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Voedsel= -en steenkool=schepen 
bereiken Rotterdam. 
De Seyss gekooid. 

LONDEN, 9 Mei. — Drie Engelsehe vrachtschepen hebben in 
Rotterdam 3000 ton voedsel en 3000 ton steenkool afgeleverd. 
Er is méér onderweg. 
Seyss-Inquart is gearresteerd door het Canadeesche leger (er 

werd niet bij gezegd waar dit geschiedde) ; hij wordt vastgehou-
den in het hoofdkwartier van generaal Crerar. 

De Rexisten-leider Degrelle, die aan het hoofd van de Belgische land-
verraders stond, is per vliegtuig uit Noord-Duitschland in Spanje aangeko-
men. Hij is naar het militair hospitaal te San Sebastian overgebracht en 
staat daar onder politie-toezicht. 

De Triomf der Vrijheid. 
Om middernacht heeft radio-Moskou bekend gemaakt, dat Duitschlands 

overgave gisteren te Berlijn is bekrachtigd. In de Sovjet-Unie wordt de dag 
van vandaag, de 9de Mei, gevierd als nationale feestdag, met parades en 
groote betoogingen. Er worden toebereidselen getroffen voor een viering, 
die nog lang in menschenheugenis zal voortleven. Na deze bekendmakingen 
zond radio-Moskou de volksliederen van alle geallieerden uit. 

In zijn radio-rede tot het Amerikaansche volk betreurde president Truman 
het, dat Roosevelt dit glorierijke  uur niet heeft beleefd. Truman wees erop, 
dat de -overwinning —ffog slechts half behaald is; het Westen is bevrijd, 
maar het Oosten zucht nog onder de Japansche tyrannie. De taak der 
Atnerikaansche strijders is pas geëindigd als de laatste Japansche divisie 
zich heeft overgegeven. 

Zondag 13 Mei zal in de Vereenigde Staten een dankdag zijn voor de 
overwinning op Hitler-Duitschland. 

Nadat Churchill gistermiddag het einde van den Duitschen Oorlog had 
geproclameerd (Z.O.Z.), sprak koning George gisteravond tot het Britsche 
Rijk. Ook hij legde den nadruk op de noodzakelijkheid, den strijd tegen 
Japan met de grootste energie voort te zetten. 

Alle vrije volken hebben gisteren het feest der overwinning gevierd. Te 
Oslo, dat zich nog steeds in Duitsche handen bevindt, ontstond midden 
in het feest een gevecht tusschen Noorsche politie en Duitsche soldaten. 
De Duitsche veldpolitie kreeg opdracht, de Noren te helpen. De geallieerde 
militaire missie, die gistermiddau

b 
 te Oslo is aangekomen, heeft zich naar 

het Duitsche hoofdkwartier te Lillehammer begeven, waar vandaag de capi-
tulatie-oorkonde zal worden geteekend. 

De Paus zal vanmiddag 12 uur een radio-rede houden tot de heele wereld. 

Laatste krijgsverrichtingen. 
Nadat gisteravond 8 uur de Duitsche commandant te Praag, generaal 

Toussaint, zich aan de Cechoslovaaksche leiders had overgegeven, openden 
de Duitschers vannacht tegen 2 uur opnieuw het vuur op de Cechische 
hoofdstad. Toussaint bood daarop aan, zijn troepen te gebruiken om de 
Duitsche afdeelingen, die bleven doorvechten, onschadelijk te maken. 

Cechische stndenten hebben twee Cechische oud-ministers uit een con-
centratiekamp bevrijd. 

Stalin meldde gisteravond, dat het Roode Leger Dresden en zestien an-
dere steden in Saksen heeft veroverd. De Russen dringen nu ook van Sak-
sen en Oostenrijk uit Bohemen binnen. 
Joegoslavische troepen hebben Zagreb, de hoofdstad van Kroatië, en 

Liubliana, de hoofdstad van Slovenië, bevrijd. Ook bezetten zij Klagenfurt, 
de hoofdstad van de Oostenrijksche provincie Karinthië. 

Op alle Grieksche eilanden, Kreta uitgezonderd, hebben de Duitschers 
zich overgegeven. 

Fransche strijdkrachten hebben de havenstad La Rochelle bevrijd. 
De Britsche Admiraliteit heeft allen Duitschen schepen, die zich nog op 

zee bevinden, gelast hun positie op te geven en naar de dichtstbij-zijnde 
geallieerde haven te varen. 



Het einde van den Duitschen Oorlog. Over. 
gave te Berlijn bekrachtigd. Churchills rede 

LONDEN, 8 Mei. — Winston Churchill heeft vanmiddag voor de radio 
het einde van den Duitschen Oorlog geproclameerd. 

Nadat hij de capitulatie te Reims had vermeld, voer hij voort: Vandaag 
wordt het accoord geratificeerd en bekrachtigd te Berlijn, waar luchtmaar-
schalk Tedder en generaal de Lattre de Tassigny het zullen onderteekenen 
namens generaal Eisenhower, maarschalk Zjoekof namens het opperbevel 
van het Roode Leger, en veldmaarschalk Keitel en de opperbevelhebbers 
van Duitschlands land-, zee- en luchtmacht voor het Duitsche opperbevel. 

De vijandelijkheden zullen officieel eindigen één minuut na middernacht, 
maar om menschenlevens te sparen heeft het „Staakt het vuur 1" reeds gis-
teren, Maandag, langs het heele front geklonken, en onze dierbare Kanaal-
eilanden zullen ook vandaag bevrijd worden. 

De Duitschers verzetten zich op sommige punten nog tegen de Sovjet-
troepen, maar gaan zij na middernacht daarmee door, dan zullen zij de be-
scherming door het oorlogsrecht verliezen en van alle kanten door de ge-
allieerde troepen worden aangevallen. 

Gezien de lengte van het front en de verwarring bij den vijand, is het 
niet verwonderlijk, dat bevelen van het Duitsche opperbevel niet altijd ter-
stond worden gehoorzaamd. Maar dit hoeft geen reden te zijn om het feit 
van de onvoorwaardelijke overgave geheim te houden, en behoeft ons ook 
niet te beletten, de dagen van vandaag en morgen te vieren als de dagen 
der Victorie in Europa. Vandaag — aldus Churchill — zullen wij vooral 
aan ons zelf denken, en morgen bizondere hulde brengen aan onze dap-
pere Russische kameraden, wier heldenmoed zulk een groote bijdrage heeft 
geleverd tot de overwinning. 

De Duitsche Oorlog is thans ten einue. Vrijwel cie Reeie wereld-  was te:. 
slotte één in den strijd tegen den boosdoener, die thans verpletterd vóór 
ons ligt. Een korte periode van blijdschap kunnen wij ons veroorloven, 
maar laat ons wel bedenken, dat Japan nog niet onderworpen is. Wij moe-
ten nu alle krachten inspannen voor het vervullen van de taak, die ons 
nog wacht. Voorwaarts, Engeland! Lang leve de zaak der vrijheid 1 God 
save the King I 

Amsterdam op Vrijdagavond. 
LONDEN, 8 Mei. — In Nederland is nog niet alle tegenstand van Duit,  

schers en landverraders geëindigd. Enkele S.S.-afdeelingen weigeren zich 
over te geven en hebben zich verschanst met medeneming van een aantal 
burgers als gijzelaars. 

Het bericht van de bevrijding van Nederland bereikte Amsterdam Vrijdag-
avond door eenige kristal-ontvangertjes. Maar het verspreidde zich blik-
semsnel, en in weerwil van alle Duitsche verboden stroomden de menschen 
de straat op en werden allerwege de vlaggen uitgestoken. Op enkele punten 
hebben de „groenen", in hun woedende teleurstelling en niet in staat 
vreugde-om-vrijheid te begrijpen, mitrailleurvuur op het publiek gericht. 
Zaterdagochtend namen mannen van de N.B.S., met standgeweren gewapend, 
het gezag in handen. 

Toen de Britsche soldaten Maandag Holland en Utrecht binnenrukten, 
moesten zij op vele plaatsen door politie worden beschermd tegen (W 
geestdrift der menigte. Zij werden onder bloemen bedolven. De bevrijding 
werd gevierd met een uitbundigheid, waartoe velen zich niet meer in staat 
hadden geacht. 

In een proclamatie aan de bevolking van Holland en Utrecht dringt de 
Canadeesche generaal Folkes erop aan, het concentreeren en wegvoeren 
der Duitsche troepen niet te belemmeren; de aanvoer van levensmiddelen 
zal zonder onderbreking worden voortgezet. 

LONDEN, 9 Mei. — De eerste groote zeeschepen hebben Rangoon be-
reikt; 15000 man Burmeensche troepen, die door Japanners waren opgeleid, 
zijn tegen hen in opstand gekomen en hebben 1200 Japanners gedood. 
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