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aangifte te doeo. De belastingspecties 

zullea deze aangiften als grondslag 

voor de berekening van het inkomen 

beazigen en men stelt zich o.a. bloot 

aan navorderiog van belasting, ver- 

boogd met het tweevoud daarvan, 

wanneer bij latere verificatie van de 

aangiften met de gegevens, door den 

werkgever blijkt dat te 

weinig is aangegeven. Bovendien ver- 

gemakkelijkt goed verzorgde 

aangifte de taak der belastingadmini- 

  

STADSNIEUWS 
  

  

Aangifte inkomsten- 

belasting 1942. 

De hoofdiospecteur van Finaccitr, 

Hoofd van den Dienst der Belastin- 

gen deelt het volgende mede : 

Zooals in de dagbladeo is vermeld 

zija bij Staatsblad 1941 No. 489 o.a. 

verstrekt, 

cen 

wijzigingen aangebracht in de ordot- Mn NN Bi Tengana 

nantie op de inkomstenbelasting 1942. an Yan Ten @ansiag Devorder 

De veranderingen in de inkomsten. 

belasting komen in hoofdzaak hierop 

neer, dat te begianen met 1942 het 

iokomen over eenig belastingjaar niet 

meer zal worden berekend op den 

grondslag van de per 1 Januari aan- 

wezige bronnen van inkomen. Voort- 

Ten aanzien van tanti&mes, gratifi- 

caties en dergelijke beloonirgen moet 

voortaan worden opgegeven bet in 

bet belastingjaar vastgestelde bedrag, 

ongeacht of dit betrekking heeft op 

werkzaambeden van het afgeloopen 

aan zal ia het algemeen”) het ioko- jaar dan wel op die ia vroegere jaren 

mea gedurende bet belastingjaar wor- 

den gesteld op bet inkomeo geduren- 

de het laatstverloopen kalenderjaar. 

Het in den aanslag 1942 te begrijpeo 

iokomen is dus het gedurende 1941 

genoten inkomer, en dat wel onge- 

acbt het feit, of de 

iokomer, waaruit dit inkomen voor- 

gesproten is, op 1 Januari 1942 al 

dan vniet nog bestaan. 

Heeft dus iemand in den loop van 

1941 een huis verkocbt, dan zal hij— 

anders dan tot nu toe—de daarvan 

nog in 1941 genoten buren uiteraard 

na aftrek van kosten, ia zija aangifte 

voor 1942 moeten vermelden. Hetzelf- 

de geldt voor de inkomsten uit alle 

andere bronnen, b.v. van effecten die 

in 1941 zijo verkocbt, van beroepen 

Of bedrijven, die in den loop van dat 

jaar zijo gestaakt, of van periodieke 

uitkeeringen, die in dat tijdvak zija 

geeindigd. 

verricht. Mena vulle dus een reeds 

gedane aangifte aan, zoodra bet be- 

drag van gratificatie 

bekend is. 

tantieme of 

  

") Op de inspecties van financito 

zijo inlichtingen te verkrijgen betref- 

fende de wijze van aangifte voor hen, 

die op 1 Januari van bet belasting- 

belastingplicb- 

bronnen van 

jaar nog niet vol jaar 

tig zijo. 

Denkt om Uw Huisapotheek. 

Nu het gevaar een acuter stadium 

kan bereiken, vestigt Bumevo (Burge- 

lijke medische oorlogsvoorziening) de 

aandacht op het Completeeren van Uw 

huisapotbeek. 

Berekend voor een gezinssterkte van 

8 personen, moet dit o.a. bevatten: 

Eeo verbandbekken, 1 scbaar, 1 dozija 

veilligheidsspelden, 1 meter elastik-buis 

(irrigatorslang voor afbinder), 1 rol 

kleefpleister (5 M. d lang, 5 cM. 

breed), 500 gram verbandwatter, 

1 snelverband No. I, no. 2, no. 3 en 

no. 4, 2 pakkeo bydrophielaas, 3 rol 

katoenen (of cambric) windsels van 

5 M. lengte eo 10 cM. breedte, 3'rol 

gazen idem I fl. Jodiumtisctuur van 

50 gram 1 rol bismuth brandwindsels 

of 5”/, tannine-oplossing voor natte 

omslagen (500 gr.). 

Voor fosfor brandwonden 1 flesch 

kopersultaat oplossing 2”/s (500 gram) 

voor batte omslagen. 

RICHE THEATER. 

Nog heden t/m Zaterdag 27 D-c. 

20 th. Century Fox grootsch 

en machtig filmwerk 

»SUSANAH OF THE 
MOUNTIES” 

met de wereldberoemde Shirley Temple 

— Randolph Scott — Margaret Lock- 

wood — Victor Jory e.v.a. prima krachten 

Het verhaal dat millioenen bocide... 

nu een verleijsterende film, grootsch 

van opzet en daverend van actie. 
Shirley danst de Indianendans! ! ! 

Shirley veroverde het bart van een 

deel van het wereldpubliek met haar 

zonnige verschijning, een ander deel 

pam ze voor zich in met haar zang 
en het resteerende menschheid won 
ze met haar danspasjes. Met Martin 
Good Rider een 13 jarige zwartvoet- 
Indiaan van Montana, die een vrij 
voorname rol vervult in deze film, 
brengt Shirley het publiek tot ent- 
housiasme, door de wijze waarop zij 
een volkomen vorspronkelijke oorlogs- 
dans uitvoert. 

Voor hen, die hetzij bij de centra'e 

of locale overheid, hetzij in het parti- 

Culiere in dienstbetrekking werkzaam 

zija, brengt het vorenstaande een 

belangrijke wijziging voor wat betreft 

de aangife van salarisseo, tractemen- 

ten eco dergelijke belooningeo. Kon 

totdusver te dien opzichte worden 

volstaan met aan te geven twaalf 

maal het maandsalaris, inclusief toe- 

slagen, bij den aaovang van bet be- 

lastingjaar, thapss zal ook voor deze 

Inkomsten moeten worden vermeld 
het bedrag, dat gedurende bet laatst- 

verloopen kalenderjaar werd genoten, 

Met salariswijzigingen, verandering 

van kinder-of duurtetoeslagen, en zoo 

meer, in den loop van datjaar, wordt 

dus geheele rekening gehouden. 

la verband daarmede zullen de 

ambtenaren en de particuliere werk- 

nemers, die daarvan zelf niet nauw- 

keurig aanteekening hebben gehouden, 

goed doen tijdig bij dengeen, die met 

de uitbetaling van bun salaris, eaz, 

is belast, te informeereo welke be- 

dragen zij ter zake gedurende 1941 

hebben genoten en welke, voor aftrek 

toelaatbare kosten, als b.v. stortingen 

in pensioen-of spaarfondsen, daarop 

hebben gedrukt. 

Weliswaar verplicht de ordoonantie 

io artikel 80 ook den werkgever om 

deze gegevens aan de belastingadmi- 

nistratie te vermelden, doch in eerste 

Ipstratie rust op den werknemer de 

verplichting om een juiste en volledige     

MAXIM THEATER. 

H:denavond t/m Zondag 28 Dec. 

Gzorge Formby Engeiana's grootste 
komiek io zijo Nieuwste 

daverende klucbt 

KEEP FIT" 

bijgestaan door de lieftallige en 

beroemde EEngelsche filmster Kay 

Walsh e.v.a, uitstekende krachten.    
Laat Formby het opknappen en het 

komt in orde en als het niet in orde 

dan zuigt ,de 

paardengezichi” er we! een punt aan 

.... George speelt in deze film weer 

de rol van een man, 

komr, mao met het 

wiens handen 

te verkeerd staan en wiens houding 
te houterig ea bedeesd is om vooruit 

te komen ia deze Maatschappij, waar 

slechts de 

bereiken . .... 

miost - scrupuleuzeo wat 

Wij garandeeren een 

kostelijke lachfilm, vol vroolijkheid en 

jolijt. Komt dus allen dit phenomenaal 

lacbsucces zien. 

  

De Koninklijke Nederlandsche 

Motor Club 

1. De ingetreden oor'oygstoestand is, 

z0oals wel van zelf spreekt, ook in 

onze vereeniging al aanstonds van 

grooten invloed geweest. 

2. a. la 

mobilisatie tot gevolg gehad, dat 

al onze meer dan 65000 wegbakens, 

de eerste plaats heeft de 

van de wegen verwijderd moesten 

worden, welk werk al reeds z00 

goed als voltooid is. 

Oaze hoofdconsuls en consuls, z00- 

mede de daarbij betrokkenen op 

onze kantoren die bierbij hun, z00 

voortvarende en zeer gewaardeerde, 

medewerking hebben verleend, be- 

tuigen wij ook hier nog eens onze 

erkentelijkbeid huone mosite. voor 

b. Voorts mone onzen hoofdcon- 

suls bij dezen, 

nog worden yevraagd, om in geval 

»verplaatsing, huone 

zij het ten overvloede, 

van vertrek of 

Opvolgers op het hart te willen 

drukken, om zooveel mogelijk te 

bevorderen, dat de verwijderde 

bakens goed — cn v.z.v. bij elkaar 

  

gepakt — worden 

rhouden opdat, ter- 
hoorend, bije 

bewaard en ond 

jit weer mogelijk is, 

eeo spozdige ordelijke herplaat- 

sing io bet belang van de verkeers- 

veiligheid kao plaats vinden. 

stond wanveer 

met de tijdelijke af- 

wezigheid onzer bakens, wijzeo wij 

Oonze leden noy even op de nood- 

zakelijkheid ow, meer nog dan ge- 

woonlijk, bij bet rijden de grootste 

voorzichtigheid te betracbten en deze 

3, Ia verband 

ook aan Uw vrienden eo kennissen 

aan te bevelen. 

4. @. Tea aanzieo van onze nieuwe 

autokaarten van Java en Madoera 

werd cen dd, 10 December gedag- 

teekenden brief ontvangen, van den 

volgenden iohoud : 

»Aan de Konioklijke Nederlandsch- 

Indische Motor Club te Semarang”. 

»Mededeeling, dat op de geheele 

oplaag van automobielkaarten van 

Java en Madoera is beslag gelegd 

ten behoeve van de weermacht”. 

Het Hoofd Topografiscben Dienst   

ZATERDAG 27 DECEMBER 1941 

  

24e Jaargang 

  

Zoojuist Ontvangen 
Mamaamma, 

  

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik 

  

f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

100 WATT, 

ELEEFD AANBEVELEND 

N. V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 
  

  

6. Hieruit volgr, dat onze kaarten 

dus 

worden verstrekt. 

niet aan onze leden kunsen 

Hoewel het ons aan den eenen kant 

leden ten zeerste spijt, dat onze 

deze teleurstelling moeten onder- 

vinden, zija wij er van overtuigd     

dat ieder Uwer zich met ons 

verheugeo over de omstandigheid, 

dat — dank zij bet initiatief en het 

veelomvattend jarenlange werk Uwer 

vereeniging teo deze — de weer- 

macht onder de huidije omstandiy- 

uitaemende heden in staat is over 

kaartea van Java te beschikken. 

c. Hoewel wij ons hebben voor- 
genomer, om direct wanneer dit 

weer mogelijk is, een nieuwen druk 

van Onze kaarten uit te geven, z00 

is thans viet te voorspellen wan- 

neer dit zal kuanen geschieden 

d. Wij zullen daarom aan alle leden 

die cen kaart hebben aangevraagd 
en die de kosten daarvoor gestort 

hebben, deze bedragen z00 spoedig 

mogelijk restitueeren, 

Daar het hierechter vele duizenden 

personen betreft, verzoeken wij onze 

leden ten deze wel eenig geduld te 

willen hebben. 

5. a. Dit verzoek geldt ook ten aan- 
zien van de beantwoording van brie- 
ven. Het is sedert jaren onze 
gewoonte lederen brief, zoo veel 
als mogelijk, op den dag van ont- 
vangst terstond te beantwoorden.   

      

  

te zullen doen 

z00veel mogelijk treffen van 

de 

  

    
waarop U recht heeit. 

      

   
   

  

b. Reeds werd van e 
weinig onder 
indruk van de oorlog 
beden, bet verzoek o 
als lid te worden afge 

Wij verzochten hen, door z00 mo- 

gelijk dit besluit te herzien, ook in 

vw @ al) 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS - KEDIRI Telefoon 250 
  ve 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

Meubelmakerij 

Agentschap 

Java Koelkasten
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ewerking verleend 

ATTENTIK! 

met de beroemde karakteracteur 
Kon fila die U 

Nog slechts 

onder de bereden politietroepen en de 
: Ia de verdere hoofdro!len : 

Aanvangsuren 
MATINEE alleen op 

Voor 

  

voor 

ladianen. 
RANDOLPH SCOTT 

alle 

G6.h5 U. en 
Voor 

  

ea 
van begin tot eind in spanning houdt. 

dit z7ien — 
oude 

— Kami 
jaar en 

Een gansche stam Zwartvoet - Indianen 
en MARGARET LOCK WOOD. 

leeftijden. 

n Avond 27 Dec. 
Shirley Temple in haar grootste Succesfi'm 

sSUSANNAH Of THE MOUNTIE 
Fzn bijzonder levendige, spannende en mooie Shirley-film, die zich afspeelt in 

  

Canada 
heeft hieraan 

n.m. 
Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Zondag 28 en Maandag 29 Dec. 
Metro's dijnamisch spannend filmwerk 'WYOMING” 

9 
WALLACE BEERY 

«4 
zeer goede krachten. 

  

  

  Nog 
mean 

George Formby 
Hier 

  
slechts 

is GEORGE FORMBY weer! 

( Zondagmorgen 

MAXIM THEATER — 
Heden 27 en Zondag 28 Dec. 

KEEP FIT“ 
nieuwste en grootste Lachschlager 

Engeland”s grootste komiek! 

oor alle leeftiiden. 
Aanvangsuren 6.45 Uu en 915 u nm. 

$ Taterdagmiddag 4.30u. 
1O u. Voor alle leeftijden. 

Maandag 29 en Dinsdag 30 Dec. 

De groote Chin, filmschlager 

“ROMANCE IN HSUAN PALACE" 
met bekende Chineesche spelers. 

Uwe I het Koninklijk devies 

»Ik zal "? tot waardige 

toepassing te willen helpen brengen, 

M.C,, 

handhaven 

hetgeen door meerderen naar aan- 

leiding daarvan reeds werd gedaan. 

Eenigen — eveneens tot onze groote 

zelfs erkentelijkheid — verzochten 
hen thans in plaats van als steunend 

of bg.-lid, als gewoon lid te no- 
teeren. 

C. Wij zouden ieder Uwer willen 
vragen, om met het bovengenoemd 

devies voor oogen, er naar te wil- 

len blijven helpen streven, om niet- 
leden tot Uw mede-leden te maken. 

  

Tranen en wraak ! 

Slot 

Overigens is het ons opgevallen dat 
althans uit de telegrammen in zulks 

niet gebleken — de Amerikaansche 
luchtmacht al s gepresteerd heefr     

  

   

  

    

Men krijat den indruk dat zij nog 
practisch niet heeft geopereerd, De 

gaanvallen van den vijand hadden 

vrij dig vrijspel. Vit cen ander 

bericht kunnen we opmaken dat ook 

de RAL, nog niet veel heeft gedaan 
Wij lezen in een telegram dat van de 

z eschoten toestellen bj Kuan- 
tung vier vliegtuigen door bet lucht 
doelyeschut naar beneden yeschoten 
zijn 

Het zal bekend zijn, dat bij aanvallen 

geliiktiidig vanaf den grond en in de 
lucht de successen van het luchtdoel- 

gescbut in het niet verzinken vergele- 
ken bij de successen die in de lucht 

bevochten worden. Als wij dan ver- 
nemen dat van de zes vliegtuigen 2/3 

  

g:veld werd door luchtdoelgeschut, 
dan moeten wij aannemen dat de 
weerstand in de lucht geboden practisch 
gasproken nihil is geweest. En ander 
bericht doet ons kond dat eenheden 

yan de Nederlandsch - Indische lucht- 

macht te Singapore zijn aangekomen 

doet en dat ons in de eerste plaats 

deugd. Maar io de 2e plaats verdriet 

het ons in z00verre daaruit blijkt dat 

  

de berichten omtrent aangekomen 

vliegtuigzendingen in Malakka, waar- 
mede onze kolommen in de afgeloopen 
weken werden overstroomd, en die 
z0uden doen vermoeden dat Malakka 
de beschikking had over duizenden 

overdreven 

dat 

vliegtuigen, — schromelijk 
waren, In feite blijkt nu reeds, 
het schiereiland alleer, niet i 

  

  

| Fen daverende klucht, die U een meer dan yenoeg'ijke avond bezorsit ! 
Een film vol vrooliikheid en jolijt ! 
Komt alien dit phenomenaal lachsucces zien ! 

. 
Attentie! 

Voor alle leeftijder. 

is een suprematie in de lucht te ont- 

plooien, zelfs niet tegen een vijand 

als Japan dat eerstens op een enormen 

afstand van zijn bases moet vechten, 

bovendien slechts de gualiteit 

betreft het Britsche en Ameri- 

kaansche niet kan worden vergeleken. 

Er is dus wel weer heel erg ,stoer” 

gedaan door onze overburen en dat 

moest noodwendig leiden tot teleur- 

stelling. Laat ons liever ons zelf blijven, 

wat 

met 

misschien een beeije vervelende, maar 

in elk geval nuchtere Hollanders, dat 

spaart ons decepties en dat brengt 

dan ,,onverwachte” successen. 

Iamiddels werd de algemeene mo- 

bilisatie van deze landen bevolen. Onze 

jongens begeven z'ch naar de hun aar.- 
gewezen posten. Het heeft 

theatraal te doen, het is aan den an- 

geeo zin 

deren kant niet van het minste rut om 

de ernst van het oogenblik te verklei- 

nen. De eenige belofte die men elkander 

bij het afscheid kan geven is dat wij 

zullen doeo ieder voor zich, ons best 

om den vijand te verslaan. 

De oorlog van heden is z00 anders 

dan de vorige oorlog. Of men aan bet 

front staat of acbterbiijit de kans om 

er het teven bij in te schieten is vrij- 

wel evengroot. Zij die niet daadwer- 

kelijk vechten zijn dan nog in het nadeel 

tegenover hen die in de voorste linies 

staan, want te laatsten kunnen zich 

verdediyen, kunnen nog &€ maal erop 

losisan, Zij die achterblijven kunnen 

slechts weerloos toezien hoe slachtof- 

fers vallen zonder eeo moment in de 

gelegeobeid te zijn den vijand ain te 
vallen. 

Daarom. Laten wij kalmen vastbe- 

hand drukken en 

“Wi 

bombarie, 

raden elkander de 

en slechts zeggen: 

best doen” zonder 

vee! woorder, bereid tot het uiterste. 

zullen ons 

zonder 

ar 
Tenslotte nog even naar Zuid-Ame- 

rika. Zooals wij wel dachten en giste- 

ren ook schreves houdt Chili zich 

gedekt. Het verklaarde zich ',,Non 

belligerent”. Het gevaar van Zuid- 

Amerikaansche zijde is daadwerkelijk: 
wij moeten daarmee rekening blijven 

houden. Het heeft geenzin den op in 
't zand te steken. Ook Argentinig met 

zija oomiskeobaar door Duitschers aan- 

gezet imperialistisch streven, bleef pla- 

tonisch door zijn verklaring van loya- 
liteit aan de Havana en Lima Confe- 

renties, dus zijo loyaliteit aan begrippea 

en dingen die in de lucht hangeo, dus 
zija loyaliteit aan niets   

De Vereenigde-Staten zullen goed 

doen dadelijk om nadere verklaring 

te vragzn en mocbt die verklaring oiet 

bevredigend zij”, scherpe maatregelen 

te nemen, hoe ellendig de positie van 

de U.S. A. ten opzichte de Zuid-Ame- 

rikaansche staten daardoor verslechtert, 

hoeveel er ook ver!o-en gaat van wat 

na z00oveel jaren en moeizaam gewon- 

nen werd, De Veiligheid der wereld 

eischt toes'aan en hard, en bovenalles 

toeslaan v66: de vijand toeslaat! De 

in de wereld zijn 
geweest, 

recente voorvallen 

die man een geduchte les 

liever nist tweemaal krijgt. 

  

De toestand. 

Malakka. 

Het is maar al te helaas uitgekomen 

z00al8 wij wel vreesden dat gebeuren 

z0u. Japan beeft zich schrijlings over 

Malakka geplaatst, beheerscht nu de 

z00wel als de westzijde van het 

schiereiland. Het 

onze verbindingen met den Indischen 

oost - 
is daardoor instaat 

oceaan te harceleeren. 

De operaties om zich vast te bijten 

aan de straat van Ma'akka zijn nog 

wel voltooid, en voorloopig is 

Jipan nog zelfs niet gereed met de 

minst mosilijke bezigheid, bet veroveren 

van de oostkust van straat Malakka, 

maar het lijdt geen twijfel dat hij zija 

niet 

doel, de beheersching van de zeestraat 

zal trachten te bereiken, Het moeilijke 

werk, de verovering van bases op 

Sumatra, moet nog komen. 

omdat de 

weinig gelegenheid biedt tot 

Wi schrijven moeilijk, 

kust 

tot landen en dus Japan wel genood- 

zaakt zal zija voornamelijk van groote 

coatingenten paracbutisten gebruik te 

maken en van groote transportvlieg- 

en daarmee, — tenminste dat 

willen wij hopen, — weten onze jongens 

wel raad. D: verdediging der vlieg- 

velden op Sumatra komt binnenkort 

io het brandpuot der belangstelling. 

Het is ons nooit erg duidelijk ge- 
worden waarom men met alle geweld 

tuigen, 

de gcejemeente wil doen gelooven 

dat het hoofddoel der Japanners met 

den inval in Malakka, Singapore is. 

Ongetwijteld zullen de meesteo zulks 

wel gelooven. Immers de geweldige 

deskundigen en alle stoere welingelicbte 

dagbladen en 

roepen het omen waarom dan daaraan 

getwijfeld. Ons klein nietsigheidje is 

echter stubborn en gelooft er geen 

kringen, alle radio's 

aap van om de doodeenvoudige reder, 

dat bij niet geloof dat Japan gek is. 

Het is natuurlijk mogelijk dat Japan 

het wordt net als Hitler, maar dat 

dienen We toch eerst nog even af te 

wachten. Hitler is inderdaad volmaakt 
daas geworden van hoogmoed, vandaar 

zija krankzinnigbeid om met alle geweld 

Moskou te willen veroveren, hetgeen 

geworden «n 

hem niet anders heeft opyeleverd dao 

cen vette nederlaag de eerate klap 

op den weg van ondergang. 

ons tot een zegen is 

Nemen wij aan het Japan niet gek 

i» dan gaat het zeker niet op Singa- 

pore af. Evenals Moskou voor Hitler 

is gsworden zal de poyging van Japan 

om Singapore te veroveren worden 

versnelde ondergang. 

Moskou, S ngapore, G braltar en enkele 

aadere geweldige vestingen zijn niet 

in den absoluten zin des 

is onneembaar 

als de 

onder inzet van 

een Wiss2 en 

onneembaar 

woords. Niets immers 

Op deze aarde, 

slechts kan geschieden 

alle 

maar inname 

reserves, zoodat ra de inname, 

de gansche weermacbt haar stootkracht 

heeft dan is de nederlaag 

van den belegeraar en dus de herove- 

ring van het bolwerk in zicht. 

verloren, 

Het verlies van zulk eea bolwerk 

is de zekerheid hem terug te krijgen. 

ea 

sSBOERDERIJEN SCHRAUWEN"“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

  

  

Met eenige reden mag men dus zulk 

cen bolwerk onneembaar noemen. 

Maar goed, de Japaosers hebben 

dus, naar men ons doet gelooven, het 

directe voornemen op Singapore af te 

Dit wisbful thinking, 

aangezien wij grondig bopen dat Japan 

dezen fabelachtingen blunder zal onder- 

nemen. Laten wij bet echt en stellig 

hopen: dat versnelt Japaos ondergang. 

D. w. z. aangenomen dan altijd, dat 
de Bcitten ditmaal niet gebluft hebben 

verdediging van Singapore 

merklijk z00 prima is als men ons heeft 

voorgespiegeld. Wij moeten tendeze 

wat voorzichtig zijn, want we zijn de 

komen. is o.i. 

co de 

laatste twee maanden wel beel erg 

bij dea neus genomen. A's men er 

de telegrammen ea de enthousiaste 

artikelen in de dagbladen der laatste 

2 maanden op naslaat ( persoonlijk 

hebben wij ons daaraan niet bezondigd), 

zou men denken dat Malakka toch 

zeker een leger herbergde, — laat ons 

overdrijven — van een drie A 

visr honderdduizend man, volledig 

uitgerust en tot de tanden gewapend. 

Bovendien zou men — alweer de tele- 

grammen erop naslaand—mogen aan- 

Demen, dat er toch tenminste een 

luchtmacht aanwezig zou zijoa van, 

pak weg, cen duizend eerste - linie 

niet 

   

     

   

    

   

     

PERCEEL-PAKISSADJI! 

TA 

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN.    
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Bekendmaking. 
Hiermede wordt bekend gemaakt 

dat de KAS van de Javasche Bank, 

Kediri, op Woensdag 31 December 

a. s., gesloten zal zijo. 

De Agent van de 

Javasche Bank. 

  

Vliegtuigeo. Het een en ander is vol- 

maakt onjuist, zooals mu gebleken is, 

Hetgeen omtrent de bezetting van 

Hongkong werd gezegd deed ook al 

het beste hope. Ook deze bezetting 

scbijot nogal matig te zija: Behalve 

over de Canadeezen wordt verder 

beel weinig gesproken wanneer men 

het over de verdediging van Hong- 

kong heefr. 

Rest nu Singapore. Wij hebben altijd 

aangenomen dat het eiland tot ea 

met versterkt en bezet is, dat schit- 

terend is geoutilleerd en dat de ver- 

sterkingen dermate zijn, dat men ten 

rechte kan spreken van een tweede 

Gibraltar. 

Gaan we dus van de veronderstel- 

ling uit, dat zulks juist is, veronder- 

stellen wij teveos dat juist is dat de 

Japanners van plan zija door Malakka 

been te trekkeo om Singapore aan te 

valler, dan zullen wij niet anders 

kuanen doen dan dit Japarsche voor- 

nemen bartelijk toe juichen, immers 

de uitvoering van dit voornemen zal 

z00veel materiaal en menschen vorde- 

ren dat het Moskou- effect, 

broeder. Hitler z00 van genoten beeft, 

ook Japan niet bespaard zal blijven. 

Er is dus — wanneer bet waar is wat 
de weliogelichten mededeelen, niet de 

miaste reden tot klagen. En dat is bet 

hem juist wat ons doet twijfelen aan 

de welingelichtheid van de welinge- 
lichten. Wij volgea liever onze cigen 

wat voortzichtiger opvatting dat Japan 

piet in de eersteplaats van p'an is 

Singapore aan te vallen doch dat bet 

hem er voorloopig alleen om te doen 

is zich vast te bijten aan de straat 

van Malakka. Dat 
Onaangeramer voor ons dan het ge- 

heel betreuren aspect, de 

voorgenomzn aanval op Singapore. 

Apropros, waarom zou met het 

electrisch licht uitdoen door den scha- 

kelaar om te draaier, die onderstroom 

staat, als men de draden die geisoleerd 

zijo, zonder eenig gevaar kan door- 

sajjden. 

waar 

is veel en veel 

Diet te 

Wj zullen wel zien wie gelijk krijat. 

Men verheuge zich echter niet op het 

buitenkansjz een aanval op Singapore, 

want dat zal teleurstellingen opleveren. 

Men doe beter bescheiden aan te 

nemen dat onze verbindingen met den 

Jadischen 

Dat is lang viet prettig. Helaas en 

honderdvoudig helaas waren de Brit- 

ten gehandicapt in de Stille Zuidzee. 

Zij waren zooals trouwens wij ook 

afhankelijk van de besluiten en de 

daden van Uncle Sam en z00doende 

konden de Britten den Japanners niet 

cen slag voor blijven door een on- 

middellijke bezetting van den hals 

van Siam. Overigens — voor we dit 

gedeelte van onze beschouwing slui- 

ten—wij hebben in het bovenstaande 

niet bedoeld critiek te leveren op de 

Britten, doch wel op de wijze waarop 

wij werdeo voorgelicht, eeo wijze die 

wij viet kunnen bewondereo. Men 

had beter gedaan door te zwijgeo, 

zooals wij Nederlanders gewoonlijk 

z2eer zwijgzaam zijo, dan kan het 

resultaat Loogstens meevallen en niet 

oceaan worden gesneden. 

tegenvalleo, 

Lybit. 

Ook en Lybi# loopen de zaken als 

naar verwacht kon wordeo. Blijkbaar 

heeft Hitler geen man en geen cent 

meer voor Musso's wozstijaen over 

en is het plan om het Midden-Oosten 

van twee zijden aan te vallen, name. 

lik door Turkije en dpor Lybit en   

aa 

Eaypte, voorloopig althans van de 

baan. 

Al te zeker moet men daarvan 

echter nog niet zijo. Het kao zijao 

dat Hitler — gezien zija petroleum 

voorraad — alsnog besluit een aanval 

op Irak te ondernemenen, en dat kan 

bij slechts met kans op succes onder- 

nemen door een gelijktijdigen aanval 

zijdeo. Doet bi: dat niet, 

welaan dan is bet weer tijd elkander 

even de hand te schudden. 

van twee 

Voorloopig echter is van een directie 

van vliegtuigen uit Rusland naar Ly- 

bid niet gebleken, en dat z0u er op 

wijzen dat Hitler andere plannen heeft, 

alhoewel het feit dat generaal Rommel 

blijkbaar orders heeft tot het laatstia 

Lybiz stand te houden erg verdacbt 
lijkt. Waarom stoot hij niet krachtig 

naar het Westen door om te probeeren 

Tripoli te bereiken ? Zouden zija voor- 

raden niet toereikend zijo, en heeft hij 

daarom maar besloten niet anders te' 

doen dan de Britten zooveel mogelijk 

verliezen toe te brengen ? 

Nogmaals, men zij oiet te optimistiscb. 

Het Britsche offensief heeft nog steeds 

zija doel—namelijk de vervietiging van 

Rommels Cyren. ica leger—niet bereikt 

en z00 lang men nog niet bereikt heeft 

wat men wenscht heeft men nog viets 

bereikt. 

Wjj hebben in het bovenstaande altijd 

nog de mogelijkheid niet verworpeo 

van een aanvalop het Midden-Oosten 

en bet zenden van bulp aan Rommel. 

Als men het ons persoonlijk vraagt 

gelooven we dat die mogelijkheid zeer 

klein is en dat een aanval op Zuid- 

Amerika over Dakar en ditmaal ook 

over de Azoren veel eerder verwacht 

kan worden. Er zit zooveel meer mu- 

Tiek io. Slecbts de daverende beboefte 

aan olie zou Hitler kunnen doen be- 
suiten Rommel toch nog te helper. 

M.a,w. als Hitler werkelijk doorstoot 

op Turkije en Lybit, dan kan men 

aansemen dat het met zijo voorraden 

droevig gesteld is, althans aanvulling 

op zeer kortom termijo gebiedend nood- 

zakelijk. Ik dat geval zal de aanval 

niet met halve middelen gebeuren. 

Desnoods met inzet van de ganscbe 

Italiaansche vloot, zullen de verster- 

kingen worden overgevoerd en zwer- 

men vliegtuigen zullen, als in West- 

Europa eo iij Rus'and, de aarde ver- 

duisteren, 

Wat Indi betreft, Het publiek wordt 

door den staf door middel van radio 

en dagblad nauwkeurig op de hoogte 

gehouden en bet lijkt verstandig daar- 

aan niets toe te voegen. Onze plicht 

doen, onze jongens indachtig, die ver 

yan ons af hun leven wagen, niet ham- 

stereo, niet wegloopen, niet zaniken 

en zemelen met een glimlach ongemak- 

ken dragen kortom voor honderd pro- 

cent toonen ,,'hat we can take it”. 

Sechbts zij opgemerkt dat het hart 

van trotsch zweltals men bedenkt, dat 

toen puatje bij plaatje kwam Neder- 

landsch-Indiz niet moest wachten op 

hulp van anderen, doch dat het Ne- 

derlandsch-Indis# is geweest dat onge- 

vraagd en dadelijk steun kwam ver- 

leenen aao de sterkere broederen en 

.... dat toen bleek dat wij paraat 

waren en onze steun doeltreffend. 

Zoo is ia feite de toestand. 

  

Alaska's strategische 
beteekenis. 

  

Kortste weg naar Rusiand 

en Japan. 

Julius C. Edelstein, United Press' 

stafcorrespondent, schrijft : 

De Vereenigde Staten van Amerika 

vestigen thans een belaagrijke militaire 

eo maritieme basis in Alaska, 

waaruit harde slagen kunnen worden 

toegebracht aan onverschillig welken 

Aziatischen vijand, De basis z0u ook 

gebezigd kuasen wordeo als een 

bruggehoofd voor de 

van Rusland. 

van 

bevoorrading   

Grdurende eeo tbcbt van een maand 
door Alaska en langs de verdedigings- 

werker, zag de dit 

enorm uitgestrekte gebied in het Noor- 

den, dat niet minder dan een vijfde 

deel van de Vereenigde Staten omvat 

en hij constateerde, dat dit snel wordt 

omgezet 
kampement, dat een nieuw onderdeel 

Correspondeot 

io een macbtig gewapend 

gaat vormen in de nationale strategie. 

Dit land van bergen, gletscher en 

valleien — 590.884 vierkante 

groor, dat de Verreenigde Staten in 

1867 van Rusland kochten voor zeven 
millioen dollars — is, 

mijlen 

Op militair en 

marine-gebied, een bezit van onschat- 

bare waarde geworden 

gebeimzinoig 

aan de 

De min of 

bergen, 

Pacifickust van 

zijo thans als be- 

meer lijkende 

die uit zee, 

Alaska, opdoemen, 

zaald met wapentuig. Het uitgesterkte 

binnenland, dat onbegaarbaar is en 

door 

spoorwegen doorkruist wordt, weer- 

niet verkeerswegen of door 

galmt van het zware transport of van 

militaire vliegtuigeo. 

Terwijl Ruslands legers, zich verde- 

digend, langzaam Oostwaarts worden 

gedrukt door den nazi-opmarscb, wordt 

een aanvoerlija door Alaska, bij wijze 

van een ,achterdeur”', van steed groo- 

ter strategiscb belang 

Zulk een aanvoerlijn in het bizon- 

der geschikt voor vliegtuigen en drin- 

  

gend noodzake'ijke oorlogsuitrusting, 

kan ecen waar redmiddel worden, voor- 

al indieo de Roode legers terugtrekken, 

hetzij uit eigen vrijen wil of tengevolge 

vao militairen druk, achter de bergen 

van den Oeral. 

D: Omvang van de gewapende macbt 

in Alaska, dan wel 

zonderheden van bouw, bewapening 

onthuld 

iets 

krijgskurdige bi- 

en garnizoeoen kuanen niet 

worden. Doch er 

verteld worden. 

kan wel van 

Groote activiteit 

Zslfs de meest opperviakkige waar- 

nemer in Alaska kan zier, dat leger- 

en marine's opperbevel hier plotseling 

een geweldige activiteit ontwikkelen. 

Die nieuwe strategie heeft een twee- 

ledig doel: aan de Vereenigde S'aten 

het volledig beheer of de oppermachr 

in den Noord- Pacific te bezorgen en 

tevens de toeganyen van de Poolzee 

uit naar bet Westelijk halfrond te be- 

schermen. 

|. Eris een afstand van 

170 mijlea van Attu (het meest Weste- 

Alaska - Aleoeten 

het 

slechts 

ljke puat van de 

eilandengroep) tot aao meest 

Noordelijke 

grondgebied : 

2, Eris slechts 

500 mijleo van Attu naar Kamchatka, 

het Siberische 

eiland, ten Noorden van Japan. 

gedeelte van Japans 

een afstand van 

langwerpige schiere- 

3, Langs de route Alaska is de 
aftand tusscben New - Yoik en Tokio 

vierduizend mijlen korter dan via San 

Francisco en Hawaii, 

4, De Vereenigde Staten hebben 

zich verbonden om Rusland bij te staan 

io den strijd tegeo Hitler en wel met 

   

vliegtuigeo en a!le mogelijke soorten 

voorraden: Alaska vormt de kortste 

en de veilligste lucbtlija naar Rusland 

Het zija deze factoreo. die, naar 

algemeen wordt aangenomen, den 

de grondslag gelegd hebben voor 

  

  

enorme drijfkracht, ontwikkeld bij de 

versterking van Alaska. Wat in het 

bizooder bet laatste punt betrefr, het 

is wel cen interessante paradox in den 

loop der geschiedenis dat het grond- 

gebied, Rusland aan de Vereenigde 

Staten verkocht, tbans juist het middel 

moet zija om hu'p aan Rusland te 

verstrekken. 

Gunstige ligging 

Dz allerbelangrijkste strategische fac- 

tor ten opzichte van Alaska is intus- 

schen de gunstige ligging, vanwaar 

Uit offensieve marine- en lucht-operaties 

ondernomen kunnen worden tegen de 
strategische centra van Azis. Dat feit 

het hoofd 

gezien, Integendeel! Alaska in harden 
is zeker allermiost over 

van dea vijand zou een ideale basis 

Zijo, vanwaar uit een lucht - offensief 

zou kunnen worden ondernomen tegen 

Canada de Vereenigde Staten en tegen 

de scheepvaart op den Pacific. 

Sommige tot oordeelen bevoegde 

militaire deskundigen hebben de mee- 

aing geuit, dat de Alaska-verdedigings- 

ootwerpen, 

mogelijik maken, 

eenmaal zullen 

dat 

deel van de Pacificvloot weder terug 

gebracht kan worden naar den Atlan- 

tischeo Oceaan, zonder dat daardoor 

Pacific, 
Een daaraan parallel loopende mee- 

gereed, 

tenminste een 

gevaar ontstaat voor den 

ning is, dat sterke leger -en marine- 

bases in Alaska, in samenwerking met 

de verdediging van Hawaii, aan de 

Vereenigde Staten de volle heerschap- 

pij ia de lucht over den Pacific 

len geven, in het Zuiden 

Panamakavaal en in het 

aan de Philippijaen. 

Ongeveer 133 millioen is, aan ver- 

schillende posten, in de jongste 

jaren gzvoteerd voor de verdedigings- 

zul- 

tot aan het 

Westen tot 

twee 

werken in Alaska. Verdere millioenen 

zijo toegewezen uit begrootingsposten 

De afgevaardigde van Alaska, Ant- 

hony J. Dimond, die een inspectietocht 

maakte langs de verdedigingswerken 
van Alaska, in den tijd dat de United 

Press -correspondeot deze bezocht, 

scbatte er nog een 130 millioen dollar 

noodig zullen zijn om af te maken 
waaraan men begonnen is. 

Defensie-werken. 

Het geheele gebied is als bezaaid 

met leger-en marine-arbeid,—voor de 

luchtmacht en den onderzsedienst — 

werken, die reeds gereed of half klaar 

zijn, of waaraan men juist begonnen 

is. Het burgerlijk leven wordt over- 

heerscht door de militaire activiteit. 

Soldaten en arbeiders aan de verde- 

diging worden overal gezien, in iedere 

stad. Duizenden vinden daar werk, 

Arbeidskrachten voor bet burgerleven 

zija daardoor schaarsch en duur, op 
elk arbeidsterrein. Vele arbeiders moe- 

ten uit Seattle overkomen. 

1 

  
  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraar), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e.a., te 

Paree 730 uur n.m. 

    

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur am. 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

1.30 uur v. m Hoogmis 

5.30 uur n. an. Lof 

Gaderricbt Kath. Javanen 6 uur n.m, 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDE 1ISSIONNAIR 

  

    

TRANSPO 

KEDIRI — Klentangs 107 

  

Adres voor: 

Moderne en antiek 

  

Staalmeubels en 
cbroomd of gelakt 
Tweedehandsche meut 

  

Emballeeren en transporteeren 

  

Dinsdag 

gelegen 

een mooie tennisbaan 

Woensdag en Zaterdag, 

acbter Srelpersdrukkerij 

f6,- 

voor 

p.a. 

Voor Uw 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

meubilair en ontwerpen 

liteit meubelbout 

Zeer billijk in prijs en levering met 
garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 
goede resultaten 

Inpakken voor alle plaatsen 

      
Aan bet leger is de zwaarste taak 

toebedeeld. Dat heeft ebied te 

beschermen tegen aanvallen, de mari- 
nebases te verdedigen en het moet 

bovendien nog beschikken over eenige 
aanvalskracbt. De genie bouwt som- 
mige van d 

        

  

   

werken, andere wor- 

   duizenden eilan 

van bet Zuiden « 

ten Noordea van 

zaaid met gevecht 

    

vatieposten, Groote 

landing - vliegveldeo w 

gzbracht, a is 

zija bestemming, bet 

depot van het Noorde 

  

  
  

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 - €. 
  |“   

BOORZUUR 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
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GROOTE STROOIDOOS F 1. — 

KLEINE STROOIDOOS 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

» 0.65 

TELEFOON No. 52. 
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Buitenlandsch overzicht 

Manila tot open 

overgenomen uit het Soer. Hbid. 

stad verklaard. 

  

Tot den laatsten 

doorge 
man zal worden 

vochten 
  

  

Indi#'s weermacht meermalen in 
contact met den vijand. 

Ja 

Knilmvliegtuig door vijandelijke actie vernietigd 

Waarom Hongkong moest capituleeren. 

De siag om de Philippijnen. 

Manila open stad verkiaard. 

New York, 26 Dec. (Reuter). Manila 

de hoofdstad der Philippjoen, is tot 

open stad verkiaard, betgeen is gebeurd, 
teneinde levens en bezittingen der 

burgers te beschermen. Zulks zaleven- 

wel, naar de woordvoerder van bet 

Amerikaansche leger verklaarde, geen 

invloed hebben op de oorlogvoering, 

»welke even krachtig, of nog krachti- 

ger dan thans zal worden voortgezet”. 

dat de 

Manila in het algemeen 

Hj voegde hier aan toe, 

situatie ia 

beter is daa tot dusver het geval was. 

»Ooze troepen zijn gehard geworden 

io den strijd 

Een hedenmorgen te Manila uit- 

gegeven legercommunigu€ meldt, dat 

bet Amerikaansche leger in bet Verre 

Oosten de druk 

voortduurt. 

standhoudt, hoewel 

Nieuwe landingen hadden niet plaats, 

De actie ia de Noordelijke linie 

bleef beperkt tot artillerieduels. Aan 

het Zuid/Oost - front, van Antimonan 

tot Mauban, 

druk toe. 

neemt de vijandelijke 

De vijandelijke luchtmacht was zeer 

actief. 
  

Hongkong's capitulatie. 

Was onvermijdelijk. 

Londen, 25 Dec. (Reuter). Het mi- 
nisterie van Kolonien maakte bekend, 

dat de de gouverneur van Hongkong 

heeft gemeld, dat hem door de mili- 

taire en maritieme bevelhebbers was 

medegedeeld, dat geen verdere doel. 

treffende tegenstand kon worden gebo- 

den en dat hj naar aanleiding daarvan 

de noodige stappen had genomen. 

Men zal zich herinneren, dat de Ja- 

panners dan 18den December over- 
scheidenen punten landingen op het 

eciland uitvoerden. Velen scheen bet 

toen toe, dat het einde nabij moest zijo 

en toch het garnizoen gedurende zeven 

dagen door, ondanks de meedoogen- 
looze artilleriebombardementer, doch 

ook door op hoogten op bet eiland 

zelf opgestelde kanonner, tot drie maal 

toe weigerend een eisch op zich over 

te geven in te willigen. 
De spoedig 

aanleiding tot bezorgdheid. Belangrijke 
handen 

van den vijand en de waterleiding werd 

watervoorziening gaf 

waterreservoirs vielen in de 

door het bombardement verpield. Het 

Werken 

krachtige pogingen om herstel. 

departement op Openbare 

    

gen aan te brengen, doch de vijand 

vernielde de pijpen telkens opnieuw. 

Twee dagen geleden bescbikte Hong- 

kong nog siechts over een hoeveeiheid 

water, voldoende voor €&» dag. 

FEUILLETO 
    

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Ui: het Engelsch 

van 

Camilia Kenyon 
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»U zult waarschijnlijk wel weten, 

dat dit eiland een bezitting is van de 

republiek waarvan ik bet 
beb een inwoner te zijo. 

genoegen 
Het verlee- 

Den van recbten en privileges, zooals 

bijvoorbeeld bet garen van den copra- 

oogst, wordt zeer streog door de 

Republiek voorbehouden. Degenen, 
die zulke rechten voor een zeker 

tijdsverloop in handen willeo hebben, 

moeten zicb daartoe tot den betrok- 

ken minister wenden. Eo dat nog des 
te cerder, wanneer het omeen schat — 
een zeer grooten schat gaat, Seoor." 

Het gezicht van den mao met bet 
litteeken was, toen de bedoelicg van 
de woorden van den Spanjaard goed 
tot hem doordrong, heel ge 
wordeo. 

dooker 

De militaire en burgerlijke verliezen 

waren zwaar, doch onder de bezielende 

leiding van sir Mark Yong was bet 

moreel van allen bewonderenswaardig. 

Zoo is dus deze groote strijd tegen 

een overweldigende overmacht getin- 

digd. De moed en vastberadenheid van 

de Koninklijke Biitsche Marine en van 

de troepzn uit Engeland, Canada en 

Britsch-IndiE, alsmede van de plaatsc- 

lijke vrijwilligers, onder wie zich vele 

Chineezen bevonden, zal niet spoediy 
vergeten worden. 

Tot den laatsten ademtocht. 

Manila, 26 Dec. (Reuter). Na de 

verklaring van Manila tot open stad 

door generaal MacArthur verklaarde 

de Amerikaaosche booge commissaris 

Frarcis Sayre, dat bij zija kantoor tij- 

delijk naar buiten Manila zal overbreo- 

gen. 

Voorts verklaarde hij: , Wij zulleo 

tot den laatste man vechten."' 

Het laatste door het Amerikaansche 

leger in bet Oosten, v66: de 

evacuatie uitgeven communigv€ meldt, 

dat de druk aan het Zuid- Oostelijke 

Er woedt daar 

beide zijden 

zware verliezen worden geleden. 

Verre 

front toeneemt. cen 

tanksiag, waarbij aan 

Aan bet Noordfront wordt Japan- 

sche artillerie-corcentratie gemeld, doch 
de activiteit is er overigens gering. 

De activiteit in de lucht is groo". 

»lk was in de veronderstelling ”, 
artwoordde bij, zonder den kant van 
Miss Higglesby Browne op te kijker, 
die gedurende de laatste paar minuten 
een zeer mysterieus inschrompelings- 
proces had ondergaan, ,, dat van te 
Voren de vereischte stappen tot het 
krijgen van een concessie gedaan 
waren met een gustig resultaat—met 
andere woorden, dat wij bier op dit 
eiland met de speciale toestemming 
van de regeering van Santa Marina 
waren."' 

De toespelling was te duidelijk, dan 
dat Miss Brcwaz haar had kunneo 
negeeren. 

»Mijo handelwijze”, be, on ze moei- 
lik, »is gebaseerd geweest op de 
verzekering van... eea van de voor- 
aanstaande geldmannen uit de Ver- 
cenigde Staten, die door zija..... 
iovloed, de regeering van Santa Ma- 
rina, ... dat het niet noodig zou zijo 

- in bet kort, dat hij bet wel 
met den president zou klaarspelen—ik 
gebruik zija eigen woorden.., maar 

dat daar een zeker bedrag voor nco- 
dig was. Dat beb ik — of liever mijn 
vriendin Jane Harding hem toen ge- 
geven.”     

smear 

Van de krijgsverrichtingen. 

Binnen Indisch gebied en door 

Indische strijdkrachten. 

Het Vrijdagmiddag 2 uur afgesloten 

communigue van de Ned. - Indische 

weermacht meldt : 

Bij het reeds eerder gemeld bom- 

bardement door onze legerbommec- 

werpzrs op een vijandelijke schepen- 

concentratie nabij Kuching werd een 

torpedojager of traosportschip tot 

zinken gebracbt. 
. 

Ken bombardemeoi door een groot 

aantal Japansche bommenwerpers op 

een onzer vliegvelden in de bu'ten- 

gzwesteo ricbtte betrekkelijk weirig 

materieele schade aan. Wel is het 
Vliegveld eenigen tijd onbruikbaar. Er 
vieles geen 

Naar reeds werd g?mzld werd een 

vijandelijke bommenwerper door de 

luchtdoelartillerie neergehaald, 

dooden en gewonden, 

Te Batavia werd Vrijdagmiddag 

13.40 luchtalarm gegeveo, dat tot 

14.08 voortduurde. De aavleiding 

daartoe was de nadering van vier 

welke 

toastellen bleken te zijn. 

Vliegtuigen, naderhand eigen 

Boven verschillende steden in de 

buitengewesten vijaodelijke 

Vliegtuigen waargenomen, terwijl bo- 

vea sommige plaatsen pamfletten wer- 

den uitgeworpen suggestieve 

afbeeldingen, waarin in krom Engelsch 

propaganda werd gevoerd voor de 

»nieuwe orde.” (Die propaganda 

maakten de zielige godenzonen reeds 

veel doelmatiger door de bombarde- 

menten van Tarempa en andere on- 

beschermde steden: de heeren kunnen 

gerust zijo, Ned. - Indic's millioenen 

bevolking weet al precies, wat zij aan 

den Japanschen grijns heeft, Re d,). 

werden 

met 

“ 

Door een marinevliegtuig werd bij 

verkenniogsvlucht een verlaten 

schip gezien, waarombeen en Japaosch 

watervliegtuig cirkelde, Het Neder- 

landscbe vliegtuig viel den Jap aan, 

doch het luchtgevecht werd afgebro- 

ken, doordieo, de Japansche heeren 

het hazeopad kozer. Ht Nederland- 

sche marinzvlieg'uig bekwam onbe- 

teekenende schade. Het uitgebrande 

schip bleek een buitenlandsche vracbt- 

schip van circa 6.000 ton te zija. 

cen 

Hzt hoofdkwartier te Bandoeng 

me'dt nog, dat bij een bombardements- 

aanval door bommenwerpers van het 

Kon. Naed.-Indische Leger op Japansche 

schepeoconcentraties nabij Kuching 

eenige vertreffers werden geboekt op 

het grootste transportschip, dat ont- 

plofte met een van eenige 

honderden meters hooe. Verder werd 

cen lichter vernield. 

vuurzuil 

»Eo de naam van dit iovloedrijk 

jemznd is7", vroeg de Saota Marinan 

zonder een spier van zija gezicht te 
V2rtrekker, 

» Hamiltoo H. Tubbs”, steunde 

Miss Browne. 
Senor Gonzales begon even te 

glimlachen, 

nDie naam is mij niet oobekend, 
ma-dam. Hamilton H, Tubbs is 
iemand, die eenige jaren geleden, on- 

der 't voorwendsel, dat hij een con- 
cessie van onze regeering had, een 

aaotal Amerikanen, onderwijzers, do- 
minees en meer dergelijke persoven, 

die van financieele guaesties weloig 

verstand hebben, voor een flink be- 
drag afgezet heeft door ze aandeelen 

in koffieplantages, welke alleen in zijo 

verbeelding bestonden, te verkoopen. 
De basis van zija traosacties was cen 

absoluut waardeloos stuk land, dat bij 

op de een of andere unfaire manier in 
handen gekregen had. Deze niet ge- 
oorloofde wijze van zakendoen werd 

ontdekt, terwijl bij in ons land was, 
met 't gevolg, dat, wanneer bij —niet 

met de Noorderzon verdwenen was, 
dat is tocht de gelijkte uitdrukking   io uw taal, is 't niet? — hij door ons 

  

Opbeurende Koninklijke woorden 

  

Klonken door den aether 
Hare Majesteit onze Koningia heeft op Kerstavond voor Radio - Oranje 

de volgende Kerstgedachten uitgesproken : 
Temidden van oszekerheid en nood, van strjd tegen kwade machten, 

klinkt de Kerstboodscbap doog de wereld als iets, dat de laatste zekerheid 

bidt ia deze troostelooze tijden. 

Ia dezen nood, in dezen strijd roept alles in des mensch om den inner- 

Ijkeo steun vao Cod, oaar wien bij reikt. 

Hij viodt God, die veraf van hem is gezeten, niet onbereikbaar, maar hij 
vinde God ia het middelpuot van zija dagelijksch leven, zija persoonlijk leven, 

afdalend in de diepten zijner ellende, en nood, en dood, zeggende tot ee 

ieder en voor immer: 

»Komt tot Mij, allen, die vermoeid eobelast zijt en Ik zal U rust geven.” 

Dit is het geheimenis en de heerlijkheid van het Kerstevangelie. 

Dit alleen kan den geestelijken honger dezer dagen stillen, waot dit is 

waarheid voedsel. 
Het Kerstfeest beantwoordt inderdaad de practische problemen van ons 

lever, en van onze beproevingeo, omdat het boven al het andere getuigt van 

God's barmhartige alhelpende liefde, vaa Zija komst op aarde om ons te ver- 

lossen en ons vrij te maken van den booze. 

Bzhalve de verschilleode berichten over Uw materieelen nood, Uw prach- 

tigen groei, standvastigheid in Uw geloof, Uw doeibewusten strijd tegen het 

kwade leven, bereikten Mij ook de gedachten ozer volken tegen kwade machten, 

die hew zouden willen vergiftigea met hun verdorvenhied en ondeugden en 

die niets liever zouden willen dan hen berooven van hun zuivere en reine ge- 

weten. 

Berichten over U spreken van Uw overtuiging, dat Christus U ten volle 

Opeischt in elke sfeer van Uw leven. Zij spreken van Uw vastbeslotenheid 

H:m te gehoorzamzo, ook al zou bet beteekenen, dat Gij bet kruis moet op- 

nemen en achter hem aan dragen. 

Met millicenen volgelingen onzes Heeren, Uw lot deelend, tot welk ras 

of welk volk ook behoorend, zult Gij dezen, zijnde Zijo strijd, voeren, lei- 

ded tot het eenige doel: vernietiginvg van onzen geestelijken vijand, 

Want deze overwinning is even noodzakelijk als die over den strijidmacht 

van onzen tegenstanders, indien wij die betere tozkomst wiilen zien dageo, 

waarvoor wij dea eisch stellen om God te dienen, vrij, zooder beperking, 

naar de inspraak van ons geweten ons gebiedt, 

Niet voor de eerste maal vraagt Hij ons voor alles Hem en ons gewe- 

ten te gehoorzameo. Eeuwen geleden schook ons de Bijbel dit terug in ons 

dage'ijksch leven en in den onbeperkten toegang tot onzen heme'schen Hoo- 

gepriester, zonder tusscheokomst van wien dan ook. 

D2 tijd is niet ver meer, waarin Gij de vrucbten zult zien van de jongsie 

beproeving, van de loutering in Uw geloof ea Uw leven. 

Omdat de berichten, waarvan Ik sprak, eveneens spreken 

wersch tot loutering. 

van den 

Wie heeft zelf niet ondervonden, hoe dikwijls bij in het dagelijksch 

leven den Verlosser verloochent, alvallig wordt en een andere houding tegen- 

over het leven aanneemt, daardoor voor zichzelf de vreugde, welke het gees- 

telijk leven met zich medebrengt, vernietigt. 

Met gebeel Mijo Hart zal Ik trachten in alle nederigheid het Nederland- 

sche Volk te volgen op dezen louteringsweg, loopend langs eensteil, moeilijk 

eo gevaarlijk pad naar de lichtende bergtoppen van het geloof en wij weten, 

dat een en dezelfde gids o-s daarheen leidt, de Heer van ons Kerstfeest. 

Het schijat een schrille tegenstelling met dit Kerstfeest om te spreken 

van een boodschap van groote vreugde, welke onafscheidelijk met dit feest is 

verbonden. 

Maar voor hem, die door diepten heeft gereisd, schijot boveo de scha- 

duwen van het dal de Ster van Bethlehem en bet is daar, dat hij die groote 

bldschap vond. 

Gij, die bet voorrecht hebt temidden van ons Vo'k te mogen leven, 

draagt uit met groote diepte en overtuiging de boodschap van groote blijd. 

schap. 

over de greos gezet z0ou zijo. Na dit 

verbaal behoef ik u zeker niet te ver- 
tellen, dat een aanvrage, door hem 

onderteekend, om Leeward Isle, om 

welke redenook, te bezoeken, onmid- 

dellijk van de hand gewezen zou zijo, 
maar inderdaad is er geen enkele 

soortgelijke aaovraag bij ons ingeko- 
men." 

Nu was de slag gevallen ! De scbat, 

welke al die dagen binnen ons bereik 
geweest was, ontglipte ons op het 
allerlaatst nog. Geeo wonder, dat we 
geen van allen iets zeiden. Ondanks 
alle moeite, welke we ons getroost 

en alle gevaren, weike we getrotseerd 
hadden, was ons recht erop ,,nihil : 
we hadden zelfs geen recht om hier 
op bet eiland te zijo. loeens begon ik 
te lachen, met het gevolg dat een 

Viertal gezichteo, alle met gemengde 
uitdrukking van verwijt en verbazing, 

me aankeken. En ik lachte maar. 
»Zien jullie daa Diet,” riep ik eia- 

delijk uit, ,hoe allermalst de heele 
situatie is? Ten slotte zijo wij al dien 
tijd zeerovers geweest !” 

De Spanjaard glimlachte tegen me 
cen proc€de€, dat door zijn fonkelende   zwarte oogen en schitterend witte   

tanden een buitengewoon schilder- 
achtig effect maakte. 

»t Spijt me, dat ik 't zeggen moet, 
Senorita, maar u heeft gelijk."" 

»Miss Virginia Harding”, zeide 
Miss Browne, met een plotselinge 
opleving van haar vroegere arrogante 
manier van spreken — waarscbijolijk 
deed het haar goed, om mij op mija 
plaats te kunnen zetten, ,,z0u verstan- 
diger doen, wanneer ze, alvorens te 
spreken, haar woordenboek wilde 
raadplegeo. Dan zou ze niet in de 
verleiding komen, om achtenswaardi- 
gen menschen zeer ongepaste bena- 
mingen te geven, Hen zeerover is 
iemand die op zee schepen aaovalt 
en betrooft,. Als een van de leden 
van deze expeditie zich aan zulk een 
misdaad schuldig beeft gemaakt, dan 
is dat niet te mijner kennis gebracht”. 

»Dat is woordenziften,” zeide Du- 
gald Shaw, terwijl by zija schouders 
Ophaalde. ..In elk geval waren we 
aardig op weg om ons de bezitting 
van een ander toe te eigenen. Het 
spijt me meer, dan ik u zeggen kan, 
Senor Gonzales. .Maar hoe komt '« 
tigenlijk—nu u niet langs den ruiter- 
Ijken weg ervan in keanis gesteld 
was, dat u van onze tegeowoordig- 
heid hier op 't eiland kennis draagt! 

Wordt vervelgd.
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