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Als gevolg van de hachelijke ontwikkeling van den toestand voor
de in het midden-Nederiandsche gebied staande Anglo-Amerikaansche strijkrachten, die door de onderbreking van den verbindingsweg Eindhoven—Nijmegen in het gebied van Veghel was ontstaan,
heeft de Amerikaansche opperbevelhebber met gebruikmaking van
het betere weer Zaterdagmiddag wederom een vrü groote landingsonderneming doen uitvoeren, waarbij tusschen Maas en Waal alsmede ten Zuiden en Zuidoosten van Nijmegen vrij sterke' strijd-'
krachten naar het gevaar loopende gebied moesten worden gebracht,.
•

>

De Duitsche luchtmacht viel
ondank* zeer sterke bescherming
van de luchtlandingsvloot door
jagers terstond met sterke jachtformaties aan. verspreidde de
formaties en dwong een deel
van hen elders te landen. De
Duitsche jagers schoten in samenwerking met luchtdoelgeschut en afweer op den grond
volgens de voorloopige berichen
38 transportmachines, sleepvliegtulgen en vrachtzweefvllegtuigen, omlaag,

afstand onschadelijk maakten, ter-

wijl 18 aadere door de Duitsche

tanks en stormkanonnen werden
vernield. .
De slag in dit gebied heeft de
laatste dagen het karakter van'een
materiaalslag gekregen, welke nog
in vollen omvang voorlwoedt.'

GEALLIEERDE VERLIEZEN IN LUXEMBURG

!

kwam, duurt nog voort.
Ten Zuidfen van, Epinal gebruikten de Amerikanen vrij sterke
pantseratrijdkrechten om het verloren gegage Remiremont terug te
krijgen. Des avonds gelukte het
hun weliswaar in de buitenwijken
dw>r te dringen, zij werden echter
nog in den loop van den nacht na
verbitterde straatgevechten uit de
brandend® stad verdreven. Tusschen EpinqJ en Remiremont mislukten verscheidene pogingen van
de Am«rikanen\om de Moezel
over te steken.
•
v
Op de groote frontboeht voor'
de Bourgondische Poort mislukten
verscheidene aanvallen van ge-

het Luxembu rgsche
gebied konden ten Westen van
Diekirch na de liquidatie van het
Ook de gelande strijdkrachten
van Wallendorf en
werden door de Duitsche eenhede vooruitgeschoAmmendingen
den, die met zware wapens waren ven
Amerikaansche
strijdkrachten mengde
uitgerist, terstond onder concengevechtsen de Duitsche linies in
vernietigd
trisch vuur genomen, zoodat zij vollen
groepen ten Noordoosten ■van Luomvang weer bezet worden. re. In den. Zuidelijken sector van
nieuwe gevoelige verliezen, leden.
gevechten verloren de
deze
Bij
Een deel der tussehen Maas en
dit front werden Amerikaansche
We al neergelaten strijdkrachten Amerikanen 41 tanks en verkenconcentraties ten Noorden van St
probeerde door te stooten naar den nirgspantserwagens, 14 gemotoriHippoiyte door goed liggend vuur
Westelijk van Arnhem ingesloten seerde kanonnen en talrijke andevan de Duitsche artillerie uiteenovergeschoten troep der eers*e re wapens. Negen slagvliegers geslagen.
luchtlandingsdivisie, doch werd werden neergeschoten; er werden
UNIEKE PRESTATIE AAN
200 gevangenen binnengebracht.
door een versperringsgrendel opSCHELDE
DE
zwaarder
waren
de
Belangrijk
gevangen.
bloedige verliezen van de AmeriAijdere in de streek van NijmeBERLIJN, 25 Sept. (Interinf).
gen
neergelaten
strijdkrachten
proteerden, met steun van tankformaties, die van .Nijmegen uit
waren opgedrongen, in Noordwestelijke richting door te stooten.
*£«n'tegenaanval "van
tankstrijdknachten, die weer voortreffelijk gesteund werd door beweeglijke groepen pantserafweerVuur en dood razen al een week door de stad
geschut en luchtdoelgeschut, wier j
hen terug, waarbij 14 tanks weren
strijd in
den stukgeschoten.
De resten der eerste Britsche
op de
luchtlandingsdivisie Agaven met
der Britsche
het oog o*p hun kanslooze positie
een veldlazaret met ca. 600 gewonsmoort in het
vuur van den
den aan de Duitsche troepen over,
die voor hun onverwijld vervoer
afweer
zorgden/ Tevens wefden de door
BERLIJN, 25 SetJit. (DNB).
In den nacht van Maandag op
de eerste Engelsohe luchtlandingsdivisie sinds het begin van de Omtrent de, ïevfchtën: In het Dinsdag draaide de wind en dreef
brandende Arnhem heeft het
den brandgloed naar die Westelijke
luchtlandingen op 17 Sept. gewoonwijken. Slechts enkele oogenmaakte 218' Duitsche gevangenen D.N.B. van een oorlogscorrespondent de volgende reportage
blikken verstomt het lawaai der
bevrijd.'
ontvangen:
gaan
wapenen. Maar Dinsdag al
■< Bijzonder
Verleden week Zondac
op
verbitterd verliepen
eenheden va-rt de Waffen ff, van
de gevechten in de streek van
klaarlichten dag Is. de' oorlog het leger en van het luchtdoelgeover Arnhem losgebroken. De schut tot den concentrischen aanVeghel, waar het den AmerikaGeallieerden willen deze Nenen na een harden strijd van veval over. Het is een verbitterde
derlandsche stad een bepaalde'
le uren door 't opstellen van verstrijd, en huis na huis moet worrol laten spelen in de strategiden „geliquideerd". De vijand besche troepen gelukte, den weg
sche ontwikkeling. Haar bezit
taalt een hoogen tol aan bloed.
weer vrij te vechten. De slag
beteekent voor den vijand 'een
gaat hier echter met onverminPas wanneer de balken van
belangrijke uitgangsstelling in
derde hevigheid voort, daar ook
de daken hebben vuur gevat en
het geheele Nederlandsche gevan Duitsche zijde versterkingen
resten van'muren omlaag storbied. Zijn aanvalsrichting treedt
zijn aangebracht.
ten, komen de valschermjagers
uit deze onderneming volkomen
nit de huizen gekropen. ZU houWestelijk van Eindhoven streefaan het licht. Daarom heeft hij
de het tweede Engelsche leger er
met sterke strijdkrachten een
nog steeds naar, de 'bs-sis van zijn
zeer gewaagde en stoutmoedige
te
veririndingssluis
verbreeden.
landing uit de lucht onderno-'
Herhaalde aanvallen werden door men. De valschermjagers hebhet vuur der hier geconcentreerde
ben het bevel, zich meester te
Duitsche artillerie uiteengeslagen.
maken van Arnhem en het
Een Duitsche tegenaanval maakte het koste wat het wil zoo lang
nieuwe terreinwinst. Verscheidene
den
in bezit te houden tot de tankDönitz
plaatsen
konden\ heroverd woraanval via Eindhoven en Nijmeden.
gen haar ontzet... ' Gouw Weser-Ems
Nadat de overzetpoglngen van
DE EERSTE DAG
BERLIJN, 24 Sept. (D.N.6.)
de Britten over de ZuldwillemsDönitz, opperbeGroot-admiraal
vaart bU Helmond en < Someren
In de verrassing lag de groote velhebber tier Duitsohe
marine,
waren mislukt, herhaalden zij
winstkans. De Zóndag uit de lucht heeft op een indrukwekkend behun pogingen Zuidelijk van Helgelande troepen, waarvan de kern
drijfsappèl in de Gouw Wesermond en thans met meer sucneerkwam in de streek van het
Ems
voor werkende mannen en
ces. Het lukte hun, In. de buurt
ten Noorden der stad gelegen
- gesproken over <de huivrouwen
van Asten een klein bruggekonden
vliegveld Deelen,
aanvanhoofd te vormen, waarop thans kelijk de stad binnendringen. Hier dige problemen van den grooten
strijd'. Hij reide onder
tegenaanvallen worden ondervondien zij in de toinnenlandscne Duitschen
'
meer:"
nomen.'
terroristen-ibeweging een welkome
ondersteuning. De kort daarop beOVERIG WESTFRONT ginnende
„Wat de Duitsche arbeider In
Duitsche tegenmaatregedezen
oorlog heeft gepresteerd en
weer
uit
len wierpen den vijand
Omtrent de andere deelen van
is uniek. Het behoort
presteert,
het
centrum
van
de
stad.
handHij
bet Westelijk front, werd door haafde zich
tot
de roemrijkste bladrauwe
wellicht
echter in de
Interinf Zaterdag nog gemeld:
zijden der geschiedenis van dezen
huizenwijken
van
de
haven
tot
In het gebied van Aken lag Maandag. De Duitsche eenhedan oorlog, dat wij deze prestaties
het zwaartepunt van den strijd
namen hier de straten, waarin uit hebben volbracht in weerwil van
nog steeds ten: Zuidoosten van
alle lasten en moeilijkheden teneiken kelder en «lke vensteropede stad. Met ongeveer 40 tanks ning geSfchoten
krachgevolge van de
werd,
onder
en sterke Infanterie zetten de tig vuur. Weldra werden de eerste Dat volbrengt
alleen de "Duitsche
Amerikanen hun pogingen voort gevangenen uit de brandende huiarbeider en er 1» ieen soldaat ea
om binnen te dringen ln Stolzen gehaald. De tegenstand van geen -volksgenoot, die den Duitberg, waarvan zij den vorigen
den vijand nam steeds meer af, als schen .arbeider daarvoor niet ten
dag na urenlange zware gevechgevolg van de zware verliezen.
zeerste dankbaar moet zijn."
ten den Zuidelijken rand hadWILDE VLUCHT DER BEVOLKING
den kunnen" bereiken. Een sterSprekende over den oorlog ter
ke Duitsche tegenaanval leidde
zee, aeide Dönitz, dat de prestatot een buitengewoon verbitterties der Duitsche t marine, vooral
Maandagmiddag werd een tweeden pamtserslag, die voor een
die deriduikbpotèn, tot «'usverre
de landing verricht, die ravi'taildeel werd' uitgevochten op zeer
ongekend waren. Daaraan wordt
leering bracht in wapenen en makorten afstand en die na een wiseen
en die de verliezen aan ook niets veranderd door
selvallig verloop . tenslotte ten teriaal
voorbijgaande meerderheid van
menschen weer moest goed
gunste van de Duitsche troepen
die echter een aanspoken. De Engelschen trokken zich den vijand,
afliep.
des nachts naar het Westen terug ring is om thans met alle middeen
de straten tusschen de len zoo snel mogëlijk nieuwe scheOp het hoogtepunt van den pant- stadhielden
pen en'wapens te vervaardigen. .
en
Ooskcrbeek
'bezet.
serslag grepen gemengde gevechtsgroepen infanterie en tankgrenaEén ding is zeker,' aldus riep
De bevolking, die zich voordiers in, die onder vuurbescherDönitz uit, het gwechtsmoreel
barig vertrouwd had gemaakt
ming van de Duitsche partserder; marine > to.C ontbroken. De*
met het denkbeeld van een feesstrijdkrachten 7 Amerika ansche telijke ..bevrijding", trok in wilnoodzakelijkheil, tegen een overgevechtswagens met gevechtsmidde vlucht
ln Noordoostelijke
machffte vechtèn, snjeédt de becelen voor den strijd op korten
manningen,' dia- weten- wat vecarichting...
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De distancieerlngsheweglngen in
het Westen van Nederland
nl.
over de Schelde
waarever het
—

—

weermachtsbericht van

verijdeld.
Terwijl

'

de ij
der
vestingen aan het Pas de Calais
wekenlang groote Britsche en
Canadeesche Strijdkrachten bonden, baande zich het meerendeel
van het Duitsche Jeger langzaam
een weg naar het Noorden terug.
Alle pogingen om door het Duitsche frtnt heen te stóotem bleven vergeefs. Ongeacht. sterke
Britsche luchtaanvallen en zwade stormen, die van tijd tot tijd
het overzetsverkeer belemiherden, gelukte het het meerendeel
van het Duitsche i leger met alle
«ware wapens, vistuigen, paardèn en ander waardevol oorlogsmateriaal over de Scheldemondfaig te zetten en het daarmede
te onttrekken aaa .de dreigende
omsingeling.
Jde uitvoering
va» deze moeilijke operatie hebben wederom . eenheden der
Duitsehe
marine schitterend
deelgenomen.
garnizoenen

.
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DE GEVECHTEN IN NEDERLAND VAN ZATERDAG

Amerikaansche

Bij Arnhem mlaakte, naar het
D.N.8.. voordien meldde, op 22
September , de Duiteche tegenaanval tegen de resten van de eerste
Brftsche valschermjagerdivisie opnieuw vorderingen.* Zij werden op
een kleine, nauwelijks twee kilometer breede oeverstrook samengedrongen en leden door helt vuur
van alle kanten aèet zware verlie*
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In met brandende Arnhem
—

Verbitterde
het Westen in Oosterbeek
De bevolking
Stoutmoedige
vlucht
onderneming
valschermjagers
helsche
Duitschen
--

—

.

"

Zater-

dag voor de eerste maal eentge
mededeeiingen doet, vormen een
unieke prestatie. Na de doorbraak van sterke, pantserformaties naar Antwerpen had de Brl<sche legerleiding gehoopt het in
het Vlaamsche gebied strijdende
Duitsche leger te kannen omsingelen en te vernietigen. Zooals thans kan worden vastgesteld is dit voornemen volledig

„

Het Duitsche volk

den de handen boven het hoofd
gevouwen. Zoo trekken zij door
de (pulnhoop*i der straten in
Duitsche gevangenschap. Voortdurend vraagt dei commandant
van de Engelsche' formaties om
onder sten nlng. En Dinsdagmiddag duiken opnieuw talrijke
viermotorige vliegtuigen aan
den Westelijken horizon op. Uit
de dikke rompen springen honderden
valschermjagers, die
langzaam «aar de aarde ; zweven. Reeds in de lucht slaat hun
een helsch vuur tegemoet. Velen komen dood op den grond
neer, anderen zijn zwaargewond.
als zij voor het eerst met Nederlandschen bodem in aanraking,
komen.
OOK OOSITERBEEK GEVECHTSTERREIN
:•

.

Het mistige weer van Woensdag
zuigtdenrook uit.de puinhoopen
der huizen op en verduistert den
hemel nog sterteer. De Duitscne
formaties hebben Inmiddels Oosterbeek voor; meer dan de helft

moet

onvoorwaardelijk

volhouden en vechten

—

spreekt in

—

<

.

luchtaanvallen.

LANDSTORM NEDERLAND
ONDERSCHEIDT ZICH

de nieuwe landing ook voor de
aan den Noordrand van Nijmegen
steeds weer aanvallende Britsche
pantserwagens den weg
te
maken, ging niet in vervulling.
Door Duitsche tegenaanvallen werd
de pantsertop telkens weer teruggeworpen. Zware gevechten zijn
aan den gang ten Westen van
Nederlandsche nationaal-socialisten, uw kameraden vin het GreGroesbeek.
nadierregiment Landstorm Nederland en van het Wach-regt. 3 hebben
Tot uitbreiding van den smallen
corridor tusschen Zuid- en midden- in de gevechten van de laatste drie weken op uw Nederlandschen
Nederlamd onidernamen de Britten geboortegrond in den strijd hun plicht vervuld. Alle commandoposten
den 22sten September bij Eindhovan de Waffen-M en de weermacht hebben haar dank en waardeerinc
ven aanvallen naar het Westen, geuit voor deze Nederlandsche frontsoldaten. ZU hebben voor het
Noorden en Oosten. Ondanks zeer grootste deel tegen Engelsche keurcorpsen gestreden en lich dapper
grotfte verliezen ; behaalden zij op
gehouden. Vijandelijke strijdkrachten staan om uw Nederlandschen
de telkens weder trut

Strijdbrigade Nederland opgericht

'•

tegenaanval-

len overgaande Duitsche troepen geboortegrond.
slechts geringe terreinwinsten. DeSedert vier jaar hebben wij tezamen met uw Nederlandsche lelden inze vorderingen bleven echter^voor gewerkt aan het weerbaar maken van het Nederlandsche nationaal*
den toestand zonder beteekenis,
socialisme. Thans, nu uw vaderland bedreigd is, thans nu elke vierkant* .
daar ten Noorden van Eindhoven
meter vaderlandschen grond kan en moet worden verdedigd, is hel
de door de'Duftschers uit het Zuidwesten en Oosten ingezette aanval de plicht van u allen in den dienstplichtigen (leeftijd onder de wapens
op de bij Nijanegen uit de lucht 'ie komen. .
neergelaten vijandelijke
strijdDE REICHSFüHRER
HEEFT UIT WAARDEERING VOOR HET
krachten de verbindingen tusschen
TOESTEMMING
OPTREDEN
VERLEEND
VAN HET VOOR
DE ONMIDDELLIJKS
NEDERLAND
LANDSTORMREGIMENT
Eindhoven en Nijmegen- verbrak. DAPPERE
Daarbij werden dertig Britsche
pantserwagens stukgeschoten.
OPRICHTING VAN EEN STRIJDBRIGADE NEDERLAND.
Pogingen der Anglo-Amerikav
nen om de basis van den naar NijMijn oproep U gericht tot alle weerbare Nederlanders In dituur, van
megen leidenden/weg door aan- beproeving om onder de wapens te komen en'dienst te nemen bij de
vallen naar het Oosten te verbreeLandstorm-brigade. Tienduizenden wakkere Nederlanders hebben!
den, werden meestal in den tegen- sedert
Jaren In het Oosten en het Westen gestreden voor ons gemeen-$
aanval afgeslagen. Daardoor kwam
het voornamelijk in het gie.bied van schappelijk Germaansche ideaal. Ik ben ervan overtuigd, dat de
Helmond en Someren. waar Anglo- bare mannén,. die nog in Nederland rijn in deze uren hun
Amerikaansche pantserstrijdkrachzullen inzien en gevolg gevend aan de stem van hun bloed
ten onder bescherming vu» het onder de wapens zullen komen. Zij die dienst
nemen moeten sicl||j
vuur van gemotoriseerde artillerie
melden
bureaux
van
het
bij
Ersatzkommando
Nordwest in Dea *|
;
over de Zuid-Willemsvaart poogden te trekken, tot «en verbitterd Haag, Amsterdam of Hengelo.
Leve onze Germaansche Führer Adolf Hitier!
gevecht van verscheidene uren,
J
dat eindigde met het afslaan van
Leve Germanje!
"11
alle aanvalspogingen.
des
Der.
Führer
W-Oberabschnltt»
|
Britsche troepen, die van Eind; und höhere ff- und Poiizeifiihrer .
,fl
hoven in Oostelijke richting aanv
Gez. RAÜTER.
1
vielen, werden bij Helmond in
rtoedige gevechten om de brug
M-Obergruppenführer und General der PoliseL a
ovir het kanaal teruggeslagen. De
brug werd opgeblazen.
Ook Westelijk van St. Oedenrode alsmede Zuidoostelijk van
Veghel hebben de Geallieerden opArnhem het „Stalingrad
ENGELAND
nieuw valschermjagers neergelavoor de Geallieerden”
ten, die nog tijdens de landing onSTOCKHOLM. 25 Sispt (t>.
der reeir zwaar vuur genomen en N.8.)
Vroeg ïn tien nacht van
In
een voor New York
onverwijld door reserves werden Zondag en Maandag
is
bestemden
radio-commentaar
overdag
aangevallen. Alle pogingen dezer tiet
afvuren van vliegende bomvergelijkt de Amerikaansche
valschermjagers, zich uit hun iso- men op doelen in Zuid-Engeland
correspondent Edward Murrow
lement los te maken, mislukten.
en in het gebied van Groot-Londe gevechten der Britsche luohtden weer ■voortgezet, zoo meldt
landingstroepen bij
Arnhem
Radio-Londen. Er wordt melding
met de gevechten van het Britgezuiverd. Stukken atormgeschut gemaakt van schatte en van versche leger bij Duinkerke in
staan aan de spits en houden de lies aan menschenievens.
1940. Hij •verklaart, dat „geheel
door strookcn boschgrond omgeAmerika zijn hoop en gebeden
ven wegen onder, vuur. Vijandeo<fk in den nacht van Vrijdag
concentresrt op den strU d bij
lijke machinegeweernesten worden op Zaterdag en in dien van Zaterdeze Nederlarïdiehe stad".; Dè
vernietigd. Aan -telde zijden" zijn dag op Zondag waren volgens ratroepen by Arnhem of 'wat nog
infanteristen uitgezwermd om dio Londen V. 1 aanvallen gericht
van hen is overgebleven, aldus
tuinen en. hu iaën 1e doorzoeken. op de Zuidelijke Eqgelsche graafMurrow, leveren sedert zieven
Het wordt een felle strijd. Het schappen en op
Groot-Bonden,
dagen en zeven nachten een
eerste stuk stormgeschut staat '.er waarbij verliezen en schade zijn
strijd, waarvoor oorspronkelijk
hoogte van een huis, dat da Engelontstaan.
slechts 40 uur berekend was.
schen als lazaret hebben ingericht.
Radio Londen meldt voorts, dat
De correspondent wijst dan op
De loop blijft op een pantseraf900.000 huizen die bij de V. 1 aande actie der Duitsche luchtweerkanon gericht, dat de vijand
vallen beschadigd zijn, dezen winmacht, die in grooten getale is
een
acher
brandende auto heeft ter niet meer bewoond kunnen
gebruikt tegen de laatste lanopgesteld. Als de infanteristen tot
wjorden, indien zij niet tijdig wordingen. Daardoor zijn de verhet lazaret doordringen gaan plotden hersteld. Er
zijn
evenwel
liezen der geallieerde' luchtseling honderden armen in de
geen werklieden voor 'beschikmacht zeer gestegen. Tenslotte
hoogte. De eerste vangst van een
De nood is zoo groot, dat Bebaar.
komt deze Amerikaansche cordag: meer dan 300 Engelschen
vin, de minister van Arbeid, alle
respondent tot de conclusie,
haasten zich aan onze zijde te komannen, die iéts van huizenbouw
dat ': het gevechtsgebieid van
men..- :
en herstelwerkzaamheden
afwevoor de Geallieerden
Arnhem
'Het uitzicht wordt steeds minten, heeft opgeroepen, te helpen.
strategisch
en .; psychologisch
der. In de lucht hoort men het
Tevens heeft hij zich tot de werkhet „Stalingrad van het Wesgevers gericht, d-'n mannen .vrij
aan- en afzwellen van vliegtuigten", is.
motoren. Is het vriend of vUand?
te geven, om terstond hulp te kunDe Engelschman krijgt ravitailnen verschaffen.
leering, die evenwel te laat
komt, want op een naiftv gebied
de
Op dat tijdstip worsamengedrongen, gaan de meesden de opeiYbare klokken een uur,
WINTERTIJD GAAT OP d.w.z. van 3 uur op 2 uur, achter*
te gelande troepen hun vernietieenging tegemoet. De Duitsche
uitgezet Van /iet op 2 Octobeï
2
IN
gaan
opheden daarentegen
1944 dubbel verschijnende uur van
nieuw tot den aanval over!
's-GRAVENHAGE, 25 Sept.
2 uur tot 3 uur des nachts, wordt
Het Rijkscommissariaat deelt me- het eerste uur betiteld als 2a. 2a Ï*
de:
minuut tot 2a 59 minuten en hel"
Op een groote bijeenkomst heeft
Op 2 Óctober 1944, <ies nachts tweede uur als 2b, 2b 1 minuut tot
Gouwleider en Rijksstadhouder om 3 uur, eindigt de thans gelden- 2b 59 minuten.
Fritz Sauckel een beeld gegeven
van de eisohen en noodzakelijkheden, die in oorzakelijk verband
staan met de worsteling aan de
fronten en -van ieder de uiterste
toewijding en standvastigheid verlangen. Op ide vraag, die men tegenwoordig vaak . kan 'hooren, of
Duitschland dezen oorlog kan winHieronder geven wij een afbeelafkomstig is van een Amerikaannen, moet geantwoord : worden:
z.|.
weer
van
ding
het
sehe
Da
invasiegeld,
bankbiljettenfabriek.
„Als het Duitsche volk vasthoudt dat onze
„bevrijders" mee voeten eenige waarde, die deze vodje»
en volhoudt, zal het dezen oorlog
en als „Vettig betaalmiddel" uit- hebben, zal dan ook wel hoogstens
voor de wereld en voor zijn gede papierwaarde zijn. En die kunschiedenis winnen. Wij moeten geven.':
Hoewel er met groote letters nen de Amerikaansche zakenlieleuren ook slagen te incasseeron (NEDERLAND
boven de biljetden nog bekostigen uit rfe Nederen niet te vallen, ma-ar na den slag
ten (resp. van 1, 2i£ en 10 gul- lantfsche
goudvoorraad, die ia
weer op te staan. Negentig milden) prijkt, staat er met'lettertjes 1940 naar de Vereenigde. Staten
lioen fatsoenlijke menschen kunnen nooit overwonnen . wonden," zóó klein, dat ze op bovenstaande overgebracht werd.
aldus SauckeL „Zij hebben den afbeelding 'belaas onleesbaar, werWy ■vertrouwen, dat «5e Duitplicht vol te houden, dan zullen den, ■ o n d e r: „American Bank
Note
Compagny"
weermacht, terzijde gestaan ïsche
deze maanden voorbijgaan en op
Het moet voor de „bevrijde" door een zoo juist opgerichte
zekeren dag zal de vijand moeten
Nederlanders,
die
gedwongen gade Nederland een einde aan d«
inzien, dat Duitschlarrii "onoverworden,
dit
aan invasie- en daarmede aan tier*
in
ppaier
betaling
is."
winnelijk
te némen, wel een onaangename bankbiljettenklucht, die toch zoo'n j
gewaarwording zijn te constateebitteren bijsmaak heeft, zal ma.
'■
nj
ren, dat *iit „Nederlandsche geld" ken.
<
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—

:

meldt

kanen bij deze penetratiepoging.
n.l, minstens 3500 man.
Tusschen Pont a Mousson
en Lune v i 11 e lag het zwaartepunt der gevechten in het gebied
ten Oosten van Nancy en ten
Noorden van het Rij n-M arn ekanaal Op verscheidene plaatsen
trachtten de
Amerikanen
ten
Noordoosten van Lunevill-e over
het. kanaal te,trekken met vrij
sterke pantserstrijdkrachten om de
i,n het gebied vaiv Dieuze strijdende formaties te hulp te komen.
Hun poging werd echter overal
m°t succes afgeslagen. Ten Zuidwesten van dieuze brachten de
Amerikanen tegen de aanvallende
Duitsche
pantsergevechtsgroepen
des middags rfterke pantser- en
siagvliegerstrijdkrachten in het
veld om aan de gevaarlijke ont>
wik'—' n? in dit gebied het hoofd
te b:eden. De verbitt,e-c'c worste«pe die hieruit tot ontwikkeling

-

Nieuwe landingsformaties
lijden óveral zware

ten, De hoop van den vijand door

.
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Wie ttijgt tenslotte en overwint?
Niet wie het leven tegenhoudt!
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ten is, tot een ongekende hardheid aaneen en zij worden zoo

hard, dat. zij' niet gebroken kunnen worden. Het spreekt vanzelf,
dat rieze oorlog niet zonder verliezen voorbij kan gaan, maar een
troep, die weet te sterven, is onsterfelijk En uit hem groeien
steeds weer nieuwe krachten en

nieuwe helden op. Dönitz zette
uitéén, wat ier met het
Duitsche volk; zou gebeuren, als
het zou capituleeren en ontwapend was en met leege handen
zou moeten afwachten, wat de onmensohélijke vijanden met het
Duitsche volk zouden doen., „Wij
zouden ons moeten schamen voor
degenen, ldie na ons komen, voor
onze kinderen en kleinkinderen,
die zouden zeggen: ge zij t te laf
geweest en wij moeten er nu voor
boeten, in plaats dat gij toen hard
waart gebleven en volgehouden
hebt.
vervolgens

Voor ons is er slechts de weg
van het onvoorwaardelijk volhouden- en vechten. Een midienw?g
Is fT niet. Wy moeten naast elkander staan. Gty werkt -voor de bewapening en wij soldaten vechten.
Wy moeten allen fanatiek onzen
Füihrer aanhangen, dezen man. die

In unieke grootheid de volle menschelljkheid vin een warm hart
vereenigt met een ongekend weten en kunnen en een yaeren wil.
Er is niemand, a?n wien men met
meer' liefde verknocht moet zijn

dan

aan

dezen

ï büzonderen

mensch. Een leiding, die harder.
U dan het lot, zal tenslotte altijd
overwinnen." •

•

SAUCKEL SPRAK TE
ERFURT
ERTURT, 24 Sept. (D.N.8.)

—

Invasiegeld voor Nederland
„Made in America”

;

;

*

.

NIEUWE GEALLIEERDE TROEPEN BIJ

NIJMEGEN AFGEWORPEN

Bezetting

van

Boulogne, St. Nazaire

en Lorient

handhaven zich —Geringeter inwinst derGealie rden

in Noord-Italië
van Amerikaansche bomBOMMEN OP ZUID-OOST len
menwerpers waren gericht op
ZONDAG
HOOFDKWARTIER VAN DEN
Het
FüHRER, 24 Sept. (D.N.8.).
—

de

Opperbevel van
maakt bekend:

weermacht

Midden-Nederland
heeft de vijand gisteren opnieuw
vrij
strijdkrachten uit de
lucht neergelaten met het zwaartepunt In de streek ten Zuiden
en Zuidoosten van N ü m e g e n.
Eigen troepen gingen terstond
tot den tegenaanval over. De
zware gevechten zijn nog aan
den gang. De eigen qdistancieeringsbewegingen in W e s t e 1 U k
Nederland nemen het voor-

In

sterke:

genomen verloop.

Zuidoostelijk van Aken en aan
Eifelfront werden ook
gisteren alle aanvallen van den
vijand afgeslagen. De stérke aanvallen van den vijand oostelijk van
Lu né vil le leidden tot aanvankelijke resultaten, maar werden
vervolgens opgevangen. Sinds het
begin fier gevechten hebben onze
tankformaties hier 106 zware Ame-

het

rikaansche „Sherman"-tanks ver-

nietigd.
De ia de bruggenhoofden E p i n a 1
en
Remiremont vechtende
eigen troepen werden na zwaren
strijd op den Oostelijken oever van
de.Moezel teruggenomen. De verbitterde straatgevechten in. Remiremont duren nog voort.
Ten Zuiden van de stad werden
talrijke aanvallen van den vijand
afgeslagen. Een penetratie werd in
een tegenstoot gezuiverd.
In Boulogne bieden de resten der bezetting in hun steunpunten ten Zuiden van de haven
altijd nog zeer dapper verzet. In
St. Nazair e en Lo rient
bleven vijandelijke aanvallen

,

vruchteloos.

eenige

plaatsen

In Italië behaalde de vijand in
ook gisteren voortdurende zware
gevechten in het gebied van F irenzuola geringe terreinwinst,
nadat verscheidene aanvallen roet
zware verliezen; mislukt waren
door dèn eigen afweer. Aan de
Adriatische Zee werden bU oplevende gevechtsactiviteit verscheidene plaatselijke , aanvallen van
den vijand afgeslagen.

in

Zuidoost-

land. Des nachts vielen Britsche
bommenwerpers
RijnlandschWestfaalsch industriegebied en
vooral de steden Neuss en Düsseldorf aan. Strijdkrachten der
luchtverdediging schoten boven
het Rijksgebied en het Nederlandsche gebied 32 Amerikaansche vliegtuigen omlaag.

ZATERDAG
HOOFDKWARTIER VAN DEN
(D.N.8.)
FüHRER. 23 Sept
Het opperbevel van de weermacht
deelt mede:
—

Terwijl
ons afweerfront t«n
Noorden van. Nijmegen zich
tegen zware vijandelijke aanvallen handhaafde, Is het onzen uit
het Oosten en Westen aanvallenden formaties gelukt bij V echel
het contact tusschen de vijandelijke strijdkrachten ln Zuid- en
Midden-Nederland

te

verbreken.

Alle pogingen van den vijand tot
uitbreiding van zijn penetratiegebied bU Eindhoven mislukten in verbitterde gevechten met
groote verliezen voor den vijand.
In Midden-Nederland werden den
21sten

September 30

vijandelijke

pantserwagens stukgeschoten.
In het kader van onze distanrieeringsbewegingen in We«t.Nederland bracht een bevelligings-

slechte weer, sterke troepenformaties met haar uitrusting aan

onafgebroken

plaatselijke

ge-

vechtsactiviteit. Aan weerskanten
van Thorenburg zijn nieuwe
doorbraakpogingen van den vijand
mislukt door deri taaien afweer en
door

succesvolle tegenaanvallen
van Duitsche en Hongaarsche
tankstrijdkrachtën. Bij vergeefsche
aanvallen van overmachtige R-jcmeensche formaties in de streek
ten Zuiden van Neumarkt, leed
de vijand zware verliezen. Plaatselijke aanvallen der bolsjewieken
in de punt van Sz e k 1 e n en in
de Oostelijke Kar pathen bleven vruchteloos..Voor de Karpathenpassen in het gebied ten Zuiden van S a n o k en.Krosno duren de zware gevechten voort. Tegenaanvallen van onze tankstrijdkrachten en grertadiers verhinderden ook gisteren de vijandelijke
doorbraakpogingen. Onze gepantaanvalsgroepen
serde
hebben
Zuidwestelijk van M i t a u tot dusver, 91 tanks en 184 stukken geschut van den vijand vernietigd of
buitgemaakt.
De in den Noordelijken sector
voortgezette aanvallen van massale
bolsjewistische
infanterieen
tankstrijdkrachten
werden
ook
gisteren onder vernietiging van
talrijke vijandelijke tanks afgeslagen of opgevangen. Formaties van
de luchtmacht mengden zich met
succes in de verbitterde gevechten.
Ondanks sterken druk der bolsjewisten gaan de bewegingen van
onze troepen volgens de planntn
door.
De luchtmacht schoot de beirle
laatste dagen aan het Oostelijke
front 73 vijandelijke vliegtuigen
neer en vernietigde 51 tanks, eénige honderden voertuigen en talrijke kanonnen. Bij gevechten tegen benden in Noordoostelijk S 1 ow a k U e werden volgens voorlodpige berichten meer dan 40 Sovjet-commissarissen gevangen ge-

en gereedschappen,
In
onvermoeide operaties overdag en
des nachts, over den mond van
de Schelde terug.
Krachtige
aanvallen

vijand

van

den

ten Zuidoosten van Aken
werden In zware gevechten afgeslagen.
Een
eigen tegenaanval
wierp den Vijand naar lijn begin«tellingen terug. DaarbU werden

12 pantserwagens en

verkenningiwagens
verscheidene
buitgemaakt.

gepantserde

vernietigd

stukken

en

geschuiO

Aan het

Eifelfront wonnen
in den tegenaanval tijdelijk verloren gegaan terrein aan
den Westwall terug en zuiverden rij
de rest van het vijandelijke bruggehoofd over de Sa u e r ten Noordwesten van Echternach. De vijfpantserdivisie
de
Amerikaansche
leed hier groote bloedige verhezen
en verloor meer dan 40 pantserwagens en gepantserde verkenninesónze trpepen

wagens.

Ten Zuiden van Metz plaatselijke
gevechtsactie In het gebied
van
Lunévile
duren de zware gevechten voort. Een eigen tegenaanval
ten Zuiden van Chateau Salins wierp
den sterkeren vijand terug. By
Lune v i 11 e krachtige vijandelijke
druk naar het Oosten. Alie aanvallen mislukten door den hardnekkigen tegenstand van de eigen troepen.
Aan de boven-Moezel heen en
weer golvende gevechten bij Er> ina 1 en Remi re mont. Ten Zuiden van Remiremont werden verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen.- .

-

'
.

Da. versterkte havens in het Westen, in het bijzonder Boülogne,
Calaisen Duinkerke liggen
zwaar artillerienog steeds
vuur en voortdurende bomaanvallen.
Ten Noorden van Lucca'en Pistol a bleven mef pantserwagens uitgevoerde aanvallen van den vijand
zonder succes. In het gebied ten
Noorden van Florence zette de vijand zijn zware 'met overmachtige
strijdkrachten en krachtige artillerie
uitgevoerde aanvallen den geheelen

Duitschelegerleiding her wijlt
het initiatief
Verloop van den strijd in Nederland kan
duiden op het keerpunt in den oorlog

MILITAIR OVERZICHT
BERLIJN, 24 Sept. (D.N.8.).
De maand September, waarvan
de Geallieerden meenden, dat
het het beslissende tijdvak zou
zijn van de groote
doorbraak,
nadert haar einde, zoo schrijft de
militaire medewerker van- het
D.N.8., dr. Max Krull, zonder
dat deze historische gebeurtenis
ook maar in embryo zichtbaar is.
Integendeel, de verstijving van
den Duitschen weerstand tot een
meer dan : vertragend verschijnsel
het samensmelten van de
Duitsche weerstandscentra in
een aaneengesloten voor druk
veilige frontlinie kunnen worden waargenomen. In ieder geval is hetgeen zich in het Zuiden
en midden van Nederland afspeelt symptomatisch en dit kan
het uitgangspunt worden voor
een diep ingrijpenden ommekeer
der situatie
—

;

Uit Zuidwestelijk Zevenburgen wordt melding gemaakt van

wapenen

sel niets te moeten riskeeren, hadden zij uiterst groote Hoeveelheden
materiaal en een geweldig aantal
divisies opgestapeld aan het MaasSchelde kanaal en die in den corridor naar. Nijmegen gepompt.
Door voorbereiding van het achterland met behulp van de landingen uit de lucht, hadden zij alle

slechts. denkbare

zekerheden

in

hun plan opgenomen en zij hadden
ook ruim tijd genomen voor den
aanvoer van zware wapens.
Wanneer zij th«ns dus'na een
week van uiterst felle pantseraanvallen in de richting van
Arnhem geen doorbraak hebben
kunnen bereiken tot de vlakte
aan de rechterzijde van den RUn,
maar zelfs tegenslagen van gevoeligcn aard ondervinden, kan
niets beter het feit bewijzen, dat
de Duitsche leiding het initiatief
weer in handen krijgt. : v
.-

In het gebied van Arnhem staan
Britsche formaties, luchtlande
de
De Geallieerden hadden
voor een nederlaag
dingstroepen
grootste verwachtingen van hun die tot hun volledige vernietiging
groote onderneming tegen de Neleiden, waarvan hen ook iaderlanrtsche overgangen over don moet
ter
verrichte landingen in grooten
Rijn. Overeenkomstig hun begingetale nauwelijka-nog kunnen redden. De Engblschen hebben zich
uiterst diep het achterland in laten
thans voor hun
lokken
Ondcrschatting van Duitsche speciale eVkrijgen
Juchtwapen slagen, die zij
zelfs niet hadden kunnen bevroevolk ware fataal
den, hetgeen alleen al blijkt uit de
omstandigheid, dat zij als versterWaarschuwing in een
king Poolsche formaties hebben
Engelsch blad
laten
landen.
Behalve andere
zware verliezen hebben zij reeds
GENEVE, 24 Sept. (D.N.8.)
Tn het tijdschrift Nineteenth Cen- ruim 4000 gevangenen verloren en
nog' is de verbinding met de Nijtury and After waarschuwt Fregroep niet tot stand'gederic Voigt ervoor. Duitschland te meegsche
bracht
onderschatten. Men kan onmogelijk voerspellen, zöo zegt hij, want De slag: in Midden-Nederland
neer <le oorlog is afgeloopen. Wanheeft zijn hoogtepunt nog niet
neer men denkt aan de enorme
overschreden. De Geallieerden
kracht, die nog in Duitschland
weten, dat daarbij beslist wordt
sluimert, en aan het feit, dat het
over hun plannen voor dezen
Duitsche volk alijd nog zijn fanaherfst en zU concentreeren retieke hart bezit, en de Westelijke
serves voor nieuwe . zeer zware
mogendheden haat,, dan moet men
bloedoffers. Het terugbrengen
wel inzien, dat. de materieel®
van Duitsche formaties over de
krachten, ■die den Geallieerden ter Beneden-Schelde, wat zoo voorbeschikking staan, hoe groot'ze
beeldig gelukt Is, ls dienstig voor
de, nog sterkere concentratie
ook zijn, niet mag overschatten.
door,:'het achteruittrekken van
De Geallieerde bomaanvallen op
gevaarloopende toppen.
het rijk hebben de Duitsche bevolking van veel have en goed
Ofschoon de gevechten bij Aken
beroofd.
Dit heeft zijn vijandige houding zich uitbreiden tot een materiaalslag, zijn ze tóch minder belangjegens de Westelijke mogendheden nog verscherpt. De eenheid en rijk dan het gevechtsgebeuren In
Nederland.: Hier zoowel als in de
de wil tot afweer van het Duitsche Volk: zijn sterker dan ooit. gebieden van Nancy, Metz en Belfort is de Duitsche verdediging
Ook in de Baltische landen ondereveneens krachtig gebleken en zijn
de Duitschers groote onvinden
nomen.
dersteuning, daar deze volkeren succesvolle slagen uitgedeeld.
rechten om hün leven
Overdag ondernomen aanvalEen beeld van even groote aftegen de brutale bolsjewistische weerkracht bieden
de gebeurtenisuitroeiingspraktijken. Het is duisen in de Oostzeelanden. Het was
delijk, dat het Duitsche volk zich te verwachten, dat de bolsjewienooit zal overgeven. De 20e Juli ken de Duitsche distancieerlngsbeheeft den geest der troepen niet wegingen ln het Noorden van Estgetroffen.
land zouden volgen en zooveel mo1worde» «tt vtil iiccti «cl fefl beproefde
werkt
Het Duitsche leger is sterker en gelijk zouden trachten ze te doen
(siiphoacalta o*haadeid. Waal SilpboacaJia
ltlljinoploottad.' «ergaaiakkriqkt bet op je» en.
hechter dan in den eersten wereldworden tot een ongeregelden 'teJ bestrijdt «e aatatcking. «erailadert de prikkeling
oorlog. De kameraadschap tusrugtocht. Ook dat ls niet gelukt.
fcd «uil kat gevoelige elUmvliea «eer bestand
schen officier en soldaat is veel De hervorming van dit" front op
liegea ackadeilika lavloedea. Daarom ■<!
I*m füpeoecaiia werkelijk blijveade reaoltaten
nauwer. Dat is mede een van de een aanzienlijk verkorte linie, die
ƒ verwarbtea. Siipftoscalia b daar vele* getoetste redenen', dat zelfs niet-Duitsch? mogelijk was toen
de- afval van
I ea probaat bevoadea. - Let op des aaam 1
I medestrijders in het Duitsche le- Finland de Duitsche posities aan
1 «SUpkosealia" ap de groeae verpakking.
I Verkrijgbaar ia alle apothekea aa droglaterQea.f ger goerfe strijders zijn en dit made Flnsche Golf overbodig maak180 Tablattea Ül4 Oelllaatreerde brochure» ken
ten, voltrekt zich volgens vaste
gemeenschap.
tot
een
hechte
Rozengr.
A'daia-C.
gretta
1
varkrggbaar.
Motl,
W.
29*.
|
Het huidige Duitsche leger bezit strategische plannen en stelt ook
een groot vertrouwen in zich zelf. de, kracht van den'Duitschen afEngeland, dat van den 20en Juli weer in het licht, welke in negen
zoo veel verwacht heeft, is zwaa: dagen ongeveer 800 Sovjet-Russiteleurgesteld. .
sche tanks heeft kunnen vernieti■
.
:
;
gen.
■
—

VAN HET FRONT IN

Tan Pardoen bij de roodhuiden

ROEMENIE

BERLIJN, 24 Scpt. (Interinf).
Het Internationale Informationsover. Hij werd büro meldt van het Roemcensche
Op

de plaatselijke gevechten
voort. In de Szekler Punt ging de

—

vijand tot den aanval
in harde gevechten afgeslagen.
twee penetratieplekken zijn tegenaanvallen van Dultsche en Hongaarsche troepen aan den gang.

oorlogstooneel: :
Bij de IJzeren ' Poort speelden,
zich Zaterdag hevige gevechten af,
in (Jen nacht voortduurden.
Aah weerszijden van Torenburg
Ten Zuiden van Sa nok en
gingen Duitsche en Hongaarsche
K r os n o gaat de afweerslag met'
onverminderde hevigheid voort.
formaties tot den tegenaanval over,
Onwankelbare afweer en vastbedoorbraken de bolsjewistisch-Roeraden tegenaanvallen
van onze
meensche linie, omsingelden en
pantserstrijdkrachten
en grenavernietigden een bataljon en rolPlotseling staat Gijs op en
diers deden de bolsjewistische doorden het front op. Zuidelijk van
braakplannen ook
gisteren mismagere beezoo snel als
Neumarkt en Oostelijk van Saechlukken.
nen
dragi;n
kunnen,
hem
snelt
sisch-rcgen werden alle Sovjetvoort.
Het Welluidend BierhU
aanvallen
afgeslagen.
Duitsche
In den centralen sector bleven
vat hem eohter achterna. Het is
enkele plaatselijke
aanvallen van slagvliegtuigen vielen overdag en
'n potsierlijk gezicht en Kees de
den vijand ten Zuiden van Memel des nachts stellingen en' aanvoer
scheepshond bijt in de gauwigOnze gepantserde der Sovjets aan.
zonder succes
heid een stuk uit rfe japon van
aanvalsgroepen brachten ten ZuidIn het gebied van Arad-Grosswesten van Mitau opnieuw stelde gemalin •van Antonio. Zij
wardein ■ zijn felle gevechten met
lingsverbeteringen tot stand en sloeals een schorre stoomkrijscht
overmachtige Russische snelle en
gen vijandelijke tegenaanvallen af.
fluit en vlucht nii een of anpantsereenheden aan den gang. In
dere wigwam in, zoodat Gijs
De gevechten in den Noordelijden loop van den strijd hebben
weer terug durft komen. Het
ken sector zijn bijzonder hevig
Dultsche duikbommenwerpers en
geworden. Onze dappere divisies
de Duitsche pantserafweer de laatboden, ondersteund door eigen esste twee dagen ruim zestig vijankaders slagvliegtuigen den pas
delijke gevechtswagens vernield.
aangevoerden
Sovjet-Russischen
Hervatting van aanval op
Ten Zuiden van Klausenburg
formaties zeer hardnekkig verzet. deden
zich
geen vijandelijke aanTerwijl talrijke vijandelijke pantPo-vlakte verwacht
vallen voor tengevolge van de geserwagens werden stukgeschoten,
leden zware verliezen in den tijd
werden alle Sovjet-Russische doorDuitsche stoottroep neemt
van 19 tot 22 September. Op £2
braakpogingen over het algemeen
afgeslagen of opgevangen.
September ondernamen de Russen
„leger” van San Marino
De bevolen distancieeringsbeweopnieuw een aanval op Klausengevangen
gingen in Noord-E sll an d verlieburg. 'De aanvallen werden opgepen bok gisteren volgens de planvangen, tegenaanvallen zijn aan
nen en 'ongestoord door den vijBERLIJN, 24 Sept. (Interinf).
den gang. Ook op den Tartarenpss
and. .
zijn vijandelijke aanvallen gericht Het Internationale InformationsDuitsche jager» vernietigden In met belangrijke strijdkrachten. De büro meldt:
In den Adriatischwi sector kan
dei wateren voor Memel een uit aanvallen werden met succes afgeuit de toenemende verkennings7 torpedovliegtuigen bestaande vij- slagen.
bedrijvigheid worden opgemaakt,
andelijke formatie en verhinderden
frontsectoren
In de overige
aldus een aanval op een Duitsch
dat het achtste Britsché leger binslechts gevechtshandelingen van
convool.
i
zijn doorbraakpogingen
nenkort
beteekenis.
minder
de
afgelooIn
Vijandelijke bommenwerpers onnaar
de
Povlakte
zal hervatten.
pen week zijn zeer sterke
dernamen overdag, met gebruikmaTalrijke
plaatselijke
aanvallen van
Amerikaansche
en Sovjet-Rusking van het -voor den afweer bijBritsche
en BritschCanadeesche,
sische formaties voor talrijke zwazonder moeilijke weer. terreuraanIndische troepen werden afgeslavallen op Kassei en München. re terreuraanvallen naar de hoofdgen.
Vijftien viermotorige bommenwerstad en verscheiden provinciestepers werden neergeschoten
gevlogen.
Jagers
en
afweer
op
den
Het leger van den staat San
den grond hebben met stelligheid Marino, die onder Britschen druk
57 vijandelijke machines neergeDuitschland den oorlog had ver„De betrekkelijk sterke verschoten, in hoofdzaak viermotorige klaard, is door een Duitschen
spreiding der luchtlandingseenbommenwerpers.
stoottroep gevangen genomen.
De stad Arad moest in handen
heden over e«n terrein dat hoogst
onoverzichtelijk Is, doorsneden als van den vijand worden gelat«q.
In de bergen ten Noorden van
'het wondt door "vele kanalen en
Florence verminderde het Britsche
offensief
hevigheid, doch Oosstroomen. Is op zich zelf volstrekt
incidenten in telijk ivan inFirenzuola kwam
niet overeenkomstig het wezen
het tot
bloedige gevechten met numeriek
van het optreden van luchtlandingstroepen, dat Immers gericht
sterkere geallieerde formaties. Bijis op de zoo.sterk mogelijke vorzonder heftig waren de aanvallen
GENEVE, 25 Sept. (D.N.8.)
op den Monte Aggiola, waar de
ming van zwaartepunten.
Uit Zuid-Frankrijk wordt steeds vijand vergeefs naar het Noorden
weer melding gemaakt van bloeDit geeft reden tot de verontrachtte op te dringen. Noorddige incidenten. Zoo wordt uit Westelijk van Florence werden
derstelling, ;»dat in het gebruik
Lyon gemeld, dat aldaar,op het Amerikaansche stoottroepen door
der Geallieerde luchtlandlngsplein Gambetta een met gewapenlegers minder een<baanbrekend
Duitsche voorposten teruggedrede Gaullisten gevulde auto beschoven.
begin voor ien groote operatie
ten is. Een Gaullistische wachtte zien'valt dan wel de poging,
post in Villars-les-Dombes werd
een
te hebben om een
Laguardia heerscher
eveneens door leden van.die miliopera
op
weer
vsatgeloopen
aangevallen.
;
.
gang te breagen.
tie
Verscheidene
over
Italië
Gaullisten werden gewond. Een
René
communistische jeugdleider,
De Duitsche leiding is door deSTOCKHOLM, 25 Sept. (D.N.8.)
Patriarche, werd op weg naar St.
zen maatregel niet verrast. De beNaar de Britsche berichtenEtienne gedood. In het kleine stad.
veiligingen hebben snel en doejdienst meldt, xal de burgemeester
Thonon
dat
in
je
opper-Savoye
treffend den strijd kunnen opneeen
meerderheid van New York, Laguardia, als
marxistische
men tegen dé afzonderlijke groegevolg van de in Quebec genomen
heeft
het
Gaullistische
pen der luchtlnadingsdivisies, die heeft,
besluiten
het gehcele geallieerde
snel ln een aantal eilanden van standgerecht acht politieke tegenbestuur
het „bevrijde" Italië
in
:
ter
dood
•veroordeeld.
verzet werden omsingeld. Reeds standers
op zich nemen.
thans kan worden gezegd, dat Ongeveer'vijftig andere mannen
Elsenhowers'hooge troefkaart niet en vrouwen werden in concentratiekampen ondergebracht. Er zijn
zoo ls uitgevallen, als in zijn plannog meer doodvonnissen en ve'nen hoeft gelegen.
STAATSCOURANT
banningen naar concentratiekampen te verwachten. .
De felheid van deif strUd tn het
's-GRAVENHAGE, 23 Sept.
gebied van Aken, een striid die
Bij besluit van den secretaris-genog In het beginstadium is van
Departement van
DUITSCHERS NEMEN neraal van het
den systematlschen opbouw van
benoemd tot:
Justitie
rijn
afwcerfront, zal
het Dultsche
kantonrechter te Groenlo mr. H.
COL DU MONT
den Amerikanen een voorproefSteenbergen, advocaat 'en proJ.
je geven van hetgeen zij op
cureur.
te Avereest;
Rijksgebied
Duitsch
kunnen
Groote huit, waaronder
ambtenaar van het Openbaar
verwachten.
bij de kantongerechten

zal echter zaak zijn om spoedig
uit dit dorp weg te komen, anders kon het wel eervs gauw
mis gaan. De roodhuiden beginnen al met' elkaar te smoezen
en kykkn
wantrouwend naar
iden Bruinen Hermelijn, die anders 's ochtends tot groot vermaak dsr omstanders met leege
bierftësschen naar zijn gema'in
gooide. ■{ Waarom .heeft hy nu
zulk een hazenhart gekregen?

'

—

•'

"

Bloedige
Zuid-Frankrijk

—

Jood

„bevrijd”

—

—

DEN

dum-dum-patronen

Hetzelfde geldt voor de ZuideBERLIJN, 25 Sopt. (D.N.8.)
lijkste legergroep van Eisenhower,
bestaande uit het zevende Ameri- Na hardnekkige ' gevechten , mét
kaansche leger, dat van die Mid- bandieten en Gaullisten hebben
Duitsche bergjagers op 18 Sepdellandsehc Ze e door ;het Rhênedal optrekt en het nieuw gevormtember den pasweg Col du Moni
de negende Amerikaansche leger. aan dé Italiaansch-Fransche grens
...
Do zoo . bereikte versterking van bezet. •
deze legergroep heeft wei een
Vrij groote hoeveelheden handmerkbare 'verscherping van den vuurwapens en munitie wérden
strijd in den zuidelijken sector te- buitgemaakt. Daaronder • bevonweegbracht, maar -voor werkelijk den zich talrijke geweerpatronen
beslissende vorderingen
in <de met machinaal afgeknepen punt,
—

richting van het .Rijksgebied is
deze versterking te laat gekomen."

z.g. dum-dum-patronen, die blijkbaar is serie vervaardigd waren.

Ministerie
in het anrondissement. Rotterdam
mr, F. Zoetmulder, juridisch ambtenaar voor bijzondere diensten op
arbeidscontract bij den gewestelijken politiepresident te Amsterdam.

Bij beschikking van den secreitaris-generaal van het departement van Opvoeding, Weterjschap
en Kultuurbescharming is,, met
ingang van den datum, waarop hij

zijn betrekking zal aanvaarden,
•beritjemd tot hoofd dw Rijks Lagere Landbouwschool te Langbroek,
•C.
Kralingen/' te' Leersum. ■.

van.

■■■

A HSItBDAH

De Eerste Nederlandsche
Brandblusch Onderneming

Sportnieuws
HäGG VERSLAAT HEINO
OP DE 3000 METER
MALMö, 25 Sept. (A.N.P.)
De aangekondigde ontmoeting tusschen den Zweedschen wereldrecordhouder Gunder Hagg en den
Finschen hartfiooper Vuljo Heino
heeft in Malmö plaats gthad.
Zij bonden c'en strijd aan op de
3000 meter en H&gg werd winnaar in 8 min. 9,8 sec. Heimo had
8 min. 10.8 sec. noodig.' Voor den
Fin beteeként dit een nieuw nationaal record, daar het huidige
op 8 min. 14,2 sec. stond. Hoewel
de strijd: zeer fel was, kwam het
wereldrecord van Hagg niet in gevaar, dat n.l. op 8 min. 1,2 sec.
—

staat.

voor
Het koken

BRAND BLUSCHAPPARATEN
DE ENBÓ

—

TELEFOON 21602

Vredenburg 67.
-

UTRECHT

:

>

groenten
Het

/

OFFICIEELE PUBLICATIE
BEVROREN GROENTE
De secretaris-generaal van het de-

partement van Landbouw en VisscherU maakt bekend, dat de stagers de
bonnen 130/131, 230/231,
330/331 en
430/431 van de noodkaarten, welke
recht geven op het koopen van één

rantsoen bevroren groente,' geplakt
op opplakvellen, by hun leverancier
dienen ln te leveren* dus zonder tus-

schenkomst

van het
distributiekandienen , er op te letten, dat
de bonnen tan de
linkerzijde het
kringnummer dragen van de gemeente Utrecht, namelUk no. 447. Bommen
van andere distributiekrtngen
zjjn
niet geldig in Utrecht.

toor. zy

SAMENSTELLING DER REDACTIE
Hoofdredacteur, tevens Buitenlands

Zwiers, Utrecht; Plaatsvervanger,
tevens Binnenland: C. WledemeUer
Hzn„ Utrecht; SecretarlB van da
hoofdredactie,
tevens Opmaak en

M.

foto's: D. van der Schoor, Utrecht;
Advertenties: B. Otte, Bussum.
De verduistering begint deze week
om 20.00 uur en eindigt om 7.00.

-

,

;

BItBBOTTtIAMJ-UnonADtrABMDC

VERBEEK'S

NU.

.

GASLOOZE UREN

v'

Levensmiddélenbedrijf

blijft

De uren, waarop gas beschikbaar is, zijn
voorloopig als volgt vastgesteld:

met ideze beschouIr. ook een artikel in de „Dieutsche Allgemeine
Zeltung" van belang. Dit blad
schrijft ook:

A'damschestraatweg 176 178

-

UTBBOHI

.

VAN 11—13 UUR

/

ƒ VAN 18—19 UUR

UTRECHT | Tel. 21362

ABONNEERT ü OP „HET NATIONALE DAGBLAD"

~

1

1

Kantoormeubelen
hangmappen,- carbon, «tencils, inkt. telmach. rollen,
plakband, kleefstof en andere kantoorbehoeften uit
voorraad leverbaar. '
BRINKERS
KANTOORMACH. BEDRIJF
RUswUkschepl. 24! Den Baar
Tel, 114231
j
Steenweg 11
■ Utrecht
■ Tel. 12023
Gevraagd, flink, helder
in klein gezin te
Bilthoven. Mevrouw TER
HALL, Soestdükschew. 266 Z.
Ook inlichtingen Minrebroe-'
derstraat 24, Utrecht.
Een of meer KAMEBS gevraagd met gebruik van keuken,
door
echtpaar in
MEISJE,

Uw adres.

.

A'dam

In verband

wing van dr. Krull

v

HET -OUDE HUIS VOOR
BEDRIJFSKLEEDING
TWIJN STRAAT 61
b() bet Ledig; Erf
Utrecht Tel- 16146

■

FERNRUF 14192
Re*ull*r«rr»ehl Ut

President Roosevelt heeft de
vroegere
Amerikainsche ambasssdeur in Rio de Janeiro Jefferson
Caffery benoemd tot Amerïkaansch
vertegenwoordiger te Parijs.
—

van

>;

EOTURÜAB

••

■

_

-

voorlichtingsbureau

den Voedingsraad deelt mede:
Bevroren groenten zijn geurig
en smakelijk. Haar■ voedingswaarde waaronder het vitaminegehalte
is vrywel behouden gebleven.
De behandeling van bevroren
groenten is zeer eenvoudig.
ZU
kunnen in tevroren toestand'gekookt worden. Met zet ze op met
een weinig water en' zout en. kookt
ze in ongeveer een half uur op de
gewone wijze gaar. Worden zij
niet direct gebruikt, dan kan men
ze bewaren, doch liever niet langer den'l & VI» dag.'
worden dan na ontvangst
overgedaaji in de pan, waarin men
ze kookt en weggezet op een zoo
koel mogelijke plaats. Is er tegen
den tijcl, dat zij gekookt worden
veel vocht vrij gekomen, dan is
het niet noodig nog water toe te
voegen.

GAZENBEEK's SPECIAALZAAK

ADVERTEEREN!

—

„Transformatoren"

bevroren

Uw Leder jas vakkundig opknappen

JUIST

—

•

van

de Vrouw

Bank derDeutschen Arbeit A.6., Berlin WestbankN.V. (Banque de l'Ouest),

««"

-

/

Vertegenwoordiging van:

—*

s

:

(bank voor nederlandschen ARBEID N.V."

Xbestcföe/aandbenlngen
p rnXoestGiJsfetfimcL

.

357

Succesvolle Diutsch-Hongaarsche
aanvallen bij Torenburg

selijke gevechten.
In Zuidwestelijk Zevenburgen"

duren

—

divisie der marine met vaartulgen van allerlei aard, onder zware luchtaanvallen en ondanks het

�

Marine-batterijen voor den lansen afstand namen Folkestone en Dover doeltreffend onder vuur. Het gebied van GrootLonden lag ook gisteren onder
het zware vuur van het V. 1.

-

Duitschland en in het Sude'cn-

.

DUITSCHLAND EN HET
SUDETENLAND

dag voort. In verbitterde gevechten,
waarin talrijke aanvallen met grooté
vijandelijke verliezen werden afgerslagen, kon de vijand zijn penetratiegebied bij F i r e n z u o 1 a uitbreiden
Aan het Adrlatische front ook
den 22sten September slechts plaat-

:

De Weermachtsberichten

.'v'..:'-'.;

De Directeur van het Gemeentelijk
GartedrUf Utrecht. ,

Utrecht.

Liefst ongemeubl-

leerd, zonder pension. Br. no.
W 305, Postbus 58, Utrecht

