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“ ngan negeri-negeri jang menanda 
'#tangani keterangan itoe, dan tidak 
: 

, ngai keterangan bersama itoe ia- 

ma kali tiap-tiap pemerintahan ne 
“geri memperhoeboengkan diri oen- 
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Cavite ditinggalkan. 
  

TIDAK INGIN DAMAI. 

Washington. 2 Jan. 

“(Reuter): & 
Witte Huis mengoemoemkan, 

bahwa Amerika Serikat, Inggeris, 
Roeslan, Tiongkok, Nederland, dan 
21 negeri lain moesoeh ,,/As 

dah bersama-sama menandai 

rangan akan mengadakan pe: 

boengan selengkapnja dalam soal 
soember-sisember pertolongan oen- 

toek dipakai melawan ,,As” dan 
tidak akan mengadakan perda- 
malan sendiri-sendiri dengan ,,As”. 

    

  

NEGERI-NEGERI JANG ME- 
NANDA TANGANI. 

Washington 2 Jan. 
(Reuter): 3 

Negeri-negeri jang menanda ta- 

lah Inggeris, Amerika, Roeslan, 
Tiongkok, Australia, Belgia, Cana- 
da, Cuba, Tsjecho Slowakia, Repu- 
bliek Dominica, San Salvador, Joe- 
nani, Guatemala, Haiti, Honduras, 
India,  Luxemburg,  Nederland, 

Njeuw Zeeland, Nicaragua, Noor- 
wegen, Panama, Polen, Afrika Se- 

latan, Jogoslavia. 
Roosevelt menanda tangani boe- 

at U.S.A., Churchill boeat Inggeris. 
Keterangan singkat tentang persa- 
toean internasional itoe mengata- 

kan djoega, bahwa boleh djoega 
lain-lain negeri masoek,kalau ne- 
geri-negeri itoe memberikan soko- 
ngan materiaal atau bisa memberi- 
kan dalam ,,pertempoeran oentoek 
mengalahkan Hitler”. 

Negeri-negeri itoe dengan for- 
meel memberi keterangan: Perta- 

toek memakai segala soember per- 
tolongannja, militer maoepoen eko- 
nomi, tertoedjoe anggauta-anggau- 
ta dari perdjandjian 3 negeri dan 
sekoetoe-sekoetoenja dalam pepe- 
rangan. 
Kedoea kalinja tiap-tiap peme- 

rintahan negeri menghoeboengkan 
diri oentoek bekerdja bersama de- 

akan mengadakan perdamaian sen- 
diri sendiri”, 

Keterangan ini diadakan di Was- 
hington pada tgl. 1 Jan. 1942. 

“ $ 

KONPERENSI. 
Soal perlajaran dan perse- 
diaan, 

Washington, 2 Jan. 
A(Reuter): 7 

Roosevelt pada tgl. 2 Jan. djam 
12.00 akan mengadakan konperen- 
si jang penting tentang perlajaran 

dan persediaan bersama dengan 

wakil-wakil Inggeris, President 
mengoendang lord Beaverbrook, 

dan anggauta dewan persediaan 

Inggeris jang diserahi perlajaran 
jaitoe sir Arthur Salter serta ad- 
.miraal Emory Land dan comman- 
dor Howard Vickery dari komisie 

Pasoekan2 Chungking me- 
noedjoe Burma. 

Pownall: ,,Tiap djengkal tanah Ma- 
laka kita bela mati-matian.” 

“3 MANILA! 
Washington, 2 Januari (Reuter): 
MANILA SOEDAH DJATOEH, MAKLOEMAT DEPARTEMENT 

PEPERANGAN DJAM 09.30 ES.T. MENERANGKAN, BAHWA PA- 
SOEKAN DJEPANG KIRA-KIRA DJAM 15.00 MASOEK- KOTA MANI- 
LA. SEGALA. PASOEKAN-PASOEKAN “AMERIKA DAN PILIPINA 
SOEDAH BEBERAPA HARI JL. MENINGGALKAN MANILA, BESAR- 
NJA PAP ANG JANG MASOEK KOTA ITOE BELOEM 
SEBERAPA, Bk EMA TJOEKOEP BOKAT MENDJALANKAN PE 
KERDJAAN POLISI 
OEMOEM. 

    

DAN MENGADAKAN #@KETENTERAMAN 

CAVITE DITINGGALKAN. 
Washington, 2 Januari (Reuter): 
MAEKLOEMAT DEPARTEMENT MENGOEMOEMKAN, BAHWA 

PANGKALAN CAVITE DITINGGALKAN, CAVITE DITINGGALKAN 
SEBELOEM PASOEKAN DJEPANG MASOEK KOTA MANILA SE- 
GALA KETERANGAN-KETERANGAN, MATERIAAL DAN PERSE- 
DIAAN JANG TIDAK DIROESAK, SEBELOEM ADA PENJINGKIRAN 
DIBAWA OLEH PEGAWAI MARINE. SEGALA HAL-HAL OENTOEK 
KEPENTINGAN INDOESTRI DAN PERSEDIAAN, ANTARA LAIN. 
LAIN MINJAK DIROESAK. 

PEGAWAI ROEMAH SAKIT MARINE TETAP PADA TEMPAT- 
NJA OENTOEK MERAWAT ORANG-ORANG LOEKA DIROEMAH 
SAKIT CANACAO. 

SEGALA KAPAL-KAPAL DAN PEGAWAI MARINE SEBELOEM 
MOESOEH MENDOEDOEKI SOEDAH MENINGGALKAN MANILA, 

DARI LAIN-LAIN DAERAH TIDAK ADA KABAR. 

. DJENDERAL MAC ARTHUR LOEKA ? 
Washington, 2 Januari (Reuterj" 
Pembesar-pembesar dari departement: peperangan 

kan, bahwa tidak diterima keterangan jang tentoe tenitare Tg 
, Djepang jang menjeboet, bahwa djenderal MacArthur loeka. 

Wavell diangkat djadi pe- 
mimpin perang Racific? 

Peperangan di Hunan- mentjapai 
1 poentjaknja. 
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Lebih landjoet dikabarkan dari 
Washington tentang djatoehnja 
Mar'la sebagai berikoet: 

Departement peperangan menge 

loearkan makloemat: Segala pe- 
kerdjaan defensie Manila dibawa 
atau diroesak. Banjak serdadse 

Amerika dan Manila jang loeka di 
singkirkan dari kota pada tgi. 31 
Dec. 

Keadaan didekat Manila memak 
sa diadakan re-organisasi jang ra- 
dicaal di garis-garis jang didoedoe- 
ki oleh pasoekan-pasoekan Pilipi- 
na dan Amerika Serikat dan mem- 
perkotcat ikatan perang pasoekan- 
pasoekan itoe disebelah oetara 
Manila. 
Dengan dipendekkarnja garis- 

Corregidor dan lain-lain perkoca- 
tam di teloek Manila, sehingga ti- 
dak dapat dipakat oleh moesoeh. 

Dalam 24 djam jang achir seka- 
r terdjadi peperangan hebat de- 
ngan serangan-serarigan Djepang 
Jang berkali-kali dari oetara, Ke- 
giatan Djepang di oedara ini agak 
koerangan kalau dibanding dengan 
hari-hari jang belakangan ini. 

Satoe pasoekan moesoeh ketjil 
mendarat di Jolo di kepoelauan Su- 
Ja. Dari lain-lain daerah tidak : 
kabar. seng 

PASOEKAN TIONGKOK: KE 
BURMA. 

Chungking, 2 Jan. (Rcu- 
tera     maritieme Amerika Serikat. 

CHURCPALL SETOEDJIE. 
Washington, 2 Jan. 

(Reuter): 
Dalam kalangan Kongres dika- 

barkan, bahwa Churchill setoedjoe 

' 'gekali dengan adanja ministerie 
| sersediaan bocat Amerika Serikat, 
ia mengatakan, bahwa, ministerie 
prsediaan Inggeris itoe banjak dja- 
sanja bagi keperlocan perang Ing- 

 geris. 
MINISTER VAN BOEYEN ME- 

LETAKKAN DJABATAN. 
Londen, 1 Jan, (ANP Ane- 

ta): : 
Karena minister. Van Boeyen 

terpaksa beristirahat, maka seri 
Ratoe memoetoeskan mengangkat 
Bolkenstein mendjabat ministerie 
oeroesan dalam negeri dan oeroe- 

.san 'oemoem, Furstner oeroesan 

"DR. VAN MOOK, 
: Diminta tinggal oleh G.G. 
Londen, 1 Jan. (A.N.P. 

Aneta): 
Dengan opisil dikabarkan: Ke- 

tika toean Welter meletakkan dja- 

  garis kita, sehingga djalan ke Ma- 
nila itoe terboeka, maka orang- 
orang Djepang laloe dapat masoek 
ke kota. Permakloeman bahwa Ma- 
nila itoe kota terbogka, menjebab- 
kan tidak bisanja diadakan pembe- 
laan jang koeat disekeliling kota 
terseboet. Kekalahan Manila itoe 
betoei besar, tetapi tidak berarti, 
bahwa perlawanan terhadap sera- 
nganserangan Djepang mendjadi 

koerang, Pasoekan-pasoekan Ame- 
rika dan Pilipina mendoedoeki stel 
ling:stelling jang koeat disebelah 
oetara' kota serta benteng. poelau 

ba4an dari ministerie djadjahan. 
maka pemerintah menganggap, 
bahwa dr. van Mook adalah se- 
orang jang ahli oentoek djabatan 
itoe. Dalam pada itoe perang laloe 
petjah di Timoer Djaoeh, sehing- 
ga wali negeri mengambil kepoe- 
toesan oentoek meminta kepada 
pemerintah Belanda, hendaknja 
van Mook itoe tinggal sadja Indo- 

nesia, 

Van Mook sendiri sependapatan 
dengan wali negeri, bahwa dalam 
waktoe sekarang ini ia lebih baik 
tinggal di Indonesia, Dan wali ne-   

MENOEROET KETERANGAN 
DARI DJOEROE BITJARA MILI- 
TER TIONGKOK DI CHUNG: 
KING, MAKA PASOEKAN-PA. 
SOEKAN' TIONGKOK MASOEK 
KE BURMA, MEREKA DIPER- 
SENDJATAI LENGKAP. BESAR- 
NJA BERAPA DAN DATANGNJA 
KAPAN. TIDAK BISA DI- 
OEMOEMKAN., 
LEBIH LANDJOET DIKABAR- 

KAN, BAHWA PASOEKAN-PA- 
SOEKAN TIONGKOK JANG MA- 
SOEK KE BURMA ITOE DJOEM.   

  

LAHNJA BESAR. DAN DIBA- 

geri poen berpendapat, bahwa 
angkatan djadi luitenant-generaal 
itoe sesoeai dengan art. 4 dari 
staatsregeling 'oentoek memper- 
koeat kekocasaan sentraal di In- 
donesia, dan djoega kalau keada- 

an memaksa mengadakan pergar- 
tian jang mendadak, 

“T Seri ratoe laloeymenarik kem- 
bali angkatan djadi minister dja- 
djahan itoe dengan besluit tg. 29 
Dec, dan dengan besluit hari itoe 
dioega diangkat djadi luitenant 
generaal boeat Hindia Belanda 
moelai tg. 1 Jan, 1942. 

“ 
@ — 

   

  

   “PIMPINAN DJENDERAL 

IH LANDJOET DIKABAR- 
ARI NEW DELHI, BAH- 

. TOEL  PASOEKA 
#KAN TIONGKOK ITOE KINI 
(OEDJOEH BURMA DAN ME- 

KA AKAN DITAROEH DIBA- 
"7 PIMPINAN DJENDERAL 
VELL GOENA  DEFENSIE WA 

BUKMA, BERSAMA-SAMA- DE- 
“ENGAN . PASOEKAN INGGERIS, 
5 BIRMA DAN INDIA. 

HAL INI/BERDYADI SEGERA 
SESOEBAK-” WAVELL ME- 
NGGENDJOENGI - CHUNGKING 
BAROH-BAROE INI DAN INI- 
POEKX MENOENDJOEKKAN BE 

“TAPR PEKERDJAAN BERSAMA 
ITOB DILAKOEKAN DENGAN 
TJEPAT DAN BAGOES. 

FRONT BURMA MASIH SEPI. 
Rangoon, 2 Jan, (Reuter): 
(Terlambat). Menoeroet kala- 

ngan jang berkoeasa ketjoeali be. 
berapa kegiatan patroeli disektor 
Tenasserim, maka kegiatan militer 
dalam batas daerah Burma masih 
beroepa gerak-gerik penindjauan 
dan memperkokoh ikatan barisan. 

Ini moengkin akan tetap, begitoe 
selama gerak Djepang keselatan 

masih feroes atau masih tertahan, 
Diterangkan bahwa maksoed Dje- 
pang jang teroetama ialah Singa. 
poer. ' 
Rangoon soedah 4 hari tidak ada 

tanda bahaja oedara, tetapi pada 
tgl. 29 Dec. ada tanda bahaja di 

seboeali kota di Burma Selatan, 
ketika ada beberapa pesawat ter- 

ng nioes “ada dibeberapa dae-    
   

bang ad 

4 KAPAL TRANSPORT DJE- 

PANG TENGGELAM. 
Sydney, 2 Jan. (Reuter): 
Omroep Australia mengabarkan, 

bahwa ada 4 kapal transport Dje- 
pang ditenggelamkan di dekat pan 
tai Thai. 

MALAKA AKAN DIBELA 
MATI-MATIAN. 

Bantoecan sedang di djalan. 
Singapoer, 2 Jan, (Reu- 

ter): 

Opperbevelhebber baroe, djende- 
ral Pownall mengeloearkart mak- 
loemat: ,,Maksoednja ialah oentoek 
membela setiap djengkal tanah di 
Semenandjoeng Malaka. Kini ban- 
tcizan besar baroe didjalan”. 

Makloemat  itoe dikeloearkan 
cleh djenderal Pownall dari Kuala 
Lumpur dan dioemoemkan dalam 
soerat kabar di Kuala Lumpur 
»Malay Mail”: Tidak ada wakil- 
wakil soerat kabar di Singapoer 

jg. segera memoeat kabaran itoe. 

FRONT PERAK. 
Moelai ramai. 

Singapoer, 2 Jan. (Reu- 
ter) 

Makloemat tanggal 2 Jan, meng- 

front Perak, di front besar, maoe- 
poen dibeberapa bagian, tempat 
orang-orang Djepang melakoekan 
pendaratan dibawah Kocala. Lum- 
pur. Pertempoeran berdjalan te- 
roes. Dari Kuantan tjoema ada be- 
rita sedikit, Patroeli Inggeris me- 
nembaki perhoeboengan-perhceboe- 
ngan moesoeh. Pesawat-pesawat 
terbang Inggeris pada malam tgi. 
1—2 Jan. menjerang lapangan ter- 
bang jang didoedoeki moesoeh di 
Gong (Gedah). Bom bom djatoeh 
dari tempat jang tidak tinggi, dam 
meletoes-letoes di startbaan-start- 
baan dan ditengah-tengah pesawat 
pesawat moesoth, sehingga ada 2 
pesawat terbakar. 

Ada lain-lain kebakaran didae- 
rah sitoe ketika pesawat-pesawat 
itoe- meninggalkan tempat. Lain 
dari pada itoe lapangan terbang 
tadi masih ditembaki dengan sena- 
pan-senapan mesin. Pesawat-pesa- 

wat moesoeh menjerang sasaran- 
sasaran di poelau Singapoer pada 
malam tgl. 1—2 Jan. Ada keroesa- 
kan ketjil, tetapi tidak ada korban. 
(Lihat samboengan dipagina 3) 
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Adakah pakaian toea pada 
an? “'» 

Berikanlah kepada pandoe2 jang 
9 berkeljling moelai hari Minggoe, 4 

Januari 1942/ dan seteroesnja: diko 
ta Betawi. “ 
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P ADA tg. 2 Jan. djam 15.00 E.S.T. Manila djutoeh ke- 
“ tangan Djepang. Pangkalan laoet Cavite djoega di- 

tinggalkan, sesoedah segala apa jang bisa mengoentoeng- 
“kan moesoeh dibawa atau diroesak. Ada desas-desves, 
bahwa djenderal Mac Arthur loeka, tetapi tidak ada ke- 
tentoeannja, 

Pasoekam-pasoekan vilihan di Chungking menoedjoe ke 
Burma: Mereka akan dibawah pimpinan djenderai Wavell 
membela Burma. Front Burma masih sepi. 

Djenderat Pownall. mengeloearkan  makloemat dari 
Koeala Loempoer, bahwa Malaka akan dibela muti-matian. 
Keadaan di front Perak moelai, ramai lagi, Djepangpoen 
mengadakan — pendaratan-pendaratan didekat » Koeala 
Loempoer. Ada 4 kapal transport Djepang ditenggelam- 
kam dipantai Thai, 2 
Konon moengkin Duff Cooper diganti dengan pemimpin 

dari Australia. Djoega ada kabar, bahwa djenderal Wavell 
akan diangkat djadi pemimpin segala angkatan perang 
darat dan oedara di daerah peperangan Pacific, 

Bardia soedah didjatoehkan oleh tentera Inggeris. 1000 
serdadoe ,,As” ditawan. Sebagian besar dari pasoekan moe- 
soeh masih ada di sekeliling Jedabya. Malta pada tahoen 
baroe diserang 2 kali. Pesta-pesta dilakoekan diloebang 
perlindoengan, : 

Pasoekan-pasoekan Roeslan “merampas kembali. kote 
Malo-Yaroslavets. Pemerintah Polen dipindjami 100 djoe- 
ta roebel. 

Minister van Boeyen meletakkan djabatan, djabatannja 
dirangkap oleh minister Bolkenstem. 
Laboean Bilik (Sumatra Pimnoer)  dibombardeer oleh 

pesawat-pesawat lenong gitoega Amoerang di Celebes. 
Moesoehpoen menjerang o (Nieuw Guinea), sehingga 
ada 1 orang dewasa dan & anak mati. 
  

MAKLOEMAT PERANG. 3 
(Ditoetoep 2 Januari 1942 djam 14.00). pe 

Moesoeh tetap meneroeskan tjaranja menjerang, ja'ni mengadakan 
bombardement-bombardement ketjil soepaja terdjadi hoeroe-hara daa 
menjerang dengan mitralleur. 

Kemarin sore Laboean Bilik (Soematra Timoer), jang tidak mem- 
poenjai toedjoean militer sedikit djoeapoen, dibom dan ditembaki dengan 
mitrailleur oleh tiga kapal terbang Djepang. Jang demikian itoe terdjadi 
djoega atas Amoerang (Selebes), disitoe moesoeh mentjoba membakar 
goedang-goedang copra dengan djalan menembakinja. 

Serangan-serangan ini, cemoemnja sama sekali tidak atau hanja se- 
dikit sadja mendatangkan keroegian, sedang sepandjang pengetahoean 
kita tak ada orang jang mati atau loeka karena serangan-serangan itoe. 

Lain halnja denganvserangan atas Babo (Nieuw Guinea): disitoe jang 
Imetpadaanteeornngdewasa dan ddea orang anak, jang mendapat loe- 

ka parah, 2 orang dewasa dan 2 orang anak, dan jang mendapat loeka 
ringan sepoeloeh orang. Semoea mereka itoe ialah pendoedoek preman. 

Dibahagian Oetara kepoelauan kita, salah satoe kapal perang Amerika 
jang bekerdja bersama-sama dengan Koninklijke Marine dalam memper- 
tahankan daerah-daerah ini, diserang oleh kapal-kapal terbang moesoeh. 
Satoe kapal terbang Djepang ditembak djatoeh, satoe lagi mendapat 

keroesakan. Keroegian dikapal jang agak berarti oleh serangan ini tak 
ada. 

Dibahagian kepoelauan disitoe djoega, doea kapal terbang Amerika 
diserang oleh sedjoemlah kapal-kapal terbang moesoeh. Keroegian tak 
ada. 

KORBAN DISORONG.   

oemoemkan: Ada lagi kegiatan di 

Aneta mengabarkan, bahwa ba- njaknja korban di Sorong karena 
serangan “oedara moesoeh itoeada 3 mati dan 6 Ibska. 

Bardia soedah djatoeh. 
looo serdadoe moesoeh ditawan. 

BARDIA DJATOEH. PASOEKAN MOESOEH DISE- 
Cairo, 2 Jan. (Reuter): KELILING JEDABYA, 
DENGAN OPISIL DIKABAR- Londen, 2 Jan, (Reuter): 

KAN, BAHWA BARDIA SOEDAH Menoeroet kalangan militer di 
DIDOEHDOEKI TENTARA ING. | Londen maka Sebagian besar dari 
GERIS. 1000 SERDADOE MOE- | bala tentara moesoeh masih ada 
SOEH DITAWAN, disekeliling Jedabya, Pasoekan-pa- 

Sebeloem kota itoe djatoeh, ma- | soekan itoe ditembaki oleh artille- 

  

ka koresponden Reuter jang ada di | rie Inggeris. 
sana mengabarkan: PESTA HARI RAJA DILOEBANG 
Pasoekan-pasoekan Afrika Sela- PERLINDOENGAN. 

tan dengan disokong (oleh barisan 
tank Inggeris dan Nieuw Zeeland 
serta artillerie Inggeris dan Polen, 
pada Rebo malam mengadakan se- 
rangan dengan djitoe pada Bardia, 
jaitoe sesoedah diadakan persedia- 
an 2 djam lamanja jang djoega di 
ikoeti oleh angkatan laoet, 

Serdadpe-serdadoe sappeur dari 
Afsika Selatan menerdjang djalan 
jang penoeh disebari perioek api 

Malta, 1 Jan, (Reuter): 
Banjak pesta-pesta tahoen baroe 

dilakoekan dalam loebang perlin- 
doengan, Pada malam itoe ada tan 
da bahaja oedara 3 kali, sedang 
pada hari tahoen baroe ada 4 kali. 
Menoeroet makloemat ada sera- 
ngan oedara 2 kali, sehingga terbit 
beberapa keroesakan milik parti- 
koelir. , 

  

  ROESLAN MEMINDJAMI POo- 
LEN 100 DJOETA ROEBEL. 
Moskou, 2 Jan, (Reuter): 
Pemerintah Sovjet memindjami 

100 djoeta roebel kepada pemerin- 

tanah, barisan tank memboeka sa- 
toe bagian . dari poesatnja sektor 
dari defensie Bardid jang pan- 
djangnja 25 km. 

Barisan tank itoe menemboes 
madjoe dan mervesak stelling-stel- tah Polen. 
ling moesoeh dikanan dan kiri. MALA-YAROSLAVETS DI. 
Barisan infanteroce laloe menjoe- DOEDOEKI. 

Moskou, 2Jan. (Reuter): 
Makloemat malam hari: Pasoe- 

kan-pasoekan kita meneroeskan 
gerak madjoenja pada tgl, 2 Jan. 
dalam beberapa sektor, dan meng- 

tingkatan jang kedoea. Didoega ' gagalkan pertjobaih - pertjobaan 
barisati moesoth di Bardia itoe ti- | moesoeh oentoeck memperkoeat ika 
dak lebih dari 5000 orang. |. tan perangnja. Beberapa tempat di 

3 KAPAL SELAM ,,AS” | 'doedoeki kembali, terhitoeng djoe- 

soel. Segala operasi itoe berdjalan 
bagoes dan tepat dengan rentjana 
tempo. Sekarang barisan-barisan 
tank itoe dikoempoeikan lagi oen- 
toek mengadakan serangan pada       TENGGELAM. ga kota Mala-Yaroslavets. Pada 
Alexandria, 2 Jan, (Reu- | tgl. 31 Dec, ada 31 pesawat moe- 

ter): soeh ditembak djatoch (boekan 
Didekat Lybia ada 2 kapal selam | 12). Pada tgl, 1 Jan, ada 28 pes. 

Itali dan 1 kapal selam Djerman | wat moesoeh hantjoer, kita keka- 

ditenggelamkan. lahan 9 boeah, 

  

      

  

 



  

   
   

  

   

    

   

    

   

    

   
   

          

   

    

   

        

   
   

        

    

        

   

   

  

“ ERMOESJAWARATAN ne- 
2.0 geri-negeri demokrasi soe- 

selesai, baik di Washington, 
maoepoen di Moskou, ataupoen di 

'Chungking. Tinggal hanja orang 
“menoenggoe aksi sebagai hasil se- 
moea kata sepakat itoe.. 

| Hal itoe memang dinanti-nanti- 
kan orang dengan rasa tidak sa- 

“bar lagi. Disana-sini moelai tim- 

oel pertanjaan, bilakah moelai 

“p€hak Demokrasi bersikap offen- 
ief, tidak lagi defensief ? 
Gerak Djepang soedah djaoeh. 

Kesebelah Timoer soedah sampai 
'poelau Wake, kesebelah Barat-da- 

ja soedah sampai Ipoh, kesebelah 

' Selatan soedah sampai Davao, 

bahkan kemarinpoen iboe-kota 
| Filipina, Manilla, soedah djatoeh 

ketangannja, dan pelaboehan Ca- 

' vite ditinggalkan oleh tentera 

Amerika dan tentera Filipino. 

|. Pjatoehnja negeri Filipina rasa: 

- rasanja soedah bisa dihitoeng-hi- 

''toeng harinja, bahkan melihat 

bahwa tentera Djepang “soedah 

djaoeh lebih besar dari tentera Se- 

ksetoe jang ada di Filipina, se- 

“Soenggoehnja agak menta'adjoeb- 

':kan orang, bahwa hingga pada 

| hari ini tentera pertahanan Filipi- 

' na itoe beloem djoega menjerah 

“kalah. 3 

“ Balabantocan tidak bisa dida- 

tangkan dengan segera kesitoe, 

| “sehingga' boeat sekarang pehak 

' Sekoetoe “haroes mengichlaskan 

' doeloe djatoehnja Filipina, 

Setelah Filipina,........ Ba 

kemana lagi gerangan gerak ser- 

bocan Djepang? 
Itoe tidaklah bisa kita keta- 

hoei, tetapi, negeri jang rapat de- 

ngan Filipina ialah Indonesia. 

'Rasanja kalau misalnja besok 

Tanga a Filipina djatoch, Djez, 

pang titak menoenggoe doeloe 

“djatoehnjas Malaka,. melainkan 

— mbengkin bahwa tentera jang bisa 

' Siaber di Filipina itoe digerakkan 

“Jebih djaoeh lagi. 
Itoepoen djika tidak 

ol&h barisan ABCD.- 

Ada gelagatnja, bahwa sesoe- 

dihentikan 

  

  
dah Filipina itoe, 

jang akan mendjadi linie paling 

depan bagi menangkis nfbesoeh. 

Baik oentoek menerima poekoelan, 

maoepoen oentoek .memoekoel. 

Sekarang ini segala kata-sepa- 

kat soedah diperoleh. « 

Moengkin - bahwa 

rejitjana Sekoetoe, poekoelan ba- 

|lik jang pertama jang akan 'dila- 

koekan,” ialah poekoelan jang 

tidak kepalang tanggoeng, tetapi 

poekoelan jang benar-benar dapat 

' membikin patahnja aksi Djepang. 

Jang sekarang ini nampak moe- 

“lai diatoer ialah kekoeatan Sekoe- 

toe di Burma, 

Djenderal Wavell, jang soedah 

poela mendapat kata-sepakat di 

Chungking, rg#panja sedang me- 

ngatver tentera disitoe dengan 

tjara jang sebaik-baiknja, bahkan 

Pemerintahan Tionghoa menjoem- 

bang serdadoe-serdadoenja poela, 

boeat dipergoenakan melakoekan 

aksi jang hendak dilakoekan oleh 

Wavell itoe, 

Dengan ini njata, bahwa salah 

satoe djalan boeat memoekoel 

Djepang jang dianggap bisa mem- 

pengaroehi ialah poekoelan dari 

Tiongkok, 
: 

Kira-kira doea hari kemoedian 

dari petjahnja perang Pacific, 

pernah kita njatakan, bahwa pada 

sa'at ini negeri-negeri Sekoetoe 

beloem bisa mengharapkan ban- 

tocan Roeslan, melainkan sebaik- 

baiknja melakoekan poekoelan 

langsoeng kepada negeri Djepang 

: via Tiongkok. 

Djadi tidaklah heran, bahwa se- 

| karang ini roepanja tentera Ing- 

“geris jang dicombinasi dengan 

Tiongkok di Burma hendak mela- 

- koekan poekoelan, sebagai pemba- 

lasan, dan sangat moengkin. di- 

'-maksoedkan, soepaja terpoetoes 

- . hoeboengan kekoeatan-kekoeatan 

“Djepang, jang soedah bergerak 

djaoeh-djaoeh itoe, dengan indoek 

An ot TN f 

Tetapi orang hendaknja ingat 

poela - kepada Muang Thai, jang 

nampaknja sekarang ini beloem 

— “dipergoenakan lasjkar-lasjkarnja 

“ “soleh 'Djepang, jang haroes poela 

    

33 

16 

sa... 

| ditjoerigakan, karena moengkin 

ia diserahi menjerang Burma. 

| Dalam pada itoe, ada poela ke- 

moengkinan, Wahwa Indonesia 

akan didjadikan poesat aksi Se- 

koetoe, boeat membendoeng Dje- 

pang, soepaja tidak bergerak lebih 

djaoeh lagi, karena meskipoen ter- 

“Poetoes dengan ,,indoeknja”, ka-y 

lau ditempat:tempat jang soedah 

didoedoeki itoe ia menemoei per- 

sediaan tjoekoep, misalnja minjak 

dan makanan, maka" masih akan 
F 
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ROEMAH2 OBAT JANG BOEKA. 

Minggoe, 4& Jan. '42 

Bavosta, Rijswijk. 
Ban An, Senen, $ : 

Rathkamp & Co., Stad. 

Bavosta,: Matramanweg. 

Oranje Nassau, Javaweg. 

  

MAKLOEMAT PENGOEROES 

PPP 
Kepada semoea ang 
pama Padi 3 

- Pengoeroes Perhimpoenan Pela- 

djar2 Indonesia toelis: 

Berhoeboeng dengan adanja se 

karang Comit& ,,Penolong Korban 
Perang”, soeatoe organisatie bang 

sa Indonesia oentoek bangsa Indo 
nesia, maka wadjiblah bagi segala 
anggauta PPPI mendjadj anggauta 
Comite terseboet, serta selekas2- 
nja memberikan namanja oentoek 
ditjatat sebagai anggauta. 

Pengoeroes berharap poela soe 
paja anggauta2 menarik kawan2 
jang lain sebanjak moengkin .oen 
toek mendjadi anggauta “Comite 

,PEKOPE”. 
Adres Comite ialah: Kramat 145 

Djakarta, 
  

RAPAT: PEKOPE. 
Bagian Gang Kali- 

“arab 

Pada hari Minggoe, 4 Januari 

1942 depan ini gedoeng Boedi Dar 
ma, di Kaligot akan diadakan ra- 

pat “Comite Penolong Korban Pe- 

rang, moelai djam 9 pagi. 

Rapat jtoe akan dihadliri oleh 

salah seorang dari voorzitters Co 
mite terseboet, ja'ni tocan Abikoe 
sno Tjokrosoejoso. 

Barang siapa ingin menghadiri- 
nja, diharap berkirim soerat atau 
menemoej tocan Soemadi, di Gg. 
Diembatan Djeroek 14. 

  

“'TOEAN JAHJA -JACUB. 
Keloear dari Soe 

kam psk 
Tanggal 19 December 1941 t. 

Jahja Jacub, selesailah mendjala 
ni hoekoemannja jang sembilan 
boelan menoeroet vonnnis Land- 

raad Medan doeloe. 
Kita atoerkan selamat berdjoe 

ang “kembali, dalam lapangan 
doenia djoernalistiek. 

CP.RJ.M. 
Pengoerses menoelis: 

CPRJM masih teroes memboe- 

: ka pintoenja, bagi para dermawan 
: bisa teroes langsoeng mengirimkan 
amalnja gsena pendirian roemah 
jatim jang memang semendjak be 

: berapa lamanja C.P.R.J.M. beker- 

! 
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Gja dengan giatnja, poen soedah 
berhasil dapat membeli sebidang 
tanah goena pendirian roemah Ja- 
tim-Miskin, 

Dan oentoek mendjaga djangan 

sampai loempoeh oesaha CPRJM 
ditengah djalan menoedjoe mak- 
soed jg, soetji. Kirimkanlah bebe- 
rapa amal tocan kepada: CPRJM. 
Oude Tamarindelaan 181, Bat.-C., 

atau pada: Secretariaat C.P.R.J.M. 
p/a Abdullah. Kebon Katjang Gg. 
IV No. 17, Batavia C. 

  

MAKLOEMAT DARI P.B.B.I.C. 
Berhoeboeng dengan datangnja 

keadaan jg. amat soelit sekarang, 
dimana soeasana jang demikian 
ini menghendaki pada ketabahan2 
jang soenggoeh goena kemasalaha 
tan bersama.. 

sche Chauffeurs (P.B.B.I.C.) de- 

ngan djalan ini mempermakloem- 
kan demikian: : 
1. Pernjataan C.B. GASPI pada 
9 December 1941 (seprti jang telah 

wa Gaspi didalam keadaan seka- 
rang ini berdiri dibelakang Peme 

' rintah, oleh Pengoeroes besar B.I. 
C- diniatakan "persetoedjoean”. 
2. Kepada seloeroeh tjabang2 
Bond Indonesische Chauffeurs (B. 
IL.C.) soepaja memperhatikan dan 

menoeroet atas pernjataan dari 
GASPI itoe. . j 

3. Kewadjiban dari dan oentoek 
Chauffeurs jaitoe: "Vaubek” 
(Vrjwill g auto bestuurders 
Corps) haroes mendapat toendja- 

ngan. 

mempertahankan. dirinja. 

Itoelah sebahbnja, banjak an- 

djoeran, soepaja dipergoenakan 

politik ,,boemi  hangoes”, artinja 

mana-mana jang direboet moe- 

leboer doeloe sama sekali. 
Entah, betapa halnja - dengan 

Manilla. Hingga sa'at ini beloem- 

lah ada beritanja, apakah ia di- 

tidak. Sa 

8 
'A, Tj.       

- 

Pengoeroes besar Bond Indonesi 

tersiar dalam soerat2 kabar), bah 

lamalah “barisan-penjerboe itoe. 

soeh, hendaknja soedah hantjoer- . 

tinggalkan boelat-boelat ataukah | 

- 

DIENSTPLICHT MILITER. 
Atas nama  Legercommandant 

diberitahoekan jang berikoet: 
“Berita ini berkenaan dengan 

orang dienstplichtig dan reserve- 
plichtig pada bala-tentera (djadi 
boekan pada Marine), jang selama 
ini beloem lagi memanggoel sen- 
djata, karena kepada mereka itoe 
diberikan kebebasan jang diseboet 
kebebasan boeat: sementara oen- 

toek datang, 
Kebebasan boeat sementara itoe 

diberikan kepada mereka jang 
berhoeboeng dengan pentingnja 
peroesahaan tempatnja bekerdja, 

menoceroet doegaan, poen djoega 

sesoedah mobilisasi, akan mesti 
bekerdja teroes didalam peroesa- 
haan itoe. 

pang amat mempengaroehi per- 

oesahaan sipil. aj 
Djika dipihak jang satoe per- 

oesahaan-peroesahaan itoe makin 

bertambah pentingnja, maka di- 

pihak jang lain ta' dapat poela di- 

sangkal, "bahwa beberapa peroesa- 

haan makin soesoet, sehingga 

tidaklah patoet lagi orang-orang 

dienstplichtig dan reserveplichtig 

jang bekerdja didalamnja — sSe- 

orang reserve- dan dienstplichtig 

pada bala-tentera jang soedah se- 

moeanja ataupoen sebagian — 

mestinja tak dibebaskan lagi dari 

masih djoega dibebaskan daripada 

kewadjiban oentoek datang 

manggoel sendjata, “Wi 

Oleh sebab itoe Departement 
Peperangan — tentoe sadja de- 

ngan persetoedjoean pembesar- 

pembesar jang bersangkoetan 

— akan menjelidiki mana-malia 

kewadjiban. oentoek memanggoel. 

sendjata dan memanggil mereka 

itoe. : 

Penjelidikan ini, akan banjak 

memakan tempo. 

Pimpinan bala-tentera dalam 

pada itoe merasa boleh minta ban- 

tocan dari pemimpin-pemimpin 

peroesahaan, soepaja mereka itoe 

atas initiatief sendiri soeka me- 

njelidiki mana-mana Orang jang 

dienst- dan reserveplichtig jang 

tidak perloe lagi didalam peroesa- 

haannja. : 2 

Bantoean kepada pemimpin-pe- 

mimpin peroesahaan itoe dengan 

ini diminta. 1 

Nama-nama orang jang tidak 

perloe lagi itoe hendaklah seboleh 

bolehnja dimasoekkar pada X-de 

afdeeling Departement van Oorlog. 

Seboleh-bolehnja diseboetkan 

stamboeknummer atau jaarklasse 

INTERNEERING DITJABOET. 

Mohamad Sirin gelar Tan Alam 

jang oentoek kepentingan keterti 

ban dan keamanan oemoem diinter 

neer dikota Padang, dibolehkan 

kembali ketempat kediamannja- da 

hoeloe atau kenegeri toempah da. 

rahnja ataupoen ketempat jang la 

in. 

    

PEMBERIAN DARI 

SURINAME. . 

Ambulante Cantin- 

es. 
Wali Negeri menerima telegram 

darj Goebernoer Suriname, boenji- 

nja seperti berikoet: 

pendoedoek suriname, sangat 

memperhatikan peperangan di 

Hindia menjerah 10.000 roepiah 

oentoek pembeli ambulante cari- 

“tines. £ 
Wali Negeri membalas: 

banjak terima kasih kepada pen 

doedoek Suriname atas pemberi- 

an jang sangat kami hargai. 

KORBAN SERANGAN OEDARA 
DI SORONG. : 

Sekarang dapat dikabarkan de- 

ngan pasti, bahwa banjaknja kor 

ban serangan  oedara di. Sorong 

(Nieuw Guinea Oetara) ada tiga 
orang jang mati, dan enam orang 

loeka enteng. 1 : 
(Lihat berita tanggal 29 Decem- 

beril) - : 
  

PAKAIAN GOENA KOERBAN 
PERANG. Ex 

Pandoe2 berkeli- 
ling. 

Kita mendapat kabar, bahwa 

oleh perkoempoelan kepandoean di 

kota ini dari segala golongan akan 

diadakan pengoempoelan pakaian 

dari .roemah keroemah. Adapoen 

hasilnja nanti akan diberikan kepa 

da koerban peperangan. 

Pekerdjzan pengoempoelan itoe 

akan dimoelaj hari Minggoe besok, 

4 Januari 1942 dan seteroesnja. 

Berhoeboeng dengan itoe, maka 

komite ,,Penolong Koerban Pe- 

rang” dikota Betawi minta dengan 

sangat kepada para pendoedoek 

kaiannja jang soedah lama, agar 

soepaja bisa diberikan kepada kor 

ban. peperangan itoe.   
mi Ms in 2004 4 DAA 

PEMANDAN 

rintah tgl. 31 December 1941 
tjaboet hak t. B. Cheeppensook, 

oentoek mendjabat pekerdjaaan se 

bagai -kongsol djenderal Thaj di 

“negeri ini. 

Petjahnja perang dengan Dje- | 
“Iker dan tidak meninggalkan sanak 

saudara diroemah, jang bisa mem 

| pergoenakan radiotoesteb itoe, 

me- 
AAA 

soekalah kiranja menjerahkan pa |   
  

GAN 

KONGSOL DJENDERAL THAT 
    DISINI BERHENTI. 

Dengan -opisil dikabarkan dari 
Bogor, bahwa pada besloeit peme- 

di 

  

IZIN RADIO DAN BANTOEAN- 
NJA, ! 

Goena beberapa pendengar ra 

dio diadakan peratoeran, jang M- 

netapkan, 

memperhentikan perdjandjian de- 

ngan Nirom, dengan tidak oesah 

ditjaboet haknja oentoek mende- 

'Ingarkan. Mereka itoe ialah jang: 

bahwa mereka bisa 

a. dipanggil oleh dienst mili- 

b. menjingkir dan meninggal- 

kan radiotoestelnja, 

c. tidak bisa mempergoenakan 

radiotoestelnja, oleh karena goena 

sementara waktoe dipakai oleh pem 

besar militer. 
| Selama radiotoestel itoe tidak di 

pakai, maka izin itoe dizinkin »sia 

pende” (dilemahkan), sedang ban 

tocan kepada Nirom tidak ditarik. 

| MKeterangan lebih landjoet bisa 

“didapat dari post-, bij- dan hulp 

kantoor. 

OENDANG2 BAROE PENGANG- 

KOETAN KARET. 

« Direktoer Dept. Economische Za 

ken pada tanggal 31 December 41 

telah mengeloearkan besloeit, goe 

na mendjalankan verordening le- 

gercommandant jang 'hengenai la 

rangan oentoek mengeloearkan ka 

ret dari daerah2 dj kepoelauan ini, 

-iang ditoendjoekkan, jaitoe dari 

Djawa dan Madoera, Bandjarma- 

sin, residentie Palembang, Lam- 

pong, Bengkoelen, Soematera Ba- 

rat, Djzmbi, Tapanoeli. Djadi pe 

ngeloearan karet itoe dilarang, ka 

lau tidak disahkan 'izinnja oleh 

.Ned. Ind. Exportfonds” atau ,,0or 

logsrubberuitvoerbureau”. 

Oendang2 itoe berlakoenja moe 

Jai tanggal 1 Januari 1942, 
  

SIDANG VOLKSRAAD JANUARI 

Sidang volksraad pada permoe- 

laan tahoen akan diadakan pada 

tanggal 10 Januari depan, Adapoen 

: rkiaSse YP agendanja antaranja jalah penje 

orang jang bersangkoetan ip: - -lidikasi soerat2 . kepertjajaan tt. 

Kloppenburg dan Sybesma, anggau 

ta2 baroe, serta soempahnja djoe- 

ga, Poen djoega dibitjarakan per 

mintaan pendirian groepsgemeen 

schap Minahasa dan pengoeba- 

han gemeente Menado mendjadi 

stadsgemeente. 

  

KEROEGIAN KNILM DAN KLM. 

Ketika ada djatoe- 

han bom. 

Pada hari Kerst jang kedoea di 

Seberang telah dilakoekan penjera 

ngan oleh moesoeh, sampai memba 

wa keroesakan pada Knilm dan 

KLM dan di Medan pada hari Ming 

goe. Lebih landjoet Ind. Crt. me 

ngabarkan: Pesawat Knilm itoe 

dimaksoedkan oentoek mengang- 

koet pegawai LBD dari post loear. 

Ketika itoe soedah sampai ditem 

pat jang ditoedjoe dan ketika pe 

noempangnja ditoeroenkan, maka 

Jatanglah pemboeroe2 : moesoeh. 

Didalam pesawat itoe masih ada 

4 orang LBD, Tiga dari mereka 

itoe mati, sedang jang keempat loe 

ka, dan salah seorang mecanicitn 

masih mengisi benzine, Pesawat 

itoe kena sajapnja dan dengan le 

kas terbakar. Mecanonja lekas me 

'ontjat kedalam air dan bisa me 

nolong diri. 

Pesawat jang di Medan adalah 

salah satoe pesawat, jang tetap me 

ngadakan perhoeboengan ke Lyd- 

da. Ketika ada tembakan jtoe, ma 

ka penoempang2nja soedah aman 

meninggalkan tempat, demikian 

djoega pesawatnja. Tidak ada jg. 

mendapat loeka. Tetapi pesawat 

'toe kena dihidoengnja hingga ter 

bakar, 
Ind, Crt. lebih landjoet menam- 

bah, bahwa dari staf KLM dan 
Knilm tidak ada jang mati, sedang 

moreelnja tinggi dikalangan pega 

wainja. . 

  

KLACHTDELICT ,,HONG PO” 

BEBAS. 
Hari Sabtoe pagi ini klachtdelict 

Hong Po” telah diperiksa oleh ha 

kim, Jang ditoentoet ialah t. Liem 

Yap Tjwan, oleh karena ia pernah 

menoelis, bahwa ,,Sin Po” membeli 

kertas dari Djepang. 
Pemeriksaan itoe dilakoekan ti 

ga kali, Tetapi karena tidak njata 
salah dan berboekti, maka redac- 

teur Hong Po bebas. 

3 
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ALAM soerat kabar kita hari 

ini, di lembaran kedoea ka- 

tahoean dari Komite Penolong Kor 

perloekan koerang lebih toedjoeh 

lagi bagian lain-lainnja sehingga 
soedah teranglah bagaimana loeas 
nja pekerdjaan komite. 

Baiklah hal ini dikemoekakan 
dan d.tegaskan sekarang djoega, 

apa dan bagaimana akibatnja, Dja 
ngan kita maoe memeloek goe- 
noeng kalau tenaga kita tjoema se- 

Kalau 
sesoeai dengan tenaga dan alat 

jang tersedia, boekan sadja hasil 

pekerdjaan tidak memoeaskan, 

tetapi,nanti ada alasan lagi boeat 

mengatakan bahwa inlander tidak 

bisa membikin organisasi jang 

beres. 
Benar, berbagai pihak kekoea- 

saan dan pemimpin-pem.mpin dja- 

batan gouvernement atau gemeen- 

te sangat bergembira melihat oesa 

ha komits dan menjanggoepkan 

roepa-roepa bantoean, tetapi kira- 

nja lebih baik kalau woedjoed dan 

besar ketjilnja bantoean dari ber- 

bagai pihak itoe dipoetoeskan le- 

bih doeloe dengan tegas. Pengoem- 

poelan ocang boeat berbagai oesa- 
ha perang jang diketoeai oleh toe- 

an Jonkman, voorzitter dari Volks 

raad, kabarnja memberi sokongan 

jang boleh djoega boeat ,,Geallieer 

tidak meloepakan oesaha komite. 

mite sebaiknja haroes menegaskan 

lainnja. 

-Kesanggoepan ini itoe soedah 

banjak dioetjapkan, tetapi kita" 

toch beloem mengetahosei dengan 

tegas dan njata sampai berapa 

djaoeh kesanggoepan-kesanggoe- 

pan terseboet bisa diwoedjoedkan 

zonder mengganggoe rantjangan 

bekerdja jang bermoela. Soedah 

doea atau tiga hari misalnja kita 

melihat beberapa orang njonja jg. 

doedoek dalam komite moendar 

mandir dalam autolette jang ber- 

warna aboe-aboe toea dari gemeen- 

te. Ada. jang menanja, apa sebab- 

nja tidak disediakan mobiel biasa 

jang lebih tjotjok boeat digoena- 

kan oentoek keperloean njonja- 

njonja terseboet? Kelihatannja 

perkara ketjil, tetapi njata gam- 

pang mengganggoe perasaan, tet- 

oetama sekali karena orang me- 

ngetahoei bahwa gemeente bisa 

menjediakan mobiel lain seperti 

jang disediakan oentoek Covim mi- 

salnja, 

Begitoe djoega tentang dapoer 

boeat masak oentoek oemoem Soe- 

dah terbt beberapa salah paham 

atau kekeliroean jang tidak akan 

terdjadi kalau lebih doeloe soedah 

ditegaskan satoe dan lainnja. Ko- 
  

BANTOEAN KEPADA ROODE 

KRUIS. 

Centraal Comite Ned. Ind. Roo- 

de Kruis pada achir tahoen 1941 

telah menerima bantoean oeang se 

banjak- f 47.90 darj salah satoe 

perkoempoelan sepak bola dikala- 

ngan pasoekan. 

  

DAERAH TJIKARANG BOE- 

TOEH PRIESTERRAAD. 

Oleh Boepati Meester Cornelis te 

lah diperintahkan soepaja Priester 

raad dj Meester Cornelis sedikitnja 

tiap tiap seboelan sekali dapat ber 

sidang di daerah “Tjikarang oen- 

toek menggampangkan dan meri- 

nganken pendoedoek didaerah ter 

seboet jang boetoeh dengan penga 

dilan Raad Agama, perintah mana 

telah. moelai dilakoekan pada sebe 

loem boelan Ramdhan jang laloe 

bertempat dj. 'Kewedanan Tjika- 

rang. : 
'Kini dapat diberitakan agaknja, 

di daerah Tiikarang itoe boetoeh 

mempoenjai Priesterraad tersendi 

xi, sebab daerah itoe boekan sedi 

kit djoemlah pendoedoeknja jang 

tersiar sarigat berdjaoehan dari pa 

da kota istimewa oentoek datang 

tce Meester Cornelis. Apa poela dji 

ta” mengingat letaknja daerah 

Tamboen dengan Meester Cornelis 

Ajika dibandingkan dengan Tam- 

hoen — Tjikarang. : 

Satoe hal jang memboektikan be   ratnja anggauta Priesterraad jang 

riboe doea ratoes orang. Beloem : 

Perasaan Rakjat. 
“II (Penoetoep). 

  

mite Penolong Korban Perang an. 

NN Na Mopat sokncan pemberi | tara.lain soedah dapat samboetan 

gemb'ra karena beberapa golongan 

ben Perang. Boeat pekerdjaan B. ingin bekerdja menoeroet rantja- 

H.B.O, atau Pkisagan Naah Mena nga Aa tidak selajua " 
“dalam ketjelakaan sadja soedah di ' bagai embel-embel lain organisasi 

jang pimpinannja dipegang oleh 

njonja-njonja Belanda atau isteri- 

: isteri prijaji besar, Kita boleh men 

| 

tjela atau memoedji, tetapi jang 

soedah njata ialah bahwa kegembi 

| raan akan lenjap atau koerang ka- 

lau jang memimpin segala sesoea- 

soepaja kita bisa mengira-ngira | toe selaloe sadja njonja-njonja 

' Europa. 
Dalam soal sajoer asem dan 

| sambal tempe rasanja kaoem iboe 

kedar tjoekoep boeat mentjari se- | 

'Soeap nasi dan selembar pakaian. : 
rentjana pekerdjaan tidak j —. AA 

' gitoelah pikiran dan perasaan pu- 

kita lebih paham dari pada njonja- 

njonja Europa, meskipoen haroes 

dimasak boeat riboean orang. Be- 

bi'ek bangsa kita, jang maoe atau 

' tidak, baik diperhatikan. Kalau ki 

de Cantine” sehingga boleh d:ha- | 

rap jang fonds terseboet djoega 

Menoeroet keterangan hal ini me- | 

mang sedang dalam pembitjaraan. | 

Djoega gemeente sendiri sesoe- ! 

dah bermoefakat dengan pihak ko- | 
, yeman 

segala apa jang moengkin dan bi- | 

sa diharap, ketjoeali bantoean jang. : 

beroepa barang, djoega sokongan | 

ocang jang beroepa subsidie atau 

| poela 

ta ingin membesarkan kegembira- 

an rakjat dan maoe menggoenakan 

tenaga publiek sebanjak-banjak- 

nja, perloelah anggota-anggota kos 

m'te mempoenjai kedoedoekan jg. 

lebih berpengaroeh dan lebih loeas 

kekoeasaannja. 

Kabarnja beberapa orang njonja 

Belanda jang diwadjibkan memim- 

pin dapoer gemeente memerloekan 

bantoean sekian banjak dari ka- 

oem ibse bangsa kita. 
Semoea pengharapan « akan 

mendapat bantoean dengan gem- 

| bira akan sia-sia belaka selama 

dalam soal dapoer tidak ditarik 

beberapa poeteri bangsa 

kita sebagai pemimpin jang ber- 

koeasa loeas. 
Kita sendiri djoega agak me- 

njesal haroes. 'mengemoekakan 

semoea ini pada waktoe keadaan 

soedah genting, akan tetapi se- 

mata-mata boeat kepentingan oe- 

moem haroeslah semoea itoe di- 

katakan. Sebab barisan rakjat pe- 

tidak bisa koeat selama 

matiam-matjam perkara ketjil 

masih bisa menahan kegembiraan 

boeat memberikan bantoeannja. 

Sesoenggoehnja dilihat dengan 

pikiran jang loeas semoea itoe 

memang perkara ketiil jang tidak 

perloe mendjengkelkan orang. 

Akan tetapi apa jang maoe dikata- 

kan, besar atau ketjil, rakjat kita 

mengetahosi atau mendengar se- 

galanja itoe, Betapa baiknja ka- 

lau sekarang misalnja ada bebera- 

pa njonja (atau toean-toean) Be- 

landa jang dengan sesoekanja 

sendiri menawarkan tenaganja 

boeat toeroet bekerdia dalam ko- 

mite Penolong Korban Perang. 

Ini djoega perkara ketjil, tetapi 

akan dihargai oleh publiek kita 

karena memperlihatkan praktijk- 

nja sembojan senasib dan sepe- 

nanggoengan. 5 

Toelisan ini akan mendjadi ter- 

laloe pandjang kalau kita djelas- 

kan lagi apa jang kiranja bisa 

mempengarothi perasaan rakjat 

hingga kegembiraan bertambah. 

Dengan pendek sadja publiek atau 

rakjat bangsa kita akan melihat 

dan toeroet merasainja kalau ko- 

mite ,,Penolong Korban Perang” 

tidak dipandang sebagai badan 

jang sekedar perloe boeat tambah   ' boetoeh, tetapi jang terang men- 

“dapat bantoean dana kekoeasaan 

“jang loeas. $ 

berkedoedoekan di Meester Corne 

lis bersidang di Tjikarang, karena 

| ternjata pada hari Minggoe jang 

laloe di Kewedanan Tjikarangste- 

lah berkoempoel orang2 jang per 

loe meminta pengadilan Raad Aga 

ma, dan kedatangan mereka: itod 

tentoenja atas panggilan: pihak be 

stuur, tetapi soenggoeh kasihan 

orang orang itoe kepaksa poelang 

ke masing2 doesoennja dengen ke 

tjewa karena anggauta Priester- 

raad dari Meester Cornelis tak da 

tang, chabar poen tidak. 

Sedang mereka jang datang itoe, 

antaranja ada jang datang dari on 

derdistrict Tjabangboengin jang be 

gitoe djaoeh tempatnja. (Br.) 
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    Kami sedang ber paja 
: rapat GAPI-pIeno da 
Ba 

        

  

  

  

   
     

    

    Sekretariaat GAPI. 
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assalam 
Sekretariaat GAPI 

| Soekardjo Wiriopranoto 
Sena, Mohd. Sjah. 

  

Tan jang hargania ra 
idjocal lebih dari 221, ct.. 

-“blik melk jang harganja tak | 
bih dari 19 cents, tetapi te 

cal Pr lebih 

demikian rasa- 
kan keterangan | 

2 bemterarba di Beatunesi | 

mie. Kebon Sirih 6. telefoon 
. 826. Oleh hari2 liboeran | 

ini beruang Ne oen 

'A | wartakan seperti berikoet: — 

"3 pekerdjaan dari berbagai-bagai 

K3 dari GAPI dan Pt h 

koesno Tjokrosoejoso meletak | 

kan djabetannja sebagai pemban- 

entang soal inj kamj bersedia | 
lemberi. keterangan lengkap, baik 
pada GAPI maoepoen. aa 

Dalam sa'at jang kenting in ma | 
ka kita semoea sebaik baiknja 
mempertegoehkan kepertjajaan an 

dan kepertjajazn ini se| 

e Dania ditilik (kontro- t 

6  Mritjan 4: 

  
1 B aga ME- 

  

wa. £ ta. Tema Basi Dienst Ke- 
| sehatan Gemeente minta kita 

'Berhoeboeng dengan repotnja 

dokter, maka waktoenja penjoen- 
Itikan di 

ri Mardi-Waloejo sedikit diro- | 

      

| bah, 
2 Potikliniek-poliklinielk dari 

Gemeente: 
a, Java Banketrast: tiap hari be-- 

ag 

    

kerdja dari djam 2 pagi sam- 

pai djam 1 siang. 
b. Djating y hari disi 

   
1 p 

djam 30. sampai djam. 10 

n -potikliniek Mar- 
di. Waloejo: 

la. Reegang: tiap hari Senen dan 
Kemis dari djam 10 djam 11 

. Siang, dan tiap hari Rebo dan 
hari Djoem'at dari diam sete- 
ngah lima sampai djam sete- 
ngah toedjoe, 
Randoesari: pada hari Selasa: 
-dari djam 10 sampai djam 11 
pagi dan tiap hari Djoem'at 

- djoega dari djam 10 sampai 
djam 10 sampai djam 11 pagi. 
Peterongan: tiap hari Rebo 
dan Saptoe: dari djam 10 sam- 
pai djam 11 pagi. : 

3. Polikliniek Tan 
Gang Gambiran No. 84—8 
a. Tiap hari bekerdja (ketjoeali 

Saptoe) dari djam 4 sampai 
- djam 5 sore.” 

b. Tiap hari Senen dan Kemis 
— dari djam 10 sampai 11-pagi. 

le. Tiap hari Selasa dan hari 

-ea 

    

pai djam 12 siang. 
|d, Tiap hari Rebo dan hari Sap- 

toe: dari djam 10 sampai djam 
12 siang, 

4. Polikliniek P.P.K.R.I. di Ka 
rangtoeri: 
Tiap tiap hari bekerdja. ketjoea 

LH hari Saptoe dari djam 5 sampai 

djam 6 sore, 
| 5, Polikliniek Panti Hoesodo,   

Tiap hari bekerdja dari djam 5 

| sampai djam 6 sore. (M.H.). 
  

PEMBENARAN TENTANG 
DUURTEBIJSLAG BOEAT DAG- 
DAN UURLOONERS PADA 

—— DIENST S.S, 

dbestuur Persatoean Pegawai 
dan Tram menoelis: 

ernah disiarkan oleh persbu- 
reau Antara, bagaimana gandjil- 
nja'atoeran pemberian duurtebij- | 

  
“djabatan S.S., jang dibedakan sa- 

ngat dengan 'boeroeh jang sesa- 
ma kedoedoekannja dilain-lain 
diensten Negeri. Ternjatalah me- 
noeroet atoeran tadi, bahwa pem- 
berian duurtebijslag kepada dag- 
Jan uurlooners di S.S. baroe moe- 

| lai pada 21 October 1941, sedang- 

| kan kepada lain-lain diensten Ne- 

geri cempama Post, Landsdruk- 

kerij dsb.-nja golongan boeroeh 

ini soedah diberikan duurtebij- 

slagsitoe moelai 1 September 1941. 

Djadi ditimbang dengan kawan- 

kawannja sesama dilain-lain dien- 

'sten Negeri siboeroeh S.S. roegi 

tambahan oepah boeat k.l. 50 ha- 

ri, hal mana sangat gandjil ada- 

nja, 

-Dengan gembira sekarang da- 

oatlah “dikabarkan, bahwa oleh 

Pembesar S.S. hal ini telah diper- 

hatikan, dan atoeran diurtebij- 

Islag SS. termoeat dalam circu- 

“Jaire personeel no. 16/41 telah di- 

| benarkan. Tegasnja: tanggal 21 

| October dalam circulaire tadi te- 

lah dirobah (dibenarkan) mendja- 

Ida 1 September 1941. Djadi seka- 

rang terhadap permoelaan pembe- 

rian duurtebijslag boeat segala, 

boeroeh rendahan dari Lands- 

diensten ta” ada perbedaan lagi. 

KF Perhatian dienstleiding S.S, ter 

5 mma sa ini pa kita bagian 

  

oedara di Rangoon. 

'bahwa sesoedah agak mengaso, ma 
'ka pesawat-pesawat terbang Dje- 

Isawat-pesawat R.A.F. dan d kedjar 
“kedjar sampai dalam masoek nege- 

Pe enaaanla. , 

Djoem'at: darf djam 11 sam- | 

slag boeat siboeroeh rendah pada | 

pang — tidak bisa menjerang dari 
oedara, sedjak serangan-serangan | 

Radio Rangoon mengoemoemkan 

pang mentjoba melangkah batas 
Burma, tetapi laloe dioesir oleh pe- 

ri Thai. 

SERANGAN OEDARA SIANG 
HARI. 

Singayo er, 2 Jan, (Reu- 
ter): 

Singapoer pada pagi tg. 2 Jan. 
boeat pertama kalinja mengalami 
pertjobaan pesawat-pesawat Dje- 
,pang jang hendak menjerang pada 
siang hari. Segera sesoedah ter- 
dengar tanda bahaja oedara, 
maka pesawat-pesawat pemboe- 
roe kita laloe naik keoedara me- 
nemoei moesoeh. Dari djaoeh ter- 

aa., tetapi tidak di Singapoer sen- 
diri. Roepa-roepanja moesoeh itoe 
teroesir kembali, ataupoen ketika 
dilihat betapa koeat pembelaan 
kita laloe me-oeroengkan sera- 
ngannja. 

| DUFF COOPER PJOEGA AKAN 
DIGANTI? 

ter): 
Menoeroet koresponden di Lon- 

en dari ,,/New York Herald Tri- 
bune” para pengawas-awas kini 
sedang beroending moengk'n oen- 
toek memanggil kembali Duff 
Sooper dengan segera dari Singa- | 
voer. Ia akan diganti oleh seorang 
Australia, 
Dan dikatakan, bahwa moeng- 

kin kabinet perang AustraYa di 
Sanberra akan memimpin pepera- 
ngan Pacific, 

DJEPANG BELOEM MENEM- 
BOES GARIS PERAK. 

Londen, 2 Jan, (Reuter): 
Kalangan jang berkoecasa me- 

nerangkan, bahwa pada hari ini 

beloem ada ketentoean tentang 
pengakoean pihak Djepang, bah- 
ya mereka soedah menembotes ga- 

"is 1 pem onani di front Perak dan 
C : Selangor,     
Der omki, WAVELL. 

Akan mem'mpin sevala ang 

katan perang Pacific? 
Canberra, 2 Jan. (Reu- 

ter): 
Dengan diam-diam Curtin mem- 

benarkan adanja berita, bahwa 
nihak Sekoetoe sedang menimbang 
nimbang oentoek mengangkat 
dienderal Wavell djadi pemimpin 
segala angkatan darat dan laoet 
di Pacific. Ia menerangkan, bah- 
wa Australia setoedjoe dengan 
adanja rantjangan persetoedjoean 

itoe, tetapi moengkin djoega ada 
peroebahan-peroebahannja. 

Lebih landjoet dikabarkan dari 
Bombay, bahwa berita dari Can- 
berra tentang angkatan dienderal 
Wavell djadi opperbevelhebber 
angkatan perang Pacific itoe 
tidak disangkal dan djoega tidak 
Aibenarkan. 
negeri sekarang ini beloem soeka 
mengeloearkan keterangan. 

TANDA BAHAJA DI DARWIN. 
Sydney, 2 Jan, (Reuter): 
Sedjak petjahnja perang ter- 

dengar tanda bahaja jang kedoea 
di Darwin, pada pagi-pagi tg. 2 
Jan., lamanja 2 djam, tetapi tidak 
ada pesawat moesoeh moentjoel. 

PERKELAHIAN HEBAT. 
Di Pn Hunan., 

Chungking, 2 Jan. (Reu- 

terj: 3 
Makloemat Tiongkok merigoe-” 

moemkan: Pada tanggal 1 Jan. 
terdiadi peperangan hebat dengan 
pasoekan-pasoekan Djepang : di- 
sepandjang soengai Yu Yang kira 
kira 50 km dari Changsa. Pihak 
Diepang berkali-kali hendak me- 
nieberangi soengai itoe, dengan 
berlindoeng tembakan artillerie 
jang hebat, tetapi niatan mereka 
itoe selaloe gagal. 

Di Changsa pada tg 31 Dec. 
dan 1 Jan., terdengar tanda ba- 
haia oedara. 

Pada tg. 31 Dec., 
pasoekan Tiongkok menjerang de- 
ngan hebat pada samping barisan 
Djepang di Kin Cheng. Djepang 
'kekalahan kira-kira 160 orang, 
antaranja 250 serdadoe berkoeda. 

Pasoekan-pasoekan T'ongkok di 
Yo Chow dan lain-lain tempat de- 
kat batas Hunan bersama-sama 
melakoekan serangan dibelakang 
barisan Djepang disepandjang 
djalan kereta api Canton—Han-   LL   

"12 Jan. menjeboet, bahwa pepera- 
ngan di Hunan itoe sekarang | 

. I-mentjapai poentjaknja. Pasoekan- 
): | pasoekan Tiongkok membela de- 

- ngan gagah beraninja atas sera- 
j "ingan-serangan Djepang digaris- 

“Washington, menjeboet tentang 

.pasoekan Kmerika dan Pilipina 

| Manila masih mengadakan per- 

ngit.” Dari lian-lain daerah tidak 

dengar boenji letoesan ' meriam | 

“New York, 2 Jan. (en 

| soengai Milo 

'djoega sedjoem'ah banjak doescer 

Pembesar-pembesar: 

pasoekan-.. 

  

  

hungking, 2 Jan. (Reu- 

“ Makloemat Tiongkok tanggal | 

garis defensie Changsa jang pa- 
ling loear, : 

PERTAHANAN PILIPINA, 
Kabar Reuter belakang dari 

Ma departement pepera- 
jang ditoetoep pada djam 

221 D0 G.M.T.,. bahwa pasoekan- 

disebelah oetara dan barat-laoet 

lawanan jang hebat terhadap se-. 
rangan-serangan Djepang. 
' Serangan-serangan Djepang ,,di 
TaKoekan dengan bertambah se- 

ada kabar. . 

. SERANGAN- SERANGAN 
TIONGKOK. 

Didekat Changsa. 
1 Jan. Chun gk Ig, 

(Reuter): 
Sekarang ini terdjadi pepera- 

ngan besar disebelah t'moer lacet 
Changsa, Kabarnja pasoekan-pa- 
soekan Tiongkck mengadakan ge- 
rak-gerik' cendekati pasoekan be- 
sar- Djepang. Dalam pada itoe ba- 

risan koeda Djepang dan barisan: 
barisan jang berpakaian peremar 

jang soedah mentjapai soenga' 

Lio sebagian besar dibinasakan 

asoekan - passekan Tiongkol 

menjerang dibelakang linie Dje- 

pang dan mendoedoeki kembali : 

.tempat strategsch pada pinggi 
sebelah oetara da" 

| doesoen. Garis-garis perhoeboe: 
ngan Djepang terantjam bahaji: 

sekali. 
Djoega dikabarkan adanja per: 

tempoeran di sebelah selatan djz 

Ian kereta api Hanchow—-Ningpo 

dan sebelah barat-laoet Nanchang 

PEDATO SIR SHENTON 
THOMAS. 

Singapoer, 2 Jan, (Reu 

ter): k 

Saja merasa bahwa tahoen in 

tahoen kemenangan,” demikianla' 

kata sir Shenton Thomas dalan 

| pedatonja menjamboet tahoen ba 

roe dideen, radio tertoedjoe rak. 

si laya. Ia memberi horma' 

kepa a “mereka jang ia djoempa 
dalam toerneenja jang kemoediar 

sekali dari Singapoer ke medan ps 

rang dan mereka jang tidak me 

ngenal pajah mendjalankan kewa 

djiban mereka. 
Goebernoer itoe mengakoei, bah- 

wa ,.terlaloe menjoesahkan hati 

bahwa banjak-banjak orang me- 

ninggalkan pekerdjaannja. Tetap. 

keinginan dari pendoedoek oentoe! 
meninggalkan pekerdjaan itoe Ia 

loe berkoerang, Achirnja Sir Sher 

ton mendesak kepada tiap-tiar 
orang oentoek tinggal tenang, se 

tia, berani tetap pada pekerdjaan 

nja sampai saat jang terachir. 

   

& Manifest sultan Selangor 

Sultan Selangor mengeloearkar 
man fest kepada rakjatnja.. Dite 

rangkan, bahwa rakjat haroes me- 

milih pihak demokrasi dan haroe: 

giat memberi. pertolongan goen 

kemerdekaan Malaya. Manifest itoe 

menambah keterangan, bahwa ka- 

lau Djerman dan sekoetoenja me- 

ngoeasai doenia ini, maka pendoe- 
doek akan hidoep sebagai boedak 
belian. 

KEADAAN PERANG. 
Singapoer, 2 Jan, (Reu- 

ter): 
Gilber Mant mengatakan: Tak- 

tiek Inggeris soedah mengetahoei 
vesaha-oesaha Djepang dalam pe- 
perangan. Sekarang imi tidak 

. rpengkin mengoemoemkan dimanr 
letaknja linie Inggeris. tetapi kete 
rangan opisil mengatakan tentang 
,peperangan baroe” di front besar 
saoonyen di temnat-terrnat pen: 

daratan Djepang. Terboek'i pasoe 
kanpasoekan kita tidak en ana 
sleh moesveh. : 
  

Kobr Yr Terte ro) 
  

AAMBKA — SAWAH SKS. 
»The Sea Wolf”, 

HALNG | BEN 
»The Lion Has Wings”, 

HALIA -- MANGGA SEKAP 
»Zamboanga” 

TEMA ORION - ALODOh 
sLillian Russell”, 

IUBEN — —  PANTINRAN 

JAPAI DIPOENTJARNIA. h      
   
   Dengan beslitnja tanggal 31 2 

cember 1941 - Legercommandant ' 

soedah menetapkan verordening 

jang berikoet 'ini: si 

"agalu 

Jang dimaksoed dengan ,,karet” 

dalam verorden ng ini, dan dengan 
mengingat ketentoean jang terse- 

boet dalam pasal 2 verordening ini 

djoega ,,mengeloearkan”, ialah apa 
jang dimaksoed dengan perkata- 
an-perkekataan itoe didalam ,,Rub 

berrestrictie - ordonnant e - 1939” 

(Staatsblad 1938 No. 666 jo. 1940 

No. 131 dan No, 421)-dan didalam 
Regeeringsverordening tgl. 4 Sep- 
tember 1939 (Staatsblad No, 459) 

jang ditetapkan oentoek mendjalan 

kan ordonnantie itoe.   
$ Pasal 2. 

1. Dengan menjingk rkan seka- 
lian ketentoean jang moengkin ber 
tentangan dengan ini, maka dila- 
rang mengeloearkan seka'ian ma- 

jam karet darj bagian-bagian Hin 
dia Belanda, jang akan ditentoekan | 
lebih landjoet oleh Directeur van '! 
.Hiconomische Zaken, ketjoeali ka- | 
lau pengeloecaran itoe d oeroes oleh 

atau atas nama stichting ,,Hct Ne- 

derlandsch-Indisch-Export Fonds” 
jang didirikan pada 18 December 
1941, ataupoen o'eh atau atis na- 
ma st'chting ,Ocrlogsrubber-vit- 
voerbureau” jang didirikan pada 

30 December 1941. 
2,. Larangan jang ditentoekan 

dalam ajat jang diatas ini tdak 
berlakoe atas kiriman monster ka- 
ret dengan post atau dengan mesin 

terbang, asal banjaknja tidak le- 
bih dari 5 kg boeat tiap-tiap mon- - 

ster, 

Pasal 3. 
I. Melanggar larangan jang 

terseboet dalam pasal 2 itoe dihce- 
koem dengan hoekoeman koeroe- 
ngan se'ama-lamanja satoe tahoen 
atau denda sebanjak-banjaknja se- 
poeloeh riboe roepiah. 

2. Karet jang mendjadi sebab Pa 
e
a
 

a
a
 

a
n
a
 

Naa mengeloearkan Karet A 
La can RAN 

perboecatan jang boleh .dihoekogng! 

ini dibeslag dan kalau soedah dite-” 
tapkan vonuis jang mendjatoehkan | 
hcekoeman, karet jang dibeslag ' 

itoe boleh dir ampas negeri. 2 

3, Perboeatan jang ditentoekan 

dalam ajat 1 sebagai perboeatan 
jang 'boleh dihoekoem dipandang 

sebagai-kedjahatan. 

Pasal 4. 
Terhadap pengeloearan karet ' 

jang dimaksoed dalam pasal 2, ma 
ka ketentoean pasal 42 dari 

Rubberrestrictie - ordonnatie 1939 
(Staatsblad 1939 No: 666 jo. 1940 

No. 131 dan No. 421),  berlakoe 

djoega atasnja seberapa perloenja. 

Pasal 5. Tt 

i. Verordening ini  Perlakoe 
moelai tanggal 1 Januari 1942. 

2. Dia akan dioemoemkan de- 

ngan memasoekkannja dalam Ja- 

vasche Courant. : 

Oentoek mendjalankan verorde- 
ning Legereor mmangant, jang ter-' 

seboet diatas ini, maka dengan be- 

slt Directeur Economische Zaken 

tanggal 31 December 1941 soedah 

ditentoekan Pn bagian. Hindia 

Belanda jang terseboet dibawah 

ini, jang aa mengeloearkan 

karet itoe dari sana, ketjoeali ka- 

lau mengeloearkan ito dioeroes 

oleh atau atas nama stichting 

Het Nederlandsch-Indiseh Export 

Fonds” ataupoen oleh atau. atas 
nama stichting ,/Oorlogsrubberuit- 
voerbureau” : 

a. Djawa dan Madoera, 

b. Iboe negeri keres.denan Ban- 

diarmasin 
Xeresidenan Palembang. 
Keresidenan Lampoeng 

Keresidenan Bengkoelse, 
Keresidenan Soematera Ba. 

rat. 
Keresidegan Djambi, 

. Keresidenan Tapanoeli. 2 

Beslit ini mselai berlakoe sam4. 

sama dengan verordening IL. e 

commandant itoe, Ma Pan 1 Ja- 

nuari 1942 
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VLIEGERSKRUIS GOENA 
JOURNALIST. 

Pada warta jang mengenai pem 

berian vliegerkruis kepada reserve 

luitenant K. Akkerman, maka Loc. 

mengabarkan lebih landjoet, bah- 

wa toean tsb. dalam peremannja ia 

lah redacteur pada s.k. ,,Deli Crt.” 

ANGIN POEJOEH DI SAMPANG, 
Dikabarkan dari Sampang (Ma 

doera), bahwa sedjoemlah 30 boe 
ah roemah telah roesak, sedang ba 
njak pohon jang toembang. Salah 
satoe dari pohon pohon itoe men 
'djato€hi atas roemah dari pada 
mantri politie jang oentoengnja 
masih bisa menolong diri. . 
Keroesakan matericel boleh di 

katakan banjsk. Ada seorang jg. 

nati, sedang seorang lagi loeka. 

NGOBROL TENTANG VIJFDE 

KOLONE. 
Njonja ditoentoet. 

Pada tanggal 12 Januari depan 
»leh hakim polisi di Semarang se 
»rang njonja Belanda akan ditoen 

toet, oleh karena ja dalam sidang 
Covim di Pekalongan 8 December 
iang laloe telah menjiarkan kebar, 
bahwa diatas watertoren (menara 
air simpanan waterleiding) ada 
anggauta2 vijfde kolonne jang 
nembongkar, jang bermaksoek 
:kan membik'n sabotage dan mera 

tioenj air itoe, demikianlah toelis 
sboc,e 

Ia akan dihadapkan depan ha- 
sim, oleh karena dengarj perboea- 
annia demikian itoe, ja membikin 

kegadoehan dikalangan pendoe- 
'oek, sedang ia tahoe, hahwa ke 

“jadian itoe sama sekail boekan be 
aer, dan isapan djempol sadja. 

Oentoeck didengar sebagai saksi 
lioendang, nanti doea orang njonja 
tari Pekalongan. 

EVACUATIE. 

Seperti diketahoei, djikalau di- 
djalankan evacuatie jang di- 
wadjibkan uur akan me 
1goeroes anak-anak, siapa poenja 
orang tidak halsh moni'nokir 
Anak2 itoe akan dibawa ke Mal- 

mo (Selebes) dibawah pimpinan jg 
450oleh dipertjaja din disana mere- 
ta ditempatkan dalam gedong 
Jari kindervcantie kolonie. 
Anak-anak jang pergi ke itoe 

yacantie kolonie, moesti bawa: 
3 stel pakaian dalam, 3 stel pa- 

jang hangat, 1 pasang klom ka-       kow. 

ye 

»Adventhres of Red Ryder”, doek, 1 & 2 slimoet, 1 4 2 saroeng 

  

kaian loear, 2 stel pakaian malam | 

bantal, 1 sisir, 41 Keata, saboen, 

tandpasta ,djas hoedjan, sendok 

dan garpoe, “1 piring. emaille, 1 

kasoer. 
Pakaian dan handoek  enz.. 

moesti dipakaikan tjap jang te- 

rang. Barang-barang jang ber- 

harga tidak boleh' anak-anak ba- 

wa, Pakaian enz. jang dibawa 

moesti dipak dalam satoe koffer 

tangan jang terkoentji baik. Di 

atas ini koffer moesti ditaroeh 

satoe lijst dan barang-barang jang 

mereka bawa. Satoe lijs sematjamy .. 

itoe moesti ditaroeh terlepas di- 

dalam itoe koffer. 

Lebih doeloe anak-anak itoe! 

moesti disoentik boeat tjegah pe- 

njakit cholera, typhus dan dysen-: 

terie. (Pem, M.), 

LANGKAH KE KEMADJOEAN. 

D, Sri mewartakan: 

Kolonisasi Metro jang baroe.be 

berapa tahoen sadja pada masa 

ini soedah banjak kemadjoeannja. 

Didalam tahoen 1941 soedah ber 

diri roemah gedong2, kantor2, 

dienswoningen oentoek pegawaj In 

donesia. 

Sekerang pasar sedang dapat ge 

lirannja. Loods2 atap moelai diro 

bah mendjadi loods seng, sedang 

kan erfnja diberi batoe (verhard).“ 3 
Djalanan (didalam kota) poen 

diberi batoe2, hingga djika' hari | 
hoedjan tidak betjek lagi. 2 

Solokan2 diperbanjak- dan dida 
lamkan poen djoega diberi semen, 

hingga air hoedjan tidak lagj ter 

genang. Inj berarti'mengoerangkan 

penjzkit malaria. LB 
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Vendubedrijt ,, KRIJNEN” 
SELASA LELANG 

dikdemakinja toean jg. moelia 
W, J, de Jong 

0 ““Sumatraweg 6. 

Barang? bagues, modern dan 
compleet, 
Rotanzitie, bekl. salonzitje, 
Bureau, Portieres. Permada- " 
nie Tempat tidoer boeat 2 F 

orang, Tempat tidoer dari $ 
“stalenbuis, Lemari katja, ne 

dja toilet, Medja makan $ 
boeat 12 orang sama servies H 

nja, sendok2 dan garpoe2 : 
dari perak, « 

Gascomfoor dan perabot da- 
poer, 3 spedah boeat laki2, 
Voliere dli, 
Radio merk ERRES KY 212, 
Minggoe dan Senen, Oentoek 

he
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joe bocat kamar mandi, 3 han- | 
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— ALGEMEENE CENTRALE BANK N.V. 

1 Oleh karena personeel kita sekarang 

tinggal sedikit lagi disebabkan oleh 

algemeene mobilisat.e, Directie soedah 
menetapkan bahwa personeel dari kantor Rijswijk- 

   

Noordwijr 8. 

Semoea pembajaran dan lain? perkara ke- 

cewangan dari 1 Januari 1942 mesti dilakoekan 

“di Hoofdkantoor lagi, 
   

   

   

| 

De Directeur,   
“straat 13, akan dikerdjakan di Hbofdkantoor 

  
  

  

  

Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 
am 

Paser Bawah Besar — Dafsvis-Centrem, 

   

     
    

  

Moelai maen djam 6.30 sore dan 8.45 malem, 

“THE SEA WOLEs 
dengen Edward G. Robinson — Ida Lupino en 

Jobn Garfield 

Disiai penonton-penonton bisa lihat kekedjamannja 
satoe kaptein kapal lajar jang lebih-lebih 
dari kepala penjamoen-penjamoen. Ditakoeti, di 

kentjii disoempai oleh semoea orang 
jang mengenal dial 

vassikenlah seorang kaptein jang setengah gila, 
anak-anak kapal selalaoe rindoe kepada 

Ae pembrontakan! 
Djangan liwatken ini film jang 

sanget ramenja! 
Anak? dibawah oemoer 17 th. tida boleh nonton. 

BAKAL DATANG: 
£ Jehny WEISSMULLER — Maureen O' SALLIVAN 

dalam 

sTARZAN 
. dapat Anaks 

Asak anak boleh nonton. 

  

    

  

ATTENTIE: 
Cinema Orion — Oueen Theater — Gloria Bioscope 

Moelai ini malem 
Boeat menjenangken pada penonton kita robah 

Djam pertoendjoekan: 
Ka 1 Djam 6:00 —000— Ka 2 Djam 8:00 
Baban Saptoe & Minggoe, tetap ada pertoendjoe- 

kan Matin ee moelai djam 4 sore. 

CINEMA ORION sirna BATAVIA 
INI MALEM PENGABISAN. 

LILLIAN RUSSELL 
dengen: Alice Faye - Don Ameche 

Anak2 boleh nonton. 

SPECIAAL FERTOENDJOEKEN. 
Tg. 3 Januari '42 djam 1 sore maen film 

LILLIAN RUSSELL 
Anak2 boleh nonton. 

HATINE E: Saptoe 3 Jan. Djam 4 sore. 
Minggoe 4 Jan. Djam 10.00 pagi & 4 sore. 
SINGING MARINE' 

dengen ' Dick POWELL — Daris WESTON 

(ANAK2 BOLEH NONTON) 
MOELAI 4 JAN '42. 

' Satoe film detective jarg heibat, sanget ! 

»MAN & MARRIEDs 
dengen Joha BENNETI — Francio LEDERER 

Lloyd NOLAN — ANNA STEN 
ANAK-ANAK BOLE NONTON: 
Naam aman 

GUEEN THEATER "stm 
2 — 4 Jan. 

Serie baroe belon pernah maen di Batavia 

»Adventures of Red Ryder" 
Bagian ka satoe, 

NA dengen Red BARRY — Noah BEERY 
" " Tommy COOK — Bob KORTMAN 
e - (Anak2 bole nonton), 

po SPECIAAL 'PERTOENDJOEKAN : 
3 . 4 Jan. Djam 10-pagi. - 
# : »Adventures of Red Ryder” 

EP Bagian ka satoe. Anak2 bole nonton. 

MATINEE: Saptoe 3 Jan, Minggoe 4 Jan. 
Djam 4 sore. 

The KID FROM KOKOMO 
dengen: Pat O Brien - Wayse Morris dan laen-laen 

Ramee, Loetjoe, Kotjak, Heibat, 
“Anak2 dibawah oemoer 17 taon tida .boleh nonton.. 

          

   

  

    
            
        

        

    
    
        
    
    
        

        

  

Memboeka praktijk | VOEK FO SHEN. 
PETJENONGAN 67.1 

Nona MOEDINEM TEL.WL.I352 
GAR.U EEN PR. COUPE 

Menenan ye 107 telef. 
Mr-O. 408 TN NT INA Tele uh 

IN VOORRAAD DIV. STOF- 

djam bitjara (poetri? dan 2 ken, overtuiGU zELF. 
anak-anak) pagi 7,30—9 

sore 5-6 ketjoeali hari 

  

  

TE 5 
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KO ON KY 

| 2 JANUARI 

P 
|: 
g 
| (Ned, Eng) dan 

| 

| 

Minggoe dan hari Besar. 

  

MINTA BELI 

wa war Senapan, pistool 

Dorter MOERSADIK atau revolver. 
ARTS 

p/a Dokter 

Abdulrachman Saleh 
Kwitangno 7 Tel 3995 WI. 

malam 4928 WI. 

Djam bitjara: 
Pagi — 8-10. 
Sore — 5-7. - 

Tawaran Adm. &.k, ini 

PATJAR 
Club Indonesia. Kramat 158-TIf. 
2568 Wl: masih menjediakan : 
1 gm km. 1 ps f 17.50, 1 gm. 
km..v. 2 ps:f 28::— dan 1 gm km 
V1 pss f 8.— 

  

    
  

  1942 | 

  

  MAOE DIDJOEFAL 
satoe. motorfiets merk D.K.W. 
(97 cc.) model 1938, dengan harga 
f 280—-Ini didalam keadaan baik 
Penawaran boleh datang sendiri 
pada : 

peak 

Na baroe: | 

Boekhouden A., 

Ass. Boekhouder | 

Kl. Ambt. Examen g Hi ANDOTEAN 

Handelseorr. 'pja Sa! Salin bir Toha Alhadad 
Manggarai telf, 354 M.c, 

| 

Ra 
O
N
 k
i
 

H. I. 9. met Voorktasi 
  

Schakel School 

  

  

aa Akan kawin: 

aa - MOFEHAMAD SIN 
ulo Fe 

Sa an SOEKARNI 
"KASATRIAN” 

Petodjo Oedik 15 Batavia-C. 
ME BEA 

pada 5 Januari 1942. 
di BANGKALAN.   

  

| 

  
  

PASAR SENEN BATAVIA-C. 
me 

INI MALEM DAN BESOK MALEM. 

@ 

The Lion Has 
“5 : 

Wings 
ENGLAND BERSIAP”" 

dengen Merle OBERON — Ralfh RIHARDSON 

June Duprez — Robert Douglas — Anthony 

Bushell — Derrick De Marney 

Berlija laat haar bommenwerpers aanrukken. Waar- 
schuwingen worden door het Fighter Comand, het 

groote clearinghuis van oorlogsberichten, gecir- 
culerd. 

ANAK-ANAK BOLEH NONTON. 

RIALTO BIOSCOOP 

    

MATINEE: Saptos 3 Januari '42 djam 4.30 sore 
dan Minggoe 4 Jan. '42 djam 10 pagi 
dan 430 sore, 

BUY « 
dengen Tyrone Power--Lorette Young--Annabella. 

Anak-anak boleh nonton. 
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THALIA 'BIOSCOOP 
MANGGA BESAR BATAVIA 

Ini malem dan besok malem (tinggal 2 malem 
sadja) diteroesken pertoendjoekan dari film 

Tiongkok Bitjura Canton: 
Djam 6 sore, Djam 8 malem. 

«HONG SIN TIOE,, 
. Anak-anak boleh nonton. 

  

Moelain Hari SENEN 5 Januari 1942 dan malem 
brikoetnja aken dipertoendjoeken satoe film Actie- 

Drama jang terbesar: 
Djam 6 sore Djam 8 malem 

"WOLVES OF THE SEA" 
dangen Hobart BOSWORTH — Jean CARMEN — 

DIRK THANE : 
'Anak-asak boleh nonton, 

Matinee: Hari Saptoe - Minggoe 3-4 Jan, '42 
djam 4 sore. 

»THREE SMART GIRLS GROW UP, 
Dengen Deanna Durbin—Nan Grey -Helen Parish 

Dramatisch — Kotjak — Memoeasken — Goembira 
—0— MENARIK HATI! —o0o— 

Anak? boleh nonton. 

MATINEK: Saptoe 3 Januari "42 dlam 1.30 siang 
dan Minggoe 4 Jan. 
1.30 siang. 

» LOVE UNDER FIRE « 
dengen Lorette Young--Don Ameche--Frances Drake 

Anak? boleh nonton. 

42 djam 10 pagi dan 
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Toean poenja 
pendjaga... 

    
    

e asa 3 6 —5 1 aa Tube & 20 Na ba 
DIMANA-MANA BISA DAPAT 

SEE ———— KATHKAMP 

MY ER Ti 

     
  

  

KA ri 
rapih dan teratoer 

Tp A | | 

  

  

  
  

    

  

  

  

mw Jang tjepat, 
Hanja di HANDELS- DRUKKERIJ 

|| EMANDANGAN SL patavia Ca 4 

Bevoegde en 10. Vingers. 
Kundige Blindsysteem 

Leeraressen Rhythmisch 
en Leeraren Snel 
Deskundige Aesthetisc! 
Leiding Practisch 

G Sentiong 42 - Batavia-Cenirum. 

Memberi akibat jang memoeaskar 
Dalam hai-ichawai mengetik mesin toelis 
boeat kantoorpractijk jang toelen 

Tiap waktoe menerima moerid baroe. Mintalah prospectus. 
  

    

  

FATLLISSEMENT. 
Raad van Justitie: Betawi. Curatrice: Weeskamer Betawi. 

DIPOETOESKAN dengan vonnis tg. 2 Jan, 1942 )R. Cs, Mr, M. L. 

Swaab): 

Njonja Jo Tjoan Nio, tani, Tjikole-binnen 14, Soekaboemi 
MEMASOEKKAN SOERAT? PENAGIHAN selambat-lambatnja 
pada tanggal : 
11 Febr. 1942 Warisan dari Sim Loey merk ,,Kong Ek. Hoo”, 

djong Radja dekat Palembang. 
VERGADERING oentoek VERIFICATIE-poekoel-10 pagi dalam ge- 
dong Raad van Justitie Betawi tg.: 
25 Febr, '42 Warisan dari Sim Loey merk ,,Kong.Ek Hoo” tsb, 
BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar pembagian pengh.: 

tg. 8 Dec, 41 J, A. Ch. Rusman, Bandoeng. 

  

Tan- 

    

  

TECHNISCH. ONDERWIJS EN VAKONDERWIJS, 
Mededeeling, betreffende de onderbrenging van scholen voor 

Vakonderwijs en Technisch onderwijs : 
De opleidingsschool voor Vakonderwijszeressen opent MAAN- 

DAG 5 JANUARI, om 10 uur v.m, in het gebouw ,,Mater Dei”, in- 
gang Batoe Toelis. 

De Gouvernements Lagere« Nijverbeidsschool aan de Comedi- 
buurt opent 5 JANUARI 10.30 v.m, in het.gebouw Kebon Sirih 127, 

De Gouvernements Inheemsche Huishoudschool te Kali Lio Senen 
opent 6 JANUARI om 7 uur v.mn, in het gebouw Oude Tamarindelaan 
58. 

De 2de Gouverntments Ambachtschool gaat naar het gebouw 
Pegangsaan-Oost 44, 

In het gebouw van de 2de Gouvernements Ambachtsschool te 
MEESTER-CORNELIS komt de K.W,S, 

De overige technische en vakscholen blijven in het eigen gebouw, 
  

  

PN NA AAA 

MA'LOEMAT KEKOEASAAN MILITER TENTANG PEMBAJA- 
RAN GANTI KEROEGIAN OENTOEK KENDARAAN MOTOR 
ATAU ALAT PENGANGKOET BERMOTOR JANG DIAMBIL. 

Ben ab sana sanga MA 

I, . Waktoe membajar ganti keroegian oentoek auto jang diambil 
haroes diingat, bahwa harga auto itoe moengkin beloem habis diba- 
jar. Berhoeboeng dengan hal ini, maka diadakan atoeran jang ter- 
seboet dibawah ini : 

II... Betalingsbon (bon pembajaran) hanja boleh dibajar oleh 
Kwartiermeester jang diwadjibkan membajar segala pembajar gar- 
hizoen, djoega kalau pada betalingshon itoe jang wadjib membajar 
tidak diseboetkan badan jang lain, Pembaaran tidak boleh dilakoekan 
lebih-dahoeloe dari pada seboelan sesoedah dilakoekan lebih dahoeloe 
dari pada seboelan sesoedah tanggal betalingshon itoe, agar soepaja 

soedagar-soedagar. ada kesempatan oentoek mengambil tindakan 

jang perloe baginja. 2 
III. Kwartiermeester sekali kali tidak boleh membajar beta- 

lingsbon itoe, sebeloem orang jang terseboet dalam betalingsbon itoe 
menoeliskan keterangan diatasnja, diberatkankah atau tidakkah auto 
itoe dengan hoetang huurkoop. 

Kalau hoetang huulkoop auto itoe masih ada, Kwartiermeester 
hanja boleh membajar kalau jang berpihoetang ada hadir, dia mesti 

memboektikan tentang adanja hoetang itoe. 
IV. Kepada pedagang pedagang auto dipoelau Djawa akan 

diberikan tjatatan tjatatan auto jang diambil dipoelau Djawa, 
Tjatatan-tjatatan ini atau tjatatan jang moengkin diboeat kemoedi- 
an, akan disediakan dikantor semoea Assistent-Resident dipoelau 
Djawa, oentoek dilihat, 

PN ET MTA sa PY Pada un



    

  

   rtapa dan mendapat 
epati, aa La 

  

       : “toe me-: 
perdjocangan Nir- 
Sambodjaja dan 

i itoe di Alas “tajoer dipatah- 
ja. Dalam ma'loematnja, jang 

   

      

  igaimana ia lari ke 

onogiri, diam disana dengan per 
a-pertapa, . kemoedian diakoei 

mens, loek-     
    

  

$ eh  Nirlangga, tidak 
:. Harbaur: akan tetapi ser i 

“tidak terdjadi lagi pertaroengan 

' Djawa Timoer dengan Sambodja- 
ja .sampai barangkali zaman Ker- | 

-radja Singasari jang    -tanagara, 

. penghabisan, 
Pada tahoen.1275 Kertanagara | 

' memerintahkan ,,Pamalajoe”. Apa | 
'sebenarnja jang dimaksoed de- 

gany,,Pamalajoe”” itoe tidak dje- 
as, akan tetapi pada tahoen 1286 

dibawa seboeah artja dari Djawa 
e Soewarnaboemi ' dan didirikan 

1 rah. dpi jang doeloe, di 
ditanah datar 

     

    

    

     

   

"3 "jongkok. : 
odjaja tidak sanggoep lagi 
4 mempertahankan kedoe- 

sehingga -achirnja ada tiga orang | 
vadja di Sambodjaja (1373), sete- 

Tebi doeloe Palembang 

. Sjailendra itoe roentoeh, 
'Keradjaan-keradjaan 

  

    
   
    
   
   

  

'ke- 
.4piketii banjak setelah itoe di 

jan dan Semenandjoeng. 
satoe jang paling besar ia- 

: 2 ga jang telah diseboet 

. Aditijawarman memindahkan - 

ybau, Tindakan itoe tidak 
na dengan demikian ia 

hkan 'poesat koeasanja 

d Sela . Melaka, akan tetapi 

roepanja tidak ada djalan lain ba- 
oentoek Ba dirinja | 

    

    

, Ta 

“tersimpan dalam ge- | 
Aceng gadjah di Calcutta, ia men- 

dja oleh berakmana-be- | 

| selat: 

   

  

nja ke Pagarroejoeng di | 

    

kh San au diooaat na ra- 
1 na ia barangkali meng | 

  

    
ke Minangkabau. — Akan tetapi 
pasti ia tidak moengkin melepas- 
kan diri sama sekali dari pada    

    

 koeasa keradjaan jang paling be- 
sar . dalam. “sedjarah- Indonesia 

'Dha dan Minangka- 
" bau terseboet di: lam Nagarakerta- 
gama djadjahan Madjapahit. 

Boleh dikatakan 'seloeroeh Soe- 
| matera dikoeasai oleh keradjaan 

di Djawa Timoer itoe. Gadjah 
| Mada jang tadjam pandangannja 
itoe tentoe tidak meloepakan Se- 
menandjoeng. Di Singapoera per- 

| nah berdiri batoe bersoerat jang: 
| besar oentoek menjatakan koeasa 

| Madjapahit atas poelau jang pen- 
ting itoe dan atas Selat Melaka. 

Semenandjoeng sendiri di dja- 
djahinja dari Oedjoeng Medini 
(Djohor) sampai ke Ligor ditanah 
genting Kra. 
Madjapahit dirobohkan oleh De- 

mak dengan bantocan bandar- 
bandar dipesisir Djawa sebelah 
Oetara. 

Sekali lagi terdjadi kegontja.. 
ngan disekitar Selat Melaka, se. 
'an baroe, dapat mereboet 'koentji 

itoe dan mendjadi bandar 

jang paling besar di Indonesia, 
djadi poesat perdagangan inter- 
nasional. Jang meletakkan dasar 

| kebesaran Melaka ialah Mudhafar 

  

3 Siah, setelah ia sanggoep menam- 
pik serangan-serangan tentera | 
Siam dan dengan demikian mem- | 
bersihkan Semenandjoeng : 
pada koeasa negeri itoe. 

Penjebaran Islam di Indones 
moelai dari Melaka, setelah kota 

“itoe mendjadi kota Islam karena 
.pengaroeh Samoedera-Pasei di 

dari 

| Ateh. 

djoetkan oleh Mansori Stabi » Pena 
nja Alaoeddin Sjah sanggoep me- 
nahan serangan tentera Annam 
jang hendak mena'loekkan Seme- 

“nandjoeng sesoedah 'Tjampa dika- 
lahkannja. Miaerdin Sjah dapat 

| poela menoendcekkan Kampar dan 
Indragiri. 

Di Djawa bangkit lagi seorang 
orang bangsawan jang bermimpi- 
kan koeasa atas Selat Melaka: 

| Pati Oenoes, radja Djapara, jang 

kemoedian djadi radja Demak. 
Dengan seratoes boeah kapal ia 

berangkat hendak menjerang Me- 

laka, akan tetapi ia tidak beroen- 

toeng sebagai Balaputradewa dan 

Gadjah Mada: Melaka telah dja-   
  

  

   

     
     

    

  

     

    

AHA BOEAT DAPATKAN 

2036 SIRENE. 

bantoe mewartakan: 
“dapat sekarang sedang 

fiarkan soepaja didalam 

kota Tasikmalaja. di pasang se- 

— boeah sirene seperti dikota2 besar, 
tidak Jagi orang moesti me 

| bedoek di mesdjid sebagai 

oedara. 

basa samaan itoe Sate 

rena pernah terdjadinja kekeli- 

ngoengkan pendoedoek, disebab 

kan pernah ada seorang gila jang 
oekoel tong-tong disalah sa- 

Kg mpat jang kemoedian oleh 
' 'tong-tong disekitarnja disangka 
“ta 'bahaja tadi betoel-betoel 

ja “dari bedoek di mesdjid 

    
       

   
     

     
   
    
   

    

    

  

.oentoek na — 
kan meminta dari badan 
Betawi, — diharap bisa 

ri begrooting aan 

alah dari Gebeo Be 
ditentockan kapan si 

| oleh Tasikmalaja 

    
1 darimana diberikan tanda | 

an jang dirasakan sangat mem 

- tosh sn Portoegis. 

ACTIE PENDOEDOEK TIONG- 
- HOA. : 

Berhoeboeng dengan keadaan 

genting di Pacific sekarang ini, 
maka dalam kalangan pendoedoek 
Tionghoa di “kota Tasikmalaja 

atas oesahanja wijkmeester Tiong 

hoa disana telah bisa dikoempoel 
kan “sedjoemblah oeang banjak- 
nja f 2.500.— dan hanja dalam 
tempo doea hari sadja. - 

Oeang terseboet akan digoena- 
kan boeat membikin persediaan 
terhadap bahaja oedara, misalnja 
brandspuit jang kemoedian akan 
dihadiahkan kepada badan R.R. 
Djcega disamping itoe fihak pen- 
doedoek Tionghoa itoe Nuprdja 
djoega oentoek membikin persia 
pan tenaga2 dari bangsa Tiong- 
hoa jang nanti akan dikerdjakan 
oentoek defensie dan pendjagaan 
keselamatan kota. (A.H.) 

3 10.000. —BOEAT PENDJAGA 
: 'BAHAJA. . 

| Dalam - persidangan R.R. jang 
pesan achir dalam tahoen 1941 

“telah madjoekan oesoel dari fi- 
hak anggauta, soepaja oentoek 
pendjaga bahaja terhadap sera- 

“ngan moesoeh ditarik satoe beg 

| Berhoeboeng dengan  beloem 
bisa ditentoekan 
tjoekoepnja goena keperloean ter 
seboet, maka achirnja orang bisa 
ambil satoe kepoetoesan akan | 
membikin satoe post baroe dalam 
rantjangan dari begrooting R.R. 
tahoen 1942 goena persediaan pen   djagaan bahaja bagi pendoedoek 

iboe kotanja 

2 ngat besar'iton) lama diam di | Ma- 
Maan Ia Lena kan 'ke- | 

   
   

rooting jang besarnja f 10.000.— | 

“ berapa | 

ehnja oo ban 
    

| tara. sampai dimana perloenja ser 
| ta mengoekoer poela atas kekoea 
tan Oeang dari regentschap ditam | 
bah dengan oesug dermaan misal 
nja. 

TELEG RAM SETIA KEPADA 
GG, 

Regentschap Tasikmalaja, Re- 
gentschapsraad,: telah mengambil 
'kepoetoesan mengirim telegram 
“kepada Z.E. de Gouverneur 

| boenjinja koerang lebih begini: 
»Regentschapsraad Tasikmalaja, 

sebagai jang soedah2, sekarang 
a Dini poen - tetap menjatakan setia 

kepada pemerintah”. 

Selandjostnja dari fihak voor-: 
zitter dari raad terseboet dima 
djoekan dioega satoe permintaan 
kepada anggauta R.R. sekalian, 

-Soepaja mereka ini soeka meloeas 
“kan penerangan di kampoeng2 ter 
hadap keperloean sikap jang per 
loe di ambil dalam kalangan pen- 
doedoek kampoeng di seloeroeh 

| regentschap jang artinja . soepaja 
tidak terbit satoe kebingoengan 
atau ketakoetan jang boekan pada 
tempatnja dan soepaja mereka 

| kan satoe barisan jang memban 
toe kepada fihak-pemerintah dida 

perang dengan Djepang. (A.H). 

SELOEROEH AIR BOEAT LO- 
BANG PERLINDOENGAN, 
Berhoeboeng dengan bagoesnja 

soeloeran air didalam kota oen- 
toek didjadikan lobang perlindoe 
ngan serta banjak djoemblahnja, 
maka dari fihak jang berkepenti 
ngan akan didjadikan lobang2 per 
lindoengan jang menoeroet pepe 
riksaan achli2 kabarnja ada sa 

' Maksoed terseboet, sekalian ti' 
dak bakal memakan ongkos ter 
laloe besar, poen bisa memberikan 
tempat jang djaoeh lebih loeas 

bagi pendoedoek kota dan sebagai 
nja, 

BOLEH DIKAPOER TEBAL 
ATAU DENGAN TANAH Di 

TJAMPOER DENGAN 
KEKOTORAN KER- 

3 BAU. . 
Sampai akan sekarang dalam 

regentachap Tasikmalaja telah 
4 a banjak sekali roemah2 di | 
kampoeng2 jang soedah “dipoelas 
warna aboe2 jang boleh djadi mak 
soednja soepaja tidak begitoe ter 
lihat oleh moesoeh dari oedara. 

Menoeroet seorang ahli malah 
djika roemah2 bilik itoe tidak 
gampang terbakar disebabkan me 
ledaknja brandbomen misalnja, 
baik dipoelas dengan kapoer biasa 
jang agak tebal atau baik djoega 
dipoelas dengan tanah ditjampoer 
dengan kekotoran kerbau. 

BEREBOET MEMINTA PAS- 
.POORT. 

Baik didalam maoepoen diloear 
Kota dari Tasikmalaja boekan ma 
in banjaknja pendoedoek dari 

bangsa Timoer dan anak negeri 
jang sama datang di desa, pada 
loerah2 oentoek meminta soerat 
keterangan jang Pen pas- 
poort. 

» £p 

Oentoek itoe mereka hanja ber- 
sedia 2 pas-foto's dan ocang 15 
cent boeat membeli kartoenja dari 
kantor post. Dari terlaloe banjak- 
nja mereka jang memboetoehkan, 
sehingga persediaan dari kartoe 
terseboet mendjadi habis terdjoeal 
dan orang perloe menoenggoe 
sampai datang lagi voorraad jang 

baroe, 
Soenggoeh seperti katjang go- 

reng lakoenja! (A.H.). 

PROPAGANDA TENTANG 
BAHAJA PERANG, 

Oleh fihak bestuur sedang diada 
kan penerangan dan propaganda 
tentang perang dan oesaha-oesa- 
ha terhadap djika datang bahaja 
keseloeroeh desa dalam regent- 
schap, -satoe. dan lain soepaja 
tidak terbit hal-hal jang tidak 
pada tempatnja dan seberapa da- 
pat agar soepaja penghidoepan di 
kampoeng-kampoeng tidak men- 
djadi terliloe banjak berobahnja 
dengan di waktoe tenteram. 

Dengan diadakannja penera- 
ngan jang lebih loeas ini, diharap 

| poela soepaja segala pekerdjaan. 
| kepala-kepala kampoeng dan pem. 

bantoenja tidak memberikan pe- 

rintah jang terlaloe dilebih-lebih- 
kan pada waktoe ada tanda baha- 

ja dan di waktoe penggelapan ter- 

| batas kepada tiap-tiap roemah. 

(A.H.).   
    

e Ba sampai berapa | 

nblahnja, tetapi semen 

1 oem boeroeh dalam peperangan 

Ge- 
“| neraal in Nederlanisch-Indie jang 

orang2 kampoeng bisa meroepa 

ngat besar sekali faedahnja. 3 

“dengan peroesahaan vitaal, 
peroesahaan jang berarti penting 

| boeat 
(Fxegeri. 

.  Djika soeatoe peroesahaan ditoen 
Gjoek.sebagai peroesahaan vitaal 
oleh Pemerintah, maka akibat2nia 

'Rorane B0EROEE 

  

“ ITA soedah pernah menerang 
kan, bahwa perdjoangan ka. 

ini, ialah perdjoangan oentoek 
mempertahankan azas azasnja. 

Dalam perdjoangan ini kaoem 
boeroeh Indonesia tidak berdiri 
sendiri, melainkan berdjoang bersa 

| ma sama dengan semoea golongan 
jang ada di doenia ini jang mema 

| kai azas democratie sebagai dasar 
'hidoepnja. Di tiap2 negeri dimana 
ar. demoeratie itoe tidak dipalsoe - 

al n atau dibinasakan oleh kaoem 
fascist, kacem breroeh Indonesia 
'akan mendapat kawan seperdjoa- 
ngan. 

Oleh karena azas democrat!e 

itoe mendjadi toelang poenggoeng 
pergerakan sekerdja, soedah ten- 
toe kaoem boeroeh haroes memban 

toe Pemerintah sekoeat koeatnja 

dalam perdjoangannja oentoek me 
lawan kaoem fascist jang bermak 
soed menjapoe democratie dari moe 
ka boemi ini. Bantocan apakah 
ang dapat diberikan oleh kaoem 
boeroeh? Sebagai golongan jang 
ta' mempoenjai soeatoe apapoen 

kekajaan, ketjoeali tenaga soedah 

lam actienja sekarang terhadap | 'entoe,kaoem boeroeh itoe hanja 
dapat mengorbankan tenaganja. 
Akan tetapi sekalipoen demikian, 
pengorbanan kaoem boeroeh itoe 
berarti besar sekali, karena tenaga 
manoesia itoe adalah sSoember ke 
koeatan jang ta' ternilai besarnja. 
Dalam peperangan ini kemenangan 

-tidak hanja tergantoeng pada ke 
koeatan sendjata, melainkan ter 

I-gantoeng poela pada tenaga2 jang 
-menjediakan dan menggoenakan 
'sendjata itoe pendek kata tergan 
'toeng pada kekoeatan rakjat se 

4 loeroehnja. 
Adapoen salah satoe kanostan 

rakjat jang sekalipoen tidak de- 
ngan langsoeng  dipergoenakan 

'centoek melawan moesoehr akan 

tetapi berarti besar goena pepera 
ngan ada pada kasem boeroeh 

-Iperoesahaan vitaal jaitoe peroesa 
haan vitaal. Jang dimaksoedkan 

jaitoe 

pembelaan kepentingan2 

bagi kaoem boeroehnja, jalah begi 
ni : 

1. Mereka dianggap sebagai 
orang jang mendjalankan burger 
dienstp-icht. : 

2. Mereka haroes teroses men- 
djalankan pekerdjaannja pada pe 
roesahaan itoe menoeroet pertoen 

djoek2 jang diberikan oleh, permbe 
sar pembesar Negeri, badan2 atau 
orang2 jang telah diberi koeasi 
clen Pemerintah, selama mereka 
masih bekerdja pada peroesahaan 
itoe, 

3, - Mereka dapat diberi pangkat 
atau pekerdjaan lain dari pada 
pangkat, atau pekerdjaan jang me 

reka pegang atau biasanja mereka 

djalankan. 
4. Mereka dapat disoeroeh be- 

kerdja pada peroesahaan lain jang 
“djoega mendjadi NN 

madjikannja. 
5. Mereka dapai dipindah ke 

lain tempat. 
6. Mereka hanja dapat berhenti 

atau diberhentikan cari pekerdjaan 

nja, djika diizinkan oleh pembesar 

pembesar, badan2 atau orang2 jg 

TJIAMPEA. 

KEDJADIAN JANG KOERANG 
PANTAS. 

Harj Selasa kira djam 9 pagi 
tg. 30 December 1941 seorang soe 

pir nama Hasan sedang membelok 
'kan automobielnja. Dengan ta” di 

sangkanja autonja: telah menjen- 

toeh seorang anak djedjaka, dan. 

kedapatan ada sedikit loeka dibaha 

gian kakinja. Kemoedian oleh soe 

pirnja diperdamaikan dengan ke 

orang pegawai tanah 'Tjiampea. 
Dan poetoesannja, soepir soeka me 

nanggoeng ongkos2 oentoek mengo 
batinja. Dan kesaksian oleh ba- 

njak orang. 

Kira2 djam doea Har itoe djoe 

ga, datang 3 orang veldpolitie jg. 
habis mendjalankan dienstnja da- 
ri djoeroesan Leuwiliang, dan 
singgah diroemah Toean Sasmita, 

roepanja ada kenalannja atau fami 
lienja. Sehabisnja dari roemah 
itoe, dengan diantarkan kedjalan 
oleh Toean Sasmita, tiba2 seorang 
dari veldpolitie itoe, jaitoe dengan 
tidak bilang apa apa lebih dahoeloe 
lantas memoekoel totkang2 sado 
jang lagi berhenti disitoe. Mereka 

masing2 kena poekoelan dengan ka,   ret dibagian belakangnja, jaitoe 

  

  
loearganja jaitoe Toean Sasmita, se . 

    
    

Kedoedoekan kaoem bisaa per- 
Oesahaan Vitael. 

Oleh: Mr. Soep#apto. 

  

diberi kocasa oleh Pemerintah. se 
dang berhentinja haroes terdjad! 
pada waktoe jang ditetapkan oleh 
mereka jang berkoeasa itoe, 

: Disamping kewadjiban2 ios s9a 
dah tentoe ada hak2 jang diberi. 
kan kepada kaoem boeroeh paroe 
sahaan vitaal. 6 

Mereka itoe berhak: 
1. Mendapat oepah jang patoet 

mengingat pada keadaan perang 
sekarang ini dan 

2. Mendapat djandji2 bekerdja 
jang patset poela. 

Djika pegawai? peroesahaan vi 
taal merasa, bahwa oepah atau 
djandji2 bekerdja jang diterimanja 
tidak 3epantasnja, mereka dapat 
memadjoekan keberatan2nja kepa. 
da madjikannja dan beremboek d2 
ngan madjikannja, agar soepaja 
mendapat perbaikan. Permintaar2 
kacem hoeroeh itse dana: disis- 
djoekan dengan sendiri sendiri 
atau bersama sama atau dengan 
perantaraan wakil2 jang terpilih 
oleh mereka dari antara mereka 
atau dengan perantaraan per- 
wakilan -lainnja, mitsalnja oe- 

toesan Sarekat Sekerdja jang 
diterima oleh sang madjikan 

Selama permoesjawaratan dgn. 
sang madjikan dilakoekan menoe 
roet salah soeatoe dari djalan jang 
terseboet tadi, maka kaoem boe 

roeh bersikap sabar: djanganlah 
keboeroe nafsoe. Djika permoesja 
Wwaratan itoe dalam waktoe jang 
pantas ta' membawa persetoedjoe 
an antara madjikan dan boeroeh, 
mereka jang terseboet belakangan 
ini dapat minta perantaraannja 
Commissie voor Arbeidsaangelegen 
heden. Permintaan ini dapat dima 
djoekan oleh boeroeh sendiri atau 
oleh Sarekat Sekerdjanja. 

Perloe diketahoei djoega, bahwa 
. dalam Commissie itoe doedoek wa 

kil2 dari Pemerintah, kaoem madji 
kan dan kaoem boeroeh. Dari se- 
bab itoe dapat dimengerti, bahwa 

poetoesan2 dari Commissie 'itoe 

akan seadil-adilnja.. 
Lain dari pada itoe perloe djoega 

diterangkan-disini, bahwa masih 
ada hak2 lain jang diberikan pada 
burgerdienstplichtigen jang terma 
soek djoega kaoem boeroeh vitaal 

bedrijf. jang kita maksoedkan, ja 
itoe hak2 akan perawatan dokter 
dengan pertjoema dan onderstand 
atau sokongan. 

Perawatan dokter dengan per 
tjoema akan diberikan kepada bur 
gerdienstplichtigen jang mendapat 
loeka atau tjatjat, karena mendja 
lankan kewadjibannja. « 

“Onderstand atau sokongan akan 
diberikan oleh Pemeritah, djika 
mereka itoe karena melakoeka ke 

wadjibannja mendapat ketjilakaan 
jang menjebabkan mereka ta' da- 
pat lagi mendjalankan pekerdjaan 

nja. Djika mereka meninggal, jang 

memperoleh sokongan, jalah ahli 

warisnja jang nafkahnja di tang 
goeng oleh jang meninggal itoe. 

Djadi jang mendapat mitsalnja: 
isterinja, anak2nja atau orang 
toeanja. 

Apakah peladjaran jang dapat 
kita ambil dari pada atoeran2 
tadi ? 

Pertama nampak pada kita, bah 
wa kaoem boeroeh diberi hak ber 
soeara oentoek memadjoekan kebe 
ratan2nja. Pemerintah berpendi 
rian, bahwa kaoem madjikan di da 

nama Sapar, Kawik, Saih dan To- 
lib. Tentoe sadja semoeanja mera 

sa kaget, sebab tak tahoe apa jang 
mendjadikan sebabnja sampai ke 

na poekoelan begitoe. 
Sesoedah memoekoel Ten 

orang koesir itoe, laloe mengham 
piri nama Hasan tsb. jang kebetoe 
lan masih ada disitoe. Lantas sadja 

kena doea kali poekoelan mengenai 
kepalanja. Laloe dibawanja keroe 
mah toean Sasmita, teroeg dibawa 
kedalam roemah., Orang lain ta' 
bisa mengetahoeinja, sebab ada 
didalam roemah. 

Adapoen ke-empat orang toe- 
kang sado, itoe waktoe djoega per 

    

LEMBARAN KEDOTA PAG. 
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leh bertindak sewenang wenamgnja 
terhadap pada kaoem boeroehnja, 
sekalipoen peroesahaannja haroes 
dipergoenakan oentoek . . 'keperiti- 
ngan Negeri. 2 

ngadakan persatocan oentoek men 
djaga kepentingannja dan memper 

'baiki nasibnja. Boektinja, ialah ka 
oem boeroeh dapat memadjoekan 

kat Sekerdja kepada Commissie 
voor: Arbeidsaangelegenheden, 

Ketiga: Selain dari pada ocpah 

poen memperhatikan so'al perawa 

tan dan sokongan oentoek kaoem 

dotkan boeroeh dalam arti kesosia 
lan. 

Segala itoe menocendjoekkan, bah 
wa pendirian Pemerintah didasar- 
kan kepada democratie. Sebaliknja 
keadaan2 di Negeri kaoem fascist, 

kan hak oentoek diberi koeasa pe   

  

  

  

noeh oleh pemerintah fascist, se - 
dangkan sarekat2 sekerdja terla- 
rang. 
Kita berharap Soekalah kaoem 

boeroeh Indonesia memperhatikan 
atoeran2 jang telah diadakan oleh 
Pemerintah di sini serta menghar 

gai pendirian Pemerintah jang 
democratisch itoe. Soekalah kaoem 
boeroeh peroesahaan vitaal beker 
dja dengan gembira, Soedah tentoe 

kedoedoekan kaoem boeroeh seka- 
rang ini masih beloem sempoerna 
dan masih banjak hal2 jang h3roes 

diperbaiki, Akan tetapi hal ini ti, 
dak boleh mendjadi rintangan oen 
toek bekerdja . bersama sama de- 
ngan Pemerintah dan madjikan 
oentoek mentjapai kemenangan. 

Djika ada keberatan2 atau hara- 
pan harapan djanganlah kaoem boe 

roeh menoetoerkan itoe kepada 
sembarangan orang, So'al perbce- 

roehan pada masa ini adalahssal 
jang “berhoeboengan dengan ma- 
tjam2 so'al dan atoeran, jang ha 

nja dapat diketahoei oleh mereka 
jang semata mata memperhatikan » 
so'al perboeroehan. Dari sebab itoe 

sebaiknja kaoem boeroeh membitja 
rakan segala hal jg. mengenai ke- 
doedoekannja didalam Sarekat Se 

kerdjanja, karena hanja Sarekat Se 
kerdjalah jg. semata2 memperhati 
kan so'al perboeroehan. Djika so'al 
perboeroehan itoe oleh kaoem dise 

rahkan kepada orang jg. tidak me 

-.ngetahoei seloek beloeknja perhoe 

roehan. nistjaja boekan perbaikan 

jang didapatnja. 

Perloe djoega kita terangkan di 

sini, bahwa soedah ada beberapa 

madjikan jang soeka menghargai 
sarekat2 sekerdja dari perawaiZ 

nja dan soeka memperbaiki kedoe 

doekan hoeroehnja. Moedah?an 

“ini akan mendjadi tionto bagi ma 
djikan2 lainnja. Kita jakin bah- 
wa semangat democratie akan te 

roes bergelora dalam segala gol 

Agan2- pondoedoek dan achirnja 

fascisms fang berbahaja bagi peng 
hidoepan manoesia dapat dikinasa 

kan. Perdioangan kita oentoek me 

lawan moesoeh janz boeas iLoe ten 
toe berat dan moengkin kita ha- 
roes mengalami bentjana, sebeloem 

Japat mentjapai kemenangan, 

Akan tetapi kita vertjaja, bahwa 
semosa golongan jang sekarang 

ini menjokong Pemerintah akan 
tetap setia dalam segala keadaan 
selama perang ini. Sembojan kita 
pada waktoe ini, jalah: 

Hartjoerlah fascisme! Hidoeplah 
DEMOCRATIE! 

gi ke Manterj Politie Tjiampea, oen 
toek Mena kedjadian me 

yeka. 
Mereka merasa amat herannja, 

lebih2 toekang2 sado jang merasa 
tidak mempoenjai kesalahan apa2 

Kalau seandainja meskipoen ada 
kesalahan, tentoe diadakan peme 
riksaan lebih dahoeloe, boekan poe 
koelan jang didahoeloekan, 

Mereka mengharap soepaja pi- 

hak pembesarnja mengetahoei, soe 
paja dapat tegoran dari pembesar 
nja. Dan djangan sampai teroelang 
lagi perboeatan sematjam itoe, apa 

lagi didalam waktoe begini. 

  

T 
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dekat 
station, pasar dan lain2, 

Sitanggoeng 

Inem bosat keparinaan tataran   

HOTEL ,SOERABAJA" 
Batavia-0. Telef. WIL 2105, 

Inilah Hotel Indonesia jang terbesar dan teratoer rapi serta | 
termasjhoar dikota Betawi. Letaknja dicentrum (ditengah2), 

dari segala kantoor Gouvernement. 

Menerima tetamoe segala bangas dan bosianan. nemhajaram 
menjenangkan. 

Tempat bersih rawatan memosaskan Sediakan dinega tale. 

8 Menotinggoe dengan hormat 

kentoor Handels. 

  Ma Direotie, 
  

  

lam keadaan sekarang ini tidak. ba x 

3 

Kedoea: ternjata pada kita, bah 
wa 'kacem boeroeh dibolehkan me 

permintaannja dengan djalan Sare 

dan djandji2 bekerdja Pemerintah : 

boeroeh sendiri atau ahliwarisnja.” 
Ini djoega berarti perbaikan kedoe 

Kepada kaoem boeroeh ta' dibiar- 
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Se Sri Ka. 
ipiceh kini tampak ke 

: Pn pada nia. tam 

  

   

    

   

  

       

| Sesocatoe peroesahaan amat 
meboetoehkan pasar, sedangkan pa 

sar tampak soenji. Dengan demiki 
ma | an, maka moedah kita meraba, bah 

i- | wa sebenarnja doenia peroesaha 
“kan agak moendoer, walaupoen ke 

. moendoeran tidak banjak. 
a- | Tentang adanja peroesahaan -ke 

hh2 | tjap di Premboen, bitjarakan, per 
roe — dagangannja beloem terasa kemoen 

tr doeran, melainkan dalam mengoe 
| sahakannja agak soekar. Sebab pi 
hak pengoesaha terpaksa masak 
pada siang hari, sebab kalau mere 
ika masak di waktoe malam, nistja 
ja sinar api jang boeat masak akan 

“keloear, tentoenja sadja LDB-er 
.akan tidak memperkenankan, 
: Ketjoeali itoepoen, karena hoe 

e- | djan kian banjak, terpaksalah har 
r | ga kajoe bakar naik daripada boe 

lan jang lampau. 3 

    

    

SARANG PERDJOEDIAN. 
Dimana kita membitjarakan per 

€konomian, maka bila mengetahoei 
ada per djoedian, terpaksa memberi 

akan perhatian. 
Di halte Premboen (Keboemen), 

" didekat goedang S.S. ada pernah 
kita lihat beberapa orang berge 

ang. Mereka tentoenja segan ma 

toe mahal. Maka hanja diadoe oe 
ang dengan oeang, jang mana se- 
benarnja hal ini wadjib dilarang, 

| sebab anak2 ketjil sekalipoen dapat 

| mengetahoei, hingga dengan indi 
1) rect menoedjoekan jang anak2 di 

beri didikan main djoedi oeang. Fi 
5 he ono wadj ib memberi. perha 

  

Bag Besa una dekat Prem 
| boen ini banjak poela t tempat djoe 
di, hingga selajaknja “kalau politie 

e djangan meloepakan hal ini. Sebab 
al $ haroes ingat, akan akibatnja nanti. 

or Kita tahoe dengan pasti, bahwa 
en perdjoedian begitoe itoe berdjalan 

Ni | setjara rahasia (oempetan Jv.) te 
tapi kita tocli haroes pertjaja, bah 

“| wa kalat sadja memang -memper 

erah Ihatikan, akan Tega memboeka ra 
i pa hasia itoe. 

DIKOTA NASI GOEDEG. 

— Mataram, kota jang memang se 
ajak diri kita ketjil sangat kita 

| tjintai. 

— Bilamana kita perhatikan, maka 
keadaan di Djokja ini agak berlai 
nan dengan lain2 kota pada ketika 
ini. Mitsalnja, bilamana di Soera 
baja atau 'di Betawi selaloe dika- 

barkan adanja orang2 jang pin- 

dah, maka di Djokja agaknja tidak 

Na 

'hanja sedikit sekali, djaoeh berlai 
| nan dengan lain2 kota, 

ta ini dapat “perhatian djoega da 
|. ri pendoedoek. Hal mana ternjata, 
| bahwa toekang2 betja itoe berani 

: harinja pada madjikannja. Kalau 

sadja kendaraan mana tidak la- 
| kog, tentoenja sang sopir betja ti 
dak berani, Ataukah sifihak sopir 
betja itoe memang hanja soeka 

. Menerima keoentosngan jang amat 

tipis? Ini sebagaj teka teki jang ti 
“| dak moedah ditebak. 2 as 

alwi dalam waktoe sekarang ini, 

en tenteram,   ma Desa ja Pe 
  

    
   
    
     
     

  

   
   
   
   

  

   

  

   
   

  

   

m diman Kk itoe seba 
kswerken Kartipro 

7 uitgaven Diakaarkan 
'tahoen 1940 hanja 
tahoen- 1941, “ada 

| Ha dtenat dan 

dienst jang djoemlahnja 
asing-masing 2 tg. 603.— dan 

| Klaten" sa 

| dijang . 

' Tombol gerombol sedang main oe- 

in dengan kartoe, sebab harga kar |. 

(ada, atau meskipoen ada kiranja 

- Kendaraan betja, agaknja diko 

3 menjanggoepi stor 60 sen setiap | 

Perloe agaknja kita tambahkan, | 

s3 rakjat. didaerah | Djawa-Tengah se | 
“latan .oemoemnja, dapat dikatakan | 

tidak bingoeng, | « 
baik dikota2 maoepsen sampai di: 

1 di | 

1 891.560:— djadi uitgaven boeat | 

Pa 

esar: memperbaiki 
n Kartasoera-De- 

tiikar Delanggoe- 
lo-Kartasoera. 

213 Ke djalan Sragen- 
     

   

  

   

    

    

   
   

      

   

   
   

            

    
    
   
    

    

    

   

      

   

        

   
    

    

   
   

  

   
   
   

    
    

    

    

   

    

   

    
   
    

   
   
   
    

    

    

                

    

  

    

   

  

   
   

      

    

      

   
   

  

   

  

   
   
   
    

    
    

Ad Gemolong, : 

13, ana 'centrum peroe- 
| sahaan batik di Lawijan (kota So- 

lo)' dengan bikin djalan Soenda- 
il kan-Lawijan, begitoe djo2ga dja- 

lan Gemblegan-Tipes diteroeskan 
| ke Gambiran dan Lawijan, dengan 

bikin djembatan besar di Tipes. 
4. Djalan-besar baroe Sang- 

krah-Kalangan (kota: Solo), begi- 
toe djoega djalan Poerwosari- 

| Padjang, Ini berhoeboeng pembiki 
nan kota-baroe di Dioeroeg-Pa- 

5. Beberapa djalan-besar lain- 
lainnja dengan trottoirs dan se- 

aan 

6. Asseineering  diteroeskan 
dengan beja jang tidak sedikit, 

1 
besarkan dan dilebarkan dari ta- 
hoen laloe.: 

Dengan angka-angka dan kete- 

rangan pendek diatas itoe dapat 

diketahoei, jang keloearnja veang 

negeri lebih dari 1 djoeta roepiah, 

ada besar sekali artinja bagi ma- 

sjarakat, boekan ' hanja memper- 

baiki keadaan kota dan desa, 

djoega mengoerangi kaoem pe- 

nganggoeran dan Teen mate- . 

H.LK. MOEHAMMADIJAH 
SOLO. 

Djalan teroes. 

Direktoer sekolah H.ILK. Moe- 

hammadijah Solo memberi tahoe- 

kan, bahwa peladjaran dalam kea 

daan sekarang berdjalan teroes se 
bagai biasa. 

Peladjaran agama jang diberi- 

kan malam hari, berhoeboeng de- 

ngan penggelapan ini, dihilangkan, 

dan diganti dengan pemberian pela 
djaran (koersoes) dengan toelisan 

  

tentang »toentoenan tabligh”. 

SEMARANG. F 8 

KORBAN KORBAN MAKANAN 

BERATJOEN. 
Menoeroet verslagnja Dienst 

Kesehatan dari Provincie Djawa 
Tengah selama kwartaal jang keti, 
ga dari ini tahoen, djoemlahnja 
'korban2 dari makanan jang me- 
ngandoeng ratjoen adalah seperti 
berikoet: 

 Ratjoen semaji. 
Di desa Poerwodadi dari onder 

| district Tambak ada 29 orang jg 
.dinjatakan kena ratjoen, antara 
mana ada 5 orang jang mening 
gal doenia. Jang mendjadikan se 
babnja adalah lantaran makan se 

maji atau bongkrek. 

Di desa Poerbalingga ada doea 

dahnja makan semaji. 

Pompa. jang mengandoeng 
ratjoen. Tn 

Di 
noeng Karet” di dekatnja Djeroek 

onderneming karet ,,Goe- : 

iasa, ,Adapoen af 
li | tempe, akan tetapi : 

. ing: bina semboeh kembali, 

Djoega irrigatie ada lebih di | 

Tina, (,,M”). si 

| djadi sakit, sesoedahnja makan 

»gadoengan” jalah ketela bodin. 

  
orang jang mendjadi sakit, sesoe. | 

legi ada 53 orang jang telah men | 

  

    

   
djadi sakit, 

   

! Kena ratjoen ketela. 

Di desa Karangsampoe, onderdis | 
trict Koetosari ada 19 orang jang 

- dinjatakan kena ratjoen ketela. 

| Mereka sama djatoeh sakit sesoe 
dahnja makan ketela Tn mengan 

doeng blauwzuur. 

Dari tas! 19 Ta ada doea 

orang jang meninggal doenia.. 

Di desa Boetoeh, onderdistrict 

| Boetoeh, regentschap Poerworedjo 

ada tiga orang. jang lantas men 

Dari itoe tiga orang ada doea 
orang jang meninggal doenia, se 

— mentara . jang satoenja hisa sem- 

boeh, @ 

Djamoer jang mengandoeng 
ratjoen. 

Di district Karangasem ternjata 
djoega ada orang orang jang telah 

mendjadi korbannja djamoer jang 

mengandoeng ratjoen. 
Sama sekali ada 9 orang jang 

telah mendjadi sakit, lantaran ma 

kan djamoer, antara mana ada 4 

orang jang meninggal doenia. 

- 

Ketjampoeran warangan. 

Di desa Adisara, onderdistrict 

Djatilawang ada 4 orang jang men 
dadak telah mendjadi sakit, kare 
na makan makanan jang ketjam 
poeran warangan jang telah disim 

pan goena membasmi tikoes. 
Dari itoe ampat orang oentoeng 

| nja tidak ada jang tiwas djiwanja. 

Pinang sepat sijem. 
Djoega dalam pindang sepat 

sijem bisa terdapat ratjoen jang bi 
sa mengganggoe pada kesehatan. 
Di Dajeuhloehoer ada 15 orang jg 
telah mendjadi sakit, setelah ma 
kan ,,pindang sepat sijem”, akan 
tetapi diantaranja mereka tidak 

ada jang tiwas djiwanja. 

Ratjoen gendot. 

Di Djeroeklegi ada tiga orang jg 
telah mendjadi sakit, lantaran ma 
kan gendot (taneman di air), akan 

tetapi ' semoeanja bisa .semboeh 

kembali. 

' KEOENTOENGAN PASAR 

MALAM. 
Mint 3 310 6 0-9 

1 F Kebentowmean bersih dari Pa- 
Sar Malam Amal Semarang jang 
diadakan beloem lama inj ternja 
ta berdjoemlah f 33.976.09. 

Djoemlah itoe hari ini akan di- 

setor separo separo pada Comite 
Fonds Amal Tiongkok dan Veree 
nigde Oorlogsfondsen. 

Bisa diwartakan Ujoega, jang 
segala perhitoengan menjangkoet 
dengan itoe telah diperiksa oleh 
drs Tjhen Tjhoeng Dji. “M.H.) 

KOETOWINANGOEN. 
MEMASANG PETASAN. 

'Banjak anak anak di K € - 
doengtawon (Koetowina- 

ngoen), sama ditangkap oleh poli 
tie, dipersebabkan memasang mer 
tjon pada hari Idoel Adha 

! jang baroe laloe. Mereka tidak me 
ngerti, bahasa dewasa inj orang ti 
dak boleh memboenjikan petasan. 

  

  

  
Moe'ai dari saat pertama | oeti 

   

  

diserang Djerman dan satoe pe: 
rang hebat dan dahsjat mesti 
dihadapi oleh rakjat Sovjet Unic 
maka dengan segera kaoem perem 
poean ambil over tempat tempat 
saudara laki, atau anak laki. 

Zonder szingssi sangsi. .mereka ta 
warkan dirinja akan bekerdja boe 

“at bagian brandweer di Moscou 
dan lain lain kota. Mereka ambil 
over pekerdjaan berat. dari kaoem 
Iaki lalsi di pabrik paberik, didok 
dan peroesahaan boeat bikin kapal, 

Jain lain peroesahaan negeri 
| perloe bosat pembelaan Sov 
Mereka jang biasanja bekerdja 

di kota, membandjiri desa dan doe 
soen boeat bekerdja di kolchos 
(collectieve boerenbedrijven). “Tapi 
lebih doeloe oleh negeri mereka di 
kasih peladjaran seperloenja de 
ngan tjepat, agar bisa bekerdja ber 

    

  

baroe. 
Kaoem perempoean dengan ber 

doejoen. doejoen mendapat training 
menemibak dengan senapan dan ma 
sin. serapan. - Mereka zonder ta- 
koet. bersedia. akan berdjoeang te 
roes sebagai guerilla ditempat tem 

pat. jang  soedah .didoedoeki moe 

soeh, dan demikian dengan maoe 

|nja sendiri. bersedia alamkan se 

  

  | pekerdjaan besar ada lebih banjak oea 'kesoosahan. dan kesengsara 
     
      

'ka Sovjet Unie dengan mendad: Ik 

faedah di tempat pekerdjaan jang : 
| satoe resoloesi 

Djasa perempoean Sovjet. 

  

an dari orang guerilla. Pembatja 
kita jang soedah tidak asing lagi 
dengan pergoeletan dan penghi 
doepannja kaoem guerilla perem- 

.poean dan laki di Tiongkok, tahoe 
bagaimana berat adanja nasib dari 
kaoem guerilla. 

Tanggal 7 September tahoen j.l. 
di Moscou telah diadakan satoe 
vergadering oemoem besar speciaal 
boeat kaoem perempoean. Di itoe 
meeting satoe ingenieur perempoe 
an, Patatiana Fedorovna, angkat 
bitjara didepan  microfoon radio 
dan kata antara lain: 

»Di Sovjet Unie ialah kaoem 
perempoean jang sekarang sedang 

membikin perkakas jang nanti 
akan dipakai boeat memperangi 
moesoeh kita jang lama. Ialah ka 
oem |perempoean jang sekarang 

penting di paberik paberik dari 
Sovjet Unie”. 

Di ini rapat oemoem besar dari 
kaoem 'perempoean di trima baik 

(poetoesan) jang 
ditoedjoekan speciaal pada kaoem 
perempoean Inggeris. Dalam itoe 

resoloesi dibilang antara lain: 
Kaoem perem n dari Ingge 

ris, kita memberi salam pada ka 
moe! Kita melakoekan perang jang 
sama dengan perang jang kamoe 
lakoekan sekarang!”  (Dikoetip 
dari madjallah ,,The Illustrated   London News” (Sin Tit Po), 

   
  

  

A 

Komite Penolong Korban Pe- 
rang (Pekope) mempermakloem 
kan seperti berikoet: 

1) Oleh College B. & W. telah 
didjandjikan kepada Komite, akan 
memberi hulpverbandposten” di se 
moea kampoeng seloeroeh kota Dja 
karta dan Mr. Cornelis, dengan 
lengkap perobahan dan alat2nja. 
Hanja tentang orang2 jang akan 
bekerdja dalam hulpverbandposten 

| itoe, jaitoe mereka jang bisa men 

djalankan EHBO hendaknja diada 
'kan oleh Komite kami. 

Karena itoe, kami berseroe: MIN 
TA TENAGA, boeat djadi peno 
long EHBO di kampoeng2, Soekoer | 
mereka jang soedah poenja tanda 

EHBO Djika beloem, Komite akan 
mengadakan spoedcursus. Hendak- 
nja kandidat EHBO-ers itoe paling 
rendah keloearan dari Vervolg- 
school. 

Komite boetoeh tenaga 1200 (se 

riboe doea-ratoes) orang. 
Dan djoega boetoeh tenaga boeat 

kaan (transporteurs), Boeat golo- 
ngan. ini siapa sadja, zonder keloea 
ran sekolahan, boleh. Komite boe 
toeh 6000 orang. 

2) Dalam rapat pleno dari Pe 
kope hari Kemis 1-1-'42, maka 

Wethouder van den Akker telah 

| diterangkan: 
a. Orang2 kampoeng ojek bikin 

pengawasan Gemeente dan Ko 
mite, dengan dapat pembajaran 

20 ct tiap2 m3. 

Komite Penolong 
Perang. 

  

  
.mengangkoet orang2 jang ketjela . 

atas nama Gemeente Bestuur oleh : 

      

Kerban 

dion atas nama Gemeente telah 

diterangkan oleh tn, Boegaardi, 
bahwa oleh Gemeente soedah-disi 
diakan tempat tempat, dimana ma 
tjam.matjam barang makanan di. 
simpan, Djika nanti perloe berhoe 
boeng dengan keadaan perang, ma 
ka makanan itoe akan dibagikan 
kepada pendoedoek dengan pertjoe 
ma. Boeat sekarang ini pembagian 

makanan masih tetap diberikan 
kepada dagang partikelir, akan 
tetapi selaloe diamat amati djoega 

soepaja djangan hamsteren, Ge- 
meente sekarang soedah poenja da 

poer masak bocat orang banjak 3 
boeah, dan akan ditambah mendja 
di 6 boeah. Diminta kepada Komite 

Pekope soepaia isteri2 jang beker 
dja dalam Komit€ ini hendaknja: 
beroesaha mengatoer tentang da” 
Ppoer masak ini dan pembagian 
makanan didalam kamposeng kam 
poeng. Perhoeboengan langsoeng 
dengan Gemeente diberi kesempa 

tan. 
4) Oleh Komite Pekope soedah 

disoesoen rantjangan pekerdjaan. 

Tiap2 kampoeng” dikoempoelkan 
djadi satoe blok. Kemoedian se 
koempoelan blok mendjadi wijk 
atau Buurt, dan diatasnja lagi ada 
Sector. Ta 

Rakjat Djakarta dan Mr. Corne. 
lis toendjoeklah pemimpin blok 
moe, buurtmoe, wijkmoe, dan sec 

tormoe ! € 

Datanglah di kantor . Komite. 
Kramat 45. : 
Telefoonnummer jang baroe WI. 

    

Pemb. menoelis. 
TA' MAOE MEMBERI KEMBALI 

WANG PERAK. 
Soenggoehpoen Negeri telah me 

ngelogarkan oendang2, bahwa dja- 
ngan sampai terdjadi kesoekaran 

berdjoeal beli lantaran sipendjoeal 
tiada maoe menerima wang kertas 
tetapi roepanja hal ini tiada diperin 
dahkan. Disana sini terdengar ke- 
lseh kesah orang jang maoe membe 

li apa2 tidak dapat, sebab wang- 
nja wang kertas. 

Dalam hal ini ketjoeali karena si 
pendjoeal sengadja menjeloendoe- 
pi oendang2 dgn. mengatakan bah 
wa ta' poenja wang ketjil, djoega 
si pembeli lantas menerima sadja 

kalau diberi djawaban demikian 
roepa. Oentoek toeroet mendjaga 
berlakoenja ini oendang2, hendak- 
lah orang2 kalau diberi djawaban 
begitoe matjam djangan diam sa- 
dja, pergilah kepada politie, repot- 
kanlah hal ini. 

Penggerebekan ditoko ,,De Zon” 
baroe2 ini moedah-mosedahan men- 

djadi peladjaran. Demikianlah doe 

doeknja perkara: 
Ada seorang njonja membeli 

barang dengan wang kertas f 2, 50 

tidak djadi lantaran katanja ta 

ada kembalinja. Njonjah tadi per 

gi kepada polisi dgn, segera dan 

laloe dilakoekan penggerebekan 

jang ternjata ada tersimpan wang 

perak jang melebihi dari batas jg 

telah ditentoekan. Wang itoe laloe 

dibeslah. 

BELOEM TERTANGKAP. 

Seorang opas keresidenan telah 

lari dengan menggondol wang 

f 1090 sampai kini beloem tertang 

kap. Oepas itoe meninggalkan 3 

orang isteri dan anak anaknja. 

PEMIMPIN PARINDRA DITANG 
KAPI. 

tjoema 
djempol. 

Pimpinan Parindra tjab. Mage 

lang minta dikabarkan: 
Berhoeboeng tersiarnja pekaba- 

ran angin jang menerangkan bah 
wa pemimpin2 Parindra Magelang 
ditangkapi sampai menimboelkan 

Iss asp.n 

didjelaskan bahwa kabar itoe salah 
belaka, tjoema isapan djempol jg 
disiarkan oleh orang jang tidak 

ra pemimpin2 Parindra Magelang 
tjoema A, Adisoendjojo jang per-   

- 
& Ss 

nah dipanggil kekantor P.I,D., teta 

# 

perasaan jg. boekan2, maka patoet 

menjoekai Parindra sadja, Dianta | 

. baroe2 ini sering 

b. Djika menoeroet rantjangan, | 2784 (doeloe WI. 4705). 
ada roemah jang dibongkar Mereka jang soedah ditjatat 
boeat keperloean bikin lobang | sanggoep membantoe Komite Ko 
perlindoengan, maka jang mem | mite dengan djabatan matjam2, 
poenjainja diberi keroegian jg | nanti hari Senen 5-142 bisa dapat 
seadil adilnja. bewijs dari kita. 

c. Wakil Pekope . hendaknja sela Di kantor Komite orang” “minta 

loe berhoeboengan dengan | daptar kampoeng2 jang akan dika 
Hoofdopzichter Gemeentewer- "si lobang perlindoengan dengan 
ken dalam hal mengatoer pem . hitoengan berapa meter pandjang 

— bikinan lobang ini. ' nja dil.nja. : 
d. Lain daripada lobang perlindoe : Kantor Komite boeka tiap2 hari 

ngan jang dirantjangkan oleh dari djam 8 pagi hingga djam 8 
Gemeente jang 50 km pandjang malam. : 
nja itoe, maka djika komite jg Pada hari Kemis tg. 1 Januari 

berhoeboengan dengan pendoe- | jl. oleh Komite Penolong Korban 
doek kampoeng memandang | Perang telah diadakan rapat ple- 

perloe, boleh ditambahi lagi. | no didalam gedong USI, Kramat 
3) Dalam rapat pleno itoe | 45. 

MAGELANG. pi sama sekali boekannja oeroesan 
partijnja. aa. : 

HAROES HATI-HATI. 
Karena banjaknja kendaraan da 

ri Militair jang berlari dengan tje 
pat lantaran tergesa gesa berhoe 

boeng dengan kepentingannja, ma 
ka sering ada ketjelakaan. Sebagai 

terdjadi demo 

terlanggar vrachtauto di Boton, 
orang terlanggar sep€da motor di 
moeka zusteran, kereta angin ke- 
toebroek pit motor di Petjinan. 

Sebab itoe haroes berhati hati 
kalau berdjalan atau berkendaraan 

didjalan besar. 

ZUSTERAN DIDJADIKAN NOOD 
HOSPITAAL. 

Berhoeboeng dengan persediaan 
kalau ada apa2 dalam waktoe jang 
genting ini, maka soedah ada ke. 

tetapan bahwa zusteran didjadikan 

noodhospitaal. 

PEKERDJAAN COVIM. 

Covim ternjata giat bekerdja me 

lengkapkan prsediaan kalau sewak 

toe waktoe ada perloenja. Dianta 
ranja mentjari persediaan maka- 
nan dengan meminta soembangan 
kesana sini. Diroemah roemah seko 
lah didirikan dapoer boeat covim' 
Begitoe  poela keperloean jang 

lain2 poen dioesahakan dengan ra 

djin. 
GOEROE2 JANG BERCURSUS 

E. H. B. O., MENGELOEH 

Sering terdengar keloeh kesak- 
nja goeroe2 vervolg dan volks- 

scholen jang beladjar EHBO kare 
na dalam cursus 'itoe atjap kali 
terkena kala2 jang menjakitkan 
hatinja. 

MENTJARI APA2 DIDALAM SAM 

PAH. 

Sampah2 dari dalam kota Mage 
. lang dibawa dengan gerobak ke- 
tempat pemboeangannja disoengai 
Progo. Dalam tempat pemboeangan 
itoe ada kira2 15 Sorang jang men 
tjari apa2 jang boleh dimakan 
atau didjoeal, misalnja: sisa2 ma 
kanan, bocah boeahan boesoek, 
arang, petjahan gelas enz. 

Inilah satoe pemandangan jang 
mengharoekan hati. Disini tam 
paklah kebobrokan kehidoepan 
masjarakat ditempat jang soeboer 
sebagai Magelang seanteronja. $ 

Hal ini patoetlah mendjadi perha 
tian, teroetama dari pihak jang 
wadjih,   3 
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La». an 
— itoe kebakaran de 

oleh “beberapa 
Benda" sendiri 

api bun pindat pa 
Nag di sebelah 

| poen begitoe, tanaman tembako 

jentue dari desa Darma dan 

: gebang, , dan Loeragoeng. 

didesa Darma jang biasa oesaha- 

        
   

    

   
    
    

      

      

             

    

   
     

     
     
    

  

   

   

  

     

    
    

  

bih djaoeh kita dat ae BAM 

dari orang-orang di itoe Nan 

bahwa telah pernah. kedjadian 
djoega 'banjak orang | 

| disitoe, teroetama pendoedoek Dar 

(ma (Koeningan) jang djadi kaja, 
: jakoekan roekoen Is- 

: x , (pergi ke negeri 
mekkah) bosat moenggahadii, lan 

taran dari hasil tanaman temba- 

konja masing-masing. 
Sebetoelnja, tentang piroesaha- 

an tembako boeat dibawahan Koe- 

ningan (Cheribun, telah Tn 
1. lain-lain emp: 

   

  

      

  

jang Since hing 
makin loeas, dan "pendoedoek 

“desa dilain bilangan djoega ba- 

didesa-desa jang terseboet. bela- | 

cangan tidak terkenal seperti tem 

'keloearan Cheribon, teroeta- 

ma daerah Koeningan, antaranja 
   

n bawahan district Tjawi- 

  

" Hanja sadja boeat kaoem tani 

'kan tanam tembako, sedari pesa- 
| wahannja dibikin wadoek, mereka 

Pa bab An Tionghoa Ge 

lembang sendiri. 

| ningan . hari Kemis 
tidak koerang dari 50 orang teng. . 

: -koelak tembako golongan Tiong- 
'hoa dan Indonesia jang datang k 

(| dari lain tempat, maka itoe hari 
| djoega ada ratoesan riboe geleng 

|iain-lain t 

: £heribon, seanteronja digelengan 

| maka per seriboe geleng teimbako 
kawak 

“lama) bisa lakoe- antara f 20—. 

..| cent per gelengnja sedang temba- 

| ko jang masih baroe hanja lakoe- 

“geleng atau harga etjeran 1—2 

| cent per geleng. Dalam moesim 

'soedah mendjadi merosot begitoe 

“rendah, tembako jang baroe ha- 

11000 geleng paling mahal jang 

kwaliteit bagoesan, sedang temba- 

3 ae lama hanja bisa lakoe an- 

e selai 
| djoega. 

| lantas menarik orang poenja per- 

| tembako terhadap djalannja roda 

| penghidoepan, hal mana tidak oe- 

| PENGIRIMAN TEMBAKO GE- 

| bahwa. tembako geleng dari Koe- 

| ningan.   | dapatkan kesoekaran boeat bikin 

| locas tanaman tembakonja lagi, 

tidak seperti doeloe ketika itoe 

n beloem dibikin wadoek, 

f dikeboeni tembako, maka itoe ka- 

oem tani disana beloem pernah 

alamkan kekoerangan persediaan 

tembako. Sekarang dimana mere- 

ka hendak oesahakan tembako, 

terpaksa 
| tembakonja kebawahan Tjiawige- 

“bang, Loeragoeg, Tjiledoek, Sin- 

laoet dan sekitarnja, karena 

| kalau tidak begitoe, pasti mereka 

| bakal tinggal peloek tangan sadja 

'boeat dikerdjakannja. : 

' Tembako keloearan dari. desa- 

des abawahan district Tjiawige- 

ibang sebagian besar dikirim ke 

Djatibarang, Indramajoe, Losa- 

rang, Haoergeulis, Tjipoenagara, 

Pamanoekan, Soekamandi dan se- 

kitarnja dengan perantaraan sau- 

dagar-saudagar tembako .geleng 

Tionghoa dari Djatibarang (In- 

-dramajoe), sedang tembako ke- 

loearan Loeragoeng, Lebakwangi, 

Garawangi, Walahartjageur, Gala . 

: 1 herang, Kadoegede, Darma dan se 

| bagainja banjak jang « ke 

... II Palembang (Sumatra), dengan | sarnja tembako   
      

        
    

  

    

  

BA perantaraan bengkoclak-tengkaa- 

    

     

           

     

      
   

      

      

     
      

   

     
     

He | ta ada 

      

njak kaleng ka : 
Tetapi toean K.T.Kh. tida: maoe 

a- | kasi, lantaran mana toean KTH. 
a politie bahwa 

an kaleng dan 

| minta politie soeka perhatikan pen | 
. djoealan au mara di Paree, 

  

  

moesti membeli daoen - 

tidak dapatkan daoen tembako 

Indonesia dari EN Cheribon, | 
Batavia dan ada djoeg a tengkoe- 

ibako j datang dari Pas, 

   

    

Ternjata setiap pasaran di Koe- | 
dan Senen, 

tembako dari daerah Koeningan 
(Cheribon) j ang bakal dile 

hpat, dan 1 
tembakokelocaran Koeningan dan 

   

djadi boekan itoeng pikoelan, 

(jang soedah disimpan 

f 25.— atau didjoeal etjeran 3—4 

antara f 7.50— f 8.— per 1000 

tembako ini tahoen, harga mana 

nja bisa lakoe f 4— f 4.50 per 

150.— f 10.— per 1000 
jang kwaliteit bagoesan 

'Makanja tanaman tembako bisa 

hatian penoeh, lantaran ada gam- 

pang boeat djalannja oeang, dan 

poela kalau kita tilik dari soal 

harga jang kita tjantoemkan di- | 

atas ini, orang bisa lantas bajang- 

'kan sendiri, bagaimana penting 

dan faedahnja itoe peroesahaan 

sah heran kalau kaoem tani di 

sana tambah bergiat mengoesaha- 

kan tanaman tembako terseboet. 

LENG KE PALEMBANG 

. MANDAK. P2 

'Di atas kita telah toetoerkan | 

ningan bis adapatkan pasar loeas 

dan harga bagoes di Palembang ' 

(Sumatra), hingga bgnjak orang 

seboet jang Palembang itoe djadi 

langganannja tembako geleng Koe 

Hal itoe orang tidak oesah he- 

ran, lantaran tidak sedikit djoem 

lahnja pendoedoek dari West-Java 
. jang mengoembara di daerah Su- 

matra, mereka biasa meroko daoen 

aren dengan tembako geleng ke- 

lcearan dari daerah. residentie | 

Cheribon, antaranja dari regent- 

schap Koeningan. Maka sepan- 

tasnja banjak tengkoelak-tengkoe 
.lak tembako geleng jang biasa me 

ngirim tembako dari Koeningan 
ke Palembang (Sumatra), masing 

: masing bis adapatkan oentoeng loe 

djadi kaja, lantaran tembako ge- 

leng made in Koeningan, di Palem 

bang Sa lakoe f 0.10 per geleng- 

—nis. 

Hanja sadja sedari perampok 

Djepang - menjerang kepoelauan- 

kepoelauan daerah Amerika dan 

keradjaan Inggeris, maka pengi- 

'riman tembako Koeningan ke Pa- 

“Jembang telah djadi mandak. 
Berhoeboeng dengan itoe, pro- 

ducenten dari beberapa peroesaha 

an,tembako di daerah Cheribon 

tidak loepoet alamkan kesoekaran. 

Disebabkan pengaroehnja kegon- 

tjangan doenia ini, sehingga ka- 

oem. tani diitoe bilangan tinggal 
mengeloeh, dapatkan keroegian 
besar, sebab selainnja harga tem- 
bako semingkin merosot, poen pa- 

itoe  mendjadi 
        

sempit. (Keng Po). 

f Lebih djaoeh toean K.S.H. berta 
hoekan pada politie, pendoedoek 
Tionghoa di Paree antaranja ada 
toean Kwee Tjoe Khing dan toean 
Sie Giok Tien jang ada simpan 

| banjak kaleng kosong tapi tidak 
maoe didjoeal. Berhoeboeng de 
ngan ini pengadoean, maka politie 
Iantas -datangi roemahnja doca 
toean terseboet dan dalam peperik 
saan di roemahnja toean Kwee 
Tjoe Khing politie telahvdapatkan 
kaleng kosong jang djoemlahnja 
ada 1400 bidji, sementara di roe- 

| mahnja toean 4Sie Giok Tien poli 

tie dapatkan 250 bidji kaleng ko 

song, maka masing masing lantas 

diverbaal. 
— Dihadapan  politie tocan Kwee 

bositl, ag 1 Sebas Taitab sa | 

| toekarkan kalau beli minjak ke fa 
briek boeat saboen, sedang 450 bi 

&A si » .Koetika ini perkara dihadapkan 

atas poetoesannja landrech iter toe 

I-harga per bidji f 0.25.—. Demiki- 

| terpakai bocat keperloeannja toean 

'cents dari seorang pendjoeal ikan 

nja itoe ikan tongkol lantaran per 

“mintaannja sendiri, Sekira djam 6 

“peroetnja masing masing telah dja 

“di sakit, makloem familie Indone 

KF . djiwanja, 

berikoetnja kira kira djam 9 siang 

majan, hingga banjak jang men- 

perloe. dengan blik kosong djoem 
lah 750 bidji, jaitoe 300 bidji di 

.dji boeat iapoenja peroesaan kem 
“bang goela. 

|.di moeka landgerecht Paree, maka 

an toean Kwee “Tjoe Khing dan Sie 
Giok Tien poenja blik kosong mesti | 
didjoeal lelang di hadapkan orang 
'banjak satoe per satoe dengan 

.anlah koetika tanggal 23 jang ba 
roe laloe itoe kaleng telah dilelang 
dan dibeli oleh toean Phoa Ping 

|Hwie Kediri 500 bidji dan sisanja 
diborong oleh.tiga orang Tonghoa 

lain, 
Toean Kwee Tjoe Khing sendiri 

hanja dapat bagian 400 bidji ka 
leng jang boleh tida didjoeal, jalah 

terseboet poenja peroesaan (S. Po) 
  

TOEBAN 
Dari Corr.: kita .,Mata 1000”. 

IKAN BERATJOEN 
Pada hari Selasa jl. satoe familie 

Indonesier di Kebonsari sini telah 
kemakan ikan beratjoen, hingga 
3 orang tiwas djiwanja, sedang se 
orang lagi oentoeng dapat perto- 
longan dari dokter. 

Doedoeknja perkara seperti beri 
koet: 

Itoe familie jang terdiri dari se 
orang perempoean dengan 1 anak 
dan 2 tjoetjoe, pada sorenja soe 
dah beli beberapa potong ikan 

'tongkol jang berhaga tjoema 2 

dengan ditambahi wedel (djero'an) 

sore baroeia orang dahar itoe ikan 

jang soedah dimasak, tahoe tahoe 

sier jang tidak mengarti tida maoe 

minta pertolongan dokter, maka 
toe emali perampoean, telah tiwas 

koetika djam 10 malam Legijah, 
kemoedian diam 115 

malam tjoetjoe prempoecannja ber 

nama Moeina djoega menoetotp- 

mata lantaran sakitnja itoe. 

Laloe terdjadi kegemparan dan 

politie serta pegawai roemah sakit 

'datang, Moenadi djoega tjoetjoe 

Jelaki laloe diangkoet ke roemah 

sakit, sedang si mama lantaran 

Diroemahnja sendiri pada har' 

itoe iboe jang bernama Srimoenah 

telah soesoel anak dan iboenja 

jang soedah wafat doeloean. Oen- 

toengnja Moenadi.di roemah sakit 

telah bisa ketolongan. 

'Restantnja itoe ikan laloe dibe 

slag oleh politie dan dikirim ke la 

boratorium, “tetapi sampai! seka- 

rang beloem didapat kabar, tjcema 

menoeroet keterangan dokter, ke 
matian itoe ada disebabkan wedel 
nja itoe ikan tongkol jang me- 
ngandoeng ratjoen! (P. Soer) 

  

Tanah Seberang. 

LAMPOENG. 
MEMBOEAT LOBANG PERLIN- 

DOENGAN. 

Pemb. mewartakan: 

Kita lihat sekarang di wijk Tan 
djongkarang dan Telokbetong, soe 
dah kebanjakan pihak jang terke 
nal soedah menggali lobang goena 
perlindoengan, demikian poela pen 
doedoek kampoeng soedah menoe 
roet menggali lobang, tjoema kita 
amat sajangkan,penggali lobang 
oleh anak kampoeng kita pikirkan 

barangan sadja, tidak menger 
ti apa jang moestinja, kita meng 
harapkan soedah kepalang pihak 
Pemerintah memberi. penasehat ke 
pada ra'jat, apakah tidak sebaik- 
nja diadakan tjontoh bagaimana 

tjara jang perloe, dan moeda2han 
vihak pemerintah memboeat lobang 
persediaan kepada pendoedoek, de 

ngan pembantoean ongkos dari 
Plaatselykfonds atau darj merga 

atau negeri sendiri, dimana tempat 
jang dipikir perloe, tentoe tjontoh 

| itoe nanti boleh ditoeroet oleh anak 
kampoeng jang lain. : 

  

MENGGALA SOEHDAH ADA 
PIN ON TOR: 

“'rgontoh lobang perlindoengan di 
Menggala, kita tahoe sendiri telah 
lama disediakan,  diboeat dalam 

pekarangan goedang garam, tjoe- 

ma kalau menilik lobang jang di 
Menggala dibandingkan dengan 

jang diboeat oleh jang mengerti 
di Tg, Karang, amat berlainan se 
kali, karena di Menggala diboeat 
kan atap terlaloe tinggi dan diatas 
itoe atap ditanam dengan roem- 

  

kita pertjaja sekali pe- 

njatakan tidak toeroet makan tida | 

. dibawa. 

boet, sgrta dimoeka lobang kiri | 
kanan ditinggikan daggan tanah, | 

  

500.000 SERDADOE. 
Di waktoe perang moelai di 

Pacific hanja ada oeroesan bom 

dan pelor jang penting, tetapi ke- 

soedahan perang achirnja toch 
ada tergantoeng dari keoelatan. 

Oleh karena kedoedoekan econo- 

mie Djepang ada lebih lembek 

dari kedoedoekan economie Ing- 

geris dan Amerika digaboeng 

djadi satoe, maka kesoedahan 

perang tidak bisa disangsikan la- 

gi. Tetapi satoe achli, Peter V. 

Russo, mengoendjoek dalam toeli- 

san di bawah ini, bahwa Djepang 

poenja kedoedoekan economie ada 

djaoeh lebih koeat dari pada 

orang doega. 
Tidak ada goenanja boeat se- 

boetkan angka-angka tentang Dje 

pang poenja persediaan perang. 

Statistiek officieel Djepang tidak 

bisa dipertjaja, sebab ada tiga 

matjam statistiek, jaitoe statistiek 

jang dicemoemkan diloear negeri, 

statistiek jang dioemoemkan dine- 

geri sendiri dan statistiek jang 

dirahasiakan dan jang paling be- 

toel. 
Setjara begitoe Djepang maoe 

kelaboei matanja achli-achli eco- 

nomie loear negeri jang taksir be- 

sarnja soember-soember bantoean 

Djepang. Dengan begitoe Djepang 
maoe rahasiakan persediaan pe- 

rang jang Djepang ada atoer di 

| Tiongkok. Djikalau Djepang ter- 

gantoeng dari loear negeri boeat 

barang-barang bahan perang jang 

penting, maka Djepang tidak akan 

bisa tahan lama lagi. 

Orang tidak haroes loepa jang 

dalam 10 tahoen paling belakang 

Djepang soedah moelai koempoel- 

kan persediaan besar jang didapat 

kan dari rampasan dan beslaghan 

di Tiongkok. 

Dan kendati tiga Knloak dari 

begrooting  Djepang disediakan 

bagi tentara dan marine, tetapi 

barangkali tidak lebih dari sepa- 

roh dipakai boeat berperang di 

Tiongkok. 

Sisanja digoenakan boeat bikin 

persiapan perang doenia jang ka- 

oom  militair soedah pasti nia 

lakoekan. 

Seringkali orang menguendibek 

Manchurije sebagai Djepang poe- 

nia kegagalan besar. Tetapi orang 

Dienang poenja maksoed dengan 

rampas itoe negeri tidak lain 2 

pada bikin goedang dan fabrie 

sendjata. Djepang betoel Tika 

kan beberapa miliar yen di itoe ne 

geri, tetavi itoe semoea dioemlah 

hanja dipakai boeat keperloean 

“ militair, 
Di vermoelaan perang Tiongkok 

— Djepang orang-orang Diepang 

beslag semoea milik pemerintah 

Tiongkok. Mereka oesahakan in- 

dustrie dan 2 Nge 

nerangan tentang sunan lo- 

' bang itoe, boeat kita sendiri men- 

-djadi bingoeng jang mana tjara 

lobong itoe jang sebenarnja menoe 

roet prakteknja. 

LUCHTALARM. 

Pagi Senen tanggal 29 December 

1941, kebetoelan djam 6 pagi wak 

toe orang Islam akan  masoek 

Masdjid sembahjang hari Raya Ha 

dji, maka terdengar boenji bedoek 

serta tongtong, pertama didengar 

semoea pendoedoek jang ag:k dja 

oeh dari pehak Pemerintah, be 
loem mengetahoei - betoel, sebab 

kebetoelan poela waktoe itoe di 

kira bedoek berboenji tanda akan 

lebaran, kira 10 minoet, baharoe 

diketahoei ada motor politie keli 
ling, memberi alamat. bahwa ada 
tanda tanda dioedara, kira2 sete- 

ngah djam baharoe bedoek ber- 

henti dipoekcel, waktoe itoe kita 

.dan beberapa teman akan pergi 

sembahjang, terpaksa moendoer 
doeloe berhoeboeng poela, diroe- 

mah kita sendiri beberapa pehak 

'perempocan dan anak2 dari te- 

tangga dan familie, pada datang 

berkeroemoen sebagai mereka men 

tiari tempat jang tegoeh ma'loem 

tempat kita sendiri banjak pohon2 

kelapa dan lain lain sesoedah tan- 

da2 tidak .ada lagi maka kita te 

roes pergi bersembahjang. 

'DIDALAM MESDJID 

Meskipoen tadinja baharoe dibe 
ri tanda alarm, tetapi semoea oem 
mat Islam jang akan -bersembah 
jang harj Raya Hadji, tetap seba 
gai biasa sadja Mesdjid masih pe 
noeh, begitoelah ketabahan hati 

Perintah agamanja, dan  soeara 
TAKBIR bersama-sama itoe, me       Tjoe  Khing oendjoekan 'boekti hak Pemerintah akan memberi pe | nambahkan tegoeh hati” dan tera- 

-diaan 
Kekoeatan militer dan ekonomi bj jepang " 

TIAP-TIAP TAHOEN La 

  

  
oemmat Islam boeat mendjalankan” 

Miongkok boeat oesahakan parit- 

parit negeri hoeat goenanja Dje- 

pang. 
Selainnja apa jang dirampas di 

Tiongkok Djepang djoega import 
banjak alat-perang Inggeris dan 
Amerika, maka bisa dipastikan 
jang economie perang Djepang 
ada teratoer beres dan sangat 

koeat. 

Lagi poela industrie perang Dje 

pang tidak dipoesatkan, hingga. 

angkatan perang moesoeh tidak 

akan bisa terbitkan keroesakan 
besar dengan lakoekan penjerd- 
ngan satoe kali sadja, 

Djepang poenja 120.000 fabriek 
dan. 

kebanjakan hanja fabriek fabriek CR 
penggawai . 

tersebar diseloeroeh negeri 

ketjil sadja dengan 

rata-rata 30. Lebih djaoeh itoe se- 

moea fabriek tidak terletak dekat 

djalan-djalan besar, 

Industrie alat-sendjata dan pe- 

lor jang besar dipindahkan” ke 

Manchurjje, dimana productie bisa 

dinaikan dengan paksa pendoe- 

doek negeri jang dirampas boeat 

bekerdja dan dengan goenakan ba 

rang-barang bahan jang dapat 

dibeslag di itoe negeri. 

SOAL MAKANAN. 

Djepang bisa menjoekoepi ke- 

perloean makanan sendiri, ke- 

tjoeali kalau perhoeboengannja 

dengan Manchurjje bisa dipostoes 

kan, hal mana ada sangat tidak, 

bisa djadi. Dan oleh karena 'seka- 

rang negeri soedah disiapkan boe- 

at berperang besar, maka bisa di- 

pastikan jang Diepang akan tiroe 

tjara-tjaranja Nazi bocat rampas 

barang makanan dari negeri-ne- 

geri jang didoedoeki soepaja bise 

diangkoet ke negerinja sendiri. 

? Djepang poen Hdnkagkokata 

ngan soldadoe, Andai.kata keroe- 

sakan Djepang dalam perang di 

Tiongkok ada 
1.000.000, ini djoemlah hanja me- 

roepakan satoe bagian ketjil dari 

djoemlah soldados Djepang. 

Saban tahoen ada setengah mil- “ 

lioen pemoeda lelaki mendjadi de- 

wasa, hingga tentera Djepang bisa 

sediakan teroes 6.009.000 solda- 

doe. 
Tetapi biarpoen kekoeatan pe- 

rang Djepang ada sangat besar, 

productie perang dari negeri- 

negeri democratie digaboeng djadi 

satoe masih ada djaoeh lebih be- 

sar, 
Achli-achli perang Djevang soe- 

dah insjaf itoe hal dan soedah ten 

toe telah ambil atosran-atoeran 

jang perloe, Hanja tidak oesah di- 

sangsikan jang itoe semopea atoe- 

ransDjepang akan mendiadi pasal, 

kalau negeri-negeri democratie 

soedah bisa" goenakan tenaganja 

setjara lebih loeas. (M. H.). 
La ag A5 

  

sa rasa Sena baya 

memberi perlindoengan' kepada se 

kalian oemmat manoesia jang ti 

dak bersalah. 
Dan beberapa teman minta piki- 

ran bagaimana dekat roemah ki- 

ta orang tidak menggali lobang, 

beri djawab bagaimana akan meng 

gali lobong, oeang tidak ada dan 

akan menggali sendiri apa daja, 

sebab banjak anak2 tidak moeng 

kin dikerdjzkan, tentoe lobang 

agak pandjang, melainkan saja 
dan anak isteri saja kepoenjaan 
Allah diserahkan sadja kepada Al 

lah. 
  

P. Ardi, Bat-C. — Alamat dan 
nama tak terang, tak bisa kita 
moeat toelisannja, Harap lain kali 
mesti di ingat sjarat2 diatas ini. 
Sembojan kita: Teroeste- 

1 Ma 3 ye 

ag 

» Kk 

T. Handojo, Banjoewangi — Lc 
bih baik, kalau kabar biasa sadia 
jang kirim. Djangan beroepa ar- 

tikel, Kita soedah tjoekoep, 
2 2 

Thing, Premboen — Idem, ah 
t "jug 

da pemimpin roemah salat dan ka 
lau tidak berhasil serta tidak di 
perhatikan, boleh tjoba  ditoelis 
dalam s. kabar. 

NG . 

T. DjajaroeKkmantara, Lebak - 
Pidato jang pandjang itoe tidak bi 
sa dimoeat, Kalau maoe mengirim,   perloe bagi oemoem. : 

berdjoemlah . 

ALLAH 

  

Tocan J.Z.K. , Banjoonin Ha : 
Ip soepaje disampaikan doeloe pa" 

hendaknja kabaran sadja, Ini tebih 
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en V.0. R. 0. 

SABTOE, 3 JAN. 
17.00 Lagoe Minangkabau 

17.30 Lagoe Melajoe Seberang — 
18.00 Lagoe Arab modern — 18.30 

5 Lagoe Ambon — 19,00 Laoge Soen 
. da — 19.30 Berita Pers — 20.00 
Konsert krotonjg Sinar Boelan — 
24,00 Toetoep. 

« MINGGOE, 4 JAN. 
1900 Harmonium Orkest soko- 

ngan dari.,Pemoeda Djakarta” — 
“ 11.00 Cabaret dari Ons Genoegen 
” — 12009 Lagoe Soenda — 13.00 
Lagoe Djawa — 14,00 Berhenti. 

17.00 Muziek Uurtje — 18.00 
Lagoe Gambang Kromong 
18.30 Lagoe Tionghoa Hokkian — 
19.00 aLgoe Melajoe Seberang — 
19.30 Berita Pers — 20.00 La- 

goe Soenda — 21.00 Lagoe kron- 
tjong dan stamboel — 22.00 Toe- 
toep. 

SENEN, 5 JAN. 
8.00 Lagoe Gambang Kromong 

— 9.00 Lagoe Krontjong dan 
?.Stamboel — 10:00 . Lagoe Gam- 
-bang Kromong — 10.30 Lagoe Le 
loetjon — 11.090 Lagoe Hawaiian 
— 1130 Lagoe Djawa — 11,30 
Lagoe Djawa — 12.00 Berhenti. 

17.00 Lagoe Tionghoa Canton 
— 1730 Lagoe"Ambon — 18.00 

. Lagoe Arab modern — 18.30 La 
.goe Djawa — 19.00 Lagoe Kron 

c“ tjong dan Stamboel — 19.30 Beri 

— 24.00 Berenti. . 

PENJIARAN P.P.RK. 
: Djawa Barat. 

2 -Bandoeng II 192, Batavia II 197, 
An Priok II 41.5. 

“SABTOR, 3 JAN. 
-. 17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.04 Kle 
nengan Djawa — 18.41 Adzan dan 
kasidah — 18.47 Klenengan Djawa 
— 19.30 Berita Perg — 20.00 Tap 

“—. toe — 20.05 Dari piring hitam — 

  

S3 20.20 Moesik Hawaji — 21.20 Moe 4 
sik Yang Khiem — 21.50 Ketjapi 
Tjiandjoer — 24.00 Toetoep. 

— MINGGOE, 4 JAN. 
06.00 Tanda waktoe. — 96.03 

Orkest Belioni — 06.30 Ditepi Ia 
oetan Banda — 06.45 Rajoean Poe 
lau Sorga — 07.00 Berita pers 
— 01.30 Disekitar danau Toba — 
08.00 Oentoek anak2 Tionghoa — 

«08.30 Dari Periangan ke Bali — 
09.30 Dari piring hitam — 09.45 
Soeara miss Jacoba — 10.00 Sem 
bahjang — 11.15 N janjian geredja 
— AL, Moesik harmonium — 
12.00 Boenga Rampai (I) — 13.15 
Berita pers — 13.30 Boenga ram 
pai (II) — 14.15 Berita pers, oel. 
— 14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — 
17.01 Isi programma — 17.04 Nja 
njian anak Soenda — 18.00 Dola 
nan Djawa — 18.41 Adzan dan ka 

« sidah —.18.47 Dari kota Singapo 
re — 19.00 Keboedajaan Tionghoa 

—.— 19.20 Moesik Mandarijn — 19.30 
—- Berita Pers — 19.45 Mendjawab 

“Dari piring hitam — 20.15 Baha 
- sa Belanda — 21.00 Njanjian Ti- 
onghoa modern (I) — 21.30 Berita 
pers — 21.45 Njanjian Tionghoa 
modern (II) — 22.00 Gamelan 
Soenda — 24.00 Toetoep. 

SENEN, 5 JAN, 
06.00 Tanda waktoe — 06.03 Berita pers — 06.30 Monggang — diteroeskan dengan Klenengan — 

OT. :15 Berita pers — 07.30 Toetoep. 
12.00 Tanda waktoe, Pemb. — 12,03 Tjelempoengan soenda — 13,15 Berita pers — 13.30 Tjelem 

D. G. Gelombang 89.82 

| koelit Djawa Timoer — 02.00 Toe- 

ta Pers-— 20.00 Gamelan Soenda 

: Gamboes (II) — 22.40 Lagoe Ci |. 
nema — 23.00 Yang Khiem. — 

soerat2 — 20.00 Taptoe — 20.05 

, see RAN 
poengan soenda (II) — 14.15 Be 
rita pers, oel, pk. 13.15 — 14.30 
Toetoep. 2 : 

17.00 Tanda waktoe, Pemb. — 
man kepandoean — 17.50 Soeara 
17.01 Isi programma — 17.04 Ta 
miss Roekiah — 18.00 Cinema 
Tionghoa — 18.30 Kamermuziek 
(ID) — 1841 Adzan dan kasidah 
— 1847 Kamermuziek (II) — 
19.30 Berita pers — 20.00 ,Taptoe 

2005 'Dari" piring hitam — 
20.20 Pemandangan dalam negeri 
— 20.40 Gamboes (I) — 21, 30 
Berita pers — 21.45 Gamboes 
(II) — 22.40 Kesenian Minangka 
bau — 24.00 Toetoep. 

PENJIARAN P. P. RE. 
Solo II 120. 

Djawa Tengah dan Timoer. 
Djokja II 128, Semarang II 189, 

Semarang ARCH. 67 Soerab» 
ja II 61 dan IV 129 

SABTOE, 3 JAN, : 
17.00 Tanda waktoe, Pemb. — 

147.01 Isi programma — 17.04 La 

' goe Mandarijn — 17.30 Mana Soe 
ka — 18.23 Adzan dan kasidah — 
13.30 Mana Soeka — 19.30 Berita 
Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Da 
rj piring hitam — 20.20 Wajang 

MINGGOE, 4 JAN. 
06.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

06.00 Soeara miss Roekiah — 
06.30 Dari piring hitam — 06.45 
Lagoe Tionghoa modern — 07.00 
Berita pers — 07.30 Lagoe Soenda 
— 08.00 Konsert Pagi — 09.45 
Oejon Oejon loear biasa — 13.00 
Lagoe Minangkabau — 13.15 Beri 
ta Pers — 13.30 Lagoe gambang 
kromong — 14.00 Lagoe Canton 
— 14.15 Berita Pers, oel. — 14.30 
Toetoep. Sans 

17.00 Tanda waktoe,. Pemb. — 
17.01 Isi programma — 17.04 Ta 
man Kepandoean — 18.00 Lagoe 
Melajoe — 18.23 Adzan dan kasi 
dah — 18.30 Konsert Harmonium 
— 19.30 Berita Pers — 19.45 Men 
Sjawab soerat2 — 20.00 Taptoe — 
20.05 Dari piring hitam — 20.15 
Bahasa Belanda — 21.00 Klene- 
ngan (I) — 21.30 Berita pers — 
21.45 Klenengan (II) — 24.00 Toe- 

  

toep. 

SENEN, 5 JAN. 

. 06.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
06.03 Berita pers — 06.30 Hawaii 
an Andy Iona” — 07.00 Lagoe 
Soenda — 07.15 Dari piring hitam 
— 07.30 Toetoep. 

12.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
12.03 Lagoe Singapoera — 12.30 
»Strijkorkest Belloni” — 13.00 La 
goe Sjanghai — 13.15 Berita pers 
— 1330 Lagoe Batak — “14.00 
Lagoe Hindoestan — 14.15 Berita 

Pers — 14.30 Toetoep. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isi programma 17.04 Lagoe 
'Djawa Tengah — 17.30 Lagoe 
krontjong — 18.00 Konsert Mond 
harmonica (I) — 18.23 Adzan dan 
kasidah — 18.30 Konsert Mond 
harmonica (II) — 19.00 Agama 
Kristen — 19.30 Berita pers — 
20.00 Taptoe — 20.05 Dari piring 
hitam — 20.20 Pemandangan da 
lam negeri — 20.40 Gamboes (1) 

— 2130 Berita pers — 21.45 

24.00 Toetoep. 
- 

PENJIABRAN P. P. RK. 
Nocesantara, 

Zender P.L. 3. 20.5 M. 

SABTOE, 3 JAN, 
17.00 Tanda waktoe., Pemb, —- 

17.01 Isi programma — Y7.04 Nja. 

njian Mandarijn — 17.30 Gambang 
Kromong — 19.30 Berita Perg — 
20.00 Taptoe — 20.05 Dari piring 
hitam — 20.20 Moesik Hawaii — 
21.20 Konsert Minangkabau 
22.20 Gending Djawa — 23.00 Ci 
nema Tionghoa — 24.00 Toetoep.   
  

SENEN 41 ' 

Bawasir (Ambeitn) Bengek ( 
batoek darah of kering, 

tidak tjotjok kotoran boelan of 
nanah, sakit perampoean, d.L.I. 

- 1 Zonder operatie, 
| dengan rembours, 

: di roemah sendiri, DAN mene 

Selahkan datang dengan 
dan bikin haroscoop (peidji), 

N.B, Sedid oba 
“ Hesch f 1.50, 

L     
Prof. Tabib N.M. Sher 

“Accultist Astrolo 
—— BATAVIA-CENTRUM. 

Speciaal mengobatin dari. penjakit Peloe: (Impotentie) 
Asthma) napas sesak oeloeh hati, 2 penjakit koelit (Exceem) entjok-entjok (Rheumatiek) perampoean jang keloear kotoran Pobtih Nawa 

kepingin poenja anak. Kentjing 

j Segala penjakit tanggoeng kasi obat sampai baik betoel. 

peroentoengan jang bakai datang dengan ilm LOG 
C 1 6 oe ASTRO dari dagang, pekerdjaan roemah tangga, ae taan kesalahan d.LI. jang moestinja ingin 

lekas oentoek saksikan sendiri ! ! 

t boeat ramboet poetih bikin hitam per 

Segala roesia dipegang betoel, Mn | 

og!!! 

perkawinan, pertjin- 
maoce tahoe,   | London — 17.0 Anekawarna 

21 PEMANDANGAN 

MINGGOR, 4 JAN. 
06.00 Tanda waktoe. — 06.03 

Njanjian Batak — 06.30 Dari. pi- 
ring hitam — 06.45 Dari segala 
pendjoeroe (I) 07.00 Berita pers 
— 07.30 Dari segala pendjoeroe 
— 08.00 Oentoek anak2 Tionghoa 
— 08.30 . Krontjong modern — 
09.00 Moesik " Hawaii Timoer — 
09.30 Dari piring hitam — 09.45 
Lagoe extra — 10.00 Sembahjang 
— 11.15 Njanjian geredja — 11.30 
Dari kota Singapore — 12.00 Wa- 
jang golek — 13.00 Moesik instru- 
mentalia — 13.15 Berita pers — 

“13.30 Moesik Tionghoa modern — 
14.00 Berita pers, eel, — 14.30 
Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe. — 17.01 
Isi programma 17.04 — Mana soe 
ka — 18.00 Gondang Tapanoeli — 
18.30 Bertamoe ke Soelawesi — 
19.00 Keboedajaan Tionghoa — 

19.20 Moesik Mandarijn — 19.30 | 
Berita pers — 19.45 Mendjawab 
soerat2 — 20.00 Taptoe — 20.05 
Dari piring hitam — 20.15 Bahasa 
Belanda — 21.00 Konsert Harmo 
nium (1) — 21.30 Berita pers — 
21.45 Konsert Harmonium (II) — 
23.00 Langendrijan — 24.00 Toe- 
toep. 

SENEN, 5 JAN, 
17.00 Tanda waktoe. 

17.01 Isi programma — 17.04 Ta 
maan Kepandoean — 17.50 La- 
goe Mesir — 18.20 Soeara ketjapi 
— 18.40 Njanjian Tionghoa - mo 
dern — 19.00 Rajoean Poelau Ma 
laka — 19.30 Berita Pers — 20.00 |: 

Taptoe — 20.05 Dari piring hitam 
— 20.20 Pemandangan dalam Ne 
geri — 20.40 Gamboes — 21.30 
Berita Pers — 21.45 Gamboes — 
22.40 Kesenian Minangkabau 

24.00 Toetoep. 

PROGRAMMA N.ILR.O.M. 
Penjiaran Barat. 

SABTOE, 3 JAN. 
17.00 Tanda waktoe, Isi pro- 

gramma — 17.03 Lagoe riang-ri- 
ang — 197.15 Warta berita dari 
London — 17.30 Serba serbj 

18.45 Berita Pers — 18.55 Kom- 
mentar atas berita Pers — 19.00 
Grand Canyon Suite van Grofe -— 

1935 Lagoe Hawaii — 20.00 Poes 
paragam — 20.30 Njanjian W.I 
Grieg Smith (tenor) — 20.45 Wil- 
lemse dan  Pieterse — 21.00 De 
Troubadours — 21.45 Organola — 
22.00 Tanda waktoe.. Berita Pers 
— 22.10 Serba-serbi — 23.0 Moe- 
sik dansa — 24.00 Toetoep. 

MINGGOR, 4 JAN. 

6.00. Tanda waktoe. Pemb.. — 
6.01 Berita Pers — 6.10 Poespara 
gam — 7.00 Tanda waktoe, Berita 
Pers — 7.15. Serbaneka -— 7.00 

Serieuze soli — 8.00 Geredja — 

9.15 Orgel — 9.30 Geredja — 
11.00 Berita Pers — 11.00 Lagoe 
koeno dan modern — 11.40 Te- 
nor Enzo de Muro- Lomanto 

12.00 Poesparagam — 13.00 La- 
goe gembira — 13.15 Lagoe ke- 
bangsaan — 13.20 Berita Pers — 
13.30 Orkest George Krausz 
14.00 Orkest Louis Levy — 1b.20 

Berita Pers — 14.30 Toetoep, 

16.45 Pemboekaan — 16.46 Tje 
ritera Indjil oentoek kanak kanak 
— 17.00 Tanda waktoe. — 17.01 
Isi programma — 17.03 Boenga 
rampai — 18.00 Bournemouth Mu 
nicipal Orchestra — 18.30 Kamer 
moesik — 18.45 Agama Kristen 
— 190.0 Njanjian Razuel Miller 
— 19.15 Anekawarna — 19.45 
Siaran- oentoek, Nederland — 
19.55 Selingan — 20.00 Berita 
Pers — 20.10 Cello — 20.30 Or- 
kest Geraldo — 21.00 Moesik — 
22.00 Tanda waktoe, Betita Pers 
— 22.10 Moesik — 23.00 Toetoep. 

SENEN, 5 JAN. 
. 600 Tanda waktoe. Pemb, — 
6.01 Berita Pers — 6.10 Poespa 
ragam — 6.30 Berita Pers 
6.45" Serbaneka — 7.00 Tanda 
waktoe. Serbaneka -—-7.30 Beri 
ta Pers — 7.40 Serba serbi — 
8.0 Toetoep. 
11.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

11.01. Agama Kristen — 11.20 
Moesik — 12.00 Lagoe Spanjol — 
12.30 Salon - Ensemble — 13:20 
Berita Pers — 13.30 Poesparagam 
— 14.20 Berita Perg — 14.30 Toe 
toep. 2 

17.00 Tanda waktoe, Pemb. — 
17.01 Isi programma — 17.03 Ser 
baneka — 17.15 Warta berita dari 

18.15 Arendsnest — 18.45 Beri. 
ta 3Pers — 18.55 Kommentar atas 
berita pers. — 19.00 Orkest Lajos 
Kiss — 19.25 Piano — 19.45 Pida 
to — 20.00 Salon” Ensemble   
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ASPR 
DIDALAM ROEMAH 
MENGHINDARKAN GANGGOEANNJA : 
RASA SAKIT DAN PENJAKIT 

IAP? roemah tangga mempoenja halangan. Jang 
satoe dapat sakit gigi dan jang lain lagi dapat 

sakit koeping - Bapa tida bisa tidoer - Iboe sakit 
kepala - Bibi dapat penjakit entjok heibat - Abdoel: 
sakit pilek dan dapat demam. Tetapi tablet' ,ASPRO" 
jang beloem pernah gagal pakerdjaannja dapat 
mengoesir ini semoea penjakit. Maka itoe tjegalah 
masoeknja penjakit kedalam roemah dengan sedia 
“ASPRO" didalam roemah. ,ASPRO" bakerdja baik 
sekali terhadap: 

AL
AN
 

  

TIDA BISA TIDOER | ENTJOK 
INFLUENZA 

SAKIT TOELANG 
PAHA 

KEBINGOENGAN 
DEMAM KARENA | SAKIT BEBOKONG | SAKIT TENGGORO- 

KAN (melainkan 
dipakai kekoe- 
moer) 

KKAN DJANTOENG 9 TIDA MEROESA 
TIDA MENDJADIKAN APA' DIDALAM PEROET 

Menoeroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, 
didjoeal disemoea toko? dan waroeng? dengan 

  

Aspro dimana-mana boleh 
tiada memakai licentie. 

- 
  

langer — 21.00 Orkest George — 
21.30 Lagoe operette — 22.00 Tan 
da waktoe, Berita Pers — 22.10 

Orkest Bob Crosby — 22.45 The 
naughty mineties — 23.00 Toe- 
toep. 

PENJIARAN P P.R K. 

Soematera Oectara (Medan) 
Zender XDX 41.55 M. 

DJOEM'AT, 2 JAN. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isj programma — 17.02 Rong 
Djawa — 17.15 Lagoe Yang Khiem 
— 1745 Lagoe Atjeh — 18.05 
Bang (Adzan) — 18.08 Krontjong 
asli dan baroe — 18.40 Gamboes 
— 20.00 Toetoep, 

SABTOE, 3 JAN. 
7.00 Tanda waktoe.. Pemb.: — 

7:01 Gamboes Melajoe — 7.15 Tiga 
poeleh menit besama ,,The Hawaii 
an Syncopator$” — 7.45 Lagoe 
Soenda — 8.00 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb, — 
17.01 Isi programma — 17.02 Ko 
mik Melajoe — 1715 Lagoe Mela- 

joe — 17.45 Lagoe Tapanoeli asli 
— 18.06 Bang (Adzan) — 18.09 

Ketoprak — 18.30 Konsert ponoe- 
ler — 20.00 Toetoep. 

MINGGOR, 4 JAN, 

7.00 Tanda waktoe.  Pemb.: — 

7.01 Lagoe Ambon — 7.15 Kron 
tjong dan lagoe popoeler — 7.45 
Lagoe extra — 8.009 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
1701 Isi programma — 17.02 Ane 

ka warna — 17.30 Agama Kris- 
ten — 1750 Lagoe geredja 
17.55 Lagoe gambang kromong 
— 18.06 Bang (Adzan) — 18.09 
Lagoe Hindoestan — 18.30 Boe 
nga rampai Melajoe — 20.00 Toe 

toep. 

SENEN, 5 JAN. 
7.00 Tanda waktoe, . Pemb, — 

7.01 Lagoe Hawaii — 17.30 Lagoe 
  

1 
Batak Kato — 7.45 Lagoe Mela 
joe — 8.00 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
19.01 Isi programma — 17.02 Soe 
ara Sech Albar — 17.30 Poespa- 
ragam — 18.07 Bang (Adzan) — 
18.10 Hiboeran Priangan —. 18.30 
Doenia Sport — 18.45 Lagoe Ba 
tak Modern — 20.00 Toetoep. 

SIARAN B. R, V. 

DJOEM'AT, 2 JAN, 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Lagoe pada waktoe minoem 
teh — 18.00 Concert oleh BRV 
Omroep Ensemble — 19.00 Berita 
Pers — 19.10 Lagoe roepa2 

thello — 22.030 Berita Pers —   22.10 Lagoe dari Afrika Selatan 

"3 22.30 Cinema  Organist 
12240 Fred Feibel Kwartet 
23.00 Toetoep. 

SABTOE, 3 JAN. 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

6.01 Berita Pers — 6.10 Ochtend 
concert — 6,30 Berita Pers 
640 Lagoe gembira — 7.30 Beri 
ta Pers — 7.40 Lagoe concert pa 
gi — 9.00 Bournemouth Stede- 
lijke Orkest —. 9.30 Vocaal sete- 
ngah djam — 10.00. Vichtor Silve 
ster dan Orkestnja — 10.20 Gow- 
boy — 10.40 Charlie Kunz Med- 
ley's — 11.00 “Carmen Miranda 
dan Tony Martin, — 11.15 Het 
Milt Herth Trio — 1,35 Cinema 
Orgel soli — 12.00 Solisten con 

cert. — 13.00 Lagoe makan 

13.20 Berita Pers — 13.30 La 
goe makan — 14.20 Berita Pers 
— 14.30 Fud Candrix dan Orkest 

nja — 15.00 Toetoep. TN 
17.00 Tanda waktoe. Pemb, — 

19.01 Vooravond concert — 1800 
Instrumentalia — 18.30 Ons Zater 
dagavond verzoekprogramima . . — 

zoekprogramma — 22.00 Berita 
Pers — 22.10 Lagoe permintaan 
— 24.00 Gramofoonmuziek. 

  

19.00 Lagoe gembira — 19.45 O-. 

€ 

19.00 Berita Pers — 19.15 Ver : 

Jang kita terima. 
  

Pertolongan pertama di 

dalam sKetjelakaan”, 
oleh - Bahder ' Diohan, 

Gouvernements Ind. 

Arts. Penerbit: Balai- 

Poestaka, Bte. 

Perang jang moelai ditanah 
Eropah 'soedah mendjalar “ke- 
laoet Tedoeh, negeri kita soedah 
tertarik kedalam . gelombang pe- 

rang. Moesoeh soedah melempar- 
kan bomnja djcega didaerah ne- 

geri. kita. Terempa, Pontianak, 
Ternate, 

jang soedah mendapat ketjelaka- 
an. Dimana-mana soedah diada- 
kan L.B.D. jang mempoenjai ba- 
gian E.H.B.O., artinja tjabang 
jang mesti memberi pertolongan 
jang pertama dalam ketjelakaan, 
sebeloem dokter datang, Djiwa 
orang jang mendapat ketjelaka- 
an, kerap kali.tergantoeng ke- 
pada pertolongan jang pertama 
itoe. 

Lain dari orang L.B.D. itoe, 
kita semoea  patoet poela tahow 
serba sedikit hal memberikan -per 
tolongan pertama itoe. Sekarang 
soedah terbit boekoe jang terse- 
boet diatas. Dikarang 

  

soen menoeroet pengalaman jang 
soedah diperolehnja waktoe me- 

ngatdjar dan mendidik berratoes- 
ratoes orang mendjadi L,B:D., 
bagian E.H.B.O.. jang tjakap. Ka. 
rena itoe isinja tidak berlebih dan 
tidak  djoega koerang dari jang 
perloe kita ketahoei dalam zaman 
sekarang. 

- 

Boekoe itoe soedah tentoe bers 

gambar-gambar, soepaja  djelas, 
Harganja tjoema f 0.24,—,   PERANAN 

   

Sorong. Berapa orang " 

oleh se-. 
orang dokter Indonesia dan disoe-. 

Set
an


