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Kita harves berboeat, ini men- 
djadi dasar kita. Tetapi kita tak 
dapat berboeat kalau tidak 
toedjoean jang memboetoehkan te- 

| naga kita. Toedjoean haroes ada: 
perlawanan keras jang haroes ki. 
ta kalahkan, rintangan hebat jang 
haroes kita singkirkan, semoeanja 

ada 
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Itoe haroes ada. 

Fiehte 

  

    

  

      

    
     

   
    

  

   

  

   

:“Dtoetoep 

— Pada pagi-pagi tanggal 

        

   

  

   

  

   

  

   
    
    

  

   
   
   

    

   

    

    

  

        

    

    
      
     

  

    

  

   
   

  

   
   
    

      
     

  

   

    

   
    
    

   

  

    
     

        

    
    

    
   

    

   

   

  

    

   
    

    

  

   

  

   

  

   
   

   

  

   

    

   

  

   

    

    

   

   

  

   

  

    

g d'terima “sehingga 
ekkan, bahwa per- 

oe Tito sekali, 
-belah fihak' bersama- 

5 5 di Malakka ti- 

8: an. pesawat-pesa- 
. melemparkan bebe- 

ah bom diatas poelau Si- 
- Milik-milik partikoelir 

beberapa keroesakan, 
zga kini ada 7 orang jg. 

i korban. “Kegiatan di 
tas oleh Kendaan oeda 

at-pesawat kita Mana 

oetara -dari kepoelauan 
. Geladak-geladak dan 
inding kapal itoe terke- 

cerapa bom: 
hari ini pesawat-pesawat 

n ma 2 boeah ka- 

'tahankan. 
— MAKLOEMAT PERANG No. 3. 

a tgl. 9 Jan. djam 14 100). 
ni dan. ada 3 bomber Dje 

Tarakan. 1 bomber didjatoehkart dan binasa sama sek 
a mati, Bom-bom jang dlemparkan oleh doea bomber Iainnja ito ti- 

MEN merak ana, 

: Saka kita terpaksa 

“Ih itoe. tidak. memberi perlawanan, 

bagoes: “hee mengadakan perla- 

dan jang kini 

| tjil jang tetaknja pada djalan ke- 

(ja berdjal lan seperti biasanja, ja- 
itoe dengan disokong koeat-koeat 

- oleh barisan- barisan mesin dan pe- 
sawat-pesawat terbang, Pada be-- 

1 berapa tempat tentoelah stelling- 

stelling kita itoe tiba-tiba terde- 

  
a- | adanja ,,beberapa kekalahan” me- 

| riam-meriam dan alat-alat trans- 

port. 

seboeah kapal moesoeh dise- 

toek 

| doedoek disingkirkan, Malah seba- 

ngapare, 

'moengkin nanti d'oesahikan dgn. 

(Renter): 

8 je djam 09. 30 EST, menerang- 
Ikan, Philipina: 

| gitoc hebat. Djepang teroes me-   

  

   

cindai 
. Anak boeah- 

   

moendoer jang soedah sesoeai de- 
ngan politik kita oemo@mnja, ja-. 

kalau memang daerah disitoe tidak 

wanan. 
Soengai Slim jang kita oendoeri 

terletak didepan. 
front kita adalah seboeah kota ke- 

reta api dari Ipoh ke Kuala Lum- 
pur dekat batas antara Perak dan 

    

  

: laloei laoet. Post-post dari 
| teng Djepang diserang, : 

idikan- penjolidik ikan L 
daerah lainnja tidak 

: Warta, : 

“KULANGSU DISERANG 
TENTARA TIONGHO. 

Gtungking 9 Jan. (Re 
ter): 

Socatoe. berita Tionghoa. 
pantai Fukien mengabarkan, ba 
wa semalam dengan nekat pas 

jang terletak dihad 
pan Amoy. Oentoek melakoek 

“serangan 'itoe kemarin pagi 
Gjoeroes sesoedah laroet mal 

barisan-barisan Tionghoa di: 
koet dengan perahoe-perahoe 

     

loem matahari terbit, mere ka ke 
“bali |kedaratan lagi, ialah 
dah mereka membinasakan kl, 
serdadoe Djepang. 

KEMENANGAN DI LAIN- LAIN 
: DAERAH, 

Chungkin 2, 9 Jan. (Re 
ter): : 

Ma'loemat Tiongkok 
mengoemoemkan banjak : 

ngan-kemenangan Tiong 
beberapa daerah. Pasoeka 
kan Djepang jang terkoer 
disebelah oetara Changsa 
selaloe diserang dengan infanterie 
serta artillerie, sedang pesa 
pesawat Tiongkok menjerang 
ris- garis Djepang jang te 
Milo. - 

  

      
    

di 
MET 

  

  “Selangor, kira-kira 90 km ng 

   lah oetara Kuala Selasar” 
' Desakan /moesoeh .roepa-roepa- 

sak, sebab dari pihak kita diakoei 

Moesoeh beloem sama sekali ter- 
oesir .dari daerah-daerah rawa 
Tengi antara Bernam dan Kuala 

Selangor, dan beberapa pasoekan 
Djepang masih menjerboe disana. 

Hasil jang ditjapai oleh serangan- 
serangan membalas dari pasoekan 
kita tidak laloe hapoes karenanja, 

boektinja garis kita jang terpen- 
ting masih ada “disebelah oetara 

Kuala Teen £ 

Mereboet Kuala Lumpur. 
Selang roepa-roepanja pepe- 

rangan ini oentoek mereboet Kua- 

'a Lumpur, jaitoe iboe kota dari 
gaboengan negara-negara Melajoe 
serta poesat indoestri karet. : 

Di Kuala Lumpur sendiri soedah 
didjalankan segala-.galanja oen- 

ersedia-sedia kalau ada aksi ' 
jang penting. Diadakan penetapan 
waktde, esbagian besar dari esba- 

  
gian dari L.B.D. dan d'nes pendse- 
doek Iain-lainnja PPAN ke Si- 

Kota itoe boleh dikata sama se- 
kali diatoer oleh para m) Hiter dan 

  soenggoeh-soenggoeh oentock mem 
Ni mai | 

'ANG TEROES MENDARAT . 
PASOEKAN-PASOEKAN, 
ashington, 9 Jan. 

Tata 

a'loemat departement perang 

“Dipelbagai baha- 
gian dari, medan perang operasi- 
operasi mendjadi agak berkoe- 
rang dan terbatas dengan perke- 
lahian-perkelahian jang tidak be- 

irimkan pasoekan-pasoekan ' ke. : 
     
   
    

   
   

  

   
   

  

   
   

    

  

   

  

. djang soengai 

2D sebelah timoer-laoet. 

“Ang Ma paman an Djepang 
dengan berhasil, djoega sepan- 

Yangtze dekat 
Kweichih (Anhwei). Pasoekan- 

| pasoekan Tiongkok menjerang ga- 
| ris-garis pembelaan jang paling 
loear di Canton, perkelahian kini 
soedah. berdjalan 3 hari dikam- 
pong kampong depan kota, kedoea 
pihak mendatangkan bantoean. 

Disebelah soengai koening di 
Honan pasoekan-pasoekan Tiong- 
kok menjerboe pintoe gerbang 
tenggara dari seboeah kota jang 
penting Yungcehow, dan memberi 
poekoelan hebat kepada Djepang 
dalam perkelahian-perkelahian di 
djalan-djalan, -— -- 

SERANGAN PERTAMA. 
2. Dilasetan Djepang. 

New York, 9gan. (Reuter): 
C.B.S. menerima berita dari Ra- 

dio Tokio jang menjiarkan mak- 
loemat, bahwa satoe kapal pe- 
ngangkcet Djepang ,,Unkai Maru” 
(2250 ton) dekat poelau Izupen 
(daerah Djepang) ditorpedo oleh 
satoe kapal selam, sehingga roe- 
sak, Didoega inilah serangan pihak 
Sekoetoe moela-moela dilaoetan 
Djepang. 2 

ROESLAN ! 
Djangan diharapkan doeloe. 

.Wasiingtan 9 Jan 
(United Press): 
Para senator Elbert D, Thomas 

lan O, S. H. Lee mendesak soepa- 
ja Roeslan diberi hoetang brvik- 
leen jang djitoe, Mereka memper- . 
ingatkan, djanganlah orang meng- 
hiarap-harap Roeslan akan | ra 
tseroei bekerdja bersama-sama di 
Tinoer Djaoeh, Saki 

Mereka poen mendesak, bahwa 
kimi segala sesoeatoenja haroes di: 
kerdjakan oentoek meniadakan 
perdjandjian persahabatan antara 
Rioeslan dengan Djepang. Sedang 
Se aed pendapat mereka dja-. 
an laoet ke Wladiwostok itoe ka- 

Ha memang perloe haroeslah ,di- 
dobrak”, 

Conraly menerangkan, bahwa 

diharap Inggeris akan memper- 
koeat Mjalakka dengan pasoekan- 
parisekan dari India. 
KEKALAHAN DJEPANG DI 

: WAKE. 
Washington 9 

| (United Press): 
Menoeroet makloemat departe- 

ment marine p'hak Djepang soe- 
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| Gitangan Djepang. 

  

    
   
    
         

- Soal politik tanah angoes. 
Londen,: 1 Jan, (United 

| Press OJB): 

Kabarnja, kalangan sparlement 
' keoeangan tentang y . tanah 

ngoes jang didjalank Timoer 
Djaoeh. Kalangan-kalangan itoe ki 

   

  

    

  

pada anggauta-anggauta kabinet 
ntoek diberi keterangan tentang 
ar-kabar jang disiarkan dalam 

dio, bayang peleboeran timah ke 
orth Smel ter 

jang dimoeati 
t sama djatoeh 

    

      
“Evening. Standard” — dalam 
hoofdartikelnja menoelis, bahwa 
dalam peperangan ini Penang 

itoe adalah nama jang memberi : 
     

      

maloe”, 

,Anggauta partij Labour Milner 
“ingin tahoe, apakah pemerintah     

akan tetap mengambil politik 
(tanah angoes”.       

  

Dalam pada itoe kalangan? ke. 
Seangan soedah menerima baik ten 
ang keharcesan membakar - ka- 
cf2 kasar, tetapi mereka masih sa 
ja tidak moepakat dengan dibi 
asakannja onderneming2 rubber 

   

  

   

   

  

    

  

   
  

    

BN eta” 2 Jan. 
Per 
Dewan Perwakilan menjetoe- 

djoei dengan socara 67 lawan 20 
yentjana oendang oentoek mema- 
djoekan waktoe malam dengan sa- 
toe djam boeat seloeroeh negeri. 

PAHLAWAN OEDARA D. F, 
STEVENSON. 

Boeat Burma, 
Londen, 9 Jan. (Reuter): 
Vice-maarschalk oedara D. F. 

Stevenson pada tgl. 8 Jan, datang 
di Rangoon oentoek mendjabat 
pimpimnan R.A.F, di Burma. 

BARISAN TIONGKOK MENJE- 
RANG BELAKANG BARISAN 

DJEPANG, 
Tn AN, 8 Jan. (Reu- 

ter O.JB.): 
Kabar-kabar. peperangan dari 

Tiongkok menjeboet, bahwa keti- 
ka barisan-barisan Djepang dari 
Changsha moendoer kearah oeta- 
ra, , mereka selaloe digempoer 

“oleh pasoekan-pasoekan Tiongkok, 
sedang barisan-barisan Tiongkok 
'lainnja menjerang belakang bari- 

| San Djepang jang beraksi di Yo- 
echow dan Wuchang. 

Sampai 7 Jan, pasoekan-pasoe- 
kan Djepang beloem bisa menem- 
.boes rantai barisan Tiongkok jang 
ada disepandjang soengai Milo. 

Dikabarkan, bahwa pasoekan- 
pasoekan 'Djepang ketika menje- 
berangi soengai Luiyang dan Lao- 

tao menderita kekalahan besar, 

000 serdadoenja mati tenggelam 

NEDERLAND — TIONGKOK. 
Chungking, 8 Jan, (Reu- 

. ter): 
Ketika gezant Belanda baron 

Van Breugel Douglas menjampai- 
kan soerat-soerat. koeasanja. kepa- 
da pemerintah Chungking, ia me- 
nerangkan, bahwa kini Nederland 
dan Tiongkok bersama-sama me- 
nentang moesoeh oentoek membe- 
la kebenaran, 

Tentang orang-orang Tionghoa 
di Hindia Belanda ia berkata: ,Sa 

  dah kekalahan 1 kruiser, 4 kapal 

, “      

ja senang sekali ketika saja baroe 
barde ini megoendjoengi Hindia 
Belanda, dan tahoe betapa sedjah- 
tera mereka hidoep disana dan 
sikap mereka jang setia. Disana 

mereka mendapat tempat dinegeri 
kita dan saja poen tahoe kepen- 
tingan-kepentingan bersama" di 
antara kedoea bangsa kita itoe di. 
daerah sana.” 

ni bersedia sedia oentoek-mema ' 
“AO joekan pertanjaan jg. tadjam ke- 

Neo. IND. ESCOMPTO MIJ N.v EH 
Berdiri di ATANIA pada tahoen 1857. ? 

    

   

  

  

RINGKASAN: 

  

kan, anak boeahnja mati. 
Singapoer dibombardeer 

  

    

noeat 

Di 

risan Djepang dibeberapa 

kalahan kapal. 

cific. 

karena kebetoelam, tetapi 

pajah, 

KEMENANGAN ROESLAN. 
Bioekan karena kebetoelan 

Londen, 8 Jan. (Reuter): 

Tentang peperangan di Roeslan 
dalam Lager Huis Eden berkata: 
»Kita akan salah besar kalau kita 
mengira, bahwa kemenangan pa- 

soekan-pasoekan Merah dimedan 
perang Roes itoe meloeloe karena 

kebetoelan sadja. Sama sekali ti- 
dak begitoe. 

Kalahnja Djerman sekarang ini 

ialah karena beberapa factor. Ke- 
tika pasoekan-pasoekan Roeslan 
berkelahi sambil moendoer doeloe, 

mereka laloe membangoen tentara- 
tentara baroe jang sekarang ini di 
pakainja bertempoer. Divisie-divi- 
Sie jang mengoesir tentara Djer- 
man didekat Moskou, adalah divi- 
sie-divisie jang masih segar, Soe- 
dah pajahnja laskar Djerman di- 
tambah dengan kedatangan laskar 
laskar Roeslan jang masih segar, 
itoelah jang menjebabkan kekala- 
han Djerman”, 

2 KAPAL TKANSPORT DJER- 
MAN TENGGELAM, 

New York, 9Jan, (UP): 
C.B.S, menerima siaran dari B. 

B.C. jang mengoemoemkan siaran 
dari Radio Moskou, bahwa kapal 
selam Roeslan di laoet oetara soe- 

dah menenggelamkan 2 kapal 
transport Djerman besar-besar jg, 
diantar oleh convooi, 

TENTARA MERAH TEROES 
MENDOEDOEKI KOTA- 

KOTA. 
Moskou, 9 Jan. (Reuter): 
Makloemat malam hari meng- 

soekan Merah pada tgl. 9 Jan. me- 
neroeskan gerak madjoe sambil 
memoekoel-moekoel moesoeh jang 
menderita kekalahan hebat. Bebe- 
rapa kota jang ada pendoedoeknja 
didoedoeki, terhitoeng kota-kota 

Mosalsk, "Vetchino dan Serpevsk, 
Orang-orang Djerman menderita 
kekalahan hebat. 

“ 

Pada tgl, 8 Jan. ada 19 pesawat 
Djerman hantjoer, Roeslan keka- 
lahan 5, Di laoet Barents ada ka- 
pal transport moesoeh ditengge.   lamkan. 

LAMARAN dibombardeer oleh 8 Dorenar Djepa 
8 tetapi tidak berhasil. 1 bomber morgoeh didjatoeh. 

Kegentingan peperangan 

tetapi mereka masih terlaloe pertjaja kepada Hitler. 

Eden: »Kemenangan Roeslan tidak 

  

ocemoemkan, bahwa pasoekan-pa- 

lagi, 7 korban inati, 11 loeka. 
Terdjadi pertempoeran hebat disekeliling Soengei Sa 
2 kapal dagang Djepang di teloek soengai Kuantan didja- 
toehi bom sehingga terbakar. Pihak Sekoetoe akan mem- : 
pertahankan Kuala Lumpur, poesat karet itoe. Tentang 
politik tanah angoes” di Penang mendjadi perdebatan di 

mden, antara kalangan parlement dan kalangan keoea- 
1, sebab paberik peleboeran timah dan beberapa toga 

injak dan karet djatoeh ketangan Djepang. 
ilipina teroes meneroes Djepang mendatangkan 

bantoean oentoek menjerang setjara besar-besaran. 
Peperangan barisan Tiongkok selaloe beroentoeng, ba- 

daerah kalang kaboet. 
Boeat pertama kali Sekoetoe menjerang kapal Dijepang 

dilacetan Djepang dekat poelau Izupen. , 

Ketika Djepang menjerarg Wake banjak menderita re 

Djam malam hari di seloeroeh U.S.A. dimadjoekan se- 
diam. Kalangan di Washington mengingatkan djangan hen- 

daknja diharap Roeslan segera akan toeroet perang di Pa- 

Eden mengatakan, bahwa kemenangan Roeslan tidak " 
karena laskar Djerman soedah 

sedang Roeslan memakai pasoekan-pasoekan baroe. 
Djerman diakoei oleh Nazi, 

betoelan".. 
Aga Ban Tenang, tetapi Nazi masih 

pertjaja kepada Hitler. « . 

  

DJERMAN MASIH. PERTJAJA 
KEPADA HITLER ? 

Bern, 9 Jan. (Reuter): 

Menoeroet kantor perkabaran 

Z.T.A, ,,Dietrich” menoelis dalam 

satoe artikel, jang dimoeat oleh se- 

gala ssk. Djerman: ,Operasi-ope- 
rasi militer Djerman sangat gen- 
tingnja, malahan hampir bolen di 
kata mentjapai poentjak kegenti- 
ngan, tetapi Hitler akan tahoe dan 
bisa mengelakkan krisis itoe”. 

Koresponden di Berlin dari ,,Na- 
tional Zeitung” mengatakan, bah- 
wa verslag-verslag dalam ssk, 
Djerman tentang keadaan pepera. 
ngan di Roeslan toe sesoeai be- 
nar dengan penderitaan serdadoe- 
serdadoe itoe jang sebenarnja. 

PASOEKAN , AS” DI LYBIA. 
Terpotong hoeboengannja: 

Cairo, 9 Jan. (Reuter): 
Dengan opisil dioemoemkan, bah 

wa pihak Inggeris masih teroes 
mendesak dari belakang barisar 
moesoeh, sehingga moesoeh terpo- 

tong djalannja oentoek moendoer 

ke Agheila. 
KRUISER ,GALATA” DITENG- 

GELAMKAN MOESOEH, 
Makloemat admiraliteit meng- 

ta” ditorpedo oleh kapal U dan 

tenggelam, 

PERANTJIS MERDEKA, 
Akan toeroet dalam per- 
djandjian 26 negeri, 

Washington 9 Jan 
(Reuter): 
Kalangan diplomatik jang tahor 

doedoeknja perkara menerangkan. 
bahwa Perantjis Merdeka sebentar 
lagi akan masoek dalam perdjan- 
djian 26 negara, 

PREMIER ULSTER KE 
INGGERIS, 

Londen, 9 Jan, (Reuter): 
Premier Ulster Jai Andrews ha. 

ri ini datang di Londen dengan se. 
kretaris kabinet Ulster Grandsen, 
Kabarnja Andrews dengan segera 
akan mengadakan pembitjaraan 
dengan para minister Inggeris, te- 
tapi ia tidak soeka memberi kete- 
rangan kepada pers 

Grandsen Sa — Andrews 
datang disini karena beberapa soal, 
selain ini saja tidak bisa memberi 
keterangan”. 

  
Sg 

Pi 

oemoemkan, bahwa kruiser ,,Gala-- 

   

   
   

     

      

        

    

  

     
   

    

    

     
    

      

   

  

     

  

    

     

   
    
  

    
   
   

    
    

  

   

  

   

             



  

     
   
   
   

    

   

  

   

  

      
    

  

   
         

   
   

    
   

   
   

  

   

    

         

     

   

    

aripada itoe, 
g Thai djoega ingin menda- 

Trengganu dan Kedah dari 

Kanan Un na ee 
Maka teranglah sekarang ini, 
1wa Muang Thai soedah soeng- 

      

  

   
   
   

    
   

telepon sementara waktoe tidak 

bisa dipakai. | 
— Kedjadian itoe soedah terdjadi   

  

   

    

   

   

    
    

  

     

   
   

    
   
    

          

   
   

  

   
   

  

   

        

    
   

     

   
      

   
    
     

    

   

  

   

    
   

  

    

    

    

   

        

   
    

   
    
      
     

      

      

  

   
    
    

   

    
     

   
   

  

   
   

  

ih-soenggoeh ada dipehak ,as”, 

poen soedah'menjerang iboe- 

tanja, ja'ni Bangkok. Tg 
Apa lagi djika diingat, bahwa 

soember serdadoe Djepang seka- 

rang ini adanja di Muang Thai 
n Indo-China, maka teranglah 

'bahwa doca negeri itoe bisa di- 
anggap sebagai boelan-boelan 

| rangan jang “paling penting. 

|. Djepang melakoekan serangan 

kepada Malaka teroetama sekali 

| dilakoekan dari Muang Thai, dan 

| serangan kepada Filipina dari 

— Indo-China, nan" 
Kalau soember-soember serda- 

—. doe Djepang ini tidak segera di- 

— toetoep, maka Djepang selama itoe 

| masih ' teroes bisa mengalirkan 

serdadoenja, baik ke Malakka, 
maoepoen ke Filipina, jang kemge- 

“dian tentoe diatoer poela langkah 

# 

£ “tralia, A3 3 £ 

e | Adapoen “berkenaan “dengan 

— Muang Thai, sepandjang pendapa- 
tan kita, ialah bahwa palatentera 

'Muang Thai moengkin kelak akan 

rgoenakan oentoek tentera 

at tentera oentoek n 

      

elawan Bur- 

2 sma. at 53 ng 

Moengkin, bahwa itoelah sebab- 

| 'nja, maka Generaal Wavell seka- 

    
t Burma dengan amat sa- 

dibantoe oleh tentera Tiong 
sanga t besar djoemlah- 

, tahoe, bahwa perkara 

   hanja alat-sendjata. De- 

'Tiongkok bisa mendapat 
at sendjata tjoekoep. : 

ji oentoek Tiongkok sen- 

oembang orang banjak ke- 

nja di Burma. 2 
irma sampai sekarang adalah 

meroepakan pintoe, baik ke Tion 
kok maoepoen ke India. 2 

“ Kalau Djepang berhasil men- 

doedoeki Burma, maka besarlah 

Tiongkok sendiri, 
'Djadi tidaklah heran, bahwa 

. ngan tjara besar-besaran, sedang 

tentera Djepang jang sekarang 
| ada di Tiongkok soedah soekar di- 

 pindah-pindahkan, berhoeboeng 
| dengan aksi-aksi pehak Tionghoa 
. jang mendapat banjak hasil dihari 

te hari jang belakangan ini. 

(0... Dengan segala oesaha itoe te- 

| .ranglah kiranja, bahwa Djepang 
sedapat-d 
datangkan lagi balatenteranja, 

ke Malakka,. maoepoen 1 
ina, soepaja jang soedah di 

pina dan Malakka bisa terpoe- 
hoeboengannja dengan baha- 

        
   

    
   
   

   

    

    

    

   

        

   
    

     
    
    
   
   

    
   

     

indoeknja”, serta sekadar 
oentoek ,,mendoedoeki” 

daerah-daerah jang 
dengan menge- 

esai dan jakin koeat, 
a India tidak oesah menengok 

eselatan atau ke Timoer, melaia- 
“kan mendjaga kalau-kalau Djer- 
man bisa menobros djoega mela- 

“loei Kaukasus,   

terbang dari Royal Air For ' | n 
en Tn | berkerjil hati karena tidak bisa te 

| toe boleh djoega kedjadian disini. 

' selekas lekasnja. 
: 

    

  

   

serangan ke Indonesia dan ke Aus 

teroetama sekali memper. 

ongkok tidak bisa ke- 

iri, poen Chiang Kai Shek bisa 

, Generaal Wavell boeat ke- 

ahaja kepada India dan kepada 

- Burma sekarang diperkoeat de- 

apat djangan bisa men- 

r | oeroesan pegawai ? 

roesakkan kawat telepon. Karena 

itoe boleh djadi beberapa pesawat 

Idjadian, bolehlah 
-djalankan dengan tenang tidak oe- 

memberikan peladjaran Agama da 

  

etapla 

“ 

pada beberapa waktoe, djadi ten 

Kefoesakkan itoe akan diperbaiki 

Sementara itoe djangan orang 

lepon, Blokpost biasanja tidak be- 

gitoe djaoeh tempatnja dan kita bo. 

leh mengirim kabar dengan lisan 

sadja dengan tjoekoep 

soedah tahoe, dja “manti ka 
segala ichtiar di 

    

cah ragoe dan bingoeng. 

ri tahoekan djoegalah kepada per 

soneel tosan: sebab kalau toean 

'sekiranja tidak diroemah waktoe 

ada serangan darj oedara, maka 

|orang toean tidak djoega bisa te- 

lepon dan haroes mereka tahoe ba 
gaimana mereka tjari perhoeboe- 
ngan dengan blokpost dsb. atau me' 
ngirim kabar kesana. 

  

PENDIDIKAN AGAMA DALAM 
VOLKSSCHOLEN. 

' Pengoeroes M.D. tjabang Ngan 

djoek kini telah mendapat idzin 

' dari jang berwadjib, jalah oentoek 

|lam volksseholen dalam kota iri. 

"Kesempatan inipoen telah dilakoe 

kan dengan pada tempatnja. (In- 
Saja 

  

BERDJAGALAH DIRI! 

Perhatikan arti- 
kel-kemarin... 

Kita haroes bersiap diri dalam 
keadaan bagaimanapoen  djoega. 
Ini berarti bahwa kita tidak per- 
loe gentar. Sedapat moengkin men 
djatoehkan segala kekoeatan goe 
na siap tegak. : 

- Soepaja kita tahoe, bagaimana 
moesoeh kadang2 memakaj alat 
jang sekedjam2nja, maka kemarin 
kita mocatkan terdjemahan artikel 

dari ,,De Weg” tentang ,,Mosterd-     
gas jang berbahaja sekali”, 

Btjalah soenggoeh2 artikel ke 
marin itos kembali, agar soepaja 
kita ,,paraat”. 

  

L.B.D-ER MAOE DILEPAS? - 
Karena   

- dan kekantor V.P.V, tadi. Kantor 
atau peroesahaan manakah jang ti- 

“ torpost di Tg. Priok, bahwa 

itoe, 

'ri sepnja itoe, hingga dikatakan di 
soeroeh keloear sadja. 

rang tentoe menjoekarkan LBD 
dan djoega memoesingkan kepala 

rena pekerdjaan L.B.D. mesti ia 

Ini perloe diselidiki dengan dja 
“lan menanjakan disector Tg. Priok 

dak mengalamj kesoelitan dalam 

' Itoelah barangkali sebahnja, 
India nampak beloem dimasoek- 
kan kemana-mana berkenaan de- 
ngan Pacific ini. 

 IbARI GEDOENG PEDJAMBON. 

'kel 16(2) dan 16 a (1) dari pada 
Reglement van Orde dari pada Col 

|. Adapoen jang dimak imaksoedkan pe 
i Ingoebahan itoe ialah oentoek tie) 

I.masoek. 

“dja pada seorang Tionghoa pen: 

. Igjoeal kaleng2 di Gang Trate se 

. Idang memasak ter pada 'kemarin | 

| hari Kemis, tiba2 ter jg. mendidih 

'nja mereka jang mendapat ket 

Serangan dari oedara boleh mel 

Segala sesoeatoe itoe toean be |: 

enda ja 
lankan dienstnja. 

Kepada kita dikabarkan dari sec 
di 

sana ada salah seorang L.B.D.-er 

. jang bekerdja pada kantor Vereeni 
“ging van Prauwenveer tidak bisa 
| masoek kantornja, oleh karena pa 
da hari2 jang soedah ditetapkan ia 
'haroes mendjalankan dienst LBD 

. Kemoedian beberapa hari jang la 

lae ja ditegor oleh sepnja, apa se 
bab ia ta? masoek. Widjawabnja se 
perloenja, jaitoe mendjalankad pe 
kerdjaan LBD. Tetapi tk tersang- 

'ka2, bahwa-.ia mendapat marah da. 

' Keadaan demikian ini soedah ba 

orang jang tersangkoet, oleh ka 

djalankan, sedang dari sepnja ia 

| mendapat antjaman demikian. . 

   

  

1 

'Anggauta2 volksraad tt. Blauw, 
   'Kan, Moelia, Soangkoepon, Soetar | 
| dang doea hari lamanja, maka ke djo dan Verboom telah memasoek. 

kan oesoel goena mengoebah arti. 

  

  

    
   

lege itoe. 

| patnja membitjarakan soerat2 jang | 
telah 4 kali 

sman 

KESEDOEH TER PANAS2. Selagi beberapa koeli jang beker 

ini menjenprot moeka dan badan 

jakean ini ada ampat koeli berikoet 
seorang anak perempoean. | 

Kemoedian mereka di angkoet ke 
   

    

  

—RAAD LAGI. Lg 

Hari Sabtoe pagi inj sidang bia- 

sa dari pada'volksraad bagian jg. 

kedoea telah diboeka. Diantara 

soerat2 jang masoek jalah so at 

t. Soekardjo Wirjopranoto. Ia m 1 

rinja- diperentahkan oleh 

: goena kembali menghadi' 

ri rapat2' volksraad. 2 

(Noot Red. Sebagai cik 

| tahoei, t. Soekardjo beberapa lama 

nja meninggalkan sidang2 volks- 

raad, berhoeboeng dengan sikar nja 

jang berkenaan dengan 

kongres Parindra- di 

   

   
1. 

HAROES PENDJAGAAN LEBIH 

DI PERHATIKAN. 

bilangan kota soepaja melapang 

kan djalanan di gang2 dan straat2 

berapa wijk di kota seperti di Gg. 

Trate, Kampoeng Sawah, Angke, 

dan Djembatan Lima telah angkat 

pager pager dari halaman roemah 

mereka, sekalipoen perintah ini di 

rasakan berat, oleh karena mere 

ka berkoeatir jang roemah mereka 

lebih lebih tidak aman lagi. Maka 

reka"tetap tinggal aman deng 
menoeroeti perentih terseboet, Seha 

roesnja pendjagaan keamanan. di 

kampoeng2 terseboet lebih lebih di 

toe pengharapan pendoedoek, (A.) 
3 : 

“ 

  

“ 
  

Basuorsorna dengan mak- 
losmat Dewan MIAI. jang 

mengambil. sikap memoetoeskan 

perhoeboengannja dengan Madje- 

lis Rakjat Indonesia, maka kabar- 

nja Pengoeroes Besar P.AI. jang 

mendjadi salah satoe anggauta 

gaboengan MIAI telah mendesak 

kepada Dewan MIAI soepaja sele- 

kas moengkin mengadakan rapai 

oleno MIAI agar poetoesan Dewan 

MIAI terseboet itoe dapat diper- 

tanggoeng “djawabkan dan dipoe- 

toeskan sekali oentoek disahkan 

atau dibatalkan oleh rapat pleno. 

demikian toelisan orang jang mc- 

ngetahoei kepada redaksi. 

Sebenarnjadesakan pihak P.A.I. 

itoe sangat tepat boeat mendjaga 

djangan sampai perselisihan me- 

locas dalam lingkoengan MTAI sen- 

diri, Ini adalah satoe boekti bahwa 

pemandangan kita tempo hari ti- 

dak begitoe meleset dan anggauta- 

anggauta MIAI tidak akan mene- 

lan begitoe sadja poectoesan Dewan 

MIAT. 5 
Menoeroet pendengaran kita 

berapa orang jang terkemoeka « 

ri golongan Moehammadijah 

ga tidak gembira dengan p 
san Dewan MIAI. Malahan m 
goean ,,Adil” di Solo jang ter 

nal sebagai pembawa soeara ka- 

oem Moehammadijah telah menoe- 

“lis seperti berikoet:. an 

- »Kita pertjaja penoeh, bahwa 

Madjllis Ra'jat Indonesia tidak ke- 

liroe memilih kedoea orang ,,toea” 

sebagai adviseurnja, Kj. H. M. 
Mansoer sebagai seorang ahli da- 
lam gerakan agama sosial dan 

economie, disisihnja berdiri Kj. H. 

Dewantara, jang ahli poela dalam 

politiek dan pengadjaran kebang- 

saari, . 
Dengan pilihan kedoca pemoeka 

  

   

      

Ra'jat Indonesia dapat selamat be- 

bas dari bentjana doenia jang me- 

sngamoek ini, 

'Sesoedah kita membatja ma'loe-   A. Tj.   menanam Ra'jat Indonesia, maka terdjawab- 

  

   

4 

| ngan perkara penggelapan sebesar 

   

  

    

           

  

    
       

  

    

      
    

  

! Joear, "tentang keboedajaan Dje- | 

| ngatan 90 tahoen kelahiran Wahi- 

| masoekkan paham kebangsaan di 

  

beri tahoekan dan menerangkan, | 

poetoesan 
Soerabaja | 

ja ia ta' menerima | 

Atas perintah wijkmeeters . di. 

jang sempit, maka pendoedoek dibe 'saa 

sebaik baiknja soepaja Lo an -katja2 djendela atau pintoe, 

perhatikan dan di awaskan. Begi : 

P.A.I. dan M.I.2.I. 

ini, moedah-moedahan Madjelis 

mat Pengoeroes Harian Madjelis 

  

DIHOEKOEM KARENA PENG | 
Tan GELAPAN. j 

Setelah zitting Landraad Pa- 

pada seorang terdakwa Th(enve- 
.net) didjatoehkan hoekoeman pen 

djara 3 tahoen berhoeboeng de 

'# 120000 oentoek keroegiannja 
Sumatra Bode”. 

Terlebih dahoeloe terdakwa poen 
dihoekoem berhoe- 

boeng dengan deliet seperti demi 

  

“ PEMBANGOEN JANG TERBIT 

Y - MINGGOE INI, 

| Dalam Pembangoen jang terbit 

.minggoe ini ada telisan-telisan 
ae 

tentang sebab sebabnja P.S.ILI. ke 

& dan akibat-akibatnja, peri- 

'din Soedirohoesodo (itoe bapa 

“pergerakan Indonesia), tjara me- 

sekolah Pilipina oleh t. Mangoen- 

| sarkoro, koepasan peristiwa loear 

' negeri, tjerita pendek dll. 

Ada djoega dimoeat tekstnja 

| Indonesia Raja” dan mars PAI 

| dalam 'artikelnja baron Mathuray- 

peck jang selaloe djitos itoe. 

  

s#PERKATAAN INDONESIA”. 

Aneta menjiarkan berita atas 

| permintaan PPRK seperti beri- 

| koet: : 8 

,Pada pesoeratan Pokerol 

Djenderal dari tanggal 8 Janu- 

Pari 1942 No, 167 A/P maka ke- 
pada ketoea P.P,R.K, diberi ta- 

- hoekan, bahwa atas soerat re- 

| kesnja telah dipoetoeskan oleh 

pemerintah, bahwa pemakaian 

erkataan Indonesia” dalam 

pidato-pidato depan radio, la- 

gse dll. diperbolehkan dengan 

tidak memakai batasan.” ' 

Tetapi disamping itoe kita ma- 

sih peloem faham benar, apakah 

didalam bagian kalimat jang ber- 

boenji ,,dalam pidato-pidato depan 

radio, lagoe-jagoe' itoe termasoek 

dioega menjanjikan lagoe kebang- 

vm Indonesia, jiatoe ,,Indonesia 

si 

       

  

: Raja”. 

Pa JANG GAMPANG PE- 

| TJAH. 
Dalam. madjallah Middenstands- 

| vereeniging kita dapati toelisan de 

—.mikian: - 

# Desakan oedara akan lebih le- 

Irkas dan lebih gampang memetjah 

   
   “jang memasangnja terlaloe keras 

dan koeat2. Dalam pada itoe katja 

jang memasangnja sedikit lepas 

(slap), jang oleh angin ketjil soe 

“dah bisa bergerak, tidak begitoe 

' keadaannja. Katja itoe namanja 

| Schotsche ruiten”. 

  
lah pertanjaan kita dalam Adil jg. 

laloe, dalam membitjarakan ten- 

tang keloearnja P.S.L.I. dari GAPI, 

Kita bertanja: apakah ini ada per- 

boeatan ,,grempesan” dari. Mr. 

Sartono dan Soekardjo???? 

Ternjata sekarang, bahwa me- 

noeroet Anggaran Roemah Tang- 

ga Madjelis Ra'jat Indonesia, De- 

wan Pemimpin, atau Pengoeroes 

Harianatfu ketoeanja ber- 

hak mengambil tindakan-tindakan 

jang - dianggap perloe oentoek ke- 

pentingan Ra'jat Indonesia. 

Menilik boenji fatsal ini, kita 

mengambil kesimpoelan, bahwa 

memang itoe manifest tidak .dibi- 

tjarakan dengan segenap anggota 

Madjelis, karena peroendingan, 

soerat menjoerat enz. soedah amat 

soesah sekali, Akan tetapi boekan 

poela satoe tindakan ,nggrempes”, 

sekadar mengikoeti boenji fatsal 

tadi. 

Hanja jang P.S.I.I, tetap tidak 

soeka 
rangkali hanja sebab dasar perge- 

rakan,.jalah: hedjrah, de- 

ngan keterangan ,,hedjrah” jang 

Na? sekali tidak ada terketjocali- 

'annja. Apakah karena ini sebab, 

P.SLI, tidak dapat djalan oentoek 

mentjari compromie, terpaksa me- 

ninggalkan Gapi? 

Bisa djoega P.S.LI. hanja tahoe 

satoe djalan sadja, aentoek meng- 

hindarkan ,,crisis” jang akan me- 

ngenai dasarnja hedjra h 

tadi, jalah keloear dari Gapi. 

Kalau memang begitoe, kita ha- 

nja dapat mengambil kesimpoelan: 

P.SILI, ada satoe-satoenja perhim- 

poenan, jang mendjadi korban 

manifest Gapi”.” 

  
Karena 

lah segala rasa Sex 

gan dan tjoba datang 
berkoempoel boeat 
melahirkan kembali 
persatocan jang te- 

goeh dan tahan .me- 

La Indonesia, 

terima kedjadian ini, ba- 

itoe.boeantg- 

  

inan pikiran 

' besar ketjilnja arti 

pertemoean antara wakil-wakil pe- 

merintah dengan Dewan Pemimpin 

Madjelis Rakjat Indonesia pada 

tgl 15 boelan ini di Mataram, te- 

tapi dalam satoe hal cemoemnja 

bangsa kita boleh dikata sepaham 

dan sependapat, Ialah bahwa ada 

djoegalah faedahnja serta keper- 

loeannja bocat melangsoengkan 
pertemoean terseboet. 

Begitoe djoega oemoemnja pu- 

bliek merasa poecas bahwa perse- 

lisihan dalam sebagian pergera- 
tidak mempenga- 

ro sikap pemerintah sehingga 

pertemoean mendjadi di toenda 

atau di tiadakan sama sekali. 

Orang boleh berkata ini itoejgdan, 

menjalahkan atau membenarkan 
TA bertindak, tetapi isi 

d maksoednja makloe- 

mat pengoeroes harian Dewan Pe: 

mimpin Madjelis Rakjat Indonesia 

serta sekretariaat Gapi, itoelah jg. 

mendjadi dasar. Bagaimanapoen 

perkara ini dipoetar balik dan mes 

k'poen sebagian anggauta Madjelis 

Rakjat Indonesia soedah mengoen- 

doerkan diri, tetap dasar perte- 

moean masih tetap adanja. 

Dalam pada'itoe baik diperingat 

kan bahwa sementara ini kita dja- 

ngan mengharap-harapkan terlaloe 

banjak dari boeah atau hasilnja 

jang njata dari pertemoean terse- 

'boet. Pertama boeat sementara per 

temocan terseboet hanja dimak- 

soedkan sebagai kesempatan akan 

memberi pendjelasan dari kedoea 

pihak. Djadi pertama kali tjoema 

boeat sekedar mengenal lebih baik 

  

  

jang bertemoe, baik wakil peme- 

rintah atau Dewan Pemimpin Ma- 

rintah dan Pergerakan. ja : 

satoe sama lainnja. Kedoea pihak | 

djelis Rakjat Indonesia masih ti- 
dak terikat sama sekali, Begitoe 

lah kalau tidak keliroe pengliha- 

tan kita atas pertemoean jang 

akan dilangsoengkan di Mataram 

itoe, Ti 

Tjoema sadja kelak akan dipe- 

| apakah 

kedoea pihak bocat melandjoetkan 
pertemoean  terseboet atas dasar 

dan dengan toedjoean jang lebih 

njata. : nan 

Djadi pertemoean di Matara: 
itoe tidak lebih dari pada soeatoe 

ta, jang sekarang masih beloem 

bisa dipastikan sama sekali apa- 

dengan peroendingan: lebih lan- 

djoet, : 

Meskipoen: begitoe, . besar atau 

ketjil, perloenja dan faedahnja 

pertemoean terseboet gampang di- 

'risakan. Paling sedikit berbagai 

golongan lain bangsa seolah-olah 

diboeka matanja bahwa dinegerl 

| kita ini ada soeatoe pergerakan 

Indonesia jang bertjita-tjita na- 

sional, Penghargaan terhadap per 

gerakan memang tidak bisa ditja- 

poela tjoema dengan soesah pajah 

serta djatoeh bangoen. 

Akan tetapi dari pertemoean 

jang akan dilangsoengkan di Ma- 

pergerakan nasional Indonesia ti- 

-dak dianggap seperti angin sadja. 

Dalam soeasana masjarakat dja- 

djahan dengan pendoedoek berba- 

gai golongan bangsa seperti Indo- 

| nesiashal itoe ada faedahnja, mes- 

, kipoen tidak gampang dilihat de- 

ngan njata, 

  
  

PENDAPATAN PARPINDO 
TERHADAP DEWAN PEMIMPIN 

MADJELIS RAKJAT INDO- 
NESIA DAN SECRETA- 

RIAAT GAPI. 
Sesoedah memperhatikan berba- 

gai makloemat jang bersangkoe- 

tan, P.B. Parpindo laloe menge- 
joearkan timbangan: 

I. Bahwa. makloemat-makloe- 

mat Gapi dan Madjel's Rakjat In- 

donesia jang tersehoet diatas ti- 
dak diroendingkan 

lebih dahoeloe dalam rapat Gapi 

dan Dewan Pemimpin Madjelis 

Rakjat Indonesia, sedangkan aki 

san-alasan jang diterangkan dari 

fihak itoe adalah lemah sekali dan 

memperlihatkan kekoerangan ke- 

bidjaksanaan dalam mendjalankan 

pemimpinan (beleid): 

Madjelis jang sekarang beloemlah 

soeatoe kekoeasaan 

apalagi oentoek mengambil poe- 

toesan dan sikap jang hendak di- 

kan jang didalamnja, . . 

3. Secretariaat Gapi ialah ba- 

dan oentoek mendjalankan poe- 

toesan dan tidak mempoenjai 

HAK” mengambil sesoeatoe kepoe- 

toesan, apalagi jang seroepa mani- 
fest tanggal 12 December 1941, 

Rakjat Indonesia jang diambil 

bersama-samia antara 

doea orang dari Secretariaat dan 

doea orang lagi dalam Pengoeroes 

Harjan adalah melanggar dasar 

permoesjawaratan, | 

Berpendapatan: 
le, bahwa pemimpin ketoea se- 

mentara dan tindakannja memba- 
hajakan persatoean dalam perge- 
rakan Indonesia, : 

2e. menjesalkan tjaranja De- 

wan Pemimpin Madjelis Rakjat In- 

donesia dan Secretariaat Gapi me- 
ngambil poetoesan jang beroepa 
manifest dengan tidak bermoecfa- 

kat lebih dahoeloe dengan anggo- 

ta-anggota badan, sehingga poetoe 
san itoe tidak dapat dipikoelkan 
kepada mereka, 

NASIBNJA SEORANG LOERAH. 
Beloem selang lama pernah dibe 

tritahoekan toean Abdoel Hamid, 
Loerah. desa Mampang Prapatan, 

telah ditangkap “dan ditahan da- 
lam preventief berhoeboeng dengan 
terdjadinja perampokan di desa 
terseboet, Loerah 
tiampoer melakoekan kedjahatan 

itoe, 
Oleh karena toedoehan itoe Loe 

On 
“Tiba tiba di balai desa Mampang 
Prapatan 
Loerah, toean Abdoel Hamid ini 
di keloearkan dari pendjara,   metjahkan semoea 

perselisihan.   Kini dapat diberitakan ternjata 
tangkapan toedoehan bahwa Loe 

Ne en SI 

2: Bahwa Pengoeroes Harian ' 

tetap, dan tidak ada padanja se- | 

loear biasa, ' 

kenakan pada seloeroeh pergera- 5 

'4. Manifest Gapi dan Madjelis | 

inj ditoedoeh 

rah itoe dipetjat dari djabatannja, ' 
dan didesa itoe telah diganti lain , 

dilakoekan pemilihan) 

tjewa” tertoedjoe kepada tindakan 

tindakan jang diambil oleh ketoea 

sementara dari Pengoeroes Harian 

Madjelis Rakjat Indonesia, 

fe, bahwa dualisme pemimpin per 

gerakan antara Gapi dan De 

'wan Pemimpin Madjelis Rak- 
jat Indonesia, haroeslah de- 

ngan segera dihilangkan dan 

disoesoen kembali dengan ra-- 

pi: 
5e. menjesalkan, bahwa. Dewan 

Pemimpin telah mengangkat 
atau memberi andjoeran, bah 
wa Dewan itoe memboeioeh 

- kan adviseur adviseur. 

Memoetoeskan: . 

1. "soepaja pendapatan-pendapa. 
tan PARPINDO ini disampai- 

da Gapi dan Madjelis Rakjat 

Indonesia: 

soepaja perasaan-oemoein - de 

| ngan segera bersoesoen oen- 

    
toek memperbaiki perhoeboe- 

ngan perkoempoelan dan per 

i gerakan Ian me 

| makai dasar permoesjawara- 
i tan dan persatoean jang lebih 

kokoh, 

mengeloearkan pengharapan 

soepaja segala permoesjawara 

tan antara perkoempoelan-per 

koempoelan atau antara perge 
rakan dengan Pemerintah di 
langsoengkan atas dasar per- 

wakilan jang loecas: 
mengoetoes ketoea Pengoeroes 

Besar PARPINDO, Meester 
Muhammad Yamin oentoek:me 

roendingkan segala oesaha se 
perti terseboet dalam makloe- 
mat ini dengan jang bersang: 

koetan, n 

Dari redaksi: 

  

.Kemarin njata kita berboeat ke- 
: Chilafan, karena wakil Parpindo 
, tidak atau beloem bisa menghadiri 
| pertemoean tgl. 15 boelan ini di Ma 

taram. Maka sekarang kita moeat 
dengan pengharapan soepaja se 
moea perselisihan lekas di habis- 
kan, Bagian2 jang tidak begitoe 

penting kita hilangkan. 

rah Abdoel Hamid itoe tidak ber: 
dosa, Kemis jl. gewestelijke politie 
dari Hoofdbureau telah dapat me- 
nangkap doea orang jang mendjadi 
kepada perampok itoe, jaitoe orang 
orang dari daerah Bekasi, masing 

masing bernama Sebi dan Pi'in. 
Penangkapan ini soenggoeh te 

pat, sebab waktoe politie lakoekan 
penggeradahan diroemahnja doea 

pendjahat ini terdapat barang ba 
rang boekti dari pada perampokan 

en
am
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| kenal dan diakoei oleh jang poenja. 
Setelah terboekti loerah Abdoel 

| Hamid itoe 'tak berdosa, kiranja 
ia akan mendapat kedoedoekan jg. 
pantas dan baik kembali sebagai 
sediakala. (Br). 

    

riksa dan bisa dipertimbangkan 
ada persetoedjoean dari 

pertemoean pendahoeloean atau 2 

bertemoean perkenalan semata-ma . 

pai dengan sekali goes dan lagi | 

taram itoe soedah terang bahwa. 

3e. mengemoekakan ,,rasa ke- - 

kan kepada oemoem dan kepa 

itoe, jang kemoedian memang di 

    

    

    

          

kah kemoedian akan disamboeng



           

         

    

  

      

    
               

     
     
    

     

     

      

     

    

  

    
    

           

  

    

     
   

     
      

  

       

      

    

   

    

   

  

     
      
    

      
     
     
    

     

  

   

    

si | madjoekan 

    

tama an kita 
aapi keadaan jang loear 

   

   

      
     
     

    

      
     
    

  

      

  

    

     

        
        

   

  

         

         
   

        

  

      

    

  

      

  

       

         

    

   
         

aa Tabetenda jang 
tergaboeng dalam ikatan Madjelis 

| Ra'jat Indonesia, soepaja berke- 
nan bermenoeng sebentar oentoek 

   

      

   

  

   

  

Telah dikatakan, bahwa 
toean Mr, Sartono dan Soeka 

— Wirjopranoto dipandang dari $ soe- 

£ demoeratisch-organisatoriseh. 
soedah, memboeat kesalahan, akan 

     
  

        

   
   

  

   

      

   

      

   

   

    

       

   
       

   

  

   

   
   
   

   

  

   

    
   

   

      

  

   
    

2 betoel telah membikin kesalahan, 

“hendaklah saudara-saudara jang 
— mentjela kesalahan itoe berkenan 
memperhatikan peristiwa (omstan 

den) jang loear biasa ini, ke- 
| mana memberi beban jang 
kepada seseorang pemimpin 

tentang -pertanggoengan djawab 

: terhadap organisatienja. Keadaan 
“ itoe menjebabkan poela seseorang 

ichtiar dengan setjepat-tjepatnja 

“dan dengan melalak, ajalan. jang 

loear biasa. 

Kita —haroes ingat, bahwa SEa 

  

g diterangkan dalam 

Januari 1942 itoe dapat kami 

, Mani aa: wa 

jang be- |» 

| memperhatikan keadaan negeri 

dan ra'jat kita pada waktoe ini, 

pemimpin terpaksa mendjalankan | tc 

Eiugala hari boelan - 

gerti sepenochnja dan poela. : 

pada aa jika kami me- 
pertanjaan: ,Dapat- 

kah semoea kedjadian toe seka- 
rang disoedani P3 Kami jakin, 

tnjaan Tni tie berboendi" 
at 

kyai sebabnja ada kejakinan 

ini? Sebab kami jakin poela, bah- 
wa saudara-saudara kami sebang- 

Da- 

h | sa, jang memegang pimpinan da- 
| lam pergerakan bangsa kita, se- 
moea tentoe insjaf, betapa pen- 
tingnja keadaan jang dihadapi 

| oleh bangsa kita pada sa'at ini, 
sedangkan jang mendjadi perha- 
tian. mereka setiap hari, setiap 
djam, setiap menit tidak lain ha- 
njalah kepentingan dan nasib 

bangsanja sekarang dan pada 
bari jang akan datang. 

Dalam keadaan jang genting 
seperti kita alami ini, kami rasa 
sama.sekali boekan pada tempat- 

"| nja, kalau pemoeka-pemoeka bang 
sa kika, dan pergerakan bangsa 
Mm jerai-berai, Insjaflah, 

“kita dengan seboelatnja 
Tea tanggoeng djawab atas 
nasib anak-tjoetjoe kita. 

Maka dari itoe perkenankanlah 
kami berseroe kepada saudara- 
saudara kami sebangsa. jang ber- 

kepentingan dalam hal ini: ,,Ber- 
kenaniah kiranja menghabisi per- 
selisihan jang telah terdjadi dan 
kembali lagi mendjdi satos dida- 
lam persatoean jang tegoeh, jang 

“koeat dan tahan menghadapi ke- 
| djadian- -kedjadian jang akan da- Bae 

. Poen kami sesalkan sekali, ka- 
Iu “Pemerintah nanti didalam 
maksoednja . jang loehoer akan 
bermoesjawarat dengan Madjelis 

| Ra'jat Indonesia menghadapi soea 
oe organisatie jang bertjerai- 

berai. Oleh karena itoe lenjapkan- 
lah segala selang-selisih jang me- 
njebabkan perpetjahan dan kele- 
mahan dan perkoeatlah persatoe- 

an sewaan kita 1 : 

Batavia-C, 9 Jasi: 1942. 
Wassalam, 

Saudara sebangsa, 
Soetardjo, 

“Dari redaksi 

Kiranja tidak ada seorang jang 
tidak setoedjoe dengan andjoeran 
toean Soetardjo. Perselisihan atau 
perdamaian tjoema moengkin di- 
dapat kalau kedoea pihak sedikit 
banjak merasa poeas. Dengan me- 
njampingkan doeloe pertanjaan 
siapa jang benar dan siapa jang 
salah, haroes moengkinlah diada- 
kan pertemoean antara segenap 
pemoeka-pemoeka, kalau mperloe 
dibawah pimpinan seorang neu- 
traal seperti toean Soetardjo. 

  

    

      

   
   
   

  

   

    
    
    

   
   
    
   
    

    

    
    

    
   

   
   

  

    

  

   
   

    

   

        

   

      

   

  

   

  

   

   
   

terima dan jang | 

    

| Perk. P.P.GL., Btc. ...... 

MANGGA TEMU, “aan adan - 

Djoemlah f 441.48 
“ Penderma-penderma jang nama- 
nja beloem nampak dalam verant- 
woording ini, 

| segera meminta, keterangan kepa- 
| da “Secretariaat atau Bendahari 

25 »Pekope”. 
Fa 

id Atas nama Pekope kita meng- 
| oetjapkan diperbanjak terima ka-   Et | sih k pada sekalian ende n- L Kepi p “ 

2 Sis 
Bendahari,   

      

     

Mas Rifa 
Btc.,, 2501 Sang : H.O. Djoenatdi. 

LE 

| sendjata melawan peperangan de- 
ngan Japan, setelah Amerika Se-. 

| perang, segala orang Japan dan 
korang jang dianggap berbahaja 

:| telah dilakoekan penangkapan di 

| boeng dengan beberapa orang In- 
as donesier dan Tionghoa telah toe- 

"| taranja terdapat djoega toean 
Lim Ek Thoean directeur-hoofd- | 

” Ie 

Dagblad ,,Pemandangan” 
2 LG Tkgan Oa aka Ian» se Oa 
Fa. Liem Tjoei Keng, Btc. ,, 20,— 
Koperasi — Penaboengan 

dan Kematian anak 

Sumatra, Bte. ........... Na 
Toean Lie Tjwan Tjoei, , - 
Pe ana al ana 72 50 

Toean Dr. K. Weenties 
Bia Nge 

Njonja E. Kalsoem, Bo. 9 2 — 
| Njonja N. Amina, S'baja ,, -2.— 
Handelsverg. Djohan . 

KOO— 

hendaknja dengan 

  

S. k. toelis: 
TOEAN LIM EK THOEAN DI- 

RECTEUR HOOFDREDACTEUR | 

PEWARTA BORNEO DI. 
TANGKAP. .. 5 

Sedjak Pemerintah Hindia Be- 
landa menjatakan toeroet angkat 

rikat dan Inggeris menjatakan | 

seloeroeh Indonesia. 
' Disana (Samarinda) 

      

berhoe- 

roet djoega ditangkap, jang dian- 

redacteur harian Tionghoa Mela- 
joe Pewarta Borneo. 

Sampai kabaran ini ditoelis 
toean Lim Ek Thoean masih tetap 
dalam tahanan, malah roemahnja 
soedah dilak sebagaimana kepoe- 
njaan bangsa Japan, 
Apakah toean Lim Ek Thoean 

dianggap sebagai orang jang ber- 
sympathie kepada moesoeh atau 
dengan perkataan lain toeroet se- 
koetoe kita tidak dapat memasti- 
kannja. 

HARIAN PEWARTA BORNEO 
TIDAK DITERBITKAN LAGI. 
Berhoeboeng dengan ditangkap 

nja tocan Lim Ek Thoean, jang 
mendjadi directeur-hoofdredacteur 
harian Pewarta-Borneo, dimana 
boleh diseboetkan sebagai anggo- 
ta jang pertama dan tambahan 
poela segala jang berhoeboengan 
dengan advertentie dan lainnja | 

disimpan oleh toean Lim Ek 

Thoean diroemahnja sendiri, pada 
hal dari dalam roemah itoe tidak 
sedikit djoeapoen diperkenankan - 
harian Pewarta Borneo tidak da- 
pat lagi diterbitkan, meskipoen 
pemimpin sementara ada toean 
Djembar, 

Apakah harian Pewarta Borneo 
hanja tidak terbit boeat sementa- 
ra waktoe atau boeat selama-lama 
nja, kita tidak dapat memastikan, 

hanja biarlah kita sama menanti- 
kan kesoedahannja. : 

4 PEREMPOEAN DIGILING 
— VRACHTAUTO. 

Aneta mengabarkan dari Sema- 

rang, bahwa diloear kota Koedoes 

pada hari Kemis siang ada 4 orang 

    

  

oleh seboeah vrachtauto jang di- 
kemoedikan oleh moerid soepir, 

jang tidak bisa mengoeasai stuur- 
controle lagi. Gerobak itoe laloe 
meminggir ketempat 4 orang pe- 

rempoean itoe, sampai 4 mati, dan 
kemoedian menoebroek. sebatang 

pohon. Achirnja moerid soepir 

itoe sendiri loeka parah dan jang 

doedoek disampingnja, jaitoe in- 

structeur, loeka jang agak sedikit 

enteng, ui 

DESERTIE. 

Pembantoe JB. dari Bogor me- 

ngabarkan. bahwa seorang dienst 

plichtige, J. J. v. E, jang diam di 

Tjilendek, telah diantarkan ke 

Bandoeng, oleh karena ia tidak 

mendjalankan perintah mobilisasi 

oemoem hingga dengan ini ia 

mendjalankan pekerdjaan salah, 

jaitoe desertie (lari meninggalkan 

kewadjiban militer). 

- LUCHT ALARM. . 

- Boeat daerah Lampoeng jang 

banjak sekali mengalami lucht 

alarm itoe, jalah di Menggala ter- 

“kadang-kadang satoe hari sampai 

5—6 kali, sebab jang mendjaga 

diatas Menara itoe selaloe mende- 

ngar atau melihat kapal oedara 

laloe lintas disitoe, 

MENANAM OEBI KAJOE. 
Berhoeboeng dengan keadaan 

jang genting ini, maka oleh pehak 
Pemerintah telah diatoer semoea 

kajoe, konon kabarnja seorang 
ragah koeat haroes menanam 500 
pohon, ini kita sendiri moefa! 
sebab djika tidak dioentoekkai 

didjoeal kepada orang jang ada 
penggilingan tapioca, 

AKAN MENAMBAH H. P. 
Menoeroet kabar dari jang kita 

dapatkan dari beberapa pendoe- 
doek, bahwa sekarang pehak Pe- 
merintah telah bermaksoed akan 
menambah banjak pendirian H.P. 
Kalau benar kabaran ini kita pi- 
kirkan terlebih baik mengambil 
kepada pegawai negeri jang telah 

bergadjih sekarang, daripada akan 

mengambil anak ra'jat biasa se- 

bagai jang telah soedah-soedah, 

sebab setjara begitoe tidak bakal 

menjoesahkan lagi, meskipoen 

mereka tidak diberi belandja me- 

mang mereka telah .tetap dapat   

Blacrkan terima kasih 'boeah 

NI 

perempoean desa telah digiling | 

anak boeah moesti menanam oebi | 1, 

makan, toch ini oebi kajoe boleh 

  

'akan dapat perhatian dari Peme- 
rintah di Menggala, dan kepada 

jang lebih tinggi, bahwa sekarang 
ra'jat Indonesia mengetahoei soe- 
aa masanja sama timbang rasa. 

| PEKOPE PETODJO ILIR DAN 
TJEMPAKA POETIH, 

|. Kemarin sore di doea kampoeng 
jaitoe kampoeng Petodjo Ilir dan 

1 Tjempaka Poetih telah diadakan 
| rapat propaganda Pekope jang di 
“koendjoengi oleh orang-orang dari 
Centraal Comite. 
“Perhatian pendoedoek di ke- 

doea tempat itoe memoeaskan, 
fan dengan segera masing-ma- 
ii tempat itoe telah dapat men- 

irikan tjabang, (Br.). 

'HOOFD LANDSAANSCHAFFIN- 
tag GEN DARI E. Z. 
““Officieel dikabarkan dari Bo 
gor bahwa atas permintaan sendiri 
telah diberhentikan dengan hormat 

“dari djabatannja sebagai kepala 
afdeeling Landsaaschaffingen “dari 

| Departement van Economische Za 
ken, toean C.D. Ricardo, dengan di 

pe 
kerdjaan2 jang di oendjoek “leh 

nja dalam djabatan. 
Boeat sementara diwadjibkan de 

ngan pimpinan dari afdeeling 
Landsafschaffingen dari Dept. E. 
Z. lid Alg. Rekenkamer toean 

D.J. Gerritsen. 

. OENDANG-OENDANG s0. 
CIAAL, 

Mendapat banjak 
kelambatan, 

Ind. Crt, menoetoerkan: 
Berhoeboeng dengan petjahnja 

perang, teroetama karena Dept. 

Justitie banjak kekoerangan tena- 
ga disebabkan mobilisatie, maka 
persediaan - persediaan membikin 
oendang-oendang sociaal telah 

mendapat rintangan. 
“Seperti telah dikabarkan peme- 

rintah mempoenjai  maksoed, 
boeat mengadakan ouderdomsvoor 
ziening dan werkloosheidsverzeke- 
ring. Sekarang bisa dinjatakan 

T 

| bahwa rantjangan oendang-oen- 
| dang itoe, beloem bisa dimadjoe- 
kan kepada Volksraad dalam tem- 
po jang pendek lagi. 

Persediaan boeat werkloosheids 
verzekering, mendapat rintangan 
jang tidak sedikit, sebab kaoem 
penganggoeran, karena mobilisatie 
“sekarang ini telah tersebar di se- 

Hloeroeh tempat di Indonesia, dan 
| registratie boeat mereka itoe sot- 

| dan pe tidak moengkin lagi. 

MEMBERI KABAR BOHONG. 
Bisa dihoekoem 

sb.e rat! 

Politierechter Soerabaja meme- 

riksa perkaranja P.O., kelahiran 

di Semarang, oemoer 35 tahoen, 

tidak bekerdja, berdiam di Bondo- 

woso, sekarang ditahan dalam 

pendjara Soerabaja, didakwa me- 

njiarkan kabar bohong, jang dapat 

mengganggoe ketenteraman pen- 

doedoek. 2 

Pada tanggal 15 December jang 

laloe, ia di cultuur-onderneming 

Wonokerso, dekatnja Djombang 

memberi kabar kepada seorang 

djoeroetoelis onderneming terse- 

boet, bernama Prajitno, bahwa 

Balikpapan di Borneo Mn 

boen dengan bombardement 

dah leboer. Pada achir Pa 

an, ia dinjatakan bersalah, maka 

.ia laloe. diberi hoekoeman pendja- 

ra 3 tahoen, tjotjok dengan 

permintaannja O.M. (S.0.). 

  

  

Toean M. Oesman Ali — Bat. C. 

— Atag perhatian tocan kami oe- 

tjapkan banjak-banjak terima ka 

sih, tetapi hendaknja kita djangan 

tjoema memikirkan kepoeasan hati 

sendirj. Jang teroetama ialah per- 

gerakan, sebab itoe koepasan kita 

soedah tjoekoep sekian sadja doe 

& sambil menoenggoe adanja per 

ci “2. pemoeka2. 
   

   

  

     
    

Tocan Moh. Noer — COheribon 
Soerat jang menghendaki se 

baliknja dari toelisan tocan djoe 

ga atas kami terima, Setoedjoe 

atau tidak, tiap perhatian atau 

kerelaan boeat mengirim soerat 

kami soetjapkan terima kasih. 

tidaknja dibitja 
itoe 

kabar 

Tentoe perloe 
rakan lagi sesoeatoe soal, 
tjoema pemimpin soerat 
jang bisa memoetoeskan. 

 Toean M. Moch, Hoesni — Bat. 

C. — Soerat tocan soedah saripai 

dimedja redaksi dan. atas itoe ka 

mi oetjapkan terima kasih. Da 
lam pada itoe harap toean me 
ngetahoei bahwa selama ada 

hoofdredacteur maka hak boeat 
memoetoeskan apa jang akan di   belandja dari Negeri. moeat saja sekali ada padanja. 

Moedah-moedahan keadaan ini | 

BERITA REDAKSI. 

Ka 

| BORIS MIKHAILOVICH SHAPOSNIKOV: 
  

| ARANG siapa jang mengi- 

koeti peperangan Djerman 

— Roesia dengan teliti, maka 

nampaklah kemenangan-kemena- 

| ngan fihak Roesia diwaktoe achir 

ini dengan pengoesiran pasoekan- 

pasoekan Djerman jang katanja 

akan mem-,,blitz” seloeroeh doe- 

nia itoe, Kalau hasil Roesia seka- 

rang ini bisa dikatakan kerdja 

cesaha pahlawan militer Timo- 

shenko dan kawan-kawannja Bu- 

dienny dan Woroshilov, . maka 

tidak boleh diloepakan seorang 

strateeg jang namanja makin hari 

makin dikenal oemoem, jaitoe 

maarschalk Boris Mikhai- 

lovich Shaposhnikov. 

” Djiwa besar dalam lasjkar. Ps. 

  

kaocoem komoenis memegang tam- 

poek pimpinan negara Roesia, 

orang poen bisa beranggapan de- 

ngan seichlas hati, bahwa Boris 

Mikhailovich Shaposhnikov adalah 

kandidat jang akan memimpin per 

1 sendjataan pemerintahan bolsje- 

wik. Kini ia djadi maarschalk dari. 

pada tentara merah, sekalipoen 

ia pernah mendjadi kolonel pada 

tentara Tsar, dan pernah mendja- 

di sep jang paling atas dari pada 

segala lasjkar Sovjet Roesia, men- 

djadi tangan kanan Josef Stalin. 

Sebagai penasehat persoonlijk 

dari pada Stalin dalam oeroesan 

militer, maka Shaposhnikov ialah 

pahlawannja jang merentjanakan 

tjara mempertahankan negeri Sov 

jet terhadap serangan boeas dari 

gerombolan-gerombolan Hitler. Se 

loeroeh plan aksi Roesia goena 

mempertahankan negeri ditiga me 

dan. peperangan adalah rantja- 

ngan dia. Dengan pasti bisa dikata 

kan, bahwa ialah orangnja jang 

mengandjoerkan peroebahan- pe- 

roebahan pada pimpinan atas 

pada lasjkar Roesia beberapa boe-- 

lan jang laloe, Ialah jang moela- 

moela doeloe mendjadi lawan par- 

tij Lenin, tetapi kini mendjadi ka- 

wan Stalin berkendaraan kereta 

berlapis wadja dan mengorgani- 

seer pembelaan Moskou. 

Maha Strateeg oeloeng. 

  

Shaposhnikov adalah maha stra 

teeg jang terpenting dinegerinja. 

Ia adalah pengandjoer oentoek 

mendjalankan mechanisatie lasi- 

kar dengan besar-besaran dan 

sangat penting sekali oentoek me- 

ngetahoei, bahwa ia adalah pen- 

tjipta angkatan baroe dari pada 

opsir jang mendapat pendirikan 

tehnis jang penting. Dalam tahoen 

1918, sebentar setelah ia melon- 

tjat dari pemerintahan lama ke- 

pemerintahan baroe, ia soedah 

mendjadi pemimpin dari pada 

operatie-operatie dari pada pasoe- 

kan boeroeh dan kaoem tani. 

Dalam 1925 ia diangkat djadi 

commandant dari pada daerah 

Moskou dan setahoen kemoedian 

ia mendapat promotie mendjadi 

sep dari pada staf, jaitoe soeatoe 

promotie jang loear biasa sekali 

dan menggemparkan, oleh sebab 

ia pada waktoe itoe boekan ang- 

gauta partai ikomoenis. 

1932 ia membikin dasarnja goena 

reorganisasi kader kaoem opsir, 

selakoe direktoer dari pada Frun- 

ze, jaitoe academie (sekolah ting 

gi), jang menghasilkan segala 

djenderal dan kolonel, jang ikoet 

dalam medan peperangan. Boleh 

diseboetkan sebagai moeridnja 

ialah djenderal jang kesohor, 

Zhukov. 

Kesempatan besar. 

Sa ba 

Diwaktoe semi dalam tahoen "40 

Shaposhnikov baroelah mendapat 

kesempatan jang baik, ketika ren- 

tiananja menggantikan rentjana- 

rentjana maarschalk Woroshilov, 

jang. ternjata berarti kemenangan. 

atas Finlandia dengan tjepat. Sete- 

lah diangkat djadi maarschalk dan 

vice-commissaris goena pembelaan 

dalam tahoen 1940, sedjak itoe ia- 

Kepada pihak jang bersangkoe 

tan. — Pertoekaran pikiran ten: 

tang .Instituut Tjokronegaran” 

dengan djalan soerat kiriman ka 

mi toetoep. 

Toean A. Jahja, Mer. O. — Biar 

lah sol jang toean bitjarakan itoe 

tocan serahkan sadja kepada re- 

daksi. Kita tjoba membereskan se 

'galanja goena mempertegoehkan 

persatoean. 

Toean A. Soejoedi, Poerwoker- 

to. — Tidak banjak oetjapan Kita 

ketjocali: sIdem', :   

Strateeg Roesia jang oetama. 

Melihat djabatannja, sebeloem | P 

Dalam : 

    

lah jang mendjadi Kant Sta- 
lin jang paling dekat goena oeroe- 

san militer, Moelai tanggal 22 Juni 
jang laloe, jaitoe hari petjahnja 
perang  Roesia—Djerman, 

Stalins dengan dia membitjarakan 

Sekarang baroelah sedjak doea 

koei didepan oemoem djasa djen- 
deral 

itoe, dengan mengatakan, bahwa 

ia adalah ,,penasehatnja dari sega. ' 
la perkara militer' 

ekan pada djamannja sebeloem | 
merintahan komoenis. Dalam 

eneyelopakdie besar dari | ko. 

jet, adalah kita dapati 1 n jg. 
dimoelai demikian (dalam meloe- : 

  

    

doeloe kolonel djaman Tsar, dll., 
tidaklah “kita dapati kegiatannja. 
selakoe anggauta dari pada partai 

social-revoloesioner, jaitoe golo- 
ngan jang dibentji oleh kaoem 

komosenis. 

Namoen bahkan kaoem social- 

revoloesionerlah jang doeloe dalam 

angkatannja 

ketjil dilingkoengan 
moela-moela ia diperoen- 

pegawai 
Perm, 

njoer, Di Realnoie Uchilishtche, 
jaitoe sekolah menengah goena 
tehnik disitoe, dipilihnja hoofdvak: 
wis- dan natuurkunde. 

Tetapi ia disitoe menggaboeng- 

kan diri pada pergerakan, jang 

bapaknja jadi orang liberal. Ia 
(bapaknja) selaloe memadjoekan 

pfotestnja kalau ada tindakan-tin- 

dakan pemerintah jang tidak adil. 

Kawan-kawan Boris jang baroe. 

ahli waris dari pada Narodniki, 
dari golongan 'kaoem tani, adalah 
pengandjoer peroesakan, dan pe-. 

milikan tanah. 
'— Partainja menghendaki sebanjak 
moengkin bantoean-dari lasjkar. 
Kemoedian Boris, dengan Kutuzov 
ia djadikan pendekarnja, ketika ia 
masih anak moeda — Kutuzov ada 

lah pahlawan jang mengoesir Na- 

poleon dari Kremlin ke Polen — 

masoek kesekolah tinggi militer di 

Moskou, jaitoe Westpointnja Roe- 

sia. 
Pemoeda Shaposnikov ini moelai 

ketjilnja memang soedah nampak 

mempoenjai pembawaan goena tak 
tik. Dalam tahoen 1902 ia diang- 

kat djadi litnan kedoea. Pada 

oemoer 20 tahoen ia mendjalankan 

dienstnja pada bataljon pertama 

dari pada regiment jang pilihan: 

penembak-penembak djitoe. dari 

Turkestan, Kemoedian ia masoek 

dalam -Hoogere Krijgsschool (se-   kolah tinggi peperangan). Sehabis 

tammat beladjar disekolah ini de- 

ngan baik sekali, maka Shaposni- 

kov bisa menarik perhatian Groot- 
hertog Nicolaas, karena ketjaka- 
pannja, keradjinannja dan segan- 

nja kepada sekongkol. Dalam ta- 
hoen 1914 Nicolaas menempatkan 

dia pada staf Roesia. - 
Shaposnikov berdjoeang dalam 

perang doenia dengan penoeh se- 
mangat, oleh karena, baik dia tak 
maoce ambil poesing sama kaoem 
aristocraat dan bangsa Djerman. 
Goena dia perang adalah perdjoea 
ngan melawan tjita-tjita Pruisen 
jang bermaksoed akan mendja- 

tjita-tjita kaoem baron di Baltia 
djaman doeloe. 

Ketika revoloesi menggoegoer- 
kan medan peperangan, maka Sha 

posnikov. masih djadi kolonel di 
Minks, Teman sedjawatnja opsir 
menjeberangi soengai Don keba- 

siapkan diri goena perdjalanan mi- 
liter pasoekan Poetih ke Moskou. 

'F Shaposhnikov menoedjoe djoega 
ke Moskow, tetapi sebagai com- 
mandant komoenis, jang dipilih 
oleh Sovjet oentoek regiment itoe. 

Kabor Tontonan 

ALHAMBRA — SAWAH BESAR 
»Tarzan dan Anak” 

RIALTO sm SENEN 
»Sneeuwitje en de Zeven Diver 

gen”, 
THALIA — MANGGA BESAK 

,Yuan Yeh” 

ORION — 6Lopok 
Ranger of Fortune 

1 GUEEN — PE NTYOBAN   
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Sa
 , 

maks | 

selaloe perkara-perkara strategie | 
jang  penting-penting didalam 
Kremlin, | 

boelan jang laloe, Stalin menga- ' 

jang beroemoer 59 tahoen | 

' Orangnja ting-' 
gi, tegap badannja, berpakaian se- i 

laloe netjis dan rapi. Ia tidak per- - 
loe maloe karena ia doeloermem- : 
poenjai perhoeboengan dengan pa- 

kiskan pekerdjaannja itoe): e3 

“Dilahirkan dalam tahoen 1982, 

djadi kolonel, jang wi 

memegang pimpinan. Anak seorang” “ : 3
 

! 

toekkan goena studie goena insi-? 

djah Roesia, tak oebahnja sebagai 

rat, tempat djenderal Kalidin ber- 

Adventure of Red Ridder ke Ra 
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Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 
  

An 3 maen djam 6.30 sore ea ka 8.45 malem, 
Jehnny WEISSMULLER—Maureen O' SALLIVAN 

dalam 

TARZAN dapet Anak 
TARZAN FINDS P SON 

Avak- anak boleh neaton 

Bakal datang: 

KARTINAH 
dengan ASTAMAN — RATNA ASMARA 

Bocat oemoer 13 th. keatas 

. MATINEE: Saptoe 10 Jan. '42. Djam 4,30 sore. 
Minggoe 11 Jan. '4?, Djam 10 pagi dan 4,30 sere. 

GLORIA JEAN 
Dalem 

“Little Bit of Heaven” 
BOEAT SEGALA OEMOER. 

  

  

  

  

Moelal ini malem tanggai 9 sampe 1i Jan '42. 

VIRGINI A" 
(30EPAJA DJAGAN MENJESEL) 

dengen Madeline CARROL - Fred Mac. MURRAY 

Anak2 dibawah osmeer 17 th, tida boleh nonton 

. SPECIAAL PERTOENDJOEKAN: 

11 Jan. Djam 10 pagi 

VIRGINLA" 
Anak? dibawah oemoer 17 th. tida boleh nonton. 

  

    

SFECIAAL MATINEE: 

Saptoe 10 Jan. Djam 1.00 sore. 
Minggoe 11 Jan. Djam 1:30 sore. 

»LOVE AFPAIR" 
IRENE DUNNE — CHARLE3 BOYER 

| (Anak? bole nonton). 

. MATINEE: Saptoe 10 & Minggoe 11 dj. 4 sore 

HET STAYED FOR BREAKFOST 
“Loretta Young — Melvyn Douglas 

j Arak2 tida boleh nonton. 

PANTIORAP 
BATATIL 

dengen 

  

OUEKEN IHEATER 
7 — 10 Januari 1942 

Satoe serie baroe bagian ka II (Tamat) 

Adventures of Red Rider 
Lebih Heitat! 

  
Lebih Serel Lebih Heran! 

Anak-anak bolah norton 

MATINBE: 10-li Djam 4 sore. 

»SAINT TAKES OVER" 
Tan gen George SANDERS — Wendy BARRIE 

(Anak-anak tida boleh nonton). 

  

G KA I, DJAM 6/0 KA II, DJAM 800 

1. CINEMA ORION Saravia 

  
  

  

THALIA BIOSCOOP 
MANGGA BESAR BATAVIA 

Ini malem pertnimdjoelan pengabisan dari Film 
TIONGKOK -jang menapat Sueces: 

Djam 6 sore: Djam 8 malem : 

.YEAN YEH« 
Bitjara Tjeng Im pake Tekst Melajce' 

Boeat 13 tahon keatas. 

Moelain besok malem M!NGGOE 11 Jaruari 142 
dan malem brikoetnja. 

Satoe New Uni- 
versal poerja film 

jang gilang- 
goemilang 

Djsam 6 sore. 

Djam 8 malem. 

    R0ovs 
"FROM 
SYRI: 
CUSE: 

     
    
    

  

    
     
     
    

Anak-anak boleh 
norton. 

    

    

       
    
    
    
       

ALLAN JONES 

MARTHA RAYE 

JOE PENNER 

ROSEMARY LANE 

  

  

"EA i INEE, Saptoe dan Minggee 10 -. 1 Jan. "42 
djam 4 sore. 

J3 IN OF FRANKENSTEIN" 
(POETRANJA FRANKENSTEIN) 

Dengen Bsla Lugosi - Boris Karloff -Basil Rathbone 
na dibs ah semoer 17 th. tida boleh nonton. 

    

   

         

VOEK FO. SHEN 
PETJENONGAN 67.1 

TEL.WL.1352 
(TANI BI doi): 
DNA elu 
IN VOORRAAD DIV.STOF- 

"5 FEN, OVERTUIGU ZELF. 

  

Memboeka praktijk 

Arts. 

g Matramanweg 167 telef. 
kir.-C. 468: 

"ajam bitjara (poetri2 dan 

'anak-anak) pagi 7,30—9 

sore 5— 6 ketjoeal! hari 

Minggoe dan hari Besar.   
  

  

Dokter MOERSADIK 
— ARIS 

p/a Dokter 

Abdulrachman Saleh 

Kwitangno.7 Tel. 3995 WI. 
malam 4928 WI. 

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

  

MINTA BELI 
Senapan, pistool 

atau revolver. 

Jawmaran Adm. &.k. ini '     

Nona MOEDINEM (£ 

BINNENKORT 
NIBUWE CURSUSSEN #8 

Ds oorlog mag geen Eh 
aanleiding zyn, dat 
Uw ontwikkeling tot 
stilstand komt. 

Volgt onze mondeli- 
nge of schriftelijke 
lessen in Typen, Ste- 
nograpie, Nederland- 
sche, Engelsche Taal 
en  Handelseorres- 
pondentie etc. 

Vraagt gratis prospectus Bg. 
Inlichtingen en inschrij- 
vingen dagelijks van 

8-12. vm. en 
4.6u. n.m. 

Mr 8-12 u. v.m.) 
aa 

(seottwoz Ll Teif. W1. 3333 

OGNUENERS 
KALENDER 

  

  

  

  

    

  

    

GRATIS KALENDER ,BERINGIN" 1942. 
Perhimpbenar? Politiek, Social dan Economie jang 

memboetoehkan kalender 191? BOUWSPAARBANK 
BEORINGIN bersedia menjampaikan dengan pertjoema, 
asalkan dalem soerat-permintaan itoe diberikoetka franco 
f 0.06 (anam senj boest ongkos kirim. 

Soerat2 itoe hendaknja diboeboehi tanda tangan dari 
Pengoeroes dan poela stempel dari Perhimpoenan. 

Alamat Hobofdkantoor BERINGIN adalah SBALEMBA 3 
Batavia-Centrum, 

Hormat DIRECTIE, 

  

  

PAKAIJAN 
Djaman Sekarang 

MAS IMITATIE:! 

(Mamas 100”/, tidak loentoer) 

Tjahja seperti mas teelen 

Tidak loentoer selamanja 

Moerah harganja baik barang- 

nja. 3 pasang gelang dan 2 stuk 
tjintjin TJOEMA f1.— sebagai 

harga r reclame. 

Tjepet “terima, tambah aanget. 
20 ct. 

  

  

9: Eere Diploma dan Diploma 3 Medaile 
KUNSTNIJVERHEID 

MAHATANI 

    3 KESY KUNSTNUVERHEID 

  

  
  

  

  

  
  

  

  

            
  

  

FONDS KEMATIAN. 

iz Abonne's lawanja paling 
sedikit 6 boelan, djika me- 
ninggal, asal tidak me- | 

' noenggak, dapat uitkee- 
ring f25.— (doea poeloeh 

lima roepiah). 

# 

aa — .i—— —x 

| Cursus2 baros: 

& 1 Boekhouden A. 
| 2 Ass. Boekhouder 

8 3 KI. Ambt. Examen 

4 Handeiscorr. 
| (Ned. Engj dak 

H. i. 8. met Voorklas. 

| Schakel School 

Handeisschool 

) Mula 

x ———— Kg 

| »KASATRIAN# 
€ 

2 
P
e
s
a
n
a
n
 
0
S
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Petodjo Oedik 15 Batavia-C. 

STAR FILM & Co. ' 
BATAVIA.- C4 

" 
1 

Batoe realistisch roman 4 
sengadja dibikin fiim oleh 
STAR FILM Co - BATAVIA 
oento2k didjadikan katja pada 

masjarakat oemoem. 
Satoe tjerita jang aken meng- 
gambarken kedjadian sasoeng- 
goehnja dalem pergaoelan hi- 

doep. 

dengen STAR FILM pcenja 
bintang2 pramporan dan lelaki 

jang soeda terkenal. 

Moelain 12 Januari '47 dan ma- 
lam berikoetnja Premiere di 

RIALTO - BIOSCOOP 
SENEN —  BATAVIA-C, 

ANAK?2. ROLEH NONTON ! 
Productie-leider: YO ENG SEK. 

O
N
 

Ageni' ,PEMANDANGAN,, 

BANDOENG. S. Tjokromanggolo- 

Regentsweg 23. 

BOGOR Soemardja-Kebondjae 15 

CHERIBON Choesen Gang Choe- 

sen-Pekalipan 

DJOKJA Darmosoegito-Gevange- 

nislaan 

LAHAT A.N., Oeri — Pasar Lama- 

Lahat 

POERWOKERTO M. Djawadi — 

Kaoemlaan 

PEKALONGAN Mh. S. Soenarto— 
Kratonstraat 64 

POEWAKARTA Njak Idroes — 

Middellaan 

SOEKABOEMI M. Ali — Tjiaoel. 

SEMARANG  Hadisoenarto 
Nieuw Holland 46 

man Siswa 

SERANG T, Ende Hoesnie 

- toran Lor 

' s0L0 Soeatdi — Kawatan : 

" TJILEGON Achmad Dachlan 

TJIANDJOER M., Ali — Selakopi 

TASIKMALAJA H. O, Azhoeri — 

Singaparnaweg 

TANDJONG PANDAN Kamaroe- 

din Klerk-G.M.B. 

TANDJONG KARANG Adm, Kan- 

SOERABAIA: K. Pardi Ketandan 
Baroe 20/10. 

— Ka 

  

  

     

Hulponderwijzeres boeat Volks- 
school dan Vervolgschool ,,Kema- 

djoean Istri” Kalibaroe-Oost. Bo- 

leh tanja pada: kepala Goeroe 

 Nervolgschool. 

  

Club Indonesia Kramat 158 TI. 

2568 WI. masih menjediakan : 
I-gm, km, ips. f 11.50, 1 gm. 
km, v, 2 ps'f 23.,— dan 1 gm km 

Iv 1p3 f 8— 
  

Makloemat KWITANG CURSUS 

Berhoeboeng dengan keadaan se- 
karang, KWITANG CURSUS, voor 
Nederlandse Taal, Rekenen en 

bijwerken van leerlingen Lagere 

School. (Cursus K.E.). 

diadakan saban sore di Gg. Nang- 

ka Doea 4, moelai poekoel tengah 
4 ——— 'poekoel 6 sore. 

S8. H, GALUNG. 
  

Berhoeboeng mobilisatie akan di- 

djoeal satoe sekolah particulier 

dalam kota dengan perabotannja. 

Soerat2 dialamatkan pada ini soe- 

rat kabar dengan no. 1145. 
Merv, E. C, Macare, 

Ketapangweg 35, 
Batavia-C.   

  

SOHBANG O. Djajawisastra — Ta A 

  

: BATAVIA-CENTRUM Sa | Januari 1942 Yen AN PIPA urutan 

Minggoe | 4| TJATETAN AO ama 
La 5 kesah RACAVIA CENTRKUM 
Senen 5 

2 FATILLISSEMENT. 
Rebo 7 Raad yan Justitie: Betawi. '” — — Ouratrioo: Weeskamer Betawi 

Kemis 8 DIPOETOESKAN dengn vomnis 5 Jan, '42 (R. Cs, Mr, M. A. 

wa aa Veenhuizen) : 

Djoerw'at| 9 Bajar koran G. S. Laiwani Bragaweg, Bandoeng : 
— Pemandangan dengan vonnis 7 Jan, '42 : 

Sabtex io Yo Lay Hi (Njo Lai Hie), pedagang, tinggal di Madjalaja, dekat 

Bandoeng (R. Cs. Mr. J. H, Peter), 

Go Lian Tjo, pedagang, tinggal di Krawang (R. Cs. Mr. M. L. 

Swaab). 
MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat-lambatnja 

pada tanggal : 

4 Mrt. 42 H. H. March, Batavia-€: 
VERGADERING oentoek VERIFICATIE poekoel 10 pagi dalam 

gedong R.v.J. tanggal : 

11 Febr. '42 (djdi tidak 17 Dee,'41) Oeij Kim Jan, Losrang, 

Cheribon 

11 Febr. '42 (djadi tidak 17 Dec, 41) Woei Kong Foen, doeloe di 

Bogor, 

18 Mrt, 42 H.H, March tsb. 
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, 

dikantor Griffie R.v.J. (Salinannja di Weeskamer) moelai 13 Jan. 

1942 selama 2 minggoe: 2 nu 

Wong Soej Siong merk Tjan Hong Hoo, Bandoeng (jang pertama 

dan pengh. 6,94). . 
BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar pembagiar pengh.: 

tanggal : 
16 Dee. '41 Lie Hon Tjoe merk Jie Jie, Kottaboemi, 
16 ,, '41 Yo Seng Soet, Tasikmalaja, 
23, '41 Tjhin Lie Foeng, Soengeiliat, 

23 ,, '41 Tjio Tiang Heng merk ,,Toko Balilla”, Bandoeng.—— 

  

MN an TEA ARE aa ae Aa 

MA'LOEMAT KEKOEASAAN MILITER TENTANG PEMBAJA- 

RAN GANTI KEROEGIAN OENTOEK KENDARAAN MOTOR 

ATAU ALAT PENGANGKOET BERMOTOR JANG DIAMBIL. 
SAN man 

IL 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 : 
U. Betalingsbon (bon pembajaran) hanja boleh dibajar oleh 

Kwartiermeester jang diwadjibkan membajar segala pembajar gar- 

nizoen, djoega kalau pada betalingsbon itoe jang wadjib membajar 

tidak diseboetkan badan jang lain. Pembajaran tidak boleh dilakoekan 
lebih dahoeloe dari pada seboelan sesoedah dilakoekan lebih dahoeloe 

dari pada seboelan sesoedah tanggal betalingsbon itoe, agar soepaja 

soedagar-soedagar ada kesempatan oentoek mengambil tindakan 

jang perloe baginja. 1 
II. 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 huurkoop 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. 

  

  

  

RIALTO BIOSCOOP . 
PASAR SENEN BATAVIA-C, 

INI MALEM DAN Savana MALEM. 

Sneeuwwitje 
En De Zeven Dwergen 

Anak2 boleh nonton | 

MATINBE : boeat Saptoe 10 Jan. 42 'dj 4,30 sore 
. dan Minggoe 11 Jan. '42 dj. 10 pagi 

dan 4,30 sore. 

Bert WHEELER — Robert WOOLSEY dalem 

sTHIGH KLYERS 
dibantoe oleh: Lupe VELEZ — Marjorie LORD 

Margaret DUMONT — Jack CARSON 

ANAK? BOLEH NONTON ! 
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be 3 kepada jang poe- 

     

      

      

      

      
    

  

    

   
      
     
     
     
    

| belakang 'dan salah systeemnja 

oepah tidak 

"naas Mean aa tani jang ter- 

itoe, serta oepah amat ketjil pada   

“berhati kemanoesiaan,: dan tidak 

:| kan pertanian dengan pertolongan 

ngat hidoep sendiri dan memakai 

Dari pada ini njatalah | bahwa sana 

2 mereka dapat memasoekkan. ke- 

| sar loear 

wa 

dan hanja 3/5 kaoem 
tanah 

| atau oleh para penasehat adalah 

Aa daan ke poela lang- 

  

dustrie, itoelah sebabnja ra'jat 
jelata di Djepang penjalan miskin, 

ep - morat-marit. Sebaliknja 
lompok ketoeroenan keloear- 

: - jang Menang ke- 

agan lbsar dan pada kekajaan 
bersorak-sorak setinggi 

“ia sada Timnas 
| roenan Samoerai itoe.maoe, dan 

    

begitoe sei 
| doenia, dan mengatoe 
| kekajaan nasional - dengan keadi- 
lan, oepamanja dengan emadjoe- 

, techniek, membesarkan milik tani, 

dan pasar baba “nan bertam. 

bah ramai dan madjoe, “dan aki- 

— industrie sendiri mendapat 

temui semoea itoe tidak moeng- 

'kin, karena sekelom 

  

docit, geldkliek) hanja  mengi- 

ra'jatnja jang miskin — jang di- 

“ajaga mereka soepaja tinggal mis 

kin — akan mentjiptakan daerah 

,ikema'moeran bersama-sama” 

nja sembojan ,,kema'moeran ber- 

sama-sama” jaitoe hanja »kema - 
moeran kita samoerai sendiri.” 

Karena dengan djalan: “beginilah 

maocean kedalam hati ra'jat akan 

'ataupoen seperti dahoeloe sebe- 

Joem perang — bersaingan dipa- 

negeri esa harga 

moerah, : 

el jang diletakkan dari 

“atas ini masoek benar kedarah da- 
ging dari ra'jat Djepang, karena 

memang telah loemrah dalam 

'alam fikiran mereka sesoeatoe 

jang diperintahkan | oleh Kaisar 

sebenarnja, tidak lagi boleh di- 

banding 'atau ditjela, Karena pe- 

rintah itoe sebagian dari keper- 

tjajaan mereka, seperti “kepertja- 

jaan kita 2g kitab Soetji. 

  

| soeng Pakke ng Kana ,Peman- 

    

  

Panin 

| kesempatan berderma ini diboeka 

Sampai 15 Februari 1942, kemoe- 

— | dian 'akan distortkan, entah de- |- 

| ngan djalan komite entah dengan 

  

perantaraan PBK, melihat nak 

(lah derma itoe kelak.     mama 

BOBAT KORBAN-KORBAN 
|... PERANG. 

ta mendapat kabar, 

Betawi oeroesan 
korban perang 

  

   

Pb bikin gelap segelap-gelapnja 

t, haja, boekan boeat | 

| gi orang disekitarnja, pa 

  

ama 8 | TORLAGE. BOBAT MEREKA 
r- | 4 JANG DIPANGGIL MENDJADI . 

, wa, kepada 

| reserve-officier, jang boekan men- 

| I toelage, 
njai penghasilan lagi boeat keloe- | 
arganja disebabkan ia dimobili- 
seer.. 

Jang menetapkan, sesoeatoe | 
| dienstplichtige atau reserve-offi- 

| ve officier, jang dinamakan kost- 

f 100-——, maka toelage 10046 

“dari f 100.— maka toelagenja, 

| Tetapi kalau penghasilannja lebih 

| gadjih f 200.— maka ia mendapat 

| (f 200— f 100). ada f 100.— & 

“f 50—, sama dengan f 150.—. 

k keloearga | 

| Samoerai, kaoem Zaibatsu (kaoem 

| naikan, 

: tapkan, dan disetoedjoei oleh Com 

pergi merampas Joear negeri — 

- sidang pembatja diha- | 
n sejchlasnja. Dan $- 

      

      

  

  

2 BI end oom rokok nasa 
malam jang gelap bisa djadi 

- petoendjoek jang terang ba- 
gi moesoeh dioedara, Barang - 
siapa jang merokok diwak-- 
toe alarm, djadi waktoe 

      

  - maka dia merndatangk 

sendiri, melainkan djoega a 

- hal perboeatannja itoe sama: 
sekali tidak. ada goenanja.. 

Lain dari itoe, kalau ada 
orang jang. merokok waktoe |. 
alarm tengah malam, tentoe: N 

- dia. akan didenda. 

Ce 3   
Da 

- MILITAIR, £ 
"Kita. pernah menoetoerkan bah- 

dienstplichtige atau 

djadi pegawai negeri, bisa dikasih 
kalau ia tidak mempoe- 

cier berhak mendapat  toelage, 
jalah satoe  Commissie jang di: 
angkat oleh Inspectie Financien, 

Sekarang kita bisa mengasih ke- | 
terangan "lebih landjoet seperti . 

demiki Tea 
Keroesiin jang bisa dikasihkan 

kepada dienstplichtige atau reser- 

winnerstoelage, banjaknja: 
a. 1004 dari f 100.— jang per 

tama dari basisbedrag, atau ka- 
lau. basisbedrag koerang dari 

dari 

itoe “basisbedrag. 
“b: 504 dari djoemlah, di atas 

nja #3 100. —. 
Djadi kalau jang -tersangkoet 

mempoenjai penghasilan, koerang 

ada sama dengan penghasilan itoe. 

dari f 100— maka toelage jang 
diterima .jalah f 100.— ditambah 
50X dari sisa gadjihnja jang dis 

potong f .100.—-, 
Djadi andai kata ia mempoenjai 

£  100— ditambah 5074 dari 

Maximum toelage “ditetapkan 
| atas f 300.— per boelan. Commis- 

sie terseboet sambil menoenggoe 

poetoesan, apatah sesoeatoe 

dienstplichtige atau reserve offi- 

cier, berhak mendapat toelage, 

mempoenjai hak boeat menerima- 

kan toelage. : $ 

Kalau jang tersangkoet beloem 

poeas djoega, dengan djoemlah 

toelage jang didapat, maka ia 

bisa moehoen kepada Legercom- 

mandant, soepaja toelagenja di- 

Jang terseboet belaka- 

ngan ini mempoenjai hak boeat 

menaikan toelage jang telah dite- 

missie, 
Kalau jang tersangkoet lebisen 

'poeas djoega dengan: poetoesan Le 

gercommandant, maka ia bisa 
madjoekan keberatannja kepada 

G.G. Dalam tempo 14 hari sesoe- 

dahnja poetoesan paling belakang 

“(cindbeslissing) dinjatakan, maka 

keberatan kepada G.G. itoe moes- 

ti RON Tenan: aoerat. 

  

“ru: ARA WAKror ADA SE- 
RANGAN DARI OEDARA. 
Djika, waktoe ada serangan 

'dari oedara, toean maoce bi- 
lang apa-apa kepada orang 
lain, djanganlah toean ber- 
“triak-teriak melawan keriboe- 
tan orang, 

Demikian itoe ta' moengkin 
'Sebab terlaloe riboet, 

    

   

    

   

    

   
   

   

   

.nama kaoem. boeroeh 

|| Ga'ni bangsa Boemipoetera), dan 
.I djoega atas nama kaoem boeroeh 
“| Tionghoa di Indonesia (jani Hin 
| dia Belanda) kami hendak menjata 
| kan pengharapan kami kepada me 

: UH reka jang telah menjelenggarakan 
aganja conferentie ini. Atas na- 

|. ma mereka kami menjampaikan sa 
“lam kaocem boeroeh Indonesia dan 

jang sama berkoempoel disini. 

! mempengaroehi bangoennja kemer 

“ dekaan ekonomi dan politiek. 

“akan tetapi poen menimboelkan ba 

“dan dipilih dengan 

: cmn BOBROEH 

Pidato Mr. 

  

JONJA. Ha 4 Tia “Toean2 
oetoesan-dan Penasehat, atas 

Indonesia | 

Tionghoa tadi kepada pengandjoer 
kemerdekaan dan keadilan social 

Ba 

| gaimana pentingnja dan besarnja 
arti conferentie ini terasa sangat 
Oleh kaoem boeroeh jang kami wa 
kili tadi, oleh karena conferentie 
ini terdjadi pada | soeatoe sa'at jg. 

dekaan diri, kemerdekaan keboeda 
jaan, kemerdekaan bangsa, kemer 

Itoelah sebabnja rapat ini tidak 
sadja menimboelkan perhatian 

njak harapan dari kaoem boeroeh “ 

| di Indonesia... 

  

Hindromartono. 
Internationale. Arbeidsconferentie New York. 

Kini democratie una PA 
ang dengan maha hebatnja oen- 

toek menentoekan apakah demoera 
tie itoe akan hidoep langsoeng atau 

“akan mati tenggelam (moesna dari 
moeka boemi ini), Dalam perdjoe: 
angan ini, rakjat djadjahan ha- 
roes: mempoenjai pendirian jang 

tetap . (positief), Kami merasa 
gembira dapat menjatakan, bahwa 

rakjat- Indonesia ' telah mempoe 
njai pendirian jang tetap dan te 
gak ini, Akan tetapi kami ingin 

memperingatkan, bahwa rakjat dja 
djahan mengalami penderitaan po 
litiek dan sesial ekonomi, Adalah 
sangat pentingnja . (berhoeboeng 
dengan sebab2 psychclogisch) kita 
selaloe memperingatkan pada hal | 
ini. Segenap penderitaan itoe ada 
batasnja, Djika terlaloe lama men 

derita, maka perasaan - itoe laloe 
djaoeh dari kenjataan (realiteit). 

Kita laloe mendjadi orang jang ti- 
dak memperdoelikan apapoen- djoe 
ga dan mengira segala peroeba- 
han itoe berarti perbaikan. 

Insjaflah, bahwa moesoeh2 de 
“moeratie adalah Kacem psycholo 
gen jang “tjerdik, Djangan kita   “Apakah harapan tadi? 

Pertanjaan ini dapat didjawab 
dengan pendek sadja, Boekan sem 

5 bojan2 (theorie) jang merdoe2 dan 
moel»ek2 akan tetapi 
“dari perkataan jang terlaloe 

njak dioetjapkan, akan tetapi : 

pernjataan 

ba 
ti- 

dak diwoodjoedkan keadilan sosi 
Yal. 

Agar soepaja dapat menghindar 

kan salah faham, kami terangkan 

lebih. doeloe, bahwa pada oemoem 

nja kaoem boeroeh kita tidak men 

derita perlakoean2 sewenang we- 
nang dan pemerasan.loear batas 
dari peri kemanoesiaan. 

Kamipoen tidak menambah apa 
jang dikatakan oleh Acting Direc 
tor dalam rapportnja halaman 68. 

1, Kami merasa girang mende- 

ngar dari toean Mr. de Villeneuve, 
penasehat kaoem madjikan dan 
djoega mendjadi anggota. Volks 
raad (sematjam parlement jang ter 
diri dari anggauta jang diangkat 

setjara tidak 
langsoeng (indirect) dan dari 
nasehat pemerintah, toean Kune- 
man, bahwa dalam tahoen jang 

“akan datang djadi dalam tahoen 

1042, poenale sanctie sama —sekali 
hendak dilinjapkan. 

tjil dari kaoem boeroeh Indonesia 

dan Tionghoa koerang dari 14X te 
lah diadakan atoeran jang lebih 
baik, djika 'mereka dilepas (ont- 
slagrecht). 

3. Poen bocat golongan ketjil 
tidak lama lagi diadakan ouder- 
doms-. “dan werkloosheidsverzeke 

ring, 
4. Hampir doea tahoen jang Ia 

loe telah diadakan ongevallenver 
zekering jang sederhana. Berhoe 
boeng dengan perang telah diada 
kan perbaikan boeat kaoem boe 

roeh kapal. $ 
5. Hak oentoek melepas kaoem 

boeroeh di peroesahaan2 indoestri 
jang ditoendjoekkan oleh pemerin 
tah mendjadi Pe vitaal 
telah dibatasi. 

6. Dalam Tatan Pen ambak "40 

telah dibangoenkan satoe Commis- 

sie voor Arbeidsaangelegenheden 

dalam mana djoega doedoek wakil 

nja kaoem boeroeh dan diwadjib 

kan oentoek melindoengi kaoem 

'boeroeh djika keadaannja perboe- 

'boeroehan mereka mendjadi djelek 

dan djika mereka dilepas oleh ka 

oem madjikannja berhoeboeng de 

ngan keadaan perang sekarang 

NT 
7. Pemerintah telah Hd 

kan tindakan2 mendjaga naiknja 

“harga (prijsbwaking) : oleh kare 

“na itoe maka bolehlah dikatakan,   
kalau 

moengkin didengar oleh orang 

lain. 
Djadi kalau tocan maoe bi- 

“lang apa-apa kepada orang 

lain waktoe ada serangan dari 

oedara 'itoe, toecan bitjaralah | 

dengan SOBARA LEMBOET 
| DAN TERANG, keloearkan 
kata kata dengan tjoekoepnja, 

djangan mengapit apit soekoe 

I kata. Tidak oesah toean bitja- ' 

ra lambat akan tetapi dengan 
lemboet dan terang. 

Sia sialah kalau orang ber- 

I teriak. teriak. Tidak ada orang 

“jang mendengar. Malahan toe- 

“Ian membingoeng bingoengkan 

P3 orang ai dan diri toean. 

sendiri, 
Bitjaralah DENGAN SOKA- 

BA LEMBOET DAN TE- 

RANG, 

aa
 

| 1   tolong Pe 'Silahkanlah, toean bilang 

1 djoega kepada, sesama teman,     

   
   
   

  

Akan tetapi pendapat orang, | 
bitjara dengan soeara fo 

LEMBOET DAN TERANG | Hi 

Daaa: pemerintah Hindia Belanda 

telah insjaf akan kewadjiban2nja 

osial, Barangkali diantara toean 

can ada jang hendak . bertanja. 

pa lagi jang akan diinginkan? 

ni mengerti bahwa segenap per 

| baikan itoe tidak bisa terdjadi se 

“kali goes pada soeatoe saat, dan 

kami telah wmemboelatkan toen 

toetan2 jang amat penting dalam 

| soeatoe resolutie jang telah ada di 

hadapan toean2. 

PERINGATAN JANG PENGHA- 

- BISAN. 
TPpada bo ko2 ten - 

tang menaikkan 

harga Hoekoeman 
can besilag 

. Selasa jl. kepala dari Prijsbewa 

king dari E.Z. toean G.E. Kokx- 

'hoorn, telah memanggil cigenaar2 

| dari toko2 P & D. boeat memberi 

| peringatan penghabisan dan me- 

I-roendingkan keberatan2 fihak toko. 

Pelanggaran2 sesoedah peringa- 

tah ini, akan dihoekoem dan sela 

innja itoe resident Betawi akan 
  

pe |, 

2 Boeat beberapa golongan ke 

' 

memoengkiri hal ini akan tetapi ki 
ta haroes mengakoei kenjataan ini 
agar sveepaja kita lebih  berdjaga 

djaga. Pengakoean ini mejakin 

kan kami bahwa kemenangan ka- 
oem2 penjerangan membawa ben 

tjana -boeat rakjat  djadjahan. 

Akan tetapi djanganlah kita -me 
noetoep mata kita, agar soepaja 
mereka itoe insjaf akan kebena 
ran ini, soepaja djika perloe- me 
reka itoe dapat mengorbankan dji 
wa raganja dengan senang dan 

gembira apa jang mereka tjintai: 
mereka itoe haroes jakin,. bahwa 
hal ini perloe, oleh karena dengan 
memberikan tiap2 titik tenaga se- 
moeanja berarti oentoek keperloe 

an kita bersama. Kekoeatan mili 
ter itoe hanja njata koeatnja dji 
ka disokong oleh rakjat jang bersa 

toe dan insjaf. 

Sekarang kami kembali kepada 
keadaan2 perboeroehan dan sosial, 
dan soal ini hendaknja lekas2 di 
perhatikan: 

1  CGempama djam bekerdja boe 

at kaoem boeroeh spoo»r jang maxi 
mumnja ditetapkan -13 djam dan 
hanja 2 -hari mengaso-.daiam' 28 
hari, hampir mendjadi kebiasaan 
bagai kebanjakan kaocem boeroeh. 

Tentang soal ini perloe ditjatat, 
bahwa bekerdja berat dalam hawa 

panas berbeda sangat dengan ha- 
wa dingin, Dalam peroesahaan 

partikelir tidak lebih pendek dari 

pada djam bekerdja dipercesaha- 
an. negeri mitsalnja: spoor dan 
tram. 

2. Oepah kaoem pertoekangan 

dan kacem boercsh rendahan (99x 
terdiri dari bangsa Indonesia) di 
mana mana terlaloe rendah. Kea 

daan ini telah diakoei oleh perge 
rakan sekerdja dari kaoem boe- 
roeh pertengahan dan kaoem boe 
roeh tinggi dan oleh badan2 peme 

| rintah.' Memang penetapan oepah 
minimum .itoe ada soekar dan ka 
mi. mengakoei bahwa pemetjahan 

soal ini tidak terlaloe moedah. 
LAkan tetapi ketika kita singgah di 

    Manila, dalam perdjalanan kita 

ke New Yerk maka kami mengeta 
hoei bahwa negeri Philipina telah 
dapat mengadakan atoeran oepah 

minimum jang pantas dan lajak. 

3. Di Indonesia tidak ada oen- 
dang2 jang melarang oentoek men 

peroesahaan negeri sarekat seker 

dja djoega diakoei, walaupoen dja 
rang sekali diadjak beroending. 
Akan tetapi didalam peroesahaan 
partikelir keadaan mereka adalah 
berbeda beda. Dan sajang bahwa 
kebanjakan kaoem madjikan par 
tikelir dengan beberapa tindakan 
mentjoba menahan hidoep lang- 

ris bertindak memadjoekan hi- 
doep langsoengnja pergerakan se 
kerja dalam tanah “djadjahannja. 
Pada hemat kami baiklah sikap ini 
ditiroe oleh lain2 negeri. 

4, Di Indonesia segala pemogo 

kan jang bisa membahajakan peng 

membeslag semoea barange dida- 

lam toko itoe. 
Toean Kokxhoorn  menjatakan 

bahwa kaoem toko djangan me 

njangka dirinja lebih pintar dari 

pada dia dan toean J. Dekker po 

Jitie afdeeling priishewaking! 

1 Sedjak 8 Dec, diadakan  contro 

le bon2 di toko toko oleh fihak 

pembesar boekan sadja soepaja me 
ngetahoei tentang pernaikan har- 

ga, akan tetapi djoega bpeat 

ngetahoei tentang langganan2 jg. 

"hamsteren” (membeli dan me- 

njimpan barang banjak2). 
  

dirikan sarekat sekerdja. Didalam : 

soengnja sarekat2 sekerdja. Kami: 
mengerti bahwa pemerintah Ingge 

mes 

hidoepan ekonomi dilarang oleh . 
oendang2. Pada oemoemnja pemor 

gokan ini bisa dianggap sebagai 

kedjadian terseboet diatas. Disini » 

kami, tidak berkehendak Membi tja 

'yakan tentang betoel atau tidak 

nja oendang2 tadi. Akan tetapi ka Sg 

mi disini hendak memadjoekan sa 

ran, djika pemerintah itoe hendak . 

menghelakan atau melarang ada 

nja pemogokan haroeslah diada 
kan badan2 Arbitrage oentoek me 
ngadakan peroendingan jang se- 

soeai, Kami hendak memendek- 

kan pembitjaraan kami ini dengan 
memadjoekan soal2 ini dahoeloe 
dan kami mengharap soepaja reso- 

lutie kami ini diterima oleh confe 
rentie jang akan mengabdi kepada 

keadilan sosial. : 
Baiklah kami menjoedahi pembi 

tjaraan kami ini dengan menjam ' 

(paikan pengharapan jang sangat »3 
perloe dan penting ini kepada toe 

.an2 boeat dikemoedian hari: mo- 

.ga2 demoeratie akan mendapat ke 
menangan -dalam perdjoeangannja 

oentoek kepentingan oemoem, asal 

ada kemaoean tentoelah akan ter- 

tjapai Hidoeplah kaoem boeroeh! 

Hidoeplah organisatie boeroeh In 

ternational! 

Resolutie diadjoekan oleh 

toean H, J. Oldenbroek, oetoesan 
| boeroeh, toean M R. Hindromarto 

no, penasehat technis boeroeh dari 
Nederland. 3 

Menimbang besarnja arti dari 
bahagiannja jang dikerdjakan oleh 
kaoem boeroeh boemipoetera dan. 
jang soeka diseboet: djadjahan ta? 
nah mandaat, tanah proteectoraat 

dan tanah2 lainnja jang tidak se 
penoehnja mendapat  zelibestuwr 

(hak memerintah sendiri), dalam 

menghasilkan barang2 goena ke 

pentingan defensief dan offensief 
dari front democratie dan oentoek 

membangoen baroe (reconstructie) : 

dari pada negeri2 jang kini diba 3 
wah telapaknja kaoem penjerang. 

Menimbang bahwa perloe seka 
Si memperkoeat kejakinan dari ka 
oem boeroeh dan rakjat djadjahan, : 
bahwa perdjoeangan dan kemena 2 

ngan dari front democratie mem 

beri djaminan goena kemerdekaan 
diri, kemadjoean dan penghidoepan. 

sesama manoesia. 
Menimbang bahwa oentoek men: 

tjegah timboelnja bentjana jang 

lebih besar sesoedahnja perang 

dan meminta berwoedjoednja kea 
dilan sosial dari kaoem boeroeh se 
loeroeh .doenia. 

Menimbang, bahwa Tangga 

rapa negeri djadjahan seda BO 
tidak berdiri lebih dari 20 tahoen, 
dasar2 jang terpenting berkenaan 
dengan sjarat2 perboeroehan seba 

gai, m'salnja 8 djam bekerdja se 

hari, sehari mengaso dalam se- 
minggoenja dengan mendapat 6e 

pah dalam indoestri jang terpen- 
ting, peroesahaan2 transport. dan 

tambang, sebagaimana tertera da 

lam art, 41 dari constutie ILL.O. 
dan selandjoectnja diterima oleh 
conferentie Washington  tahoen 

1919 dan conferentie 1921, tentang 
hal sehari mengaso dalam seming 

goe. 
33 

    

  

   

    

    

Memoectoeskan: 
1. Menoentoet kepada pemerin- 

tah2 jang berkoeasa dalam hal 
ini dengan tidak menoenggoe ke aa 

soedahannja perang ini, agar soe 

paja dapat mengambil tindakan2 
jang perloe dengan melihat kepa- 

da: 

a. menimboelkan adanja sarat 
minimoem sebagaimana terte- 
ra dalam art. 4 dari vredesver 

drag, teristimewa dalam indoes 
tri jang terpenting, peroesaha-: 

“an transport dan tambang. 
mengadakan adanja oepah mi- 

| nimoem disandarkan atas ke 
boetoehan materieel dan -koel 
toer dari penghidoepan ' jang 
tjotjok dengan. peri kemanoesia 3 
an. : 3 

c. djaminan atas kemerdekaan 

berkoempoel dari kaoem - hoe 

roeh dan memadjoekan adanja 

pergerakan sekerdja. 
berdirinja badan2  arbitrage 
disandarkan atas dasar tripa- 

tite, 
2. Mengadakan Conferentie spe 

ciaal dalam tahoen 1942 dengan 
toedjoean oentoek membitjarakan 
hasil permintaan2 terseboet  dia- 

tas, 

  

Kesalahari2 tidak boleh lagi di Se 

toempoeki di atas poendaknja sa 

lah satoe pegawai akan tetapi eige 

naar toko sendiri haroes tanggeseng 

djawab. : 

Salah satoe soal jang dimadjoe 

kan oleh fihak toko houders jaitoe 

tentang soesahnja mendapat oeang 

ketjil, 

Politie akan bertindak dan ren 

fjari mereka jang menjimpan dan- 

menahan oeang ketjil itoe, dan me 
reka akan dihoekoem berat 

Soal hoetang dam lain boelan 

poen akan diselidiki pembesar, 

   

  

   

      

                



     
    
    
    
     
     
    

  

       
          

   

  

   

  

     
   
   
   

    

    

  

   
    

: tang aan orang2 looks 
1 tentang persediaar di 

      

       

   
      
        
    

  

   -sifat p 

orang p wat di CBL., sebab ma 

La soedah sampai banjak ber-           
    

    

  

      
      
     

   

   S3 g Na Nata Maja | 

karena dilanggar kendaraaan dsb., 

eka-loeka karena kena petiahan 
bom 'itoe roepanja. me-| 

1 dari jang biasa, “akan 

laupoen begitoe tidak oe 

dang sematjam keloeka- 

jang sendiri2: barangkaly ke 

1 boleh djoega dipandang 5 

toe, oempama djika ada petja- 

bom jang masih Mana ber: 

   
             

  

   
    

   
    
    

    

   

   
    

   

     

     
     
   
     

     

    
     

   
    
    
    

   
   
    

   
   

  

   
     

    

   
    

      

   

      

     
    

     

    
     
     
     
    
    
     
    
    

Perkataan, mesen 

  

ae Jang menja sial sekarang da | 

| lah perawatan orang loeka : 
banjak sekali bilangannja dan da : 

tang ke C.B.Z. pada waktoe jang 

bersamaan, sehingga pekerdjaan 

merawat mereka haroes dilakoe 

an berlainan dari pada dalami 

roemah sakit biasa. Orang: mem 

Inggeris jang soedah ditoelis da- 
lam boekoe, begitoe djoega orang 
boleh menengok Kepena 
“ep 3 

-Pontia- 5 

dingkan an apa jang | 
Mean Dekan maka 

aan ditanah Ingge ra 
banjak orang loeka terdapat k 
sha petjahan2 katja jang tentoe 
sadja dinegeri ini akan koerang 

didapati. 
—. Dinegeri ini orang haroes mem- 
“perhatikan teroetama kepada loe 
'ka2 kebakaran dan loeka2 petja- 
han bom. Terlebih banjak poela 
orang haroes menoedjoekan perha 
tian kepada kedjadian2 jang meng 

  

  

: ta setiap boslan. #80— didalam tem 

“ Ipo 10 boelan atau djadi moesti | 
—. Idibajar kembali f 300.—, Tapi di 

2000 Psoerat boleh diseboetkan terima 
—..Poeang“pokok f 500.— dgn. me- 

2 nii of To tiap-tiap boelan, 
katanja ini sebagai vorm 'sadja. 

|“ Ini pensioenan hoofdambtenaar 
| jang baik boedi soedah menoeroet 
sadja apa si tocan ocang poenja 
maos, asal ia bisa dapat ang 

sadja. 
Mandadaa di lain boelan ini 

| pensioenan hoofdambtenaar per- 
“loe oeang lagi f 100.— dan laloe 
minta pindjam-pada lain rentenier 

h. 1 dari Seo nama B. Tapi ini B. ada kontjonja 

   

  

     

      

  

      

"yag poetoesan dalam hal ini. 

: tioekoep terdjadi setelah diadakan 

| berkeliling digedoeng itoe. Prof. 
enjai pengalaman dari kota2 

“| soek, melaloei seboeat 
| tamoe dimana mereka dipisahkan 

  

Ba “asal 
n kesitoe, gebah 

Hanan tidak da 

menjatakan, bah 

h dikata tak dapat sekali- 

kali sisakit ditolong menoeroet 

berikoetnja ia datang: hanja ke- 

'pentingan kedokteran jg. membe 

Tentang soesoenan personeel, bo 

leh dikata semoea personeel tem- 

tt operatie itoe terdiri dari perso 

'neel asal dari C.B.Z., dibantoe de 

ngan beherapa oke dari kota, 

verpleger, bekas verpleger, semi- 

“arts dan t, Jang soedah ada 

"22 dokter, 10 semj arts dan bebe 

'rapa student. Kaoem student itoe 

-djoega menanggoeng sama sekali | 
'pekerdjaan mendjaga kebakaran 

-pada. gedoeng sekolah tabib itoe. 
Disamping itoe besar poela djoem. 
Tahnja personeel perawat: mereka 

: adalah orang jang berpengalaman. 

    

  

Pengerahan peroesahaan oentoek 
Lena itoe dengan tenaga jang 

seroean diradjo oleh L:B.D. Diwak- 
| toe ada alarm disediakan 4 dokter, 
2 semi-arts dan satoe golongan 
personeel jang tjockoep oentoek 
menolong orang loeka jang diba- 
wa diwaktoe alarm itoe. 

Sehabis itoe. diadakan djalan 

Reddingius memberi poela Tera 
pa keterangan. 
Orang2 loeka jang dibawa ma- 

roeangan 

oleh doea orang dokter. Kemoedi- 
an patient2 jang loekanja ' 
ditempatkan diseboeat  roeangan 
besar, dimana mereka dipicankan | 
poela, jaitoe antara orang jang 
haroes ditolong dengan segera 

dan orang jang masih boleh -me 
noenggoe. 

Pembahagian tempat operatie 

itoe ada seperti berikoet, jaknj di 
sebelah kanan kamar2 oentoek 
orang jang loeka enteng dan 
orang loeka biasa dengan polikli- 
niek, disebelah kirj oentoek orang : 
jang loeka berat dan loeka dida- 
“lam badan. Keloearga dan pengan 

tar orang loeka tidak diidzinkan 
masoek gedoeng itoe: oentoek me 
reka diboeat seboeat pendopo. 

Peratoeran terketjoeali djada- 
kan bagi mereka jang datang ber 
sama orang loeka jang berada da- 
lam keadaan pajah. Bagi mereka 
disediakan bilik spesial. Ketera- 
ngan2 tentang. patient sehabisnja 
diangkoet ke C.B.Z, diberikan de 
ngan setjoekoep2nja. Tentang hal   

     gentarkan oerat saraf. 'itoe lagi diadakan pembitjaraan. 
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— Djawa Barat. 

BANDOENG. 

BANDOENG. JI 

Beberapa waktoe jang liwat 
pada siang hari ada balon-balon 

poetih warnanja tergantoeng 

di cedara. dekat sebelah ke Oeta- 

yak 

  

SKP Tnis dari itoe balon- 
hingga orang mendoega 

Hn Ti Kana 

toong 

bintang Venus, Bin- 

malam hari sampai sato8 
lau satoe setengah boelan lama- 
ja. (N, th 

   

   
- BINTANG VENUS DILIHAT DI 

s ada satoe hal jang ber- ' 
Bp. dienat perang. Politie 

oet Dero nan Sterren- 
“Lembang, balon-balon, ada beroetang sama toekang lepas 

| ini akan kelihatan teroes 

—.. 

- KESOEKARAN WOEKER. 

BESTRIJDING. 
Kekedjamannja si 
lintah darat. 

Aan beroetang! 
,Kalau fihak orang jang ber- 

hoetang itoe golongannja orang- 
orang jang tidak kenal mata soe- 

|. rat atau paman-paman tani di- 
| desa-desa jang biasa menoeroet 
isadja disoeroeh teeken tanda 

karena dari bodohnja, ini 
tidak mengherankan. Tapi satoe 

| bekas hoofdambtenaar meskipoen 
soedah -pensioen, sedikitnja me- 
ngarti atau mempoenjai perhitoe- 

p ngan jang benar dan tidak man- 

! dah disoeroeh teeken segala per- 
djandjian jang rasanja tidak se- 
.Moedjoernja,. 

   2 

  
Demikianlah sekarang imi di 

Da golongannja kaoem pensioe- 
da ramai dibitjarakan, se- 

Kn pensioen hoofdambtenaar 
“ soedah djadi korbannja lintah 
darat jang kedjam, "ika. 

Pensioenan Kon ini btena MS 

ocang, disini boleh diseboet sadja 
A. itoe pensioenan / hoofdambte- 
naar ada pind am oeang pada A. 
ocang pokok f 200.— jang moesti 

Roepanja antara A, dan B. soedah 

hoofdambtenaar ini roepanja me- 

  

   “berat | . 

1 lorong, 

Tapikebodoannja 

A. dan tinggal di satoe roemah. 

sama sekongkol, sedang ia bekas 

mang tidak poenja pengartian sa 
toe apa. Maka dengan gampang 
ini pensioenan hoofdambtenaar 
disoeroeh teeken soerat atas voor 
stelnja A. soepaja dalam soerat 

oetang didjadikan satoe dengan 

jang doeloe djadi f 850.— dengan 

ditjitjil "setiap boelan f 130.— se- 
dang soerat oetang jang doeloean 

laloe disobek-sobek oleh A. Tapi 
si bekas hoofdambtenaar ini tidak 
njatakan sendiri apa soerat jang 
disobek itoe betoel soerat oetang 

nja atau lain soerat, ia pertjaja 

sadja sama omongannja A. 

Satoe boelan kemoedian, bagi 
mana terkedjoetnja toean bekas 
hoofdambtenaar ini jang doeloe 
tidak permah dapat pengalaman 

| demikian sekarang terima pang- 

gilan dari  pengadilan- lantaran 
dari goegatnja A. dan B. sama, 

sekali djoemlah f 1750— dan 
f£ 1300— dari oeang pokok 

f 200.— dan f 100.—. 
Kabamja si korban ini sekarang 

laloe minta pertoeloengannja ve- 

reeniging Woekerbestrijding. Ba- 

gaimana kesoedahannja baiklah 

kita toenggde doeloe. (K.P.). 

  

TASIKMALAJA. 

TERGILAS DI TASIKMALAJA. 

Hari Selasa pagi kira-kira djam 

9, maka di Singaparna-weg di Ta- 

sikmalaja telah terdjadi ketjela- 
kaan djalan, jaitoe tergilingnja se 

orang bangsa Indonesia jang naik 

sepeda oleh seboeah vrachtauto. 

Ia mati seketika itoe djoega. 

(ENY, 

  

Djawa Tn 

  

KEBOEMEN. 
SATOE ORANG DJEPANG au 

SIH BERKELIARAN. - 
Menoeroet verslag dari ver - 

niellingcommandant, 
di Keboemen masih ada seorang 

Djepang berkeliaran. Politie actief 

mentjari djedjaknja. Namoen sam 

pai kabaran ini kita toelis orang 

Djepang tadi beloem dapat dibe- 
koek batang lehernja, Konon ka- 
barnja orang Djepang tadi pernah 

bermalam diroemah salah seorang 
kampoeng di Alasmalang Keboe- 
men. Dan orang jang pernah ke- 
tempatan tadi nekanaa telah di- 
toetoep. 

WIJ KMBRSTER MENGADAKAN 
H.P. SENDIRI. 

Oentoek sedikit meringankan 
tanggoengan Politie, maka Toean 
Wijkmeester Keboemen telah me- 
ngadakan Hulppolitie sendiri. Sa- 
iban malam sedjoemlah 8 orang 
Tionghoa berdjaga, berkeliling di- 
.sepandjang djalan dan lorong- 

KAIN PEMBOENGKOES MAJAT 
SENANTIASA HABIS. 

Djoega pernah kita kabarkan 
bahwa dewasa ini, masdjid-mas- 

djid di ressort 'Keboemen menje- 

diakan kain pemboengkoes majat. 
Premboen senantiasa kehabisan, 
sampai orang terpaksa beli di ' 

jang . lebih mahal, lebih ti 

berlipat ganda harganja. 

  

Djawa Timoer ” | 
SOERABAJA. 
Pemb. S. Po, kabarkan: . 

DIENST AUTOBUS BOBAT Ko- 
TA. 

Beberapa tahoen berselang oleh 

  

kan dienst autobus boeat ini kota, 
akan tetapi ternjata dienst ini ti 

dak beroemoer pandjang dan lanta 
ran selaloe menanggoeng roegi, 
achirnja diberhentikan. 

Ada satoe boekti dari kebe- 
ranian beroesaha jang oleh 3 fihak 
pada selang beberapa waktoe te 
lah di madjoekanspermoehoenan pa 
da bestuur dari gemeente Soeraba 

ja boeat boleh oesahakan dienst au 

/ kefaedahannja poeblik jang 
nekan itoe doea alat pengangkoe 

.Djoen Lioe c.s. akan dioesahakan 4 

| Pasar Besar Wetan — Kalianjar — 

£ djian bahwa: 

   
   

kongsi tram O.J.S. telah diada 

wear Djoen Lioe dan Ong Bian | 
Ko dari Semarang, tocan Kwee 

Liong Hien dari Malang dan NY. 
Tan Luxe Omnibusdienst di Soera 

baja, 
Dalam ini hal oleh bestuur ge 

meente telah diminta pertimba 
ngannja Verkeers-commissie jang | 

kasih advies boeat terima baik per 
'moehoenannja tosan - toean (Go 
'Djoen Lioe dan Ong Bian Ko kare 

na ini 'fihak telah rentjanakan 
dienstnja. dengan bermoefakatan 
sama monsi tram O.J.S. sehingga 
pengangkoctan penoempang de 

ngan autobus dan tram bisa saling 

menjamboeng, jg. mana ada boeat 

tan. . 
Fihak O.J.S. ada madjoekan ke 

beratan terhadap pe?moehoenan 

dari tocan Kwee Liong Hien dan 
.darj NV. Tan Luxe karena lijn2 
jang direntjanakan “oleh doea fi 
hak jang terseboet belakangan ini 
ada menjaingkan pengangkoatan Oo 

JS. 
Sama sekali oleh toean toean Go 

lin, jaitoe: 

I. Pasar Toeri — Temba'an — 

Kapasarj — Kaliondo — Tjantian 

— Kembang Djepoen — - Willems- 
piein NM, 

H." Patjarkling (Pasar) — Derx 
straat — Tambaksari — Ngaglik 
vw. 1 

III. Kranggan — Blaoeran — Ke 
doengdoro — Kedoenganjar — Pa 
sarkembangstraat . — Tamarinde 
laan — Pasar Kepoeteran v.v.' 

IV. Simpangplein — Simpang 
Doekoeh — Genteng Bandar” — 
Genteng — Oenda'an Koelon — 
Pengampon — Boengoeran — Kem 
bang Diepoen — Willemsplein v.v. 

Berdasar atas advies dari Ver 
keerscommissie dan djoega oleh 
karena toean toecan Go Djoen Lioe 

cs. ada jang pertama madjoekan 
permoehoenan ,maka pengoesaha- 
2n alitobusdienst kota diperkenan 
kan pada mereka boeat lamanja 5 
tahoen dan moelai pada 1 Februari 
1942 dengan perdjandjian perdjan 

a. peroesahaan autobus dienst 

itoe paling laat moesti dimoelai pa 
da 1 Mei '42 dengan B. & W. ber 
hak boeat oendoerkan tempo itoe ka 
lau dirasa perloe berhoeboeng de 
ngan soesah didapatkan materiaal 

dalam keadaan sekarang. :, 

b. -autobusdienst itoe haroes di 
lakoekan dengan pating sedikit 15 
bus jg. modelnja disetoedjoeinja 

oleh B. & W. dan masing masing 
bisa angkoet 35 penoempang. 

Cc. autobusdienst itoe akan dila 
koekan menoeroet dienstregeling 

seperti dilampirkan pada. besluit 
dari gemeenteraad dan pengang 

koetan mesti menoeroet tarief 

jang djoega dilampirkan “dalam 
besluit. 

d. pada waktoe waktoe jang di 

tetapkan di dalam dienstregeling 
dikasih djalan melainkan satoe au 
tobus. 

e.. boeat sarana extra di loear 
waktoe boeat traject traject jang 
terseboet di atas haroes didapat 
idzin doeloe dari Kepala dienst Pu 
blieke Werken, 

f. pemegang idzin atau penata 

wainja tidak akan. berboeat de 
ngan tjara mengganggoe atau me- 

njoeroeh orang boeat menarik pe 
noempang soepaja pakai autobus 
kepoenjaannja  vergunninghouder 
itoe. 

Tarief boeat satoe sectie direkan 
2 sen, bocat doea secties 3 sen dan 
boeat 3 atau 4 sectie 4 sen, boeat 

kelas 2 sementara boeat kl, 1 ta 

rief tarief ini ditambah 1 sen boe 
'at tiap tiap sectie. 

  

KEDIRI, 

VOORZITTER P.S.LI. KEDIRI 
DITOENTOET, 

Dari Kediri dikabarkan, bahwa 
voorzitter dari P.S.LI, itoe tem- 

pat, pada tanggal 5 jang laloe te- 
lah diminta datang di kantoor 
P.LLD. Fihak politie telah minta 
keterangan lebih landjoet tentang 
itoe feit, bahwa voorzitter terse- 
boet telah mengadakan leden-ver- 

gadering zonder mendapat perke- 
nan, Fihak politie ada mengeta- 
hcei bahwa itoe voorzitter telah 
mengidarkan lijst, dimana kepada 
leden  dimadjoekan . permintaan 
boeat datang .di leden-vergade- 

ring. 
Voorzitter PSI, menjatakan 

bahwa memang betoel jang ia te- 
lah membikin lijst oendangan, te- 
tapi vergadering tidak dilang- 
soengkan, sebab dari - 19 leden, 

wu BEKERDJA 
Oentoek mereka jang beker-     

        

         

   
     

    

   

  

   

    

   

    

    

dja berat dengan kaki atau 

tangan sambi menengok kekiri 4 

dan kekanan .. 

toeroen naik dari tangga . 
atau ai berdiri dan ber 

djongkok . 

ngar soeara jang berisik jang 

mana semoea pekerdjaan itoe 

mendatangkan 

poesing, toedjoe keliling d.d.l, 

maka haroes bersedia obatj jang 

mandjoer sekali jaitoe 

. atau sambil 

. atau sering de. 

sakit entjok, 

  

  
  

BISA DAPET BELI DIMANA — MANA " TEMPAT 

  

Roepa2 peratoeran. » 

Pp ADA tanggal 6 Januari jang 
laloe semoea sekolah di Ne- 

geri ini telah moelai lagi, walau 

sebeloem liboeran Kerst: di kota2 

jang besar banjak sekolah2 jang 

dikosongkan dan moerid2nja dipin 
dahkan ke sekolah2 lain atau ge- 
doeng2 jang diperoentoekkan itoe. 
Agar soepaja tjoekoep tempat2 
dan goeroe2nja maka banjak seko ' 

lah2 dimasoekkan dalam satoe ge 

doeng sekolah sadja. 
Adapoen tentang peladjaran se 

karang dilakoekan menoeroet nvod 

programma jang sebeloem petjah- 

nja peperangan Pacific teiah diker- 
djakan. Akan tetapi peratoeran 

itoe tidak berlakoe oentoek se 
moea tempat2, oleh karena seloe- 
roeh soal pergoeroean sekarang Gi 
pegang oleh goeroe2 dan gedoeng2 
nja jang ada, misalnja di Soekaboe 
mi tidak ada soeatoe perobahan da 
lam hal ini akan tetapi di Betawi 
dan lain2 tempat terdapat roepa2 

perobahan. 

Djoemlah moerid2. 

Agar soepaja dapat diketahoei 
berapa banjaknja djoemlah moe- 

rid2 jang sekarang sedang me 

tanggal 6 Januari jang laloe di se 
loeroeh Indonesia telah dilakoekan 
perhitoengan tjepat dan sebagai 
perbandingan diambil djoemlah 
moerid2 pada tanggal 6 December 

1941, Djika moerid2 pada waktoe 
dilakoekan perhitoengan itoe tidak 

kah. oentoek kepergiannja itoe 
ada alasan jang sjah. Berhoe- 
boeng dengan djawaban2 jang ma 
soek, oleh departement Onderwijs 

akan dipertimbangkan apakah per 
loe haroes mengambil peratoeran 

peratoeran jang spesiaal, 
Walaupoen beloem diterima se 

inoea djawaban2 dari kepala2 se 
kolah, tetapi dari hasilnja jang te 
lah masoek itoe ternjata bahwa 
djoemlah moerid2 jang tidak da- | 
tang itoe tidak besar. Seperti te 
lah diketahoei, pergoeroean itoe di 

semoea tempat diatoer dengan roe 
pa2 peratoeran, di iboe kota misal 
nja banjak sekolah2 dipergoena- 
kan lain2 keperloean sedang lain 
lainnja lagi berhoeboeng dengan ke 
chawatiran tempatnja haroes diko 
songkan, 

Doea waktoe masoek sekolah. 
  

Kekoerangan tempat2 dan goe- 

pertama dari djam 7 sampai djam 

doea dari djam 10.30 sampai djam 
1.30 atau 1.45. Oentoek sekolah2 
menengah ialah dari djam 7 sam 
pai djam 10 dan dari djam 10 sam 
pai djam 1. 
Noodprogramma ini teroetama 

sekali dikarenakan keadaan wak- 

djaran2 ini bagaimana poen haroes 
dilangsoengkan, hanja sadja da-       - dibajar kembali dengan menjitjil tobus didalam kota, jaitoe toean jang datang hanja 4 orang (K.P.) 

. 

'lam waktoe jang pendek. Satoe 

"3 dan 

poen dalam lain keadaan dari pada | 

ngoendjoengi sekolah2, maka pada ' 

datang, maka haroes diselidiki apa ' 

roe2 menjebabkan bahwa terpaksa 
doea waktoe masoek sekolah. Oen . 
toek sekolah2 rendah waktoe jang | 

10.15 pagi dan oentoek jang ke 

toe, akan tetapi oemoemnja pela | 

Noodprogramma bagi per- 
| goeroean. 

Perhitoengan tjepat pada semoea sekolah-sekolah. 

lainnja tergantoeng pada 
| djoemlah goeroe2nja misalnja dji 
i ka tidak koerang goeroenja oen- 

toek memberikan peladjaran Pe 
rantjis, peladjaran itoe haroes . di 

| langsoengkan seperti biasa. 
| Goeroe-goeroe. 

  

Adapoen jang mendjadi goeroe2 
nja oentoek sebagian besar ialah 
perempoean2, jang diperbantoekan 
baik atas kemaoeannja sendiri (vrij 
willig) ataupoen dengan djalan bur 

gerdienstplicht, 
Dalam so'al ini sekarang terda 

| pat satoe peristiwa, jaitoe goeroe 
. goeroe jang memberikan peladja- 

. ran atas kemaoeannja sendiri, 
djadi boekan dengan burgerdienst 

plichtverband —, dari Dept. O & 
E. menerima penggantian daggeld 

jang telah ditetapkan sedangkan 

burgerdienstplichtigen tidak mene 
-rima sama sekali. Maka oleh ka 
rena itoe moengkin terdjadi —- dan 
ini telah njata dalam praktek —, 
bahwa dalam satoe sekolah goeroe 

jang. satoenja mendapat pengganti 

an dan jang lainnja tidak, dan ini 

tentoe sadja rasanja tidak adil dan 
maka oleh karena itoe ,,Onderwijs” 
telah mengoesoelkan agar soepaja 

| kepada goeroe2 burgerdienstplich 

| tigen djoega diberikan pengganti- 
an2, akan tetapi dalam so'al in: Pe 

. merintah masih beloem mengambil 
| kepoetoesan. Kiranja- adil sekali 
bahwa kedoea pihak goeroe2 itoe 

| masing2 mendapat penggantian jg. 

Sama dan hendaknja djika Peme 
rintah menjoetoedioei oesoel ini 

i djoega akan diperhitoengkan de- 
ngan terugwerkende kracht. 

Anak-anak dengan L. BD. 

“Lain soal lagi ialah: masoeknja 
anak2. pada — luchtbescherming. 

. Oentoek soal ini masih beloem ada 
| peratoeran2 jang tetap, Hal ini se 
karang sedang diichtiarkan dan 
moengkin tak berapa lama lagi 
hendaknja soedah selesai dan oen 
toek ini moengkin berlakoe roepa2 
systeem, misalnja seperti di Ban- 

| doeng. Semoeca anak2 masoek 
LBD, dan disitoe dikerdjakan de 
ngan 7 gerombolan (ploegenstel- 
sel) sehingga dengan djalan demi 
k'an anak2 itoe akan tjoekoep 

mempoenjai waktoe oentoek bela 
djar, 

| “Akan tetapi keadaan di Betawi 

. berlainan, sebab disini kita beker 

dja dengan tiga gerombolan, 

| lam mana tidak koerang dari 
1.600 anak2 ikoet mengerdjakan- 

' nja., 

Roepanja maksoednja disini ia- 
lah oentoek menarik kembali se 
moea anak2 dari LBD dan akan di 

| djadikan reserve sadja dan hanja 

| haroes datang djika ada sirine. Da 
| lam LBD mereka ini akan digani 
oleh orang2 toea, 

Bantoean anak2 sekolah dala 
| LBD itoe tentoe akan memoed: 
| kan pekerdjaan2, akan tetapi 

panja - disini 
| soengkan 

  

  

7 ploegenstelsel 
Peratoeran tentang soal ini 
sih beloem tjoekoep djelas dibi- 

| tjarakan dan akan dibitjarakan 
poala dengan Mohi'isntierrad. 
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tidak dapat dilang- 
itoe, 
Ne" 
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3 Satar sedangkan ka 
“sadja kog . Indonesia 

impoe bikin, itoe kan ka 

“lebih Kas Mine 
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penghoeloe disana, 
'kabar kepada militer 
Gatang kesana meme- 

pelin dan pandjang 
ih atau ala me 

“Ma oa diperboeat dari 

Teri Hr Ma 

TOEK MEDAN, | r 1 
     

Aa meraoeng. 5 
# eno 15 kalinja sirene 

€ Na dikota ini 

    

  

| Med 

n um sadja, Semoeanja soe- 

Pa 

lawan ini ialah 

Zehadap en jang koe- 
: 3 tjar katjir ini, dibawah ini nanti 

. f kita njatakan.    

Kemoedian “pada djam 6 kema- 
rin pagi kembali poela sirene me- 

dian 'diboenjikan tanda aman. 
Selandjoetnja malam j.l. 7.40 | 

“kedengaran poela raoengan sirene 
menandakan ada bahaja oedara, 

dan djam 8.20 kembali diperde- 
ngarkan tanda aman, Inj ada raoe 
ngan sirene no. 18. Seteroesnja 
djam 10.25 menit jl. siang sire- 
ne meraoeng poela menandakan 
'bahaja dari oedara dan kira-kira 

| 15 menit diboenjikan poela tanda 
keadaan dalam aman kembali. Ini 
adalah racengan. sirene no, 19 di 

1 

--Pendoedoek tam- 

2 ah banjakpin- 

ah. 
. Ken atipoen dimasa jang laloe 
 jakni sebeloem bom jang pertama 
djatoeh di Medan ini soedah ba- 

3 

Gah tetapi lebih2 setelah bom per 
tama djatoeh “disini pada hari 
 Minggoe sore itoe maka pada hari 

pendoedoek jang pindah keloear 

| kota mentjari tempat penjingkiran 
dengan sendirinja atas soeka ma- 

| sing2. Sehingga ini tiap2 kereta 
api jang berangkat kedjo oesan 

| Siantar dan djoeroesan Bindjei 
h sesak dengan penoempang2 

ng berpindahan. Ini tidak heran 
.sebab tiap2 orang tahoe akan men 

| tjahari perlindoengan ditempat2: 
iang dirasanja lebih aman, Dgn. 
begitoe maka kota Medan Ji 

| Kian soenji djoegalah. $ 

PERINGATAN KEPADA PEN- 
'POEDOEK TATKALA ADA SE- 

RANGAN MOESOEH. 
Kepada kita telah disampaikan 

rapport oleh pihak jang kita per- 
tjajai bahwa oemoemnja pada 
tiap2 kali ada luchtalarm jaitoe ka 
lau sirene moelai berboenji choe- 
soesnja pada hari Sabtoe te: 20 

boelan ini djam Lk. 'poekoel 4 pe 

| tang dan hari Senen tgl. 22 jl.l 
djam 6 pagi waktoe sirene mende- 
ngarkan boenjinja tanda ada ba- 

haja oedara pendoedoek dari be- 

berapa'ka 
“Tionghoa dikota ini beloem berla- 
'koe sebagaimana moestinja. Mere 

ganja dan berlari2 kian kemari di 
| djalan besar dengan tidak keten- 

toean “apa toedjoeannja, 
mendjerit2, memekik2. 

sambil 

Keadaan dan kelakoean sema- 

tjam itoe tidak ada pada tempat- 

nja sama sekali. 

itoe tak ada goena dan hasilnja 

boelkan kegemparan dalam .-.kam- 
poeng atau wijk mengedjoetkan 

tetangga 1 
nja peratoeran2 dan tindakan2 jg. 

|| diadakan oleh pihak Pemerintah 
oentoek memelihara kepentingan 

| rakjat. 3 

sjarat taktieknja.   

dah berboenji 
| tidak ada hal jang amat 'pen- | 

.| ting djangan keloear dari roemah 
" | atau djangan meninggalkan lo- 
SR bang tempat menjoeroek (schuil- | 

| loopgraven) sebeloemnja ada tan 
| da aman (all clear signaal). | 

3 “Tinggallah dengan tenang dan 

:raceng menandakan ada serangar' | 

“| oedara dan kira 20 menit kemoe- 

njak djoega pendoedoek jang pin 

Senen pagi kita lihat banjak sekali : 

ampoeng dan wijk bangsa 

ka itoe meninggalkan roemah tang 

Selain dari pada 

perboeatan terseboet diatas menim 

dan mengoerangi paedah 

x 

Senganan itoe hal katjau balau 
| terseboet “diatas dapat poela me- 
|-ngoentoengkan kepada moesoeh 
jang menjerang oleh karena keroe 
soehan dihati dan perbocatan pen 
doedoek itoe digoenakannja seba - 
gi alat sendjata perangnga dan 

Selandjoetnja moesoeh jang kita : 

soeatoe bangsa 

jang ganas dan boeds. Dar: 
| terbangnja jang terbang ren 
| mereka menembak dengan mitrail 

g | —leurnja kepada pendoedoek2. 
Djadi kalau ada sirene berboenji 

| dan sesoedah itoe kebetoelan ka- 
: pal terbang moesoehpoen sampai, | 

“| maka moesoeh itoe dengan senang | 
| dapa 

Ilau pendoedoek itoe keloear dari 
| roemahnja dan berdjalan atau ber A 
“lari kian kemarin didjalan 

  

t menembak pendoedoek 'ka- 
ak 

   

   
'Oleh sebab itoe kalau sires 

seboleh2nja 

sabar ditempat toean masing2. 
Djikalau toean kebetoelan ada 

4 ditengah djalan tjaharilah dengan 
Ta Tan Tentang 'selekas2nja perlindoengan didalam : 

lobang persemboenjian, parit, di 
belakang tanah tinggi atau tem- 
bok2. Kalau toean tidak dapat tem 
pat persemboenjian, maka toean 
mesti meniarap diatas tanah de- 
ngan kepala dinaikkan dan ber- 
toempoe diatas kedoea sikoe. 

Kalau moesgeh mendjatoehkan 

'pamfletten dengan maksoed soe- 
-paja pendoedoek keloear, djangan 

-keloear mengambilnja nanti moe- 

soeh menembak dari atas. 
Seboleh2nja djangan berpakaian 

tih sebab warna poetih keliha- 
tan betoel dari oedara. : 

Peratoeran2 ini mesti diikoeti 
oleh pendoedoek perloe oentoek 
mendjaga keselamatan dirinja sen 
diri. Meraoeng2 goegoer takoet 

dan sebagainja tidak boleh waktoe 
itoe bisa berakibat jang tidak baik 

pada diri sendiri. , 
Soedah ada orang jang teroes 

mati hanja disebabkan terkedjoet 
nja mendengar raoengan sirene sa- 
dja teroetama orang jang lemah 
hati djantoengnja. Oleh sebab 

“sekalian kepala dari keloearga dja 
ngan goegoep kemaskanlah seka- 
lian keloearga jang dibawah pen- 
djagaan masing2 demikian poela 
tolongloh djiran2 kita oentoek me 
njelenggarakan diri waktoe jang 
berbahaja itoe (Side). 

  

TANDJOENG BALAI 

KORBAN MOELOET., 

Apoeng seorang bernama M.J. te- 
lah diseret politie berhoeboeng ka- 
rena M.J. menggembor-gemborkan 
bagaimana actie moesoeh jang bo- 
leh menggemparkan bagi publiek 

| oemoem, Peristiwa ini soedah djoe 
ga kita toelis dalam Si, De. ini ber- 
selang berapa hari jbl. hingga sam 
pai hari ini M.J. masih meringkoek 
lagi dalam arrest. 

Bertali dengan itoe seorang Voor 

Indier djoega telah diproces verbal 
politie karena kesalahan jang de- 
mikian djoega. 

Setelah lima hari dalam arrest 
V. Indier itoe dimerdekakan kem- 
bali menoenggoe perkaranja diadi- 
ti, 

ae - 

“Lebih djaoeh dapat lagi kita ka- 
barkan seorang bernama Oe chauf- 
feur autodienst tjap kapal T, Ba- 

lah dimasoekkan dalam arrest ka- 
rena kesalahan sebagai jts. diatas 
ini, ketika mana Oe dalam perdja- 
lanan mentjeritakannja jang ke- 
betoelan roepanja dalam auto itoe 

ada. toeroet .menoempang seorang 

Rechercheur menjebabkan Oe sam 
pai di T. Balai terces masoek ke 
arrest. Dengan ini telah tiga orang 
mendjadi korban moeloet Tani 1re. 
Balai (Si. De.). 

PENANGKAPAN DI MANIN. 
DJAU: .. 

$ Seorang oelama 

tahan. 

Hambir tengah malam beling 

Sabtoe tgl. 13.ke 14 December jg. 

laloe, politie telah datang ke Soe- 
ngei Batang menangkap toean-toe- 
an Di. Perpatih Tengah, Dt. Mara- 
djo Diradjo dan Hadji Joesoef 
Amarullah (saudara Dr, A. Karim 
Amarullah) ketiganja dibawa ke- 
kantoor. Districtshoofd pada ma- 

kan harinja masih dilihat dalam   pendjagaan jang teliti. Tetapi pe- 
tang harinja telah dimasoekkan 

  

   
    
       
    

   

  

arik sTjap Kamnoen : 

- uk 

“1 . fleseh £ 0.25 en weg. 

1 | SaKrr DIDALEM MAAG DAN | 
—OESOES. 

mendapet kombali 'Tocan poenja 
kesehatan dengen genap. 
Soekaboemi: Toko Beng, Plab- 

Buitenzorg: Ta Roda 49. 
        me 

  

   

   

Pri pada tahoen 1940. 'Tjoema se- 

| tober jaitoe 949 ha. 

Sedjak petjah peperangan dilaoe 2 
tan tedoeh dari. kampoeng Sei : 

dan doea orang! 
penghoeloe en 

lam itoe djoega dan sampai ke eso : 

Aom INDUSTRIE 

ae 
j | Keadaan panen padi. 

Selama kwartaal ke III dari ini 
| tahoen atau dari boelan Januari 
'sampai September ada koerang 
1346 ha. 

| Loeasnja tanah ada 30557 ha, 
jang berarti koerang 472 ha, da- 

lama kwartaal ka III tahoen 1940 
“dengan panenan selama kwartaal 

ka III tahoen 1941 itoe ada lebih 
2617 ha. Kelebihan ini berhoe- 
boeng dalam moesim hoedjan hing 

ga rakjat bisa poengoet padinja . 
seloeas 93930 ha, jang berarti le- 
bih 2617 ha. dari pada tahoen '40. 
'Djoega dalam moesim panen padi 

gogo, tjoema'terdapat 347 ha. Dji- 
ka dihitoeng sedari Januari sam- 
pai September loeasnja ada 5225 
ha, maka berarti poela koerang 
818 ha. dari pada selama boelan 
Januari sampai September 1940. 
Loeasnja tanah jang ditanami 
padi gogo selama kwartaal ka III 

“ini terdapat tjoema 4350 ha, atau 
pparang 1578 ha. dari Pata tahoen 

: Taneman djagoeng. 
- Selama boelan Juli sampai Au- 

gustus ada 33.978 ha, atawa koe 
“rang dari pada tahoen 1940 panen 
dimoesim kering, Loeasnja tanah 

jang ditnemi terdapat 29.117 ha. 
Mengingat loeas tanahnja jang di 

tanami boeat hari panen jang da 
tang berarti lebih 6231 ha. dari 
pada tahoen 1940, Taneman ketela 

ada 7016 ha. berarti koerang 1229 
“ha, dari pada tanaman tahoen '40, 
sedang moesim belakangan bisa 
panen 2622 ha. loeasnja, Tanaman 

| caspe djoega terdapat koerang 
Sekali ialah 3762 ha. sedari boelan 

| Januari sampai September kalau 
dibandingkan dengan selama itoe 

. boelan dalam tahoen 1940, 

  
Taneman kentang. 

Sampai September 1941 hanja 
306 ha., sedang dalam tahoen '40 

' ada 663 ha. Jang masih beloem di 
: poengoet ada 184 ha. Taneman 
polowidjo djoega lebih banjak 
dalam tahoen 1940 dari pada ta- 
“hoen 1941 sesampainja boelan Oc- 

Dengan angka taneman itoe ma 

ka sebahagian banjak taneman jg. 
So€nggoeh penting oentoek perse- 
diaan rakjat sebetoelnja ada koe- 
rang memoeaskan dari pada loeas | 
nja tanah jang ditanami dalam ta 
hoen 1940 atawa sebeloem Indone 
sia terlibat peperangan. Daja oe- 
paja oentoek mentjegah kekoera 
ngan, jalah bila jang berwadjib 
sigera siap perintahkan bahwa 
perloe sekali loeaskan taneman 
terseboet dari pada lain taneman 
jang dipandang tidak begitoe pen- 
ting berhoeboeng dengan keada- 
an sekarang ini, 

  
| 

Pertjobaan piara ikan. 
Oesaha negeri dalam tempat pi- 

araan ikan djoega ada goena me 
| ringankan dan menoeloeng hasil 
: penghidoepan sehari2. Sedang ini 
| oesaha jang hanja terdapat di be 
berapa tempat setiap Regentschap 

: beloem menjoekoepi waktoe keada 

didatangkan dari Semarang boeat 
di Magelang sampai harga 26—27 
cent, di Moentilan harga 30 cent 
dan di Poerworedjo harga 35 cent 
sedang boeat di Semarang sendiri 
tjioema harga 19 cent, berarti poe 
la kalau itoe oesaha diloeaskan 

Ke BN AN atie te IumaaL. Daroa bandeng” jang 

Pereconomian: rakjat Kedoe dulam 
waktoe perarg. 

KETJIL A LAMKAN 
|. RANG BAHAN. 

KESOEKARAN BA- 

5 - 2 

Soeatoe boekti seberapa lama 
oemoernja pertjobaan piara ikan 
dekat Mertojoedan selagi ikan oe- 
moer 84 hari dengan lebar tempat 
0.72 ha, soedah tidak keloearkan 
hasil 69.55 kg..jang per kg. di 
djoeal dengan harga 20 cent, Djoe 
ga hasil di Bonorowo. Poerwore- 
djo sedjoemlah 15.000 tawes, 1000 
poentenkarper dan 800 sepat Siam, 
ini keloearan sebetoelnja masih 
banjak harapan akan. besar djoem 

-lahnja, 

Lain tempat pertjobaan di Ke- 
boemen desa Pringtoetoet, Te- 
manggoeng dan Wonosobo beloem 
bisa diketahoei betoel. berapa besar 
hasil pertjobaannja. Tapi semoe- 
alah mendapat perhatian pendoe 
doek sekitar itoe tempat. Perloe 

djoega mereka dipimpin dalam 
soal pemeliharaan sebagai djalan 
pendidikan oentoek meninggalkan 
rasa males, Karena sebahagian 
banjak bapak tani sehabis mengo- 
la ladang sawahnja, tidak lagi 

“poenja pekerdjaan jang tetap, se- 
.mocanja tjoema boeat sambil Ia- 
loe. Lebih poela selagi padi soedah 
koening, mereka bisa tinggal go- 
jang kaki diatas korsinja. 

Dengan banjak persiapan tem- 
pat pemiaraan ikan, dalem ini 
waktoe boekan sadja satoe kaoen 
toengan bagi bapak tani, djoega 
meringankan pada dalam perse- 
diaan hal keboetoehan ini. 

Keadaan berbagai-bagai 
industrie. 

Industrie dipandang dari soedoet 

pereconomian djoega sebagai soem 

ber pentjaharian penghidoepan, 

Dalam keadaan sekarang soedah 

tentoe akan dirasakan lebih berat 

pertanggoengannja oentoek dapat 

segala barang bahan soepaja in 

dustrie bisa teroes bekerdja. 

Lebih poela-bagi industrie jang 

ketjil, roepanja akan memperta- 

hankan hidoepnja ada sangat soe 

kar. Hal ini bisa dilihat adanja in 

dustrie tenoen dan tentang penga- 

laman kaoem fabrikant bisa toe- 

toerkan bagaimana soekarnja men 

tjari bahan, 4 

Lantaran sogkar mentjari ba- 
rang bahan bagi kaoem fabrikant 

jang poenja 200 atait separo dari 

“perkakas weeftoestel, maka ter- 
paksa mengoerangi banjaknja ka- 
oem boeroeh. Djoega dipandang 

lebih dalam, boekan sadja kesoe- 

karan 'itoe mempengaroehi koe- 

rang bekerdjanja, poen soal pem- 
bajaran kaoem boeroehnja tadi. 
Fabrikant terpaksa tidak bisa nai- 
ki gadjih pegawainja menoeroet 

oekoeran penghidoepan ini waktoe 
jang oemoemnja soedah moefakat 

dengan tambahan 10X. Dengan 

ini keadaan kaoem boeroeh gam- 
pang mentjari lain soember peng- 
hasilan jang dianggap ada lebih 

tinggi dari pada tetap bekerdja 

di fabriek tadi. 

Tempo di ini negeri beloem ter- 
libat peperangan, harga pembe- 

lian barang bahan soedah ada 

jang naik sampai 15075 dari har- 

ga pendjoealan pembikinan sa- 

roeng, semoestinja bisa dinaiki 

f 20— mengingat oekoeran ke- 
koeatan pembeli terpaksa fabri- 
kant tidak bisa naiki itoe harga 

atau soekar bisa didapat, apa lagi 
boeat naikan harga saroeng per 
codi f b-—— atau f 4— memang   tentoe akan meringankan kelosar 

nja ocang pendoedoek. 
Tx 

tidak bisa diharap akan lekas la- 

koe. 
1 

  
    

dalam tahanan di boei Manindjau. 
Pasal apa dan karena apa, be- 

loem dapat lagi ,,Persamaan” ka- 
barkan sebab sedang dalam peme- 

  

   

  

kepastiannja. (Si. De.). 

BUFFET D. S. M. DIBONGKAR 
MALING. 

Berselang berapa malam jang 
laloe ini buffet DSM jang terletak 
distation Tg. Balai telah dimasoe- 
ki maling dengan meroesakkan 
pr.ioe, Maling beroentoeng dapat 
menggondol berpoeloeh - poeloeh 
boengkoes rokok dari segala tjap 
sedang wang hanja beberapa poe- 

| loeh cent sadja. Siapa pentjoerinja 
7. dalam Ne naaapriaA politie 

agi. , 

  
Hah 

SAKIT RHEUMATIEK DAN 

BLOEDDRUK., 
Dalem tempo pendek Tocanaken | 

Kita poenja djamoe2 aken tindes | 
itoe semoea penjakit sampe di akar 
nja. 

Sawah Besar 
Centrum, 
nd 

. no. 2N Batavia: 

riksaan jang berwadjib dan lain ' 

hari kita njatakan setelah dapat ' 

PENTJOERI BERACTIE. 
Malam “Kemis kemarin doeloe | 

dipondok NV Fabriek Law Lee 

| Tel, Niboeng telah berlakoe satoe 

pentjoerian jang loetjoe. 

« Seorang bernama D, koeli dari 
fabriek tsb. setahoe bagaimana me 

ngatakan kepada kawan sedjiran- 
nja bahwa pada malam itoe ada 
kapal oedara jang moengkin moe- 

soeh. Mendengar itoe kawan sedji- 
rarnja masing-masing meninggal- 

roemahnja dimana D. memper 
goenakan kesempatan ini oentoek 

mengangkoet beras-beras dari roe- 

mat jang kosong itoe. Dapat dike- 

tahuci adalah ketika pagi hari jg. 
perboeatan D. malam itoe keliha- 

tan, kepada seorang jang kini ie- 
lah mendjadi oeroesan jang berwa 
djib. (Si, De.). 

Ka. 

  
IT DYSENTRIE DAN AAM- SAI 

: BEIEN, 

  

Tjobalah ini harj djoega dengen 

  

IDOEA PAG. JI 

Di Magelang - dan Koetoardjo 
banjak berdirisindustrie tenoen,” 

baik jang soedah lama bekerdja 
maocepoen jang baroe sadja diber- 
dirikan, Beberapa industrie tenoen 
tadi antaranja ada jang tetap bi- 
kin kain, saroeng dan tussort, 
poen ada jang meloeloe bikin hand 
doek, taplak medja, kain tjoetji 
tangan dan sebagainja. Tapi dari 
beberapa 'industrie tenoen jang 
bikin barang terseboet belakangan 

ini, hanja terdapat beberapa poe- 
la pegawainja. Beda dengan ke- 

adaan kaoem boeroeh jang bikin 
saroeng dan tussor boleh dibi- 
lang tjoekoep besar djoega seba- 
gai soeatoe pendirian peroesaha 
an, Pada peroesahaan jang hanja 
mempoenjai 'kaoem boeroeh 6 
sampai 25 orang sebetoelnja gam- 

pang dapat desakan dari kaoem 
peroesahaan besar, toelis Mata 

Hari, S 
Adanja peroesahaan diy 

lang dan sekitarnja tidak 
ge- 

erang 
'6 tempat, 4 tempat ada perossa- 
haan ketjil. Ketjoeali di Biondo 

jang hasil bocatan barang itoe 
meloeloe- oentoek keperloean zen- 

ding, bila perloe dan ada tjoekoep 
voorraad bisa didjoeal Kkelain pa- 

sar, Sedang lain peroesahaan jang 

tjoema mempoenjai 6 kaoem. boe- 

roeh, meskipoen poenja weeitoe- 

stel sampai 40 boeah, beioem' tere 

toe bekerdja lama. Di lain bagian 

jang poenja koerang lebih 30 ka- 

oem boeroeh dan meloeloe bikin 

handdoek dan sebagainja, masih - 

loemajan bisa djoeal barangnja ke 

Semarang, Makasar dan lain tem- 

pat lagi, jang setiap boelan sam- 

pai 25 codi banjaknja. 
Industrie tenoen adalah soeato?' 

industrie jang barang bahannja 

tidak tjodkoep didapat di dalam 

negeri sendiri, beda dengan oepa- 

manja orang mendirikan fabriek 

roko jang sebagian banjak bahan 

itoe bisa didapat tjoekoep dari 

tanamannja bapa tani, di negeri- 

ja sendiri, 

Ada lagi lain matjam Industrie 

di bilangan Kedoe jang djoega. 

akan mengalami kesoekaran, ja- 

itoe Industrie Blik & Zink jang 

dipimpin oleh seorang Indonesier. 

Ini peroesahaan waktoe belaka- - 

ngan dapat perhatian memoeas- 

kan, Itoe peroesahaan poenja ka- 

oem boeroeh tidak koerang dari 

70 orang. 
Tapi oleh karena barang bahan 

dari Blik & Zink sekarang mahal 

dan soekar didapatnja, maka lam- 

bat-laoen industrie terseboet tidak 

menjoekoepi permintaan pemesan. 

' Barang tandoek madjoe 

pesat. 

Djoega salah satoe Pem 

an jang dalam waktoe keadaan 

genting sekarang mendapat ke- 

madjosan dan perhatian dari ada- 

nja pasar pendjoealan, jalah per- 

oesahaan jang bikin barang dari 

tandoek. Biar bagaimana soekar 

orang mentjari tandoek, tapi ini 

bahan tidak sampai moesti dida- 

tangkan dari loear negeri, tjoe- 

koep dalam negeri sendiri, misal- 

nja didatangkan dari Semarang, 

Pekalongan, Serang dan sebagian 

besar dari Makasar, 

Kemadjoean ini lantaran peroe- 

sahaan 'itoe dapat banjak pesa- 

nan oentoek keperloean militair 

jaitoe tidak koerang dari 10.000 

sisir, sedang pesanan dari Depar- 

tement-O, & E, adalah tangkai pe- 

na, djoega segala matjam boeatar» 

seperti schaak, kantjing dan seba- 

gainja jang banjak diterima pesa- 

nan dari tanah Seberang. 

Keadaan menjenangkan ini mem 

beri harapan baik djoega bagi ka- 

oem djagal, (slachterij jang. me- 

ngoempoelkan tandoek). 

  

DEKET TAON BAROE! 

Tentoelah Toean2, Njonja2, dan 

Anak2 perloe Pakean Modern, da- 

deng di TOKO ,,PAKEAN” PAS 

SAR BAROE 125 Bat.-C, Ada se 

dia: 1001 Model Japon, Bebe Anak, 

Blous Sinjo, Matjem2 Kemedja, 

Sporthemd, Polo Shirts, Dassi Topi 

Vilt dan Helmhoed, Boeat keper- 

loean PEGI GOENOENG, ada se- 

dia: Sweaterspak, Polover: Sli- 

moet, Triep Handsoppen, Badman. 

tels, 

dan Shorts, d.Ll. 

TOEAN TENTOE HARGAKEN. 

Kesehatannja Toean poenja ke- 
“locarga, Kasihlah DJAMOE-DJA: 

Djamoe2 dari MEVR, GOUW dan | MOE dari MEVR. GOUW 
Toean aken mendapet kenjatahan | DJAMOR 
dalem 48 DJAM, 

Cheribon: Pasoeketanstraat 87, 

- INDUSTRIE ,,TJAP 
LAMPOE”, 

  

Batavia-C,: Telefoon 5563 WL, 

" dk 
3 

Handdoek, Tjelana Sekola " 
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— 7.00 Berita Pers 

c Hawaiian — 8.00 
i.— 9.00 Wajang | 

19. 45 LA Na 
| Taptoe — 20.05 

— 2015 Baha | 
  

  

   

    

   

   

    
      

   
    
       

   
     ng tea 

“$ Konsert 
Berita Pers — 21 45 Konsert Mi 

    

1 ig Ba — “20. 209 

0.50 Konsert be 

| Konsert Besar — 24. 00 Tostoep. 

MINGGOE: 11 JAN... 
.. 6.00 Tanda waktoe Pemb. — 
:6.03 Lagoe Batak — 6.30 Lagoe 
| Melajoe — 6.45 Soeara ketjapi 
2 00 Berita/Pers - — - 7.30 Kron 

t vodern — kota 

g wa — — 1200 Dari “Atjeh ke Lam 
- pong - — 13.15 Berita Pers 
- 13.30. Bertamoe ke Soelawesi 
14.00 Njanjian Ambon — 14.15 

: TA Pers .— 14.30 Toetoep. 

Tg 00 "Tanda ai Peinb — 
. 7.01 Isi programma — 17.04 Ta 

man poetera — 18.00 Moesik har 
. monium — 18.30 Soeara dari Pa 
: ir — 19.00 AA 

  

'Taptoe — 20.05 Dari piring hitam 
21.45 Ketjapi — 24.00 Toetoep. 
— 2015 Bahasa Belanda — 21.00 

Minangkabau — 21.30 

angkabau - — 23.00 Cinema Tiong 
—24. 00 Toetotp. 

: — SENEN, 12 JAN. 5 
600 Tanda waktoe. .Pemb. — 

IP 6.03 Berita Pers — 6.30 Lagoe 
Soenda — 7.00 Lagoe Ambon —- 
730 Toetoep. 

12.03 Lagoe Singapoera — 1230 
Lagoe Hawaiian — 13.00 Lagoe 
Djawa 'Timoer — 13.15 Berita 
Pers — 13.30 Socara miss Roekiah 

Berita Pers — 14.30 Tanker 

. 17.00 Tanda waktoe, 
at Ot Isi programma — 17.04 Kon 
“sert Mondharmonika — 18.00 La- 

sidah — 18.35 Soeara Gamelan 

| —120:00 Taptoe - — 20.05 Penera- 

ngan Oemoem — 20. 20 Dari piring 
| hitam — 20.30: Pemandangan da- 
lam Negeri — 20.45 Lagoe Minang | 
“kabau — 21.15 Dari piring hitam 
— 21.30 Berita Pers — 21.45 San 
diwara Radio — 22.45 Langgam 
Krontjong — 24.00 Toetoep. 

ng — 33. 15 “Berita 

Pa Je - 

| Is Panorama — 17.04 Moe 
waii — 18:00 Lagoe gam. 

18: a 

dn Biknsangah Oe- 
.moem — 20.20 Dari piring hitam 

IL sp Penerangan Oemoem — 
20.45 Klenengan — 21.30 Berita            

       

Pers — 21.45 Klenengan — 24.00 
Toetoep. 

  

(6 1100 Tanda waktoe.. 

| 

2 Berita Pers — 20.00 Taptoe 

  

    
   

  

19. 45 Menma wak soerat2 — 2 20. 00 | 

12.00 Tanda waktoe. Pemb. ——- 

— 14.00 Lagoe Mandarijn — 14.15 | 

' Pemb. — 

£ goe Mesir — 18.27 Adzan dan ka 

Kjahi Kanjoet Mesem — 19.00 La 
goe Sjanghai — 19.30 Berita Pers 

LEMBARAN KEDOEA PAGINA IV, 
  

  

Teten 10 JAN 

Isi programma — 17.04 Moe 

anton - —— 18.00 Komik Mela- 

18,30 Mana Soeka — 19.30 

  

   

20.05 Dari piring hitam — 20.20 

“| Wajang Golek 4 21:30 BeritashSa 

pers — 2145 "Wajang Golek 5 34 

1 Teetoep. 

- MINGGOB: IL JAN. 
1.00 Tanda Wa 

:7.01 Njanjian 'Melajoe — 

Lagoe Hawaiian Timoer — 8.00 

' Toetoep. 
17.00 Tanda waktoe Pemb: — 

: 17.01 Isi programma — 17.02 Ane 

ka warna — 117.30 Zaingkoor — 

18.00 Lagoe Batak 18.09 

ai Bang (Adzan) — 18.12 Krontjong 

— 18.45 Rajoean poelau sorga — 

-20.00 Toetoep. 

- SENEN, 12 JAN, 

17.00 Tanda waktoe, Pemb. — 

| 17.01 Isi programma — 17.04 Ta 

man Kepandoean — 17.50 Konsert 

Harmonium — 18.43 Lagoe Bali 

— 1849 Konsert Harmonium — 

-19,30 Berita Pers — 20. 00 Taptoe 

HA On Penerangan Oemoem — 

— 20.20 Dari piring hitam — 20.30 

Pemandangan dalam Negeri 

20.45 Moesik Yang Khiem — 21.39 

- Berita Pers — 21.45 Moesik Yang 

“ Khiem — 22.00 Soeara dari Boekit 

Barisan — 22.15 Gondang Tapan- 

oeli — 23.30 Gambang Kromong 

— 24.00 “Toetoep. 

s SELASA, 13 JAN. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb, — 

goe Soenda — 17.30 Poesparagam 

— 18.00 Boenga rampai Tionghoa 

49.00 Agama Kristen — 19.306 

Berita Pers — 20:00 Taptoe — 

20.05 - Penerangan Oemoem — 

20.20 Dari piring hitam — 20.30 

Penerangan Oemoem — 20.45 Kle 

nengan — 21.30 Berita Pers 

21.45 Klenengan — 24.0 Toetoep. 

. sh 

PENJIARAN PP. R. &. 

Soecmatera Octara (Medan) 

| Tender YDX 41.55 M. 

SABTOR, 10 JAN 

“47.01 Isi programma — 117.02 La 

goe Teo Chow — 117.36 Loedroeg 

218 Bang ,Adzan) — 18.11 La 

| goe Batak modern — 18.30 Kron 
tjong asli dan baroe — 20.00 Toe 

toep. 

“ MINGGOE, 11 JAN. j 
6.00 Tanda waktoe Pemb. — 

6.01 Berita Pers — 6.10 Poespa 

ragam — 7.00 Tanda waktoe Be 

rita Pers — '.10 Serbaneka 

| 800 Geredja — 9-15 Moesik — 

9.30 Geredja — 11.00 Berita Pers 

11:10 Serba serbi — 12. 00 Aneka 

Krausz — 13.20 Berita Pers — 

13.30 Aneka warna — 14.20 Be 

rita Pers — 14.30 Toetoep. 

16.45 Tanda waktoe Pemb. —. 

16.46 Tjeritera  Indjil oentoek 

anak anak — 17.0 0 Tanda waktoe 

— 17 01 Isi programma — 17.03 

.Zweed — 18.30 Moesik — 1845 

| Agama Kristen — 19.00 Aneka 

“warna 19.45 Siaran oentoek Ne 

derland — 19.55 Lagoe Kebangsa 

an — 20.00 Berita Pers 

Poesparagam — 21.00 Moes 
22. 00 Tanda waktoe Berita Pers 
-. 22.10 Symphonie Borodin ke 2 
— 22.40 Beriton Nelson Eday - —— 

23.00 Toetoep. 

   
    

| SENEN, 12 JAN. H3 
7.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

tjong dan lagoe “popoeler — 17 

Lagoe dari “Soematera Tn 

-8.00 Toetoep. - 
17.00 Tanda waktoe. 

"4 
Ban — 

ara miss Lee — 17.30 Komik Mela 
joe — 11.45 Lagoe Djawa — 13.09 
Bang (Adzan) — ea Lagoe Me 

lajoe — 18.50 Doenia “Sport 

18.45 Lagoe Tionghoa  Canton - 2 

20, 00 Toetoep. 
- 

2 SELASA, 13 JAN. 

7.00 Tanda waktoe. - petak” -— 
7.01 Soehirman dan ' miss Jacoba 

“bernjanji — 7. 15 Lagoe Hawaii — 

7.45 Lagoe Cinema Tionghoa te 

8.00 Toetoep, 
17.00 Tanda waktoe. Pemb: — 

17.01 Isi programma — 117.02 

Krontjong concert — 17.35 lagoe 

gamboes — 18.10 Bang (Adzan) 

-— 18,13 Dari “piring hitam -- 

18.25 Hoekoengan kelbearga de.   ngan pendidikan — 18.45 Boenga 

rampai Priangan — 20.00 Toetoep. 

    
    

   
Papan 24 

    ktoe Pemb. —. 
TAG 1x 

| ri piring hitam 

7.80 Dari Periangan ke 

“man p 

17.01 Isi programma — 17.04 La | 

' toep. 

“Pit.01 Agama 

  

17.00 Tanda waktoe memb. — | 

warna — 1245 Orkest. George 

Boenga rampai — 18.00 Lagoe 

7.01 Lagoe Ambon — 7.15 Kron. 

17.01 Isi programma — 117.02 Soe 

'SaBron, 10 JAN 

00 Tanda waktoe Pemb. — 

ah 01 Dari doenia film — 11.30 
: Rumba dan tango — 12.00 Ane | 

ka warna — 12.45 Salon Ensem 

14.20 Berita Aneka warna 
. 30 Toetoep. : 

anda waktoe Pemb. — 
programma -IAO3 ha 

   
    

   

  

1701 Is 
.goe rian, 
dari London — 17.30 Aneka war 
na — 18.1g Orkest Oscar Rabin 

18:45 Berita Pers — 18.55 

Kommentaar atas berita pers 
19.00 Serba serbi — 20.00 Salon 

Ensemble — 20.45 Regimentmoe 

sik di Betawi — 21.15 Serbaneka 
— 22.00 Tanda waktoe Berita 
Pers — 2210 Petikan dari The 

Beggar's Opera — 22:30 Moesik 
dansa — 23.25 Selingan 23:35 Moe 

sik dansa — 24.00 'Toetoep 

MINGGOE, 11 JAN. 
6.00 Tanda waktoe  Pemb, — 

6.03 Gondang Tapanoeli — 6.30 Da 
6.45 Ditepi 

Laoetan Banda — 7.00 Berita Pers 
Bali 

— 8.30 Njanjian anak Tionghoa — 
9.30 Lagoe krontjong asli — 10.00 

Gamelan Djawa — 12.00 Lagoe 

'krontjong asli — 12.30 Konsert p» 

poeler — 13.15 Berita Pers 

  

1330 Konsert popoeler — 14. 15 

| Berita Pers — 14.30 Toetoep. 
17.00 Tanda waktoe Bemb. — 

17.01 Isi programma — 17.04 Ta 
oejera — 18.00 Dari Koeno 

sampai modern — 18.43 Adzan 
kasndah — 18.49 Soeara nji Bei 
Mardoelaras — 19. Taman Pem 

batjaan — 19.30 Berita Pers 
19.45 Mendjawa soerat2 — 20.00 
Taptoe — 20.05 Dari piring hitam 
| 20.15 Bahasa Belanda — 21.00 

-Ketjapi — 2130 Berita Pers — 
2145 Ma 

SENEN, 12 JAN. 

6.00 Tanda waktoe. ' Pemb. — 

6.01 Berita Pers — 6.10 Poespara 
gam — 6.30 Berita Pers — 6.40 
Serbaneka — 7.00 Tanda waktoe. 

| Serbaneka — 7.30 Berita Pers — 
7.40 Dari piring hitam 25 8. 00 Toe- 

: 2. 00 Tanda 'waktoe. Pemb. — 

Kristen — 11.20 

'Moesik — 12.00 Orkest Victor Sil 

yesrer — 12.30 Salon Ensembie — 
13.20 Berita Pers — 13.30 Poes- 

“paragam — 14. 20 Berita Pers 
14.30 Toetoep. 

1700 Tanda waktie.  Pemb. 
17.01 Isi programma — 17.03 3 
baneka — 17.15 Warta berita dari 

London — 17.30 Anekawarna 
18.15 Arendsnest — 18.45 Berit4 
Pers — 19.00 Karangan konsert 
— 19.45 Pidato — 20.00 Salon En 
semble — 20.45 Pemandangan Oe- 
moem — 21.00 Orkest Alfredo Cam 
poli — 21.30 Biola — 22.00 Tanda 
waktoe. Berita Pers — 22.10 Moe- 

sik dansa — 22.45 The Hill Billies, 

— 23.00 Toetoep. 

SELASA, 13 JAN. 
6.00 Tanda  waktoe Pemb. — 

6.01 Berita Pers — 6.10 Poespara 
gam — 6.30 Berita Pers —.6.40 
Serbaneka — “7.00 Tanda waktoe 

Serbaneka — 7.30 Berita Pers — 
7.40 Dari piring hitam — 8.00 Toe 

toep. 
11.00 Tanda waktoe pemb—— 

11.04 Oentoek kaoem iboe — 11.20 
Lagoe riang riang — 12.00 Poes 
'paragam — 12.45 Salon Ensem 
ble — 13.20 Berita Pers — 13.30 
Serba serbi — 14.20 Berita. Pers 

14.30 Toetoep. 
17100 Tanda waktoe Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.03 Boe 
nga rampai — 17.15 Warta berita 
dari London — 17.30 Aneka war 
na — 18.45 Berita Pers — 18.55 
“Kommentaar atas berita pers — 

  

A5 19.00 Serba 'serbi — 19.40 Agama 

Kristen — 20.00 Mozayt Cyclus — 
21.30 Salon Ensemble — 22.00 Tan 

da waktoe Berita Pers 22.10 

Poesparagam — 23.00 Toetoep. 

SIARAN B. R. V. 

SABTOE, 10 JAN 
17.00 Tanda waktoe Pemb. — 

17.01 Varia — 18.00 Operette va 

ria — 18.30 Mana soeka — 18.45 

Berita Pers — 19.00 Mana soeka 

— 22.00 Berita Pers — 2210 Ma 

na soeka — 24.00 Tanda waktoe 

boeat Archipelzender 24.01 

“durende den nacht. 

MINGGOE, 11 JAN, 
6.00 Tanda waktoe Pemb. — 

“6:01 Berita Perg — 6.10 Lagoe 
gembira — 7.00 Berit a Pers — 
7.10Lagoe gembira — 8.00 Orgel 
concert — 8.40 Gewijde klanken   saka 9.30 Piano concert — 10.00 

i 

“bel 13.20 Berita Pers .— 13.30 
18.00 Liedjes van de week 

1830: Zondagavond 

— 17.15 Warta Berita - 

Kris, kras idoor onze discotheek Ta 
11.10 Prnomenade concerd — 12.00" 
Beberapa" lagoe viool. — 12.20 

'Pait musical — 13.20 Berita Pers 
— 13.30 Varia — 14.20 Berita Pers 
— M.30 Beberapa lagoe gembira 
sampai siang hari. 

17.00 Tanda waktoe Pemb. 
17.01 Moesik hall programma — 

18.15 Songs the Tonfim ies sing — 
“concert 

20.00. Berita Pers — 20.10 Bont : 
allerlei — 21.15 Disamboeng pada 
Socisteit ,,De Harmonie” — 22.00 
Berita Pers — 22.10 Lagoe dan 
sa — 23:00 Tanda waktoe 23.01 
Voorzetting van ons programma 
gedurende de nacht. 

SENEN, 12 JAN. 
6.00 Tanda waktoe Pemb. — 

6.01 Berita Pers oelangan — 6.30 

    

  

- 

| ta Pers — 19-00 Edd, Duchin dan 
orkestnja — 19.15 Instrumentalia 

  

   £— 20.00 The Stars and Stripes for 

Berita Pers — 6.40 Vroolijk allerlei 
— 7.30 Berita Pers — 7.40 Varia 
— 9.00 Moesik popoeler — 9.30 
Koorzang — 10.00 Pinao duetten 
— 10.20 Robert Gaden dan orkest 

nja — 10.45 Bing Crosby bernja 
nji — 11.00 Berita Pers extra —- 

11.01 Joe Loss dan orkestnja 
| 11.25 Het BRV draaj orgel — 11.40 
Lagoe marsch — 12.00 De opera 
Carmen” — 12.50 Danza esotica 
— 13.00 Varia lagoe makan 
13.20 Berita Pers — 13.30 Lagor 

makan — 14.20 Berita Pers 
1430 Lagoe gembira sampai siang 
harj. 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — 
17.01 Lagoe diwaktge minoem thee 

— 18.00 The Light opera Company 
— 18.20 Piano duo's — 18.45 Beri 

' 1940 Bekende opera aria”s 

Piano Piano recitaal — 21.30 Lagoe 

ever — 20.45 Cinema orgel soli— 3 

21.00 BRV Concert — 22.00 Berita 
programma 

|— 23.00 Tanda waktoe — 23.01 
Pers — 22.19 Kamer 

Voorzetting van ons programma 

gediirende de nacht over de Archi 
pelzender (61.66 m). 

SELASA, 13 JAN. 
6.00 Tanda waktoe 

6.01 Berita Pers oelangan — 6.1 

Lagoe pagi — 6.30 Berita Pers 
6-40 Vroolijk allerlei — 7.30 Beri 
ta Pers — 7.40 Varia — 9.00 Het 
Mascotte Orkest — 9.30 Lagoe da 
ri Afrika Selatan — 10.00 Soeara 
Yehudj 

Schipa bernjanji — 10.35 Musette 
msesik — 11.00 Berita Pers —- 3 

11.01 Moesik hall programma 
11.45 Kinderkoorzang — 12.00 Vi 
oel dan-ptano sonates — 12.34 Het 
Don Kozakkenkoor — 12.50 Ouver 
ture — 13.00 Varia lagoe makan 
— 13,20 Berita Pers — 13.30 La 

goe makan — 14.20 Berita Pers 
— 14.30 Lagoe gembira sampai si 
ang hari, 

17.00 Tanda - waktoe Pemb. — 

17.01 Varia lagoe thee — 18.20 
Lucienne Boyer dan Charles Tre 

net — 18.45 Berita-Pers — 19.00 
Van Beethoven's ,,Pastorale” 

20.00 Lagoe popoeler — 21.00 

gembira — 22.00 Berita Pers 
22.10 BRV Omroep ensemble 

23.00 Tanda waktoe — 23.01 Voort 
zetting van ons programma gedu 

  

' Voorzetting von ons programma ge   
  

Bevoegde en 
Kundig2 

Leeraressen 
en Leeraren 
Deskundige 
Leiding 

G Sentiong 42 

“Memberi 

  

  

10. Vingers. 
Blindsysteem 
Rhythmisch- 

Snel 
Aesthetisc) 
Practisch 

3 
Maan man aa 

Batavia-Centrum, 
aKioOai jang memocgaskan 

Dalam hei-ichawal mengetik mesin toelis 
hoeat kanteorprsctijk jang toelen 

Jiap waktoe menerima moerid baroe. Mintalah prospectus. 
  

  

4 ELECTROTECANISCHE SCHOOL ra 

  

“- Alarichting voor Electrotechnische Ambachtsonderwiis) 

. Dadelijk Baan en Brood z 
Dat was het antwoord vaa de praktijk opoxzs onderwijs 

Didirikan 1931 
Diakoe oleh besluit dari Directeur O. &E. tanggal 25 Mei1936 No. 15473/B 

Dapat subsidie dari Gemeente Batavia 
Menerima moerid bsroe oentoek cursus: 

1 FEBRUARI 
Wang sekolah f 15.— 

-“ELECTROMONTEUR AFD. A. lamanja 2 tahoen, Jang bisa masoek 
hanja anak moerid jang soedah loeloes dari Jagere scholen 

ELECTROMONTEUR AFD, B. lamanja 2 tahoen, oentoek abiturien. 
ten Mulo dan H. B.S. 

RADIOMONTEUR bisa diambil dengan middagcursus. 
PRAKTIJK: Bankwerken, Kantoormachines en Draaien, 

Satoe-satoenja sekolah jang paling tertoea berdiri di Hindia ini, 
Mintalah keterengan dari Directeur E.T.S. 

AS 33 — TEL. WEL. 732 — BATAVIA.C. 

19A2 
seboelan 

    

  

Diatas cedara, dalam hoetan besar, dalam keboen 

boenga, diroemah. pondok, dilacetan dl. 

Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada : 

FOTOGRAAF THE SUN 
SENEN 127 — TELF. 9451 WL. — BATAVIA-O. 

Tida oesa pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam Studio- 

nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep terkenal, 

ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. Multifoto 

jang ringkas- tjepat dan bikinannja djoega sem- 

poerna (natuurlijk) roepa2 oekoeran bisa diambil 

semoea badan. 

Djoega ditambah dengan, boeat Potret orang 

Kawin, dan di Kereta api, sebeloemnja preksalah 

kita poenja studio jang serba compicet. 

  

  

SENEN 4 

   

  

flesch f 1.50.   

Proi. Tabib N. M. her 
Accultist Astroloog !!! 

Speciaal mengobatin dari penjakit Peloe (Impotentie) 
Bawasir (Ambeitn) Bengek (Asthma) napas sesak oeloeh hati, 

batoek darah of kering, penjakit koelit (Exceem) entjok-entjok 
(Rheumatiek) perampoean jang keloear kotoran poetih atawa 
tidak tjotjok kotoran boelan of kepingin poenja anak, Kentjing 

nanah, sakit perampoean, d.l.l. 
Segala penjakit tanggoeng kasi obat sampai baik betoel. 

Zonder operatie, harga pantas, di loear kota obat-obat kirim 
dengan rembours, boeat pereksa penjakit, djoega boleh panggil 
di roemah sendiri, DAN menerangkan hal-hal penghidoepan 
peroentoengan jang bakal datang dengan ilmoe ASTROLOGIK 

| dari dagang, pekerdjaan roemah tangga, perkawinan, pertjin- 
| taan kesalahan dll. jang moestinja ingin maoe tahoe. : 

Selahkan datang dengan lekas oentoek saksikan sendiri ! ! 
. dan bikin haroscoop (peidji). 

N.B. Sedia obat bocat ramboet .poetih. bikin hitam per 

Segala roesia dipegang betoel, 

BATAVIA-CENTRUM. 

Pemb" 

Menuhin — 1020 Tora 
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