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een zijde bedrukte nooduitgave wegens
onvoorziene technische moeilijkheden.

Aan

DE STRIJD IN NEDERLAND
.Na ten z.v.Arnhevn de Bedemjn bereikt te* hebben,staken aan weerszijden v.d.stad afdreiingcn de rivier over; deze drongen in Arnhem doo:
maar van een grootscheeps forceeren v.a.Rijn is nog geen sprake,Le
2 .Rijnoever v.Arnhem tot «ageningen is van Lu.gezuiverd.
inde Geldersene achterhoek doen de Lu.alle mogelijke moeite de ontsnappingscorridor tusschen de Usel eh de voormalige Zuiderzee open
te houden, Waardoor zij verschillende plaatsen a.d.Usel dreigen op te
offeren.ln Butphen vinden n.l.nog steads verwoede straat gevechten
plaats v.huis tot huis;de vijand.troepen worden gevormd door bataljons
parachutisten.Ook Loesburg dreigt eenzelfde lot te ondergaan;de geall
staan 1 km voor dit stadje en ondervinden hevige tegenstand v.mitraiPleurvuur.O.m de burgerbevolking te sparen blijven artillèriebombardementen achterwege Zoodat de vijand in straat gevecht en verdreven zal
moeten worden.Re volgende plaatsen in oe achterhoek worden officieel
als bevrijd gemeld: Liepenheira,Borculo,zelnem,Boetinchem. Le bruggehoofden over het Twente -Rijnkanaal zijn opnieuw uitgebreid; na de bevrijding v.Goor en nochem rukten onze bondgenooten noordwaarts op,
bevrijdden Almelo en bereikten t.N.O* hiervan een wegenkruispunt bij
de Bed.-hu.grens.Op verschillende plaatsen wordt actie gemeld van
ondergrond sche strijdkrachten, o.a. bij het opblazen van V-startplaatsen.
Langs ac weinige ontsnappingswegen gerat de gedeeltelijke ontruiming v.
Ned.. door het nu,.leger voort; slecht vliegweer belemmerde de aanvallen
op vijand.colonnes. Toch werden gisteren en eergisteren minstens 500
voertuigen vernield of beschadigd.
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BUITENLANDSCH NIEUWS IN EEN NOTEDOP

West.front. 2de Br.leger stak Eems
Van de
fronten.
en vordert richting h.mden;in rangen straat gevechten;
Langen

over bij
andere

coionnes rukten nu val v.Osnabrück snel verder op,namen Liephols,
en otolzenau (45 km v.Bremen en Hannover);xainden a.d...'ezer viel;
bij Hameln bruggehoofd over de rivier en opmarsch richting hannover;
achter het front werd o.a. Letmold gezuiverd.
lste en 9de
leger dringen Roergebied binnen;9de Am.leger 5 km
voor Lortmundjlste ah.leger over breed front over oieg in opmarsch
noordwaarts; zware Du.uitvalspogingen o.a. bij biegen.
3de Am.lèger in i.iühlhausen (O.v.Kassel) en in opmarsch naar Erfurt
en ..eimar; Gotha en DUhl vast in handen.
7de aüuleger zuiverde Würzburg en nadert Fürth,laatste groote
plaats voor Beurenberg.
lste r'ransche leger bezette Bruchzaljligt 30 km voor btutgart en
stak bij Germersheira opnieuw de Rrjn over.
Slag om Weenen in volle gang:tanks in buitenOost.front. Hongarije
wijken7op""een punt reeds in stad doorgedrongenjvoorhoede bereikte de
weg,die westelijk v.Reenen naar Linz loopt.Malinowsky veroverde Bressburg en is 40 km v.Weenen; de deensche radio zwijgt.
DE FAKKEL Woensd.looo Am.boven hiel; Lancasters bombardeerden
troepenconcentraties bij Nordhausen; Donder dag 1200 bomvi.ehw.in aanval
op artillerieparken,spoorw.centra en andere doelen o.a.inlngolstadt,
Neurenberg en Blauen;scheepvaart langs de Noorsene kust aangevallen.
Oost Azie. Verzet op Okinawa in Rioe Rioe arch.grootendeels gebroken.
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Luchtoorlog

Oost

Azië.

Hong-Kong,

Eüsf van Inao~China

scheepvaart bij Eormosa en

voor de

aangevallen.

Politiek.

.Rusland neeft het neutraliteitsverdrag met Jaoan

op-

gezegd,Hoëwël~dit verdrag volgens jaar pas afloopt,is volgens de
aovjet Unie de toestand in die mate veranderd,dat geldigheid niet
langer mogelijk is: Japan is ' bondgenoot v.Luitschland en bovendien in
oorlog met de bondgenooten van bovjet RuslandiHet aftreden v.h.Jap.
a^binet eenige dagen terug,staat ongetwijfeld hiermede in verband.

