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STADSNIEUWS 

  

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
GS. C.V. T) 

Bij verdenking op tubercu'ose is spu- 

tum-onderzoek eo R6atgen-onderzoek 

absoluut noodzakelijk. 

  

Nieuwe verordening Zieken- 

huis ,,Gambiran” 

de beslissing van 

de G-meenteraadsvergadering j. I. om 

de 2de klasse van de ziekeninrichting 

»Gambiran” open te stellen 

particulieren met vrije 

keuze, plaatsen we hieronder de 

verordening houdende vaststelling der 

bijzondere voorwaarden van opoemi'ng, 

tarieven en verpleegkosten voor ge- 

In verband met 

voor 

artsen- 

noemde patienten, dat zeer zeker van 

belang is om te weten. 

Artikel I. 

Deze verordeoing geldt, metinacbt. 

neming van de algemeene bepaliaogen 

voor het Gemeentelijk - Ziekenbuis te 

Kediri, voor : 

I. de in artikel 1 lid (1) order A van 

de ,Verordening regelende de bestem- 

ming van het Stadsgemeentelijke Zie- 

keohuis te Kediri, alsmede de kosten 

van geneeskundige behandeling 

verpleging van daarvoor in aanmerking 

komende personen” van 27 Juni 1939, 

afgekondigd in het Bijvoegsel van het 

en 

Provinciaal Blad van Oost- Java van 

25 September 1939, Serie B No: 8, 

bedoelde personen, voor z0o0ver deze 

daartoe den wenscbt te kuonen geven 

en derhalve afstand doen van hun 

rechten, voortvloeiende uit bovenver- 

melde regeling : 

II. de personeo, op wie op grond van 

bun maandelijksch inkomen de sub I 

bedoelde verordening viet van toepas- 

sing is. 

Artikel 2. 

1. Aanvrageo tot opneming moeteo 

worden gericht tot het Hoofd van 

het Ziekenhuis, dat over de opneming 

beslist. 

2. Krankzinnigen mogen alleen worden 

Opgenomen, wanneer in de voor op- 

name van krankzinnigen bestemde af- 

doeling plaatsen beschikbaar zijo, Van 
den Lande wordt voor het verplegen 

van behoeftige krankzinnigen per per- 

s00n per verpleegdag f 1,50 in rekening 

gebrachbt. 

Artikel 3. 

1. Lijders aan besmettelijke ziekten 

in den zin der Epidemieordonnantie 

worden opgenomen in de afdeeling 

voor besmettelijke ziekteo. 

2. 'Ooverminderd de verplichting 

tot kennis-geving ingevolge de Epide- 

mieordonnantie, moet van opneming 

van ziekten, als bedoeld in lid (I) van 

dit artikel, oomiddellijk door bet   
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Hoofd van bet Ziekeobuis worden 

kennis gegeven aan dev Assistent- 

Resideot. 

Artikel 4. 

1. De in art. 1 bedoelde personea 

zijv gehouden zich door eeo geneesheer 

naar cigen keuze te laten behandelen. 

2. De behandelende 

verplicht het Hoofd van het Zieken- 

buis kennis te geven van den aard 
der ziekte.van de door hem bebandel- 

de patienten en bem alle inlichtingen 

geneesheer is 

te verstrekken omtreot evenbedoelde 

patienten die hij in het belang van de 

goede gang van zaken van het zieken- 

huis meent noodig te bebben. 

3. D2 van de ziektegevallen aan 

te leggen staten blijven onder de 

uitsluitende berusting van het Hoofd 

van het Ziekeobuis. 

Artikel 5, 

1. De verpleegkosten bedragen per 

verpleegdag en per persoon f 5,—. 

2 In de kosteo van verplzging zija 

niet begrepen de kosten vao genees-, 

hee!-en verloskundige hulp. 

3.” D: kosten van genees-, heel-en 

verloskundige 

voor rekening van de patigoten. 

4. Deze patieoten zija verpi.cht aan 

bet ziekenbuis te vergoeden de kosten 

hulp komen gebeel 

voor genees-en verbandmiddelen, welke 

noodig zijn geweest voor heel - en 

verloskundige hulp, alsmede voor io- 
jecties, 
(5). Wijaen en andere geestrijke 

draokep, mioeralen wateren en alles, 

wat op verzoek van den patient naast 

de gewone 

hetgeen door den behandelenden ge- 

neesheer als noodig voor de genezing 

voeding ( uitgezonderd 

of als dieet is voorgeschreven) wordt 

verstrekt, komen bovendien afzonder- 

lijk voor rekening van den patieot. 

Artikel 6. 

1. Voor de bzrekening van de ver- 

pleegdagen eno de verschuldigde ver- 

pleegkosten wordt de dag van opoame 

vol, de dag van ontslag niet mede 

gerekend. 

2. De verpleegkosten moeten telkens 

voor veertien dageo worden voorui"- 

betaald, den eersten keer op den dag 

van opneming ea verder uiterlijk op 

den dag na ommekomst van den reeds 

verstrekeo termijo. 

3. Teveel betaalde verp'eegkosten 

worden bij het het 

Ziekenbuis aan de betrokkenen terug- 

betaald. 

4. Het 

kap, oa gekomen 

verlaten van 

Hoofd van het Ziekenbuis 

toestemming van 

den Burgemeester, ia het geval aan 

de in lid (2) vao dit artikel bedoelde 

verplichting viet kan worden voldaan, 

van dat voorschrift afwijkeo. 

5. Iodien aaa de verplichting, in lid 

(2) vao dit artikel omscbreven niet 

wordt voldaan, is-tenzij er redenen 

bestaao den be- 

hoeftige te verplegen—het Hoofd van 

het Ziekenhuis bevoegd den patient, 

na overleg met den Burgemeester, 

uit het Ziekenhuis te ootslaan. 

patieot verder als 

Artikel 7. 

1. Voor kinderen beneden dea leef- 

tjd vaa 12 jaar, wordt voor alle 

verpleegden de belft van bet in arti- 

kel 5 vermelde tarief 

gebracht, 

ia rekening   

2. Voor zu'gelingen, die in het zie- 

kenbuis worden gcboren of met de 

moeder medegekomen of opgenom-a 

zijn, zoolang de moeder aldaar wordt 

verpleegd doch uiterlijk tot en met 

den leefiijid van 3 maander, wordt 
per verpleegdag berekend f 0,50. 

3. Noor het gebruik van 

of kraamkamer wordt « 

le operatie- 

patient in 

rekenirg gebracbt f15 
Hierbij zijn inbegrepe 

verbandmiddelen en 

fen, welke tijdens de operatie of be- 

cenvoudige 
injsctievloeistof- 

  

valliog worden gebruikt 

Is bijzondere voeding of zija bij- 

zondere materialeo-ter beoordeelirg 

van het Hoofd van het Ziekenhuis— 

noodig, dan wordt de 

kostprijs in rekening ge brach". 
4. Voor onderzoekingen, 

den patisnt 

verricht in 

het Ziekenhuislaborator um, gelden de 

daarvoor door bet Colleye vas Burge- 

meester en Wethouders 

tariever, 

5. Voor bet gebruik van de hoo,ite- 

z00 of solluxlamp Wordi perkeer ir 

rekening gebracht f 9,25 
6. Over 
beoordeeling van den 

vastgestelde 

xtra waakdienster, ter 

behandelenden 

genzesheer, wordt overleg gepieegd 

Hoofd van bet Ziekenhuis. 

die 

vanwege den aard zijaer zickte cen 
voor heeft, 

kan deze, na verkregen toestemming 

van het Hoofd bet 

beschikbaar gesteld, 

als dan wordt het verscbuldigde tarief 

met 20”5 verhoogs. 

8. Voor de 

verbandmiddelen 

de kostprijs in reker 

met bet 

7. Bij opname van cen paticor, 

kamer z'cbzzIf noodig 

van ziekenhuis, 

worden doch 

rekte 

wordt 

ver genees- en 

den patient 

ng gebracht, 

Artike! 8. 

De wasch kan 

het Ziekeohuis worc 

voor wordt f 0, 20 

ning gebracbt. 

lesgewesnscht door 

n gedaan, Hier- 
per dag in reke- 

Artik 9. 

1. Eigen bediend worden in bet 

Ziekenbuis niet tosjelaten. 

2. Dranken, prov'6&a, vrucbten en 

versvaperingeu mon den verpleeg- 

den slechts met tors'emming van den 

behandelenden 

Verstrekt. 

»esheer worden 

Artik 

1. Het Ziekenhuis draagt geenerlei 

10. 

verantwoordelijkheid voor de gelder,   

geldswaardige papieren, artikelen en 

voorwerpen van wsarde, die de ver- 

pleegden bij zich houder. 
2. Bedoelde patienten kuonen tijdens 

hun verpleging vorenvermelde gelden 

en voorwerpen in bewaring geven 

bij het Hoofd het Ziekenhuis, 

waarvoor genormd Hoofd een ont- 

vangstbewijs afgecft. 

van 

Artikel 11. 

Beschadigingen welke door patienten 

worden veroorzaakt, moeten door hen 

worden vergoed. 

Artikel 12. 

|. De bezoekuren worden door het 

Hoofd van bet ziekenhuis vastgesteld 

en ia het ziekeobuis bekendgesteld. 

2. Het Hoofd het Ziekenhuis 

kan in zeer bijzondere gevallen toestem- 

bet 

verpleegden op andere dan de krach- 

van 

ming geven tot bezozken van 

| 

  

  

  

25e Jaargang 

Zoojuist Ontvangen 
maa     L meh anna Magang 

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik - 

f 550.- 

f 620.- 

f 305.- 

100 WATT. 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 
  

  

tens lid (L) van 
uren. 

3. Patig ten 

dt artikel vastgestelde 

mogen elkaar op de 
zonder voor- 

Hoofd 

8 wertiyen 

de kamer niet bezoeken 

  

keonis en toestemminy) va 

Zi kenhuis of di 

vervanger. 

yan bet 

  

Artikel 

kosten het 

komen 

13, 

De 

overledeo paritoten 

van begraven van 

nimmer 

ten laste van bet ziekenhuis 

Artikel 14 

Io bijzondere gevallen kan de Bur 

van de gcmeester voorschriften van 

deze verordening afwijken 

Artikel 15. 

Deze verordening welke kan worden 

    

aangehaald as ,Asnvu lende Zee 

  

huis - regeling Sradsyemeente Kediri" 
treedt in werking met ingang van 

den dag, volgende op dien barer af- 
kondiging ia bet Bijvoegsel van het 
Provinciale Blad van Osst-Java.- 

Demonstratie brandbom- 
men blusschen. 

Op Zondagmorgen j.I. vond onder 

groote belangste van de 

  

ingezet- 

tenen onzer gemeerte Kediri, de de. 

plaats van monstratie het blugschen 

van brandbommen. Deze gelegenbeid   vond plaats op de aloon-aloon voor 
de Regentsworing aan de Aloon- 
aloonstraat albeer. Reeds om 9 u 

  

  

B. D 

Brand 

ers 30 «. m. waren de L 

afd 

    

weer en Ordonn 

    

z00omede 

H 
Cc 

Po 

et Hoofd der L 

ls. D. H,F, Obertop 

danter, de C 

le klasse, den Heer $      

   

    

umissa 

  

Tecbnische leider 
tevens Hoofd va 

en nog andere 

Voordat de eerste 

    

bom aa k 
werd, gaf de hesr Moento 
sentono Wethouder van on 
gomeerte in her Ma 
2en verklaring     

  

direct in brand vloog, terwij 

  

slschts "verbrand was, daar, 

Hierna « 

  

bom bad gebrand 
     blusschen var 

  

zand 

Doch 

ker pit ontbrak, moest 
zine worden aangestoken. Na geduldig 

bom met zakjes 

was afgeloopen 

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS KEDIRI — Telefoon 250 
  . 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

Meubelmakerij 
/ gentschap : 

Java Koelkasten.



  

    

Hurst's vee'besproken boek 

ICHE 
Heden 13 en Woensdag 14 Jan. 

DARK STREETS OF CAIRO“ 
PH BYRD — ROD LAROOUE e.v.a. spelers. 

Met gespannen aandacht zult U deze 
Voor 13 jaar en ouder! 

Universal spannende, mysterieuze film 

met de bekoorlijke SIGRID CURIE — RAL: 5 

Een film, die U laat zien, de geheimzinnigheden van Cairo. 

film tot het laatste oogenblik volgen! 

| ATTENTIE! Aanvang der Voorstellingen om 4.63 — 7 — 9 

| Lorstellingen «Om AE matae 

Donderdag 

Universal meer dan schitterende filmschlager sBACK STREET 

met CHARLES BOYER en MARG: 

Ben prachtig, machtig filmwerk, gebaseerd op € 

met een diepmenschelijken inboud, waarin 

die clkander voor de wereld niet mochten liefhebben, 

door twee der beste sterren van Hollywcod! 

   

15 tm Zaterdag 17 

.Back Street" 

  

n.m. 

jan. 

ARET SULLAVAN in de hoofdrollen. 
&n der beroemdste romans van de wereld: Fannie 
Ben aangrijpend en realistisch uitgebeeld meesterwerk 

de allesoverheerschende liefde tusschen een man en cen vrouw, 

wordt weergegeven. Gaaf en overtuigend gespeeld 

  

  

Heden voor ber laatst de mocie 

   

   

met de 

l. 

te hebben afgewacht, de bom 
dan cindelijk ,aan” en het blusschen 
was met succes geeindigd. Alleen de 
vonken, die uitspatten tengev 

was 

  

de worp van genocmde zan 
scheen wel cen beeije gevaarlijk te zijn, 
waardoor de werpers cen weinig aar- 
zelden met het gooien. 

Inderdaad bad den Heer S-elter ons 
zijo centimeters lange doorboorde 
short getoond tengevolge van de von- 

  

ken, Kuanen de bommen-blusschers 
hiervo peciale short dragen 

ter vrijwaring der vonken? Doch overi- 

gens was deze demorstatie goed ge- 

sla cer zeker van belang is   

1 kennis van de bevolking. 

  

v 
Ja, er valt inderdaad in deze tijden 
veel om het publiek of de burgerbe- 
Volking voorte lichten. Wij hopen, dat 

lichaam z00'n 200 spordig mogelijk 
tot stand zal kon 

RICHE THEATER. 

en Woensdag 14 Jan.    
mysterieuze filmsch'age, 

  

DARK STREETS OF CA'!RO" 

rat Ralph Byrd — Sigrid Curie — 
Katherine de Mille — Rod Larogue 
e.a. goede krachten 

ge, donkere straten 

      

loo. Oaverwacht- 

streedt bijuit d aduwen ts voorschijn 

grijpt toe. Met gespanoen aandacht 

zult U de film tot het laatste moment 

  

MAXIM THEATER 

sn Donderdag 15 Jan. 
Avontureofilm 

TEAM' 

doods) 
    

met de     

  

   
    

  

Wa'lace Beery — Leo Carrillo « 

groot 
Een storm van sensatie 

avor »de dore Do 

was nen strijden en sterven met 

ba an aan in de verdediging 
van bus bezit Ziet Wallace Beery io 
&in van zijn grootste rollen..,.als de 
bandiet van de , De Vallei des Doods”" 
film vo 

  

avonturen . humor ... 

spaoning! Komt allen deze groote P 
Metro-film zien ! 

Politie - rapport. 

K, wonende dessa Glagahan (Papar) 
doet aangifte van diefstal van zija 

rijwiel, ter waarde van f 10.—, het- 

bekende 

Woensdag 

  

Fransche film 

Frarsche komiek Lucien 

14 en Donderdag 15 

  

Vooralle leeftijden. 

welk onbeheerd op het erf van bet 

kantoor van den Landraad albier was 

geplaatst. 

L S G, wonende dessa Bandj ran 
(Kediri), doet aangifte van diefstal van 

542 gonizakken ter gezamenlijke waar- 
de van f 81.30. 

Proces verbaai opgemaakt contra D, 

wonende dessa Dandangan (Kediri), ter- 

zake verduistering van een rol ver'ak 

ter f 425, ten nadeele 

van B, wosende dessa Dandangan. 

waarde van 

Mevrouw van V, wovende Pakelan- 

straat (Kediri), doet aangifte van dief- 

stal, middels inklimming, van lijfgoe- 
deren ter gezamenlijke waarde van 
f 4,95. 

Bericht ontvangen, dat auto L6495 

op den Residentieweg, tengevolge van 

slippivg ia een ter plaatse gelegen 

terecht Schade 

persoonlijke ongelukken 

sloot was gekomen. 

was gering: 

kwamen niet voor. 

WJ.AL. 
(Kediri), doet aangifte van 

wonende Madjenangweg 
diefstal, 

middels verbreking, van lijfgocderer, 
ter waarde van f I.—. 

Proces-verbaal contra TT I, wo- 
nende Pandeanstraat (Kediri), terzake 

lichte mishandeling van vrouwe DTH, 

» wonende Pandeanstraat (Kedir   

  

Uit de Pers. 

De siag om den Atlantischen 

Oceaan is feitelijk de slag om 

de wereld. De beteekenis er- 

van is niet te overschatten. 

Armada's van koopvaardijsche- 

pen, beschermd door oorlogsbo- 

dtms en vliegtuigen. 

(Vervolg.) 

Ec zijn slechtseen paar vage mede- 

deelinger gepubliceerd in Augustus van 
den Ecrsten Lord der Admiraliteit, mr. 

A.V. Alexander, 

Juli de laagste waren 

oopen 14 maanden en dat Engeland 
erin geslaagd was den Nazigeesel ter 

Zelfs de 

gaven in bedekte termen 

dat de verliezen in 

sinds de afge- 

zee in bedwang te houden. 

Duitschers 

toe, dat zij er geen goed aan deden te 

beweren, dat er zooveel Engelsche 

schepen tot zinken gebracbt waren, dat 

de noordelijke Atlantische Oceaan thans     vrij was van koopvaardijschepen, 

MAXIM THEATER — 
Voor 17 jaar en ouder. 

, 

,La Marraine de Charley' 
et d Baroux. 

Jan. 

»tro uitstekende avonturerfilm 20 MULE TEAM“ 44 

Een film vol wilde avonturen en sensaties! Zie Wallace in de grootste rol van zijn filaloopbaan | 

— Voor 17 jaar e— ouder. — 

De grootste maleische film ooit verwaardiad Seri 

s.MOESTIKA DARI DJEMAR 
Naar het bekende verhaal van ,1001 nacht”. 

met de grootste karakterspeler Wallace Beery in de hoofdrol. 

Vriidag 16 Mm Maandag 19 Jan. 

gespeeld door Rd. MOCHTAR — DHALIA e.a. goede krachter. 

Ben film die op alle plaatsen groote successen boekte. 

Zij gaven niet toe, dat bun lucht- 

vloot belangrijk in sterkte was gedaald 

omdat er zooveel lange-afstands bom- 

menwerpers paar her Russische froot 

waren or ook niet op dat de noprdelijke 

Atlantische Oceaan vrij van koopvaar- 

dijschen was, omdat de convooien nu 

en grooten cirkel heciemaai roorce'ijk 

beschreven, onder be-cherming van de 

Royal Navy (bijgestaan door schepen 

en vliegtuigen van de Amerikaanscbe 

Marine) en vanuit de luchtbases op 

Groeoland, IJslanden de Faio-reilan- 

den. 

Ec ootstond z00 langzamerhand het 

geloof, dat de slag om den Atlantiscben 

Oceaan door de Engelschen gewonnen 

was. Maar dat wasslechts een geloof. 

Ec is maar weinig daadwerkelijk be- 

wijs geleverd, van een ovmiskeobare 

overmackt. Maar als Engeland den slag 

Wwint dat ten koste van gezooken sche- 

pen en van dooden. 

Men moet si:chts met koopvaar- 
dijmenschen spreken, die Melbourne 

binnenloopeo met bun modderkleurig 

geschilderde schepeo. Zij zu'leo de 

kanonnen toonen die op hetachterdek 

zija opyesteld, soms bemand met En- 

gelsche Zij 

vertellen van de schepen, die 

leger-kanonniers. zullen 

in bet 

convooi verloren zija gegaan bij bet 

passeeren van ,Het hek van de hel”, 

z00als zij den westelijken toegarg van 

de Britsche wateren voemen. 

Door catapult afgeschoten 

Spitfires 

Sommigen zullen U vertellen van 

de nisuwe methoden, toegepast bij de 

bestrijding van een der groots'e pro- 

blemen van den slag om den A:lan- 

tischen Oceaan — de luchtaanvallen 
Op de schepen. Sommige schepen van 

het convooi voeren tegenwoordig cen 

Spitfire, die 

een catapult kan 

bij de eerste 

waarschuwing van naderende Nazi- 

bommenwerpers. Deze gevechtsvlieg- 

tuigeo vallen de Duitsche raiders aan 

en landen na het gevecht op zee, 

waarop het toestel wordt verlaten. De 

piloten doen zulks op goed geluk, om 

door de marineschepeo of koopvaar- 

dijschepen van het convooi te worden 

opgepikt. Dit nieuwe systeem heeft 

Eogelaod vele vliegtuigeo gekost, maar 

heeft ook vele Britsche koopvaardij- 

schepen gered en daardoor bedenkt 

het Luftwaffe zich thans nog wel twee- 

speciaal geconstrueerde 

door middel 

worden 

van 

afgeschoten, 

maal alvorens eeo zelfs maar hulpeloos 

uitziend uizieod convooi aan te valleo.   

Het feit dat Engeland zelfs vrij- 
willig vliegtuigen op deze wijze opof- 

fert, bewijat wel welk een prijs het 

stelt op zija koopvaardij, Het wijster 

ook op dat de verdediging tegen de 

Nazi-raiders tot elken prijs moet 

worden voortgezet. Toch krijgt men 

door al de verkrijgbare gegevens samen 

te voegen, een beeld van Engeland, 

dat steeds in toenemende mate de 

bedreiging ter zee het hoofd biedt, 

terwijl het voor Duitschland steeds 

motilijker wordt, de Achillespees van 

zijo vijand — zija afhankelijkheid vao 

aanvoer overzee — te treffen. 

Hetis ongetwijfeld te danken aan de 

hulp, welke Amerika levert, dat in 

deze belangrijkste van alle siagen, de 

balans doorslaat naar de zijde van de 

Britsche overwioning. Convooien die 

vroeger den Oceaan vol oorlogsgevaar 

Overstaken vanuit Montreal, vertrek- 

kea nu ook vanuit New York. Engelsche 

schepzn van de Anlaotische Oceaan- 

vloot, kunsen nu hua door den oorlog 

en door storm opgeloopen schade op 

Amerikaansche scheepswerven repa- 

reeren, waar bet gegons van de Luft- 

waffe . bommeowerpers eea nog onbe- 

kend geluid is. 

De Amerikaansche kustwacht:mo'or- 

booten en destroyers hebben de Royal 

Navy van een geweldigen last ontheven, 

door als verkenners op te treden en 

daadwerkelijk bebulpzaam te zijo in 

het convoyeeren van de tankschepen 

ea vrachtschepen over den westelijken 

Oceaan, Amerikaansche bases, aange- 

legd op Groenland en Ijsland, vormen 

cen beschermenden keten in de noor- 

delijke flank voor elk koopvaardijschip, 

dat de groote route bevaart en van 

deze bases houden Amerikaansche 

watervliegtuigen en vliegbooten veilig- 

heidspatrovilles” Duitsche 

onderze Ers en luchtmacbt te 

rapporteeren. 

teneinde 

raiders, 

kunnen Den geheeleu 

weg naar IJsland, den noordelijken 

Atlantischen Oceaan, wordt 

beschouwd als Amerikaansche 
wateren en in 

thans 

ter- 
ritoriale raiders eeo 

nisuweo vijand—de Marine der Ver- 

eevijde Staten, die op bevel van 

Roosevelt een belligerente macht is 

geworden met speciale instructie ,,om 

eerst te schieten”. 

Zonder deze hulp, zou Engeland 

ongetwijfeld den slag om den Atlan- 

tischen Oceaan reeds verloren hebben, 
lo den laatsten oorlog bracbt de 

campagve tegen de koopvaardij, die 

toen Diet z00 meedoogenloos en z00 

wetenschappelijk werd gevoerd, En- 

geland bijna op de knie#o en bet 

Britsche volk op het randje van hon- 

gersnood ea nederlaag. Toch kon in 

die dagen Engeland het U-boot- 

gevaar en met medewerking van 229 
geallieerde destroyers bevechten. Thans 

Eageland siechts een 250 de- 

stroyers in den strijd werpen, waar- 

van er een groot gedeelte gereser- 

veerd is voor bewaking van de 

Noordzer, de Chiseesche Zee, Sin- 

gapore, den Indischen Oceaan, de 

Golf van Adea en de Middellandsche 

Zee. 

Sinds het begin van den oorlog 

zija er 50 Engelsche destroyers naar 
den bodem der zee gezorden. Dat is 

vrij algemeen bekend. Het totale 
tonnage van beschadigde scbepen is 

kan   

cen minder bekende geschiedenis. Byj 

de evacuatie van Duinkerken zijo er 

12 Britsche destroyers tot zinken ge- 

bracbt. Dat werd door de Admirali- 

teit bekend gemaakt. Maar er werd 

geen ruchtbaarheid aan gegeven, dat 

er ongeveer 60 tot 70 266 ernstig 

beschadigd waren, dat velen voor 

den duur van enkele maanden buiten 

gevecht gesteid waren. Daardoor 

hebben de U.S.A. zoo'n voordeelig 

koopje gedaan, toen zij 50 overjarige 

destroyers hebben geruild tegen de 

Britsche defensie-bases in den weste- 

lijken Atlantischen Oceaan. 

Voor Amerika waren deze bases 
duizeod maal meer waard dan de 50 

destroyers. Toentertijd werd de Ame- 
rikaansche ,,edelmoedigheid” in alle 

bladen van het Imperium gepubliceerd. 

De bevolking was geneigd de des- 

troyers als een gift te beschouwen. 

Maar zij waren verre van een gift. 

EBogeland ging slechts tot dezen mirder 

voordeeligen ruil over, gedwongen 

door de verzwakking van zijn destro- 

yers-vloot, tengevolge van de verloren 

en beschadigde schepen bij de evacu- 

atie van Duinkerken, 

Het is mogelijk, dat de bij deze 

gelegenheid ontvangen 50 schepen 

inmiddels door de verliezen van de 

marine bij den slag om Griekenland en 

Kereta, waarbij de lichtere schepen 

door de luchtaanvallen zeer veel te 

lijden hebben gehad, alweer gecom- 

peoseerd zijo. Er zijo geen officieele 

cijfers bekeod gemaakt. Er bestaan 

echter aanwijzingeo dat 8 tot 10 des- 

troyers tot zinken werden gebracbt, 

maar er zijn waarschijolijk 40 schepeo 

dzrmate ernstig beschadigd, dat zij 

voor verschillende maaoden buiten ge- 

vecht werden gesteld. 

Daarom moet Engeland grootendeels 

afhangen vao bet convoyeeren van en 

het patrouille - werk door de Ameri- 

kaanscbe schepen in den noordelijken 

Atlantischeo Oceaan. Het bouwen van 

nieuwe schepen, zelfs van betrekkelijk 

kleine schepzn zooals destroyers, neemt 

veel tijd in beslag. Eogeland heeft ge- 

tracht aan dit probleem bet hoofd te 

bieden, door met veel spoed een groot 

aantal vieuwe, kleine schepen te laten 

bouwen, de corvettes. Deze scheepjes 

hebben het voordeel, dat zij slechts 

een kleine bemaaning van ongeveer 55 

koppen noodig bebben. Zij zijn ont- 

Wworpen naar het type van een moder- 

nen walvischvaarder en het zijo wel 

de meest zeewaardige kleise oorlogs- 

schepen, welke er ooit gebouwd zija 

en terwijl zij zijo uitgerust met ka- 

nonnen en diepte - bommeo. Hun taak 

is U-booten te acbtervolgen en te 
vernietigen. Ia den noordelijkeo Atlan- 

tischen Oceaan hebben deze scheepjes 

zich werkelijk meesterlijk gedrageo. 

Groote schepen in gebruikt 

Eogeland heeft nu groote schepen 

en vliegtuigschepen io gebruik op den 

Atlantischen Oceaan om de Duitsche 

laoge - afstand bommenwerpers te be- 

strijden en te waken tegen raiders, 

een bedreiging, waarvan het den ernst 

Diet eerder besefte, voordat de Bis- 

marck tot zinken werd gebracbt ter- 

wijl bij trachtte zich ia de richting 

van Brest in veiligheid te brengen. De 

Bismarck werd door cen van de 

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 
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Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 
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OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

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

Paree 7.30 uuro.w. 

    

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

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

  

   
   

      
Brayo! voor het personeel in de 

machinekamers, dat deze geest tot 

uitdrukking brengt door te maken 

dat de schepen yan onze vloot met 

volle kracht de golven kunnen 

klieven. »Sluit je aan bij deze 

kerels die den gang erin houden” 

bij de schepen yan de Marine. 

  

   
    
    
    

   

  

   Gaarne z0u ik van U inlichtingen entvangen. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur 8. m. 

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

130 uur v.m. — Hoogmis 
5.30 uur o.wm. Lof 

Onderricbt Kath. Javanen 6 uur n.m. 

TENG HONG TJIANG 
SIONNAIR 

  

  

    

    
    

  

olle kracht 
den vijand 

set! Dat is 
st die onze 
bezielt! 

     KER 

    

  TRANSPORT — ONDERNEMINA 

    KEDIRI — Klentengstraat 68 —     
  

Adres voor: 

Moderne en antieke meubeis. 

Staalmeubels en ledikanteo ver- 

chroomd of gelakt 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag. gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 
f6,— 

Voor Uw meubilair en ootwerpea 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelh 

Er begint binnenkort weer een Zeer billiik in prijs en hevertag an 

nisuwe opleiding voor het machi- 

nekamervak, waarin Huropee- 

sche jongens yan de E. Li. S.. het 

kunnen brengen tot adjudant on- 

derofficier machinist met i 513.— 

per maand, plus toelagen en met 

pensioen. 

  

   

   
   
   

  

garantie, 

  

Voor Uw vendutie gegarandeerd 
goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

www 

de marine experts in Engeland smade- 

  

iik verwierpen en de vlootbegroo- 

tingen z00 kortten, dat er practisch 

niets overbleef voor destroyers. 

Ea terwijl de veiligheid van de 
toegangswegen over 

  

werd opge- 

le Adolf 

2 sterkste 

offerd, moedigden 
Hitler beleefd uit on 
onderzeevloten ter w 

    
    n van 

  

  Naam: 

d te bouwen— 

    waot zij dachten dat 

  Ts Adres: 
Wervingsambtenaar, Te 

un 3 

Leeltijd:——— Genoten onderwijs: —— 

bouwde, om haar tegen Rusiand te 

gebruiken,     Zijn aanvalsmethoden worden voort- 

dureod veranderd. Dat is de laatste    
maanden pas aan het licht gekomen. 

Tot Juli gebruikte galand de 

Vest - Afrikaansche baven Freetown 

als een van 

      

& voornaarpste verzamel- 

havens voor convooien, die dea 

  

Atlantiscben over moesten    

steken en rond de Kaap kwamen. 

Juli werd deze haveo Diet meer 

bruikt. De reden bier 

    

  

  

machbtigste vechtvloten uitde geschie- 

denis vervolgd. Deze schepen kuonen 

prachtwerk verrichten, maar deo slag 

om den Atlantischen Oceaan winnen, 

kunnen zij niet. De schepeo die dat 

tot stand brengen, zija de destroyers 

en de corvettes, die den strijd tegen 

de U-booten aanbinden. Want de 

U - boot is nog steeds de troef waar- 

mee Hitler en Admiraal Raeder de 

tindoverwianing trachten te behalen. 

De massa - productie van corvettes 

heeft in zekeren zin, de heldhaftige 

zelf- opoffering van levens overbodig 

gemaakt. Als wij meer destoyers had- 

den, zouden wij niet tot zulk een opof- 

fering als van de dappere Jervis Bay, 

Wet zija kapitein Fogarty Fegeo VC.,   
  

en het meerendeel van zijn bemanning, 

genoopt zijn. 

Dan zou de bulpkruiser ,,Rajputana”, 

slachtoffer van een onderzec&r in den 

Atlantischen Oceaan, misschen nog 

niet gezonken zija. Vele koopvaardij- 

schepen, die naar den bodem der 

zee werden gezonden met millioenen 

ponden aan vracht zouden dan mis- 

schien gered hebben kuonen wor- 

den... als wij genoeg destroyers 

hadden gehad. Want bet is een droe- 

ve waarbeid, dat wij er veel te weinig 

hadden, zelfs voordat wij onzen tol 

aan den oorlog betaald habben en dat 

hebben wij aan diegenen te daoken 

uit de jarea voor den oorlog, die alle 

adviezeo en dringende verzoeken van   

Duitsche onderz&rs—onc 

    

van de 

, op 570 

mijl afstand ten noord - westen, 

weringen van het teg 

  

   Vichy -regeeriog — Daka 

  

basis gebrwiken. Zij badden 

  

cenvooien die uit Feeetowa 
tol gegiscbt, dat Engeland 

       
odzaakt zag 

en zija schepen c     kheden midd in 

tischen Oceaan te verzameler,   (wordt vervoigd) 

    

GROOTE STROOIDOOS Fl. 

KLEINE STROOIDOOS , 0.65 
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Bultenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Sterke teyenstand dnzer weermachi 

  

Zoowel in de Minahassa als op Tarakan 

duurt verbitterde strijd tegen 

invallers voorts successen 

van luchtmacht 

    

Het weermacbt - communigu€ meldt 

het volgende : 

D2 operaties in de Minahassa wor- 

den voortgezet, D2 verbitterde gevecb- 

ten tusschen de Japansche invallers, 

diz gebruik makeo van landingstroepen 

en parachutisten, en onze troepen 

duren voort. 

Te Balikpapan werden 30 gewonden 

aangevoerd, afkomstig van een door 

Japanners gebombardeerd en gemitrail- 

leerd schip. 

Over den aanval op Tarakan en de 

bestrijding daarvan, welke met kracbt 

Wwordt voortgezet, kunnen op bet ooyen- 
blik geen nadere bijzonderheden wor- 

den verstrekt. 

Tijdens de actie ter zee is een ma- 

rine - vliegtuig verloren gegaan. 

Ten vervolge op het weermacht- 

communigu& van heden kan worden 

medegedeeld, dat de strijd op de beide 

invalspunten hardnekkig wordt voort- 

gezet. 

Aan de 

wordt krachtdadig deelgenomen door 

bestrijding der invallers 

onze bondgenooten, die gisteren bo- 

ven de Minahassa 4 Japansche vlieg- 

tuigen neerschoten, 2 voltreffers boek- 

ten op een Japanscben kruiser en een 

neventreffer op een torpedojager. 

Het communigu€ van Singapore. 

12 Jan. (Reuter). Hat 

communiguk van bheden meldt, dat in 
Singapore, 

de omgeving van Selangor de hevige 

strijd voortduurt. 

D2 Britsche troepen 

naar posities ten Noorden van Seram: 

trekken terug 

ban (waaruit dus af te leiden zou zijn 

dat Kuala 

Red.). waar thans contact met den 
Lumpur werd . verlaten. 

vijand bestaat, 

De terugtrekkende troepen worden 

op den voet gevolgd door vijandelijke 

  

infanter waarbij de vijandelijke 

luchtmacht voordurend aanvalt. 

En kleine groep van 9 Japanners, 

gekleed als Maleiers, landde op den 

Tiden Bukt 

Churang in Zuidoost-Johore : zij maak- 
in de omgeving van 

ten gebruik van visschersprauweo. 

De Brirten, die uitgezonden werden 

Oom met hen af te rekenen, namen ze 

alie 9 gevangen. 

Eenige schad     werd aargericbt aan 

le “wegverbindingen te Serambanj 

    

scbade is reeds hersteld, 

jandelijke vliegtuigen deden Zoc- 

  

dag weer een aanval op Muar, waar- 
bi de stad gemitrailleerd, en cen 
klein schip tot zioken werd gebracbt. 

Heden had een aantal luchtaanval- 

len op Singapore plaats. De voorioo- 
pige 
raid wijzen er op, dat 

berichtea betreffende de eerste 

geen schade 

werd aangericht en dater twee slacht- 

offers zijn. De vijandelijke vliegtuigen 

werden door onze jagers aangevallen, 
doch bijzonderbeden over de gevech- 

niet beschikbaar. Tot 

bericbten 
ten zija nog 
dusver werden nog geea 

over schade of siachtoffers tengevol- 

ge van de overige aanvallen ontvan- 

gen. 

Het lot van Kuala Lumpur. 

Londen, 12 Jao. (Reuter). Uit ge- 

zagbebbende 
dat er nog geen definitive berichten 

bron wordt verklaard, 

zija inzake het lot van Kuala Lumpur.   

Vanmorgen werden 2 Australische 

Vliegtuigen ia de nabijheid van Me- 

nado door de Japaoners brandend neer- 

geschoten. 

Onze bommenwerpers boekten he- 

denmorgen een voltreffer op een Ja- 

panschen kruiser voor Tarakan. 

Mooie prestatie 

Te Singapore werden door onze 

jagers heder.morgen 3 Japansche vlieger 

van een onzer Indische jagers werd, 

na 2 Japansche toestellen te hebben 

neergeschoter, gedwongen zelf zija 

toestel te verlaten, doch wist zich met 

zijn valscberm io veiligheid te steilen. 

Chineesche keurtroepen 

stroomen toe 

Chungking, 12 Jan. (Reuter). Vo'- 

gens een buitenlandschen reiziger, die 

uit Kunming arriveerde, is de Birma- 

wey tjokvol Chineesche troepen, die 

in Westelijke richting naar de grens 

trekken, voorzien van tanks, gemo- 

toriseerde artillzrie-eenheden, brenge- 

weren en lichte wapens. 

»Duizenden ra duizender, a'len keur- 

troepen, Westen. 

Het is geruststellend te weten, dat 

deze troepen spocdig een Zuidwaart- 

trekken naar het 

schen stoot zullen uitvoereo |” 

De negen Japanners, die als Male- 
iers verkleed in het Zuidoosten van 
Johore landden 
krijgsraad volgens het internatiorale 

zullen door een 

recht worden berecht. 

Ondeelbare strategie de 

juiste werkwijze. 

Londen, 12 Jan. (Reuter). De , Ti- 
mes” scbrijftt in een hoofdartikel: 

»Zware bewapening, die den aan- 

val op Malakka vanaf het begin, zou 
hebben kunnen keeren was er niet: 

doch de 

strijjd op den 

gealliserden wonnen den 
At'antischen Oceaan, 

bestormden de verdedigingswerken 
Duit- 

schers uit Rostov en van de wegen 

naar Moskou. Wij hadden ook het 

andere alternatief kuones kiezer, en 

van Benghazi en verdreven de 

ons deze overwinningen kunnen ont- 

zeggen door de beschikbare strijd- 
middelen te verspreiden voor de 

verdediging van zooveel mogelijk 

geallieerde posities over de gzheele 
Die po- 

litiek van verspreiding is de politiek 

wereid waaronder Malakka. 

van de passieve defensie: het monu- 

ment biervan vinden wij in de ver- 

laten catacomben van de Maginot- 

linie” 

Schbrijven over hetzelfde onderwerp 

hoofdartikel van de 

»Dai'y Telegraph”, dat de verzekering 

van generaal Pownall, dat het Singa- 

verklaart een 

pore-gebied als het belangrijkste in 

het Verre Oosten wordt 

blijkbaar de goedkeuring wegdraagt 
erkend, 

van bet vereenigde commando van de 

vrije volken onder generaal Wavell. 
Een verklaring, die afkomstig is uit 

Tokio wijst er op, dat de Japassche 

leiders zich niet gebeel op huo gemak 

voelen. 

Eenerzijds temperen zij de vreugde 

over hun groote offensief door waar- 

schuwingep, dat de oorlog lang zal 

duren : anderzijds overdrijven zij bun 

winsten fantastisch”, 

Een boofdartikel 

Mail” verklaart, dat bet 

van de , Daily 

Britsche 

MMR MA RA — 

publiek vao officieele zijde weinig 

veroeemt over den belangrijken veld- 

tocbt in Malakka, 

vertelt, scbijnt met opzet vaag te zijn 

gehouden. Generaal Wavell moet alle 

schepen, vliegtuigen en andere vers 

»eD wat men ons 

sterkingen ontvangen, 

vraagt ”.- 

waar bij om 

Mislukte aanval op Rangoon. 

Rangoon, 12 Jan. (Rzuter). Heden- 

ochtend, v&6r bet aanbreken van den 

dag, werd twee malen luchtalarm 

gegeven. 

Tijdens het eerste alarm werden 

eenige bommen geworpen, blijkbaar 

ten Noorden van de stad. 

Kracbtig afweervuur werd gehoord, 

en de vijandelijke vliegtuigen trokken 
zich haastig terug. 

Hzt tweede alarm duurde slecbts 

kort en er vielen geen bowmeo. 

Tutuila op Samoa gebom- 

bardeerd. 

Washington, 12 Jan. (Reuter). Een 

communiguk van het departement der 

Marire, gebacard op tot 17.00 G.M.T. 

ontvangen berichten meldt, dat in den 

Midder-Pacific het marinestatioo Tu- 

tuila op de Samoa-eilanden Zondag 

jl, kort 

door een kleio Japansch vaartuig werd 

gebombardeerd. 

na middernacht Samoatijd 

Veertien gravaten van licbt kaliber 

kwamen neer in het gebied van bet 
Onder 

zijo cenige siachtoffers en drie- licht- 

gewonden. Het station zelf leed geen 

marinestation. het personeel 

matericele schade. 

Van de andere yebieden is niets 

te melden. 

Engeland. 
ANA snan 

De strijd in Afrika. 

Rommels terugtocht. 

Cairo, 12 Jan. (Reuter). 

Het communigu& van bet Britsche 

hoofdwartier meldr, dat gisteren de 

druk op den terugtrekkenden vijand in 

de omgeving van Aghella werd gehand- 

haafd, ondanks bet slechte weer. 

Vooral de Britsche vliegtuigen deden 

zeer geslaagde aanvallen op vijande- 

lijke aaovoercolonnes en gemotoriseer- 

de transporter. 

Te Halfaya, waar het afgesnedeo, 

vijandelijke garnizoen methodiscb wordt 

verzwakt, werden Zondag 100 Duit- 

sche en Iraliaansche krijgsgevangenen 

gemaakt. 

Cairo, 11 Jao. (Reuter). 

En documentair bewijs, dat de as- 

Noord-Afrika een 

tekort hebben aan vloeibare brandstof, 

als gevolg van de Russische campagoe 

is gevonden in cen geheime Duitsche 

strijjdkrachten in 

administratieve order, die den imperi- 
alea trozpen onlangs in Lybis in han- 

den is gevallen, 

De order luidt : ,, Tengevolge van bet 

groote gebruik van brandstof aan het 

Oostelijke front is de situatie ten aan- 

zien van motorbraodstof in Dvitschland 

buitengewoon nijpend. De aan pant- 

sereenheden in Afrika toegestane hoe- 

veelheid is dientengevolge sterk inge- 

krompen, Inzonderbeid kunoen wij niet 

langer verwachten, dat de door vijar- 

delijke actie verloren gegane motor- 

braodstof kan worden aangevuld. Io 

verband hiermede dieven stappen te 

worden gedaan om een verdere ver- 

mindering van gebruik te bewerkstel- 

ling”. 

In de order worden verschillende 

methoden aangegeven om brandstof te 

bezuinigen, o.m. de beperking van bet 

ocfenen van reserve-tank-bestuurders 

tot een abso'uut minimum. 

Vrije Fransche strijdkrachten. 

Londen, 12 Jan. (Reuter). 

Volgens een bericht uit Cairo aan 

de A.F.I. zijo Vrije Fransche strijd- 

kracbreo uit Syrid onderweg ter ver-   sterking van bet achtste leger in Lybit.   

Het contingent is uitgerust met de 

modernste wapens, terwijl onder deze 

troepeo verteraveo zijn uit Abessioi& 

eo Erythrea. 

Duitsche versterking verrast. 

Moskou, 11 Jan. (Reuter). Het aan- 

vullend middagcommunigu€ van heden 

deelt mede, dat een Russ'sche eenheid, 

die aan bet front bij Moskou opereert 

een Duitsche versterking omtrok en 

door middel van een plotselingen stoot 

de Duitschersaldaar versloeg, die meer 

dan 400 dooden op bet slagveld achter- 

lietea. De Russen maakten 3 kanonneo 

buit, 12 macbivegeweren en 5 met 

wapens beladen motorvoertuigen. 

Brandbommen blusschen 

E-n brandbom is aleea gevaarlijk, 

wanneer men het ding toestaat zijn 

vernieleod werk te doen. 

Dat moet men dus niet toestaan. 

Het kleine vuur oomiddellijk 

gedoofd worden anders kan het een 

moet 

groot vuur worden. 

Doof de brandbom ook, wanneer 

bij valt op een plaats waar bij schijn- 

baar geen kwaad kan. 

B'usschen kan het best gebeuren 

met goedgedroogd zand. Smijt het 

zand viet over het ding heen, depoveer 

het er met beleid op. Gebruik daartoe 

de voorgeschreven werktuiger, de 

lange schop, bet mandje bevestigd   

  

aa 

aan een anderhalve meter lange bam- 

boe, Ook de gevulde bamboe kan 

zjo out hebben maar zorgt dat hij 

niet z00 vol en zwaar is, dat ge hem 

Diet tillen kuot. 

Neem nooit water. Water wakkert 

het vuur van eeo brandbom aan. 

Droog het zand van tijd tot tijd in 

de zon. Spreid het daartoe dunnetjes 

uit en overtuig u, dat het werkelijk 

droog is. 
China. 

De groote Japansche 
nederlaag. 

Chungking, 12 Jan. (Reuter). Een 
communigu€ van heden meldt, dat aan 
het Noord-Hunan front met het grootste 
deel der terugtrekkende Japaoners 
werd afgerekend. 

Er werden er 8000 gedood. 
De verslagen Japansche strijdkrach- 

ten vlucbten io de grootste verwarringg 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Snelpersdrukkerij ! 
U verbindt zich 

tot niets! 

  

      

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-India (B.O.R.A.N.I.) 
U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C. 

    

| 

NIEUWE UITGAVE of HERORUK: yan J. B. WOLTER'S 

UT. Mii, BATANIN. 
  

  

    

Druk: prijs, O: 3 for- 
Auteur(s) Titel Bestemd voor Pa Pa pa 

BOSwINKEL | wOELANG | Jav. Taalm. | 1: 0.45: —.— "4 aga" 
G. en R. WIG- | BASA III H.J 
NJADISAS- ! AKS. LATIN Aug. 1941 19, X 138 
TRA 

GROND- WASBEHAN:- | Nijverheids- 1 5: 1.45, —.— | 86 pags. 
HOUD, I. en y DELING IN | onderwijs 
A.F.M. INDIE Novb. 1941 doorschoten 
KAMP 

HOLST- ONGEWER.- | Middelb. en 15 3.90: —.— 1 259 pags. 

VOOGD, Dr. | VELDE Gym». Oo- 
C. en Dr. H. | DIEREN: derw. Novb. 1941 14), X 23 

C. DELSMAN | MENSELIJK 
LICHAAM 

DORPE, C. | CORRES- Voortgezet 2. 175, —.— | 112 pags. 

v. d., en G. PONDENTIE | Onderw. en 
H.H. ZAND- part. gebruik | Novb. 1941 20,8 X 291 

VOORT 

MARASOE- | PELITA I Maleis leesb. 1 4, 0.40, —.— | 80 pags. 

TAN (OES- io Arab. ka- 
MAN) rakters Nov. 1951 145 X 201, 

BONGERD | REISVER- Ned. Letterk. | 1, 1.30, —.— | 100 pags. 
BOEKJES HAKEN Middelb. On- 

(Dr. JC. SMIT derw. Decb. 1941 13", X 21 
en Dr. G. 
STUIVE- 1 
.LING) 

LAMEIJN J. | WARING- Soend. leesb. | 1, 0.40, —.— | 80 pags. 

(SOERTADI- | KAS over hygiene 
RADJA) v. desa sch. Decb. 1941 13”, X 20.2 

BENIGNUS, | WEKELIJKS | W.L O. en Iol | 10, 0.45,—.— 44 pags. 

BR. en P.AJJ. | CIJFEREN 1 j Onderw. 
LUYBEN Decb. 1941 113 x 19, 

MARA SOE- | SOEAR Mal. leesb. | 4, 030, —.— | 64 pags. 
TAN, P. de in Ar. Kar. 
NES, M Decb. 1941 133 X 20.3 

SJAFEI 

COURT, J.F. | EEN NIEU- j Ned. Taalm. | 2, 0.70, —.— 88 pags. -- 

HA. DELAJWE WE- v. Mal. spre- woordenl. 

(M. RASJID) | RELD IV kenden Juli 1941 16 paas. 
145 X 20.3     

  

aa An
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