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HET DUITSE OFFENSIEF TEGEN BELGIË EN LUXEMBURG.
Van Geall. zijden
worden weinig mededelingen gedaan over het tegenoffensief, dat Von
Rundstedt Zondagmorgen om 7 uur ten Z. van Aken tegen de Geall. legers begonnen is, die in het Belgische en Luxemburgse grensgebied
lagen. Wel wordt toegegeven, dat de Wehrmacht belangrijke Terreinwinst heeft gemaakt en drie bressen in de Geall. linies heeft gesla-r
gen, nl. bij Montschau, 40 km„ ten Z.O, van Maastricht, bij Vianden
en bij Echternach. Het offensief werd Zaterdagavond ingeleid door
trommelvuur van de D. artillerie, 's Nachts werden grote groepen
valschermspringers aan zwarte parachutes neergelaten, die men ondarks de verrassing vrijwel zonder uitzondering spoedig onschadelijk
heeft kunnen Kaken. De aanval begon op 20 punten tegelijk en de D.
tanks, waarop veel in_anteristen zaten, drongen spoedig de bressen
binnen. De aanval ging gepaard met een grote luchtactie. Van de 450
D. jagers, die in de lucht verschonen, werden er 120 neergeschoten;
hierbij gingen 34 Géall. vliegtuigen verloren. Gisteren hebben wederom hevige luchdgevechten boven het terrein van de strijd en het Rijnland tot aar. Eonn plaats gehad. Onophoudelijk zwiepen golven van 100
Geall, jagers door de luvht, die de omgeving schoonvegen,. Er zijn omvangrijke tegenmaatregelen genomen door Eisenhower, maar daar de D. ö,
verrassing aan hun zijde hadden, kan het nog wel enige dagen duren,vc ;
dat de aanval geheel vastloopt. Radio Oranje verklaardegisteravond,
dat er geen enkele reden tot bezorgdheid is, ook al staan we hier ongetwijfeld voor een groei; opgezet en goed voorbereid D. offensief. Wekenlang moeten de D. met nun voorbereidingen bezi & geweest zijn,zodat
het enigszins vreemd is, dat de Geall, luchtverkenning daar niets vao
gemerkt neeft. In de Am. pers wordt dit D. offensief beschouwd ais eo
groots opgezette poging om de Geall.opmars naar het Ruhrgebied te on-

derbreken.
HEVIGE BOMBARDEMENTEN

-

OP DUITSLAND.
Gisternacht hebben 1300 Geall,
Vliegtuigen een grote aanval ondernomen op Ulm, MÜnchen en Duisburg.
Keulen j Koblenz en Mainz werden door 500 andere bommenwerpers onder

vuur genomen. Gistermorgen brachten
500 bommenwerpers een bezoek aan
DUiSöure. Vooral in Ulm en Duisburg werd grote schade aangericht, In
Ulm werataa, ©,__. de spoorwegwerkplaatsen door brand verwoest.
DE OORLOG TEGEN JAPAN.
Op Leyte zijn de Am. tot op 3 km. van het
. ap.nooidkwartier doorgedrongen. Op Mindoro
worden snelle vorderingen
gemaako; de invasietroepen zijn reeds 18 km. diep het binneland inIn China opgestegen vliegende superforten hebben Hanköu gebombardeerd.,
perwijo. een van Saipan afkomstig eskader Nogaya in Japan aanviel.
TANDARTSEN, OPGEPAST! - In Amersfoort en Utrecht zijn de D. rovers beae installaties van de Ned, tandartsen weg te slepen. In A-aam
s'|.
naboen de Hunnen een lijst met adressen van alle tandartsen aan laten
-eggen, zodat men aan noet nemen, dat zij hier soortgelijke plannen
Leboen. Laten de tandartsen dus overal zorgen hun kostbare apparatuur
tinaxg in veiligheid ze brongen,
HEEFTU NIETS VERGETEN? - Misschien Uw bijdrage voor het Parool? AlV°0r
p^ier feeven wij duisenden guldens uit, waarvoor wij
i
vrijwel
önafgehrokaruin geldzorgen verkeren. Niomands bijdrago kan
daarom gemist worder..
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Morgen beginnen de razzia's in Adam. Er zijn
UIT DE BESTE BRON.
10,000 D. in de stad aangekomen voer de klopjachten. Ze hebben her
plan om tegelijkertijd all- winkels en pakhuizen, waarin zich nog iets

mocht bevinden, leeg te halen. De mannen, die na do razzia's no^ in de
stad a
l* ofren mochten worden, zullen zonder vormvan pr®oeS' worde;:doodgeschoten. Tevens zullen na hot wegvoeren van de mamion alle vronen kinderen de stad moeten ontruimen. Daarna gaan de D. de stad
Is dat: lr' Arnhem gebeurd is. Na de plundering
icfdstad ioor de Luftwaffe met brandbommen bestookt en aan
;al men de sluizen in de buurt van
eken-, zodat de stad helemaal onder
"; 6 on hsog te staan
en oijfc levend vozen, dat
Be.tr nog op de een of andere wijze in de stad verborgen mocht hebben gehouden dossen do ruines, zsl verurinken...-. Zo
luiden ongeveer do verhalen, die sommige mensen tegenwoordig vertel
om hun buren en kennissen een beetje op be vrolijken. De D, is bot elke ''Lisdaad in staat, maar dit soort geruchten, die hot pre
zijn
vaneen sombere fantasie, raakt fcanfc noc'
ie zulke verhalen verspreidt ondergraaft het moreel van hot volk en speelt daarmede den

_

_

vijand in de kaart.
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DE S.D. LEGT WEER LIJKEN OP oTHarE.
Vrijdagmiddag ,1.1, togen 3 "
verscheen er #p de Tugolawog bij het Krugerjbiein in A.» dam "Oost een
met S.D.-beambten on drie geboeide Nederlanders, Twee hunner varen omstreeks 50 jaar, terwijl de derde een jongeman van naar schatting 20
was. Het gezelschap stapte uit, waarna de S.D«-bandieten do drie marre
in koelen bloede neerschoten. De lijken liet men op straat liggen on
zonder er verder naar om te kijken rood het personeel van Bauter weg.
Het gerucht gaat. dat deze misdaad bedoeld zou zijn als represaille;
op de plaats, waar de moord gebeurd is, zou K.ort tevoren een bom gevonaen zijn, Do identiteit van de slachtoffers is nog niet vastgesteld.
VANAVOND SPREEKT DE MINISTER VAN JUSTITIE,
Hedenavond om 7.15 uur
zal de Min.
Justitie, Bi ,\: ,-G. J.~a.u Keuven Goedhart, voor de microfflon v
Nederland» (Eindhoven) een rode uitspreken,
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GEDERL... EVACUATIE VAN WALCHEREN.

B 9 evacuatie van de bewoners
loden ac Walcheren is in volle gang .De Br.
n beschikbaar gestald, die met behulp van
>nsen vervoeren. Zij worden eerst gebracht
burg, v/aar zij verzorgd worden door Ned. vorDaarn
den zo overgebracht naai' N.- en Z.-Bevel-and, a-e.
o.uxj personen onderdak
kunnen vinden. Er is evenwel geen ..sprake van
een algemene ontruiming van W'alchexen. Aan do achterblijvende bevolki:-.worden door o.e Nee, autoriteiten Br, rantsoenen uitgereikt,
ROOFOVERVAL IN AMSTERDAM.
Zaterdag hebeen drie geWaoondo mannen
overval gepleegd op het kantoor injoet Bungehuis, Souistr»
ien nadele *ran het Dep.van
'C'.Soc. Zaken word oer bedrag van f d
noegnnomen. Er bestaan aanwijzingen, dat ac daders Duitsers waren.
TOENEMENDE MISDADIGHEID.
Er gaat geen dan voorbij of er wordt i in
hoofdstad gewapende overvallen gepleegd. Gewapende bandieten (.waar r '
men ai die revolvers de laatste tijd vandaan.?") dringen particuiioro w:
ningen oiumen en beroven de bewoners van. hun weinige bezittingen, Behalve cm geld en. sieraden is het meestal om kleding, dokans en verdoom ..evarjami'idalen te doen. Het is zelfs reeas voorgekomen, dat indringers zich m.a^an-.r laak^n. van _w»t et«it\, dat juist op tafel.stond
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