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UITGEGEVEN DOOR SAMENWERKING VAN DE ONDERGRONDSCHE PERS
Een Telegram van Roosevelt. President Roosevelt heeft
een
gezonden aann H. M. de Koningin. Hij verklaarde hierin dat Nederland spoedig geheel bevrijd zal zijn en sprak zijn afkeuring uit over de door de
Duitschers in Nederland aangerichte verwoesting welke, naar hij zijde, met
opzet en groote barbaarschheid werd uitgevoerd.
Engeland en onze annexatie.
Men zal zich herinneren, dat de Nederlandsche
premier, Professor Gerbrandy en de Minister van Buitenlandsche Zaken, Mr.
van Kleffens, eenige weken geleden te Londen op een persconferentie een beschrijving hebben gegeven van de moedwillige schade die door de Duitschers
in Nederland is aangericht. Tevens werd toen gezegd, dat de Nederlandsche
regeering voornemens is, daarvoor schadeloosstelling te eischen in den vorm van
afstand of anderszins van aangrenzend Duitsch grondgebied.
De waarnemende Engelsche eerste Minister, Attlee, heeft nu in het Lagerhuis
telegram

gisterenavond

medegedeeld, dat hij van de Nederlandsche Regeering de officleele mededeeling
heeft ontvangen, dat Nederland zich het recht voorbehoud als schadeloosstelling
voor de aangerichte verwoesting een geschikt deel van Pruisen op te eischen,
dat zal moeten worden afgestaan of blijvend of tijdelijk binnen de Nederlandsche
economische sfeer zal moeten worden gebracht. De Britsche Regeering, aldus
Attlee, zal elke eisch tot territoriale compensatie ten koste van Duitschland, die
de Nederlandsche Regeering mocht doen gelden, energiek steunen.
Deze mededeeling werd door het Lagerhuis met levendige teekenen van in-

stemming begroet.
Rede van Churchill. Churchill heeft op de jaarlijksche lunch die door de
Burgemeester van Londen aan de Britsche Regeering is aangeboden, een rede

gehouden, waarin hij o.a. het volgende zeide:
De gebeurtenissen van 1943 stellen die van 1944 geheel in den schaduw.
Rome, Athene, Parijs, Brussel en Belgrado werden bevrijd. Door eigen krachtsontplooing hebben deze steden bijgedragen tot hun bevrijding van het Duitsche
juk. Alle vasallenstaten van Hitler hebben zich nu tegen hem gekeerd. Deze
staten zijn slaven geweest. Zij Hadden tot nu toe tegen hun eigen belangen in
gehandeld, dikwijls zelfs tegen hun wil. Thans kunnen zij vergelding eischen.
Zij hebben het zelfde recht op vergelding als de vrije landen, die sedert het
begin van den oorlog in den strijd staan.
In het Oosten en het Westen siaan de geallieerde troepen op Duitsch gebied.
Het U-boOtengevaar is op het oogenblik zoo goed als geweken. Uit de lucht
komt een onophoudelijke regen van bommen op Duitschland neer.
Dit onheil dat thans Duitschland treft is door Engeland nog niet voor een
tiende deel ondervonden! De hoop is gerechtvaardigd, dat in 1945 de overwinning
zal worden behaald en Europa de vrede deelachtig zal worden.
De overwinning in Normandie is beslissend geweest en zij is ten volle uitgebuit. Maar eens moest het oogenblik komen, dat de achtervolgers hun toevoersysteem weer moesten opbouwen en dat de achtervolgden hun eigen opslagplaatsen en aanvoerbases zouden bereiken. Aldus moest noodzakelijkerwijze een
pauze intreden.
Gedurende de laatste maanden werd in de eerste plaats aandacht gegeven aan
de aanvoer van de voorraden en het inrichten van de havens.
De operaties in Italië , welke de weg tot de Povlakte geopend hebben en in
Nederland, waar de Scheldemond geopend werd, zoodat de Schelde spoedig ter
beschikking van het Noordelijke leger zal staan, hebben groote verliezen medegebracht. Maar zij zijn slechts een voorspel van de groote operaties van de
komende maanden.
Wij staan op den drempel van Duitschland en het zal de volle energie van
de drie groote geallieerden kosten om de wanhopige weerstand te verpletteren,
die wij moeten verwachten van de doodelijk gewonde en naar eigen hol teruggeslagen vijand.
Wij hebben de plicht het noodige voor te bereiden voor de overgang van de
oorlogs- naar de vredestoestand, sociale verbeteringen voor te bereiden en de
oorlog tegen Japan te voeren, maar niets mag in den weg staan voor de te
behalen definitieve overwinning.
Het is hoog tijd dat weer een bespreking tusschen de leiders der drie groote
mogendheden plaats zal vinden.. Door de, uitslag der verkiezingen in Amerika
zijn de vooruitzichten voor een dergelijke conferentie weer vergroot. Met groote
instemming heb ik kennis genomen van de verkiezing van Roosevelt en ik wil
niet nalaten de sportieve houding van Dewey te noemen. Engeland telt onder
de twee Amerikaansche partijen vele vrienden.

Het schijnt bijna zeker, dat ook wij in Engeland in 1945 onze verkiezingen
zullen houden. Deze zullen door alle partijen met groot enthousiasme en met
alle krachten worden gevoerd, zonder echter aan de onderlinge vriendschap en
broedeischap afbreuk te doen.
Uit alles blijkt weer het vele dat de democraten voor heeft op het nationaalsocialisme en Amerika mag wel gelden als het groote voorbeeld van datgene
waartoe een democratie in staat is.
Het stemt mij tot groote vreugde, dat mijn vriendschappelijke samenwerking
met Roosevelt zal kunnen voortduren en ik wil niet nalaten nog in het bijzonder
de groote eenstemmigheid te vermelden die tusschen Engeland en Amerika
gedurende de geheele oorlog heeft bestaan.
Duitsch Barbarisme door Radio Oranje.
Over Heusden wordt medegedeeld, dat de Duitschers bij het verlaten van het
stadje, het stadhuis in de lucht hebben doen vliegen, ofschoon zij wisten dat 100
menschen in de kelders hun toevlunht hadden gezocht. Hiervan hebben 120 het
leven verloren. De Duitschers verhinderden het reddingswerk door middel van
mitrailleurs. Er was zulk een ruïne aangericht, dat tot dusver nog slechts 44
lijken geborgen konden worden.
Dwangarbeiders bij Arnhem. Het werd dat de Nederlandsche mannen in
Duitsche dwangarbeid in en nabij Arnhem moeten uitvoeren, bestaat uit het
aanleggen van prikkeldraadversperringen op de Ettuwecever van de Rijn en het
maken van loopgraven en versperringen op de noordelijke stadsoever. Vooral
het werk in de weilanden in de Betuwe is iets verschrikkelijks, aangezien dit
terrein voortdurend onder Engelsen artillerievuur ligt.
De Engelschen houden n.l. de spoorbaan Oosterbeck-Elst bezet. Deze is verhoogd erf van daaruit bestrijken zij de wijlanden tot aan de rand van Arnhem
met 'hun vuur. Terwijl mannen uit Zeist met de draadversperringen bezig zijn,
springen de granaten boven hun hoofden uiteen. Vele zenuwen worden op
zware proef gesteld. Tijdens de rust worden de mannen door gewapende
Duitschers bewaakt, zoodat ontvluchten zeer moeilijk is.
Het aanleggen, van versterkingswerken geschiedt langs de geheele Rijnoever
en in de straten en op de pleinen van Arnhem die in de nabijheid van de Rijn
gelegen zijn. De vaste verkeersbrug over de Rijn bij Arnhem is vernield. Net als
in Mei 1940 ligt de brugboog in de rivier.
Textielroof. Volgens een bericht uit Den Haag zijn de Duitschers na de
vorderingen van textiel bij burgers, er thans toe overgegaan ook bij winkeliers
en opslagplaatsen alle textielgoederen, voorzoover nog aanwezig, in beslag te nemen.
Winkeliers en handelaren hebben de plicht hun voorraden zooveel mogelijk
te verbergen of vroegtijdig onder het volk te brengen.
HOOFDZAKEN VAN HET NIEUWS.
NEDERLAND Poolsche troepen hebben onder Canadeesch opperbevel het

gebied ten Zuiden van de Moerdijk volkomen gezuiverd en het laatste Duitsche

bruggenhoofd veroverd. Er zijn 350 krijgsgevangenen binnengebracht.
Op Walcheren is a'le Duitsche tegenstand ten einde.
Niettegenstaande het slechte weer, voerde de tactische luchtmacht Donderdag
360 vluchten uit, 48 spoorwegverbindingen werden verbroken, 2 machines
gingen verloren.
VERDER IN HET WESTEN Het Derde Amerikaansche leger heeft zijn

aanvallen in Frankrijk uitgebreid tot een front van 80 KM., van de Luxemburgsche grens tot aan het Rijn-Mamekanaal ten Z.O. van Nancy. Het is 8 KM.
opgeschoten, waarbij 12 kleine steden en dorpen werden veroverd. Op dit deel
van het front werden meer dan 1000 Duitsche krijgsgevangenen binnengebracht.

Ten Noorden van Metz is de linkervleugel van de Amerikanen de Moezel
weer op twee plaatsen overgestoken. De infanterie is doorgedrongen tot in de
buurt van Delme, op den weg Metz-Strassburg. De operaties werden door 2000
vliegtuigen gesteund. De centra achter de frontlinie te Safcrbrücken en het gebied
tusschen Stuttgart en Giessen werden gebombardeerd. Er was geen tegenstand

van de Duitsche luchtmacht.
Het Roergebied is door Engelsche bommenwerpers en jagers aangevallen.
De Duitsche duikbootvloot heeft gedurende de maand October minder aanvallen gedaan dan ooit tevoren.
HET OOSTEN. De Russen rukken in Hongarije aan het noordelijk deel van

het front steeds verder op. Zij zijn hier op meerdere plaatsen de Theiss overgestoken, ruim 100 KM. van het hoofdfront buiten Budapest.
HET ZUIDEN. Het achtste Engelsche leger in Italië is tot een offensief overgegaan. De Duitschers boden hevigen tegenstand, doch desniettemin werd Forli
veroverd. Meer naar het Westen hebben de Poolsche troepen bij de rivier
de Motone belangrijke vorderingen gemaakt,
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Bulletin No. 25
Een telegram van Roosevelt
Pres. Roosevelt heeft gisterenavond een telegram
gezonden aan H.M. de Koningin. Hij verklaarde
hierin dat Nederland spoedig geheel bevrijd zal zijn
en sprak zijn afkeuring uit over de door de Duitschers in Nederland aangerichte verwoesting welke,
naar hij zeide, met opzet en groote barbaarschheid
werd uitgevoerd.

Engeland en onze annexatie.
Men zal zich herinneren, dat de Nederl. premier,
prof. Gerbrandy en de Min. van Buitenl. zaken,
Mr. van Kleffens, eenige weken geleden te Londen
op een persconf. een beschrijving hebben gegeven
van de moedwillige schade die door deDuitschers
in Nederland is aangericht. Tevens werd toen gezegd, dat de Ned- regering voornemens is, daarvoor
schadeloosstelling te eischen in den vorm van afstand
of anderszins van aangrenzendDuitsch grondgebied.
De waarnemende Engelsche eerste Min , Attlee,
heeft nu in het Lagerhuis medegedeeld, dat hij van
de Ned.

reg. de officieele mededeeling heeft ontdat Ned. zich het recht voorbehoud als
schadeloosstelling voor de aangerichte verwoesting
een geschikt aangrenzend deel van Pruisen op te
eischen, dat zal moeten worden afgestaan of blijvend
of tijdelijk binnen de Ned econ. sfeer zal moeten
worden gebracht. De Brilsche regeering, aldus Attlee,
zal elke eisch tot territoriale compensatie ten koste
van Duitschland, die de Nederl. reg. mocht doen
gelden, energiek steunen.
Deze mededeling werd door het Lagerhuis met
levendige teekenen van instemming begroet.
vangen,

Rede van Churchill.
Churchill heeft op de jaarlijksche lunch die door
den burgemeester van Londen aan de Britsche Regeering is aangeboden, een rede gehouden waarin
hij o.a. het volgende zei : De gebeurtenissen van
1944 stellen die vnn 1943 geheel in de schaduw.
Rome, Athene, Parijs, Brussel en Belgrado werden
bevrijd- Door eigen krachtsontplooiing hebben deze
steden bijgedragen tot hun bevrijding van het Duit-

schen juk. Alle vasallenstaten hebben zich nu tegen
hem gekeerd. Deze staten zijn slaven geweest. Zij
hadden tot nu toe tegen hun eigen belangen in
behandeld, dikwijls zelfs tegen hun wil. Thans
kunnen ze vergelding eischen. Zij hebben het zelfde
recht op vergelding als de vrije landen, die sedert
het begin vaii den oorlog in den strijd staan. In
het Oosten en het Westen staan de eerste geallieerde troepen op Duitsch gebied. Het U-booten
gevaar is op het ogenblik zoo goed als geweken.
Uit de lucht komt een onophoudelijke regen van
bommen op Duitschland neer, Dit onheil dat thans
Duitschland treft is door Engeland nog niet voor
een tiende deel ondervonden. De hoop is gerechtvaardigd, dat in 1945 de overwinning zal worden
behaald en Europa de vrede deelachtig zalworden.
De overwinning in Normandie is beslissend geweest
en zij is ten volle uitgebuit. Maar eens moest het
oogenblik komen, dat de achtervolgers hun toevoersysteem wesr moesten opbouwen en dat de achtervolgden hun eigen opslagplaatsen en aanvoerbases
zouden bereiken. Aldus moest noodzakelijkerwijze
een pauze intreden.
Gedurende de laatste maanden werd in de eerste
plaats aandacht gegeven aan de aanvoer van de
voorraden en het inrichten van de havens.
De operaties in Italie, welke de weg tot de Povlakte geopend hebben en in Nederland, waar de
Scheldemond geopend werd, zoodat de Schelde
spoedig ter beschikking van het Noordelijke leger
zal staan, hebben groote verliezen medegebracht.
Maar zij zijn slechts een voorspel van de groote
operaties van de komende maanden.
Wij slaan op den drempel van Duitschland en het
zal de volle energie van de diie groote geallieerden
kosten om de wanhopige weerstand te verpletteren,
die wij moeten verwachten van de doodelijk gewonde en naar zijn eigen hol teruggeslagen vijand.
Wij hebben de plicht het noodige voor Ie bereiden
voor de overgang van de oorlogs- naar de vredestoestand, soc. verbeteringen voor te bereiden en de
tegen Japan te voeren, maar niets mag in
weg staan voor de te behalen defin. overwinning.

oorlog
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Het is hoog tijd dat weer een bespreking tusschen
de leiders der drie groote mogendheden plaals zal

vinden. Door de uitslag der verkiezingen in Amerika
zijn de vooruitzichten voor een dergelijke conferentie
weer vergroot. Met groote instemming heb ik kennis
genomen van de verkiezing van Roosevelt en ik wil
niet nalaten de sportieve houding van Dewey te
noemen. Engeland telt onder de twee Amerikaansche
partijen vele vrienden.
Het schijnt bijna zeker, dat ook wij in Engeland
in 1945 onze verkiezingen zullen houden. Deze
zullen door alle partijen met groot enthousiasme
en met alle krachten worden gevoerd, zonder echter
aan de onderlinge vriendschap en broederschap afbreuk te doen.
Uit alles blijkt weer het vele dat de democratie voor
heeft op het nationaal-socialisme en Amerika mag
wel gelden als het groote voorbeeld van datgene
waartoe een democratie in staat is.
Het stemt mij tot groote vreugde, dat mijn vriendschappelijke samenwerking met Roosevelt zal kunnen
voortduren en ik wil niet nalaten nog in het bijzonder
de groote eenstemmigheid te vermelden die tusschen
Engeland en Amerika gedurende de geheele oorlog
heeft bestaan.

Duitsch barbarisme.
Uver Heusden wordt

door Radio Oranje medege-

deeld, dat de Duitschers bij het verlaten van het
stadje, het stadhuis in de lucht hebben doen vliegen,
ofschoon zij wisten dat 180 menschen in de kelders
hun toevlucht hadden gezocht. Hiervan hebben 170
het leven verloren. De Duitschers verhinderden het
reddingswerk door middel van mitrailleurs. Er was
zulk een ruine aangericht, dat tot dusver nog slechts
44 lijken geborgen konden worden.
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Hoofdzaken van het Nieuws.
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Canadeesch opperbevel het gebied ten Zuiden

van

de Moerdijk volkomen gezuiverd en het laatste
Duitsche bruggehoofd veroverd. Er zijn 350 krijgsgevangenen binnengebracht. Op Walcheren is alieDuitsche tegenstand ten einde. Niettegenstaande
het slechte weer, voerde de tactische luchtmacht
Donderdag 360 vluchten uit,4B spoorwegverbindingen
werden verbroken. 2 machines gingen verloren.
VERDER IN HET WESTEN. Het Derde Amerikaansche leger heeft zijn aanvallen in rrankrijk
uitgebreid tot een front van 8U km. van de Luxem-

burgsche grens tot aan het Rijn-Mamekanaal ten
Z.O. van Nancy. Het is 8 km. opgeschoten, waarbij 12 kleine steden en dorpen werden veroverd.
Op dit deel van het front werden meer dan 1000
Duitsche krijgsgevangenen binnengebracht.
Ten Noorden van Metz is de linkervleugel van de
Amerikanen de Moezel weer op twee plaatsen overgestoken De infanterie is doorgedrongen tot in de
buurt van Delme, op den weg Metz-Strassburg. De
operaties werden door 2COO vliegtuigen gesteund.
De centra achter de frontlinies te Saarbrücken en
het geLied tusschen Stuttgart en Diesen werden
gebombardeerd. Er was geen tegenstand van de
Duitsche luchtmacht. Het roergebied is door Engelsche jagers en bommenwerpers aangevallen.
De Duitsche duikbootvloot heeft gedurende de maand
October minder aanvallen gedaan dan ooit tevoren.
HET OOSTEN. De Russchen rukken in Hong.
aan het noordelijk deel van het front steeds verder

op. Zij zijn hierop meerdere plaatsen de Theiss
overgestoken, ruim 100 K.M. van het hoofdfront

buiten Budapest.
HET ZUIDEN Het achtste Engelsche leger in
Italie is

tot

een

oflensief

overgegaan-
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boden hevige tegenstand, doch desniettemin werd
Forli veroverd. Meer naar het Wesfen hebben de
Poolsche troepen bij de rivier de Montone belangrijke vorderingen gemaakt-

dwang-

arbeid in en nabij Arnhem moeten uitvoeren, bestaat
het aanleggen van prikkeldraadversperringen op
.de Betuweoever van de Rijn en het maken van loopgraven en versperringen op de noordelijke stadsoever. Vooral het werk in de weilanden in de Betuwe is iets verschrikkelijks, aangezien dit terrein
voortdurend onder Engelsch artillerievuur ligt. De
Engelschen houden ni. de spoorbaan Oosterbeek-Elst
bezet. Deze is verhoogd en van daaruit bestrijken
zij de weilanden tot aan de rand van Arnhem met
hun vuur. Terwijl mannen tiit Zeist met de draadversperringen bezig zijn. springen de granaten boven
hun hoofden uiteen. Vele zenuwen worden op zware
proef gesteld. Tijdens de rust worden de mannen
door gewaperde Duitschers bewaakt, zoodat ontvluchten zeer moeilijk is. Het aanleggen van versterkingswerken geschiedt langs de geheele Rijnoever en in de straten en pleinen van Arnhem die
in de nabijheid van de Rijn gelegen zijn. De vaste
veikeersbrug over de Rijn bij Arnhem is vernield.
Net als in Mei 1940 ligt de brugboog in de rivier.
uit

Textielroof.
Volgens een bericht uit Den Haag zijn de Duitschers na de vorderingen van textiel bij de burgers,
er thans toe overgegaan ook bij winkeliers er opslagplaatsen alle textielgoederen, voorzoover nog aanwezig, in beslag te nemen.

Winkeliers en handelaren hebben de plicht hun
voorraden zooveel mogelijk te verbergen of vroegtijdig onder het volk te brengen.

IN HET VERRE OOSTEN. Op Leyte hebben
de Amerikanen meer dan 35.000 Japanners onschadelijk gemaakt.

Laatste Nieuws.
Telegrafische gelukwenschen van HM. de Koningin
aan den President van den Opperste Raad van de
Unie der sowjet Repuhliken Kalinin, ter gelegenheid van den 2/sten verjaardag der oprichting

Nederlandsche Aankoop-Commissie te New York
plaatst orders voor pompinstallaties. Diesel-motoren,
Electrische Centrales, afwateringsbuizen, enz. voor
een bedrag van 12 millloen dollar.
Algemeene rust aan het Nederlandsche Front.
Amerikaansche voirhoeden zijn ten N. van Metz
de Duitsche grens (Saargebied) tot op 4 km- genaderd. Metz wordt van het Noorden en het Zuiden
met omsingeling bedreigd.
800 zware bommenwerpers begeleid door 600 jagers
bombardeerden Vrijdag doelen in en bij Keulen en
Frankfurt.
Russische en Joegoslavische troepen hebben de
Donau bij de Joegosl -Hongaa'sche grens over een
breed front overgestoken en rukken ten Westen van
de Donau op naar de Hongaarsche stad Pees.
Ten NO. van Budapest hebhen Russische troepen
de belangrijke spoorweg van Budapest naar Miskolcz afgesneden.
Vliegendereuzenforten de den een aanval op Nanking.
Bij Leyte werden drie Japansche troepentransportschep'en en zeven escorteerende torpedojagers tot
zinken gebracht.
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Presiaent Roosevelt heeft gisteravond een

aan H.M. de Koningin. Hij verklaarde hierin dat Nederland spoeaig geheel bevrijd zal zijn en sprak zijn afkeuring ait over de
c.oor ac Duitschers in Nederland aangerichte verwoesting, welke, naar hjj
zeide, niet opzet en groote barbaarschheid werd uitgevoerd.
-o-o-o-oENGELAND EN ONZE ANNEXATIE.
ie eerste minister,
De waarnemende V
Attlee, heeft nu in het lagerhuis medegedeeld u
nij van de Nederlandsche
Regeering de officieele mededeeling heeft
\ agèn, dat Nederland zien
het recht voorbehoudt als schadeloosstelling voor de aangerichte verwoesting een geschikt aangrenzend deel van Pruisen op te eischen, dat zal
moeten worden afgestaan of blijvend of tijdelijk binnen de Nederlandsche
economische sfeer zal moeten worden gebracht. De Britsche 'Regeering,
aldus Attlee, zal elice eisch tot territoriale compensatie ten koste van
Duitschland, die de Nederlandsche Regeering mocht doen gelden, energiek
£.te . . .en.
Deze mededeeling werd door'het Lagerhuis met levendige teekenen
vah instemming begroet.
telegram gebonden

BEDS VAN CHURCHILL.
Churchill heeft op de jaarlijksche lunch, die door
een burgemeester van Londen aan de Britsche Regeering is aangeooaen, een
rede gehouden waarin hij o. a. het volgende ' zei :
De ge eurtenissen van 1944 stellen die van 1943 geheel in de schaduw,
Rome, Athene, Parijs, Brussel en Belgrado werden bevrijd. Door eigen krachts
ontpooing hebben deze steden bügedragen tot hun bevrijding. Alle vasallenstaten van Hitler hebben zich nu tegen bern geteerd. Deze staten zijn slaven
geweest Zij hadden tot nu toe tegen hun eigen belangen in gehandeld, dik-3 zelfs tegen nun wil. Thans kunnen zij vergelding eischen. Zij hebben
hetze'fde recht op vergelding als de landen, die sedert het begin van een
oorlog in den krijg staan.
In het Oosten en het V/es ten staan de eerste
is zoo goed
geallieerde troepen op Duitsch gebied. Het U-booten-gevaar
als geweiE n. Uit de luent komt een onophoudelijke regen van bommen op
Duitschland neer. Dit onheil, datr thans Duitschland treft, is door Engeland nog niet voor een tiende ondervonden.- De hoop is gerechtvaardigd,
dat in 1945 de overwinning zal worden behaald en Europa de vrede zal
dee' achtig worden.De. overwinning in Normandie is beslissend geweest
en zij is ten volle uitgebuit. Maar eens moest het oogenblik komen, dat
de achtervolgers hun toevoersysteem weer moesten opbouwen en dat de achtervolgden hun eigen opslagplaatsen en aanvoerbases zouden bereiken. Aldus moest noodzakelijkerwijs een pauze intreden.
Gedurende de laatste maanden werd in de eerste plaats aandacht gegeven
aan de aanvoer van voorraden en. de inrichting van havens.
De operaties
Nederland,
hebben
en
in
geopend
in Italie, welke de weg tot de Povlakte
vaar de ücheldemond geopend werd, zoodat de Schelde spoedig ter beschik-king van het Noordelijke" leger zal staan, hebben groote verliezen meegebracht, Maar aüj z;'n slechts een. voorspel van de operaties van de kouicnceV/ij staan op de drempel van Duitschland en het zal de volle
Gia-anden.
energie van de drie groote Geallieerden kosten om d.p>. wanhopige wpprstprid
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e wij moeten verwachten van de doodeiijk gewonde en naar
zijn eigen hol teruggeslagen vijand. Wij hebben de plicht, het noodige voor
te bereiden voor de overgang van oorlogs- naar vredes-toestand,sociale verbeteringen voor te bereiden en de oorlog tegen Japan te voeren,- maar niets
mag in de weg staan voor de te behalen definitieve overwinning.
Het is hoog tijd dat weer een bespreking plaats vindt tusschen de leiders der drie groote mogendheden. Door de uitslag der verkiezingen in
Amerika zijn de vooruitzichten voox* een dergelijke conferentie weer vergroot.
Met groote instemming heb ik kennis genomen van de arkiezing van Roosevelt, en ik wil niet nalaten de sportieve houding van Dewey te noemen.
Engeland telt onder de twee Amerikaansche partijen vele vrienden.- Het
schijnt bijna zeker, dat ook wij in Engeland in 194S onze verkiezingen zullen
nouden. Deze zullen door alle partijen met groot enthousiasme en met alle
krachten -orden gevoerd, zonder echter aan de onderlinge vriendschap en. M
te verpletteren,

dn

1

broederschap afbreuk te doen.
Uit alles blijkt, weer het vele dat de democratie voor heeft op het nationaal-social isme£ Amerika mag wel gelden als voorbeeld van datgene waartoe een democratie in staat is.Het" stemt mij tot groote vreugde, dat mijn
vriendschappelijke samenwerking met Roosevelt zal kunnen voortduren en :ik
wil niet nalaten in het bijzonder de groote. eenstemmig .aid te vermelden die
tusschen Engeland en Amerika de geheele oorlog' heeft bestaan.

DUITSCH BARBARISME. Over Heusden wordt medegedeeld door Radio Oranje»dat
de Duitschers bij het verlaten van het stadje het stadhuls in de lucht hebben doen vliegen, ofschoon zii wisten dat 180 menschen in de kelders hun
toevlucht hadden gezocht. Hiervan hebben 120 het leven verloren. De Duitschers verhinderden het reddingswerk,door mitrailleurs !Er was zulk een
ruïne aangericht, dat tot dusver slechts 44 lijken geborgen konden worden»
onder Canadeesch
opperbevel hebben het gebied ten Z.van de Moerdijk volkomen gezuiverd en
het laatste Duitsche bruggehoofd veroverd. 350 krijgsgevangenen. Op Walcheren is de laatste duitsche tegenstand ten einde.
Verder in het Westen heeft het 3e Amerikaansche leger zijn -aanvallen in .
Pr ankrijk uitgeoreid tot een front vanBo km,van de Luxemburgs che grens
tot het Rijn-Mamekanaal ten Z o
Nancy. Het is 8 km opgeschoten; op dit
werden
meer
dan
deel van het front
1000 Duitsche krijgsgevangenen binnengebracht. -Ten N-van Metz is de linkervleugel van de Amerikanen de Moesel
weer op 2 plaatsen overgestoken. De infanterie is doorgedrongen tot in
de buurt van Delme, op den weg Metz-Strassburg. De operaties werden door
2000 vliegtuigen gesteund. Er was geen tegenstand van de Duitsche luchtDe duitsche duikbootvloot heeft in October minder aanvallen gemacht.
daan dan ooit tevoren.
Het Oosten. De Russen rukken in Hongarije aan het noordelijk deel van het
front steeds op. Zij zijn hier op meerdere plaatsen de Theiss overgestoken,
ruim 100 km. van het hoofdfront buiten Budapest.
Het Zuiden. Het achtste leger in Italië is tot een offensief overgegaan,
en heeft Porlai veroverd. Meer naar het Westen hebben Poolsche troepen bij
de rivier Montone belangrüke vorderingen gemaakt.
Verre Oosten Op Leyte zijn meer dan 35 000 Japanners onschadelijk gemaakt
LAATSTE BERICHTEN (Vanmorgen 9 u.) Telegrafische gelukwenschen van H.M.d
Koningin aan President Kalinin, bij de 27e verjaardag van de Ü„S„S<,R.
Nederlandsche aankoop-commissie te New-York plaatst orders voor pomp-installaties, dieselmotoren, electr. centrales f enz, voor 12 millioen dollar.
Algemeene rust aan het Nederlandsche front.- Am.voorhoede te N.van Metz de
Duitsche grens tot 4 km genaderd. Metz met omsingeling bedreigd.- 800 Am,
zware bommenwerpers en 600 jagers bomb ardeeraden Vrijdag Keulen en Prankfurt.
De Donau over een breed front overgestoken. Spoorweg Budapest-Miskolcz
afgesneden. Aanval van vliegende super-forten op Nanking.
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de Koningin. Hij verklaarde hierin dat Nederland spoedig geheel bevrijd zal zijn en sprak zijn afkeuring uit over de
door ac Duitschers in Nederland aangerichte verwoesting, welke, naar hi,
zeide, met opzet en groote barbaarschheid werd uitgevoerd.

|^
ENGELAND EN ONZE ANNEXATIE.

ue eerste minister,
i.ttiee, Beeft nu in het Lagerhuis medegedeeld u-B nü van de E ederlandsche
Regeering de officieele tnededeeling heeft on tv.rei gen, dat Beierland zich
het' recht voorbehoudt als schadeloosstelling voor de aangerichte verwoesting een geschikt aangrenzend deel van Pruisen op te eisenen, dat zal
moeten worden afgestaan of blijvend, of tijdelijk binnen de 3. ederlandsche
economische sfeer zal moeten worden gebracht. De Britsche rtegeering,
aldus Attlee, zal elke eisch tot territoriale compensatie ten koste van
Donland, die de Kederlandeeche Regeering mocht doen gelden, energiek
steunen. Deze mededeeiing werd door Bet Lagerhuis met levendige teekenen
van instemming begroet

REDE VAN CHURCHILL.

W!WuWSflfffl?^^Win

De waarnemende B

■

"
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Churchill heeft op de jaarlijksche lunch, die door
Londen aan de .Britsche Regeering is aangeboden, een

rede gehouden waarin hij o.a. het volgende zei:
De gebeurtenissen van 1944 stellen die van 1943 geheel in de schaduw,
Rome, Athene, Parijs, Brussel en Belgrado werden bevrijd. Door eigen krachts
ontp'ooing hebben deze steden bügedragen tot hun bevrijding. Alle vasallenstaten van Hitler hebben zich nu tegen hem geieerd. Deze staten zijn sleven
geweest
Zij hadden tot nu toe tegen hun eigen belangen in gehandeld, dikwijls zelfs tegen hun wil. Thans kunnen zij vergelding eischen. Zij hebben,
hetze'fde recht op vergelding als de landen, die sedert het begin van een
oorlog in den krijg staan.
In het Oosten en het Westen staan de eerste
is zoo goed
geallieerde troepen op Duitsch gebied. Het U-booten-gevaar
als gewele n. Uit de luent komt een onophoudelijke regen van bommen op
Duitschland neer. Dit onheil, dat:; thans Duitschland treft, is door Engeland nog niet voor een tiende-ondervonden.- De hoop is gerechtvaardigd,
dat in 1945 de overwinning zal worden behaald en Europa de vrede zal
deelachtig worden,De. overwinning in Normandie is beslissend geweest
en zij is ten volle uitgebuit. Maar eens moest het oogenblik komen, dat
de achtervolgers hun toevoersysteem weer moesten opbouwen en dat de achtervolgden hun eigen opslagplaatsen en aanvoerbases zouden bereiken. Aldus moest noodzakeli'kerwiis een pauze intreden.
Gedurende de .laatste maanden werd in de eerste plaats aandacht gegeven
De operaties
aan de aanvoer van voorraden en de inrichting van havens,
in Italië, welke de weg tot de Povlakte geopend hebben en in Nederland,
v/aar de Scheldemond geopend werd, zoodat de Schelde spoedig ter beschikking van het noordelijke" leger zal staan, hebben groote verliezen meegebracht. Maar zij zn slechts een voorspel van de operaties van de kokende
V/ij staan op de drempel van Duitscnland en het zal de volle
maanden.
energie van de drie groote Geallieerden kosten om fi& wanhopige
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te verpletteren, die wij moeten verwachten van de doodelijk gewonde en naar
zijn eigen hol teruggeslagen vijand. Wij hebben de plicht, het noodige voor
te bereiden voor de overgang van oorlogs- naar vredes-toestand,sociale verbeteringen voor te bereiden en de oorlog tegen Japan te voeren, maar niets
mag in de weg staan voor de te behalen definitieve overwinning.
Het is hoog tijd dat weer een bespreking plaats vindt tusschen de leiders der drie groote mogendheden. Door de uitslag der verkiezingen in
Amerika zijn de vooruitzichten voor een dergelijke conferentie weer vergroot.
liet groote instemming heb ik kennis genomen van de verkiezing van Roosevelt, en ik wil niet nalaten de sportieve houding van Dewey te noemen.
Engeland telt onder de twee Amerikaansche partijen vele vrienden.- Het
aohijnt bijna zeker, dat -ook wij in Engeland in 1945r onze verkiezingen zullen
houden. Deze zullen door alle partijen net groot enthousiasme en met alle
krachten "'orden gevoerd, zonder echter aan de onderlinge vriendschap en
broederschap afbreuk te doen.
Uit alles blijkt weer het vele dat de democratie voor heeft op het naaaal-soeialisme£ Amerika mag wel gelden als voorbeeld van datgene waar'Goe een democratie in staat is. Het stemt mij tot groote vreugde, dat mijn
vriendschappelijke samenwerking met Roosevelt zal kunnen voortduren en ik
wil niet nalaten in het bijzonder de groote eenstemmigheid te vermelden die
tusschen Engeland en Amerika de geheele.oorlog heeft bestaan,'
DUITSCH BARBARISME. Over Heusden wordt medegedeeld door Radio Oranje,dat
de Duitschers bij het verlaten van het stadje het stadhuis in de lucht hebben doen vliegen, ofschoon zij wisten dat 180 menschen in de kelders hun
toevlucht hadden gezocht., Hiervan hebben 120 het leven verloren. De Duitschers verhinderden het reddingswerk,door mitrailleurs !Er was zulk een
ruïne aangericht, dat tot dusver slechts 44 lijken geborgen konden worden.
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de Moerdijk volkomen gezuiverd en
het laatste Duitsche bruggehoofd veroverd. 350 krijgsgevangenen. Op. Walcheren is de laatste duitsche tegenstand ten einde.
Verder in het Westen heeft het 3e Amerikaansche leger zijn aanvallen in
Prankrijk uitgebreid tot een front vanBo km,van de Luxemburgsche grens
tot het Rijn-Mamekanaal ten Z.O.van Nancy. Het is 8 km opgeschoten- op dit
deel van het front werden meer dan 1000 Duitsche krijgsgevangenen binnengebracht. -Ten N-van Metz is de linkervleugel van de Amerikanen de Moesel
weer op 2 plaatsen overgestoken. De infanterie is doorgedrongen tot in
de buurt van Delme, op den weg Metz-Strassburg. De operaties werden door
2000 vliegtuigen gesteund. Er was geen tegenstand van de Duitsche luchtmacht,
De duitsche duikbootvloot heeft in October minder aanvallen gedaan dan ooit tevoren.
Eet Oosten. De Russen rukken in Hongarije aan het noordelijk deel van het
front.steeds op. Zij zijn hier op meerdere plaatsen de Theiss overgestoken,
ruim 100 km. van het hoofdfront buiten Budapest.
Het Zuiden. Het achtste leger in Italië is tot een offensief overgegaan,
en heeft Porli veroverd. Meer naar het Westen hebben Poolsche troepen bij
de rivier Montone belangrijke vorderingen gemaakt.
Verre Oosten. Op Leyte zijn meer dan 35.000 Japanners onschadelijk gemaakt.
LAATSTE BERICHTEN (Vanmorgen 9 u.) Telegrafische gelukwenschen van H.M.de
Koningin aan President Kalinin, bij de 27e verjaardag van de U.S.S.R.
Nederlandsche aankoop-commissie te New-York plaatst orders voor pomp-installaties, dieselmotoren, electr. centrales,enz.voor 12 millioen dollar.
Algemeene rust aan het Nederlandsche front.- Am.voorhoede te N.van Metzde
Duitsche grens tot 4 km genaderd. Metz met omsingeling bedreigd.- 800 Am.
zware bommenwerpers en 600 jagers .bombardeeriden Vrijdag Keulen en Prankfurt.
De Donau over een breed front overgestoken. Spoorweg Budapest-Miskolcz
afgesneden. Aanval van vliegende super-forten op Nanking.
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