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DWANGAR

J

BEIDERS BIJ ARNHEM

t werk, dat do Nederlandsche mannen in Duitsche dwangarbeid in
en nabij ..-Arnhem moeten uitvoeren, bestaat uit het aanleggen v.on prikkeldraadversperringen op do Betuweoever van de Rijn en hot maken van
loopgraven en verspre©ringen op de noordelijke stadoever.
Vooral het werk in de weilanden ■**! do Betuwe is iets verschrikkelijks, aangezien dit terrein voortdurend onder Engelsch artillerievuur
de spoorbaan Oosterbeek-Bist bezet.
ligt. -ue Engelschen houden nl.
Aozo is verhoogd on van daaruit bestrijken zij de weilanden tot aan do
rand van Arnhem met hun vuur. Terwijl een deel der mannen mot de draadversperringen 'bozig zijn, springen de granaten boven hun hoofden uiteen.
Vele zenuwen worden op zware proef gesteld. Tijdens do rust worden, do
mannen door gewapende Duitschers bewaakt, zoodat ontvluchten zeer moeilijk is. Hot aanleggen van versterkingswerken geschiedt langs do
Ie Rijnoever on in do straten en pleinen van evnh^m dio in de nabijheid
van de Rijn gelogen zijn. Do vaste verkeersbrug ovor de Rijn bij Arnhem
is vernield. Net als in Mei 1940 ligt do brugboog in de rivier.
Oranje-Bulletin H0.25.
:

ONDERKOMENS VAN DE S.S. BESTOOKT.

Tot de doolon van e^n dezer dagen uitgevoerde vluchten boven ons
land, behoorden ook o.a do onderkomons van S.S.troepen, welko zijn ingericht in do stallen van het Koninklijk Paleis 't Loo to Apeldoorn.
Deze gebouwen worden mot mitraillourvuur bestookt.
Bovendien ondernamen typhoons met raketkanonnon oen aanval op
boys-Inquort's hotel te Apeldoorn.
WAT DE B.N.O. VERKLAPTE.

In zijn radiopraatje van Woensdagavond vertelde Max Blokzijl, dat
te Almelo loden van do ondergronds ohe beweging oon gewapende overval
hebben gedaan op hot bijkantoor van de Nederlandsche Bank
DIE

MUSSERT TOCH!

Mus3ert, die zooals hij beweerde bij oon geallieerde inval in ons

land in het uniform' van do Duitsche, ..ehrmacht zij aan zij met zijn
Duitscho kameraden aan het front zou strijden, bracht oen bezoek aan
Rotterdam en do Zuidhollandsche eilanden, aan het front is hij dus
blijkbaar nog niet geweest i
Naar wij uit betrouwbare bron vernemen, is het dool van deze bezoeken het opsporen van de schuilplaatsen van hoogo N.S.B.functionarissen,
dio sinds ADolle Dinsdag" onvindbaar zijni

EIGEN NIEUWS
In ï.aterland-Noordholland zijn verscheidene burgemeesters onder edoken, ne weigering om spitters aan te wijzen. Bij een paardenvorderin. kocht een boer zijn paard voor honderd guldon Weer vrij. Een kwartier later kwam er eon tweede vorderende mof en dezelfde transactie
ldo zich. .In do Purmer kon men zijn fiets voor boter vrij krijgen.
'én mof had zijn zakken vol met boter!

WAT DE MOFFEN ONS NOG OVERLATEN

Hieronder volgt de bonnonlijst (2e Noodkaart) van 26 Nov.t.m.9 Doe.
280 en 231: 8 rantsoenen brood, 215, 216 en 217: 4 rantsoenen brood,
21, 22 en 23: 3 rantsoenen brood of bloem of 253 gr. kindormeol of voodingssukcr, 218: 2 rantsoenen brood of bloem; 220: 100 gr. Vermicelli of
puddingpoeder; 221: 250 gr.jam of stroop of 125 gr.suiker; 222: 23 rants.
vleesch of kaas, 22;: 100 gr.kaas; 284 2 kg.aardappelen (26/11 - 2/12);
R27: 1 kg. aardappelen ( 26/11 - 2/12); E406-inlegvel: 104- L melk; D406-inlegvel: 10 L taptemelk of 1 kg. melkpoeder; C406-irilegvel; 2 L taptemelk of 0.2 Kg. melkpoeder; 324- 250 gr. boter; R-25,. 250
r. suiker;
versnaperingen.
gr.
volgende
De
do
bonnen is
geldigheidsduur
R 26-150
ven
verlengd: 205- jam of stroop of suiker, 206- 153 gr. versnaperingen;

294-125 ...ram margarine of boter of 100 gr. vet.
Bij deelname aan warme maaltijden uit do Centrale Keukens mesten aldaar
wordon ingeleverd, do bonnon 234-285 of R 27/28 voor aardappelen.

MILITAIRE VERRICHTINGEN
In Limburg wordt het Duitscho crugsohoofd op do westelijke
oever van do Maas steeds meer ingedrukt on or zijn verscheidene plaatsen
bevrijd. Bij Venlo is de brug over do Maas bij Blerik tot op 1 km fconadord. Volgens nog niot bevestigde berichten zou de brug bij Blerik zich
reeds in geallieerde handen bevinden. Er zijn nog geen berichten, dat
Blerik .bevrijd is. Ten Noordwesten van Venlo is de plaats Horst bevrijd.
Do troepen zijn door,Sevenum heengptrok-ken. Bij Roermond is do westelijke oever van de Maasinu geheel van Duitschers gezuiverd. Togen verwo
Duitsche tegenstand in hoeft het Britsche 2e leger ten Oosten van Geilenkirchen zijn opmarschrichting gewijzigd en rukt 'op naar het Noorden.
Hierbij is 25 km Nedorlandsch grondgebied bevrijd.
Aen hot Zuidelijke einde ven het „estelijk front hebben Fransche t mks
zich oen weg gebaand Naar Ztra.itsburg, de hoofdstad von de Elzas-. Ar
vindon in Straatsburg hevige straatgevechten plaats. Do val ven deze
stad k-on elk oogenblik verwacht worden. Hot Westelijk dool van do stad
is reeds in geallieerde handen.
De Pranschen zijn in deze sector in
24 uur 30 km. opgerukt. In de Vogezen is hot Duitscho leger volkomen gedesorganiseerd. In 3 dagen tijd zijn or 3000 gevangenen gemaakt, w.o,
twee generaals. 50.000 probeoren in lichters en bootjes de Oostelijke
Rijnoever te bereiken. Ten Noorden ven Metz is Oberlautorn veroverd.
Het amerikaansche 9e leger staat aan de rand ven de Aeulsche vlakte.
Beischweiler, ton Oosten v.an -schweiler is veroverd. Voorts is een plaats
veroverd 10 km. N.... van Julich. De Duitschers maken hier gebruik van
vliegende bommen en koningstijgertanks.
LUCHTFRONT:
Benzinefabrieken in Gelsenkirchen werden gisteren twecm aal
WESTFRONT:

gebombardeerd.

OOSTFRONT: De haven ven Saloniki is geheel van mijnen en Versperringen
gearriveerd.
Het Joegoslavische gedeelte veen Macedonië is geheel van Duitschers .■ ozuiß
Het Russische communiqué markt melding van hevige gevechten in TsjochoSlowakyebij Osop, hetwelk roods enkele malenXan bezitter heeft gewisseld
gezuiverd. Het eerste convooi is reeds

De

hevige gevechten op het eiland Osel duren voort
VERRE OOSTEN: Tokio voor het eerst bi.i da.slicht vetcmbarde-erd

door vliesß

tuigen, welke van vliegvelden opgestegen waren. De aanval in 1942 ge-schiM
do vanaf vliegdekschepen. Generaal MacArthur meldt van de operaties op
Leythe,'dat do Japansche stollingen bij Limon vernietigd zijn.

■

Verantwoordingen: FV-2 Klaas-1 CJB-1 NM-1 MD-10 GG-1 AG-2,50 Happy
End-5 JA-1 Hsnny-2 Fam.K-2 HE-2 Niks-1 NN-2 Sint-5 Schiet-0,50
J/v-O, 50 PM-1 JO-2 D-0,50 H-3 B-2 R-l MS-1 NL-5 G-2 AZ-2,60
Kicheltje-5,50 Jan-1 B-2,50 agypte-2 A-3 S-2,50 Pam.Z-2 Fitter-2«
Good-1 JA-papier Jan-inkt JA-3 Sprotje-10 V3-3 Heins-2,50 ante
1,25 Siem-1 PM-1 King-1 Sclmrfie-2
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