
   

            

   
  

  

Soedah teranglah, bahwa kini 

boekan lagi tempohnja goena ba- 
njak omong, 
bekerdja dan mendjalankan pe- 
kerdjaan difihak keadilan dengan 
kegembiraan, 

"tetapi kita haroes 

Mr, B. J. G. Hogewind.   
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nga pesawat KINI. pada 
oetjing, seboeah kapal transport jang 

itoe agama dan koenyanaypan sisa 

San Maen 1 saga | 
Borneo diserang oleh beberapa pesawat 

Lada Hen mati Sa 6 orang jang loeka | 

  

nggal 2 Ae ewoafer aa 14.00). 
AAN Yam taat “da beber. pesawat2 jang ada diatas air, sehing baba 

2? lebih Landioct beloom ada, TN PN 
j: : menoedjoe ke Minahasa di 

:, jang menembaki kapal itoe dengan 
ada orang mat dan £ loeka. Keroesakan ka- | 

      

   

  

   

  

   

      

   

   
   
   
   
     

   
      
    

  

    
   

  

   
    

    
    
   
    
   
   

   

      

    

     
     

    
     
    
     
   
     

   
    
   
   
    

    
    
   
   

  

   
   
    
   

  

Sir 1 2 na akan Mn Australia. 
Serangan ditanah lapang Hindia. 

la dikabarkan, tanah lapang Medan diserang oleh 17 
bom Djepang. Tanah lapang itoe menda- 

ilm mendapat bom jang djitoe. Seboeah | 
ndak berangkat, habis terbakar. Menoeroet | 
ntoek sementara waktoe, ada 30 orang ma- 

jang lebih landjoet masih ditoenggoe. 
martin. kepoenjaan Angkatan Darat 

E Maan mesin Had ag maa Biola: Pes 
Keterangan jang lebih landjoet masih ditoenggoe. 

Pesan Djepang di Hunan- 
.. Oetara meloeas. " 

» Tiongkok 1 beroesaha menjegah 
n bantoean Serang ke Malaka 

sen dan Pilipina. 

N 21 0. TEMPAT TINGGAL PENDOR- 
EENILM da. -satoe DOEK, 'TOKO2 DAN KANTOR - 

terbak: HANTJOER ATAU ROESAK. BA 
TERBANG ME- NJAK KEBAKARAN. SEORANG 

RI MINGGOB SI- MATI, BANJAKNJA JANG LOE. 
4 KA BELOEM BISA DIHITOENG. 

— KORBAN DI PONTIANAK 
2 DJADI 128 ORANG. 

Menoeroet telegram dari Resi- 
| dent Westerafdeeling Borneo, ma- 
ka sekarang soedah ditetapkan, 

| bahwa banjaknja korban 'bombar. 
N dement di Pohtianak ada 128 orang 

100 KM. DARI MANILA? 
NN “Tayug dirampas kembali, 
2 (New York, 29 Dec. (Reu- 
(eri 

1 Berita? jang kini diterima - “dari 
|-Philipina menerangkan, bahwa Dje 

“Manila, 29 Dec. (Reuter): 
Dalam soeatoe bulletin jang dis€ | . 

bar di Manila, seorang officier 
LUSA. di Luzon oetara, memberi | 
'kan tahoe, bahwa dalam soeatoe 

| sektor di front Lingayen, oleh teka 
nan pasoekan2 Philipina, pasoekan 
pasoekan Djepang roepa2nja terde 

Isak, » 

Officier itoe Pa bah. 
wa dengan tepat sepoetjoek meri- 
am AA pada tanggal 27 Dec.. me: 

'I nembak djatoeh 9 boeah pesawat 
Djepang. ,,Pasoekan2 kita berke 
lahi menta'djoebkan, sedang mo- 
reel dan semangat mereka bagoes 

sekali”. | 

'CEBU DIBOMBARDEER OLEH | 
MOESOEH. 

Ipa ai ehag 29 Dec. (Reuter): 
Didengar, bahwa Cebu, kota ke 

doea di Philipina, pada tanggal 24 
pesawat bomber menjerang tempat | 

| tempat penjimpan minjak dan sasa 
| ran2 militair lain disekitar baka, 

mengamoek beberapa hari. bas 

PENOEMPANG KNILM SE- 

LAMAT. 
KI,N. mengabarkan, bahwa 

anak boeah dan penoempang pe- 
sawat jang terbakar ada di lapa- 
ngan terbang Medan itoe selamat. 

2 KAPAL DJEPANG TENG- 
GELAM, 

Washington, 29 Dec. (Reu- 

ter): 

Dikabarkan, bahwa ui se- 
lam Amerika menenggelamkan 

'lagi 1 kapal transport.dan 1 ka- 
pal persediaan Djepang. 

DESAKAN DJEPANG DARI 
LUZON-SELATAN. 

Manila, 29 Dec. (Reuter): 

Kwartier besar tentara - me- 

ngoemoemkan, bahwa pada tg. 29 
Dec. djam 02,45 pihak Djepang 
melandjoetkan mengatoer tenta- 
ranja di Luzon-Selatan dan mem- 
pertahankan desakannja disana, 
tetapi diterangkan, bahwa tidak 
ada peroebahan penting di oetara. 

Lebih landjoet dikabarkan, oleh 
ma'loemat opisil, bahwa pesawat- 
pesawat terbang Djepang hari ini 
mengadakan bombardement 2 
djam lamanja di Corregidor. Ada 

beberapa pesawat ditembak dja- 
toeh, 

Keadaan front oetara dan sela- 
tan tidak ada peroebahan pen- 
ting, 

KEADAAN DAVAO TIDAK 
TERANG, 

Manila, 29 Dec. (Reuter): 
Berita-berita boeat sementara 

menoendjoekkan, bahwa bombar- 
dement-bombardement jang dila- 

| koekan moesoeh pada hari Ming- 
goe tidak menjebabkan adanja 
orang jang mati, hanja ada 3 
orang loeka, tetapi keroesakan be   A 2 teroes mendaratkan perkoea- 

j 2 di Luzon. Djepang senantia- 
sa menekan dengan koeat disebe- 
Pa an dan para 

    
    

    

   
    

Seorang opsir tentara Amerika 
jang kembali dari front oetara 
mengatakan bahwa ,,keadaan di- 
sana masih dikoeasai, orang-orang 

| 'Djepang tidak akan bisa menem- 
boes. Ditambah keterangan, bah- 

.wa'pada tg. 28 Dec, ada 3 pesa- 
wat Djepang ditembak djatoeh. 

Di Manila boleh dikata tidak ada 

I-kabar diterima tentang keadaan di   
  

   : gram 

| Ih rp): 

2 

“ DIKRONT LINGAYEN. | 

AMERIKA. 

— »Moengkin Pilipina kalah.” 
New York, 29 Dec, (Reu- 

Pers dan radio memandang ke- 

per moelai mengeritik, dika- 
takan, bahwa tentara Amerika di 

lipina itoe terlaloe idjelek per- 

| sediaannja, 
“Pendapatan ocmoem, ialah bah- 

lebih koeatnja 'Djepang dise- 
itoe mendjadikan factor jang 

ling penting, tetapi sebagian 
jak dari para komentator itoe 

nengatakan, bahwa pemberian 
boean kepada angkatan ocedara 

Hn terlaloe soekar ada- 

   

    

BEN RASA 

PROVIN CIE PAMPAGNA. 
| MacArthur memendekkan li- 

| nienja. 
Washington,29 Dec. (Reu 

Sa KF 

ten): 
kloemat tentang keadaan Pi 

lipina djam 14.30 G.M.T. menerang 
$ ,,Mac Arthur menempatkan 
Batan besar dari tentaranja di 
provincie Pampagna, disana ia me 

mendekkan linienja. Pada hari jg. 
terachir ini moesoeh lebih diperkoe 
atkan lagi dengan beberapa divisie 

“infanterie, regiment2 tank dan ca- 
valerie. Pasoekan2 Djepang itoe ter 
diri dari serdadoe2 toea jang diper 

adjatakan modern, 

foreel pasoekan Pilipina bagoes, 
goehpoen berkelahi melawan 

m h jang lebih koeat. Mereka 
mempertahankan diri Sajan oelet 

Kekalahan idikedoea pihak» sama 
beratnja. Kegiatan moesoeh dioe- 
dara berdjalan teroes dengan mem 

bombarder kota terboeka Manila. 
Dilain2 daerah tidak ada kabar. 

  

   

  

MALAKA. 
Pertempoeran disebelah sela- 

— tan Ipoh. 
“Singapoer,29 Dec. (Reu- 

ter) : 
Aikormat tanggal 29 Dec.: Pa 

da front di Perak pasoekan kita 
bertemoe dengan moesoeh disebe- 
lah selatan Ipoh. Di tempat2 lain 
di Malaka keadaan tidak beroe- 

bah. & 2, 

Pada pantai Koeantan moesoeh 
mengadakan bombardement dan 
menembaki dengan senapan mesin 
kepada kedoedoekan2 kita, Tidak 
ada keterangan tentang adanja ke, 
roesakan dan korban. 

Kabar dari Serawak menjeboet, 
bahwa Koetjing soedah didoedoeki 
oleh Djepang. 

Bomber2 RAF jang sedang be- 
sarnja tadi malam menjerang lapa 
ngan terbang Soengei Patani, se- 
hingga terdjadi beberapa kebaka 

ran dan peletoesan. 

'Dari adanja penindjauan, maka 
sekarang diketahoei, bahwa ketika 
serangan disitoe pada malamnja, 
jang soedah laloe ada 7. pemboeroe 
dan 3 bomber moesoeh binasa. Se 
dang 5 pemboeroe lainnja roesak 
sekali. Pasoekan2 moesoeh kema 
rin menjearang Medan dan Port 
Swettenham, Dikabarkan adanja 
keroesakan sedikit, 1 pesawat moe 
soeh ditembak djatoeh oleh meri- 
am AA di Port Swettenham dan 
paling sedikit ada 1 lainnja lagi 
roesak. Pagi ini lapangan terbang 
Kluan diserang. 

GERAK DJEPANG DI HUNAN 
OETARA. 

Membahajakan. 

Kardaer 
2 | SOEARA PERS DAN RADIO 

“SEREKAT SEKERDJA SOVJET 

  Chungking, 29 Dec. (Reu- 
ter): 

Gerak madjoe Djepang di Hunan 
Oetara kini mengenai daerah jang 
loeas sehingga membahajakan, Pa 
soekan2 Djepang berhasil menjebe 
rangi soengai Milo, 80 km. sebelah 
oetara Changsa, pada 4 tempat di 
sebelah timoer maoepoen sebelah 
barat djalan kereta api Canton — 
Hankow. Sekarang ini terdjadi per 
tempoeran hebat disepandjang 
pinggir soengai Milo sebelah sela     tan, 

RINGKASAN: 

  

2 APANGAN terbang Knilm di Medan dibombardeer 
muoesoeh. Station dan 1 pesawat Knilm kena bom se- 

hingga binasa. 
Pertempoeran di Malaka jang terpenting didaerah Ipoh. 
Desakan Djepang di Luzon dilakoekan dari sebelah oe- 

“tara dam selatan. Dari Davao tidak diterima kabar: Djen- 

deral MacArthur menempatkan pasoekan-pasoekannja di 
daerah Pampagna, linie dipendekkan. Soeara pers dan ra- 
dio U.S:A. moelai koerang poeas dengan! persediaan ten- 
tara Amerika di Pilipina itoe. Kota Manila dibombardeer 
dengan hebatnja. Seboeah geredja, benteng, sekolah ting- 
gi, kantor financien dan gedoeng soerat kabar kena. 
Pasoekan Djepang jang di Hunan Oetara bergerak ma- 

djoe setjara loeas. Pasoekan Tiongkok meneroeskan ope- 
rasinja boeat mentjegah Djepang djangan mengirim pd- 
soekan-pasoekan lagi ke Malaka dan Pilipina. 

Eden habis mengadakan pembitjaraan di Moskou, me- 
noeroet katanja pembitjaraan 'itoe memoeaskan. 

Pasoekan Inggeris mendarat dipantai Noorwegen, se- 
dang RAF lagi mengadakan serangan-serangan dikota- 
kota- Djerman. 

kalah. 
Djenderal Waveli diserahi 

Peperangan Djerman di padang saldjoe Roes selaloe 

pembelaan Burma. 
Ada desas-desoes, bahwa kalau antara Kongres India de- 

ngan kegiatan perang Inggeris mengadakan pekerdjaan 
bersama-sama, Gandhi akan keloear dari Kongres. 

Churchili dan Beaverbrook kini ada di Ottawa. d Oo
 

  

Pasoekan Inggeris men- 
darat di Noorwegen. 

Eden habis konperensi di Moskou 
Barisan Nazi dipadang saldjoe 

teroes 
EDEN DI MOSKOU. 

Londen, 29 Dec. (Reuter): 
DALAM BEBERAPA - DJAM 

INI EDEN AKAN KEMBALI KE 

LONDEN DARI MOSKOU, IA 

DIANTAR OLEH SEROMBO- 

NGAN PEMIMPIN-PEMIMPIN 

JANG AKAN TINGGAL BEBE- 
RAPA MINGGOE DI SOVJET. 
ROMBONGAN ITOE DIBAWAH 
PIMPINAN SECRETARIS SERE 
KAT SEKERDJA SHVERNIK 
DAN MADAME NIKOLAYEVA, 
SECRETARESSE DARI DEWAN 
POESAT SEREKAT SEKERDJA 
SOVJET. 

SEKTOR MOJAISK-MALOYARO 
SLAVETS, 

Merah selaloe mendesak 

Nazi. : 

Moskou, 28 Dec. (Reuter): 

Gerak madjoe tentara Merah se 
belah oetara dan selatan sektor 
Mojaisk-Maloyaroslavets kabarnja 
menjebabkan pihak Djerman da- 
lam keadaan jang berbahaja dan 
memaksa mereka oendoer. Selama 
seminggoe pasoekan Roeslan me-   neroeskan desakannja pada kaoem 
penjerboe di selatan dan djoega di 
barat-daja, beratoes-ratoes doe- 
soen dirampasnja kembali. Kabar- 
nja pihak Djerman melakoekan 
perlawanan jang hebat, oentoek 
mentjegah wmadjoenja pesawat: 
Merah, ,,Pravda” mengabarkan 
dalam komentaarnja, bahwa ke- 
menangan Inggeris di Lybia itoe 
adalah mempoenjai arti strate- 

gisch jang penting, sehingga me- 
roebah strategie di Laoet Tengah 

dan mendjamin adanja perhoeboe- 
ngan-perhoeboengan jang penting 
dalam peperangan Sekoetoe. 

3 KAPAL TRANSPORT DJER- 
MAN TENGGELAM. 

Moskou, 27 Dec. (Reuter): 

Ma'loemat malam mengabar- 
kan: Kota-kota Tikhvin, Vysokini 
chi, Novosil dan Tim kita rampas 
kembali. Kapal-kapal kita meneng 
gelamkan 3 kapal Tapenant di 
laoet Barents. 

TENTARA INGGERIS MEN- 
DARAT DI NOORWEGEN. : 
Londen, 28 Dec: (Reuter): 

DARI BERLIN DIKAB 
KAN: MA'LOEMAT DJERM/ 
MENGOEMOEMKAN, BAI 
PASOEKAN-PASOEKAN MARI- 
NE INGGERIS MENDARAT DI 
2 TEMPAT JANG TERPENTIJIL 
PADA PANTAI NOORWEGEN 
TANGGAL 27 DEC, 

  

   

3. KAPAL MOESOEH H 
TJOER, tt 

  

| bisan sendi   Londen, 29 Dec, (Re 
Dengan opisil dikabarka 

  

kalah. 
wa sama sekali ada 8 kapal moe- 
soeh dihantjoerkan dipantai Noor- 
wegen, semoea djoemlahnja 15. 650 

ton, : 

SERANGAN DI PANTAI 
NOORWEGEN. 

Londen, 217 Dec. (Reuter): 

Ma'loemat admiraliteit: pada 
tg 27 Dec. dilakoekan serangan 

ketjil-ketjilan terhadap pelajaran 
moesoeh di pantai Noorwegen oleh 
angkatan laoet dan angkatan oe- 

dara kita. Operasi itoe berhasil 

bagoes dan segala kapal-kapal 
kita kembali oentoek bersiap lagi 
mendjalankan kewadjiban. 

Lebih landjoet dikabarkan, bah- 
wa ketika ada serangan dipantai 
Noorwegen itoe kira-kira. 120 

orang Djerman mati, 95 serdadoe 
marine dan serdadoe biasa bang- 

sa Djerman ditangkap, sedang 
ada 9 orang penghianat (bangsa 

Noor) dibawa kembali. Kekalahan 

Inggeris tjoemag sedikit. 

RAF MOELAI LAGI MENJE- 
RANG DJERMAN. 

RAF tadi malam berterbang lIa- 

gi dengan banjak-banjak pesawat 
diatas Djerman. Keadaan oedara, 

bagoes, Serangan-serangan teroe- 

tama tertoedjoe Wilhelmshaven, 
Emden dan tempat-tempat indoes 

tri di Rynland, Semoeanja itoe di 
bombardeer dengan hebatnja, 

(Lihat samboengan dipagina 3). 
  

KONGRES NASIONAL 

INDIA DAN PEME- 
RINTAH INGGE- 

RIS. : 

Bardoli, 29 Dec: (Reu 

ter): 5 

Kabar komite pekerdjaan 
Kongres merantjang pera- 

toeran jang menjebabkan 

bisanja diadakan pembitjara 
an antara Kongres dan pe- 
merintah Inggeris. “Rantja- 
ngan itoe terbanggen sesoe- 
dah diadakan pembitjaraan 
jang lama dan disetoedjoei 
oleh segala anggauta komite 
selain mereka jang mendjadi 
pengikoet2 Gandhi jang pa- 
ling setia. 

Keadaan di rahsiakan be- 
toel2.. Tetapi didoega, bah- 
wa tiap2 tawaran oentoek 

' mengadakan pekerdjaan 
bersama dengan kegiatan pe 
rang Inggeris akan moengkin 
menjebabkan keloearnja Gan 

dhi dari Kongres. "55 
Peratoeran itoe akadedna - 

“djoekan kepada Gandhi nan - 

ti pada sidang jang pengha 
komite pe 

kerdjaan'     in 
"Sa    
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biasa Soerat kabar kita tidak ter- | | 
poen kantor. diboetoep, centoek 

erik: “kesempatan beristi- 
kepada Pee aan 

“Berhoeboeng dengan 'benjaknja 
“berita-berita jang perloe dimoeat 

'hari ini, serta toean A, Tj. ada. 
oeroesan diloear kantor ini hari, 
aa edaran loear negeri tidak 

| PEMBANGOEN No. 121 
Sp - Madjallah minggoean kita ,,Pem 

bangoen” no, 121 jang terbit ming 

goe ini berisikan koepasan soal 

  

- ngan ada didjalan, 

| $ Smandant telah memastikan, 

— HAJA DIOEDARA BOE 
KAN BERMAIN2, ME 

. LAINKAN SOENG- 
GOEH2.: 

Dari pihak Kekoeasaan di- 
peringatkan kepada publiek 
di Betawi, bahwa bilamana di 
boenjikan alarm tanda “ada 
moesoeh  dioedara, | maka 

orang haroes berhati-hati 
“dan sedapat-dapatnja  dja- 

Memang betoel Legercom- 

bahwa djika diboenjikan al- 
.arm siang hari, maka orang 
jang berdjalan kaki dan jang 
berkendaran boleh melan- 

djoetkan perdjalanannja, akan 
“tetapi hal itoe sekali kalj ti 
dak berarti, bahwa orang ha 
roes berboeat sebaliknja. 

|. Pembesar2 L.B.D. telah me 
lihat, bahwa waktoe diboenji 
kan alarm tanda ada moe-   

      

    

   
   
   

    

   

   

    

    

   

  

   

    

   

        

   

   

   
   

  

   
   

    
   
    

    

   

»Maoet”, dengan pandangan, bah 

“wa maoet itoe sebetoelnja ,,boekan 

.apa2”. Poen ditoetoerkan tentang 

mengarang tjeritera pendek se- 

dang edaran locar negeri ialah 

mengoepas perkoeatan front doe 

nia menghadapi »as”, Goena seke 

- dar memperingati hari raya idhil 

| adha, maka diloekiskan keadaan 

- dinegeri jang aman, jaitoe Arab, 

' oleh Moestika Hanafy ,,Menoeroet 

dan satoe dan lainnja jang menge 

naj peperangan sekarang jini. 

Tjerita pendeknja jang sekarang 

nafsoe” jang diloekiskan Wengan 

soesoenan kata, jang haloes dan 

. lemas. SAN 3 

-SEROEAN. KomTa KEPADA / 
SELOEROEH RAKJAT INDO 
NESIA PENDOEDOEK 

TG. PRIOK, DJAKAR- 
TA DAN MR. COR- 

NELIS. 

soeh dioedara baroe2 ini, 
orang banjak dibeberapa tem 
pat dikota Betawi malahan 

'berkeroemoen dan boekan 
mentjaharj” tempat berlin- 
doeng. 

Perboeatan begitoe, sangat 
berbahaja. Tanjakanlah sa 
dja kepada orang jang me- 
njingkir dari poelau Penang, 

jang berpengalaman dalam 

perkara serangan oedara de 

ngan bom alias bombarde 
ment dari oedara, 5 

Oleh sebab itoe maka pe- 
ratoeran jang teroetama wa 
djib dilakoekan setiap orang 
jang tidak mempoenjai peker 
Gdjaan jang perloe sekalj di- 
kerdjakan diloear roemah, ia 
lah: Kalau diboenjikan alarm 
oedara, maka tjarilah dengan 
lekas seboeah tempat berlin 
doeng dan djanganlah toean   Komite Penolong Korban Perang 

Djakarta telah dibentoeknja dan 
ditentoekan poela poetjoek pimpi 
.nannja, Poetjoek pimpinan ini ti- 

| dak atau sangat koerang dapat me 
“lakoekan pekerdjaan jang dimak- 
soedkannja apabila disampingnja ' 

    

  

   

    

    

     

   
   

  

   

   
   
   

    
   

    

   

  

     
   
   
   

   

    

   
    

  

   

    
   
   

   

      

   
   
    
   
     

    

  

   

  

    

        

    

    

  

   

   

   

  

   
   

   

  

   

   

    

  
nja dan jang melakoekan bagian2 
pekerdjaan dalam kampoeng2. Pe 

” kerdjaan njata ada sangat banjak 
nja boeat djoemlah djiwa ratoesan 

“riboe dari kota ini, Dalam waktoe 
jang penoeh dengan bahaja" dari 

5 oedara ini masing2 dari pada ki 
ta haroes dan wadjib sadar - per j 
loe dan wadjibnja ' melakoekan 
pendjagaan dalam kampoeng2. Da 
ja oepaja jang effectief, jang nja 
ta akan tjepat dapat menimboelkan 
hasil jang besar jalah daja cepaja 
jang bersandar atas systeem »£ 0 
“tong rojong. Dalam pa- 

da ini Komite telah berhasil menda 
pat djandji dari pihak jang wa 
djib dalam kepentingan ini akan 
mendapatkan sjarat2nja jang pen 

ting ja'ni ocang, bakal makanan 
dil, Jang kini beloem terdapatnja 
jalah ,te naga” jang ridha 

5 —.melakoekan amal pendjagaan dan 
- pertolongan dikampoeng2 darj pen 
doedoek2 kampoeng itoe sendiri. 

“Oleh karena ini maka “dengan ini. 
Komite melakoekan oproep, mela 
koekan serocan kepada seloeroeh 
pendoe: tk kampoeng dalam bagi 

“an Tg. Priok, Djakarta dan Mr.Cor 
21 nelig laki. (ki: boeat melakoekan 

— pekerdjaan, misalnja: «- 
mengatoer dan melenekap- | 
kan pendjagaan keamanan diri- 

7 

tidak ada tenaga jang membantoe : 

pergi kedjalan, kalau tidak 

  

  bikin benar. 
  

Komite-, Penolong 
Korban Perang” 

(Pekope). 
  

Pada hari Minggoe, tg. 28 De- 
cember 1941, digedong Club Indo- 
nesia, Komite ,,Penolong Korban 
Perang” (Pekope) telah melang- 
soengkan rapatnja dengan men- 
dapat perhatian jang memoeas- 
kan. Dari perkoempoelan-perkoem 
poelan di Djakarta ada 36 jang 
mengirimkan oetoesannja, djoega 
hadlir toean-toean jang ternama. 
Begitoe .poela t. Boepati dan t. 
Mussert, lid Volksraad sebagai wa 
kil LB. D. 

Poekoel 9 precies rapat diboeka 
oleh Ketoea Voorloopig-Comite 

t. Dr. Moewardi, jang menerang- 
kan dengan pandjang lebar ten- 
tang maksoed dan toedjoean Co- 

mite, Dengan ringkas maksoed Co 
mite sebagai berikoet: 

1. Memberikan sokongan dan pe- 
nerangan kepada pendoedoek, 
teroetama  dikampoeng-kam- 
poeng, dalam kota Djakarta 
dan sekitarnja pada waktoe 
mendapat kesoesahan, karena, 

serangan bom dsb. 
Menjempoernakan dan mengi- 
si kekoerangan persediaan dari 
Pemerintah oentoek memper- 

lindoengi pendoedoek dalam   | pendoedoek kampoeng se - 
beloem, sewaktoe-:    

      

   
   

      

   
   

   

        

    
    

   

  

   

      

   

    

   

    

   
   
   

        

   

    

   

   
   
   

      

   

        

        

    

  

     

ngan dari oedara. : 
pengangkoetan orang jang loe 
ka pajah ke CBZ atau lain2. 
tempat dimana ada Pena 
ngan dokter, 
memelihara pengoeboeran dar 

djiwanja. 
melakoskan pendjapanh ke 

- koerarigan makan selama ada 
perang. : 3 

Njata pekerdjaan sangat banjak: 
“dan sangat berat poela. Oleh -ka 
rena itoe memboetoehkan poela te 

|. naga jang sangat banjaknja. 3 
. Sebagaimana diatas telah dinja-- 
takan bekerdja dalam Komite ini 
dipernamakan dengan melakoekan: 

. kewadjiban Burgerdienstplicht de 

LM, "Gg   
moeman ini dengan segera 

ecretariaat Komite Kra- 
are Un akan di 

  

       
   

  

dan setelah Sen sana 

orang2 jang sampai melajang 

.ngan dapat tanda 2 Opi 2. 

“dia Boepati Betawi, 

kampoeng, seperti membikin 
lobang perlindoengan (schuil- 
loopgrayen), alat-alat peroba- 

| “tan, pembagian makanan 
' (voedselvoorziening) dsb., se- 

gala. pekerdjaan jang. diker- 
djakan  djoega. oleh L.B.D., 
COVIM dan BIKOS, 

. Bekerdja bersama-sama de- 
ngan organisasi-organisasi ter 
seboet dan djoega dengan Pe- 

merintah. 
Mengoempoelkan oeang dari 
sokongan perkoempoelan-per- 
koempoelan dan orang-orang 

“diri, meminta subsidies kepada 
'Gemeente dan lain-lain badan 
jang berwadjib d.Ls. 
Oentoek “dapat mendjalankan 

“ maksoed diatas akan beroesa- 
ha: 

.. “Mengoempoelkan oeang 
A3 Mengoempoelkan tenaga. 

K Pengoeroes ada tersoesoen se- 
   

dviseurs: 
1 t,R, A.A, Hasan S5 embaan 

2, t. Prof. 
Mr. Soepomo, 3. t. R. Soerasno, 
4. t, Ir. R. Soerachman Tjokroadi- 
soerjoj 5, t. Ir. Djoeanda, 6, t. Mr. 
Hadi: 7. t. Mr Soewandi, 8, t. Mr.   

   

    

     

  5 astromoeljono: 9. t. Mr. Djojodi- 

    
3. Moewardi — Ketoca Oe- 

— Djati Petamboeran 
10 “elf, Wi WI. 1351. 

  

      

& 

2, t, Drs, Soebroto — Satar Ke- | 
toea Oemoem — Kebon Sirih 
48, Telf. WI, 1807, 

Bae Tios 'Wiraatmadja — 2e. pl. 
Ketoea Oemoem — Dwarsweg 
26, Telf. WI, 4827. : 
t. Abikoesno — 3e, pl, Ketoea 
Oemoem — Def, v/d Bosch 17, 
Telf. WI. 5910. 

Secretarigat: 
Gedong U.S.I,, Kramat 45, Telf. 

WI. 4105 (Kantor diboeka dari 

djam 8 pagi — djam 8 malam), 
1. t. Soedjono, 2. t. Sastrosoe- 

wignjo, 3. t. A. Somad: 4. t. Sata: 
5, t. Darmansjah: 6. t. Abidin: 7. 
t. Amir Hamzah. . 

Takan 
1 t, Abdoessamad: 2. t. R.H.O, 

Djoenaedi c/o Pemandangan, telf, 
WI, 1440 — 1810: 3. Nj. Dr. Har- 

djono, 

COVIM-Afa.: 
Bagian pemeliharaan iboe dan 

anak-anak, makanan dsb. (CO- 

VIM). | 
1. Nj, Mr, M, U. Santoso, 2. t. 

Nj. Soeparto: 3, Nj. Effendi: 4. 
Nn. N, Soerasno, 5. Nn. Saleh, 

6. Nj. Ijos Wiriaatmadja: 7, 
Abhikoesno. 

Bagian Perlindoengan 
(L. B.D.): 

darmin: 3, t. Dr. Sarwono. 

BIKOS-Afd.: 
Bagian peroemahan, pentjata- 

tan korban dsb. 
1. t, Sarnoe, 2. t. Prajitno: 3. t. 

T, Hamzah: 4. t. Prawiradinata, 

5. t. Djajamihardja, 

Bagian Kliniek: 
1. t, A. Moethalib: 2. t, Djae- 

lani. 
Bagian TA EN aga : 
dioeroes oleh Perpi (Pers. Perk. 2 

Islam Indonesia). 
Oleh karena bentoek organisasi 

disesoeaikan dengan organisasi 
L.B.D. atau Polisi (7 Sectoren — 

beberapa wijken, buurten dan blok 

ken) maka oentoek ini beloem ada 
tenaga-tenaga. Berhoeboeng de- 

ngan ini, maka kepada perkoem- 
poelan- perkoempoelan dikota Dja 
karta ini, jang soekar menjokong 
oesaha Comit€, soepaja selekas 
moengkin mengirimkan nama- 

nama anggautanja jang bersedia 

memegang djabatan pimpinan, di- 
sertai dengan alamat, oemoer, ke- 

tjakapannja (misalnja EHB.O, 
brandweer) dan apa soedah ditja- 

tat atau mengerdjakan - burger- 

dienst. Mengingat waktoenja soe- 
dah sempit sekali, moedah-moe- 

dahan seroean Comite ini menda- 

| pat perhatian jang sepenoeh-pe-. 

noehnja dari perkoempoelan-per- 

koempoelan dengan mengerdjakan 

jang semoestinja dengan segera. 

Djika dapat sebeloem rapat tg. 1 

Januari 1942 soedah- dikirimkan 

.ke Comite. 

Mengingat Comite tidak akan 
bisa bekerdja zonder oeang, maka 
dalam rapat itoe telah dipoengoet 
okongan-sokongan jang dengan 
ichlas telah diberikan oleh: 

tiap-tiap boelan, 5 
Pers. Pedagang Kambing 3 

tiap-tiap boelan. 
D. de. Vries 

tiap-tiap boelan, 

2.50 

2.50 

Djoemlah f 368.50 
Dengan soerat oleh 

kPerk, Boedi Darmo Pra- : 

lojo 5 5.— 

Korban Kosong f 373.50 

Selain dari sokongan ini oleh 
beberapa perkoempoelan didjan- 
djikan akan mengirimkan soko- 
ngannja sesoedah mendapat ke- 
poetoesan dari perkoempoelan ma- 

sing-masing, Toean Abdoessamad, 
sebagai bendahari dari Comite   
Kesengsaraan Moekimin Indone- 

. 

    

  

Nj. 

1. t, Boediman: 2. t. Dr. Hen- 

Tjabang Isteri Indonesia f 50.— 
Balai Pengetahoean Ma- 

sjarakat Indonesia » 950.— 
Hoofdbestuur P.S.L.I, 120, — 
Pemandangan ».. 90.— 
Studenten Bestuurs-aca- 

demie 2 20-— 
tiap-tiap paelan. 

Pengoeroes Besar 5 
Perdi ». 10:— 

C.C.B. Sedia & S.T, 
Landsdrukkerij » 30— 

Hoofdbestuur Pasoen- 
dan 7 10— 

Pasoendan Isteri » 1 — 
P.S.D.I, 3» “10.— 
V.I.G.-Batavia » 20.— 
Parindra Sectie Salemba ,, 10.— 
Perk, Pegawai Gedo- 

ngan Indonesia 3 — 
tiap-tiap boelan. : 

P. B. Isteri Indonesia a25 — 
Mardi Wismo 0 20— 
Comit€ Hari Iboe 2 20:— 
Mr. Sastromoeljono ja Oi— 

tiap-tiap boelan. 
R. Soerasno » 250 | 

  

#BMANDANGAN 

sia dan sekarang dipilih djoega 
sebagai bendahari PEKOPE akan 
beroesaha, soepaja Comite ini bisa 
.djoega mendapat bagian dari sisa 
oeang Comite Moekimin, 

Oentoek menetapkan pembagian 
rentjana pekerdjaan bagi bagian 
masing-masing dari Comite, maka 
pada hari Kemis tg. 1 Januari 
1942, oleh Comite akan diadakan 
pertemoean digedong U.S.I. Kra- 

mat 45, djam 9 pagi, 
  

KETJELAKAAN SEPOER DI 

PROEPOEK. 

Masinis dan sto 

ker tjelaka, ge- 

robak2 roesak, 

Pada hari Djoem,at jang laloe, 

26 boelan inj telah terdjadi ketje 

lakaan distation Proepoek (Djawa 

Tengah), oleh karena koerang 

awasnja pendjaga wissel. Keteledo 

ran ini menjebabkan banjak keroe 

| sakan. Locomotief sepoer jang da 

tangnja dari Ketanggoengan men 

dapat keroesakan besar sampai han 

tjoer, sedang wagon dibelakangnja 

6 bocah jang hantjoer, oleh kare 

na menoebroek gerobak2 jang ber 
dirj berderek didepan station, se 
“hingga gerobak dari kedoea dere 

tan itoe berdiri tegak sematjam 

doea ekor domba jang beradoe. 

Berhoeboeng dengan ini. maka se 

poer terlambat sampaj lebih dari 3 

djam. Pendjaga wissel ditangkap 

dan dioeroes oleh polisi, oleh ka- 

rena koerammg telitinja mengerdja 

kan pekerdjaannja itoe. Kediadi- 

'an ini terdjadi pada djam 10 pa 

kanoleh t. Soemarto jg. 

bepergian dengan anaknja laki2 

Arifin beroemoer 3 tahoen, jang ke 

tika ia tahoe bahaja laloe melon 
tiat 5 meter kearah sawah dengan 
mendoekoeng anaknja jtoe. Karena 

lontjatan itoe anaknja mendapat se 

dikit loeka. Tetapi semoeanja da 
lam keadaan selamat dan bisa kem 

bali ke Betawi. 
  

HARAP DIPERHATIKAN. 
Kepada kita dikabarkan bahwa 

sebab sebahnia luchtalarm tidak 
akan diberitakan kevada poeblik 
ketjoeali kalau pemberi tahoean 
itoe ditimbang perloe benar, 
jang semata-mata tidak akan di- 

beri tahoekan:ialah djika ternjata 

hahwa pesawat terbang jang la- 
Ios itoe kemoedian ketahoean pe- 
sawat terbang sendiri. Lagi- poela 

vemberj tahocan jang loeas ten- 
tang luchtalarm itoe, adalah sea- 
kan akan kita membentangkan tia 
ra luchtalarm kita pada pihak moe 

soeh lebih dari pada patoetnia. 
Lain dari pada itoe hendaklah 

diperhatikan disega, bahwa oleh 

moesoeh kerap kali akan disebar- 
kan pamflet-pamflet, Dengan dia 
Ian itoe diharapnia soepaja ba 

niak orang Jari kedjalan oentoek 
mengambilnia: kalau soedah ba- 

niak orang berada didialan, laloe 
ditembaknia dengan senapan me- 

sin (nitrailleurs). Ternjata poela 
bahwa pamflet jtoe oleh moesoeh 

cengadja diboeat, hingga ada sa'at 
ia dipegang atau dimasoekkan ke 
dalam sakoe, terbakar dan mentje 
lakakan orang jang mengambilnja. 

Kp j 2 

  

SOKONGAN DARI PEROESAHA 
AN PARTIKELIR. 

Kalangan peroesahaan partikelir 
telah menjerahkan hadiah th. ba- 
roe sebanjak lebih dari 45.000 roe 
viah goena keperloean lasjkar (Ane 

ta). 
  

TANDA KESETIAAN DARI BER 
BAGAI FIHAK 

Sulthan Koetej dan zelfbestuur- 
ders Bima, Soembawa, Dompoe me 
njatakan kesetiaannja kepada goe 
bernoer Borneo serta Timoer Raja. 

Selandjoetnja sulthan Koetei me 
njanggoepkan lebih doeloe tiap 
bantoean keoeangan dari kas land- 

sechapnja, 
Berhoeboeng dengan ini, maka 

walj negeri menjatakan oetjapan 

nja terima kasih, 
Ketjoeali itoe wali negeri mene 

rima djoega pernjataan kesetiaan 
darj ,,Pakat Daiak” di Bandjarma 

sin, demikian idjoega darj beberapa 

berkoempoelan Tionghoa di Diawa. 
Oetjapan terima kasih dikirimkan 
dengan kawat. 

KEKOEASA.AN GOENA DIREK- 
TOER ONDERWIJS 

Dalam volksraad telah dimadjoe 
kan soeatoe rentjana ordonnantie 
jang isinja ialah memberikan ke- 
koeasaan kepada direktoer Oder 
-wijs, soepaja goena sementara wak 
toe bisa mengambil tindakan jang 
sedikit menjimpang darj pada jg. 
ditetapkan oleh beberapa peratoe 
ran ,,Actenreglernent”. - Adapoen 
tindakan dimaksoerikan soepaja me 
nempatkan goeroe? goena pengadja 

    

Demikianlah apa jang ditoetoer. 

EBELOEM meneroeskan toe 
lisan kita lebih doeloe ha- 

roes didjelaskan bahwa keberatan 
toean Abikoesno c.s. teroetama 
sekali tertoedjoe kepada ' roepa 
bajangan jang tidak tjotjok de- 
ngan realiteit atau kenjataan, se- 

hingga ma'loemat pengoeroes ha- 

rian Dewan Pemimpin Madjelis 

Ra'jat Indonesia dan secretariaat 
Gapi boleh dikatakan soedah 
mengelaboei mata pemerintah dan 
orang ramai. Sebab dengan ,,ma'- 
loemat t.t, Soekardjo dan Mr, Sar- 
bono seolah-olah dibajangkan bah 
wa Gapi dan Madjelis Ra'jat In- 
donesia telah melahirkan soeara- 
nja, tetapi sebenarnja bajangaw 
jang demikian itoe tidak mentjo- 
tjoki kenjataan“, demikian oetja- 
pan t. Abikoesno sendiri. 

Atas keberatan atau toedoehan 
terseboet didjawab bahwa ma'loe- 
mat dengan njata sekali dan te- 
roes terang menjeboetkan asalnja, 

ialah: Pengoeroes Harian Dewan 

Pemimpin Madjelis Ra'jat Indone- 
sia enz. K 

Lain dari pada itoe kita haroes 
pandai melihat: keadaan dalam 
hoecboengan soeasana ketika ini. 

Pada waktoe ini orang ramai me- 

merlozkan pimpinan dan pedoman 

boeat menetapkan sikap pendirian 
nja, Menoenggoe lebih lama bisa 
mempoenjai akibat jang tidak di- 

inginkan dan moengkin poela 

membangkitkan benih kebimba- 

ngan terhadap kesigapan poetjoek. 
pergerakan. Oemoemnja  ra'jat 
silau melihat kelakoean sopan san- 

toen dari pelajan-pelajan toko 

Djepang dan dengan tidak insaf 

mengira bahwa maksoed serta po- 
litiek Djepang djoega sama ,,moe- 
lianja”. Dalam keadaan begitoe 
tiap detik sangat berharga, Apa 

lagi sesoedah tersiar ma'loemat 

P.S.LI. jang oleh beberapa orang 
atau golongan moedah diartikan 
sebagai tanda ,,main doeloe-doe- 

loean”, karena- mereka mengha- 
rap bahwa dalam hal jang segen- 
ting ini segenap pergerakan ha- 
roes madjoe kemoeka dengan sa- 
toe ma'loemat sadja. 

Publiek soedah bosan dengan 
berbagai matjam permainan ma'- 
loemat dan pembatja boleh ba- 

jangkan sendiri betapa hasilnja 
kalau Pasoendan, Parindra, Ge- 
rindo, Parpindo, Partai Islam Indo 
nesia, Persatoean Minahasa, Per- 
koempoelan Politiek Katholiek In- 
donesia, Isteri Indonesia, enz.2 
masing2 menjiarkan ma'loematnja 
sendiri, Boleh djadi soerat kabar 
Indonesia akan terpaksa terbit de- 
ngan speciaal ,,ma'loemat-num- 
mer”, 

Benar ma'loemat P.S.LI, ditoe- 
djoekan kepada oeroesan roemah 
tangga partai sendiri, tetapi sia- 

pa jang membandingkan ma'loe- 
mat P.S.LI. dengan ma'loemat 
jang diribostkan sekarang haroes 
mengakoei bahwa Sarinja setali 
tiga oeang alias sama sadja, ke- 
tjoeali seroean kepada pemerintah 

soepaja segera menarik pergera- 

kan dalam oesaha pembangoenan 

social, politiek dan ekonomi. 
Isi ma'loemat pengoeroes harian 

Dewan Pemimpin Madjelis Ra'jat 
Indonesia dan secretariaat Gapi 
memang sangat tepat. Boleh djadi 
menoeroet perasaan beberapa 
orang jang biasa menggoenakan 
oetjapan-oetjapan keras dan radi- 
kaal agak koerang pedas boenji- 
nja, tetapi baiklah ra'jat Indone- 

sia insaf bahwa ,,radikaal” ada 
banjak matjamnja. Radikaal jang 
ada isi dan rasanja serta radikaal 

jang tjoema omong kosong belaka, 
Jang terpenting dalam perkara 

ma'loemat jang sekarang  se- 
dang diriboetkan ini, ialah bahwa 
berbagai perkoempoelan dan se- 
bagian besar golongan jang sedar 
soedah menjetoedjoecinja. 

Ini, inilah jang teroetama se- 
kali! 

Siapa ketawa? 
IL (Penoetoep). 

  

LEMBARAN PERTAMA PAG Y 

  

Sekiranja benar t.t, Soekardjo 
dan Sartono bermoela soedah ber- 
lakoe tidak menoeroet atoeran te- 

tapi kemoedian ma'loemat soedah 
mendapat persetoedjoean. Karena 
itoe kita tetap petjaja bahwa ma'- 
loemat t. Abikoesno c.3, tidak 

akan mempengaroehi maksoed pe- 
merintah oentotk mengadakan per 
moesjawaratan dengan wakil-wa- « 
kil pergerakan, Kalau permoesja- 

waratan jang 

dalam pers dan radio itoe tidak 
lekas dilangsoengkan, djembatan 
emas jang mencedjoe ke hati ra'- 
jat, akan hanjoet lagi. 

Kalau tidak soeka dalam gaboe- 
ngan Madjelis Ra'jat Indonesia 
atau Gapi t. Abikoesno e.s,-ba- 

rangkali moengkin mendapat on- 
dangan tersendiri boeat toeroet 

Serta. Harapan kita tidak lain 
soepija t. Abikoesno c.s. insaf 
atas djalan organisasi lainnja" 
jang lebih doeloe haroes dilaloei 
sebeloem mengoendoerkan diri, 
Kalau ternjata perloe nanti t.t. 
Soekardjo dan Sartono ditendang 
keloear, met atau zonder t. Abi- 
koesno, 
Dewan Pemimpin masih mempoe- 
njai kekoecasaan lagi diatasnja. 
Dari berbagai keterangan t. Abi- 

koesno bisa kita rasakan bahwa 
beliau sendiri sebenarnja djoega 
beloem sampai hati atau rela me- 
ninggalkan Gapi dan Madjelis Ra'- 
jat Indonesia, apa lagi beliau sen- 
diri toeroet melahirkannja. Sebab 
itoe kalau kedoea pihak sama-' 
sama maoenja, 

masih bisa dipelihgra lagi, asal 
jang salah djangan maloe-maloe 
kalau disalahkan, Dalam keadaan 
sekarang pihak pemerintah rasa- 
nja bisa memberi izin boeat me- 
ngadakan rapat, karena terang 
maksoednja menambah kegiatan 

perang. 
Sekarang boekan temponja boe- 

at meriboetkan perkara ketjil- 
ketjil, kalau ma'loemat pengoe- 
roses harian Dewan Pemimpin Ma- 
djelis Ra'jat Indonesia dan dja- 
wab pemerintah memboeka peng- 

soedah “disiarkan 
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tetapi pengoeroes harian 

boekan moestahil 
persatoean jang boelat lengkap 

  

harapan bahwa bangsa Indonesia “| 
akan bertambah siap gembira da- “| 
lam semangatnja melawan moe- 
soeh loear negeri. 2 

Dalam hati kita menangis wak- 
toe membatja ma'loemat jang di- 
tandai tangan oleh t, Abikoesno 
dan t. Harsono - Tjokroaminoto, 

Sebab bagaimanapoen soal ini 
akan dipoetar- balik atau dibela 

dengan ma'loemat jang pandjang 
lebar, penarikan diri t. Abikoesno 
cs, “dari gaboengan pergerakan 
boekan tjonto jang baik. 

Kita boekan tidak pertjaja akan « 
ketoeloesan hati t, Abikoesno c.s. 

tetapi siapa jang membatja ma'- 
loemat L.T.-P.S.I,I. soegkar mele- 
paskan diri dari perasaan bahwa 
beberapa pemoeka bangsa kita 
tempo-tempo masih terlaloe gam- 
pang dipengaroehi oleh rasa ke- 
banggaan diri dan partai sendiri. 
Jang tersangkoet boleh memban- 
tah perkataan: diatas dengan se- 
gala matjam pendjelasan bahwa . 
tidak ada terselib perkara-perkara 
persoon, tetapi publiek tidak 
maoce pertjaja. 

Inilah pikiran sebagian besar 
pembatja sosrat kabar dan pu- 
bliek jang bisa kita raba. Tidak 
perdoeli apa hasilnja toelisan ini, 
kewadjiban kita ialah mengatakan : 
segalanja teroes terang dengan 
tidak memandang 'pihak atau 
orang-orang jang tersangkoet, 

Mereka jang selaloe berkata 
bahwa bangsa kita tetap bersifat 
sinlander” dan gampang tjektjok 
karena pelbagai perkara jang di- 
besar-besarkan akan ketawa, 'te- 
tapi kewadjiban kita bersama ia- 
lah memboektikan bahwa dalam 
segala keadaan atau kesoekarani 
pergerakan masih tetap berdiri 
dengan tegoeh dan koeatnja, 

  

ran anak negeri bisa dilakoekan de 
ngan gampang diwaktoe mobilisa 

tie ini, jaitoe dengan djalan me 

noendjoekkan moerid2 jang doe- 
doek dikelas tertinggi pada seko 
lah goeroe (kweekschool) oentoek 
memberikan peladjaran, Dalam pa 
da itoe sebetoelnja moelai tanggal 
12 December 1941 (jaitoe hari mo 
bilisatie) tindakan ini soedah dila 
koekan. (Aneta), 

  

CONTROLE DIENSTPLICHT 

Ada diniatkan, sedikit hari lagi 
akan mendjalankan kontrole jang 
berterang-terangan atas ra'jat ig. 
masoek golongan Nederlander, jg. 
berkewadjiban masoek reserve dan 
dienstplicht, apakah soedah semoea 
“mereka itoe masoek mobilisatie. 

Soepaja kontrole itoe seboleh bo 
lehnja djangan terlaloe banjak me     " djibkan memakai uniform militair 

  

njoesahkan orang2 jg. oleh sesoea 
toe sebab tidak dimestikan memang 
goel sendjata (boleh djadi karena 
dia afgekeurd, atau mendjadj pe 
moeka agama dan boeat sementa 
ra dibebaskan dari kewadjiban 
itoe, dan djoega sebab mereka soe 

da dimasoekkan pada stadswacht 
atau landwacht dsb.), tidak berke 
wadjiban militie atau tidak diwa 

dan oleh karena itoe boleh keloear 
roemahnja dengan pakaian preman 
maka dinasihatkan kepada mereka 
toe, oentoek kepentingan mereka" 
sendiri, dgn. selekas2nja memin 
ta soerat keterangan berpakaian 
preman itoe, 

Soerat keterangan itoe mesti sel 
loe dibawa, soepaja dapat memp 

lihatkannja kepada ambtenar jang 
di wadjibkan mendjalankan Pu 
le jang tongahnak, HnYan tadi. 

  

    
     
      

   

    

   

     

  

    

  

    

#3 Na 

  

Ba
n 

sa 
S
k
a



      

   

   

          

   

  

    

  

   

    

   

   

    

   

    

  

   
   
     

    

    

        

   

      

   

  

   

  

   
   

  

   

    

   

    

   

  

   

        

   
   

    

  

    

            

   

   

   

      

   

    

   
   
   

    

   

    
   

   

   

Oki 

'RNJATAAN SETIA LAGI 

adjelis kaboepaten Serang, Be 

“Kendal, Kediri, Modjokerto 
Soerabaja menjatakan atas na 

perdoedoek jang mereka wakili 
setjaannja kepada pemerintah. 

en djoega Pasirahbond di Soe 

  

“PEROESAHAAN VITAAL, 
Dengan Beslit Goebernemen tang 

22 December 1941 No, 15 dite 
pkan jang terseboet dibawah ini: 
Ta Kepada pembesar badan dan 
rang, jang pada waktoe menoen 

kan peroesahaan sebagai per 
ssahaan, jang didalamnja akan di 
koekan pekerdjaan perang sipil, 
bagai jang termaksoed dalam pa 
Pant 4 dari Verordening Burger 

dienstplicht, soedah atau akan di 
e bisiteiaan sebagai pembesar, jg. 

cedkan dalam pasal 20 ajat 
/) dan (3) verordening itoe, seka 

“dar jang demikian beloem berla 
08, diberikan hak oentoek mene 

kan, bahwa pasal-20 dan 21 Ver 
dening Burgerdienstplicht tidak 

tau tjoema berlakoe oentoek 
“Orang atau gerombolan orang jang 

2 -bekerdja dalam peroesahaan itoe, 

.
 

imaks 

    

“3 pasal 20 dari Verordenlip 
Burgerdienstplicht mempoenjai hak 

i “itoe hendak atau tjoema ber 
: 5 Iapoe bagi gerombolan pegawai jg. 
| di toendjoekkan olehnja. 

Hal terseboet diatas berlakoe, ba 
Ek bagi peroesahaan, jang soedah 

| dinjatakan vitaal maoepoen bagi 
“ peroesahaan jang masih akan di 

| ajatakan vitaal dikemoedian hari. 
  

“KONTROLE ATAS ORANG JG. 
' BERKEWADJIBAN MILI 
“& TAIR PADA TENTERA 

M3 LAOET, 
. Berhoeboeng dgn. kabar tentang 
»kontrole orang jg. mesti masoek 

“ mobilisatie”, jang akan didjalan 
“kan sedikit - hari lagi, dikabarkan 

- 5 oleh Departement Marine, bahwa 
P3 “-boeat orang jang dienstplicht 
"1g .dan reserveplicht pada tentera 

laoet, soedha  tjoekoep kalau dia 
“selaloe ada membawa marine- 
zakboekjenja, 

  

BOEANGLAH SEGALA BA- 

—. RANG JANG TA' PERLOE. 
Karena atoeran-atoeran jang di 
bikin oleh direksi Luchtbescher- 

“ mingsdienst kring 1 oentoek pen- 
doedoek kota Betawi, jang me- 
ungenai hal menjingkirkan barang- 
“barang jang tidak begitoe perloe 
dan moedah menjala, timboellah 
pertanjaan, apakah barang-ba- 

rang seperti tikar, tirai, kere dsb. 
iuja toeroet masock djoega ke- 
5 dalam Mao mana termak- 

— Oentoek atoeran ini akan diada- 
“kan tindakan jang keras. 
.. Blokcommandant L.B.D. soedah 
diperintahkan memeriksa dengan 
segera barang-barang jang ta” 

—-perloe, tapi moedah meniaa, se 
| perti jang dimaksoedkan didalam 
“atoeran terseboet. Tiap-tiap orang 

. jang tidak memberikan bantoean- 

“ nja sama sekali atau tidak tjoe- 
'koep memberi bantocannja goena 
mengetjilkan bahaja kebakaran, 

“akan segera diberitahoekan ke- 

| pada poelisi, 
-. Setiap orang hendaknja lekas- 

| lekas membersihkan roemahnja, 
|. halamannja dan disamping semoea 

2N | bangoenan-bangoenannja. 
Dengar demikian toean djadi 

toeroet beroesaha boeat kepenti- 
. nga toean sendiri dan kepenti- 

. ngan toean sendiri dan kepenti- 

ngan bersama. 

  

Vendubedrijf ,,KRIJNEN" 

| Ini hari oentock melihat 
Besok Lelang 
JAVAWEG ?8 

(Didjoeroesan Foer bawa- 
Y weg) 

Barang? bagoes dan 
—..Gompleet. 

: Radio didalam keadaan 
baik, 

9, No 294, SELASA: 30 DECEMBER 1941. 

'MENEROESKAN - SERANGAN2- 

TIONGKOK MENTJEGAH. 

Pengiriman bantoean Djepang 

ke Malaka dan Pil pina. 

Chungking, 29 Dec, (Reu- 

ter): 

KWARTIER BESAR TIONG- 

KOK DI PEPERANGAN FRONT 

CANTON MENGOEMOEMKAN: 

SOENGGOEHPOEN HONGKONG 

SOEDAH DJATOEH PASOEKAN 

PASOEKAN. TIONGKOK DI 

KWANTUNG SELATAN AKAN 

NJA DI DAERAH HEHAST-RIVER 

DEKAT DAERAH KOWLOON, 

PERLOENJA SOEPAJA DJE- 

PANG TIDAK BISA MENGIRIM 

BANTOEAN KE MALAKA DAN 

PILIPINA. 

DENGAN BEGITOE ADALAH 

INI SATOE PERTOLONGAN BE 

SAR KEPADA INGGERIS DAN 

AMERIKA SERIKAT DALAM PE 

PERANGAN DI PACIFIC SELA- 

TAN. 

DJENDERAL POWNALLI. ' 

Londen, 27 Dec, (Reuter): 

Ministerie peperangan mengoe- 

moemkan, bahwa hari ini luitenant   generaal Sir Henry Royads Pow- 

djadi djenderal. 

AMBASSADEUR INGGERIS SE- 

LAMAT. 

Londen, 27 Dec, (Reuter): 

Diterima soerat kawat dari am- 

bassade Inggeris di Tokio, bahwa 

sir Robert Craigie dan stafnja da 

lam selamat. Mereka mengirim 

selamat kepada sanak saudara di 

Inggeris berhoeboeng dengan kerst 

ini, 5 

OPPERBEVELHEBBER AMERI- 

KA DI HONOLULU. 

Honolulu, 27 Dec. (Reuter) 

Schout bij nacht Nimitz, jaitoe 

opperbevelhebber USA jang baroe 

diangkat soedah datang oentioek 

menerima opperbevelhebber angka 

tan lacet Pacific di daerah Hawaii. 

Ia menggantikan admiraal- Hus- 

bande Kimmel, jang dipetjat dari 

komando sesoedah ada serangan 

di Pearl Habour ifoe, 

BAGAIMANA NASIB POELAU 

—. ABIANG? 

Weliington, 26 Dec. (Reu- 

ter): 

mendarat dipoelau Ab'ang dari ke 

noelauan Gilbert. Semendjak itoe 

tidak didengar lagi soeatoe kabar- 

poen dari poelau itoe. 

Dari Londen, Reuter mengawat- 

kan: Ministerie djadjahan mewar- 

takan, bahwa dalam tempo jang 

ach' r2, pasoekan2 Djepang mela- | 

koekan operasi2 dibagian oetara ! 

dari kepoelauan Gilbert, Dengan 

berhatsil sedjoemlah pendoedoek 

bangsa Erovah dikenoelauan itoe. 

telah menjingkir. Tetapi d'chawa 

tirkan, bahwa beberapa orang da | 

pat djoega ditawan moesoeh. 

NASIB MANILA 

Pesawat2 Djepang membombar- 

deer bagian kota didekat benteng 

Santiago”, jang telah toea dan jg. 

telah bertahoen tidak terpakai. Se 

hoeah kampoeng d'sebelah lainnja | 

dari kota, djoega dihombardeer. 
Lebih landjoet diberitakan: 

Tatkala pesawat2 Diepang hari 

ini, dengan mengabaikan permak- 

loeman Manila sebagai Kota ter- 

boeka, menjerang kota 'toe, mere 

ka memboenoeh orang banjak dan 

ta. Bom2 disebar diatas kota jang 

tak teri ndoeng itoe! 

21/, djam lamanja, kota Manila 

merasakan kekedjaman dari penje 

rang2 itoe. Tatkala pesawat2 moe 

soeh itoe menjebar barang2nja 

jang meledak, mereka tak men- 

djoempai perlawanan satoepoen. 

SERANGAN2 DJEPANG. 
Manila, 27 Dec. (Reuter): 

Tatkala moesoeh kini melakoe- 

kan serangan2 oedara, banjak ge 

doeng jang keroesakan besar. Se 

rangan2 itoe sehingga kini adalah 

serangan2 jang paling hebat, akan 
tetapi djoemah korban djiwa kira2 
tidak besar, ialah berhoeboeng de 
ngan keadaan jang njata, bahwa 
serangan2 itoe dilakoekan dalam 
waktoe makan siang, dan sebaha 
gian besar dari pendoedoek dae- 
rah jang ditimpa serangan2 itoe, 
lebih dahoeloe telah menjingkir. 
Seboeah geredja toea jang telah 
beroemoer 300 tahon dan dibikin   'Spedah boeat laki dil         oleh orang2 Spanjol, terkena bom, 
dan laloe terbakar. 

nall moelai tgl, 5 Dec. diangkat | 

  
i : 

'Opisil diwartakan, bahwa pada ! 

tanggal 23 Dec, serdadoe2 Djepang ' 

menerbitkan kebakaran2 dalam ko , 

    

1 : PEMANDANGAN 

Manila dibombardeer hebat 
Pertempoeran di teloek Lamon 

Sengit. 

Han mendaret di kepoelauin G Ibert. 

Wavell diserahi defensie Burma. 
Menoeroet apa jang dapat dite 

tapkan, tidak seboeah kapal disoe- 
ngaipoen jang terkena bom, meski 
poen tjerotjok2 dibombardeer de 
ngan hebatnja dan didjalan2 ter 
djadi loebang2 bekas bom2. Kam 
poeng2 diloear kota disebelah oeta 
ra, djoega merasai bombardement 
Penjerang2 terbang rendah, kare- 
na dioedara atau ditanah mereka 
tidak mendjoempai perlawanan 

soeatoepsen. 
2 kota dalam provincie Laguna, 

djoega d.bombardeer, mitsalnja 
Santa Acruz, Camba, Loabanos 
dan Calauan. 

MOESOEP. TEROES MENDAPAT 
BANTOEAN. 

Washington, 27 Dec. (Reu 

ter): 
Tentang operasi2, jang berdja- 

lan sampai tanggal 27 Dec. djam 
14,30 GMT, soeatoe makloemat da 
ri departement perang mengata- 

kan: Perkelahian2 dalam distrik 
Lingayen disebelah oetara dari Ma 
nila, mempoenjai matjam jang ti- 
dak tentoe, sedang perkelahian2 di 
sebelah tenggara disekitar teloek 
Lamon, mempoenjai matjam jang 

paling hebat. 
Moesoeh selaloe menerima ban 

toean2 dari sedjoemlah besar ka 
pal2 transport diteloek Lingayen 
dan didekat Antimonan, Diatas se 
loeroeh front, kegiatan moesoeh 
dioedara teroes hebat. 

Dari daerah2 lainnja tidak ada 

kabar. 

TEKANAN MOESOEH BERTAM.- 
BAH BESAR. 

Manila 28 Dec, (Reuter): 
Soeatoe makloemat tentara pada 

malam Senen, mewartakan: Teka 
nan moesoeh dari djoeroesan teng- 
gara, bertambah besar, dan pasoe- 
kan2 kita melakoekan perlawanan 
dengan beraninja, Dioetara kegia 
tan moesoeh sedikit sekali. Kema- 
rin meriam penangkis oedara kita 
sekoerang2nja telah menembak dja 
toeh 3 bocah pesawat bomber moe 
soeh. 

Didekat Davao pada malam 
Kerst, pesawat2 bomber kita me 
ngetahoei kapal2 transport moe 

soeh dan mereka berhatsil meneng 

gelamkan seboeah kapal moesoeh. 

MANILA TEROES DISERANG. 
Manila,28 Dec. (Reuter): 
Pada hari Minggoe, Manila, ko 

ta jang tak terlindoeng lagi lebih 

dari 2 djam lamanja mengalami se 

rangan oedara jang bertoeroet2. 

| dan dengan hebat dilakoekan oleh 

' pesawat2 Djepang. . Pesawat2 Dje 

| pang itoe- melemparkan pelbagai 
berpoeloeh2 boeah bom, jang dja 

| toeh dekat sekali dengan poesat ko 

ta disebelah hilir, Djoega banjak 

' bom jang djatoeh disoengai Pasig, 

tatkala pesawat2 Djepang tidak 
| berhatsil akan mengenai kapa2 jg 

terdapat disoengai itoe. Djam 
11.24 tanda bahaja  didengoeng- 
kan dan djam 13.28 tanda selamat 

diboenjikan. 
Lebih landjoet bom2 djatoeh me 

| ngenai benteng toea ,,Santigo”, ge 

doeng departement van financien 
h Deletran College, dan gedoeng soe 

' rat kabar, Sekalian gedoeng itoe 
' terbakar, Djoeroe2 terbang Dje- 

' pang karena tidak mendjoempa' 
! perlawanan, sama terbang rendah 
dan membombardeer dengan sema.- 
oe2nja sendiri. 4 kali mereka menje 

rang bahagian kota jang tidak ber 

tembok, dan sesoedah itoe mereka 

menaroehkan perhatian mereka 

kepada daerah pelaboehan. Sekoe- 

| rang2nja mereka terbang dalam 5 

ikatan dan tiap2 ikatan terdiri atas 
9 boeah pesawat. Setelah itoe me 

reka boebar dari ikatannja, dan 

terbang bertiga dalam satoe garis 
jang loeroes, seraja melemparkan 

bom. 

DISEKITAR DAMORTIS. 
“Washington, 28 Dec, (Reu- 

ter): « 

Makloemat pada malam Senen: 
sPerkelahian2 diseloeroeh front 

di Luzon, terbatas dengan operasi 
jang agak tidak penting. Dengan 
berdjoemlah2 besar, perkoeatan2 
Djepang mendarat disekitar Damor 
tis diteloek Lingayen. Djepang te- 
roes bergiat dioedara, 

Dari-daerah2 lainnja tidak diteri 
ma warta satoepoen, 

Ang
 

ke h
a
 

MANILA TIDAK DIGELAPKAN 
LAGI. 

Manila, 28 Dec. (Reuter): 
Penggelapan kota, jang 2 ming 

igoe lamanja, pada malam Senen, 
dihentikan, ialah tatkala peratoe-   ran2 penggelapan iboe kota  ditja 

'bardement diatas lapangan 

boet. Besluit itoe “dikeloearkan 
oleh kwartier besar dari staf djen 
deral USA dan kelak oleh pembe- 
Sar2 pereman. 

IPOH DISERANG DARI OEDARA 
Singapore, 28 Dec, (Reu- 

ter): 5 
»Iboe kota ,,timah” dari Malaka, 

Ipoh, hampir bertoeroet2 diserang 
oleh pesawat2 Djepang. 4 hari jg. 
terachir ini soedah terdjadi 18 ka 
li serangan oedara, 

MENOEDJOE IPOH. 
Singapore, 28 Dec, (Reu- 

ter): 

Soengai Sipoet, 25 mil disebe- 
lah oetara dari Ipoh, dan pada tg. 
26 Dec, mendjadi tempat perkelahi 
an2 antara barisan2 patroli, baroe 
sadja ini mendjadi tempat perkela 
hian2 lebih landjoet. Sekali ini per 

tempoeran dengan ,,pasoekan2 moe 
soeh”, mempoenjai matjam jang le 
bih penting dari pada meloeloe per 
tempoeran antara barisan2 patroe 
Hi. Telah beberapa lama ini dike- 
tahoei, bahwa perkocatan2 moe 
soeh jang didatangkan, dikirimkan 
kefront Ipoh. Kini perkoecatan2 
mosesoeh itoe telah mendoedoeki 
stelling2 dan boleh djadi perdjoa- 
ngan di Malaka barat lacet, jang 
hampir seminggoe ini sepi sadja, 
akan ramai lagi. 

Pasoekan2 kita tidak memboe- 
ang tempo, tempo jang diber:kan 
oleh waktoe penting oentsek me 
ngaso ini. Selain mengaso dan me 
ngatoer diri lagi, mereka telah ber 
pajah mengambil tindakan2 oen- 
toek mengetahoei factiek2 moe- 
soeh, jang sebagai diakoei, datang 
dengan tiba2. 

FRONT DI PERAK. 
Singapore, 28 Dec. (Reu- 

ter): 
Makloemat hari Minggoe: Di 

front Perak pasoekan2 kita ber- 
tempoer dengar moesoeh, Diseki 
tar Blanja dalam daerah Chemor, 
barisan2 partoli berg'at. Dengan 
menanggoeng keroegian beraf, se 

rangan moesoeh dielakkan. Meri- 
am2 kita menembaki garis perhoe 
boengan moesoeh, dan merintangi 
daja oepaja moesoeh akan menje 
berangi soengai Perak, 

Kemarin beberapa orang ser- 
doe2 Djepang, jang berpakaian se 
bagai orang2 Melajoe, ditawan. 
Kan dengan berhatsil sekali, 

wat2 kita melakoekan bom- 
ter 

bang Soengai Patani. Sekoerang 
koerangnja 10 boeah pesawat dita 
nah dibnasakan sama sekali, se- 
dang djoemlah lainnja diroesak- 
kan, Beberapa gedoeng hantjoer, 
dan ditimboelkan banjak kebaka- 
ran. Terdengar ledakan jang se- 
roe,. Kebakaran jang terbit sesoe 
dah itoe pada djarak jang 75 km 
djaoehnja, nampak oleh anak2 hose 
ah pesawat2 kita jang terbang 
kembali. 

Segala pesawat kita kembali de 
ngan selamat. 

DJEPANG MENJERANG KUALA 
LUMPUR. 

Singapore, 27 Dec. (Reu- 

ter): 
Tatkala pada tanggal 26 Dec. 

pesawat2 Djepang menjerang Kua 
la Lumpur, beberapa kantor goe- 
bernemen mendapat keroesakan 
dan beberapa orang personeel kan 
tor2 itoe mendjadi korban, Seboe- 
ah mesdjid terkena bom dan 3 
orang jang maoce sembahjang, men 
dapat kematian. Keroesakannja 

adalah penting. 

DJENDERAL WAVELL. 
Diserahi defensi Birma. 

Londen, 27 Dec. (Reuter): 
Dengan 'opisil dipermakloemkan, 
bahwa djenderal Wavell menang- 
goeng djawab atas defensi Birma. 
Chef staf djenderal dari India, Iu! 
tenant-generaal T.J. Hutton, diang 
kat mendjadi bevelhebber di Bir- 
ma. 

SIKORSKI — WAVELL. 
Cairo, 27 Dec, (Reuter): 
Didengar warta jang boleh diper 

tjaja, bahwa tidak lama lagi djen 
deral S'korski akan mengoendjoe- 
ngi India oentoek mengadakan 
pembitjaraan dengan djenderal Wa 
vell. 

£ 
DJENDERAL CHIANG KAI 

SHEK. 
Chungking, 27 Dee, (Reu- 

terj 
Dioemoemkan, bahwa Djenderal 

Chiang Kai Shek mendjawab dja 
batan sebagai wakil oeroesan loear 
negeri, 

NIEUW ZEELAND — BOEL- 
GARIA. : 

Wellington,29 Dec, (Reu- 
ter): 

Nieuw Zeeland mengoemoemkan 
perang kepada Boelgar'a. Pengoe. 
moeman itoe berlakoa moelai tang   gal 23 Dee. jl. 
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WAKIL-WAKIL 5 NEGERI 
SEKOETOE. 

Dimoeka B. B. C. 
Londen, 29 Dec. (Reuter): 
Van Kleffens, Wellington Koo, 

dan Winant dari Londen, Litwi- 

noff dari Washington dan boleh 

djadi Oliver Lyttleton dari Cairo, 

disamboeng dengan amanat-ama- 
nat persahabatan dari 5 negeri 
itoe, nanti pada tg. 31 Dec, akan 
bitjara dimoeka B.B.C, 

MAOE MELEPAS PASOEKAN 

LENINGRAD, 
Moskou, 27 Dec. (Reuter): 

Ma'loemat Sovjet tengah malam 
menjeboet bahwa masih banjak 
kota-kota pada front Moskou jang 
dirampas kembali serta kota-kota 
sebelah selatan iboe kota itoe. 
Ma'loemat Djerman mengatakan 

bahwa ,,peperangan bersifat mem 

bela masih teroes dilakoekan di 

medan timoer”. 
Kemenangan Roeslan di Vol- 

khov itoe dipakai dengan baik ser 

ta tjepat, Pasoekan-pasoekan Me- 

retskov teroes menerdjang ke Ba- 

rat oentoek melepas pasoekan-pa- 
soekan jang terpaksa membela 

Leningrad, 
EDEN DAN STALIN, 
Berbitjara berteroes terang. 

Londen, 29 Dec. (Reuter): 

Eden  soedah kembali ke Lon- 
den, ia berkata: ,,Kita poenja pem 
bitjaraan di Moskou lengkap, ber- 
teroes terang dan penting.” 

TENTARA MERAH MENGAMBIL 
KEMBALI BYELEV. 

Moskou, 27 Dec. (Reuter) 
Dalam makloemat dari kemarin 

malam, diseboetkan, bahwa tenta 
ra merah mendoedoeki kota2, Dian 

tara kota2 jtoe terdapat djoega ko 

ta kereta api, Byelev jang terietak 
88 km, disebelah oetara dari Orel. 
Byelev terletak djoega disebelah 

zarat darj Plavsk, jang baroe2 ini 

telah dirampas kembali oleh fihak 

Roesia. 
FIHAK ROESIA TEROES MA- 

DJOE. 
Moskou, 27 Dec. (Reuter): 
Makloemat tengah malam: Pada 

tg. 27 Dec, perdjoangan diseloe- 

roeh medan perang, berdjalan te- 
roes. Jang paling hebat terdjadi 

di front2 Kalinin, barat dan barat 

daja, Pasoekan2 teroes mendapat 
kemadjoecan dan fendoedoeki se- 
djoemlah poesat jang ada pendoe 

doeknja. 

KEKALAHAN DJERMAN DI- 

OEDARA. 
Moskou, 28 Dec. (Reuter): 
Samboengan makloemat tengah 

malam dari tanggal 29 Dec.: Da 
lam sedjoemlah sektor, pasoekan2 
kita meneroeskan gerak madjoe-- 
nja, dan mendoedoeki sedjoemlah 
tempat. Pada tanggal 27 Dec. 8 
boeah pesawat Djerman dibinasa 
kan dan kita kehilangan 3 boeah. 

Disekitar Moskou, 4 bocah pesa 
wat Pn ditembak djatoeh. 

  

IPOH DITINGGALKAN. 
SEBAGAIMANA DIDOEGA, PA 

SOEKAN-PASOEKAN KITA KE- 
MARIN MENINGGALKAN IPOH, 
KARENA TERANTJAM OLEH 
GERAK2 MOESOEH SEPERTI 
KAKA' TOEA DARI . OETARA 
DAN BARAT-DAJA. PASOEKAN 
PASOEKAN KITA LALOE ME- 
NARIK DIRI DAN MENDOEDOE 
KI STELLING-STELLING DI 
SEBELAH BARATDAJA POE- 
SAT INDOESTRI TIMAH ITOE. 
DENGAN TANDA DIBERI TA- 

HOEKAN BAHWA PENARIKAN 
MOENDOER ITOE TIDAKLAH 
BERARTI SATOE KEKALAHAN 
STRATEGIE JANG PENTING A- 
TAU POEN BERARTI BAHWA 
DJEPANG BISA 'MENEMBOES 
GARIS KITA. 

KITA SEBELOEMNJA SOE- 
DAH BERKEHENDAK MENARIK 
DIRI DARI IPOH, IALAH OEN- 
TOEK MENEMPATI DAERAH2 
JANG LEBIH BAIK OENTOK ME 
NGADAKAN PEMBELAAN, BER 
H@EBOENG DENGAN KOE- 
RANGNJA SJARAT2 KITA, JANG 
MENGENAI DJOEMLAH SERDA 
DOE,MAOEPOEN  ALAT2 PE- 
RANG. : 

KABARNJA TIMAH JANG TI- 
DAK DAPAT DIBAWA LALOE 
DIROESAKKAN SAMA SEKALI. 

IPOH ADALAH KOTA JANG 
NO. 4 DARI MALAKA, JAITOE 

DIAN PENANG DAN KOBALA 
LOEMPOER. PENDOEDOEBKNJA 
KIRA2 40.000 ORANG DAN ADA 
LAH POESAT INDOESTRI TI. 
MAH. KOTA ITOE POENJA SE. 
RENE TANDA BAHAJA OEDA- 
RA DAN ADALAH SATOE2 NJA 
DARI BEBERAPA KOTA DI MA- 
LAKA JANG POENJA HOTEL2 
DENGAN  AIRCONDITIONING 
DAN GEDOENG2 BIOSCOOP.   

. Aan ia 
KRART  k BA Seai SL aE I ia mao Dia 

Tenganan mapan 

ME Ea HL Aa bisaa PA bad Lines 
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AMERIKA. 
KONPERENSI SEKOETOE. 
Washington, 29 Dec. (Reu 

ter): 
Wakil2 dari 21 repoeblik Ameri 

ka dioendang pada tanggal 27 De 
cember di Witte Huis oentoek me 
ner.ma keterangan2 tentang kom- 
perensi Amerika dan Inggeris jang 

kini sedang berdjalan, 
Kemoedian pada hari itoe Roose 

velt akan menerima koendjoengan 
wakil2 Australia, Nieuw Zeeland, 
Tiongkok, Indonesia boeat menga 
dakan konperensi bersama. 

CEURCHILL DI OTTAWA. 
Ottawa, 29 Dec. (Reuter): 
Ditentoekan, bahwa tanggal 30 

Dec. Churchill akan berbitjara di 
depan dewan senaat bersama lager 
huis nanti pada tanggal 30 Dec 

djam 15.00. 
Dikabarkan lebih landjoet, bah 

wa Churchill soedah datang di Ot 

tawa, 

ROOSEVELT K LOUDON. 
Washi ngton,29 Dec. 

(Reuter): 
Pada tanggal 29 Dec. Roosevelt 

meneroeskan pemb.tjaraan tentang 
perang, ia berkonperensi dengan 

gezant Belanda Loudon dan makan 

bersama admiraal Ernest King, 

ACTIVA HONGKONG BEKOH. 
Washington, 29 Dec. (Reu 

ter): 

Roosevelt mengeloearkan besluit 

boeat membekoekan activa Hong 
kong di USA. Segala transactie 

perdagangan dan keocangan jang 

mengenai" kepentingan Hongkong 
ditaroeh dalam- pengawasan peme 

r.ntah. 
Besluit itoe dengan -sendirinja 

membekoekan activa ditiap2, dae- " 

rah jang oleh militer, maritieme 

atau lain2 angkatan perang As 

d.doedoeki atau ditakloekkan. 
  

  

  

ALARM DI BANDOENG, 

Senen pagi kira2 poekue: 4, se 

boeah mesin terbang tocroen 106 

roes2 arah ke bandoeng. norpanjak 

mesin terbang itoe gacang tes valig 

tinggi2. Dengan segera tanua al 

aria diboenjikan. Matjam mesin 

terbang itoe sama sekali tidak di 

kenal, dan tidak moecugsin meli 

nat tanda2 mesin terLang koe, 

oleh sinar matahari, Karena itoe 

orang tidak maoe mengamoii risi 

co dan segera meriam ocedara mele 

toes, Kemoedian tembakan segera 

poela diberhentikan, Waxi0e ie8In 
cerbang itoe inemberj socatoe tan 

da jang soeaah wudjandjikan, Lada 

nja dia sahabat. Mesin sesvang il08 

jaioe mendarat dengan seainat. ' 

PEDJABATAN PEPERANGAN 

DI MEDAN BAGOES. 
Menoeroet ssk. di Mcuan, maka 

mereka dari kalangan andonesia 

dan Tionghoa, pemvantot rxaang 

Merah, liiBO, aan LD. mendja 

jankan pekerdjaannja bantocan de 

ngan bagoes sekain, kerisa 1apa 

ngan terbang Meuan paua tang 
syal 28 December jang laioe itoe 

di tembaki oleh moesoeh, .separ 
djang Aneta. 

Keirjoeali itoe poen perempoean 

di Deli menoendjoekkan sikap jang 
paik dalam memberikan pertolo 

agan goena pengobatan. 

  

KESETIAAN DIKALANGAN 
MANGKOENEGARAN, 

Aneta mengabarkan dari Solo, 
bahwa segala pegawai sipil di 
Mangkoenegaran menjerahkan ke 
sanggoepannja goena djabatan pe- 
rang ketjoealj mereka jang tergo 
long kepada noodformatie, Besloe 
ititoe menjatakan kesetjaan Mang 
koenegoro. Segala orang laki2 jang 
tegap koeat kini soedah diserah 
kan goena keperloean seri Ratoe 
dan tanah air, sedang perkoempoe 
lan pemoeda, misalnja organisatie 
kepandoean ,,Brido Moedo”, dipan 
dang sebagai sekolah permoelaan 
goena peladjaran oentoek masoek 
kedalam legioen dikemoedian hari. 

  

KOERBAN PENJERANGAN 
MEDAN: : : 

Menoeroet keterangan jang le- 
bih landjoet, orang jang mendjadi 
koerban penjerangan dengan bom 
dilapangan terbang Medan banjak- 
aja talah: jag mati 36 orang, di- 

antaranja 5 orang militair, 1 poli 
si agen dan 30 orang preman, 
Yrang jang loeka berat banjaknja 
14 orag dha jang loeka enteng 42 
orang.   

nk ban bkan SP   
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RIALTO BIOSCOOP 
PASAR SENEN BATAVIA-C 

    

INI MALEM DAN MALEM BERIKOETNJA 

Iosjaflah bahwa kita disini poen berada dalem 
keadaan perang, maka nontonlah ini film : 

PERANG DOENIA::2 
Sekarang dapetlah kita kesempetan boeat melihat 
"bagimana bekerdjanja sendjata2 resia dan modern 
jang masing2 negri dalem zaman ini soedah ber- 

lombah membikin. 

Api peperangan berkobar tinggi diberbagi-bagi 
medan paperangan, sSoearah meriam can bom jg. 
gemoeroeh dan ngerr kedengarannja  menggeter- 

ken boemi, agak doenia hendak kiamat. 

"Anak-anak segala oemoer boleh nonton. 

      

Princenisan 
PF BATAVIA. Prinsen-Par 

PRINS TABATER: 

Ini malem dan berikoetnja dipertoendjoekan. 
film Tiongkok bitjara Tjerg Im 

pakai teks Melajoe 

Yeh Kung Pao Heh 
»CHINESE THIEF OF BAGDAAD” 

ANAK-ANAK BOLE NONTON. 

OPENLUCHT BIASGAGP 
THEATER Ka 2. 

Ini malem dan berikoetnja Boa 
Columbia. Film 

'»LONE STAR PIONEERS« 
Anak anak bole nonton. 

    

  

  

  

  

   
Ini malem dan Besok malem pengabisan 

Anak2 dibawah oemoer 17 th, tida boleh nonton." 

Djam 6 sore. Da, 8 malem.: 

film ,HONG SIN TJ10E”. 

Djoemahat 1-2 Januari '42 djam 4 sore: 

MANGGA BESAR BATAVIA 

dilangsoengkan pertoendjoekan: 

DJAM 6 SORE DJAM 8 MALEM 

sAAMBOEKANGAs 

- Boeat samboet Gatengnja Tahon 1942, moelain “ 
Hari Kemisi Januari 1942 disoegoehken padapenon " 
ton satoe Film Tiongkok Speciaal bitjara Canton. » 

HONG SIN TIOE 6 
Pada hari Kemis 1 dan Djoemahat 2 Aa si "42 3 
diadaken Extra-Voorsteliing pagi djam 10 dari $ 

Harga tempat seperti malem. 2 
Anak-anak boleh nonton # 

SER Aa KE RA ME BA AA EN aa Da Sa ENI Sah 3 

EXTRA MATINHE: Hari Rebo 31 Dec. 41 Kemis- 

“sSALEXANDDR'S RAGT:ME BAND” & 
Dengen Tyrone Power— Alice Faye—Don Ameche.Fs 

Anak-anak boleh nonton. 

Kemis Djoemahat 1-2 Jan. djam 130 siang Fum 
i Tiongkok jang terpilih: 

/LADI PRECICUS STREAM" 
Anak-anak boleh nonton, 

Harga tempat matinee: f 0.15 dan f 015 
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ATTENTIE: 
. Cinema Orion — Oueen Theater — Gloria Bioscope 

Moeia1 ini malem 
Beecat menjenangken pada penonton kita robah 

Djam pertoendjoekan: 
Ka 1 Djam 6:00 —000— Ka 2 Djam 8.00 

CINEMA ORION Sixa BATAVIA 
29 — 30 Dec. '41. 

»DARK VICRORY,, 
dengen BKITE DAVIS Anak-anak boleh nonton. 

SPECIAAL- MATINEE: 
Rebo 31 Dec. Djam 10 pagi & 4 sore. 
Kemis 1 Jan. Djam 1.30 & 4 sore. 

,HOLY TERROR'" 
dengen JENH WITHERS Anak2 boleh nonton. 

MATINkKE: Saptoe 3 Jan, Djam 4 sore. 
Minggoe 4 Jan. Djam 10.0V pagi & 4 sore. 

-. SINGING MARINE' 

  

  

  

  

dengea Dick POWELL — Daris WESTON 

(ANAK2 BOLEH NONTON) 

OUEEN THEATER ?A1w0rAn 
  

30 — 31 Dec '4l. 
Matos film serie jang soeda dapet succes. 

"WHITE EAGLE" Ka 1. 
dengen  BUCK JONES  Anak2 bole nonton. 

SPECIAAL MATINEKH : 

Rebo 31 Dec. Djam 10 pagi & 4 sore. 
Kemis 1 Jan. Djam 10 pagi & 4 sore. 

pke Tea ENG AGAIN" 
“dengen Bobby BE - (Anak2 bole nonton), 
MA 2 IN EH KE: £S itna 3 Jan, Minggoe 4 Jan. 

“Djam 4 sore. 
ka (Satoe film actie jang paling besar. 
0 SOKLAHOMA Kibs 
 dengen James CAGNEY | Anak2 boleh nonton. 

   
     

  

KN PE Ia Naga 

PEMAND ANGAN 
um ap 
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PADJAK ANDJING. 
Pembajaran Padjak andjing ter- | 

1 mijn kedoea tahoen 1941/1942 (boe 
at JANUARI sampai JUNI 1942) 

haroes dilakoekan pada sebeloem 
1 Februari 1942 dikantor Gemeen- 
teontvanger, Kebon Sirih 22. 

Waktoe pembajaran dimoelai 
djam 7.30 pagi sampai 12.30 siang 
(hari Saptoe sampai 10.30 pagi). 

Pembajaran sesoedahnja JANU. 
ARI ditambah dengan 254 dan 
djika penning termijn kesatoe ti- 
dak dikembalikan ditambah lagi 
dengan f 0.25. 
SEE NUN BN MAMA 

Beng Bean angan 

Fasanglah Advertentie Toean, 

di sk. ,,Pemandangan” 

Tentoe memoeaskan bagitoean. 

FN 
NAN 

Lampoe, batterij 
dan peer Evereas 
dy itoe adalah 
soember tjahaja 
jang boleh diper, 
- ja soenggoeh. 

osantidak akan 

  

  

   

    

     
    

   

      

    

  

noeroet satoe recept 
resia jang toea seka 
daon-daon obat piliha 
membersihken dan njemper- 
koeatken darah, beriken ka-Biy 

penjakit-penjakit seperti pe: 
njakit boeah-pinggang (nier), 

   
atawa 4 kali sa 
hari, membikintp 

Sari dedaonan: 
MN SA AD tata 

!|- goengtidakan-: 
IN Cai B3 

  

    
    
Ba maa Verwey & Dunlop N. V, 

  

PATJA R 
HILANG. 

1 Tjintjin mas pake batoe hitam. 
Disekkitarnja Capitol. Dikemba- 

likan di Laan Trivilli 77 a, dengan 
dapat persenan f 25.— 

INDEKOST 
Bisa diterima 3 anak sekolah 

atau orang bekerdja di kantoor2. 
Letaknja di Centrum kota: TA- 
NAH. TINGGI II No. 21 BATA-   
VIA-C. 

  

  
  

BATJALAH.   
SABEN HARI: DAGBLAD 

  

  

DAN TIAP- 

Dosa - doeanja di 

Mr. 
Bahasa Djaw 
Tiap-tiap hari Rebo 

Dagblad 

Weekblad ,, M   
PENERBIT: 

WEEKBLAD BERGAMBAR 

» MERAPI" 

SOENARJO 

BAHASA INDONESIA. 
Mera 

HARGA LENGGANAN 

»SEDYA-TAMA" Sadja f 1,25 

Kombinasi ,,Sedya - Tama” - ,Merapi” 

f 1,50 

N. V. ELECTR. DRUKKERIJ EN UITGEVERS Mu 
»MARDI- MOELJO" 

DJOKJAKARTA Gondomanan 1 TELF. No. 604 

TIAP HARI SAPTOE: 

bawah pimpinan Hoofredasteur 

a kromo hoeroef latin 
dan Septoe dengan lampiran extra 

BOELANAN 

ERAPI" Sadja o,20 

  
  

ana aan NN EN EK AK BLUS NEK 

  

Ini malam 

penghabi- 

san 
Fuses Bawah Besar — Batovic-Centrum. 

SABAN MALEM 2 PERTOENDJOEKAN. | 
Moelai main djam 6 30 dan 845. P 

Dark Streets of Cairo" 
Soeatoe tjerita mystery-drama jang romantisch 

Serem 

Menakoeti 

dari kota Egypte jang modern! 

ma 

Boeat 18 tahoen keatas. 
  

Moelai besok malem : 
Satoe film jang sangat Loetjoe dan Goemirah. 

The Wizard oi OZ" 
(Toekang Soengisp dari O.Z) 

“dengan Judy GARLAND— Frank MORGAN d.l.I.nja 
Penoeh dengan njanjian, dansa. Djoega filmnja 

bewarna jang 

  

sangat indah. 
Anak.anak boleh nonton. 

    

  

  

A KAN 
Jang tjepat, rapih dan teratoer 

Hanja di HANDELS- DRUKKERIJ 
E M A N D A N G A N Senen 107 tel Ta 

“— BATAVIA - 

1 

d   

  

PEMBER AN TAHOE 
Moelai ini hari kita djoewal lagi 

RADIO WERELDONVANGST: 
Dengan tjoekoep persediahan dari merk: 

ERRES, PHILIPS, MULLARDS, 
HIS MASIFR'8 VOICE. 

(Demonstratie tida diwadjibkan beli). 

PIN HO Molenvliet Oost 77 Telf 1674 Bt. 

Filiaal Bekassiwdg 2 Telf. 673 Mr.-C. 

  

  

  

  
CURSUS- MALEM BAHASA BELANDA. 

.SPECIAAL" 
1 TAON TAMAT (Dengan Verklaring). 

»$Speciaal” boeat orang dewasa diadakan Cursus-Malem 
dalem bahasa Belanda, jang amat penting boeat kita 
poenja kemadjoean di djaman sekarang. 

Tarief a f 2.— per boelan. 
Tarief b f 2.50 per boelan, Penerimaan moeridaja 

saben waktoe. 
Djam bitjara poekoel 6-4“ pagi dan sore 

Carsus SPECIAAL 
Patiweg No. 2 (MENTENG) 

(Bilangan Koedoesweg, Telokbetongweg) 
  

  

  

Mendjadi lebi 

GEMOEK - MOEDA-KOEAT 
sebab makan 

LOCKSONS 
DIGESTIVE TABLET 

“ (LU TIN TJIN) Tjap Prauw. 
Ini sat midlsklbe boeat tambah napsoe makan dan perkoeat- 

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

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

djoer bosat batoek lama, batoek kloear darah, tering, sakit pe 
paroe, banjak riak d...l. Obatnja ada dari akar-akar dan daon 
daon jang tjoema bisa toemboeh di Goenoeng Oentjioe Tiongkok 
Gan sedari ratoesan taon orang disana pake boeat semboehken 
penjakit batoek dengen berhasil. Obatnja moesti dimasak de 
ngen aer seblomnja bisa digoenaken. Hargannja 1 pak f 1.25, 

Kaloe kirim postwissel doeloe obat dkirim franceo diroemak, 
Awas barang palsoe perhatikenlah handelamerk Tjap PRAUW. 

Bisa dapet pada semosa toke obat Tionghoa atawa pesex 
sendiri pada. 

IMPORTEUR: MEDICIJN IMPORT SAM TAK 00. 
TOKO TIGA No. 64, BATAVIA. 

  

  
  

Ep Tab TA Farkrooenii Thabib ZA. Fachroedin 
14 SAWAH BESAR, BATAVIA C. 

83 LUITENANTSWEG — MEDAN — TELEFOON 1888. 

Specialist Aambeien Lemahsjahwat Diabeties Rheumatiek. 
Aambeien di dalam 10 hari bisa semboeh betoel dan keloear 

akar2nja en tidak merasa soesah atau bahaja apa2. Zonder po- 
tong en soentiek. 

Apa artinja lemahsjahwat itoe? dan apa bahajanja bagi Ma- 
noesia dalam hidoep en kasehatannja, baik kita terangkan di- 
bawah. 

Lemahsjahwat (Sexual Deabelity) of silan Mani (Spermator- 
rohoa) Prostatorrhoea (Silan Mazi) of Premature Ejaculation. 
(Soera-at Inzal-, Tanda2nja (Alamat2nja) en kenapa djadi se- 
bab2nja penganggoeannja itoe, ija: 

A. Kaloe orang soedah kena penjakit kotor Syphlis atau Gon- 
nohorrea, sakit kintjing nanah, atau batoe of passir di kin- 
tjing, bocah pinggang kena sakit, djadi penjakit2 itoe meng 

longgarkan tahanannja mani en mengkatjaukan perkakas2 
nja bagian mani. 

Constipition (Peroet gemboeng) atau actue Castricis (Ma- 
kanan tidak hantjoer), atap oelar dioesoes en di peroet 
of Aambeien, karena itoe 
Tarok koeat pikiran dalam batja atau dalam kerdja, ba- 
njak Djimaak atau Ighlam, of Keloearkan mani dengan 
tangan (Onanism). 
Alamat2nja: 

Waktoe bersetoeboeh tidak sempoerna lekas keloear dan en- 
tjer, en lama koerang nafsoe, tida poeas. 

Sesoedahnja atau sebeloemnja kintjing kelocar mani, en kiri- 
tjing panas en bewarna poeti ada eiwit, poeti, en rasa2 maoe 
kintjing. 

Kaloe pikirannja melajang en liat jang ketjantikan atau de- 
kat, doedoek sama kaoem lawannja soeka keloear MAZI, en 
djadi lemah. Badan berat en lemas dan tjape, tidoer poen koe- 
rang malas kerdja poetjat moeka koerang darah, kaki tangan 
rasa dingin pinggang sakit rasa soemoet2tan di pinggang atau 
belakang en dikaki, poesing kepala atau sering sakit kepala, 
tidak nafsoe makan peroet gemboeng, en goda mimpi, dan ti- 

dak bisa dapat toeroenan, en roesak oetak en bisa gampang 
kena kalau waktoenja ada penjakit menoelar. 

Maka dengan moedjarabnja obat2 jang setjara modern dari 
Hindoe, di obatin dengan garantie sampe baik betoel, en lain2 

penjakit2 seperti Rheumatiek sakit toelang, sakit pinggang bi- 
ri2 Verlaming mati badan sebelah, kintjing manis, kintjing na- 
nah syphlis sesak napas, batoek basah of kering TBC, Daging 
toemboeh di idoeng (Ambeien di Idoeng) Fitsula loebang ketjil 

di idoeng atau di doeboer, Penjakit2 mata, koeping, gigi, hoeloe- 

hati bisoel di peroet oesoes toeroen disentry (Medjan), sakit 
pikiran, exema gatal. 

Penjakit di kaoem iboe: Sakit kepoetian (witte bloed) en 
boelanan tidak accor atau soesah, dan lain2. 

Semoeanja penjakit di obatin dengan perdjandjian sampe ba- 
ik betoel zonder operatie, 

Harga2 obat direken pantas, 

Djam bitjara 8-11 vm, 4-6 nm, 

Boekti jang njata 
Ambeien: Tio Tock Seng (Tb. Tinggi, Deli), TM Moch- 

tar (Md. Deli), Mr. J.M, Swart (Takengan, 
Atjeh), Croenendijk (Gep. Hoofd Com. Padang) 

Rhemathiek: Mevr. Ch, de Waal (Batavia). 
Sakit dada dan batoek, Ismail Djalil Senen (Batavia).. 
Asthma: Goesti Bagoes Oku Pete un 
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- | Radjaradja I 
, I-persahabat 

ng) jMoantan, tanah 

Melak dan sekitaran 
elat itoe makin ramai, karena 

orang Arabpoen datang berda- 
g. Doenia Arab mendjadi per- 

n antara Timoer dan Ba- 

  

haradja Djawaka dikabarkan oleh 
penoelis-penoelis Arab, bahkan ' 
orang Arab soedah mengerti ne- 
at mana jang diseboet, kalau 
atakan negeri Maharadja. ne 

ja, sebagai dalam hikajat Sinbad. 
— Djawa Tengah pada soeatoe 

diperintah oleh radja-radja 
4 eloearga-keloearga lain, 

| jang menjeboet keradjaannja Ma- 

  

  

   

2 1 taram, akan tetapi poesat kera- 
djaan itoe achirnja terpaksa dipin 
dahkan ke Djawa Timoer karena 
desakan Djawaka (Sambodjaja). 

Djan anyar makin koeat dan 

“baranekali 2 Mendata Padan 
Sambodjaja sangat hebat, meski- 
poen dasarnja bergontjang 'bebe- 
rapa lamanja. . Iboe negeri kera- 
djaan di Djawa Timoer itoe di- 

jang « moesnahkan oleh tentaranja. Ra- 
Djawa 'Timoer sendiri mati 

dalam perang 'itoe dan poetera 
mahkota Airlangga terpaksa. me- 

“larikan diri (1007), . 
— Akan tetapi tidak lama Kasaa 
dian Sambodjaja sendiri dilanggar 

. hebat, oleh Radjendr: tjoladewa I, 
radja di India Selatan, 

Perhoeboengan Sambodjaja de- 
ngan keradjaan Tjola semasa Ra- 
djaradja 1 baik sekali, malah Tjoe. 
damaniwarman, radja Sjalendra, 

| mendirikan wihara (biasa) di Ne- 

gapatam. Akan tetapi pengganti 
. mengindahkan 

gan Sambodjaja | 
ia mengalahkan 

  

     

     

    
    
    

    

    
    
    

  

   
       

    
    
   

  

   itoe dan .se 

in ' | antara lain-lain Sailon, Orissa dan | kitan dari Batavia ke lain tem- 
 Benggala, ia datang menjerang 

| Kataha, Sriwidjaja, Panai, Mela- 
joe (Djambi), tanah genting Kra 
dan bandar-bandar di Semenan- 

  

pat ditawannja. 
— Dengan bahasa jang Hae di 

' tjeritakannja kemenangan-keme- 
nangannja itoe dalam makloemat 
(jang sekarang terkenal dengan 

| nama toelisan Tanjore. 
| Airlangga sempat mena'loekkan 5 
Djawa Timoer kembali. 

Meskipoen #Sambodjaja dapat 
| poekoelan-poekoelan jang demi- 
kian hebatnja, akan tetapi ia ba- 
ngoen lagi dan masih doea abad 

“lamanja setelah itoe ia sanggoep 

mempertahankan koeasanja atas   
aa dikamajoota 

isterinja Ba 
Da pe di    

Selat Melaka, 

ka jang meroesak ke- 

pertjajaan dan meroegikan organi 

satie, dan — 

Markaban, Matari, 
Djikin Poerboredjo, 

. LA Pelitupessi, TN, 

Koemoewal, 
moewal, Joejial Soe- 

tr Jjiftno, Sarkawi dan Sla 
met Soebari (berkedoe- 

langgar discipline partai, dipetjat 
- 

| anggota Gerindo. 
Royement ini berlakoe moelai 

| tanggal 24- December 1941. 
  

HASILNJA AUDIENTIE PADA 
PROCUREUR-GENERAAL, 
Hoofdbestuur ' Mohammadijah 

soedah menghadap audifntie pada 
:. | Procureur-Generaal di Betawi ten- 
's tang penangkapan atas dirinja 

: tocan-toean: Mr. Kasmat, Farried 
— Ma'roef, Abdoel: Kahar Moezakir: 

Lfdan Adham Basjorie berhoeboeng 

| 1 mdantio terseboet, pe- 
an atas pendakwaan pada 

, | itoe akan di- 
  
- smKo TINGGI 

2 0 Ke ante- 

$ " #ekolah, Aan disini 
ditde Haa djoega, ketika 

. disini 
  

JA Koe- 

| berobahlah mendjadi 

doekan di Soerabaja), karena me 

| oentoek selama lamanja sebagai « 

-$ ti asi 
oer. Nan moelai Mena 12 

Januari 1942 akan dimoelai lagi 
sekolah. 

Stoeden-stoeden Belanda jang ' 
- dipanggil milisi tentoe sadja tidak 

| ikoet, sedang mereka jang tidak 
“atau 'baigera dipanggil, masih me- 

g | landjoetkan peladjarannja. Djadi 
: sekarang jang masih tetap ma- 
soek ialah mereka “dari banana 
Indonesia dan Tionghoa. 4 

  

DISEKITAR PENANAMAN 
- TEBOE. 

| Suikerproefstation mengabarkan: | 
Selama pertengahan pertama 

| boelan December di sekitar dae- | 
rah penanaman teboe. terdapat 

| hoedjan tjoekoep. Disana-sini hoe 
. djan 

'Oemoemnja penanaman itoe me- 
toeroen dengan derasnja. 

moeaskan, Akibat-akibat berhoe- 
boeng dengan kekeringan pada be- 
berapa waktoe j.l .moelai hilang. 
Di beberapa pihak terdapat ke- 
koerangan tenaga, sehingga pe- 
kerdjaan-pekerdjaan tidak dapat 
diselesaikan dengan tjepat. Hama 
kcetoe-koetoe poetih terdapat di- 
mana, sedangkan di pantai oetara 

: dan beberapa tempat lainnja ter- 
dapat poela hama-hama tikoes. 

  

BEKASI DIWAKTOE PERANG. 
£ 

Pemb. mengabarkan: 2 
Sedjak moelai petjah pepera-- 

ngan, seloeroeh Bekasi mendjadi | 
kaloet, dari bimbang teroetama 
pendoedoek desa. Orang2 desa sa 
ma mendjoeal ternaknja seperti | r 
kambing, kerbau, dan lain2 kata 
nja macse dirampas oleh militair. 

Ini tipoe semata2, soepaja tengkoe 
lak dapat barang moerah. 

Soekoer sadja pihak Bestuur be 
'kerdja keras masoek dikampoeng2 
memberi penerangan sebagai mana 

mestinja dengan tertib poela di 
toeroetnja. Mereka pertjaja jang 
keselamatannja selaloe didjaga. 
Jang dahoeloe orang selaloe dalam 
keadaan takoet dan bimbang kini 

insaf “akan 
kewadjibannja masing2. 

TRANSPORT BOEAT ORANG 
POLITIE, 

Perbedaan antara 
hamba wet Belan- 
dd dan Indonesia, 

Sedari lama terdapat perasaan 
tidak poeas antara pegawai trans 

port politie Indonesia, jalah pega- 

wai politie jang biasa lakoekan 
pekerdjaan bawa pesakitan pesa- 

pat ,lantaran perbedaan jang me- 
njolok dari oeang transport jang 
dikasihkan antara pegawai politie 
Indonesia djika dibandingkan de- 
ngan colleganja bangsa Belanda, 

jang melakoekan pekerdjaan jang 
bersamaan, 

Boeat bawa pesakitan ketem- 
pat-tempat- dimana orang bisa 
poelang hari, oempamanja ke Ban 
doeng, Cheribon dan sebagainja, 
pegawai-pegawai Indonesia tjoe- 
ma dapat oeang makan sepoe- 

Iloeh cent, sedang djika moes 
ti bawa pesakitan ke tempat dja- 
oeh, dimana mereka moesti mengi- 

nap, tiap-tiap hari mereka melain 

kan dapat oeang ampat poe- 
loelima cent. Boeat pega- 
wai transport. bangsa Huropa, 

djoemlah itoe masing-masing ada 
Satoeroepia dan tiga 
roepia setergah, satoe 

perbedaan jang (ocnggeeanja 

banjak sekali. 

Beberapa ketika berselang ka- 
'barnja oleh beberapa anggauta 
dari I(nlandsche) P (olitie) B(ond) 

kjang biasa lakoekan pekerdjaan 
transport, berhoeboeng dengan 

keadaan sekarang dimana harga- 
nja makanan soedah djadi se- 
mangkin tinggi, ada diminta per- 
toeloengannja hoofdbestuur dari 
I. P. B. soepaja dimadjoekan per- 
mintaan pada pembesar politie,: 
agar oeang transport boeat me- 
reka dikasih naik. 

Meskipoen mereka poenja per- 
mintaan ' dianggap ada sepantas- 
nja, tetapi berhoeboeng dengan 
keadaan pada masa ini, diminta 
mereka bersabar doeloe, dan se-' 

soedahnja keadaan djadi Tebih be- 
res, mereka poenja permintaan 
akan dipertimbangkan. (SP). 

  

SEMOEA MESTI ADA. PEKER 

DJAAN.. Kn 
Directeur Djoestisi kembali mem 

beri ingat, soepaja sekalian orang 

jang boleh djadi beloem mendapat 
pekerdjaannja, sebisa bisanja de 
ngan segera menjoeroeh tjatat na 
manja disalah 'satoe arbeidsbeurs 

gemeente. atau kantor arbeidsbe 
| middeling darj Indische Maatschap 
'pij voor WerkJoosheidhestrijding, 

| pertama oentoe kepentingan jang 

menganggoer dan kedoea soepaja   ' tenaga orang2 itoe dapat dipergoe 

I boeka kembali. 

  

nakan. semoeanja. : 

Kepada kejosa Tndisehe Ondepne |    
    
     vereeniging Bah Untan bentoden 

Epaper au memberi ingat | 

    kantor arbaidanofasan bila ima 
na ada lowongan jang mesti diisi 
Siperoesahaannja. 

| Peringatan itoe tjoema akan ada 
Nda sing. djika sekalian kaoem boe 
froeh jang beloem ada pekerdjaan 
Menjoeroeh tjatat namanja di ar 
beidsbeurs dan dikantor arbeidsbe 
middeling, sekalipoen namanja ba 
rangkali telah tertjatat ditempat 

(jang lain, dan adapoen djoega pe 
kardjaannja jang soedah2. 
'Oleh sebab itoe dengan tegas di 

Selain darj itoe oentoek hal 'hal 
jang diatas Directeur Djoestisi te 
lah beremboek “djoega dengan pe 
ngoeroes Verband van Vereenigin 
gen van Particuliere Werknemers 
.dan Gaspi. 

  

PENERANGAN LAMPOE LISTE 
RIK DI BEKASI. 
Akan lekas 

Ke bana 
Soedah lama ditoenggoe akan 

'datangnja penerangan lampoe lis- 

da - 

Ba di kota Bekasi. Sekarang ini 
toelnja tiang2 kawatnja soedah 

Hipoan lebih koerang 2 tahoen, 
hingga pendoedoek dengan sendi 
aa menganggap, tidak lama lagi 
ikan ada penerangan listerik. 
Kini pembantoe mendapat ka- 

bar, bahwa moelai Januari 1942 
ini lampoe soedah boleh dipasang 
goena penerangan roemah? jang 
tentoe mendjadi keoentoengan ba 
gi pendoedoek, 

  

BOENTOETNJA HOEBOENGAN 
« . DENGAN DJEPANG. 
Togan-toean. Ngadijo dan M. 

Noor Tjahjo Poespito ,kedoeanja : 
Staf-Redactie dari Persmi, jaitoe 
H.B,  Moehamadijah poenja Pers- 
dan Inlichtingendienst, “baroe ini 
soedah dipanggil menghadap pada 
politie berhoeboeng dengan artikel 

dari Persmi dalam bahasa Ingge- 
ris jang teroes dikirim poela ke 
Japan antara -doea tahoen berse- 
lang.:Lebih djaoeh panggilan itoe 

boengan Persmi dengan Sinar Se- 
latan, Ini perhoeboengan sebetoel- 
nja ada loemrah sadja seperti 
perhoeboengan Persmi dengan soe 

nesia, jaitoe tentang pengiriman 
pengoemoeman. - pengoemoeman 

| Persmi pada Pers. 

Tapi negeri sedang perang de- 
ngan Djepang, biar bagaimana- 
pcen, segala hoeboengan atau 
sangkoetan dengan fihak Djepang 
mendjadi perhatian Pemerintah. 
(S5 Po). 

  

SEKOLAH-SEKOLAH AL- 
IRSJAD DI BETAWI. 

- Berhoeboeng dengan vacantie 
Lebaran Hadji, maka sekolah Al- 
Irsjad di Petodjoplein telah di toe- 
'toep moelai dari tanggal 23 Dec. 

jl., sehingga tanggal 5 Januari '42 
diboeka kembali. Sementara seko- 

lah Al-Irsjad Islamijah di Gang 
Chaulant telah di adakan vacantie 
Lebaran Hadji moelai tanggal 25 
Dec. jl. Sehingga 2 Januari '42 di 

(Ar,). 
  

MENGEMBALIKAN CYLINDER 
CYLINDER ZUURSTOF" 

KOSONG, : 

Directeur Hconomische Zaken 

memberitahoekan, bahwa oentoek 
kepentingan persediaan zuurstof, 
sangat perloenja bahwa. paberik- 

paberik - zuurstof Hoek sekarang 
'sebanjak moengkin mempoenjai 
cylinder-cylinder zuurstof kosong. 

Kepada semoea pemimpin-pe- 
'Mimpin peroesahaan dan lainnja 
jang sekarang masih mempoenjai 
cylinder-cylinder zuurstof kosong 

diharapkan soepaja dengan sele- 
kas moengkin mengirimkan cylin- 
der-cylinder kosong itoe kepada 
paberik-paberik zuurstof Hoek, . 
dan selandjoetnja poen seroean 
haroes. diperhatikan, Disebabkan 
mengenai kepentingan jang besar 
sekali diharapkan soepaja tiap- 
tiap orang memperhatikannja de- 
hgan sepenoeh-penoehnja. 

Djoega diharapkan dengan sa- 
. ngat soepaja djangan menjimpan 
persediaan-persediaan  zuurstof 
itoe terlaloe banjak dari pada se- 
perloenja, “di Poelo Djawa kira- 
kira oentoek doea boelan dan di 
Tanah-tanah sell oentoek 
tiga Baniah   
  

djoega berhoehoeng-dengan hoe- Rae 

rat-soerat kabar lainnja di Indo- | 

| ga harga copra dan minjak 

LEMBARAN KEDOEA PAG, 1 
  

DOENIA 
HIDJAZ. 
  

    

    

IBADAH HADJI LANGSORNG. 

Mekkah. aman. 
Abd, menoelis: 
Berhoeboeng dengan tibanja Le 

baran  Hadji, ada baiknja djika 
kita membentangkan pada para 
pembatja keadaan? di tanah Mek- 
kah pada sa'at jang genting ini 
ada kadarnja.. Radja Ibn. Saoed te 

| tap memegang kenetralannja ter- 
hadap peperangan pada salat ini, 
Tn beliau tetap bersikap ati-ati 
dalam segala tindakannja, serta 
berlakoe awas sekali terhadap ti- 
ap-tiap gerakan dari fihak sauda- 
gar2 jang hendak menaikkan har- 
ga2 barang. Keamanan dalam ne- 

| beri ingat lagi soepaja sekaliannja | geri tetap terdapat sebagaimana 
| menjoeroeh tjatat namanja pada 
badan arbeidsbemiddeling jang opi 

Esil, 

biasa, sementara -kapal2 vracht 
jang membeat barang2 keperloean 
selaloe mengoendjoengi Hidjaz. 
Dalam boelan Poeasa jang laloe 
sadja telah masoek seboeah kapal 
jang menoeroenkan barang keper 
loean sebanjak 42 riboe ton, dan 
di boelan Sjawal jl. dalam 20 hari 
sadja bertoeroet2 telah tiba tiga 
kapal jang datangnja dari Ra- 
ngoon, Mesir, dan Bombay, di 
mana telah ditoeroenkan poeloe- 
han riboean ton barang makanan 
dan keperloean, Oleh hal2 jang ter 
seboet demikian, ternjata berita 
tentang kekoerangan barang ma- 
kanan tidak benar, ' padahal ada 
banjak tjoekcep, asal sadja orang 
bersedia oeang sebagaimana Pa 
nja dilain2 negeri. 
Diberitakan, bahwa Radja Ibn. 

Saoed tidak akan datang ke Mek- 

kah tahoen  Hadji ini, dan 

beliau tetap akan berdiam dalam 
negerinja di Riadh, dan segala 

ongkosnja jang biasa digoenakan 
dalam kepergiannja ke Mekkah, 
ia bersedia akan memberikan ke. 
pada fakir- -miskin. 

Pergi Hadji pada moesim ini 
teroes berlakoe, dan kaoem Moes- 

limin dari negeri2 Islam seperti 
Irag, Syria, Palestina, Mesir, India 
Toerki, Iran, dan Afghanistan 
dan lain2nja soedah berada di 
Mekkah kini oentoek mendjalankan 
roekoen hadji mereka, sedang api 
peperangan sedang bernjalah di 
Huropa dan Timoer Djaoeh. Ada 
dari mereka jang berkoendjoeng 
dengan djalan darat dan laoetan, 

Sesoenggoehnja, negeri Hidjaz 
semendjak beberapa tahoen jang 
laloe tidak lagi bergantoeng peng- 

  

INDONESIA 

Djawa Barat. 

    

  

  

ANJER LOR. 
Pembantoe mengabarkan: 7 
HARGA KELAPA TOEROEN 

LAGI? 
Ae AS taktiek 
Sipembeli s-adija? 

Ini waktoe keadaan dalam sa 
ngat ,,petjik klik” bagi pendoe. 
doek tani. Dalam sa'at jang begini 

tiba2 harga boeah kelapa toeroen 
lagi dan dilarang memetik(?), Da 

lam beberapa hari ini kaoem tani 
kelapa telah di kedjoetkan oleh 
siaran tengkoelak2 dikampoeng 

dan didesa dalam bahagian Anjer, 
bahwa boeah kelapa soedah tidak 
lakoe (?)-lagi dan:......... harganja 
amat moerah! katanja, 

Poen pedagang (toekang bikin) 
copra toeroet poela melarang” 

pada langganan2 nja, tani kelapa 

soepaja djangan memetik boeah 

kelapa. Boekan sadja diberitakan 
| harganja sangat toeroen, malah 

alasan soesahnja minta ,,wagon2 
S.S” dan bertambah kaloetnja 
keadaan ini waktoe telah mendjadi 
,alat” propaganda mereka ini poe 
la. Bertambah sangsi lagi dibaha 
gian kampoeng2 banjak poela di 

antara tengkoelak sekarang ,,me 
nolak” (berhenti) membeli kelapa. 

Sebenarnja hampir tiap2 tahoen 
harga kelapa di ,,moerahkan” oleh 

pedagang atau tengkoelak, pada 

waktoe pendoedoek sangat mem 

boetoehi oeang. Jaitoe . biasanja 
dekat hari Raja Sjawal (boelan 

Poeasa) dan dekat Hari Raja 
Hadji. 

Tetapi dengan keadaan ini ka 

ngoeng! Sebab boelan ini 

memang sedang ,,wahjah” (wak 
toe)nja memetik bocah kelapa, 
Ada jang baroe satoe hari moelai 
memetik, segera dihentikan! Ma' 
loem, jang mendjadi ,tiang” si 
pembeli hasil boemi diseloeroeh 

toeh (terpegang) 
bangsa asing. 

Tetapi bila memperhatik   ini atau ditempat lain, 'macepoen 

: Dia dari banjaknja koen- 

  
  

oem tani makin bertambah “bi La 

dekat hari Raja Hadji poela aa 8 par   Bantam ini hampir semoeanja dja- | | 
dalam tangan Ma 

Uh 

“4 

  
djoengan djemaah2 hadji dari 
loear negeri, karena negeri Isla, 
ini sebagaimana oemoem telah 
mengetahoei soedah mempoenjai 

soember2  minjak dan soember2 
mas dan-perak, berikoet lain? per 
oesahaan dan kongsi2 perdaga- 

.ngan jang dibangoenkan oleh ka 
oem hartawan di Mekkah. 

HADRAMAUT 

BANGSA ARAB DAN PEPERA- 
€ DI PACIFIO. 

Dari Moekalla diberitakan, bah 
wa keadaan diseloeroeh negeri 
Hadhramaut ada aman dan sen- 
tausa, dan pendoedoek negeri te- 
roes mendjalankan kewadjiban2 
mereka. dengan tidak merasa bi- 
ngoeng atau goegoep setelah me- 

meletoes api peperangan di Pa- 
cific. Kabaran peperangan ini te- : 
lah disamboet oleh pendoedoek 
bangsa Arab dengan tenang, dan 
dengan beranggapan, bahwa ka- . 

oem Serikat achirnja akan mem- 
peroleh kemenangan dalam pepe- 

rangan mereka dengan Japan 

| dan kawan serikatnja. 

IRAG 
  

IBRAG MADJOE DALAM ECO- 
NOMIENJA. 

Keadaan di Irag ada sebagai- 
mana biasa. Pemerintah Irag jang 
sekarang dengan Inggeris teroes 

meneroes mengadakan keamanan 
dan kemadjoean dalam negeri, se 

kalipoen dibeberapa doesoen ada 
orang2 jang masih anti kepada 

Inggeris jang hendak membikin ke 

onaran, Tidak lama lagi pemerin- 

tah di Irag akan mendjalankan 

rentjananja jang soedah ditetap- 

kan, jalah oentoek mengadakan S 
roemah2 makan boeat kaoem mis 
kin dengan gratis, dan djika di 
reken dengan pembajaran, tjoema 
jang serendah-rendahnja sadja. 
Roemah2 makan mana akan didi- 
rikannja ditiap2 ploksok, Barang2 

perdagangan -dari loear negeri 
banjak 'masoek ke Irag seperti 
besi, barang2 tenoenan, teh dan 
lain2 sebagainja. Penghasilan Irag 

dari pada boeloe2 telah mendapat 
pasar jang lakoe dari Amerika, 

sehingga Amerika banjak membeli 

barang2 ini lebih banjak dari jang 
soedah2, karena penghasilan ini 
lebih2 diperbaiki, dan penghasilan 

inilah jang mendjadi lebih teroeta. 

ma di Irag. 

ini atau dtiempat lain, maoepoen 

dalam siaran harga pasar dalam 

setiap pers, beloemlah ada peroe 
bahan, hanja masih tetap seba 

gaimana biasa. 

Dengan bertambah toeroennja 
harga boeah kelapa dalam ini de 

ngan tiba2, soenggoeh mendjadi 

bingoengnja pendoedoek! 

PEMANDANGAN DAPAT PER 
HATIAN? 

Ddo. 20 ini boelan kita ada toe 

lis dalam ua persi »L.B.D. dan 
pegawainja”, maka: 'baroe baroe ini 
didengar kabar, seseorang pembe 

sar dari L.B.D. (Wedana) Betawi 

telah datang kemari meperhatikan 
keadaan dibahagian ini. Pegawai 

L.B.D. telah minta pada ini pem 

besar agar gadji atau toendjangan 
sedapat2nja dibajar sekali 10 hari 
dan ,,ransoem” minta diberi de 
'ngan setjoekoepnja, 

Oleh karena jang mendjadi pega 

waiL.B.D, ada jang beroemah 

djaoeh dari tempat pastnja dan bg 
kerdja djoega sebagai pemerintah, 

ocang djalan (reiskasten) minta 

diberi ganti keroegian djoega d.LI. 

Moedah moedahan segala kebe 
ratan mereka ini dapat perhatian 
jang sewadjarnja hendaknja 

(Bad'a) " 
  

   
  

  

    
    

              

   

   

     
    
   

    

      

  

   

  

    

. PENOELOENG £ 

: andsoL MEMBIKIN 
Depan PENARI 

Pakerdjaannja kana jang 
sangat heibat itve, telah 25 
taoen lamanja di akoei oleh 
doktor? di seloeroeh doenia. 

usol menoeloeng tosan de- 
tjepat dan membasmi 
arnja Pena wasir.   
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ah Hak akan-# kita lagi 
orang-orang j | tinggal 
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dalam hikajat R Kaman- 

tilasan- petilasan” 
tjapkali ditjari-tjari | orang. 

| Dalam koendjoengan kita 
| hari kedesa ini, tertariklah 

a benar kita soe “kepada 
pembatja pada Sen nda Boe- 

: “keramatnja. "petilasan-petila- 
san itoe jang hendak kita hidang- 

melainkan lain hal jang mem 
arti sangat penting. 

AN melihat loeasnja sa- 
dan djempolnja pertanian, 

aka kita lebih doeloe akan me- 
'ngatakan, bahwa penghidoepan 
rakjat didaerah ini meloeloe dari 
pertanian belaka. £ 

Akan tetapi, demi kita pnsanelk 
| kedalam kampoeng, terdengarlah 
ditelinga kita soeara  poekoelan 

. besi jang keras, dimana tampak- 

“lah orang-orang jang 'sedang me- 
ngerdjakan membikin barang- 

“barang dari besi, antara mana 
sabit, pisau dll.-nja. Inilah soedah 

|. menoendjoekkan boekti, bahwa 
|“ rakjat disitoe tidak meloeloe hi- 

doep dari pertanian belaka, me- 
lainkan dari beberapa perniagaan. 

Antara mana dapat poela kita 
seboetkan disini, jakni adanja 

pembikinan pajoeng. Tetapi hal 
“ini dahoeloe soedah pernah kita 

| bentangkan, hingga bila kini kita 
“bentangkan, nistjaja akan mem- 
bosankan “ sadja adanja. Sedikit 
jang perloe ditambahkan, ialah 

' tentang. perobahan-perobahan jg. 
'soenggoeh njata. Pada mana de- 

— wasa mi soedah kelihatan sema- 
ngat koperasi, baik dalam hal 

- mentjari barang bahan maoepoen 
.dalam hal mendjoealnja (jang 

-belakangan ini masih tipis keli- 
| hatannja). 

Kemadjoean pembikinan, atau 
| dengan lain perkataan jang me- 

—  ngenai tehnik soedah pada wak- 

|. toenja dipoedji: disamping poe- 

“'djian kita ini, tak dapatlah diloe- 
- pakan, bahwa hal ini semata-mata 

-atas pimpinannja Dept. E. Z. afd. 

Nijverheid jang mempoenjai kon- 

'soeltasiburo di Poerwokerto. 

  

- daerah inipoen, tidak sedikit jang 

pekerdjaannja djadi toekang mas, 

atau jang oemoemnja dinamakan 

kemasan”. Mereka mengerdja- 

aa — kan hal ini soedah sedjak dahoe- 

“loe kala, hingga tepatlah mereka 

in dinamakan mengerdjakan per- 

oesahaan.tinggalan leloehoernja. 

Kemasan : Pasir, sangat dikenal 
ai 

PERDJALANAN DENGAN S.S. 
BANTAMLIJNEN BANJAK 

2. PEROEBAHAN! 

Pe 'Sedjak tanggal 17 December 

— jang baroe laloe S.S. “bahagian 
Bantamlijnen, poen banjak mem 
bawa peroebahan. Peroebahan ini 

— dalah antara Betawi (T. Abang)— 

' Rangkasbetoeng — Anjer Lor & 

Kidoel Merak, poela antara Rang 

“ “kasbetoeng — Laboean. Perdjala 
nan treinen masih tetap meno 

““eroet sebagaimana biasa, .hanja 

ana nen passagiers  kartjis tidak 

joeal lagi, 

khan — tetapkan, 
| Djadi sebagai dari Anjerkidoel 

-& Lor misalnja jang tadinja 4 kali 

V.V. dipakai oentoek publiek oe 

“ moem, sekarang hanja dibolehkan 
.2 kali” sadja V.V. satoe hari oen 

toek mencempang-kemana2, Jaitoc 

Te trein (waktoe soeboeh)5.30 

habisan) djam 2.30. 

. Peroebahan 
|soeatoe keroegian bagi pendoe 
doek bahagian Anjer, teroetama 

an dengan via S.S. 
noem ketahoei Anjer 
Canlah tempat peng 
n S.S. “bahagian Ki 

   

  

   

      
       

      

      
    
     

a kinipoen masih ba-.| 

bagi kaoem dagang jang banjak 
mempoenjai perhoeboengan kelain | 

“tempat sebagai ke Serang, Rang . 
5 kasbetoeng, Betawi dll. jang tetap 

     

  
“ “Sebegitoe djaoeh, pendoedoek 

sebagai jang telah. 

“dan laatste trein (spoor jang peng. 

ini ada membawa 

Nia 'dan ja tersenggol 

Oleh: A, Nala 

  

ocmoem. Boekan  hanja karena 
soedah lama oesianja, melainkan 
memang mereka dapat bekerdja 
dengan mengikoeti kehendak za- 
man, -soeka membikin model-mo- 
del barang jang atjapkali diminta 

'pihak pemesan. 
' Beberapa peroesahaan jang 
soedah lama dan tidak memaloe- 
kan - oentoek kita  kemoekakan 
pada oemoem, adalah jang terse- 
boet diatas itoe. 

' Soeatoe soal lagi jang masih 

terhitoeng baroe, adalah pembiki- 
nan slepen. 

Slep€n ini, adalah tempat tem- : 
bakau. Oemoemnja adalah pen- 
doedoek sekitar Gombong jang ra- 
djin mengoesahakan barang ini, 
akan tetapi dewasa ini kita lihat 
pendoedoek Pasir banjak djoega 
jang mengoesahakan. 

Barang-barang bahannja,  se- 
bagian -besar dari pandan. 
Pandan mana dianjam begitoe 
roepa, sehingga achirnja akan 
mendjadi barang jang molek dan 
berharga oentoek- didjoeal, 

Sangat boleh djadi, mereka ini 
tahoe dengan pasti, bahwa dalam 

waktoe tidak lama lagi barang- 
barang anjaman dari pandan itoe 
akan bisa mereboet pasar jang 
loeas. Sebab toch kalau mereka 

“soedah bisa membikin barang se- 
matjam ini, akan moedah poela 
membikin actentasch atau lainnja 
dari anjaman pandan seperti bi- 

kinan Radjapolah dekat. Tjiamis 
itoe, jang mana barang-barang 
dari daerah Tjiamis itoe pada 
achir ini sedang memperoleh pa- 
Sar jang loeas seloeas-loeasnja. 

Dilihat dengan sepintas laloe, 
maka pendoedoek daerah Pasir 
itoe memang radjin berniaga, 
Tiada barang jang dapat diker- 
djakan tidak ditjoba. Sebab ter- 
njata djoega, mereka ada jang 

.pernah mentjoba bikin pajoeng 
,ajoe'  (pajceng berkembang), 
akan tetapi entah disebabkan apa, 
maka hingga achir ini beloem 
djoega moentjoel dipasar barang 

perniagaannja sematjam ini. 

Kita soeka mengakoei, bahwa 
Pasir tidak dapat disangkal lagi, 
kalau dikatakan sebagai . satoe 
desa jang mendjadi poesat kera- 

djiman tangan didaerah Banjoe- 
mas: Semitsal, mereka ini berpela- 
-djaran jang tjoekoep, alangkah 
bagoesnja serba-serbinja. 

Kita katakan demikian, sebab 
kalau sadja mereka memperoleh 
peladjaran jang tjoekoep, boekan 
hanja barang bikinannja jang 
akan bisa mereboet pasar loeas, 
melainkan  tjaranja. mendijoeal   

  

akan sempoerna djoega. .: 

ngan perahoe, oempama ke Beta 
wi, boekan sadja seringkali meroe- 
gikan waktoe, sesoenggoehnja ke 

adaan sekarang soedah tidak me 
ngerikan lagi. Karena peroebahan 
baroe S.S. ini, perhoeboengan ,,ke 
loear”, Anjer Lor dan sedistrict 
nja djadi terasing! : 

Dalam beberapa hari ini bera- 
toes2 karoeng copra dari bahagian 
ini tidak bisa dikirim, karena gero 
bak gerobak S.S. beloem atau ti 
dak bisa dipergoenakan. Oleh se 
bab itoe peroebahan dan kedjadian 
sekarang ini, oemoem pendoedoek 
mendapat poekoelan keras ini wak 

toe (Bad'a). 

TJIRANDJANG 

PENIKAMAN DALAM TAKSI. 

Hendak merampok 
ki 2 

Pemb, kita RGS. menoelis dari 
Soekaboemi, bahwa pada hari Re 
bo malam'kira2 djam 10 dekat Tji 
randjang (sebelah timoer Tjian- 
djoer) seorang bangsa Arab jang 
bernama Salim telah memboenoeh 
seorang bangsa Tionghoa, ketika 
mereka kedoea itoe sama2 doedoek 
dalam seboeah taksi dari Bandoeng 
menoedjoe ke Soekaboemi. 

Menoeroet keterangan Tionghoa 
terseboet membawa ocang sebanjak 
#270.— dan naiknja taksi dari Tji 
peujeum. Dalam naik itoe ia me- 

oleh 
Arab itoe. Ia mengembalikannja de 
ngan sikoet. Tetapi kemoedian roe- 

| Fknanga Salim itoc marah benar dan 

menikam dengan belatinja diperoet 
Tionghoa tadi. Soepirnja poen dibe 
ri.tikaman djoega dipoenggoeng- 
nja, sebab tidak maoe berhenti 

“| dan lampoenja teroeg dipasang, se 
hingga di Tjirandjang ditangkap 

alim. Jang djadi koerban 
dalah adik toean Oey Kim 

ttermaker Soekaboemi. 
Naa 

Sa 

BOGOR. 2 
L.B.D. ER GADOENGAN. 

“Pada waktoe di Bogor diboenji- 
kan luchtalrm baroe baroe' ini, sa 
toe pendoedoek Kp. Bodjongneras 
telah pakai plaat L.B.D, kepoenja 
an .temannja, dengan maksoed, 
soepaja ia dapatlah berdjalan de 
ngan merdeka oentoek mengoeroes 
keperloeannja “sendiri. 1 

Oleh satoe " pemoeka sector ia 
telah ditangkap, karena ia melang 
gar sector, hal mana sesoedah. di 
adakan pepriksaan oleh jang ber 
kewadjiban, ternjatalah bahwa 
ia boekan orang L.B.D. 

L.B.D. er jang memakai plaat, 
mendapat 

Hoofd L.B.D. 
Sementara semoea L.B.D. ers 

dari ploeg jang terpindjam plaat, 
nja itoe, dipanggili semoea di 
Hoofdkwartier dimana mereka 
moesti serahkan plaat?njat, kem 
bali. 

Sesoedah itoe mereka satoe per 
satoe laloe dipotret. 

Tindakan atau perobahan apa 
jang akan diambil oleh Hoofd L. 
B.D. terhadap groep terseboet 
teroetama, dan seloeroeh L.B.D. 
Bogor oemoemnja, kini kita be 
loemlah dapat menerangkan. 

BANJAK ROEMAH KOSONG. 
Sebeloem petjah peperangan 

Pasific banjak sekali orang, ter 
oetama sergeant2, mentjari roe 

mah sewaan kosong, hingga itoe 

loe mendjadi tinggi. 
Sekarang ini di kota Bogor ba 

njak roemah sewahan jang kosong 
sedang jang masih ditempati poen, 
nantinja banjak jang akan diting 

galkan, karena mereka, jang ber 
tempat tinggal disekitarnja tem 
pat2 jang oleh mereka- dianggap 

penting boeat diserang oleh moe 
soeh, moelai sekarang dengan 
diam2 soedah memesan roemah 
sewahan diloear kcta, Batoe, Tji 
apoes dll. a 

PEROBAHAN ATOERAN 
ESCOMPTO. 

' Menoeroet pemberian tahoe dari 
Escompto, . maka selama dalam 
keadaan peperangan, kas dan kan 
tor terseboet moelai sekarang di 

boeka hanja dari poekoel 8 sam- 

pai poekoel 11.30 pagi, sedang 
pada Setiap hari Sabtoe kas di 
toetoep. 

TILGRAM VIA S.S. 
Berhoeboeng dengan keadaan pe 

rang, S.S. tidak terima lagi uit 
gesteld telegrammen, jaitoe tilg 
ram2 jang bisa ditoenda dan jang 
bertarief moerah sendiri. . 

Tilgram jang penting dengan ta 
rief jang tertinggi dan tilgram 
jang dengan tarief biasa, masih di 
terima. 

SOEKABOEMI. 
SEKOLAH TANI SOEKABOEMI 

DIBOEKA DJOEGA. 
Menoeroet Aid., ketika petjah 

perang tanggal 8 December ji.l. 
ditoetoeplah sekolah tani di Soe- 
kaboemi itoe. Tetapi kini soedah 
ditetapkan kembali, bahwa seko- 
lah jang berfaedah seperti itoe, 
akan diboeka kembali pada pe 
gal 5 Januari depan. 2 

Poen internaat jang dihdebbeng 

'kan dengan sekolah itoe moelai 1 
Januari akan menerima, anak- 
anak lagi. : 

Oa Tengah 

BOEMIAJOE. 

DOEA DJEPANG DITANGKAP 
-OLEH POLITIE DESA. .: 

“ Politie desa Boemiajoe telah 
tangkap di dekat tempat terseboet 
doea orang Japan jang pada djam 
7 malam glandangan di djalan be- 
sar, 

Itoe doea orang Japan diglan- 
dang  kekantoornja  ass.-wedana 
Boemiajoe dan pada esokan hari- 
nja dibawa ke Tegal. an: 

. “ 
  

TEGAL. 

KARENA MELANGGAR GELD- 

SCHIETERORDONNANTIE. 
Pembatja boleh djadi beloem 

loepa, bahwa beloem selang lama 
landraad di Tegal telah memoetoes 
perkaranja seorang rentenier jang 
terkenal di Slawi bernama Sech 
Aboed Bahoesen dengan denda: 
f 1000.— atau 3 boelan pendjara. 
Terdakwa . jang dibela oleh se- 
orang advocaat laloe naik appel, 
kemoedidn oleh poetoesan penga:- 
dilan jang lebih tinggi, terdakwa 
tidak dikoerangi dendaannja, bah. 
kan ditambah mendjadi f 2000 — 
atau 6 boelan pendjara,   

Ba 

“PEMANDANGAN 

Balik orang terseboet, maospoen 

peringatan keras dari: 

waktoe sewahan roemah poen la: 

   
Meskipoen “ini orang Arab ada 

kaja, tetapi mengingat djoemlah 
jang terpandang olehnja boekan 
sedikit, maka ia lebih baik men- 
djalani hoekoemannja jang 6 boc- 
lan lamanja. 

Begitoe poela adiknja bernama 
Sech Hoesen Bahoesen karena ke- 
salahan jang seroepa telah diberi 

hoekoeman oleh pengadilan land- 
raad dengan denda f 500.— atau 
3 boelan pendjara. Pesakitan ter- 
bela oleh seorang advocaat djoe- 
ga. Pesakitan minta akan pikir- 
pikir dahoeloe. 

MOEHOEN KEMENANGAN. 
Oleh oesahanja t. H. M. Zabidi 

Penghoeloe landraad Tegal, baroe 
baroe ini di mesdjid besar telah di 
adakan sembahjang chadjat dari 
sekalian pegawai. mesdjid seloe- 
roeh kaboepaten “Tegal oentoek 

memoehoen kepada Toehan agar 
perlawanannja negeri democratie 

terhadap moesoeh mendapat ke- 
menangan, poen moga-moga di 
tanah Indonesia sini terbebas dari 
perang. 

GEREBEG BESAR. 
Meskipoen pada masa ini doenia 

dalam kekaloetan karena adanja 
perang, tetapi oleh kaoem Islam 
berhoeboeng dengan adanja Gere- 

beg Besar (Lebaran hadji) pada 
tg 29 ini boelan dimasdjid besar 

Tegal akan diadakan sembahjang 
oemoem sebagai biasanja pada 

tiap tahoen, dimana t. H. M, Za- 

bidi Penghoeloe Landraad akan 

mengadakan Chotbah. 
Begitoepoen perkoempoelan 

Moehammadijah tjb. Tegal tidak 

ketinggalan pada hari Senen 29 

ini boelan waktoenja Gerebeg Be- 

sar itoe akan mengadakan hari 

bersembahjang dari sekalian ang- 

gautanja lelaki dan perempoean 

bertempat dibalai pertemoean Moe 

hammadijah di  Poengkoeran- 

straat. 

SEORANG POETERI ROODE 

KRUIS. 

Kelamarin hari Rebo dengan 

naik kereta api djam 11.30 siang 

telah berangkat seorang kaoem 

poeteri Roode  Kruis dari Tegal 

nonah Soeminah, poetera dari al 

marhoem pensioen wedana Ban 

dar R. Rachmat, saudara moeda 

dari R. Awal Secretaris dari re 

gentschapsraad Brebes menoedjoe 

ke tanah sebrang oentoek memban 

toe-ditempat bahaja perang. 
Pada berangkatnja nonah Soe 

minah ini maka distation Tegal 
banjak sekali para Roode Kruis 
lelaki dan perempoean serta seka 
lian para pamilinja oentoek sela 
mat berpisah - poen kepala dari 
Roode Kruis serta njonja Asst. 
Resident Tegal sebagai President 
dari covim ikoet menghartarkan 

station. Boenga tanda tjinta dari 
dari beberapa pehak telah disam 
paikan kepadanja, sedang air ma 

ta dari kaoem pengantar tidak se 
dikit jang dengan sendirinja keloe 
ar karena dari. tebal rasa tjinta 

pada billiau itoe. Poedjian serta 
doa poen tidak ketinggalan ditjoe 
rahkannja - dengan pengharapan 
moedah2 han beliau disana menda 
pat selamat, poen dapatlah kira- 
nja kembali lagi ke Tegal berte- 
moe dengan sekalian sanak sauda 

ra dan handai taulannja. 

SEORANG PENIPOE JANG SA- 

NGAT LITJIN. 
Seorang serdadoe kedesa Ran 

doesari, bilangan district Balapoe 
lang Tegal bernama Abdoelradjak 

“| alias Santamihardja telah terkenal 

sebagai seorang jang sangat li- 
tjin dan pandai oentoek menipoe 
orang derigan djalan poera2 akan 
mendjoeal barang  tjoerian mas 
dan wang2 mas jang harganja 
beriboe roepiah.  Barang2 jang 
asalnja -katanja didapat dari ba- 
rang tjoerian tjara mendjoealnja 
itoe dengan semboenjian serta me 

makai tjonto barang dan wang 
mas jang toelen. Dengan adanja 
barang mas sebagai tjonto itoe 
maka orang laloe moedah mena- 
roeh .kepertjajaan, serta dapat 
menggaroek' wangnja sampai bea 
toes2 roepiah banjaknja. 

Beloem selang lama ia telah di 
madjoekan - dihadapan medja hi 
djau kerena dipersalahkan telah 

menipoe seorang Arab di Balapoe 

lang sebanjak f 1000.— djoega de 
ngan akal sebagai terseboet dia- 
tas, dan ternjata barang jang di- 
djoeal itoe jang tertaroeh dalam 
peti Ta rapat2 jang 
menjerahkannja kepada sipembeli 
diwakoe .tengah malam, sebab 
katanja barang tjoerian, toe boe 
kannja . barang mas, tetapi petja 
han kaleng petjahan genteng bela 
ka, tetapi ' poetoesah pengadilan 
karena koerang terang laloe dibe 
baskan, Begitoepoen menipoe kepa   da seorang hadji Ibrahim di Sema   

“LEMBARAN KEDOEA PAG. IL. 

rang sebesar f 800.— dengan akal 

seroepa pon oleh pengadilan dibe 
baskan. 

Baroe2 ini ia dimadjoekan poela 
dimoeka. landraad Tegal karena 
djoega menipoe seorang Tionghoa 
dari Prapatan (Cheribon) sebesar 

f 1200.— jang mana waktoe itoe 
barang pada tengah malam diba 
wa oleh sipembeli dengan diantar- 
kan oleh sipendjoeal Santamihar- 

dja berserta dengan temannja de 

ngan naik auto, maka ditengah dja 

lan diberhentikan oleh beberapa 
-orang politie palsoe, complot dari 
sipenipoe, sehingga Santa lontjat 

dari auto sebab katanja takoet di 
tangkap oleh politie itoe dengan 
menggondol peti isi barang dengan 

wang sebesar terseboet jang telah 
diterimanja. 

Ini kali roepanja soedah tjoe- 

koep dosanja, poen karena saksi2 

tjoekoep terang atas kesalahan- 

nja, siterdakwa didjatoehi hoekoe 

man 3 tahoen pendjara, tetapi si 
terdakwa berani boeat appel dari 

poetoesan terseboet. : 
  

SOLO. 

ANGKATAN MENTERI PE- 
NANGKAPAN. 

Pemb. mengabarkan. 
Menjamboeng toelisan kita jang 

termoeat dalam Pemandangan tang 

gal 16 September 1941 no. 208 lem 

bar II pagina 2 tentang hal loea- 
ngan menteri penanggap kota Bojo 
lali oentoek gantinja kini telah ada 
poetoesan jang pasti, keterangan 
demikian : 

R. Ng. Hartoatmoko jalah mente 
rj penanggap Tjepogo dipindah 
mendjadi menteri Penanggap Bajo 

laNi, sedang R. L. Hartoamoko ja 
itoe loerah penanggap Katjangan 

diangkat mendjadi menteri penang 

gap Tjepogo. 
Selain dari pada jtoe diangkat 

poela mendjadi menteri Penanggap 
Kotagede ska nama tetap dengan 
bergelar Raden Ngabei. 

Lebih landjoet dikabarkan, bila 
mana tida ada aral melintang soea 
toe apapoen, besoek pada tanggal 
10 boelan Januarj jang akan da 

tang R. Ng. Probohartono akan be 
rangkat ke tempat kedoedoekan ig. 
baharoe. (PH), 

  

Djawa Timoer. 

MALANG. 

REGISTRATIE ORANG 
PEREMPOEAN. 

Hari Saptoe tanggal 27 i.b. re- 
gistratie orang perempoean boeat 
burgerdienstplicht (boeat njonja 
Tionghoa jang sedikitnja menda- 
pat-pendidikan Sekolahan Belanda 
Rendah) akan dimoelai, jaitoe 
orang-orang perempoean dengan 
nama moelai dengan letter A.B.C. 
dan D. (djam 8—12 pagi). 

Pada hari Selasa 30 Dec. orang- 
orang perempoecan dengan nama 
dimoelai dengan letter E.F.G.H.I. 
J.K. dan La, 

Heri Rebo 31 Dec. boeat nama- 
nama dengan letter Le, MN.O.P. 
dan 9. 
Hari Djoem'at 2 Jan. 

sampai So. 
Hari Saptoe 3 Jan. boeat letter 

Sp. sampai dengan letter Z. 
Boeat ini registratie orang bisa 

menghadap di kantoor Gemeente, 
societeit Concordia, L.E.V. club- 
huis di Ardjcenostr. 17, Roomsch 
clubhuis di Idjen-blvd., Ambachts- 
school di De Ridderweg, Irrigatie- 

kantoor di Lowokwaroe 17, ge- 
dong Sianghwee di Klentengstr. 

Orang perempoean jang soedah 
beroemoer “16 tahoen dan beloem 
61 tahoen diwadjibkan boeat tja- 
tatkan namanja. 

Ini registratie dikenakan pada 
perempocan dari segala bangsa, 
jang sedikitnja loeloes dari Wes- 
tersch Lager Onderwijs. (P.S.). 

  

letter R, 

  

MADIOEN. 
Pemb, FAH toelis 23-12-41: 

BANDJIR. 
Kemarin sore sekira djam 4 lebih 

koerang telah toeroen hoedjan jg. 
loear biasa lebatnja sehingga djam 
8 malam beloem berhenti, maka ti- 

dak heran jang soengai (Be- 
ngawan) Madioen mendjadi meloe 

ap airnja, pada djam 5 sore-djala- 
nan Residentlaan telah kerendam 

air dalamnja sampai pinggang, jg. 
mana laloe lintas bosat-sementara 

telah terhalang, dan antara djam 
9 malam kampoeng-kampoeng mi- 
salnja Petroekstraat, Semarstraat, 
Djanakastraat, telah sama keren- 
dam air sebagai , djoega lacetan, 
hingga merendam. perabot roemah 
tangga dan sebagaian “besar baag 

njak jang  diangkoet kelocar" 
sehingga ini kabaran ditoelis air 
beloem soeroet, dimana semoea pen 
doedoeknja kampoeng2 isb, sama 
tjari perlindoengan dipinggir-ping 
gir djalanan jang tidak terendam 
air. 

Pada djalanan 

Wirotostraat dan 

sebelah selatan dari fabcrik Ys Re. 
djomoelijo, ampat roemah dan wa. 
roeng kopi telah roeboeh dari sera 
ngan air bandjir jang datangnja 
dgn. mendadak pada sekira djam 
11 malam, oentoeng baik ketjela- " 
kaap manoesia tidak ada, hanja “ 
banjak perabot2 jang mendjadi'roe 
sak oleh karenanja," 

Lawoestraat djoega kerendam air, 
hingga pendoedoeknja jang ber- 

tinggal di pinggir straat tsb. sama : 

kebingoengan karena air sama ma 
soek dalam roemahnja, dan segala '$e. 
perabot roemah tazgigga hanjak js. & 
letaknja lebih. tinggi. 

Sampai ini siang lebih koerang 

djam 1 air beloem seberapa soeroet 
nja, dan djalan Residentlaan ma- ' 
sih beloem bisa diliwati oleh ken- 

daraan, karena airnja dalamnja se“ 

sedang orang - 

sadja tidak bisa boeat djalan disi- 
batas roda dokar, 

toe, apa poela kendaraan. ' 

PROBOLINGGO. 

PROBOLINGGO: DAN 
NA PERANG. 

Semendjak negeri kita terlibat 
dalam peperangan Pacific keadaan 

boeat Probolinggo dapat kita toe- 

liskan sebagai berikoet. - 

Boleh dikata sebagai biasa 

dja. Seperti dalam keadaan sebe 
loem perang. Keadaan rakjat ke 
banjakan tenang dan tenteram 
meskipoen dikota apalagi didesa- 

poen djoega begitoe. 

Hanja ada diantara kaoem pe 

tempoean bangsa Tionghoa ada 
jang sama meninggalkan kota, per 

gi kedaerah jang tinggi seperti ke 
Soekapoera atau lainnja, Tetapi se 
telah diketahoei oleh jang wadjib 

maka mereka itoe banjak jang di 

soeroeh kembali poela. 
Penangkapan terhadap rakjat 

moesoth berdjalan dengan aman, 

mereka menoeroet apa jang mendja 

di perintah Politie. Koerang lebih 
doea poeloeh lima orang Japan 

dan ketoeroenannja jang ditang- 

kap. 

sa 

RAPAT POETRA TAMA. 
Pada hari Minggoe baroe ini 

Poetra-Tama Kring Probolinggo 
mengadakan rapat anggota, ber- 
tempat digedoeng pergoeroein P. 
GB.  Koendjoengan agak memoe- 
askan. Rapat dipimpin oleh ' ke- 
toea toean Soeardi diboeka “poe 
koel 8,30 lebih. 

Atjara jang diroendingkan. Pem 

boekaan. Membatja Notulen,, Me 
ngoetoes boeat Conferentie P.T. di 
Madioen terpilih toean Soeardi dan 
Soertiani. 

Mengisi lowongan pengoeroes ja 

lah dommissaris terpilih t. Soe: 
dibjo dan Samsoel. Karena tak 
ada jang dibitjarakan lagi rapat 

ditoetoep dengan selamat. 

MABOEK KARENA TEMPE. 
Pemb. mengabarkan: 

Pada hari Selasa jang laloe te- 
lah kedjadian di desa Bengkingan 

(Probolinggo) ada lima orang ma- 
boek karena makan 
soedah agak “lama. Oentoengnja 
maboek ia tidak begitoe sangat, 
dan ada orang jang dapat mengo- 
batinja Sehingga mereka jang ma- 
boek itoe dapat semboeh, dengan 
tidak dibawa keroemah sakit. 

tempe jang 

LAGI KARENA KRATOK. 
Pada-malam Kemisnja didesa 

Kaligalam (Dringoe) djoega terdja 
di ada tiga orang jang maboek ka- 
rena makan kratok. Maboek agak 
sangat. Pada waktoe malam itoe 
djoega tiga orang tadi laloe dibawa 
keroemah sakit Probolinggo, oen- 
toek pertolongan lebih djaoeh. 

PERHATIAN PADA SOERAT 
KABAR, 

Semendjak adanja kegentingan 
di Pasifik perhatian rakjat kepada 
soerat kabar melebihi dari jang 
soedah. Apalagi sekarang oleh Ge- 
meente Probolinggo disediakan soe 
rat kabar bahasa Indonesia dengan 
graties. Perhatian soerat kabar jg. 
disediakan oleh Gemeente besar se 
kali perhatiannja, Setiap heri rak- 
jat boleh membatja s.k. itoe dgn. 
sepocas-poeasnja, 
"Hal ini baik djoega djika ditiroe” 

jang beloem( oleh gemeente 

mengadakan. 
lain, 

FONDS KEMATIAN. 
| arora lamanja paling 

sedikit 6 boelan, djika me. 
ninggal, asal tidak me- 
noenggak, dapat uitkee- 
ring f25 — (doea poeloeh 

lima roepiah). 

| 
| 
|   

pertiga antara 

Magetanstraat 

begitoepoen' 

SOEASA-— 
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i menghadapi perkara jang 

#betoes" menjedihkan- dan 
gelikan. Salah satoe tetang- 

  

sa Belanda, malah noelis la- 
Ijoega baroe satoe baris soe- 
bertjoetjoeran kringatnja, 

1g sama bang Bedjat sambil 
1 Saja m kaloe dimobi- 

3 kog rada-rada ' ngeri dan 
BE : 

ng Bedjat tertjengang, Dja- 
begini orang kaga' boleh ta- 
takoet, apa lagi di-mobili- 

rang Betawi kalau menjeboet 
ialah ,,mobiel”, atau 

rang prempoean Betawi kalau 
sama anaknja jang main di- 

“Gjalanan, bilang begini: ,,Baek- 
“baek ada moebil!” 

“1 Nah, karena semoea perkataan 
jang pakai ,,mobiel” itoe dikira 
“mengenai ,auto”, lantas tetangga 
bang Bedjat itoe kira, orang jang 

“ “sdimobiliseer” itoe, maoce dipakai 

'boeat dilindas moebil, atau boeat 
'tahan moebil moesoeh, atau sedi- 
'kitnja boeat stuur moebil, stuur 
“auto. : 

'Tentoe sadja dia takoet, sebab 

iga” bisa pegang stuur auto. 
| Bang Bedjat lantas bilang, bah- 
'Wwa bahasa Melajoenja di-mobili- 
seer itoe ialah ,,dikerahkan” 

4 Wah, tjelaka, katanja, 'boekan 
| “di-moebil, tapi maoe dibikin ,,ke- 

:” 

       

   

     

  

    

   
- , 

 SKerak” kalau bahasa Djawa 
“Sintip”, atau nasi jang diliwet 
“jang lengket didalam ketel. 5 
“Astaga, bang Bedjat lantas am- 
bil gampangnja sadja, jaitoe ka- 
sih keterangan bahwa orang 
ang dimobiliseer itoe boekan 
3aoe dinaikin mobil-sedan, atau 
dekan maoe dikasih makan ,,ke- 

fitak",. tapi maoe diambil - boeat 
jadi serdadoe, atau boeat disoe- 

            

   
    

  

     

    

h kerdja oentoek keperloean 
erangan, ensepoer- ensepoer, 

Isepoer. 
“0000000”, katanja ,,itoe mah 
“Jain perkara, kita bilang disini: 
3 p koempeni!” : 

“Ja,” kata bang Bedjat kaga" 

| “sanggoep lagi, ,,begitoe djoega 
oleh. Pendeknja orang-orang di- 
cengoet-poengoetin boeat ban- 

  

“Wah”, -katanja, ,,kalau didja- 
a anak-poengoet sih €nak djoe- 

| ga. Saja kira, maoe disoeroe naik 
'moebil-sedan, biar enak, saja sih 

4 pilih naek delman”. 2 

5 BANG BEDJAT. 
  

  

PALEMBANG. 
Pembantoe ,,P” toelis: 
160 ORANG PERGI MENGHA- Ya 

& DAP H.P. B. 
-4 Karena kekoerangan beras soe- 

: dah .merata kedesa-desa, maka 
imboellah - perintah dari pehak 
ang berkoeasa, mewadjibkan ra'- 
@t-bertanam oebi dan djagoeng T Hana 

E Satoe tanah padang jang 

& erdjakan bersama-sama. 
7 Oentoek bersama-sama ini ra'- 
at haroes mengerdjakan satoe ta- 
4ah sadja, dan kebanjakan mesti 

3 ineninggalkan Oemo (ladang padi- 
- Aja) jang waktoe ini hampir meng 

. Sasilkan boeah. 
5 | Oleh karena itoe ra'jat marga 

dkap Pelabvehan,. lebih dari 60 
rang pergi menghadap Pasirah- 

kedoesoen Batoe Pantjeh, Di- 
dana mereka mengemoekakan 

Keberatan-keberatan oentoek me- 
'gerujakan tanah bersama-sama 
"engan meninggalkan Oemongnja 
sladang) itoe. -Dan mengharap 
perkenan Pasirah, oentoek mereka 
'bertanam  sendiri2 ditepi la- 
sdangnja masing-masing, agar da- 
“pat didjaganja bersama ladang 
“padinja itoe. : 

1 Akan tetapi apa hendak dikata, 
oleh Pasirah hal ini tidak dika- 
Jecikan, sedang Pasirah itoe ke- 

al betoel, dengan ta' ada perke- 
n dari padanja terpaksa ra'jat 
ninggalkan bakal bocah jang 

1 boleh diharapkannja. 
 $Begitoe karena tindakan Pasi- 
: ah jang ta' memikirkan kepenti- 
an ra'jat itoe, maka pada hari 
@nen tg, 15 December 1941 ra'jat 
jarga Sikep Pelaboehan lebih 

    
   

     
   

    

     

berdjalan kaki pergi mengha- 
H, P. B, Tebing Tinggi, oen- 
«  menjatakan keberatannja 

perintah jang diperintah- 

ang Bedjat jang kaga' tahoe 4 

Tanah Seberang 

ari 60 orang, dengan ber-Auto 

M SSKIPOEN Pemerintah telah 
mengeloearkan miljoenan 

oeang boeat perbaikan kampoeng, 
maka sekarang haroes diadakan 
pembelaan boeat mengetjilkan ba- 
haja kebakaran dikampoeng-kam- 
poeng dalam kota-kota dalam tem 
po jang pendek, pertama-tama di 
tempat-tempat jang perloe sekali. 
Jang paling tidak mahalnja dan 
paling baik sekali tentoenja me- 
ngadakan atoeran, agar perbaikan 
itoerdilakoekan oentoek selama-la- 
manja, Akan tetapi djika perbai- 

kan itoe haroes lagi menoenggoe 

tempo jang lama, maka haroeslah 

ditjari djalan jang agar bahaja itoe 
diperketjilkan. 

# Keadaan bahaja. 
Praktijk jang bertahoen-tahoen 

dan setiap hari telah menoendjoek 
kan dengan senjata-njatanja, bah- 
wa dalam kampoeng-complexen 
jang sematjam itoe pemakaian 
alat jang ringan, lekas terbakar 
dan seringkali sangat keringnja 
itoe dengan moedah dapat menja- 
la, teristimewa lagi karena djika 

ada angin, maka api dengan moe- 
dah dapat pindah keroemah-roe- 
mah sebelahnja. Dengan roemah- 
roemah jang demikian itoe api de- 
ngan sekedjap mata sadja dapat 

mendjalar loeas, sehingga brand- 

weer jang datang ketempat keba- 

karan seringkali tidak dapat lagi 

memadamkan api ditempat jang 
moelanja, karena soedah dimakan 
api segala-galanja, sehingga pe- 

kerdjaannja hanja mendjaga dan 
membasahi roemah-roemah dekat- 
nja sadja dan memadami api jang 
moelai menjala poela diroemah- 
-roemah dekatnja itoe. 

, Sekalipoen dinding-dinding: da- 

ri roemah-roemah kampoeng itoe 
terbikin “dari alat jang moedah 
terbakar, akan tetapi adalah me- 
narik sekali, bahwa telah kenja- 
taan api toh tidak moedah mendja- 
lar asal sadja 'atapnja roemah- 
roemah itoe tidak terbitkan dari 
pada “alat jang moedah terbakar, 
dan kampoeng dalam roemah-roe- 

mah jang seperti ini tidaklah be- 
gitoe besarnja - dan lebih moedah 
memadamkannja. Djika hal ini te 
lah berlakoe dalam keadaan damai 
soedah tentoe lebih-lebih lagi da- 
lam keadaan perang, dimana kita 

haroes memperhatikan betoel aki- 

batnja bom-bom pembakar. 
Di Eropah- jang paling banjak 

Gipergoenakan ialah bom pemba- 
kar jang beratnja I kg. dan jang 
dinamakan elecironbom (magne- 

siumlegeering) jang antara lain di 
djatoehkan diatas roemah-roemah 
dan bom-bom jang berisi minjak, 

jang beratnja lebih dari 1 kg. dan 
biasanja dipergoenakan boeat ge- 

doeng-gedoeng jang spetciaal. Bom- 
bom itoe, ialah dari jang paling 
ketjilnja, di Eropah telah ternjata 
tidak begitoe besar akibatnja dari 
pada .magnesiumbommen, disini 
bisa djoega dipergoenakan. Bom 
bom itoe mempoenjai schokbuis jg. 
sangat lekas meledak, sehingga 
kena desakan sedikit sadja telah 
meledak dan melemparkan isinja 
jang menimboelkan kebakaran 
itoe. 2 

Atap genteng. 

Karena bom-bom minjak ini di- 
lemparkan dari tempat jang tidak 
begitoe tinggi, dan bentoeknjapoen 
menjebabkan ladjoenja tidak begi- 
toe tjepatnja, dari pada brisant- 
bommen maka bom-bom itoe akan 
menemboes atap genteng roemah 

roemah Eropah di kota-kota kita 
di sini dan jika bom itoe berisi 
minjak, maka isinja toe akan ditoe 
angkan kemoedian, Djika atap 
terdiri dari bilik, maka tentoe moe 
  

“kan oleh Pasirah kepada mereka. 
Setelah sampai di Tebing Tinggi 

soen Oedjoeng Alih, jang mendja- 
di. Kepala rombongan ini masoek 
menghadap H, P. B.- Dihadapan 

| pembesar mana segala keberatan- 
keberatan soedah disampaikannja. 

Oleh karena apa jang diterang- 
kan oleh kepala rombongan itoe 
memang benar, maka H. P. B. soe 
dah memperkenankan kemaoean 
mereka, oentoek bertanam Oebi 
dan Djagoeng didekat ladangnja 
masing-masing. . 

Sedikit kita sesalkan kepada 
toean Pasirah jang tidak mempoe- 
njai pertanggoengan djawab ter- 
hadap ra'jatnja (N, E.), : 

  

MAKASAR. 
EVACUATIE. 

Seperti: diketahoei, djikalau di- 
djalankan evacuatie jang di -   wadjibhkan Bestuur akan 

maka seorang Pegawai dari doe- ' 

  

dahlah terdjadi kebakaran. Djika 
isinja djatoeh diatas plaat-plaat 

eterniet. maka api tidak begitoe 

moedahnja, menimboelkan bahaja, 

karena hanja dengan menjalanja 

keatas api dapat membakar kajoe- 

kajoe balik sedikit, jang terpasang 

kira-kira 1 m? djaoehnja masing- 

masing, hanja di soedoet-soedoet- 

nja atap itoe api dapat pindah ke- 

lain-lain kajoe. Djika bom djatoeh 

' menemboes langit atap (plafond) 

maka “bahaja kebakaran soedah 

bertambah ketjilnja. 

Akan tetapi dalam semoea hal 

diatas keadaan lain sekali dengan 

roemah-roemah kampoeng. Atap 

roemah jang terdiri dari alat atap 

sering kali menjebabkan, bahwa 

roemah itoe akan hilang terbakar 

dan seringkali djoega roemah de- 

katnja. Karena selamanja dimana 

bom minjak djatoeh, tetap roemah 

jang terbikin dari atap selaloe 

ikan terbakar, dengan langsoeng 

atau dinding jang terbakar. Djika 

atap roemah terdiri dari genteng 

atau seng (besi atau blik) maka 

,hanja” dinding jang akan terba- 

kar dan roemah-roemah dekatnja 

dengan “atap genteng atau seng 

itoe tidak begitoe besar banjaknja 

akan toeroet terbakar, asalkan sa- 

dja dindingnja tidak begitoe dekat 

pada roemah jang moelai terbakar 

tadi. 

' Maka dari keterangan jang di 

atas itoe teranglah agaknja bah- 

wa kita akan kekoerangan tangan, 

djika banjak bom-bom pembakar 

di djatoehkan diatas satoe com- 

plex, dimana atapnja roemah-roe- 

mah moedah akan menjala. Atap 

adalah moesoeh no. 1, membikin 

atap itoe tidak bisa terbakar tidak 

lah moengkin. Karena itoe djalan 

satoe-satoenja jalah menggantinja 

dengan alat jang tidak moedah 

terbakar seperti genteng, plaat- 

plaat, blik (oempamanja dari blik 

'minjak tanah), seng dan sebagai- 

nja. - 
: Pendjagaan pertama. 

Maka penggantian itoe haroes- 

lah mendjadi pendjagaan jang per 

tama-tama “ditiap kota, dimana 

kita hendak: memperketjilkan ba- 

haja kebakaran, bahaja jang pa- 

ling besarnja disoeatoe kampoeng 

jang diserang dari oedara. 

Atap adalah sebagai alang- alang 

panas dan menahan dingin. 

Djanganlah orang menjangka, 

bahwa menaroeh genteng toh sa- 

ma sadja, karena disampingnja 

haroes djoega mempergoenakan 
' baranc-barang jang moedah terba- 

kar boeat menoetoepi atap genteng 

jang terlaloe tipis itoe boeat me- 

nahan hoedjan dan angin. V 

Pakailah dibawah genteng itoc 

pagar peloepoeh atau bikinlah lo- 

teng, bocat kedoeanja biasanja di- 

pakai bilik. Tinggal lagi roemah 

isng sebenarnja, jang dindingnja 

dibikin diatas tanah atau diatas 

dasar batoe. Alat jang dipergoena 

kan, meskipoen roepa-roepa biasa- 

nja terdiri dari bamboe anjam se- 

perti pagar gedek, pagar djaro, pa 

gor bilik, peloepoeh, sesek dan se- 

bagainja. 
Adalah besar sekali kansnja, ka 

lau seboeah bom djatoeh diatas roe 

mah maka ia meledak diatas lan- 

tai roemah itoe, djika kebetoelan 

sial didekat dinding, djoega minjak 

jang terbakar itoe bisa tertoeang 

didinding. Dalam hal-hal itoe maka 

akibatnja tidaklah begitoe besar 

sebab alat-alat itoe tidak moedah 

terbakar, atau djoega orang b'sa 

lekas memadamkan api jang hen- 

dak mendjalar dengan tjara itoe. 

Maka dengan menimbang sedalam 

dalamnja keterangan jang diatas 

dan dengan beberapa pertjobaan 

    

Bahaja kebakaran dikam 
poeng-kampoeng 
Bagaimana mengetjilkannja? 

jang telah-dilakoekan, telah dida- 
pat pengalaman sampai dimana ba 
haja kebakaran itoe dapat diper- 
ketjilkan pada  roemah - roemah 
kampoeng tsb. : 

“ Dalam madjallah-madjallah Ing 
geris ada diandjoerkan boeat men- 
dapatkan pendjagaan jang sebesar 
besarnja terhadap api, soepaja ka- 
joe-kajoe roemah ditjet dengan 
tjet atau pasta jang tahan api. 
Tjet jang moerah jang bisa meme- 
noehi sjarat-sjarat ini bisa dida- 
pat dari: : 
Mentjampoer natriumsilicaat (na 

tronwatergas) 112 bagian, kaolin 
(tanah liat Tionghoa atau tanah 
porcelein) 150 bagian dengan air 
100 bagian. Harga 100 kg. tjet 
ini kira-kira f'1.—. Dalam hal itoe 
haroeslah diingat, bahwa kaolin 
barangkali tidak selamanja dima- 
soekkan dari loear negeri barang 
dalam negeri jang lain. 

Masih terlaloe mahal. 
Ongkos boeat mengetjilkan: ba- 

haja kebakaran semoea kampoeng 
jang perloe-perloe dengan tjet ini 

adalah begitoe besarnja, sehingga 
tidak bisa dipergoenakan, apalagi 
karena kapoer (gebluschte kalk) 
lebih moerah boeat maksoed ini, 
dan djoega menoeroet pertjobaan- 
pertjobaan jang telah diadakan se- 
bagaimana akan diterangkan di- 
bawah ini telah tjoekoep memenoe 
hi sjarat-sjarat, 

Gebluschte kalk djika ditjet di 
atas kajoe djoega masoek dalam 
kajoe sebagai soesoe kapoer, Ka- 
poer ini dengan mengambil kool- 
zuurgas dari oedara beroebah men 

djadi koolzuure kalk jang keras, 
jang tahan api dan baroe pada sa- 

toe temperatuur jang tinggi ber- 
cebah lagi mendjadi ongebluschte 
kalk, jang djoega keras dan tahan 
api, dengan memisahkan CO2. 

Dari beberapa pertjobaan. telah 
ternjata kebaikannja mentjet de- 
ngan gebluschte kalk, boeat me- 
ngetjilkan bahaja kebakaran roe- 
mah-roemah kampoeng. 

Beberapa nasehat. 
Pada achirnja disini beberapa 

naSehat dan keterangan. Soepaja 
kapoer biar melengket dan tahan 
lama diatas bamboe jang litjin 
atau anjaman bamboe, jang masih 
pakai koelit bamboe, baiklah di 
fjampoerkan sedikit kandji atau 
tadjin, Agar soepaja tidak terlalse 
poetih dan moedahnja bisa dilihat 
dari oedara bisa ditjampoerkan 
tjet ojan jang bisa didapat diwa- 
roeng-waroeng sehingga mendjadi 
klaboe. 

Didalam roemah tidak kebera- 
tan tetap poetih, Lagipoen meng- 
kapoer didalam roemah itoe. djoe- 
ga memboenoeh koeman-koeman. 
Djika boeat dinding belakang oem 
pamanja dapat dipergoenakan ka- 
poer jang tebal, maka bisa dipakai 
tjampoeran 1 bagian kapoer, I ba- 
gian pasir kali atau 1 bagian ce- 
ment merah dengan 1 bagian ka- 
poer'dan | bagian pasir. 

Apa haroes diperbocat? 
Maka nasehat jang dapat diberi 

kan sekarang boeat mengetjilkan 
bahaja api boeat roemah-roemah 
kampoeng: 

a. gantilah atap roemah jang di 

bikin dari alat-atap dengan alat 
lain jang tidak moedah terba- 
kar. , 

b. kapoerlah semoea dinding bam 
boe (djoega loteng bilik) di ke- 
doea belahnja dengan soesoe 
kapoer (jang tebal) atau djika 
bisa tjatlah dengan .tjampoe- 
ran jang kentel, djika perloe 

. dengan ditjampoerkan djoega 
ojan. : 14 

Kajoe-kajoe diroemah - roemah 
Europa djoega bisa dibikin koe- 
rang moedah terbakarnja dengan 
mentjatnja dengan jang tersehoet 
diatas itoe, poen dengan sering-se- 
ring mengkapoernja djoega bilik, 
atau kajoe jang pada loteng. 
(Luchtalarm). 

  

! 

| mengoeroes anak-anak, siapa poc- 
' nja orang toea tidak boleh me- 

njingkir. 
Anak-anak itoe akan dibawa ke 

Malino dibawah pimpinan jang 
boleh dipertjaja dan disana mere- 
ka ditempatkan dalam gedong dari 
kindervacantie-kolonie, 
Anak-anak jang pergi ke itoe 

vacantie-kolonie, moesti bawa: 
3 stel pakaian dalam, 
3 stel pakaian loear, 
2 stel pakaian malam 

angat, 

1 pasang klom kajoe boeat ka- 
mar mandi, 
:3 handdoek, 
la 2 slimoet, 
1 a 2 saroeng bantal, 

1 sisir, : 
1 tjermin, 

saboen, tandpasta, djas-hoedjan, 
sendok dan garpoe, satoe piring 
emaille, satoe kasoer, 

jang 

  Pakaian dan handoek enz. moes    
. dan dibawa ke Betawi. . 

ti dipakaikan tjap jang terang. 
Barang-barang jang berharga 

| tidak boleh anak-anak bawa 
Pakaian enz. jang dibawa moesti 
dipak dalam satoe koffer tangan 
jang terkoentji baik, Di atas ini 
koffer moesti ditaroeh satoe lijst 
dari barang-barang jang mereka 
bawa. Satoe lijs sematjam itoe 
moesti ditaroeh terlepas di dalam 
itoe koffer. 

Lebih doeloe anak-anak itoe 
moesti disoentik boeat tjega pe- 
njakit cholera, typhus dan dysen- 
trie. (Pemb. M.). 

TOEAN SOETARSO DITAHAN, 
Toean Soetarso jang pergi ke 

Tjilamaja  oentoek ... mengantar 
anak isteri, ditahan oleh polisi 

.. Ini herhoeboeng' toean Soetarso 
dengan diam-diam pernah men- 
djadi pembantoe soerat kabar     

PERANG BADIK. |. 
Pada tgl, 8 Dec., telah dihawa 

masoek kedalam Militair Hospital 
seorang lelaki nama Gareno jang 
oesoesnja telah keloear, karena 
bertikaman dengan seorang lelaki 
nama Mandja. Doea hari kemoedi- 
an terdengar berita pada kita G. 
telah mengemboeskan napas jang 
penghabisan. M. hanja mendapat 
loeka dileher. Doedoeknja perkara 
setelah kita tanjakan pada Mante- 
ri Politie Takalar, seperti berikoet: 

Pada soeatoe hari G. membenam 

Tapi soedah ditepian dari kebcen 
M. Ketika G. mengambil loekahnja 
M. keberatan, katanja G. mentjoe- 
ri ikannja. Hal ini G. ta' terima, 
sebab ikan  disoengai itoe ta' ada 
jang monopoli. Karena pertjektjo- 
kan ini, kedoeanja bertanding -ba- 
dik dan akibatnja seperti kita toc- 
liskan. Ada-ada sadja dalam zaman 
kekaloetan ini. Hal ini terdjadi di 
kampoeng Limbang — Manoedjoe 
federatie Takalar. 

  

TANDJOENG KARANG. 

Pada malam Minggoe tgl. 20 ke 
21 December 1941 ada seboeah 
auto Ford kepoenjaan seorang 
Bangsa Belanda, berdjalan di kot 

ta Tandjongkarang dengan mema 
kai lampoe jang agak terang, ma 

ka keadaan ini kelihatan oleh H.P. 
dan Stad Politie, jang sedang ron 

da kotta, maka oleh jang berwa 

djib waktoe itoe, minta itoe auto 
stop tetapi oleh pehak jang stuur 
itoe auto diteroeskan djalan de- 
ngan tjepat, maka kedjadian ini 
oleh pehak H.P. jang waktoe itoe 
merasa tidak senang, maka ini ke 

djadian teroes diberi rapportkan 
kepada jang berwadjib, lantas ini 
perkara dioeroes teroes, kita mera 
sa heran sedangkan seorang Be- 

landa masih sadja tidak mengin 
dahkan keadaan zaman sekarang 
ini, apalagi pendoedoek djelata jg 
koerang mengerti atoeran zaman 
perang. 

  

  

  

(Zetsel jang tertahan hari Sabtoe) 

MENJELIDIKI MA- 
NILA. 

Manila, 25 Dec ((Reuter) : 

Pada tg. 26 Dec. djam 17.00,2 
gelombang (17 boeah djoemlahnja) 
pesawat2 Djepang laloe-lalang di- 
atas Manila. Tanda bahaja diboe 
njikan boeat kelima kalinja. Be- 
berapa boeah bom dilemparkan di 
sebelah barat laoet dari Manila, 
dan disekitar teloek Manila, akan 
tetapi kebanjakan pesawat2 moe 

soeh itoe terbang rendah. Roepa 
nja mereka maoce menentoekan, 
apakah permakloeman djenderal 
Mac Arthur, bahwa Manila adalah 
boekannja sasaran militair, itoe 

benar adanja. 
DAERAH TELOEK LINGAYEN 

Washington, 26 Dec. 

(Reuter): 

Malam Saptoe lewat, departe 
ment perang memberikan tahoe, 
bahwa perdjoangan dalam daerah 
teloek Lingayen disebelah oetara 
dari Manila, terbatas dengan tem 

bakan saling menembak jang he 
bat antara meriam2, akan tetapi 
disebelah tenggara dari iboe kota, 
dalam daerah Antimonan, tekanan 

moesoeh. bertambah besar. 
P4 

PEMBELAAN DITEPI SOENGAI 
AGNO. 

Washington, 

(Reuter) : 
Soeatoe makloemat, jang dike 

loearkan oleh departement perang 
U.S.A. pada djam 22.00 GMT, mi 
sih mengatakan, bahwa serdadoe2 
U.S.LA. dan Philipina membela stel 
ling2 ditepi soengai Agno, Dalam 

DJEPANG 

26 Dec. 

kan loekahnja (boeboe) disvengai.. 

AUTO FORD DISTOP OLEH H.P. 
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waktoe 24 djam jang lampau, ang 
katan oedara moesoeh boekan ma 
in aktipnja. 

Dari da€rah2 lainnja tidak dite 

rima kabar satuepsen. 

BENTENG DIPOELAU MID. 

WAY. 
Washington, :26 Dec. 

(Reuter) : : 
Pada tg. 25. Dec, benteng dari 

poelau Midway mengadakan per- 

hoeboengan dengan kwartier besar 
di Washington, akan tetapi depar 
tement marine tidak soeka menje 
-boet atau mengatakan boenji pem 
berian2 tahoe, bagaimana kea- 
daan2. marinier2z USA dipoelau 

itoe. 
KEMENANGAN TENTARA ME. 

RAH ke 54. 
Moskou 26 Dec. (Reuter): 

Pengoemoeman spesial, jang di 
keloearkan oleh buro pemberi .pe 
nerangan Sovjet pada hari Saptoe 
pagi2, mengatakan: ,,Dalam saat 
dari tg. 18 Dec. sampai tg. 25 
Dec., barisan2 dari tentara Merah 

ke 54, jang dipimpin oleh djende 
ral major, Fedaninsky, mengalah 
kan pasoekan2 Djerman di Vol 
kov. Dalam daerah itoe moesoeh 
kehilangan 6000 officier2 dan ser 

dadoe2 Djerman jang mati, se- 

dang 32 boeah tempat terlepas da 
ri tangan Nazi. Alat2 perang jg 
dirampas oleh tentara -Merah, di 
antaranja terdapat 26 boeah tank, 
87 poejoek meriam, 47 poetjoek 
senapan mesin jang besar, 186 poe 
tjoek senapan mesin, 143 poetjoek 
meriam parit, 18.000 boeah gra- 
naat, 13.000 boeah perioek api, 
10.000 granaat jang dilemparkan 
dengan tangan, 30.000 bocah pat- 
roen senapan dii. 
  
  

  

Katja - mata | 
jang eilok sebagai F 
Batoe Permata! 

NUMONT - LOXIT 
(Katja mata Kaoem Menak) 

@ Dengan monteur jang 4 
njaman doedoeknja, &n- : 

“teng, dzn tidak menge- | 
tiewakan haloesnja. 

Teroetama centoek Ka- 
oem Poetri, jang hingga 
kini merasa takoetmeng- $$ 
goenakan  Katja - mata 5 
sebagai pembantoe alat 
pengelihatannja !   

SBDIPL, OPTICIEN 

Batavyia-C., — Noordwijk 21 

Tel. WI. 2770 

Bandoeng 
Tel: 3380 | 

sa PEN Na PN Dane MEA HER ORNOR2 

Bragaweg 46 

  

    

    

  

Batjalah   Djepang ,,Tohindo Nippo”. 

SENAR   mkin, 

Oentcek mengetahosi kedja- 

dian? diloear dan didalam ne- 
geri djoega tentang Agama Is: 

lam dan commentaren-commen- 
taren jang tepat dan djitoe 

2 Cg 

EMRBANGOEN 
MADJALLAH MINGGOHAN OKMOKM BERGAMBAR. 

  

Hocfdred. Anwar Tiokroaminoto, 

Oeang langganan hanja f 0.60 
tiapboelan atauf 1.80 sekwartaal 

Lekaslah,gainta nomor pertjon- 
. tohan pada Admilifstratis Week- 
blad »Pembangoen« Senen 107. 

Batavia-C. Telf. No, 1810 WL. 

Aa aa bad ERIN & Se ne KET A5 Ae mt BA    



     

     

   

    

    
   

1 FP Ke : 

IL . EVACUATIE SESOEKANJA 
OA SENDIRI, : 

“ Berhoeboeng dengan “ adanja 
peperangan, 'a tidak berhenti 

— nja orang menoedjoe dari Palem 
bang kota, menocedjog ke 
Palembang oentoek ame: 

. pat, ada jang ke Batoerdaja, ke 
» .Kajoe Agoeng, ke. Pedamaran, 

ke Moesi Ilir, ke Moesi Oeloe, ma 
.  Iahan ada jang ke Tebing Tinggi 
“4. dan Rawas. "Dena 

Oleh karena evacuatie jang se 

|. “soekanja sendiri, boekan meringan ' 

- kan bebannja Pemerintah oentoek 
. mengoero€es. mereka itoe, akan te 

tapi memboeat bebannja jang ma 
ha berat bagi Pemerintah setem 

. pat tempat, apa lagi kepala kepala 
Doesoen dan Marga. Sebabnja ti 
dak lain dalam hal persediaan be 

NP Cibm karena kebandjiran orang 
. Gorang dari kota Palembang jang 

“ke Oeloean itoe, terpaksa beras 
jang hari hari didjoeal dalam to 
ko toko atau waroeng waroeng 
selaloe kekoerangan, Oentoek men 
tjoekoepi mereka itoe, oleh Peme 
rintah setempat tempat diambil 
atoeran tjara pembahagian ada 
jang pakai kartoe ada jang tidak. 

Oempamanja sadja, apa jang ter 
djadi di Batoeradja, sedari tang 
gal 9 ini boelan mereka dibahagi 
dengan kartoe, dengan diisi bera 

pa besarnja keloearga dan berapa 
banjaknja pakai keloean beras se 
hari. Oentoek orang dewasa, da 
pat bagian setengah Kilo Gram 
sehari. Sedang oentoek waroeng 
nasi hanja 5 K.G. Oleh waroeng 
waroeng nasi mereka merasa kebe 
ratan, oleh karena selaloe kekoera 
ngan. Oleh H.P.B, diambil atoeran 
dengan diambil statistiek tiap tiap 
hari banjak djoemlahnja orang 
membeli nasi. 

Menoeroet keterangan dari Amb 
tenaar Economische Zaken di Pa 
lembang, bahwa persediaan beras 
ada tjoekoep. Maka diambil. atoe 
ran dari beberapa onderafdeeling, 
djikalau akan membeli beras ke 

2. Palembang, haroes membawa ver 
5 : klaring dari Hoofd van Plaatse- 

: lijk Bestuur, berapa areng keper 
loeannja si pembeli. 

: Didoega orang orang jang 
soedah- pindah dari kota Palem- 
bang ke Oeloean Palembang, tidak 
koerang dari 10.000 orang, dari 
ini djoemblah sebahagian ada jg 
soedah kembali lagi ke kota Pa 
lembang, jaitoe orang orang jang 
roepanja koerang tjoekoep boeat 
sangoe tinggal di Oeloean Palem 

“bang. “3 

   
   

  

" “ Wadjib diadakan penerangan, 
  

Berhoeboeng dengan pindah 
atas sesoekanja sendiri, jaitoe boe 
kan andjoerannja Pemerintah oen 

. toek pindah tempat meninggalkan 
kota Palembang, apa salahnja ka 
lau sadja dari badan Pemerinta 
han memberikan satoe badan pene 
rangan oentoek berpropaganda 
ke kampoeng kampoeng di dalam 
kota. Djikalau sadja hal ini dise 
rahkan kepada B.B. dan Kepala 
kepala kampoeng dalam kota, 
moengkin tidak “mentjoekoepi, se 
kalipoen penerangan itoe, setjara 
diboeatnja dengan circulair. 

- Baik kalanja, djikalau diboeat 
“ pedato pedato dalam langgar atau 
mesdjid, soepaja pendoedoek tetap 
tenteram, sabar dan mentjahari 
sebagaimana biasa, 

. Oleh karena koerangnja penera 
ngan, kini kota Palembang, perda 
gangan serba terhenti. Toko-toko, 
waroeng waroeng, apa lagi jang 
berdagang ketjil merasa menge- 
loeh, bagaimana tertimpanja oleh 
karena pemindahan tjara jang se 
soekanja sendiri. Padahal Pemerin 

| tah beloem mefgambil kepoetoe- 
| san, oentoek memberikan perintah 

kepada rakjat' oentoek berpindah 
dari kota Palembang. Terketjoea 

| li dari pendoedoek dari Soengai 
Gerong dan Pladjoe, tanah con 
cessie dari "N.K.P.M. dan EP.M. 

“4. Oleh karena koerangnja, moeng 
kin tidak : ja. penerangan pe 

| nerangan dari pihak Bestuur, pe 
| “doedoek selaloe dalam kebingoe- 

ngan, Ada oentoengnja bagi Peme 
0! rintah, djikdlau penerangan hal 
“h ini disempoernakan. 
2 Dipandjangkan temponja sampai 

    

Ne
 

A
A
 

Tan 

  
   

    

  

. boelan April 1942, 
aa bm! 3 

Berhoeboeng dengan keadaan, 
maka coupon para oentoek. kwar 

| aal ke IV, tahoen 1941, jang ha 
| bis tempohnja 31 December '41, 

| oleh kareha coupon para itoe ma 
(sih banjak dalam tangannja rak 

— Jat” beloem terdjoeal oleh ka 

     

  

    
(Berita dari 

F dapat tendangan dan poekoelan. 

  

5 4 

'alembang.' 
ka. tempohnja dipandjangkan 

sampai boelan April 1942. 
| Harga coupon para kwartaal 

ke IV tahoen 1941, tadinja hanja 
dapat harga f 25— (satoe roepiah 
dan .doea poeloeh lima cent) per 
100 K.G., kini orang bisa djoeal 
dengan harga f 3.50 per 100 K.G. 
Akan tetapi orang masih beloem 
maoe beli, lantaran kaoem. expor 
teur masih memikirkan, tjaranja 
pengangkoetan pengeloearan getah 
para dari Palembang, ke loear N' 
geri. f 

Konon, kabarnja Pemerintah te 
lah ambil atoeran- bagaimana tja 

ranja pengeloearan itoe, Moengkin 
harga para moelai naik poela, ka 
lau sadja tjita-tjita Pemerintah 
mengadakan Organisatie oentoek 
exporteurs getah para. 
Sikap keras kepada autobuson- 

  

dernemers. 

Berhoeboeng dengan banjaknja 
orang orang jang pindah dari ko 
ta Palembang ke Oeloean, maka 
roepanja autobusondernemers me- 
ngambil kesempatan, oentoek me 
naikkan tarief moeatan. Biasanja 
dari Kertapati ke Kajoe Agoeng 
jang djaoehnja 60 K.M., tarief 
autobus per persoon diambil ba 
jaran f 0.40. Akan tetapi setelah 
banjak orang pindah ke Oeloean, 
diambil pembajaran f 2.50 seo- 
rang. Maka oleh karena naiknja 
pembajaran itoe, jang berwadjib 
mengambil sikap, dengan menang 
kapi autobus autobus jang telah 
menaikan tarief itoe. Oleh karena 
nja, Magistraat di Palembang, te 
lah memberikan hoekoeman denda 
sedikitnja f 1.50 kepada siapa jg 
soedah berani ' menaikkan tarief 
jang zonder indzin itoe. 

3   

Ketjelakaan autobus. 

  

Pada hari Selasa tanggal 23 De 
cember 1941, di K.M. 52 antara Pa ' 
lembang dan Sekajoe, seboeah 
autobus B.G, 763, jang dinaiki 
oleh 20 penoempang, telah tergoe : 
Ting, Sebab sebabnja, oleh karena 
sembrononja sopir. Malamnja : 

J toeroen hoedjan lebat, auto djalan 
(nja dengan ketjepatan jang loear 
biasa, nampaknja djalan raja li 
tjin, oleh karena litjinnja, auto 
terbalik soengsang soembel. Dari 
pada penoempang, seorang:loeka 
berat, harees dirawat dalam roe- 
mah sakit, dan beberapa orang 
loeka enteng, 

  
Evacuatie dari loear Palembang. 
  

Pada hari Senen tanggal 22 De 
cember 1941, kapal api SENANG, 
kepoenjaannja kongsi Tiong Hwa 
di Palembang, telah mengangkoet 
tidak koerang 300 bangsa Indone 
si€rs jang asalnja dari Malaya. 
dan Riouw., Konon mereka itoe ke 
banjakan jang dari Sumatra Ba- 
rat. Maka tibanja di Palembang, 
hanja sementara, kebanjakan pa 
da itoe hari djoega meneroeskan 
perdjalanannja teroes-ke Padang, 
via Loeboek Linggau. 

Technische leider Luchtbescher- 
  

mingsdienst. 

  

  Besluit Directeur B.B. tanggal 
: 14 November 1941 No. LDB1/18/16 
telah memberhentikan dengan hor 
mat toean Ir. F. M. Jeseph, seba 
gai wd. Technische Leider L. B. D. 

gantinja, telah diangkat toean B. 
. Buitendijk. : : 

Margaschrijversbond tidak djadi 
  

bervergadering. 

  

Berhoeboeng dengan perobahan 
nja zaman, oleh karena pepera- 
ngan ini, sebagaimana jang telah 
dikabarkan, bahwa Margaschrij- 
versbond akan mengadakan verga 
dering di Praboemoelih dalam boe 
lan Januari 1942, maka vergade 
ring itoe dipertanggoehkan sam 
n. waktoe jang tidak ditentoe- 
an. 

Meninggal doenia oleh karena 
ak 

  

| Pada hari Djoemahat Minggoe, 
Jl dalam Doesoen Soekadana, Ka- 
joe Agoeng telah kedjadian jang 
.menjedihkan. Seorang dalam itoe 
doesoen bernama Abdulkadir, te- 
Tah tinggal menocempang dan ber- 
tempat tinggal satoe roemah de- 
ngan anak keponakannja bernama '   rena toeroenrija harga coupon, 
Mohd, Haroen, Pada itoe hari oen, € pa- gi hari, se biasa, ' me- 

? 

di Palembang. Maka oentoek peng | 

  

lajani kemanakannja,  menjedia 
kan makanan atau minoeman oen 
toek pagi hari. Waktoe Abdulka 
dir baroe bangoen, roepanja iste 
ri dari Moh. Haroen jang mempoe 
njai anak baji beloem bersedia apa 
apa, Maka Moh. Haroen berkata ke 
pada Abdulkadir, bahwa nanti 
djikalau anaknja berhenti mena- 
ngis disediakan air panas. Entah 
apa sebabnja, poelang dari soengai 
Abdulkadir telah memberikan poe 
koelan dan tindjoean kepada 
Mohd. Haroen, dan membanting- 
nja. Seketika itoe djoega Mohd. 
Haroen telah meninggal doenia. 
Waktoe diperiksa oleh dokter, 
njata djantoengnja telah: poetoes. 
Abdulkadir, oentoek menoenggoe 
peperiksaan pengadilan Raat Be- 
sar di Kajoe Agoeng, ia haroes 
meringkoek dalam pendjara taha 

nan. 
Ditangkap oleh karena didoega 
  

ada perhoeboengan dengan Dje. 

ea 
Pada hari Minggoe jbl., Moha 

mad Haroen schrijver dari kan 
toor Comptabilliteit di Palembang, 

  

pang. 
  

oleh toean toean Controleur, De- 
mang dan Pasirah. Maka sebab- 

nja, atas permintaan politie'di Pa 

lembang, ia haroes dibawak ke Pa 
lembang. Mohamad Haroen, sebe 
loemnja orang orang Djepang me 
ninggalkan kota Palembang, wak 
toe vrij, ia membantoe pekerdjaan 
mengoeroes boekoe dagang dari 

Sumatra Shokai Trading a 

jaitoe jang mengimport barang 
petjah belah, jang mana kini te 
lah dibeli oleh Fa. H. Akil di Pa 

lembang. 
Oentoek menoenggoe peperiksa 

an dan sementara diperiksa oleh 

Politie ke Inlichtingen Dienst, ia 
ditahan dalam tahanan politie. 
L. B. D. dalam kota dan loear 

kota. : 

Berhoeboeng dengan keadaan 
di waktoe ini, dalam kota Palem 
bang dan kota kota onderafdee- 
ling begitoe djoega dalam doe- 
soen doesoen dan marga marga oe 

| moemnja di seloeroeh Residentie 
Palembang, djika sesoedahnja 
djam anam petang, di loear roe 

mah tidak nampak lagi tjahaja 

lampoe jang terang benderang. 

Dalam kota Palembang, hanja 

terdapat tjahaja lampoe dari auto 
dan kendaraan lain, jang soedah 
ditetapkan oleh verordening D.V. 
O. Dalam roemah roemah, lampoe 
lampoe ditoetoep dengan kertas hi 
djau.atau hitam, soepaja sinar 
lampoe itoe tidak terang tjahaja 

nja. - 

Akan tetapi, apa jang soedah 
terdjadi di Oeloean Palembang, 

jaitoe dalam doesoen doesoen, per 
atoerannja lebih keras dari- pada 
kota Palembang, jaitoe pendoedoek 

sama sekali, tjahaja lampoe se 
kalipoen sedikit, tidak boleh keloe 
ar dari roemah. 

Kalau kita lihat dalam kota 
Palembang, roemah roemah, ho- 
tel hotel, kantoor Gemeente, ben 
teng (kazerne), dari djaoeh orang 
masih bisa dapat melihat tjaha 
ja lampoe. Lain kalau seandainja 
ada bahaja oedara di waktoe ma 
lam, soedah tentoe semoea lampoe 
sedapat moengkin dipadamkan. Se 
baiknja di Oeloean Palembang, soe 
paja tidak salah mengerti, Bestuur 
memberikan penerangan sepatoet 

nja, agar jang mendjalankan ke 

wadjiban atau pendoedoek sendiri, 

tidak dapat soesah oleh karenanja. 
Ini terboekti di Kajoe Agoeng, 

tjahaja lampoe jang keloear dari 
lobang bilikpoen dilarang dengan 
ikeras. Itoe ada baiknja, djikalau 
ada berboenji tanda bahaja oeda 
ra. Akan tetapi kalau beloem ada 
tanda bahaja ' moengkin, 
menjoesahkan orang - dalam roe- 
mah tangga. : 2 

Haraplah diperhatikan, 
Perhoeboengan telefoon ke Marga- 

: Marga. 

Didalam: waktoe jang genting, 
ini, sepatoetnja jang berwadjib 
mengadakan perhoeboengan tele- 
foon dengan Marga-Marga jaitoe, 
kalau ada apa apa, soepaja Kepala 
Negeri berhoeboengan langsoeng 
dengan Pasirah, dengan lantas bo 

leh segala hal didjalankan. 
Dalam residentie Palembang ini, 

penoelis ketahoei hanja 3 Pasirah 
sadja jang dapat menghoeboeng- 
kan dengan telefoon setjara lang 

soeng. Jaitoe: Pasirah Tandjoeng 
Sedjaro, Pasirah Moeara Enim 

dan Pasirah di Babat (Sekajoe). 
Toean Pasirah di Babat, boekan 
dengan Bestuur akan tetapi lang- 
soeng dapat berhoeboeng dengan 
B.P.M. Marga-marga,. banjak ke 
perloeannja djikalau ada telefoon,   boekan sadja keperloean di wak 

PEMANDANGAN 

noeroet adat keponakan haroes me 

telah ditangkap di Kajoe Agoeng 

banjak 

  

Moetasi 

  

B.B. 

Moelai tg. 13 “ December 1941 : 
diangkat mendjadi patih. dari ka 
boepaten Blora (provincie Djawa 
Tengah), .Raden Mas Soedjono, 
sekarang mendjadi kepala distrik 
Panolam (kaboepaten Blora). 

Diakoei dan ditetapkan sebagai 
bestuurder dari landschap Batoe- 
lappa, onderafdeeling Pinrang, af 
deeling  Paroe-paroe, residentie 
“Celebes dan daerahnja, goebernoer 
Timoer Raja, Andi Tenri. 

Dipetjat dengan hormat dari 
djabatan mewakili pekerdjaan me 
ngoeroes landschap Soeka, onder- 
afdeeling negeri2 Karo, afdeeling 
Simeloengoen, residentie Soemate- 
ra Timoer, goebernemen Soemate- 

:ra, Ninggoeri Ginting Soeka, 

Dinaikkan pangkatnja. 
Mendjadi kapitein dalam korps 

Barisan Madoera di Pamekasan, 
luitenant kelas 1 dalam korps Mas 
Poetroadireno. 

Ditjaboet. 
Besluit Goebernement dari tg. 

23 September 1941 No, 15, jang 
atas permintaannja sendiri, moe- 
lai 31 December 1941, akan me- 
metjat C. Rossen, Resident dari 
Buitenzorg, dari dienst Negeri de- 

ngan hormat. 

Besluit Goebernement dari tg. 

14 October 1941 No. 19, jang atas 
permintaannja sendiri, moelai 29 
December 1941, akan memetjat J. 
E..A. Slors, Resident dari Ma- 

doera, dari dienst Negeri dengan '! 
hormat. 

Besluit 'Goebernemen dari tg. 

17 Novehber 1941 No, 4, jang atas 
permintaan sendiri, moelai 31 De 

cember 1941 akan memetjat H,J. 
Kuneman, Resident dari Madioen, ! 
dari dienst Negeri dengan hormat. 

D. V. G. Fa Ata 
Dalam residentie Celebes dan 

daerah2nja dari Goebernemen Ti 

moer Raja, dipindah dari Masam 

ba ke Palopo, Indisch arts Goeber 
nemen pada Dienst der Volksge 
zondheid “jang diperbantoekan “pa 
da Landschap Lawoe, Soetopo. 

Moelai tg. 3 Djanoeari 1942, di 
pindah dari Temanggoeng ke Ga 

roet dan diperbantoekan pada Re 
sidentiearts dan djoega Pemimpin 
Pemberantasan Pest di Bandoeng, 

opzichter pada Pemberantasan 
pest (Inspectie roemah2) pada 
Dienst der Volksgezondheid N. Li 
tamahuputty. 

Dengan peroebahan dalam be- 
sluit, ditentoekan, bahwa twd. In 

disch .arts Goebernemen pada 
Dienst der Volksgezondheid - Mas 
Soedibjo Patmo wardojo, dengan 
besluit itoe haroes dianggap dipin 
dah dari Merauke ke Amboina, 
djadi boekan dipindah ke Gouver 
nements Centrale- Burgerlijke Zie- 
keninrichting di Soerabaja.. 

Dalam residentie Celebes dan 
Daerah2nja dari Goebernemen Ti 
moer Raja, dengan Watampone di 
toendjoekkan sebagai tempat kedia 
mannja, moelai penghabisan boe- 

lan December 1941 diperbantoekan 
pada Landschap Bone, twd. In- 

disch arts Goebernemen pada D. 

V.G, Tan Ie Tiok, sekarang ditem 
patkan di Watansoppeng. 

S.S. 
Dipindah dari  Hoofdkantoor 

(diensttonderdeel Verkeers- en 

Handelszaken-afdeeling Controle) 
di, Bandoeng ke Exploitatie der 
Staatsspoorwegen di Soematera Se 
latan (Lahat) Controle-ambtenaar 

Tjoeng “ Sasmitosewojo, controle 
djoeroe toelis2 Soeradji dan Ra- 

den Taram. 
Ditjaboet pembantoean, jang 

akan memindahkan onderopzich- 
ter2 kelas III Kasoem dan Saroe 

dari Bangil ke Bandjar. 
Ditjaboet  pembantoean, jang 

akan memindahkan commies kelas 

III Raden Ali dari Palembang (Ex 
ploitatiekantoor disana) ke Ban- 
doeng (Bureau van het Hoofd der 

Magarzijndienst). 
Ditjaboet pembantocan, jang 

akan memindahkan. commissies 
kelas.III Raden Djoened dari Ban 
doeng (Bureau van het Hoofd van 

den Magazijndienst) ke Palembang 
(Bxploitatiekantoor disana)” 
Diangkat mendjadi opzichter ke 

las I, opzichter2 kelas II R. J. Soe 
wargo dan Raden Kodiat. 

Diangkat mendjadi commissies 
kelas II, .commies2 kelas III Hoe 
mala dan L. Dirdjosoewignjo. 
  

toe genting ini, begitoe djoega oen 
toek orang dagang. Kas Marga, ti 
dak koerang oentoek membajar- 
nja, dan soedah tentoe disediakan 

oleh kepala kepala Marga, bagi 
kepentingannja Marga dan kepala 
kepala. Negeri oemoemnja.   
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Cah V. O. R. O. 
Zender Y. D. G. Gelombang 89.82 

SELASA, 30 DEC. 

2. 17.00 Lagoe Hawaijan — 18.30 
Lagoe Minangkabau — 18.00 La 
goe Soenda — 19,00 Lagoe Djawa 
— 19.30 Lagoe gambang kromong 
— 20.00 Mana soeka dari piringan 
hitam — 22.00 Toetoep. 

| REBO, 31 DEC. 
| 8.00 Lagoe Soenda — 9.00 La 
goe krontjong dan staboel — 10.00 

Gambang kromong — 10.30 Lagoe 

Hawaiian — 11.00 Lagoe Djawa 

.— 12.00 Toetoep. 

|. 17.00 Lagoe Melajoe Seberang — 
| 17,30 Lagoe Arab modern — 18.00 

Lagoe Leloetjon — 18.30 Lagoe 
Kwa Toemboe — 19.00 Lagoe kron 

' tjong dan stamboel — 20.00 Ke 

nang kenangan — 24.00 Pengoetja 
9 tahoen baroe — 24,15 Toe 
i toep. 

PENJIARAN P. P.R.K. 
| Djawa Barat. 

Bandoeng II 192, Batavia II 197, 
Priok II 41.5. | 

| SELASA, 30 DEC. 
| 17.00 Tanda waktoe Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.04 Moe 
sik Yang K'im — 18.00 Tanah 
Air kita berkeliling — 18.38 Ad 
zan dan kasidah — 18.44 Dari kota 

: Singapoera — 19.00 Agama Kris 

ten —.-19.30 Berita Pers — 20.00 
Taptoe — 20.05 Penerangan oe 

. moem — 20.20 Oejon2 — 24.00 Toe 
. toep. 7 

REBO, 31 DEC. 
6.00 Tanda waktoe Pemb. — 

16.03 Gamelan Degoeng — 6.30 Be 
rita Pers — 6.45 Gamelan Degoeng 

(— 7.15 Berita Pers — 17.30 Toe 

: toep. 
| 12.00-Tanda waktoe Pemb. — 
12.03 Soeara Sech Albar — 12.30 
Lief Java bermain — 13.00 Rajoe 
an Poelau Sorga — 13.15 Berita 

i Pers — 13.30.Moesik anton 
14.00 Menir Moeda membodor 

"14.15 Berita Pers — 14.30 Toe 
' toep. 

| 17.00 Tanda waktoe Pemb. — 
! 17.01 Isi programma — 17.04 Poes 
i paragam — 18.00 Moesik Pat Im 

— 18.15 Dari Koeno sampai mo 

dern — 18.38 Adzan dan kasidah 
— 18.45 Soeara dari Padang Pa 

Sir — 19.10 Doenia soprt — 19.25 
Lagoe selngan 19.30 Berita 
Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Da 
ri piring hitam — 20.40 Ditepi La 
oetan Banda — 21.00 Gending 
Djawa — 21.30 Moesik instrumen 

talia — 22.00 Kabaret Besar 

1.00 Toetoep. 

PENJARAN P. PR EK. 

Solo II 120. 
Diawa Tengah dan Timoer. 

Djokja II 128, Semarang II 189, 

Semarang ARCH. 67 Soerabe 
ja UI 61 dan IV 129 

SELASA, 30 DEC. 
17.00 Tanda wakioe Pemb. — 

17.01 Isj programma — 117.04 La 

goe Hindoestan — 17.30 Lagoe Ba 

h — 17.45 Lagoe Hawaiian 
18.15 Lagoe gamboes — 18.24 Ad 
zan dan kasidah — 18.30 Moesik 
Tionghoa modern — 19.30 Berita 
Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Pene 
rangan oemoem — 20.2) Oejon2 — 
24.00 Toetoep. 

REBO, 31 DEC. 
6.00 Tanda waktoe Pemb. — 

6.03 Lagoe Hawaiian — 6.30 La 
goe Harmonium — 1.00 Lagoe Si 
ngapoera — 7.15 Berita Perg — 
1.30 Toetoep. 

12.00 Tanda waktoe Pemb. — 
12.03 Hal roemah tangga — 12.23 
Tjeritera ketoprak — 13.00 Gan 
droeng Banjoemas — 13.15 Beri 
ta Pers — 13.30 Soeara S. Abdul 
lah —. 14.00 Lagoe Soenda 
14.15 Berita Pers — 14.30 Toe- 
toep. : 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — 
17.01 Isi programma — 17.04 Strijk 
orkest — 17.30 Lagoe Djawa “Te 
ngah — 18.00 Pat Im — 18.20 La 

ioe Instrumentalia — 18.24 Adzan 
dan kasidah — 18.30 Keboedajaan 
Tionghoa — 19.00 Lagoe Manda 
rijn — 19.30 Berita Pers — 20.00 
Taptoe — 20.05 Dari piring hitam 
— 20.40 Perajaan Ambon — 21.40 
Lagoe Instrumentalia — 22.00 Ka 
baret Besar — 1.00 Toetoep. 

PENJIABAN PP. RK. 
—. Noesantara. 

Zender P. L, J. 20.5 M. 
SELASA, 30 DEC. 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — 
17.01 Isi programma — 17.04 Moe 
sik Yang Khiem — 18.00 Konsert 
Melajoe — 19.00 Agama Kristen   

LEMBARAN KEDOEA PAG. IV.    

    

toe — 20.05 Penerangan oemoem | h 
—.20.20 Godang Tapanoeli —.) 
22.00 Soeara ketjapi — 22.30 Moe“. 
sik harmonjum -- 23.00 Lagoe Ba 
tak — 23.30 Njanjian Peiping —1 
24.00 Toetoep. : Tete 

  

    

  

    
    

  

   
    
   

REBO, 31 DEC. 1 
17.00 Tanda waktoe Pemb. H4 . 

17.01 Isi progrmma — 17.04 Pog” 
paragam — 18.00 Meesik Pat H' 
— 18.15 Darj Periangan ke Bd 

18.45 Krontjong modern 4 
19.10 Doenia sport — 19.25 Lagu z 
Selingan — 19.30 Berita Pers -5 
20.00 Taptoe — 20.05 Dari pirir 
hitam — 20.40.Gending -Yan 
Khiem — 21.30 Moesik harmoniu 
— 22.00 Kabaret Besar — 1.00 Tae: 
toep, . 

PENJIARAN P. P. RK. 3 
Soematera Oetara (Medan) “ ea 

Zender YDX 41.55 M, 3 & 
SELASA, 30 DEC. 3 

1.00 Tanda waktoe Pemb. 
7.01 Soeara S. Abdullah — 7.30 La | 
goe Cinema Tionghoa — 800 Toe” 
toep 3 

197.00 Tanda waktoe -Pemb, — 
17.01 Isi programma — 17.02 Ta 

man poetera — 17.45 Lagoe Ha 
waii — 18.05 Bang Adzan) 

18.08 Dari piring hitam — 18.25 
Tanam?2an dipekarangan — 18.45 
Hiboeran Perjangan — 20.06 Toe 
toep. 

NS 
Xx 

—REBO) 31 DEC. 
7.00 Tanda  waktoe Pemb, 

7.01 Lagoe Hawaiian Timoer — 
30 Lagoe Minangkabau — 8.04 

Toetoep, 1 

17.00 Tanda waktoe “Pemb. —& 
17.01 Isi programma — 17.02 La 
goeBatak — 17.30. Aneka warna '' 
— 18.05 Bang (Adzan) — 18.08 
Aneks: warna —' 19.30 Pertoekh ' 
ran Tahoen — 19.45 Moesik Instru “ 
mentalia — 20.00 Toetoep., : 

  

PROGRAMMA NIL.R.OM. 
Penjiaran Barat. 

SELASA, 30 DEC. 5 
17.00 Tanda waktoe Pemb. —. 

17.03 Boenga rampai — Boeng:” 
rampai — 17.15 Warta berita dar” 
Londen — 17.30 Poesparagam —: 
18.00 Bahasa Melajoe — 18.30 Moe 
sik Zigeuner — 19.00 Berita Pers 
— 19.10 Kommentar atas berita “4 
pers — 19.15 Lagoe pilihan Jaa 
19.40 Agama Kristen — 20.00 Sa at: 
lon Ensemble — 20.45 Aneka war '&- 
na — 21.15 Moesik — 22.00 Tanda “ 
waktoe Berita Pers — 22.10 Serba : 

serbi — 22.45 Aneka warna 
23.00 Toetoep. 

ki 

'& 

h 

1 
REBO, 31 DEC. SI 

6.00 Tanda waktoe Pemb. — 
6.01 Berita Pers — 6.10 Serbane H 
ka — 6.30 Berita Pers — 645 
Serbaneka — 7.00 Tanda waktoe 
Serbaneka — 7.30 Dari piring ht 
tam 8.00 Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe Pemb, — 5 
11.40 Oentoek orang sakit — 12.00 £ 
Piano — 12.30 Salon Ensemble —- 
13.00 Mondharmonica — 13.20 Be 
rita Pers — 13.30 Poesparagam —“ 
1420 Berita Pers — 1430 Toe- “ 
toep. £ 

17.00 Tanda ' waktoe Pemb. at 5 
17.03 Geredja — 18.15 Moesik — 2 
18.45 Warta berita dari Londen —45 
19.00 Berita Pers — 19.10 Kom? 
mentar atas berita perg — 19.154 
Moesik — 19.45 Pidato — 20.00 Re” 
vue 1941 — 2045 Pidato pad 
achir tahoen — 21.00 Bajangan ££ 
hoen jang hendak silam — 22.64 
Tanda waktoe Berita Pers — 22.19” 
Salon Ensemble — 23.09 Pikler 

£ 

Brothers' Orchestra — 23.30. Lau 
goe popoeler — 23.45 Seperempat “5 
djam jang achir ditahoen 1941 —” 
23.59 Mengenang jang laloe 
00.00 Boenji lontjeng — 00.03 Mz 
masoeki Tahoen Baroe dengan -se 
mangat baroe — 00.15 Pidato AK 
gemeen Omroepleider — 00.30 Oen”. 
toek orang pelajaran — 02.00 Toe» 
toep, 2 

HARAP DIPERHATI. Tn 
KA 

Ba
i 
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Berhoeboeng dengan 
keadaan, maka dengan ini 
dipermaloemkan bahwa 
moelai ini hari perminta- S 
an mendjadi abonne 2 
»Pemandangan” dan Pem- Lk 
bangoen” jang tidak: di , 
sertai nafkahnja, tidak , 
akan dapat dikaboelkan. | 
Djoega nomer pertjobaan 
(proefnummer) moelai 
sekarang tidak akan di 
kirimkan lagi, 

Administratie.       — 19.30 Berita Perg"— 20.00.Tap ' 
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