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LUCHTVAARTCONFERENTIE TE CHICA GO.
Zoet s reeds bekend, leeft de internationale luchtvaartconferentie»
te Chicago gehouden, niet die overeenstemming als resultaat gehad,
die all
an gewonsr werd. Desalniettemin heef'; men op tal van. tech-..sgozind verklaard, zo? o a.
nisch.en eoo.norri.eche pur te i :r
navigatie,
ten aanzien van
weerberjchfceti en prijzen. Een organisatie, waarin el Ie staten eae stem hebben zal ce internat lor. al e lachtva artprobl emer. benaridelen Het presiderend lichaam van deze orsjeursati e zal bestaan.',uit / grote mogendheden en groepen der kleinere.
Nederland bevind. zeel' an. er de: '7 grote. Rusland bad geen vertegenwoordiger naar dea :■'.' ooi-; f erectie gestrurd, maar voor Rusland zal een
plaats onder de } grote ei cc ga Ecu,;., en. worden,. Het hoofddoel der eoa-

ferentie vormde algehele evereeustemmeng over de na -oorlogee "luchtvaartproblemen, Daarbij meest vastgesteld worden, welk deel van h
e gehele aardbol gespangroce luchtvaai tr.et, der e a de oor, ag o
nen zal worden, aar- i-der Tard zou werden toegewezen, Engeland
stelde eer strenge reglementering in dit verband voor, d.r.z. een
bepaling ven lec^r^ aandeed.in dit na-t. Amerika verdedigde de volledige vrijheid Lazake est Luchtverkeer". Beide partijen nebben concessies gedaan
De dmeri.kaante vertegenwoordiging betoogde, dat eer
vliegtuig, dat te Kew'York startte en ria Eeneen naar/Parijs en Rome
vlaog, in die pluat-ser ook passagiers moest kunnen opnemen. Frankrijk
en Engeland waren hiertegen, order, ze betoogden zij, Emerrka c^
overhand zou krijgen,* Amerika zou dar bij het begin reeds over vcldoerd.e materiaal "beschikken terra ;E de'-uitgeputte landen van Europa
vooreest daarover rag ui er; ■zouden runner- be schal». E er.,. Amerika staat
ook uitbreiding' def 'plaatselijke 'concurrentie voor, -zo plaatselijke
en; Men icwam ni.eï, tot overeenlijnen daartoe aanleiding z'óuaë
stemming en jurere.ee trok daarop de gedane concessies in, Nederland"
staar in deze kwestie aar de zr.ide van Amerika. Ee Eoid-re der Nederlandse afvaardiging, Dr Steenbergen, verklaarde, dat geer LUCHT "
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luchtvaartmogendheid het Engelse voorstel ais een economisch gezond
voorstel kar beschouwen. Aan het Amerikaanse voorstel zijn wel nadelen
verbonden voor de piaat sell jie lijnen, maar zij zijn niet te groot in
verband met de andere voordelen, o,a. uitbreiding van het luchtvaarthet.
De Nederlandse delegatie vindt de Amerikaanse voorstellen dan ook te
verkiezen boven de Engelse, aldus Dr, Steenbergen,
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WESTELIJKFRONT. I
zr.jr 5> doelen, in Zuid-■Duitsland gebombardeerd o. a- Roan Innsbruck. ijmoldoe is gisteren dporvliegtuigen van de
E.a.F., aangevallen, waarbij bommen van 6000 kg, op de haven vielen.DeEngelse en Am. fcuohtmachten deden gisteren aanvallen op de I.G.Farbea
fabriek te Ludwig shaven. Het Vde Am. leger Eeeftde Duitse grens overdeßlzas en de Duitse Paltzprovincie bij
schreden tussen het N, deel
het plaatsje Wisserbonrg. De troepen voiruden een bmfisgehoord aan de rivier de Lairtle. Bij Coimar hevige Da it se tegenaanvallen met succes afgeslagen, aan. de fronten bij Duren er. in het Saargebied plaatselijke successen. !ie Bruggen-te Deventer en en Zwolle zijn gebombardeerd, waar trei
ner met racketbommen zijn aangevallen.Op de linker en rechtervleugel van
het 7de Am. leger 8 km. 'vorderingen -in de richting Wissenbourg en Lauterbourg. 6 dorpen bevrijd,J7i£serïbóurg tot op 3 km-, genaderd. Het 3de
Am-, leger heeft bij Saargemuud 3 tegenaanvallen. aggeslagen-, Het 2de,Am,
leger plaatselijke vorderingen-, De Commandant van het 12de Am, leger
leal de mede, dat de ver.; eezen van de vijand 3 tot 5X groter zijn dan die
der Am,
.:.-'- f'
HONGARIJE J-e Eeneen hebbeu op een nieuw punt de Tj-Slow» grens
bereikt- En Bu.da-Pest -warden verscheidene grote gebouwen m
staat van. verdediging gebracht E
VERRE OOSTEN.
aantallen van deAm op Mindero.. De Japs waren zeer
.ca de aegehstand is'gebreken. 222 Jap,, vliegtuigei
in dr lucht er EE er de grond, vernield.
POLITIEK NIEUWS. EE'.t de binnen gekomen berichten blijkt, dat men Hn Gr: e
Men is van plan een
kond and nog steeds cenferrerd,,
Regentschap si-sad onder, leiding van de Aartsbisschop van Athene samen te
stellen. De Aarfcsb.lascop is in Griekenland zeer gezien... He gevechten
gisteren hamen solas Spitfires en tanks
breidden zich geregeld rit,aan. de strijd vloek. Gen. Skoby heeft een boodschap van de Lemder der E-lastroepen ontvangen:. Ee tekst aal later bekend woeden gemaaktALGEMEEN. De Eed.r Eegerings Persdienst deelt mede, dat in de komende de
gen.de aanvallen op de Duitse Hoofdkwartieren van'het Legei
en de Sicherre.it sdi oust zullen worden voortgezet, In het Engelse Lager
huis zijn gisteren cc debatten over ds Poolse kwestie geopend.Red. vrijwilligers uit Bevrijd Gebied deen dienst ir Bezet Duitsland order Am,
bevel» Zij hébben de Politiediensten der Am., overgenomen.De Engelse _en
Am. Legers hehden reeds 5000 tor voedsel aan de bevolking van Bevrijd
Gebied afgestaan. In December s'al 3*200 ton beschikbaar zijn. terwijl
de up de Duitsers buit1800 bon voedsel ir reserve 'gehouden, wordt-Vaa
'
10,000.000 sigaretten.
gemaakte goederen ir Eed, aijh
'- ■-,
V.COCOOÜ sigaren en Es tori tabak ran de Eed. bevolking afgestaan.
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Henri Bik
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Mej. Breitenbadh

Weteringkade 18, handelaar in 2de hands piano's.
Tel, 77 IE 3'/, Wanneei men deze firma opbelt,
krijgt men hem meestal zelf aan de telefoon»
Dochter van bovengenoemde. Polizei-Angestellto
Binnenhof 20 ,4e II
Momenteel aar het Oostfront,
--ujjer van Jan Kopler, SS-man, en van Hans Kopier,
thans aan het Oostfront.
Zuster van S.K.J. Breitenbach, eveneens aan het
Oostfront,

Fraulein kosel

Frau Hassel

Erau Rosenberg
Mej. Kuyer
A Kruyer

Werkzaam aan Gestapo kantoor Jac. Mosselstraat 38

.

A. Kruyer--Coeman

Puttkammer

Werkzaam geweest bij

Oost-Compagnie

Ned,

Wij brengen nogmaals de Gestapo-centra in herinnering: Binnenhof,
Plein 1 en 2b en Flatgebouw Will emsoark. 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 o Men maakt echter ook gebruik van sleepboten en

"ducks".

Op deze wijze bracht men ongorreer ;f<
-.onen _■: 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 ra r Nederlanders en Nederlandse verpleegsters, hen verzorger Na r scbrttirjg ku_mon hier 8000
; vinden, Ee olachtoffers ontvangen britse rant-so 'nen. ken ondervindt te Middelburg grote moeilijkheden do or 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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NEDERLANDER ONTHOUDT*

SPRBKEEis Z I L
Z

W

IJ

GEN

is

VE R

G

O

TJ 3

1

Es

-

DE STRIJD IN DE ARDENNEN.
■

t meer e
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blijkt uit
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igavond» Ec strijd

verwachte strategische succes,

behaald, ni

in

de

uitputtingsslag. Het D.N.B, heeft
op 3
geslagen, tevors
slechts plaatselijke successen zijn
n,l.

de

volkomen ontwrichting var. het front ir bet Westen,
Eer. uitputtj
i verrassing \\\
..
.
Lagorder, die /oor het
i
offensief aan de soldaten werd voorgelegen; dat bij dit offen»
f voor TE alles op het spe] staat-. Eet offensief is Zaterdag
voor een week begonnen er :a. : e dus r .-eae 11 dagen geduurd. De
D, beweren 30,000 krijgsgevangenen gemaakt te hebben,, zélf verloren sir bijna dj helft aan : fangenen. Ongetwijfeld is een
b. geen enkele stad of gebied, vau behang
diepe wig geslagen,
is in Do handen geraakt-, noch Luik, Namen en Luxemburg, geen
kele primaire toovoerweg is afgesneden, Wat zij wel hebben be/ Roer, Saar en
werkt, dat es, dat de GeaJ L, hun off e l£
in de El cas gestaakt hebben* Eet zwaartepunt van de strijd Is
verplaatst naar de Ardennen, van E- naar, Belgischgebied. Von
Runstedt beoogde ir een froni
1 een doorstoor raar Luik,
op s Tegen art einde aan
deze
tankstoot
ving
doch Am. infanterie
we.il;
aas tassen Luik en
de vorige
volgde een stoot naar
erstdègön E
Vlak
voor
Nameng ook deze werd afgeslagen,
eer. derde scoot plaats.in de richting var- Dinant, waarbij de
voorhoede een punt bereikte or 6 km ven de Mans,- Daarna zijn
ruggedreven. la. Luxemburg heeft het- AmD. voor Eet Oj
garnizoen in Bastogne den reek het hoofd geboden aan concentrische
i uit de lucht van voorraden voorD, aanvallen
Ee troepen w
re, grote rol bij dj strijd en heeft
zien,
Ee luchtmacht sp
van Zaterdagmorgen tot Maandagavond maai ear 12.9©0 vluchten
.werpers alleen verrietigden reeds
uitgevoerd; jager en
1700 Er vrachtauto's. Het gevolg is, dat de D. ante's overdag
niet meer cc de wegen verschijnen; hetgeen plaatselijk reeds te
gebrek aan voorraden heeft geleid
De-Gerj.ll.. zijn echter nog niet tot het offensief overgegaan en
Von Runstedt
h-?t zijnifc hoofzaels de D< tank* d-'
,
totaal
f
..-"e r
'e "
itiSbracht en inhangt
re ;
"
verlopen,
zullen
ongeveer 300.000 man. Hoe de operaties
af van het weer. Dit alles overziende komen rij tot deze conclusies De De tanks zijn er tot nu toe neg niet in geslaagd vitale
bressen te slaan. De mogelijkheid van een Geallo overwinning
blijft bestaan, het behalen van die overwinning zal de uiterste
krachtsinspanning vergen■
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POLITIEK NIEUWS. GRIEKENLAND. De ELAS heeft de volgende voorwaar-

f e linkse partijen moeten </;? tor
3 hebben, Ee nrai, ',ers, van Binnende waarnemende Ministers van Oorlog
De
oe linker parti \ komen
moeten
groepen
;ionale Garde en andere
roet eer volksstemming voor ac
.11 "ear algemene verkiezingen.
i

de helft van het

ai

■

landse Zaken en Justitie,

en Buiten! arise Zak Griekse bergbrigade, :
ontbonden worden= Ii
Koning gehouden worden, i
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