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Het front bij Aken en Duren loopt van Steekhoven ter
NW van Duren naar Geiten, ten ZW van Duren.
In het

aarbekken drongen Am troepen tot. 13 km ten 0 van Saargemünd .door.
Zij naderen in de buurt van Bitche en hlerderbronn het historische
slagveld/ waar in 1870 strijd werd geleverd, Vlak bij Saarlautern vinoen straafgevechten plaats in- Praulautern en Entdorf. Zweibrücken,
Saarbrücken en St. Ingebert worden beschoten. Na de verovering tqn
Fagenau zijn Pranse en Am'troepen 13 km gevorderd in 0 richting naar
ue" lijn Een correspondent
meldt, dat troepen van het Iste'Canadese Is ur het front in Nederland bezet houden van Zeeland tot ten HO van
regen De Britse en Canadese strijdkrachten staan onder Canadees bevel Vliegtuigen van de Tactical Airforce sloegen een gat 'van 100 meter
in de Gun van het Pannerdens kanaal én het gedeelte f ssen Rijny-'Waal ;
en IJseï. Het water in de Betuwe staat drie voet zes duim hoog, halvaro Arnhem--Nijmegen. Uit de term, die piloten gebruiken voor heb bombarderen van raketinstallaties, mag blijken hoe precies de aanvallen
In
worden uitgevoerd» Zij spieren over 'chirurgisch bombarderenn
boa omber zijn in Engeland, tengevolge van V2716 personen gedood en ■
.1311 gewond. Deze cijfers zijn veel lager.dan- in-de periode van de
Bij de aanval van Maandag bevonden zich op een gegeven
vliegende bom.
ogenblik 16.800 man luchtvaartpersoneel in de lucht. Frankfort a main,
Giessen en Hanau moesten eenaanval verduren. Geen D jagers en zwak
Zware bw van'de HAP vielen
af vnervuur. 12 bw en 2 jagers, verloren.
te
Bochove
en Osterfeld-aan., el
Duisburg,
melderich,
Benz olfa.br ieken
bw ging verloren.
Uit Italië bombardeerden 300 bw on 350 ' j.'ager-s olieraffinaderijen, artilleriedepots en spoorwegen bij Weenen,.Graz en
andere plaatsen aan.. Mosquito "' s .bombardeerden Maandagnacnf Hamburg,
u
Hannöver-eh andere punten in West-Duitsland. .
BALKAN.
HONGARIJE. Berlijn spreekt over een .spoedige terugtocht uit de
Donaubocht. De oöeratiès zijn bedoeld om te voorkomen, dat de
mnm.prote a£deliii&enJ)ufteeru ui ahmgar-enin dit gebied, omsingelen
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aruilleristen moeten tengevolge van de snelle Russische opmars
vuurmonden recht op den vijand richten en daarna een gevecht" van mar.
tegen man aangaan. De Russen hebben de boorcielijxe industriewijk van
G-uGa-fest, Uspest, bereikt en hebben zich. ten ZW aan de spcorl.ijr naar
Sigetvar genestelde
JOEGO-SLAVIE. Voekovar aan de Donau is voor de helft in b
den van Tito's treepen

VERREOOSTEN.

Op Leithe nebben 2 Amerikaanse divisies zier aaneenge—

on de Japs tussen hen vernietigd, De Japan se ben
-Oj van Ormok is onschadelijk gemaakt.
Troepen van de 36ste Britst, civiaie veroverden bij hun opmars naar Mandalay het spoorwegknooppu
sloten,

ndar.

Bonomi heeft sen nieuw kabinet gevormd.,, waarin 4 partijen
vertegen/oer.digd zijn, Du Geall,hebben langs ófficieele weg
instemming betuigJ met de samenstelling

ALGEMEEN.

run

Laatste

Nieuws.

Doorrraak in de Elzas door de Maginotlini
>alz inga
op
Am
1
km
naar
hemen.
van de Rijnbrug
Karlsruhe. 3 km
ten NO "-au oaargemund trekken Am D stellingen binnen.
Eu ges staat vlak
ten Z\ u. buien.
Geer- dan 2000 bw en jagers viel.en Bingen, Essen, Har
burg, ;..eizenburg en Weeren aan. Mosquito 's Ossnabruck. 0 or er 9 jagers
verin ren,
OOSTELIJKFRONT.

HONGARIJE. Rassen dringen door de 'laatste D stellingen voor Bud
Post heen. 4> tanks en 32 vliegtuigen vernietigd".
VERRE OOSTEN. Heto Bste Japanse versrerkingsconvooi vóoi Leithe üiteengeslag'en. 4 grote schepen met gezamenlijke tonnage van
)0Ö
ton en 3 torpedo jagers tot zinken gebracht, 50 O, vliegtuigen
24,
neergehaald, Am.: O vliegtuigen verloren. Super PR's, basis Sampan,
bombardeerden hedenochtend in duorr ie boelen in Japan. 'O Leithe veel
BALKAN,

regenval.

ALGEMEEN. op een persconferentie heeft Prof Gerbrandy verklaard,
hij verwacht, dat de moeilijkbeden met de ondergrono.se beweging, welke zich thans voordoen in mekenlond, in ons land zeer beperkt
iq in te schakelen me de leiding
zullen Olijven. Door de illegale b,
zal h
echter nodig zijn deze beweging te zuiveren, van elementen, die
hie ir: niet op hun plaats zijn, Dit zijn de mensen, die zich op het
; 3 moment een plaats in deze beweging hebeen weten be Verschaffen,
teneinde zich van een behoorlijke toekomst te verzekeren Daarna zullen er kinnen bij de verkiezingen een overwegend aantal leden van de
verzetbeVeging in het nieuwe kabinet opgenomen worden. Minister Gerbx-auu besloot de bijeenkomst met de woorden, dat hij zich een tweeGisteren 12 Decemspalt in Nederland niet mr zou kunnen stellen

ber hebben onverwacht té'- Alkmaar razzia's-plaatsgevonden.
-"-■

Voordien wa-

ren Breukelen en Ha arlem aan de beurt. De meeste slachtoffers zijn naar
*rd
.tsland gestuurd. Zo zijn de mannen van Utrecht naar Bocno.lt
.ij
grens
zijn
gevoerd..
Gerw
de mannen uit Dn. Haag 'via Groningen over de
Derhalve; blijft op Uw
Dit .aatste aantal bedraagt ongeveer SOOO.
hoede. Voorkómen is bei
La
en ozon.
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GESTAPO.

Weteringkade 18, handelaar in 2de hands piano's.
'Tel. 77.16.3/. Wanneer men deze firma opbelt,
krijgt men hem meestal zelf aan de telefoon.
Dochter van bovengenoemde. Polizei-Angestellte
Binnenhof 20 ,4e II
Momenteel un het Oostfront.
"
"
Zuster van jan Kopler, «bS-man, en van Hans Kopier,
thans aan het Oostfront.
Zuster van S.K.J. Breitenbach, eveneensaan het

Oostfront.

Prau Hassel

Frau Rosenberg

Werkzaam aan Gestapo kantoor Jac. Mosselstraat 38

Puttkammer

Werkzaam geweest bij Ned. Oost-Compagnie

Mej„ Kuyer
A~ Kruyer
A. Kruyer-Coeman

Wij brengen nogmaals de Gestapo-centra in herinnering: Binnenhof,
Plein 1 en 2b en Flatgebouw Willemspark, zetel van Strassner

'

DE EVACUATIE VAN WALCHEREN.
Wij ontlenen het volgende verslag aan een correspondent over de

toestand op Walcheren.

-Van de ergst overstroomde gebieden wordt de bevolking geëvacueerd.
De Britse marine heeft 18 reddingsboten van Engelse schepen speciaal -voor dit doel overgebracht. Zij worden bemand met plaatselijke schippers., Men maakt echter ook gebruik van sleeoboten en
U.U.CIV.O

Op deze wijze bracht men ongeveer 500 personen pc r dag naar
Middelburg. Zij worden het eerst ondergebracht in een school in
de stad, waar leden van de Engelse vrouwelijke hulpdienst, speciaal in Engeland opgeleid en o.a. Nederlanders en Nederlandse verpleegsters, hen verzorgen, Naar schatting kunnen hier 8000
per
end ai,....
.uden. De slachtoffers ontvangen Spitse rantso.ner- iwen ondervindt te Middelburg grote moeilijkheden door het
niet functionneren van de waterleiding, die stuk geschoten is. Men
bedient zich zoveel mogelijk van regenwater.
Van een algehele ontruiming van Walcheren is echter geen sprake.
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DE STRIJD IN DE ARDENNEN.
De zegsman van D.N.B, verklaarde Woensdagavond: De strijd in de
Ardennen wordt meer en meer een uitputtingsslag. Het D.N.B, heeft
hiermede voor de eerste keer de spijker op de kop geslagen, tevens
blijkt uit deze'woorden, dat slechts plaatselijke successen zijn
behaald, niet het grote verwachte strategische succes, ri.1. de

volkomen ontwrichting van het" front ' in het-Westen.
Een, uitputtingsslag- en ed.ot.PLh. b:Lil-.n.Leo:..,oL] e verrassing IJl
Voii Runstddt/verklaarde 'in en speciale dagorder, 'die voor het
offensief aan dé soldaten werd voorgelezen, dat bij dit offensief voor D. alles op het spel staat. Het offensief is Zaterdag
voor een week begonnen, en heeft dus reeds 11 dagen geduurd. De
D.« beweren 30.000 krijgsgevangenen gemaakt te hebben, zélf verloren zij 'bijna de helft aan gevangenen. Ongetwijfeld is een
diepe wig geslagen, doch geen enkele stad of gebied van belang
is in Do handen geraakt, noch Luik, Namen en Luxemburg, geen

-.- .

enkele primaire toevoerweg is''afgesneden, Wat zij veel hebben bewerkt, dat is, dat de.. Geall. hun offensieven bij Roer, Saar en .-in.de Elzas gestaakt hebben, Het zwaartepunt var de strijd 'is
verplaatst naar de Ardennen; ven D,. .naar. Belgisch gebied. Von
Runstedt beoogde in een frontaanval een "doorstoot, raar Luik,
doch Am. infanterie, ving" do
taukstoot op*'Tegen het einde van
volgde
vorige
de
week
een stoot naar-de Maas tassen Luik en
Namende ook deze werd. .afgeslagen. Vlak voor de Kerstdagen had
een derde stoot plaats.in de richting van-Dinant, . waarbij .de--voorhoede een punt bereikte op 6 km van de Maas, Daarna zijn de
D. voor het ogenblik teruggedreven. -In Luxemburg heeft het Am, "- .
garnizoen in Bastogne één week-.het hoofd geboden a-m-concentrische
D. aanvallen
De troepen werden uit de -lucht van voorraden voerzien. De luchtmacht speelt een grote rol bij de strijd en heeft .
Vein Zaterdagmorgen, tot Maandagavond meer dan. 12,990 vluchten-- o' -g
uitgevoerd, jager en jachtbommenwerpers alleen vernietigden reeds.'
1700 D. vrachtauto'Sc Het gevolg 's, dat do .Do, auto's overdag
niet meer op de wegen verschijnen, hetgeen plaatselijk reeds-.tot
-'': "_ -. -'" .
'gebrek aan voorraden heeft geleid,
.■.:■:■'. ■'' .''.,'
'' '"'
'De Geall, zijn echter nog niet ,tot het offensieS 'overgegaan en
hot zijner, hoof zaak de 'E.-. tahkS.diefoasnvnileiiL- V a Runstedt
e e. -ft r^ede tae e. -dcmplete.tsu 'oogerc. dijn ingebracht. en in totaal
ongeveer 200.000; man., Hoe de operaties zullen verlopen, hangt
al-l-eië overziende', komen- wij tot deze concluaf "van het weer'*'j
D,
zijn
tanks
er. tot nu toe nog niet in geslaagd vitale
sie De
bressen te slaan,.. Demogelijkheid, van een. Geall, overwinning
blijft bestaan, het behalen van die overwinning zal de uiterste
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krachtsinspanning vergen'.

POLITIEK NIEUWS POLITIEK NIEUWS, GRIEKENLAND.
den g :
de helft ven het aante,
landse Zaken en Justitie,
en Buitenhuis e Z

Griekse berglrigade,
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ontbonden worden- In Deorua
Koning gehouden werd.er
in April
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