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NEDERLAND: 7.45. De tactische lu^B'tmicht he-oft ge a "aa, "oe ,o.a r ..icgve. d
in Nederland er Bc-iiie moer dar LO-AO ornveJ ,r j.uchten caak -.
nomen terondersteuning van de frentojeraties. De Canaaraon vordne^n ten g,
van de Scheide steeds vorder. DUITSLBNB 11»45. Het le Am. leger heeft da
D. tegenstand in de Siegfriedlinie "verbroken. Het is 3 km. vorder cpgereCkj
en heeft 2000 gevangenen gemaakt. De wig" in de Siegfriedlinie is verbr&^d
rot 19 km. en is reeds 15 km. diep. Het plaatsje Alsdorf is veroverd op
17 km. ten N. van Aken. De aanval in deze seCtor werd ondersteund door
duikbw. De samenwerking tussen de luchtmacht en de landtroepen is uitifeuntend. 12 u: De geall. bevinden zieh 6p 7 km. van Düren. Er wordt gemeld,
dat er op 25 km. ten ZO van Aken een nieuwe aanval is ingezet. Aan het
Moezelfront zijn de Am 1 km. doorgestoten. Door het bombardement van de
Rijndam bij Kent is het peil van de Rijn over een grote afstand met 2 m.
gedaald, Ook de waterstand in het Rhone-Rijnkanaal is hierdoor sterk gedaal d
Luchtfoto's hebben uitgewezen, dat de electr. centrale vernield is. Ten
ZO. van Aken zijn de Amerikanen doorgedrongen tot in de buitenwijken van
Hurthe. De bevrijding van Luxemburg is bijna voltooid.
NEDERLAND: 11.45. Canadese troepen hebben de dam, welke Z.Beveland met
Brabant verbin dt bijna bereikt. Ten N. van het Leopoldkanaal woeden gevechten van man tegen man. 16.45: De geall. dringen van twee zijden op
naar de Scheidemond. Ook vanuit West N.Brabant is dat het geval. Om de D.
ook van Zuid-Walchren te verdrijven is de dijk bij Vlissingen gebombardeerd.
Er woedenrhevige gevechten in de buurt van Opheusden. Vandaag zijn er
luchtaanvallen gedaam op Arnhem en op spoorwegdoelen in Hengelo. Het plaatsje Haiburgen tr^-j Nijmegen is verövercl. ITALIE: Het 5e leger heeft de berg
Montefarneto bezet. Het communiqud der It. verzetsbeweging meldt, dat de
pstr. in Triest een overval hebben gedaan op het D. gamizoen. In Noord
Jtalie zijn 200.000 patr. welke 8 D. divisies binden. GRIEKENLAND: Uitgeis nu de gehele Peloponnesis van D. gezuiverd. De D.
zonderd Korinthe
zijn bezig de stad te ontruimen. Het geall. hulp- en herstelcomite" voort
reeds voedsel en medicamenten aan voor de bevolking. VRIJE ZENDER« In Gr.
ia Alonpion, bevrijd. In de golf van Salonici is'een vijandelijke torpedojager tot zinken gebracht. De Russen doen nieuwe aanvallen in Letland en
Birhauen. De R. troepen bevinden zieh op 120 km. van Boedapest.AMEßlKA:
De Ned. genant in Amerika, Jhr. London heeft verklaard, dat D. opscttelijk
bezig is Nederland te vernielen. D. Is nu reeds bezig een volgende oorlog
tc ontketenen. Het wil Nederland zo verzwakken en leegplunderen, dat het
bij een volgende oorlog geen tegenstand aan D. zal bieden. Vanmorgen is
o'rorleden Dhr.. Wendeil Wilkey, candidaat voor het presidentschap in 1940.
De NewYork Herald Tribüne meldt, dat 17$ van het Ned. bouwland door de D,
e.e.oor water is gezet. Warmeer de militaire situatie niet spoedig veranderirg
raa; agt, zal 76$ van'de bevolking honger lijden. De Nederlanders verdieoaon.
de- hulp der geallieerden. Na de oorlog zal Nederland met een v e r A i e -,
van een groot gedeelte van zijn b qu_ w„ land zitten. Dit H_aii TiaTeBBB"
guedgemaakt worden doordat- DUITSHÄID LAND AA¥ NEDERLAND ZAL MQm%IC3M ]£AMO
In Belgie "heeft de regering met 66n moeilijkheid te kampen, dit is de
volkswoede tegen de Duitsers en de landverraders. Toen de Duitsers terug
moesten trekken. hebben zij in de haast nog grote verwoestingen aangerichi.
De vernietigingen,'die in Nederland zijn aangericht, zijn veel verder gegeean
als voor oorlogsdoeleinden noodzakelijk was. In de afgelopen weck zijn
6000 man vernietigingstroepen'in Rotterdam aangekomen. De vernietigingen
moesten tegen het eind van September voltrokken zijn. O.a. zijn vernietigd
de ka.demuren van Maas en Rijnhaven, fabricken, dokken, loodsen en kade
van de BAL, enz. Bij Wilton gooiden de Heren Handgranaten in de kahtoren
noodzakelijk. 21 September begonnen de vernietigingen in
.gV-.- roeoTTden dit hele.
dag loeiden de.sirenes'. Een ding is zeker. De Dulbse-PB
-ordam. Een
r
n
i
e
t ig i n g van ons volk. Dat noemen zij een bio~i ten de v e
lonische oorlogsvoering» De D. Proberen ook op allerlei manieren de
soorrwogstakingen te breken.- Doch deze gaat verder tot de laatste mof yen
yerdreven.is. Nederland vraagt geen steun, het vraapt ge u
ofis grondgebied legt.de
feiten bloot en vecht verder.
meoelijden. "Het
in Rotterdam aanwezige leden van de R ijksbrandweer
WAARSCHUWING: Alle met
de ned. btaatsbrandweer, dat hetzelfde
(rai^t te verwarren
uniform
van
hun trouwbelof te' aan den Püher gedwongen overgeop
grond
y-e^-) zijn
Brpoht naar het oo3ten. Eon dertigtal ervan is echter ondergedoken en zal
',-.-■■. om aßrrn tot de verzetsorganisaties wenden, Zij zijn echter in geen
r . . -y:
:y:-y aoa betrou.yb.aar en moeten «i j__e_t geholpen worden. Zij hebten*
a --: e Sem '-See Aoo-osi aa .aerat gcsüeld von B Duitsers en moeten nu"
göif aaaa aar Je ge rolgjn ,drr_gcn, Mon .zij uiierst voorzichtig.
■

■

In ccrsto Radio-kerkdienst van. Zondag 80ct. uitgezonden
door de Vrije Zender op 420 m. heeft gespi'-oken
Ds.J.J.H.vd.Rcc. F_et was een plechtige dienst, waarin o.a. twee courao ttri
van het Wilhelmus gezongen werden.
Uit een Gesprek op Dinsdag 26, Sept. Met een Arnhems burger, die Zondag
24 Sept. de stad had verlaten:
Na een matig bombardement, waarbij het hotel "Royal" verbrandde
en de Grote Kerk word getroffen, kwamen er in de middaguren van Zondag
17 Sept. parachutisten en gliders naar omlaag. In enkele uren waren o.a.
postkantoor, Station en het grootste gedeelte van de stad bezet. Bij het
Velperplein kwam het tot een treffen tussen de Eng. en een snol bijeengeroepen SS-formatie. Daarop is een hele week^an ZoÜdag tot Zondag gcvo-chten. Evenwel strekten de gevechten zieh niet over geheel Arnhem uit en
werden uitsluitend lichte wapenen gebruikt. De geall. bezigdem phosphor,
er zijn ook een aantal huizen verbrand. Geheel Arnhem was echter tot aan
de middaguren van Zondag 24 Sept. in geen geval verbrand.
Zondagochtend kwam de verplichte evacuatie. Er was een Vcluw-s
evacuatiecomitd opgericht, dat met voertuigen veel hulp bood. Ook boeren
en burgers stelden vervoermiddelen beschikbaar. Het aantal gesneuvelde
burgers zal geweidig meevallen. Dit ter gerüststelling van^rensen, die
VRIJE ZENDER:

familie in Arnhem bezitton.
Wij konden het boricht niet eerder plaatsen wegens gebrek aan
plaatsruimte.

NEDERLANDERFONDS:

f.45.459.37i + T.B. 10.- Lezerskring te o.' 10.- N.N.
te 0. 101.- en evenecns uit 0. 2.- = f-148.-.
Totaal f.45.730.37i. HOE ZIT HET ER MEE????????????

REDEVOERING van Min. v.Just. Mr.vd.Heuven Goedhart van Zaterdag 7 Oct.
voor Radio Oranje:
De regering weet, dat de D. bezig zijn ons land leeg te plünEn
deren.
dat zij zieh vergrijpen aan have en goed van ons volk. Zij weet,
dat 1800 mannen en vrouwen uit het concentratiekamp tc Vught over zijn
gebracht naar de beruchte concentratiekampen te Saksenhausen en Oranienburg. Zij weet, dat 500 Ned. uit dat kamp, waarvoor geen transportgelege>
heid meer was, zijn gefusileerd. Hun namen werden op een appel afgelezen.
Zo gingen deze ongelukkigen hun laatste gang. In Apeldoorn werden 21 mannen, die geweigerd hadden voor de vijand te spitten, doodgeschoten. De regering is diep bewogen door het lot, dat honderdduizenden van ons volk
treft. Door al deze daden stelt het Duitse volk zichzelf buiten elke beschavingskring. De Ned. regering neemt zieh voor, de bandieten in banden
te krijgen, die zieh vergrijpen aan leven en goed van ons volk, en zal
hen met nietsontziende gestrengheid bestraffen. De regering verzockt aan
een ieder bewijsmateriaal te verzamelen en dit. te bewaren. Bij de bestraffing kan dit goede diensten bewijzen.
LAATSTE NIEUWS VAN MAANDAGMORGEN 9 0ct.1944: De#ge all .«dringen ten N. ven
Aken dieper door in de Siegfriedlinie. De ontsnappingsopening in de ring
om de stad is nu slechts 6 km. breed. De wegen om Aken liggen nu onder
artillerievuur der geall. Het legeall. leger heeft de spoorlijn AkenKeulen bezet. NEDERLAND: De Can. staan nu nog slechts op 1 km. van de dam,
die Z.Bev. Met N.Br. verbindt. Ten N. van Antw. Naderen andere kolonnes
eveneens de dam. De dijk ten 0. van Vlissingen is door Eng. bw. gebomb.
Half Waleheren met de D. Artilleriestellingen staat nu onder water. In d
saillant in Nederland strijden momenteel nu 10 D. divisies. De luchtmacht
in Nederland heeft gisteren aanvallen gedaan op verkeer
en troepenconc
in en achter de fronten. Een speciaal communique* van Maarschalk Stalin
meldt, dat de Russen in Lithauen zijn doorgebroken over een frontbreedte
van 280 km. Op de rechtervleugel naderen zij nu Llbau aan
de Oostzee, op
de lmkervleugel luisteren zij nu Oostpruisen.
Het grootste dccl van
-Lithauen is nu vax Duitsers gezuiverd.Het communiqud van Maarschalk Tito
meiert, dat een aanzienlijk dccl Duitse troepen, welke bij Skonolje ingesioten waren, naar het Noorden heeft kunnen doorbreken
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