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Wat de wijand wenscht. 

Odaze vijand in de lucht wenscht 

ons te zien. 

Hij wenscht ons te zien bewe- 

geo, hij wenscht ons te zien lopen. 

En hij ziet ons het liefst loopen 

io groepeo, stoeten, 
Wanneer hij 

getale ziet, dan heeft hij pleizier 

in menigte. 

ons in grooten 

vao zija 

weerkogels en zijn bommen. 

GUN HEM DAT GENOE- 

GEN NIET! 

De vijand in de lucht haat niets 

meer dan leege straten, 

aloon-aloons. Hj is diep teleurge- 

steld, wanneer hij een stad ziet die 

UITGESTORVEN SCHIJNT, 

Maak daarom dat Uw stad, 

Uw pleinen en straten uitgestor- 

ven scbijner, zoodra hij nadert. 

Het is een 

voor zelfbehoud. 

Verschuil U, verberg U, laat 

de vijand U rizt zien, En laat hij 

U vooral nergens zien bewegen. 

kostbare “machinege- 

leege 

eerste voorwaarde     
  

Uw electrisch licht. 

ledereen begrijpt dat tijdens cen 

nacbtelijk alarm nergens licbt of vuur 

mag zija, vijand 

waardevolle aanwijzingen krijyt. 

Uw licbt brandt ecbter door : 

1 Wanneer U vergeet het uit te 

draaien of uit te blazen en U een 

plaats zoekt id Uw schuilloopyraaf of 

elders, 

2 Wanneer de luchtdruk van een 

bomontploffing een bepaald soort licht- 

schakelaars omhoog of omlaag doel 

klappen. 

Deze beide dingen gebeuren. Ukunt 

dit gevaar voor het 

Daar bed gaan de hoofdschakelaar van 

het electrisch licht io Uw buis uit te 

draaieo. 

Doe dat elken avond voor bet sla- 

pen gaan! Het is een kleine inspan- 

ning die een heel groot nuttig effect 

hebben kan, 

daar anders de 

vermijden door 

De gaskraan. 

Sluit de hoofdkraan van Uw gas- 

leiding voor het naar bed gaan. Het 

blijkt bij luchtalarm vaak te worden 

vergeten. 

-Een bomexplosie doet soms de gas- 

leidiog springer, waardoor uitstroo- 

mend gasin brandkan rakeo en groote 
vernielingen kan aanrichten. 

Ook zonder brand is bet ontsnap- 

pend gas gevaarlijk. Het is omzicbtbaar 

en kan Uw schuilplaats bionendringen. 

Een gasmasker helpt nietin het minst 

tegen DIT gas. 

Ev, 4 propos, hebt ge een angloen 

een voorraad arang in bhuis? Anders 

kunt-ne niet koken en nieteten io het 

ger  geen gas beschikbaar mochtzija, 

   

TADSNIEUWS 

  

    

Het verkeer in oorlogstijd. 

Door het hoofd van de luchtbe- 

schermingsdienst van de IXde kring 

d.i. dus van de residenties Madioen 

ea Kediri, is heden een rondschrijven 

ontvangeo, waarbij is opgenomen de   

Itdragsregels van den Legercomman- 

dant en van de Directie der L. B. D. 

betreffende bet verkeer in oorlogstijd, 

die als volgt luidt : 
1. Ieder is verplicht zich naar deze 

door den Legercommandant en door 

de directie L.B.D. van kring IX voor- 

geschreven gedragsregels te gedragen. 

Deze verplichting geldt ook voor parti- 

culiere en gemengdebedrijven, diensten 

en instellingeo. 

Het niet voldoen aan 

plichting wordt beschouwd als mis- 

drijf en gestraft: bij 

vangennisstraft van ten 

eene ver- 

opzet met ge- 
hoogste vier 

jaren of geldboete van ten hoogste 

twee duizen gulden en bij schuld met 

gevangennisstraf van ten hoogste twee 

jaren of geldboete van ten hoogste 

een duizend gulden, 

2. Dsor den Legercommandant is 

bij verordening No. 128 bepaald, dat 
bij luchtalarm tuscher zonsondergang 

en zonsopgang alle andere rij-eo voer- 

tuigen dan trams, mits lichten voereode 

welke op de voorgeschreven wijze zija 

afgescherm4, alsmede voetgangers en 

ruiterg, zoowel degenen die een licht- 

bron gebruiken als in artikel 4 be- 

doeld, als degenen, die niet van een 

lichtbron zijo voorzien, des verkiezen- 

de hun weg kunen vervolgen. 

Indien rij-eo voertuigen niet hun weg 

vervolgen, behooren zij de weg vrij 

temaken door zich operven of op de 

berm op te stellen of door- in geval 

zulks mogelijk is, aan den uitersteo 

linkerkant van den weg te parkeeren. 

In het laatste geval mogen de | chten 

gedoofd. Motorrij-zn niet worden 

voertuigen mojen tijdens luchtalarm 

geen gebruik maken van ongedimde 

koplampen. 

3. Met betrekking tot de afscher- 

ming van lampen van motor rij-eo voer- 

tuigen dienen de volgende voorschrif- 

ten in acht te worden genomen. 

I. Motor rij-en voertuigen. 

a. de voorlampen dienen te 

voorzien van een lichtdichte kap met 

luifel- vervaardigd naar een door den 

Legercommandant vastgesteid model 

(aanwezig op bet kantoor van hoofd 

L,B.D. te Madioen, Residentlaan 3 

enopde kantoren der Assistent-Resi- 

denten)-, welke kap zoodanig aao de 

lamp wordt bewestigd, dat de boven- 

kant van de io het midden van de 

kap aangebrachte horizontale licht- 

spleet samenvait met de horizontale 

middellijn van de lamp, na de beves- 

tiging van bet geheel dient de luifel 

v.z.n. als nog zoodanig te worden 

uitgebogen, dat bet licht slechts recht 

boven kan uit- 

zija 

vooruit en oietnaar 

straleo. 

b. Alle overige 

lichtdicht afgedekt met zwarte stof of 

met zwarte verf, met dien verstande, 

dat in de acbterlampeo en stoplichten 

in het midden een eikelvormige opening 

wordt gelaten met een middellijn van 

1 cM. 

c. Richtingaanwijzers 

worden afgeschermd : het normale ge- 

bruik ervan blijft ook na invallen van 

de duisterois verplicht, 

IL. Rjwieleo, 

De lampen dienen lichtdicht te wor- 

den afgedekt met zwarte stof ofzwarte 

verf : in bet glas wordt een horizontale 

lichtspleet gelaten op eeo kwart van 

lampen worden 

mogea niet   

de hoogte, gerekend van de onderzijde, 

hoog 5 mm en loopende over de gc- 
heele breedte. 

Bovendien dienen de rijwielen te zija 

voozien van een achterspatbord, hct 

welk over een lengte van 3 dM., ge- 

rekend van den onderkant, 

geverfd, z00 mogelijk in 

met een reflector van rood 

  

wit is 

combinatie 
  glas. 

III Overige rij-en vorrtuigen. 

De lampen dienen lichidicht te wor- 

den afgedekt: in bet glas 

lampen wordt een 

van vG6r- 

licht- 

spleet gelaten op eea kwart van een 

horizontale 

hoogte, gerekend van de onderzijde, 
hoog 5 mm, en loopende over de heele 

breedte. Ia achterlichten wordt in bet 

midden 

gelaten met een middelijn van 1 cM. 

4 Het gebruik door voetgargers van 

een ander dan diffuus licht uitstralende 

lichtbron is verboden. 

5. Door de directie L. B. D. 

kring IX is hierbij bepaald, dat bij 

tusschen 

cen cirkelvorwige openirg 

van 

lucbtalarm z0nsopyang en 

z00sondergang io de Jucbtbeschermde 

plaatsen Madioen en Kediri motorrij- 

ea voertuigen des verkiezende hun weg 

kunnen vervolgen. 

Overige rij- en voertuiren, dus ook 

rijwielen, moeten na heteiude van het 

»Sirene-loeien” niet 3 miouten meer 

van de straat af zijr. 

De voerlieden van met paarden of 

ossen bespannen 

dan een erf hebben opgereden en in- 

dien dit stilhouden 

boven op de berm van den weg en 

oomiddellijk de dieren afspanoen, ste- 
vig vastbinden aan ecen boom of bek 

en vastgebonden laten tot het ,'ucht- 

voertuigen moeten 

niet mogelijk is, 

alarm-geeindigd-siynaal” luidt en daar- 

op zelf met degenen, die in hua voer- 

tuigen werden vervoerd, dekking z0e- 

ken. 

Voctgangers moyen na het einde 3 
minuten ,,sirene-losien” niet meer over 

de straat gaar, doch het is toegestaan 

na dit moment om zich over de berm 

    

van den weg of over de erven naast 

  

de straat te bev om dekkiny te 

zoeken, of plat op den groud gaan 

liggen. 
Na het signaal ,'ucht-alarm geein- 

digd” is het verkeer voor alle rij -en 

Voertuigen en voctyangers geheel vrij. 

6. Voor de n 

plaatsen vao Kring IX en voor het 

luchtbeschermde 

verkeer op de wegen buiten de be- 

bouwde kommen dienen de in art. 5 

voorgeschreven gedraysregels te worden 

beschbouwd richtlijaen, waarvan 

opvolging dringen wordt aangeraden. 

7 De bovenvermelde gedragsregels 

zija niet van toepassing op millitairen 

politie, L. B. D.- Roode 

Kruispersoneel in dienst en personen 

io het bezit van een coupe-file kaart 

in Madioen en Kediri afgegeven door 

het hoofd L. B, D. 

RICHE THEATER. 

Nog beden t/m Woensdag 18 Febr. 

Metro's buitengewoon muzikaal pro- 

gramma, dat kliokt als een klok ! 

GO WEST”" 

(Het Wilde Westen) 

als 

personeel, 

met de overbekende Marx Brothers 

Groucho Chico en Harpo in bun meest 

waanzinnig avontuur, bijgestaao door 

Jobn Carroll en Diana Lewis e. v. a.   
  

  

Zoojuist Ontvangen 

  

mama 

H.M. V. KOELKASTE 
At 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

    

f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

Zeer laag stroomverbruik - 100 WATT. 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V. N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 
  

  

Te gek om los te loopen.... en 

daarom op de film vastgelegd om U 
te amuseeren! 

Zij maakten het Wilde Westen nog 

  

wilder dan het al was... .. en de 

farm een muzikaal gekkenhuis. Als de 

Marx Brothers westwaarts trekken, 

dan zeggen zelfs de Indianen meer 

dan alleen ,Ugh” Dolle grappen — 

muzikale afwisseling die er wezen mag 
— 5 big Song Hits — aardige meisjes 
— het Wilde Westen zooals U het 

nog nooit zag. 

Politie - rapport. 

W., worende desa Setonobetek, doet 
aangifte van een poging tot diestal' 

middels ondergraving, 

M., wonende desa Ngasen (Gam- 

pengredjo), doet aangifte van diefsral 
van zija rijwie',ter waarde van f6,—, 

  

hetwelk onbeheerd gep 
het erf van de AV. B. te Bandarlor, 

was st op 

Proces-verbaal opgemaakt contra 

L. S., wonende Pasarponstraat, terzake 

licbte mishandeling van L., wonende 

desa Soekorame 

S., wonende Djagalanlorstraat, doet 

van een poging tot diefstal, 

in de 2e H.I.S. 
aangifte 

middels inklimming, 

Proces - verbaal opgemaakt contra 

A., wonende desa Bandarlor, terzake 

hethouden eener bestuursvergadering,   

  

  d 

yeven 3 

er daartoe vooraf kennis te bebben   

  

aan bestuur en pol ge 

  

De Jap op de korrel, 
  

De scbrijver var 

  

sbuitenlands 

poe N 
» Weinigen 

   
   

   

   

  

cuws 
hebben ooit 

». Als vissch 

  

een Japa 

  

ver uit bet 
bt f iter Oo 

opzij van 

  

boofd, 
doek ge J 
prultoko's wa mo a 

    

en, wat beter te an 

  

Zooals gezegd, doen de oogen ach- 
      ter de dikke bril-lenzen glazig aan ea 

het is moeilijk uit te maken of da 

cigenaar u aavkijkt, staart, kn 

  

   lacht of built. De gemiddeld 
van sie beweegt zich om het visioeo 

een kat, die piccalilly heeft gegeten 

an @ an 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS 

  

KEDIRI Teletoon 250 

Emballeeren 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

aa —c..@ 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Meunbelmakerij 
Agentschap : 

van Koelkasten 
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  — — 

lag een dikke honderd kilometer kleine bewoonde plaats ruim hovderd 

verder, grootendeels langs een nog | kilometer 'tbinnenland in, nog ia onze 

— —picae THEATER — 
  

Nog Hedenavond en Woensdag 18 Febr. 

De bekende MARX BROTHERS: GROUCHO-CHICO en HARPO bijgestaan door John Carroli 
co Diana Lewis in de grootste Muziekale Western Comedie 

£ 
Een film die U tot het laatste oogenblik zal amuseeren. 

Aardige meisjes . ... 
(en het waarschijnlijk cok wel nooit geweest zal zijn.) 
? Welaan, cen avondje naar ,GO WEST”, 

die er wezen mag . 
nooit za 

  

nog s0g 

  

Het Vooraf! 

  

  | A NEW UNIVERSAL PICTURK 

Vooraft! Het 

ATTENTIE! Ale» op Zaterdag 3 Voorstellingen :.w.: 

actuecele 

      

  

- MADGE EVANS- « JOHN BOLES 
Bnvet .SABOT « MARION MARTIN » GENE LOGKKART 
Sersan Pisy by Harold Buckley, Louis Stoveas & Laster Cole 

8 JAMES WHALE #200vc1ion 

GO WEST” 
(Het Wilde Western) 

5 big Song hits .. 

alle leeftijden. 
wereldoieuws! 

oor 

(Gzketende Hartstocbten) 

nisuwste actucele wereldnieuws ! 

Dclle grappen 
«« bet Wilde Westeo, 

afspeelt op cen 

Span- erde 

LP» 
muzikale afwisseling 

zooals U het 

en U zult meer tevreden zijr, 

Donderdag 19 t/m Zaterdag 21 Febr. 

»SINNERS IN PARADISE“ 

met MADGE EVANS — JOHN BOLES 

BRUCE CABAT e.v.e. uitstekende krachter. 

En Usiversal film met cen sterke rol. 

bezetting en een goed verhaal, weike z'ch 

verlaten eiland, ver van 

de bewosnde wereld, 

sc'res spelen zich voor Uw 

oojen af en sleepen U mze .. 

Een film, die U beslist niet misssn mag! 

Voor 17 jaar en ouder! —— 

om Su. — 7U. — 9U. m.n. 

Alle andere dagen 2 voorstellinger, nl. om 5,30OU. en 7.45U. m.n. 
  

en vol valsche schaamte tranend 

glimlacht. 

De 

en van overdreven 

tanden zijn onbeschaamd groot 
vierkanten vorm. 

Wanneer een Jap watertandr, denkt 

gz onwillekeurig aan de brugsluizen 

het Men 

verwachten, dat 200 iemand breedspra- 

  

meer van Geneve. zou 

kig is, doch vergeet nier, dat bij altijd 
met den mond vol tanden moetstaan. 

Dit zal den Jap gocd te pas komen, 

nu de voedselschaarschte in Japan steeds 

rer voed- nijpender wordt. Voor z0 
   

  

    

  

  

      

selis, worde dit weluitsteken vermalen, 
Welk een benijdenswaardig kauwop- 
pervlak! Men zegt, dater zelfs schuil- 
kelders van tandsteen gebouwd wor- 
den in Tokio   

Luchtalarm       

    

Lin Japan 's win 
nosit noodig zijn. Men klsedt cenvou- 

dig eeo dozijn Jappan paakt ui". Dezen     

  

klappertanden de g nte gemakke- 

ljk bij eikaar. De keres z0uden zich 
ongetwijfeld met zoo'o gebit beter in 

MacArthurs leger bebt 

   m 

    

   O vastgebeten,   

had deze ze niet te vaak in los zand 

doen bijten,en dit had weer tot gevolg, 

dat er geen zand overbleef om den 
wakkeren Amerikaren in de oogen te 

strooien, 

De Jap-armen zijn lang. Waar dit 

op wijst kan men in elk boek over 
het Darwinisme lezer, maar bet is zaak 

dezen homo po!ypus z00snel mogelijk 

te kortwieken. De beenen zija korten 

krom. Het moet dus een fabel zijo, dat 

deze godenkinderen den moed in de 
schcenen laten zakker, maar een feit 

is, dat ze nimmer recht door zee kua- 

nen gaan 

Het is 

Engelschbe ziekte. Eo dat zal nog wel 

Deze signor kakibeng- 

kok loopt echter niet 160 krom, of bij 

vermoedelijk overerfelijke 

erger worden. 

zal aan den grond genageld staan als 
bij voet aan wal op Java zet en van 

alle kustplaatsen koffie tobroek oat- 
vangt. En hoe krom zal het geval 
worden als hij overal in Indie over 
kerkhoven met Japarsche kruisen moet 
marcheeren ! 

  

DOOR DE VIJANDELIJKE Li- 
NIES HEEN GEBROKEN 
  

  

DRAMATISCHE ONTMOETING 
  

Na een 10- daagschen 

»hongertocht” 

Slot 

Zeer juist besluit 

Doch vers 

EUw met 

  

troe 

      
  

      

    

  

cen ve 
uitkomst brengen. Weliswaar werd 

daarmede ta n ien van den 
vijacd g ar heele pia 

had, na de volledige vernieling 
oliebronnen en irstalites, toch geen 

meer. Mede in ver- 

k dagen geleden 
in de pe onthu'de) bedre met 

pafmaking van een 2 van het 

    

Tarakas tot den commandant va 

Balikpapan had gericht voor hetgev 

  

deze plaats niet ongeschondea aan 
   den vijand zou worden uitgeleverd, 

werd terecht besloten, dat de redding   

van een 100 groot mogelijk deel van 

het garnizoen van meer belang was 

dan een hopelooze voortzetting van 

den strijd om het bezit van een uit- 

gebrande srad. 

De &€nige kans. 

D2 eenige weg, waarlangs men niet 

een kars had zich door de 

vijandelijke linies heen te slaan, maar 

slechts 

bovendien cea zich wellicht nog in 

onze basden bevindende plaats te 

bereiken, was de nieuwe, voor een 

groot deel nog in aanleg zijode weg 
dwars door Borneo. Deze weg was 
dan ook van den aaovang af bestemd 
als evacuatiewep, een feit dat den 
vijand blijkbaar echter ook bekend 

was, te oordeelen naar de maatrege- 

len welke hij bleek te hebben geno- 

men Om onzen trozpen dea terugtocht 
af te srijden. 

Oader 

infihreerenden vijand liet de comman- 

een van den kogelregen 

dant van Balikpapan bet gedeelte van 

dat onmiddellijk bij de 
hand was in een colonne vrachtauto's, 

voorafgegaan door 

zija troepen, 

een aantal ge-   

pantseerde overvalwagens door de 

voorste geiofiltreerde Japansche groe- 

pen die op dat moment gzlukkig nog 

vrij zwak waren, heenstooter. De 

overvalwagens bewezen hier uitste- 

kende diensten. Tevoren had de 

troepencommandant aan zijn overige 

troepen opdracht doen geven om bun 

ia verband met de aanwezigheid van 

den vijand in den rug onzer strijd- 

krachten onbruikbaar geworden stel- 

lingen na vernieling van het geschut 

te verlatern, op eigen gelegeobeid te 

trachteo ergens door het cordon, dat 

de Japanoers getrokken hadden heen 

te breken, en zich zoo mogelijk later 

bij de hoofdmacht, die daartoe bij km. 

15 z0u wacbten aan te sluiten. 

De opzet gelukte. 

Zoo suel was de vijand bezig zija 
posities om de stad te verteren en 

ondoordringbaar te maken, dat de 
doorbraakpogirg een half uur later 
waarschijolijk zou zija mislukt. Thans 
werd de vijand nog volkomen verrast, 
wat vooral bleek uit zijn buitengewoon 
slecbt schieten. Hoewel het mitrailleur- 
en geweervuur van alle kanten knet- 
terde, trof haast geen enkele vijande- 
lijke kogel doel. Toen onze autocolonre 
door deze eerste troepen heengebroken 

was, bevonden onze troepen zich 

echter nog lang niet in veiligheid. 
Verderop bevonden zicb, blijkens bin- 
nen gekomen berichten, sterke vijan- 
delijke eenheden. In een bocbt 

den weg stuitten de als 
van 

voorboede 
Uitgezonden auto's eensklaps op een 
Vijandelijke stelling, die op een afstand 
van slechts 200 meter met vier mitrai!- 
leurs een oorverdoovend vuur opende. 
Het .is teekenend voor het wel zeer 
slechte mikken van den vijand — als 
hij zevuwachtig is — dat alle kogels 
Over onze troepen heen 

floten 
door de 

boomen en dat geen enkel 
schot raak was. 

Moeizame tocht. 

Het was echter te gevaarlijk deze 
klaarblijkelijk krachtig bezet te stelling 

io front aan te vallen. 
besloten 

Daarom werd 
van den hoofdweg af te 

buigen en een oud paardenpad te 
volgen, dat na eenige tientallen kilo- 
meters weer op den hoofdweg zou 
Uitkomen. Met het oog op den zeer 
langen en zwaren marsch, welke den 
troepen te wacbten stond — de eerst- 
volgende plaats, waar misschien voed- 
sel zou kurnen worden gevonden,   

ongebaanden weg — z0u een deel der 

troepen trachtea 

levensmiddelen te fourageeren in het 

rijst en andere 

speciaal voor het geval van evacuatie 

aangelegde voedseldepot te Soengei 

Wain. Een ontsoapte krijgsgevangene 

— een door de Japanners op zija 

»pendekje” na uitgekleede Menado- 

neesch sergeant, die, terwijl zijn 3 (1) 

schildwachten een uiltje knapteo, kans 

had gezien er vandoor te gaan — wist 

hun echter nogjuist op tijd te verteller, 

dat Soengei Wain reeds in banden 

van den vijand was. 

Gzscheiden van den troep, waarbij 

de commandant zich bevond en met 

sichts een geringen voorraad rijst bij 

zicb, aanvaardde het groepj2 officieren, 

dat dezer dagen als ezrste der gered- 

de3 van het Balikpapansche garnizoen 

(op Dr. v. der Bzrg na, wiens bele- 

venissen reeds werden gepubliceerd) 

16 - tal 

onderofficieren en soldaten den langen 
op Jiva aankwam met een 

zwaren tocht naar eeo plaats ,,ergens 

in Midden-Boroeo”, w:lke hopeliik 

vog in N-derlandsche handen z0u zijn: 

Moreel en ontberingen 

Niemand's pbysieke con 

  

was na 

de emoties en de inspanning van de 
Oopwindende dagen en 

slapelooze nachten bepaald 100 pro- 

cent. 

laatste vier 

Niemand's moreel was met de 

pu'nhoopzo en de 

zwerm2n Japanners in den rug ea bet 

eindelooze oerwoud z00 

gozd als zij het zelf wel zouden wen- 

schen. Van den eersten dag af werden 

zij door honger gekweld. 

levensmiddelen 

van Balikpapan 

voor zich, 

D2 voorraad 

(practisch uits!uitend 

rijst) welkz meo bijzich had, 

klein, dat alleo aanstonds op rantsoen 

werden gesteld. Drie handea vol rijsr, 

ecenmaal per dag aan het 

was z00 

eind van 

den vermosienden marsch, was alles 

wat per hoofd verstrekt kon worden. 

Water 

Overal in ruime mate te krijgen, maar 

de eentorigheid va: het mnu en de 

zeer kleine porties waarop men telkens 

was er gelukkiy o derweg 

weer 24 uur moest leveo, putten op 

den duur allen uit. Slechts kleine dag- 

marschen door het zeer vermoeiende 

terrein (meerendeels slechtseen in bet 

bosch uitgeklapte sleuf, waar dikwij!s 

de boomen dwars over dev glibberi- 

gen kleiweg lagen) warev mogelijk 

en toen een der officieren ziek werd 

moest het tempo vanden marsch nog 

meer worden vertraagd. Moedeloos was 
cchter niemand. 

Tien dagen lang sleepten zij zich 

voort, levende op de hoop, dat de 
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Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

handen zou zijr, eo gekweld door de 

vrees, dat zij daar op den vijand zou- 

den Maar z00 hoog was, 

ondanks alle vermoeienissen en het 

schijabaar af en toe hopelooze van de 

situatie, het moreel gebleveo, dat nie- 

mand er een 'oogenblik aan dacht zich 

over te geven als zij den weg door 

den vijand afgesneden zouden vinden. 

Allea waren vastbesloten om in dat 
geval tot elken prijs te trachten zich 

stuiten, 

er weer doorheen te slaaa of door de 

jungle eeo Dajakschen stam te bereiken, 

Allen waren vol lof over de hou- 

ding der Indonesigrs, die men onderweg 

ontmoette. Verschillende malen deelden 

de zeldzame voorbijgangers hua voed- 

sel met onze hongerige manner. ont- 

moetingen met den vijand heeft men 

na den tweeden dag niet mzer gehad, 

hoe wel er wel telkens geruchten wa- 

ren, dat de Japanners hier of daar in 

de flank of zelfs in het 

derlaag lager. 

froot in hio- 

De gelukkige ontknooping. 

tens'otte het 

zond de officier, 

dis h2t commando voerde, 

Toen men doel van 
den tocht naderde, 

een pi- 

of daar 

vriend of vijand lag. Het scheen een 

trouille vooruit om te kijker, 

eceuwigbeid teduren voor die patroui!- 

l2 terugkwam. 

den aanslag lag men te wachten. Daar 

klook in de verte een geluid, dat men 

de laatste tien dagen niet meer ye- 

hoord had, bet geluid van het naderen 

van Men had weer 

verhard dzel van den .weg bereikt, 

Wat kon het zijn, vriend of vijand ? 

Daar nadert 

zende vaart. 

hun gereed om bun leven 

duar Maar eensklaps 

taten zij hun wapeos zakken. Zij her- 

keonen een officier van het Koninklijk 

Nederlandsch Indische Leger, die uit 

de voorste auto springt en met uit- 

gestoken banden toekomt ! 

Is het va deze 

g:lukkige ontknoopiag van wat tij- 

dens dea marsch 

mate 

Met de geweren in 

auto's. een 

de voorste auto in ra- 

D2 officieren trekken 

revolver, 

ta verkoopen. 

op hen 

wonder, dat velen, 

ia steeds heviger 

»hongartocht” 

leek te worden, de tranen ia de oogen 

cea tragische 

sprongen ? 

Nog meer ontkomenen. 

Niets wordt echter—gelukkig —z00 

leed, 
bet eerste sinds 

twee weken, dat met smaak verorberd 

vervo'gde de troep de 

Diar een der plaatseo io het hart van 

Borneo, waar de N:derlandsche vlag 

spoedig vergeten als doorstaan 

Na een stevig maal, 

werd, reis 

  

      SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI            

  

    
     Prima kwatiteit, 

  

        

  

   Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN.      
Ia SA 

Radioluisteraars, 

  

  

wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I) 

U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 

 



  

nog vrijuit wappert. Onderweg haal- 

den zij eeo ander deel van het Balik- 

Ppapansche garnizoeo, 

des onder bevel van een sergeant- 

mojoor, in. Men kan zich voorstellen 

hoe verheugd de bezetting van bet 
cenzame garnizoen io het 

de jungle was, toen daar eensklaps 

dood of krijgsgevangen 

gewaande kameraden uit Balikpapan 

en paar briga- 

hart van 

cen aantal 

kwam opdageo. 

En ndg meer 

De vreugde steeg echter ten top, 

toeo er bericht werd ontvangen, dat 

een nog veel grootere 

onder bevel stond van den commaco- 

troep, welke 

dant van Balikpapao zelf, zich aan den 

groep van den vijand en de ontbe- 

riagen van bet oerwoud had weten te 

ontworstelen en twee dagen later zou 

aaokomen. Zij hadden, op twee dag- 

marschen achter den troep, waarbij de 

officieren, die wij 

vonden, denzelfden weg gevolgd. Daar 

spraken zich be- 

bet van het hoogste belang was, dat 

spoedig 
van bun ervaringen 

de eerstaangekomenen zoo 

mogelijk rapport 

zouden uitbrengen, konden de officieren, 

die tot de ,,voorhoede” hadden be- 

hoord, de aankomst van hun comman- 

dant tot hun spijt niet afwachter. Zij 

werden per eerstvo'gende reisgeleger- 

heid naar Java gedirigeerd, waar wij— 

temidden van de drukte van het op- 

makea van bun rapporten en hetaan- 

schaffen van nieuwe uniformen—gele- 

genheid kregen naar hun bevindingeo 

te informeeren. 

Op onze vraag of zij, behalve hun 

hierboven 

nog bijzondere 

weergegeven reisverhaal, 

dingen badden te 

vertellen, moedige daden onzer ecigen 

troepen, eigenaardighedem ia bet op- 

treden van vijaod of andere vermel- 

denswaardige ervaringen, verteldeo zij, 

dat onze troep die slaags met den vijand 

waren geweest, zich kranig hadden 

gedragen. Bij het handgemeen, dateen 

der compagni#a (de Menadoneesche 

compagnie) met den vijand had gebad, 

moet, naar bua ter oore gekomen was 

(al had geen hunner bet zelf gezien) 

een Manadoneesch sergeant zich bij- 

zonder hebben onderscheiden, 

Van de:ze compagnie zijn tot dusver 

echter nog pas enkele soldaten in vei- 

ligheid. Men vertrouwt ecbter, dat nog 

vele militairea van bet Balikpaparsche 

garoizoeo, die thans in de bosschen 

het den vijaod 

zullen slagen zich te reddeo. 

lastig maken, er ia 

En een kranige soldaat 

Ook was men algemeen zeer ge- 

troffen door het moedige gedrag van 

den postchef van Balikpapan, den heer 

Veenemans, die van de hem tijdig ge- 

boden gelegenheid om zich in veiligheid 

te brengen geen gebruik had willen 

maken, en tot bet laatst toe op zija 

post was geblevea. Over zija lot is 

nog niets bekend. 

En een kranige soldaat 

Een Soendaneesch soldaat (zijn naam 

was onzen zegslieden onbekend) had 

zich eveneens bijzonder onderscheiden. 

Hij was tijdens het doorbreken der 

vijandelijke linie door eea schampschot 

' gewond en uit de auto gevalleo. Krui- 

pende bad hij zich 20 meter terzijde 

van den weg in de alang-alang ver- 

scholen en den heelen dag den vijand 

bespied. Hij had gezien boe de Japs 

hun dooden en gewondea met vracbt- 

auto's opgebaald hadden. 

'sNachts had bij kans gezien weg 

te sluipen en ergens een sarong op te 

scharrelen. In burgerkleeding had bij 

zich, na door de Japansche linies te 

zija ,gelafiltreerd” weer bij zijo com- 

mandant gemeld ! 

Er z0uden nog veel meer van der- 

gelijke staaltjes van dapperheid en 

Initiatief te vertellen maar het 

verbaal is al rijkelijk lang, zoodat wij 

er noodig eeneindaan moeten maken. 

zijo,   

Engeland's zwakte: 

DE OUDE GARDE DER TORIES 
585 

Oer- conservatieven, zonder besef der 
werkelijkheid. 

Het Britsche volk is beu 

van hen 

Verroeste denkbeelden met 
ernstige gevolgen. 

Oader den titel ,, Will Churcbill dump 

these 'guilty meo' ?” schreef Norman 

Bartlett het volgende artikel voor de 

te Sydney verschijoende ,,Suoday Te- 

legraph” : 

Churcbill, terug uit Amerika, ziet 

nu gesteld tegenover verbitterde critiek 

ea eischen tot 

kabinet, 

De ramp in Malakka heefr Engeland 
tot het bittere besef gebracht van de 

zwakbeden van zijn regeering en zija 

reconstructie van zija 

ministerie van Buiterlandsche Zaken. 

Het Britsche volk (en dat geldt te- 

vens voor ons) is beu van Toryisme, 

»Blimpisme” en de zelfvoldaanheid van 

da hoogere stander, welke de gevaren 

en dringende noodzaak van dezen twee- 

den wereldoorlog riet kunnen begrij- 

pen. 

Onderschatting van den Pacific-vij- 

and (,bet zijn slechts Aziaten zonder 

aanleg voor mechanisatie, weet u!”) 

gebrek aan voorbereiding in Malakka 

(palles is gereed 

gebeurtenissen”) en de zich nooit ge- 

voor onverwachte 

wor.nen gevende, onwillige verbazing 
over de bekwaamheid van de Russen 

in den strijd (,,het Russische leger schijnt 

zich warempel kranig te verweren”) 

hebben de opwinding van het vo!k op 

kookpunt gebracht. 

Zooals de Londensche ,,Dally Mir- 

tor” het deze week uitdrukte : ,, De 

premier moet 

zien dat wij niet langer een one man 

bandkabinet kuonen dulden, Ruim de 

prullen in het kabiret en de Singapore 

Blimps op”. 

cens en vooral in- 

Misscbien herinnert u zicb de waar- 

schuwing, welke het vorige jaar Oct. 

werd gegeven door Aneurin Bevin 
(Labour) tijdens het ,, hulp aan Rusland” 

-debat in het Lagerbuis. Bevin zeide: 

»Het is tijd, dat Cburchill inziet dat, 

tenzij bij zich van eenige dezer men- 

schen ontdoet, zij hem met zich mede 

paar beneden zullen trekken”, 

Wie zijn deze mannen — deze kabi- 

netsprullen” ? 

Het zija ledzn van de oude Tory- 

Garde, mannen, die niet kunnen inzien 

dat de sociale en economische veran- 

deringen van de twintigste ceuw 266 

groot zijo, dat oude denkwijzen en bet 

oude staatkundig evenwicht (in de sta- 

ten zelf zoowel als tusschen deze on- 

derling) niet langer van krachbt zijo. 

Toen Hitler zich tot de hoogste 

macbt opwerkte over de ruggen van 

vakvereenigingsleiders, sociaal - demo- 

craten en communisteo, 

meeste enthousiaste aanbangers Tories 

van de oude garde. 

waren zija 

Dezelfde oude kliek stond vooraan 

in kaar steun aan generaal Fraoco, toen 

deze de Spaansche republikeinen, de- 

mocraten, socialisten en communvisten 

verpletterde, met behulp van Duitsche 

machines en Italiaansche soldaten. 

Zij applaudisseerden den 22steo Szp- 

tember 1933, toen Chamberlain zeide: 

»Hoe vreeselijk, fantastisch, onge- 

loofelijk is het, dat wij hieraan loop- 

graven zouden werken en gasmaskers 

aanpassen, om een ruzie in een ver- 

afgelegen land (Tsjechoslowakije) tus- 

schen menscher, van wie wij niets af- 

weten”. 

Ea zfj zija bevreesd voor een vol- 

komen everwinning van Ruslaod op 

  

  

Hitler, omdat zij meenen dat Rus'and 

ecen grooter gevaar voor hen is dan 

Nazi# Duitschland, 

De schuldigen : 

lavloedrijke mannen in de partij, 

welke (behalve een paar andersden- 

kenden als Churchill, A-tbony Eden 

Duff Cooper) voortdurerd ongelijk 

heeft gehad sinds J:pan, Itali2 en 

Duitschland een streep begonnen te 

balen door de internationale rekening, 
zija Sir Joho Simon (voorzitter van 

bet Hoojerbuis), Sir Samuel Hoare 

(EKogelsch ambassadeur ir Spanje), Sir 
Kingsley Wood (minister van 

ci&»), kapitein David Ma 
Firan. 

  

esson (mi- 

nister van Oorlog), Lord Croft (onder- 
minister van Oorlog), Sir John Ander- 

son (Lord Presilent of the Council), 

Lord Halifax (Britsch ambassadeur io 

Amerika). 
Deze mannen en de hecren van het 

ministerie van Buitenland-che Zaken 

(die uit denzelfden maatscbappelijken 

stand, en van dezelfde kostscholen en 

geen leden      universiteiten komen) z 

van de vijfde coloone of mogelijke 

Duis!ings. 
Het zijn eerlijke, vaderlandslievende, 

negentiendeeeuwsche Es»yelschen, die 

Overtuigd waren politieke 

wijsheid van Chamberlain s bedarings- 

welke door een Ameri- 

beschreven 
als ,,z00 onsaimenhangend, dat zij bijua 

van de 

manigulaties, 

kaansch criticus werden 

met zichzelf ia 

z00 oogelukkig dat 

schandaal is... de eenige overwinningen 

tegenspraak zijn en 

het bijna een 

welke hiermee behaald zijn, waren 

Overwinningen op vriendeo”'i 

Het zijn mannen, die het oude spel 

Conseguent vo'gens oide rege's hebben 

gespeeld en jammerlijk niet hebben 

begrepen, wat er cigenlijk aan de hand 
was. 

Laten wij in onze herinnering eens 

een aantaljaren teruggaan. De tweede 

wereldoorlog begon in 1931, toen 

Japan bet Voikenbondsstatuut overtrad 

en Mandsjoerije binnenviel. 

Ia 1932, toen de commissie - Lytton 

Japan wegens deze agressie aanklaagde, 

pleitte de kil-bureaucratische Sir John 
Simon (de toenmalige Britsche minister 

van Buiteolandsche Zaken) welsprekend 

en knap tegen China's eisch tot het 

instellen van sancties. 

Als advocaat verdiende bij f 50.000 

per jaar. Hij is z00 goed in het voor- 

dragen van een zaak, dat 

Matsuoka (de Japansche gedelegeer de 

bij den Volkendbond) tegen Amarikaan- 
sche zeide, dat Sir Joba 

Simon f had gezegd 

kwade 

jouroalisten 

io een half uur 

hetgeen hij (Matsuoka) wekenlang bad 

getracht te zeggen 

Toen Mussolini's ,geacht en humaan 

leger” (z00 werd het genoemd door 

Lord Mottistone) 
A bessinische tyrao- 

den conservatieven 

de .bloeddorstige, 
ben” (alweer Lord Mottistone) aanviel, 

in October 1935, was sir Jobo minister 

van Buitenlandsche Zaken. 

Uit Amerika berichtte men, dat hij 

en secretaris-generaal van den Volken- 

bond Abessinis's beroep op den Volken- 

bond rustiginde pruliemand deponeer- 

den, 

Zija andere bijdragen voor de be- 

schaving zija geweest : 

1) Ia 1936 drukte bij de algemeene 

staking op wettige wijze den kop io. 

2) Op onhebbelijke wijze wees hij 

de Vereenigde Staten terug, 

minister Stimson in 1931 steuo zocbt 

voor zija politiek tegeo de Japansche 

agressie. 

3) Hij droeg in groote mate bij tot 

de mislukking van de ontwapenings- 

conferentie van 1932-”34. 

toen   

Ia November 1935, bijhet ,,vredes- 
referendum”, kwam de conservatieve 

Baldwia op een pro - Volkenbond 

politiek met 387 Tory-stemmen (428 

als men de nationaalliberalen ev natio- 

nale arbeidspartij ook tot de Tories 

rekent) tegen een oppositie van 154 

stemmen van Labour en 21 van de 
onafhankelijkliberalen 

terug. 

Een massa menschen is geneigd zich 

het vredes-referendum van de Engelsche 

in de regeering 

Volkenbonds-vereeniging voor te stellen 

als een zoetsappig - idealistisch, paci- 
fistisch 

het geheel niet. 

Mzer dan 11.000.000 kiezers (»nge- 

veer de helft van bet aantal menschen 

trucje. Dit was het echter in 

dat bij een verkiezing in Engelaod zijn 
stem uitbrengt) verklaarden zich voor 

honderd procent v66r handhaving van 

den vrede door collectieve veiligheids- 

Meer dan 10.000.000 

stemden voor economische sanctiesen 
6.000.000 

maatregelen. 

meer dan voor militaire 

sancties. 

Feitelijk wareo zij voorstanders van 

de realistissche, scheppende politirk, 
welke Churchill in Maart 1938 uiteen- 

zett?, toen hij zeide : ,Indien een aantal 

staten zich rondom Groot - Brittarni? 

en Frankrijk zouden schareo in een 

plecbtige overeenkomst tot wederzijd- 

sche verdediging tegen agressie : indien 
hun krachten tezamen werden gevoeyd 

Alliantie 

indien bun staven 

in hetgeen men een Groote 

z0u kusnen noemen : 

in aile opzichten zouden samerwerken, 

indien dit alles, zooals het behoort op 

het Volkenbondsstatuut werd geba- 

seerd, ian overeenstemming met de 

idealen van den Volkenbondj indien 

dit werd geschraa,d door het zedelijk 

besef van de wereld en indien dit zou 

worden gedaan in bet jaar 1938 — 

en ge'oof mij, 

laatste 

het zou wel eens de 

kans kunnen zija om dit te 

doen—dan zeg ik, det gij zelfs nu nog 

den naderenden oorlog zoudt kunnen 

tegenhouden”. 

Doch Sir Simuel Hoare had andere 

deokbeelder, Minder dan een maard 

na de verkiezingen van 1935 kwam 

  

het beruchte Hore - Lava! verdrag tot 

stand om Abyssini& aan zijn lot over 

te laten, Er brak een storm van pro- 

test los en Sir Samuel Hoare moest 

aftreden. Doch spoedig was hij weer 
in de gunst (als minister van Lucht- 

vaart!) en er werd niet omgezwenkt 

naar de eenige politiek, welke de we- 

hebben kunnen 

behoeden — gemeenschappelijke be- 
reld voor. oorlog zou 

veiliging tegen agressie. 

En boe staat het met de anderen ? 

Bedrogen : 

Sir Kingsley Wood, die in Maart 

1940 (als minister van Luchtvaart) het 
Lagerhuis verzekerde : . zelfs op 
numerieke basis is de vliegtuigpro- 

en Frankrijk heden 

grooter dan die van Duitschland”, 

Hoe zeer hij het publiek 

tuin leidde, werd cenige maanden later 

duciie van ons 

om den 

op tragische wijze onthuld. Lord Gort 

had 128 vlietuigen voor den slag om 
Fraokrijk ! 

Sir Joha Anderson, 
handige politie - manier optrad 

die op hard- 

tegen 

lersche republiekeinen en Birmeesche 

nationalisten, en die als minister van 

binnenlandsche veiligheid een beruch- 

luchtbescher- ten knoeiboel van den 

mingsdienst en het vluchtelingen - 

vraagstuk maakte. 

Kapitein David Margesson, die (als 

partij- Whip) een Tory - meerderheid 

verzamelde achter elke daad van be- 

daring en verraad. 

Lord Croft, onder-minister van oor- 

log, nog een jabrozr, die onlangs zeide: 
io het »Erostig als de beproeving 

Verre Oosten moge zijo, z00 moet 
toch onze politiek op het verslaan van 
de Duitschers gericbt zija”. 

Een jaar geleden verkondigde hij zijn 

meening betreffende de juiste strategie, 

»Als ik van wedden 

wat om willen ver- 

toen bij zeide : 

hield, zou ik er 

wedden, dat er veel meer vijanden   

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e.a., te 
Paree 7 30 uur o.m. 

ea aa ana aan 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

   

te Kediri 1e H. Mis 6 ur vm, 
2e H. Mis 7.36 Pa, 

Lof 5.30 am 
te Biitar 6 uur vm, Stille H. Mis 

730 uur vm. Hoo 

5.30 uur a.wm. Lot 

Caderricht Kath. Javanen 
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aa Lasem sn emaan 

door het aanhoudende gebeuk van de 
R.A.F. op de ir 
dood dan Britsche burgers door bom- 

   
shavens 

  

£ ge- 

men”, Hj voegde hier aan toe: ,, De 
at de Duitsche lucht- 

  

tijd zal komen « 

macht zal zijn veraietigd en de Duit- 

met den 

Dan 

bu'p van vloot en luchtmachr, de le- 

sche fabricken grood ziju 

gslijkgemaakt zulleo, met de 

gers van het imperium de legers van 
den Anti - Christ terugdrijveo”. 

Lord Halifax 

Lord Halifax, de vrome onomkoop- 

bare ,stooge” voor Chamberlain's be- 
daringspolitiek, nadat de onafhanke- 

ljke Aotbony Eden aau den dijk was 

gezet. 

Een fatale geest : 

   

   

  

En bier volgt hetgeen 

Harold Laski 

van de Londensche unive 

(expert in 

te zeggen over het mi 
Buitenlandsche Zak    

»De geest van het isteris yan 

Zaken 

io cen kringe 

  

Buitenlandsche beweegt zich 
nog steeds dat uit- 

    

gestippzld werd in den ti 

  

oorlog van 1914. Hoe weinig die 

  

verbarnd houdt met de werkelijkhe 

van tegeawoordig, blijkt uit de me 

moires van bijoa elke autoriteit van 
het ministerie van Buitenlandscbe Zaken 

    

of diplomaat van onze tij 

Waarom? Omdat zij dezelfde meo 

scben omgaan, dezelfde droomen 
het hoofd hebben als de oude Tory- 

   
   

    

garde. 
Een Churchil', het koekc 

bet nest, is Ie van 

partij, welke zich nooitzeker van hem 

heeft gevosid, en hem leider ac- 

cepteert, omdat het Britsche publiek 

met gega ander genoegen z0u nemeo, 

#Ditis de voornaamste tegenstrijdig- 

heid, welke den groodslag vormt van 

   ageland de herhaalde mislukking van Enge 
om hethoofd tebieden aan de cischen 

yan cen totalitairen oorlog 

Totalitaire oorlog beteekent totali- 
taire reorganisatie van bet vo'ksleven 
Het beteekent verandering (en 
de veranderinp) in de econo 
structuur en standen-verboud 
eeo volkomen nieuwen kijk op nati- 
onale en internatiooale problemen. 
Doch door stands - vooroordeei, op- 
voeding, maatschappelijke positis en 
politieke opleidiag zit de oude garde 
volkomen vast aan haar geloof in den 
politieken en economischen status guo 
welke voor ben &n als beerschende 
klasse bij voortduring 100 goedgunstig 
is geweest. 

Vandaar de Singapore - geest”, het 
verzet om de aan Engelschen behoo- 
rende, dividenden-opleverende, aarde 
io Malaka te ,verschroeien”, de ver- 
warring onbekwaambeid en zelfvol- 
daanheid der manven, die ons in den 
Pacific in den steek lieteo. 
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Bmtteniandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid, 

  

Churchill over huidige situatie. 

  

Ondanks geleden en nog te verwachten 

zware slagen, kan aan einduitslag 

geen twijfel bestaan. 

    

Krachtig pleidooi voor eenheid. 

      

5:8 verwante Amerikaansche volk. 

verstreken     

  

   

  

zijo 

stus ip een 

tot mijo 

  s daarom de 

cen overzicht te geven 

ar van strijd om ons 
tis het geweest en 

     

   

is het n wat 

r va n voor- 

uitzichten is terecht gekomen. 

Ic L ik het genoegen 
den presi Ie Vereenigde Staten 

  

te ontmoeten en met her de verklaring 

van de Britsche en Amerikaansche 

politiek te ontwerpen, die bekend is 

geworden als bet , Atlantic Charter”. 

Vij regelden tevens enkele andere 

effende den oorlog. Som- 

  

dingen bet 
migs biervan hadden een belangrijken 

invloed op bet verloop daarvan. In die 

dagen kwam ik daar als een in het 

nauw gedreven strijder die hulp ver- 
z0cht aan en grooten vriend, die 

echter slechts een welwil ende neutrale 

was. 

In die dagen scheen het alsof de 

Duitschers bet Russische leger aan flar- 

den scheurden enmet steeds grootere   

5 Febr. (Reuter, Hedenavond hield premier Churcbill de vol- 

k tot het Britsche volk en de geheele wereld: 

t mijo woning tot onze dappere bondgenooten de Neder- 

#, tot onz2 loyale vrienden in Britsch-Indig en Birma, tot het 

snelheid naar Leenigrad, Moskcu, Ros- 

tov, en nog verder in bet hart van 

Rusland oprukten. Het leek een zeer 

gedusfde bewering toen de president 

verklaarde, datde Russische legers bet 

tot den winter zouden kunnen uithou- 

den, Gij kunt w:l zegger, dat de mi- 

litairen van alle landen, bevriende en 

vijandige, zoowel als peutrale, er sterk 

aan twijfelden of dat wel juist zou 

blijken. 

Osze Britsche hulpbrornen waren 

Wi 

waren reeds meer dan eenjaar geheel 

tot het uiterste aangesproken, 

alleen in den strijd tegen Hitler en 

Mussolini, Wij moesten ons gereed 

houden op te treden tegen een Duit- 

schen ioval op ons eigen eiland. Wij 

moesten Egypte, bet Nijldal en het 

Suez-kanaal verdedigen. Boven alles 

moesten wij voedsel, grondstoffen en 

afgewerkte oorlogsproducten invoeren 

over den Atlantische Oceaav ordanks 

de bedreiging van de Duitsche en 

Italiaansche onderzeebooten en vlieg- 

tuigeo. Wij moeten dit alles nog doen. 

Het scbeen in die dagen van Augus- 

tus onze plicht, om met alles waartoe 

NIEUWE WITGAVE of HERDRUK van 4. B. WOLTER'S 
UIG. Mi, BATAVIA. 
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wijin staat waren, het Russische volk 

te helpen om weerstand te bieden aan 

den verscbrikkelijken aanval, welke 

tegen hen was ingezet, Het is al heel 

weinig wat wij voor Rusland gedaan 

hebben, alles in aanmerking genomen 

wat dat land gedaan heeft om Hitler 

ten behoeve van de gemeenschappelijke 

zaak te verslaan. Wij Engelschen 

hadde» in het geheel geen middelen 

om ons op afdoende wijze voor te 

bereiden op een eventueelen nieuwen 

oorlog tegen Japan. 

Zoo was de stand van zaken, toe ik" 

Augustus op de mooie 

»Prince of Wales” — die thans, helaas, 

op den bodem der zee rust — met 

president Roosevelt sprak, Het was 

dat onze positie ia Augustus 

1941 veel en veel beter leek, dan een 

jaar tevoren in 1940, —, toen Fraokrijk 

juist geheel op de knieen was gebracbt 

— waarop het thans nog ligt—entoen 

wij haast geheel ongewapend op onze 

eigen eilanden zaten en toen bet er 

op leek alsof Egypte en heel het 

Midden - Oosten door de Italianen 

veroverd zou worden, die toen nog 

midden in 

waar, 

Etbiop'& bezaten en ons pas uit Britsch 

Somalilaod hadden verdreveo, 

In vergelijking met die dagen in 1940, 

toen heel de wereld—behalve wijzelven 

— dacht, dat wij absoluut voor goed 

verslagen was de situatie, 

welke de presideot eo ik in Augustus 

1941 onderzochten, een evorme ver- 

betering, Doch indien ge het op den 

keper beschouwt en daarbij niet uit 

het oog verliest, dat Amerika toen 
nog meutraal en inwendig vreeselijk 

waren, 

verdeeld was, de Russische legers met 

zware verliezen trugtrokken, terwijl 

de Duitsche militaire macht ongedeerd 

triomfeerde en de dreiging 

van Japan zich met den dag 

ernstiger liet aanzievu — scheen het 

van de 

zijde 

zeker een zeer akelig en zorgwekkend 

beeld te zijo. 

Hoe staaa de zaken thans echter? 

Zija — alles bij elkander genomen — 

kansen op : behoud 

geweest of zijo zij thans nog slechter 

dan io Augustus 1941? Hoe staat bet 

met het Britsche rijk of het gemeene- 

best van volken ? Zijn wij op de knieen 

onze slechter 

gebracht of staan wij nog rechtop ? 

Wat is er geworden van onze begin- 

selen van vrijheid en fatsoenlijke be- 

wi vechten ? 

Maken deze vorderingen of verkeeren 

schaving, waar voor 

zijia grooter gevaar ? 

Laat ons het onprettige en het pret- 

tige sameo nemer, het goede en het 

kwade naast elkander stellen en laat 

ons trachten precies uit te maken hoe 

wij er voor staan, Het eerste en voor- 

paamste is wel, datde Vereenigde Staten 

thans geheel eensgezind en van ganscher 

harte met ons verbonden, in oorlog zijo. 

Kortgeleden stak ik wederom den 

Atlantischen Oceaan over om president 

Roosevelt te ontmoeten. Thans ont- 

moetten wij elkander, niet alleen als 

vrienden, docb als wapenbroeders, die 

schouder aan sckouder strijden voor 

het dierbare levenen de nog dierbaar- 

der eer, voor een gemeenschappelijke 

zaak en tegen een gemeenschappe!ijken 

vijand. Als ik de kracbt van de Ver- 

Stateo 

hulpbronnen beschouw en naar waarde 

eenigde en bun onmetelijke 

schat en aanvoel hoe zij met ons ver- 

cenigd zija — met bet Britsche gemeene-   

best van volken allen tezamen — hoe 

lang het ook moge duren, tot ia den 

dood of tot de overwinning behaald 

is, kan ik niet aanvemen, dat er iets 

andersop heel de wereld is, dat daar- 

mede vergeleken kan worden, Dat is 

het dao ook waar ik van gedroomd 

beb, vaar yestreefd heben voor gewerkt 

heben thansis hetio vervulling gegaao. 

Docher is iets anders, in vele opzicbten 

meer doeltreffend. De Russische legers 

zija niet verslagen. Zij zijn viet in de 

pan gehakt. Het Russiscbe volk is niet 

Overwonnen of vernietigd. Leningrad 

en Moskou zijn niet ver-overd. De 

Russische legers staan nog in bet veld. 

Zij zijo niet teruggetrokken op de INvie 

in den Oeral of die aan de Wolga. 

Neen, zij rukken zegevierend voor- 

waarts, den walgelijken indringer van 

hun geboortegrond — welke zij zoo 

dapper beschermd hebben en welke 

hun z00 dierbaar is — verdrijvend, 

Meer dan dat, voor de eerste maal 

hebbeo zij Hitlers regimenten vers!agen: 

iostede van een overvloedige overwir- 

ningsbuit, zooals bij en zijo horden in 

het Westeo vergaard hebben, vond hij 

in Rusland tot nog toe slecbhts ram- 

spoed, zija bekomst aan schande, het 

verlies van millioenen Duitsche soldaten 

en een ijzigen wind, welke over de 

Russische sneeuw blies. Hier zijn er dan 

lwee ontzaglijke, fundamenteele feiter, 

welke uiteindelijk zullen maken opeen 

wijze, welke nooit 

werd geacbt. 

tevoren mogelijk 

Japan. 

Doch daar staat nog een andere 

zware post op de rekening, welke 

tegenover dit onschatbaar voordeel 

Japan heeft 

zich in den oorlog geworpen en ver- 

gesteld moet worden. 

woest de mooie, vruchtbare, rijke en 

dichtbevolkte landen van het Verre- 

Oossten. Het zounimmer in de macht 

van Groote-Brittanniz gelegen hebben 

terwijl het Duitechland en Italid — 

gehard en op den oorlog voorbereid— 

bevocht en daarbij strijd voerde in 
de Noordzee, in de Middellandsche 
Zee en den Atlantischen Oceaan, om 

den Pacificen het Verre-Oosten 

alleen te verdedigen tegen den Japan- 

schen aanval.   

  

Wij waren net in staat het hoofd 
boven water te houden in Engeland. 

Slechts op het nippertje hebben wij 
voldoende voedingsmiddelen in kun- 
nen voeren om onsin leven te hou- 
den, en materialen zonder welke wij 
geen oorlog kunnen voeren. Met 

moeite hebben wij ons in het Njjl- 
dalen in het Midden - Oosten staande 
kunnen houden. De Middellandsche 
Zee is gesloten en al onze transpor- 
ten moeten rond de Kaap de Goede 

Hoop gaan, waardoor elk schip per 

jaar slechts drie reizen kan maken. 
Geen enkel schip is staat onze legers 

in het Midden-Oosten, welke deze 
uitgestrekte gebieden aan beide zijden 

van de Nijl- barriere beschermen, te 
steunen. Wij moesten ons inspannen 
om Rusland wezen'ijke hulp te bieden. 

En het deden wij in zija donkerste 
uur, en ook thans mogen wij daar 
niet falen. Hoe konden wij dan in 

de positie waarin wij toen verkeer- 

den — vastgehouden en gehavend 
als wij waren — bescherming ver- 

leend hebben aan het Verre-Oosten 
tegen de lawine van vuur staal, zooals 
die tegen ons door Japan ontketen 
werd? Die gedachte hield ons steeds 

bezig 

Daar was echter nog slechts de 
hoop — en slechts die alleen — n.!. 
dat, indien Japan met zijn rotge- 
nooten — Duitschland en Itali# —aan 
den oorlog deelnaam, de Vereenigde 
Staten aan onze zijde zouden mede- 
doen, aldus veel meer dan het even- 
wicht herstellend. Om die reden ben 
ikin al deze afgeloopen maanden 
meer dan voorzichtig geweest om 
Japan in geen enkel opzicht te pro- 
voceeren enzijn aanmatigen te slik- 
ken — hoe gevaarlijk die ook waren—, 
om zoo mogelijk — wat er ook ge- 
beurde — niet gedwongen te worden 
dien nieuwen vijand alleen tegemoet 
te tteden. Ik was echter niet zeker, 
dat die politiek succes zou hebben. 
Dit was echter wel het geval! 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij drukt 
immers peter, netter en 

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 
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