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VIER AMSTERDAMMERS VERMOORD.
Harnixstraat te Amsterdam een
men niet te pakken? waarom,de
r.ving gehaald en ter plaatse

Donderdag-mie _ag jl is op de Elandsgracht by de
'Duitsch soldaat doodgeschoten. Den dader kreeg
Duitschers vier mannen uit de huizen in de omdoodgeschoten hebben.

DEAANSLAG OP GENERAAL RAUTER. In Duitsche kringen in Apeldoorn wordt geen
paloof gehecht aan de- bewering van den SD, dat de aanslag op Rauter door leêen
\an de Nederlandsche verzetsbeweging geplee-gd zou zyn» Hen neemt echter aan,
óat Duitsche- militairen de. daders geweest zyn. In een afgeluisterd telefoongesprek, dat Seyss Inquart met een Duitsche instantie voerde,heeft deze gezegd,
dat Rauter zelf' verklaard h.c'ft, dat cc overval door Duitschers gepleegd weildl
Riettemin heeft Schöngart, Hauters opvolger, 300 Nederlanders by wyze van represaille laten vermoorden.
GROOTE VLIEGTUIGAANVAL OP BERLYN. Zondagmiddag hebben 1300 geallieerde bommenvj^pers, die vergezeld wordr.n Vor R.g. o ag. -s, een aanval op Berlyn gedaan. In
een uur werd 3 millioen KG beamen op.de stad gewerpenj Hierby waren 650.000
brandbommen. De aanval was voernarVpk gericht op het Schlesischer Eahnhof, op
.de tank- en locomotieffabrieken van Eörsig en op de Rheine-E'drsig Werke te Tegel. Er werden 13 Duitsche jagers neergehaald» Een deel der begeleidende jachtvliegtuigen vloog door naar de Oder, om de Russen te helpen by de verdediging
van een vliegveld, dat juist aangevallen werd door de Luftwaffe; de Duitschers
werden verjaagd. Van de 2000 uitgezonden toestellen keerden er slechts drieniet op hun basis terug l Vereer deden deze Typhocns Eondag een aanval op de
hoofdkwartieren van de generaals Elaekowitz en Chris .iansen in Nederland; zy
eerden beiaen geheel vernield» Vannacht -.varen voor de 27ste maal in successie
wederom Hosquito's met 4000-conders boven de Duitsche hoofdstad* Het Ruhrgebied
en Hanau werden vannacht eveneens geboncardeerd... De- Rrenner-lyn is thans reeds
7 weken buiten gebruik ten gevolge va . de voortdurende luchtaanvallen.
SNELLE OPMARSCH IN HET ZUIDEN VAN HET FYNLAND. De operaties tegen de driehoek
Koblenz, Saarbrücken era Hagenau ontwikkelen zich met groote snelheid. Koblenz
is veroverd en gezuiverd,-, evenals Boppard aan den Ryn. De Amerikanen zyn.Singel en Kreuznach binnengedrongenj de laatste tegenstand wordt er gebroken. Naar
e*^ffatting staan er nog 80.000 Duitsche soldaten ten westen van den Ryn; er
heerscht hier groote verwarring by de Wehrmachtj daar men-er geen flauw idee
van heeft, waar de snelle Amerikaansche pantserspitsen zich bevinden» Colonnes,
cic uit Trier oprukten, hebben Eirkenfeld veroverd en zyn reeds verder oostwaarts doorgedrongen. De tactische luchtmacht heeft nier gisteren 73 Duitsche
tanks en 6CO auto's Buiten gevecht ge.-teld, Op verscheidenen plaatsen zyn de
Amerikanen de Nahe cv.rgetrokken en Pheinhesscn binnengedrongen. Eisenhower
heeft een' 'dringenden oproer tct de bevolking van'Mannheim, Frankfort en Ludwigshafen gericht om deze steden cnmlddellyk te verlaten., daai er eenige zeer zware bomaanvallen op komst zyn. Wy willen de Duitsche bevolking niet uitroeien,
aldus deze oproep, maakt U duo uit de- voeten. By Boppard zyn drie schepen 6n
vier aken met Duitsche troepen tot zinken gebracht. De middelste boog van de
T.udendorff Brü'cke by Rcnagr.r is bezweken er in den Ryn gevallen; de herstelwerkzaamheden zyn reeds begonnen. He-, bruggehoofd by Remagen is thans 27 by 12 KM
groot. De Amerikanen hebben 10 KL. van de autostrada Keulen-Frankfort in handen.
Te Kcnigswinter veroverden zy een ondergrondsche benzinefabriek, die 25 meter
diep lag en nog in vel bedryf was. Dr werkten 250 Duit-sobere en 500 buitenland
sche 9la ven, die bevryd werden.
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DE RUSSEN VEROVEREN KOLBERG.
Het Roede Leger heeft Kolberg veroverd» De Oostzeede
kust is thans van
Oder-mending tot vlak by Gdynia ononderbroken in Russische
banden. Danzig staat in br__ocL___L&ngs het Frische Haff vorderden de Russen gisteren vier KMI Ten zuidtfnvran Braunsbarg -sntraveld en '3000 Duitschers» Aan de kust
wer<3 I, udwlgsort gre_omen"

BEVOLKING VAN NOORSCH EILAND GERED. Vier Dritsche torpedobocten hebben de overgebleven 500 bewoners van liet Noorsche eiland Scrb' gered. De Duitsche bezetting had de meeste huizen ep het eiland afgebroken of opgeblazen. Voeds<L werd
er niet meer aaggevoerd vcor de bevolking. De mannen poogde de Wehrmacht ne.r
DiütschHand te deporteeren, zccöat zy zich steeds moesten trachten schuil te ha
een. Le landing van de Britten vond gisteren overdag plaats. Ronder verliezen t
te leiden kon men de 500 bewoners meenemen en in veiligheid brengen.
ROST VAN TONNINGEN NAAR HET OOSTFRONT. Toen Rost var Tonningen in het begin
van den oorlog in het huwel-k trad, vond zyn bruid ep den dag van de bruiloft
een neiuw naamplaatje aan de deur, waarcp stond "Veduwe Rest van Tonningen".
Deze grap is thans bezig in vervulling te ga&n. Rost van Tonningen is naar het
Oostfront vertrokken. Nu het land vrywel geheel Ie egge stolen is, kunnen zyn
'Duitsche meesters hem beter aan het front, dan in de Nederland sche Bank gebruiken.

OPVOLGERS GEVRAAGD. Nu Van Geelkerken ten gevolge van zyn mislukte staatsgreep
tegen kussert uit de NSB gezet is, komt de functie van commandant van de Landmacht vry, aangezien uitsluitend NSBera lic van dit gezelschap kunnen zyn. De
Duitschers schynen groctc moeite te hebben met het vinden van een opvolger.
Eveneens wordt er 3inds de dood van den dellen Feldmeyer gezegd naar een nieuwe
SS-leider. Jansonius, chef van de staf van deze gangsterclub, is ócor Lerl^a
gewogen en te licht bevonden^ Himmler schynt een zekere Hek te willen bcno__ftn
tot groote verontwaardiging van de Nedcrlandsche SS-bandieten, die geen onbekende willen.

GAAN ZY TOCH WEG? De meeste Duitsche bureau* in Den Raag hebben bevel gelere ,gen zich gereed te maken voor het vertrek. De treepen uit Scheveningcn zyn naar
fßitschlanö vertrokken en vervangen door de knaapjes, die by de jongste lichting opgekomen zyn. Byna alle artillerie uit Hoek van Holland is afgevoerd
naar het Oosten. Hit Vasgenaar vertrekt 70 pCt van de daar liggende Duitschers.
GOEDE VERZORGING IS GEWAARBORGD. "Lieer slaag dan eten, vuile en tochtige slaap
plaatsen, hard werken in felle koude tot zelfs 18 graden ender nul en in de re«fnf- Dit is het korte bericht van een Hagenaar, die by een razzia opgepakt,
o- trensport gesteld en naar het kamp Empel-Rees gebracht werd. dy slaagde er
_a

te ontvluchten.

DEVUILE WASCH IN BEVRYD GEBIED. In bevryd gebied zyn uit 'Engeland 6 verplaats
lare bad- en waschinrichtingen aangekomen. Zv kunnen binnen 3 kwartier opgezet
en in gebruik genomen worden. Een 75-tal Nederlandse:* meisjes wordt thans^teor
Fngelsche vrouwen opgeleid voor de bediening van deze badhuizen, die ook nog
voorzien zyn van een flinke strykinrichting. Deze "zuiver, n s-actie-'* gaat niet
uit van het Nederlandsche Roode Kruis, doch van een Engelsene instantie.
WIE ZYN OORLOGSMISDADIGERS? Radio Oranje heeft een antacerd op deze vraag
trachten te geven. Het luidde; een oorlogsmisdadiger is hy, die in ocrlogstyd
een daad bedryft, welke strycig is met het geschreven en ongeschreven oorlogsrecht. Eenige concreete voorbeelden van het ongeschreven oorlogsrecht zyn b.v.
de regel, dat in den duikbootoorlog kocpvaardyschepen niet tot zinken mogen
-werden gebracht vcor de bemanning en de sche epspapieren in veiligheid zyn en
verder het absolute verbed van plundering van de burgerbevolking. De vraag is
gesteld, cf een Duitsch soldaat, betrokken by de executie van gyzelaars,hiervoor als soldaat verantwcordelyk is, of dat de verentwoordclykb.ld uitsluitend
by den bevelvcerenden officier ligt. Het antweerd hierop is, dat in principe
beiden verantwcordelyk zyn. Volgens de Duitsche militaire wet heeft de Duitsche
soldaat immers het recht te weigeren, wanneer een bevel in stryd is me tóe
krygswc t»

REDERLANDSCHE KINDEREN IN ENGELAND. Er is een tweede transport kinderen uit
Nederland in Engeland aangekomen. Ry werden naar Huil gebracht. Be overtocht
4*33 0 een vocrepoedig verloop, al bleken de magen van vele kinderen niet bestand
tegen de vele chocolade, waarop zy werden getracteerd! De bevolking van Huil
bracht 3000 Btuks speelgoed voor de jeugdige gasten bye en.

