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HET WOESTE BEEEST GETROFFEN
IN ZIJN HOL
Zondagmiddag omstreeks 1 uur werd
de Amsterdamse bevolking opgeschrikt
door enkele hevige ontploffingen. Doch
nooit zal enig lawaai zo als muziek in
hun oren hebben geklonken als toen. De
Britse vliegers hadden n.l. enkele prachtige voltreffers geplaatst op het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst, op 't
gebouw met de geperfectionneerde martelkamer, in de Euterpestraat. Hoeveel
woeste beesten er geraakt zijn is nog niet
bekend, doch het gebouw is behoorlijk
vernield en brandde -vele uren.
DE POLITIEKE CRISIS IN BELGIË
Nog steeds duurt in België de politieke
crisis voort. Dinsdag j.I. zijn vele arbeiders van fabrieken in staking gegaan.
Minister-president Pierlot heeft verklaard,
dat hij niet zal toegeven aan de hem gestelde eisen, zolang de meerderheid van
het volk achter hem staat. De socialistische afgevaardigden hebben Pierlot hun
volledige steun toegezegd.

VEERE
Volgens de 8.8.C, is het historische
stadje vrijwel ongeschonden uit de strijd
te voorschijn gekomen. Het middeleeuwsche stadhuis heeft in het geheel
geen schade opgelopen, terwijl de
kerk
door slechts een enkele granaat is
getroffen, wat dan ook alle schade is, die
Veere's

cultuurmonumenten hebben

gelopen.

op-

VERGEET ONZE SPOORWEGMANNEN NIET
ZIJ BRENGEN EEN

-

ZEER GROOT OFFER VOOR ONZE
SPOEDIGE BEVRIJDING

Dagblad voor het bezette Nederlandse gebied.

Zasterorgaan van „De Onderduiker"

DE BRITSEKONINGI sprak ter gelegenneuiva/iaefironingsaago.m. 't volgende:

„De Geallieerden zien terug op een
jaar, waarin veel is bereikt en zien met
groter vertrouwen dan ooitde eindoverwinning tegemoet. De geallieerde mogendheden zijn verenigd door onverbreekbare
banden en werken zeer intiem samen. Engeland is voornemens zo spoedig mogelijk
versterkingen te zenden naar de troepen,
die tegen Japan vechten. De overwinning
is natuurlijk hoofdzaak, doch het kabinet is nu reeds bezig plannen voor na de
oorlog uit ie werken".
DE BRITSE PREMIER 70 JAAR OUD
Minister-president Charchill werd gisteren 70 jaar. Nog nooit is een man in
zijn eigen land en ver over de grenzen
zo populair geweest als deBritse premier.
In de zware jaren van beproeving leidde
hij het Engelse volk en trof maatregelen,
die na jaren van zweet, bloed en tranen,
de krijgskansen volledig deden keren en
aan de verenigde mogendheden spoedig
de algehele overwinning zullen schenken.
Door zijn jeugdige gedachtengang en zijn
scherpe geest weet hij steeds die maatregelen te treffen, die op dat moment noodzakelijk zijn.
Over de gehele ' wereld is minister Churchill het symbool geworden van vader-

en vrijheid. Zolang zon man
aan de kant van de vrijheid staat kunnen we er zeker van zijn, dat de over-

landsliefde

winning ons is.
BADEN

De Provincie Baden is door de Duitse
heren als oorlogsgebied aangeschreven.
Zodra dit bekend werd, vorderden de
hoge partij-functionnarissen alle beschikbare motorvoertuigen en verlieten in razend tempo de provincie. Deze burgerbevolking zal naar Würthenburg geëvacueerd worden.

HET DAGELIJKS NIEUWS
LUCHTOORLOG. In 48 uur tijds hebben meer dan 10.000 vliegtuigen aanval-

len gedaan op doelen in Duitsland. Vannacht vielen zware formaties Britse bommenwerpers geëscorteerd door honderden
jagers, de olierafginaderijen te Duisburg
aan. Gisteren overdag bestookten 1250
Am. bommenwerpers, geëscorteerd door
500 Am. jagers, de olieraffinaderijen te
Merseburg en in de omgeving van Leipzig. Er stegen in het geheel geen Duitse
jagers op, doch het afweervuur was zeer
hevig. Bij Leipzig staan veel meer stukken afweergeschut dan om en bij Berlijn.
56 bommenwerpers en 50 jagers zijn niet
teruggekeerd, doch men verwacht, dat een
groot gedeelte van de vermiste toestellen
achter de geallieerde linies op bevrijd gebied zijn geland.
Mosquito's vielen de rangeerterreinen te
Saarbrücken aan. Engelse zvjare bommenwerpers hadden het voorzien op de benzo i f abrieken te Obernhausen.
DUITSLAND. De Am. troepen in de
sector Keulen hebben de rivier de Roer,
de zijrivier van de Maas, over een 12 km.
lang front bereikt tussen Linisz tot bijna
aan Jülich. Ook ten zuiden van Jülich
bereikten de Am. deze rivier. Het 9e leger heeft zich een weg gebaand, ondanks
krachtig Duits tegenvuur tot in de on
middellijke omgeving van Duren. Het 3e
leger heeft de Saarop een aantalpunten
bereikt; Saarbrücken ligt nu onder het
bereik van de zware artillerie. In het
plaatsje Saarunion worden verwoede
straatgevechten geleverd. Ook het 7e leger heeft voorbij Straatsburg weer vorderingen gemaakt en staat op 20 km.
van de Saar. De Duitse positie in de Vogezen wordt steeds gevaarlijker. De R.A.F,
vernielde gisteren de twee laatste bruggen over de Rijn, waarover de opgesloten en in het nauw gebrachte germanen
nog hadden kunnen ontsnappen.
BELGIË. In Antwerpen is voor het eerst
een convooi -binnengekomen. Aan de
kaden heerst de grootste bedrijvigheid.
Er worden wapens, kanonnen, uitrustings-

transportmiddelen en nieuw
havenmateriaal gelost. In en om de Belgische hoofdstad Brussel is het nu volkomen rustig, vermoedelijk is de politieke crisis geheel van de baan.
FRANKRIJK. Een lid van de staf van
generaal Eisenhower heeft in alle talen
de buitenlandse arbeiders bij de Rijn
aangespoord, nu het werk stil te leggen
en tijdelijk onder te duiken.
HONGARIJE. Het Russische communiqué meldt, dat de Russen op alle fronten in Hongarije en Slowakije vorderingen hebben gemaakt. 50 grotere en kleinere plaatsen, waaronder de stad Eger,
werden van het Duitse gespuis verlost.
SLOWAKIJE. De Russen bereikten hier
stukken,

de rivier de Ondava.
JOEGO-SLAVIË. Maarschalk Tito deelde
in zijn dagorder mede, dat aan alle sectoren de druk op den vijand ts toegenomen. In Servië veroverden de patriotten
de stad Novi Pazar. Bij Bjeljina zijn de
Duitsers in de richting van de Sau teruggedreven.
ITALIË. Het weer is hier aanzienlijk
beter geworden, wat zijn invloed zal

laten gelden op de komende krijgsoperaties. In de sector Faenza werd enige
vordering gemaakt. Bij Bologna heroverden de Duitsers enkele heuvelstellingen,
doch de Geallieerden maakten zich meester van twee dorpjes.
VERRE OOSTEN. In de Philippijnen
is voor de zevende maal een Japans convooi, dat troepen op Leyte aan land
trachtte te zetten, vernietigd. Generaal
Mac Arthur deelde mede, dat er 4 troepenschepen tot zinken zijn gebracht. 1
troepenschip en een torpedojager vlogen
in brand. 5000 Jappen kwamen in de
golven om.
Minister De Gaulle is vanuit Stalingrad
naar Moskou vertrokken.
In Londen is een nieuw Pools kabinet
gevormd onder voorzitterschap van een
socialist.

Verantwoordingen: AS 5, M 10, V 1.50,
O 2, CX 2.50, N 2.50, AB.C 5.50, WD
21.85.

