:_er har erobret Aries»Avignon og Garpentras oc rykHer op "gjennan Rhoneda/en. Toulon er be-
fridd av frans-e trop7or. Dot foregår oprensmingsahsjoner ved Marseille hvor tyte hanon-
stillinger som ennu er i vir--somhet er angrepet av allierte fly. Tyte soldater og sivilembeds
menn scm er røEt over Erensen til Spania blir avvepnet og internert. :alt er det nå tatt 23000
fanger i S  blandt dem flere 7oårinzer smq er utlzalt til "sivil" tjeneste. G tykfe

•

sari er gått inn i spanse havner er internert,-Prisarene har befridd flere byer fra Car-
casoane i V til den sveitsis:te grense i 0 og så iangt inn i landet som til Guerot;
Italia:  Pols.P oE italiens-e tropper ryMer nordevtr fra Métauroelva, Indiske tropper har
bflsatt vi'tiEe høydedrag i retning av Biberene, som ligger i den tyshe hovediol-evarslinjen.
Al14erte fly har angrepet kommunUmsjoner og ::ystforsvarsetillinger i Srran:ri e og transuort
mål i N Italla og Jugoslavia.
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Jugoslavia: En talsmaun for mars'aelk  Tito har uttalt at planen for feljes britiamerikansk
jugoslavieke troppestyrkers øonde gamarbeid i kommende eperasjoner ble drøftet under møtet
mellem Ohurch11:1, Mitiand!ilIon og Tito for ::rort tid siden. De felles operaajener  'ken  snart
ventes:-Gres:Sfrisarer beherscer...-ange mnråder og har utslettet flere tyske diViejoner.
Ungarnt Den tidligere ungarske minister i London har rettet en inntrengende apnell ti1 strairal
Hottny  an etrake en ende på krigen og be de allierte dm våpen-stillstandebetingelser,
Norge: For ea tid siden ble det innkalt 600-hirdmenn til det såkalte Hirdene bedriftevern .
lare et-lite antall iøtté og politiet fikk ordre,ti1 bevepnet åltøte i Høyres Hus for å foreta
arrestasjoner. Blandt den sorai.Mce møtte var bI.a. Osios nasistiske  se gielrådmann::Det sitter
nå-da. leb gjenetritlige,Pknr. 129.  Det mest benyttede argument fot åpnnlate.4. møte var at de
ikze vil kjempe.mot gine egne'låndsmenn. •

' 13orgervakten etableres påny: NEKT! -
Desiate og meget:vellyhieds  sabetasjeakojoner hsx vekt rageri og engitelse på tyck side. Flen-
dea  har ikke  1enger Soldater tiliå passe på alle sine lagre av enhver art,  eg  følgelig griper
de tll det siste midlet: horgervseten. Flere steder ur felk ut....onmandert til å passe på bensin-
stagjoner lange veiene. Dette er ten krigginnsats på fiendens side, eg vi innakjerper etter
parolen fra HjeMMéfrontens Ledelse: Ingen møter fram frivillig til Bergervakten, og blir en
hentet av po1iti, stUaker en aV på første vakt . Skal det vmre borgervakt,skal det VMre vel:t
over bOrgervekten'. Og den  soM  bryter fronten, må vmre klar ovor risikeen:- Sabotagjegruppene
har ordre om lieke å ta det ringeete hensyn ti1-borgerva1ton, selvom denne påetår seg å vmre
aldri iå god jøseing.

hetene manda 25.auguat  1944 kl.  
Nerge: Som et ledd I forebyggingen av den Aye ut vnfngen av norsk arbeidskraft til tyak
tjeaeste san forbereden avÅstruP, ble Direktoratet for arbeidefermidling i )arkvelen $
•prengt ca kl. 24.00 natt til.mandag S'aaden synes total. %-Natt til søndeg kl. 3,10 ble

--alumlniumsfabrilt,:en"  Holmeetrand sorengt. Det var  3 kraftige eksplosjoner, og maskinhallen
med-transformatorene er helt ødelagt, og kan neppe repareree før etter krigen. Tyskerne tredde
det'Vmx invasjon, og kvinner og barn ble gjennem radio beordret i dekning. Folk i nmrhøten av
fabrikeen ble visitert og endel arreatanjoner ble foretatt. -
østftonten: Ruesieke styrker strømmer gjennem Galatsåpningen mot Ploesti,og Buouresti, qg  hae
iantatt qgas . . !if.e-styrkei. saaler Seg
å bane seg vel inn,i Ungern, men alle fersøk er tilbake axdQ rumeneke trappens.
Rumenetne har tatt lalt 12 .ciegifanger„ Oprenskningsakejonene fortsetter 1 dnringningsanrådet
ved Kischinev hvor 10  000  tyakere er tatt tilfange deriblandt generaler. 2 tyske generalsr
ertnnet blandt de felne: 1 N står russerde bare 12km fre Walka.
Vestfronten: Amerl13mnel,-etropper har gått over Marna i etor etyrke etter å ha inntatt Meaux
og rrykker na vidore østover.Andre sterke etyrker  191:2a1 ha nadd Marne vOd Lagny  nmnmere Parig,
Ubekreftede meldinger går ut på, at elva også er nådd ved Vitry og tyekerne melder at ameri
kanskt styrker er 1.nmrheten av:Beims.  3, amerikanske anme har lalt tatt  65 000  faager Og
dreet  16 000 mann. Nedenfor Faris hax amerikanske styrzer foretatt flere aye overganger over
beine eg  oggå utvidet sine tidligere brUhoder. Britiske styrker har gått over Seine ved  Leuvisi
Ubekreftede meldinger gier et,a1lierte styrrer står 4okm N for SEI1se i framrykking mot Abbe-
vitle bg Dieppe. - Zanadloke'Panierstrr.or har delt de tyske styr:!:ene Vesteiden at Seine
1 to. Allierte fty ferteetter aagXepene mot Seineovergangene og har élete døgn ødelagt lloo
jernbanevogner og 1 eoo kjøretøyer 1. og bak frontavsnittet.. Oljamål iRetms ble ogtå angrepet,
1Yekerne forgøker nå også å  evakusxo  sine styrker sjøveien, men bliratadig angxenet av •
allierte fly edmhar. genket eller.gterkt s'redet 5o  eva±neringsfartøyer siddn  13. augost.
Store styrker brttiske Halifax bembefly angrep igår anlegg for framatillingav olje ag gyn-
tetisk brensel i Homberg4debrbeen..1.-Rahr, eskortert av Spitfires. SaMtlige fly vendte tilbake,

750 aMerikanske tiberators fra'Italia'angrep oljeraffinerier i Inechkammer i Schlesien„ 500 -
750  Liberators angrep mål i NVvakland og Deemark eskortert  aV  oVer 1  000  jagere. 11 jagere
ogniMbere saknes. F1ygeade bamber var over SO EngIand idag,
Sifrankrijae;  Amerikanse'styrkir som ry2tker fram mot Rhonedalen fraØ bar nådd elva  ved Monte-.
limar. Under framrykningea mot den italienske grense har frantutte avdelinger nådd elva Var.
Antibee  0  for Oannee er erobret. Oprenekningsa2tenene ankring Toulon og Marseille fortsetter
qg det er n& tatt ialt 7 000 fnnEer vgd disse byer. Ialt er de nå tatt 30  000  fanger i S.
Ftigkarene hår erobret Montpellier ved Middelhavskyeten V for Marseil1e. 12 - 14 ooa menn
tyake styrker som i forrige uke trak.: seg tilbase fra fjellene ved epanskegrensen flakker nå
rundt i ring i anrådet vedBordeaux.Do blir stadlg angrepet av frinrene og er undsr truseet
frå ,de amerikaneke panser-ilene.
Italia: På det øetlige avenitt ar :tuteaunktetAkssombeene erobret og styrker står 7km fra
den viktige havneby Pesaro.Styrker av 5, arme har nådd Utkanten av ¶ano.
Balgaria: Alle Loadonaviser påpekerat det kreves meget mer enn en nøytralitetserklmring av

Bulgaria. DU SEAL SENDSAVISUI VIDERE STRAIS DU HAR LEST DEN VÆR FoRsIETIG .


