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Vergadering Regent- 

schapsraad. 

Zaterdag 20 December des morgens 

om 9 uur komt de regentschapsraad 

van Kediri voor de vierde maal in dit 

jaar bijeen. De agenda vermeldt een 

voorstel tot nadere wijziging van de 

reclame-verordening, tot het verklaren 

welke verordeningen, tegen wier over- 

treding straf is bedreigd, zullen blijven 

gelden, tot voorloopige vaststelling van 

de algemeene- en bedrijfsbegrootings- 

rekening over het dienstjaar 1940 en 

een tweetal begrootingswijzigingen. 

De Gemeentebegrooting. 

Het ontwerp voor de begrooting 

van gemeente voor het volgend jaar 

is den raadsleden aangeboden. Volgens 

dit ontwerp is het eindtotaal der ge- 

raamde ontvangsten en uitgaver van 

den gewonen dienst voor 1942 vast- 

geste'd op een bedrag van f 210,559.— 

of f 6099,— meer dan de begrooting 

van dit jaar, welke sloot met een totaal 

van f 204.460.—, 

dit eindbedrag kon worden verkregen, 

doordat het mogelijk is gebleken de 

in ver- 

De verhooging van 

raming der ootvangstposten — 

gelijking met de oorspronkelijke be- 

grooting 1941 — te verhoogen met rond 

f 4000,—, terwijl in de nieuwe be- 

grooting beschikt kan worden over 

bet restant van het batig saldo over 

1940 ad f 28.435,97 (voor de begroo- 

ting van dit jaar was everwel een 

batig saldo van f 26.455.71 beschik- 

baar). 

Teo aanzien van de raming van het 

aaodeel ia de opbrergst van landsmid- 

delen, heeft het college van Gedupu- 

teeren ian Overweging gegeven — in 

verband met de verwachte 

regeling van de financieele verhouding 

—in de begrooting voor het volgend 

jaar een uitkeering te ramen van ten 

hoogste 100”, van het basisbedrag 

van de houdige financieele verhouding. 

Arbeidsbemiddeling Kediri 

Het kaotoor voor bet correspor- 

dentschap van de Indische Maatscbap- 

pij werkloosheidbestrijding te 

Madioen zal, 
ingaog van 1 Januari a.s. met Kediri 

samengesmolteo worden. De heer Beem, 

leider van genoemd kantoor, die tevens 

belast is met de leiding van de arbeids- 

beurzen, zal in verband hiermede zija 

domiciele hebben te Kediri en kaotoor 

houden in ons Gemeentehuis. 
lederea Dinsdag eo Vrijdag zal de 

leider zitting houden 

wel io het residentiekantoor, Door deze 

regeling komen tevens te vervallen de 

zittingsdagen te Paree, Blitar, Toe- 

loengagoeng en Ngandjoek, zoodat 

belanghebbenden van deze plaatsen 

zich na 1 Januari hebben te wenden 

tot het kantoor te Kediri. 

Wellicht verdieot het aanbeveling 

hierbij bekend te maken, dat dit kan- 

toor zich niet slechts 
beidsmiddeling, doch ook zija tusschzn- 

komst verleent ia steungevallen en 

kapitaalverstrekking kleia be- 

drijveo. 

pieuwe 

voor 

baar we vernemen, met 

te Madioen en 

bepaalt tot ar- 

voor   
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Ook wordt door den leider van dit 
kantoor adviezen en aanwijzingen ge- 

gzven betreffende de cursussen, door 

de M. W.B. 

Op het groote nut van deze cursussen 

ia het laven geroepen. 

behoeft nietnader te worden ingegaan 

daar, zij reeds voldoende bekend zijn 

en reeds gozde vakken hebben afge- 

leverd. 

Door de bliksem getroffen, 

Vrijdagmiddag j.|. 
van ongeveer 15 jaar bet slachtoffer 

was een meisje 

geworden van ecen blikseminslag. Zij 

in de dessa Goedo en was 

bezig met het wassen van kete'a, die 

zij wilde kooken voor bet avondmaal. 

Plotseling biiksemde het geweldig en 

getroffeo viel zij op slag dood neer. 

De vader, 
boom klom, was ook getroffen. Doch 

hij was niet zoo erg aan Hier 

en daar lisp bij slechts lichte brand- 

wonden op. 

woonde 

die toen toevallig in de 

toe. 

Inwijding Busstation. 

Het autobusstation nadert haar vol- 

tooing. We vernemen, dat de inwij- 

ding zal plaats vinden op 30 Dec, a.s. 

Io verband met de huidige omstandig- 

heden zal alleen een slametan worden 

gehouden door het van 

geooemde autobusmaatschappij. 

personeel 

Societeit Sono Rahardjo 

verplaatst. 

Op 15 December j.l. werd de so- 

cieteit Sono Rabardjo verplaatst in 

het gebouw aan de Stationswegno. 14., 

z00odat het in het centrum van de 

stad ligt. Doch wegens deze omstan- 

digheden, kunnen de leden niet pro- 

fiteeren van bun clubhuis, 

RICHE THEATER. 

Hedenavond t/m Woensdag 24 Dec, 

De Koning van den Lach 

»FERNANDEL” 
io zijn Wereldlacblager ,, De Big van 

het Vreemdelingenlegioen””. 
Weer een kostelijke creatie van den 

Franschen komiek, die de lachspieren 

tot het einde toe in beweging houdt, 

de eene dwaasheid volgt op de andere, 

z00odat de bezoekers keer op keer de 

gelegeoheid krijgen in lachen uit te 

barsten. Men verzuime daarom ,,De 

Big van bet Vreemdelingenlegioen” 

oiet | 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 20 en Donderdag 25 Dec. 

20th. Century Fox meer dan schitte- 

rend filmschlager. 

»EVERYTHING HAPPENS 
AT NIGHT”. 

(Avontuur in de Alpen). 

met de bekoorlijke Sonja Henie en de 

koappe acteurs Ray Milland en Ro- 

bert Commings. 

Dit verbaal speelt zich vooroamelijk 

af in de schilderachtige berglandschap- 

pen van Zwitserland, het romantische 

land van eenwige sneeuw- en Ysvelden. 

Sonja Henie toont io deze film zulk 

een subliem spel, z00 begaafd, natuur- 

ljk en ontroerend dat zij ieders harten 

zal verovereo. Een bijzonder mooie en 

spanvende film, vol sensatie en ver- 

rassingeo, met een verbijsterende cli- 

max, Een attractie, zooals U slechts 

zelden wordt aangeboden !   

Politie - rapport. 

M, wonende te Baloewerti doet aan- 

gifte van diefstal, 

ving, van lijfgoederen 
f 2,60. 

mid 

  

Is ondergra- 
ter waarde van 

M, wonende te Baloewerti doet aan- 
gifte van diefstal van cen tafellooper 

ter waarde van f 1.— 

T S G, wonende te 
aangifte van diefstal v: 

Pandean doet 

rubber een 

  

slang ter waarde van f 15.— 

T, wonende te Pesantren doet aan- 

gifte van diefstal van een gouden haar- 

speld ter waarde van f 13.— 

K, wonende te Bandarlor doet aan- 

gifte van diefstal, 
ving, van lijfgoederen ter waarde van 

f 2.20. 

middels ondergra- 

Tegen I, wonende te Djabon werd 

proces-verbaal opgemaakt terzake dief- 

stal van lijfgoederen ter waarde van 

f 5.25 ten nadeele van M.S. wonende 

te Singovegaran. 

Tegen B. wonende te Tjampoerre- 

djo werd proces-verbaal opgemaakt 

terzake diefstal 

waarde van f 1.— 

Sl. wonende te Lirbojo. 

van cen pijama ter 

ten nadeele van 

Mevrouw D, wonende te Bandjaran 

diefstal 

gouden kebajakspeld ter 

f 10, — 

doet aangifte van van een 

waard- van 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon va: R. wonende te Semam- 
pir verdacht van diefstal van lijfgoe- 
deren ter waarde van f 5.— 

deele van H. A. 8. de P. wonende te 

Baloewerti. 

ten na- 

S, wonende te Bandarlor doet aan- 

gifte van diefstal van een rijwiel ter 

, hetwelk op het 

s te Baloewerti or- 

waarde van f 6 

erf van de Veca 

beheerd was geplaatst. 

M, eoB. M bszi 

dean doet aangi't 

2»n wonende te Pan- 

  

van diefstal van een 

rijwiel en een gramafoon ter gezamen- 

lijke waarde van ' 06.— gepleegd door 

S, wonende te Madioen, 

H, wonen te Diagalanlor doet aan- 

gifte van diefstal van een gordijo ter 

waarde van f | 

Pakelan doet aan- 

midde!s braak, van 

Iiffgoederen ter waarde van f 1,30. 

K, wonende te 

gifte van diefs'a 

S. wonende te Balowerti doet aan- 

gifte van diefsta! 

waarde van f 5.10 

van Iijfgoederen ter 

  

De Pacific in 
vlammen. 

Slot. 

De Gildermeisters. 

Ook de Duitsche invloed in Peru is 
buitengewoon groot. De machtspositie 

bijvoorbeeld van bet geslacbt Gilder- 

meister is fabelachtig. Leden van dit 
geslacht bezetten de voornaaste gezant- 

schapsposten in het buitenland. 

De Gildermeisters beheerschen in Peru 
de economie, het 

handel. Zij zijo de bezitters van de 

grootste suikerfabrieken in Zuid-Ame- 

baokwezen en den 

A4 ft. 

6 ft. 

  

  

rika. Zij bezitten uitgestrekte nitraat- 

fabrieken io Chili. Zij bezitten —en dit 

is wel zeer belangrijk—een particuliere 

haveo, 

noorden van Cbicama, juist ten 

Trujillo gelegen, is een particuliere 

Gildermeister- 

Ia- en uitvoerrechten zij voor 

haven io bezit van de 

familie. 

de Gildermeistrs. Niemand mag te 

Chicama binnen komen zonder Duitsche 

toestewming, Ook de Peruaansche re- 

geering mag geen beslissing nemen ten 

aaozien van Chicama, In en uitvoer 

te Chicama passeeren de statistieken 

van Peru. Men weet niet wat en hoe- 

veel aldaar wordtgeim-en xporteerd, 

Hoeveel wapens komen hier binven 

eoz, alleen Baron Rosenthal zag reeds 
enorme hoeveelheden kans wapens 

langs dezen weg binnen te smokkelen, 

De Gildermeisters bezitten vele 

krachtige 

Het grootste en fabelachtig ingerichte 

radiostations in Peru, 

radio-omroepstation bevindt zich op 

de terreinen van de suikerfabriek waar- 

over wij z00 schreven ,,Casa 

Grande”. 

bewaakt door Duitsche geuniformeerde 
troepen. De Gildermeisters hebben een 

eigen vioot eno luchtvloot, De Gilder- 

meisters bezetten vrijwel alle belang- 

juist 
Al deze bezittingen worden 

rijke posteo in bet Duitsche bankwe- 

zen dat als usantieel perfect is geor- 

ganiseerd, De Duitsche Sudamerikani- 

sche bank en dz Deutsche Uberseeische 

Bank luisteren naar de bevelen van 

  

  

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik -- 

DOHOSTRAAT 

  

  
   

kleine aankondigingen | 1.— per pisatsing. 
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deze Duitsche grootmeesters, Munitie, 

springstoffen en staal-fabrieken in Cbili 

en Peru zija in handen der Gilder- 

  

meisters. 

De bedreiging 

    
Wj zullen onze 

staken. Japanners, Dui 

lianen zijo de baas in 

blijft en onaangetast Per 
blijte, 
een hopelooze bedreiging voor de vei- 

althaos niet den oorl 

  

ligheid van de westkust der Veree- 
nigde Staten en het Panamakanaal. De 

slechtste dienst die Peru der democratie 

en dus Roosevelt had kunnen bewij- 

  zen is het afgeven van een verk 

    

in den vorm als door Ben 

baar gisteren t 

aocb kuit. O 

Du 
adv 

      

   

    

   

  

eurs Beoav 

bouding 

bedreigin 

simpele 

voet te 

de aantallen 

  

Duitschers in het land aan 

  

nen enkele uren geschied zal z 

Mexico behoeven 
Ongerust 

Over Brazilie en 

wij ons niet te maken Het 

is Peru en in zekeren zin Ecuadoren 

ten deele ook Chili, 
nen opleveren voor de v 

die gevaar ku 

  

het westelijk continent. 

Zoo ontwaart men dat een eenvou- 

dig berichtje, vetgedrukt in de courant 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

    
  

Tweedehandsch Meubilair. 

aa aa... @ 
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Emballeeren 

(Ock voor Europa en de buitengewestan) 

Transporteeren, Meubelmakeri 
Handel in Nieuw- en Agentschap : 

Java Koeikasten.



  

| 

& RICBE THEATER — 
Heden 23 en Woensdag 24 Dec. 

.DE BIG YAN HET 
an de la legion) 

met de beroemde Fransche komiek FERNANDEL. 
En kostelijke film die de lachspieren tot bet einde toe, in beweging houdt. 
De cene dwaasheid volgt op de andere ! 

Aanvangsuren 645. en 915 u. 
  

Voor 16 jaar ouder! — — 
n.m. — — 

VREEMDELINGENLEGION” 

Donderdag 25 tm Zaterdag 27 Dec. 
Shirley Temple in haar grootste Succesfilm 

sSUSANNAH OF THE MOUNTIES” 

/oortzetting van de succesvolle Fransche Lachschlape- 

Uu 

  

  

  

     
  

En bijzonder levendige, spannende en mooie Shirley-film, die zich afspeelt in Canada 
onder de bereden politietroepen en de ladianen. en gansche stam Zwartvoet-Indianen beeft bieraan 

| ewerking verleend. In de verdere hoofdro!len: RANDOLPH SCOTT en MARGARET LOCKWOOD. 
Ta Voor alle leeftijden. San 

Aanvargsuren 6.45 U. es 9.IS Uu. n.m. 

2 MAXIM THEAT - TISRAMESN beam 

Heden 23 en Woensdag 24 Dec. 
20th. Century Fox uitstekende filmschlager 

. sSEVERYTHING HAPPENS AT NIGHT 
met de lisftalligz SONJA HENIE -— RAY MILLAND en ROBERT CUMMINGS in de hooffdroilen. 

Een film, die U bosgit tot den laatsten meter. 
Voor alle leeftijden. 

Aanvangsuren 6.45 u en 945 un.m. 

Vrijdag 25 tim Zondag 27 Dec. 
66 

»KEEP FIT 
George Formby's  nieuwste en grootste Lachschlager. 

s GEORGE FORMBY weer! Engeland's grootste komiek! 
E»9 daverende klucbt, die U een meer dan genoeglijke avond bezorgt !! 
Fen film vol vroolijkheid en jolijt! 
Komt allen dit phenomenaal lachsucces zien ! 

Voor alle leeftijden. 
Aanvangsuren 6.45 U en 915 uUn,m. 

diende te staan, hetgeen niet is ge- , eilandjzs langs de kust van Chili. Eerst dat het verder dezen winter geen 
schied, waarschijolijk uit onbekendheid | wanneer men vanuit deze bases kan moeite zal doen om Moskou te ver- 

met de finesses. opereeren — men vergete niet dat dan overen officieel bevestigd dat het den 

Amerika heefe zich nog niet over 

de verklaringen der diverse Zuiden 
Midden - Amerikaansche 

Waarscbijnlijk heeft Roo- 

Dog te druk met andere 

republieken 

  

uitgela 

  

sevelt het 

  zaken, die onmiddellijker aandacht 
, doeh straks zal ongetwij- 

op deze verkla-    
en volgen. Wij zija ervan overtuigd 

   da 

nader te ve 

Amerika, Peru zal verzoeken zich 
Een durende be- 

»afmeting als vit Peru 
rklaren 

  dreiging van eer    
verwachten, kan oiet worden geduld. 

9 gznoeg, is Roosevelts positie 

De Zuid- en 

Midden- Amerikaanscbe staten hebben 

   
»ngewoon mosilijk. 

cen ingekankerden acbterdocht tegen 

alles wat Noord-Amerikaansch is, De 

» Pao-Amerika conf ties heb.       

  

e wel verbetering gebracht,    
   

  

   

iwenen is die achterdocht 

Zouden nu de Vereenigde- 
aanval ondernemen op 

zou het dwangmiddelen ge- 

  

dan z0u binnen den korts- 

  

n tijd de viam van de achter- 

uitslaan in alle hevigheid, 

  

mt » daaraan verbonden gevarea 

je iik brandbare wereld. De 

  

aten dienen danook wei 

  

bijzonder voorzicht'g te werk te gaar. 

Zij zouden gebruik moeten maken van 

se tusschen Bolivia, Chili 

ds en Peru ander- 

      

erveniseren te    s moeten gc- 

  

   

    

Wij komen thans terug op de raad- 
selachtigheid van de ontelbare vliegtuig- 

scheper, waarover Duitschers 

» Japansers scbijoen te beschikken. 
Het is heel aardig het te gelooven 
maar het lijkt verstandiger om de 

lo Diet al te veel geweld aan te 

  

don. Es dergelijker aantal vliegdek- 
schepen kan Japan er niet op na 
houden 

xdien 200 een dergelijk aantal     

  

ekschepen gelijktiidig ingezet een 

iogsescorte eischen grooter dan 

lichtere materiaal waarover Japan 

beschikt. We moeten dus aan- 

at Japan opereert vanuit bases 

    

nem 

vrij dicht io de buurt van het Ameri- 

kaansche vasteland gelegen. 

Wij weten weinig af van de Gala- 
pagos-eilanden (Bcuador)en vele kleine   

ook de bevoorrading veilig is — is 

bet mogelijk een aanval op Amerika's 

westkust met eenige kans op succes te 

ondernemen. G-lezen nu de verwach. 

tingen van Canada en Californit, kan 
zijo dat Japan 

van Peru 

men er vrij zeker van 
zich ergens in de buurt 
bases heeft verschaft en deze- zullen 

uiteindelijk vervietigd dieoen te worden. 

Malakka. 

De toestand in Malakka is 

zeer verward. We zulleo nog eenige 

dagen geduld moeten hebben. Iu elk 

geval zetten de Japanners volile kracbt 

den aanval op den hals van Siam 

nog 

door en dit vervult ons met zorg. 

Radio Domei riep om, dat de Britsche 

troepen het zuiden van Siam waren 

binnengetrokken. Zulks vervulde ons 
met vreugde, doch de Britsche omroep 
vernietigde deze vreugde stante pede 

door om te dat van een 

dergelijken inval van Britsche troepen 
Helaas en nogeens 

rocpen 

niets bekend was 

helaas. 

. 

Lybig. 

Nog ce, enkel woord over Lybit. 
Zoo langzamerhand zijn de d ie weken 
waarop wij eerder doelden om. Drie 

praktijk ge- 

een goed 

weken is, zooals in de 

bleken is, 

uitgerust leger dat volkomen van alle 

toevoer is afgesloten door kan blijven 

vechter, zonder verdere bevoorrading. 

De srrijd in Lybi& ontbrandde op 21 
Novembzr. Vanaf dien dag zijo Rom- 

mel en de zijuen ingesloten. Op uiter- 

lijk 12 December zullen zij moeten 

zija doorgebroken, willen 
hebben den slag te overleven. 

De telegrammen berich:en ons, dat 

ioderdaad de groote ontmoeting op 

Rommel schijot dus 

althaos 

de termijn dat 

zijo kans 

kemst is. van 

pian te zija slag te leveren, 

een uiterste poging 

door de Britsche linies heen te breken 

en zich van de omsingeling te bevrij- 
den. 

wereld toe want de uitslag van juist 

van immens belang 

krijgsbedrijven 

te ondernemen 

Met groote spanning ziet de 

dat gevecht is 

met betrekking tot de 

elders in de wereld. 

. 
.. 

De overwinning. 

In Rusland gaan de zaken uitstekend.   Duitschland beeft door te berichten 

nederlaag heeft geleden. 

Het spreekt vanzeif dat de'Russen de 

Duitschers niet met rust zullen 'aten 

en verdere terugtocht, — en een 

smadelijke, — in de raaste toekomst 

wel is te verwachten. Bliksemsoel is 

de oorlog, bliksemsnel is de aaoval, 

bliksemsnel is de overwinoing, maar 

ook bliksemsnel is de nederlaag. Komt 

bij cenmaal, is hij cenmaal ingezet dan 

gaat het met sneltreinvaart. Hitlers 

dag des oordeels naakt met rassche 

schreden. Het is onzinvig wel aan een 

soelle overwinning te gelooven en niet 

aan een bliksemsnelle nederlaag. 

D: wapens blijven dezelfde. Naast 

de overwinning staat altijd een ne- 

derlaag, zoodat mea vaast een bliksem- 

soelle overwioning ook gelooven moet 

io een bliksemsnelle nederlaag. Het 

gaat go:d in Rusland. 

Eo wat Amok makend Japan betreft? 

Het land begon in een toestand 

waarin Duitschland zich bevond toen 

het in den vorigen wereldoorlog den 

strijd opgaf. Het is volmaakte waanzin 

om te veronderstellen dat Japan 't 

lang zal kuoven volhoudeo. In zijo 

krankzinnigheid zal Japan bard slaan 

en zonder, mededoogen. Wij zullen 

hard moeten terugs'aan, maar bet lijkt 

verstandig om vooral het hoofd koel 

te houden en elkander viet iets te 

suggereeren wat oomogelijk waar kan 

zijo, namelijk dat Japan het vele maan- 

den zal kunnen volhouden. Dit is 

bangmakerij welke volkomen misplaatst 

is. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 
immers beter, netter en 

goedkooper. 
Vraagi offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets ! 

  

  

Hoe Oostenrijk ver- 
raden werd 

Hier kregen 'de Nazi's hun 
voor-Opleiding 

Er zija vele dingen voorgevallen 
io dezen oorlog die ons herioneren 
aan wat voorviel io Juli 1934 op den 
dag van den groote nazi-Putsch in 

Oostenrijk en den daarop gevolgden 

dood Dolfuss. Terugblikkend 
naar dien datum, realiseert men hoe 

Oostenrijk gedieod heeft als een oe- 
fenterrein voor Hitlers experimenten 

van 

met zija minderwaardig maar succes- 

vol legertje van vijfde colonne, aldus 

een bijzondere van bet 

N.v.d. D. 

Zoo nu en dan komen de namen 

medewerker 

van die personen die daar een rol io 

speelden, weereens op den voorgrond 

en wij berkennen bun tegenwoordige 

positie als een logisch gevolg van de 

rol die zij speelden in Oostenrijk. De 

cbef van de politieke onderwereld en 

tevens de 'eidende figuur io den nazi- 

aaoval was Theo Habicht. Hj werd 

naar Oostenrijk gezonden onder bet 

mom van pers-attach€ bij de Duitsche 

legatie van Weenen. 

Habicbt 

van die pseudo-diplomater, wier wer- 

was een van de eersten 

  

sSBOERDERIJEN 
KEDIRI 

MU LOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

  

kelijke taak het was eea pro -nazi - 

organisatie op te bouwen in een 

vreemd land eospionvage en sabotage 

te organiseeren tegen de regeering, 
waarbij hij geaccrediteerd was. Heden 

ten dage is Habicht ondersecretaris 

io bet Berlijasehe ministerie van Buiteo- 

landsghe Zaken. Veel hoort men niet 

over hem, omdat hij zeer weinig met 

buitenlandsche diplomaten te doen 
heefr. 

»Betaalmeester” 

Zija lija van activiteit ligt io de 

politieke onderwereld, welke de naz's 

in bet buitenland georganiseerd heb- 

ben, hij onderhandelt met de leden 

van de vijfde colonne, hij coordineert 

dus de vijfde collonneactiviteit door 

middel var wettige Duitsche diplomatie. 

Is Oostenrijk was Habicht de betaal- 

meester van de gehuurde terroristen : 

bij voorzag hea van in Duitschland 

gemaakte bommen en hij gaf orders 

om een z00 groot mogelijke verwoes- 

ting en chaos aan te richten. 

Hij was de oprichter van het Oosten- 

rijksche legioen, dat bestond uit Ovs- 

tenrijksche bandieten voor wie hua 

eigen land niet meer veilig was en 

die graag tegen betalidog vao vijf 

schilling per dag zich beschikbaar 

steidea om bun land te verraden, Juist 

ba. 
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zooals er niet lang geleden zes divisizs 

Oekrainers werden ' georgaviseerd om 

tegen de Russen te vechten. 

Habiscbt instrueerde de militaire 

autoriteiten om de Oostenrijksche re- 

bellen deskundig advies te geven io 

het opblazeo van bruggen, het door- 

soijdeo van telefoondranen en allerlei 

andere nobele daden van sabotage. 

Zija bevel werd tot in de puntjes 

uitgevoerd, en het duurde viet lang 

voordat de eerste afdeeling van de 

nu zoo wel bekende, ia het burger 

vermomde soldaten, arriveerde in Oos- 
tenrijk. 

Zij kwamen als toeristen, handels- 

reizigers, artisten enz. leder van hen 

was goed voorzien van instructies en 

propagandamateriaal, dynamietbom- 

men en gewereo. Alles was aaowezig 

in hua keurige reiskoffertjes. Siods 

dien tijd hebben Roemenie, Bulgarije 

en andere landen voordat de geusi- 

formeerde horden bionen -stormden, 

deze onscbuldig uitziende reizigers ce- 

zien, die onopvallend zich vestigen 

eo dan langzamerhand zich indringen 

in de baantjes vao economische advi- 

seurs, techoici en zakenmenschen. 

Algeheele controle 

Zij drongen in Oostenrijk door tot 

de hoogste op die manier 

ContrOle uitoefenend op de nationale 

economie, en de Oostenorijksche regee- 

riog door middel van chantage te 

dwingen om concesies 

Duitschland, wat natuurlijk op den 

duur tot volkomen 

leiden, Oostenrijks grootste industri- 

posten, 

te doen aan 

overgave moest 

eele organisaties werden onder nazi- 

CoattGle gebracht, lang voordat bet 

tot iemand doordrong wat er gaande 

was. 

Die zelfde tactiek werd later in 

andere landeo toegepast, Frankrijk 

iobegrepen, en vergemakkelijkte zoo- 

doende de nazi-overwinning op een 

evorme manier. Io Zuid-Amerika zija 

kort geledeo dergelijke praktijken oot- 

dekt, welke promt kop zija 

ingedrukt. Toeo Habich eindelijk ge- 

arrestzerd en over de grens gezet 

werd, zettz de nazi-minister dr. Kurt 

Rieth zijo werk voort. Hij had succes, 

en daarom is het geen toeval dat hij 

kort geleden in Zuid-Amerika opdook 

nadat de officieele cazi-agenten aldaar 

ontmaskerd waren, 

den 

Met den grooten Putsch in Weenen 

op 21 Juli gaf Rieth zich bloo'. Toen 

stormden de nazi's in de uniformen 

van een bekend Oostenrijksch regi- 

ment de kauselarij binnen en ver- 

moordden den kleinen bardhoofdigeo 

dr. Dolfuss. Een andere groep nazi- 

rebellen bezette het omroepstation en 

probeerde door het uitzenden van 

valscbz berichten verwarring te ver- 

wekken onder de bevolking. 

Naar naziland. 

Maar de Putsch mislukte door on- 

voldoznde belangstelling en medewer- 

king van de bevolking. Toen bood 

Rieth den rebellen een veilige scbuil- 

plaats in Duitschland, en met hen 

vertrokken bonderden anderen, die 

met de nazi's sympathbiseerden. 

De Weensche Putsch had alleen 

den moord op Dolfuss ten gevolge 

en niet veel andere moorden. Maar 

dit zelfs zou niet gebeurd zfjo, als 

Habicht en Rieth viet in de gelegen- 

heid geweest waren om een goed 

georgaviseerde vijfde colonne te vor- 

men. Want ofschoon de Oosteorijk- 

sche politie te voren ingelicht 

was, lieten zij toch na om voldoende 

maatregelen te nemen. 

Het nalaten van het sluiten van de 

beroemde Ballhausplatz - hekkeno van 

de kanselarij, scbijot opvallend paral- 

lel te loopen met bijvoorbeeld, het 

niet opblazen van de bruggen over 

de Maas en de Scbelde, voordat de 

Duitsche troepen er over trokken, 

en het verlammen van den Noorschen 

tegenstand toen de Duitsche vIcot de 

fjorden opstoomde. 

De vreemde overeenkomstigheid van 

nalatigheden eindigt hier niet, veel 

van   

van wat er indertijd in Oosteorijk 

voorviel, kan men nu herkennen als 

Hitlers uitprobeeren van zija indring- 

politiek. 

Hj stuurde Voo Papen als specia- 

len ambassadeur naar Weenen, waar 

hij zich aan de Katholieken voordeed 

als eea streng Katholiek, met maar 

€€a doel voor oogen, en dat was 

om Oostenrijk voor het barbarisme 

te behoudeo. 

  

Onverdach 

Hij ontsoapte maar nauwelijks, toen 

in 1941 de groote nazi - zuivering 

plaatsbad ea zijn secretaris gedood 

werd. Niemand, zoo zeide hij, kon 

hem er van verderken dat hij met 

de nazi-idee#n sympathiseerde. Hij 

beloofde, Hitler allerlei voorsiellen 

te zullen doen, die in het voordeel 

waren van Oosteorijk, 

Elken dag kwam hij met nieuwe 

plannen op de kanselarij em maakte 

ze 206 aantrekkelijk, dat hij er eicde- 

ljk io slaagde Schuschnigg over te 

haleo om met Duitschland een com- 

promis te sluiten. Het was het Oos- 

tenrijksch-Duitsch verdrag, dat in Juli 

1936 werd ges'oten en waarin beide 

partijen zich verplichtten om de cul- 

tureele en economische relaties van 

de twee landen te bevorderen, op de 

basis van den Status Ouo, en z00 de 
onafhavkelijkbeid van Oostenrijk te 

verzekeren. 

Cultureele en ecooomiscbe comit€'s 

werden opgericbht op Duitsche insti- 

gatie. Alles zooder uitzondering bleek 

later niets anders geweest te zijn dan 

propaganda en spionnen-organisaties, 

maar zij waren toch meer dan een 

jaar in de gelegenheid geweest om 

hun veile praktijken straffeloos uit te 

oefenen. Toen de hoofdkwartieren 
van de zoogevaamde 

economische comit€'s onverwacht aan 

een onderzoek door de Oostenrijksche 

politie onderworpen werden, vond 

men er uitgebreide plannen voor een 

anderen Putsch, die samen moest gaan 

met een militairen inval in Oostenrijk. 

cultureele en 

.Stommiteit” 

Honderden 

werden langzamerhand losgelaten en 

vertrokken naar Duitschland. Er kwam 

aan bet licbt dat pro - Duitsche offi- 

Cieren een eed vao trouw aan Hitler 

hadden afgelegd, en precies wisten 

wat bun te doen stond zoodra de 

groote s'ag zou vallen. Veleo in het 

buitenland bescbu'digden de Oosten- 

rijkers van slapbeid en stommiteit. Bo 

»Zooiets zal bier 

politieke gevangenen 

zeiden in vertrouwen : 

niet gebeuren”, maar sindsdien isbet- 

zelfde gebeurd in een half dozija 

andere landen, Al dien tijd houden 

de leidende Ouislings zich op den 

achtergrond, weisigen buiten Oosten- 

rijk hadden ooit van dea naam Seys 

Joguart.gehoord. 

Als de naam niet z00 moeilijk uit 

te spreken was voor velen, dan zou- 

den zij misschien dien saam gebruiken 

ioplaats vao Ouisliog, want hij is de 

eerste io zija soort in onze moderne 

historie. Voortdurend op en veer rei- 

zend, werkend voor Hitler, verscheen 

bij voor het eerst op het tooneel in 

de laatste noodlottige weken toen kan- 

selier Schuschnigg, de eerste van de 

vele andere staatslieden, ontboden 

werd in Berschtesgaden om daar het 

doodvonnis van zijn land te vernemen. 

Na de besprekingen in Berchtes- 

gaden hoopte Schuschnigg, door Seys- 

loguart in het kabinet toe te laten, 

zija land te redden, maar dat was 

ijdele hoop. Wij weten dat bij een 

paar weken laten verdween achbter de 

deuren van een nazi-gevangenis. 

Arsenaal 

Aldus werd Oosteorijk een spring- 

plank voor verderen nazi-roof. Heden 

ten dage is bet 't arsenaal van de 

Duitsche militaire macbt. De enorme 

moderne vliegtuigfabrieken in Wiener- 

Neustadt, en de Hermaon Giring 

werken te Lintzen Hirtenberg produ- 

ceeren cen enorme guantiteit oorloys. 

materiaal. Het land biedt tevens een 
veilige schuilplaatsaan de nazi-leiders 

en hun vrouwen om aan de bommen 

van de R. A.F. te ontkomen. 

Maar als men luistert naar Radio- 
Moskou en hoort, wat gevangenge- 

nomen Oostearijksche vliegers en sol- 

daten, die dan wel bun mond durven 

Opendoen, hebben te vertellen, die 

doorkomen voor incidenten in Oos- 

tenrijk, dan vraagt men zich af hoe 

lang het nog zal duren voordat de 

door de nazi's in bet verwekken van 

Oopstanden en plegen sabotage 

getrainde Oosteorijker, Hitler zelf eens 

een dosis van zija eigen brouwsel za 

toedienen, 

van 

  

Tranen en wraak ! 
  

Met diepe smart zullen ailen keonis 

genomen hebben van het verloren 

gaan van H. M.S. , Prince of Wales” 
en H. M.S. ,,Repulce”. Deze twee zeer 

kracbtige eenheden van de Britsche 

vloot zijn ondergegaan in een stout- 

moedige poging om de landstrijdkracb- 
ten aan Malakka's Wesikust lucht te 

geven door de transportvloot en de 

convoyeerende schepen der Japanners 

aan te vallen. 

»Op tot dusverre nog niet voor- 

gekomen wijze”, zooals Ritmaa ons 

mededeelde, werden deze trotsche 

schepeo van de Britsche vloot aan- 

gevallen en zinken gebracbt. 

Momenteel scbijat het nog niet geraden 

bekendbeid te geven aan hetgeenprecies 

in de wateren van Malakka is geschied. 

Wij zullen dus nog dagen, 

misschien ook wel weken geduld moeten 

tot 

cenige 

betrachten. 
Dit kuanen wij er tbans van zeg- 

geo dat de aanval formidabel geweest 

zijo. O.i. moeten Japansche vliegtuigen 

bemand met lieden, die zich ten doode 

geofferd hadden, midden op de schepen 

(tegen de schoorsteenen) zijn aange- 

vlogen en de bommen op die meest 

kwetsbare plek ontploft zijo. Op geen 

andere wijze konden deze zeer zwaar 

bewapende en gepantserde schepen 

vitsluiterd door middel van vliegtuig- 

bommen tot zinken gebracht wordeo. 

Gaan wij samen na hoe zwaar deze 

schepen zijn gepantserd en bewapend. 

Van de ,,Prince ot Wales” is niet 

veel bekend. De bestaande handboeken 

geven, wat betreft de pantsering, geen 

aanwijzingen. Het schip is bijzonder 

zwaar gepantserd tegen onderwater- 

ea bommaanvallen. Het schip heeft 

een hoofdbewaperiry vao 10 kanons 

35,6 cm. cen middelzware 

wapening van 16 kavons van 15,2cm. 

Van de oudere ,,Repulse” weten we 

heel wat meer. Her is een schip van 

42000 tons en merd in 1920 in dienst 
gesteld. Het heeft een hoofdbewapening 

  yan ea 

  

  

  

  

van acbt kavons vs 38 cm. en een 

middelzware bewapesing van 12 kan- 

ons van 14 cm. Ht pantser is van 

4 tot 28 cm. dik. 

'Zooals gezegd, 

nog niet van, doci 

noodig. Hoofdzaak is dat we begrijpen 

dat de vijand een niets ontziende 

vijand is. Dat geen offer hem te groot 

is en in zija wanhoop ea overmozd 

In hoeverre Neder- 

2el weten we er 

dat is ook viet 

    

tot alles instaat. 
Nandscbe strijdkrachten aan bet gevecht 

hebben deelgenomen is niet bekend. 

Wel kan men aanvemen dat zij ook   
  

hebben deelgenomen aan het gevecbt 

io de straat van Malakka. Zulks valt 

op te maken uit de communigu€'s van 

ke Nederlandsch-lndische hoofdkwar- 
tieren. Moge bet onze jongens gelukken 

wraak te nemeo voor het smartelijk 

verlies van onze ,,Repulse” en ,, Prince 

of Wales”. Wij scbrijven ,,ooze”, omdat 

we al dien tijd zoo met hart en ziel 

met de Britten hebben meegeleefd, en 

bet is alsof beide genoemde schepen, 

onze schepzn zijo. 

Het gevecbt in de straat van Ma- 

lakka wijst erop, dat de geallieerde 
strijdkrachten met alle middelen, 

de gewaagdste, trachten te voorkomen 

zelfs 

dat de Japanners zich ergens in de 

straat van Malakka vastbijten. Dat is 

ook vo'komen begrijpelijk. Immers 

het gaat bier als steeds in den strijd 

zee om het 

bindingen. 

straat van Malakka 

een groote handicap voor de A.B.C.D. 

ter vrijhoudon der ver- 

Japan schrijlings over de 

beteekent zulks 

landen. 

Aannemende dat Japan inderdaad 

probeert zich van een geschetste positie 

te verzekeren kan ook een aanva! op 

Sumatra verwacht worden. Wel ei ent 

zicht Sumatra's Zuid-Oostkust niet voor 

het aanleggen van viootbases, doch 

de vliegvelden zijn voor de Japanners 

begeerlijk object. met 

enkele vloot-en vliegbases op Malakka 

zou de toestand in dat deel 

bepaald zorgelijk uitzien, 

Maar z00 gauw als het hierop papier 

staat, hebben de Japanners zich nog 

niet verzekerd, Zij 

zullen beel hard moeten vechten. Ja 
bet zal de vraag zija of zij werkelijk 
hua doelen zullen bereiken. 

een Samen 

onzer 

wateren er 

van die posities 

De aanval die zij ondernomen beb- 

ben is een zeer brutale en gewaagde 

en, alhoewel wij moeten erkeonen dat 

zij de taak niet als een lichte gezien 

hebben en niets verzuimd hebben om 

dadelijk te 

door dan inzet van enorme eenheden, 

het opereeren op een dergelijken groo- 

ten afstand van de bases blijft een 

hachelijk bedrijf. 

dien aanval doen slageo 

Als deze eerste aanval niet gelukt, 

dan kan met vrij groote zekerheid ge- 

zegd worden, dat bij nooit meer luk- 

ken zal. Eersten zija dan de tegenstani- 

ders gebeel op alles voorbereid en 
bovendien en is die tegenstander dan 

instaat tijdig in te grijpen en den vijand 

aan te vallen op de verbindingslijnen, 
verliezen hetgeen alrijd vrii groote 

oplevert, in elk geval zulke groote 
verliezen dat met hetgeen overblijft een 

bernieuwde leading niet wel mogelijk 
meer zal zijo. 

Dat Japan 

overzee beoogde, was— wij vestigden 

er destijds de aandacht rog op— reeds 

enkele weken geleden duidelijk toen 

overigens een aanval   
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Veertien vijandelijke 

    

guiltenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Nederland verklaart 

duikhooten 

   

  

  

De Duitschers vriezen dood. 

  

Finland wordt ongerust. 
  

  

Belgig verklaart Japan den oorlog. 

Rommel Isopt nog steeds. 
  

Londen, 22 December (Reuter). De 

Nederlandsche 

Italiaansche regeering made dat bet 
regeering deelde de 

Koniokrijk der Nederlanden vanaf elf 
dezer ia oorlog is met Itali. 

Deze verklaring is een gevolg van 

de overeenkomst op dien datum tusschen 

Duitschland, Japanen Ital:2, waardoor 

Itali& de zijde koos, 

Duitscbland als Japan, 

landen Nederland in oorlog is. 

zoowel van 

met welke 

Oolog tusschen Belgi: en Japan. 

Het consulaat-generaal van Belgis 

te Batavia ontving van den Belgischen 

Zaken 

telegram uit 

minister vau Buitenlandsche 

Spaak het 

Londen : 

  

»De Belgische regeering beeft, zo0o- 

dra zij kenvis genomeo had van den 

onrechtvaardigen aanval, welke de 
gewapende macht van Japan onder- 

nomen had tegen Groot-Brittanri8 en 

de Verreenigde Staten van Amerika, 

opdracht gegeven aan haar ambas- 
sadeur om Tokio met zija staf te 

verlaten, Als onderteekenaar van bet 

van Washingtor, van den 

  

sbruari 1922, en vast besloten 

een volledige solidariteit te betuigen 

met de landen, waarmede Belg'€ zich 

gezamanlijk tegen de agressie heeft 

gekeerd, verklaart de Belgische regee- 

ring dat de staat van oorlog bestaat 

tusschen Belgii en Japar, op dezelfde 

wijze als deze reeds ten opzichte van 

Duitschland en Italit aanwezig is”, 

Niet genoeg. 

Washington, 22 Dec. (Reuter). Knox 

deelde mede dat veertien vijandelijke 

duikbooten in den Atlantic tot zinken 

zija gebracbt of beschadigd. 

Hij voegde hieraan toe dat de ma- 

ritieme strijdkrachten der Vereerigde 

Staten op afdoende wijze met ver- 

scheidene Japanscbe duikbooten in den 

Pacifc hebben afgerekend. 

De groote kans. 

Manilla, 22 Dec. (Reuter). Officieel 

dat hedenmorgen 

nabij Lirgayen een groote vijandelijke 

vloot, raar beweerd bestaande uit een 

wordt verklaard 

tachtigtal transportscbepen werd 

waargenomen. 

Ongetwijfeld is een groote expedi- 

tionvaire actie gericht tegen de Pb:lp- 

pijnep. N cholsfield werd heden morgeo 
om 8 uur gebombardeerd. 

  

Duitsche stalen linies 
verbroken. 

nden, 22 Dec. (Reuter). De stalen 

welke de 

  

Duitschers rondom 

   »grad gebouwd hebber, zijn leelijk 
verbogen. Na de jongste bezetting van 

» Tikbvin hebben de Russiscbe strijd- 

ichten voorwaarts gestooter, waar- 

bij aj 
ronder 

Vi 
   

   
gen aantal plaatsen bezetter, 

wa Budgetscb, en zetten bun 

  

opmarsch voort, niettegestaande de 

erwoede gevechten, welke Zij tegen 
   

  ijand leveren, aldus melden de 

uit Moskou. 

D:» Russische strijdkracbten verdrij- 

  

berichten 

ven de Duitschers niet allben uit hun 

doch vermorzelen onder de 

Aan het 

begin van de derde week vordert Rus- 

sterkteo, 

hand de nazi-strijdkrachter 

    

s groote tegenoffensief gestadig 

  

set mogelijk €co uitzondering, name- 

« de strijdkrachteo in de Krim. 

Ui 

bionen over de bezorgdheid te Helsinki 

Zwitserland komen berichten 

over den toenemenden Russischen druk 

op bet Finsche front. Doch Ruslands 

zwaarste s'agen schijsen meer te ko- 

Duitscbe troepen 

De Russische strijd- 

krachten bestaan bier uit ski-troepen, 

men op de in het 

Leningradgebied, 

cenheden van de luchtmacht, gemecha-   

niseerde eenheden en infanterie-troe- 

pen, welke klaarblijkelijk met groot 

succes opereeren, niettegenstaande de 

buitengewone koude, die de Duitscbe 

invallers belpt verslaan. 

De strijd in Afrika. 
  

Rommels verliezen in de lucht. 

Cairo, 21 Dec. (Reuter). De verliezen 

van de luchimacbt van generaal Rom- 

mel in Lybis sedert het offensief der 
hebben thans de imperiale troepen, 

500 overschreden.   
Het communigue van de R. A. F. 

vanaf 18 November tot heden 

maakt melding zekere ver 
met 

van de 

nietiging van 296 as-vliegtuigen in 

zoowel luchgevechten a!s op den grond. 

Aan dit totaal 

210 vliegtuigen meer toegevoegd wor- 

moeten nog minstens 

den, welke in verschillerde stadia van 

vernieling op de door de oprukkecde 

troepen bezette vliegvelden aangetroffen 

zija en waarvao zeker kan worden 

aangenomen, dat zijn in het bovenge- 

noemde totaal niet begrepen waren. 

G:durende dezelfde periode wordeo 

de Britsche verliezen aangemerkt a's 

186 vliegtuigen te bedrageo, doch 

waarvan vele piloten veilig zij». 

Duitschland. 

Hitler opperbevelhebber. 

Nu zal het eerst , goed” gaan. 

Londen, 21 Dec, (R-uter). Naar 

Zo :dagoacht uit Berlijn gemeld wordt 

heefe Hitler Vrijdag, 19 December, 

het opperbevel over het Duitsche 

leger overgenomen. 

De bekendmaking luidde: ,, Toen 

de Fiihrer op 4 Februari 1938 het 

bevel over alle strijdkrachteo op zich 

nam, werd zulks gedaar uit bezorg- 

heid voor het toen reeds dreigende 

militaire cooflict voor de vrijheid van 

het Duitscbe volk. 

Het staatsbelang eischte dringend, 

dat alle macht in &€n band geconcen- 

Slecbts 

konden voorbereidselen voor een ge- 

slaagden tegenstand succes hebben, 

een tegenstand, waarvan bekend was, 

totalen 

oorlog”, c€a diz meer dan dien van 

1914-1918 door denzelfden vijand 

aan bet Duitsche volk was opgedron- 

treerd werd, op die wijze 

dat die zou leiden tot » een 

geo.   

Bovendien waren de realisatie van 

een innerlijke stem en zija eigen vrije 

wil om de verantwoording op zich- 

zelf te landep, van invloed op den 

staatsman Adolf Hitler, toen hij be- 

sloot zija eigen opperbevelhebber te 

zijn. De loop van dezen oorlog heeft 

het begrip van dit feit meer en meer 

bewezen, doch slechts toen de cam- 

pagne io het Oosten proporties aao- 

nam, welke a'le bestaande begrippen 

overtrof. 

Da uitgestrektheid van het oorlogs- 

tooneel, de nauwe verbondenheid van 

de leiding der grondoperaties met de 

politieke ea economische oorlogsdoel. 

cindea 

leger vergeleken bij die van de ande- 

re strijdkracbten, dwongen den Fiibrer 

zijv ingevingeo te volgen en op de 

krachtigst mogelijke wijze invloed uit 

te ocfenea op de operaties en de uit- 

rusting van bet leger en voor zich- 

zelf het persoonlijk recbt te behouden, 

alle belangrijke beslissingen te dien 

opzichte te nemen. 

alsook de sterkte van het 

Io aansluiting op zija op 4 Februari 

1938 genomen beslissing, besloot de 

Fibrer daarom op 19 December 1941, 

de verdiensten van den huidigeo op: 
perbevelhebber van het leger, gene- 

raal-veldmaarschalk Von Brauchitsch 

ten volle erkenvend, 

handeo de leiding 

strjjidmacht te vereenigen met het op- 

perbevel van het leger”. 

Looder, 21 Dec. (Reuter), De be- 

kendmaking, dat Hitler het opperbe- 

vel over het leger overgenomen heeft 

is een beteekenisvol feit. Het 

koene stap, doch ook een wanhopige, 

scbrijft diplomatieke mede- 

werker, 

in zijo eigen 

van de geheele 

is cen 

Reuters 

Ten eerste wordt hierdoor het voor- 

nemen duidelijk, dat door zija per- 

soonlijke populairiteitin de waagschaal 

te stellen, hij een laatste poging doet 

om de in omloop zijade geruchten 

den kop io te drukken. 

tevredenheid heerscbt over het huidi- 

ge opperbevel, daar er anders geen 

reden voor wijziging bestaat. 

Met het oog op de geruchten, die 

den laatsten tijd de ronde deden, dat 

maarschalk Von Brauchitschio onge- 

nade geraakt was, toont Hitlers be- 

sluit alleszins aao, ernstige 

oneeniyheid bestaat tusschen hem en 

de legeraanvoerders. Of deze onee- 

nigheid zich ook uitstrekt tot de par- 

tij en bet leger, zal de tijd ons spoe- 

dig leeren. In elk geval verandert de 

proclamatie weinig aan de bestaande 

feiten, omdat Hitlers reeds voor het 

uiteindelijke offeosief tegen Moskou— 

dat z00 rampzalig eindigde—de volle 

verantwoordelijkheid daarvoor 

vaard heeft. 

dat er 

aan- 

Wel geeft zij de groote bezorgd- 

heid weer, welke er over bet binnen- 

landscbe front heerscbt, waaraao Hit. 

ler in zijo laatste redevoering uiting 

gaf. Hzt laatste op het Duitsche volk 

gedane beroep voor bijdragen van 

wioterkleeding voor. de troepen zal 

er bovendien zeker niet toe bijdragen 

om het Duitsche volk gerust te steller. 

vernietigd 

Ten tweede 

moet het ook beteekenen, dat er on- 

  
  

Italie den oorlog 
De toespraak van den Legercommandant 

  

»Liever staande sterven dan knielend leven” 

Luitenaot - generaal H. Ter Poorteo, Commandant van het Leger en 

Hoofd van het Departement van Oorlog, beef Maandagmiddag te 5 uur 

Vanuit de studio in het Departement van Oorlog te Bandoeng bet Konioklijk 

Nederlandscb-ladische Leger als volgt toegesproken : 

Officieren, onderofficieren, brigadiers, korporaals en manschappen van 

bet Koninklijk Nederlandscb-lodische Leger ! 

Er was voor mij geen aanleidirg het woord tot U te richten io denzeer 

langen tijd van afwachten welke achter ons ligt. Wij wisten met onloocber- 

bare zekerheid, dat de dag zou komen waarop het K.N.I.L. de wapens zou 

moeten opoemen en wij kregen den tijd ons daarop voor te bereiden. De 

dag is gekomen .... en het K.N. IL, is gedwongeo thans Nederlandsch- 
ladia te verdedigen met alle ter beschikking staande middelen tegen een even 

barbaarschen als onbetrouwbaren en eerloozen vijand. Reeds hebben in dezen 

archipel verschillende vijandelijkhedeo plaats gehad en reeds mag met trots 

worden gesproken van groote klapper, door ons den vijand toegebracbt. 

De Koninklijke Marine kreeg de gelegenbeid op schitterende wijze van 

haar paraatheid en slagkracht te getuigen en kort daarop was de beurt aan 

ons Leger. De wijze, waarop de Militaire Lucbtvaart van bet K,N.I. L. zich 

weerde, onder meer bij Miri, is over de geheele wereld bewonderd, 

Wij hebben lang genoeg moeten wachten. Lang hebben wij ons mogen 

voorbereiden en het beteekent voor ons allen in zekereo zin een opluchting, 
dat wijthans tot daden hebben kunnen overgegaan. Wij hebben beel veel om 
voor te vechten: Oaze eer, onze vrijheid, ooze eigendommen, kortom ons ge- 
luk, zonder hetwelk het leven niet waard is te worden geleefd. 

Een door en door onbetrouwbare vijand, willig leerling der gangster die 
Europa io elleode en bloed dompelden en het Moederland bezet bouden, 
heeft zijo klauwen uitgestoken naar ons lod:&. Men make zich geeo illusies 
Omtrent onze toekomst, wanneer hij in zijn opzet mocbt slagen. De voor- 
beelden van Japaosche nieuwe orde in Korea en Formosa zija te weerzin- 
wekkend om ze hierbij op te sowmen. Tarempa en Pontianak toonen duide- 
lijk, dat wij tegenover een vijand staan die in geen enkel opzicht onderdoet 
voor zija barbaarsche leermeesters, die hem leiden en helpen. 

Mannen , .. Indit vertrouwt op U, Nederland gelooft in ons. Reeds 
keert het tij ia Europa en worden de Duitschers met bebloede koppen door 
de Russen afgeslagen: reeds hebben zij 

Ruslaod te veroveren, moeten 
hun voornemen de hoofdstad van 

opgeven, reeds boeken sedert eeo tweetal 
weken de Russzn machtige successeo. In Lybi8t worden de Duitschers door 
onze bondgenooten eveneens krachtdadig vervolgd. 

Ea ou zijo wij begonnen .. en wij beloven elkarder dat wij alles 
zullen geven wat er in ons is. Voor Koningia en Vaderland, voor vrijheid en 
voor recht. 

Rseds vielen zoowel officieren als manschappen van bet 'K.N.I. L.: zij 
offerden bun levea voor onze zaak. Laat hun voorbeeld, hoezeer wij hen 
Gok betreuren, ons lichtend voor oogen staan en het devies, dat zij huldigden, 
ook het onze zija: ,,Liever staande sterven dan knielend leven”'. 

Hen bewondereod herdenkende, vernieuwen wij onze belofte voort te 

strijden tot de overwinning toe. Die overwinning zal de kracbtigste en prach- 

tigs'e bijdrage zijo tot de herrijzenis van het Moederland. 

Doet Uw plicht. Wilt overwioneo | 

Treedt deo vijand vasibzradeo tegemoet met den onverzettelijken wil vrij 
te blijven. 

Wi zullen vrij blijveo. Wij zullen overwinnen. 
Wij allen zullen de roemrijke traditie van het K. N.I.L., tezamen, hand: 

haveo. 

Leve de Koniogin ! 
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T— Nog altiid in voorraad. — 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
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Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten, 
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