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UITBEZET GEBIED
Duitsers beweerden enige tijd gelede*,

Den Hagg
Ii !uw-

dat

oij ro

taan

van

ixd van de Duitse wcerm'acht was doodgeschoten.
Vrijdag jl. aan iese laan } 'huiz-in opgeblaaejp..
hebben
Kwart over 4 stopte aan hot beginva
"t enige --Duitse
laar.
ofpolitie.
"-ffl-ier en, gevolgd door -o: afd. Groene
Om half 5 -ac
ficieren le politie een parade af. (Crdnung muss sein!) Daarna gooiden
er; briefjes in.de bussen van re. 3,
5 on 7 van de Laan van N.0.1. Binnen
i hafl uur -moesten deze-ihuizen worden ontruimd. Dè'bewoners .mocht«
'ceslechts het hoognodige meenemen. ...
wonèrs van de belendend»
vr'ouwenjtl
Len, (o.a.
indek) werd aangezegd de ramen en deuren epej
aai in de huurt met springstoffen zou worden gewérkt. Om kwart ov
toerde men 3 ontploft
.endendc- percelen dieper.
oodio
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UITBEVRIJDGEBIED
erEvacuatie
Walcheren. De bewoners van het ergst overstroomd., i
let i:.'genblik geëvacueerd.
britse marine heeft, speciaal voer
s-cnen wor18 reddingsboten naar Walcheren overgebracht. sr'5 r'
i por
dag weggehaald. De- gedupeerden gaan via schalen i
land, waar £000 personen onderdak koe
)
helpt
.tcrleidlng si
oKd

van

Ipdl

WaXcjier'en,.

.

at-re, de oeaeLe 'Duitsers hekken" hier, 'evenals in vele. andere
-rntrale grondig vernielde bank zij de vernuftig
1
..T. -persen
..rd in allerijl een noodcentrale gecpnstrtfee'rd met .
toch
isluitingon. Dit is
bescheiden begin, maar het g
bevrijd
var
st in
Seeld van herl<
De'si
het'werk.-diocnmaners h
zijn
lw.aan
akkers
01 stroom is, de schnenfabrieken aan deganj
hulp van het nationale vervoermiddel "de fiets" ,'lh 'T.Ï
rste klok gewijd, dit sedert de bevrijding is gegoten'. LEDE.
i beter. Er is o
dselvoorzLening wordt langzam
;auit .beschikbaar
behoorlijk r-

Tilhuug.
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UIT HET BUITENLAND
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-rano,De Am. uiin.. van Buiten!. Zaken, Stettinius, he<
t inzakeen st<
. .
oolse problemen uiteengezet: u.
i king het an_
onafhankelijke Poolse staat, 'waarin
::oi,;
recht heeft zijn binnen!, aangël»
den naar
/.S. zijn van mening, dat grenskwesties tot
tslu: .
ld, hoewel dit een vriendschappelijk!
in de onmiddellijk betrokken geall. land
morden cv
zwaar he_b(
ing h'ierl
T--Oekomst'"
L s, dan zal de Ara. 4
Als het ]
rolk'en d--, Poolse regering hulp behoeven in verban»
.-rplaatse.n van bèvolkingsgr
n, dan zullen de V.S. die zove-i mor handhaven
V.s. hun traditionele politiek,
- verlenen.
waarbij zij w
ad
-en bepaalde greazen te garander- .
Amerika.
"

streven naar non

Xij

'%>-■'

'ander-

houd' van de ai.

internationale'

-

,

rantwoór

L] ighf

dóór middel

waarvan
I op zich zal nemen voer het be-

vredesorganisatie,

Polen.
DuitSPrs frezen e*n nieuwe oostar.d in de staa Lot óeoo koLe» 1
«n 'nebben maatregelen genomen, ken formatie van ee Volkssturrn is ér gr-8tatiöüneerd, Uet aantal doodvonnissen in het v,. var. het-land is i*.o-rV , : ........„
Griekenland. De Griekse Premier Papandreo heeft geen insti.kt
inzake de vervanging var.j-xor.ing G-eorge door
een regentschap

België. J^ Belg. kolenmijnen produceren nu 1 millioen ton steenkol
maand. Tijdens de Duitsp bezetting wrd er maar 300.000 ton per maand.

uitgehaald.

OVNIEREZICUWSHT
HET
VAN

1ft .th
-ge-naanvo.llen gedaan en gisteren ten Z. Ve_d Monsehan minos 6 Duitse tegenaanvallen afgeslagen. In dit gebied werd het
ofsuofensief tot staan gebracht:. In ander* gebieden wordt met afwisselend
■-" gevochten. Op sommige punten zijn de Du. diep in de geall. linies
rgei-ooe-Orn. Berichte* van het front melder, dat de Du. Malmédy hebberin. In i-o,- .-.-'-tor zijn de Du. ong. 3J km in de geall. stellingen
doorgedrongen. D* luohtop»r_;ties werCén belemmerd door dikke mist, zodat
tactische luchtmacht slechts 20j aanvalsvluahter. heeft kunnen maken.
-■- aanvallen waren voortil.. gericht op _)u. verbindingen, transpcrtcolcxnec
en tanks bij Monsohau. 4 geall. vliegtuigen ging en verloren. Ook de
luchtmacht was minder in actie. Van de 100 toestellen, die werden waa~\.
tornen, werden er 14 neergeschoten.- 2 krachtige Du. aanvallen tegen het
. inotlii', d-t de Faltz binnenrukt, werden afgeslagen.- In d
rd de vesting Sieg^rshofen veroverd.- Erar.se troepen heiben tal.lfl
Du.
aaanvallen afgeslagen.- Er wordt gemeld, dat Hiamler zich op het
"blik in hr-t Z.,van de Elzas bevindt (sector Colxar) om le Du. tot een
groot mogelijke
aan te
:'Am. bommfinw. hebben gisteren doelen in w. fuitsl.
LUCHTFRONT.
--!
ue aanvoer van oorlogsmateriaal te belemmeren o.a. sp.
eb"cb"
Trier.- .
.
u±% jt. hebben aanvallen gedaan 0] ü
front.
oerv te ülechhtimmer (dilezië) en waoorwegempl.achter het t
OOSTELIJK FRONT. Russ. troepen van d. nong. dringen verder m isj.-oi.
roer
ireigen nolnitce, ondanks die toenemende iv. tegenstand. Jok a c
5 naar Krak au, de tievoerbasis uit polen, wordt ernstig bedreig
regiment van de Hong. infanterie heeft zich gisteren êve
ren.
o torpedojagers hebben Lussin, een eiland aan de Da.linalis die kust, geoombardeerd',- In Jugo-81. hebben troepen van Maarsch. Tito podgoritsa,

WESTELIJKFRONT.

net

voort.. Het

Duitse tegenoffensief duurt

Am.

■

sporen.

krachtsinspanning

..
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c.r grootst'

len van

.

om de N. opmars van Faenza
ITALIË. De Duitsers doen
strijd geworpen.- di
stuiten.
eer nieuwe versterkingen in
apenijnen,
Le Ital. verzetsbeweging melat, aat een deel va]
paatriotten pizonder actief zijn, iOor de iv. is ontruimd.
bou-uen
triotten .-■ .
_'. a een fabriek Vtai on
len voor vlie
blontonegr
b,

krachtige

bevrij

pogingen
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GRIEKENLAND.

.

.

af
troepen hebben ue weg Atheut-biraeus in hand*
nu voorraden gelost. Britse troepen rukken op om het door ai aa.
hoofdkwartier van de RAF te ontzetten.- Thans wordt gemeld., dat
;.ndr '00 een telegram heeft gezonden aan koning Georg
arifi hij de
"dng aanbeveelt van den
van Athene tot Regent van Gr.
arthur meldt, dat het dap. hoofdkwartier Ealeneia or
VERRE OOSTEN.
ÜDeyte is veroverd. Het luchtruim boven de Philipp. wordt nu geheel door
'o
am. beheerst;- .*__. vliegende 'vestingen uit China hebben gisteren een
ival gedaan-0p
grote vliegtuigfabriek te DuiOera (Japan). Andere
formaties vliegende vestingen hebeen djang-hai -11 wani-ing gebombardeerd.
oir oooath _raser is-in ruil dc.ri.er aangekomen, waar hij besprekingen
zal voeren met Adm. bimmitz. Men verwacht, dat deze besprekingen verschei Lagen zullen duren.

-

Aartsbisschop

"

WAARSCHUWING.

est op ieder uur van de dag voorsiditig met Illegaal
vooral, dat de Duitsers niets in handen krijgen!!!
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