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B.B.C. meldt:
WESTELIJK FRONT: Van drie kanten doen de gesl.aanvallen op de Duitse saillant.
Do hoofdaanval vindt plaats aan weerskanten, van Grandrnénil^De An er-, van het le
leger rukken op over een °0 fcoi.breed front.Het weer werkt niet inee,Le tanks
slippen op de bevroren' wegen en 'de soldaten,doorweekt,moeten vaak uren in de
koude mist en sneeuw wachten tot zij weer;tot de aanval kunnen overgdan.De geall. bevinden- zich nu op 3 km.van do weg Laroche-S't 9 Vith.Volgens laatste berichten zijn er 1500 Duitse gevangenen binnengebracht,De Duitsers heboen nu
het grootste gedeelte van hun tankdivisi
n deze sector van het front geconcentreerd. Ook in Luxemburg werden vorderingen gemaakt «Ij
vd-oost-sl?rankrijk hebben de .Amer.Bitche ontruimd,evenals deisenourg.Er .zijn nu geen Amer.
stellingen meer op, Duits gebied.ln de Elzas doen de Duitsers verwoede pogingen
om zwakke punten iii de Amer, en Pranse verdedigingslinies te ontdekken.
LUCHTFRONT: Munster en Berlijn werden gebo:;-bardeerd,De Duitsers zijn door de
hevige geall.luchtaanvallen gedwongen 1 millioen 7 duizend man te gebruiken
bij de luchtafweer.Vrnl.bij de oliefabrieten.ln 19; 44- werd meer dan een half
millioen ton bommen door de R.A.E.op Duitslond geworpen.Dit'is bijna 2 maal
zo v
Is in de eerste vier jaren van de uorlog tesamen.
WASHINGTON: fOud -Minis ter van Zeeland verklaarde dat volgens zijn mening een econ. verbond gesloten moest worden tussen Engeland, Nederland België en Frankrijk.Op denduur moest er een tolunie"komen en een gemeenschappelijk mwntsteldel tussen deze landen.
HONGARIJE: ;De Duitsers doen hevige pogingen om Budapest te ontzettencDe strijd
woedt 'voornamenlijk bij Kómaron ten Noord-Westen van Budapest. De Duitsers hebben hier' liefst zes tankdivisies in de strijd geworpen.Zij maken echter'geen
terreinwinst meer.De Lussen stelden 7*3 tanks buiten werking en maakten 1100
gevangenen, ln Budapest zelf-gaat de strijd onverminderd voort.Gisteren werden
weer '300 huizenblokken gezuiverd.ln Moskou heeft do volkscommissaris voor Buitenlandse Zaken een onderhoud gehad met den Minister van Luit.Zaken van de
voorlopige Hongaarse regering,die voorzitter is van de wapenstilstandscommis-

sie.

POLEN: _De Poolse regering heeft bekend gemaakt,dat tijdens de Duitse bezetting
5 millioen Polen om het leven zijn gebracht.Do helft hiervan waren joden,ln
het nog door Duitsland bezette gebied van Polen-bevinden zich 130 concentratiekampen.
ITALIE: : Ten Noord-Westen van Ravenna werden vorderingen gemaakt.De Can. naderen
nu de" lagune van Comaochio.Rangeerterreinen in Noord-Italie en Joego-Slavië
werden gebombardeerd.De heer Harold Mac Mi.ll.an, de voorzitter van de geall.
commissie,verklaarde,dat.binnenkort eon uiteenzetting gegeven zal worden van
de moeilijkheden,die er. komen bij de reconstructie van Italië,Do"verwoestingen zijn zo immens,dat in vredestijd mót alle beschikbare productiemiddelen e:
scheepvaart het al jaren zou duren voordat het land weer enigszins -op de been

was.

GRIEKENLAND: ):Minist, Zouphianoupoulos-en het kabinet zijn gisteren ingezworen
Hij Verklaarde,dat alles nu nog draaide' om de qucstie of de E.L.A.S.de voorwaarden van Gen.Scoby wilde aannemen.Gen.Plasteiras is een bekend republikein
en de grote republikeinse meerderheid van het volk plus het prestige Van den
regent dn de geall.garanties mepten voor de E.L.A.S.nu voldoende zekerheid
vormen.ln Athene duren de gevechten voort.De Britten maakten weer terreinwins
VERRE OOSTEN: _Bntso en Indische troepen zijn geland op het eiland Akyab.De
"o Doden geen tegenstand.ln twee dagen tijd werden bij Luzon
-Jap
35 Jap.
schepen tot zihken gebracht.Bankok en Formosa worden door Superforten pebom.
bardeord.
TURKIJE: Dat dit land 3e diplomatieke betrekkingen met Japan verbroken heeft i
voor de geall.van groot voordetl,want nu kunnen de Jap,diplomaten
geen inlichtingen meer over geall.troepenbewegingen meer aan de Duitsers zenden.

DE EVACUATIE VAN WALCHEREN.
Ton van beers ,oorlogscorrespondent van het A.N.P», geeft het volgende relaas
van zijn bevindingen op Wal chefen. Op 2 Januari werd er op Walcheren niet geëvacueerd, je kon -de Buffalo voor jo niet zien,zo dik was de ijzig koude mist.Anders is
het hele eiland altyd vol Ducks,die by vlood rondvaren.Ze worden bemand door Eng
soldaten die bezig zijn de turgors by het evacueren te hclpendn Vrouwenrol.lor is
een groot doorgangskamp en daar werken verpleegsters en jongelui, die e e:... EHBO bi
plopa hebben.Deze jongens zijn voor het grootste gedeelte ondergedoken geweest
in België en hebben zich na de bevrijding bij hot Kod.Gezantschap gemeld a oor hulp
aativitaitiZe lopen rond in allerlei uniformcnderdelen,daar hun civiele pakjes
reeds lang bosweken zijn.Reeds zijn 6000 mensen geëvacueerd,maar er moe ha-- nog velen weg» xgens op een zolder zaten 4 kinderen,beneden stond de moeder tot haar
middel in het water te koken op een omhooggehesen kachel.Een scheur in een muur
is na vloed een gat geworden,alles wordt langzaam door het water vernieldoElders
kon men eenstel boeren,die op een droge plek zaten er niet toe breng
; te
Streng Calvinist als ze waren zeiden zesAls de Heer ons zo heefi w" Hen l*
s traafden,dan zullen we dat dragenO De regering is niet Christelijk als z-"> ons tot
evacuatie wil dwingen,Dc Engelsen werken dag en nacht onder grote gevaren;zoals
aesr het stormt en temidden van de mijnenvelden oDe kerk te Veere zit -"-cl evacu
ss en in de gewelven zitten de verhongerde koeien„ln een kluis zijn de boeken van
de abdij te Middelburg opgeborgenoEr zijn echter allerlei moeilijkheden mot de
vluchtelingen, daar velen van hen weigeren te werken bij diegenen,bij v/ie ze zijn on
dcrgobracditoDe Duitse bezetting heeft blijkbaar ook andere vernielingen aange-_-richt daan alleen materiele.

r.c

BIJZONDERHEDEN OVER HET GALL.OFFENSIEF.
Uit berichten van frontccrrespon lonten blijkt, lat het nieuwe offensief, dat r „
het Amer.eerste leger heeft ingezet -aan hot noordelijke deel van do Duitse saillant,,--oen locale; -doch een veel belangrijker betekenis heeft.^-et werd gisteren be
gonnen onder ongunstige weersomstandigheden.Het betrekkelijk goede weer van de
laatste degen hal plaats gemaakt voor een ijzige koude en dikke Eist o Er gingen
bombardementen door artillerie of uit de lucht aan vooraf.Volgens de laatste berichten werd er van officiële zijde tevredenheid betoond over de gemaakte vorderingenjntettegenstaande de sneeuwstorm en de gladde wegen slaagden de Amer.erin
in een dag 100Ö Duitsers gevangen. . te maken en vele tanks te vernietigen„Daar de
Duitsers niet in staat zijn om verkenningsvluchten te maken,heeft het geall,communiqué gcon plaatsnamen vermeld,maar het offensief schijnt plaats te vinden tussen
Marche en Stavelot mot als hoof dol-j eet Houffalizc,het belangrijkste Duitse vcrlindingscentrum.Ook vanuit Bastogne rukken dc Amer.in die richting opjde weg van het
noorden uit loopt door een moerassige,bosrijke hoogvlakte, die vanuit Bastogne naar
Houffalizo is boter,vandaar dat von Rundstett hier do grootste en beste strijlkrach
ton heeft verzamell.Do vorderingen die roods in het noordon van de saillant gemaakt zijn,worden op oen -drie km geschat.Dat do geall.nu weer in het offensief zijn
ft roden tot tevredenheid,, Zo hebben nu een grote superioriteit aan tanks, die
weliswaar aan can lore sectoren zijn onttrokken, doch ook dc Duitsers hebben adat gedaan on het gaat er tenslotte om zoveel mogelijk vijandelijke tanks onschadelijk te ma
kon.Reeds zijn er van dc 1000 Duitse tanks die a,an het offensief van von Rundstett
deelnamen,4oo luiten gevocht gcstol,d o Dat hieraan niet enige weer gerepareerd zijn
valt niet te betwijfelen, de Duitscus zijn nog een formida 1 hl e tegenstander, doch dit
zal men a.an geall„zijde nu ook wel gemerkt hebben.Desniettemin staan de geall,kansen er lang niet slecht voor on te verwachten valt, dat binnenkort de grote strijd
zal uitbreken,waarin,zoals gen, Eisenhower In zijn dagorde* zeide.de xjner.de kans
zullen krijgen den vijand een van de zwaarste nederlagen toe te drongen dio hij ooit
heeft .aioden.

AANONZE LEZERS.

AÏèor-eÖjefltonse opreohton dank voor de geldelijke bijdragen die wij in dc afgelopen
an van U ontvingen.>Wij komen nu met oen verzoekeen bevriende zijalc word ons gevraagd of wij niet ’4OO,- bijeen kenden brongen voor een goed dool «Wat dat doel is
kunnen wij helaas niet zeggen,wat trouwens iedere lozer wel zal begrepen»We doen
derhalve v/oor eens con beroep op Uw goealgcefsheid,in do hoop lat U ons ook dit
maal niet in dc steek zaal laten.Bij voorbaat onze dank voo± Uw welwillendheid.
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