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London, 2. sept. 1944, kl. 18.te.
VEST. Det meldes idag offisielt fre det allierte hovedkvarter at det
ser ut til at tyskerne i dolland har oppgitt forsøkene å bryte den
britiske korridor inn i  lendet og  isteden forsøker de na å holde nm-
rådet ved Maas. Den 2. britiske arme rykker med stere styrker øst-
over mot Maas. Avde1inger fra samme hmr er også rykket vestover eg
har  inntatt byen Oss. Belgiske avdelinger holder et 15 km.s cmråde
80 fo  Eindhoven og store kanadiske avdelinger er nådd. frem til Ant-
r;erpen-Turnhoutkanalen. Det foreligger idag intet nytt om de fly-
bårne styrker ved Arnheim. Luftwaffe gjorde• igår flere store angrep
.ot det allierte oppmarsjområde. 43 tyske fly ble skutt ned og 7 all.
. g savnes. Kanadierne har preaset tyskerne tilbake til det indre av
lais og angriper nå byene indre forsvarsverker.
Laxemburg har amerikanske avdelinger inntatt Grevenacher, som Jigge:

fra den tyske grense. Nord for Epinal er store amerikanske
egrker gått over Moselle og har befridd byen Chatel-sur-Moselle.

eet  meldes også om ny amerikansk fremgang ved Belfort hvor mange 1.
oyer er inntatt.
rU72KRICEN. Igår angrep nver 1100 tunge amerikanske bombefly mål
•gaTiiek og Ham i Westphalen. En meget stor R.A.F. styrke rettet i

entt et konsentrert angrep mot Karlsruhe i Baden og andre fly var -rTr

rankturt am Main. 2 fly gikk tapt. Idag har attet over 1100 tun
am. bombefly vært over  mål  i Vest-Tyskland, særlig hardt angrepet h_c
en fabrikk til fremstilling av tanks i Kassell 1 oljeraffineri  i  Lur-
vigshae'en, jernbaneoål og en fabrikk i Køln og jernbanemål og I amm •e-
n ie tons e eot i Mainz.
Sy.). Nun for Firenze har de 3 eksra infanteridivisjoner, som tysker
TIEY satt inn, gått til et hardt motangrep og tvunget 5. arme til å
op42gi en fjellstilling. Rasende .eember om denne fortsetter. 8. arme
ster idag ved Bella Ria, 12 km. rd or Rimini. Amerikanske destroy-
o re har bombardert mål på den italle-ske Riviera ved franskegrensen.
Andre allierte skin har angrepet mål nord for Rimini og senket flere
fartever i Adriaternavet  og  Geeuabukten. I Middelhavet er 4 skip sen-
ket  •eg  1 konvov tvunget på grunn. Flyvåpnet ødela igår 8 vei- og jerr
banr.3euer i Po'dalen. Ifølge avtale  31el1om  Churchill og Roosevelt ska2
Itaila nå få større selvstyre med adgang til å gjenoppta sitt handels-
samkv3m med den øvrige verden.

Allierte troppestyrker er fra sjø og luft blitt landsatt i Al-
bania hvor de allerede holder en bred front og hindrer den tyske til-
baketrekning fra Hellas. Siden den 6. ds. har allierte skip transper-
. •rt friskarer og regulmre jugoslaviske tropper frem og tilbake mellor
ene utenfor Dalmatia. Flere øyer er befridd i det siste utenfor
elit og halvøya Pelliesak er ryddet.

• ttos kommunikd idag raelder om inntagelsen av den store øy Pag nord
.-r Zara. Fotograffer viser at 5 av 8 bruer mellom Beograd og Buda-
eeet er ødelagt. Britiske Beaufighterfly skjøt igår ned i Egeerhe-tt
4 tyske tronpetransportfly. Jagere har angrepet mål nord for Krete.
rIreske friskarer har besatt 3 byer i
einske styrker har praktise taft avskåret Kemi ved den Fotniske be:t.

Latvia rykker russerne frem mot Riga fra nord og øst og hadde g.»
fremgong.igår og• inntoh 300 steder. Russisk artilleri beskyter ø:
i Rigabukten. 2 tyske skip på tilsammen 7000 tonn og 1 ubat ble n-
ket igår. På Balkan skal russiske og rumenske tropner være rykket
over rem ungarske grense.
Igår ble den første radiotelefonforbinnelse opprettet melLnm Londoe

og Moskva.



ENGLA'.-TD. I Underhusets første møte idag etter ferien meddelte Ede-,
at det tyske generalkonSulat i Tanger  er  lukket og at 19 tyske agen-
tor er utvist fra Tanger  og spansk  Marokko. Det er imidlertid mange
agenter igjen. Innenrflrminister Herbert Morrison meddelte at hane
depattement har bes1Uttet å sette det . skotske underhusmedlem kaptein
Ramsay'på frifot. Han  ble  arre t i mai 1940, ifølge'forevarstil-
tak 18 b som tillater'arrestae:ju, enhVer person som kan tenkes å
stå i'ledtog med fienden.  it  ustLe ble meddelt gred kommunisten

,Gallagher ordet og kalte Ramsby "denne ri,dglødene jødehater", og ble
.frattt ördet. Senere uiler debatten gjentok representanten sine be-
.-skyldainger og kalte denne- gang Ramsa-y for "en utrolig slyngel".
Gallagher ble deretter.utvist fra møtet. I Overhuset idag uttalte
lord Utanberno a det er tegn som tyder på-at den•tyske generalstab
-Idlerede legger plaidr for  cms  ny krig. :De allierte vil imidlertid
sette alt inn  p4 å  hindre -dette.. .Taleren'Sa-tidere at en'i England
er  av  den mening at avdelinger av de arMegrupoer, som nå rykker inn i
:sk1and, må-delta i besettelsen, men en-er• av den oppfatning et

land må også sende troppestyrker til Tyskland.
,1?  FJERNE ØSTEN. fLmerikanske superflyvende festninger har foretatt

sttt 3. dagangrep mot AnShang i Manrisjuria og Dairon. Ingen fly  gik!.

tiondonr 28: .sopt„ I944& kl. 7.30.•
aVEST. 1. britiSke flvbarne divisjon ble trukket tilbake:til sydbred-
jlen av nedre Rhinen  •H2,00b  av de S i000  som oprinnelig opprettc4
1:milhOdet kom tilbake.•
e alliertes korridor gjennom:Nederland-er igjen blitt utvidet og _or

sterket. øst.for korn 1doren hår britiske avdelinger nå en front pa
km, langs Maas'.

Vest for korridoren har britiske styxkor kontakt .ned kanadi e rne som
er kommet Over Antwerpen-Tournhautkanalen. •
Det tyske flyvåpen mistet  igti.r. 22 ily.
Kanadi,-rne i CaLais har nådd etpUnkt 1 km. fra havneområdet.
1.loo tunge amerikanske bombefiv bomet igår Køln, Mainz og Ludwigs-
hafen. Tunge britiske.bombeik qp bt anlegg for fremstilling
av syntetisk blje noM3for Essen mål i Ruhr.
'ØST, Russerne har hatt en ir'emgahg på 15 km. mot Riga.
rer- ingoslaviske kommunike meider at styrker fra folkehmren har nådd
Drain, der den danner Ungarns grenee.
Det tyskekommunike melder, om  kamn På  Ungarns jord med russ i ke  og
ruMenske styrker:

•

Fra te Forenede Skotabrikker i Drammen ble det,Stjålet over 100 par
beksøm. Fra et lager i Turnhallen i Drammen  bIe  det også stjålet
700 geVer.

ans av den tyske transitt gjennom Sverige er ikke offentliggjort
norske aviser og helier ikke på ot 1isielt tysk hold.

..Len norske marine er  byggôt  opp igjen og er Sterkere enn noen gang
før. Det hMr tyskerne fått merke både i Nord-Atlanterhavet og ved
frorskekysten. Da Scharnhorst gikk ned, var det slutt med den tyske
marines offensive kraft. Ulagskipe•fikk.den første salven fra et 1ii

“mersk krigsskip som seilte opp på kloss hold. Ved invasjonen i
-»rankrike gjorde som kjent den noreke marine en stor innsats,  og  iikk
anerkjennende omtald fra •offisiolle kretser i de allierte land.
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