
     
    
    
    
    

  

      
      

  

  

Sekarang sa'atnja pekerdjaan pe- 
rintis djalan, sekarang sampailah 
waktoenja. memberikan tjontoh 
dari keberanian seseorang, koer- 
ban seseorang, sikap seseorang. 
Dan akan larikah kita? 

Lebih baik hantjoer leboer ba- 
dan!!! £ 

Bat. Nieuwsblad.   
  

  

     

   

    
   

  

   

  

     

          

   

    

  

    

                 
   

       
               

      
    

           
     

Tn ge po 2 12 Dee. (Reu- 
ee 
Makloemat djam 11.30: 

2 2d 4 kapal Se smlp an de 

   

    

di tenggolasokan oleh kapal 
al2 selam “angkatan Belanda 

         
        
    

    
    

       

          

  

          
       

       

        

    
    

         
           

          

    
    
    
    

    

       
         
    

      
     
    
    
      

      
    

    
     

| ELAMKAN OLEH KAPAL2 SELA Mm aa DI- 
IR ADA 4000 SERDADOE DJEPANG MATI KARENANJA. 

MAKLOEMAT No. 4 DARI TENTARA. : 
(Ditoetoep pada tanggal 13 Dee. Djam 14.00) 

Dalam 24 djam jang kemoedian ini didaerah Hindia Belanda tidak 
di peperangan: dengan moesoeh. | 

pantai Tap Bean “Disline ada be- 
£ perahoe Giroesak. Pendoedoeknja 

Onihi Ontanmuha Boo) Gkme benak Kas 
akan penindjauan telah bertemoe dengan | 

1 moesoeh en dengan berhasil. Sa 

! sa nyaa nga mean 
.Gintop po 1 become dan 13.00). - | 

akfoema Ka Poo "anhu gerak gerik 

  

sebelah timoer “bisa ditetapkan kebenarannja 

tan oedara Hindi Matana taeroet berdjoang nan aah 
n dia Bear Pesawat2 Ausiraha 8 me: 

   
         

         
      

       

    

ta 3 
— dibinasakan. 

2 batoel soedah didoedoeki 
moesoeh? 

  

  
“Tadi, 

DOEA LEMBAR LOSSENUMMER 1752 SEN. 
  

     Kedah aa Yon ut 
  

  

1 teroes di- 

dalam daerah Hindia Belanda. 
n kita tampak beberapa pesa- : 

23 kemeriangan kapal2 defm 

  

PASOEKAN INGGERIS DI KE- 

- menjeboet adanja pendaratan ba: 

“kan —benarnja.- 

“ada pada tentara Inggeris di Mala   
Tan menceroenkan berdosin2 pe 
-rahoe jang memoeat serdadoe2 
Djepang. Perahoe2 itoe kita tem 
baki dengan senapan mesin, dan 
dengan begitoe pihak Djepang 
menderita kekalahan2 besar2”. 

SERANGAN DI SOENGAI 
Dari Singapoere dioemoemkan: 

»Tidaklah terdjadi keroesakan 
besar di Soengai 'Patani, moreel 

'pendoedoek tinggi sekali,” demiki 
anlah keterangan njonja N. Wing 
field, seorang pelarian jang datang 
disini dan tahoe dengan mata ke 

pala sendiri pu serangan oe- 
dara itoe. 

“ ,Kita doedoek diloear, ketika ti 

! ba2 terdengar soeara pesawat? ter 
| bang menderoe2 diatas kita. Kita 
dengan tidak takoet melihatnja sa 
dja, sampai: bom pertama mengin 
sjafkan kita betapa besarnja ba- 

| haja. Kita segera berlari lari me 
| noedjoe loebang perlindoengan jg. 
'dalamnja 5 kaki dan 25 menoet 
'lamanja kita 

i | bom serta boenji 

| bak oedara. e 
“bombardement keloear dari perlin 

| -doengan kita, kita lihat, bahwa 
“| Soengai Patani boleh dikata tidak 

| mendapat keroesakan, Ketika sa 
| ja meninggalkan kota itoe, keada 

|an — seperti biasa.” 

dengar letoesan2 
meriam perem 

Ketika kita sesoedah 

  

   
ERASAAN GEMBIRA DI 

Now NS ox k, 13 Dec. (Reu- 
ter): 5 

- Pers Amerika abi mengeloe' 
| arkan kekagoemannja terhadap 

p (kemenangan2 “Belanda di Malaka,   

Reuter 14 Dec. 

   
    

  

Ik aa oedjoeng Victoria. p 

sin iAppari, Vigan Kawat gezant Washington | 
Washington, 13 Dee, 

Gezant Belanda disana, jaitoe 
dr, Loudon mengirim kawat kepa 
da goebnoer djenderal di Betawi: 

pang dan mereka  menjampaikan 
segala do'a jang baik bagi angka 
tan laoet, tentara dan oedara jang | 

bersemangat. itoe. Loudon.”. 

PENANG SEHARI 3 KALI 
DISERANG. 6 

Penang, 13 Dec, (Reuter): 

Hari ini Penang diserang 3 kali 
dari oedara, Pemboeroe2 Inggeris 

  
| menembak djatoeh 5 pesawat moe 

soeh. Pada 2 serangan diwaktoe 
pagi moesoeh mempergoenakan pa 
soekan2 ketjil dari pesawat pem- . 

boeroe, tetapi 

ada pasoekan besar dari 30 bom- 

ratan dengan hebat. - 

DAH. 
Oendoer sedikit. 

Londen, 13 Dec. (Reuter): 

Laskar Inggeris di daerah 
agak ditarik moendoer. Kabar jg. . 

roe dari moesoeh di Kuala, Treng 
ganu dan Dungun tidak ditetap- 

Di Oetara moe- 

soeh memakai pasoekan bermesin. 

KEADAAN DIKOEASAI 
KEMBALI. 

New York, 13 Dec. (Ane- 
ta): 

Tilmann Budin koresponden jg. 

ka mengabarkan: Perlawanan 
jang keras dari pasoekan2 Ingge- 
ris sekarang menetapkan kembali 
keadaan di Malaka Oetara, sesoe- 
dah pada -permoelaannja pihak 
Djepang mendapat kemenangan2 
karena menjerang dengan menda 

dak itoe. 
Lebih landjoet dikabarkan oleh 

dari Singapoer: 

“Boenji makloemat djam 12.00: 
,,Menoeroet berita2 jang kemoedi 
an sekali menoendjoekkan, bahwa 
pertempoeran di daerah di Kedah 

didjalankan teroes.. Pasoekan2 ki 

ta bertemoe dengan pasoekan moe 
'soeh di Kelantan (Kota Bahru). 
Pada kedoea front pasoekan kita 
di sokong oleh pemboeroe2. Tidak 
ada diterima kabar dari  Kuan- 
tan. Pesawat2 kita mendjalankan” 
penindjauan jang loeas.' 

  

PENJERBOEAN DJEPANG DI 

(Reuter): : . HI 

Segala orang2 Belanda di Ameri | 
. ka Serikat terlaloe -gembira 
“ngan  tenggelamnja kapal2 Dje- 

de- | 

ada dibawah pimpinan toean jang ! 

| distrik Tenasserim lagi mengala- 

diwaktoe sorenja " : 

ber mengebom kota dan Kah da | 

“Seboeah tempat dalam distrik Te 

Kedah | $ 

ktan" tetap | 
pi setengah djam kemoedian "te 
h terdengar tanda ,,selamat”, De | 

ngan opisil diterangkan, bahwa di 

dekat kota Rangoon pada tempat 

jang 6000 meter tingginja nampak 

sboeah "pesawat penjelidik jang 

lamat” meraoeng, pesawat2 pem- 
eroe naik. 

7 PESAWAT BOMBER MEN- 
DEKATI RANGOON. 

Rangoon,13Dec. (Reuter): 

i Kira2 pada waktoe siang hari 

dalam kota Rangoon terdengar tan 
da bahaja oedara jang 'kedoea, 
dan kira2 pada waktoe itoe djoega 

    

    

   

   
   

    

  

   
    
   

   

     

   

     

   
    

   

    
     

  

    

ni 2 serangan. 
' Kwartier besar tentara mene- 
angkan, bahwa tatkala. diterima 
berita, bahwa 27 boeah pesawat 
bom mendekati kota Rangoon da 
ri arah Mergui, dengan segera pe 

Sawat2 pemboeroe jang berdjoem 
ah besar dikirimkan oentoek me- 
jamboet pesawat2 bomber tadi. 
ikan tetapi sebeloem terdjadi 

ertempoeran 

“#oe itoe telah kembali. - 
Djam 14.30 terdengar tanda se 
mat. “ 

@ Kira2 pada waktoe .siang hari 

asserim  dibombardeer doea kali 

kan tetapi keroesakan dan djoem 
ikorban djiwa hanjalah ketjil. 

CLARKFIELD DISERANG DARI 

2 OEDARA. 
"Manila, 13 Dec. (Reuter): 
. Djenderal Mac Arthur mengoe- 

sa90mkan, bahwa  Clarkfield pagi 
ini diserang dari oedara dengan he 
batnja. Djoega kota Cebu. Tidak 

terdjadi “peperangan “ darat jang 
hebat. . 

BARISAN KE 5 MEMBERI 
TANDA. 

Manila, 13 Dec. (Reuter): 

Sebeloem tanda 1 | 

pesawat2 pemboe- | 

  Para schildwacht menembaki 

djalan2 jang gelap pada malam 
tanggal 12 Dec. ketika orang2 da 

ri barisan kelima memberi tanda 

tanda dengan sorot merah. 

Serdadoe2 dan agen2 polisi me 
nembaki roemah jang lampoenja 

| masih terang, soepaja orang2. be- 
toel2 menoeroet perintah pengge- 
lapan. 

MANILA. 

kedjatoehan bom. 

Manila, 13 Dec. (Reuter): 

Pasoekan2 besar dari 
Djepang menjerang sasaran mili 

ter disekeliling Manila sebeloem 

djam 12.00, segera mereka  itoe 
diserang oleh pembela2 dari pihak 

Amerika, Pesawat2 Djepang itoe 
datangnja dari arah barat dan se 
gera menoedjoe pangkalan oedara 
di Nichols, mereka disamboet oleh 
tembakan meriam oedara jang he 
bat. Menoeroet berita pertama2,   & BIRMA? - : 

Londen, 14 Dec. (Reuter): 
. Kalangan2 jang berkoeasa.me 
nerangkan, bahwa desakan2 jang 
tidak koeat telah dilakoekan oleh 
pasoekan2 Djepang di Birma, ia 
lah dalam daerah dari oedjoeng 

Victoria. 
ngan2 tentang penjerboean, akan 

an itoe dilakoekan oleh pasoekan2 
Djepang, jang baroe2 berselang 

| mendarat di Thai. 
Oedjoeng Victoria terletak dita 

nah memandjang Kra dan ada- 
lah soeatoe tempat jang paling se 

| belah selatan-dari Birma, jang ter 
letak k.I. 900 km. disebelah teng- 
gara dari Rangoon, 

TANDA BAHAJA OEDARA 
DI BIRMA. 

Rangoon, 13 Dec, (Reuter): 
Soeatoe makloemat: mengabar- 

kan, bahwa serangan oedara jang 
ketiga telah idilakoekan diatas dis 
trik Tenasserim. Bom2 tidak di 
lemparkan maka dari itoe djoega 
tidak timboel keroesakan2 dan kor 

ban2 djiwa. 
Kota Rangoon pada djam 10.00 

pada “pertama kalinja mendengar   Ikan tanda bahaja oedara, akan te 

Tidak - terdapat ketera. 

tetapi didoega, bahwa penjerboe- 

banjaklah pesawat moesoeh ditern 

bak djatoeh, 

Dentoeman2 jang hebat terde 
ngar dari lapangan terbang Nich 

ols itoe, ketika pesawat2 Djepang 
jang bergelombang-gelombang itoe 
mendjatoehkan bom2nja. 2 

Pemboeroe2 Amerika menjerang 
bomber2 Djepang itoe dari atas 
dan sesoedah itoe dari bawah, te 
tapi pasoekan2 Djepang itoe ma- 
sih dalam ikatannja. ' Kabarnja 
kampoeng2 pendoedoek djoega di 

bombardeer. 
Serangan itoe habis kira2 

djam. 13.00. 

: APPARI, VIGAN, LEGASPI . 

Manila, 14 Dec. (Reuter): 

Djoeroe. bitjara tentara meng- 

ocmoemkan pada hari ini: ,,/Opera 

si2 terhadap pasoekan2 Djapang 

pada3 tempat pendaratan mere 

ka di Luzon (Appari, Vigan dan 

Legaspi) teroes dilakoekan. Tadi 
malam tenteram. Keadaan betsem 

beroebah. Je 

pada 

BERATOES PASOEKAN PA- 

JOENG BINASA, 

Manila, 13 Dec. (Reuter) : 

Menoeroet orang jang tahoe de 
  

Djoega kampoeng pendoedoek 

bomber2 | 

nkan 6 kapal Djepang. 
  

RINGKASAN: 

    APAL-KAPAL selam Belanda telah menengge- 
lamkan 4 kapal transport, 1 kapal moeatan. dan 

1 kapal minjak Djepang didekat pantai Malaka. Kira 
kira 400 serdadoe-Djepang mati 'karenanja. Tempat 

kediaman orang-orang Djepang di pantai Borneo se- 
belah timoer, bawah Inggeris, dibinasakan pendoe- 

doeknja di-tnterneer. 
Keadaan perang di daerah Kedah dan Kuantan ma- 

sih tetap. Konon Burma didesak oleh pasoekan Die- 
pang dari oedjoeng Victoria. . 

Pendaratan Djepang di Luzon, jaitoe di Appari, Vi- 
gan dan Legasi teroes diserang. Pendaratan di Lenga- 
yen dibinasakam Beratoes-ratoes serdadoe pajoeng 
Djepang jang terdioen di Luzon-Oetara dan Tengah 
dibinasakan djoega. 

Sasaran-sasaran militer disekeliling Mamila dise- 
rang, kampoeng pendoedoek kedjatoehan bom djoe- 

ga. 
Angkatan oedara Tiongkok boeat pertama kalinja 

menjerang pangkalan oedara Djepang didekat Maccao. 
Serangan Tiongkok pada pasoekan Djepang jang Inyer 
ngantjam Hongkong tidak begitoe koeat. 
Moengkin poelau Guam soedah didoedoeki na 

sebab Amerika soedah tidak bisa mengadakan perhoe- 
boengan radio, Me nge kawat dengan poelau terse- 
boet. 

Terdjadi Naa jang tidak penting didaerah 

Hindia Belanda. Disana sini tampak beberapa pesawat 

moesoeh jang terbang diatas kepoelauan kita. 
Peperangan Djerman di Roeslan semangkin kalang 

kaboet. 
  

ngan mata kepala sendiri, ketika 
12 Dec. ada beratoes ratoes ser 

. dadoe pajoeng Djepang dibinasa- 
kan oleh pasoekan2 darat . dalam 
pertempeeran jang beberapa djam 

lamanja antara seorang lawan se 
orang di pegoenoengan di Luzon 
oetara dan tengah. 
PENDARATAN PENA NA KA. 

N-ew.Y Or 3 Dec. (Reu- | 

ter): 
Menoeroet berita radio Kn Ma 

nila ada divisie Djepang jang koe 

at telah dibinasakan waktoe dida . 
ratkan di Lingayen, jaitoe dianta 

ra Manila dan Vigan. 
ANGKATAN OEDARA TIONG- 
KOK MOELAI MENJERANG. 
Chungking 13 Dec, (Uni- 

ted Press): 
MENOEROET KWARTIER BE- 

SAR ANGKATAN OEDARA TI- 
ONGKOK, MAKA ANGKATAN 
ITOE PADA TANGGAL 11 DEC. 
BOEAT PERTAMA KALINJA SE 
DJAK PERANG PACIFIC INI 
MENJERANG PANGKALAN DJE 
PANG JANG PENTING DI PAN- 

TAI KWANGRUNG.: 
DAN MENOEROET BERITA 

JANG -BELOEM. DITENTOE- 
KAN BENARNJA, PADA TG. 12 
DEC. ANGKATAN OEDARA TI- 
ONGKOK MENJERANG LAPA- 
NGAN OEDARA DJEPANG ba 
CANTON, 

DESAKAN CHUNGKING DI 
HONGKONG.” 

Singapoer, 14 Dec. (Reu- 
ter): 

Desakan Chungking pada bela- 

kang barisan Djepang di Hong- 
kong menoeroet berita terdiri da   ri-pasoekan guerilla dan rombo- 
ngan oentoek meroesak2. 

Chungking menjeboet, bahwa 

pasoekan2 itoe madjoe kearah Can 

ton , meroesak2 poekak djembatan 

djembatan,: kawat2 telpon, tetapi 

beloem ada keterangan, apakah pi 

hak Tiongkok soedah 'moelai ' de 

ngan serangan membalas 1 di 

lakoekan besar2an. 

Soedah barang tentoe, aa 

gerakan Tiongkok  itoe akan meng 

halangi madjoenja pasoekan Dje 
pang, tetapi soedah semestinja poe 
la, bahwa dari pihak Djepang hal 
jang demikian itoe sebeloemnja soe 

dah didjaga2 doeloe sebeloem me- 

reka mendjalankan rentjananja 

menjerang Hongkong. 
“Tidak ada barang sesocatoenja 

jang menoendjoekkan, bahwa aksi 

Tiongkok itoe mempengaroehi de 

sakan Djepang ataukah sedikit sa 

dja mengoerangi desakan Djepang 

di Hongkong. 
Lebih landjoet dikabarkan dari 

Chungking - begini: 
Pasoekan2 Tiongkok meneroes- 

kan serangannja pada sajap” dan 
barisan belakang Djepang jang me   

      
  

ngantjam Kowloon, demikianlah 
boenji kabar dari medan perang. 

Terdjadi pertempoeran hebat di 
Tamshui dan Pingshan, dekat pa 
da batas kolonie Inggeris serta se 

belah timoer djalan kereta api 
Canton — Kowloon. 

Kabar Tiongkok “lainnja me 
njeboet adanja kegiatan tentara 

Tiongkok di soengai Yantse sebe- 

lah hilir teroetama “dalam daerah 

disekeliling Nan Cheng, iboe kota 
Kiangsi. Benteng Djepang disana 

diserang dan menderita kekalahan. 

PESAWAT2 AMERIKA KALAH 

BANJAK DJOEMLAHNJA., 
Washington, 13 Dec. (Reu 

ter): 

Makloemat opisil berhoeboeng 
dengan djalan djalannja perang 
sampai djam 21.00 menerangkan, 
bahwa ketika Djepang menjerang 
Hawaii pada tg. 7 Dec., ada 20 pe 

sawat Djepang jang ditembak dja 
toeh. : 

»Sewaktoe Hikine pesawat-pesa 

wat Amerika kalah banjaknja da 
ripada 'pesawat2 penjerang.” 

GUAM SOEDAH. DJATOEH? 
Washington,13 Dec, (Reu 

ter): 

Marine defartansik mengoe- 

moemkan, bahwa tidak bisa lagi 
berhoeboengan dengan radio atau 
kabel dengan Guam, moengkin poe 
la Guam soedah djatoeh ketangan 
moesoeh., 

  

EKUROPA, 

SAN SALVADOR — DJERMAN, 
ITALI, 

London, 13 Dec, (Reuter): 
Menoeroet NBC - San Salvador 

Djerman dan Itali. 

BOELGARIA — INGGERIS, 
U,S.A. TR 

Londen, 13 Dec, (Reuter): 
Menoeroet DNB dari Sofia, Boel 

garja mempermakloemkan perang 
kepada Inggris dan U.S.A.. 

HONGARIA: — U.S.A, 
Boedapest,: 13 Dec, (Reus 

ter): 
Pemerintahan Hongaria, memper 

makloemkan , bahwa antara Hon- 
garia dan U. 81 AA, dioemcemkan kea 
daan perang, 

ROEMENIA — U.S.A, 
Washington. 14 Dec. 

(Reuter): 

State-departement mempirmak- 
loemkan, bahwa telah diterima 

| pemberian tahoe formeel dari lega 
si U.S.A, di Boekarest, bahwa Roe 
menja mengoemoemkan perang ke   pada U.S.A. 

        

mengoemoemkan perang kepada . 
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TAETI 
TAs" pajah | 

 #IERITA-BERITA sedjak hari 
"RD Sabtoe j.l. menpendjoekkan 

| gambaran jang sangat menggem- 

birakan bagi negeri-negeri demo- 

krasi, Disegala m@dan-peperangan 
|,as” didalam keadaan jang pajah. 

Hanja dimedan perang Kedah 

“hampax ada kemadjoean sedikit 

dari pehak Djepang, karena ia le 
loeasa membandjirkan balatentara 

nja dari Muang Thai. 

Tetapi sebaliknja, berita jang 

sangat menjenangkan bagi Sekoes 
toe ialah pertaroengan Iaeet di 
Teloek Siam, karena disitoelah Ma 

rine Nederland dapat membikin 

    

   

  

'. karamnja empat boeah kapal pe- 

ngangkoet Djepang jang besar-be- 
sar, sehinga konon tidak koerang 

dari empat riboe djiwa Djepang 

jang tewas, menemoe koeboeran- 

nja di dasarnja laoetan. La 

“—. Poen di Laoetan Tengah Marine 

Nederland bersama-sama Royal 

Navy mendapat succes-succes jang 

betoel-betoel mengagoemkan. . 

Dalam pada itoe, dimedan pe- 

rang Roeslan, sekarang ini nam- 

.pak bahwa didepan pintoe Mos- 

kou segenap kekoeatan Djerman 

jang dihantamkan kesitoe soedah 

rontok sama sekali, oendoer dari 

mana-mana, sehingga kepoengan 

kepada Moskou mendjadi longgar. 
& 

Dalam pada itoe tetaplah hara- 

pan orang, soepaja dengan segera 

ada serangan-serangan pembala- 

san, tidak hanja dilaoetan, tetapi 

teroetama sekali dinegeri Djepang 

sendiri, : 

Boeat armada-armada. Inggeris 

dan Amerika rasanja masih soe- 

kar, karena terlaloe djaoeh letak- 

nja, lagi poela negeri-negeri de- 

mokrasi ketika hampir petjah pe- 

rang dengan Djepang itoe tidaklah 

menggeserkan armadanja rapat- 

rapat dekat Djepang. 
Itoelah tentoenja sebabnja, ma- 

ka sampai sekarang beloem bisa 
dilakoekan serangan langsoeng 
kepada Djepang itoe, karena tidak 

bisa kita anggap.remeh kekoeatan 
-Djepang dilaoetan, melainkan pa- 
toet dianggap koeat, karena me-— 
remehkan lawan adalah keliroe di 
dalam pertaroengan, £ 

Tetapi meskipoen demikian, ke- 
moengkinan memoekoel Djepang 

dengan ' langsoeng  dinegerinja 

nampak ada. : 
Pertama: Roeslan dari Wladi- 

wostok, tetapi sampai sekarang 

Roeslan beloem mema'loemkan 

- perang kepada Djepang. Ini moe- 

.-dah dimengerti. Tidak hanja di- | 
sebabkan-ol&h Perdjandjian non- 

agressienja dengan Djepang, teta- 

pi teroetama sekali karena tente- 

rania di Timoer jang doeloe di- 

siapkan dibelakang Moskou seka- 

rang ini sedang asjik menghalau- 

halau Djerman, -: 
Kedoea: Tiongkok. Negeri ini 

sekarang tidak boleh diloepakan 

didalam peperangan dengan Dje- 

pang ini. Tiongkok mendjadi lebih 

besar artinja sekarang ini, 

Didalam sa'at Hongkong digem- 

poer dengan sekocat-koeatnja oleh 

Diepang, disa'at itoelah tentera 

Tionghoa beraksi membahajakan 

: Djepang di Canton, : . 

Djadi, oentoek mendekati Dje- 

pang sekarang ini — kalau Roes- 

lan beloem bisa mema'loemkan 

perang —, satoe-satoenja ialah 

Tiongkok. Negeri ini boleh tetap 

dibantoe- oleh Roeslan sendiri, 

zonder mama'loemkan perang ke- 

pada Djepang, melainkan dengan 

mengirimkan lasikar-lasikar soe- 

ka-relanja, dan jang paling oeta- 

ma kalau tentera Sekoetoe dari 

India dan Burma dibandjirkan ke 

Tiongkok mendorong balik kepada 

Djepang, mereboet semoea pesisir 

pesisir Tiongkok. agar Diepan? 

laloe letaknja dekat bisa ditemba- 

ki dari pantai-pantai dan moedah 

ditjapai oleh kapal-kapal terbang. 
: t x 

“Tetapi andioeran seroepa ini 

tentoenja tidak perloe dilakoekan 

| tergesa-gesa, karena tentoenja pe- 

hak Sekoetoe, front ABCD sedan” 

mengatoer, dan sedang  bangki 
dari poekoelan pertama. P3 

Tetapi, — kata mr, de Vilieneu- 

ve — boekan poekoelan pertama - 

“tang penting, melainkan poekoe- 

lan jang terachir, itoclah jang 

bisa memberi kepoetoesan. 

. Dalam pada itoe perlawanan 

balstentera Amerika di Filipina 

sekarang ini sedang melakoekan | 

- pertahanan dengan koeatnja. Poe 

lan Guam moengkin soedah didoe- 

doeki. tetapi — walaupoen presi- 

dent Roosevelt soedah mendjaga- 

“kan diatoehnja poelau2 Wake 

dan Midway — ternjata tentara 

' nertahanan doea poelau itoe masih 

tetap koeat. Wake dan Midway 
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KOTA     
HOOFDREDACTIE. 

.. Toean Spemanang kembali, 
Dengan oetjapan sjoekoer dan 

alhamdoelillah, patoet kiranja 
kita beritakan, bahwa hoofdre- 

dacteur kita, toean mr. Soema- 
nang, sedjak hari Sabtoe sore soe- 

dah balik kembali ke Djakarta, 

dan hari ini soedah masoek kem- 

bali kekantor, sesoeai dengan be- 

rita kita jang terdahoeloe, bahwa. 

karena memang tidak ada apa- 

apa, maka beliau soedah dibebas- 

kan kembali, meskipoen pemeriksa 

an atas beliau hari ini masih di- 

teroeskan. Ten 
Alhamdoelillah! 

  

DJANGAN MENJEBARKAN 
: KABAR ANGIN! : 
Procureur-Generaal memberi 

hoekan, bahwa soedah ternjata 

lagi, bahwa ada  kabar-kabar 
angin tersiar, timboel karena 
orang menjeboet sangka-sangka- 

an jang moengkin terdjadi. Ber- 
hoeboeng dengan ini kepada oe- 
moem diperingatkan, bahwa po- 
lisi soedah diberi perintah oentoek 
nenindis kabar angin itoe setje- 

pat-tjepatnja. Kalau kedapatan 
seseorang  menjebarkan kabar 

angin, maka polisi akan mendja- 

jankan tindakan jang sepatoetnja. 

Drang jang bersalah itoe moeng- 

kin akan ditangkap, ditahan dan 
dimadjoekan kemoeka pengadilan, 

Jengan tidak memandang siapa 

drangnja. 

  

LUCHTALARM TADI MALAM. 

Aneta mendengar kabar dari 
soember “jang boleh dipertjaja: 

.. Tadi malam, sedikit lepas poe- 

“koel sembilan, boenji sirene tanda 

,moesoeh ada dioedara” (lucht- 

ilarm) kedengaran. Kira-kira poe 

koel sebelas liwat lima belas minit 

baroe kedengaran boenji sirene 

,moesoeh dioedara lenjap” (alarm 

habis). 
Alarm itoe berlakoe baik oen- 

toek kring I maoepoen oentoek 

kring H (Bandoeng), karena ada 

beberapa tanda-tanda jang menja 

takan bahwa .moengkin moesoeh 

tengah mengintai-intai (verken- 

ning). 
' Sesoedah ketahoean dengan pas 

ti, verkenning moesoeh itoe tidak 

ada lagi, maka laloe tanda sirene 

alarm habis” diboenjikan. 

  

VERORDENING No. 106/DvO'X 

KEKOEASAAN MILITAIR. 

Legercommandant telah menge 

'dearkan verordening jang beri- 

koet: 

Pasal satoe-sa 

taea ra 
Dengan mentjaboet sekalian ke 

tentoean dalam ,,Peratoeran pega 

waj reserve Balatentera di Hindia 

Belanda”  (Indische Staatblad 

1923 Nr. 518). dan dalam ,,Beslit 

dienstplicht oentoek Hindia Belan 

da'- (Indische Staatsblad 1923 Nr. 

408), jang berlawanan dengan ver 

ordenjng: ini, ditentoekan, bahwa 

opsir2 reserve dan orang2 dienst 

plichtig, jang terhitoeng masoek 

Leger atau reserve balatentera jg. 

matjam bagaimana djoeapoen, da 

pat dipakaj oentoek mendjalankan 

disnst diloear Hindia Belanda, 

BAGI ORANG JANG EMPOENJA 

"MOBIL. 

Orang2 jang mempoenjai atau 

iang menaroeh mobil kendaraan 

mobil pengangkoet, jang mempoe 

njai soerat perintah hid jau 

darj Legercommandant, diperintah 

kan membawa mobilnja itoe hari 

Selasa tg. 16 boelan ini poekoel 6 

pagi kehadapan vorderingscommis 

sie ditempat jang terseboet dalam 

soerat perintah itoe, 

Djadi perintah oentoek tg. 16 

toe berlakoe oentoek orang2 jang 

nempoenjai soerat perintah hi 

diau. 

  

— 

SENTRAAL COMITE STADS- 

1. DAN LANDWACHT, 

Pakaian jang ke 

Ta ai 
Centraal 'Comite goena Stads- 

lan landwaght mengoemoemkan, 

hahwa berhoeboeng dengan halnja, 

bahwa anggauta stads. dan land 

yacht sedjak sekarang setiap hari 
  

beloem djatoeh. Poen Indonesia 

masih tetap bebas dari serangan, 

karena roepanja armada negeri 

ini memagari djaoeh-djaoeh, me- 

njoekarkan Djepang dekat-dekat 

kenari, 
A, TJ.   

Koninklijke Nederlandsch Indische 

“ 

PES 

mesti berpakaian uniform sedang 
mereka itoe #joema mempoenjai 2 
pakaian oentoek berganti2, maka 

atas perongkosan komite centraal 

bagi mereka jtoe akan dibelikan'pa 
kaian ketiganja, 

Memintanja pakaian itoe haroes 

ditoedjoekan kepada komite setem 
pat2. 

MENTERI KERSTENS KE 
: LONDEN. 

Aneta mengabarkan, bahwa 
Minggoe pagi kemarin menteri R, 
A, Kerstens, bersama dengan keloe 

arganja telah bertolak ke Londeri. 
Ketika berangkatnja diantarkan 
oleh banjak pembesar2 dan mere 

ka jang menaroeh perhatian, dian 

taranja adjudant goebernoer djen 

deral, vice president Raad van In 
dis, president volksraad,, algeme 

ne secretaris, serta wakil2 dari ge 

redja dj kota ini dan hoofdbestuur 
Ind, Kathol. Partij.,poen djoega 
menterj Dr. van Mook, serta kepa 
la Dept, Econ. Zaken, Mr, van 
Hoogstraten serta lain2 wakil dari 

beberapa peroesahaan ikoet serta 

mengantar. 
  

' BOEROEH PELAJARAN ME- 

NJATAKAN SETIA. 

Orang mengabarkan, bahwa pe 

ngoeroes2 dari pada perkoempoe 

lan onderopisir B pada pelajaran 

perdagangan dan perkoempoelan 

dari pada anak2 kapal Indonesia 

dalam rapat bersama telah memoe 

toeskan oentoek mengirimkan tele 

gram kepada wali negeri demikian 

boenjinja: 
.,Goebernoer djenderal Hindia 

Belanda, Bat.-C, 

Pengoeroes2  perkoempoelan 

onderopisir B pada pelajaran 

perdagangan (VOOB) dan per 

koempoelan anak kapal (SPB) 

dengan hormat  menjampaikan 

kepada excellentie pekerdjaan 

bersama sepandjang hoekoem 

dan bantoean penoeh goena ke 

pentingan pertahanan negeri”, 

Dr. Ratu Langie — ketosa VOO 

B dan SPB 

Drs. Soebroto — waKil ketoea 
B e 

Kandou — secretaris VOOB 

Mohamad Saad — seretaris SP 

sP 

B. 
Perkoempoelan VOOB itoe lebih 

dari 90 prosen terdiri dari pada 

onderopsir B pada pelajaran per 

dagangan dan SPB lebih dari pada 

507, dari pada anak kapal Indo 
nesia pada pelajaran terseboet 

  

PENJINGKIRAN DI KAMPONG 
KOTA SOERABAJA. 

dari fihak jang lajak dipertjaja, 

kini dari sedikit kesedikit soedah 
dimoelai mengosongkan beberapa 
kampong kota Soerabaja, sebagai 
dimaksoedkan semoela. Menoeroet 

pemandangan dari djoeroesan Stra 
tegie dari fihak pimpinan lasjakar 

maka hal ini tjoema bisa dilakoe 
kan dengan sedikit kesedikit. 

Peroesahaan2 vital goena semen 
tara waktoe tetap bekerdja, poen 

djoega jang letaknja dekat air. (wa 

terkant). 
  

HEMATKAN KERTAS. 
Departement Economische Za- 

ken meminta dengan sangat ke- 
pada sekalian pendoedoek negeri, 
akan menghematkan kertas de- 
ngan sehemat-hematnja. Segala 
matjam kertas perloe dihematkan, 
tidak dibedakan antara kertas 
oentoek tjitakan, oentoek soerat 

ataupoen oentoek memboengkoes, 
ataupoen oentoek keperloean jang 
lain-lain sekalipoen. 

Persediaan kertas diseloeroeh 
tanah Hindia betoel masih tjoe- 
koep, tetapi soenggoehpoen demi- 
Kan, kita haroes ingat bahwa per 
sediaam itoe tidak akan tinggal be 
gitoe selamanja, boekan sadja 
karena keadaan negeri kita seka- 
rang dalam perang, tetapi djoega. 
lantaran sebab-sebab jang lain. 

Berhoeboeng dengan. ini, maka 
Legercommandant soedah mene- 

tapkan soeatoe verordening, jang 
berhoeboeng dengan pendjoealan 
kertas, Karena atoeran itoe, maka 
oentoek sekalian matjam kertas 

hanja sebagian dari keboetoehan 
jang biasa, jang bisa diperoleh 

dari importeurs. 
Karena itoe, tentoe sadja tiap- 

tiap orang sekarang mesti hemat 

betoel dengan persediaan kertas- 

nja sendiri, mesti djaoeh lebih 

hemat dari jang soedah-soedah. 

Dan ini mesti bisa. : 

Tentang kertas soerat misalnja, 

sampai sekarang  kebanjakan 

orang, baik boeat soerat jang di- 

tik, maoepoen boeat jang disten- 

cil, hanja dipakai satoe moeka sa- 

dja dari kertas itoe. Kebiasaan 

jang pantas dalam keadaan biasa 

itoe, sekarang tidak patoet lagi 

ditoeroet. Sekarang orang mesti 

melepaskan kebiasaan jang sema-   
“ 

- Mengzroet pendengaran Aneta 

  

“ PEMANDANGA.I 

tjam itoe, dan mestilah memakai 
kertas itoe pada kedoea belah 
moekanja, baik boeat soerat jang 
ditik, maoepoen boeat jang disten.- 
cil, : 

Banjak doorslag poen sering 
kali dapat poela dikoerangi dari 
pada jang soedah dilazimkan, 

Soerat jang pendek-pendek ke- 
rap poela ditoelis orang diatas 
kertas jang lebar. Kebiasaan ini- 
poen bisa diroebah. Soerat jang 
pendek-pendek mestilah ditoelis 
dikertas jang ketjil poela, apalagi 
kalau ditoelis pada kedoea belah 

moeka kertas 'itoe, besar kertas 

itoe boleh poela lebih diketjilkan 

lagi. 
Renggang jang diboeat antara 

alamat soerat dengan permoelaan 

soerat, hendaklah diketjilkan poe- 

la, begitoe poela pinggir jang di- 

kosongkan, antara baris kebaris 

poen dirapatkan, dan bagian jang 

kosong dibawah soeratpoen di- 

ketjilkan: sekaliannja ini adalah 

oesaha oentosk menghematkan 

kertas jang boekan sedikit arti- 

nja. : 
Dalam pada itoe banjak poela 

soerat jang tidak oesah ditoelis. 

Aanbiedingsbriefjes, jang hanja 

goenanja oentoek mengiringkan 

sberat jang akan diperlihatkan 

atau dikirimkan, djanganlah di- 

adakan djoega lagi. Keterangan 

ini hampir selaloe dapat ditoelis- 

kan pada soerat itoe sendiri. 

Pendeknja, 
tidak perloe benar, djanganlah di 

toelis lagi. 
Formaat berbagai-bagai formu 

lier, jang haroes diisi dengan ber- 
bagai-bagai keterangan, banjak 
jang dapat diketjilkan, malahan 
sedikit bisa diketjilkan, dengan 
tidak mengoerangi terang isinja. 

Dioega, kertas pak dipergoena- 
kan orang lebih dari mesti boeat 
masa seperti keadaan kita seka- 
rang ini, Dalam hal ini orangpoen 
haroes mendjalankan ichtiar jang 
sebaik-baiknja -oentoek menghe- 
matkan kertas itoe. Isteri-isteri 
jang pergi belandja dapat sekali 
membantoe didalam hal ini. Jaitoe 
membawa tas atau kerandjang 

sendiri oentoek menaroeh belandja 

annja. Toko-toko tentoe tidak 

akan -bisa lagi mengadakan ker- 

tas pemboengkoes seperti jang 

soedah-soedah: hanja bila sangat 

perloe sadja lagi, akan diadakan- 
nja kertas pemboengkoes itoe, 

Memang dalam hal ini banjak ich- 

tiar jang bisa didjalankan oentoek 

berhemat. 'Tjobalah perhatikan 

bagaimana toko-toko memboeng- 

koes barang barang belandja 

kita! ! 

Envelop poen bisa djoega dihe- 

matkan, jaitoe dengan memakai- 

nja doea kali, seperti djoega soe- 

“dah didjalankan orang dalam 

waktoe perang doeloe, 

Ditanah Inggeris doos-idoos si- 

garet sedapat-dapatnja dikemba- 

likan orang. Tjontoh ini patoet se- 

kali ditiroe, poen “djoega oentoek 

boengkoesan jang lain-lain. 

Adres-adres jang ditempelkan 

sada barang jang soedah diboeng 

koes dengan kertas atau diatas 

envelop kertas, tentoe sadja da- 

pat poela dihematkan. Boekankah 

adres itoe dapat ditoelis diatas 

kertas itoe sendiri. 
Diatas ini hanja diseboetkan 

beberapa hal jang njata-njata sa- 

dja, jang dapat dipergoenakan 

sebagai ichtiar oentoek menghe- 

matkan kertas. Tiap-tiap orang 

tentoe banjak lagi pengalamannja 

jang lain, jang bisa dipergoena- 

kan oentoek menghematkan ker- 

tas itoe, 

Seroean Departement Economi- 

sche Zaken oentoek menghemat- 

kan kertas itoe ditoedjoekan djoe 

ga kepada segala matjam barang 

tjitakan reclame, Misalnja bios- 

soop-bioscoop dapat sekali ber- 

'hemat jang boekan sedikit dalam 

perkara ini. 
Perkoempoelan-perkoempoelan 

poen banjak poela dapat menghe- 

matkan kertas dengan mengoera- 

agi pemberi tahoeannja kepada 

anggota-anggotanja,. 
Pendek kata: dengan bantoean 

dan ichtiar bersama, banjak seka- 

'ni, apabila selaloe diingat, dan di 

veringatkan kepada pembantoe- 

yembantoe kita, bahwa 

KITA MESTI MENGHEMATKAN 

KERTAS, 

  

BERITAHOEKANLAH KEPADA 

te BD. 

Atas nama Koemendan Balaten 

vera dipermakloemkan jang beri- 

koet: 

Sering sekali terdjadi, bahwa 

bendoedoek jang soeka menolong, 

waktoe diadakan penggelapan sa 

ma sekali, jaitoe pada waktoe ada 

moesoeh dioedara (alarm), me- 

njangka ada melihat disana sini 

tanda tanda dengan sinar jang   menimboelkan sjakwasangka, laloe 

. 

sekalian soerat jang. 

li jang bisa kita tjapai dalam hal | 

K ARENA gara-gara  Djepang 
jang sedang mata gelap 

dengan tjara litjik, kita terpaksa 

meninggalkan pekerdjaan kita sela 

ma 215 hari bocat mendapat pe 

ngalaman baroe. Tetapi apa boleh 

boeat, sebab tiap pekerdjaan mem 

bawa risico dan kesoekaran sendi- 

ri-send'ri, Lebih lebih lagi boeat 

seorang pemimpin soerat kabar di 

waktoe perang. 

Baiklah pembatja toeroet insaf 

kan semoeanja itoe soepaja Jja- 

yzan meminta atau mengharap- 

kan jang tidak tidak dari soerat 

kabarnja. Segala sesoeatoe harces 
dtjotjokkan dengan zaman dan 

berbagai keadaan, begitoe djoega 
dengan isi soerat kabar. 

Hari Senen minggoe jang laloe 

soedah kita toeliskan dengan sing 

kat apa dan bagaimana kewadji 
ban kita dalam perang. Kini pe- 
rang dengen Djepang soedah se- 
minggoe lamanja dan berita2 pe 
rang jang disiarkan dengan pers 

atau radio mengoecatkan paham ki 

ta tentang kemoengkinan perdjala 

nan perang sekarang ini. Dari dee 

loe moela kita soedah berpend rian 

bahwa pemerintah Djepang dengan 

rakjatnja jang bagaimana nekat 

nja psen djoega tidak ada harapan 

'akan bisa mengalahkan negeri2 se 

koetoe Inggeris, Amerika, Neder- 

land, Indones'a, India, Australia, 

Tiongkok dan Philipina, 

Djoega waktoe doea bocah ka- 

pal perang Inggeris ,,Prince of 

Wales” dan ,Repulse” ditengge- 

lamksn oleh Djepang, kita tidak 

bimbang dan pertjaja penoeh bah 

wa Djepang achirnja akan mene 

rima poekoelan kembali jang lebih 

keras. Dan jang memoetoeskan 

nantinja boekan  kemenangan2 

jang pertama tetapi poekoelan jg. 

penghabisan sekali. 
Kejakinan terseboet mendjadi 

bertambah tegoeh sesoedah poe 

tjoek pimpinan pergerakan Indone 

sia jang tergaboeng dalam Madje 

lis Rakjat Indonesia dan “Gapi me 
njarkan wmakloematnja. Benar 

pergerakan rakjat tidak mempoe- 

njai sendjsta jang beroepa besi 

atau badja, tetapi semangat jang 
gilang gemilang, jang dengan te- 

roes terang ditoendjoekkan kepa 
da pemerintah itoe akan berarti 

sokongan jang tidak ternilai 

harganja, : 
Kslau doeloe kita soedah meno 

lak kekoeasaan Djepang sekarang 
penolakan itoe haroes bersifat le 

memberi tahoekan tentang hal ini 

kepada pembesar militair. 
Walaupoen bantoean dan mak- 

soed jang baik dari pendoedoek ini 
dihargai soenggoeh soenggoeh, te 
tapi djika hal ini diberitahoekan 
kepada bala tentera, itoe boekan 

pada tempatnja! 
Djika toean mengetahoei tanda 

tanda dengan sinar itoe jang me 
nimboelkan sjakwasangka kepada 

toean, beritahoekanlah hal ini, 

dan dengan selekas-lekasnja, kepa 

da inspecteur L.B.D. atau kepada 
poelisi jang laloe disitoe, mendjadi 
boekan kepada balatentera! 
Karena hal ini masoek bagiannja 

poelisi atau L.B.D. 
Tentang hal ini omroeper dari Ge 

nerale Staf menambah keterangan 

demikian: 
Apa jang disini dipermakloem 

kan atas nama Koemendan Balaten 
tera, tentoe sadja tidak berarti 
orang tidak boleh memberitahoe- 
kan, apabila ada, kelihatan olehnja 
tanda2 dengan sinar, tidak pan- 
dang apakah sinar ini benar2 se 

soeatoe tanda atau hanja permai- 
nan sadja dari orang2 jang ta' ta 
hoe. tanggoeng djawab, jaitoe dia 

bermain2 dengan jampoe senter, 
Djika didekat tempat itoe tidak ada 
orang poelisi atau inspecteur LBD 
tetapi ada seorang militair jang 
berdjaga, tentoe sadja toean da 
nat meneroeskan apa jang tcean 

lihat, kepada militair tadi. Hal de 
mikian tentoenja lebih baik dari 
nada keadaan tadi dibiarkan sadja, 

Peringatan jang kedoea, Djika 
toean melihat tanda2 dengan sinar 
jang menimboelkan sjakwasangka 
beritahoekanlah kabar ini dengan 
saksama dan selekas 
moengkin,  mendjadi boekannja 
demikian: ,,Disana saja ada meli 
hat ini atau itoe”, tetapi dengan 
perkataan jang pendek dan djelas 
sehingga pemberitahoean toean ta 
di.-bergoena boeat orang jang me 
nerimanja”, PR 

Berhoeboeng dengan verordening 
no. 103 dari kekoeasaan balatente 
ra jang telah terkenal tentang hal 
menoetoep lampoe hingga ta' ada 
sinar jang keloear sama sekali de 

ngan alat hitam atau dengan tjat   hitam, omroeper terseboet berka 
ta: 

LEMBARAN PERTAMA PAG. II. 

. Gara-gara Djepang. 

  

bih tegas lagi dengan berdiri dibe 

kan, dalam pesaha ,,menentang ti 
ap2 serangan 

'seperti dikatakan dalam ' makloe- 

mat Gapi dan Madjelis Rakjat. 
Sesoenggoehnja dengan skap 

atau pendirian jang ragoe ragoe 

rakjat tidak tertolong. Keterangan 

jang djelas dan terang, itoelah jg. 

bisa mendjadi pedoman bagi rak 

jat. 
'Menjatakan loyaal, djoedjoer 
dan berteroes terang terhadap pe 
merintah boekan kelemahan atau 

penghianatan terhadap azas2 per 

geraksn nasional, “Sebab loyaal 

tdak berarti bahwa pergerakan na 

sional harces melemparkan semoea 

| tjita2nja dan kita haroes toetoep 

moeloet sehingga semoea kritiek 

haroes didendam dalam hati sadja. 

Tidak! 
Karena itoe makloemat pimpi 

nan harian Madjelis Rakjat Indo 

nes'a dan secretariaat Gapi djoega 

sangat tepat, Besar pengharapan 

kita bahwa pemerintah akan mene 

rima makloemat terseboet sebagai 

mana lajaknja dan kalau hal itoe 

benar? terdjadi, pertjajalah kita 

bahwa pemerintah dengan segenap 

rakjat serta  pergeraksnnja akan 

meroepakan satoe persatoean jang 

boelat, jang tidak bisa d'petjah 

atau dihantjoerkan oleh siapapoen 

djoega, 
Inggeris dan Amerika masing ma 

sing mempoenjai berbagai 

bagai pertentangan kepentingan 

dan perselisihan politiek, apa lagi 
dengan Sovjet-Roeslan. Boekan 

karena masing2 melemparkan azas 

atau tjita tjitanja sendri, tetapi 

semata mata karena Ynereka insaf 

bahwa kesdaan memaksa boecat be 

kerdja bersama sama. 

ta dilam negeri banjak persamaan 

nja dengan tjermin loear negerj an 

tara Sovjet-Roeslan, Amerika dan 

Inggeris. &G 

Sekarang ini rakjat dan pergera 

kan haroes memilih dengan teroes 

terang dan djoedjoer, Sikap kepa 

lang targgoeng, sikap ragoe-ragoe 

atau politiek koera koera jang se 

bentar kelihatan kepalanja dan se 

"bentar lagi tidak tjoema membi 

ngoengkan rakjat. 
Pilihan kita ialah berdirj dibela 

kang pemerintah selama perang 

ini dengan tidak melepaskan sedi 
kitpoen djoega azas2 pergerakan 

nasional. U 

| 

Dalam artikel 4 dari verorde 

ning 103 diterangkan, bahwa djika 

tanda alarm berboenji, segala la 

loe lintas haroes diberhentikan sa 

ma sekali dan sekalian lampoe2 

haroes dipadamkan. Bahwa segala 

tram haroes berhenti dengan mema 

sang lampoe merah ditengah2 rail, 

barangkali ada satoe perkara jang 

tidak akan diambil poesing oleh 

orang banjak: tetapi jang haroes 

mereka ingat, ialah bahwa segala 

kendaraan dan alat pengangkoet 

haroes melapangkan djalan, haroes 

berhenti dihalaman roemah atau 

roes tinggal diam ditepi kiri dja 

lan, : 

Ajat kedoea dari artikel 4 mene 

rangkan, bahwa orang jang men: 

dijalankan kendaraan jang menda 

pat soeraf izin dari pembesar mili 

ter atau L.B.D, jang bersangkoe 

tan, waktoe ada tanda alarm (moe 

soeh ada dioedara) diperkenankan 

ta? oesah di padamkan. 

Artikel 5 mengatakan, bahwa ke 

adaan istimewa, pembesar militair 

da pendapat masing2, diperkenan 
kan menjimpan sedikit atau sama 
sekali dari pada verordening terse 

boet. 
Orang akan mengarti, bahwa dji 

ka ada tanda moesoeh dicedara 

nja berarti, bahwa peperangan 

waktoe jitoe djoega telah berhenti. 
Soedah tentoe selamanja ada djoe 

dengan mobilnja dengan tjepat. 

Biasania orang2 ini hanja pembe 

sar militair atau LBD, jang dalam 

keadaan bahaja oedara tentoenja 

haroes bekerdja teroes, menge 4 
kan pekerdjaan jang tidak, d 

dilakoekan didalam kanto 
lahan dalam keadaan jang loear | 
biasa ada kalanja sesoeatoe kolon 
ne militair waktoe ada moesoeh di 
cedara mendjalankan mobilnja de 

  

N      insan tienat me'aloei kota aa 3 

He BN Sain 
    

penerangan lampoe moeka seteratig ' 

  

dari loear negeri” ' 

atau LBD, hal ini tergantoeng pa / 

(alarm) berboenji dan segala laloe 
lintas diperhentikan, itoe boekan 

ga orang2 jang haroes kerdja te 

roes dan haroes berdjalan teroes ' 
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di pematang tepi djalan atau Gjika 

tidak dapat berbosat demikian, "ha “ 

teroes djalan dgn. penerangannja 
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LEMBARAN PERTAMA PAG. III. 
  

EDJAK kemarin sampai hari 
5 ini, baik diroemah, maoepoen 
dikantor, banjak orang , datang   

"membawa keloeh-kesah, - bahwa 

mereka itoe sekarang dalam ke- 
Soekaran berbelandja. 'Teroetama 
sekali orang-orang - ketjil, orang 
“kampoeng, - 
| Kesoekaran ini, boekanlah di- 

“sebabkan. oleh soekar mentjari 

. seang, boekan poela kekoerangan 
'makanan, tetapi mereka menderi- 

| ta kesoekaran ,,/0eroesan oeang”. 
“Jang satoe mentjeriterakan, 
bahwa ia hendak membeli beras 

| setengah roepiah. Tetapi ketika 
#endak dibajar dengan ,,ocang- 
- kertas” seharga satoe-roepiah, ter 
| paksa ia tidak djadi membeli be-. 
“ras itoe, karena kata jang mem- 

tidak ada 

Apa lagi oeang kertas jang le- 

" shih besar, 
" “Dan “apa lagi jang hanja ber- 

“belandja seketip - doea me 
. makai oeang kertas seharga seroe 
“-piah itoe. , 

Soedah tentoe perkara ini soe- 
| kar diselidiki, misalnja jang ber- 
sangkoetan dibawa ketempat ber- 
belandja itoe, karena boekti-boek - 

“tinja tidak ada, lagi poela jang ke- 

- banjakan berbelandja seorang diri 

seorang diri, tiada bersaksi. 
Soal oeang ini ternjata tidak 

menjoekarkan kepada orang jang 

'nampak sebagai orang jang dipan- 

dang mengerti, Artinja pendjoeal- 
pendjoeal itoe melihat orangnja. 

Kalau pada sangkanja jang ber- 

belandja itoe orang biasa sadja, 

 Jaloe dikatakan......... tidak ada 

kembalinja, sampai latji oeang di- 

boekanja sebagai boekti, 

Tetapi kalau jang datang ber- 

belandja itoe orang jang disangka 

. rang mengerti, berpakaian agak 

| baik, tidaklah berbelandja dengan 

| oeang kertas itoe disoekarkan. 

: Sa maka terang bah- 

s .penjakit”ini boeat sekarang 

« Bsclumo kepada orang-orang 

| jang ketjil-ketjil, jang gadjihnja 
tidak besar, lebih-lebih jang ga- 

— @jih mi 

“Ada jang hendak membeli beras 

—.sebatok doea, saya tidak djadi. 

Inilah semocanja hal2 jang di 

| perkenankan menjimpang dari ci 

kel 5. 

2 Dan hal ini selandjoetnja 'boe- 

  

   

   

  

'“kan berarti, bahwa mereka jang 

| berpakaian uniform, oempamanja 

- ada tempat orang landstormers ber 

“kendaraan opelette, laloe berkata 

pada seorang inspecteur LBD de 

— mikian: Kita semoea orang mili- 

“ tair dan kita hendak berdjalan te 

roes”, Hal demikian tidak t- 

2 onasikat lampoe penerangan, ha 
nja berlakoe boeat mereka jang 

| soenggoeh2. mendapat koeasa dari 

Ea | pembesar terseboet diatas, dan se 

5 — landjoemnja, idzin terseboet haroes 

— diberikan dengan soerat. Soerat id 

3 Ke zin ini haroeg ditoendjoekkan djika 

  

.-Simjnta. 2 

Moedah-moedahan dengan pen 

| djelasan jang pendek ini maksoed 
verordening 103 tadi 

— mendjadi terang. 

akan lebih. 

  

  

LEKASLAH RAPPOKRT 
Es POLISI, 

Kalau tahoeba 
lon-balon 

.. Porkerol Djenderal me- 
minta kepada orang banjak 

II soepaja dengan soenggoeh- 
soenggoeh memperhatikan 
tanda-tanda dengan sinar 

. dan sinar jang tidak seperti 
biasa, misalnja sinar-sinar 
jang seperti ballon kelihatan 

 nja, Sinar-sinar jang demi- 
'kian itoe, kalau kelihatan 
-hendaklah diberi tahoekan 
dengan segera kepada kan 
tor polisi, - 

ak 'Tentoe sadja perloe sinar 
. I-itoe lebih dahoeloe diamat- 

amati dengan baik serta de- 
ngan tenang sampai ada ke- 
jakinan, bahwa kita tidak 
salah lagi. Djadi perhatikan 
lah dengan soenggoeh-soeng 
goeh, tapi djanganlah ter- 

# boeroe-boeroe atau tergesa- 
. gesa, memberi tahoekannja 
kepada poelisi soepaja poe- 

  
“ada perloenja. Te- 

ntoek memberi tahoe- 
Lada poelisi itoe dja- 
poela takoet-takoet, 

  

— Soal oeang. 2 . 

  

Melihat segala ini, dan memper 
hatikan kepada keloeh-kesah ini, 
maka sangat patoetlah kalau pe- 
hak Departement Economische 
Zaken segera mengeloearkan ma' 
loemat dengan meminta peranta- 
raan Legercommandant, bahwa 
ocang kertas masih tetap lakoe, 
sebab orang-orang kampoeng se- 
telah mengalami jang demikian 
itoe laloe ada mempoenjai perasa- 

.an, bahwa oeang kertas koerang 

“lakoe, 
Maka oleh karena ,,penjakit” ini 

tentoenja teroetama dan pertama 
sekali memoekoel kepada orang- 
orang ketjil, perloelah kiranja, 
kalau jang berwadjib segera men- 
djalankan tindakan. 

. Pengaroehnja amat boeroek boe 
at pendoedoek. Kalau seorang sa- 

“dja mengalami demikian, “dan 
.mentjeriterakan kepada kawan- 
kawan didekatnja, tidak moesta- 
hil, kalau laloe menimboelkan ke- 
bingoengan, lebih-lebih jang me- 
nerima gadjih beroepa oeang ker- 

tas. 

Kepada poeblik poen perloe di- 
sini diperingatkan, bahwa oeang 

| kertas masih tetap lakoe. Kalau 
berbelandja hendaknja djangan se 
orang (sendirian), bawalah kawan 
boeat saksi, Sebab kalau sendiri- 
sendiri laloe membawa keloeh ke- 
sah atau pengadoean, nistjaja soe- 
kar diselidiki kebenarannja, soe- 
kar diketahoei benar atau tidak- 

nja. 5 Tah 

Meskipoen demikian tetap kita 
hadapkan permohonan kepada 
jang berwadiib, soepaja setjepat- 
tjepatnja, ini hari atau selaat-se- 
laatnja besok ada penerangan, 
baik dengan  perantaraan pers 
macepoen dengan perantaraan ra- 
dio tentang ini, soepaja dengan 
segera dapat ditindas perasaan 
jang boskan-boekan, apa lagi taf- 
sir-tafsir atau kesimpoelan jang 
bisa ditarik karena kedjadian-ke- 
djadian itoe. 
Pendoedoek tidak perloe tjemas 

akan soal itoe, dan kita jakin tin- 
dakan jang berwadjib akan segera   didjalankan, 

8 Ig Ea A, Tj. 

BATU VaNA 
ANPIKA. 
  

HILANGKAN LARANGAN rr 
— NGIRIMAN TENTARA KE 
2 LOEAR NEGERI. 
Pera naat on, 13 Dee. 

(Reuter): : 

Roosevelt .menanda tangani 
wet jang meniadakan: pembatasan 
oentoek memakai angkatan perang 
diloear negeri. Selama ada perang, 
tentara, marine dan pegawai pen- 
djagaan pantaj tetap dalam dines. 

VENUZUELA. 
Memindjamkan . pelaboehan 

nja, 
Washington, 13 Dec. 

(Reuter): 
Ambassade Venuzuela mengoe 

moemkan, bahwa pemerintah Venu 

zuela memboeka pintoe pelaboehan 
nja goena kapal2 Amerika Serikat 
atau negeri lain2 jang bermoesoe 
han dengan ,,As”. 
Maka kini wet kenetralan jang 

hanja membolehkan kapal2 negeri 
jang sedang berperang hanja se- 
bentar sadja singgah disitoe ditiz 
dakan, Pemerintah kini mela 
rang pengiriman benda ke negeri? 
“As” dan memboekakan saldi rak 

. jat ,,As8”. 

LITWINOFF: ,DJEPANG ADA. 
LAH MOESOEH KITA”. 

Washington, 13 Dec. 
(Reuter) : 
Dengan menjeboet negeri Dje- 

pang jang memboeta toeli itoe ter 
ma, Litwinitoff dalam pers 
'konperensi mengatakan, bahwa ter 
tjapai atau akan tertjapai persetoe 
djoean seloeroehnja antara bebe 
rapa negeri jang kini sedang mene 
'roeskan perlawanan terhadap ag 

ressie ,,As8”, 

WILHELMINA — ROOSEVELT. 
Bertoekar amanat. 

Londen, 13 Dec. (Reuter): 
Dasarnja amanat jang saling d' 

kirim antara Serj Ratoe dan Presi 
dent Roosevelt, ialah kepertjajaan 
kepada kemenangan. 

Wilhelmina menerangkan: 
»Demi kini terdjadi peperangan 

sebagai akibat darj serangan Djc 
pang jang memboeta toelj itoe ter     hadap U.S.A., maka boeat saja ad: 
lah menjenangkan, bahwa tentara 

KEMENANGAN BESAR TEN- 
TARA MERAH, 

400 kota dan doesoen di- 
rampas kembali, 

Kuibyshev, 13 Dec, (Uni 
ted Press): 

Dienst pers Roesia mengabar- 
kam, baawa difront Moskou oifen- 
slef Djerman roboh seloeroehnja. 
Dpiterangkan, bahwa sebagian be- 
sar dari 52 davisie pilihan Vjerman 
dikalankan, sedang 400 boeah ko- 
ta dan doesoen dirampas kembali. 

Uriensief koesia jang dilakoe- 
kan pada 6 Dec., kini dilakoekan 
dengan sepenceh-penoeh tenaga, 
dan oleh karenanja iboe kota Roe- 
sa tertolong, Serdadoe-serdadoe 
Merah mengedjar-ngedjar moe- 
soeh kesegala djoeroesan, 

& 

Soeatoe makloemat, jang dike- 
loearkan tengah malam mengata- 

kan: 
Dalam beberapa sektor difront 

barat dan barat daja pasoekan- 
pasoekan Sovjet meneroesskan ge- 

rak madjoenja. Barisan-barisar 
Roesia mendoedoeki Livnyi dan 

Yefremov. 
Lebih landjoet Reuter menga- 

watkan dari Moskou: Menoeroet 

seorang koresponden dari ,,Prav- 

da”, dalam daerah Yelets kl. 406 

km disebelah dari Moskou, serda-. 
doe-serdadoe Djerman teroesir 

dari lebih 400 boeah kota dan doe- 

soen, Selain itoe sesoedah serda- 

kembali Yetremov dan Livny, me- 

reka meneroeskan kegiatan mere- 

ka ,,mengedjar dan membinasa- 

kan” pasoekan-pasoekan Nazi. 

Kota terseboet, jang tentang 

dirampasnja kembali telah diberi- 

kan tahoe kelemarin malam de- 

ngan opisil, masing-masing terle- 

tak 70 km disebelah barat laoet 

dan kl, 50 km disebelah barat da- 

ja dari Yelets. 

Djerman memberikan perlawanan 

jang koeat, akan tetapi oleh se- 

rangan jang dilakoekan oleh fihak 

Sovjet, moesoeh terpaksa menarik 

“Tatkala pada hari Djoem'at ser- 
dadoe-serdadoe  Djerman mengo- 

songkan 2 boeah doesoen besar,, 

'satoe barisan cavalerie Sovjet 

membinasakan lebih dari 2 batal- 

jon infanterie, meroesak poekak 

soeatoe barisan jang terdiri atas 

200 bocah mobil pengangkoet dan 

25 boeah mobil dan disamping itoe 

dokoemen-dokoemen jang amat 

penting dirampas. Tatkala terbit 

perkelahian-perkelahian jang Ze- 

bat didalam seboeah doesoen lain- 

boeah mobil pengangkoet djatoeh 

dalam tangan fihak Roesia. 

, MESIN PERANG DJERMAN 

MOELAI GOJANG”. : 

Londen, 14 Dec, (Reuter): 

»Perlahan-perlahan akan tetapi 

pasti mesin perang Djerman moe- 

lai bergojang”, demikianlah radio 

Moskou pada tg. 3 Dec. menjiar- 

kan, Fihak Nazi mengatakan, bah 

wa moendoernja. itoe memoeroet 

perhitoengan ,,strategie”, akan te 
  

Belanda dengan ongkatan laocet ser 

ta oedaranja akan berkelai sebagai 

saudara »Sesendjata” (wapenbroe 

ler) dan oentoek kepenaingan pe 

rangnja bersama dengan tentara, 

angkatan laocet serta oedara dari 

U.S.A. 

pada pemerintahan toean serta rak 

at toean dim pertjobaan jang dia 

'ami bersama waktoe ini, Dengan 

sertolongan 'Toehan, kita akan 
mentjapai kemenangan”, 

Roosevelt mendjawab: 

»Terima kasih saja atas amanat 

soenjai kawan, jaitoe rakjat toean, 

disamping kita. Kekoeatan kearah 

pedang kita jang dengan pertolo- 
ngan Toehan tidak akan terelak 

»leh moesoeh. ii 
- 

  

TOERKI ! 
Washington, 14 Dec. 

(Reuter): 
Pemerintah Toerkj memiberikan | 

tahoe kepada pemerintah U.S.A., | 
sahwa dalam conflict -barog: ,,iang | 

varoe sahadja petjah ini” negeri 

'Toerki tetap tinggal netral. 
Pemberian tahoean itoe dissampaij 

kan oleh ambassadeur Toerki, Er-   AT sega Apa tO ANN apa ut 

  

Aeasda Y aa sn 

doe-serdadoe Roesia merampas. 

Meskipoen fihak . 

nja, 14 poetjoek meriam dan 30   
Pikiran kita adalah pada toean, : 

toean. Memang mempoeaskan hati, | 

bahwa demi sekarang rakjat Ame | 

ika menghadapi pertjobaan mem | 

jang dengan gagah perani berdiri : 

kemerdekaan, ialah soedah tentoe |   
  

  

Mesin peperangan Nazi 
. moelai goentjang. 

Barisannjo teroes moendoer kalang 
kaboet,. 

  

tapi oentoek ,,strategie”nja moe- 
soeh telah berkorban banjak se 
kali. Barisannja belakang semata- 
-mata telah dibinasakan sama se- 

kali, Disamping itoe ig terpaksa 
meninggalkan perbekalan-perbeka 
lannja, 

Sementara itoe RAF di Timoer 
Tengah bertindak actief sekali 
dan pekerdjaan-pekerdjaannja di- 
atas Joenani, Lybia, poelau Sici- 

lia dan Itali selatan penceh hatsil. 

30 DOESOEN DISAPOE BERSIH. 
6000 serdadoe Djerman te- 

lah mati, 
Moskou, 13 Dec. (Reuter): 
Menoeroet seorang koresponden 

dari ,,Pravda”, pada tg. 11 Dec. 

difront barat daja moesoeh disa- 
poe bersih oleh pasoekan-pasoe- 
kan Roesia dari 30 bocah doesoen. 
Moesoeh jang menarik diri dari 
Klets, teroes dikedjar-kedjar oleh 
serdadoe- serdadoe Soviet, 

Serdadoe-serdadoe Nazi dioen- 
doerkan dari Volkhov. 

Dalam 6 hoelan offensief Djer- 
man jang ditoedjoekan terhadap 
Leningrad dengan sia-sia sadja, 
telah meminta 6000 djiwa serda- 
doe-serdadoenja. » Dalam sektor 

Kalinin dalam 2 hari jang terachir 
pasoekan-pasoekan Roesia mene- 
roeskan perdjoeangannja jang boe 
kan main seroenja, dan dengan 

tetap serdadoe2. moesoeh  terde 
sak, Kegiatan perdjoeangan se- 

mangkin besar dan dalam 4 hari 
jang terachir serdadoe-serdadoe 
Nazi teroesir dari 8 boeah doe- 

soen. 

3 STATION DIDOEDOEKI TEN- 
TARA MERAH. 
Kemenangan Sovjet di 
Lacet Hitam, 

Dalam soeatoe makloemat Sov- 

jet jang dikeloearkan tengah ma- 
lam, diseboetkan, bahwa dalam 
beberapa sektor difront barat dan 
barat daja serdadoe-serdadoe Roe 

sia dengan hebat berkelahi de- 
ngan moesoeh dan fihak Roesia 
teroes bergerak madjoe. Tentara 
Merah mendoedoeki station-stati- 
on. dari Uzlovaia, disebelah.teng- 
gara dari Tula Verkjovo, disebe- 
lah barat laoet dari Livny dan 
.Dubna jang terletak disebelah ba- 
rat Tula, 
Makloemat itoe menjamboeng: 

Pada tg. 13 Dec, 15 boeah pesawat 
Djerman dibinasakan, sedang kita 
kehilangan 4 boeah. Pada tg. 14 
Dec. daiam perkelahian-perkela- 
hian dioedara 5 boeah pesawat 

Nazi dihantjoerkan. 

Di 'Laoet Hitam kapal2 kita 

menenggelamkan seboeah kapal 
transport moesoeh jang 25.000 ton 

besarnja. 

KEGIATAN-KEGIATAN PESA- 

WAT INGGERIS. 

Londen, 13 Dec, (Reuter): 

Makloemat- ministerie: Sepan- 
djang malam pelaboehan-pelaboe- 

han Brest dan Duinkerken dise- 

rang oleh pesawat-pesawat bom- 

ber. Inggeris, Pesawat-pesawat 
dari komando pantai menjerang 
seboeah paberik penjaringan mi- 
njak ,,Donges” jang terletak di- 
dekat St, Nazaire. Mereka menim- 

boelkan kebakaran-kebakaran be- 
sar pada tempat-tempat minjak. 
Didekat 'Texel seboeah pesawat 
Hudson menjerang seboeah kapal 
perbekalan besar, dan setelah pe- 
sawat 'itoe meninggalkan kapal 
tadi nampak koekoes berkeloen- 
keloen. 
Lapangan-lapangan . terbang 

moesoeh di Perantjis dan Neder- 
land diserang oleh pesawat pem- 
boeroe, jaitoe tatkala mereka te- 
ngah melakoekan patroli, Seboeah 
pesawat dari komando telah hi- 
lang tatkala ia melakoekan kewa- 

djibannja. 

PENDOEDOEK JAHOEDI Di 
PERANTIIS JANG DIDOE- 

4 DOEKI. 
: Didenda 1 milliard francs. 

Londen, 13 Dec, (Reuter): 

' Dari Vichy dikabarkan: Setelah 
berdjadi penjerangan-penjerangan 
terhadap pasoekan-pasoekan Djer 

man jang mendoedoeki, 100 orang 

Jahoedi, Anarchist dan Komoenis 

akan ditembak mati. Selain itoe 

kepada pendoedoek . Jahoedi jang 

dibagian Perantjis jang didoedoe- 
ki, akan didjatoehi denda sebesar 
1 milliard franes. 

Lebih landjoet pada tg. 14 Dec. 

dikabarkan: 
Pemerintah di Vichy memberi- 

kan tahoe kepada pembesar-pem- 

besar Dierman, ,,bahwa segenap 

orang Perantjis amat chawatir 

hatinja wmengenangkan peninda- 
san jang amat kedjam, berkat 
darintah jang baroe-baroe ini di- 
adakan oleh fihak Djerman oen- 
toek melakoekan pembalasan”, 

TINDAKAN-TINDAKAN 

VICHY, 
Melindoengi kapal-kapalnja 
dagang di Laocet Tengah, 

Bern, 14 Dec, (Reuter): 
Menoeroet s.k. ,,Tribune De Ge- 

neve” soerat-soerat kabar di Pa- 
ris mewartakan, bahwa setelah 
ada doegaan-doegaan tentang di- 
tenggelamkannja kapal api kepoe- 
njaan Vichy 
seboeah kapal selam Inggeris, ma. 

ka pemerintah Vichy bomber me- 
ngambil tindakan-tindakan goena 
mendjaga, soepaja kedjadian se- 
matjam itoe tidak teroelang lagi, 

Soedah selajaknjalah,bahwa tin 

dakan-tindakan itoe ialah, bahwa 
»kapal-kapal dagang Perantjis 
jang berlajar di Laoet Tengah 

akan diperlindoengi oleh armada 
Perantjis.” 

SEYSS INGUART — HITLER- 
ANTON MUSSERT, 
Pemerintah N.S.B, di Ne- 

derland? 
Londen, 13 Dec. (Anip 

Aneta): 

Menoeroet DNB pada tg. Il 
Dec, Anton Mussert menghadliri 
sidang Rijksdag, dan keesokan 
harinja dengan Seyss Inguart ia 
diterima oleh Hitler, 

Lebih landjoet pada tg. 14 Dec. 

dikabarkan: Kg 

Menoeroet sadin Inem Anton 
Mussert, Seyss Inguart dan Von 
Schmidt . (komisaris dari Seyss 
Inguart dalam oeroesan dienst- 

iLenst special) kemarin telah di 
terima oleh Hitler, Anip memperi- 
ngatkan, bahwa hal itoe boleh 
djadi berhoeboeng dengam hari 

tahoen ke 10 dari partij NSB jang 
djatoeh pada tg. 14 December, 
Moengkinlah, bahwa pertemoean 
dari ketiga orang itoe akan mem- 
bawa akibat-akibat jang tiba-tiba, 
Diperingatkan djoega, bahwa da- 

lam pertemoean jang dilangsoeng 

kan di Utrecht, Schmidt menge- 

moekakan soal 'soepaja di Neder- 

land didirikan pemerintahan NSB. 
  

Paiaea aa 

DJALAN GAROET-PAMEUNG- 
PEUK TERGANGGOE. 

Ka re na tanah 

goegoer. 

Aneta mengabarkan, bahwa ka- 

rena ada tanah goegoer dekat goe- 

noeng Badedja (km 103), maka 

perhoeboengan  Garoet-Pameung- 

peuk kira2 terganggoe lima hari la 

manja. 

MENGHINA SERI RATOE. 

Aneta mengabarkan dari Soera 

baja bahwa temporaire krijgsraad 

telah memeriksa 2 perkara peng 

hinaan terhadap diri serj Ratoe. 

Jang pertama jalah seorang pen- 

djoeal dalam peroesahaan radio, se 

dang jang kedoea ialah seorang col 

porteur bangsa Indonesia, pada sk. 

bahasa Melajoe. 
Terhadap kedoea2nja itoe dimin 

takan hoekoeman-9 boelan, 

Poetoesannja nanti tiga minggoe 

lagi. 

TERLANGGAR KERETA API. 
Pada hari Raboe jang beloem 

lama berselang didesa Bener o.d. 

Wiradesa didekat djembatan Pen- 
tjongan telah kedjadian ketjela- 
kaan jang ngeri, Seorang perem- 
poean oemoernja I.k. 20 tahoen 
berdjalan diatas railbaan melaloei 

ke arah barat. Nasib soedah men- 
dekatinja, Oleh orang nama Ras- 

di jang kebetoelan ada didekat 
tempat 'itoe telah diberi tahoe, 

djanganlah berdjalan diatas rail- 

baan, tetapi perempoean itoe tidak 

mengambil poesing. Maka setelah 

sampai disebelah barat djembatan 
kira-kira 20 meter datanglah snel 

trein dari Cheribon ke djoeroesan 

Semarang dan orang terseboet ter 

langgar hingga kepalanja petjah 

dan melajanglah djiwanja seketika 

itoe djoega, Spoor berhenti dan 

majit itoe diangkoetnja ke Peka- 

longan, goena dilandjoetkan ke- 

roemah sakit, 

Sampai pekabaran ini ditoelis, 
siapa nama dan mana desanja 
orang perempoean jang malang 
itoe beloem diketahoei, 

Politie sedang hiboek mewarta- 
kan siapakah sanak familienja 
itoe.   

Saint Denis” oleh 

  

  

  
djembatan terseboet dari timoer 

  

KETJELAKAAN JANG NGERI 
Di Batang dalam kotanja ke- 

marin tg. 10 ini boelan djam & 
sore soedah terdjadi ketjelakaan 
jang ngeri, hingga djiwanja se- 
orang anak perempocan oemoer 6 
tahoen melajang pada sa'at itoe 
djoega. 

Seboeah personen auto G. 164. 
datang dari djoeroesan Semarang 

ke arah Pekalongan telah menoe- 
broek ayak terseboet diatas, koe- 
tika anak itoe  sekoenjoeng koe 
njoeng menjebrangi djalan. Sopir 
mengerdjakan rem autonja de- 
ngan sekoeatnja dan tidak bebe- 

rapa meter lagi. berhentilah motor 

itoe, tetapi bahaja- tidak djoega 

dapat dihindarkan. Anak jang 

malang itoe masih djoega ketoe- 

broek bersama berhentinja auto, 

djadi ' beloem sampai  tergilas, 

Terkira djatoehnja tengkoerap, 

menilik tatoenja sebagian besar di 

moekanja, dan matinja boleh djadi 

disebabkan hersenschudding. De- 

ngan kendaraan itoe djoega ma- 

jatnja itoe anak diangkoet ke roe- 

mah sakit Pekalongan. (Md. S.S.) 

  

Kaber Tontonan 
AIHAMBRA — SAWAH BESAR 

»Boedjoekan Iblis” 

BRIALTO — 

»Kartinah” 

THALIA — MANGGA BESAR. 

San Niang Chia Tze” 
PR. PARK PRINSENLAAN. 

',Gadis Lepra” 
CINEMA GRION — 

.Air Mata Iboe” 

“le Chan's Manga Cruise' 

SENER. 

SLODOK. 

Kn ARE Ha 2 

WartaRedaksi:-: 
KEEREOR ISBN SNN RESEARE AA — CI 

Toean A. Gani, Poerwokerto — 
Gambar tidak bisa dimoeat. Demi 
kian poela berita tentang orang 

jang mengamoek karena ,,lebih ba 
ik masoek boei dari pada........ 

Harap soepaja dimakloemi hen 

daknja. 
0 ea en 
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KABAR PENTING. 
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Para langganan dari Pe- 
mandanga4 dan Pemba- 
ngoen, jang merasa mempoe. 
nj toenggakan 

pembajaran, diminta oen- 
toek meloenasi dalam ini 

boelan djoeza toenggakan 
tadi. Djika sampai pada tang 
gal 30 ini boelan, administra- 
si beloem sadja menerima. 
nja, kita terpaksa menghen- 
tikan pengiriman. Pemanda 
ngan-Pembangceen moelai 
tanggal 2 Djanoeari 1942. 

Meskipoen pengiriman soe.- 

dah dihentikan, tetapi itoe 

boekan berarti, bahwa pena- 
gihan toenggakan tadi tidak 
akan diteroeskan, 

Langkah ini kita ambil 

berhoeboeng dengan kea- 
daan, dimana soesah sekali 

kita mendapat bahan-bahan 
pertjetakan, 

MPN 
A0
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Adminisirasi. 

  

  

  

  

REMINGTON PORTABLE 
adalah mesin toelis jang pa- 
ling sederhana jang dibikin 
oleh paberik? REMINGTON 

dan oleh karena itoelah ma- 
ka ia sangat rendah harga- 
nja sehingga tiap? orang bi- 
sa mempoenjai mesin seroe- 
pa ini. 

Meskipoen demikian ta' 

oceroeng kwaliteitnja. sama 

dengan lain? mesin boeatan 

paberik jang termagjhoer 

ini djoega. 2 

— RUYsS 
HANDELSVEREENIGING 

v, LN.V, 

Batavia-0. — Noordwijk 84.       
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“17119a1, 
1 18-12-1941. 
19-12-1941. 
20-12-1941. 
22-12-1941. 
23-12-1941. 

    

    

2 27-12-1941. 

29-12-1941. 

      

  

    

  

   

  

  
  
  

  

Tentoe memoeaskan! 

aa 0 DaIRa TORAN POENJA 

20 DRUKWERKEN 
DITJITAK PADA: 

HANDELS- DRUKKERIJ una 

: PEMANDANGAN E 
: ) - SENEN 107 — Telf. 1810 — BATAVIA-O £ Bp   
  

      

      
   

    

    

     

  

    
    

   
   

    
   

  

   
     

        

     
   

  

   
   
    

    

     

     

     

  

    

   

     

    

       

    

  

£ BATJALAH| 
| SABEN HARI: (DAGBLAD An at 
  

  

Ban “DAN NAP- TIAP HARI i ptoe 
Na WSEKELAD BERGAMBAR 

& - Ta Doea - doeanja di bawah pimpinan Hoofredaoteur 

: Mp. SOENARJO 
Bahasa Djawa kromo hoeroef latin 

| Yiap-tiap hari Rebo dan Septoe dengan lampiran extra 2 
— BAHASA INDONESIA. 

Be HARGA LENGGANAN BOELANAN 
Nan —- Dagblad ",SEDYA-TAMA" Sadja f 1,25 | 
bobo Weekblad , MERAPI" Sadja o30 1 

It Kombinasi »Sedya - Tama” - "Merapi". 

Ta f150 
PEN E RBIT: : 
N. V. ELECTR. DRUKKERI) EN Uitcevers mu. | 

MARDI- MOELJO" N 

— DJOKJAKARTA Gondomanan 3 TELF. No. 604 

    

  

  

    

   
       

  

    

   

    
    

   

    

   
    

     
    

Tmakua BIOSCOOP 
MANGGA BESAR — BATAVIA 

    

“Ibi malem dan malem brikoetnja dilangsoengken 
| pertoendjoekan dari New Universal poenja Super 
2 2 Serial jang maha heibat dan loear biasa: 

3 Flash Gordon Conguers The Universe 
2 “. (Bagian kesatoe) 

— Banjak pemandangan? jang heran-beran! 
(Anak? boleh nonton. 

| 2 Kendsti dalem gelap podita Thalia kebandjiran - 
Ta . PENONTON dalem doea malem £atoe boekti jang 

. penonton dalem hati tentrem, 
..HAREE PERHATIKEN: 

: — “Berhoeboeng dengen keadaan sekarang djamnja 
boeat maen dirobah seperti terseboet ini: 

We. Voorstelling djam 5 sore. 
7 2 Veorstelling djam 7 sore. 

Sedikit Th lagi: Ken 

Samboengan | i 
FLASH GORDON CONGVEBS THE UNIVERSE 

. Bagian Kadoea Tamat. 
on ANAK-ANAK boleh nonton 

. Lebin Rame, Seroe, Heibat dan Loear biasa dari 
: bagian ka 1. 

  

   

  

  24-12-1941. | 

BEDA, | 

  

   
         

   

    
an lebih lama mem- 

beri tjahja, dapat di-W TAN 
pertjaja selaloe dan xx 

bemat Eveready hi- 

  

. COIFFEUR RAMONA. 
| Sawah Besar no, 12 Bat.-C. jg. 

| bekerdja 6 orang soedah terke- 
'nal. Tarief “haarknippen f 0.20. 

“| Tiap2 goenting terima satoe cou- 
| pon. 

   Boleh tjoba. 

    

  

   

  

Guarantie 3 bl., potongan menoe- 

roet aliran zaman, ta' poeas wang 

kembali, bikinlah pertjobaan, di: 

a Toean terdjamin 

       

  

    
   
   

  

Atelier, 

doep lebih lama. Batavia-O. 

'Ipalaan bikin gedoeng di Buiten- 
| |z0org, disoekai, jang soedah berpe 
| Ingalaman.tentang itoe pekerdjaan. 

— Boleh dateng sendiri pada Direct, 
Bet: atuu pake soerat no, r8596 
atau pada Sempoerweg 15 A. Btz. 

  

: PASANGLAH! 

Advertentie Toean di Dagblad 

»Pemandangan”, tentoe mengoen- 

TE | toengkan. 
TRADE-MARK     

ra 

  

  
  

« 

  

  

PEMBERIAN TAHOE 
  

  

Daffodil Cream 100 pot dari 

Chua Lim & Co. oentoek per- 

tjobaan boeat Abonne's Pe-. 

  

mandangaa soedah dibagi abis. 

Langganan-langganan dari Pemandangan jang mengi- 
.rimkan strook pada kantoor Pemandangan, saban orang 
bisa dapet satoe pot Daffodil Cream boeat tjoba pake, 
soepaja bisa menjaksikan itoe Cream, betoel baik atau 

tidaknja. 
Akan tetapi tidak dikira, dalam 7 hari lamanja, itoe 100 

pot Cream telah diminta oleh langganan-langganan men- 
djadi abis, hingga sekarang tida ada restant lagi di kan- 
toor kita, serta ee jang kirim strook telatan, tida bisa 
Japet kebagian. 

Dari itoe sebab, kita perloe kabarkan pada langganan- 
langganan soepaja mendjadi taoe dan minta maafkan, 

Boeat menjenangkan Abonne's Pemandangan, jang soe. 

dah dateng soerat, tapi beloem bis4 dapet itoe Daffodil 
Cream kita akan minta pada toko CHUN LIM & Co.,-80e- 

ska toeloeng bagi pot jang ketjil pada orang jang 'telah 
“kirim strook itoe, sebeloemnja ddo, 6 December 1941, 

Djikaloe liwat dari ddo. 6 December 1941, tida berlakoe. 
Harep semoea langganan-langganan PEMANDANGAN 

mendjadi taoe adanja. 

ADMINISTRATIE PEMANDANGAN 

Siah : “ BATAVIA-CENTRUM. 

- 

  

  

 Prinsen- Pa rk, Lae na 
 PEINS TEKATER: 

  
  

: “Ini malosi-dar brikoetnja dipertoendjoeken 

film Tiongkok 

moelai Ta 7 tjoema maen .antoe kali 

.Gadis Lepras 
Anak2 dibawah oemoer 17 taon .tida boleh nontan 

  

“Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 

  

“Directie Alhambra mempersembahkan satoe film 
keloearan Indonesia jang sanget populair dan di- 
Soekai oleh segala bangsa dg. kebagoesannja jaitoe : 

"»Boedjoekan Iblis” 
dengan R. MOECHTAR — DEWI RADIA. 

Anak anak boleh nonton. 

Bakal datang : 

THE WO MAN“ 
dengan NORMA SH&BARER - JOAN GRAWFORD 

dan ROSSALIN RUSSEL. 
: Boeat 17 th. Keatas. 

| Modern Kleermaker en Reparatie. 

Fr Pasar Boelan 3 Molenvliet- -Oost | 

"| DIMINTA: Satoe orang boeat nge- | 

  

  

  

    
   

  

        
     
   

      

  

   
    

        

       
          

        
       
       

  

   
   

  

   

   

              

  

    
    

        

    

      
     

Waktoe makan pagi, toean selamanja makan 
banjak, tetapi baroe poekoel10 sadja toean soedah 

Hp kepingin makan lagi. Ini berarti bihoea toean poe- 
nja makanan itoe tida mengenjangkan. Moelai besok 
makanlah GUAKER OATS di waktoe makan pagi, 
makanan jang ledzat-rasanja dan mengenjangkan. 

GUAKER OATS sangat banjak mengandoeng 
poetih teloer jang memperkoeat toean poenja oerat' 
Sen —a besi dan phosphorus.oentoek memperkoeat 

ara 
Lain dari pada itoe GUAKER OATS sangat 

banjak mengandoeng Thiamine (vitamine B,), dzat 
moelia dari makanan jang sehat. 

GUAKER OATS, makanan 
jang memperkoeat toeboeh, tida 
membikin badan gemoek, tetapi 
membikin koeat dan tida bisa 
lelah. 

, Belilah sekarang diobok 
| satoe kaleng GUAKER OATS 

sama toean peenja langganan. 

    
  

Awas barang tiroean, 
perhatikan garmbar orang 

di kaleng Guaker : 

            

A@JICK COOKING 

  

OUAKER OATS 

  
    

MATANG DIDALAM 2/, MENIET 

  

ha 

  

| RIALTO BIOSCOOP 
DASAR SENEN BATAVIA-C 
  

. Ini malem dan malem berikoetnja : 

sKARTINAH" 
dengan ASTAMAN — RATNA ASMARA. 

Film jang tjotjok dengan keadaan djaman. 

Pasti memoeaskan! 

Anak-anak boleh nonton, 

  

  

  

ATTENTIE: Moelai ini malem ? pertoendjoekan. 
Ka I Djam 7,30. Ka If. Djam 9,30, 

CINEMA ORION Setara 
—. INI MALEM PENGABISAN. 

Speciaal Dubbel Attractie : 

Film dan Tooneel dalem satoe pertoendjoekan. 

AIR MATA IBOE: 
dan: 

. KRONTJONG PARADE" 
Anak-anak boleh nonton. 

  

Moelai 18 De c.'41 

Satoefilm Melajoe 

Super-productie 

dari 
DJEMAR" 

   

  

   

  

    dengen 

  

    

   
Mochtar — Dhalia 

Effendie - Kosasih 

Anak2 bole nonton 
   

  

   
    

Harga Tempat 

£ 0.15 — 0.20 — 

0.30 etc.     
   
   
ana aaaaaa maa 

OUEEN THEA TER #antokan 

15—16 Dec 1941. 
Ini Film jalah dari Sydney Telor satoe acteur 

jang tida asing lagi, dibantoe oleh: 

    

   

  

   
    

  

    
   

  

dan lain-lain dalem: 

(Pemboenoehan Ditengah-tengah Lacet) 
Li TAON KEATAS). 

MARJORIE WEAFER - LIONEL - SEN. YOUNG" 

"Charlie Chan's Murder Cruise" 1 
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LEMBARAN KEDOEA PAG. L 
  

AA Na 
2 “Pangan an Indonesia, Belanda, Ti- 

onghoa, Arab dll, sebagai korban 

2 | toek meubel. negeri kh yonpala 

ap Jebat Djikalau pe- 

- 1 Ea datang pada kota desa atau 
“| kampoeng toean, djanganlah toe- 

“semangat seisi negeri. 
L semangat 

| an takoet atau bingoeng: djangan 
: | sekali-sekali toean melarikan diri 

Apa bisa manoesia lar! dari nasib 
jang telah ditakdirkan Allah ta'- 
Ala?! A 

- Tinggallah Jana toean de- 
“ngan sabar, Pertjajalah: dimana 

nja bahwa negeri kita, jang 
| Hanna benar, akan 4 menda- 

ada bahaja terlaloe besar oentoek 
pendoedoek, pemerintah telah se- 

| dia oentoek memindahkan pendoe 
doek itoe ketempat lain. Djikalau 

| pemerintah beloem soeroeh pin- 
dah, tinggal diamlah toean, 
- Djikalau disoeroeh pindah (eva- 

'euatie),- “berdjalanlah toean de- 
ngan tertib dan teratoer, dengan 

| tepat tetapi djangan tergesa-gesa, 
djangan bingoeng djangan lari. 

angin atau omong kosong: ingat- 

“lah ia moesoeh terbesar sel 

ran, 
Ea Pertjaja Tega. pada seh 

itoe - mintalah keterangan . pada 

poenggawa pemerintah. Entengkar 

lah pekerdjaan pemerintah 
ngan  kepertjajaar “kesabaran 
dan kesetiaan toean. Oempama- 

| nja: pemerintah tanggoeng bah- 

wa tidak akan ada kekoerangan 
  
Ia tjoekoep, dan pemerintah 

soedah siap akan membagikannja. 

pa djikalau ada manoesia jang 
| tidak pertjaja pada atoeran peme- 

| rintah, lantas ia dengan daja- 

. Joepaja membeli banjak-banjak - 

i telah berkata maka 
| Ps perdjoangan sege- | 

anlah ketjil hati kita, dji- 
djalanan perang bermoe-' 
ja membawa keroegian 

hm Nana noontoe 
ad ban jang amat besar ba- 

janja. Tahosiah semoea penoem 
a, bahwa tidak besar peng 

nnja akan poelang dengan 

'opstr dan matros itoe! Madjoe 
an mendjalankan 
ja dengan gagah dan tenang | 
Banjak 2. ag una mat 

“toe, ska pe- 
“soeatoe 'keroegian tana 

ga Office SonANg 
No. 90 - BATAVIA STAD- Phc one Bt.1 1304. 

kewadji- | 

| makanan oentoek disimpan, bisa 

.| meroesak ia atoeran pemerintah. 

Kelakoean begini seperti mentjoe- 

ma Ikanannja saudara-saudara 

3£ endengar-pendengar. Oentoek 

berhasil kemenangan pemerintah 

'perloe mendapat Bana ngn aa semoea 

pendoedoek. 

Tentoe pemerintah akan minta 

korbannja tenaga dan harta ben- 

da toean. 

  
kan pekerdjaannja dimasjarakat. 

Tani perloe meneroeskan tetane- 

man dengan lebih radjin dan te- 

liti dari biasa. Toekang tjikar atau 

ngangkat barang, Dagangan poe- 

la perloe diteroeskan,  Roemah 

tangga haxues Parang meneroes di 

rawati. 

. Agama sekarang lebih dari da- 

'hoeloe perloe diadjarkan dan di- 

peringatkan. 

. Dan pertjajalah! Djikalau kita 

sekalian mendjalankan kewadji- 

ban kita,. besar maoepoen ketjil, 

| dengan: setija dan teliti dan de- 

ngan ketenangan dan ichlasnja 

| manoesia jang jakin, bahwa ia 

 berdjoeang dengan hati soetii, 

| semangat kita sekalian ini akan 

mendjadi socatoe kekoeatan jang 

n membawa kemenangan dan 

n mengangkat negeri kita dan 

lian pendoedoeknja pada soea 

23 jang amat tinggi dan   
21 ah 

  
  

Semarang Phone N: 

. Soerabaia Phone No. 956. N. : 

vatoe DN dan Kat tjitaka'an 
Laoet, Katjilakaan   

4 “ballen sisal, 

“| djoega tiwas djiwanja. | 

Kemoedian majatnja korban : 

! lebih djaoeh. 

jang kita mesti mengatoerkan oen 

  

"— bibit-bibit, maka oleh karena itoe 
(| tidak dibiarkan oleh Maskape, la- 

a | Ice diadakan afdeeling Rattenbe- 
“strijding dengan fosfornja jang be 

  

Pada hari Daan dalam 

j.l. 

an, sedang ia menjaksi 

' Soekamandi 

KOEBOERAN SOEDAH PE- 

( "@NOEH ' 
Melihat tanah koeboeran jang 

| terletak di Ep Pangasinan “desa 

sehingga 

perloe ditambah |: wakaf tanah, 

| oentoek memperloeas tempat koe- 

| boeran jang soedah penoeh itoe. 

Hal ini ada baiknja kalau desa 

Saman Loerah pereman. 

Kemampoehan oentoek membe 

' memang ada, karena kas desa Pa 

dah-.moedahan sadja hal ini men- 

djadi perhatian dan dorongan da- 

ri fihak jang berwadjib. 

AKAN DIBIARKAN BEGITOE 

SADJA ? ae 

trik jang terbesar dan ramai, di 

pasar tiap2 hari orang tidak ada 

sepinja. Demikian kendaraan2 se   Djangan pertjajalah pada kabar 

mom agpan aka hati dan pik et ' 

i . letak poela dipekarangan 
kotornja, sedang 

' sekarang moesim oedjan, lebih2 

jaan makanan dimana- 

grobag perloe meneroeskan me-- 

lain dari pada sado, taxi poen ada 

tobusdienst 

s Tap: hari. 

Menilik standplaats kendaraan 

jang dimoeka mesdjid, masih ter- 
pasar, 

— terlihat amat 

mendjadikan betjeknja, boekan 

1 sSadja menjebabkan tidak sedap di: 

| pandang mata, akan tetapi teroe. 

tama sekali mengganggoe keama- 

nan orang2 jang Dean naa 

Menilik lagi Pasar R. R. jang be 

gitoe besar dan ramai, tetapi sa- 

betjek, tetapi poen keadaan djong 

kok2 waroeng djaoeh menjedapkan 

penglihatan mata. , 

Kiranja keadaan hal ini semoga, 

tidak perloe dioelangi lagi oleh 

omelan2 orang, lain tidak mengha 

rap sadja kepada jang berhak me- 

ngoeroes, segala galanja itoe sigra 

diperbaiki semoestinja. 

  
Ganggoean hama 
tanaman, 

Poeloehan riboe petani (Con- 

! 

| : 
| KELOEHAN PETANI. 

| 
tractanten) 

' hama jang djahat. 

man dimoesim kemarau). 

tetapi hanja sedikit. sekali. 
tang mereka mendjadi 

jang diserang tikoes itoe. 

Sekarang soedah moelai 

jang ragoe2 mereka mengerdja- 

kan sawahrija, karena kalau ini 

tahoen ada bagoes, baroe mereka 
dapat membajar oetangnja, dan 
sisanja boeat bekal, akan tetapi 
kalau kembali 
rang tentoe mereka mengalami le- 

sibnja beloem ketentoean, ma/'loem 
mereka sekalian itoe boekan me- 

men tapi merdeka. 

TIKORS MASIH BERKE- 
LIARAN, 

Tikoes jang meroesak padie ga- 

| doe di ond, Soekanagara, beloem   | habis restannja, sekarang masih 

berkeliaran dimana sadja an 

1g bernama Sam | 

1 an Sisal dari perahoe 

toek ditaikan keatas Kapal, ma ' 
tiba2 soedah terbanting oleh ' 

sehingga itoe saat ' 

dah penoeh 

| segera membeli tanah didekatnja, | 

jaitoe tanah kepoenjaan nama j | 
“(aah dioesahakan seakal-akal me- 

manoekan-oedik ada besar. Moe- Tn 

Baltengokan adalah sebosah dis 

jang djalan tetap, 

jang boekan hanja sadja kotor dan 

: “Padie-onderneming 

Perloe sekali maka pendoedoek | Soekanegara P. & T. Landen, pada 

jang tidak dipanggil “pemerintah panenan tahoen j.l. menanggoeng 

oentoek pekerdjaan lain meneroes ' keroegian jang amat besar, dise- 

. babkan tanaman padinja diserang 
Pengharapan 

' mereka satoe-satoenja ja'lah bisa 

| tertolong oleh padie gadoe (tana- 

Pengharapan mereka jang sam- 

bil mengeloeh itoe, lebih tjelaka 
lagi, karena padie gadoe diserang 

oleh tikoes, sehingga tinggal djera 
minja sadja jang boleh dibawa 
mereka keroemahnja, walaupoen 
masih dapat diambil hasilnja, akan 

Hoe- 

dubbel, 

jaitoe ditambah bekas menggadoe 

toe- 

roen menjawah lagi, dengan hati 

gagal, soedah ba- 

bih-lebih kalangkaboet, karena na- 

Hi kerdja keras. 

|. Beratoes-ratoes boentoet tikoes 
(dikirim ke Tjompreng (Centraal 

| onderneming) oentoek rapport, 
| dan tikoes-stadi boekan semoea 

mati kena ratjoen, tapi banjak 
| pola jang mati dipoekoel. 

Pengoeroes-pengoeroes jang me 
wakili maskape roepanja seram 
djoega melihat tikoes masih be- 
gitoe . banjak. Apalagi Landbou- 
wers lebih-lebih merasa seram, 
karena ingat akan risico jang me- 

nekan bahoe dan poendak mereka, 
seakan-akan tikoes itoelah jang 

| menanggoeng penghidoepan mere- sai 

1 | tadi diangkoet ke Roemah sakit ka 

oentoek diperiksa | 5 Betapa kedjadiannja panen ta - 
(ini j.a.d., kita akan liha' 

ti 

! pas TANI OESAHA SENDIRI, 
Berhoehoeng dengan keboetoe- 

bapa-bapa tani di daerah 

Tjiasem, ja'lah tentang tanggoe- 

lan pangaliran . air, jang mereka 

asalnja sandarkan kepada jang 
| berwadjib, akan tetapi oleh kare- 

na hal ini beloem dapat dioeroes, 
maka mereka jang berkepenti- 

ngan, diantara orang-orang desa 

|Moeara-Tjiasem, Blanakan dan 
'Kebontjaoe, soedah beramai-ra- 

| mai mengoempoelkan wang, per 

bouw 25 sen, oentoek mendirikan 

'tanggoel sementara. 

'“ Keboetoehan ini dapatlah soe-   
reka sendiri, karena sawah-sawah 

mereka dengan zonder air jang 

tjoekoep, akan tidak mempoenjai 

harapan jang baik hasil pertanian 

nja. 

BIBIT PERTJOBAAN 
PERTANIAN. 

Sebagaimana pertanjaan Comi- 

te Perbaikan Kaoem Tani di Tan- 

Gjoeng-tiga Tjiasem, jang dima- 

| djoekan kepada Landbouwvoor- 

lichtingendienst, tentang memper- 

baiki hasil tanaman ditempat ta- 

nah-tanah jang koerang baik, ma 

ka hal itoe dari dienst Landbouw 

telah disanggoepi, oentoek diberi 

toentoenan dan penerangan setjoe 

-koepnja. 
Tentang pembibitan padie poen 

'asalnja akan diberi rata-rata ke- 

pada pendoedoek akan tetapi ba- 

roe-baroe ini, comite telah didata- 

.ngi oleh t. Adj. Landb. Consulent 

bahwa bibit 'hanja bisa “dikasih 

-satoe guintaal, sebagai bibit per- 

tjobaan sadja. 

'Comite dan sekalian bapa-bapa 

tant merasa gembira, ditempatnja 

akan diadakan pertjobaan-pertjo- 

baan oentoek memperbaiki perta- 

nian mereka. 

Hanja jang mereka sesalkan 

kepada Comite, bahwa perminta- 

an pengaliran air Irigatie masih 

lama akan dikerdjakannja. 

HAOERGEULIS. 
Pemb. O.D. mengabarkan: 
PEMBOEANGAN AIR PERLOE 

DIATOER. 
Pada hari Kemis dalam ming- 

goe 
hoedjan dengan derasnja, sehing- 
ga disebelah kidoel pasar bandjir 
begitoe roepa, pemboeangan air 
dari pasar sloot jang mengalir se- 
pandjang djalan sampai aloon- 
aloon airnja meloeap, hampir se- 
moea 4 pemboeangan air dari blok 
pasar dialirkan kearah aloon- 
aloon, sedang pemboeangan tidak 
begitoe mentjoekoepi. 

Maka dengan beberapa djam 
sadja keadaan aloon-aloon, pelata 
ran mesdjid dan erf vervolgschool 
mendjadi laoetan ketjil. 

Keesokan harinja soedah ba- 
rang tentoe tinggal loempoernja 
sadja beserta kotoran-kotoran, 
teroetama di pasar sebelah kidoel. 

Dan dipemboeangan. sampah air 

tidak bisa mengalir, sedang dise- 
kitarnja itoe sbanjak roemah-roe- 
mah 'dan toko-toko. 

Perloe mendjadi perhatian jang 
berwadjib. 

BOGOR. 

ORANG-ORANG PENGGEREBE 
KAN, 

Orang mengabarkan: : 
Sebagaimana djoega di lain2 tem 

pat diadakan penggerebekan, ma- 
ka orang2 penggerebekan di Bo- 

gor poen tak loepoet dari itoe, 
Demikianlah pada tengah malam 

bergiliran roemah t.t. Mr, Sartono, 
di gang Leau, Soetjipto di 
Mantorena 30 dan N M. Sipa- 
hoetar di Pasir Koeda menda 

pat koendjoengan t.t. Dw, dan M. 

PPID. bersama rechercheurs jg. 
komplit. Apakah pada lainnja begi 
toe djoega, kita beloem mendapat 

chabar jang pasi.   

tentang kabar jang disampaikan 

L, di Haoergeulis toeroen : 

  

SOEARA PERS 

PERANG PACIFIO. 

Sepakat, 12 December 1941. 

Dengan kepala ,,Perang Pa- 

cific”, maka hoofdartikel Se- 

pakat menoelis tentang petjah- 
nja perang sekarang ini antara 

lain-lain demikian: 
Dengan petjahnja Kaban 

ini, lantas kitapoen ingat pada 
sa'at moelai perkataan ,,perang di | 

masoek Laoetan-Tedoeh”  itoe 
atau tersiar dikalangan masjara- 

kat kita, 
Ir. Soekarng (cs.) jang ditoen- 

toet ke pengadilan (antara lain- 
lain) dipersalahkan telah men- 
djalankan misdrijf jang dimaksoed 
kan oleh artikel 171 dari boekoe 
oendang-oendang hoekoem, ialah 
menjiarkan kabar-bohong - dika- 
langan Ra'jat Indonesia. Adapoen 

| ang dimaksoedkan dengan kabar- 
coesta 'itoe ialah tentang akan 

d'adinja peperangan di Pacific 

jang sekarang kita -alami! 

Dalam pedato pembelaannja an- 

tara lain-lain terdakwa mendjelas 

| kan keterangannja begini: 
»Kita tidak pernah mengata- 

kannja, ja kita tidak menge 

tahoei, kapan perang Laoe- 

tan Tedoeh itoe akan meledak, 

kita tidak poela mengetahocei, 

akan” dimana poesat-pele- | 

dakkannja: kita hanjalah me- 

ngetahoeikannja: bahwa djika- : 

lau tanda-tanda jang sekarang 

tertampak itoe tidak menjalahi 

perhitoengan menoesia, perang 

Pacific itoe satoe ketika 

tentoe akan meledak! 

Lantas dikemoekakan bagaima- 

  

na tanda-tandanja itoe dan selan- 
djoetnja terdakwa menegaskan ke 3 
terangannja demikian: 

,Inderdaad: siapa jang mem- 
batja feitenmateriaal itoe dida- 
lam Reinhards .Imperialistische 
Politiek im fernen Osten”, atau 

. didalam Haushofers ,,Gec-poli- 
tiek des Pazifischen Ozeans”, 

atau didalam Bywater's ,,Seapo 
wer in the Pacific” itoe tadi, 
siapa jang membatja didalam 
boekoe-boekoe itoe sebagaima- 
na Amerika, Inggeris dan Japan 
'bersedia-sedia melengkap-leng- 
kapkan sendjatanja masing-ma- 
sing: siapa jang membatja di- 
boekoe-boekoe itoe oeraiannja 

penoelis-penoelisnja jang soe- 

sah disangkal karena disendikan 

atas boekti-boekti jang njata: 
siapa jang memperhati- 

kan toedjoeman-toedjoemannja 

penoelis-penoelis itoe, dia tentoe 
lah mendapat kejakinan bahwa 

satoe hari, entah kapan, perang 

Pacificitoe pasti terdjadi!” 

Begitoelah sebagian ketjil dari 

pendjelasan Ir. Soekarno dalam 

pleidooi-nja terhadap toedoehan 

bahwa beliau telah melanggar oen 

dang-oendang hoekoem dengan 

menjiarkan kabar bohong itoe. 

Dengan pendjelasannja tadi Ir. 

Soekarno tetap mempertahankan 

kejakinannja, bahwa satoe ketika, 

satoe hari, &€ns tahoe kapan 

dan dimana poesatnja-perang Pa- 

cifik akan meledak! 

Pleidooji terseboet dikemoeka- 

kan kepada hakim Landraad Ban 

dceng padahari Selasa 2 De 

cember1930, dan kita sekja- 

rang mengetahosi, hari Senin 

8 December 1941. 

  

DOENIA 'SLAM 

BERITA-BERITA DARI 

MEKKAH. 
Oleh Abd. 

COPPIN SEBAGAI GANTINJA 
KOKESIN, 

Sedjak poelangnja kebanjakan 

kaoem Moekimin dari Mekkah ke 

tanah air mereka, dan hadjat oen- 

toek menolong kepada mereka te- 

lah selesai, maka Kokesin telah 

di koebrakan, tetapi oleh kaoem 

Meekimin jang masih ada, telah 

mendirikan seboeah comite jang 

diberikan nama COPPIN (Comite 

pelindoeng  peladjar Indonesia).. 

Moela pertama didirikan comite 

ini jalah pada tanggal 7 Djoema- 

dul-Achir 1360 di roemahnja toe- 

an Hadji “ 
Falak, rapat mana di hadhiri oleh 

t. goeroe Hoesin Abdul-Gani, t. 

goeroe Boerhaimin, t. goeroe Ab- 

dullah Ata' Bandjermasin, dan 

beberapa orang jang terkenal dan 

jang dioendang. Setelah di moefa- 

kati, maka di bentoek pengoeroes 

baroe dari Coppin jang terdiri dari 

tocan jang terseboet namanja di 

bawah ini: 

Abdul-Djalal Al-Moekaddasi - — 

ketoea, Ismail Bengkoelen — wa- 

kil ketoea, Joenoes Palembang — 

penoelis ke I, Dja'far Medan — pe 

noelis ke II, H. Amin Hilmij, dan 

pembantoe-pembantoe dari toean- 

tocan H. Aminoellah Mendailing, 

Tabrani Djambi, Moesa Palem- 

bang, Abdullah- Ata' Bandjermar- 

  

-tapoera, Abdul-Malik Arsjad Ban 

djermasin, Oemarno Garoet, Ek 

Zaini Djambi. Sedang madielis 

pemberi nasehat terdiri dari toean 

toean: goeros Hasan Palembang, 

goeroe Moehaimin, K. H. Moehai- | 

min, Sjoch Djanan Taijb (boekan 

opisil), Sjech Boendjang. 

Badan Coppin ini mempoenjai 

toedjoean-toedjoean begini: 

Melindoengi penoentoet-penoen- 

toet Indonesia di Mekkah, arti me 

lindoengi jalah melindoengi mere- 

ka dari apa jang meroesakkan pe- 

rangai, moraal mereka, menolong 

atau mengadakan pertolongan 

materiaal bagi mereka. Tjara me- 

njampaikan toedjoean: (1) De- 

ngan pemerintah Belanda lang- 

soeng, dengan perantaraan wakil- 

nja pemerintah di Djeddah. (3) 

Dengan menghimpoenkan derma 

dari dalam dan loear Hidjaz. (4) 

'Manasehati kepada siapa jang 

pantas dan perloe. 
AL-MADRASAH AL-INDONE- 

SIA TEROES TERBOEKA. 

Sekolah inilah satoe-satoenja ke 
poenjaan kaoem Indonesia jang 

bermoekim di Mekkah. Di dirikan 

sedari tahoen 1927, dan sehingga 

kini sekolah ini teroes masih te- 

gak berdiri dan berdjalan lang- 

soeng, Kebanjakan moerid-moerid 

nja orang-orang jang dewasa 

jang dewasa jang datang ke Mek 

kah oentoek beladjar, sedang goe- 

roe-goeroenja terdiri semoeanja 

dari kaoem Indonesia. Maksoed- 
maksoed  berdirinja sekolah ini 
jalah mempertinggi ilmoe penge- 

tahoean, dan memelihara keroesa 
kan moraal, mengoeatkan poela 
kebathinan Islam. Bagian-bagian 

-h klasnja terbagai doea bagian: Tb- 

Hindia-Belanda toeroet 

Joenoes. di kampoeng. “jang berarti saat ini soedah ber-   

  

Makloemat dari 
Madjelis Loehoer 

(PTS) 

KEPADA SEGENAP ANGGOTA 

DARI PERGOEROEAN TAMAN- 

SISWA DISELOEROFH 

INDONESIA. 

Instroeksi berhoeboeng de- 

ngan Staat van Oorlog dari 

-Hindia-Belanda. 

Madjelis Loehoer dari Persatoe- 

an Taman Siswa berpoesat di Ma- 

taram Jogjakarta dengan ini mem 

beri instroeksi kepada segenap ang 

gotanja sebagai berikoet: 

I. Berhoeboeng dengan petjah 

nja perang di Pacifiek, sehingga 

tertarik, 

lakoe Staat van Oorlog, dan oleh 

karenanja segala pengoeasa jang 

tertinggi dipegang oleh kekoeasa- 

an militer (militair gezag), jang 
dengan sendiri mengoeasai segala 

pegawai negeri dan pembantoe- 

pembantoenja, maka Madjelis Loe- 

hoer dari Persatoean Taman Sis- 

wa minta kepada segenap Angzo- 

ta dari Pergoeroean Kebangsaan 

Taman Siswa soepaja toendoek ke 

pada segala perintah dari atau 

atas nama pengoeasa tersehoet. 

2. Berhoeboeng “dengan ke- 

moengkinan adanja bahaja jang 
menimpa (bom-aanval dsb.) dida- 
lam lingkoengan keloearga, maka 

oentoek keselamatan anak-anak 

moerid.dan keloearga Taman Sis- 

wa, Madjelis Loehoer minta soe- 

paja sekalian Tjabang-tjabang 

berdjaga-djaga sebeloem bahaja 
datang. Oentoek keperloean itoe 

Tjabang-tjabang diharap soepaja 

minta keterangan kepada badan- 

“badan jang berkewadjiban, misal- 

nja dalam hal penoetoepan seko- 
lah, evacuatie, luchtbescherminz, 

voedselvoorziening d.s.b. 
3. Dalam hal ini dan hal lain- 

lainnja jang tidak termasoek da- 
lam instroeksi ini, sekalian Pemim 
pin Pergoeroean haroes bertang- 

goeng djawab. 
Di Mataram-Jogjakarta, 

cember 1941, 
Moefakat, 

Pemimpin-Oemoem : 
K.H. Dewantara. 

Atas nama Madjelis loakkta tsb., 
Ketoea: Soewandhie. 
Panitera: Soekemi. :20 

10 De- 

  

tidaa-ijjah ada mempoenjai ampat 
tidaaijjah ada mempoenjai ampat 
klas, 'Thanawijjah mempoenjai 
doea klas, Ilmoe-ilmoe jang di 
peladjarkan dalam sekolah ' ini, 
jalah: Tafsier, Hadis, Figh, Oesoel 
Figh, ilmoe Mengadjar din Mendi- 
dik, Tauhid, Djeografijah ,,Falak, 
Membatja-menoelis: Insjaa-Lo- 
ghah, Pada tahoen jang akan da- 
tang di tambah poela ilmoe Oe- 
moem, sebagai: ilmoe Itoeng, Oe- 
koer, Kesehatan,  Chawaassoel- 
Adjsaam, ilmoe Psycologe. Baha- 
sa jang di goenakan dalam menga 
djar, jalah bahasa Indonesia. 

Dalam sekolah tsb., ada di se- 
diakan bibliotheek, - Kepala seko- 
lahnja jalah toean Abbas Desoeki 
dan secretarisnja jalah toean Ab- 
dul-Malik,  



   

    

   

     
    

   

    

              
    

      

      
     
    

         

  

   

        

      

      

        

   

     
         
      

          
     

   

   

      

     
     
      

      

    

     

      

  

    

  

   
     

   

     

    

     
     

    
    
    

  

   

  

   
    

     
   

  

    

    

  

tan jahg soetji. Karen: 
Djepang tak lain hanjalah hendak. 
mengamankan Mantioerjje, da 
nolong rakjat Mantjoerije Esai 

ti . polgaruntai Tongosk. 

   

dengan kanker, been naek 
wakil Tiongkok dalam Volken 

  
  

'I-keterangannja. - : E 

andjoetnja dikabarkan, bah- | 

  

sebagai ,,pendjahat 
oe maka Dje | 
ak menarik ha | 

1 sia sekalian, soe 
Jah pes sSaan jang tidak 

dirinja. Dengan s0 
   

Asia hanat 

   

mana tjara Djepang me 

P3 mantjing bangsa Asia? Berma- 

! #jam2, Didirikan beberapa ma- 
pama perkoempoelan, misal Dai 

Asia,  Perkoempoela 

“Bangsa bangsa jang tinggal di 
. Djepang pada masa itoe, oemoem 
.nja berpendirian tetap: tidak ma- 

| oe. Seorang pemimpin dari per 

moto sangat giat beroesaha soepa 
. ja bisa memantjing orang Asia de 
ngan sendjata jang sangat bagoes 

jakni: wang! 
Ketika diadaksn rapat besar di 

Dairen (Koreca), Kempei Mantsu- 
moto mondar mandir kesana kema 
ri mentjari orang Asia oentoek di 
djadikan wakil dari tanah toem- 
pah darahnja. Wang beriboe ri- 
'boe yen dihamboerkan oentoek me 
mantjing orang orang Asia ijoe. 
Ongkos djalan, ongkos berma-      

   
    

    
    
    

   
     
   

      

   
   

    

    
   

  

   
   
   
   

  

   
   
    
   
    

    
      

  

    

   

  

    

      

    

    
   
    

   

   

        

    
       
     

      
    

  

  

  

ikan Djepang”. 

23 kata Hai 

pjawo Tengoh. 
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lam, dan wang sakoe — tidak se 
dikit — - diberikan kepada orang 

| orang “Asia jang maoe didjadikan 

“boneka, Anehnja ada orang 
1 mem eskan perselisi- L Formosa (Taiwan) dan Chosen 

dosa niboa Dang 

a bersatoe dibawah 
'| bendera Djepang, tidak berhasil. 

| Rapat jang diadakan di Dairen 
tadi, meskipoen menggemborkan 

“ |soeara jang moeloek moeloek, 
ang- | akan tetapi bagi bangsa Asia seka 

“ian, baik jang tinggal di Djepang, | 
g? | maoepoen jang ada dinegerinja | 

i- | sendiri disamboet dengan terse- 
Ai njoem, karena mereka mengerti 

“| bahwa maksoed Djepang dengan 
sembojan ,,Asia boeat Asia” itoe 
pada sebenarnja hanjalah topeng. 

| Maksoed jang sebenarnja, Asia 
“boestt Djepang, tiada lain. 

'Tipoe moeslihat Djepang boleh 
| dikatakan seratoes persen gagal. 

Bangsa bangsa Asia insjaf, bahwa 
gerak gerik Djepang jang diseli 

| moeti perkataan jang bagoes ba 

goes itoe hanjalah tipoe moesli-   hat semata mata. Kerap benar 
| ,engkau tidak . mengerti. ada orang Asia j jang bertanja kepa. 
ra, Ing: negeri manar| da pemimpin-pemimpin. 

poen djoega d ggepnja bodoh, ti | 
| dak mengerti akan ,,maksoed keba | 

”Asia 'boeat Asia” itoe: 

agan tidak Mean 

Antaranja ada tedan Soekindar 
(ex Digodist) Sajoeti melok, Sa- 
joeti melik (Pesat) Nji Trimoerti 
(Pesat), Soekarno (Gerindo), Soe- 

| dewo (Parindra), Elias Insp. O.L. 
Mij Boemipoetera dan lain orang 

| lagi jang ada berhoeboengan de- 
ngan orang Japan. Setelah masing2 

| Kabarnja Nj. Trj Moerti jang ma- 
sih didalam tahanan oentoek dide- 

ngar keterangannja lebih djaoeh. 

Senin pagi j.l. tidak sadja orang 
orang Djepang jang ditahan, te- 
tapi djoega beberapa pemimpin- 
pemimpin politik Indonesia, kare- 
na mereka ditoedoeh setoedjoe de- 

ngan Djepang. 

Politie melakoekan penggeleda- 
han diroemah-roemah dekat Kra- 
ne dan “Kebontjina, tempat 

  

: Tetapi Na aandalitan lagi, 
| karena tern ternjata tidak berbahaja 

    

     
3 aa Pa 

-matjam Jam @rukkorg Indonesia 
Pesat dan ,,Slamet” dan 

| -beslag Directrice «dan redactrice 

dari 'minggocan 
'T. dan hoofdredacteurnja toean 

|S, M. telah ditahan, 

) paskan tetapi njonja T. masih di- 

| tahan. - 

| meenteraad dan toean S. voorzit- 
| ter Gerindo 

keterangannja. (EN.). 

hendak mel 
'barkan bahwa seorang gadis . Ti- 

1 Ipendjara (boei). 

Asia (Asia Raja), Perkoempoelan 

kt pemoeda 
| bangsa2 Asia dan sebagainja. 

gerakan itoe, ialah Kempei Matsu | 

7» Apa 

sebab peboeatan Djepang terhadap 
| bangsa Korea dan Taiwan sangat 

| Kelakoean 'Djepang terhadap 'kedjam”. Djawabnja seperti biasa: 
 Peanen, sea tenar menim 

didengar keterangannja oleh P.I.D, 
achirnja diperkenankan poelang. 

Il bermatjam-matjam brosoer, ma- Pata 

jang anang Men 
kini 
jang tetap. Kabar lebih landjoet 
akan disoesoelkan. 

djallah dan lain-lain lagi telah di 

,Pesa' » njonja & 

Kabarnja toean M. telah dile- 

Djoega bekas redacteur 

telah dipanggil - oentoek didengar 

'oorzitter Parindra afdeeling, 

1 S. jang mendjadi lid ge- 

Semarang telah di- 

| panggil PD. oentoek didengar 

KEMANA LARINJA..... SN 

Seorang gadis Hs 

  

   

  

tetaphatinja. LE 

Sebagaimana jang telah kita ka 

onghoa diini kota akan boenoeh | 

diri karena setelah mendengar bah 

wa bakal soeaminja (toendangan- 

nja) mendjadi langganan roemah 

Oentoeng perboeatan terseboet 

gagal dapat tertolong oleh famili- 

dilandjoetkan. 
Ternjata setelah dilakoekan per 

kawinan penganten perempoean te 
tap hatinja tidak soeka, achirnja 

meloloskan diri sehingga sekarang 
beloem diketemoekan, Kemana per 

ginja, familie 

    
! Amat dari desa Pandjang, djoega 
“dalam gemeente Pek. seketika itoe 
Men erabkan O diri Han politie, 

sad. 
| Simar Selatan dahoeloe, toean T.. 

|soro. 

kan pidato-pidato Seri Soenan So- 

Jo dan Mangkoenegoro, jang me- 

njampaikan amanat kepada ke- 

(reka tetap tenteram dan tenang, 

(Aneta), 

nja, sehingga perkawinan haroes | 

sedang asjik men- |   tjarinja. 

MOEBIL MENOEBROEK PO- " 
LE HON ASAM. 

Djangan kemoe- 
dikan moebil sam 
I0ea Ta ken tu ben iaan & 

Beberapa hari jang laloe ada- 

jang menoebroek sebatang pohon | 

asam. Moebil itoe dikendarai oleh | 
seorang Tionghoa jang sedang doe: 

“Gjenis”, jang sebetoelnja tid 
haknja oentoek ia adjak berken 
raan berkelilingan begitoe. 

Pada soeatoe ketika, maka kon- 
tjo jang seram itoe dipeloek Tiong 

hoa itoe, jang: tjelakanja mobil 
itoe laloe menoebroek 
pohon. (Roepanja moebilpoen ma- 

oe tjari- 

noempang itoe roesak kena petja 

kit. Soeatoe peringatan: 
Kalau mengemoedikan Taoapil 

djangan memakai satoe tangan, 
tetapi kedoea-doeanja diletakkan 

di-stuur. 

COMITE PEMELIHARAAN O- 
RANG2 MISKIN INDO- 

—— NESIA, 
Dikabarkan bahwa disini soedah 

dibentoek soeatoe akan mendirikan 
roemah miskin goena memelihara 

orang2 miskin bangsa Indonesia 
baik lelaki maoepoen prempoean 
anak2 serta anak piatoe. Comite 

terseboet diberi nama: ,,Comite 
tot oprichting van een- tehuis voor 
Inheemsche behoeftige oude man- 
nen, vrouwen, arme en Weeskinde 
ren. 2 ! 

Soesoenan 'Comite terdiri dari 
tocan2: Sostroparjitno ketoea, 

R, Pediroadmodjo wakil ketoea, 
Nitihardjo penoelis, Iskandar Dir- 
djosoedarmo bendahara, dibantoe 

oleh Kasmo, Sajid Agil, Sajia Ach 
aa ag Soeratman. 

Noot corr, 
: Kabar ini kita samboet dengan 
gembira karena mengingat kemis 
kinan bangsa kita jang meradja 
lela banjak jang tiada PIR GR 

tempat tinggal. 

Kita seroekan comite terseboet 

bekerdja dengan sesoengoehnja 
memikirkan rakjat jang miskin 
lebih doeloe, kerdja paling perloe, 
tenaga dipersatoe. Kepada kaoem 
Hartawan kita seroekan toendjang 
lah itoe tjita2 jang moelia, karena 
zonder oecang  tjita2 tiada akan 
tertjapai. 

PEKALONGAN. 

KEPALA DESA DIBOENOEH 
LANTARAN DENDAM, 

Orang mengabarkan: 
Beloem selang berapa lama se- 

orang loerah desa Krapjak dalam 
gemeente Pekalongan djam 11 
malam soedah dihoenoeh dimoeka 
seboeah soerau dalam desanja, 
dengan memakai lameng (pisau 
jang agak pandjang). 

Boleh dikatakan jang loerah ter 
seboet ditjatjag mentah-menta- 
han. Tatoe-tatoenja jang maha 

| dahsjat dimoekanja sebelah kiri, 
dadanja, sedang kedoea tangannja 

poetoes, 

Menoeroet sepandjang  pende- 
ngaran, pemboenoehan itoe dise- 

| babkan' lantaran dednam hati,   
- 

kenal 

lah kedjadian ketjelakaan moebil 

fana setelah Tea nga Moeba- 

doek bersama dengan orang lain| 

2 nja ada oeang contant dan barang 

kontjo djoega Corr.) 
Katja petjah, sehingga moeka pe-. 

han katja, diangkoet keroemah sa- | 

| soErraBaga. 

beloem dapat 
    

'Pemboenoehnja orang Ba f 

  

- SOENAN DAN MANGKOENE- 

GORO BITJARA. 

Tadi malam soedah diperdengar 

Ioearga-keloearganja dan pendoe 

doek sebawahnja, depan micro- 

foon S.R.I. dan S.R.V, soepaja me 

Djawa Timoer 
KEDIRI, : 

ITOE DEK Hee 

   

    

   

   

ngoeroes itoe per ara | jang meng- 

| gemparkan antara isteri Indonesier 

terpeladjzr dan bekas soeaminja, 

seorang Arab totok itoe, berhasil 

memosaskan djoega, kebab setelah 

terima keterangan jang selengkap- 

lengkapnja, maka Pengoeroes Be- 

sar P.P.P,P.A, dalam rapat pleno- 

nja lantas ambil poetoesan mengi- 

rim seorang advocaat boeat mendja 
'di pembelanja fihak isteri itoe, dan 

ternjata jang Mr. Soejoedi jang ter 

itoe telah sediakan dirinja 

boeat mendjadi pembelanja dgn. 

gratis. 

   

    

a disini kita sadjikan beri 

ng “gempar” djoega, jalah 

maka ter- 

Hata jang didalam wa itoe ha- 
   

barang jang kesemoeanja berharga 

hanja beberapa ratoes roepiah sa 

dja, padahal oemoem berpendapa- 

tan, bahwa Boebarak itoe terto- 

long satoe diantara pendoedoek 

Arab di Kediri jang terhitoeng ka 

ja. 
Bagaimana sampai diroemahnja 

hanja ada ocang contant dan ba- 

rang-barang jang hanja berharga 

beberapa ratoes roepijah, itoe be- 

loem dapat kita beritakan seka- 

rang, dan boleh di oeroes nanti di 

belakang hari. 

Sekarang jang perloe jalah keme 
nangannja fihak isteri itoe. 

Tn S.). 

NGARENGAN. 
HALFMAANDBLAD PRIWANTI. 

Red. & Adm. Priwanti half- 

maandblad Priwanti, jang dikeloe 

arkan di Tjepge minta dikabarkan, 

bahwa nummer jang seharoesnja 

keloear tg. 15 December, berhoe- 

boeng dengan kerepotan anggau- 

ta Red. & Adm., baroe dapat keloe 

arbesoek hb. 22 Decem- 
ber. Dan diberi tahoe djoega, 

bahwa boeat “sementara waktoe 

adres red. & Adm, diganti seperti 
berikoet: 
Ngarengan — Tajoe. 

Djadi boeat voorloopig adres, 
tidak di Tjepoe lagi. Sekalian 

pembatjanja diharap soeka mem- 
perhatikan, 

MADOERA. 
“BANJAK ORANG 'MABOK MA- 

KAN IKAN DOKDOK. 
Dari Temberoe kita terima ka- 

bar bahwa pada hari Minggoe 7 
December di daerah pasisir Tembe 
sampai moentah2, jang menoeroet 
roe telah banjak orang mabok 

bengrasa'annja adalah lantaran 
maka n ikan dokdok jang ini wak 
toe memang moesinnja ditangkap 
orang. Oentoengnja ketjelakaan 
djiwa tidak didengar kabarnja, 
tjoema kabar angin menegaskan 

bahwa ada satoe koetjing jang 
sampai mati lantaran mabok seroe 
»a itoe djoega. (P, Soer.) 

  

TIDAK BOLEH DINAIKAN! 
Berhoeboeng dengan adanja pe- 

ngadoean-pengadoean, maka fihak 
Politie minta kita kabarkan, bah- 
wa dengan adanja kegentingan 
ini harga benzine tetap, tidak dinai 
kan, Karenanja, bagi kaoem soepir 
atau penjewa-penjewa kendaraan 
sama sekali tiada alasan oentoek 
menaikan sewa kendaraan semena- 
menanja, 

Barang siapa mengetahoei penai 
kan sewa kendaraan jang tidak la- 
jak dan boekan.semestinja itoe, di- 
harap soepaja segera melapoerkan 
nja kepada politie, (S.0.). 

    Tatka 
| dalam conferentie 
192122, Amerika Serikat dan 

ton berachir 

| keloearkan 
| pembikinan kapal-kapal perang. 

Red, & Adm, Priwanti 

lam ,,Sin Po” kita batja: 

kala dibikin verdrag marine 

Washington 

Groot Brittannia dapat proportie 
jang sama dalam tonnage kapal2 | 
perang jang di atas 10. 000 tor 

Betoel Groot Brittannia ada mem. 

poenjai lebih banjak kruiser en- 

teng tapi Amerika Serikat ada 
poenja lebih banjak kapal 

sak torpedo, hingga den 
bisa dibilang armada An 

dan armada Inggeris ada sal 

sarnja. Setelah verdrag Washing- 
dan semoea negeri 

marine djadi merdeka lagi boeat 

bikin kapal-kapal perang, Amerika 

Serikat  soedah  tentoe tidak 
maoe dilombai Djepang dan laloe 

iapoenja programma 

  

  

Tapi Amerika Serikat seperti djoe 

ga Groot Brittania tidak maoe 

saling bersaing dalam marine, ma 

ka antara ini doea negeri ada ber 

djalan tentang saling kasi ketera 

ngan dalam hal pembikinan kapal 

kapal perang. Setelah petjah pe- 

rang Europa, Amerika Serikat me 

rasa dirinja terantjam oleh Hitler 

dari seberang Atlantisch dam oleh 

Djepang dari seberang Pacific, 

karena demikian ia merasa perloe 

mempoenjai armada jang bisa me 

megang kekoeasaan di doea laoe- 

tan, malah di tiga laoetan bersa 

ma laoetan Asia. Karena demiki 

an Amerika Serikat lantas keloear 

kan iapoenja programma pembiki 

nan kapal-kapal perang jang loeas 

nja beloem pernah dialamkan da 

lam hikajat doenia, 

Tetapi ini programma pengeloea 

san marine jang sangat besar, boe 

at mana sedjak Juni tahoen laloe 

Amerika Serikat soeda tetapkan 

pengeloearan oeang jang berdjoem 

lah $ 16.978.000.000 ada meminta 

tempo. Paling lekas moesti me- 

ncenggoe sampai di tahoen 1944 

baroelah itoe programma pembiki 

'nan dikerdjakan rampoeng. Ameri 

ka Serikat poenja pasoekan laoet 

pada - sebeloemnja ada  itoe 

'programma teroetama ada terdiri 

dari 15 slagschepen, 4 vliegtuig 

moederschepen: 25 kruisers jang 

terbikin sehabisnja perang doenia 

pertama, 230 kapal pora 84 

kapal selam. 

Itoe 15 slagschepen adalah Colo 

rado, 32.500 ton: Maryland, 31.500 

ton: West Virginia, 31.800 ton 

“(ini tiga dreadnought dibikin pada 

sehabisnja perang doenia dan ma 

sing masing diperalatkan dengan 

meriam-meriam kaliber 16 inch) 

California, 32.600 ton : Tennesse, 

32.300 ton: New Mexico, 30.000 

ton : Idaho, 30.800 ton (ini ampat 

dreadnaught rampoeng pada seha- 

bisnja perang doenia dan dipera 

latkan meriam-meriam kaliber 14 

inch): Mississipi, 30.100 ton, Pen 

nsylvania, 33.100 ton, Arizona, 

32.600 ton: Oklahoma, 29.000 ton: 

Nevada, 29.000 ton (ini lima dread 

naught telah rampoeng waktoe pe 

rang doenia): New York dan Te 

xas, masing masing 21. 000 ton, 

dan Arkansas, 26.000 ton (ini tiga 

toea karena dibikinnja di moeka 

perang doenia), 

Amerika Serikat poenja kruisers 

jang soedah ada di moeka pro 

gramma baroe tiga per lima jang 

besarnja antara 9000 dan 10.000 

ton dan doea per lima jang besar 

teng sekarang sama sekali ada ki 

-ra-kira 37 boeah. 

Pada sebeloemnja verdrag Wash 

ington berachir, Amerika Serikat 

boleh dikata ada mempoenjai le- 

bih banjak dari Djepang 5 slag- 

schepen, kira-kira 10 kruisers be 

rat, kira-kira 110 kapal peroesak, 

5 lai yampoengnja sebagian dari-pro 

rika Serikat 

  

   

  

    

      

   
   

 Brittannia boeat ditoekar dengan 

slagschepen boleh dikata soedah 

nja 1000 ton. Bersama kruiser en. 

adi menang beberapa belas. 
. Tapi di ini tahoen dengan moe 

| gramma pembikinan baroe, Ame 

poenja pasoekan 

soedah ditambah dengan & ? 

1 Pan. 2 vlies 

mooderschip, kira kira 9 sub: 
'ne, dan kira kira 12 kapal p 

sak: sementara itoe, 50 dari iapo 

nja kapal-kapal peroesak 

toea soedah dikasikan pada Groo' 

concessie pangkalan-pangkalan ma 

rine di Atlantisch. aan : 

Meski 
kapal 

Djepang poenja 

dalam djoemlah slagschepen dan 
kruisers berat Amerika ada oeng- 

goel: dan ini keoenggoelan ada sa 

ngat berarti, 

bikin pelajaran djaoeh hingga le 
bih tjotjok boeat lakoekan per- 

tempoeran di laoetan besar. Djika 
peperangan di Pacific bisa dioen- 
doerkan sampai di tahoen 1944 ten 

toe sekali Amerika Serikat akar 
djadi- lebih oenggoel lagi, karena 

itoe waktoe iapoenja slagschepen 

bakal ada 32 boeah, dan iapoenja 
vliegtuig moederschepen djadi 18 
atau tiga lipat jang sekarang dan 
iapoenja kruisers berat poen ba 
kal bertambah banjak” sekali, 

Djepang pasti sangat takoetkan 
armada Amerikaansch pada 2 ta 
hoen kemoedian tatkala soedah 
djadi terlaloe koeat boeat djadi 
iapoenja lawanan, Ini pasti ada 
mendjadi sala-satoe sebab maka- 

loean menjerang dan merampok 

tidak ada harapan boeat hidoep da 
mai sama Amerika Serikat, soedah 
boeroe-boeroe makloemkan perang 

padanja sekarang. 

Meski sekarang Amerika Serikat 
poenja armada soedah oenggoel da 

ri armada Djepang, tjoema sadja 
Amerika Serikat ada hadapi doea 
laoetan, dan dari Atlantisch ia ada 
terantjam oleh bahaja dari fihak 
Djepang poenja kawan-kawan se 
rikat, “karena demikian tentoe sa 
dja ia tidak bisa toempleki kapal 
kapal perangnja ke Pacific, Ka- 
rena demikian dalam. pergoelatan 
marine di Pacific. ini masa arma 
da Inggeris biar bagaimana ada 

pegang imbangan, kendati betoel 

sekarang sebagian besar armada 

Inggeris perloe digoenakan dalam 
peperangan melawan moesoeh-moe 

soehnja di Europa, 

'Soedah oemoem diketahoci bah 
wa sedjak kedoedoekan di Pacific 

mendjadi genting Amerika Seri- 

kat soedah taroeh sebagian besar 
dari armadanja di Pacific, Bera 
pa djoemlah jang sebenarnja dari 
iapoenja kapal - kapal perang 

jang berada di seloeroeh Pacific 
atau jang ditaroeh di Pearl Har- 
bour soedah tentoe tida bisa dike 
tahoei djelas oleh fihak loear' Ki 
ta soedah oendjoek bahwa. Dje- 
pang poenja tindakan tjoerang me 
njerang Hawaii selagi ia minta per 

tjakapan di Washington dilandjoet 
kan ada dengan maksoed hoeat tim 
pahkan keroesakan sebesarnja di 
Pearl Harbour. Bahwa ini keroe- 

sakan ada besar soedah diakoei   ngan marine di Pacific, 

  

      

   

    
   

  

   

    

- sakit    

   

  

     

  

    naa 
Importeurs: HOPPENSTEDT    

Obat batoek Chamberlain dengan Karat me. 
linjapkan ne dan batoek serta menjemboeh: 

Kencan barang? bahan jang membikin 
kepal Ia djadi poesing dan boleh diminoem oleh 
sesoeatoe orang. Selainnja ini obat ada moeri 

COUGH REME 
(hamberlain Hat kkn Com 

    

    

  

   

   
idoeng dan leher. Rasanja enak, tida | 

   

  

     
   
   
      

AA) la | P) 
   
   

Na 

kapal 
perang baroe jang soe- 

“dah rampoeng diresiakan, roepa- 

nja hampir bisa dipastikan bahwa 

karena adalah ka- 

pal kapal perang besar jang bisa 

nja Djepang, jang karena berha TN 5 
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oleh Amerika Serikat sendiri, tapi 

beberapa besar sebenarnja itoe ke 

roesakan ada mendjadi hal jang 

boekan tidak penting dalam imhas 

    

       

 



:. | orang jang masoek tentera kepada 
! mereka jang didoeganja akan ber | 
kirim soerat kepadanja, sekalipoen - h 

st teristi | 

li '“Kekoeasaan Militair No. 84. 

, demikian 
datang dari | 

angkatan 

atau kepada militair dibawah pang. 
, kat twede luitenant (luitenant ter 
zee der derde klasse) dibebaskan 

. militer dan tidak berhoeboeng “de 

korps dsbnja dari orang tem |   | pat berkirim soerat atau af- 

st atau adres afzender 
beloem ditjap lagi de 

nda veldpost, haroes pa- 
dpost strookje (tjarikan ker 
dpost) jang mesti ditem- 

pelkan oleh sipengirim: vekipost 
. 1 itoe boleh diminta dengan 

pertjoema pada tempat post, veld 
Ipostkantoren dan/atau bahagian 

« jang 
| diatas ini, demikian 

| soekkan soerat2 jang hendak “diki 
| rimkannja 

a- | veldpost, dimana mana ada brieven 

kan: 

oega atantan Oi pembatasan Ig 
n dinjatakan dibawah ini ha- | 

| roesla diberi tahoekan oleh orang 

atoeran2 itoe akan disiarkan djoe 
ga oleh fihak opisil, 

vi f, 

Orang2 jang masoek salah satoe 
bahagian tentera- wadjib memper | 
goenakan Veldpostdienst itoe da-.| 

“lam oeroesar soerat-soeratnja, te 
legram telegramnja dsb.: tentang | 
hal ini lihatlah lagi Verordening | 

Tata 

. Soerat2 jang dikirimkan oleh 

dari membajar port (perangko), 
bila jang ga ai itoe: 
A. 

 Mampirannja, kalau beratnja 
tidak lebih dari 100 gram. 

Pada Soerat2 jang terseboet pa 
da a dan b jang diberj kebebasan 
itoe, jaitoe jang dikifmkan oleh 

| |.postkantoorj 

“orang jang berkepentingan atauj| 

, “aa Oentoek berkirim soerat t i- 
d PALU PAN, dari bea prang- 
ko. 

TB, 'Soerat hanja boleh 
lembar sadja isinja, ditoelis satoe 
Ilmoeka sadja Jengan toelisan jang 
terang dibatja. 
“Jang ditoelis itoe hanja boleh 

entang kabar kaoem keloearga sa 
| dja atau tentang apa2 jang berhoe 
'boengan dengan diri sendiri sadja. 

, 3 Boeat sementara hanja baha 
| sa Belanda atau bahasa Melajoe sa 
dja jang boleh dipakai oentoek 

. noelis kartoe pos atau soerat i 

x. 1 

Selandjoetnja dengan perantara 
ian (hoofd)facteur boleh dikirim 

| kend dan geadviseerd, postpakket | 

an harganja jang tidak lebih 
f 1000 (seriboe roepiah). 
)facteur boleh poela mene 

harga postwissel jang dikoe 
n (difndosseer) kepadanja 
rang2 jang menerima kiri- 
toe. f 

Aangeteekend dan postpakket 
jang akan dikirimkan tentoe sa 
dja boleh diserahkan pada veld- 

demikian  djoega, 

wakilnja boleh. djoega menerima! 
bajaran postwissel diveldpostkan-j 
.toor itoe, 

'Oentoek mengesahkan tag ta) 
ngan boeat keperloean itoe, orang! 
orang militer bawahan boleh min-! 

tolong kepada commandant com! 
gnie, eskadron atau batterij. |   ngan djabatan oemoem, haroes di 

ngaa tangan sipengirim, - 

VII. 
Orang2 jang haroes mempergoe 

“nakan veldpost hendaklah mema- 

kedalam brievenbus 

bus veldpost itoe atau memberikan | 
soerat2 itoe kepada veldpostkan- 
toor. Pada bus2 itoe ada ditoelis 

»Veldpost”.   
2 biasa dan boleh didapat dikantor 

2 IX. 

Selandjoetnja perloe poela ditoe : 
“peratoeran jang berjkoet ini, 

paja pekerdjaan post dapat ber 
Ijalan dengan beres dan lekas: 

Orang2 jang dimobilisasi bo 
eh berkirim kartoe pos, sebanjak 

 banjaknja 2: dalam, sepe- 
kan, modelnja lain dari “jang 

| pos dan pada veldpost. 

b. Moeka tempat menoeliskan 
alamat kartoe pos itoe semata ma 

ta teroentoek boeat keterangan ten 
tang adres orang jang dikirimi, 
adres si pengirim dan ketentoean2 

aa jang ditjetak diatasnja. 
Djadi hanja moekanja jang satoe 
lagi sadja jang boleh dipakai oen 

| toek apa2 jang hendak dikabarkan 
(toelisan haroes terang!) 

c. Soerat jang boleh dikirim- 
kan oleh orang2 jang dimobilisasi     boeat sementara ditetapkan doea 
dalam seboelan. - 

toeliskan perkataan ,,Militer” dise $: 
belah kiri adres. dan ditandaj de 2 

Weldpostdienst tidak dapat mena 
. postkwitantie, 

XI. 
“Pada (hoofd)facteur pasoekan2 

balatentara dapat dibeli apa2 jang 
biasanja dapat dibeli pada kantor 
pos (postwaarden), 

$ XII. 
Peratoeran2 post berlakoe djoe 

ga oentoek Veldpost jaitoe mana2 
jang tidak berlawanan: dengan per 
atoeran2 Veldpost inj. 

XIII. 2 

Kiriman aangeteekend, postpak- 
| ket dsb. jang hilang dalam berpe- 
| rang karena disebabkan oleh kedja 

| dian jang tak dapat ditolak (over- 
macht) tidak dapat 
oleh Veldpost.- 

ditanggoeng 

Ka XIV. 
Soepaja pekerdjaan Veldpost da 

pat berdjalan dengan beres, dimin- 
ta dengan sangat kepada oemoem, 
djoega boeat kepentingan sendiri, 
djika berkirim apa2, jang haroes 
disampaikan dengan perantaraan 
Veldpost, toeroetlah peratoeran2 
jang diatas ini. Selantjoetnja toe 

| roet poelalah peratoeran jang ha 
roes ditoeroet oleh “orang orang 
jang dimobilisasi dalam hal per- 
kirim soerat dan kartoe pos, jai 

toe . soerat sebanjak banjaknja 
doea dalam seboelan 
dan kartoe post sebanjak banjak- 
nja doea dalam se: 
minggoe. 

  

papan? larangan jang berboenji. 
"Dilarang bocang air (berak) di 

1 sini” tetapi larangan2 pemerintah 
i | terseboet tidak begitoe diambil per 

hatian pada pendonnaak kampoeng 
terseboet , 

Paara2 COPRA NAIK HARGA. 
Perdjamoean 

Mr dee 
Pada Minggoe jl. atas initiatief. 

inja Wijkmeester Kalianda Toean 
N | The Tian Tjay sebagai Voorzitter 

1 Comite Perdjamoe'an telah me- 
ngoendang Controleur Toean U. 

“| Bakker dan Landbouw Consulent. 

Toean Van West dari Td.-Karang, 
ng, Hn dibikin 

To 

Pane wika 

1 edoek Tiong Hog, 

t mengoetjapkan selamat 
n Sioeraikan terlebih: 25   

2 meksoednja. Atas na 
joek kampoeng Kalian- 

sekitarnja mengoetjapkan 
jak —banjak terima kasih 

ngannja beliau ber- 

  

4 oleh Pen 

soedah mengoesa 

PERDJALANAN AUTOBUS ,,A. 

: DAR? 

Menjoesahkan pe 
noempang diwak 
toe hoedjan. 

Didalam perdjalanan autobus- 
dienst »A.D.A.K.” 7 antara dari T. 
Betong maoe ke Kalianda dengan 
mendadak ditengah-tengah perdja 
lanan ketimpa hoedjan besar, di 
dalam autobus itoe banjak penoem 
pang jang pada mengeloeh karena 
Carosoeri (kapauto) terseboet ba 
njak botjor, karena ini banjak air 
hoedjan bisa masoek kedalam. Ka 
lau begini tjaranja masing2 Eige 
naar autobus terseboet asal men- 
dapat wang sadja roepanja, tapi 
sebaliknja tidak maoe perhatikan 
sama keadaan autobusnja jang bi- 
sa  menjoesahkan sama penoem- 
pang2 itoe. 

Tindakan2 atau tegoran jang se 
| baik2nja pada masing2 EHigenaar 
| autobus terseboet soepaja djangan 
sampai menjoesahkan sama pe- 
noempang2 diwaktoe moesin hoe- 
'djan ini perloe sekali.   
  

  

(Zetsel jang tertahan hari Sabtoe) 
| JOENANI — DJEPANG. 
Washington, 12 Dec. 

(United Press): 
Departement oeroesan loear ne- 

geri mempermakloemkan, bahwa 
| Joenani memberikan tahoe ten 

tang dipoetoeskannja  perhoeboe- 

KEPOELAUAN WAKE MISIH 
“DALAM TANGAN U.S.A. 

“Washington, 12 Dec. 
(Reuter): 

Marine memberikan tahoe, bah 

DAFTAR KORBAN2, 5 
Washington, 12 Dec. 

“(United Press): 

Departement oeroesan pepera- 
ngan dan marine menghentikan pe 
ngeloearan daftar2 keroegian jang 

1 memoeat. orang2 jang mendapat 
kematian dan loeka2. 

LAGI SERANGAN 

MOESOEH. 
Penang, 12 Dec, (Reuter): 
Pada hari Djoem'at kota Penang 

lagi mengalami serangan2 , kilat”, 
ialah tatkala moesoeh melakoekan 
serangan2 jg. tersendiri diatas ko- 
ta dan sekitarnja. Barang2 milik 
pendoedoek. banjak menanggoeng 
keroesakan. Kota hilir dikosong 
kan seloeroeh, maka oleh karena 
nja djoemlah korban hanjalah ke 
tjil. 

Pada malamnja api kebakaran? 

»KILAT” 

tjoer maka pekerdjaan brandweer 
mendjadi soelit, Je 

GUAM BELOEM DIDOFDOEKI 
DJEPANG? 

Washington, 
(Reuter): 

Soeatoe makloemat ke 4 dari de 
partement marine mewartakan 
»Tentara2 laoet bersama2 dengan 

12 2g     ngannja diplomatiek dengan Dje tentara didarat meneroeskan per 
- djoangan di laoet dan dioedara me : 

satoe | 

atau diterima kiriman aangetee- | 

 diseboetkan atau tidak dise- | 

wa kepoelauan Wake misih senan | | 
tiasa dalam tangan U.S.A, A3 3G 

misih selaloe beloem dapat dipa- | 
damkan. Karena pipa2 air han- | 

. LEMBARAN KEDOFA PAG. III. 

awan serangan2 Djepang, jang koe 
'at sekali ditoedjoekan kepada poe, 
(lau Luzon. 

Tentang doegaan Djepang, bah 
wa poelau Guam  didoedoeki itoe 
tidak ada ketetapannja, 
Sementara itoe perlawanan dike 

poelauan Wake dan Midway dila 
koekan teroes, Tidak diwartakan, 
bahwa kegiatan oedara diatas ke 
poelauan Hawaii dilandjoetkan. 

Sitoeasi di samoedero Atlantika 
tidak mendapat perbahan2, Hal 

'itoe didasarkan atas berita2 jang | 
Giterima pada hari Djoem'at siang 
hari. 
PENDARATAN?2 DJEPANG DI 

ELAKKAN, 
Washington," 12 Dec. 

(Reuter): 
Dalam soeatoe makloemat jang 

dikeloearkan oleh departement oe 
roesan peperangan kemarin ma- 
lam diwartakan, bahwa daja oepa 
ja pendaritan Djepang di Luzon 
didekat Figan, San Fernando dan 
Lingayen sekaliannja  dielakkan 
oleh pasoekan? U.S.A: 

Di Luzon paling oetara dan ti 
moer laoet fihak Djepang mener 
djoenkan serdadoe2nja pajoeng, 
dan didekat Yugeuaro dan Ilagen 
mereka melakoekan operasi2. 

DIBOMBARDEER. 

Tetapi selamat. 
Manjla, 12 Dec. (Retter): 
Dgn. opisil dikabarkan, bahwa 

pada hari Rebo dilosar pelaboehan 
Manila kapal penjingkir Inggeris 
»Anhui” dibombardeer, Dengan 

kapal itoe menoempang 470 orang 
pereman Inggeris jang sebagian be 

sar terdiri atas orang2 perempose 

ANHUL” 

an dan kanak2, Beberapa orang pe | 

noempang menderita loeka2, akan 
tetapi tidak seorangpoen menda 
pat kematian. 3 

Dengan selamat kapal ,,Anhui” 

masoek pelaboehan, Para penoem 

pang tidak mengetahoei, apakah 
pesawat2 pelempar bom itoe pesa 
wat2 kepoenjaan moesoeh. Mereka 
pada waktoe itoe/ sedang berdiri 
disepandjang pagar geladak me- 
ningok pesawat2 terseboet datang, 
sehingga bom2 moelai dilempar- 
kan. 

9 boeah bom mengenai kapal ta- 

di. 

'Roosevelt menjeboetkan, 

    

10.572 DJOETA DOLLAR OEN- 

TOEK MARINE. 
Washington, 12- Dec, 

(Reuter): 

Senaat menerima baik krediet2 
baroe oentoek keperloean marine 
dalam peperangan  sedjoemlah 
10.572 djoeta dollar. 

TAWARAN?2 INGGERIS KEPA- 
DA U.S.A, 

Washington, 
(United Press): 
Dalam perskonperensj president 

bahwa 
premier Winston Churchill dan 
Lord Beaverbrook kepada pemerin 
tah U.S.A. menawarkan prodoeksi 
dari 3 boeah paberik granaat dj Ca 
nada, jalah manakala U.S.A. de- 
ngan segera memboetoehkannja 
alat2 itoe, Djoega ditawarkan bebe 
rapa mMatjam alat2 perang jang 
diboetoehkan sekali oleh negeri 
U.S.A. 

12 Dec, 

ARMADA PERANTIIS. 
Pembitjaran2 — antara 

Leahy — Perain. 
Washington, 12 Dec. 

(Reuter): 

“Dalam mendjawab pertanjaan2 

tentang berita2 jang berkenaan de 

ngan armada Perantjis, dalam pers 

konperensj minister 'Cordell Hull 
berkata, bahwa pemerintah U.S.A. 
memperhatikan sekalj kepada ma 
saalah terSeboet, akan tetapi ia ti 
dak dapat mengatakan soeatoe apa 

tentang hal itoe, 

Djoega tentang pembitjaraan2 
jang dilakoekan antara admiraal 
Leahy dan Petain, ja tidak dapat 
memberikan tahoe sedikitpoen. 

Oo “ 
PROF. GOUDRIAAN. 

Londen, 12 Dee, (Anip Ane 

ta): 

Prof. Goudriaan dengan kemaoe 
an sendiri meminta sebagai presi 
dent S.S, negerj Belanda, dan oen 
toek mewakili djabatan sebagai 
president diangkat vice-president 
Ir” W. Hupkes. 

Berhoeboeng dengan perasaan2 
nja jang anti-Nazi, maka Prof. Gou 
driaan dipetjat darj djabatannja 

oleh pembesar Djerman jang men 
doedoeki. 

SF 

  

  

Pesanan sedikit atau banjak 

: SOEDAH SEMESTINJA, 

bila toean? dan Njonja2 tetap berhoehoengan atau berlangga- 
han pada kita, teroetama boeat didjoeal lagi, atau oentoek 

perloe lain-lain, Harga terkenal paling rendah sendiri, barang 

selaloe baroe compleet, pilihan sangat teliti, Jaitoe dari batik? 
keloearan Solo dan Djocja haloes dan kasar. 

Kain pandjang saroeng moelai f 25.— f 28.— f 30.— f 35.— 
f 40.— f 50.—. Batik? toelisan moelai f 3.— f 3.50 f 4— f 4.50 
K3 — f6— f 8.— f 10.— perlembar. 

lebih doeloe. Boeatlah pertjobaan. 

toekar, Prijscourant dikirim pertjoema. 

Batikhandet YOKO PRASODIJO Djocjakrta 
|. Harga reclame: 

Kirim wang f 8.40 terima 2 pt. batik toelis Prijaji keribang 
seperti diatas atau bawah, 6 pt. — f 24.50. 

diterima, rembours atau wang 

Tak memoeaskan boleh 

  

  

  

, 2 — 

» 1.50 
1, ” 

1” » 

KAI RENTE 

Trustee: - 

N. V, Centrale HULP-, 

njak di negeri ini. 

No. 65, BANDOENG 

jang tentoe menjenangkan,   
»DE JAVA VOLKSBANKs« 

HOOFDKANTOOR BANDOENG. 

Mempoenjai Bouwkas jang terbesar, 

Oentoek memboeat ROEMAH atau membeli TANAH (SAWAH) 

Dengan simpanan tiap-tiap boelan: 

1 1,— oentoek pindjaman £ 500,— 
“» 1000.— sampai f 10.000.—. 

Angsoeran f 2.50 boeat tiap-tiap f 500,— TIDAK PA: 

Waktoe mendapat pindjaman menoeroet djasa simpanan 

SPAAR- 

Telah memberikan pindjaman Bouwkas jang terba- 

Djagalah roemah tangga toean sebaik-baiknja, 
Pembajaran hanja sjah pada HOOFDKANTOOR. 

Soerat-soerat dan keterangan-keterangan: NARIPAN 

Ditjari Agent-agent dan Inspecteurs dengan peratosa 

DIRECTIE: N. V. ,0ENTRALE-, HULP-, 

'SPAAB- en HYPOTHEEKBANK” 

» 150.— 

EN HYPOTHEEKBANK   
     



- « 12.00 Tanda Ba ak — 

  

Toetoep. 

"1203 Klenengan So 13.15 

Berita Pers — 13.30 'Klenengan | 

' Soenda - — 1415 PMR Pers -ura 

ag Toetoep.. : 

“1700 Tanda Tak 'Pemb, — 

4 O1 Isi programma — 17.04 Pe- 

ngadjaran Sekolah. Hakim Tinggi | 

— 47.24 Lagog Mandarijn — 1745 
Konsert Harmonium — 1823 Ad- | 

zan dan kasidah — 18. 39 Konsert | 

— 19.30 Berita Pers 

2 — Taptoe — 20.05 Penera- 

ngan. oemoem — 20.20 aa 
"— 24.00 Toetoep, : 

: PENJIARAN Png R. Ba 

“5 Solo MU 120. 
2 jawa Tengah anta 
Djokja II 128, Semarang W 189. 

| Semarang ARCH. 67 Soerab? 
| ja U 61 dan v 129 

SENEN, 15 pe 

Ta 11.00 Tanda waktoe - Pemb. — 

| 47.01 Isi programma — 17.04 La 
:-.goe Hawajian — 117.30 Lagoe Tiong 

- hoa — 18.00 Lagoe Arab — 18.17 

Adzan — 18.20 Lagoe Arab 

“ 18.30 Doenia sport — 19.00 Soea 

ra Koesbinj — 19.30 Berita Pers 
— 20.00 Taptoe -— 20.05 Dari pi 

ring hitam — 20. 20 Pemandangan 

dalam negeri — 20.40 Krontjong 

Taka 22 3N Krontiong — 24.00 Toe- 

& . toep. & # 

'SetasA, agan | 
. 6.00 Tanda waktoe Pemb. — | 

605 Lagoe Djawa Timoer — 6.30 | 

- Lagoe Bali — 6.45 Lagoe rumba 

— 115 Berita Pers - 2e 730 Toe- 

- 12.00 Tanda ats -Pemb. — 

12.03 Bobodoran Soenda — 12.45 

| Lagoe" Sjanghai 2 4815- Berita $ 

.. Pers — 13.30 Lagoe krontjong | 

5 aneka warna — 14.15 Berita Pers 

He .30 Toetoep.. 5. 
apa 

47. 00 Tanda wakktos. “Pemb. 

“Ot Isi programma 25 I0t Lra 

. man: kepandoean 2 18 Od Lagoe 

. dolanan anak2 — 118.17 Adzan — 

18.17 Adzan — 18.20 Kasidah — 

18.30 Opera Tionghoa — 19.00 Be 

rita Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 

“Pene n Oemoem — 20.20. Kle 

 nengan — 24. - Toetoep. 

PENJIARAN Peri Li 

Noesantara. 

tender PL. JI 20.5 M. 

SENEN, 15 DEC. 

'.00 Tanda waktoe Pemb. — 

Isi programma La IA Ta 

5 pandoean — 17.50 Lagoe 

ntjong — 18.00 Mondharmoni- 
19.00 Lagoe Mandarijn -— 

 . Para 20.00 Taptoe 

piring hitam — 20. 20 

n dalam negeri — 

0 Toetoep, 

Batak — 19.30 Berita Pers — 

20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan 

moem. -- 20.20 Konsert Yang 

“inn 0 Lagoe Melajoe 
Lag Minangkabau — 22.30 | 

1201 — 28.00 Lagoe Soen | 

Ea 21.00 Orkest Albert Sandler 

121.30 Omroep Orkest — 22. 00 Tan 

'|dansa — 

1 keet — 20.45 Pidato: Riwajat oen- 

2 dang2. Volksraad — 21.00 Njanji 

4 dalam. “film ,/New Moon” — 21.15 j 

“17.04 Music Hall programma 

  
Bang (Adzan) | : 

Bg Bar piring hitam — | 
daging hewan. dj 

Han Kasidan dan Bana Mesir “ 

5 Na Barat. 
| SENEN, 15 DEC. 

Tan waktoe Pemb. — 

2 1 Isi programma — 17.03 Ser 

| baneka — 17.15 Warta berita dari 

| Londen — 17. 30 Serbaneka 

18. 15 Arendsnest — 18.45 Orkest | 

Billy Cotton —.19.00 Berita Pers 

Ma 9. 10 Kommentar atas berita 

Pers — 19.15 Moesik — 19.45 Pi 

dato — 20.00 Pikler Brother's Or 

'hcestra — 20.30 Cinema orgel — 

20.45 Pemandangan oemoem  — 

| da waktoe Berita Pers — 22.10 

Omroep Orkest — 22.35 Moesik 
23.00 Toetoep. 

| SELASA, 16 DEC. 
00 Tanda 'waktoe. Pemb. 

Van W. 

aa van E.Z. 

, kan sebagai adspirant- landhovget 

| bedrijf Ragoenan, 

na diserahi pekerdjaan 
y | onderopzichter pada djabatan ter- 

BEM ND ANC 

| Moetasi 4 3 

|! djaan tetap pada Gouverncur van 
—. Oentoek sementara “erahi e- |$ 
-kerdjaan bedrijfsambtenaar kelas | Na aa na 

1 pada djabatan P.T,T, Mas Soe- 
pono, kini bedrijfsambtenaar Dag Bpr 
djabatan terseboet. 3 

Nept. van Justitie. Aa 
Diangkat mendjadi lid der Wees LL. LOL 

ner di Semarang R. M. Wiran- lot f 11.25, V4 lot f 5.TO, Y4 lot 
arung wd, lid Weeskamer ttf 2.85, "ho lot f 1.15. Aangetee- 

Fr kend 2 0.35. Rembours tidak di- 

  

— HONORIN-PILLEN. 
“ Boeat lelaki jang selaloe me- 

kan mani 3 fl, bisa baek 
opzichter dan diperbantoekan pa- ' gobsartan 2.40. ea 1 

da Hoofd van de afdeeling Land- | VITANOL PILLEN. 
| bouwvoorlichting en Binnet Obat koeat bocat lelaki (Tjong 
| seherrj van den Dienst va a . Jang) kasi tenaga moeda: enz. 

« Ol "aan 325, 
asinontara dipekerdjakan ad Bi PONTARIN PILLEN. 

Amin Baroes, | Bocat sakit rheumatiek, toelang 
"| linoe pegel, orat kakoe enz. f 1.80 

en $ 2.80. 2 

Oentoek “sementara dipekerdj 

kini partikelir, 

Dienst v/h Boschwezen. 
Oentoek sementara diserah 

kerdjaan sebagai mantri-bosc hpo: 
litie, Dhonosoemarto, boschwach- 

| ter pada Boschwezen. : 

Dept. van Fimancien. 

| Diserahi pekerdjaan Hoofd van 
Administratiekantoor der Lands- 
kassen “di Pontianak, schatkist- 
ambtenaar kelas 3, Enang K 
nadi, kini ditempatkan pad 
Landskas di Weltevreden. 

| Ditempatkan pada 's Lan 

di Weltevreden, schatkis 
naar kelas 3, Mas Hasanoe 
djatma, kini ditempatkan di 
toor “voor de Administrati 
Landskassen di Medan. 

: Penempatan Gehatitistambtenasik 

kl. 3 Abdoel Rivai pada 's Lands 

“Kirim osang ongkos vrij. ai 
»CULANOL PILLEN”. :   

kit seperti tertoesoek enz. 3 fl. 
| tanggoeng bisa baik, fl. ketjil 

150 fl. besar f 2.90. 

»DAMES-PILLEN”. 

Bisa bikin kaoem istri dapet pe- 
rinda'an, Singset en kering. f 1.50, 
besar f 2.80. 
— RIGASTA-PIL & LOTION.   

6.01 Poesparagam — 6.30 Poris 

Pers — 6.45 Serbaneka — 7.00. 

| Tanda waktoe. Serbaneka — 1.30 ' 

Berita. Pers — 7.40 Selingan 

7.45 Oentoek orang pelajaran — 

8.00 Toetoep. 

11.01 Piano — 11.30 Aneka war- 

na — 12.0 Orkest Henry Hall — 

12.30 Serba-serbi — 13.20 Berita 

Pers — 13.30 Matinee Ensemble — 

114.20 Berita Pers — 14.30 Toe- 

 toep. 
4 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.03 Boe 

nga rampai — 17.15 Warta Berita 

dari London — 17.30 Aneka war- 

na — 18.00 Kursus bahasa Mela- 

joe — 18.390 Band Joe Loss — 

19.00 Berita Pers — 19.10 Kom- 

mentar atas berita pers — 19.15 

New Mayfair Orkest — 19.40 Aga 

11.00 Tanda waktoe. Pemb. 4 

kas di Bandjermasin ditjaboet de- 

. ngan ketetapan bahwa ia akan di 

| tempatkan pada Kantoor voor 

| Administratie der Landkassen di 

Megan. 23 

Makan en pake ini gbat tang- 
g bisa seneng en poeas betoel 

ma jang-tida bisa menjoe- 
in. 1 stel f.2,90 besar f 5.60. 

asa HANARYN. 
Obat boeat dapet boelan tida be- 

res. Tanggoeng berhasil f 1.75 en 
maa. 
Firma DE INDISCHE KRUIDEN 

Gang Tengah 22 — Semarang. 
PER BE la SE 2 

Dept. yan v. en w. : Rm 

Oentoek sementara diserahi pe- 

kerdjaan opzichter pada 's Lands 

Waterstaat: Hazis Sani dan Raden 

Parsoedi, semoeanja kini oentoek -naga 

1   
  

  

  

2 Ana ASRI 

  
  

Inilah Batik Djokja jang boleh Slanisnanan. paling disoeka oleh   ma Kristsn- — 20.00 Omroep Or-- 

Karangan Mozart — 22.00 Tanda 

waktoe. Berita Pers — 22.10 Va- | 

ran — 23.00 Toetoep. 

SIARAN B.R.V. 
Tender kota 157, 89 M. dan 

Nnesantara 61 86 M. 

SENEN, 15 DEC. 

"47.00 Tanda waktoe Pemb. — 

18.20 Hawaiian moesik — 18.45 

— | The Andrews Sisters — 19.00 Be 

“rita Pers — 19.30 Albert Sandler 

dan orkestnja — 19.45 Piano Re 

Teital — 20.20 Nelson Eddy 

20.30 BRV concert — 21.30 Lagoe 

sembira — 22.00 Berita Pers 

toep. 

SELASA, 16 DEC. 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. 

804 Een aubade aan de Zon 

830 Berita Pers — 6.40 Opgewek- 

tc klanken — 7.30 Berita Pers — 

7.40 Lagoe pagi — 9.00 Alfredo 

dan Orkestnja — 9.30 Lagoe dari 

Afrika Selasan — 9.45 Guus Brox 

— 10,00 Coloratuur zangeressen 

2 10.20 Charles Vaida dan zigeu- 

ner Orkestnja — 10.40 Lagoe Cow 

1 Pesan —— 44130 Jussi Bjorling (te 

nor) — 11.50 Enkele guitaar soli 

— 12,00 Zang voordracht — 12.25 

Lagoe dansa — 13.00 Lagoe ma- 

kan — 13.20 Berita Pers — 13.30 

Lagoe makan — 14. 20 Berjta Pers : 

— 14,30 Toetoep. 

“417.00 Tanda waktoe. 

3g — 18.40 Rico's Creole Band 

“1900 (Ar) . Berita Pers — 

19.00 (St.) Lagoe roepa2 — 19. 30 

Opera varia — 2000 Cinema. Or- 
.gel soli — 20.30 Solistisch allerlei 

— 21.00 “Concert — 22.00 Berita   
4 

ria — 2245 Oentoek orang pelaja | k 

22.10 Kamermusiek — 23.00 Toe | 

boy. — 11.00 Mantovani dan Or- : 

Pemb. — 

. 47. 04 Vooravond concert 18.00 : 

g0e  wals — 18.25 The Merry 

Pers — 22.10 Lagoe Hawaiian — | 
122.50 Op marsch naar bed — 23. 00 | 

! "Toetoep. 

kacoem modern, lantaran: muslim haloes, potongan pandjang, tjorar 

| modern soga genes (koeat tidak Ka ” 

| 2g 
dapat 4 potong f 13— dapat 6 potong: 

| - 
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(emas imitatie). Tjahja seperti mas toelen, tidak loen 

| koer selamanja dan tidak berobah warnanja. Gelang be 

sar beroekir per pasang f 0.60: tanggoeng f 0.50, ketji 

Batikkerij & Kunstnijverheid 

D. Z. FAROOK & Co. 
na en eta 

Haa 100 Y, - tidak Aa Perhijasan mama: 
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Centrale Ai onostscho Bank 
IC. Bl 

INLANDSCHE MAATSCHAPPIJ OP AANDEELEN « M.A.) 

Maatschappij tot Bevordering van Handel- en Volkswelvaart. 

GEVESTIGD TE BANDOENG — TELEFOON No. 1003 

Ketetapan kapitaal Maatschappij f 25.000.— akan didjadikan 

f 50.000.—. Satoe-satoenja Maatschappij oentoek kepentingan- 

nja Indonesitr (Boemipoetera), boeat toendjang perdagangan: 

Import dan Export, bocat bantoe peroesahaan fabriek tenoen, 

fabriek atji, mengerdjakan oeroesan Bankzaken, dlls. 

Aandeelhouders dapat 2 kemenangan: le. keoentoengan laba 

saban tahoen, dan 2e. ditolong kepentingannja. Satoe aandeel 

harga f 25.-— boleh Gitjitil Belilah lekas, djangan toenggoe 

kehabisan. 

C. Y. CREDIET- EN SPAARBANK »VOLKSBELANG”. 

Hoofakantoor: BANDOENG, Kepatihanweg 2 — Telf. No. 1003 

- Memberi pindjaman oeang tidak pakai renten: oentoek mem- 

bikin roemah, 'membelj tanah dan sawah, meneboes roemah, 

tanah dan sawah jang tergadai, kapitaal boeat dagang dan 

peroesahaan. : 

Otang simpanan saban boelan: f 0.90 oentoek pindjaman 

f 500.5, f 1.75 oentoek f 1000.— seteroesnja sampai f 10.000.— 

Dapat pindjaman sesoedahnja menjimpan 2 tahoen, angsoeran- 

nja f 2.50 dari tiap-tiap pajangan f 500.— dan f 5.— dari 

tiap-tiap f 1.000.—. 

Sosatoe djalan jang semosdah- moedahnja boeat mendapat roe- 

mah, tanah dan sawah. 

$ BANKIER: NED. HANDEL MAATSCHAPPII N. V. 

Ditjari Agent dengan peratoeran jang menjenangkan 

Mintalah keterangannja, propectus gratis. 

Pertanjaan ke Hoofdkantoor, haroes disertakan postzegel. 

' Soerat-soerat dan postwissel hanja sah dikirim 

“ rechtstroeks ke Hoofdkantoor d' ,BANDOENG.” 

»Agentschap di Batavia-Centrum, Def. vid Bosch 165 Tel,       

  

| seboet dengan ketetapan bahwa | | 
“jang diseboet terdahoeloe dipeker | | 

ANESKAL! 
Njonja soedah kenal ANESKAL ? 

- Kaloe belon, Njonja haroes adjar kenal ini hari djoega sama 
| ANBSKAL, Basi , 

ANESKAL ada sergepa santa jaib, jang bisa meringan- 
kan banjak Njonja poenja kerdja'an masak. 

en sedia 1 flesch ANESKAL dalem roemah, ada sama 
seperti Njonja Poenja: 

Me ' SATOE KOKKI JANG PANDEI ! 
ANESKAL ma3kipoen moerah harganja, tjoemah 40 cent per 

flesch, tapi mempoenjai chiasat jang besar. 
Minta ANESKAL sekarang pada Njonja poenja langganan. 
HET HOENKWE HUIS GEO WEHRY & Co. 

Passar Baroe 28 —B Seloeroeh Indonesia. 

Toendjoengan 16 —$ 

  

  

Boeat sakit pinggang, pegel, sa- 

-mengobati penjakit terseboet di a 

— tjeritakan tentang penjakit saja it   

Mendjadi lebi 

GEMOEK - MOEDA-KOEAT 
sebab makan 

LOCKSONS 
DIGESTIVE TABLET 

(LU TIN TJIN) Tjap Prauw. 
Ini obat samusina hocat tambah napsoe makan dan perkoeat- 

ken tempat pertjerna'an makanan. Kaloe ilang napsoe makan 
lekas djoega badan mendjadi koeroes dan lemes. Dari itoe lekas 
makan ini obat soepaja bisa makan banjak dan bisa gemaesi 
dan koeat. Makan 2 kali soeda bisa taoe. 

Harga 1 botol f 1.25. Kirim wang doeloe franco. 
OBAT BATOEK TUBERCULOSIS PLANT terkenal man- 

djoer bosat batoek lama, batoek kloear darah, tering, sakit pe 
paroe, banjak riak d.l.l. Obatnja ada dari akar-akar dan daon 
daon jang tjoema bisa toemboeh di Goenoeng Oentjioe Tiongkok 
dan sedari ratoesan taon orang disana pake boeat semhboehken 
penjakit batoek dengen berhasil. Obatnja moesti dimasak de- 

" ngen aer seblomnja bisa digoenaken, Hargannja 1 pak f 1.25. 
“Kaloe kirim postwissel doeloe obat dkirim franco diroemak. 

Awas barang palsoe perhatikenlah handelamerk Tjap PRAUW 
Bisa dapet pada semosa toke obat Tionghoa atewa pss 

sendiri pada. - 
IMPORTEUR: MEDICIIN IMPORT SAM TAK 00. 

. TOKO TIGA No. 64, BATAVIA. 

2 

Poedjiken Sinshe TJIA SIOE KHEE 
“Di Toko Tiga no. 45 Batavia. 

Dengan segala hormat: 
Berhoeboeng dengan penjakit saja batoek jang telah lama, 

kemoedian dalem 1 tempo ketaoean pagi bangoen tidoer saja 

batoek 2 atau 3 kali di dalem reak ada sedikit darah, sabagi- 
mana fjabe merah, sahingga mendjadikan ketjil hati saja, 
kabetoelan tetangga saja ada jang perlanggs an soerat kabar 
»Pemandangan”, saja batja ,advertentienja” terdapat bahwa 
Toean Dr. Tjia Sioe Khee di Toko Tiga No: 45 Batavia, bisa 

2 gan sigrah saja lan- 

tas bertemoekan Toean Dr. Tji hee jtoe, laloe saja 

Maka atas pertoeloengan Toean Dr, Tjia Sioe Kee sadja di 
kasih obat nama ,,Liauw Tie Koo”, didalem tempo 3 boelan, 

. penjakit saja terseboet bisa semboeh kombali,. dan saja lantas 
bisa tidoer siang dan malem Gengan. e kan poen bisa 
nj'mat. 

Dari itoe saja membilang diperbanjak trima kasih atas Toean 
Dr, Tjia Sioe Khee ampoenja pertoeloengan tida akan saja loe- 
paken serta saja memoedjiken dengan hormat moedah-moeda- 
han mendjadikan perhatian besar adanja. 

Tabe dan hormat dari saja, 
Sawah Besar, Batavia-C. S, SOEDIRDJA. 

26 Juli 1941. 
  

  

        
Djaoeh-djaoeh dari Dobo (Poelau Aroe), loean Pelupessy 

tidak sajang membajar ongkos telegram jang mahal goena 
memesan DJAMOE BERANAK tjap ,,MATAHARI-GELATIK”. 

Sebab beliau soedah jakin dan merasa poeas dengan chasiat- 
nja jang besar dari ini Djamoe bagi kesehatan isteri dan baji- 
nja. 

Apakah tocan djoega soedah fikirkan boeat isteri tocan? 
Pesanlah sekarang djoega! 

Harga complieet berikoet Tapal, Pilis, Param enz. boecat 40 
hari f 3.50 — f 4.50 — 5.50 dan f Te terhitoeng ongkos, wang 
lebih doeloe, 
Boengkoesan dari f 0.05 boeat 1 X minoem dan f 0.09 bosat | 

2 3 
Lain-lain matjam Djamoe jang serba lengkap, terangkan kes 

perloean atau penjakitnja, f 0.90 bocat 20 X minoem 
lebih doeloe. 

Djadj agent, pasti iengoantoenifkan! 

Djamoe Industrie ,, SOEKANAG 
Tanah Abang Heuvel 52—54, Telefoon 1956 

BATAVIA-CENTRUM.      




