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De troepen van Maarschalk Zhukov
ten
westen
en
ten nrcrdwesten van Posen de Duitsche grens over.netten
schreden.Ten noordwesten van-Posen is het over een 45 km.breed front
tt 25 km.in Duitschland doorgedrongen en heeft daarbij de steden Schönlarke,Dreisen,Kreuz en Wolden.berg veroverd.Deze laatste plaats ligt onge
veer halfweg Posen~Stettin.De Russische troepen hebben de spoorlijn
rliju-Danzig op 3 plaatse:, overschreden en'eveneens de autoweg.De Russische voorhoede staat hier slechts op ongeveer 150 km,van Berlijn,ln
Posen duren de straatgevechten voort.Troepen van Rokossovsky hebben de
Zeichsel overschreden en rukken nu ook in de richting van Stettin op.
Andere delen van het Rode leger staan ongeveer 3 km,, van Koningsbergen.
Be stad ligt onder'zwaar artillerievuur.ln een luchtgevecht werden hier
Maandag 108 Duitsche vliegtuigen omlaag geschoten.De Duitsche poging om
uit de stad te breken mislukte opnieuw.De troepen van Koniev en Zhukov
zetten, de overvleugeling van Breslau v00rt..60 km.ten zuiden van Krakau
is de stad Novita veroverd.Op de Oostzeen brachten Russische vliegtuigen '3 Duitsche schepen met een totale inhoud van 116,000 ton, tot zinken.
Generaal Petrov heeft in Slowakije de plaats Poprad,l3o km.ten zuiden
.van Krakau,bezet en nikt op in de richting van de Moravische Poort.
Volgens Duitsche berichten is Schneidemuhl omsingeld,
In het algemeen is het tempo van de Russische opmarsch iets langzamer
geworden in verband met noodzakelijke reorganisatie van de etappedienst
en het opruimen van Duitsche bolwerken achter de linies,zoals Poznan en
Thorun.De Duitschers geven tpe dat de ïto&sen bij Steinaü,ss km,stroomafwaarts van Breslau,een bidg^enhoofd ovfr de Oder hebben kunnen vormen,
dat reeds 10 km.diep is, '
HET

WESTEN

De Duitschers hebben nog slechts een klein bruggenhoofd
over de Roer bij Roermond en Vlodrop.Aan het front in de Ardennen staan
de troepen vanHodges.nu opDuitsch grondgebied, Ten zuiden van St.Vith
zijn zij de Our overgestoken en hebben o,a/Oberhausen bezet.Ten noorden
van St.Vith naderen de troepen van Eodges de Duitsche grens, Zij hebben
hier Bullante veroverd.De Duitsche saillant bij Colmar is nu bijna geheel
in Tweeën gesplitst.
'In midden Limburg hebben Britsche troepen St.Odiliénberg bevrijd,De
' veersgesteldheden maken grote operaties aan. het Westelijk front uiterst
"
"
moeilijk.

-

ITALIË

De ..legeroperaties beperkten zich hier tot patrouilleactiviluchtmacht deed aanvallen op Duitsche verbindingslij.havenwerken van Genua bestookt,.

teit,De tactische
nen, o, a, werden de

HET

VERRE

OOSTEN

Op Luzon blijven de Amerikanen vorderen.
sleutelstelling
San
De
Fernandi is veroverd.Volgens Radio -Singapore
hebben'lso vliegtuigen,opgestegen van vliegkampschepen,aanvallen uitgevoerd op de omgeving van Palembang.De admiraal,die het bevel voert over
de 3de Amerikaansche vloot ; verklaarde: ''De Japanners hebben de controle
over de' Zuid-Chineesche Zeë geheel verloren, Alle Japansche schepen van
'en naar Nederlandsch-Oost-Indië.Malakka en Birma .zullen nu door de geallieerde blokkade Leen moeten breken.

LUCHTFRONT

aanval

Engelsche bommenwerpers hebeen o . niïdaguvond opnieuw

uitgevoerd op Berlijn.Overdag 1-werd een aanval ondernomen op
Krefeld.lsoo zware Merikaanache bommenwerpers hebben een-aanval gedaan
op 6 rangeerterreinen in West Duitschland,w.'o,Eamm,Munster,Siegen,Koblenz
een
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en Kassei.Be bommenwerpers 'oexöen begeleid door 700 jagers t 5 Bommenwerpers en. 4 jagers gingen verloren.
Bommenwerpers en gevcchtsbomineno-erpers voerden 3500 aanvais vlucht en
uit.Bijna 70 locomotieven en 800 sooerwegwagons werden buiten wezkxng
gesteld,benevens 600 motorvoertuigen, Zevens werden Bruggen over de Rijn
in Keulen aangevallen.Slechte één brug is hier neg geheel' intact,een
ander is,ho-a;ol beschadigd,nog bruikbaar.

UIT STEDEN EN LANDEN

De ,;c>unday Express ''publiceert een arti-

kel over Let verzet in Nederland chdcr'de titêl"Nederlandsch heldenBoed i'Eet blad schrijft:ln bezet Nederland geeft der bevolking een schitterend voorbeeld van Stoicijnsoh volhouden .Het verzot is niet ;.,cals in
Zuid-Frankrijk of Zcego-Slavigewaar het gestoken was.in romantisch gewaad door de terreinBgesieldheder.net terrein in Nederland maakt ieder
openlijk gewapend verzet onmogelijk.De Nederlanders met hun geheime
radio's en drukpersen blijven na heldhaftig verzot tegen, de overmachtige vijand bieden.De houding van. het Nederlandsche volk dwingt de
bezetter tot het nemen van steeds nieuwe maatregelen om zich do nodig -. werkkrachten te kunnen verschaffen voor zijn oorlogsindustrie.
Dr.LEY verklaarde voor de Duitsche radio: Wij zullen vechten voor,in
on achter Berlijn.

KONING PETER van Joego-Slaviö heeft do macht overgedragen aan een regentschepsraad,Eij heelt oen nieuwe regeering benoemd,die stappen zal
ondernemen voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst Tito-Soubazik,
De regentachapsraad is gevormd mot goedkeuring van de Joegoslavische
regeering.Deze nieuwe regeering ' ataat onder leiding van rr.Soubanik,
Vertegenwoordigers van de meeat vooruitstrevende democratische -partijen hebbon hierin zitting.
DE PERSOONLIJKE vertegenwoordiger van Roosevelt,Earry Eopkins,is uit
parijs naar Rom-e Vetrokken.den VërwtiCht ; dat hij de laatste toebexeid-

selon treft voer de bijeenkomst tussen Ste.lm,Churehill en Roosevelt.

REGENT DAMA3KINOS heeft de E.A.M.doen weten,dat de vredesonderhandelingen
. .Donderdag 1 Februari zullen aanvangen,
Het Was mns

geleden lat Zint-nooag Hitler tot. Rijkskanselier benoemde.De"Deutache ALgemeihe Zei o ung;'schrijft :Het getij
stijgt*.: ... provinci e slaan op ie vluoZeo.Z. Duitsche radio meldt,dat
de Volkesturm uit Berlijn ie -d naar het front vertrekt.
j.1.12 jaar

VERWARRING IN HET LAND "DER ORDE"
Uit een

bericht van Let D.N.B.blijkt

dat het eVcLCuatiesysteem ontwricht ia.Overal in Duitschland, zo zegt
ie, n, zoeken mannen hun vrouwen en ouders hun kinderen.Tienduisouden
Duitschre3,die naar Danzig en Koningsbergen waren gevlucht, zijn daar
nu geïsoleerd.ln Silesic hebben Buitscbe troepencontingenten het contact op sommige punten mot hun bevelhebbers verïoren.Eier en daar in
Sudetenland is e n noodbeatuur ingesteld.
De;'Sunday lim. s schreef :Wij kunnen de Russisch-, prestaties van do
laatst, 14 dagen niet te hoog aanslaan.ï?±j koesteren grote bewondering voor het Russische volk,dat jarenlang vreselijke bepreóyingen
heeft gedragen en nu langzaam maar onverzettelijk dit grote offensief
tegen Duitschland voert .Bet blad betoogt,dat in de-Ze tijd van voorspoed,meer nog dan in tijd van tegenspcea,samvnderking tussen de ge,T

allieerden een vereiste is.
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komen de"illegale erkers"uit
Naarmate de oorlog ten eind
vier-on-hulfjarige
Z hun
. voorschijn, Zij tikkeii o:rch o
schuilplaa
op hun borst eo. laten
: .." ,r o- k ti; horen'1'
o Bedenk echter dot de echte illegnlv ■" irker nioZ. nooit yg do Borst o
slaat on ook nocix laat .eten doe hij nZ-in hoort;TZijn werk is
iQEï on HEB 7: oöz Ihi !
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UITTREKSEL UIT DE CAUSERIE VAN L.de Jong(radio Oranje)

De Jong noemde het dagelijks beeld, onuitblijven
van speciale dag^rders van Stalin, gunstig.De bedanks het
richten dat Berlijn in staat van verdediging wordt gebracht en dat de
waarnemende burgemeester van Breslau geëxecuteerd werd om een voorbeeld te stellen, behoeven geen verder commentaar.Vervolgens sprak hij
over de toestand aan het 'westelijk front,waarin hij o.m.het volgende
zei: Sinds de vorige herfst zijn aan het westelijk front 2 offensieven
tot ontwikkeling gebracht.Eet eerste voor de vrijmaking van de Sehelde-monding,het twede om dieper in Duitschland door te dringen.De Duitschers werden uit Nrd.Brabant verdreven en midden Nov.was de Schelde
vrij.Vervolgens wees de Jong op de grote successen die nadien werden
bereikt bij het oprukken naar de Duitsche grens.Men slaagde er echter
niet in de Duitsche linies te doorbreken, hetgeen een noodzakelijke
voorwaarde is voor de moderne bewegingsoorlog.Vele commentatoren waren
van mening,dat de geallieerden niet over voldoende strijdkrachten beschikktcn.De geallieerde divisies blijken,volgens de gegevens van
S(upreme)H(eadquarters)A(llied)E(xpeditionary)F(orces)niet veel talrijker té zijn,dan het aantal Duitsche divisies aan het westelijk front.
De geallieerde legers waren sterk verspreid en dit schiep de Duitschers
de gelegenheid voor hun offensief in de Ardennen,De Duitschers koesterden hiervan grote verwachtingen.Zo vertelde de chef van de Hongaarsche
staf, die naar de Russen was overgelopen,maar in October nog
ij Hitler was geweest,dat deze laatste in een van zijn beroemde monologen hem verteld had dat hij een offensief aan het voorbereiden was,
waarbij de Engelschen en Amerikanen horen en zien zou vergaan.De troeven van Von Rundstedt behaalden ongetwijfeld een tactische verrassing.
Amerikaansche en Engelsche troepen slaagden er evenwel in onder leiding
van Montgomery,na 4 weken de Duitschers terug te werpen.
Wat nu?Dit is de vraag,die ongetwijfeld ieder onzer en in het bijzonder
onze landgenoten benoorden de rivieren,zich thans stelt.Na gewezen te
hebben op het noodzakelijk zwijgen der regeering in Londen,welks zwijgen
later beter begrepen zal worden^ besloot hij met de woorden:Men kan er'
verzekerd van zijn,dat de geallieerde legers de kansen die het Russische winteroffensief hun biedt,niet ongebruikt zullen laten voorbij gaan,

fenerale

BINNENLANDSCH NIEUWS (van onzen specialen correspondent)
te Leiden,belast met de leiding ever het
opgepakte
mannen,vloekt en raast op zijn manonderzoek betreffende de
schappen wegens de''rotzooi".lso P.B.'s der op 13 Jan.opgepakte mannen
waren n.l.enkele dagen later spoorloos verdwenen.

GENEBAAL-INSPECTOR SCHERCHER

IN DE MIDDAG van 19 Jan.vertrok uit den Haag ONDER LEIDING .-VAN MANSCHAP 1
PEN VM DE BED,ARBEIDSDIENST,een trein met voor de arbeidsinzet cpgepakte mannen.
IN UTRECHT is het oog van de Duitschers weer gevallen op een nieuw artikel, dat zij willen gaan vorderen,leder bezitter van een markies(zonnoscherm)heeft aanzegging gekregen deze in te leveren.

VIANEN werd op

24 Jan.door een afd,valschermjagers afgesloten, Niemand

mocht meer in en uit.Er zouden

7

arrestaties verricht zijn.

VOBGENS EEN BERICHT van 16 Jan.uit Kuipershoek is de toestand op de
Hoeksche Waard zeer verscherpt, Het eiland is tot spe-rgebjed verklaard.
Alles wat er aan voedsel is wordt weggehaald„Strijen moet in zijn geheel
ontruimd worden, evenals de omgeving van de suikerfabriek Puttershoek.

HET SCHIJNT dut do troepen uit het land van Altena weer terug trekken
naar het noorden.De troepen langs de kust verdwijnen ook.De streek tussen Hoek v.Holland en N^ordwijk wordt verlaten.De troepen vertrekken
naar het oosten van het land,

IN HET GEBIED VAN DE RIVIEREN moeten nog meerdere gebie len ontruimd worden en wel de dorpen Goudswaard en Piershil.Do bewoners in de Biesbosch
moeten eveneens het land verlaten.Zij mogen slechts weinig bagage meenemen, Aanleiding hiertoe is het ontdekken van een geheime zender.
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BIJ DE FA,FRANS RIJSDIJK te Hendrik Idc .Ambacht is in bealag .genomen ca
50 tot 60 ten koper,brons,messing en wit metaal en. 400 tot 500 ton nieu
ijzer,Bij de fa-.Arie Hijsdij k-B vss en'Zonen-is in beslag genomen vier
en half ton koper, Brons en messing.drien en half ton aluminium,36 k.g,
wit metaal en bij .de BZV, Holland 2 ton wit metaal.
DE ZooESTOFPaBRTEK te ALclasser Lam is op

2Z Jan.geDomDardeerd.De fabraoU

is zodanig getroffen dat er voorlopig niet gewerkt-kan wórden,ln deze
fabriek, wordt vloeibare zuurstof gemaakt voor de vulling vanV-l'a.

AMSTERDAMHet;schijnt

in de be4o.eQ.lng te liggen van de Duitschers om du
Lmsterdamche bevolking door hongering te dwingen zich te melden voor de
arbei deinzet, getuige du auto's met luidaprokors,welke propaganda maken
voer.de go ede verzorging bij'de arteidsin.Zet en de aanplakcampagne
vuh- biljetten met een tekst, in dezelfde a?éet.
Dat het de Duitschers met de uithongoringspegingen ernst is,moge blijken
uit het feit, dat aan de Zweedsche regeering,welke 2 schepen met.levensmiddelen ter beschikking had gesteld 1 voor de bevlking van West-Neder-I'and, welke in den Helder gelost zou, worden.geweigarr word Den Helder als
losplaats te gebruiken en hiervoor Delfzijl' werd aangewezen, met,de voor
de hand liggende conclusie,dat deze d.ant onmlddélljk zou zijn weggevoerd

naar Duitschland,

NOOTDORP.

een 3e3 : man(Ned,) EB bezoek,te speuren naar
wordt snel gewaarschuwd en komt tussenbeide.
Er ontstaat een Woordenwisseling.waurin ook -é'en hoofdwacb.tmeest.er der
dareohaussee zich mengt met de woorden;-dlut is zwijnerij,w;ut o hier
doet''Do S.S.man trekt zijn pistool 7on schiet,, ..mis,Ook een tweede maal
mis! Bolk schiet echter taak. Gevolg: 1 dode S«"S<.mnn en 1 lichtgewonde
Bij een boer komt

onderduikers.De

politie

politieagent.

KATWIJK.

Hier werd de bevolking door du razzia-koorts aangepakt.Do oorzaak was een Duitsch.or.did kinderen achterna liep, die hem uitgelachen
hadden, omdat hij van de fiets viel in do sneeuw, Zelfs het personeel
-.■ -■
gaarkeuken dook onder,
van

de.'

MIDDELHARNIS.

'berichten ged.l7 Januari", vol D.
Mongole'h'.Een
veel
aantal Armeniërs werd opgehangen wegens ontvluchtingspogingun.t„r./ijl te: Middolharnis enige onder de toren
Deze plaats'zit ..voJ.ge.as

hieronder zijn
zijn

opgesloten.waar zij venn honger, moeten

GOBKUd.

LAATSTE

Hier zijn-vele

''5.,5,-agentdn,

omkomen,

do. DHUCKSELER,

NIEUWS

Onderdelen ven het

Leger zijn 80 km.op Duitsch

grondgebied doorgedrongen, Zij staan hier op .een afstand van 139 kni.ran
Berlijn, Andere .troepen rukken óp in de richting van Banzig en Stettin.

in Oost-Pruisen is Koningsbergen bijna geheel omsingeld, Poging der Duit-

sche divisies op opnieuw uit te breken zijn verijdeld,
In Slowakije werd Zakopanur veroverd-Bu Russen vallen aan over een
front van J>JO km,breedte tussen Sile-zië en Posen, 10.000 buitenlandsche

arbeiders werden bevrijd.

Geallieerde vliegtuigen bestookten vanuit Italië de Brennerpas'.
Eet Iste en }d.o .Amerikaansche leger dringen bij achtervolging dun vijand Duitschland binnen.

Op Buzon hebben de Amerikanen,zonder verliezen te li jdon,nieiiou landing
uitgevoerd.-

ZITLZR DEEB EEN BEROEP OB EET VOLK OM Rik TE BLIJVEN VOLGEN Naaß DE
.-HIJ DEZE ZEGE NOG WILDE BEWERK'
ZEGE,DOCH HIJ VERGid MEEE TE B.
STELLIGE!

