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STADSNIEUWS 

    

    

Gemeenteraadsvergadering. 

Zooals eerder werd bekend gemaakt, 

vond op Diasdagavond j.l, de verga- 

dering plaats van den Stadsgemeeote- 

raad Kediri, gehouden 
vergaderzaal van bet G:meentehuis 

aan de Potjanaostraat albier, Om 6u. 

32 am. opende de Loco-Burgemeester, 

de heer B.J. A. Stock de bijeenkomst 

en na dat hij de aanwezigeo voor 

huone komst bedankt bad, ricbtte bij 

de volgende woorden tot den nieuwen 

van io de 

Burgemeester van Kediri, den heer 

Dr. J. Lette: 

Mijnbeer de Fd. Burgemeester van 

Kediri, 

Dit is de eerste Raadsvergadering, 

welke door U als onzen nieuwen 

Burgemeester zal worden voorgezeten 

dat in zco'n 

Loco- 
en is het de gewoonte, 

eerste vergadering door den 

Burgmeester de nieuwe functionaris 

op min of meer officieele wijze wordt 

geinstalleerd. 

Door de bijzondere tijdsomstandig- 

heden is de eerste Raadsvergadering 

echter telkens uitgesteld eo is U in 

feite reeds meerdere maanden in funciie, 

z00dat van eene installatie in den 

Wwaren zio des woords moceilijk sprake 

kan zijo. Zal dus in dit bijzonder geval 

eea installatie achterwege blijven, 

waarbij een eenigszios uitgebreid over- 

zZicht van den stand van zaken aan 

den nieuwen functionaris wordt ver- 

trekr, ik zou deze gelegenheid toch 

sgaaroe aangrijpen om U en 

mijoe geachte mederaadsleden eenige 

woorden toe te voegen, alvorens tot 

de behandeling der agenda wordt 

Overgegaan. 

willen 

Mjjoe heeren mede- Raadsleden, 

Het is wel onder droevige omstan- 

digheden, dat wij bier weer met elkan- 

der ziju vergaderd om de belangen te 

behartigea van onze gemeente, een 

bloeiend stadje aan de oevers van de 

Brantas, waar wij met onze gezinven 

rustig wonen, waar wij dagelijks wer- 

ken en waar wij ons veilig achten voor 

het grove en ruwe oorlogswee, dat wij 

weten in de verte te bestaan. 

Wjj zija thans zelf in oorlog. Oos 

GE mooi Indonesi8 is reeds aangetast en 

1 geschonden en het directe oorlogsge- 

vaar nadert. Overal om ons been 

dreunt ia duidelijk hoorbaar tempo de 

oorlogsmachine en zelfsin onze kleine 

gemeente, dat toch buiten de z. g. ge- 

vaarzone ligt, blijkt van een militaire 

activiteit, welke wij pimmer tevoren 

hebben gekend. 

Mijne Heeren, wij wijteo, dat onze 

Weermacht op zee, op het land en in 

de lucht krachtig en paraat is. 

Wij doen onze plicht en kuonen zelfs 

trotsch zijo op reeds behaalde successen, 

Maar wij, die hier aanwezig zij, be- 

hooren niet in de eerste plaats tot die 

weermacht, althans niet voor bet groot- 

ste gedeelte. Het meerendeel onzer 

behoort tot het Burgerfront, dat ook 

paraat is en wil blijven. 

Het is nu werkelijk oorlog, ioder- 

daat een opluchting na de gespannen 

tijd van onzekerheid. Men is gekomen 

tot bekentenissen en het geheele la-   

donesische Volk, zonder onderscheid 

vao ras, landaard en geloof heeft zich 

aangesloten tot een onverbrekelijk 

Burgerfront, dat wilea zal overwionen 

en dat onverzettelijk staat achter bet 

G:zag. 

Dz Stadsgemeente Kediri vormt een 

klein, maar integreerend deel van het 

Burgerfroot en wij Raadsleden, 

Meneer 

woordigen die S:adsgemeente en dus 

Dat is het, Meneer de 

Burgemeester, wat ik U namens ovs 

allen had te zeggen, voordat U over- 

Wj 

staan allen acbter U als drager van 

het Gezag in deze gemeente. Ea hier- 

mede, Meneer de Burgemeester, draag 

de Burgemeester, vertegen- 

ook dat front. 

gaat tot de orde van den dag. 

ik gaarne deo Voorzittershamer over, 

nog den weasch en het vertrouwen 

uitsprekende, dat U in Uw ambtspe- 

riode te Kediri de werkzaambeden met 

wijsheid en kracht moge leiden tot 

grooter groei, blocien schoonheid van 

onze Stadsgeimeent». 

Meneer 

gezegd. 

Hierna daokte 

de korte doch diepbz- 

teekenende toespraak van den Loco- 

de Burgemeester, ik heb 

de nieuwe Burge. 

meester voor 

Burgemeester en verzocbt daarra de 

aanwezigen op te staan om een wijle 

te gedenkea aan de slachtoffers en 

helden van dezenoorloy. Daarna vei- 

volgde bij zija toespraak, waarbij hij 

verklaarde, dat bet de eerste keer was, 

dat bij als Burgemeester moest func- 

tioneeren. Doch reeds io de korte pe- 

riode, had hij ingezien dat bet een 

aangename en dankbare taak zou zijo 

Voorts sprak hij de hoop uit, dat in 

de tozrkomst nog die prettige samen- 

werking zou bestaan om al bet moge- 

lijke te doen tot heil van onze gemeente. 

tot bebar- 

deling van de agendapunten. 

Nadat bet voorstel tot goedkeuring 

van de notulen van de Raadsvergade- 

Augustus 1941 

eenige wijziging werd aangenomen, 

werd bet voorstel tot toelating van de 

op 19 September, 8 October, en 28 

November 1941 nieuw verkozen leden 

Hierna werd overgegaan 

ring vaa 21 zonder 

van dan Stadsgemeenteraad, resp., de 

heeren Daslam Adiwarsita, Ir. D.H.F. 

Obzrtop en Mevr. R. Ngr. Lastarie- 

Soztrasno bebandeld. Een Commissie, 

bestaande uit de heeren De Kanter, 

Djie Ting Hian en Roosseno werd be- 

noemd, om de geloofsbrieven te onder- 

zoeken, die dan ook werden 

verklaard. D: 
zijn dan ook als leden toegelaten. Hier- 
na werd overgegaan tot voorstel tot 

benozming van leden voor de Com- 

missie Armenzorg en voorziening in de 
vacature vaa leden de Gzzondheidscom- 

nia order 

nieuw verkozen leden 

missie, ontstaan door het aftreden we- 

geos vertrek vau de heeren D, J. Zaal 
en Jahdi. Verkozen tot de leden van 

de Commisie de Armenzorg 

waren de heeren Djie Ting Hiar, De 

Kanter en Mevr. Soetrasno, terwijl de 

G:zondheidscommissie in de volgende 

vergadering wederom besproken zou 

worden. Het voorstel tot intrekking 

van het Raadsbesluit van 17 April 1924 

No. 31, waarbij aan de B.P. M. ver- 
gunning is verleend tot occupatie van 
gemeentegrond, gelegen aan de Hoofd- 
straat voor de oprichteng van een 
benzinepomp werd zonder eenige wij- 
ziging aangenomen. 

(wordt vervolgd) 

voor   

RICHE THEATER. 

Nog heden t/m Zaterdag 3 Jan. 

Dz machtige Joe Pasternak Productie 

SEVEN SINNERS” 

met de nieuwe, fascineerende, dyna- 

  

mische Marlene' Dietricht in den hoofd- 

rol, zwaar bijgestsan door Jobo 

Wayne — Mischa Auer — Albert Dekker 

— Anna L:e — Oscar Homolka e.a. 
E:a prachtige film 

haat in eeo tropische 

Tragiek en humor wisselen elkaar af, 

zoodat U gebozid 

nooit te voreo....! Marlene Dietrich, 

  

  

van liefde en 

omgeving ....! 

zult wordeo als 

vuriger en betooverender dan ooit, 

is onvergelijkelijk als de cafe-zangeres 

Bijou, de 

ravages aaorichtte in de harten der 

mysterieuze vrouw. die 

mannen, overal waar zij kwam, om 

daarva spoorloos te verdwijnen. . . ! 

De New York Times” 
Na een oprienbarende ,,come-back” 

scbrijft : 

in ,Destry Rides Again”, is Marlene 
Dietrich 

bewonderer, o.|I. al 

»Bijou”, een vrouw 

opnieuw in een sterrol te 

de cafe.zangeres 

met een duister 

verleden, die van bet eene Zuid Zee 

eiland naar bet andere wordt gedepor- 

teerd, omdat het 

spraakelijk stelt voor al de ruzies en 

Besuur baar aar- 

tusschen de 
” 

vecbtpartijen mannen. 

»Seven Sinvers 

amusante film met bier en daar tragische 

is een dcor en door 

momenten, waario bet talent van een 

werkelijk groote actrice als Marlene 

Dietrich op uitmuntende wijze wordt 

weergegeven. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 3! Dec. t/m 
Zondag 4 Jan. '42 

20 tk. Cnt Fox 

  

lioen dollar filmwerk 

THE MARK OF ZORRO” 

  

(Hat teken van Zorro) 

met de groote acreur Tyrone Power 

in de hoofdrol bijgestaan door de 

bekoorlijke L'sda Darnell — Basil 

Rathbone — Fusene Pallette — Gale 

Sondergaard e.v.a. gocde kracbten. 

Verfilmd naar den beroemden roman 

»De Vlo k van Capistrano”. Dariyl 
beefr 

norme bulpbronnen, 
F. Zanuck, de 

zich ven al de 

jroote regisseu-, 

waatover 20th. Century-Fox beschikt, 

bediend, om 

romantische 

Mark of Zorro 
Deze film is er 

bezit 

van alle 

nThbe 

te vervaardigen. 

letterliik 

perfect 

ioor - avontuur, dat 

grootste 

iturendrama's 

een die 

alle elementen voor 

amusement. Ou 

Uw polsslag 

rooftochter, 
romance met betooverende 

verhoogt: nachtelijke 

hinderlagen en strijd 

glorieuze 

senoritas: een buitengewoon sterke 

cast) cea verbas! met een titel, welke 

bekend over de 

wereld —,,Tbe Mark of Zorro” bezit 

waarlijk alle eiyenschappza om een 

publiekstrekker bij uitemendheid te 

actie met drama uit 

is aan millioenen 

zija. Boordevo! 

Californie's meest romantische dagen, 

1820, 'daarbij schitterend 

vroolijke fiesta's, 

omstreeks 

met verlei delijke 

senorita's en ficre don's, in eeo land 

dat ongegvenaard is in 

schilderachtig natuurschoon. 

Mark of Zorro” 

metele daden 
uitgebeeld 

pracbtig, 

»Tbe 
davert van de ver- 

van een mysterieuzen 
Tyrone 

Power, die zich des daags vermomt 

caballero, door 

als een nietswaardigen dandy, maar   
    

  

Zoojuist Untvangen 

H.M. V. KOELKASTEN 
f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

100 WATT. 

  

4 ft. 

6 ft. 

6 ft de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik 

  

ELEEFD AANBEVELEND 

N.V. N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 
  

  

  
  

    
    
   

   
   

    

   

   
   

   

        

des nachts gedurfde ondernemingen | gunste van eer hernieuwd wereldlijk 

Op touw zet, waarbij hij de tyrannieke | gezag van den 

onderdrukkersbende terroriseert, welke | tot een bur 

  

land 

Basil Rathbose regeert met een zwaard, 

en volk teistert,    2100 geducht 

  

naat en 

    

evenals hij deed in Captain Bie zerlijke macht ( 
Gale Sondergaard is de schoone, | De Mikado werd sch 
intrigeerende verleidster. Eugene Pal- . we 

  

lette zien we in de film als een strijd- | macht! De 

lustingen geestelijke. J. Edward Brom- | de Mkad 

berg heeft de onsympathieke rol van | het Shintc 

Los 
meester. 

Angeles schurkachtigen burge 
Rouben Mamoulian, een van 

Hollywood's grootste regisseurs, de 

man die films afleverde a's ,,Ur. Jekyl 
and Mr. Hyde”, ,,Love Me Tonight 

en ,The Gay Deperado”, regisseerde 
»Tbe Mark of Zorro”. De ro 

Don Diego Vega, de Robin Hood- 
bandiet uit ,The Mark of Zorro”, is 

Tyrone Power's eerste dubbelrol. 

  

van 

  

Japan !). 
In 't verleden iigt het heden 

I 

Slot. 

Deze nicuwe waardeering van het 
Shintoisme bracht ook mee een nieuwe | ervan te overtui 

waardeering van den wettigen beer- | Europa slechts var 

schers, den Mikado, de afstammeling | door aan Europa 

van de zonnegodin, doch wien door | Daarvoor was bet 
methoden van het W 

j daarin 200 snel mogelijk va te 
de Sjogoens indertijd de regeeringstaak 

1600). Deze 

beweging tegen het Sjogoenaat ten 

was afhandig gemaakt, (-- en het   volgen. Allereerst moderniseeriag van 
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wi    

Vooraf! 

De groote Fransche 

  

  

Een zeer spanvende film, 

leger ea vloot. Maar ook industriali- 

het 

noodige te kunnen voorzien en z00te 

Vooraf! 

satie Teneinde zich zelf van al 

ontkomen aan den greep van bet We- 

stersche imperialisme ! Daarvoor moest 

meo de Europeesche techniek in huis 

halen. Doch dit deed 

z00veel mogelijk buitenlandsch kapitaal 

men niet door 

en vreemden ondernemingsgeweest aan 

te lokken! Want zulks zou Japan eco- 

nomisch afhankelijk van het buitenland 

hebben gemaakt, en China bleef den 

Japaoners hetwaarschuwend|voorbeeld, 
betweik bun leerde, dat economische 
panetratie de inleiding kan zija tot 

politieke onderwerping. Dus moesten 

Japanners zelf de leiders worden van 
de Japaosche industrie, welke ook z00- 

veel mogelijk zou worden opgebouwd 
Dus z0ond de 

Staat Japaoners naar bet buitend om 

met japansch kapitaal 

daar natuurwetenschappen en tecboiek 

te studeeren. Bovendien schiep het land 

zich cen op Westerscbe feest geschoeid 

teneinde zelf technici te 
Wel haalde 

oorspronkelijk buitenlanders naar Japan 

ie industrie Westersch in te richten, 

ch men heefr er zich ook weer, z00 

ooderwijs, 

kunnen opleiden men 

  

  

    

gauw dit kon, van ontdaan. Men 
wierp zich al spoedig op de ijzer- en 

z e, de wapenindustrie, den 

scheepsbouw, om z00 snel mogelijk     
zelf een leger modern te kunnen uit- 

rusten en een vloot te kunnen bouwenj 

en dit alles, niettegenstaande het land 

gebrek aan steerkolen en ijzererts had. 

Nog eerder zich de 
textielindustrie, omdat deze, al was het 

moderniseerde 

in landwerk, inheemsch was en dus 

meteen over een ins geschoold per-    

      

ken. Bovendien was 

beboorlijk 
d voor aanwerig. 

soneel kon bescl 

dad 

afzetgebied in eigenl: 
daar ook al cen 

Ziide- en katoenindusti!e ! Zoo bouwde 
Japan zich in vlug tempo een meer of 

op. 

Hooge invoerrechten, welke de regee- 
minder moderne fabrieksindustrie 

ring ging heffen, toen de handelsver- 

dragen waren verloopen en niet ver- 

Dieuwd, hielpen de industrie verder in 
het zadel. 

Een zeer gunstige factor was ook 

de krachtige, centrale regeering, weike 
de Sjogoens hadden bewerksrelligd en 

welke na de Restaurantie als erfenis 

was blijven bestaan niet alleer, doch 

9- »Kei- 

zervereering” niet weinig beeft bijue- 

dragen, (Shintoisme!). Doelbewust 
bevorderde deze krachtige, centrale 
regeering, die vrijwe! kon doen wat 
ze wilde, de industrialisatie ! 

zelfs versterkt, waartoe de z. 

Nog slechts 

Universal machtige filmscblager »SEVE 

met de nieuwe fascineerende, Cynamische MARLEI 

Het nieuwste Wereldnieuws ! 

Attentie! Matinee | 

film 
B3 

sDERRIE 
met GABY MORLAY — ERRIC V C ' — E PC 

Ben uitstekende film vol spannende momenten. De dialogen zijn pittig en vol ironie. 

ieder aan deze mooi? Franscbe film te komen zieo. 

ATTENTIE! Vooraf! Dz plechtige begraferis van 

MAXIM THEATER — 
Zondag 4 Jan. 

20 tb. Century Fox millioen dollar filmwerk sT HE MARK OF ZORRO”“ 

YRONE POWER — de lieftallige LINDA DARNELL — BASII. RATHBONE 

met de beroemde actcur ESEENE PALLETTE e.v.a. uitstekende krachten. 

Wij brengen U bier &en van de grootste van alle romantische avonturendrama's ,,T he Mark of 

Heden 2 tm 

  

ICBE THEATER — 
Heden 2 en Zaterdag 3 Jan. 

SINNERS” 
N, DIETRICH, bijgestaan door JOHN WAYNE — 

MISCHA AUER — ANNEE LEE e.v.a. sterren. 

Eco meer dan schitterrende film van liefde en haat in een tropische omgeving. Tragiek en humor 

elen elkaar af, zoodat U geboeid, zult worden als nooit te voren | 

Aanschouw MARLENE in deze bijzondere film, opoieuws is zij in eea sterrol te bewonderen. 
! 

Zondagmorgen 

Nizt voor kinderen beneden 17 jaar. 
et voor Kp eren ARE 2) 

vav beteekenis 

  

Universal aroote pirateo film.» MUTINY ON THE BLACK HAWK 
met RICHARD ARLEN — ANDY DEVINE ea. bekende sterren. 

die U tot het einde borit. 
Voor alle leeftijden. 

De begrafenis van wijlen Gen. Berenschot. 

Japans prestatie is te opmerkelijker, 

daar de factoren voor de ontwikkeling 

Diet overdeeld gunstig waren. We zu'- 

len de factoren even nagaa: 

Wel steenkool, doch 

slecbte! Ze is voor de vervaardigiog 
d.i. dus 

ongesebikt voor de hoogovens. Petro. 

Hulpstoffeo : 

van gietcokes ongeschikt, 

leum zeer weinig. Witte stesnkool ge- 

noeg, doch vlak 

(1868) was het nog niet de tijd voor 

de electriciteit. Maar in de witte steen- 

na de Restauratie 

kool huizen wel groote mogelijkhedeo! 

Het gebruik ervan is tegenwoordig 

reeds groot, en men is er voorloopig 

nog niet in uitgepraat! Hulpstoffen dus 

deels onguastig ! 

Grondstoffen: IJzererts onvoldoende. 

Andere metalen ook niet veel, Koper 

betrekkelijk veel. Weinig vezelstoffen : 
Gzen katoen, docb China” vlakbij. 

Voor 
woordig bevordert men de katoevaan- 

Indi& ook niet ver. Tegen- 

plant in ecigen land. De zijdeteelt is er 

ioheemscb. Weinig vee, dus weinig 

huiden en practisch geen wol. Veel 

houtskool ). 

G:en rubber. De meeste grondstoffen 

hout (lucifers, cellulose, 

moeten worden ingevoerd! Dus over 

het algemeen orgunstig ! 

Het gebrek aan brand. en grond- 

stoffen is een van de voornaamste oor- 

zaken van het Japansche imperialismr, 
dat paar verovering en inlijving streeft. 

Tegelijk wordt daardoor dan de afzet 

veilg gesteld, Formosa, Koree, Mand: 
sjoerije, China en kort goeden Indo - 

China hbbeo dit reeds ondervonden! 

Maar Japans blik richt z'ch nog naar 
verderweg gelegeo oorden: naar Ma- 
lakka, Philippijoen, Ned, Indi&, Voor- 
Indi&, Australiz 1 Ja, nog fantastische 

plannen schijnt deze jonge imperialis- 
tische mogendbeid te koesteren : Zuid- 

en Midden- Amerika, de Pacificzijde 

van Noord - Amerika ! 

Verkeer : 

landenrijk beef: Japan met het buiten- 

Door zija positie a's ei- 

land gosde verbindingen over zee, 
terwijl het ontbreken van bevaarbare 

rivieren wordt goed gemaakt door de 

zeestrraten en diepindringende baaien. 

D: bergea zija voor spoorwegverkeer 
gzen bezwaar. 

Afzetmarkten: Allereerst is bet eigen 

land eeo afzetmarkt. Nu heeft Japan 

wel een talrijke bevolking, doch deze 

is niet zeer koopkrachtig. De levens- 

standaard is nog steeds laag. De bin- 
nenlandsche markt is dus vrij spoedig 
verzadigd. Dientengevolge was de 
Japansche industrie al gauw op cx- 

Zaterdagmiddag 4.30u. 
1O uu. 

RE LA FACADE (Ru Micb 
/ON STROHEIM — ELVIRE POPEISCO eva, 

    

Zondag 4 en Maandag 5 Ja». 

No. 8) 

Wy raden ecen 

Voor 17 jaar en ouder — - 

wijlen Generaal Berenschot. 

rooftochten, 
Zorro. Esn film, die letterlijk alle elementen bezit voor perfect amusement. Nachtelijke 1 

kinderlagen en jd, glorieuze romarce met betooverende senorita's ....... . een verhaai met een titel, 

welke bekend is aan millioenen over de wereld. 9 — Mist dit in geen geval — 
, Zaterdagmiddag 10 u. 

N. B.! Matinee Ferjarooraen" 430 u. 
— Voor 13 jaar en ouder. — 

  

port D2 industrieeps 

welke volgens de handelsbalans der 

latere jareo iets voor den export be- 

teekenden, zija de zijde- en de katoen 

industrie, 

aangewezen | 

De export was dus wel eenzijdig 

en dus gevoelig. Nog gevoeliger was 

bij, doordat bij bijkens de handels- 

balans voor de afgewerkte, katoenen 

stoffen voornamelijk was aangewezen 

op China en Bayelsch Indie als afzet- 

gebieden (oorzaak, goede 

kwaliteit), beide weer laoden met een 

m.oder 

arme bevolking en cus met geringe 

koopkracht, en tegenwoordig 

ook met een sigen opkomende katoen- 

industrie!- Voor de zijde 
eigenlik slechts de Vereenigde Staten 

behoorlijk in aaomerking, en dan alleen 

nog maar voor gesponden zijde, omdat 

de Ujsie den invoer van geheel afge- 

werkte producten uit protectionistische 

overwegingen belemmert. 

kwamen 

Een bard cap voor Japan was bo- 

vendien (en dat geldt voor al zija 

industrie), dat het op alle open mark- 

ten den concurrentie - strijid moest 

aanbinden tegen de oude, ervaren 

industrievolkeo. Door zijo bijster lege 

loonen en zijn 

welke zelfs tot dumping in staat stel. 

der, had het dit handicap evenwel 

grootendeels overwonnen, totook hier 

bet protectionisme der andere landen 

een spaak in het wielbegon te steken! 

Kapitaal: Het Oors- 

pronkelik schaarsch in Japan, terwij! 

regeeringssubsidies, 

kapitaal was 

bovendien de particulieren, die nog 

over kapitaal beschikten, niet erg ge- 

negen waren om bet in industricele 
ondernemingen te beleggen. Hst risico 

Was te groot : men bezat immers nog 

geen ondervinding met betrekking tot 

mo derne industrie ! 

Buitenlandsch kapitaal wenschte de 

regeering liever niet aan te trekken, 

bang als ze was voor het Europeesche 

imperialisme ! 

Zoo zat er nizt veel anders op dan 

dat de staat zelf voorloopig de indus- 

trieel werd. Er kwamen staatsmijoen 

en staatsfabriekeo. Ervaren buitenland- 

sche ingenieurs werden voorloopig 

geroepen om alles op modernen voet 

in te richten. Zoo schiep de staat zich 

in de eerste plaats een inheemsche 

ijzer- en staalindustrie ) maar ook hul- 

pindustriega voor bet vervaardigen 

van leder, zeep, zwavelzuur, enz. Hij 

bouwde verderspinnerijen en weverijer, 

Wapen-en munitiefabrieken, 

en dokken, 

werven 

werven en dokken, en   

legde spoorwegen aan. Zoo bracht 

de staat de modero economische uit- 

rusting en de fabriekservaring in Japan 

ea werd bij de industrieele opvoeder, 
Zija voorbeeld vond navolging bij 

particulieren, en de staat stimuleerde 

dit particuliere initiatief rijkelijk met 

subsidies. 

Al vaar gelang de particuliere be- 

drijven in aantal, grootte en verschei- 

denheid toenaimen, groeide uiteindelijk 

ook het particuliere industrieele en 

handels-kapitaal, eo kon de staat zich 

geleidelijk o.a. door 

geslaagde staatsbedrijven aan particu- 

lieren over te geven. Maar nog steeds 

is hij op velerlei wijze direct of indirect 

bij de industrie betrokkeo: ja, na den 

wereldoorlog is de staat zelfs opnieuw 

Overgegaao tot stimu'ezring van de 

industrie om redenen, welke we nog 
zullen bebandelen. 

terugtrekken, 

Arbeiders: 

le. De lagere arbeider: Na de Res- 
tauratie is het aantal inwoners snel 

toegenomen. Van -- 30 miljoen tot 
ruim 60 miljoen in 1930 (thans waar- 
scbijnlijk 80 miljce») in Japan zeif. Ia 
het geheele imperium ruim 90 miljoen. 

Dus arbeiders genozg! Bovendien niet 

gebeel ongeschoold (huisiadustrie bij 

de boeren), ook tamelijk ijverig en 
niet onintelligeot. Gunstig voor de 

“BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

  

COocurrentiekrecht van de industrie 
was bovendien de zeer lage levens- 
standaard, waardoor bijzonder lage 
loonen mogelijk waren. Naar men zegt, 
presteert een Japansche arbeider even- 
minder dan de Europeesche arbeider! 

De bevolkingsgroei was z00 groot, 
dat niet alleen een steeds grooter deel 
van de bevolking zonder emplooi 
kwam of terea moest op kosten van 

de familie, doch ook, dat de landbouw 
Diet meer in staat was in de cigen 
voedselbehoefte te voorzien. Gevolg : 
een grooter wordende invoer van 
levensmiddelen (en grondstoffen!), die 
dieode betaald te worden met den 
Uitvoer van fabrikaten ! 

Zoo noodzaakte de bevolkingsaan- 
Was om twefrlei redenen tot indus- 
trialisatie : om eeo groeiend proletariaat 
aao werk te helpenj en om deninvoer 
van levensmiddelen te kunnen betalen. 
22, De hoogere arbeiders ( d.i. on- 
dernemers, ingenieurs, onderzoekers, 
ontdekkers, directeuren, etc.): Oor- 
sprookelijk waren deze niet aanwezig. 
Men heeft ze zich verschaft : uit het 
buiteolaod : door Japaoners naar bet 
buitenland te zendea om kennis en 
ervaring op te doenj tenslotte door 
bet eigen onderwijs te ontwikkelen, 

Lang bleef dus het handicap van 
onbekwaambeid op het gebied van 
Organisatie en tecbniek. Ea nog langer 
bleef men de navolgers van Europa! 

1) Dit opstel werd geschreven voor 
de uitbreking van het huidige conflict 
in den Pacific. Dit gelieve de lezer 
bij sommige passages te bedenken ! 

(Slot volgt). 

   WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI! 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

  

Prima kwaliteit, 

  

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
aa an mnta 
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Unificatie. 
  

Het belangrijkste bericht dat ons 

eenige dagen bereikte was ongetwij- 

feld dat waarin melding gemaakt werd 

van de tweede ontmoeting tusschen 

Churchill en Roosevelt. Waar het 
over gaan zal is riet z00 heel moei'ijk 

te raden. De diverse commentators 

en welingelichte kringen doeo ijselijk 

en geweldig gewichtig en geheimzin- 

pig en maken de intelligeote opmer- 

king dat gesproken zal worden over 

codrdinatie van bevelvoering en alle 

zaken die de vervietigiog van Hitler 

beoogen. 

Deze scbrandere opmerking had 

ook van onze mioder geletterde baboe 

afkomstig kuonen zijn, omdat zelfs dat 

lieve mensch, als ze weet wie Chur- 

chill en Roosevelt zijo, -en dat weet 

ze—er ongetwijfeld van overtuigd zal 

zijo, dat de twee reugen elkander niet 

Ovtmoeten om elkander op een ijswa- 

fel te tracteeren. 

Het Europa front. 

Maar goed, beide leiders zijn bij 

elkander en wij zija ervan overtuigd 

dat de besprekingen zullen handelen 

over unificatie en tegelijkertijd split- 

sing van overcommando's. Zooais de 

toestand thans is, kan hij niet gehaod- 

haafd worden. Er 

strijdtooneelen aan te wijzen. Ten 

eerste de krijgvoering te land, die 

hoofdzakelijk door de Russen wordt 

gevoerd. Het zou niet anders dan 

logisch en billijk zija en bovendien 

voor de verbondenen — gezien de fa- 

belachtige capaciteiten van de Sovjet 

legerleidingbuitenge woon 

de operaties te land geheel in handen 

zija vier groote 

voordeelig, 

der Russen te leggen. 

Het is in dit verband, dat we nog- 

maals de opmerking maken dat het 

jammer is dat wederom de Russen 

aan de hoofd-conferentietafel ontbre- 

ken. Dz besprekirngen die Roosevelt 

en Churcill straks, na 

vaststelling van de groote lijnen 1&:e 

voorloopige 

A tete zullen worden met de verte- 

“genwoordigers der verbonden mogend- 

hedeo, zija bijbesprekingen, De richt- 

linen wordeo vooraf door Roosevelt 

en Churchill mitsgaders hunne staven 

vastgesteld en daaraan moet het een 

en ander ontbreken, omdat Stalin niet 

maawezig is. Ongetwijfeld zal Chur- 

chill ea ook Roosevelt terzake telefo- 

nische, telegrafische en schriftelijke 

preliminaire besprekingen 

hebben met Stalin doch het effect is 

toch nooit gelijk te stellen met per- 

soonlijke mondeliage 

waarbij men alle aspectzm minutieus 

besprekingen, 

de revue kan laten passeeren. 

De bevelvoering te land ia Europa 

zal dus vrijwel zeker in handen wor- 

den gelegd van Stalin of in elk geval 

van de Sovjet-Russische 

legerleidiog. Momenteel valt er be- 

halve de eigen Russische zaken nog 

niet veel te regelen, doch dat kan 

elk oogenblik anders worden. 

opperste 

De Atlantic. 

Het tweede gevechtsterreinis dat van 

den Atlantischen oceaan. Dit komt neer 
op het openhouden van den Britschen 

levensader, de Britsche longer en het 

lijdt geen twijfel of de bevelvoering 

over dit oorlogsfront vanaf de Ame- 

rikaansche oostkust, tot aan Europa's 
westkust, zullen de Britten zelf in han- 

den nemen. Tot deze taak behoort dan 

de bevelvoering inzake de verdedigiog 

van de noord en zuid routes Vereenig- 

de Staten—Engeland, zoomede de ver- 

dediging van IJsland, Spitsbergen, en 

Groenland, Niet noodzakelijk is het om 
die reden de Amerikaansche bezettings- 

troepen uit die gebieden weg te nemen. 

Die kunnen er rustig blijven. Slechts 

den bevelvoeng wordt, met uitsluiting 

van anderen, den Britten toevertrouwd, 

De Mediterranae, 

Het derde strijdtooneel is het gebied 

van de Middellandsche zee, een al even 

oomisbare long van 't Britsche impe- 

gehouden ' 

  
  

rium, en vrijwel geheel verdedigd door 

Britten en enkele zijaer manhafte bond- 

genooteo. Afrika bestaat, voorzoover 

niet ia neutrale of Vlohy-handen uit 

Britsche gebieden, terwijl het Midden- 

Oosten zuiver Britsch gevechtsterreinis. 

Hier bevinden zich de voorvaamste 

brandstofbronnen voor de vloot, zo0dat 

ook de strijdkrachten in dat gebied 

waarschijolijk zal komen te staan onder 

Britsche bevelvoering. Mede komt daa 

ondergeschikt de bevelvoering van 

Fransch Aspuatoriaal Afrika, dat onder 

bewiod staat van generaal De Gaulle, 

cen gebied dat, door de inbezitoame 

destijds van het Tsaad meer en de 

Cases van Kufra in Zuid-Lybi8, trou- 

wens direct aansluit op de rest der 

Afrikaansche gebieden. 

De Pacific. 

Het vierde gevechtsterrein zal wat 

betreft de oplossing van bet vraagstuk 

der codrdinatie van bevelvoering de 

meeste moeilijkheden opleveren. Eer- 

stens is dit gevechtsterrein enorm veel 

grooter dan alle andere vechtgebieden 

bij elkaar en dus lastiger te overz'en, 

voornamelijk ook omdat men in deze 

gebieden te maken heeft met een ui:- 

gesproken landoorlog op twee gebieden 

en een uitgesproken zeeoorlog —even- 

cens op twee plaatsen. 

China en Burma 

Wat den landoorlog betreft, deze 

wordt gevoerd in China, onder zeer 
bijzondere omstandigheden. De kwestie 

»vreemdelingeo” isio China altijd nog 

een precaire geschiedenis en men doet 

beter hier elke vreemdeling vandaan 

te houden en zeker geen vreemde ir- 

menging in de 

laten. Men weet dat de vreemdelingen- 

bevelvoering toe te 

haat, — den Japanner zoo eigen —, 

voor het conflict op Marco Polo brid- 

ge op 7 Juli 1937, over het algemeen 

ook den Chinees niet vrecemd was. De 
oorlogen voor dien tijd gevoerd, de 

diverse opstandeo (noemen wij den 

Boxer -- opstand) werden voor een goed 

deel geboren uit de baat die de Chi- 

neezen den vreemdelingen toedroegen 

in zekereo zin — geven wij dat toe — 

teorechte, en geschiedkundig verklaar- 

baar. 

werd eerst 

welbewust getemperd, —ook door dras- 

Dz vreemdelingenhaat 

tische propaganda van hooger hand — 

pa bet leidde tot den 

huidigen Sino - Japanschen oorlog. Het 

zou volkomen onjuist zijn door veran- 

incideot dat 

dering te brengen in de bevelvoering 

ia China de kans te loopen de juist 

gekalmeerde gemoederen weer in be- 

roering te brengen, en dusdoende bet 

moreel te schadeo. 

Bovendien zijn de Chineezen mees- 

ters in het voeren van guerilla en 

vechten zij onder buitengewoon vreem- 

de omstand'igheden. De Chineesche 

legers zijo — naar Westerschen maat- 

staf — slecht uigerust en dientenge- 

vo'ge zoo vreemd van samenstelling, 

dat het nog dz vraag is of eeo Euro- 

peesch veldheer wel kans z0u zien,er 

iets goeds mee te beginnen. Een zeer 

speciale krijgmethode zal moeten wor- 

den gevolgd en met deze krijgmethode 

is niemand zoo zeer vertrouwd als 

onze vriend en veldheer Chiang Kay 

shek. 

Ook de Burmeesche strijdkrachteo 

moeten o.i. worden gesteld onder het 

Commando van Chiang. Wel sluit dit 

gevechtsterrein aan op het strijdtoo- 

in het zuiden, docb den strijd 

dien de legers van Burma te strijdeo 

hebben zullen van uitgesproken con- 

tinentaal karakter zijn, meer gericbt op 

de bevrijding van Stam en Indo-China 

dao op de verdediging van Malakka 
en Singapore. Ook de geographische 

gesteldheid van het gebied is dusdanig, 
dat de gevechtscapaciteit van Burma 

slchts continentaal kan worden uit- 

gebuit. Het gebergte loopt 

noord- zuid. Behalve over enkele zeer 

neel 

hooge 

nauwe toegangen, die makkelijk ver- 

dedigd en 

kuoneo worden, kuncen de Burmanen 

dus moeiliik gepasseerd 

  
  
  

nergens Thailand bereikeo. Zij kunnen 
den Burmaweg verdedigen ea hoog- 

stens over den noord door de provin- 

cies Yunan, Kwangsie en Kwantung 
Indo - China binoenvallen. 

De Zuidelijke Pacific. 

D2 tweede landoorlog wordt ge- 

voerd in den zuidelijke Pacific. Hier 

zijo uiteraard de krijgsverrichtingen te 

land dusdaoig verbonden met dusda- 

nig afhankelijk van de krijgvoering 

ter zee dat een der zeemogendheden 

bet bevel opzich zullen moeten nemen. 

De zeemogendheid die het gebied 

op zijo duimpje kent, ook het meest 

uitgestrekte front te verdedigen heefr, 

is N:derland. 

De eenige zeemogendheid die in dit 

gebied tot nog toe belangrijk werk 

heeft verricht is Nederland. 

Ia veertien dagen tijd mocht het ons 

schepen 

en twee krui- 

alweer 

gelukken tenmiaste negen 

naar de bel te zenden 

  

sers en een torpedojager onschadelijk 

  

te maken, z00 zij al niet total losses 

zijo. 
Doch dit alles spruit 

feit dat de Britten 

niet gereed zijo. Osgetwijfeld zullen 

straks de Amerikaansche en Engelsche 

strijdkrachten, vooral ter zee, de onze 

» belangrijkbeid, 

voort uit het 

  

Amerikanen nog 

sterk overvleugelen 

De bevelvoering zal d.enovereenkom- 

stig aan Britteo of Amerikanen moe- 
ten worden toevertrouwd. 

Twee commando's 

Toch lijkt deze affaire niet cenvou- 

dig op te lossen, zooals wij 

reeds memoreerden, twee vrij scherp 
waar, 

begreosde zeestrijdtooneelen zijn aan 

te wijzen! Ie die in den noordelijken 
en oostelijken Pacific gebied waaron- 

der dan Australid ea de Philippijoen 

vallen als gebieden eventuzel 

  

waar 

een landoorlog gevoerd zal worden : 

2e het westelijke deel, dat met Singa- 

pore als bases het gebied 

omvat van den Indischen archip-l en 

Malakka. De bevelvoerder van dit deel 

za' boven en bebalve de verdediging 

van deze gebiedsdee'en hebben te 

zorgen voor bet open gehouden van 

verder 

verbindinyen ter zee van Obst naar 

West. 
Naar bet zich laat aaozien, zal de 

bevelvozring van het Pacific Zee ge- 
bied dus viet in een hand gelegd kun- 

nen worden. Waarschijolijk zal Brooke 

Popbam 'tbevelvoeren over bet laatst 

gememoreerd strijdtooneel, zoodat Ad- 

miraal Helfrich en generaal Ter 

Poorten onderb»velbebbers zijn wor- 

den in d:ze gebirden, terwijl de opper- 
bevelhebber van de Pacificvloot der 

Vereenigde Sraten bet bevel krijgt 

! over alle strijikrachten beschikbaar in 

' den westelijken en noordelijken Paci- 
Australit, Dat de 

Nederlandsch - I dig, 

1 oost en west uiterst 

  

fic inclusief du 

bevelvoerirg it 

deschakel tussc 

moeilijk zal zijs, behocft geen nader 

betoog. 

Economisch opperbevel. 

Wjj hebben tin het bovenstaande 

uitsluitend gebsd over het militaire 

opperbevel. Em ander zeer belangrijk 

opperbevel is het oppzrbevel over de 

economische en industrieele krachten 

der verbondenen. Het behoeft nauwe- 

lijks naderen vitleg, dat dit zonder 

eenig voorbehoud in handen zal wor- 

  

den gelegd van de Vereenigde-Stateo. 

  

m5 

Trouwens een permavente commissie 

een soort opperste economische oor- 
logsraad, bestaande uit leden van de 

diverse in den krijg betrokken mogend- 

heden zal binvenkort in Washington 

haar eerste zitting beleven. Zulks is 

misschieo heden reeds geschied. 

Gelijk college zal worden opgericht 

bijwijze van overkapping der diverse 

bevelvoeringen. Een opperste oorlogs- 

raad, die zorgt voor een cobrdinatie 

op de groote lijneo. 

Pauselijke rede. 

Om nog even eenige andere berichten 

onder den loupe te nemen, beginnen 

bericht 

richten tot 

dat de Paus een 

woord zal de volkeren. 

Waar blijkbaar vergund werd deze 
rede over de Hongaarsche en Italiaan- 

we met het 

sche zenders te broadcasten kan men 

rede kleurloos zal 

zijo, althans oiet bestraffend voor de 

gangsterbende. 

M-o kan nauwelijks 
wachten, de Paus zal rekening moeten 

aaonemen dat de 

anders ver- 

houden met de landen 

Vicby- Fraokrijk, Spanje eo Portugal 
die uitgesproken katholiek zijn, Licht 

wiebelige 

slaan deze landen aan den verkeerden 

kaot uit haar evenwicbt, want zij zija 

alle totalitair aangeblazeo. Geheel 

Zuid-Amerika is katholiek en eveneens 

zwaar totalitair aangeblazen. Ook daar 

zou licht een vookje brand kunnen 

doen ontstaar, 
Opmerkelijk is het dat de verde- 

diging der democratie voornamelijk 
gevoerd wordt door de meer uitge- 

sproken Protestantsche landen Eu- 

geland. Amerika, Nzderlaod en Noor- 
wegen, Zweden bleef neutraal, terwijl 

Rusland 

roomscb-katholiek is. China heeft zijn 

cigen godsdienst doch wordt geregeerd 

door de streng protestantsche Soong 

atheistiscb, altbars niet 

familie. 

De Soong-familie 

Nu we toch bij de Soong - familie 

zijn aangekomer. 

De idool der Chineesche jeugd, de 
schatrijke T.V. Soosg, de man die 

met zijn zwager Kung de economie en 

het geldwezen van China beheerscbt 

is minister van buitenlandsche zaken 

geworden. Tbans wordt China vo!ledig 
door de Soong familie geregeerd. 

Chiang Kay-Shek is gebuwd met 
Soon May - ling, in de 

»Madame'' genoemd: De minister van 

wandeling 

fiaanci#n Kung is getrouwd met Soong 

Ai-ling: Mevrouw Sun Yat- Sen heet 

Soong Ching-ling en thans is dan de 
broer T.V. Soong bet verbond komen 

versterken. Er is nog 

broeders, doch die zijn nooit op den 
twee Soong- 

voorgrond getreden, 

Gzen beter man had men kunnen   

   
   

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEBN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea, te 

Paree 7.30 uur n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

    

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 
2e H. Mis 730 uur vm. 

5.30 uur o. m. 
te Blitar le H. Mis 

La. Hoogmis 
mn. Lot 

Onderricht Kath. Javanen 6 uut n.m 

TENG MHONG TITANG 
HOUDE - OMMISSIONNAIR 

  

VENDUTIE 

Op Zaterdag, 3 Januari 1942 

  

Vm 9 uur 

wegens vertrek va n WelEd. 

Heer R. SOEKANDAR 
  

Hoofdopzicbter bij de P' ciale 

    

staat 

BALOWERTI 8 — KEDIRI. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

  

Staalmeube!ls en ledikanten 

      

  

    

  

ver- 

chroomd of ge 

Tweedehandsche 

Emballeeren en transp t 

een mooie tennisbaan voor 'Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, geleyen 

achter Snelpersdrukkerij p.m 
f6,— 

   

    

   

Voor Uw meu 

  

geroutineerde toe 

Zeer billijk in prijs 

Voor Uw 

Inpakken voc 

van Buitenlandsc 

  

omdat bij teven 

sche geldw    Een opm 

  

Chioa froot, die wij zeer 

  

    
  

vioden voor den post van minister 

(mess 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

jraars in Nederlandsch-indis €B.O.R.A.N.I.) 
U dient daarmade Uw eigen en 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

het 

Batavia - £. 
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Butenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Manila wordt ernstig bedreigd. 

  

, 

Japanners, gesteund door massa s tanks 

en duikbommenwerpers rukken 

uit twee richtingen op. 

    

Londep, | Jasuari (Reuter). Manila | nieuwe stellingen werden ecbter niet 

wordt ernstig bedreigd door de Japao- 
die 

enwerpers in den strijd wer 

verstrekt. 

    

   

   
    

en, massa's tanks en 
Washington, 31 Dec, (Reuter). 

Generaal MacArthur meldde, dat 

de verdediging van Manila met kracht 

wordt voortgezet. Hij voegdeaan zijn 

bericht toe, dat de Amerikaansche en 

Philippijnsche gewonden aan boord 

en gisteren vanuit het noorden en 

en steeds dichter op de stad 

heen Phi- 

ergeneraal 

  

Aribur trekken klaarblykelijk lang- 

  

van een hospitaalschip werden over- 
zaam terug voor de 

Australi8 zullen 
zeer supzrieure 

kracbt der vijandelijke horden. Niet- 

n staan zij hard terugen zij bren- 

gebracht en 

worden gezonden. 

naar 

  

den vijand zware verliezen toe, Washington, 1 Jan. (Reuter). 

Het departement der Marine ver- 

klaarde, dat het om 10.25 pl. tijd nog 

met Manila in cortact was. 

De verbindingen tusschen Manila en de 

    

rest van de wereld 

  

ijaen tbans te- 

rnggebracht te zijo tot die, welke er 

nog met het departement vao Marine 

Groote slag gaande. 

Washington, 31 Dec. (Reuter). 

Het departement van Oorlog meldt, 

dat cen groote slag gaande is ten 

Noorden van Manila. 

De Philippijnsche 

brengen den Japanners zware verliezen 

in Washington bestaan. 

Is een communigut van bet minis- 

terie van Oorlog werd toegegeven dat 

onder hevigen druk de Amerikaansche 

en Philippijascbe troepen ,,nieuwe ver- 
strijdkrach'en 

anderingen in hua linies” moesten 

aanbrengen. Bijzonderheden over deze   toe. 

  

Rede van den Landvoogd 

    

.Onze levenshouding te verheffen tot het 

peil van de grootsche taak, die te 

volbrengen staat” 

te 8 uur sprak Zijve Excellentie de Gowverneur- 

lodit, Jbr. A. W.L. Tjarda van Starkeoborgh 

Stachouwer de voigeode rede uit: 

Op Oudejaarsavond 

Generaal van Nederlandsch - 

Degenen onder ons, die het einde des jaars plachteo te gedenker, be- 

trokkeo in bun overpzinzing vooral wat hun en den hunnen persoonlijk aao- 

aing. D2 oudejaarsgedachten werden daardoor z00 verscheiden als het indi- 

vidueele in het lot van elk gezin, Thans breogt het overheerschend wereld- 

drama eenzelfde element in elk bestaan: bet stelt ons aller denken in eenzelfde 

teeken, doet veel van het afzonderlijke wijkeo voor besef van gemeenscbaps" 

gevaar en gzmeeuschapstaak. dringt naar voren de erkenning van gemeen- 

sebappelijk beleven. 
reeds viel de scbaduw vao den krijg over de herdenking 

Iwee malen 
ten vorigen jare verdiept door de overwel' 

diging van het moederland en het leed van onze landgenooten. De zicb sprei- 

oorlog heeft nu ook Indi ia zija barde hand genomen en is begonnen 

ud en nieuw, cen schaduw    

  

den 

tol te eischen. 

  

eeresaluut aan de nagedachtenis van hen, die in den 

Esrbied en dankbaarheid passen tegenover bet alom- 

vattend offer, datzij brachten ia de betrachting van bun vaderlandschen plicbr. 

brengen het 

    

strijd leven lieten 

Met deerais ea menschelijk meegevoel vervult ons het wreede lot van vele 

onzer medeburgers, die in leven, lijf en goed getroffen werden door een wijze 

van oorlogvoeren, die den diepsten weerzin wekt. 

rkend daarentegen, reden tot rechtmatige trots en voldoening ziju de 

  

htingen van onze weermacht. Moed, orde en parate geoefendheid onder- 

  

Jep haar. Kracbtig is haar geest in alle rangenen gelederen, op de vloot 

  

   

  

en in bet leger, bij degenen, die in haar buo loopbaan vinden en burgers tot 

oepen. Naast haar, eveneens boog in ons vertrcuwen stellen 

  

sn ter koopvaardij, die op gevaarvolle waterea hun onmisbaar 

werk verrichten. 

De vraag is thans wat brengt de toekomst dit tijdperk der verborgen- 

heden. Niemand heeft daarvan wetenscbap, doch gaarne zou ik U het ver- 

waardoor ik zelf gedragen word, dat de staten, die het 

moederland en ons belagen, hoe macbtig ook hun wapentuig, hoe fel hun 
trouwen schenken, 

aanvalskracbt en handvochtig hunne krijgsmethoden, gedoemd zijo de neder- 

aag te lijden Politieke, strategische aspecten, de stand der vraagstukkeo van 

Igrondktoffen en productie, zij wijzen oomiskenbaar ia dezelfde ricbting, naar 

het overwicht, dat zich vestigt aao de zijde van ons en onze bondgencoten. 

Zonder rhetoriek of breed betoog, maar in den eenvoud, die het meest doel- 

treffend aan eeo oprechie overtuiging uiting geeft, wil ik U zeggeo, dat bet 

voor mij zeker is, dat aan bet einde onze zege ligt 

Dit beteekert niet, dat wij geen zwaardere beproevingen te dragen krijgeo. 

Wat wij totheden van den Pacificstrijd gelzden bebbzr, is hoe smartelijk ook — 

   weinig bij wat nog komen kan De vijand heeft zich eerst geworpen op de 

gsbiedea van onze bondgenooteni bun moedige verdediging voladen en vo!- 

gen wij met gespannen aandacht. Ooze archipel zelf werd wel op vele plaat- 
kracbt 

vermeerderen zullen en onze oorlogsorgavisatie met baar geordend burgerfront 
en aangetast, maar wij verwacbten, dat de aaovallen in aantal en 

nog heel wat hardere slagen zal te verwerken krijgen. Wij zullen te bewijzeo   

— 7 —a — 

hebben van welk maaksel onze inborst is. Aan deze gemeenschap zal het 

worden opgelegd te woekeren met de middelen, die bescbikbaar zijo, koel- 

bloedig en onwrikbaar stand te houden, tot 's vijands stootkracbt zal zijo uit- 

gewoed en ruime aanvoer het ons en onzen bondgenooten mogelijk maakt op 

onze beurt hem te bedreigen, 

Dezen oorlog, die zooveel toevoegt aan het wereldieed, hebben wij niet 

ecerloos ontweken. Onze gemeenschap drijft geen lust van lagere orde, maar 

de wil als deel van het Konivkrijk zicbzelf te zijo, het eigene te bewareo 

en — veilig tegen geweld van buiten — tot bloei te brengen wat zij aan veel- 

belovends in zich heeft. Het steuat ons te bedenken, dat er geen plaats voor 

weifeling was. Ooze zaak is van zuivere rechtvaardigheid, Deze oorlog grijpt 

ons aan in den drang tot zelfbehoud, begios:l van vatuur en leven. 

Dit geldt voor alleen, die hier wonen en deze gemeenschap zien als het kader 

van hua bestaan, cen kader, dat aan duidelijkheid van contourea wint nar- 

mate Indi& zich loswikkelt uit de overblijfselen van de verlaten koloniale 

maatschappij en uitgroeit tot eeo samenleving met individualiteit en eigen wezeo. 

Het was aan U eo mij, mija medeburgers, in gestagen arbeid deze ontwik- 

keling te bevorderen door opvoerisg naar hooger standaard van al wat daar- 

voor vatbaar is, door ontplooiiag van geestelijke en cultureele krachter, binding 

ea samenwerking van wat gescheiden naast elkander leeft. Stap voor stap, maar 

toch met tempo zou deze arbeid moeten voeren tot een sameohang, waarin 

elke groep een plaats Vaa welstand vindea zou en geroepen wordt te deelen 

in de verantwoordelijkhzid voor het geheel. Een I-d'e zou verrijzen, dat in 

strijgende maat het Koniokrijk tot steun en sieraad zijo zou en als rijksdeel 

bekleed zou zijn met den status en den iovloed, aan zija voortschrijdende 

ontwikkeling waardig, 

Voor deze Indische gemeenschap, gezegend in bet heden en voor haar nog 

schoonere toekomst strijden wij. Weet, dat het om ieder onzer en ons allen 

gaat ea van ons gevorderd wordt ons leveoshoudirg te verheffen tot het peil 

van de grootsche taak, die te volbrengen staat. 

Ik wil met warme erkentelijkheid gewagen van den bijstand, die alom 

geboden wordt. ladrukwekkend zija de aanbiedingen zonder tal, afkomstig uit 

alle groepen en lagen, verschillend vantaal ea woordenkeus, maar eendrachtig 

getuigend van eenzelfde vastberadenheid en 'trouw. Laten wij dezen fermen 

geest bewaren, hem wilskrachtig veiligstellen tegen de siijtende werking van 

tijd ea beproeving. Zoo zullen wij ook in de juiste bouding staan tegenover 

onze vereerde Sowvereiae, wier fierheid wij als voorbeeld willen volgen en 

tegenover het moederland, dat een standvastigheid vao ons verwacht, die de 

zijne evevaren 

Mijo beste wenschen gaan naar UI aller, medeburgers, en naar onz2 

landgenootzo in het verdrukte Nederland, waar zoovelen ons persoonlijk 

dierbaar zijo. Moge van oorlog en oorlogsrampen spoedig de bevrijding ko- 

zal. 

men, opdatde deelen van bet Koviokrijk, gereed voor her-en nieuwbouw, 

zich daadwerkelijk bereenizen kuonen onder den scepter van Hare Majesteit, 

voor wier behoud wij Godes zegen vrageo. 

Dr. van Mook luitenant Gouverneur-Generaal. 

Officieel wordt gemeld : 

Bij Konioklijk besluit van 29 November to.1 is Dr. H.J. van Mook 

Oontheven van zija benoemiag tot minister van Koloni#o. 

Bij Kovioklijk bes'uit van 29 December no. 2 is bij, gelet op de artike- 

len 62 en 63 van de grondwet en op artikel 4 van de wet op de staatsin- 

ing van Nederlandscb-Indit met ingang | Jaouai 1942 benoemd tot 

luitenant Gouverseur-generaal van Nederlandscb-lodie. 
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"— Nog alftiid in voorraad. —$ 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

' CARIBONUM producten, z. a. 

i Carbonpapier in diverse soorten. 

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

1 Scbrijf-, vulpen- en stempelinkten, 

te leveren 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Ne Ne Sa aan 

an 

LEE SBIBLIOT HEEK 

De abonnementsgelden bedragen : 

£1,— per maand voor €€n boek 

£ 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 

Indien U duseen abonnement voor &€n boek 

heeit, waarvoor U &&n gulden betaalt evo U 

  
  

ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 

voor 30 boeken toch niet meer dan &&a 
gulden. 
Wordt lid van Se 

DJABA KOTTA 
— LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK '”— 

Ked. Snelpers Drukkerii. 

  

  
  

Japanners rukken weer op. 

Londen, 1 Jan. (Reuter). Volgeds 

te Londen ontvangen inlichtingen was 

het laatste bericht omwtrent Ipoh op 

Malakka, dat de Japanners de omge- 

ving van die stad hadden bereikt, doch 

het was niet duidelijk of de stad reeds 

was bezet. 

Singapore, 1 Jan. (Reuter). In een 

poging om uit Ipoh (dat dus wel bezet 

blijkt. Red.) io Zuidelijke richting op 

te rukken, volgdeo de Japanvers hun 

gewone taktiek, n.I. om zonder acht 

te slaan op verliezen tot elkea prijs 

te trachtten om vooruit te komen. 

Het scbijot, dat de Britsche troepen 

vechtende terugtrekken, teneinde de 

Japansche opmarsch zo0oveel mogelijk 

te vertragen, en den vijand de grootst 

mogelijke verliezen toe te brengen om 

zija aanvalskracht te breken. 

In het Oosten van Malakka waren 

de Japanners niet in staat, ten Zuideo 

van Kota Bahru belangrijke vorderingen 

te maken. 

Het communigne onzer 

weermacht. 

Een plaats in de buitengewesten 

werd door overvliegende Japansche 

Vliegtuigen gemitrailleerd. Er werd 

geeo schade aangericht. 

Ia het noordelijk deel van den 

archipel werd ia den avond van 31 

December cen Amerikaansch vracht- 

schip door Japansche vliegtuigen aan- 

gevallen en in brand gebombardeerd. 

Door een vliegboot der Konioklijke 

Marine, welke op de noodseinen van 

bet schip te hulp snelde, werden 48 

leden der bemanning gered en naar 

overgevoerd. Eeo 

Amerikaansche 
den vasten wal 

opvarende van het 

schip wordt vermist. 

Weermachtcomm unigu€ van 

Woensdag. 

Het 22ste communigu€ van onze 

weermacbt meldr, dat 

kleine plaatsen io de buitengewesten 

bomaanvallen Er 

drie dooden en 14 lichtgewonden. 

Het ooderzoek naar parachutister, 

die bij Medan 

wees uit, dat de oorspronkelijke mel- 

ding berustte op foutieve waarveming. 

De vijand heeft bij Medan geen para- 

Chutistzn uitgeworpen. 

Op Menado werd een aaoval gedaan 

door Japanscbe torpedojagers, welke 

de stad eenigeo tijd beschoten zonder 

belangrijke schade aan te richten, 

verschillende 

ondergingen. zijo 

zouden zijo geland, 

Bij dea van Japansche bommenwer- 

pers op tewater liggende Marinevlieg- 

tuigeo, waarvano meldiog werd gemakt 

ia het weermachicommunigu€ van 28 

December, werd de sergeant - vlieger 

R. Siezen gedood, evenals de vlieg- 

C. Bruiohout. Vier 

andere leden der vliegtuigbemanningen 

De toestand der 

gewonden is bevredigend. 

tuigmakersmaat 

werden gewond. 

De Philippijnen. 

Washington, 13 December (Reuter). 

Het commusigue, dat hedenochtend 

door het departement van Oorlog 

werd uitgegeveo, verklaart: ,Op bet 

Philippijosche oorlogstooneel blijft de 

vijaod zwareo druk vitoefenen aan 

alle frooten, waarbij bij op groote 

schaal gebruik maakt van duikbom- 

menwerpers en pantsereenbeden. Oa- 

danks deze moeilijkheden is eea ver- 

dere rectificatie van onze linies op 

ordelijke wijze tot stand gebracht. De 

Amerikaanschbe en Philippijosche troe- 

pen blijven krachtigen tegenstand 

bieden en brengen den vijand zware 

verliezen toe. 

Uit de andere gebieden is niets 

bijzonders te melden”. 

De bedreiging van Manila. ' 

Mauila, 1 Jao. (Reuter). Het hoofd- 

kwartier van bet Amerikaansche leger 

meldt. dat de vijand ia grooten getale 

uit het Noorden en het Zuiden oprukt. 

Vijandelijke — duikbommenwerpers 

beheerschen de wegen vrijwel geheel. 

De Japanners gebruiken io grooten 
getale tanks en pantsereenheden. 

Onze livies worden teruggedrongen.
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