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GROOT DUITS OFFENSIEFVANHETWESTFRONT
aanvallen
.aan het :restclijk front tussen de Roer en Luxe;
Do Duitse
hebben zich tot oen nel offensief uitgebreid, dat op enkele pc
tot belangrijke terreinwinst voor de aanvallers geleid heeft. Het
offensief werd Zaterdag in;,er ..ie door 15 aanvallen der Duitsers, somm
ga ter e.fèciding, andere om de Ger.il. pacht te uioton. Zondag vielen dDuitsers op 20 punten ar.n en door- do bressen in de C-eall. voorposten
linies reden hun tanks mot infantrie er boven op.
Da Duitoors opereren in hoofdzaak in 3 gevechtsgroepen, n.l, bij Mal'
aiody-Stavelot, bij Viand en- Baat o gne en bij Echtornach-Luxomburg. Ogenschijnlijk ligt het zw artepunt in het Noorden bij Montjoie om druk ui
te oefenen op hut front bij Darren.
Telegrammen van het front molden verwoede gevecht en langs het ge hol. e
50 Kin. lange front, De troppon van Gen, Hodges hebben eon doorbraak ie
bet ïl. van 1 zijde -.fgesloten '-.ui andere kleinere geheel afgesloten» De
voorn .e.iListe Duitse opmars ;y at echter Tioort en de Duitsers zijn 30 km.
in Bel;-ia doorgedrongen, waarbij zij enkele plaatsen, o.a. Ma.lr.iedy ver
overd hebeen. Ook in Luxemburg verderen do Duitsers. Het nieuws over b
verloop van hut offensief blijft sp .erza-.m, daar beide partijen uit vc
liglieidsovurv»e-,;ingeTi 3o grootste zviï jgznamheid in acht nemen. Velgen'
corrusp, zijn d. ..mc-ikknen feeds met togen .'invallen beconuoft, waarbi,
zij enig vurloron gogaan terrein heroverd hebben.
Da Goall. aanvallen ton N. en ton Z. van het nieuwe grote gevschtsgc
bied g.an intuseon voort en blijven terreinwinst opleveren, In het b
zijn '»xnerik ansc patrouilles do Roer overgestoken en in Dueren deer
drongen. Ten Z. van Dueron werden Roclsdorf en Lendcrsdorf veroverd.
Het 7de leger drijft de Duitsers terug naar de Siegfriedlinie, Over c;
front van 30 km. rukte het 3 km. op en vier divisies van dit logcr be
ban de stellingen van de Slogfriedlinio reeds bereikt. Hot Iste Frans
leger heeft een Duitse aanval op de Verbindingsweg Belfort-Mulnouso c
slagen en andere troepen van dit logor voruvorden do Bonhomme-pas, de
naar Colmar leidt. Het Gqall, Hoofdkwartier te Farijs meldt dat het c
perbovel van de Geail. troepen in de Elzas is opgedragen aan Gen. D
tre de Tassigny, Behalve het Franse leger zal hij de Franse Tankdivis
van Gen. Loclairo onder zijn beval on een ..mer. tankdivisie.

HONGARIJE VOOR 4/5 IN RUSSISCHE HANDEN.
In N.O. Hongarije hebben do Russen de moest O. Duitse saillant than?
opgeruimd en staan nu 18 a.n, van Kosico. bangs de Tsjechische grens rate het. Rode leger weer vorderingen en over de grne s worden weer ver
no plaatsen bevrijd. De Russen zijn 20 km. ten M. van Misskclcz op gen.
en sta na nu ov^r o-.u lengte van ruim 110 km. langs de Tsjechische ga
Ten N.O. van Miszkoicz zijn de Duitsers tegen de rivier de Hornat tcru
gedrukt.
De Tiues-corrospondeut te Moskou meldt, dat- bijna geheel N»llongari.jo "
N, van de Don au in Russ. hendan is, terwijl 4/5 v-.n geheel Hongarije
geheel oozot is.- Maarschalk Tito e.oidt de verovering van Podgcritza .
■
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Honken-gro
In Italië woedt ben ïf ), en N.W. ven Faonza een hevige strijd. Indisc
patrouilj.es zijn de rivier de Cenio overgetrokken.
0

TRIJDOPLEYTE GEEINDIGD.
kc „morik „non hebben zibh thans' stevig genesteld op het Zuid.

doel v.
kndoro en gaan voort t.-at net aan leed brongen van hun troepen, Te land
■kervinaen zij practisch geen tegenstand.
..Heen de Jap» luchtmacht
eaclat door hevige luci. t aanvallen do opmars te hinderen» In een wct_k
it de .ener. lucht ent in de rhilipnijnon 740 Jap, vliegtuigen verni
ga. ï>.arna worden boven Hindoro no:;, -.8 toestellen neergeschoton.
De strijd op Ley to is vrijwel goieindigo. Do 26ste Jap. divisie is
t du laatste cri vernietigd en de ;>.b.r. hebeen het hoofdkwartier va?.
l nog 6Verge bieva-n troepen te Valencia gisteren veroverd,
duik*.
n «uur 33 Jap. schepen tot zinkan gebracht, waaronder een
ichte kruiser en 6 torpedo jagers,
In H.-Birma zijn .^.ïerib .use en Chinese troepen roods 120 km. voerbij
io opgerukt. Britse troepen onder kt.-Gen. Sultan hebben zich a ngeloten bij het 14de Br. leger van Gen. Slimm, d'io daartoe de Tsjiuök/in
".a overgestoken.
Do Geall. ster. nu in eon \ cirkel op 170 a 225 km.
.n Hn'dal-ay. Daardoor is de opcuirïg in N.Birma met bet 14de leger gesiq
een .
■

GRIEKENLAND

In bet

Griekse kabinet zijn op bet laatste moment moeilijkheden gero-

zen over het regentschap, zodat de. kwestie nog niet aan den Koning is
voorgelegd. I.bin.Papandrejoe verkl'ardb ten aanzien van het regontsch
1 .t do regering niet als 1 geheel een voorstel aan den Koning zal doen
.ar dat do verschillende p.r L i jleidoro u:c apart den Koning hun t.:-en-.kag
kjee.n zuilen zetten.
iussen wordt er nog steeds gevochten in en om ,-thene.. Britse troepen
□e E.L.A.S.troepen geheel varta-cjo weg '.thene Fireaus verdreven,
jaar de we,_; vrij is, zuilen britse vkr'steruirn en naar het centrum Vr.ri
.thene kunnen komen. Do Gov.angcnis v.kt> ,theno is door E r L./. ;S. troepe.l
JestörmÖ, en vele gcvirigenon, wa .-rap der. de . Grieks u kuisling-Viri, presi lent konden in de verwarring ontvlucht en.
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HET FRANS
RUSSISCHBONDENOOTSCHAF.
anoo't
Franse en Russische
t grote instemming
i
Het Frans-knasie

,ritse

als

doer d^

rangen. Do er r:
ére
noemt bet Vuirdrag een diplom .tiokej zegepraal vee; Gen. De Gaulle,
De diplora. corr-sp. ven Reuter söhrijft de.t het verschil tussen het
Kng.Russ, en het Fr.-buss.v^.rdr a; is, o t het 1 e-.tste neer anti-puits
r.n strekking is, hetgeen v .nzelf Spreekt, der deze beide landen het
.erste ar.nvalsdocl ven Duitsland zijn.
Radio Parijs oracht het Intern .tionale aspect ven het verdrag naar
voren en we-.s er óp d.t de iïur. vrede gegrondvest is op do driehoek
boskou-Parijs-Londen,
Het koskouse bl-d Prawda schrijft:"Dit verdrag is een nieuwe sebakei in do krachtige nnti-Iïitler-co litic, die Duitsland zal versl-an er
de vrede in Europa zal vest i een ..gen van de doelen van dit verdrag ic
dat de gruwelen van hot Hitle r-- kaper ial isnc zich niet neer hemelen'!
■
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GEDEELTELIJKEEVACUATIEVAN

De meest overstroomde

WALCHEREN

gobioden v ,n "'aJ c he ren worden door do bewoners

verlaten. Do Britse marine heeft hiertoe 13 reddmgboten uit Engeland
laten komen, die met plaatselijke schippers worden bemand» Verder worde;:
sleepboten on "dttck*"'' (amphxbiovoo-f tuigen; gebruikt. Op deze wijaa worden 500 personen per dag go-ovacueerd Deze worden eerst naaz een scheel
in kidbolburg gebracht, waar zij worde i goholb'en door leden van Vrouw,
hulpcorpsen. Daarna worden zij na .r iT. en Z« -kevel and .go bracht-, v?a'-r
n .ar schatting plaats is voer 3000 personen. Via de Ncd, autorite 3 1
de Engelsen deze laonsen de Britse militaire rantsoenen- ïUdo'cl L:ja i
heelt te kort aan water, Van algehele ontruiming van 'dalenoren
oor
sprake.
■"
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.

Uit Ottawa wordt gemeld dat de prinsesjes Beatrix en Irene leren
schaatsenrijden.
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