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TERREUR.

(van onzen politleken"medewerker ).
Voordat de tvran uit ons land verdreven is rel er nog heel wat onschuldig bloed vergoten worden. Stalin heeft nog niet zoolan-" ïeleden den
Duitscher vergeleken <
r gewond roef dier., dat zich teru -sloopt naar
zijn hol om daar Eer; renadestoot te out van "en; Dit roofdier hoeft echter
zijn klauwen nor: en het wreekt zich veer zijn eigen lijden op bon weeradia*_r v-on. Crel. heeft terstond
loozen mensen.. Von Klu.ge,"de oeeb.obij de overhame*"'van het commando e.r .mmevfbb mor. .een decreet ven 1g.e vri-.heidstrijders als franc ïireurs moeten
Juli bepaald, dat de i

worden

beschouwd. Dat wil zemen, -ree ede veldmaar

b aan zijn offi-

e op ac; 'bevolking heef+ verstrekt.
e -en cm.' ,g, dat de geheele wereld in
'
opstand bracht .e-gen Le Bue.tsoho bomi ai boml, '
o.u-"-e's
gezag reeds zijn voortzetting verkre-o-eu in de uitmoording var
Fransche dorpen. Ere
>r:_ op- het Duitsche detjreet
cor beeft als e
van 7 Juli verklaard, dat de Fransche partisanen onder generaal Koenig
direct ondei het geallieerde o moor bevel stonden en dat do madras, die in
:cheid_n':ste. ken
Zuidoost Frankrijk met een ódu:
jk zichtbaar eipen vormen*
strijden, een leger on '■ eob van be -ealaieerde expeditie
De maquis zijn geen ouder.ronds.h leger meer ; in ~districten van Frankrijk etrrgme zij als geregelde troepen ; in den Elzas boude;
zij zelfs enkele landstreken t< set, na eiree van Duitsche soldaten gezuiverd te hebben». Het is derhalve ban ook misdadig uit volkenrechtelijk
oogpunt om deze troepen als franv tireuTs te beschouwen. Eoch de Duitschers zullen zich thans niet moor storm aan rechtsbegrippen. Zelfs de
door Eisenhower aangekondigde represailles, ingeval Von Klu^e's decreet
wordt opgevolgd, zullen zij in dën wind slaan. Alle begripoen van moraal
en krijg3eer hebben zij verlaten én de Duitscher zal zijn doodstrijd

cieren en aan de

een j
Het drama van Dinant volt dm ve:
ge e

■->
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voeren met een primitieve barbaarschheid.
Op dit punt is de openbare mening vm het Britsche volk den laatsten
tijd zeer geschokt door de mededeeling van Minister Eden omtrent den
dood ven de uit gevangenkampen ontsnapte Britsche militairen. Het is
onomstootelijk komen vosb te staan, dat de Duitschers in koelen bloede
een groot aantal ongewapende krijgsgevangénen, die een ontvluchtingspoging deden, hebben terechtgesteld, hetgeen onder do omstandigheden j
welke in dit geval golden, :.n flagrant en strijd met het oorlogsrecht
we.s, In het Britscho parlement is uitvoerig 'gesproken over
uwe
:
wandaad van de Duitsche leiding - Daarbij ir ook het lot van de :
. po
-e
a'ebracht.
tafel
Eet
de
dus
van
stare,
blijkt,
ter
dat de staf
nd et
daarbij .gerekend de ontelbare betaalde agenten in de bezette Imden.uit
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uit 200,000 man bestaat. Sir Boberi Vansittard. wilde zeer scherp teren
dit canaille optreden en ofschoon de regeering niet precies hoor voornemens kenbaar heeft gemaakt ir het wel duidelijk geEEe-Em, dab wie van die
illustere 20C.000 bij her beëindigen van den oorlog lor oud m handen van
de geallieerden valt, warempel geen rastigon oerden dag zal nebben.. Het
verheugt ons., die in de be ze -et e landen zooveel re jijden hebben van dit
officieele IVtfJLtsche gangsterdom, dab oren bij voorbaat geen meedoogen zal
kennen met dit Ir eer van menseheli ji.e bloedhonden en beroepssadisten o
Ja, onze verbittering heeft weer nieuw voedsel gekregen* Kier zijn de
feiten-, In poe eb 'is een beruedit ge er'3po agent werkzaam geweesc, een zekere
Kooy, wiens vrrrerarchap met den SneeEer burgemeester Schut bekend staat,,
Een van de verzetsgroepen heeft Koey op 12 juli bij het verlaten van het
spoorstation te geiee-E in een auto gewerpen en hem gevankelijk weggevoerde
Eienzeifden nacht reed eenautobus met 30 gettapoagenten Sneek beuren
voor het uitvoeren van de represailles. Vl ;if weerloozè burgers. Ere niets
met de verzetsgroepen te maken hadden, die waarschijnlijk van de ontvoering van den verrader Koop- nog zelfs volkomen onkundig waren, zijn op
de straat gesleurd en met revolverschoten in den nek afgemaakt. Be Gem,
Secr, L,Raste;boff, aan wien een- zelfde roe werd toebedacht, is levensgevaarlijk gewend,, wij -'.eter: niet of bij den aaoolag overleefd heeft, Van
uu de kleermaker
hen, die vermoord werden neer ei wij : de bakker le. È
Acv o d,Heide, de leider van het diatribhtiekadn tob;»: Koelstra en eer: man
ssonder beroep Tei_ei.?nburgj wiens neef als politiek tegenstander ven de
NSB bekend stond, zoodere in dit geval de moordenaars waarschijnlijk een

"fout'? maakten>Gaan wij verder. In Arnhem werd de Eb.Sm, fui lotionnaris Wunderink met
zijn vrouw en wel op zrju ve.rbaardag in zijn huis-doodgeschoten. Eet

echtpaar kreeg een par tb. j-be.,-:r<*fenl's en

del e er. aar EreXreE een doorleid jE
gestaposchot in oen nok, ore - t hij Eet ongeluk deed tegenover de dbmerinkr s
te wonen en de NS3, plus go sta po het in hun mooi~dlust het makkelijkst
vonden den dichtsbij wenenden Nederlander als slachtoffer vo-r hun represailles te nomen.
In Nijmegen heerscht ook een gespannen toestand, omdat daar vijf land'wachters vermoord zijn,, Een van deze hoeren, die op den brug over denWaal
burgers controleerde,of zij zich riet schuldig hadden gemaakt aan den
misdaad van het kersen pduEEen, wekte zoodanig den woede ep van een
Nijmeegsch kersen-eter, lei hij zien over den brug in de boEl geslingerd
bemerkte en do Waal verloochende eens haar "iotygebóndenheid" met Duitsche
wateren, door de N_S_B..-er te leen verdrinken, Nijmegen heeft- straf $
rigoreus straf, de juiste omvang der represailles is ons niet bekend, wei
weten wij, dat o,m_ als strafmaatregel bij de burgerij hier er. daar meubels gevorderd zijn» (naar wij nog vernemen ook enkele duizenden fietsen);,
Dit gebeurde in de stad, welke "dé N,S„BO ' veer zich veilde winnen,gprofiteerend van het ongelukkige bombardement.
Zoo gaat de lijst verder ; wij hebben slechts enkele feiten uit de
laatste dagen vermeld; de droeve lijst van rond 500 politieke gevangenen
per maaund.., welke in ons land vermoord worden,wordt aangevuld door een
lijst van Burgers, die niets te maken hebben met zgn illegaliteit, ja die
zelfs uit voorzichtigheldoogptmt wars staan tegenover ieder verzetswerkj
doch die ten offer vallen aan b.e brutale moordlust- wij zouden er zoen
ander woord vppr weten- van be Duitschers en de galgenbrokken ven dussert^
Er is maar ben antwoord hierop : oog om oog. tand om taneE, OOk na den
oorlog kan men van ons geen ethische bespiegelingen en een zacht oordeel
verwachten, wanneer het lot bepaald moei: worden van de lieden, die ons
het woord terreur hebben leeien kennen© De leer der humaniteit willen wij
eerst dan weer verkondigen wanneer wij ivo er in een schoon huis onzen intrek nemen en dat wij dan weer met liefde zullen helpen inriohtcni.
VOO#doe(

n

9 ;

» « o

.

PANIEK IN OOST-PRUISEN.

....
(van onzen militairen medewerker
)?
Met eenig leedvermaak ziet de wereld toe,hoe de bevolking van-Oost-Prul-
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Oost-Pruisen.in een ware panlëk'stemming is geraakt door de snelle vorderingen van de Russische legers., Br liggen verschillende rapporten voor
ons, voornamelijk .__". Zwocdseße brem welke een DeecSi geven aan de oreerzenlooseu ver-roeroDer, waarin, heb verkeerswezen is '~err nnEt. In Oost-Bruisen
wonen ongeveer arle-millioen Duitser, ers ( doe e provincie is belangrijk
groeier den E-aEe-Eem. .Era kleiner beer gecir-a .rior..E- ) die rem van allen
de komst van ée Russen, willen afwacht en» Bovendien hoeft de Duitsche cc.c logsindustrr'.e r'Pr gevolg ren de zware Eagslsehe en .imee,éEauzse-Eo bombardementen een zeer :roe.-i eereei Deleerger jreo fabrieken van West-en Mid&enDuitschland naar D r ~ et -Pruis en overgebracht, zooals de Russen een l-:el aar.
hun zware j.:nlroD:x: o naar den Oeral verplaatsten,, Met deze fabrieken zijn
tienduizendenarbeider,, meegekomen en bovendien nog vele duizenden part-i-oulieren 3 die de eeed.rerno ven de bombard :r_enten wilden ent -drme er.
Zoodoende is Oost »Bruisen wat leen neemt ei vol. Een nou zioh dan voorstellen, als die miiliceiisn i enscher* do-'ir'een per-lek bevangen be spoorstations bestormen ree de landwe-gcn met o_be-rd.oE \ oorbuigon vullen en perotisch
onbegaanbaar maken, voor militair vervoer.
Oost-Pruisen heeft talrijke
-geren
, waar E o ebbto, fanatieke Pruisen geboren en getogen
groote lanel. go e
zijn, waaronder zeer velen. die. de hocgïiie plaatsen in der legerleiding
innemen en die :n do part?.;;-elite i
rijke iunretios bekieedene De Duitscher heeft z.i.eh in de are : :. gehaat" r.-r 0.0.00: idee e-o e ge Pruis re leiding
van het vclb: oor zier toetrok»-, Boe. belangrijk aontl-rgert van dit gehate
en verwens oht e dEru smbcn. .."< ...E door de So^p E." \Pr-r. ,<= he provincie geleverd.
Dit land^ vromaeu de namen vï.ïi' zoovele d mom se.--.e landjonkers .erbonden
zijn, zal her éérste Duitsche gebied :Ep:g reef E roerde maakt mot het Roode
Leger, hetzelfde Roode Leger, -lort in zmeßomermeh van gtalingrad, van
Woronesj en van Leningrad; overeE 'waar Eer be eberrsorers terugsloeg, getuige'was van de gréiw.len door do èbrdeocbe bezortmg do Russische bevel-king aangedaan. In do .érb.e b
mn legers die thans de grens van
Pruisen naderen, stripoor solQ.et-.yn, die "uitlercl l<cr.;er. s uit Koerfü.en
Nowgorod, Smolensk of Klef, SS.o hun steden verwoest hebben gezien, dele
niet weten wat er van Been ouelers of kinderen gewerden is. Ei o soldaten
zal men het niet ten euvel duiden, wanneer zij v op Duitsch grondgebied
gekomen, wel eens handelingen zouden kunnen bedrijven, die uit hun wraakgevoelens voortkomen,, E;i net remie guitse.be land. dat zij zuilen betree en
is juist het Oost-Pruisen. Is Bet dan te' verwonderen, dab de Puj.-r;_chers,
die daar wonen,, liever ad bes in den steek laten, dat de ontmoeting met
de eerste Russen af te .wachten ._ Do Burrsehe autoriteiten zijn de toestand niet meester, Een begon ruim een weck geleden met een reisverbod
vanen naar Oost-Pruis on,. 'Dat hielp niet ; de treinen, die uit de OostPruisische stations mrrrebeEm renden eenvoudig vastgehouden door die wilde menigte,, met honderden vrachtauto's komt de NSdE. naar Koningsbergen om
daar te redden wat er te redden valt,, In koortsachtige haast worden de
haveninstallaties overgeplaatst naar Donzig en Gdynia : monniken».erk»want
eerlang 'sullen de Russen ook raar zijn, doch men heeft-de havens noee.iahoog noodig,nu het spoorwegnet in Beien zoo schrikbarend geteisterd wordt
door de Poolsche vrijheidsscharen, die in hun driestheid .zelfs drie stadjes in het Poolsche land "veroverd" hebben (Krewo, Miknir en Sjewinski).
De Duitsche spoorwegcommandant heeft zelfs het baanvak Warschau- Brest
Litowsk voor onveilig verklaard vanwege de talrijke aanslagen* Daarom
heeft de Duitsche legerleiding de Oostzeehavens noodig voer 'de ravitailleering van het leger. Maar alles, wat van regeeringswege wordt ged.aan 8
het terugbrengen van de fabrieken, het verplaatsen van de regeeringoinstellingen,en ook de troepenbewegingen en de aanvoer naar het front,' dat
alles ondervindt een sterke belemmering door de vluchtende bevolking*,
Zoo ziet het er uit in Oost-EurtseEbrrE.,- nu de bussen be Njemenlltiiè tenNoorden van Grodno verbreken hebben- .ai 3 de laatste natuurlijke mrdodi-gingslijn voor de Oost-Pruisische grens. De Russen zullen revanche nemer,
niet alleen voor de gruwelen, door don Pruis de Russische bevolking aan- gedaan, maar ook voor de beide nederlagen, welke hef Russische leger in
den vorigen oorion: in het grensgebied van Oost-Pruisen tegen de Duitschers
geleden 'nebben ï Tannenberg(23-31 Aug.1914) en de Masoerische Meren
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KORTE BERICHTEN.
ITAldlïEJirezLzo is na 15 davert' stil3d gdvaliëlo. De geallieerde troepen nade- }
ren Livorrjc^^n^j^lo^tharLs---E Km voor de buitenwi jkon gehadert. Pecioni,
Cianni, Piso', Pogglbonsi on Tivoli werden veroverde De troepen naderen
Pabriano, Het Bste leger is door het dal von de Arno getrokkens
Frankrijk, St öportune en §t Patrice werden veroverd» De Are rikanen naderen
de hoofdstraat-weg Lessay-Periers_ Esquai werd door de Britten veroverd»
Dit plaatsje ligt tusschen de Odon en de Onieg De Ay, ten 0,-sten van
Lessay, hebeen de geallieerden overgestoken. Zondagnacht vielen'Mosquito's
Berlijn aan.Op IJDm afstand zijn de geallie rden thans van Bvrecy genaderd0
Rrmelio(bij St Io) viel in hemden van de geallieerden»
s

LAATSTE BERICHTEN.

Het Hoede Leger heeft een doorbraak geforceerd bij Brest Litowsk.Dc rivier
E^emen, ten VEosten ven Grodno,werd overgestoken*ln - Oost-Pruisen worden

Inderhaast versterkingen en verdedigingsstêllingen opgeworpen*
Bij Caen plaatselijke gevechten,waarbij de geallieerden terr' inwinsten
mr akten. In Italië vorrr.de het Bste leger over de Arno een bruggenho tfd. Ten
Westen van Arezzo terreinwinst voor de gealli e ere! en tBre rder over het geheele
Italiaansche front voeruitgang. Mosquitr,'s vannacht weer boven Berlijn c
Opdoortocht n r gevangenkampen lieten de Russen door Moskou 57.000
Duitsche gevangenen marscheeren, waaronder 20 generaals, Voorwaar een pracht.
staaltje veen propaganda. De Regeeringdienst te"Bonden deelde mede, dat
het gevraagde ontslag van Mr Angeren, als Minister van Justitie, -aangenomen
is. Tegelijkertijd heeft hij de benoeming van zijn vorige functie Secr*
Generaal van het Dep. van Justitie, aangenomen.
Tot Minister van Justitie is benoemd : Mr
G. 9 v.Heuven Goedhardt, die pas
kort geleden uit bezet Eederland is overgekomen, dus die bijna 4 jaar de
bezetting aan den lijve heeft ondervonden» Mr G_Je v,Heuven Goedhardt-is
43 jaarc Hij heeft te Leiden gestudeerd en is aldaar gepromoveerd. Hij was
tot 1933 Hoofdredacteur von D-S Telegraaf, Daarna is hij "overgedaan als
Hoofdredacteur naar het Utrechts Nieuwsblad, wmr hij onmiddelijk na de
capitulatie ontslagen is, en een N.Soß.er in zijn plaats kwam,, Het Utr
Nieuwsblad was principieel sterk tegen het Nationaal Socialisme,,
(partij.
Mr G. Je v, Heuven Goedhardt is nimmer aang-- slot en geweest bij een politieke
Min.Pres. Prof a Gerbrandy heeft een rede gehouden, waarin hij o.m, zei:
dat met de mogelijkheid rekening gehouden moet worden, dat voor den winter
de bezette gebieden, bevrijd zull.n zijn van den onderdrukker. Verder gaf
hij een beschouwing over het oorlogstooneel in het algemeen. Tevens gaf
hij te kennen dat de wijzigingen van het Kabinet in volkomen harmonie
geschiedt zijn. Mr veen Ergeren
seo zeide bij; had te kennen gegeven de '"
verantwoordelijkheid als Min,van Justitie niet te kunnen dragen.
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HET ONDERGRONDSCHE

19/20-5-* 44',is. And_ïes

schoten gedood 0
Op

FRONT.

:_Ciß'nöe)ïaß..rerßvrTßër^taß EPPELSCïïA, do r revolver

1/2/-6-44, werd och lid der Landwacht,na buiten gelokt
6-b-'44, werd een onderhopman der NAD, te OVER3.ERG, die

te zijn,gewonde
in het bezit
was van een motorrijiel, door een aldaar'staand oersoon in uniform der
NAD, met pistool bedreigd. De onbekende persoon dwong hem tot afgifte van
het motorrijwiel,
OP 9-6-'44is door 2 met pistolen gewapende personen hot Gem.huis te
mu._ioHOV.e_.., Overvallen. Het geheele bevolkingsregister is medegenomen,
Te ARNHEM werd een transport auto, van de Dcutsche Dienstpost stelle, gestolen*
Op 10-6-»44,0m(_tr0 17.30 uur, is de onderluitenant der Mar. te ZALTBÓMMEL
bij controle door een schot in het hoofd levensgevaarlijk gewond.
Op 11-6-'44,emstr. 22„50 uur, werd uit het Huis van Bewaring te ZUTPHEN,
do r 5 personen een overval gepleegd, waarbij 1 politiek gevangene bevrijd
Op 8-6-»44,omstr« 22.45 uur, is de stro o-opslagplaats der Duitsche WEermaoree
in bran d gestoken en geheel, uitgebrand.
Op 15-6-'44,oms'tr. 13,30 werd het G eip Huis te STAD-LEIDEN een overval gepleegd .waarbij een gtoot aantal distributiebescheiden werd ontvreemd*
0P 18-6-'44,0_)5tr.L0,50 uuris op het GemHuis te VIERLLNGSBEEE een overval
gepleegd,waarbij allerlei materiaal werd medegenomen*
Op 17-6-'44,omstr. 21.30 u-r inhet Stads-en Academisch Ziekenhuis te
UT-ECHT, een arrestant voorde Sa D. die daar verpleegd werd met oen schot
in de long, bevrijd.Een dor bew.oou OppmW_M.derMar.werd doodgeschoten.
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