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Kita terima kekalahan jang soe- 
dah-soedah dan jang akan datang, 

oleh karena 
memang disepandjang djalan sa- 

toe-satoenja jang menoendjoekkan 
kita kekemenangan. 

semoea ini letaknja 

su? Mr, Jonkman. 
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— MENGGABOENGKAN PRO- 

0 DOKKSI PEKANG. 
: Washington, 23 Dec, 

| (Reuter): 
|. Roosevelt mengoemoemkan, 

“bahwa komisi pergaboengan pro- 
 @oeksi perang antara. Canada dan 
“Amerika Serikat dengan soeara 
. boeiat mengambil mosi jang ber- 
(Isi ,,kegiatan perang bersama de- 
“ngan selengkapnja, dan menghi- 

gi segala apa jang merintangi 
giatan itoe.” 
t velt menambah: ,,Dengan 

1 ekerasan jang kasar dan penin- 

       

  

la Hitler soedah sedikit bisa 
'menjempoernakan adanja perim- 
'bangan soember-soember kekaja- 
an prodoeksi disebagian besar 

ari Kuropah, Kita haroes bisa 
acendjoekkan, bahwa dengan 
ra bekerdja demokrasi djoega 
a diadakan perimbangan jang 

ap dari soember-soember ke- 
aan jang prodoektif di Ameri- 
Serikat, 
Roosevelt mengatakan, bahwa 

si itoe ,diterima baik oleh ka- 
et perang Canada dan oleh dia 
diri. Departement dan badan- 
dan U.S.A, jang tersangkoet di- 

  

   

  

   
    

   
    

    

  

   
    

    

hoenji dan maksoed mosi itoe,” 
“ »Saja soedah meminta kepada | 

ta soepaja-bekerdja menoeroet |... 

Natoena. 
apal selam kita menenggelamkan 

4 kapal moesoeh. 

Koetjing (Serawak) dibom- 
bardeer. 

MAKLOEMAT PERANG No. 14. | 

j (Ditoetoep pada tanggal 23 December djam 14.00). 5 
: Pada pagi ini pesawat2 Marine kita menjerang kapai2 moesoeh di 

teloek Davao. Bom jang besarnja 200 kg. soedah tepat mengenai kapal 
jang paling besar, Kapal itve, kapal minjak (tanker) besarnja 10.000 
ton, seketika terbakar, 

boelkan keroesakan. - 

teroesir, Tidak ada keroesakan. 

mengadakan bombardement. 

ada 3 orang mati. 

1 orang loeka enteng.   | Milo Perkins, - voorzitter komisi 
Aa Serikat soepaja menjeli- 
“Giki peroebahan-peroebahan atoe- 
ran wet manakah jang haroes di- 
“adakan oentoek soepaja mosi itoe 
“banjak berhasil.” 
PE : 

NASEHAT KOMISI PRODOEK- 
SI PERANG, 

Washington, 23 Dec. 

(Reuter): 
“- Komisi prodoeksi peperangan 

tergaboeng bersama seperti 
soedah dioemoemkan oleh 

evelt, memberi nasehat-nase- 
seperti dibawah ini: 
Boeat mentjapai kemena- 

1 orang haroeslah prodoeksi 
-dari kedoea negeri itoe didjalan- 
kan setjepat-tjepatnja dan seba- 
njak banjaknja. Tjepat dan besar- 
nja prodoeksi itoe adalah meroe- 

akan keboetoehan . jang haroes 
“Tebih didoeloekan dari pada besar- 

“2. Kegiatan perang seloeroeh- 
.nja dari kedoea negeri itoe haroes 
memakai sebanjak-banjaknja te- 
naga bekerdja dan bahan-bahan 
serta mengambil segala apa jang 
emoedahkan prodoeksi itoe. 
3. Oentoek mendapat prodoek- 
jang sebanjak-banjaknja de- 
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ngan tjepat haroes soember-soem- 

    

  

   

  

ber dari kedoea negeri itoe dibesar 
kan dengan sempoernanja dan di- 
toedjoekan Gentoek mentjoekoepi 
keboetoehan bersama boeat keper- 

| “loean kegiatan perang seloeroeh- 
g 

  

| 4, Tiap-tiap negeri haroes mem 
produceer barang-barang dalam 
rentjana jang lengkap, dan de- 

| ngan begitoe akan berhasil me- 
ngadakan prodoeksi alat-alat pe- 

| rang dalam tempo jang sependek- 
“ pendeknja. 

   

    

   
   

     

  

   

    

        

   
     

   

rang dari negeri jang satoe soe- 

aja dengan selekas-lekasnja da- 
pat diberikan oleh negeri jang 
lain. i 

6, Pembatasan-pembatasan me 

noeroet oendang, misalnja invoer- 

: douane dan lain-lain atoe- 

jang melarang pengiriman- 
riman alat perang dari satoe 

ke i lai 
dahi selama perang ini. 

'7. Kedoea pemerintah haroes 
engadakan peratoeran jang per- 

Aa iatvek mendjalankan dasar- 
| dasar terseboet diatas. 

  

    

    

      
   

— 5, Kekoerangan bahan dan ba-'f 

KETJELAKAAN TERBANG. 

Kemarin dekat salah satoe lapa 
ngan terbang kita di tanah sebe- 
rang doea boeah mesin terbang 
pemboeroe kita, jang baroe sadja 
naik keoedara oentivek melakoekan 
penerbangan patrouille, bertabra- 
kan dan djatoeh, 

Pengemoedi kedoea mesin ter- 
bang itoe, ja'ni vaadrig-kortver 
bandvlieger J.F. Sanders dan Eur. 
sergeant-vlieger P.C. van Breen ti 
was djiwanja. 

LAGI KEMENANGAN MARINE. 
DITERIMA BERITA DARI KO- 
MENDAN ANGKATAN LAOET, 
BAHWA DISEBELAH BARAT 

PAL SELAM KITA SOEDAH ME 
NENGGELAMKAN 3 KAPAL 
TRANSPORT BESAR DAN 1 KA- 
PAL MINJAK KEPOENJAAN 
MOESOEH. 
KETERANGAN LEBIH LAN- 

DJOET BELOEM ADA. 

KAPAL TERBANG X 34. 
Tentang kapal terbang marine 

jang tidak kembali itoe lebih lan- 
djoet dikabarkan, bahwa dengan 
dibeka tjita komendan angkatan 
  

CHURCHILL—ROOSEVELT. 
Washington, 23 Dec. 

(Reuter): 
Churchill dan Roosevelt tadi 

malam berbitjara sampai djam 
01.00. Sebagian besar dari tempo 
itoe mereka berdoea sadja dika- 
mar peladjaran (studeer-vertrek 
president di Witte Huis). 

Early memberi tahoekan hal ini 
kepada para djoernalis pada ma- 
lam ini. Dioemoemkan djoega, 
bahwa Roosevelt dan Churchill 

akan bersama-sama ke geredja, 
Siang hari ini Roosevelt dan 

Churchill akan berkonperensi lagi 
di Witte Huis, tetapi tidak diten- 
toekan djamnja. . - 

Konperensi dari penasehat-pena 
'sehat tehnis (technische advi- 
seurs) dilakoekan dikamar sebelah 
nja, Dalam Witte Huis itoe dise- 
diakan satoe studeerkamer boeat 
Churehill. 

anna aan   

  

|. Satoe pasoekan besar dari pesawat terbang Djepang pagi ini menje- 
rang salah seboeah Japangan terbang kita didaerah seberang, menim- 

| Lebih landjoet moesoeh menjerang di Sorong (pantai barat Nieaw 
Guinea). Ketika pesawat2 dari Koninklijke Marine moentjoel, moesoeh 

Kapal terbang Marine tidak kembali dari mendjalankan perintah 

SERANGAN DI PENAGIH DAN RANAI. 
Komendan patroeli dari kepoelauan Natuna hari ini mendapat kabar, 

bahwa satoe pesawat jang terbang sendirian hari ini djam 10.50 mendja- 
toehkan beberapa bomnja di Penagih (Boengoeran-Timoer), sehingga 

Doesoen itoe terbakar sama sekali, Boleh djadi masih ada orang2 
mati dan loeka dibawah timboenan2 risemah itoe. 

Sesoedah itoe pesawat terseboet menembaki desa Ranai dengan se- 
napan mesin. Ranai letaknja 6 km sebelah oetara Penagih: disitoe ada 

Pendaratan Djepang dipoelau 
| Wake. 

Pertemnpoeran hebat dj Luzon- 
5: Oetara. 

Separo Hongkong didoedoeki Djepang. 

BORNEO SALAH SATOR KA- 

laoet memberi tahoekan, bahwa ka 
pal terbang marine X 34 tidak kem 
bali dari penerbangan mendjalan- 

neh berhenti berdjalan, toko2 me 

geram gan moesoeh ea kepoelauan 

Koetjing, iboe kota Serawak, pa 
gi tanggal 19 Dec. diserang oleh 
15 boeah pesawat Djepang. Mere 

sakan alat2, Moesoeh membom- 
bardeer dan menembaki roemah2 
dan djalan2 raja dengan senapan2 
mesin. Korban2 djiwa hanja ke 
tjiL. Segenap dienst goebernemen 
bekerdja dengan bagoesnja, 

DI OEDARA MOESOEH PALING 
ACTIEF. 

Manila, 23 Dec. (Reuter) — 

Disamboeng makloemat dari tang 

gal:23 Dec.: 1 
samat actief di oedara”, akan teta- 

pi menoeroet berita2 jang merde- 
ka, moesoeh dengan hebat ditemba 
ki oleh djoeroe2 terbang USA. 

Diloekiskan dengan opisil, bah 
wa Sitoeasi didaerah Davao tidak 

terang. 

(GLihat 

ka menimboelkan beberapa keroe- | 

Pesawat2 Djepang | 

RINGKASAN: 

(DESAWAT-PESAWAT kita menenggelamkan  satoe 

kapal minjak moesoeh di Davao, sedang kapal selam 

kita menenggelamkan 8 kapal transport besar dan 1 kapal 

minjak moesoeh di sebelah barat Borneo. 
Penagih dan Ranai dikepoelauan Natoena diserang muoe- 

soeh dari oedara,'8 orang mati, doesoen terbakar sama 

sekali. 
Koetjing, iboe kota Serawak djoega dibombardeer. 

Diantara Agoo dan San Fernando Djepang meneroeskan 

pendaratan laskarnja, sedang peperangan sengit terdjadi 

dekat Santo Tomas. Operasi-operasi sepandjang panto te- 

loek Lingayen semangkin besar. Dekat Davao peperangan 

masih teroes . 

kong. 
Djepang 

Amerika. 

Separo dari Hongkong soedah | 

teng disitoe masih menocendjoekkan keoeletannja. Pasoekan 

Canada menderita kekalahan besar. Tentara Tiongkok 

jang hendak menolong Hongkong soedah datang pada tem- 

pat-tempat jang djacehnja 64 sampai 41 km dari Hong- 

i 1 15 

ditangan Djepang, ben- 

mendaratkan tentaranja di Wake. : 

Churchill dengan stafnja soedah berkonperensi dengan 

Roosevelt serta pembesar-pembesar marine dan tentara 

Hitler kini main petjat, para djenderal Von Bok, Von 
Runstedt dan baroe-baroe imi Von Brauchitsch dipetjat, se- 

dang 

Darlan. 

samboengan dipagina 3) 
  

Stafcorrespondent U.P. didalam 
Alg, Ind. Dagbl. mengabarkan: 
Tanggal 16 October pagi dise- 

moemkan kabar opisil, bahwa kea 
daan garisan perang tengah ber- 
tambah djelek. Pendoedoek Mos- 

kou bingoeng, kereta api dalam ta 

noetoep pintoe. Moerid2 sekolah 
tehnik lari keloear kota, kedjalan 
arah Timoer menoedjoe Gorki. Ba 
njak kendaraan penoeh berisi pen 
doedoek Moskou dengan barang2 
mereka menoetoep djalan2 sehing- 
ga djalan bagi tentara menoedjoe 
ke Barat hampir tidak moengkin.   kan perintah centoek melakoekan 

bombardement. Seharoesnja . di- 
“pandang, bahwa pesawat itoe hi- 
lang. 

Sanak keloearga dari anak boe 

ahnja soedah “diberi tahoe. 

SROMBADEMENT DJEPANG. 
Menimboelkan kebentjian 
pendoedoek. 

Medan, 23 Nov. (Aneta). 
Deli Courant mendengar berita, 

bahwa serangan2 bom moesoeh di 
Tarempa dan Pontianak itoe me- 
njebabkan semangkin bentjinja pen 
doedoek terhadap orang2 Djepang, 
sehingga sebagai tjontoh banjak- 
“lah kepala di Atjeh pada hari hari 
ini meminta idin kepada kantor be 
sbuur di Sigli centoek mengadakan 
organisasi ,,barisan poekoelan” di 
kampoeng2 soepaja kalau perloe 
bisa menghadjar orang2 Djepang. 

KOETJING DISERANG DARI 
»  O@EDARA. 

Singapore, 23 Dee, (Reu- 
ter): sa 

Soeatoe makloemat dari tanggal 
23 Dec. mengatakan, bahwa dalam 

keadaan militair di Malaka oetara 
tidak ada peroebahan baroe, se- 
dang kemarin malam sirene di Si- 
ngapoer meraoeng2, akan tetapi 
tidak lama, Tidak seboeah bom- 
poen dilemparkan. 

Kemarin pagi pesawat2 pemboe 
roe Djepang berdaja oepaia akan 
menjerang lapangan di Kuala Lum 
pur. Dengan segera mereka dise 
rang oleh pesawat2 pemboeroe Ing 
geris, 2 boeah dari pesawat2 moe 
soeh itoe ditembak djatoeh, sedang 
2 boeah lainnja lagi menanggoeng 
keroesakan jang berat, sehingga 
kedoea2nja tidak dapat mentjapai 
pangkalannja lagi. 

Sepandjang malam pesawat2 
Inggeris menjerang lapangan ter 
bang Soengai Patani, akan tetapi 
karena pemandangan boeroek, ma 
ka akibat2 dari serangan mereka 
beloem dapat diketahoei. Mereka 

tidak mendjoempai perlawanan da   ri fihak moesoeh, 

Sesoedah itoe Kremlin berbitja- 
ra. Pembitjara itoe seorang jang 

tidak terkenal diloear negeri Rus, 
jaitoe Alexander Sheberbakov, 
voorzitter kantor penerangan dari 
Sovjet. (Solomon Lozovsky jang 

lebih terkenal ialah vice voorzit- 
ter). 

"Semoea orang bekerdja, tentera 

'Merah akan menolong kota . 

Pimpinan Stalin jang bersemangat. 
Tentera baroe madjoe kemoeka. 

  

kar Djerman 10 KM. moendoer dan 

garisan perang itoe diperkoeat. Ke 

tika maksoed mereka gagal di Mo 

jaisk, Djerman mentjoba di Kalinin 

disebelah Barat Laoet kota Mos 

kou. Serangan ini djoega gagal 

dan mereka tjoba poela di Kaluga 

dan Tula di Selatan. 

Crisis ini kedjadian seboelan jg. 
telah laloe, tetapi iboe negeri ma 
sih ditangan bangsa Rus. Inilah 

pertjobaan jang sehebat hebatnja, 
akan tetapi njata mereka dapat 
menahannja. 

KEMENANGAN TENTARA 
MERAH. 

Moskou,23 Dec. (Reuter): 

Menoeroet seorang koresponden 
dari ,lzvestia”, pasoekan2 Roesia, 

jang bergerak madjoe kebarat da 

ri Tikhvin ke Leningrad, mentja- 
pai soengai Volkhov, jang menga 
lir 80 km. disebelah barat dari Tik     Pada malam 16 October Sheber 

bakov berbitjara kepada pendoe- 
doek Moskou, Orang Rus ha- 

nja dapat mendengar programma 

hvin, Mereka mengoendoerkan ser 

dadoe2 Djerman melaloei soe- 
ngai itoe, dan dibeberapa tempat 

pasoekan2 Merah sendiri menjebe 
rangi soengai. Serdadoe2 Djerman   Sovjet jang disiarkan dengan loud. 

speaker, disaban soedoet djalan 
jang ramai atau dalam roemah de 
ngan telefoon. Ketika itoe berke- 

roemoen pendoedoek didjalan2 jg. 
digelapkan atau berkoempoel da- 
lam roemah dimana ada dekat loud 

bakov. 
Ia mengatakan, bahwa tentara 

merah akan menolong kota dan me 

njoeroeh pendoedoek pergi beker- 

dja, 
Keesokan harinja segala kenda- 

raan berdjalan seperti biasa. Toko 
toko diboeka kembali dan Moskou 
roepanja. sebagai dahioeloe. 

Tentara baroe penoeh jdidjalan- 
djalan menoedjoe kegarisan pe- 
rang. 
wai NKVD (pendjagaan dalam ne 
geri) mendjaga laloe lintas disoe- 
doet djalan. Ditempat itoe berdiri 
pegawai memegang pistol dan me 
njoeroeh orang pergi bekerdja: 
Saja akan menembak siapa sadja 
jang melanggar peratoeran”. 

Tank2, kendaraan berlapis wa- 
dja, meriam, motor dengan muni- 

tie rioeh rendah boenjinja dikota 
menoedjoe kedjalan raja dari - Mos 
kou ke Viaszma. 

  
nja melilitkan selendang dikepala- 
nja mengambil sodok dan pergi ke 
sebelah Barat kota oentoek meng 
gali parit pertahanan. Orang toea 
dan orang moeda jang tidak dapat 
ikoet perang toecroet pergi mela- 
losi saldjoe. : 

Sesoedah tentara baroe datang 
orang Rus dapat mengoesir lasj-   

speaker oentoek mendengar Sheber | 

Ditimoer kota itoe pega- 

Kaoem iboe dengan anak gadis- ' 

  

terdjeroemoes dalam rawa2 dan 
terpelosok dalam hoetan2. Dalam 
saldjoe jang dalam, sedang taufan 

ngan hebatnja dan oekoeran oeda 
ra berada 20 deradjat dibawah 
nol, serdadoe2 Roesia mengedjar2 
dan membinasakan serdadoe2 Na 
Zl. 

Moesoeh teroesir dari Budogosh 
kearah barat, Sebagai telah diwar 
takan dalam makloemat Sovjet te 
ngah malam dari tanggal 21 De 

cember, kota itoe telah didoedoeki 
oleh tentara Merah. Dengan meroe 
Sak djalan2 dan menggali parit2, 
moesoeh berdaja oepaja memberi 

kan perlawanan, akan tetapi moe 
soeh tidak dapat mempertahankan 
diri. Pertempoeran2 hebat menga 
moek disepandjang seloeroeh front 

dari sektor itoe. 

RAMPAS KOTA2. : 

Moskou, 23 Dec, (Reuter): 
Makloemat tengah malam: Pa 

soekan2 Sovjet mendoedoeki kota 
kota Cherepov dan Odeyev dan 
djoega simpangan djalan kereta 

VO. 

HITLER MAIN ONTSLAG. 
Londen, 23 Dec. (United 

Press): 
Dari Berlin diberitakan: Dari fi 

hak jang boleh dipertjaja diterang 
kan, bahwa Von Bock dan Von 
Rundstedt dipetjat, sedang Von 
Leb meminta, soepaja ia dipetjat 
djoega, akan tetapi kepoetoesan 

Ki'tler beloem dioemoemkan, 
  

taufan saldjoe mengamoek de- 

api jang amat penting, Corbache-   
  

Von Leb minta berhenti. 

Konon Petaim meletakkan djabatannja, diganti oleh 

  

JOSEPH STALIN. 

1 KAPAL SELAM MOESOEH 
HANTJOER? 

Eureka (California), 23 Dec. 

(Reuter):. : 

2 boeah pesawat pelempar bom 

USA melemparkan bom2 air. 
Moengkinlah, bahwa bom2 itoe me 

ngenai seboeah kapal selam moe 
soeh, jang mentorpedo kapal ,,Eimi 

di” 

KOMISI PENJELIDIK. 
Honolulu, 23 Dec. (United 

Press): 

Komisi dari President Roose- 

velt, jang akan menjelidiki soal 

tentang serangan moesoeh di Ha 

waii, soedah tiba disini. 

SCHOUT-BIJ-NACHT RUSSEL 
WILLSON. 

Washington, 23 Dec. (Reu 
ter): 

Direktoer dari Marine-Academie 
USA, schout-bijnacht Russel Will- 
son, diangkat mendjadi chef mari 

ne, dibawah admiraal, Ernest King, 
opperbevelhebber USA. 

KAOEM BOEROEH DAN 
MADJIKAN 

Washington, 23 Dec. (Reu 

ter): : 
Dalam rapat jang dilangsoeng- 

kan antara wakil2 dari kaoem boe 
roeh dan kaoem madjikan USA, te 
lah ditjapai persetoedjoecan, bahwa 

'| selama perang berdjalan, fihak ka 

FIHAK SOVJET TEROES MP. | oem boeroeh tidak akan mengada- 
kan pemogokan2, sedang fihak ka 
oem madjikan tidak akan menga 
dakan penolakan2. 

Segala perselisihan akan dikoe- 
pas dengan djalan damai. 

4 ORANG BELANDA DIHOE- 

KOEM MATI. 
Lissabon, 23 Dec. (Aneta): 
Seorang komendan dari tentara 

Djerman di Nederland, mengoe- 
moemkan, bahwa lagi 4 orang Be 
landa didjatoehi hoekoeman mati, 
dan. telah ditembak mati, ialah ka 
rena mereka memberikan pertolo 

ngan kepada djoeroe2 terbang Ing 
geris. 
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| RDAN PERANG di Asia jang 
“paling hebat sekarang ini 

ah dinegeri Filipina, Disitoe 

san balatentera daratnja. 
ela-moela dibahagian jang pa- - 

ling oetara, ja'ni Luzon (batja: - 
'Loetson), kemoedian di bahagian 
jang paling Selatan, ja'ni.di Min- 
danao. 

mengedjoetkan, karena me- 
nceroet doegaan, tidak koerang 
dari 80 boeah kapal jang me- 
ngangkoet pasoekan sedjoemlah 

80 sampai 100 riboe orang, jang 
berarti paling sedikitnja 8 divisi, 

“lengkap poela dengan tank-tank- 

| nja. Sa 
—.. Banjak orang merasa ta'adjoeb, 

“ hoe iis 't mogelijk, bagaimana 
— moengkin terdjadi demikian? Di- 
mana armada Amerika, dimana 
armada Inggeris, dimana poela 
armada Nederland oentoek meng- 
halangi pergerakan kapal sebesar 
itoe? Tidakkah diketahoei semoe-: 

"Ia, sebeloem merapat kepada Fili- 
pina, sebeloem sempat ia masoek 

— Teloek Lingayen? Mengapa tidak 
- disignaleer terlebih doeloe? Bah- 

| kan hari inipoen Djepang konon 
masih menambah lagi pasoekan- 
pasoekan pendaratan itoe, dan 
-pertaroengan bertambah-tambah 
Sahsjatnja disitoe. 

Keheranan ini tentoe bisa le- 
njap kalau orang bisa menggam- 
'barkan, bahwa sangat boleh djadi 
kapal-kapal pengangkoet itoe da- 

|. tangnja dilindoengi ol&h barisan 
| oedara, oleh kapal-kapal Silam 

dan oleh kapal-kapal perang lain- 

nja, 
Hari ini poen ada beritanja, 

bahwa sesoenggoehnja oesaha 
menghalanginja telah dilakoekan, 
tetapi teroetama sekali ol&h me- 

-  riam-meriam tepi laoet. 
—.. Walaupoen demikian, walau- 

poen ada beberapa kapal jang da- 
“pat diroesak, roepanja pasoekan 
jang seperti boenoeh-diri itoe me- 

| meradjang masoek djoega, 
” Orang bertanja tentoenja, dari 
mana gerangan datahgnja tentera 
“jang sebesar itoe lengkap dengan 

tank-tanknja? , 
Ini moedah ditaksir, djika orang 

“ mengingat bahwa negeri Muang 
“Thai sekarang soedah mengada- 
kan persatoean militer djoega de- 

ngan Djepang, sehingga boleh 

—- Gjadi serangan-serangan di Ma- 

— Iakka bisa sebahagian diserahkan 
' kepada Muang Thai, sedang ten- 

— tera Djepang dari Formosa ber- 
|. banjak-banjak menjeberang ke 
—- Filipina, karena letaknja Formo- 

sa dengan Filipina tidak djaoeh. 
Melihat segala langkah Djepang 

- ini, teranglah, bahwa apa djoega 
koerbannja, ia hendak mereboet 

' Filipina seloeroehnja. P3 
Bagi ini ia perloe merdeka ber- 

lajaran di Laoetan Tiongkok Se- 
latan (Zuid-Chineesche Zee). Per- 
tjobaan ini njata djika kita lihat 
serangannja kemarin, jaitoe di 

— poelau Natoena, jang tidak djaoeh 
dari Borneo Barat dan tidak dja- 

oeh dari poelau Anambas (Terem- 

pa). 2 EN 
Dengan poelau Anambas maka 

Natoena ini meroepakan pintoe, 
bagi mentjegah datangnja armada 

dari Indonesia, melaloei Laocetan 

Soenda, 

  

berita kemarin sa- 

F2 

LA 

Djepang itoe silih berganti berter- 
bangan diatas kepoelauan Anam- 

bas dan Natoena, sambil menem- 

bak-nembaki orang. 
«- Njata, bahwa maksoednja ialah 
mentjegah soepaja djangan ada 

armada datang menolong Filipina. 
“«“ Maka djalan jang oetama seka- 

li bagi menolong Filipina seka- 

rang ini ialah dengan kapal-kapal. 

terbang jang tidak kepalang tang- 

goeng djo@mlahnja, melainkan 
mesti didatangkan tjara besar- 

demi gelombang. ' 
|... Dalam pada itoe, berita jang 

. beloem 'sah benar. menjatakan, 
| bahwa Petain- hendak mengoen- 
| doerkan diri dari Pemerintahan 
. Perantjis, dan akan diganti oleh... 
5 ee Darlan, seorang Perantjis 

' jang amat bentji kepada Inggeris. 
“Djika benar ada pergantian ini, 

“ maka alamat tidak baik perhoe- 
. boengan Perantjis dengan negeri- 

| negeri Sekoetoe, bahkan moengkin 
- Darlan' nanti mendjeremoeskan 

' negerinja, dan terang-terangan 

— melawan bekas kawan-kawannja, 
. Segala-galanja ini tentoenja se- 

karang mendjadi roendingan poela 
antara Churchili dengan Roose- 

elt, baik soal aksi bersama di 

yaa DO 

pang tidak habis-habisnja men | 

Roepanja kapal-kapal terbang. 

datang gelombang 

memehak : ,as”, berbalik haloean | 

SOERAT KABAR KITA. 

Besoek dan loesa. 

Seperti kita beritakan kemarin, 

besoek dan Iveasa (hari2 raja Mau 

“id Nabi Isa) soerat kabar kita ha 
nja keloear satoe lembar sebagai 

extra. : 

Boeat langganan dilocar kota Be 

tawi, pengiriman lembaran extra 
jang keloear besoek (Chamis) 

akan didjadikan satoe dengan lem 

baran extra hari Djoem'at, dan di 

kirim pada hari Djoem'at itoe.. 
Jang demikian itoe berhoeboeng 

dengan porti dan hari besar terse 
boet. aa 

Kiranja sidang 
loem adanja. 

VOLKSRAAD MEMPERINGATI 
PERANG DI TAREMPA. 

| College Van Gedelegeerden hari 

Selasa kemarin telah mengadakan 

sidang oemoem. Ketoea Mr. Jonk 

man, setelah pemboekaan mempe 

ringati kekalahan2 dalam perangan 

,/di Tarempa, Miri Oedik, di Pon- 

tianak dan barang kali djoega di- 

lain tempat”. Pembitjzra mengha 

bisi pembitjaraannja, dengan oetja- 

“pan: ,,Kita dari sini menjatakan 

perasaan soetji kita, bahwa kita 

ikoet merasakan segalanja itoe. Ki 

ta menerangkan, kesanggoepan 

memberi pertolongan gcena mele 

njapkan bahaja. Kita menerima se 

gala kekalahan jang telah dialami 

dan jang masih dialami, oleh kare 

na semoea itoe tidak dapat ditje- 

gah, dan jang semoeanja menoen- 

djoekkan kedjalan kemenangan”. 

Oetjapan ini oleh para pende- 

ngar didengarkan dengan segala 

minat. (Aneta.) 

pembatja ma'- 

  

  

BEA KELOEAR GOENA KARET. 

Atas nama  Legercommandant, 

Directeur van Financien ada mene 

- tapkan verordening tanggal 22 De 

cember 1941 No. DA 1-1-50, ia 

itoc oentoek- mentjaboet Byzonder 

bepaling 4 (Atoeran istimewa 4), 

“jang masoek post Ta dari lampiran 

B jang dihoeboengkan pada Indi 

sche Tarifwet. 

“Dalam verordening itoe diberj ke 

terangan jang berikoet. 

Menoerost Eyzonder bepaling 4 

jang masocx yust Ta dari lampi 

ran B, jang dihoeboengkan pada In 

dische Tariefwet jang ditjaboet de 

ngan verordening ini, maka perse 

diaan karet jang ada kedapatan 

pada. tanggal 31 December dalam 

sesosatoe tahoen ditempat tempat 

jang ada kantor bila boleh diperik 

s2 oleh douane atas permintaan 

orang jang menaroeh karet itoe. 

Oentoek mengenakan dan menghi 

ftoeng bia keloear (uitvoerrecht) 

jang mesti dibajar menoeroet post 

itoe, maka persediaan itoe diang 

gap dikeloearkan tanggal 31 De 

cember, asal karet itoe soenggoeh 

soenggoeh dikeloearkan selambat 

lambatnja pada 31 Maart sesoe 

dah itoe. : 
Atoeran itoe boleh djadi sekali 

akan menjebabkan bahwa karet 

akan -lebih banjak dikirim ke pela 

boehan2 dan disediakan ditempat 
tempat itoe, jaitoe jang sekali ka 

"Hi tidak baik dalam keadaan seka 

rang ini. 
Itoelah sebabnja, sebab jang lain 

“Tain ada djoega —, maka Byzonde 

re bepaling itoe ditjaboet dengan 

verordening kekoeasaan Militair 

ini. 5 

Sekalian karet jang dikeloear- 

kan sesoedah 31 December jang 

akan datang ini djadj akan ta'loek 

pada algemeen rubberuitvoerrecht 

jang ditetapkan boeat tahoen 1942. 
  

P.T.T. PADA TG. 29 DEC, DAN 

(A4 JAN, 1942. 
(Garebeg Besar dan Tahoen Baroe) 

Senen tg. 29 Dec, 1941. 

Postdienst: 
Hoofdpostkantoor. Bat.-Centrium, 

diboeka darj djam 8 — 10 pagi 
'Hoofdpostkantoor. Bat.-Stad, 

diboeka dari djam 9 — 11 pagi 
Postkant. Tg. Priok, 

diboeka dari djam 9 — li pagi 
Oentoek mengambil dan mema- 

soekkan soerat afingetekend, soerat 
'soerat biasa dan dienst dengan 
mendapat bewijs dari post, soerat2 
expres dan mendjoeal post- dan 

zegelwaarden. Stadsbijkantoren 
“Kramat, Gondangdia, Harmonie- 
plein, Menteng, Tanahabang, Mo- 
lenvliet Oost dan Meester-Cornelis 

  
merasa 

ai & 
Pacific maoepoen di Eropah, dan 
teroetama sekali memboeat tin- 
dakan-tindakan berkenaan dengan 
Perantjis ini. 

SAS 1 A Tj     
2. 

2 
x 

San 

akan ditoetoep. Soerat2 aangete 
kend jang haroes diambil pada bij 
kantor2 terseboet dapat diambil 

pada Hoofdpostkantoor Batavia-C: 
Postbestelling hanja dilakoekan 

satoe kali sadja, jaitoe di Batavia- 
C. dan Batavia Stad djam 1 siang 

dan Tg, Priok djam 9 pagi. : 

Telegraafdienst: 
Loket oentoek menerima kawat2 

di Kantor Pos Batavia-C, Batavia 
Stad dan Tg. Priok akan diboeka 
seperti pada hari kerdja, Stadsbij- 

kantoren akan ditoetoep. 
Kemis tgg, 1 Januarj 1942. 
Posidienst: 
Hoofdpostkantoor. Batavia-C, Ba 

tavia-Stad dan Postkantoor Tg. Pri 

Ok akan ditoetoep. Ma NT 
Postbestelling akan dilakoekan 

“satoe kali sadja, jaitoe Batavia-C. 
dan Stad djam 1 siang, Tg. Priok 
diam 9 pagi. 
Telegraafdienst: 
Loket oentoek menerima kawat2 

akan diboeka di: 
Hoofdpostkant. Bat.-C. 

dari djam 9 — 12 siang dan 
djam 3 — 5 sore: 

Hoofdpostkant. Bat.-Stad, 
dari djam 9 — 11 pagi. 

Postkantoor Tg, Priok 
dari djam 9 — 10 pagi. 

Stadsbijkantoren akan ditoetoep. 
  

OEANG KETIJLL, 
Bisatocetar.gi 
sLandkas 

Menoeroet J.B, di Bandoeng soe 
dah diadakan peratoeran boeat 
mendapat oeang . ketjil pada 
's Landskas, Menoeroet peratoeran 
itoe poeblik haroes lebih doeloe 
menghadap pada politie sectie. da 
lam ressortnja masing2. Kepada po 
litie ini mereka ja bisa minta soe 
rat pengoeasaan goena menoekar- 

kan oeang ketjil pada 's Landskas, 
jang bisa dipakai selama 10 hari. 

Tindakan ini diambil goena me 
ngatoer Soepaja pemoetaran oeang 
ketjil dan penilikan penjiarannja 
bisa dilakoekan dengan baik. 

Tetapi di Betawi demikian itoe 
tidak ada, oleh karena disinj tjoe 
koep baik tersiarnja oeang ketiil 

itoe, 
Dalam pada itoe di Betawi orang 

goena sebanjak f 10.— 
  

TIDAK MENOETOEP LAMPOE. 

Terhadap orang-orang redaksi 

telah ditempelkan proces verbaal, 
karena dipersalahkan tidak me- 
noetoep lampoenja jang ada di- 
kantor, 2 

Adapoen sampai demikian, ialah 
oleh karena hari siangnja ketika 
poelang keroemah, loepa oentoek 

mematikannja. Dan pada malam 
harinja masihlah lampoe itoe me- 
njala. Polisi tidak perloe melem- 
par-lempar batoe memetjahkan 
katjanja, oleh karena bisa memoe- 
tar zekering-zekering jang kebe- 
toelan ada diloear pintoe, 

  

DJAM BITJARA DOKTER. 
Djam bitjara dokter-dokter di- 

kota ini sampai sekarang masih 
tetap beroebah: ada jang moelai 
siang djam 4, ada lagi jang djam 
5 sore, Berhoeboeng dengan lekas 

gelap, dan haroes ditoetoepnja 
lampoe-lampoe, maka hal ini soe- 
dah barang tentoe memberikan 
kesoelitan kepada orang-orang 
sakit. s : 

Ada lebih baik, apabila mereka 
itoe mentjepatkan djam bitjara- 
nja, Sebab demikian ini atas per- 
mintaan poeblik jang disampai- 
kan kepada kita. Hal ini baik oen- 
toek dipikirkan. 

  

LANGGANAN KORAN NAIK, 
Keadaan di Medan. 

Soerat-soerat kabar ,,Deli Cou- 
rant” dan”,,De Sumatra Post” te- 
lah memoetoeskan moelai 1 Janu- 
ari 1942 akan menaikkan harga 
langgananrja tiap boelan dengan 
20 sen, : 

Antara lain-lain mereka menoe- 
lis: ,,Naiknja ongkos jang loear 
biasa oleh karena naiknja harga 
kertas dan harga dari segala alat- 
alat keperloean ,serta naiknja ga- 
djih dan oepah, dan djoega tidak 
ketjil djoega moendoernja adver- 
tentie menjebabkan kita menaik- 
kan harga langganan ini.” P3 

  

PALANG MERAH. 
- Beberapa hari jang laloe hoofd- 

commissaris Palang Merah Hin- 
- dia Belanda meminta perempoean2 
“jang dengan soeka rela dikirim ke 
tanah Seberang sebagai verpleeg- 
ster dan pembantoe, 

Sekarang dapat dikabarkan, bah 
wa dalam 24 djam setelah seroean 
itoe, soedah tjoekoep. banjaknja 
pemberi tahoean diterima oleh 
hoofdcommissaris, dari perempge-   an perempocan jang menjatakan 

sedia dikirim ketanah Seberang, 

PEMANDANGAN 

1 3e. 

Loepa mematikan. 

»Hong Po” jang kini masih ada 

- 

MAKLOEMAT KASATRIAN.. 
SCHOOL BATAVIA-CEN 

TRUM. 
Toecan Soeparno, ketoea Kasat- 

rianschool minta kita moeatkan 
jang berikoet: 

Dengan djalan ini kamj memper 
makloemkan pada sekalian orang 
toea dan wali dari moerid2 Kasat 
rjiaancshool bagian H.I.S., Schakel 
Mulo- dan Handelsschool di Peto- 
djo Oedik 15 dan Kadjiweg 48 se- 
perti jang terseboet dibawah ini: 

le. Liboeran (vacantie) Lebaran 

Haddji seharoesnja dimoelai 
pada tg. 20 Dec, hingga 2 Ja 

nuari 1942. 

Berhoeboeng dengan keadaan 
perang dinegeri kita ini maka 
banjak moerid jang sebeloem 
vacantie dimoelai telah diba- 
wa oleh orang toeanja pergi 
menjingkir kelain tempat loear 
kota, Oleh karena itoe oentoek 
mendjaga djangan sampai moe 
rid2 jang telah pergi itoe ter 
ganggoe pengadjarannja, pe- 
ngoeroes mengambil poetoesan 

memadjoekan liboeran itoe 
moelai tg. 15 Dec, sam 

nak ee donk. 1 
1942. 
Kepada orang toea dan wali 
moerid jang anaknja sebeloem 

liboeran dimoelai telah mening 
galkan sekolah diharap de- 
ngan sangat soeka memperha 

tikan makloemat ini. 
Kamj mengharap sepenoehnja 
perboeatan para orang toea 

dan wali moerid soepaja nan 
ti sesoedah vacantie Lebaran 
Haddji, pada tg. 2 Janu 
arj 1942 semoea anak 

disoeroeh mengoendjoengi se 

kolahnja seperti biasa. 
Djanganlah anak toean karena 
keadaan jang tidak tertentoe 
inj tidak mendapat pengadjz 
ran karena ini meroegikan 

toean dan anak toean sendiri. 
Keadaan perang ini moengkin 
terdjadi satoe boelan, doea boe 
lan atau lebih, barangkali se 
tahoen atau doea tahoen. 

Dan lagi toean haroes ingat 
bahwa bahaja itoe kalau maoe 

. datang tidak memilih tempat. 
Bahaja bisa terdjadi ditempat 
jang ramai dan bisa ditempat 

jang soenji, didoesoen atau 
dikota besar. 
Ingatlah pada bombardement 
didoesoen TAREMPA dipoelau 
Xnambas, doesoen jang ke- 

tjil, soenji dan tidek berarti 
itoe, Djadj njatalah pada ki 
ta bahwa semoea kedjadian 
itoe tergantoeng pada Toehan 

jang Maha Koeasa, 
Sebagai penoetoep makioemat 
inj marilah kita mendo'a pada 
Allah moedah-moedahan kita 
semoea mendapat keselamatan 
tidak koerang soeatoe apa. 

sn 

2e. 

  

PERAMPOK DI KAJOE POETI. 

Toean roemah di 
pa ta 

Baroe2 ini toean Kiming telah 
ambil oeang dari Afdeelingsbank. 
Roepa2nja hal inj diketahoej oleh 
perampok jang mengintip ter6es 
gerak gerik toean Kiming. Kemoe 

dian pada hari malam Kemis jang 
laloe roemahnja, di kampoeng Ka 
joe Poetih, telah dikoendjoengi 
oleh 8 orang perampok jang me 
ngantjam K., kalau tidak diberi ta 
hoekan tempat ocangnja, maka ia 
akan diboenoeh. 

tempat penjimpan oeang itoe, hing 
ga perampok itoe biasa menggon- 

Gol lebih dari f 100.— (Br). 
  

BANTOEAN DARI BORNEO. 
Vereen, Fondsen telah menerima 

sedjoemlah 30 riboe roepiah dari 
Bandjarmasin sebagai soembangan 
dari pemilik2 dan pedagang cou- 
von karet dari daerah Kapoeas dan 
Barito, : : 

Poen djoega Bandjarmasin me- 
njetorkani penghasilan pasar ma 
lam jang diadakan dalam boelan 
November sebanjak 10 riboe, (Ane 

ta). 
  

TERIMA KASIH DARI MALAYA. 
Consul Generaal Inggeris di Be 

tawj telah menerima telegram se 

bagai dibawah ini dari Sir Shenton. 
Thomas, Goebernoer Straits Set 

tlements. Ta 
Sampaikanlah oetjapan terima 

kasih Pemerintah Malaya dan saja 
sendiri jang kelocar darj hati jang 
soetji kepada Pemerintah dan 
ra'jat Hindia Nederland atas per 
tolongan dan kasih mesra terha- 
dap perempoean dan anak anak 
bangsa Eropa jang disingkirkan 
dari Malaya, Saja jakin poela bah 
wa di Sumatrapoen mereka bero- 
leh samboetan jang tiada koerang   menjenangkan, Persahabatan toe 

an sangat membesarkan hati kami. 

Maka K. poen memberi tahoekan. 

LEMBARAN PERTAMA PAGINA NI 

dan “Semangat 

ENOELIS dengan tjara jang 
M berapi-api dan mengandjoer- 
andjoerkan “kegembiraan boeat 
membela tanah air, apa lagi boeat 
memoedji oetjapan setia jang di- 
toedjoekan kepada pemerintah 
dari berbagai pihak, memang gam 
pang, Orang memang bisa menoe- 
lis sesoekanja dan kertas koran 
bisa di isi semaoe-maoenja, sebab 
kertas dan tinta tjoema bahan 
jang menoeroet sadja. 

Akan tetapi sajang atau be- 
roentoeng sekali ,kedoedoekan ser 
ta kewadjiban soerat kabar de- 
ngap redaksinja tidak semoedah 
dan sesederhana seperti diseboet- 
kan diatas. Sebab Kalau isi soerat- 
kabar, apa lagi hoofdartikel sedi- 
kit banjak tidak tjotjok atau ber- 
tentangan sama sekali dengan ke- 
adaan pergaoelan hidoep sehari- 
harinja, satoe antara doea akan 
mendjadi akibatnja. Pertama soe- 
rat kabar tidak akan mempoenjai 
pengaroeh atau ,,gezag” sama se- 

kali dan kedoea pembatja soerat 
kabar akan rontok seperti daoen 

voehoen jang soedah koening. 

Moengkin djoega pemimpin soerat 

kabar akan didjengeki karena ter- 
njata tidak berharga sepeser poen 
djoega. 

Jang paling moedah dan paling 
aman ialah boeat memoedji sadja 

segala apa jang bersangkoetan de- 
ngan tenaga atau oesaha pepera- 

ngan dan boeat menondjol-non- 
djolkan kesetiaan rakjat. 

Kalau semoea pers berlakoe se- 
perti terseboet diatas, harga soe- 

rat kabar tidak akan lebih dari 

pada kertas pemboengkoes ka- 
tjang, tidak ada goenanja boeat 
rakjat atau pemerintah, Akan te- 

tapi semoea soerat kabar Indone- 
sia dengan tidak ada ketjoealinja 

selaloe beroesaha boeat menggam- 

barkan keadaan dengan sebenar- 
nja, memoedji jang haroes dipoe- 
dji dan mentjela apa jang patoet 

ditjela. Meskipoen tempo-tempo 
soekar sekali boeat mendengarkan 
kritiek seada-adanja, tetapi pada 
cemoemnja apa jang bisa diker- 
djakan oleh pers Indonesia soedah 
di-ichtiarkan seberapa bisanja. 
Peringatan-peringatan jang ada 
kalanja disampaikan kepada pe- 
mimpin soerat kabar oleh pihak 
atas tidak perloe diseboetkan di- 
sini, N 

Siapa jang meneliti isi pers 
bangsa kita diseloeroeh Indonesia 

kiranja tidak bisa menjangkal 
bahwa pers soedah kita djadikan 
salat perang” dengan soenggoeh- 
soenggoeh. Dimana dapat kita 
tidak loepa membangkit-bangkit- 
kan kegembiraan dan kerelaan 
rakjat. Tetapi itoe sadja tidak 
tjoekoep. Malahan kalau kita me- 
noelis setjara berapi-api dan ber- 
gembira dengan serampangan Sa- 

dja, hasilnja moengkin tjoema ter 
tawaan jang menggelikan, 
Kemampoean dan pengaroeh 

soerat kabar djoega terbatas, 

tidak bisa dan tidak haroesnja 
menjemboenjikan . keadaan jang 

njata. Pada waktoe kita sedang 
menggiatkan semangat semoea 

golongan rakjat, soenggoeh geli 
dan pedih rasanja mendengar ber- 
bagai berita bahwa beberapa kan- 
tor  partikelir dikota ini dalam 
pemberian oeang makan kepada 
pegawainja jang diwadjibkan men 
djaga kalau ada serangan oedara 
membeda-bedakan kebangsaannja. 
Tidak bisakah diadakan atoeran. 
setjara milisi jang tidak membeda. 
bedakan? 

Dengan menoelis dan berte- 
retak sadja kita djoega tidak bisa 
madjoe dengan giat kalau tidak 
disertai tindakan-tindakan dan oe- 
saha-oesaha jang njata, baik dari 
bangsa sendiri, dari golongan 
bangsa lain ataupoen dari peme- 
rintah. Berbagai kesanggoepan 
akan berdjoeang dipihak demokra 
si dan “dibelakang pemerintah 
mestinja haroes bisa mengadakan 
bandjir semangat dan tenaga rak- 
jat. : 

Tetapi apa jang kita lihat sam- 
pai sekarang? Benar sama sekali 
tidak mengetjewakan, tetapi poe- 
as poen djoega tidak. Dan bandjir 
semangat atau tenaga rakjat itoe 
masih djaoeh nampaknja. 

Apa sebabnja? , 
Orang-orang atau perkoempoe- 

lan-perkoempoelan bangsa kita 
sendiri jang soedah menjatakan ke 
sanggoepannja boeat berdiri di- 

IT (Penoetoep). 
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tenaga Rakjat. 

pihak demokrasi djangan mengira 
bahwa soedah habis kewadjibans 
nja kalau soedah tocroet menjoe- 
soen mosi atau tilgram kesetia- 

an, 

Kesanggoepan akan berdjoeang 
dipihak demokrasi jang tidak se- 
gera disertai tindakan-tindakan 
atau boekti-boekti jang njata'se- 
dikit banjak tjoema kesanggoepan 
kosong. Benar bisa berarti soko- 
ngan moreel atau semangat, akan, 

tetapi dalam keadaan sekarang : 

semestinja boekti kesanggoepan: 
kita haroes lebih banjak bisa di- 
lihat dan dirasa. 

Komite Gedoeng Rakjat Djakar 
ta jang dipimpin sdrfidokter Mog- 
wardi soedah moelai akan mero- 
bah toedjoeannja selama perang 

ini, jalahimengoesahakan penolo- 

ngan korban-korban perang. Oe- 

saha'ini bisa dikerdjakan dj ber- . 
bagai lapang, dari menolong orang “&. 

loeka sampai anak baji atau iste-“ F 

ri jang ditinggalkan soeaminja 

karena perang, dari mendjaga ke- 

tenteraman kampoeng sampai men 
dirikan consultatie-bureau boeat 
memberi nasehat atau penerangan 
dalam roepa-roepa perkara jang 
bersangkoetan dengan perang. 

Oesaha kaoem perempoean $g- »3 

perti COVIM soenggoeh baik, te- 
tapi karena beberapa sebab sam- 
pai sekarang beloem bisa mera- 
soep di kalangan kita jang loeas. 
Sekarang tidak lagi temponja 

boeat mentjari-tjari kesalahan, te- 
tapi kaosm perempoean Indonesia . 
tjoba mengadakan organisasi-or- 
ganisasi sendiri jang “gempoenjai 
tanggoeng djawab sendiri poela. 
Djadi tidak sebagai Embel-embel 
atau boentoet dari Covim, sebab 
keinginan boeat mempoenjai orga- 
nisasi dan.menanggoeng djawab “, 
sendiri sebenarnja djoega mengan “ 
doeng benih jang sehat. Sjarat 
jang teroetama ialah soepaja per- 
koempoelan-perkoempoelan kaoem 

iboe seperti ,,Isteri Indonesia” dan , 
sebagainja mendapat. keloeasan “ 
bergerak dan sokongan jang ber- “| 

roepa gedoeng, mobiel, obat-oba- . 
tan atau lainnja, 

Kabarnja di Soerabaja pergera-. ? 
kan pemoeda ,,Surya Wirawan” di. 4 
bolehkan toeroet dalam pekerdja- |: 

    

  an L.B.D, sebagai organisasi dan 
malahan diharoeskan mendjaga 

dalam kampoeng-kampoeng Huro- 
pa. Inilah salah satoe tjara boeat 
pergerakan Indonesia dalam peker 
djaan perang, 

Begitoe djoega kaoem pergera- 

kan bisa toeroet beroesaha mem- | 
bantoe pemerintah dengan berba- 
gai daja oepaja, misalnja sadja 
memberi dan wmenjiar-njiarkan 
pandangan politiek jang tjotjok £. 
dengan peperangan, memberantas “4 
tjerita-tjerita jang digoenakan 

boeat propaganda moesoeh, dan 
masih banjak lagi pekerdjaan Jain : 
nja, 2 

Pedato-pedato jang dioetjapkan 
dimoeka “radio oleh toean-toean 

Moh, Siradz, Mr. Adiwinata, Ede- 4 
leer Van der Plas dan lain-lain $. 
ambtenaar tinggi kita semoeanja 
mengetahoei. Kita tidak mempoe- - 
njai rasa apa-apa terhadap toean-, 
toean jang kebetoelan tersangkoet “ 
dan malahan tjoema mempoenjai 
rasa persahabatan, tetapi peneri- £ 
maan rakjat akan lebih hebat ka- 
lau sekiranja pemoeka-pemoeka- 
bangsa Indonesia seperti baroe- 
baroe iniiantaranja Mr, Soeprapto, 

Mr, Amir Sjarifoeddin dan t. Atik 
Soeardi, jang memperdengarkan 
soearanja. 

Apa lagi kalau Mr, Sartono, 
toean Soekardjo, tocan Abikoesno, 
Hadji Mansjoer ,toean Iskandar di 

Nata, Ki Hadjar Dewantara atau 
beberapa .pemoeka partai lainnja, “ 
jang mendengarkan soearanja. 

Dan hal jang kita toeliskan ini 
rasanja boekan' moestahil kalau 

pemerintah dan pergerakan benar 
benar soedah menemoei satoe sa- ': 
ma lain, Dalam keadaan sekarang 2 
kewadjiban Mr. Sartono sebagai 

, ketoea pengoeroes harian Madjelis 
Rakjat Indonesia soenggoeh boe- 
kan kepalang beratnja, tetapi mes 
kipoen sangat lambat, kita soeng- 
goeh beloem. poetoes asa bahwa 
sekarang ini pemerintah dengan 
pergerakan rakjat soenggoeh- 

“soenggoeh akan bertemoe. Kalau “: 
hal ini terdjadi, pertjajalah, ban. 
djir semangat dan tenaga rakjat 
akan menghanjoetkan segala an- 
tjaman moesoeh, 
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PREMIE RISICO PERANG AME 

RIKA, 
Departement van Economische 

Zaken mendapat kabar, bahwa di 
Amerika Serikat berlakoe seka- 
rang premie risico perang jang be 
rikoet ini boeat ke Hindia dan da 
ri Hindia: 
a. kepantaian laoet Atlantik me 

Jaloei Panama — 1045 
  b.  Idem Kaap de Goede Hoop — 

T Yo Jp sa 2 

kepantaf “ Amerika sebeia 
barat dan dari pantai Ame 
ka sebelah barat melaloej Pac 
fic — 109”. | 
Idem Kaap de Goede Hoop/Pa 
namakanaal — 844 219 

C, 

aan
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- 

aa dioetjapkan oleh 
nda Maharadja Poeteri 

je, sajang tidak begitoe te 
erdengar,. sehingga tidak 

engkin mengoemoemkan pedato 
»e seloeroehnja. 
“Seri Baginda memoelai pidato 

itoe dengan menerangkan, bahwa 
pada roebahan tahoen ini Seri 
Seni uasrasn perloe mengingat 
“zaman sekarang, zaman dahoeloe 

| dan zaman jang akan datang de 
Pa rakjat Baginda. Tahoen jg. 

sah bagi seloeroeh keradjaan 
Pama sampai kepada achirnja. 
Kita soedah mengalami berbagai2 
pertjoba r2 sebaliknja pa- 

toets poela 

salnja penangkisan serangan moe 
-80eh dari oedara atas Britiania Ra | 

- ja, jaitoe penangkisan jang berha 
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sil, . kemenanga dilaoet.. hal 

"sorang Roes dapat bertahan dengan 
koeatnja di Eropah Timoer . dan 
kemenangan orang Inggeris seka- 

rang ini di Lybia. 
“Dalam waktoe sekarang — begi 

toelah Seri Baginda berpidato sete 
roesnja — pikiran dan oetjapan se 
lamat kita, teroetama kita toedjoe 

ze kan -ke Hindia Belanda, jang seka 
tag 
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rang ini sangat dekat 'berhoeboe- 
ngan dengan perang jang hebat 

ini, 
»Kita memberi hormah kepa 

da sekalian mereka, jang telah 
berdaja oepaja  mengeloearkan 
tenaganja oentoek Hindia, se 
hingga bahagian keradjaan kita 
itoe siap dengan sesiap-siapnja 
dalam masa jang berbahaja ini. 
Keberanian jang ditoendjoekkan 

“ di Hindia oleh angkatan laoet 
kita, angkatan oedara kita dan 
oleh tentara kita jang gagah itse 
menggirangkan hati dan menim 
boelkan perasaan bangga da- 

lam hati tiap2 bangsa Belanda. 
Boleh djadi masih ada lagi pe 
kerdjaan jang soelit, tetapi pe- 
kerdjan jang moelia dihadapinja. 

Sekalian pendoedoek Neder- 
land Raja d'chattoePlistiwa te- 
lah menjatakan bagaimana ga 
gahnja, tenangnja dan persatse- 

.annja dan sikap itoe kita poe- 
dji. 
Kita bersedih hati mengingat 

pendoedoek pereman jang dise- 
rang oleh moesoeh jang bengis 
itoe dan orang2 jang loeka, ki 

- ta do'akan lekas soepaja mendja 
“adi baik.” 

“ Dalam masa jang akan datang, 
kita menghadapi waktoe jang soe 
kar tetapi dengan tenaga jang ber 
satoe, kawan sekoetoe kita dengan 
Kita akan mengalahkan bahaja jg. 

“datang dari Djepang itoe. Betoel 
kata Jan Pleterzoon Coen itoe ke 
tka ia berkata" Djangan poetoes 

harapan. Moga2 Toehan memberi 
tenaga kepada jang memerintah 
sekarang di Hindia, soepaja da- 

pat teroes mendjalankan pemerin- 
'fahan jang bersemangat, seperti 
jang ternjata sampai pada saat 

ini. Dengan beliau kita kondon 
moga2 Toehan memberi kemena. 

“ngan kepada kita atas kelaliman 

  

(Samboengan dari pagina 1) 

DITELOEK LINGAYEN. 
Djepang teroes. mendatang. 
kan pasoekan2. 

ter): 

-Makloemat dari departement pe 
| rang menerangkan, bahwa Dje- 

| pang diteloek Lingayen teroes me 

  
ngangkoet pasoekan2. Kehebatan 
pertempoeran disitoe semangkin 

—. bertambah besar. 

Saga ' 
“Lebih landjoet djam 14.30 dike- 

| locarkan lagi soeatoe makloemat: 
“Operasi2 disepandjang pantai ti- 
.moer diteloek Lingayen disebelah 
-oetara dari Demortis, berdjalan te 
roes dan semangkin bertambah gi 
at. Perdjoangan jang teramat pen 
“ting terdjadi didekat Santo Tomas 
Disitoe pasoekan? USA dan Philipi 
na memperoleh beberapa kemena 
ngan jang misela2. Dengan dibare 
toe oleh pesawat2 bomber dan pern - 
.boeroe, jang djoemlahnja bertam- 
bah besar, Djepang teroes menda- 

et kemenangan | 
“jang diperoleh atas moesoeh, mi 

   
jang PeRNa ten ' waktoe 

akan datang”. 
Setelah Seri Baginda mengoetjap 

kan kejakinannja bahwa rakjat di 
Suriname dan Curagao, kalau pe 

rang petjah disana, tidak akan ka 
lah dalam mendjalankan kewadji 
bannja, Seri Baginda mendoa djoe 
ga moga2 daerah2 ini terpelihara 
lah hendaknja dari bahaja perang 

jang 

| dimasa jang akan datang. 
»Dengan perasaan terima kasih 

kita ingat djoega sekalian anak 
kapal kita demikian djoega pe- 
nangkap2 ikan, jang senantiasa 
bersedia dengan hati jang maoe 

berkorban akan membawa bahan2, 
keperloean perang dan makanan 
jang perloe sekali bocat kemena- 
ngan kita. Kami mengingati itoe 
semoeanja sambil mendo'akan me 
reka, moedah2an selamat dipelaja 
rannja dan dapat kembali kepela- 
boehanja sendiri dengan sedjahte 
ranja dengan perasaan jang me- 
moeaskan karena telah -memban- 
toe pekerdjaan dalam memerde- 
kakan keradjaan kita. 

Permintaan kita boeat toean2 se 
kalian oentoek tahoen jang akan 
datang kita habisi dengan: . Moe- 
Jah2an Toehan memberkati toean 
sekalian serta memberi kesempa- 
tan kepada toean oentoek menjak 
sikan kemenangan kita!” 
Sebagai penoetoep siaran ini ma 

ka atas permintaan banjak orang 
Radio Oranje menjiarkan kembali 
pidato pendek dari j.m.m. Prinses 
Juliana jang  dioetjapkan 'j.m.m. 
itoe dari tempat bekerdja Presi- 
dent Roosevelt di Hyde Park, keti 
za President dikoendjoengi oleh 
Prinses Juliana, Terdengar kemba 
li soeara kedoea poeteri2 kita 
jang masih ketjil itoe. Djelas ter 
dengar Prinses Beatrix berkata: 

»Dag Pappie, dan: Dag kindertjes 
'n Holand!” Sementara itoe ke- 
doea prinses itoe doedoek dipang 
zoean boendanja jang merasa se- 

1ang mendengar oetjapan itoe se- 
raja berkata: ,,Goed zoo Trix, dat 

hebben zij zeker gehoord!” (Ba-   

  

Washington,23 Dec. (Reu 

  ratkan  pasoekan?2nja diantara 
Agoo dan San Fernando, Diatas 
bagian2 lainnja dari poelau Luzon, 
pesawat2 Djepang melakoekan se. 

an jang tidak begitoe pen. 

Perdjoangan didekat Davao ber. 
- djalan teroes/'sedang. dari daerah2 
. lainnja tidak diterima berita soea- 

3oes Trix, itoe tentoe didengar oleh 
mereka!”) . 

'KEKEDJAMAN DJEPANG. 
Manila,23 Dec. (Reuter): 

Siang hari ini berdjoemlah2 
orang mendjadi korban, tatkala 5 
boeah pesawah Djepang membom- 
bardeer salah soeatoe poesat, tem 
pat orang2 jang menjingkir dari 
Manila dan kota2 lainnja. 

Kabar lebih landjoet: 

Pesawat2 Djepang jang mem- 
bombardeer poesat orang2 menjing 
kir diatas itoe, roepa2nja berniat 
akan mengenai socatoe tempat per 

sediaan benzine d dekat poesat ta 
di, dan adalah kepoenjaan soeatot 
maatschappij partikoelir. Poesat 
itoe adalah salah satoe poesat2 pe 
njingkiran, orang2 dari distrik? 
jang padat pendoedoeknja, d pin- 
dah kesitoe dibawah pengawasan 
Palang Merah, 

PERKELAHIAN2 JANG PALING 

SENGIT, 
Manila, 23 Dec, (Reuter): 
Opisil  dipermakloemkan: 

front oetara terdjadi 
Di 

perkelahian 
-perkelahian jang paling sengit, Pe 
sawat2 bomber dari kedoea belah 
fihak beraksi. Dalam perkelahi- 
an2 diatas Luzon selatan, seorang 
djoeroe terbang Philipina dan 2 
orang djoeroe terbang USA dalam 
hari2 jang terachir ini menembak 
Uiggoeh 8 boeah pesawat: moesoeh. 

Lebih landjoet kwartier militair 
besar mengoemoemkan, bahwa pa 
da siang hari perkelahian2 jang 
hebat dilandjoetkan di Luzon oeta   ra, akan tetapi kedoedoekan tidak 

| 

  

  

PETAIN BERPENTI? 
han den 33 Pen, (Reu- 

ter): 
Satoe telegram dari kores- 

. ponden ,disatoe tempat di 
Europa” mengatakan, bah. . 

» wa Petain soedah meletak- 
kan “djabatan berhoeboeng 
dengan desakan Djerman 
tentang didjalankannja per- 
djandjian Saint Florent'n. 
Darlan menempati kedoedoe. 
kan Petain.     
  

POELAU HONGKONG. 
Separoh dalam tangan Dje- 
pang. 

Singapore,23 Dec. (Reu- 
ter): 
MAKLOEMAT DARI TG. 23 

DEC, DJAM 18.00 (DJAM DITEM 
PA# ITOE) SERDADOE2 DJE- 
PANG DAPAT MERAMPAS SE- 
PAROH POELAU HONGKONG 
DISEBELAH TIMOER, AKAN 
TETAPI SEBAGIAN BESAR DA 
RI BENTENG INGGERIS DISE- 
PAROH BAGIAN DARI POELAU 
DISEBELAH BARAT, MASIH 
MEMPERTAHANKAN DIRI ME— 
NENTANG DAJA OEPAJA2.DJE 
PANG AKAN MENDESAK KE- 
BARAT. 

DIBAGIAN SELATAN DARI 

POELAU, 
Tentara Tionghoa mene- 
long, 

" Hongkong, 23.Dec. (Reu- 
ter): 

Makloemat jang d'keloearkan se 
karang: Dimana2“disepandjang ga 
ris kemarin, perdjoangan berdja- 

lan teroes, dan dibagian sebelah se 
latan dari poelau, fihak Inggeris 
memperoleh kemenangan. 

Selandjoetnja dari Singapore 
diwartakan tentang keadaan di 
ongkong pada tanggal 22 Dec. 
djam 18.00: Barisan depan dari 
tentara Tionghoa, jang beroesaha 

melepaskan Hongkong dari mee 
soeh, mentjapai Tamsui dan Sha 
U Chung, dan masing2 terletak 64 
dan 41 km dari Hongkong, sedang 
konon terbit perkelahian2 dengan 
barisan guerilla hanja 21 km, dja 

oehnja dari poelau. 

KAOEM PEMBELA MASIH 
MELAWAN! 

Chungking,2 Dec, 
ter): 

Makloemat dari ambassade Ing-. 
geris: Kini pada djam 12.00 am 
bassade Inggeris masih dapat me 

(Reu- 

Hongkong. Dengan berani kaoem 
pembela masih teroes berkelahi 
melakoekan perlawanan. Kema- 
rin 2 boeah kapal moesoeh diteng 
gelamkan oleh kapal2 motor “tor 
pedo Inggeris. Pendoedoek me 
noeroetkan sitoeasi dengan tinggal 
tenang. 

Kemarin kl. 100 boeah bom di 
lemparkan diatas poelau. 

PERKELAHIAN TEROES ME. 
NEROES. 

Manila, 23 Dec. (Reuter): 
Makloemat Hongkong siang ha- 

ri ini: Disepandjang gar's dari ke 

maren malam, perdjoangan berdja 
lan teroes dengan tak berkoerang 

hebatnja. Dalam sektor tengah ke 
ljoeroesan Mount-Cameron, moe- 

30eh agak mendesak madjoe. Se 
nendjak pagi2 benar, desakan mce 
soeh ini ditahan oleh pasoekan2 ki 
ta. 

Sitosasi teroetama sekali tidak 
beroebah. 

PERLAWANAN PASOEKAN2 
25 GANADA. 

Ottawa, 23 Dec, (Reuter): 

Minister oeroesan defensi, Ral 
ston, memberikan tahoe, bahwa pa 
y€kan2 Canada di Hongkong tidak 
sadja menahan serangan2 modesoeh 
'ebih landjoet, akan tetapi diwarta 
an. bahwa satoe bataljon Canada 
menjerang moesoeh dari belakang. 
Tetapi ia berkata, bahwa kedoe- 

doekan pasoekan2 Canada 'adalah 
katjau, dan berita2 dari Hongkong 

Karena berdjoang dengan tak ber 
hent2nja maka pasoekan2 itoe 
amatlah Jetih dan nampak tanda2, 
bahwa mereka menanggoeng kerse 
gian, 

Tentang operasi2 dari tanggal 22 
Dec. tidak diterima beritanja. 

CANADA KEROEGIAN BERAT 

DI HONGKONG. 

Ottawa, 23 Dec, (Reuter): 
Kwartier besar oeroesan defersi 

mengoemoemkan, soeatoe berita jg 
diter'ma, bahwa keroegian pasioe- 
kan2 Canada di Hongkong adalah 
sbesar”, Didoega, bahwa diantara 
mereka jang tewas djiwanja, ter- 
dapat bevelhebber dari pasoekan 
Canada, brigade-generaal Lawson. 
Kolonel Nessey dan anggauta2 da 
ri stafnja, djoega mendapat ke 
matian,   

aa 

ngadakan perhoebcengan dengan | 

mat terlambat sekali diterimanja. - 

1 Dop 

Ma AN 
Ia 

LAGI RANGOON DISERANG. 

ter): 
Dengan opis'l didengar, bahwa 

pagi hari ini moesoeh dengan bom 
melakoekan serangan jang tidak 
lama diatas Rangoon, dan sera- 
ngan itoe menerbitkan beberapa 
kebakaran. Keterangan2 tentang 
serangan itoe beloem ada, akan te 
tapi d'doega, bahwa 4 boeah pesa 
wat Djepang di tembak oleh temba 
kan? meriam2 AA. 

PENDARATAN DJEPANG Di 
WAKE. 

Mashireton, 23 Dec, (Reu 
ter): 

makloemat departement marine 
mengoemoemkan, bahwa pagi ini 
pasoekan2 Djepang mendarat di 
pseiau Waxe, Senen pagi Wake 
mengalami serangan hebat lagi da 

ri oedara. Beberapa pesawat ter 

bang Djepang di toeroenkan. Se 
jasa pagi. Djepang melakoekan 
pendaratan. Kekogatan pasoekan 
nja tidak diketahoei. Benieng di- 
poelau Wake tjoema ketjil, perke 
iahian teroes berdjalan dengan ke 

giatan jang bertambah, 
Makioeriat menjangkal kabar 

Djepang jang menjeboet, bahwa 
selain kapal ,,President Harrison” 
(10.509 ton) itoe, masih ada ba- 
njak lagi kapal dirampas. 

Makibemat menerangkan, bahwa 
masih ada 2 serangan moesoeh jg. 
gagai lagi kepada kapal2 dagang 
Amerika di pantai Pacific, dan de 
agan begitoe sekarang soedah ada 
6 serangan jang gagal. 

LAGI KAPAL MINJAK U.S.A. 
TENGGELAM. 

San France isco,23 Dec, 
(Reuter): 

2 kapal minjak USA dekat pan 
tai Caliornia ditembaki oleh kapai 
selam Djepang. Kemoedian satoe 
kapal tanker tenggelam, Perahoe 

perahoe dengan anak boeah jang 
tertolong dapat selamat mentjapai 
pantai. 

AFRIKA 

  

DJENDERAL SIKORSKI TIBA 
DI CAIRO. 

Cairo, 23 Dec, (Reuter): 
Perdana menteri Polen, djende- 

ral Sikorski, telah fiba di Cairo, da 
tang dari USSR. 

KEMADJOEAN TENTARA 
INGGERIS, 

“Cairo, 23 Dec, (Reuter): 
Opisii d.kabarkan: Barisan2 ber 

mobil Inggeris dengan selamat 
mentjapai daerah pantai dari. te 
cek Sirte, disebelah selatan dari 
Benghazi. : 

:6 KAPAL MOESOEH DIHAN. 
TJOERKAN, 

Londen, 23 Dec. (Reuter): 
Makloemat dari admiraliteit me- 

nerangkan, banwa kapal2 selam da 
ri armada Laoet Tengah, lagi meng 
aantjoerkan 6 boelan kapal trans- 
port atau kapal perbekalan kepoe- 
njaan moesoeh. 

AMERIKA, 

SINGAPOER AKAN DIBELA. 
Sampai pihak Sekoetoe moe.- 
lai menjerang. 

Washington 
(Reuter): 

Churchill jang menghadiri kon- 
perensi pers jang diadaksn oleh 
Roosevel: menerangkan, bahwa 
Singapoer akan dibela sampai ba 
gi pihak Sekoetoe di Timoer Dja 
oeh datang saatnja oentoek menje 
rang. 

Kekalahan materieel 
Ji Roeslan pada waktoe ini boleh 
djadi beloem mempengaroehi ke 
koeatan perang Nazi. Churchill me 
nandaskan sekalj adanja pekerdj: 
an bersama dari pihak Sekoetoe 
di Pacific barat daja. 

Pihak Sekoetoe haroes mengha- 

rap djatoehnja Djerman karena 
poekoelan dari loear, daripada 
mengharap djatoehnja Djerman ka 
rena kegoegoeran dalam negeri, 

Ketika Churchill ditanja apakah 
beperangan kini ada peroebahan 
boecat keoentoengan Sekoetoe, ja 
mendjawzb bahwa ja paling la- 
pang rasa dadanja, karena keme 
nangan Roeslan, dan karena ada 
nja pekerdjaan bersama antara 
Amerika dan Inggeris dalam pepe 
rangan ini, 

Bersama2 dalam Witte Huis 
Churchili dan Roosevelt berkata2 
dengan penoeh kepertjajaan atas 

kekoeatan kedoea negeri itoe oen- 
toek mentjapai kemenangan. 

SOEKAR MEMILIH PEMIMPIN 
PERANG SELOEROEHNJA 

Churchill menoendjoekkan, bah- 
wa soekar sekali oentoek memilih 
siapa jang akan didjadikan pemim 
pin perang seloeroehnja, sebab me 
dan perang kini melogas seloeroeh 
doenia dan beloem ada seorang 

  

23 Dec. 

  ber doenia sekalipoen Napoleon. 

New Delhi, 23 Dee. (Reu. 

Djerman: 

jang akan bisa djadi opperbevelheb 

     loembaan dalam hal 
kong dan bahwa kini 

sar Amerika dan Ing 
geris s0 diadaksn perhoeboe 

ngan bersama. jang erat. 
Churchill memoedji sekali kepa 

da Stalin dan perlawanan Roeslan 
jang hebat, dan kini dikatakan, bah 
wa Djermar mendapat poekoelan 
djitoe dari Roeslan, 3 

Atas pertanjaan apakah Djer- 
man moengkin mengadakan medan 
perang, Saroe, Churchill mendja 
wab, bahwa memang banjak diper 
tjakapkin tentang itoe di Laoet 
Tengah atau tentang penjerboean 

di Inggeris pada tahoen 1942, 

Ia berpendapat, bahwa akan ter 

djadi sesoeatoe hal tetapi tidak 
mengatakan kapankah djadinja 
dan diamna, Atas pertsnjaan apa 
kah ia setoedjoe adanjz pembitjara 
ari persoonlijk antara dia, Roose 
velt, Stalin dan Chang kai Ehek, 
ia mendjawab: ,,Pada  dasarnja 
ja 

KONPERENSI ,,DEWAN PE- 
RANG. 

Washington, 

ter): 
Roosevelt pada tanggal 23 Dec. 

menghimpoen .konperensi dengan 
pembesar2 tentara dan marine 
U.S.A, serta Churchill. dan stafnja 
Witte Huis menerangkan, bahwa 
rombongan itoe boleh dinamakan 
Dewan Perang”. 

Kalangan U.S.A, antara lain2 ter 

diri dari O.A. Stinson, stafchef ge 
neraal Marschall, souschef lucht- 

staf generazsl majoor Henry Ar 
nold, Knox, admiraal Ernest King 
dan Harry Hopkin. Inilah konperen 
Si pertama jang diadakan oleh pre 
sident dan pembantoe2nja serta 
missie Inggeris jang lengkap. 

Dalam konperensj itoe Churchili 
diantar oleh Sir Dubly Pound, sir 

Charles Portal dan sir John Dill. 
Menoeroet New York Post atja 

ra jang terpenting ialah membitja 
"akan mecanisme boeat militair 
dan dewan2 persediaan, 
AUSTRALIA — U.S.A. — INGGE 

RIS — AFRIKA SELATAN. 
Washington, 23 Dec, 

(Reuter): 

Gezant Australia Casey mengoen 
ijoengi Witte Huis oentoek membe 
rikan amanat pemerintah Austra 
lia kepada Churchill jang menge 
nai soal perang. 

Gezant Afrika Selatan pagi ini 
djoega menemoei Churchill. 
MAC KENZIF KING AKAN KE 

WASHINGTON, 
Ottawa, 23 Dec. (Reuter-: 
Opisil dipermakloemkan: Pre- 

mier Mac Kenzie King akan pergi 
ke washington oentoek menghadli- 
ri peroendingan2 jang diadakzn 
aleh president Roosevelt dan Chur 
chili, 

iNDIA. 

   

  

   

23 Dec, (Reu 

  

KOMITE PEKERDJAAN 
KONGRES, 

Bardoli, 23 Dec. (Reuter): 
Poetoesan pertama dari Komite 

Pekerdjaan Kongres pada hari ini 
jalah centoek menghimpoen segala 

komite All India Kongres nanti 

tg. 15 Januari di Wardha, Rapat 
itoe akan mempeladjari setocasi 
politik dan akan mengoeatkan se- 
gala kepoetoesan jang soedah di- 
ambil oleh Komite Pekerdjaan. 

Komite Kongres All India ada- 
lah badan jang doeloe #iemberi ke 
koeasaan oentoek mo€lai menga- 
dakan gerakan tidak menoeroet 
perintah negeri, Hanja badan itoe- 
lah jang dapat meroebah rentjana 

Kongres. Oveh karena itoe ripar 
jang akan dihimpoennja itoe besar 
artinja, 
  

Kobor lononon 
CLHAMBRA — SAWAH BESAL 

»The Ice Pollieg of 1939” 
TIALTO — SENEK 

,Gunga Din” 
THALIA — MANGGA BESAR 
,Perang Doenia ke 2” 

PR, PARK — PRINSENLAAK 

»Sin Cha Hwa Nu” 
CINEMA ORION — GLODOK 

»Johnny Apollo” 

@UEEN — PANTYORAN 
»Rides of the Black Rivers” dan 
In Old Monterey” 

  

  Semoea ditanggoeng 

chill Begikata,: bahwa kini har es». 

| 

  
. Segala Kenarloean 

.BOLE DATENG PADA 

Harga moereh pembajaran boleh berdami ajoega 
Pecept dokter en preksa mata vrij 

   

  

   

    

           

» AOEM saudagar bara 
rang sekarang ini kalau 

rim barang-barangnja keroe! 
roemah langganan tidak akan me: 
makai boengkoesan lagi,  sebz 
desakan dari Departement Eko 
mi, soepaja menghemat 
boengkoes, 

Kepada poeblik, dalan 
lah diseroekan soepaja 
nja menerima barang-ba 

telandjang boe 
Ah, boeat menoetoepi “ 

Ujang sebetoelnja boleh dil 
koes dengan daoen, 

Nanti kalau daoen-daoen 
habis, orang-orang k 

ri tidak bisa bawa berkat, 
2 

ABARNJA di Tjirebon 
diakan 80 autobus boea: 

ngangkoet pendoedoek “E 
kalau sewaktoe-waktoe 
perintah evacuatie, 

Boeat mengangkoet pend 
Boemipoetera barangkali tje 
disediakan.. .djalanan, 1 
gang-lenggang kangkoeng. "3 

  

    

   

  

   

    
    

    

   
    

  

PENDIRIAN OPISIL LB. 
KRING DI MEDAN, 

Sum. -Post. mewartakan, b: 
tidak lama lagi akan dioem 
kan pendirian opisil LBD Ki 

. Medan, Sampai sekarang selo: 

LBD di Medan didirikan dj & 
seer setempat2 atas initiatief 

toe dan kebanjakan menotro 
ra jang dipakai'di Djawa, 

Kini dipantai Timoer Sdem 
overste pensioen Soetekouw 
ambtenaar diloear pedjabatan 
trale LBD-inspectie soedah m 

dakan pembitjaraan deng: 
tjam2 instantie, Setelah itoe 

pengoemoeman sebagaj jang 
boet diatas itoe akan dilako 

TOEKANG KAJOE KETOI 
BROEK MOBIL, 

Orang mengabarkan dari Tya 
roea, bahwa beberapa hari jng 

:laloe, waktoe pagi ada s 
:toekang kajoe jang keto 
oleh. moebil sampai loeka Pp. 
Tangannja patah, 

Adapoen sampai kedjadi:" 
mikian “ialah oleh karena” 
bocah moebil jang menoedj 
Bandoeng, djalannja sanga 

patnja. Jang dibelakang ing 
Gahoeloti jang depan, sampa, 
Gepan ini terpaksa agak mi 

' sedikit, Tetapi oleh karena dj 
:nja terlaloe tjepat, maka 
nja koerang bisa tahan kena: 
nja, hingga menoebroek t 
kajoe jang djalan dipinggir, Ia 

djeroemoes kesolokan. Demi 
djoega moebil jang didak 
tadi, 

Ertangtton polisi mena 
ini. Koerban jang patah tang 
itoe diangkoet keroemah, 

4 

SIAPA LOEPA MENOE 
PINTOE ? : 

Lampoe menje, 
teroes., T 

Hari Sabtoe jang laloe land” 

Bandoeng telah memeriksa p 
ra seorang pendoedoek- Fisi 
jang tidak menoeroet peraf 
penggelapan jang soedah. di 
kan, : 

Ia telah berlakoe jang 

berhati2, jaitoa tidak m 
lampoe2nja dan membiar 
toe2 dan djendelanja te 

Oleh hakim ja diken 
lan pendjara, dan gand 
berat ini kiranja mendjadi 
djoek.bagi pendoedoek jg k 
memperhatikan peratoer 
jang moengkin sekalj aken 
hajakan masjarakat : 8 
nja. (Aid.) : P3 

   

   
   

   

   

    

    
   

   

  

   

   

       

TJABANG OKSB, F 
Pemb. Sm, mewartakaj 

di Mritjan (Kediri) pada 
goe jang laloe dalam 
Soemadi, telah aa 
Oud Kweekscholiet. 

poetoeskan akan” 23 

Into 

      

sampe wenjenangh 
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Oueen Theater 
BATAVIA 
  

satoe film Melajoe jang pertama 
Gari 

Jacatra Pictures 

SELANG DARAT: 
ACTIE ! — ROMANCE ! 
DRAMA!  NJANJIAN! 

PERELAHIAN ! 
MYSTERIES ! 

      
BERITAHOEAN PENTING BOEAT ORANG JANG MEMPOE- 

NJAI KENDARAAN MOTOR.       

    

   

  

     
    
    

     

  

    

    

        

    
    

   

    

   
   

    

   
   

Mendapat soerat perintah jang demikian boekan berarti bahwa 

daraannja itoe mesti akan dibawa atau ditoentoet ketixa itve. 

Seperti biasa kabar panggilan oentoek membawa kendaraan ke- 
a commissie penoentoet (vorderingscommissie) akan disiarkan de- 

n radio, 
“ Soerat2 perintah beroepa-roepa warnanja dan dari soedoet ke- 

oet jang bertentangan akan kelihatan tjorak jang berwarna 
Poela. Seteroesnja sekalian soerat-perintah itoe diberi angka jang 

dari 1 sampai 6. 
' Dalam siaran panggilan diradio oentoek membawa kendaraan 
tor itoe, lain dari pada angka2, itoe, akan diseboetkan djoega 

a soerat perintah, 
Kendaraan motor jang akan dibawa karena soerat perintah jang 
boet ialah : 

pengangkoet orang sakit 
barang (termasoek djoega bestelauto, brandweerauto, mobil 
am, mobil sampah dil.) 

r dengan oplegger : 
wagen $ # 

edschapauto (jang diseboet toelcars). 

Jang empoenja atau jang menaroeh matjam mobil jang terse- | 
“diatas jang pada tanggal 1 Januari 1942 beloem mendapat 
“perintah seperti jang diseboet tadi, mesi dengan segera mem- 

ekan hal itoe kepada directeur Etappe- en Verkeerswezen 

neen Hoofdkwartier Bandoeng) sesoedah tanggal terseboet. 

Berhoeboeng dengan soerat perintah serta hal memberitahoekan 

a poeblik dengan tegas diperingatkan, bahwa orang jang 
poenjai atau menaroeh matjam auto jang diseboet diatas seboeah 

au lebih, jang beloem mendapat soerat-perintah sesoedah tanggal 
anuari 1942 akan dihoekoem karena melanggar pasal 5 dari ver- 

1g Kekoeasaan Militair No. 104. 

enjai atau menaroeh mobil peroesahaan akan dihoekoem djix: 
memberitahoekan kepada directeur Etappe- en Verkcers- 

dengan selekas-lekasnja tentang peroebahan alamatnja dan 
kendaraan motor, tentang pendjoealan kendaraan itoe dan 

endaraan itoe tidak dipergoenakan lagi boeat peroesahaan, 

  

  

    
   

  

    

    

   

Prinsesisan 
PF BATAVIA. 

  

| Prinsen-Par 

  

: PRINS THEKATFE: 

| Ini malem dan brikoetnja dipsrtoeudjoekan. 
: film Tiongkok bitjara Tjerng Im 

Anak2 dibawah oemoer 17 taon tida boleh nonton. 

OPENLUCHT BIOSCOOP 
| THKATER Ka 2. 

. Ini malem dan brikoetnja dipertoendjoekan 

Columbia Film 

FIGHTING SHADOW 
Anak-anak boleh nonton: 

    
  

BATAVIA-C. 

  

    

    

  

   

   

poesaka Lajar poetih, jang akan djadi ke- 
-kenangan boeat selama hidoep ..... akan 
djadi pokok pembitjaraan sehari-hari 

Satos R.K.O. Radio Film jang amat besar, dengan 
: Gary Grant, Victor Mc. Lagien 

| 33 — Douglas Fairbanks Jr. 
“dan ditamba dengan riboean pemain-pemain 
2 jang terkenal.    t 

  

Gg. Djati Baroe no, 39. Pekerdja- 

an ditanggoeng baik, 10 tahoen 

PATJAR 

MIDDEN JAVA KLEERMAKER. 

UU 
ATTENTIE: 

2 pertoendjoekkan ! speciaal 
Saptoe 27 Dec, Djam Isora. 
Minggoe : 8 Dec. Djaml10 pagi 

(13 Taon keatas) 

  

  

dalam pengalaman. 

    
    

  

  

    

  

     

  

' Sinshe TJIA SIOE KHEE Ta 
TOKO - TIGA 45, BATAVIA Sele 
BAIJ KIM TAN (obat bengek) 2 Degan 

(ASTHMA) a Pan 

      

  

   

SAIJ KIM TAN adalah sgeroepa obat jang 
sanget moestadjab boeat semboeken penjakit 
bengek dan perna toeloeng banjak orang serta 
dapet banjak poedjian dan pengoetjapan tri- 
ma kasi dalem advertentie, 

Ini obat goena semboeken sakit bengek jang 
baroe didapetken atawa jang soeda lama di 
tenggorokan bersoeara, batoek, napas sesek 

terserang hawa dingin lantas kamboe, bengek 
dapet asal toeroenan, reba djalan tiada enak, 
sering keloear keringet, sering kamboe sering : 5. 
baek. Roepa-roepa penjakit bengek kaloe makan ini obat nistjaja 

lantas semboe dengen tida kamboe kombali. Baek orang toea muse 
poen anak moeda isiaki prempocan jang hamii samcsa boleh 

3 Fesoh harga On Ona IEENY AK 0 BL Re RS EA f 256 
Locar kota tamba harga Rembours. kirim dceloe son 

der ongkos kirim, bosat djoeal lagi direken lebi rendah. 
Speciaal Ma ata roepa-roepa penjakit batok, bztok darah, 

sakit kotor, mata, sakit long, sakit dan - er penjas tempolong, peroet roepa 

nt? di loear kota: Sam Tak Co., Soerabaja. Bo, Ban- doeng. Hong Oh 'Tian, Makassar. Phang Ng Ka Billitom. 
Tian Seng Kook Paiembang. Taij an Tong Nnekaboemi. 
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ATTENTIE: 

. Cinema Orion — Oueen Theater — Gloria Bioscope 

Moelai ini malem 

Boeat menjenangken pada penonton kita robah 
Djam pertoendjoekan: 

Ka 1 Djam 6:00 : —000— Ka 2 Djam 800 

CINEMA ORION 5:20: 
24 — 26 Dec '4l. 

Satoe film jang loear biasa dengen 2 bintang jang 
tersohor pertama kali dalem satoe film, 

.Johnny Apollo" 
dengen Dorothy LAMOUR — Tyrone POWER 

Boeat 17 keatas. 

48 Ujam 4.30 
& 4 sore. 

. ,SUIS. AFFAIR” 
dengen Robert TAYLOR-Sarbara STANWYCK 

(Anak-anak tidak boleh nonton). 

Speciaal Matinee: Kemis 25 djam 10 pagi 
| dan 4 sore. Djoemahat :6 djam 4 sore 

1 »WAKE UP AND LIVE” 

dengen 
Walter Uimchell — Ben Bernie — Alice Faye 

Aaak-anak boleh noaton. 

OUEEN THEATER 
24 — 25 Dec. '4i. 

Dubbel proggramma jang loear biasa actienja. 

Kal. ,RIDES of the BLACK RIVERS“ 
dengen CHARLE3 STARRETT 

Ka 2. ,IN OLD MONTEREY“ 
, dengen GENE AUTRY 

satoe pertempoeran heibat antara cowboy dengen 
bandiet jang seroe sekali. 

Anak2 bole nonton. 

Speciaal Matisee: Kemis 25 — Djoemahst 26 
djam 10 pagi & 4 sore. 

PHANTOM SUBMARINE" 
dengen Anita LOUSE — Brice BENNETT 

(ANAK: BOLEH NONTONJ. 
MATINFE: 27 — 28 djam 4 sore. 

"sMEN ARE SACH FOOLS”" 
dengen Priocilla LANE — Wayne MORRI8 

Matinee: Z1 ljam 4 sore. 

PANTJORAN . 
BATAVIA 

    PA 

£ Anak? dibawah oemoer 13 taon tida boleh nonton 

  

aa NA TAMAN AA 

| MALEM DAN MALEM BERIKOETNJA : 

  
(Anak-anak tidak bole nonton). 

  

    

  

Nandang nda 

IN 
Maa MEN 

“Naah ga Ma Oh naa un 4. 

Bila NG 
“4 

Se 

Benua 

PAKAILAH POEPOER 
E BANJAK 

BANJAK- 

NYA, TETAPI BER: 
SIHKANLAH SE: 
MOEA BEKAS"NJA 
DENGAN SABOEN 
LUX JANG BOE- 
SANJA BERPAEDAH 
SEKALI SAJA PA: 
KAI IA SEHARI-HARL   

Saboen wangi 

Lux 

      

Sa 

Paras FaweA Besar — BafuvieCeniram, 

THE ICE POLLIES 9 
dalem hoofdrol dengan stars j8 

Joan Crawford, James Stewari 

dibaatue olzh nona-nong 

  

Lew Ayres 
18 molek 

bali et jang pake 
angs Ijs, tentoe 
erna mentererg 
erani tanggoeng 

“Yaken memberiken 
raan. 

ts | ABa anak boleh nonton, 
Tanggal 26 sampe :8 Desng94I: 

»THS FLAME OF NEW ORLEAN8” 
Anak? dibawah oemoer 17th. tida boleh nonton. 

THALIA BIOSCOOP 
MANGGA BESAR — BATAVIA 

Ini sore brikoetnja dilangsoengkan pertoend joekan 
Film peraag jang menggemperken: 

"PERANG DOENIA KA 2'. 
Pake Tekst MELAJOE 

2 Voorstelling djam 5 & 7 sore! 
ANAK-ANAK boleh nonton 

Extra: Matinee: Bosat Kerstmis Hari Kemis dan 
Djoemahat : 25 26 Dec '41. Djam: 10 pagi- 1.30 

siang.- dan 4 sore (Tiga Voorstellingen) 
ONE' MILLION B.C. 

(Satoe Millioen Tahoen Seblonnja Ghristus) 
ANAKk4 BOLEH NONTON ! 

MATINKE: Hari Ssptoe..7 dan Minggoe z8 Dec 
1911 djam 4 sore, 

» ETERNALLY YOURS.« 
Anak? dibawah oemoer 17 th tida boleh nonton. 
SELECTIE MATINEE: Hari Saptoe 27 Dec. '4i djam 1,3) Siang dan Minggoe 28 Dec. '41 

djam 10 pagi dam13v Siang. 
»MERRY GO ROUND 1933” 

Anak-ansk boleh nonton. 

a 
Saksikenlah bermatjem-ma 
warna indah dan perma 
memb kin senang dan 
sebagi keadaan di ,,Sor 
jang ,1CE FOILEs @ 

         
  La 
    

    

  

      

      
san Harep perhaiiken| Moelai besok malem PJA 

MAENNJA aken dirobah  Iste voorstelling djam 
6 dan 2de voorstelling djam 8. 
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ALAUPOEN minister boeat 
perang ekonomie Inggeris, 

Hugh Dalton mengatakan bahwa 
Japan telah mempoenjai persedia- 
an minjak oentoek perang empat 
belas boelan lamanja, dengan se- 

' hebat-hebatnja, tidaklah salah: 
- djika diboeat pemandangan dari 
mana kemoediannja Japan akan 
mendapat minjak oentosk mesin 

| perangnja. 
Ketika Amerika, Indonesia dan 

' Inggeris ti endak memberikan 
| minjak pada Japan lagi, setelah 
- njata benar kemana toedjoeannja, 
maka orang-orang di Japan merasa 

“Chawatir benar apa djadinja djika 
“3 Japan soeatoe waktoe. kehabisan 

minjak boeat. meneroeskan pepe- 
. rangannja. 

Persediaan minjak boeat keper- 
loean perang Japan dengan negeri 
negeri kelas satoe atau pergaboe- 

“ngan negeri-negeri seperti jang 
1 berada dalam lingkoengan A-B-C-- 
t3-D front tidak mentjoekoepi, dan 

(“se jang bisa diambilnja dari daerah- 
&  nja sendiri hanja kira-kira 380.000 

& ton setahoen, 
“. Soember-sosmber minjak Japan 

2 

““So'al minjak Japan. 
- Darimanakah ia akan mendapat minjak 

“ dalam waktoe perang"ini? 

    

  

' terletak dipoelau-poelaunja sendi- 
“ri dipoelau Hokaido, Honshoe, 

' Formosa dan Sachalin jang seba- 
 gian ada kepoenjaan Roessia. Se- 
“lain daripada - itoe djoega Japan 
bisa memboeat minjak -synthe- 

| tisch,. jang boekan dibikin dari 
batoe arang sadja, tetapi djoega 

“5 dari batoe toelis. Tetapi djoemlah 
“ni tidak besar, sehingga kekoera- 
| ngannja sangat besar dibanding- | 

kan dengan pemakaiannja dalam | 
setahoen, 

f Walaupoen Japan boleh gembi- 
(“ra mendapat soember minjak di 
““ Sachalin sebagai hasil daripada 

perang Roes—Japan adalah ke-   'gembiraannja itoe terbatas benar 
karena djoemlah minjak jang bisa 

- ditarik dari daerah Sachalin Ja- | 
“pan itoe djatoeh lebih koerang 

daripada jang terletak didaerah ' 
Roessia. Inilah menjebabkan bah- 
wa dahoeloe ada tersiar kabar- 
kabar angin bahwa Japan moeng- 

' kin memoekoel kedjoeroesan Sa- 
— chalin itoe, dengan pengharapan 

   

       
   

    

   

   

    

“ sadja bagian poelau itoe pada Ja- 
- pan, karena. Roessia sedang ber- 
ada dalam perang dengan Djer- 

“man. Akan tetapi Japan djoega 

- tidak berani mengambil tindakan 

jang pasti dalam soal Sachalin 

““itoe. 
-'” Sebeloemnja -petjah perang 

'(  soember-soember dari mana Japan 
“mendapat minjak terletak dinege- 

(“Yi kita ini istimewa dan Amerika. 
"$. Walaupoen soember-soember mi- 

| njak di Timoer Kita ini banjak 

terpentjar- diberbagai-bagaj dae- 

rah, tidaklah semoea djoemlah 

| penghasilan soember-soember itoe 

bisa mengatasi penghasilan Ti- 

moer Tengah, Roessia dan Ame- 

rika Selatan atau Oetara. 

|. 'Soember-soember minjak jang 

“-— terbanjak di Laoetan Tiongkok 

15 Selatan (Zuid Chinese Zee) ter- 

| letak teroetama sekali di Indone- 

sia, di Sumatra, Djawa dan Bor- 

bahwa Roessia akan menjerahkan | 

! berbagai-bagai 

  | neo, dan penghasilan jang koera- 

' ngan didapati di Ceram. Dan 

djoemlah minjak jang didapati 
dalam daerah Nederland ini ber-   djoemlah semoea 7.700.000 ton 
setahoen, Djoega di Serawak dan ! 
Brunei, di Borneo Inggeris ada di- ! 
dapati soember-soember minjak 
akan tetapi betapa besar pengha- 
silannja setahoen beloem diketa- 
hoei, Di Indonesia adalah soember 
minjak jang kaja terletak di Soe- 
matra, dengan penghasilan kira- 
kira 5.000.000 ton setahoen, Bor- 
neo menghasilkan 1.600.000 ton 
dan Djawa 800.000 ton. 5 

Australia djoega. mempoenjai 
soember minjak, tetapi sampai 
sekarang beloem mendapat hasil 
jang besar dalam oesahanja, wa- 

laupoen pemerintah Australia 
membantoe oesaha itoe. Djoega di 

poelau Oetara dari Nieuw-Zeeland 
ada didapat soember minjak, akan 
tetapi ditempat-tempat lain tidak 
ada penghasilan jang boleh men- 
djadi oepah dari oesaha mentjari 
minjak itoe, Inggeris mempoenjai 
djoega soember-soember minjak 
jang terpenting di Timoer Djaoeh 
ini. Soember-soember itoe terletak 
di Birma dan Assam, jang perta- 
ma menghasilkan 1.200.000 ton se- 
tahoen dan jang kedoea kira-kira 
300.000 ton, 

Beberapa tahoen lamanja Japan 
adalah importeur jang teroetama 

dari minjak. kasar dan djoega mi- 

njak jang soedah dibersitikan dari 
Roessia, Iran, Amerika dan Indo- 
nesia, Soember-soember minjaknja 
terletak terpentjar-pentjar diber- 
bagai kepoelauannja sampai ke 
Formosa, dan walaupoen minjak 
kasar itoe mempoenjai kwaliteit 
tinggi, hasilnja sedikit benar. 

Indonesia dengan soember mi- 
njaknja jang kaja itoe mempoe- 

njai indoestri minjak, jang me- 
ngoesahakan berbagai-bagai ma- 
tjam - minjak.  Paberik-paberik 
membersihkan minjak terdapat di- 

tempat dikepoe- 

lauan ini, dan pelaboehan-pelaboe- 
han minjak didirikan oentoek pe- 
ngiriman minjak keloear negeri. 
Di Soematra dan Djawa minjak 
didapati disepandjang pantai atau 

. dilingkoengan goenoeng-goenoeng, 
dan minjaknja dipompa dalam pi- 
pa besar “tempat pembersihkan 
minjak jang letaknja ditepi laoet. 
Soember minjak di Soematra ber- 
sama dengan paberik membersih- 
kan minjak ada empat boeah jang 
penting-penting. Doea di Pasisir 
Oetara di Perlak, Tandjoeng Per- 
lak dan satoe di Pangkalan Beran- 
dan di Soengai Babalan. Seboeah 
lagi jang besar terletak di Soengai 
Moesi diatas poelau Peladjoe da- 
lam daerah Palembang. 

Di Djawa ada tiga mesin pem- 
bersihkan minjak, di Ceram, di 
Teloek Boela ada seboeah oentoek 
keperloean minjak jang diperoleh 
didaerah 'itoe, Di Balikpapan 
(Borneo) dan Tarakan ada djoe- 

ga tempat pembersihkan minjak, 

dan Tarakan mengoesahakan mi- 

njak jang lebih berat oentoek ba- 

han kapal-kapal jang didjalankan ' 

dengan minjak, 
Lapangan-lapangan minjak 

jang teroetama di Birma terletak 

semoea dilembah Irawadi dan doea 

  

soember jang kaja, di Yenang 
Young dan Singu .mengeloearkan 

“bagian jang terbesar dari peng- 
hasilan minjak Birma, Djoega di - 
Indaw dan Hoeloe Chindwin di- 
antara rawa-dan hoetan jang ba- 
njak malaria ada didapati soem- 
ber minjak, Tefmpat membersih- 
kan minjak toe didapati ditepi 
soengai Rangoon dibawah kota 
Rangoon, dan jang terbesar ada- 
lah Burma Oil Company di Sy- 
riam. Minjak itoe dibawa dengan 
melaloei pipa dan djoega dengan 
barkas (kapal ketjil-ketjil boeat 
pengangkoet minjak) ke Rangoon. 
Di Assam soember-soember mi- 
njak . jang dioesahakan terletak 
di Digboi. Di Birma dan Brunei 
mesin pembersihkan - minjak itoe 
terletak diatas poelau, dan ke- 
doeanja sangat moedah diserang 
dari laoet oleh moesoeh. Akan te- 

“tapi pemoesnahan dari pihak moe- 
soeh baikpoen dari pihak jang me- 
narik diri menjebabkan mesin itoe 
tidak dapat dipergoenakan ber- 
boelan-boelan lamanja, Demikian 
djoega halnja dengan soember- 

soember minjak Indonesia jang 
terletak di Borneo, Djawa dan Su- 
matra itoe. 5 

Toedjoean Japan ke Malakka 
dan Filipina adalah maksoed soe- 
paja djika kedoea negeri ini dja- 
toeh, ia dapat melangkah ke Indo- 
nesia oentoek mengambil minjak 
dan bahan-bahan perang jang ada 
dinegeri ini. 

Minjak jang disediakan Japan 
hanja oentoek peperangan 14 boe- 
lan lamanja. Peperangan ini ten- 

toe tidak akan soedah dalam tem- 
poh sekian lama itoe oentoek ke- 

menangan Japan, dan walaupoen 

demikian, ia tidak akan mendapat 
minjak-minjak jang dikehendaki- 
nja itoe, 

Malaya dan Filipina sebagai 
daerah-daerah jang mendjadi post 
dimoeka dari pertahanan soember 
soember minjak dilingkoengan Pa- 

cific itoe tidak mempoenjai mi- 
njak. Sesampainja ia dipantai In- 
donesia, atau didekat soember 
minjak di Borneo Inggeris, maoe- 
poen di Birma, segala bahan-ba- 
han ini akan diroesakkan, Sedja- 
oeh-djaoehnja Inggeris atau se- 
koetoenja menarik diri, Inggeris 
dan Amerika serta Nederland ma- 
sih tetap bisa mendapat minjak 
dari soember-soembernja di Ti- 
moer Tengah (India, Irak dan . 

Iran) serta Amerika Oetara dan 

Selatan. Tidak demikian dengan 
Japan: : 

soeh jang akan datang, dan soem- 
ber-soember minjak didaerah-dae- 
rah negeri sekoetoe jang bisa di- 
hampirinja soedah moesnah, Ja- 
pan. hanja mentjoba sedapat da- 
patnja mendjalankan mesin pe- 
rangnja dengan persediaannja sa- 
dja, dan jang dapat diambilnja 
dari daerahnja sendiri. 

Akan tetapi ini bisa dimasoek- 

kan dalam kemoengkinan bahwa 
soember-soembernja sendiri akan 

dimoesnahkan djoega oleh angka- 
tan Jaoet dan oedara A-B-C-D 

front. 
Soal minjak Japan itoe boekan 

soal jang menggembirakan bagi 
moesoeh kita, karena soeatoe wak 
toe mesin perangnja akan mandek 

dilapangan perang jang semakin 

loeas di Pacific dan pada waktoe 
itoe poela kita akan memberikan 
poekoelan jang memastikan pada 

mereka. : 

  

  

   

WARTA ADMINISTRATIE, 

| Kepada  langganan-langganan 

- jang masih menoenggak telah di- 

| kirimkan soerat-soerat peringa- 

tan, dalam mana diterangkan, 

babwa berhoeboeng dengan ke- 

soekaran sekarang ini, para lang- 

ganan jang menocenggak itoe ka- 

lau tidak memenoehi toenggakan- 

nja selaat-selaatnja tanggal 5 Ja- 

nuari 1942, pengiriman koran 

akan dihentikan. 

—. Moedah-moedahan mendjadi per 

£-  hatian adanja. . 

  

.KONPERENSI PBPI DI.- #' 

: OEROENGKAN. 

PB.-,,Persatoean Boeroeh Pabe- 

an Indonesia” mengabarkan: 

“ Berhoeboeng dengan petjahnja . 

| peperangan antara negeri kita me- 

lawan keradjaan Djepang, maka 

Konperensi PBPI jang mestinja di 

adakan pada tgl. 28 dan 29 Decem 

ber jad., terpaksa dioeroengkan. 

Sedang oentoek kepentingan or- 

“ganisasi, soapemilihan zetel dan. 

anggota PB oentoek periode jad. 

g memang “soedah waktoenja 
erlakoe, moengkin akan di 
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ambil dengan djalan referandum 

(poengoetan soeara dengan Soe- 

rat). : 

Selain dari pada itoe dipermak- 

loemkan poela, bahwa sebagai rak 
jat jang tjinta tanah airnja, dan 

sebagai- pegawai Negeri jang me- 

rasa toeroet memikoel kewadjiban 

jang istimewa oentoek menantang 

tiap-tiap serangan dari loear jang 
mengantjam keselamatan Negeri 
dan tanah air, maka pada tgl. 10 
December jl. Pengoeroes Besar 
PBPI telah mengetok telegram 
kepada Wali Negeri, dan sepoe- 
tjoek soerat kepada P.T. Hoofd- 
inspecteur, Hoofd vid Dienst der 
LU, & A. menjatakan bahwa atas 
nama anggota PBPI dan kaoem 
-boeroeh Pabean seloeroeh Indone- 
sia setia dan berdiri dibelakang 

Pemerintah. 

Kepada kaoem boeroeh Pabean 

seoemoemnja soedah disampaikan 
serocan via Pengoeroes tjabang- 
tjabang dan groep PBPI segenap- 

nja, soepaja mereka menetapi ke- 
wadjibannja dengan setia. Dan 
dalam keadaan genting seperti se- 
karang ini, selain dari pada di- 
nasehatkan soepaja mereka sema- 
kin memperkoekoeh keroekoenan 

dan pertalian mereka dalam orga- 
nisasi, djoega soepaja tetap te- 
nang dan sabar, tegoeh iman dan 
tabah hati dalam menjelenggara-     han kewadjiban sehari-hari. 

- 

  

PENETAPAN PRIJSCOURANT 
DAN DAFTAR HARGA. 

Directeur van Financitn telah 
menetapkan atas nama Legercom- 
mandant verordening 19 Decem- 
ber 1941 No, DA 1-1-48, jang isi- 
nja, ialah: 5 

atoeran-atoeran tentang memoe 
ngoet dan memastikan bia barang 
keloear masoek dan tjoekai, poen 
djoega bia statistiek. 

Verordening ini moelai berlakoe 
pada 24 December 1941, dan kete- 
rangan tentang verordening itoe 
adalah seperti berikoet: 

Maksoed atoeran ini, pertama- 
tama ialah mengadakan ketentoe- 
an tentang menetapkan prijscou- 
rant dan daftar harga, jang ber- 
goena oentoek menentoekan bia 

barang keloear dan masoek dan 

djoega bia statistiek, soepaja se- 

socai dengan keadaan jang soedah 

| beroebah seperti sekarang ini. 

Selandjoetnja diadakan poela be 

“berapa peroebahan tentang pera- 

toeran tjoekai (accijns) tembakau. 

Karena peroebahan itoe maka Di- 

recteur Financitn diberi koeasa 

menentoekan, bahwa tabaksaccijns 

zegels itoe tidak oesah diberi 

nomor controle, akan menentoe- 

kan bahwa tempat memboeat ban- 

derol boleh ditempat jang lain 

dari pada jang ditentoekan di- 
ai 

PEMANDA: 
"“. 

sannja akan: mengizinkan, boleh 
menempelkan zegel lebih dari sa- 
toe pada barang-barang jang di- 
perboeat dari tembakau itoe, 

PERGOEROEAN RAKJAT, 
Madjelis Goeroe P.R, Kramat 

174 mengchabarkan: 
Sesoeai dengan pidato Z. Ex. 

Minister. Van Mook dan padoeka 
Tocan Directeur Onderwijs en 

Beredienst, maka semoea penga- 
djaran di P, R. bahagian siang 
dan malam berdjalan seperti biasa 
(lihat advertentie disebelah), 

Sekolah malam berdjalan teroes 
seperti keadaan biasa, oleh karena 
soedah diadakan pendjagaan pe- 

mnerangan sesoeai dengan peratoe- 
ran L.B.D. 

Sebab itoe diminta dengan hor- 
“mat pada orang toea (wali moerid 
moerid) dan peladjar-peladjar ma 
lam jang beloem mengoendjoengi 
sekolah, selekas moengkin mem- 

beri tahoekan kepada Madjelis 
Goeroe P, R., sebab-sebabnja moe 
rid-moerid terseboet tak datang 
mengoendjoengi sekolah, 

  

RECHTVERKEER IN 0OR- 
LOGSTIJD. 

22 December 1941 
No. 24935/A. DC. R. O. 
dikeloearkan. 

Makloemat : 
Pasal 1. Barang-barang jang 

terseboet dalam pasal 1 ajat (1). 
pada b dari Beslit Goebernemen 

tanggal 4 Februari 1941 No. 1 dan 
dalam beslit-beslitnja oentoek me- 
lakoekan . beslit itoe,” mendapat 

izin seoemoemnja oentoek dike- 
Icearkan ketempat terseboet ini: 

Keradjaan Britannia, Amerika 
Serikat, Canada, Australia, Nieuw 
Zeeland, India, Afrika Selatan. 

Pasal 2. Beslit ini moelai ber- 
lakoe pada tanggal 22 December 
1941. 

Keterangan, Dengan Beslit Goe- 
bernemen tanggal 4 Februari 1941 
No, 1 (Staatsblad No. 35) soedah 
ditetapkan, kebanjakan dari ex- 
port Hindia-Belanda baroe boleh 
dikirim keloear negeri, kalau soe- 
dah mendapat izin lebih dahoeloe 
dari Commissie voor Rechtverkeer 

in Oorlogstijd. 

Maksoed atoeran itoe jalah oen- 
toek mendjaga, soepaja moesoeh 

EAST : -djangan mendapat oentoeng dari 
Dengan Roessia sebagai moe- | : export itoe, baik dengan lang- 

soeng 'maoepoen dengan tidak 

langsoeng. Oleh Beslit Commissie 

voor het Rechtsverkeer jang ba- 

roe ini, atoeran terseboet diatas 

tidaklah beroebah, dan maksoed- 

tapi atoeran itoe mendjadi sangat 

gampang didjalankan, tjotjok de- 

ngan keadaan sekarang. 

Selandjoetnja tidak oesah lagi 

meminta izin, tiap-tiap hendak me 

ngirimkan barang kenegeri jang 

terseboet dalam beslit jang baroe 

itoe, ialah beberapa dari pada se- 

rikat kita jang terpenting. Pengi- 

riman itoe soedah mendapat izin 

seoemoemnja oleh beslit jang ba- 

roe ini, : 

Hal beslit ini tidak akan dibe- 

ritahoekan kepada  satoe-satoe 

pembesar pelaboehan jang berke- 

pentingan. Beslit ini disiarkan de- 

ngan radio beroelang-oelang, dan 

siaran itoelah mendjadi pengganti 

instructie jang biasa diberikan de- 

ngan djalan telegram. 
aa 

SERI RATOE AKAN BITJARA. 

Radio Oranje memberitahoekan, 

bahwa Serj Ratoe hari Rebo ma- 

lam nanti akan bitjara depan mic- 

rofoon, seperti pada tanggal 25 

boelan ini djoega. (Aneta). 

  

LARANGAN MEMBIKIN ROE- 

' MAH DEKAT LAPANGAN 

TERBANG, 

Dalam volksraad telah dimadjoe 

kan rentjana ordonnantie goena 

mengoebah dan menambah lebih 

landjoet ordonnantie penerbangan 

oedara, berhoeboeng dengan lara 

ngan membikin roemah didekat Ia 

pangan penerbangan. 

. 

  

PEMBAROEAN DASAR PENGA- 

DJARAN TINGGI. 

Pendirian Univer 

ata : 
Kini telah keloear rentjana ordon 

nantie goena pembaroean peratoe 

ran dasar2 pengadjaran tinggi 

(hooger onderwijs), jaitoe hooger 

onderwijsordonnantie. 1941, jang 

menetapkan lima sekolah tinggi di 

sini jang ada digaboengkan mendja 

di universiteit.   aa 

  

dalam ordonnantie, dan pengabi- 

BESLIT COMMISSIE VOOR HET 

njapoen tidaklah berkoerang, te- | 

    

si ae 

RENTE-ACTIE DITEROESKAN, 
Kepada kita disampaikan: 
Perang soedah berdjalan 2 ta- 

hoen, dan dalam tahoen jang ke 

2 ini banjak sekali dikerdjakan — 
djoega atas initiatief partikelir — 
oentoek memperkoeat pertahanan 
Hindia - Belanda, 5 

Diantaranja adalah pengoempoe- 
lan oeang goena membeli mobil2 
ambulance keperloean Stads- dan 
Landwachten oleh penjimpan Post- 
spaarbank dengan djalan mender 

makan boenga tahoen 1940, Penda 

jang dikvempoelkan oleh lebih da 
rj 21.000 orang penjimpan. 

Dengan oeang itoe dapat dibeli 
50 boeah mobil ambulance jang be- 
sar besar dan koerang lebih 40 boe 
ah aanhangwagens (kereta gande 

ngan), jang dapat dimoeati djoega 

4 orang sakit. 

Hasil ini memang bagoes sekali, 
akan tetapi orang haroes djoega 

mengetahoei, bahwa mobil mobil 

ambulance dan aanhangwagens 

jang telah dibeli itoe beloem tjoe- 
koep banjaknja, soepaja semoea 
Stads-. dan Landwacht dapat bagi- 
an jang sepatoetnja. 

Apabila penjimpan - penjimpan 
Postspaarbank tetap membantoe 
aksi ini dengan giat dan soeng- 
goeh soenggoeh, seperti dalam ta- 
hoen 1941, tentoe sadja mobil mo 
bil ambulance, jang masih perloe 
itoe, dapat dibeli semoecanja dengan 
oeang dari rente-aksi ini, Djika 
ada kelebihan maka Stads- dan 
Landwachten ada mempoenjai lagi 

tjita-tjita, jaitoe hendak membeli 
Radiostation, jang moedah dibawa 
kemana-mana dan dapat dipakai 
oentoek menerima dan mengirim 
perkabaran. Oentoek' itoe haroes 
ada ocang koerang lebih 
f 300.000.—, 

Djadi rente aksj Postspaarbank 
jang begitoe- populair itoe dapat 
lah dengan berbagai bagai matjam 
memberi sokongan goena menam- 
bah kekoeatan pendjagaan negeri 
Hindia ! 

Dari sebab itoe maka rente-aksi 
diteroeskan djoega terhadap boe- 
nga tahoen 1941 dengan penoeh 

— Klachidelict 

landjoetkan 

klachtdelict Hong Po, sebagai ter- 
dakwa toean Kadar. Dalam peme- 

seorang pemoeda bekas pupil stich 
ting Pa Wongso diperiksa mendja- 
di saksi. 

Ia mentjeritakan pandjang lebar 

tentang pengalamannja dalam 

stichting Pa Wongso itoe, antara- 

nja sebagai berikoet: 
Ia menoetoerkan sedjak dalam 

boelan Augustus tahoen 1939 ia 

tinggal mmenoempang di stichting 
Pa Wongso, karena di sanggoepi 
oleh toean Wynhamer alias Pa 

Wongso bahwa ia akan ditoeloeng 
dengan mendapat pekerdjaan. 4-5 

boelan dalam stichting itoe ia ti- 
dak pernah mendapat peladjaran 

dan pendidikan, hanja ia diwadjib- 
kan bekerdja pada stichting itoe 
mendjaga telefoon, menjapoe-nja- 
poe dan mengadjar sekola anak- 

anak ketjil. 
Entah sebab apa, beberapa boe- 

djang 

di stichtingvitoe diberhentikan oleh 
Pa Wongso, laloe pekerdjaannja di 
serahkan padanja. Sedjak itoe di- 
tambah poela pekerdjaannja men- 
djadi koki, mentjoetji oebin dan 

mentjoetji kakoes dan lain-lain 

lagi, 

nja familie disini. 
Tiba-tiba pada soeatoe hari da- 

tang seorang Inggeris jang mem- 

poenjai toko soesoe mentjari pe- 

moeda di stichting itoe, di mana ia 

dipinta boeat bekerdja pada toko 

itoe, 
Oentoek bekerdja pada toko itoe 

Pa Wongso tidak keberatan ma- 
lah ia andjoerkan poela, asal sa- 
dja gadjihnja jang f 25.— seboe- 

lan,  dibajarkan oentoek stichting 

itoe f 15.— sebagai ongkost tinggal 

beroemah disitoe. 
Permintaan Pa Wongso itoe ia 

sanggoepi, tetapi kemoedian ia ta' 

koeat lagi sebab. ketjoeali ia mem- 

bajar saban boelan f 15.—, ia ma- 

sih ditetapkan mendjadi koki dan 

mengadjar kanak-kanak distich- 

ting terseboet. 
Itoe sebab ia pindah roemah, ke- 

pindahannja itoe menjebabkan Pa 
Wongso marah padanja, laloe na- 
'manja ditjemarkan di dagblad Sin 
Po. Oentoek membantah toelisan   di Sin Po itoeia telah datang pada 

Radio-tentara dan lagi mobil-2 
bulance boeat Stads- dnn 

Landwachten, Na 

patannja ada lebih dari f 150.000 | 
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pengharapan, bahwa sekalian ape 
njimpan, akan bersoenggoeh soeng . 

goeh membantoenja,  teristimewi , Ang 
sebab Hindia sedjak tanggal KA 
cember 1941 telah toeroet berpa / 
rang. : 

Alangkah bagoesnja, apabila KE 
perloean Stads- dan Landwachi 
itoe dapat dibeli semoeanja : 
penjimpan Postspaarbank sa 

Penjimpan-penjimpan ! 

diminta boekanlah oeang simpa 
tocan, ocang mana tentoe sadjs 
tocan sediakan oentoek keperloecan 
lain, akan tetapi boe: 
nganja sadja jang dim 
ta, itoepoen kalau toean -berho 
boeng dengan keadaan, tidak 

.loe memakai ocang boenga ito 
Dalam hal inj sekali kali tj 

ada paksaan, tetapi tiap tiap 
dermaan boenga dengan rela hati 
itoe adalah berarti toeroet mem 
bantoe, soepaja jang dikandoeng 
itoe dapat tertjapai. LA 

Dapatlah toean menjokong ? Dja 
ngan ragoe-ragoe lagi ! : 

Oentoek memberikan boenga ta- 
hoen 1941 disediakan formuher- 
formulier pengoeasaan dan boleh 
didapat dengan pertjoema pada se 
kalian kantorpos, kantor penolong, 

dan pada kantor-kantor Agent: 
schap Postspaarbank, da 

Toean hanja tinggal mengif 

menandatangani dan memberik ' 
formulier itoe kepada kantor-ka 
tor terseboet atau boleh dikirim: N 
kan dengan tidak memakai perang . “ 
ko (vrij van port) kepada agent- 
schap Postspaarbank. 3 

Apabila toean ta' sempat datang 
dikantorpos, boleh toean "mengirim ' 
seboeah briefkaart kepada agent 
schap Postspaarbank, “asal toean 

toelis . dengan  njata nama 
kantor, serie dan nomor boekoe 
serta nama dan alamat toean.' 

Boekoe simpanan 

dalam hal ini 
dak oesah dii 
rimkan atau ds 
rahkan! ka 

Pendapatan rente-actie oemek 
tahoen 1942 moedah-moedaha: 
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ENEN Landraad Batavia me- 

pemeriksaan , enan 
| kan. Itoe sebab ia tjeritakan penga 

riksaan ini toean Jap Tek Kioen ! 
i lam Hong Po ada memoeat ar 

jaitoe baboe dan djongos . 

bih besar lagi dari pada pen pa 

tan tahoen jang laloe ! 3 
    

    
    

    

       

Hong Po". 
redactie Sin Po minta dimosaf 
terangannja, tapi tidak diperke 

lamannja kepada beberapa orang, 
kemoedian ia mendapat batja das 

jang tjotjok sebagaimana apa jang 
ia pernah toetoerkan. 3 

Oleh Pa Wongso di akoety 
jang pemoeda ini toetoerkan ter 

tang pekerdjaan dalam stichtin/ 
nja, tetapi ia menjangkal bahwa" 
telah marah pada pemoeds 
sebabkan telah pindah,'” . 
kan, betoel ia marah ps" 

da itoe, sebab pemoeda Tree. 
mengasoet lain-lain pemoeda' ja 
tinggal distichting itoe sehingg 
mereka toeroet pindah, 2 

Keterangan -. Pa Wongso ini 6 
bantah poela oleh pemoeda ito 
dikatakannja bahwa ia ta' perga 
mengasoet lain-lain kawannja, tes 
tapi kawan-kawannja toeroet y' 
dah karena soedah tidak sem - 
tinggal di stiechting itoes 
bagian makan sadja moes' 
taker. : 2 

Lebih djaoeh pemoeda itdx 
toerkan, bahwa ja ada mempa 

    

    

  

  

    

  
Maoe ta' maoe, koeat ta' koeat 

ja kerdjakan, sebab ia ta' ada poe- kan oeang pengiriman itoe. 

'hoetang pada Pa Wongso, 
djoemlah f 17.50 dan f 6.30, 
ka ja soedah pindah roemah, ia 
jar dengan mentjitjil, dengan 
wissel ia kirimkan f 3.50 di 
ikoetkan btiefkaart jang menja: 

    
   
    

    
   

   
   

  

pengiriman oeang dan briefkaa: 
itoe tidak dibalas, tiba-tiba ia & 
panggil oleh politie ditoedoeh n 
gelapkan, ditahan 7 hari 
Landgerecht ia hoekoem sato 

| Ian voorwaardelijk. 3 
Toecan Kadar diberi ke 

menambah keterangan. Ol 
Kadar ditegaskan, bahwa P 
so menoentoet perkara ini | 

nja hendak membiki | 
diri dan namanja dimbwn. “9 
sebab disidang pengadilar  “"..... 
dengan wakil-wakil pers.” 

Kenjataan ini oleh toe ian 
didjelaskan bahwa'ia pex - 
temoe pada Pa Wongsot.. 
raad Mr.-Cornelis. Di tem 
Pa Wongso menjatakan terim 
sihnja pada toean Kadar hb 
Hong Po tiap-tiap Hong Po 
moeat critiek pada adresnji 
olah-olah soeatoe reclame oe 
ia poenja kemadjoean. 

Hingga sekian diheptika 2 
riksaan dioendoerkan sehin 
5 Januari jang akan tiba, ( 
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berikoet: 

ne tengah f 
isir Timoer 

  

  

  

lam! di pe: 

   

bihan jang "tidak dikendi: 
mberi | isjarat dengan tjahja. 

BPBRTI telah “Yandohsets beritanja, antara 
aa djoe 9 ga ko 
lami »luchtalarm” ditengah... 

.hoei oleh sidang pembatja, 
“dibawah ini oeraian . pem 
jang ditoelisnja pada tanggal 16 December, seperti 

  

   
    
   

Medan pernah menga- 
nalam. Goena diketa- 
iklah kita moecatkan 

itoe J.B.. dari Medam 

  

: . dan beberapa tempat 
li Pesisir Timoer Poelau | 
semalam mengalami 
» pada tengah malam. - 

“Medan sirene meraocengnja 

'ketika kota bergelap gelita, 
nampak diatas Tandjoeng 

ara tjahja-tjahja jang 
-gerak, Tjahja itoe pasti 

lain melainkan tjahja navi- 
pemberi isjarat kepada ka- 

1 al) jang asalnja dari kapal- 
kapal kang Sebeloem itoe kata- 
onja di Tandjoeng Balai Selatan 

Or nampak tjahja-tjahja itoe. 
seSoedah itoe tjahja itoe di 

laoet, diatas Tebing Ting 
so Siantar dan beberapa 

k di Tandjong Morawa. 

am gelap itoe kapal-kapal 
itoe nampak mener yenda 
tam. 2 

Cc 
apal aa itoe Babat 
engan iboe-kota Pesisir Ti- 

'Poelau Soematera itoe, kare- 

ng itoe tidaklah bisa di- 

“ Ditaksir ada lima atau 

Dilihat dari tjahja- 

| jang mereka pantjarkan, 
'itoe berterbang berbaris. 

“tidak lama kemoedian ber- 
Pa berbaris lagi, demikian 

nja. 

gerak- geriknja, mereka 
EN tang menjeloendoep ke- 

terbang rendah, seolah- 
tjahari tempat mendarat, 

“ kemoedian terbang tinggi 
' Sekali peristiwa nampaknja 

akan mereka hanja berke- 
tidak berketentoean mak- 
demikian berita jang kita 

dari pihak L.B.D. 

aran disekeliling Tandjong 
Disitoe nampak, bah. 

Agan melempar- 
ta ia coeroe-tjahja 

ak 2 

sma NN amati bahwa 
jakan orang mengira, bahwa 

al-kapal terbang itoe hendak 
jampakkan lasjkar - lasjkar 

oengnja. 

: Moneta atan boekan? 
h jam setengah lima, hampir 

eh, tjahja-tiahja isjarat itoe 
aa lagi. Roepanja me- 

“enjingsing, ter: 

“. merata, tanda 

2soeh soedah ti- 
8 daerah itoe.' 
Jimoer itoe teng- 

yelap-gelita tiga 

karena kapal tidak bisa di- 
: 9 oleh karenanja  poela 

terbang kawan sendiri, 

. bahwa mereka itoe boekan moe- 
soeh, karena moesoeh jang hendak. 

tidak memberi tanda-tanda dengan 
tjahja, meskipoen bahaja tidak ada 
baginja. 

Djadi kemoengkinan tetap, bah. 
wa orang menghadapi kapal-kapal 

jang ba- 
rangkali memboeang-boeang pa- 
nah-api itoe “bocat mengetahoei 

kehilangan haloeannja. 
Moengkin kita ta'kan tahoe se- 

lamanja tentang hal itoe. Betapa 
poen djoega Pesisir Timoer Soema 
tera itoe merasa patoet berboeat 
hati-hati oentoek menerima bahwa 
mereka itoe kapal-kapal terbang 
moesoeh, 

Tidak hanja pihak L.B.D., teta- 
pi segala apparaat militerpoen de- 
ngan sigap dan tjepat melakoekan 
segala 
loe, 

Adaboon pendoedoeknja,  bebe- 
rapa orang dari mereka ada jang 
sambil berpakaian tidoer masoek 
loebang-loebang — perlindoengan. 
Tetapi di loebang-loebang perlin- 
doengan itoe tidak seorangpoen jg. 
bisa tahan lama, karena penoeh 
air dan loempoer. Jang paling nja- 
man dalam keadaan demikian ialah 
didalam roemah mendekati rad'o, 
dan mengatoer demikian roepa, 
soepaja bisa tjepat melsempat ke- 
dalam loebang perlindoengan sen- 
diri atau kedalam parit jang ber- 
dekatan dengan roemah. 

Kenala Luchtbeschermingsdienst 
ir. W, van Ommen, setengah ma- 
lam itoe teroes doedoek didepan 
microfoon dari zender-Medan dan 

senantiasa g memberi keterangan- 
keterangan tentang apa-apa jang 
terdengar dan terlihat, sambil mem 
beri nasehat jang perloe-perloe ke- 

pada pendoedoek. 

Soeara jang tenteram dan soe- 
dah dikenal itoe sebentar-sebentar 
diselingi (na Tocarg moesik. : 

Malam sirene 2 kitapoen per- 

gi kedjalanan raja boeat lihat-lihat 

sana-sini. Tidak ada jang penting 

mengenai pendoedoek. Jang menjo 
lok'ialah bahwa didjalanan itoe di 
sa'at alarm masih djoega ada auto 
auto jang berdjalan tidak dengan 
lampoe terpadam. Ini soeatoe keke 
liroean jang besar, sebab sekarang 
ini keadaannja betoel-betoel ber- 
bahaja. 

Jang kita lihat inipoen dikoeat- 
kan oleh apa-apa jang kita dengar 
dari kenalan-kenalan kita. Tetapi 

, pada oemoemnja poeblik berlakoe 
tenteram dan tenang, hanja dibe- 
berapa  kampoeng ' sana-sini, apa 

lagi kaocem perempoean nampak 
ada jang takoet dan ingin melari- 

kan diri, jang oentoeng bisa dibas- 
mi keinginan itoe karena sikapnja 
kepala-kepala kampoeng. Sebaha- 
gian besar. dari pendoedoek Indo- 
nesia soedah paham dan sadar, 
Ada jang berbaring-baring diatas 
tikar diserambi roemah, ada poela 
jang sebentaran masoek Ioebang   perlindoengan ' ketika ada lucht- 
alarm itoe. 
Malam itoe betoel-betoel soea- 

toe malam jang genting, Oentceng 
akibatnja hanja: kita semoea koe- 

pa, 

  

    

paksalah 'Congres itoe ditanggoeh 
- kan pada masa jang akan mengizin 

kan, Dan boleh idjadi djoega tem- 

patnja poen akan dipindahkan. ke 
Madjalengka atau di Talaga, ja'ni 
seboeah kota ketjil jang soenji le- 
taknja dipegoengoengan. 

Demikian poela Conferentie Dae 

rah Soematera-Selatan jang akan 

diadakan pada awal Januari '42 ini 

di Tebingtinggi disendoerkan. 

PENDOEDOEK KEADAAN- 

NJA TENTERAM, 

Semendjak a ganja permakloe- 

man perang tei yadap Djepang, ma 
ka oleh jang berwadjib dengan se 

“gera diperintahkan agar soepaja 
pendoedoek mengoerangi penera- 

ngannja. Peringatan ini berlakoe 
"dengan tjepat, jang mana pada sore 

menjerang malam hari-biasanja ' 

djalan, karena boleh djadi mereka 

tindakan jang perloe-per-. 

oentoek ditjeriterakan, althans jg. : 

rang tidoer. Tetapi itoe ta' menga- 

, t 
itoe poela baik dikota maoepoen 
didesa2 soedah mendjadi gelap se ' 
bagaimana mestinja. 

poelau “ 
| 

Sjoekoerlah jang di Madjalengka | 

tak ada seorang poen dari fihak ' 
bangsa Djepang au djadjahan- ' 

nja, | 
Dengan Segera Regentschap ini 

kebandjiran orang2 jang berevacua 
tie dengan sendirinja, jang datang 
nja dari Bandoeng, Betawi, Tjire- 
bon dll, Agar soepaja hati pendoe 
doek tetap tenteram dan timboel 

4 dihatj bermatjam2 bangsa itoe se 
peninggoengan, maka atas initia- 
tief PK Boepati sendiri diadakan ' 
beberapa perdamaian dan peroendi. 
ngan diantara bangsa2 Tionghoa, 
Arab, Indonesiers dll, lagi. 

R.R, AKAN BERSIDANG. 
R.R. Madjalengka mengoendang 

kepada anggauta2nja, bahwa nan: 
ti pada hari Selasa tanggal 30 De- 
cember 1941 akan dilangsoengkan' 

nja. 
Adapoen agendanja menjoesoel. 

Kiranja oemoem perloe menghadli- 
rinja oentoek menjaksikan djago2- 
nja beranggar lidah. 

  

BANDOENG 
PERTANDINGAN AMAL . 

(OEROENG. 
Pembantoe mengabarkan: 

Sebagaimana telah dikabarkan 
dalam ini s.k. nanti tanggal 26 
sampai 28 December 1941 di Ban- 
doeng,. akan diadakan pertandi- 

. ngan sepak raga, jang diorgani- 

seerd oleh Comite Gedoeng Wakaf 
Taman Siswa. 

Berhoeboeng dengan keadaan jg. 

sangat genting ini, maka hadijat 
itoe dibathalkan. Ma'loemlah keba 
njakan spelers dari Soerabaja jang 
akan ke Bandoeng itoe sebagian 
besar mendjadi Stadswacht, djadi 

tidak bisa meninggalkan tempat 
tinggalnja. 

TAMAN SISWA. 
Setelah roemah Pergoeroean Ta 

man Siswa Bandoeng di toetoep 
oentoek keperloean militair, maka 
para pamong TT.S. tidak tinggal 
diam, sebaliknja mereka beroesa- 

“ha sepenoehnja, agar contact an- 
tara para moerid dan pamonsgai 
langsoeng berdinlan. 

Selandjoetnja dioesahakan, pa- 
ra moerid dari kelas jang terting- 

gi bisa teroes diadakan peladjaran 

diroemahnja salah seorang pa- 
mong, Soedah tentoe peladjaran- 
peladjaran jang diberikan itoej 
hanja jg. dipandang perloe. Kemoe 
dian bagi bagian Taman Anak djoe 
ga telah dioesahakan tempatnja, 
tetapi masih menoenggoe hingga 
nanti 2 Januari 1942. : 

Dengan adanja oesaha demikian 
itoe, maka semangat dari para 

moerid dan. walinja tetapi terpe- 
lihara baik, 

SOEKARNJA DAPAT OEANG 
: RETJEH. 

Sekarang” makin terasa soekar- 
nja mendapat oeang retjeh, kalau 
membeli dengan wang kertas dari 
roepiah. Dari para pendjoeai di- 
toko-toko keperloean sehari-hari, 
kalau ada orang barang mesti le- 
bih doeloe ditanjakan wangnja, 
kalau wangnja beroepa wang ker- 
tas, dengan moedah didjawab, bah 
wa tidak ada kembalinja. 

dalam kota oemoemnja keadaan 
jang begini ini masih memandang 
jang hendak membtli. Bila jang 
hendak membeli itoe dipandang. 
nja orang mengerti, tentoe mereka 
tidak moedah menolaknja, tetapi 
kalau jang membeli anak-anak jg. 
disoeroeh, dengan moedah mereka 
mengatakan tidak kembalinja, 

Kesoekaran wang ketjil itoe ti- 
dak hanja ditoko-toko, boleh djadi 
memang tidak ada wang ketjil, bo- 
leh djadi disengadja tidak soeka. 
Tetapi socatoe boekti dapat kita 
madjoekan,. waktoe kita menjoe- 
roeh salah seorang ke kantorpost 
di Hoofdpostkantoor: Bandoeng, 
oentoek membeli briefkaart 5 lem- 
bar dengan wang kertas harga se- 
roepiah, ia terpaksa kembali, kata 
nja wang itoe tidak ada kembali- 
nja. Inilah soeatoe kenjataan 2 
soekaran itoe, 

Hal keadaan wang ketjil itoe sa- 
ngat soekar poela ditempat-tempat 
ketjil. Di Tjimahi misalnja ada se- 
orang hendak. membajar hoetang-- 
nja sedjoemlah f 0.80, tetapi wang 
jang diberikan . wang kertas dari 
f 10—, dengan moedah ia menga- 
takan sajang tidak ada kembali- 
nja. Poen dipasar-pasar biasanja 
orang berbelandja dengan soeroe- 
han boedjangnja, setelah lama di- : 
toenggoe boedjang itoe datang, te- 
tapi belandjaan beloem didapat, 

| gebab dimana-mana ia berbelandja 
ta' dapat wang ketjil, sebagai soe- 

soeknja. Demikianlah kesoekaran- 

kesoekaran jang diderita oleh pu-   bliek dalam waktoe jang achir ini. 

rapat oemoemnja bertempat dizaal 

Tetapi: 

PEMANDANGAN en 

MALING MERADJALELA. 
Dalam masa gelap goelita di. 

waktoe malam, perloenja oentoek. 
mendjaga djangan gampang moe- 
soeh menjerang dari oedara, dalam 
keadaan Pa an itoe diper- 
goenakan oleh si tangan pandjang 

| centoek mendjalinkan rolnja, Di- 
antaranja jang mendjadi koerban, 

| toean J.EF.WLA. tinggal di Groote 
Postwegwest wangnja jang disim- 

pan dalam kotak besi f 170.40 te- 
lah amblas. Toean S. tinggal di Jo 
Soen Biestraat 200 blok kain jang 
ditaroeh dalam goedangnja telah 

djoega amblas, dan barang-barang 
itoe seharga f 400.—. 

- Lain tempat lagi di Sitimoenigar 
(Kopoweg) malam Sabtoe jl. telah 
kedjadian di belakang roemah No. 
5, djoega soeatoe perkelahian an- 
tara toean roemah dan tiga pen- 
tjoeri.-Kedjadian itoe koerang le- 
bih djam 4 pagi. Dipihak toean roe' 
mah doea orang mendapat loeka 
dikepala, sedang ketiga pentjoeri 
itoe mengambil langkah seriboe, 

dengan tangan kosong. 

Kedoea orang jang mendapat 
loeka-loeka itoe setelah Civerband, 
boleh poelang sebab loekanja tidax 

mengechawatirkan. 
  

Djawa Tengah. 

KOETOARDJO. 
PERLINDOENGAN POETRA, 

Orang mengabarkan: 

Pada roemah sekolah T.K.S. di 
Koetoardjo, diadakan afdeeling 
Perlindosngan Poetra, jaitoe goe- 
na memberi pertolongan sekoeat 
moengkin kepada anak-anak jang 

terpaksa berpisahan dengan ajah- 

nja, laloe terpaksa meninggalkan 

sekolahannja atau terpaksa poela 
tidak bersekolah lagi. 

Pertolongan beroepa: 
a.. Pondokan, 
b. Pengadjaran dan pendidikan: 

c.- Perawatan, 

Menerima 

- bangsa. 

  

anak . dari segala 

SEMARANG. 
MAKLOEMAT P.B. H.P.I, 

Pada kita telah diwartakan, 

:bahwa Pedoman Besar Himpoe- 
nan Perempoean Indonesia jang 

berkedoedoekan di Semarang, te- 

lah mengoemoemkan makloemat- 

.nja djoega, jang koerang lebih 

demikian maksoednja : 
»Berhoeboeng dengan keadaan 

jang genting ini, jang wadjib me- 

larangnja semoea  perkoempoelan 

oentoek mengadakan rapat-rapat 
dan koersoes-koersoes oentoek se- 

mentara waktoe maka P.B. H.P.I. 

dengan dijalan ini mengingatkan 

kepada  tjabang-tjabang H.P.I. 

'soepaja pelarangan ini djangan 

-dilanggarnja, agar djangan sam- 

pai menggadoehkan pekerdjaan 

jang wadjib, Adapoenlamanja, 

sampai pelarangan itoe ditarik 

kembali oleh jang wadjib. 

Lain dari pada itoe P.B. H.P.I, 

berseroe kepada tjabang-fjabang 

H.P.I, seloeroehnja, meskipoen da- 

lam sa'at jang demikian, perhoe- 

boengan antara pengoeroes—- dan 

anggauta dari tjabang-tjabang 

masing-masing soepaja tetap di- 

adakan agar djangan sampai men- 

djadi koerang kekal karenanja. 
Pada semoea anggautanja dari 

tjabang-tjabang perloe diberikan 
nasehat oleh pengoeroesnja ma- 

sing-masing, bahwa mereka ha- 

roes selalce bersikap tenang dan 
diangan membikin riboet-riboet. 

'Mereka haroes berlakoe sebagai 

biasa sahadja seperti ta' ada ke- 

djadian apa-apa. 
Harap hal ini diperhatikan be- 

toel oleh sekalian pengoeroes tja- 

bang-tiabang Himpoenan Ferem- 

poean Indonesia seoemoemnja.” 

Sekian, koerang lebih isi mak- 

loematnja P.B. Himpoenan Perem- 

poean Indonesia Semarang, dan 

jang “ ditanda-tangani oleh Ke- 

toea: Wr. Reksokoesoemo dan Pe- 

noelis Pi. Sri Koesnapsijah. 

INTERNEFERINGSKAMP DI 

SOEKOWONO, 

Kita telah mendengar, bahwa 

| para geinterneerden dari Sema- 

rang, jang terdiri dari 25 orang 

Djepang, 9 orang Formosa, 4 

orang Tionghoa dan 2 orang In- 

donesia, jalah njonjah S. K. Tri- 

murty dari ,PESAT” dan toean 

Ilijas dari ,PARINDRA”, jang di 

bawa ke Ambarawa, sekarang di- 

pindah Soekowono, lebih koerang 

15 KM. dari Ambarawa. 

- OEDJAN ANGIN HEIBAT 

Satoe djembatan 

disamber gledek. 

Kemarin malam di Semarang 

telah toeroen oedjan angin heibat 

jang dibarengi dengan menjam- 

barnja gledek kesana-sini. 
Satoe djembatan di Boeloe te 

lah disamber gledek, berhoeboeng 

dengan mana perhoeboengan dja- 
lan jang meliwati itoe djembatan 

mendjadi terganggoe. 

7   Lebih djaoeh orang kabarkan   

pada kita, bahwa semalam lanta 

ran menjambarnja gledek telah- 
terbitkan kebakaran di roemah- 
nja satoe pendoedoek Indonesier 
di Boeloe, Tetapi itoe kebakaran 
baroe permoelaan sadja dan api 
keboeroe dipadamkan. (M.H.) 

MAKLOEMAT GERINDO, . 

Baroe-baroe ini GERINDO tja- 
bang Semarang menjiarkan mak- 
loematnja kepada para anggauta- 
anggautanja jang koerang lebih 
demikian boenjinja: 

,Moelai tg, 8 December 1941 

Indonesia dalam keadaan perang. 

Rapat politiek dilarang, sedang 

rapat pengoeroes  tergantoeng 

pada beleid kekoeasaan tempat 

masing-masing. Hanja rapat-ra- 

pat dari organisatie sociaal diper- 
kenankan, sedang rapat openbaar 
sama sekali dilarang, 

Dalam keadaan sedemikian ke- 
koeasaan tjabang didalam tangan 
pengoeroes. Ini adalah sa'at oen- 
toek mengoedji anggauta-anggau- 

ta kita, mana jang dapat diberi 
stempel Gerindist sedjati, Dicipli- 
ne haroes dipegang tegoeh, me- 

netapi semoca kewadjiban dan me 
noeroet segala perintah Partai, 

Rapat “atau cursus-cursus ta' 
dapat dilangsoengkan, tapi CON- 
TACT antara anggauta-anggauta 

sama anggauta dan pengoeroes ha 

roes teroes ada, oleh karenanja se 
cretariaat - diboeka tiap-tiap hari 
Minggoe pagi sampai sore, dan di- 
haroeskan seberapa boleh anggau- 
ta semoea mengoendjoengi kantor 
goena menerima penerangan-pe- 
nerangan jang berkenaan dengan 

peratoeran-peratoeran baroe, mem 
batja madjallah-madjallah jang 
telah disediakan dan beromong- 
omong dengan kawan semoea, 

Semoea langkah jang menjalahi 
perintah partai dan bersifat mem- 
perbahajakan, akan diambilnja 

sikap jang keras, harap Tea 
kan. 

Sikap tjabang menoenggoe si- 
kap P.B. dan boeat sementara ki- 
ta haroes madjoe teroes, dan bi- 

kin propaganda ideologie GERIN- 
DO seperti jang soedah-soedah, 
dan wmenoendjang. segala jang 
akan melahirkan socialisme se- 

djati. 
Rapat pengoeroes jang paling 

achir diantaranja telah memoetoes 

kan sedemikian: 
Ressort dibagi dalam 6 ressor- 

ten: 1. Semarang Lor (ketoea: 
sdr. Soekirman), 2. Semarang 

Tengah (ketoea: sdr. Soekarno 

ketjil), 3. Semarang koelon (ke- 

toea: sdr. Tasiam), 4, Semarang 
wetan (ketoea: sdr. Wirjoadmo- 
djo) dan 5, Semarang kidoel (ke- 

toea” voorloopig dirangkap oleh 

sdr. Wirjo) dan lagi 6, Ressort 

Kendal. Anggauta jang menoeng- 

gak contributie 3 boelan dischors 
dan menoenggak setengah tahoen 
dikeloearkan. 'Terketjoecali jang 
dapat memberi alasan-alasan jang 

sjah. 
Soedah tjoekoep diberi theori- 

theori soal het wezen (oedjoednja 
dari tjita2 Gerindo). Sekarang 
haroes selaloe diroendingkan, di- 
praktijkan, het  verwezenlijken 
dari tjita-tjita Gerindo). Sekarang 
Dus pendek kata: bekerdja, be- 
kerdja, dan lagi 

bekerdja, menoeroet garis- 
garis dan perintah- 'perintah dari 

Partai. 
Sokongan goena kantor djangan 

diloepakan. Sekarang jang berge- 
lora ialah soal organisatie sarekat 

sekerdja. Oleh karena itoe PER- 
SOON tiap-tiap anggauta sebera- 
pa boleh diandjoerkan toeroet me- 
njampoernakan organisasi-organi- 
sasi sarekat-sarekat sekerdja de- 
ngan djalan ambil bagian jang. 
actief dalam ON ana ngan apa 
terseboet. 

Segala sesoeatoe jang tidak te- 
rang dan mentjoerigakan, harap 
lekas diberi tahoekan pada pengoe 
roes, Kepentingan - kepentingan 
Partai haroes ditempatkan lebih 
atas dari kepentingan lain-lainnja 
djangan diloepakan, 

BOEAT PENGOEROES BER- 
KOEMPOEL TIAP-TIAP HARI 
KEMIS MALAM DJOEM'AT DI- 

BATALKAN DAN DIGANTI 
TIAP - TIAP MINGGOE PAGI 
MOELAI DJAM 9 SAMPAI DJAM 
12 SIANG. HARAP DIPERHATI- 

KAN. TIDAK DATANG MOESTI 
MEMBERI KABAR, 

Sekian dahoeloe, dan moedah- 
moedahan dapat dimengerti isi dan 
maksoed dari makloemat ini. Dja- 
ngan banjak omong, teroes beker- 
dja. Sadart!!” 
Makloemat terseboet diatas di- 

tanda tangani oleh Ketoea tja- 
“bang: toean S.. Poerwosoedirdjo, 
Penoelis I: toean S. Karno, dan 
Bendahari: toean Karjadi, 

MAKLOEMAT LOCALE GASPI, 
Djoega Locale GASPI Semarang 

telah menjiarkan makloematnja 
kepada anggauta - anggautanja 
jang demikian hoenjinja : 

LEMBARAN KEDOEA PAGINA II 

  

Jang kita terima. 
  

PENDJAGA DIRI. 

- Dari J.B. Wolters, Batavia-C. 

kita telah menerima sebo ts 

koe jang bertitel ,,Pendjaga 

karangan W. Keizer dan diterdjam 

kan kedalam bahasa Indonesia: 

Harganja 50 sen seboeah. 

Didalamnja tertera keterangan2 
tentang pendjagaan kesehatan di 

roemah dan dilain lain tempat, soal 

kebersihan, soal dokter, bahaja de 

boe, sakit mata, malaria dan ba- 

njak lagi jang diatoer setjara Ki 

tab batjaan biasa, seperti seboeah 

    

tjeritera, dan sangat bergoena boe 

at didjadikan kitab batjaan diseko 

lah sekolah Boemipoetera, tetapi 

baik poela rasanja boeat dibatja 

dan disimpan diroemah, 

BOEKOE PERINGATAN M.LA.I. 

Telah tiba dimedja redaksi ,,boe 

koe Peringatan MIAI” jang djoe- 

roe gambar jang terkenal, ja'ni Ka 
ryono, meroepakan kombinasi gam 
bar? boelan binatang, mesdjid dan 

boemi. Sedang achtergrondnja hi- 

djau toea. 

« Didalamnja kita dapati riwajat 

ringkas dari MIAI, verslag2 Al Is 

lam, dan rapat2 MIAI-pleno dan 
banjak lagi, dihiasi poela dengan 

gambar pemimpin? pergerakan Is- 

lam jang terkenal-terkenal. 

Barangsiapa ingin mempoenjai 

boekoe jang amat perloe disimpan 

itoe, baiklah melihat advertensi- 

nja jang termoeat kemarin dan be 

sok atau loesa. 

BETERNAK KAMBING... 
Oleh S.P.Soetiksna 

dimelajoekan oleh 

Soegeng. Penerbit: 
ata Pocsataka 

arca: f0 414. 
Sekarang pada Balai Poestaka 

soedah terbit seboeah boekoe oen 
toek pemimpin orang orang jang 
beternak kambing. ,Pengarangnja 
soedah bertahoen2 metakoekan pe 
kerdjaan itoe, sehingga banjak 
lah soedah pengalamannja dalam 
hal itoe. 

“75 
Didalam boekoe inj dengan tjara 

moedah diterangkan perkara sega 
la apa jang perloe diketahoei oleh 
pemelihara kambing tentang tem- 
pat dan kandang ternak, tentang 

penjenggaraan sehari hari, tentang 
menternakkan kambing, tentang 
mengebiri, mengoeliti, tentang ber 
bagai bagai penjakit jang moeng 
kin menghinggapi kambing ser- 

ta obatnja dil. 

Sebagai pendjelasannja banjak 
poela . bergambar gambar. 

GADIS MODERN. 
Tondano ed 

babak, oleh Adlin 
Affandy, Penerbit 

Balai Poestaka. 

Harga oabu 
Balai Poestaka dimasa belaka- 

ngan ini makin banjak djoega me 
ngeloearkan boekoe tonil. Dan boe 
koe boekoe tonil itoe amat lakoe, 
tandanja disoekzi orang. 

Sekarang Balai Poestaka mener 
bitkan poela seboeah boekoe tonil 
Gadis Modern”, karangan almar 
hoem Adlin Affandy, Tjeritanja se 
derhana sadja, tapi menarik hati, 
darj moela hingga achirnja, 

Seorang pemoeda dipaksa oleh 
orang tocanja kawin dengan seo- 
rang anak gadis jang kemoederen. 
moderenan, 

Si pemoeda tiada soeka kepada 
gadis itoe. Oentoengiah saudara- 
nja mendapat akal, Dengan djalan 
jang djenaka dapatlah mereka 
memboekakan mata ajahnja, mem 
perlihatkan kepadanja bahwa pili 
hannja salah, 
  

»Berhoeboeng dengan adanja 
peratoeran Staat van Oorlog pada 
waktoe ini, sehingga sekalian ra- 
pat-rapat atau koersoes-koersoes 
dari perkoempoelan apapoen djoe- 
ga terlarang, maka agar pekerdja 
an kita dapat berdjalan langsoeng 
sebagaimana lajaknja, kami ber- 
seroe kepada segenap Sarekat- 
sarekat Sekerdja . anggauta GAS- 
PI, soepaja sekerap moengkin da- 
ts mengoendjoengi kantoor.Loc. 
GASPI, agar segala sesoeatoe ke- 
pentingan dapatlah hendaknja se- 
gera - diperhatikannja bersama, 
Poela moelai kini, segala peroendi- 
ngan-peroendingan dan perbintja- 
ngan-perbintjangan hanja dapat 
kita adakan setjara persoeratan 
(referendum) sadja.” 

Makloemat terseboet ditanda- 
tangani oleh toean $. Poerwosoe- 
dirdjo, sebagai ketoea Locale GAS 
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PEMANDANGAN 
  

  

  

  

    

  

TMOESIM gelap ini nasehat 
RB boeat orang banjak: kalau 
“malam djangan keloear, ketjoeali 
kalau betoel-betoel perloe. Dan 
kalau keloear, djangan bawa doe- 
wit. Sebab bang Bedjat liat, ba- 
njak alap-alap didjalanan. Ada 

. jang kena sebrot tiga perak, ada 
jang doeca poeloeh lima dan ada 
jang lebih, ensepoer, ensepoer. 

Asal kita kaga' keloear, pendek- 
 nja paling aman. 

Tapi jang paling soesah bang 

Bedjat. 
8 Dimoesim perang ini roepanja 

banjak alap-alap jang soeka njam- 
ber koran Pemandangan didjala- 
nan, 7 i 

Abonne-abonne banjak jang me- 
rasa menanggoeng roegi, malah 

“ada jang minta kloear sadja, se- 
bab........ bajar pertjoema kata- 
nja, Oeang dikirim, tapi koran 
ilang meloeloe, atau datangnja 

soeda telaat empat atau lima hari. 
Bang Bedjat djoega heran sa- 

ma orang jang berboeat seperti 
alap-alap itoe, Dia kaga' tahoe, 

bahwa jang begitoean meroesak. 
Pemandangan bisa kehilangan 
abonne, lantaran perboeat alap- 
alap itoe. Oentoeng kaga' ketang- 
kap batang lehernja sama bang 

1 Bedjat. Kalau ketangkap batang 
| lehernja, tentoe bang Bedjat ban- 
| 
t 

| 
| 
y 
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ting, althans kalau koeat, dan 
bang Bedjat kaga' kena kebantin 
sendiri. 

£ Pendeknja perboeat begitoe, per 
gr boeatan meroesak. 5 
Yg Bang Bedjat sendiri dan teman- 

7 teman sekantor kerdja habis- 

b habisan. Banjak pegawai jang ke- : 

na dienst itoe dan ini. 
Ada jang sekarang kerdjain pe- 

kerdjaan orang doea, ada jang 
: kerdjain pekerdjaan orang tiga. 

TN Bang Bedjat sendiri kerdjain 

|. pekerdjaan-orang ampat, biar ka- 
&.. ga” teroes-teroesan. 

: Redaksi ilang tiga, tambah ni- 

hil, 
. Semoea bekerdja berat, boeat 

bang Bedjat berbahaja, sebab ka- 

Iau teroes-teroesan depan medja 
toelis, ngabongkok-bongkok, sam- 

pai keteroesan. Perloe dibikin lem- 
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Ko pengitagi. 
F Jang roegi siapa kalau bang 
mz Bedjat melengkoeng? 
G Boekan empok sendiri, tapi pem 

- batja, dan teroetama sekali bang 

f Bedjat. Sebab,......... lantas kaga” 
1 bisa pakai topi, djalan tegak poe- 

ter tongkat. 
Tongkat boekan lagi boeat di- 

poeter-poeter, tapi boeat toendja- 
ngan, soepaja djangan roboh. 

Oentoeng boekan empok, kalau 
7 empok jang bongkok-bongkok, di- 

£. toendjang tongkat, tanggoeng,... 
1 .... tongkatnja patah. : 

: BANG BEDJAT. 
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Djawa Timoer 

SOERABAJA. 
LUCHTALARM DI SOERABAJA. 

Pesawat teman 

sendiri. 
: Pada hari Sabtoe pagi djam 9.47 
: dikota Soerabaja diboenjikan tan- 

| da moesoeh dioedara, sampai 13 
|“ menit lamanja. Menoeroet penoe- 

“4 ,toeran Ind. Crt. jang ia terima da 
|“ ri fihak opisil dikatakan, bahwa di 

| sebelah oetara ada dinjatakan pesa 
£ wat2 jing tidak diketahoei siapa 

poenja, Goena pendizgaan, maka 
luchtalarm diboenjikan, hingga 

  

te
 

LBD poen hiboek. Dalam itoe pe- 

sawat2 kita jang akan mengorsir 
pesawat tadi, terbang memboe 

$ #boeng keoedara. 
# Kemoedian ternjata, bahwa pe- 
: sawat2 itoe ialah kepoenjaan teman 
2. sendiri. Selandjoetnja keadaan ko 
/ ta poen tenarig, sedang disana sini 

£ memang nampak orang sama men- 

T tjari tempat berlindoeng, sedang 
| : tram berdjalan teroes. 
4. Ketjoeali itoe dikabarkan djoe- 
| ga, bahwa pada hari Djoem'atnja 
1 sirene LBD berboenji karena men 

! 
| dapat ganggoean pada doea alat 

tsb. jang sedikit mengedjoetkan. 
& Tetapi keadaan landjoetnja baik, 

Ta Tanah Seberang. 

  

  

SOEKADANA. 
PEMBOENOEHAN. 

“Pemb. kita mengabarkan: 
: Pada malam Minggoe jang baroe 
ik. -baroe ini jaitoe 21 December-kira2 
(.... djam kl. poekoel 7.30 dikampoeng 
Mon Negeri katon Marga tiga ,,ond: Soe 

'kadana” terdjadilah pergeloetan 
jang hebat, antara seorang bang 

sa Tionghoa contra seorang Indo 
nesia. Lampong. 
Konon kabarnja jang lajak di 

- djamin kepertjajaannja, di malam 
£ 

   

  

  

Pidato “Luit. - Generaal 
“Ter Poorten. 
Luitenant-generaal H. Ter Poorten, commandant 
bala-tentera dan kepala departement Peperangan, 
telah berbitjara dari studio di Departement Pepe- 
rangan di Bandoeng , kepada Bala-Tentera Hindia 
Belanda. Pembitjar aannja itoe seperti berikoet: 

Toean-toean opsir, onder- 
opsir, brigadier, korporaal 
dan serdadoe Tentara Ma- 
ha-radja di Hindia-Neder- 
land! 
ALAM -waktoe menanti-nanti 

apa jang akan terdjadi jang 
selama ini, tidaklah ada alasan 
bagi saja akan berbitjara kepada 
toean-toean sekalian, Kita semoea 
memang soedah tahoe bahwa ten- 
toelah akan datang harinja bagi 
Tentera Maharadja di Hindia Ne- 
“derland ini akan menghoenoes sen- 

djatanja, dan kami mendapat tem- 
po akan menjiapkan kita. Seka- 
rang sogdahlah sampai hari itoe... 
Tn doa dan Tentera sekarang ter- 

paksa mempertahankan Hindia- 
Nederland, dengan segala daja 
oepaja dan alat jang ada melawan 
moesoeh jang hina, kedji dan.chia- 
nat. Soedahlah terdjadi beberapa 
pertempoeran didalam kepoelauan 
ini dan soedah djoegalah boleh 
kita banggakan tamparan jang sa- 
ngat keras jang soedah dirasai 

. moesoeh itoe, 

Koninklijke Marine soedah men- 
dapat kesempatan memboektikan 
dengan tjara jang sangat baik be- 
tapa siapnja dan koeatnja, dan 
tidak berapa lama kemoedian Ten- 
tera kita mendapat gilirannja 
poela. Tjara Militaire Luchtvaart 
Tentera Maharadja kita bertin- 
dak, misalnja di Miri, sangat di- 
poedji oleh seloeroeh doenia! 

Soedah tjoekoep lama kita me- 
nanti! Lama soedah kita dapat 
hersedia-sedia dan sekarang boleh 
lah dibilang legalah hati kita 
dapat bertindak sebenar - be- 
narnja, Banjak sekali bagi kita 
jang akan kita pertahankan: ke- 
hormatan kita, kemerdekaan kita, 
harta kita, pendek kata: bahagia 
kita, kalau tidak karena itoe se- 
moea, apatah harganja kehidoe- 
pan bagi kita? 

Moesoeh jang sekali-kali tidak 
dapat dipertjajai, moerid kaoem 
bangsat, jang meroeboehkan Ero- 
pah kedalam djoerang kesengsa- 
raan dan darah dan jang mener- 
kam Nederland, sekarang ini soe- 
dah siap akan mentjekek Hindia 
kita. Djanganlah lagi kita mena- 
roeh pengharapan bagaimana oen- 
toeng kita nanti kalau sekiranja 
sampai djoega dia menerkam kita. 
Tjontoh soesoenan baroe jang di- 
lakoekan Djepang di Korea dan 
Formosa boekan boeatan bengis- 

nja, djidjik kita akan menjeboet- 

    

nja kembali. Terempa dan Pontia- 
nak soedah terang menoendjoek- 
kan bahwa moesoeh kita itoe tidak 
maoce kalah dari goeroenja jang 

bengis itoe jang memimpin dan 
menolongnja, 

Toean-toean jang gagah berani 
Hindia pertjaja kepada 

toean-toean,- Nederland - pertjaja 
kepada kita. Keadaan di Eropah 
sekarang soedah meelai berobah 
mendjadi baik, dan orang Djer- 
man itoe soedah dipoekoel moen- 
doer oleh Roeslan, soedah hilang 
harapan mereka mereboet Ihoe 
Negeri Roeslan, soedah doea 
minggoe ini bertoeroet-toeroet 

orang Roes sadja jang dapat ke- 
menangan besar. Di Lybig orang 
Djerman itoe teroes diboeroe-boe 

roe djoega oleh kawan kita. 
Dan sekarang kita moelai djoe- 

ga bergerak! Dan kita sama-sama 

berdjandji akan mengorbankan 
segala apa jang ada pada kita. 
Oentoek Sri Baginda Maha Ra- 
dja Poetri dan Tanah Air, oentoek 
Kemerdekaan dan Hak! | 

Soedah djoega melajang djiwa 
opsir dan serdadoe Tentera kita: 
mereka mengorbankan djiwanja 
itoe bagi keperloean kita. Boekan 

kepalang sedih hati kita karena 
itoe, moedah-moedahan tauladan- 

nja itoe biarlah mendjadi soeloeh 
jang terang bagi kita, dan kita 
ambil djoega sembojannja soepa- 
ja didjadikan sembojan kita: Le- 
bih baik mati berdiri dari pada 
hidoep berloetoet! 

Sambil kita memperingatkannja 
dan memoedjinja, - kita oelangi 

djandji kita akan teroes berpe- 

rang sampai mendapat kemena- 
ngan, Kemenangan itoe ialah per- 
tolongan jang sekoeat-koeatnja 
dan sebaik-baiknja akan memer- 
dekakan Nederland, 

Djalankanlah kewadjiban toean- 
toean sekalian! Tjarilah kemena- 
ngan! “ 

Lawanlah moesoeh dengan te- 
goeh hati, dengan tetap hati de- 
ngan kemaoean jang sekoeat-koe- 
atnja soepaja tinggal merdeka! 

Kita tentoe akan teroes merde- 
ka! Kita tentoe akan menang! 

Kita semoea akan mendjoen- 
djoeng tinggi nama jang haroem 
dan masjhoer jang terlekat pada 

Tentera Maha Radja di Hindia Ne 
derland, bersama-sama kita mem- 
pertahankan itoe! 

Hidoeplah Seri Baginda Maha- 
radja Poetri! 

  

jang tjelaka itoe, malang bagi 
orang Tionghoa terseboet jg. ia 
pada waktoe jtoe sedang menerima 
tetamoe, doea orang sobatnja bang 
sa Lampong ,,/Indonesia” tiba2 ma 
soek seorang jang sebangsa djoe 

ga pada tetamoenja, dengan tiada 
izin lagi lantas masoek doedoek di 
dekat selah seorang tetamoenja, 

hingga tetamoenja mengalah doe- 
doek ditempat lain, dengan tiada 
senang hati toean roemah, terpak- 
sa mengeloearkan perkataan jg. 
agak hangat, oentoek diterima teli 
nganja jang tiada terhormat itoe. 
Soal hangat didjawab hangat, Ma 

ka terdjadilah pergeloetan jang 
mengerikan, jang berkesoedahan 
orang Tionghoa 'itoe kena sekali 
coes tikaman jang tepat, mengenai 
dadanja sebelah kiri hingga ta' be 
rapa saat lamanja orang Tionghoa 
terseboet menghemboeskan napas- ! 
nja jang penghabisan, Doea orang 
tetamoe dan pemboenoehnja, telah , 
dapat di tangan politie. Penjelidi- 
kan lebih landjoet, beloem lagi da 

pat diketahoei. (P.P,) 

DALAN KE BOEI BERBAOE 
BOESOEK. 

Djikalau kita berdjzlan dari moe 
ka boei Soekadana kira2 kl. 100 
m: dari boej, kita dapatilah baoe 
jang boesoek, njata sekali baoe 
itoe, tak lain dari pada kotoran 
manoesia. Disitoe ada  seboeah 
ngalir soengai Soekadana, dihoe 
loe djambatan itoelah, mendjadi 
pangkalan orang2 mandi. Sebagai 
mereka jang hendak mandi keba 
njakan diantaranja mereka, sebe- 
loemnja mandi, mendarat di tepi 
soengai itoe, jang tak koerang 20 

meter djaoehnja, dari tepi djalan 
boei terseboet mereka boeang air 
(berak), 

Hal mana baoe itoe, lambat Ia 

oen mendatangkan penjakit. 
Dengan sebab itoe hendaknja, 

jang berwedjib selekas moengkin 

memberi pelarangan di tempat ter 
seboet. (P.P.) 

Batan 

  
    
  

  

(Zetsel jang tertahan kemarin) 

PEDATO SIR ROBERT BROOKE 
POPHAM. 

Singapore, 22 Dec. (Reu- 
ter): 

Tatkala Sir Robert Brooke Pop- 
ham mengadakan lezing jang spe- 
sial dimoeka para djoernalis dan 
orang-orang pereman jang terke- 
moeka, kini ia menerangkan: ,,Apa 
bila kita disini dahoeloe mempoe- 

.njai tentara besar, teroetama se- 
kali lebih banjak alat-alat dari pel 
bagai matjam, boleh djadi kita se- 
karang tidak terpaksa moendoer, 
Kita senantiasa kekoerangan alat- 
alat dari pelbagai matjam., Kita ti- 
dak akan dapat menetapi sepenoeh 
penoehnja atas permintaan dari 
segala doenia. Toean telah mehge- 
tahoei, bahwa pesawat-pesawat 
dan alat-alat lainnja jang ber- 
djoemlah besar, soedah dikirimkan 
ke Roesia. Kita tidak mengetahoei, 
bagaimana  achir perdjoangan di 
Roesia, apabila kita tidak mengi- 
rimkan sekaliannja itoe. Djoega 
alat-alat jang berdjoemlah besar 

kita kirim ke Lybia, Mereka jang 
bertanggoeng djawab atas pengiri- 
man alat-alat itoe, dengan tjara 
jang teliti menghitoeng djoemlah 
jang paling rendah, tjoekoep dan 
perloe oentoek memperoleh keme- 
nangan-kemenangan di Roesia dan 
Lybia. Tentoe kita pertjaja kepada 
mereka sepenoeh-penoehnja dan 
disamping itoe kita mengharap, 
soepaja mereka mengambil lang- 
kah-langkah seperti diatas djoega, 
perloe oentoek mengoepas soal 
kita”, 

Sir Robert Brooke Popham ber- 
kata, bahwa orang haroes mengam 
bil pendirian jang loeas, Ketika 
itoe orang tidak dapat mengeta- 

  

  

   
        
      
       

   

  

   

    

PI LE Kacer 
INEFL 

ilek, influenza dan entjok dengan ,ASPRO" 
pergi rasa takoet dan kasoesahan dari 

Basmi itoe 
dan oesirla 

2 

2 anda 
3 2 

4 af 2 
ag 3 » 

    

toean poenja roemah. Djangan toenggoe sampai toean 
terkena angin dan djadi sakit oleh karenanja. Oesir 
penjan pilek dengan menelan ,ASPRO" waktoe ada 

a' permoeladn toean akan dapat sakit. 
d ' moesti ada didalam tiap' peti obat. Ada wak: 

toenja toean perloe ini obat oentoek di kasih kepada ) 
satoe toean poenja kaloearga, ASPRO boekan | ah. 

sadja mengoesir penjakit pilek, penjakit | 1 
paroe dan entjok, tetapi membikin orang | 
jang tida bisa tidoer djadi bisa tidoer dan '| “.' 
sorang jang berpenjakitan kepala di bikin sx 
semboeh dengan tjepat sekali. Sedialah 
selamanja satoe doos kefjil. 

Telanlah ini malam djoega 

tan 

»ASPR 

sal 

     

    

  

Menoeroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh 
didjoeal disemoea toko? dan waroeng? dengan tiada memakai licentie. « 
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hoei, bila peperangan disini akan 
petjah. Ketika itoe djoega pembe- 
Sar-pembesar di Inggeris mem- 
poenjai pikiran, bahwa tidak pada 
tempatnja akan mengirimkan alat 
alat kesini, sedang alat-alat itoe di 
boetoehkan sekali oleh daerah- 
daerah jang telah berkelahi, Kita 
boleh menanggoeng keroegian da- 
ri akibat hal diatas, akan tetapi 
.dengan deffikian djoega kita telah 
toeroet memberikan bagian kita 
dalam perdjoangan-perdjoangan di 
Lybia dan Roesia. Kita boleh ke- 
hilangan sebagian besar dari Ma- 
lakka oetara, akan tetapi hal itoe 
hanjalah oentoek sementara wak- 
toe”, 

Salah satoe hal jang menggem- 
b'rakan dalam 2 minggoe jang ter- 
achir, demikian Brooke Popham 
menjamboeng pedatonja, adalah 
pekerdjaan bersama antara kawan 
kawan Sekoetoe, soeatoe pekerdja 
an jang patoet kita poedji, Meski- 
poen U.S.A, mempoenjai soal-soal 
sendiri, jang masih haroes dikoe-. 
pas, U.S.A. datang menolong, dan 
Tiongkok dengan perwira dari be- 
lakang melakoekan serangan terha 
dap serdadoe-serdadoe Djepang 
jang menjerang Hongkong, Indo- 
nesia, sebagai kita telah makloem, 
negeri itoe akan mengerdjakan apa 
jang haroes dikerdjakan, dengan 
sepenoeh-penoeh hati telah beker- 
dia bersama dengan kita setjoe- 
koep-tjoekoepnja, karena Indone. 
sia insjaf, bahwa soal defensi di- 
daerah ini adalah satoe seloeroeh. 
nja. Disini kita tidak perloe me- 
ngingatkan toean kepada kemena- 
ngan-kemenangan kapal-kapal se. 
lam ,,Belanda””. 

  

  

Sir Robert Brooke Popham me- 
noetoep pedatonja, dengan mende- 
sak kepada “pendoedoek pereman 
dari Singapore, soepaja mereka 
tinggal tenang dan memberi tjon- 
toh kepada doenia dengan teroes 
bekerdja, bagaimanapoen hari ke- 
moedian kelak akan djadinja. 

KEKOEASAAN DJENDERAL 
CETANG KAI SHEK. 

Chungking, 22 Dec. (Reu- 
ter): 

Sidang pleno Centrale-Uitvoeren 
de-Raad dari partij Kuomintang 
jang ke-9, kini kepada djenderal 
Chiang Kai Shek memberikan ke- 

koeasaan-kekoeasaan setjoekoep- 
tjoekoepnja, oentoek mendjalan- 

kan rentjana-rentjana goena beker 
dja bersama-sama dengan negeri- 
negeri Sekoetoe bagi kemerdekaan 
negeri Tiongkok, . 

KONPERENSI NEGERI-NEGERI 
.. SEKOETOE. 

Chungking, 22 Dec, (Reu- 

ter): 

Negeri-negeri Sekoetoe melang- 
soengkan konperensi jang penting 
disini dan beberapa hari lagi akan 
dikeloearkan soecatoe makloemat. 

Sampai Senin malam Chungking 
tidak menerima keterangan-kete- 
rangan jang menetapkan kebena- 

"ran doegaan-doegaan, bahwa ten- 
tara Djepang melakoekan offensief 
dalam  provincie-provincie  Che- 
kiang, Fukien, Anhwei dan Kiang- 
si. Menoeroet berita-berita Tiong. 
hoa, sekaliannja adalah tenang 
sahadja, akan tetapi keterangan- 
keterangan jang diterima oleh ka- 
langan-kalangan militair Tiong- 

  

  
  

hoa, menoendjoekkan, bahwa fihak” 
Djepang memoesatkan tentara bes'y 
sar di Hunan oetara, roepa-roens - - 
nja bersedia-sedia akar. : 
kan desakfn terhadap 
lagi, N 

F 

DJEPANG BERHATSIL X , 
DARAT DI AG00. ' 

Washingten 2 
(Reuter): 

Dalam soeatoe makloemat da: 
departement perang diberitakan 
bahwa sepandjang pantai bara 
dari Luzon, kl. 230 km disebelaf “ 
oetara dari Manila, terdjadi peng 
kelahian2 jang hebat, Got 
na menentang desakan moesoeh ka 
Manila, pasoekan-pasoekan U.S.AL.- 
dan Philipina mempergoenekan 
tank-tank dan meriam-meriam. 
ja-daja oepaja Djepang akan men 
darat di 2 tempat dipoelau Luzor 
telah gagal, ialah di San Fabi 
dan Damortis, dan kedoea-doeai 
terletak diteloek Lingaye 
kapal pemboeroe torpedo! 
jang beroesaha melindoei: 
ratan-pendaratan dideka: 
tis, dioesir oleh meriar 

kita, he 
Didekat Agoo, dalami, 

itoe djoega, fihak Djepang ber 
sil mendaratkan pasoekan-p 
kannja, $ 
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Djawa — 9.00 Lagoe 

10.30 Lagoe Krontjong 

12.0 etoep. 
Lapan ntjong dan stam 

18.00 Lagoe gambang kro 

- 1830 Lagoe Melajoe Se    

    

   

  

   
   
   
   

    

  

   

    

    
     

   

  

   

   
   
   

   

    

    

    
   
   

  

    

    

        

   
   

  

   

        

       

    
    

    

    

   
   

   

    

    

    
    

     
     

     

    
    

    
    

    

    

     

     
   
   

   
     

    

      
     
   

  

    
    

    

e krontjong dan stam 
Lagoe gambang kro- 

oe Hawaiian — 10.00 
da — 11.30 Lagoe Dja 

2 Toetoep. 

17.00 Lagoe Soenda — 18.00 La 
Djawa — 18.30 Lagoe Hin 

19.00 Taman anak2 — 

Kitab Indjil — 

— 23.00 Toetoep. 

TOE, 27. DEC. 
soe Soenda — 9.00 La 

— 10.00 Krontjong dan 

11.00 Lagoe gambang 
2 11.30 Lagoe Melajoe 

9 Toetoep. 
basoe Soenda — 18.00 La 

wa — 19.00 Lagoe Hawaii 
Lagoe Harmonica. — 

onsert — 24.00 Toetoep. 

o — 

P. P. R. K. 

n Djawa — 17.30 La 
an Soenda — 18.00 Ka 
— 18.35 Adzan dan ka 

8.41 Kamermuziek — 

ia Sport — 19.25 Dari 
aM-— 19.30 Berita Pers 

Taptoe — 20.05 Dari pi 
am — 20.20 Hal kesehatan 

Tionghos — 6.30 Beri 
6.45 Lagoe Djawa — 
'instrumentalia — 7.30 
Kerstmis — 8.45 La 

— 9.00 Lagoe Batak 
Pers — 9.45 Lagoe 
10.00 Lagoe kron- 

1 Lagoe Tapanoeli — 
oe Canton — 11.30 La 

30 Toetoep. 
'Tanda waktoe Pemb. — 

gramma — 17.04 Ta 

8. 00 Lagoe Hawai 

Berita Pers. 
12.00 T. pa waktoe Pemb, 
03 Bo mpaj — 13.15 Beri 

waktoe Pemb. — 

gramma — 17.04 La 

yaa: Timoer La SO La 
— 18.00 Haa 

ka Harmontira Ta 
djaan Soenda — 19. 20 

   
20.00 aptoe — 20. 05 Dari piring 

hitam — 20.20 Al Moetasjrigoen — 

21.00 Wajang koelit — 545 Toe- 

   
      

     

  

   
     

     

      

    

      

  

   

  

       
   

   
"16.03 Lagoe krontjong — 630 Be 

NGAN 
  

| kesehatan — 20.40 Klenengan 

2.00 Toetoep. 

' “KEMIS, 25 DEC. 
6.00 Tanda waktoe Pemb, — 

ta Pers — 6.45 Lagoe Boegis — 

7.00 Lagoe Minahasa — 7.30 Sem 

bahjang Kerstmis — 8.45 Lagoe 

geredja — 900 Lagoe Soenda — 

9:30 Berita Pers — 9:45 Lagoe Am 

bon — 10.00 Lagoe extra — 10.30 

Lagoe Bali — 11.00 Lagoe Mela 

joe — 12.00 Lagoe Tapanoeli — 

12.30 Lagoe Djawa — 13.00 La 

goe Hindoestan — 1315 Berita 

Pers — 13.390 Lagoe Hawaii —-. 

1400 Lagoe instrumentalia —.   toep. 

PENJIARAN PP. RK. . 
Solo MH 120. 

.. Djawa Tengah dan Timoer. 
- Djokja II 128, Semarang. II 18 

Semarang ARCH. 67 Seerab? 
ja UI 61 dan IV 129 

REBO, 24 DEC. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.04 Do 

lanan anak2 — 1800 Lagoe Hindoe 

stan — 18.21 Adzan dan kasidah 

— 18.27 Lagoe Hindoestan — 
18.30 Lagoe Tionghoa modern — 
19.00 Pemandangan pada kepoelau 
an Maloekoe — 19.30 Berita Pers 
— 20.00 Taptoe — 20.05 Dari pi 

ring hitam — 20.20 Hal kesehatan 
— 20.40 engan Mangkoenega 
ran — 24.09 Nachtmis dan Chot- 

bah — 01.00 Toetoep, 

KEMIS, 25 DEC. 
6.00 Tanda waktoe Pemb. — 

6.03 Monggang — 6.15 Klenengan 
— 6.30 Berita Pers — 6.45 Kle- 
nengan — 8.00 Lagoe Sjanghai — 

1830 Moesik Hawaij — 9.30 Beri 
ta Pers — 9.45 Lagoe geredia — 

10.00 Lagoe Soenda — 10.30 La 
goe Melajoe — 11.00 Konsert siang 
— 13.15 Berita Pers — 13.30 Tje 

-rita ketoprak — 14.15 Berita Pers 

— 14,30 Toetoep. 
17.00 Tanda waktoe Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.04 Ta 

man poetera Tionghoa — 18.00 La 

goe ronggeng — 18.22 Adzan — 
18.25 Kasidah — 18.30 Siaran Ge 
redja — 19.30 Berita Pers — 19.45 
Dari piring hitam — 20.00 Taptoe 
— 20.05 Penerangan oemoem — 
20.25 Lagoe Mesir — 20.30 Agama 
Islam — 21.00 Sandiwara Radio 
— 22.00 Krontjong — 24.00 Toe- 

toep. 

DJOEM'AT, 26 DEC. 
6.00 Tanda waktoe- Pemb. — 

6.03 Membatja Al @oeran — 6.30 
Berita Pers — 6.45 Lagoe Canton 
— 1.5 Lagoe gambang kromong 
— 97.45 Lagoe yodel — 8.00 Lang 
gam Hawaii — 9.00 Lagoe Ambon 
— 9.30 Berita Pers — 9.45 Kron- 
tjong — 11.30 Soeara S. Albar — 
11.45 Sembahjang Djoem'at  — 

“12.30 Lagoe gamboes — 13.15 Be 

1400 Lagoe Djawa Tengah — 

1415 Berita Pers — 14.30 Toe- 

toep, 
17.00 Tanda ab Pemb.— 

17.01 Isi programma 17.04 Ra 
dio Wasita — 18.00 Latve Arab 
— 18.22 Adzan dan kasidah — 
18.30 Tokkel orkest — 19.30 Berita 
Pers — 19.45 Dari piring hitam 

37 Adzan dan ka | — 20.00 Taptoe — 20.05 Penera 

2. #xoe extra — | ngan oemoem — 20.20 Lagoe Tiong 
ahirannja Toe | hoa — 20.30 Pemandangan locar 

— 19.30 Be |-negeri — 20.50 Wajang koelit kra 
Dari piring | ton — 5.45 Toetoep. 

& — 20.05 Pe aa 
— 20.25 Lagoe SABTOE, 27 DEC. 

5 Agama Islam -— 6.00 Tanda waktoe Pemb. — 

    

   
   

   
     

  

    

  

     
   

   
    

   
   

  

   
          

    

    
      

    

    

   

    

  

   

   

     
    
    
   
    

   
   

   

a waktoe Pemb, — 
atjaan Al @oeran — 

rita Pers — 6.45 Lagoe Me 
5 Berita Pers — 7.45 La 

9.30 Berita Pers — 9.45 
nentalia | — 10.00 Ke 

1dern — 0 Gamelan 
713.15 Berita Pers — 

Batak — 14.00 Lagoe 

1415 Berita Pers — 

: waktoe Pemb. — 

onghoa -- 17.30 La 
— 18.00 Konsert Me 
“Adzan dan kasidah 

isert Melajoe — 19.30 

Taptoe — 20.05 Pe 

moem..- 20. 20 Lagoe 
“modern — 20.30 Peman 

Ja negeri — 20.50 La 
b TN 00 Pn — 24. 00 

Tak 

  

19.45 Dari piring 

boes — 22.00 Lagoe 6.03 Lagoe Diawa Tengah — 6.30 
2.10 Boenga rampai — | Lagoe Royal Hawsiian — 7.00 La 

goe Tionghoa modern — 7.15 Beri 
ta Pers — 7.30 Toetoep, 

12.00 Tanda waktoe Pemb. — 
12.03 Loedroeg — 13.15 Berita 
Pers — 1330  Loedroeg — 
14.15 Berita Perg — 14.30 Toe- 
toep, 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — 
17.01 Isi programma — 17.04 Lan 
gendrijan — 17.45 Lagoe Hindoes 
tan — 18.00 Lagoe Mesir — 18.23 
Adzan dan kasidah — 18.30 Yang 
K'im — 19.30 Berita Pers — 20.00 
Taptoe — 20.05 Dari piring hitam 
— 20.20 Al Moetasjrigoen — 21.00 
Konsert Minangkabau — 22.00 La 
goe Singapoera — 22. 10 Boenga 
rampai — 24.00 Toetoep. 

PENJIARAN PP. R K. 

Noesantara. 
Zender P.L.J M.5M. 

: REBO, 24 DEC, 
17.00 Tanda 'waktoe, Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.04 Moe 
sik Hawaii Timoer — 1830 La 
goe Peiping — 19.10 Doenia Sport   
5 19.25 Dari piring hitam — 

    

   
   

      

    

: “17.01 Isi programma — 17.04 Tje 

| ritera Ketoprak — 18.00 Lagoe Ba 

rita Pers — 13.30 Lagoe Hawaii — "4 

"14.15 Berita Pers — 14.30 Toe- 
“toep. 

Hanan 
"17.00 Tanda waktoe Pemb. — 

“tak — 18.37 Lagoe Tionghoa — 
49.00 Hari Besar kelahiran Toe 

han Jesoes Chirstts — 19.30 Beri 

ta Pers -— 1945 Darj piring hi- 

tam — 20.00 Taptoe — 20.05 Pene 

rangan oemoem — 20.25 Lagoe Me 

24.00 Hoogmis dan Chotbah — | 

  sir — 20.30 Agama Islam — 21.00. 
Gamboes — 22.00 Lagoe Singa $ 
ra — 22.10 Boengd ramp4i 
24.00 Toetoep. 

DJOEM'AT, 26 DEC. 
6.00 Tanda waktoe Pemb. — 

6.03 Pembatjaan Al Goeran — 6.30 
Berita Pers — 6.45 Lagoe Ambon 
— 7.15 Lagoe Melajoe — 7.45 La 

dan chotbah — 9.30 Berita Pe 
— 9.45 Lagoe extra — 10.00 

krontjong konsert — 12.00 Kon- 

sert Harmonium — 13.15 Berita 
Pers — 13.30 Konsert Harmonium 
14.15 Berita Pers — 14.30 Toe- 

toep. 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — 
17.01 Isi programma — 17.04 La 
goe Tapanoeli — 17.30 Lagoe Mi- 
nangkabau — 18.00 Konsert Batak 
— 1930 Berita Pers — 19.45 Dari 
piring hitam — 20.00 Taptoe —— 
20.05 Penerangan oemoem — 20.20 
Lagoe Tionghoa modern -- 20.30 
Pemandangan loecar.negeri — 20.50 
Krontjong — 23.00 Tieritera kemi 
di bangsawan — 24.00 Toetoep. 

SABTOE, 27 DEC. 
17.00 Tanda waktoe Pemb. -— 

17.01 Isi programma — 17.04 La 
goe Bali — 17.30 Lagoe Atjeh — 
18.00 Lagoe bobodoran Soenda — 
18.43 Lagoe Tionghoa Canton — 
19.00 Lagoe Arab — 19.30 Beri 
ta Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 
Dari piring hitam — 20.20 Al Moes 
tasjrigoen — 21.00 Krontjong — 
22.20 Lagoe harmonium — 23.00 

Wajang orang — 24.00 Toetoep. 

PENJARAN P P.R. K. 

Soematera Oetara (Medan) 
—. Tender YDX 41.55 M. 

REBO, 24 DEC. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

1702- Lagoe krontjong — 17.30 
Konsert Melajoe — 18.02 ' Bang 
(Adzan) — 18.05 Konsert Melajoe 

— 1900 Agama Islam — 19.40 La 
goe Mesir — 20.00 Toetoep. 

KEMIS, 25 DEC. 
17.00 Tanda waktoe Pemb. — 

7.02 Lagoe geredja — 7.15 Kron 
tjong dan lagoe popoeler — 7.45 
Lagoe Hawaiian — 8.00 Toetoep.. 

17.00 Tanda waktoe#Pemb. — 
17.02 Perajaan Kerstmis — 17.30 
Lagoe Batak — 17.40 Lagoe bobo 
doran Soenda — 18.03 Bang (Ad 
zan) — 18.06 Lagoe Melajoe — 
18.30 Lagoe Krontjong — 1850 
Nianjian Tionghoa — 20.00 Toe- 
toep. 

DJOEM'AT, 26 DEC,- 
7.00 Tanda wektoe Pemb. — 

7.02 Krontjong popoeler — 7.35 
Lagoe Melajoe — 8.00 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe Pemb. —- 
17.02 Boenga rampai -— 18.03 
Bang (Adzan) — 18.06 Boenga 
rampai — 18.03 Wajang orang — 
18.50 Gamelan Djawa — 19.00 Hal 
Kesehatan — 19.30 Lagoe Arab 
— 20.00 Toetoep. 

SABTOR, 27 DRC. 
7.00 Tanda waktoe Pemb. — 

7.02 Soeara Mohd Albar — 7.25 
Lagoe krontiong — 7.45 Klenengan 
Soenda — 8.00 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — 
17.02 Aneka warna — 17.02 Ane 
ka warna — 17.40 Lagoe Atjeh 
— 18.03 Bang (Adzan) — 18.06 
Langendrijan — 18.35 Krontjong 
asli dan baroe — 20.00 Toetoep. 

  

   

    

   

  

tiapj modern — 1.00 Non stop 

Tn
 

PROGRAMMA N.LR.OM, 
Penjiaran Barat. 
REBO, 24 DEC. 

17.00 Tanda waktoe, Pemb. — 
17.01 Isi programma — 17.03 La- 
goe riang-riang — 17.15 Warta be 
rita dari London — 17.30 Omroep 
nak Tante Herla — 18.45 Orkest 
Orkest — 18.30 Oentoek kanak ka     Grigoras Dinicu — 19.00 Berita 
Pers — 19.10 Kommentaar atas be 
rita Perg — 19.15 Lagoe Danmark 
— 19.45 Pidato segala peristiwa 
penting — 20.00 Dari piring peti la 
goe — 20.45 Pikiran dan pertimba 
ngan kami — 21.15 Njanjian Paul 
Robeson —'21.30 Piano — 22.00 
Tanda waktoe. Berita Pers — 
23.00 Symphonie ke 9 c. gr. t. kara 
ngan Sehubert. — 2245 Kerst- 
nachtimis— 02.00 Toetoep. . 

KEMIS, 25 DEC. 
- 6:00 Tanda waktoe Pemb. — 

6.01 Lagoe Kerstmis — 6.30 Moe 

sik — 7.00 Tanda waktoe Berita 
Pers — 7.15 Moesik — 7.30 Gere   
dja — 9.15 Lagoe Kerstmis — 9.30 
Geredja — 11.00 Tanda waktoe Be 
rjta Pers —.11.10 Moesik — 12.00 
Doea sonate — 12.30 Aneka warna 
— 13.20 Berita Pers — 13.30 Ane 

ka warna — 14.20 Berita Pers — 
14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe Isi pro 
“gramma — 17.03 Boenga rampai 

1 —-417.15 Warta berita dari Londen 
— 17.30 Aneka warna — 1830 La 

goe Kerstmis — 18.45 Tjeritera 
Nabi Isa — 19.00 Lagoe Kerstmis 
— 1915 Albert Sandler Trio — 
19.45 Piano — 20.00 Berita Pers 

1 — 20.20 Njanjian Annie Lamb- 
“krechts — 20.40 Selingan — 20.45 

- | Pemandangan oemoem — 21.00 Ka 

rangan Mozart — 22.00 Tanda wak 
toe Berita Pers — 22.10 Aneka 

warna — 22.30 Kamermoesik — 

23.00 Toetoep. 

DJOEM'AT, 26 DEC. 
6.00 Tanda waktoe 'Pemb. — 

6.01 Serbaneka — 7.00 Tanda wak 

toe Berita Pers — 7.15 Light Ope 
ra Company — 7.45 Oentoek orang 
pelajaran — 8:00 Varia — 9.00 

Agama Kristsn — 9.15 Moesik — 
10.15 Serbaneka — 11.00 Tanda 
waktoe Pemb. — 11.10 Serbaneka 

' 41200 Moesik — 12.30 Poespara 
'gam — 13.20 Berita Pers — 13.30 
Poesparagam — 14.20 Berita Pers 
— 14,30 Toetoep. 

17.03 Poesparagam — 17.15 War 
ta berita darj London — 17.30 
'“Poesparagam — 18.00 Anak dan 
pelaoet Bernjanji — 18.30 Peraja 
an oentoek-anak anak — 19.30 Or 
kest George Boulanger — 20.00 Be 
rita Pers — 20.10 Orkest Alfredo 

Selingan — 21.30 Aneka warna — 
22.00 Tanda waktoe Berita Pers — 
2210 Serba serbi — 2245 Oen 

toek orang pelajaran — 23.00 Toe 

toep. 

SABTOE, 27 DEC. 
6.00 Tanda waktoe Pemb. — 

6.01 Poesparagam — 6.30 Berita 
Pers — 6.45 Serbaneka — 7.00 

Tanda waktoe Serbaneka — 7.30 : 
Berita Pers — 7.40 Dari piring hi 
tam — 8.00 Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe Pemb. — 

11.01 Petikan lagoe opera — 11.30 
Serba serbi — 12.00 Maxwel Ste- 
warts Ensemble — 12.30 Orkest 
George Krausz — 13.00 Pesenti's 
Orguesta Tipica — 13.20 Berita 
Pers — 13,30 Matinee ensemle — 

E
N
 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — ! 

Campoli — 20.30 Lagoe Kerstmis | 
Belanda — 20.45 Hoorspel — 21.15 | 

  
  

! 

! 
! 

| 

ta Pers — 14.30 Toetoep. 
“47.00 Tanda waktoe Pemb, — 
1701 Isi programma — 17.03 La 
goe riang riang — 17.15 Warta be 
rita dari London — 17.30 Petikan 

dari Gilbert- dan Sulivan operttes  . cdkan Sebaboi balasan setan NN 

— 18.00 Moesik — 18.45 Ketera- lisan jang dimoeat dalamsoerat 

ngan Contacbureau — 19.00 Beri kabar ini tentang ,,bank dan ren- 

ta Pers — 19.10 Kommentar atas tc” goedah kita terima. Tetapi sa- 
berita pers — 19.15 Lagoe riang2  ngat menjesal tidak bisa dimoeat 

20.30 Lagoe harmonica — 20.45 karena terlaloe banjak membitja- 

Habis boelan cabaret — 21.30 Or yakan perkara-perkara jang tidak 

kest Henry King — 22.00 Tanda ada sangkoet pacetnja dengan ar- 

waktoe Berita Pers — 22.10 Da ' tikel'Mohammad Hatta jang kita 

  

14.00 Serba serbi — 14.20 Beri | BERITA RE DAKSI. 

BANK MOESLIMIN INDONESIA 
PADANG PANDJANG, 

Soerat terboeka tocan kepada 
t, Mohammad Hatta: jang dimak- 

ri piring hitam — 2245 Moesik moeat. Kepada polemiek atau soal 
dansa — 23.15 Cowboy Gene Autry  djawab jang zakelijk selaloe kita 
— 23.30 Moesik dansa — 24.00 berikan tempat sebagaimana moes 

Toetoep. , tinja, 
  

  

RHEUMATIEI 
Tube a 20 tabl. f 0.60 Doos 3 6 tabl. t 0.25 JII 

DIMANA-MANA BISA DAPAT | 

: pera any — 

    

  

   
  

  

  

  

  

  

MAS IMITASI keloearan kami BERANI DIBANDINGKAN dengan 

lain firma jang toean anggap paling djempol, tocan akan poeas. Tja- 

hajanja precies mas toelen. 

RECLAME I. KIRIM f 1.— boleh pilih 3 matjam barang: Gelang oe- 

lar atau oekiran besar f 0.55.— Sedang 0.48 — Ketjil 0.40 — Tjintjin 

stempel berletter atau polos 0.40 — Tjintjin bidjitimoen 0.30 4 bidji 

tjintjin kawin 0.45 — Djapitan das berletter 0.45 — Tindik (oorknop- 

je) 0:60 — Mainan horloge 0.60 — Insigne Moehammadijah, melati 

atau padi & 0.40.— 
RECLAMIE R. KIRIM f1. 10 boleh pilih 3 matjam atau ditjampoer de 

ngan reci. I. asal berdjoemlah 3'matjam. Toesoekkonde boenga 0.60.— 

Anting? 0.65 — Leontin berbatoe atau boenga f 0.65:— Tjintjin batoe 

hoedjan mas 0.65.— Tjiitjin batoe mawar 0.45— Gelang krontjong 

besar 0.65 — Sedang:0:55 — Ketjil 0.45. : 
RECLAME C. KRIM f 1.20 terima I stel-peniti kebaja atau 3 psg. 

gelang lilit haloes jang populair, besar 0.75.— Sedang 0.65 — Ketjil 

0:55-— Gelang boleh ditjampoer dgn. recl. I. atau R. asal berdjoemlah 

3 matjam. 

TRIMA PESENAN BIKIN segala model bendera, katjoe pandoe dan 

dasi. 
ZONDER AANGETBEKEND djika hilang TIDA DAPAT GANTI. 
AANGTK, tambah 0.20 tida bisa hilang. 

Pesanlah langsoeng kepada: IRC HAM Djokja.     
  

  

15 sen.   

No.19 WATSON'S 
UNIVERSAL STOMAOH REMEDY 

inilah 

Obat sakit peroet jang paling: mandjoer! 

Ini obat menjemboehken segala roepa sakit peroet, 
moentah-moentah, moelas dibawa peroet, bocan-boeang 

2 aer darah, dan sakit jang disebabken oleh salah makan 
4 makanan, ganti hawa dan masoek angin dll. Harga | boto! 

Sailoda toko obat Tionghoa ada djoeal atawa beli pada: 

HoofdagertMEDICIJN IMPORT SAM TAK Co. Toko Tiga No. 64, Batavia. 
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       Swte, Jaa baeknja salib soree minoem dara! 
Senindjong tjap 2 Njonja, soepaja kau lebi AN 
bersemanget dalem pakerdjaanmoe! Akoe kwa- v | . Hadad Odia 
tir djika kau teroes-meneroes bekerdja begini, - ea 
kau nanti bisa dapet mara dari chef kita. / 

PA 

  
kesegeran badan, bikin 
fjahaja moeka  djadi 
terang, mendjaochken 

2 kesakitan peroet dan 
sg menambahkem. nafeoe 

makan 

  
Pan Pe INN BA Yana 
:BANDOENG Kosambi 182D 1 

  

  

    

 




