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HILVERSUM IIIGeen' logen heeft hier kans^^^^^^^HDe Deeu die voert 't blasoen der
Vryheyd op sijn' lans! Joost v.d. Vondel.

Mededeeling van den Regeeringsvoorlichtingsdienst
van 15 Augustus 1944.

Het is de laatste weken en maanden herhaaldelijk voorgekomen, dat
burgemeesters op last van de Duitschers ingezetenen oproepen tot het verrichten
van arbeidsprestaties ten gunste van den vijand. De Nederlandsche Regeering
heeft het personeel in overheidsdienst herhaaldelijk gelast alles na te laten wat

den vijand tot voordeel zal kunnen strekken. Tot het personeel in overheidsdienst
tot wien deze lastgeving zieh richtte behooren zeer zeker de burgemeesters. Indien
de burgemeesters dus een oproep krijgen van de Duitschers om de ingezetenen

op te roepen tot het graven van verdedigingswerken, het graven van loopgraven

in en op Duitsche vliegvelden, kortom voor het verrichten van arbeid welke niet

de Nederlandsche bevolking doch den Duitschers ten voordeel strekt, dan gelast

de Nederlandsche Regeering deze burgemeesters de Duitsche opdracht niet uit te

voeren en de ingezetenen dus niet op te roepen 1



Rede gehouden door Z.H. Mr. G.J. van Heugen Goedhart, den nieuwbenoemden
Minister van Justitie, voor Radio Oranje op 12 Augustus 1944.

Luisteraars,
Raaio Oranja heeft mij aavraardj of ik, Minister van Justitic geworden,

hetwoord tot U wilde richten en ik stel er prijs op dat te doen. Ik weet
uit eigen ervaring hoc moeilijk het voor U is. Gij leeft tesamen in dien
grooten gevangenis die de Duitschers hebben gemaakt van wat eertijds was
ons vri.je Hederland. Maar ik wil vanavcnd geen weemoedig galuid laten hocren,
intagendaall

Hat zal zoo hcel lang niet moar duron, hot nieuws van alle fronten wordt
van dag tot dag betör an daarvan is juist nat nieuws van het binnenlandscno
front in Duitschland het besoo van alles. De Duitsche Generaais hebben met
hun a'anslag op Kitler geHandeld als goede Duitschers, Ik verg-^et Hierbij
echter marlijk niet an laten wc hopen dat niemand Het vergeton zal 9 dat
deze lieden tusschen de 10 en 15 jaar goleden een man in Hat zadel geborgen
hebken, die dezen oorlog willens en wetens ontketend Heeft. Hun eenigste
Verdienste is 3 dat zij enkele ma&nden vr.-oger als de rest tot da erkenning
zijn gakoman dat dezen oorlog verloren is. Maar die rakaning komt reeds veel
ta laat, Millioenen manschen zijn door het nationaal-socialisme den dood in-
gaj:. agd, hondardan millioenen bevindon zieh reods jaren in staat van verno-
dering en verdrukking die doan terugdanken aan de meest barbaarscho tijden.

Tot die honderdon millioenen beHoord gij. Haar nog eens, ik roep H toa.
Houdt moed, d- vrijheid is in äantocht, dagalijko komt ze naderbij en niets,
niets zal Haar tegenhouden. Hn rat dan? Heeft de Regeering in Lenden geen
plan van aotia crHwikkeid?

De Ragaarina wil, voor den tijd van de bevrijding alleen maar de doel-
treffendste noodmaatregelen nemen 5 omda't >et de bevrijding haar taak in be-
ginsel aan einde neemt. Gaarne sal zij dan da plaa ts ruime-n voor een andere,
samengesteld door aan kabinetsfp.rmate.ur, docr Hare Majesteit de Koningin
hiervoor aangawazen na raadpleg'ipg van Her hevrijde Haderland,

Ik kan an mag wel een enkele opmeriking maken over den gaest die Hier
heerscht. Indien ik bijvoorbeel.d zag, Dat de naatregelea dia er op gericht
zijn, dat straHa die halve an driekwart kederlanders die met den bezetter
zijn meegeloopen, gesleept zollen worden vocr rechtbanker. waarin ook lecken
zitting zullen hebben, tot da normale gerakand moeten v.orden, dan voelt gij
al wel dat de Regeering niet is blijvan staan bij de berechting van H.S.B.ers
en andere landverraders, maar dat eenieder loon naar werken zal entrangen.

De haaren zelf zijn blijkbaar bijzonder nerveus, wat blijkt uit den las-
ten die zij pogen rond te strooien. Ik integendeel heb in den strijd tegen
de üf.S.B. de persoonlijke lasten altijd gerneden, zelfs teganover tegenstan-
ders van zoo laag allöoi en ik govoel onder de Huidige omstandigheden alleen
nog kakoefte aan deze waarsckuwingi Fast wel ep, want Max Blokzijl en. zijn
korrrik.n oüllen U doen gelooven, dat ik als Hinister van Jyetitie van plan
bau aar bloedbad tegen U aan te richten an dat ik ean bijltjesdag tagen U
sou voorboreiden'

Houdt in deren tijd Uw handen af van deze oplichters. Haen, laat gij de
afrekening geiustolijk over aan de Nederlandsche Justiiie. Zij zal niemand
afretten die hiervoor niet in aanmarking Dornt, maar naar recht en wat de
verraders veoHooren, vonnissen en axecutearen zonder dat de bijl of de Bar-
thelomaeusnacht eraan te pas Hoaven te komen.

et is dr-idelijk dat onmidoellijk na da bevrijding zeer bijzondare i.iaat-
regelen tan uitvoer gebracht moeta:' worden. Vandaar dat.straks cen bijzondare
Staat van beleg zal gellen. Het verscHil oen opziehte van dan gewonan staat
van beleg is dit, dat Het militaira gezag staat onder het gezag der Regeering.
Hierbij moeten wij echter van een ding dien doordrongen zijns dat gij na
jaren lang onder de starrende laarzen van duizenden Duitsche Soldaten ge~
leefd te hebben, er schoon genoeg van Hebt geringeloord te worden door een
soort van militaire dictatuur-, D'iets kiervan, Hat is aan gezag dat zijn in-
nerlijke waarda ontlaand aan da aerbeid voor de vrijkeid. Het gezag zal zte-
vig zijn, jfiaar praeies waten wat Hat wil,, Maar ook zal hat zijn aan Hsderr-
landsoh gezag.

Gij, die er toe bijdraagt, dat ons volk waar vrij zal worden an allen die
Het met Hederland wel meenen, orten hot met mij op de volgende punten eens
zij n ö
1. 3r moet berecht worden an niet genoord. Accoordl, de regeling ligt klaar,
2. Hr moet, vooral zoolang da krijgcv arrichtingen niet zijn afgeloopen 5
militair gezag zijn,, Accoord, de Regeering heeft, hiervoor zorg gearagan.'
3. 'Dat militair gezag moet de vrijkeden des Volks eerbiedigen.



4. Dadelijk na de oa.rrijdi.ng van ons Vsderland moeten wij de Jap uit alle
ma,cHt te lijf gaan om Indonesie te bevrijden. Accoord, da maatregelen hier-
voor zijn ge'reed.
5. Het volk Heeft aon onrr;. skenbaa r reo: i om de koers mede te banalen. Accocrd,
de maatregelen zijn getroffen voor de or dddellijke inwerkingtreding van
raden, stf..ten en kamers met volledige bevoegdheid.
6. De pers zal van alle smetten gezuiverd moeten worden. Accoord., d.c Minister
van BinnenlandscHa 2aken denkt er net zoc ovar.
?. Alle ambtenaren, die op onduldbare wijze hebben meegewerk., moeten, af-
geziar. van verdare strafmaatregelen, de laan uit. Re beeren kunnen het zieh
voor gezegd houden 1

Ziedaar een paar punten, ik laat het erbij. Ha de groote schoonmaak, die
zoov^al Hederlanders in vroeger dagen humeurig plackt te maken, na die groote
schoonmaak bagint de heropbouw, waaraan avanzeer ledere rechrtgeaärde Heder-
lander met Hart an ziel zal medewerken. Ik zag er niets meer cver, ik weet
dat talloozen ondsr H er dag en nacht aan denken en er rd.annen voor maken.
Dn dat Houdt de waarborg in dag. wij dan talloozen zullen zien opdagen die
bereid en kij machte zijn aan betöre tcako at op te bouwen.

De dag is niet. ver meer, waarep wij voor dat doel, met alle Dens aan
dek süllen roepen: 'HTederland zal herrijzen« w

Rede van Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken, H. Burgers, gehouden
voor Radio Oranje er 16 Augustus 1944.

Heriga tijd geledan Heeft de Hinistar-Drasidant gezegd, dat ik nadera
mededeelingen zou doen omtrent de bo.aDj.ursvcor-sienir.gen en strafmaatregelen
in dan overgangs.tijd. Er is thans een directe aanleiding daartoe over ta gaan.
Het besluit omtrent de tijdelijke bostuursvoorzieningon is door Hare Majes-
teit de Koningin bekrachtlgd.

In den aanhef van dit besluit wörd't ovarwogen, dat, in verband, met de
buitangawone onstandigHedan, waarin Haierland bij de bevrijding zal varkesren,
hat nöodzakelijk is aan Overgangsregeaing te treffen ten aanzien van Het
baatuur van Drovineias an G-emeenten en ton aanzien van de vertagenwoordiging
in de Raden an Staten.

Het besluit berraH siechte vier .artikelen, waarvan artikel I het balang-
rijkste is, en dat zal ik TT veerlesen.

Artikel 1, lid Is Door ons worden nadore regelingen vastgasteld omtrent
de voorloopige voorziening in hat bestuur van Rijk, Provincies en Gerneenten
vanaf het tijdstip, waarop Hat grendgebied van het Rijk geheel of gedeelte-
lijk door den vijand zal zijn onoruimd.

Dit Deteekent, dat reeds vanaf het tijdstip der bevrijdina voorsian zal
worden in- da vertegenwoordigende lieHamen van Rijk, provincias an Gerneenten»

et twoade lid van Artikel 1 luidts Da in Het vorige lid bedoelde regeling
betreft siede dfe-wijze van samenstelling der vertogenwoordigende liehamen ran
Rijk, Provincies en Gerneenten en voor zoover noodig de regeling van Hun oaak
en weiftcwij'ze met behoud van de daaromtrent geldende algemeene beginsalan,

Welke regeling ook werde getroffen., voorop staat, dat in de taak en de
werkwijze van Het vertegenwoordigende liekaam in ieder geval niet sag werden
afgoweken van de demoeratische grondolagan van ons staatsbestel»

Artikel 2 bepaalts dat deze regelingen geldig zullen zijn ook zonder dat
zij in. hat Staatsblad zijn afgokondigd. Het is dus mogolijk die regelen toe
te passen Zonder dat-de vijand van de regeling heeft kunnen kennis nemen.

Artikel 3 zogt; dat de vroegere wettelijke regelingen tijdelijk voor deze
nieuwe regeling moeten wijken«
Artikel 4-3 Hat militair gezag is niet keveaaa- dit besluit te wijzigen of op
te schorten. 6

Tenolotte worden met de uitvoaring van dit besluit belast de Hinisters
van Algemeene Zakon en van Binnenlandsehe gaken,

" In baginsal is v is'tgelegd, dar ten spoedigste na den terugkeer van de Re-
geering Parlement, Provincia.le 3taten aemeenberaden zullen functioneeren
en hun oude bevoegdheden bezitten. In Het besluit wordt melding gemaakt van
een bijzondere staat van beleg waarbij -er rekening mcc is gehoudan, dat door
da vertegenwoordigers in he ':, Parlement rLj en In Het openbaar datgene kan
worden gesegd wat zij nuttig en noodig oosten.

Hie echter die volksvertegenwoordigors zullen zijn, daaromtrent is in het
besluit niats vastgesteld. Algemeene verkiesingen zullen niet terstond gehou-
■dren kunnen werden. Er is een zoodaniga regeling getroffen voor de samanstelling
van da Kamers dat onze volksvertegenwoordigroo'; onafhankelijk tegenover de



Regeering zal staan«, Het spreekt vanzolf, dat.ook da stern van de groepen,
die hebben uitgemunt in den strijd tegen den.bezetter, straks in de volHs-
verteganwoordiging moet worden gehoord,

Wil men varzekerd zijn, aldus de Memoria van Tcelickting, van een goede
uitvcering van da vo.orziening dan zal man bij de samenstelling van deze
vcorlcoaige vertegenwo.ordiging rekening hebben te houden met de eventueele
afwezigheid van voor het lidmaatschap dier.Colleges bij uitstek in aanmerking
kernende nersonen. Hij waren derhalve genoodsaskt regelingan te treffen, waar-
van de uitvoering mcgalijk is onafhankelijk van maatregelen genomen doer den
bezetter.

Deze regeling zal hoogstens gelden vanaf het begin van de bevrijding tot
den dag waarop een nieuwe volksvertegenwoordiging, door. algemeene verkeizingen-
3amengestel'd sal optreden (of tot andere tijdelijke regelingan in Hederland
gemaakt deze buitsn werking stellen;; uit de Memorie van Toelichting, RedactieJ

Met dit besluit is in beginsel Het belangrijke vraagstuk beslist hoc in
de overgangstljd het bestuur geregeld moet worden tot door normale verkiezingen
afzonderlijke of buitangawone verteganwoerdigende licha.men zullen worden
gekozen en süllen func-tionearen.

Do thans gekozen wag li.jkt de meesta garantie te geven. voor het beHoud
van de demecratische staaHgvorm.

Gij zult wel verbaast zijn, dat ik hier iets wil zeggen over da straf-
maatrogelen, maar ik doe het" gaama, omdat in die strafwetgeving beginselan
zijn vertat, die mij na aan Het Hart liggen n.1. 5 dat deze recHtsvoorziening
zal zijn snel, streng en rechtvaardig.

kij wettelijke bepalingen, die terugwerkende kracht hebben, zijn ruime
bevoegdhden aan Hat militaire gezag toegekend. Onmiddellijke arrestatie,
schorsing enz. zijn uagelijk. _ .

Tevens is achter hat groote beginsel gahandhaafd, dat aenieder, die van
zijn vrijheid is beroofd,"zieh op een gerechtelijkß instant!o kan beroepen,
waardoer fouten en vergissingen kunnen worden opgaheven. Hat is de rachter-
lijke macht en niet de uitvoerende macht, die beslist of iemand terocht of
ten onrachte is ingerekend. Sen'zear mcoilijke.taak zal het zijn om de grens
te trakken tusschen hen, die alleen maai slap zijn geweast in hun houding
tagenover den bazatter en hen die bewust hulp en staun Hebben verleend. De
besl.issing Hierover zal hand over Hand genomen mosten werden. Hiervoor is
noodig dat temidden van de bevolking een Staat an een Tribunaal worden be-
noomd. In elk Arrondissement zal een Tribunaal worden gevestigd. De voorzit-
ter zal een Jurist zijn; de beide bijsittende rechters zullen zooveel mogolijk
personen zijn uit dezelfde plaats en uit de zelfde soort werkkring als de
aangeklaagde. Hierdoor mag varzekerd word.en geacHt, dat waarlijk recht zal
worden gedaan.

Onder hen die door hun handalingen, of nalaten van handalingen, afbreuk
hebben gedaan aan het'Hederlandsche Volk of die desbewust aan het verzet af-
breuk hebben gedaan, bevindan zieh ook zij, wier Handelingen reeds in den
voorcorlogschan zin van Hat woord misdadig werden voorzien. Zij zullen uoor
bijzondere gerechtshoven gevonnist :worden. De formalitölten zullen tot een
minimum beperkt worden. Er zullen echter regeis gegeven worden voor de recht-
spraken van het Tribunaal om eanhaid van oordeel te bevorderen, Vergaanda
straffen, de doodstraf incluis zijn mogelijk. Himmer is verzuimd, dat de be-
klaagde alle rechten en mogelijkheden-van verdediging zal Hebben, _ gratie niet.
uitgesonderd, zooals dat bekoort in een staat v/aar reehtvaardigheid het
hoogste ideaal is.

Or deze regelingen van bestur.rsvoorziening en strafrech tspraak berust de
zekerkeid en de overtuiging dat uitsluitend efficia*nte en demoeratische
recht.sprs.ak de leidende funetie zal hebben.

Binnenlandsch Nieuws.

Die brave Hollanders toch!!
Do "Adviesbureaux voor arbaid in het Buitenland hebben de volgende pluim

van hun Duitsche maestars gekregen, in ean sckrijven afkomstig van de
"Hauptab teilung Soz iala Verwaltung":

!;De Direeteur van het Weensche Verkeersbureau heeft mij in een schrijven
zijn hartelijkan dank voor de goede beginresultaten bij de werving van be-
stuurders, condueteurs en conduetrices voor de tram doen toekomen. Hij legde
daarbij vooral da nadruk op de goede rnedewerking van de betreffende krachten.
Ik geef .U deze waardeering graag door en hoop dat de werving der Adviesbu-
reaux an Arbeiüsbureaux rerdar goed gevolg zal hebben. Te meer, daar verwacht
Dan worden dat het aantal der gevorderde krachten verdubbeld. wordt.



Arbeidsinzet:
De Arbeidsbureaux hebben barickt ontvangen dat thans afzwaaiende arbeids-

xnp.nnen. uit de jaarklasaan 1025 die zieh vrijwillig voor Hat Politieopleidings-
bataljon te Deventer (.Schalkhaar) hebben opgegevon niet in aanmerking innren
voor arbeidsinzet. Zij norden .immers opgaleid tot jachthondenl

De rechterlijke macht naar school!
In een röndachrijven aan da !;Fachberater ll wordt door Dr. Jr.etti.ng van de

Hauptabteilung Soziale Verwaltung op het feit gewozen da,t er veel te weinig
aangii'ten worden gedaan van overtradingen tegen de varordening op Het verän-
deren van kotrekkingc In het vervolg moeten alle overtradingen aange'geven
worden. Daarna varvolgt Hij'aldus;

,:De leider van de "Hauptabteilung Jistiz" zal na ontvangst van aan aantal
aangifts.n de gelegenheid te baat nemen de gerechten te wijzan op een meer
doelmatige behandeling van het strafprocos. Hon hoeft overwogen da aangiften,
walke binnankort door da ..rbeidsbuT-ea'rr süllen werden Ingadiand, vooreerst
door .Duitsche garecht sho'ven te doen berecHten. Öp ean zitoingsaag sal dan oen
groor. aantal overtradingen tegelijk harscht worden. De uitspraken zuilen door
de Justitie in oa pers gepubliceerd worden,, Da Hederlandscha rechtarlijka
instanties, die later weer met de behandeling van het strafproces zullon wor-
den belrst, süllen in da gelegenheid goet'eld worden, de voor de Duiteche
Dandganoetan' te Toeraii Processen bij to wonon an een inzic.ht te verkrijgen in
de messt doel&;atige behandeling van zrlke delipten«.!'

Hij eindigt dan met er nog eens de hadr.uk orte leggan dat van iedere
overtreding zonder cohsideratie aangifta zal worden gedaan.

De Bevolkingsregisters mögen voortaan niet meer voor arbeidsinzet-doel-
eindan gsbruikt werden. Hen is zeker Dang dat er nog meer zullen verdwijnen.

Guerillafront:
Waar Hebken twee Landwachtars hun vaoHienda loon gekregen. Jf. Smitsen

C. Verheyan uit Gamert werden op 30 Juli kj.l. door dria in Duitsch uniform
gekleede personen meegelokt naar de Gem. Book en Dönk cm zoögenaand Joden
op te halena gij zijn aldaar doodgeschotan. Hun lijke'n werden -govondo-n aan
den Diesdijk ta -Book en Donk. Hun spul ton .zijn docr. de daders mo;agancmen. ,

Op 25 Juli is een. overval geplaagd _.op het kureau van Politie te Keemstede
waarbij 5 arrestanten (ohderduik'ers voor Arbeidsinzet) worden bevrijd. Twee
hie'rvan zijn later weer gearresteerd» Een der overvallers werd doodgeschoten.

' In den nacht van 25 or 26 Juli is hot raadhuis van jfjnstelvqen overvallen.
De -dienstdeende wachtmeestor hielp een Handjo mcc, 5 aanwezige laden van de
HucktkasoHermingsdienst werden bedwelmd on op een r-ijtje gelegd. De'waehtmees-
ter 'was goed bekend. Met da situatia ter plaatse en zoc kon do tweedeeliga
kluis met de slar.tald gaopend worden, Ontvraemd worden 515 blanco'persoons-
bewd.jzen en een gadeelte van het Davclkingsrogi ster- Vorder ongavear 20.000
bonkeerten, ono o 6.000 tabakskaa-r'ten an eng. 500 toeslagkaarten. Verder nog
oon gröot aantal rantsoenbennen.

k-Ta Hages-t'ein was een ondorduikar door de Landwacht gaarresteord en op-
gesloten. 's Avonds versehenen voor Het arreatantanlokaal 10 met koevoeten
gawap er de. vyiand-..n. Da buitan» en binnandeur werd.'öpengebroken en de arres-
tant werd bevrijd,

Er Heeft ep 2a Juli een overval plaats gehadop het gemeentehuis te Stein
door aan.aantal gewapande mannen, die gedeel-telijk in rat uniform van da Had.
Politie waren en gedeoltelijk in hat uniform der Duitsche feermacht. Zij
kwamen aanrijden met aan ovarvalwagan an een parsonenaatc. Alle overvallers
droegen helmen. Fit de kluis ward meegenomen'; alle blanco persoonsbewi jzen
en TD zegels, hot.haele bevolkingsrogistar, f.3.Q00, 10 radio-ontvangtoestallen
en een pistool met 16 ratrer.an. De diene idbende waehtmeester werd meegenomen
an een eind verder ontdaan van zijn uniform, legit'imatiabewij zan an zijn pis-
tool.

Op 27 Juli heeft ean overval plaats gohad op het distributiakantoor te
Praneker door 3 mannen. De dienstdoende waehtmeester heeft ook dccl genomen
aan den overval* De kassier waardematariaal werd in zijn woning gehaald en
gedv/ongen de kluis te openen. Alle distributiebescheiden werden meegenomen.
De waehtmeester is met da overvallers" irortr-okken met- laedeneming van zijn
pistool en dienstrijwiel benevens nog drie pistolan waar de waoH4a!iaey-tar..1""er-~
antwo ordelijk ■ vo or wa s .



On 2 Augustus is Hat 3t. Anthoniussiekexihuis te Horst overvallen doe.o 4 :
gewa] iV.de manne:... Zij hebben aar arrastant van aan Dur tacke instantia bevrijd
er rr ■ . wachtmeest-er, die;met da be king belast Was, is eo or

maegegaara . :
;.

Op kos bijpc's'tkantoor aan de . r e'. ... ' ! te Der: .. ; heeft een overval
plaats gehadop 8 Aug 0 j.l. Hat pubJ r werd riet rev.-r in kadwang gehou-
dan. De overvallers zijn vertrokken mc', med.aneming van een geldsbedrag van
cngeveer 12000 gülden.

Op 1 Augustus is te Purmerend door 10 gewapeude norscnen Hat distribut.be-
kantoom geheel leeggeHaald.

De "Witte Brigade" opereert in Nederl.
. Tri den nacht van 6 op 7 augustus y. leeft ean cvarval pläats gekad op het

munitiegebouw van de-|,iif.C.H te .Haastriebt. De bewakers werden gekneveld en
da deur-werd o-p angabrohen. Medegenomen worden 7 Hissen Springs tof, 1000 brand-
lontcapsules, 185 ID. lont en ean electrisch schiatapparaat.. Do overvallers
zijn weer naar Bslgie vertrokken..

Buitanlandsch Nieuwsoverzicht.

De strijd in Frankrijk:

De invasie in Zuid-Frankrijk varlocpt nog steeds volgens de plannen. Het
invasia-gebied Heeft aleen oppervlakte van 500 Vierkante njyl. Do kust van

Toulon tot gt.Tropez is in geallieerde handen. Cannes, St.RapHaöl, St.Maxime,
Frojugan.La Levandou zijn gevallen. De troepen zijn al 40 K.M. in da vallei

van da ,-argeus doorgedrongon. In geheel Savoye is de opstanö. uitgebrokau.
Avemans is door de patriotten omsingeld en da overgave is geeischt. Da patrict-
tan rukken längs de Pyreneen op gestaund door artillerie, die zij eerst op
da Duitschers veroverd hebben.

Ten ko-3te van geweidige offers hebben de Duitschers in Hormandie de cata-
strofa nog eenige tijd uit weten to stellen. Door het gat tusschen Palai.se

en Argenton Heeft can groot doel van het leger sich heen weten te wringen, maar
nog stoeds. zitteh zij ten Zuiden van de Seine en de Amerixanan .anderen Parijs.
In do Straten van Parijs is hat kanongabulder al te hooran. Da Amerikaansche
to.nkcolonnes nouzen al rond in. Tour, Orleans, Chartr-as an Dreux. Hat 15e leger

bij Calais i3onder bevel van ean 33 politieman, Jungklaus, gestald.Da metro
in Parijs staat stil, het gas Is afgaslcten on de politie zou in staking zijn
gogaan. Heol frankrijk staat in brand. en zal pas tot rust komen als de laatste
Germaan met een Sieg en een Heil naar de hei is gegaan.

Luchtfront:
Terwijl in Hormandie de geallieerde luchtmacht dagelijks met duizenden

bommenwerpers da terugtrekxende Duitschers blijft bastokon en in het Zuiden
groote bombardamenten worden uitgevoerd ter ondersteuning van de nieuwe inva-
sie gaat het bombardeeren van Hest-Duitsckland on van vliagvelden in da bezet-
te gebieden stoods door. Op 14 Augustus, de dag van da invasie deden ongeveor
3000 bommenwerpers aanvallen op vliogvelden in hot Hasten o.a. op Soesterberg.
Hier nachten "achtereen bombardeerd<_nmosquito, s Berlijn. Vorder werden Bruns»
wijk, Hrankfort, Kiel en Stettin aanprevallen.

i
Oostelijk front:

In de Karphaten werden Sambor, Dobromil, en Borislawveroverd. Oost-Pruisen
wordt steeds verder omvat. In Estland en Letland dreigen do twee Duitsche le-
gere, die £ich daar nog bevinden, van elkaar gescheiden te worden. Krustpils
an Jac°bstadt zijn veroverd. /
Stille Zuidzee:

Luchtbpmbardementen op de Pilipljnen, Palembang en Nagasaki. Quam is nu
gohcal in geallieerde handen. . . ■■ ■"
Zuidelijk Front:

Plorence-is gaheel door- de .Duitschers verlaten;. zij hebben zieh op de C-o-

-thenlini- reruggetrokken. . - .
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