
   

   

  

   

  

   

    

   Tok SERANGAN AT, BEBERAPA KAM Ka DISA J KETJIL, ANAK NEGRR sa 

    

4 - (ADA SERANGAN DI SOBRAB: A 

EBERA PA KEROESAKAN PADA P 23 KEP og TERDJADI 

APA P ana ea JANG . ADA DIAIR, 

. SERANGAN DI DJAwA WETAN 
aa . Tentang serangan di Djawa ' 

1 Wetan, Aneta masih dapat t me- 
Ta Ta ngabarkan sebagai berikoet: 

. Di sekitar Soerabaja ada pai 
- berapa pesawat Djepang dan 
paling . sedikit satoe bomber 
Djepang ditembak djatoch. Pe- 

| Sawat pesawat pemboeroe kita 
segera ber-aksi bersama-sama 
meriam-meriam.. penolak sera- 

   

    

      
   
   

   

   

     
    

    
   

        

   

                  

bom pertama Ha esntaaa 5 
Sa an 

ja ' 10.15 pagi.-Djam 11.30 tan- 
aman soedah berboenji. 'Sebe- : 
m mengabarkan hal lain-lain- 

& Tea, harosolih : sa doeloe kita ' 
ari se : angkatan penolak ser Ka “ngan Oe- 

et dipoedji. Mereka tidak bi. dara: jang Tapa An 

e Ha: “sb, Mana ' bagoesnja. 
Kota Madioen sendiri tidak 

Aibembandpor: Segera sesoedah 
.. terdengar tanda bahaja oeda- 

8OM- | ra, maka. segala-galanja soedah 
(NA - siap lengkap oentoek bertem- 

--poer. Pesawat-pesawat pemboe 
roe tentara jang ada disana ber 
hasil menembak satoe pesawat 
.pemboeroe Djepang. , 

Y.. Djoega di Malang pembelaan 
7 “berhasil. Seboeah pesawat pem- |. 

— | boeroe moesoeh kena ditembak | 
U.| oleh meriam-meriam penangkis 

RANT | serangan oedara. Koekoes hi- 
ULE | tam. mengepoel. dari pesawat- | 
N. | pesawat jang kena itoe, tetapi | 
Sa beloem dike- (Jinona    

    

    

  

| Agal nan dan kembali hot | 
4 !modlat dari Endeekade, disekitar 

| ada poela jang mati atau 

1g , Embong Malang: dsb, Beninjae 
goegoer begitoe 

3 djoega bagian belakang dari pasar 
|“ Toendjoengan serta saboe toko spe 
“kda disebelahnja. Pohon2: didekat, : 

hotel Metropole 
   

»Nirom” toembang. 

Taloe ditinggalkan. 
“Restoran »,Tip”Top” r 

menua keroesakan besar. 
- jalan tram Gemblongan 

'bertuboeran -petjahan gelas. 

Song KORBAN2, | rt 

   TOE! E BOM2 JG. 
TIDAK 'AMAT BES 
SEROESA ' BANJAK. KOR- 

DI TEGALSARI, EMBONG MA- 
KLANG DAN knpa LAPA- 
NGAN TERBANG.-   
DIMANA2 ADA KETENTERA- 

“ MAN DAN SEGALA DINES DI 

Koresponden itoe laloe menjoe 
dahi telegramnja dan terpaksa ber 
'lindoeng didalam loebang perlin- | 

|-doengan, karena petjahan2 bom2 n 
rendah: sebal mentalnja. ' 

z - P 

SERANGAN DI MALANG. 
Aneta 3 Febr. mengabarkan: 

“Tadi pagi poekoel 10 di Malang 
kedengaran tanda alarm. Seperem 
pat djanr kemoedian kelihatanlah 

“oleh djoeroe kabar “Departement 
| van Oorlsg, “tiga pesawat terbang 
Ipemboeroe Djepang. Pesawat ter 
bang pemboeroe - Djepang sema- 
tjam itoe soedah pernah dilihatnja 
melajang tinggi dioedara, ketika 

I“Djepang menjerang salah seboeah 
“kota di Celebes, sebab itoe dikenal 
nja dengan segera. Setelah itoe 

er | kelihatan lagi 4 pesawat terbang 
“moesiveh pelempar bom, dan sesoe 
“Gah itoe seboeah pesawat terbang 
“negeri sekoefoe “jang njata ada 

: "mengedjar pesawat terban £m- 
ngan oedara. Djoega angkatan- | Ban boeroe moesoeh. Sedjoeroes kemoe 

dian kelihatan poela beberapa boe 
ah mesin terbang pelempar bom 
“jang melajang 3000 4 4000 meter 

| tingginja. Kemoedian 7 bocah lagi. 
| Moela moelanja didoega “bahwa 
| itoe pesawat terbang glenn martin. 
“Tetapi lekas terdjaga, oleh karena 
kedengaran soeara bom meledak 

serta boenfi tembakan meriam oe- 
dara. Asap jang hitam tebal dan jg. 

| Poetih biroe Warnanja  menoen- 
-djoekkan tempat dimana bom tadi 
meledak. Sampai sekarang kedapa 
tan seboeah pesawat terbang jang 
djatoeh terbakar. Mesin terbang 
pemboerse Djepang jang tadi, le- 
bih doeloe memboeat lingkaran 
asap dibawa awan akan menoen- 
djoekkan kepada pelempar bomnja, 
.tempat jang mesti dilempari de- 
ngan bom. Sesoedah itoe corres: 

pondent itoe naik blitsbuggy meli- 
hat keadaan ditanah lapang. Ter 
njata, hanggar (goedang mesin 
terbang) tak ada jang kena. Tak 

loeka, 
| Lapangan terbang masih terpakai. 
I-Pendoedoek tidak mengerti bahwa 

— mesin terbang Djepang ada betoel2 
.menjerang lapangan terbang. 
 Pendoedoek dan kota tidak 'dise 
rang. : 

MMERLOEMAT RP.D. No. 132. 
' Makloemat officieel ini (no. 4) 

Halankadan' oleh Pemimpin Balaten- 
tera Sekoetoe dilaoet Tedoeh Ba- 

w t | rat Daja. 
Dalam beberapa hari jang Ketiti 

'achir ini angkatan oedara negeri 
'bersekoetoe soedah dapat menem- 
bak 9 boeah mesin terbang moe-     

  

lapangan terbang. di Neo np ang .soeh sampai djatoeh. Mesin ter- 

Seboetir tydbom djatveh di Siaas 
-houderslaan, xoemah2 disekitarnja,. 

  

   

   

Lg mutohandel ,,Beretty” an 6 

EN JANG DI 

. TETAPI 

 BAN2 MATI DAN LOEKA ADA" 

hilangan satoe boeah. Hal itoe ter. 
| djadi waktoe angkatan oedara ne- 

nindjau " pelajaran 
'moesoeh diselat Makasar, 

. “Kemarin, mesin-mesin terbang 
Akari doea kali menjerang iri- 
ngan kapal moesoeh dekat Balik- 

| papan. Doea boeah kapal pengang 
I-koet dapat . ditenggelamkan. Se- 
bocah lagi barangkali tenggelam 

-djoega, “Didaerah lain, seboeah 

ebocah mesin terbang 
ampai djatoeh. 

-k ari hal-hal terseboet, te- 
S sadja lapangan terbang moe- 

dan -pangkalanmja diserang, 
gan mendapat hasil jang me- 

nangkan, jaitoe didaerah anta- 
alaka dan Selebes Timoer. 

   

  

    

  

    

  

IKORBAN SERANGAN MOE- 
SOEH DI DJAWA TIMOER. 

SA, MAKA LANTARAN . BOM   |..sesorpaH. SERANGAN HA-A 
I-BtS, MAKA LALOR LINTAS DI! 
“DJALAN2 BESAR 

'RAMAI, LEBIH? ena. | DANG JANG LOEKA PARAH 33 

- | LAKOEKAN DENGAN AMAT: 
|-BaGors. , 

  

BARDEMEN DI. DAWA TIMOER, 
DI SOERABAJA ADA 30. ORANG 
JANG TIWAS “DJIWANJA, SE- 

  “ORANG, LOBK 
. DJOEMLAI 
HANTJOER. : 
DAK ADA - 

A, ENTENG 56. 
2OEMAH JANG 
BAKARAN TI- 

    

  

T#DI GRESIK HANJA SATOE 
ORANG JANG LOEKA ENTENG, 
“DI MALANG 1 ORANG LOEKA 
“PARAH, 1 ORANG LOEKA EN: 
/TENG. “TOEBAN 18 ORANG 
JANG j 5 KEBANJAKAN 

KA TING. 
DI MADOERA 4 ORANG LOR: 
KA ENTENG SEDANG DI MA- 
#&1OEN 10 ORANG JANG TIWAS 
DJIWANJA, 20 ORANG LOEKA 
“PARAH, 7 ORANG LOEKA EN- 
TENG, 

DI MAGETAN 3 BOEAH ROE 
MAH HANTJOER, SEDANG TI- 
DAK ADA SEORANG DJOEGA 
JANG KENA BAHAJA. 
KETERANGAN JANG TERSE 

BOET HANJA JANG BERHOE- 
BOENG DENGAN ORA-N G2 
PEREMAN JANG DJADI 
KORBAN MOESOEH DI DJAWA | 

| TIMOER. 

BAKJAT NEDERLAND ME- 
NJINGKIR DARI SINGA- 

POERA, 
Aneta mendengar kabar dari pi- 

hak jang paling boleh dipertjaja, 
bahwa orang-orang Nederland di 
Singapoera di-evacueer, Soedah 
tentoe jang di-evacueer itoe ialah 

semoea bangsa, jang masoek ra'- 
jat Nederland. 

« Poetoesan itoe ditetapkan de- 
ngan pertimbangan, bahwa eva- 
cuatie pendoedoek pasti bergoena 
bagi pertahanan sesoeatoe tem- 
pat, karena oeroesan pihak bala- 
tentera mendjadi berkoerang. 

PEMBELAAN BENTENG 
s1 SINGAPORE. 

1000 orang Tionghoa diper- 
sendjatai, : 

Singapore, 3 Febr. (Reu- 

ter): 
1000 ORANG TIONGHOA, DI- 

PANGGIL DAN DIPERSENDJA- 
TAI OENTOEK- MENGERDJA- 
KAN DIENST AKTIP, BAGI PEM 
BELAAN BENTENG MEREKA 

SAMA SEKALI TERPISAH DARI 
BARISAN  TIONGHOA  JANG 
TERDIRI ATAS KAOEM VRIJ- 
WILLIGER, JANG TELAH ME: 

NGERDJAKAN DIENST AKTIP, 

“DIATAS SINGAPORE. 
Kegiatan moesoeh besar. 

Singapore, 3 Fepr. (Rew 
ter): 

Makloemat darj tanggal 3 Febr.: 
Dalam 24 djam jang terachir ini, 
kegiatan moesoeh dioedara dia- 
tas Singapore, adalah besar, Dari 
tempat jang amat tinggi, dan de 
ngan “menjeloendogp, pesawat2 
moesoeh menjerang dengan bom2, 
dan menerbitkan beberapa kebaka- 

“bang negeri sana bsk ke- | 

1 

35 2 eni terbang Belanda 'dapat me- | 

| 4MENOEROET KABAR ANETA | 
DARI PIHAK JANG BERKOEA: 

» 

  

»Ada orang jang mengatakan, 
bahwa dj Indonesia tidak ada de- 
mokrasi dan oleh sebab itoe tidak 

»perloe kita pertahankan demokra- 
Si terhadap fascis itoe, '”PemAnda:- 
ngan ini salah sekali. Didalam 
perang inj jang toeroet mendjadi 
pokok ialah ada atau tidaknja de- 
mokrasi itoe: artinja kalau kaoem 
fascis menang maka tjahaja demo- 
krasi diselseroeh doenia akan dipa     

DOBA LEMBAR LOSSENUMMER 7 Ya. SEIN 

PN damkan sama: sekali”. 

Amar Sjar ifoeddin. 
aa Na mna 

  

“RINGKASAN : 

Pa 5 -. 

  

“| geri bersekoetoe itoe sedang me- |. 
kapal-kapal 

   

nja korban beloem ketaho 

kalahan. : 
Diselat Makasar 

djalan Burma. 

ran  Keroegian jang diderita oleh 
fihak militair, ringan, sedang dida 
ratan moesoeh tidak bergiat me- 

nentang stelling2 pembelaan kita. 
Pesawat2 pelempar bom dari ko 

kembali semoeanja. 

PORT MORESBY DISERANG. 
Canberra, 3 Febr. (Reuter) 

Dengan opisil dikabarkan, 
wa pihak Djepang menjerang Port 
Moresby (Nieuw Guinea), hanja 

1 pesawat jang menjerang Tidak 
ada korban dan keroesakan benda. 

Lebih landjoet dikabarkan, bah 

wa moengkin “sekali jang menje- 

rang itoe doea pesawat Djepang.   
  

  

dioen dan Malang hanja tertd 
Djoega Muntok diserang poela dengan bom dan senapan 

mesin oleh pesawat-pesawat Djepang. 

1000 orang-orang. Tionghoa | 
persendjatai dan. toeroet membela enteng. Rakjat kera- 
djaan Belanda disana disingkirkan. 

Djepang mentjoba doea kali mendarat di semenandjoeng 
Bataan, tetapi selaloe La dengan menderita banjak ke-. 

mando Timoer Djaoeh, sepandjang : 

bah 

  

. 

) Ana tg. 3 Febr. Ana -pesawat Djepang menjer ang 
.kota-kota Soerabaja, Malang, Madioen dan Magetan 

ganja Wetan. Serangan di Soerabaja dengan 26 pesawat 
mber jang dikawal oleh banjak pemboeroe-pemboeroe- 

nja, Keroesakan terdjadi dipoesat kota Soerabaja. Ban jak- 
.. Serangan-serangan di Ma: 
djoe lapangan terbang sadj 

  

edoek Singapoera di- 

ada 2 Lg Djepang ditenggelamkan 
dan 1 roesak. 9 bombernja ditembak djatoeh. 

. Port Moresby diserang oleh pesawat-pesawat Djepang. 
Setiap hari ada paling sedikit 5000 vrachtauto melaloei 

» 

Menoeroet kabar belakangan, Diepang djoega menjerang 

Gresik, Madoera dan Toeban. 

Pasoekan2 kita -madjoe teroes 

dan mendoedoeki 3 parit serta me 
rampas banjak alat2 perang 

Pada 24 djam jang kemdedian se 

kali moesoeh giat di oedara gen- 

toek menjokong aksi tentara darat 
pa 

mendapat 

ada kabar. 

'malam r orang lapangan -ter- | nja. Dalam perkelahian jang 
bang di kisan sedang soeatse | ling belakang di Pilipina itoe briga 

transport rmesin kepoenjaan dier-gen eraal Clinton 
moesoeh diserang dioera dari tem | loeka ringan. 
pat jang tidak tinggi. Dilain2 daerah tidak 
Dengan selamat .pesi awat2 kita 

ANGKATAN LAOET- AMERIKA 

AKAN. MENJERANG? 

Honolulu, 3 Febr. (Reuter) 
Tiap2 kapal, dari 

angkatan laoet Pacific kepoenjaan 
USA sekarang ini-dipakai betoel2 

oentoek memindahkan gelanggang 

peperangan coeka pinfjre moe- 
Soeh sendiri, demikianlah ketera 

ngan admiraal Nimitz. Kedjadian 
kedjadian itoe memberi jarti, bah: 
Wa angkatan Pacific kita dengan 
tegas mendjalankan strategie jang 

tiap2 orang 

   

    

   

PILIPINA. loeas dari peperangan Sekoetoe, 

Pendaratan Djepang di Bataan | Peperangan sekarang ini siang- 
gagal. malam tiap2 detik akan memberi 

Washington, 3 Febr. (Reu pekerijaan kita diseloeroeh Paci- 
ter): fic jang loeas itse, ket joeali pada 

Makloemat peperangan mengoe- 

moemkan pada djam 09,30 K.S.T.: 
Niatan2 Djepang di Pilipina oen- 

toek mendaratkan pasoekan di se 
menandjoeng - Bataan digagalkan 
pada tanggal 2 Febr. malam. Sera 
ngan pertama dilakgekan oleh pa 
soekan2 storm jang istimewa ,,pa 
soekan Tatori” pada waktoe sore, 
tetapi mereka  diboebarkan oleh 
tembakan? artillerie kita. 

' Njatan kedoea dilakoekan pada 
tengah malam. Banjak sekali pe 
rahoe dengan dilindoengi kapal2 

perang mendekat kepantai, tetapi 
aksi itoe kelihatan (oleh beberapa 
pesawat pemboeroe malam, jang 
segera menjerang konvooi itoe “de 
ngan bom2 ketiil dan senapan2 me 
sin. 
“Iketika pasoekan2 moesoeh itoe 
mendekati dipantai, pembelaan pan 
tai kita bersama2 artillerie dan ba 
risan senapan meSin menjerang. 
Pada keesokan harinja terdapat 
sedjoemlah perahbe perahoe roe 
sak disepandjang pantai. Bebera 

pa boeah masih terbakar, sedang 
lain2nja terapodng2 diair. 

Tidak ada pasoekan2 Djepang 
jang dapat mentjapai pantai, 

Aksi didaratan terhadap sajap 
kiri kita tidak begitoe besar, begi 
toe djoega desakan divisie Kimaru 
jang ke 16 di garis inipoen berkoe 
rang, Terdapat beberapa ,,loe 

bang2” pada garis moesoeh. Bebe 
rapa. rombongan serdadoe Djepang 
jang terpotong hoeboengannja pa 

da sajap kanan kita dibinasaikan. 
Disitoe tadinja divisie ke 65 dari 
djenderal Nara beroesaha membe- | 
lah ikatan barisan kita, tetapi pa. 
soekan2 kita laloe mengadakan se !, 
rangan membalas jang berhasil. 

ng 
“2MAP 
& 

  

dherah2 tempat kita bisa menje 
rang moesoeh dengan sedjitoe2- 
nja.” 

DI LYBIA. 3 

Serangan oemoem dari Se- 
koetoe. 

Cairo, 3 Febr. (Reuter): 
Dengan opisil dikabarkan, bah- 

wa. pasoekan-pasoekan Inggeris 
jang moedah berpindah-pindah me 
neroeskan serangan-serangannja 
diseloeroeh garis peperangan, di- 

mana sadja mereka bertemoe de- 

ngan moesoeh. 

DI ROESLAN, 
Pasoekan Merah madjoe 
teroes, 

Londen, 3 Febr, (Reuter): 

Makloemat Roeslan malam hari 
menjeboet adanja kemadjoean-ke- 
madjoean baroe, sesoedah barisan 
Djerman terpoekoel moendoer de- 
ngan banjak menderita kekalahan. 
Selama tg. 3 Febr, pasoekan-pa- 
soekan kita dalam sebagian besar 
medan perang meneroeskan sera- 
ngan-serangannja, Moesoeh me- 
makai pasoekan-pasoekan segar 

dalam peperangannja, tetapi mes- 

kipoen begitoe dipoekoel moen- 
doer dengan banjak kekalahan. 
Pada tg. 2 Febr. ada 5 pesawat 
moesoeh di tembak djatoeh, dan 
16 dibinasakan didaratan. Keka- 
lahsin kita tjoema 6 bocah. Pada 
tg, 3 Febr..ada 9 pesawat moesoeh 

disekitar  Moskou ditembak dja- 
toeh. 

(Lihat samboengan. di pagina 3) 
  

    

  

. 

     

  

      

    

  

    

   

  

       
    
         

  

    

  

    

   
    

            
          

        
      
      
          

        

    
      
       

  

    

    

   

  

    
        
     

     
     

   

   

  

   

  

   

   

          

  

   

     

    
     

    

          

            

        
    
       

        

  

   
   
   

An
 

      

    

  
 



    

     

      

   

    
   

  

   

    

   
   
   
    

    

   

    

   

  
mereka, jg. mereka 

s NT Lan ker. 
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| ngan satoe maksoed: Soepaja. se- 
aa diper- 
“Oentotkkan goena kese- 
nangan mereka. Boekan oentoek 
bersaudara dengan bangsa Indo- 
nesia, tetapi oentoek mentjari oen. 

toeng dari kerdja bangsa Indone. 
itoe, boekan. oentoek .mak- 

3 emakmoeran lapisan | 
s bangsa Djepang, 

an oentoek memerdekakan In 

  

23 Po soedah 

E: 

| moesoeh jang maksoednja   Ta donesia, Ne oentoek enek 

  

  

  ata 4 Hias ialah akan 
kan minoeman 'kepada | 

2 L.B.D. dan militer jang di 
: ekan mesti tinggal Gipostnja | 
masing2 dan nanti apabila sampai. 
kedjadian kota2 dibom, memberi 
inoem teh, Esni dan Informasi 

r lain. | 2. 

ngat dihargakan dan ternjata be. 
24 el-betoel memenochi sesoeatoe 

30) etoehan : jang perloe sekali. 
“T. Wang pembeli kereta oentoek 

“kantin itoe diambil dari fonds Ino 
Pa Eng dari daa Thee.    

  

    Manna oleh: Gen Covim, 
na keperloean ini maeah    

  

   

    

   sde Fondsen (ig. sekarang 
3 " bembika Fonds 8 December). 

0. Lain dari pada kereta-kereta 

       

  

   

   
   
   

   

   

bepenh kita bagi dirinja, 

    
    

      
     
   
   
   
   
     

     

    

     

   
     

   

. jang soedah diseboetkan di atas | 

     

   
   
   

r gi 
ekasy. “Tarempa, Ponti 

dan dan lain lain tempat 
oe gi oleh| 

enjelamat” Indonesia itoe, 
ndjadi boekti, jang kita ha 

etap berdiri menangkis sera 

     
     

      

   

  

   
   

  

      
   

   

    

   
   
   
   

      

ngan moesoeh. 
“Dari doea hal jang dioeraikan 

“diatas ini "maka teranglah kewadji 
ban kita sebagaj rakjat. 

“Kita bersikap melawan serangan 

la | moesoeh itoe, sebab kita pertjaja 
“jang negeri kita diantjam oleh 
.moesoeh. Sebab kita mengetahoei 
apa maksoed moesoeh itoe, 

 Kedoea' kewadjiban kita didalam 5 
perang totalitair jalah: bekerdja 
soepaja kekoeatan bathin rakjat 

| itoe tetap adanja, djangan soeka di 
“pengaroehi oleh propaganda, dja 
ngan poela socka ditakoeti, dja- 
ngan soeka dipadamkan semangat 
.nja oleh serangan darj oedara dan 
| dari laoet, 

Jang kita pertahankan pertama | 
“kat, demokrasi :dan hak kita me 
neroeskan demokrasi ini, kedoea 
tanah air kita jang diserang oleh 

akan 

dan memperoentoekkan negeri 

-. mat, 

ti an dan ing ceroesan 
. tehnik-keoeang oleh Inspectie 
- Theepropaganda dan Koffiepropa- 
ganda, Disamping itoe didirikan 

- satoe .commissie van advies: jang 
| djadi anggouta Commissie itos be. 
berapa orang terkemoeka “dari 

“Crisis Thee Centrale, Kotfiefonds, 
Centrale. Covim, Sub-Covim Beta- | 
wi dan V.A.C, Commissie ini akan 
membitjarakan bagaimana seha- 

— roesnja pekerdjaan mobil Kantin 
itoe, akan mencendjoekkan atoe- 

“ran oentoek mengoesahakan mobil 
| itoe dengan | sebaik-baiknja - dan 
akan berichtiar “menjelesaikan ke- 
'soekaran bilamana ada bertemoe 
dengan kesoekaran, 
 Derma jang “besar-besar jang 

soedah banjak diterima dari Crisis 
| Thee Centrale, dari Koffiefonds, 
dari berbagai-bagai Pihak orang 
partikoelir serta jang soedah di- 
djandjikan oleh pendoedoek Suri- 
name (f 10.000.—) dan oleh orang 
orang Belanda ditanah Inggeris, 

. Curagao dan Amerika Serikat dan 
ditempat jang lain-lain (sampai 
sekarang  soedah terkoempoel 
wang oentoek pembajar harga 16 
mobil Kantin), sekaliannja itoe 

| menjanggoepkan fonds-mobil-kan. 
tin itoe oentoek mengoesahakan 

' mobil-mobil toe, jang “didalam 
masa ini Memang. sangat diboe- 
tochkan,. : 

AN 

  

. TIDAK ADA ROEMAH ROE- 
231 BOEH!   | “itoe ada lagi mobil kantin di Tji- 

..rebon, “Solo, Palembang, jang di- : 
' beli dengan wang fonds lokaal 

“ng Wang: jang dikoem.-. 

  

   

  

   

  

   
   

  

    

    

  

   

    

      

   

  

   
   

  

   

  

   

    

   
   

  

    

   
   
    
    

   
   

   

| pada tiap-tiap 2 boelan 
-Bouwspaarbank kami mengeloear- 

Ea | kan 'pindjaman, sepertinja:   
  

    

Hoedjan lebat di Paseban En. 
tjlek tg. 2-2242, sama sekali tidak” 
betoel ada roemah-roemah teren- 

 dam-air dan roeboeh. Harap “si- 
ag Melintas mema'afkan. 23 

  

# BOUDSPAARBANK BERINAIN 
2 DALAM 1941 

-Bouwspaarbank »BERINGIN” 
| dalam tahoen 1941, bocat ke 6 
kalinja, telah dapat mengeloear- 

“1 | kan pindjaman-sebesar f 19.000. ' 
,”| (sembilan belas riboe roepiah), se- 

hingga dalam tahoen 1941 sadja, 
'djoemlah jang dapat di pindjam- 
kan semoea sedjoemlah f 85.500.— 
(delapan poeloeh lima. riboe lima 

| ratoes roepiah). 
Seperti toean ma'loem, maka 

sekali 

Pada penoetoep boelan Febru- 
PE Hari 1941 f 10.000.— pada penoe- 

' toep boelan April "41 f 11.250— 
| pada penoetoep boelan Juni. '41 

f 12.750. — pada penoetoep boelan 
: Augustus 41 f 15.250— pada 

djan maka hampir loebang2 
Nindoengan penoeh dengan air, j: 
tentoe tidak dapat dibercosep PI 

! bila airnja beloem hilang lagi dan 
Loentoek keperloean ini LBD telah 
mendapatkan 

PB pada Sena boe- | 
ember 241 Wi 19. 000, — 

Naa 

: , berlakoenja 
rat ran2 sya tahoen 1942 Et 

3 snoabuaa dengan teroes h 

Satoe djalan, jani 

seboeah pompa jang terbikin dari 

poen soedah hisa dibikin. 

boe ini sangat besar faedahnja | 
dan akan dibikin dengan sebanjek | 
banjaknja dan pesanan poen soe 
dah tentoe sangat besar. 

Keterangan2 tentang pembikinan 
nja LBD Bandoeng akan memberi 
kannja, dan menoeroet keterangan 
model ini akan diambil oleh Centra 
le Inspectie dan akan dioemoem. 
kan, maka dengan djalan demiki 
an dimana mana ten 
sa perloe dapat m 
pompa seperti itoe. 

    

      

    

ERWIJS DI BETAWI, 
Commissie osntoek mengatoer On 

derwijs ag waktoe perang me 
ngabarkan, bahwa terserah. kepa 
da kepala? sekolah dan directeur 
apakah sekolahnja masing2 pada 
ini hari tanggal 4 Febr. akan di 

sekolah2 terseboet.masih terendah 
air atau tidek. “ £ 
Diika sesoeatoe sekolah itoe di 

toetoep, maka kepala sekolahnja 
jang bersangkoet: an ben daknja de 
ngan segera 3g 
pada “voorz it 

    

    

   

  

boet p/a Gemeente-Secretaris, 
ningsplein Zuid No. 9. 

MATJAM PROPAGANDA Dye- 
PANG, 

Mangkin lama kita mens te 
gas matjamnja propaganda  Dje 
nang jang sangaf” menghinakan 
itoe. Roepanja tidak diperdoelikar 
walaupoen tjaranja propaganda 
mereka itoe sangat rendah, hina 
dan moengkin lebih dari pada itoe 
seperti sekarang mereka lakoekan 
di Malaya dengan djalan menjiar 
kan plamphet2 - dimana terdapat 
ajat2 Kitab Indjil jang dibawahnja 
ditanda tangani Commandant ten 

. tera expeditie Dang 

  

PRINSES BEATRIX MENGIRIM 
- "SALAM, 

Telegram oetjapan selamat dari 
Goebernoer Djenderal pada hari 
lahir Prinses Beatrix dibalas oleh 
Prinses Juliana dengan telegram 
poela, isinja seperti berikoet: 

Dengan hati jang terharoe ka 
rena terima kasih akan oetjapan se 

:roet bersama dari pendoedoek Hin 
dia Beatrix ketjil mengirim salam 
nja kepada semoea orang jang ada 
di Hindia, jang tegoeh -imannja 
serta tetap hatinja, melimpahkan 
perasaan kita jang soedah beroe 
moer dengan keberanian dan ke- 
pertjajaan akan masa jang akan 
datang. 5 

ee Juliana” 

PAKAIAN POETIH .... 

00. SASARAN BEDIL 
Pakaian poetih mendjadi sasa 

ran bagi moesoeh. Didalam, negeri 

ini jang hidjau. semoeanja, masa 

pakaian poetih, kemedja poetih te 
rang sekali kelihatan dari, «atas, 
dari jang tinggi sekali. 

Semoea 'kita soedah tahoe kita 
mesti semboenji soepaja djangan 
kelihatan oleh morcsoeh, Tapi :en 
toe hoekan semoea kita jang ber 
oentoeng lekas dapat perlindoengan 
sehingga tidak kelihatan oleh moe 
soeh jang menjerang dari atas.   

  
“ penoetoep boelan October '41 

Meskiposn didalam lobang per 
lindoengan, kalau tidak. ada atap 
nja, maka. pakaian poetih lantas 

| kelihatan dari atas. 
Karena itoe, seboleh bolehnja pa 

kailah . pakaian jang jang warna- 
nja agak kegelapan, kehitaman. Ka 

'lau tocan soero€h bikin pakaian ba 
roe, ingatlah akan itoe. 
Pengoeroes peroesahaan buiklah 

memperhatikan hal itoe kepada 
orangnja. Semoea. kita baik dioe 
ga bertiudak begitoe, 

Orang tani jang sedang disawah 
atau ladangnja sangat terang keli 
hatan kalau berpakein poetih: biar 

  
poem Dita an itoe: soedah akar dan 

- | berloempoeran loempoer — kalau | 
“dilihat dari atas, poetih djoega 

  

   
    

  

   

  

   

    

   
    

   

- 

     

    

  

    

   

bamboe- jang dengan harga f 1. 50 

“Ternjata bahwa pompa dari nasa 

toetoep atau tidak berhoeboeng de ja 
ngan loebang2 perlindoengan pada 

lamat Toean serta perasaan toe e- 

       

oepanja. Dari tinggi « 5 
tani tidak “kelihatan ki 

ali orang 
“pakai 

  

| annja, atau tidak begit ce. Terang 

“kelihatan, EN 
1 

  
  

.Kalau orang berpakaian kehita 
man, lebih sentosa baginja. 

3 Bekalan aga jalah sasaran ba       

  

ET AH LAPANG KOSONG. 
|. Dari oedara selaloe moesoeh me   
nginta2kan tanah lapang ketjil jg. 

riboe riboe banjaknja sekeliling 
ion, dipangkalan, sekeliling 

Mapan dsb. Karena disana dia ' 
erharap dapat menerkam mangsa 

.nja, seboleh bolehnja Depan 

ngan. 
| Baiklah rasanja djika Supali 

| orang 'penoempang-kereta api se.) 
“moea pekerdja paberik dan pela | 
'boehan ol8h jang mendjadi kepala 
“disana disoeroeh mentjari perlin 
Pa soepaja tanah lapang itoe 
mendijadi sepi, kosong, apa. bila 

. moesoeh datang. Djadj baiklah ka- 
“lau disana ada djoega sedia remas 
perlindoengan. : : 

Koempoelan ratoesan orang jg. 

toenggoe diperron kereta api jang 

lapang haroes lantas boebar sebe 
loem kelihatan oleh moesoeh, 

Itoelah-sjarat bagi segala ta 
nah lapang tempat orang berkoem 
poel. 

Sebab moesoeh harap orang itoe 

hasil peloeroenja, 
Semoea orang haroes insaf me 

reka akan mendjadj mangsa moe 
“soeh kalau mereka tinggal disana. 

Tiap tiap orang mesti mengerti 
| moesoeh mendjadi bentji kalau 
orang dapat menolong dirinja men 

tjari perlindoengan dan bersemboe 
ni, “sehinga tidak 
kelihatan oleh moe- 
soeh itoe! 

  

' LAGI KORBAN BANDJIR. 
Kini dapat diberitakan  poela 

karena korban bandjir, kemarin 
seorang kanak kanak jang beroe 
moer 7 tahoen telah tiwas djiwa 
nja di soenga Petamboeran. 

Anak jang malang ini agaknja 
sebagai biasa kanak kanak nakal 

telah main-main ditepi soengai 
itoe, telah tergelintjir kedalam 
nja . 

Meskipoen otang banjak mentjo 
ba menoeloeng, tetapi sia sia, sete 
lah mendjadi majit baroelah anak 
itoe dapat diangkat kedarat. (Br). 

  

MENOLONG ORANG JANG 
DAPAT TJELAKA. 
Pertolongan jang 

pertama oentoek 
orang jang patah 
tangan atau kaki 
nja. 

Kalau sesoedah penjerangan de- 
ngan bom tocan berdjoempa de- 
ngan orang jang patah tangan 
atau kakinja, haroeslah bahagian 
jang patah itoe toean kalang atau 
gandjel hati-hati dengan bantal 
atau dengan barang apa djoega 
jang dekat toean, misalnja badjoe, 
mantel dan sebagainja, Biarkan 
orang jang patah itoe doedoek 
atau tidoer sampai dokter datang. 

Kalau pada tempat jang patah 
itoe ada loeka, hendaklah ditoe- 
toep dengan steriel gaas (verband 
djarang). Kalau tidak ada gaas 

boleh ditoetoep loeka itoe dengan 

bahagian dalam dari sapoe tangan 
jang kering lagi bersih dan 'soedah 

diseterika. 
“ Soedah itoe biarkan sadja orang 

itoe tidoer sampai dokter datang. 

Djangan sekali-kali digerak-ge- 

rakkan kaki atau tangan jang 

patah itoe, 
Kalau orang itoe perloe dipin- 

| dahkan, karena tempat itoe amat 

ramai, baiklah kaki jang patah 

itoe dikalang (gandjel) dengan ke 

doea belah tangan. Tangan jang 

seboeah disebelah kanan dan se- 

boeah lagi disebelah kiri tempat 

jang patah toe. Soedah itoe 

orang itoe diangkat oleh doea 

orang lain ketempat jang soenji. 

Kalau perloe, tiga orang mengang 

katnja. : 
' Sekali-kali djangan dipakai ba- 
rang jang kotor. Loeka jang ber- 
darah itoe djangan ditjoetji, Kaki 
itoe kalang dengan bantal dan. 
soedah itoe toenggoe dokter da- 
tang. Djangan digojang kaki itoe. 

Kalau dokter atau verpleegster 
atau orang E.H.B.O. lambat da- 
tang boleh loeka itoe dipaloet, 
soepaja djangan banjak darah ke- 
loear, Diatas loeka jang terboeka 
diletakkan gaas jang bersih benar 
(steriel), soedah itoe kapas poetih 
dan  (kesoedahannja  verband, 
(2wachtel). Semoeanja mesti ke- 
ring. Gaas tadi dilipat empat atau 
delapan, Djangan diletakkan ka-   pas diatas loeka itoe. 

| atau apa persangkaan terhadap 

|.nar, akan tetapi karena tindakan 

' Djepang, orang banjak mendoega, 

Wikana, Pandoe Karta Wigoena 

' Djepang, akan tetapi haroes lan- 
|.tas dikatakan, 

tinggal disana, djadi boleh ber- | 
| wa toean Njonoprawoto telah di- 

    

Anak Tatar 

  

BR ERHOEBOENG dengan pe- 
rang di laoetan Tedoeh ada 

orang Indonesia jang diinterneer 
atau jang sedang diperiksa. Apa 

“sebabnja mereka itoe diinterneer z 

mereka itoe tidak diketahoei be. 

pemerintah 'itoe berbarengan de- 
ngan permoelaan perang dengan 

Asa
h bahwa mereka itoe diketahoei atau 

didoega bersangkoet paoet dengan 
Djepang. Dalam hal Njonja Tri- 
murti t. | Sipahoetar, Asmara Hadi, 

dll. tindakan itoe agak menghe- 
rankan, karena mereka itoe seta-- 
hoe orang banjak beloem pernah 
bersikap atau menjatakan pro- 

"bahwa jang me- 
“nanggoeng djawab tentoe peme- 
rintah, apalagi dalam zaman jang 
soekar ini, 

Djoemlah orang Indonesia jang 
ditahan atau diinternser tidak 
poela diketahoei dengah pasti. 
Pers mengoemoemkan beberapa 
nama, akan tetapi keterangan 

jang diperolehnja itce boekan 
dari pihak opisil dan tidak moeng 
kin benar seanteronja. Demikian- 
lah dalam pers diberitakan, bah- 

tahan, akan tetapi kita tahoe de- 
mgan pasti bahwa ia ,merdeka” 
Han bekerdja dengan giat dalam 

di interneer. 

  barisan preman. 

Verband ini mesti dipasang long 
gar betosl, sebab bahagian jang 
patah tidak boleh bergojang. Ka-: 

lau bergojang sedikit sadja, boleh 
mendatangkan bahaja. Hendaklah 

diikat verband itoe dengan hati- 
hati betoel soepaja orang jang 
patah djangan merasa sakit. Ka- 
lau memasang zwachtel, djangan 
ditarik, Soedah itoe kalang kaki 
itoe dan toenggoe dokter datang. 

Kalau orang jang patah tangan 
nja oleh karena sesoeatoe hal 
tidak dapat menoenggoe, sampai 

pertolongan datang, gantoeng ta- 

ngan jang patah itoe dengan kain 
dan ikatkan kain ini pada leher- 
nja. Kain ini goenanja oentoek pe- 
nahan tangan jang patah dan men 
djaga soepaja tangan itoe djangan 
bergerak. 4 

Kaki jang patah haroes dispalk 
oe sebeloem orangnja dibawa 

keroemah sakit. 

Haroes hati-hati benar mema- 
sang spalk ini, karena, kalau toe- 
lang jang patah bergojang, boleh 
mendatangkan bahaja. 

Spalk ini baroe dipasang sesoe- 
dah loeka itoe dipaloet, 

Atoeran memasang spalk 
ni: 5 

Jang boleh dipakai oentoek 
spalk jaitoe spalk jang sengadja 
diboeat oentoek itoe, papan spalk, 
tongkat kajoe, bamboe dan seba- 
gainja. Spalk ini mesti lebih pan- 
djang dari antara doea boeah koen 
tji-koentji (gewrichten) soepaja 
djangan dapat bergerak. Kalau 

koentji-koentji ini bergerak, boleh 

djadi toelang jang patah bergerak 

poela, 
Hal ini boleh mendatangkan 

bahaja. Karena kaki orang tidak 
pada segala tempat sama besar- 

nja, ada loebang-loebang diantara 

papan spalk itoe dengan kaki, loe- 

bang-loebang ini diisi dengan ka- 

pas dengan kain, , Kalau boleh 

spalk itoe di boengkoes doeloe se- 

beloem dipasang, karena ini €nak 

boeat orang jang patah. 
Mengikatnja. 

Moela-moela diikat dikiri kanan 
tempat jang patah, soedah itoe 

pada kedoea oedjoeng spalk itoe, 
(K.M.), 3 

(Oentoek kepentingan oemoem 

diminta lain-lain soerat kabar Me- 
lajoe soeka mengoetip pedoman di 

atas), 

begi- 

  

VEORDENING  KEKOEASAAN 
MILITAIR No. 152/D.vO.-XII   Commandant Bala tentera mene 

-tapkan verordening jg. berikoet pa | 
salnja hanja satoe sadja jaitoe: 

       

  

orang jang : 

" Firtakipoan kita ingin djoega ta- 
hoe siapa-siapa jang ditahan Ta 
diinterneer itoe dan apa sebabnja, ' 
akan tetapi jang tersangat mena- 
rik perhatian kita ialah perkara 
jang lain. Kita ketahoei dengan 3 
sesoenggoehnja, bahwa antara me 
reka itoe ada jang meninggalkan 
anak isteri atau isteri sadja. Ka- 
rena mereka- itoe tidak berpeng- 
hasilan lagi (ada jang soedah di- 
petjat, ada jang peroesahaannja 
tidak berdjalan lagi dsb.), ke- 
loearga atau isteri mereka itoe di- 
timpa kesoesahan, bahkan ada ' 
jang terlantar, 

Keloearga atau isteri 
itoe tidak bersalah. 

Kita teringat kepada perlakoean 
terhadap keloeargg anggota 
N.S.B, jang diinterneer. Keloear- 3 
ga anggota N,S.B. jang diinter. — 

neer . mendapat sokongan dari 
pemerintah tiap boelan atau boleh 
diam bersama kepalanja (soeami 
atau ajah) dalam concentratie- 
kamp, 

Alangkah baiknja djika ke- 
loearga orang-orang Indonesia 4 

jang ditahan atau diinterneer itoe 

diperlakoekan demikian poela, | 
Perang moengkin lama dan ke- 

adaan anak isteri mereka itoe 
makin lama makin soekar. Betoel 
mereka itoe dapat bantoean dari 
sana-sini, dari iboe bapak, sauda. . 
ra atau teman, akan tetapi atjap- 

kali tidak -tjoekoep. 5 

C
A
 

mereka 

  

Dalam pasal 1 sub 1” dan 2” da 
ri verordening Kekoeasan Militair 
No. 126/DvO-XIT (Javasche Cow 
rant tanggal 8 Januari 1942, No. 
26.) boekan dibatja lagi dalam 
satoe boelan sesoedah dioemoem- 
kan” melainkan: ,.sebeloem 3 
Maart 1942”, 

Bandoeng, 31 Jan. 42, 
Comm. Balatentera. 

Keterangan. 
Verordening Kekoeasan Militair 

No. 126/ DvOfxII adalah boenjinja 
begini: Ditempat tempat jang ada 
LBDnja, roemah2 dil. jang beratap 
besi, seng atau eterniet jang poetih 
atau berwarna moeda, seiandjoet 
nja roemah dan gedongsjang gen. 
tengnja alum.nium atau pakaj gia 
ZUur Wadjib dioebah warnanja 
oleh jang poenja atau jang meme 
sang roemah dan gedong itoe sam 
pai mendjadi gelap dan kaboer 
Sebeloem - lewat satoe boeian se- 
soedah veror dening itos dicemoem ' 
kan, jaitoe sebelocm tanggal 3 Fe 
bruari ja.d. Lagi poela ditetapkan 
dalam verordening itoe bahwa 
jang poenja roemah atau jang me- ' 
megang roemah, gedong d.i.I, jang 
diboeat atau diganti atapnja pada ' 
atau sesoedah 1 Januari 1941 de. 
ngan memakai genting merah, di- F 
wadjibkan mentjat genting 'itoe | 

SN 
me
 ha

aa G
a
s
a
 

HS
: 
M
a
a
 

d
a
n
 

a
l
 

AN
 

an
 
Ri

a 
C
a
 

Wen
 A
A
 

Sa
 

SI
 
SM
AN
 
31
 

mendjadi gelap sebeloem tanggal 
3 Februari 1942: 

3 
Dalam verordening No. 152 jang | 

baroe keloear ini Commandant ' 
Bala-tentera mengoebah tangga | 
terseboet djadi 3 Maart 1942, oleh 
karena materiasal jang perloe ter- k 
njata tidak moedah didapat, soe- 1 
dah diketahoei oemoem aspalt 

tidak boleh dipakai lagi oentoek ' £ 
menjemboenjikan (camoufleeren) | 
barang. Berhoeboeng dengan itoe 
orang diberitahoe bahwa oentoek. | # 
maksoed camouflage itoe, ketjoea- | 
li teer hertjampoer dengan pasir, 
lain-lain boleh dipakai djoega, mi- | 
salnja tjat, asal berwarna hidjau |, 1 
toea, kelaboe toea atau merah ' Uk 
toca, jaitoe hampir sama gelapnja 8 
dengan genting lama. Selandjoet:- H 
nja orang haroes berdaja oepaja | 
soepaja atap djangan bertjahaja 5 
(misalnja dengan pasir atau de- $ 
ngan memakai tjat gelap atau tjat i 
jang istimewa ditjairkan oentoek |: 
genting). 8 

   

      

Sea 

  

  

" 
Yaa       

  

Ri kas 

1 

Kalau orang tetap berdiri,   Kalau toean semi didjalanan, djaoeh dari tempat 'sem- W 
boenji, dan. serangan oedara tiba, maka djalan jang aman, talah 
rebahkan diri dalam selokan (djangan perdoeli kotor) atau ber- Ha 
tiarap (tengoerep), tetapi dada dan kepala diangkat keatas, se- 
hingga orang haroes bersandar atas sikoe-sikoenja. ne 

tirat, dan moentjratnja itoe keatas. | : 
Lebih djaoeh periksalah gambar jang kita pasang ini. 

TJARA BERTIARAP KALAU ADA SERANGAN OEDARA. ”— : : 

  

3 

    

  

maka brisant bom bisa moen- ja    
 



  

    

  

(Samboengan dari pagina 1) 
ANGKATAN OEDARA U.S.A., 

ME on ir GIA: si 
“ Washington, 2 Febr. (Reu 
ter): Han 5 2 

— Makloemat departement pepera- 
ngan tg. 2 Febr. djam 2.00 G. M.T 

- mengoemoemkan: 1 
Di Pacific Selatan-barat: Pasoe- 

-kan2 ketfjil dari“bomber2 USA me. 
.njerang perlajaran moesoeh. Bom 
ber2 Amerika Serikat menjerang 
doea lapangan terbang Djepang di 
Malaka, antara lain2 Kuantan. 
Berhoeboeng oedara djelek, maka 
hasil2 tidak bisa dilihat dengan 
njata. Pesawat2 kita kembali de 
agan selamat. Pesawat2 pemboe- 

—.roe Djepang menjamboet 4 bom- 
. ber kita jang menoedjoe ke Balik 
“papan boeat mengebom pelaboe- 
-han disana, Dalam pertempoeran 
jang terdjadi ada 9 pemboeroe Dje 

  

“ pang ditembak djatoeh. Satoe. 
bomber kalah. 

3 PINDJAMAN KEPADA - 
TIONGKOK. 

Washington, 3 Fepr. (Reu 
ter): j 

Hari Selasa komisi senaat bagi ' 
an loear negeri dengan soeara boe 

lat setoedjoe dengan rentjana pem 
berian hoetang 500 djoeta dollar 

“kepada Tiongkok, : 
OERAT NADI TIONGKOK. 
5000  vrachtauto setiap hari 
melaloei djalan Burma 

- Reuter O. JB. mengawatkan da 
“ri Chungking: 

. Kekoeatan pengangkoet dari dja 
lan Burma sekarang ini menoeroet 
rantjangan jang terachir sendiri dj 
Kunming, lebih dari 30.000 ton se 
boelannja, Angka2 ini tidak ter 
masoek djoemlahnja jang diang 
koet oleh vrachtauto dari pemerin 
tah Chungking atau lain2 djaba- 
tan dines Setiap harinja paling 
sed kit ada 5000 vrachtauto jang 
melaloei djalan itoe, sedang tiap 
harinja ada 300 sampai 500 bocah 
jang dibongkar moeatannja dj Kun- 
ming. jaitoe achir djalan itoe di 
Tiongkok. : 

Vrachtauto2 jang disewa itoe di 
periksa dengan teliti apakah tjoe 
koep kekoecatan pengangkoectnja 
oentoek alat2 perang bagi Tiong. 
kok itoe. 2 

Sepandjang djalan itoe ada kan 
tor2 kesehatan, teroetama sekali 
oentoek menentang penjakit mala 
ria didaerah2 sitoe, djoega diboeka 
hotel2 dan restaurant2 bagj sopir 
Sopir vrachtauto itoe. 

RANGOON. : 
Lebih landjoet dikabarkan oleh 

Reuter dari Chungking, bahwa pe 
laboenan Rangoon jang merdepa- 
kan pintoe gerbang djalan Burma 
Oerat nadi Tiongkok itoe, menoe- 
roet seorang moesafir jang baroe 
barce inj datang di Chungking ada 
lah toedjoean teroetama bagi bom 
ber2 Djepang jang menjerang ko 
ta terseboet, 

Tetapi keroesakan benda tjoema 
sedikit, Pelaboehan Rangoon “be 
kerdja teroes, dan dapat menger- 
djakan setiap harinja hampir 1500 
ton barang2, demikianlah kotera: 
nganuia. , 2 

TENTANG SERANGAN DI 
SOERABAJA. 

Tentang serangan dari oedara 
dilakoekan pada tg. 3 Februari di 
Soerabaja, Dept. v. Marine me- 
ngabarkan lagi, bahwa sebagian 
dari mesin-mesin terbang jang se. 
dang berlaboeh di air banjak men. 
dapat keroesakan, lantaran tem- 
bakan dengan senapan mesin dari 

- pemboeroe Djepang. 
.. Oentoeng sebagian besar dari 
mesin terbang itoe adalah mesin 
terbang model lama, jang masih 
dipakai semata-mata oentoek pe- 
ladjaran terbang. : 

Pada satoe bengkel ada ke 
sakkan sedikit. Lapangan pang- 
kalan armada, didalamnja terma- 
soek djoega Vliegkamp Marine, 
djoemlah korban diantara orang- 
orang militer 3 jang mati, 2 jang 
loeka, : : 

Korban diantara personeel jang 
boekan militer, akan dikabarkan 
lagi nanti, tetapi djoemlahnja se- 
dikit sekali. : : 

      

  

Gevraagd: 

“Op een groote Cu'tuur- | 

Onderreming in West- 
| Java kunnen geplaatst 

.H worden een paar jonge- 
($ lieden van Inheemschen 

' Of Chineesehen landaard 

ter opleiding tot Assistent 
: 'Tuinemploy e. 

“Minimum eisch: Mulo- 
diploma,   

       

     A TI 

masoek maka me! 
bahwa perempoean itoe terdapat s 

  

AA 
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' JAPANSCHE STRAAT DIGANTI 
DENGAN CHUNGKING-: 
AR RA PT 

B. en W. Medan mengoesoelkan 
pada Gemeenteraad oentoek menoe 
kar nama Japansche Straat di. ko 
ta Medan dengan nama Chungking 

“straat, Japansche Straat ini ada 

| Jah- seboeah djalan jang memper- 
hoeboengkan djalan Huttenbach- 
straat dengan Majoorstraat. 
“Ketika mentjari nama jang ba 

'roe ini demikian di toelis diantara 
lain2 dalam gemeenteblad ternjata 
“Chungking itoe adalah soeatoe na 

ma jang menarik perhatian. 
“Sebagai di ketahoej Chungking 
adalah nama dari kota kedoedoe 
'kan -pemerintah Tiongkok. Merde: 
ka, jang berada di bawah pimpi- 
nan Generaal Chiang Kai Shek, jg. 
kini sedang melakoekan perlawa 

nan dengan peperangan jang keras 
terhadap serangan Djepang itoe. 

PERKARA BOEKOE ,,SOEASA- 
NA KALIMANTAN” - 

Toean Hadharyah 
M. tetapdihoekoem- 

#tahoen. A3 
Sebagaimana telah kita kabar: . 

kan, bahwa toecan Hadharyah M. 

pengarang boekoe ,,Sosasana Kali 
mantan” jang dianggap melanggar 
artikel 153 bis oleh Landraad Ban 
djarmasin jang bersidang dalam 
boelan November 1941 jang laloe 
tadi telah mendjatoehkan hoekoe 
man 4 tahoen pendjara dipotong se 
lama dalam preventief, sementara 
toean Matu Mona Hoofdredacteur 
Tjenderawasih di Medan, sebagai 
penanggoeng djawab telah di hoe 

koem tr 
pendjara dj potong selama dalam 

tahanan, 
Dengan poeioesan terseboet, toe 

an Matu Mona menerima sadja, 
hingga tidak seberapa lama sesoe 
dah itoe beliau poen mendjalani 
hoekoemannja di pendjara Soeka 
miskin di Bandoeng. : 
Sementara tocean Hadharyah M. 

di mana selakoe pembelanja .toean 
Mr. Roesbandj berhoeboeng dengan 
poetoesan itoe memadjoekan revi- 

sie. 
: Belakangan menoeroet kabar 
jang di sampaikan orang kepada 
kita, begitoe toelis Soeara Kali- 
mantan, kenjataan jang revisie 
itoe di tolak eleh Raad van Justi- 
tie. Dus mendjadi hoekoeman..toe 
an Hadharyah M. tetap 4 tahoen. 

TENTANG PENAHANAN DT, 

SIMARADJO DIRADJO. 
Baroe2 ini darj Manindjau telah 

dikabarkan tentang penangkapan 
atas diri t. Di. Simaradjo Diradjo, 
“Joesoef Amarullah dan Dt. Parpa 
|tih Tangah. 

Dt. Simaradjo Diradjo telah di 
lepaskan sebab sekalian ketera- 
ngan darj padanja telah djelas, te 
tapi jang berdoea lagi masih te 
roes ditahan. Poen seorang lagi 
bernama Rasjid jang dianggap ta 
hoe dalam hal jang mendjadi per 
kara telah toeroet ditahan karena 
tidak maoe memberikan ketera: . 
ngan pada jang berwadjib. "Sebab 
sebabnja penahanan . atas mereka 

kabarnja berhoeboeng dengan oe-. 

.roesan pembitjaraan djoega.(Pers) 

GADIS HANJOET BANDJIR. 
Pemb. mengabarkan: : 

:  Serombongan orang2 perempoe- 
an dari desa Bawoeran Djokja jg. 

djagoeng, pada harj Rebo pagi se- 
kali kena bentjana. Tatkala mere- 
ka itoe menjaberangi soengai Opak 
iang besar itoe, tiba-tiba air bah 

tepat datangnja. Mereka hanjoet 

karena derasnja air. Seorang d'- 

antara mereka, teroes hilang di- 
bawa aroes. 

Esok “hari,  orangpoen segera 

mentjari disepandjang soengai itoe 

sampai dimoeara laoet. Tapi tidak 
diketemoekan, - : 

Pada harj Kemisnja, dibawah 

'djembatan Karangsemoet, orang 
mendjoempai majat seorang gadis 

remadja kira-kira oesia 17 th. 

“Itoelah dia, gadis jang malang hi- 

“lang dibawa air bah itoe, — ber- 

“djoempa  sesoedah doea-harj de-. 
ngan djarak 15 km. kehilir. : 

SBORANG PEREMPOBAN TER- 
ST DAPAT DARI KALI. 
Njonja A. van Emmerik, direc-. 

“trice Witte Kruis Kolonie, menga- 
-barkan sepertj berikoet: 

Pada soeatoe hari seorang laki- 
laki datang di kantor kami dengan 

“ menggendong seorang perempocan 

jang sangat koeroes, Setelah ia 

( ia mentjeritakan 

di seboeah goeha dj dekat kali. 
Waktoe ja dan kawan-kawannja   melihat seorang perempocan di 

tahoen dan 6 boelan . 

hendak pergi kekota. mendjoeal | 

  

tempat.itoe, maka mereka teroes 
lari sadja oleh karena takoet, akan 
tetapi salah satoe diantaranja ke- 
moedian poelang kembali ke tem- 
pat dimana orang perempoean itoe 
terlihat, oleh karena ja takoet goe- 
ha itoe akan penoeh dengan air 
djika hoedjan dan lantas perem- 
poean 'itoe akan tenggelam, dan 
maka oleh karena itoe perempoe- 
"an terseboet ia bawa ke kolonie, Ia 

tidak mengenal siapa pe- sendirj 
rempoean itoe, , 

Dengan setjepat moengkin. si 
korban (?) itoe diangkoet ke roe- 
mah sakit oentoek d'beri. pertolo- 
“ngan dan setelah diperiksa ternja- 
ta bahwa ia berpenjakit dysenterie. 
Apakah ia masih koeat oentoek 

hidoep kembali beloem dapat di- 
pastikan oleh karena sangat lemas 
nja orang itoe, Apa jang mendjadi ' 
sebab ia terdapat di goeha itoe ma- 

sih beloenr? diketahoei. 

BOMBARDEMENT-BOMBAR- 
DEMENT DI AMBON. 
2, djam lamanja 
dalam koebang 
perlindoengan. 

Dalam ,,Soer. Hbl.” sarj Sabtoe 
jl, kita batja seperti berikoet: 

sIni hari saja datang dengan 
selamat dengan membawa doea 

anak saja dan hanja membawa 
doea tas sadja. Selainnja saja ting: 
galkan di Ambon, Roemah dan le- 
mari-lemari saja koentji”, demi- 
kianlah tjeritanja seorang njonja 
jang baroe meninggalkan kota Am 
bon, selama dilakoekan serangan- 

serangan moesoeh dari oedara. 

Serangan diwak- 
toe terang boe- 
an 3 

Serangan jang pertama terdjadi 
Dada kira-kira djam 3 tengah ma. 
lam pada malam 6/7 Januari.jl. 
Sebeloeminja leb'h dari 10 kali ter- 
dengar boenjian-serine, akan tefa- 
Pi masih beloem djoega dilakpekan 
serangan-serangan moesoeh - 

Kemoedian waktoe terdengar la- 
gi soeara serine dan lantas orang- 

orang massek dj loebang-loebang 
perlindoengan, moelailah terdengar 
soeara senapan mitrailleur dan ta' 

lama soeara letoesan - letoesan 
bom, 

Dari djaoeh kelihatan 7 kapal- 
kapal terbang jang besar dan ter- 

bangnja diatas kota sangat rendah 
Moela-moela kapal-kapal terbans: 
terseboet disangka kepoenjaan ki- 
ta sendiri oleh karena kapal-kapal. 
itoe menjorotkan sinar-sinarnja se- 
perti diwaktoe maoe mendarat. 
akan tetapi waktoe telah tegas ada 
kepoenjaannja moesoeh baroelah 
ingat apa jang haroes diperboeat 

dalam waktoe bombardement-bom.- 
bardement. aan 

Jang mendapat loeka-lceka wak 
toe serangan-serangan itoe hani? 
beberapa pendoedoek bangsa Be- 
landa dan Indonesia jang bekerdis 
pada lapang terbang itoe.dan ber 
tinggal di sekelilingnja kapal ter- 
bang. 

Kota Ambon ham- 
pir kosong. 

Hari itoe poela banjak orang: 
orang ' tercetama perempoean-pe- 

rempoean dan anak-anak meninz- 
galkan kota Ambon dan mencedjos 
ke tempat-temnat jang lebih aman. 
Moelai tgl. 8 December ketika di- 
terima kabar perang poen soedah 

| banjak orang-orang jang mening- 
galkan kota terseboet, dan mang- 
kin banjak tatkala di-Ambon ter- 
dengar lebih sering luchtalarm dan 
pada tgl 1i December hampir .ko- 
song sama sekali, 

Beberapa djam kemoedian di dja 
lan-djalin, di loear kota terlihat 
gerombolan-gerombolan orang jg 
masing-masing meninggalkan kot2 
Ambon menoedjoe tempat-tempat 
jang lebih aman. 

. BOELAN DAN BINTANG. 
Tampak padasiang 
hari di Samarinda. 

Kalau boelan jang tampak di 
siang hari bagi kita adalah ke- 
diadian biasa sadja, tidaklah men- 
djadi keheranan benar. Tapi kalau 
bintang tampak disiang hari dan 
menjinarkan tjahaja jang terang 
noela, tentoelah kita akan men- 
djadi ta'djoed dan penoeh dengan 
keheranan, 

Begitoelah pada hari Senen tg. 
122 - Januari. jl, via Pantjaran 
Berita, kita batja bahwa di Sama- 
rinda, pendoedoeknja sama ta'- 
djioeb dan keheran-keheranan ka- 
rena dilangit tampak seboeah ,,bin' 
tang” jang bersinar sangat terang 
nja, bergandengan dengan boelan 
'jang masih meroepakan ,,boelan 
se-iris”, 

Keadaan jang sedemikian ini 
“adalah moelai boelan dan bintang 
itoe tampak ditengah-tengah la- 
ngit teroes-meneroes 
iringan sadja, sampai menoeroen 
dibahagian kaki langit disebelah 

  

beriring- 

   
      

   

Barat jalah sampai kepada sendja 
hari. : 

Tentoe sadja berhoeboeng de- 
ngan keadaan jang adjaib ini, 
timboellah bermatjam-matjam doe 
gaan dan reka-rekaan dari pendoe 
doek, 

Tapi bagi kita tidak lain hanja 
menambah kekoeatan dan kesak- 
Sian kita pada MahakoeasaNja 
Toehan jang Esa. (S.K.L.). 

PEKOPE BERDIRI. 
Pada. hari Ahad tanggal 1 Fe- 

bruari atas oendangan dari Badan 
Persiapan ,,PEKOPE” jang dipim- 
pin oleh njonjah “Dr. Boentaran 

telah dilangsoengkan rapat oen- 
dangan bertempat di Balai Piroe- 
koenan Pendrikan. Perhatian dari 
bermatjam matjam perkoempoe- 
lan agak besar sehingga banjak di 
antaranja hadirin jang terpaksa 

berdiri sadja, 
Lebih dahoeloe toean Pas A. R. 

Semarang memberi keterangan 
tentang so'al ,,pemindahan tem- 
pat sebab ada bahaja” atau ,,eva- 

Evacuatie akan diperintahkan, 
bilamana jang berwadjib meman- 

dang, bahwa salah soeatoe tem- 

pat akan mendjadi lapang perang. 
Tempat-tempat terseboet laloe di- 
anggap oleh balatentara, kalau 
soedah kosong, sehingga mereka 
jang misih tinggal ditempat ter- 
seboet laloe haroes menanggoeng 

djawab sendiri atas djiwanja, ka- 

lau kena peloeroe dsb.nja. Boeat 

tinggal disitoe-memang tidak ada 

hoekoemnja, akan tetapi tanggoe- 

ngan ,,resico” ada besar sekali, 

Bilamana soedah ada kedjadian 

perintah pemindahan terseboet se- 

moea sekolah-sekolah selaloe di- 

toetoep, agar semoea anak-anak 

dapat berdekatan dengan keloear- 

ganja, Tempat-tempat boeat pin- 

dah sebagai terseboet diatas soe- 

dah disediakan dan orang dapat 

mengetahocinja dengan adanja 

tanda panah berwarna hidjau, bi- 

roe dan merah. Kota telah dibagi 

mendjadi beberapa bahagian jang 

masing-masing ada kepalanja sen- 

diri-sendiri, sebagai sector, golo- 

ngan desa dil.nja. Mereka jang 

mendjabat dalam pimpinan ini ter- 

masoek dalam dinas B.W.D. dan 

disamping itoe ada djoega perse- 

diaan persediaan. Boeat moedah- 

nja hal pembahagian boeat berpin- 

dah itoe dipisah pisah menoeroet 

kebangsaannja masing-masing, te- 

tapi bocat seseorang bangsa Indo- 

nesia jang diam diantara kedia- 

man bangsa lain dapat djoega la- 

toe dimasoekkan dalam gerombo- 

lan bangsa jang terseboet bela- 

tang ini. 

“BADAN PENOLONG KORBAN 

PERANG DI BANGLI. 

Badan ,,PEKOPE” jang moela- 
moela d.bentoeknja dikota Djakar- 

ta, kian hari kian mendapat per- 

hatian jang penoeh, Boekan dita- 

nah Djawa sadja, tetapi tiada koe- 

rangnja ditanah seberang. Beloera 

“selang berapa lama ini dikota 

Bangli poen orang tiada ketingga- 

lan akan itoe, bahkan atas moefa- 

katnja J. m. Zelfbestuurder Bang- 

l, ,PEKOPE” itoe soedah dapat 

didirikannja. Jang doedoek dalam 

somite itoe adalah: 

Toean dr. Soekardjo, Ketoea, 

'Toean I Dw. Anom Rai, wakil 

ketoea, - 

'Tocan Made Kodhana, penoe- 

IsI, 

'Tocan Wajan Dangin, penoe- 

lis Il 
' Toean R, Soelaeman, bendahari 

T dam toean Ktoet Serangan, ben- 

dahari II, sedangkan J. m. Zelfbe- 

stuurder ' Bangli sendiri mendjadi 

Pelindoengnja (beschermheer). Se 

pandjang pengetahoean kita, Co 

mi'te terseboet soedah memperoleh 

poeloehan roepiah jang dikoempoe! 

'“xan darj derma-derma itoe, baik 

'derma sekaligoes macepoen boela. 

«nan, - 

DEMONSTRATIE L.B.D. 
Pada harj Minggoe 25 Januari 

'42, kira-kira moelai djam 7.30 pa- 
gi oentoek kepertama kalinja telah 
diadakan demonstratie L.B.D. di- 
tanah lapang kota Bangli, Demon: 
stranten itoe nampak sebagian be- 
Sar terdiri dari Geneeskundige per 
30neel, serta dipimpin oleh t. dr. 
Soekardjo sendiri. Karena pertoen- 

djoekan sematjam itoe baroe seka- 
li ini pernah diadakan, maka soe- 
dah tentoe sangat menarik perha- 
tian oemoem, Pegawai-pegawai 
landschap dioendangnja, tiada koe 
rang pegawai desa lainnja. Dianta- 
ranja kita lihat,- beberapa orang 

“dari landschap Kloengkoeng. De- 
monstratie itoe terdirj dari 3 sec- 
toren dan bertjabang berapa ploe- 
gen, diantaranja E.H.B.O., Ge- 
neeskundige  dienst, Reddings- 
dienst dan Hulpdiensten. Segala 
sesoeatoenja boleh dikatakan me- 
mocaskan dan dilakoekan dengan   tjermatnja, 
  

    

cuatie” jang singkatnja demikian:- 

Pentingnja 
 Djepang. 

Pangkalan militair dan soember barang bahan. 

Tin, Karet, Kajoe dan 

Koel t. 
Pe 

ENGAN doedoeki Siam Dje. 
pang telah dapatkan keoen-- 

toengan,-Itoe negeri ada  poenja 
kepentingan strategisch jang be 
sar. Djepang bisa goenakan lapa 
ngan lapangan terbang di Siam 

djalanan spoor satoe satoenja an 

tara Bangkok dan Singapoera. Ma 
ka tidak heran Djepang bisa da 
pat kemenangan besar di darat dan 
di laoet di Malakka dan sekitar-- 
nja. Lebih djaoeh pangkalan pang 
kalan di Siam bisa dipakai oleh 
Djepang boeat serang Britsch-In 
di8 setjara besar dan dengan be 
gitoe bikin poetoes djalanan ' Bir 
ma jang penting. Barangkali penje 
rangan di Birma Selatan baroe ba 
roe ini ada permoela'an dari penje 

rangan demikian, 
Tetapi tida kalah pentingnja ada 

lah keoentoengan economisch jang 
Djepang dapatkan dengan doedoe 
Idi itvoe negeri. Boekan Jantaran 
Djepang sekarang bisa toemplekan 
antero hasil industrienja di pasar 
itoe negeri, tetapi Siam lever ba 
njak barang makanan dan barang 
bahan pada Djepang jang penting 
toelis Econ. Weekbl. 

Pasar Siam tidak begitoe pen 
ting bagi Djepang. Dalam tahoen 
1935 sampai 1939 import Siam ber 
djoemlah tidak pernah lebih dari 

130 millioen bath (kira kira 109 

millioen roepiah) sedang bagian im 
port Djepang paling banjak im 
port hanja 227. Dalam  tahoen 
1938 dan 1939 bagian import Dje 

pang malahan merosot sampaj 19 

millicen bath atau hanja 154 an 

tero jmport Siam. Barangkali Dje 
pang tidak bisa export lebih banjak 
lagi, oleh karena industrie Djepang 
alamkan kesoekaran berhoeboeng 

perang Tiongkok, 
Djepang antara lain lain bisa 

dapat beras dari Siam. 
Bagaiman keadzan beras di Dje 

pang sekarang ini tidak bisa dike 
tahoei terliti. 
Dalam waktoe biasa, - productie 

beras di Djepang ada tjoekoep ba 
njak boeat penoehkan keperloean 
negeri sendiri. Tetapi kalau panen 
gagal, maka bisa terbit kekoera 

ngan. 
Bagian penanam beras dj Dje 

pang dalam beberapa tahoen paling 
belakang- alamkan banjak kekoe 
rangan tenaga tani dan raboek. Pa 
nen beras dalam tahoen 1940 poen 
banjak koerangan, jaitoe 1.500.000 
ton, Boeat penoehkzan itoe kekoe 
rangan haroes diimport dari Indo- 
China, Siam dan Birma masing ma 

sing 100.000 ton dan 200.000 ton. 
Tidak diketahoei apa itoe djoem 

lah beras dikirim ke Djepang. Dji 
kalau panen beras di Djepang da 
lam tahoen 1941 ada gagal, maka 
Djepang tidak oesah koeatir, sebab 
bisa dapat beras dengan gampang 
darr Siam jang tiap tahoen ada 
kelebihan 1.500.000 ton beras. Ber 
hoeboeng dengan itoe hal maka bi 
sa dibilang jang Djepang tidak oe 
sah koeatir kekoerangan beras, 
asal sadja bisa sediakan tjoekoep 
banjak kapal boeat angkoetkan 
itoe beras. - 

(Baroe baroe ini telah ditangkap 
kabar radio dari Tokio jang oe- 
moemkan, bahwa panen beras 
Djepang ada gagal, hingga itoe 
negeri kekoerangan beras bebera 
pa riboe ton, sedang import beras 
darj loear negeri alamkan kesoe 
karan berhoeboeng dengan  koe- 
rangnja kapal — Red.) 

Ikan jang banjak dimakan di 
Djepang djoega bisa didapatkan 
deri Siam. Dalam beberapa tahoen 

  

PERTEMOEAN PENDJAGAAN 
KOTA, 

Berhoeboeng dengan terbitnja 
peperangan di Pacific ini, oleh jg. 
berwadjib dipandang sangat per: 
loe mengatoer segala sesoeatoenja 
jang sangat berpaedah melindoe- 
ngi djiwa pendoedoek dari sera- 
ngan oedara itoe, Kedjadian-kedja 
dian diberbagai tempat dikepoe- 
lauan kita ini telah memberi tjon- 
toh, betapa pendjagaan itoe perloe 

diorganiseerd. Darj sebab itoe, pa- 
da hari Minggoe tgl, 25 Januari 
oleh t. dr. Soekardjo telah diada- 
kan pertemoean oemoem, bertem- 
pat dibangsal poeri Bangli, Perha- 
tian memoeaskan, diantaranja kita 
lihat hadlir J, m, Zelfbestuurder- 
dan Hoofd van Plaatselijk Bestuur 
Kloengkoeng. Toean Soekardjo me   

  

ngoeraikan berapa pasal jang di: - 

  

   

  
  

  

" 

TAMA PAG, INI 
   

Mena a 
Sa an 

Siam bagi 

  

  

paling belakang Siam tiap tahoen 
export ikan seharga 2 millioen roe 

    

piah, Ka 

Sebagaimana diketahoel sekian 
lama sebeloemnja negeri negeri 

sarikat ambil tindgkan boeat bi 
kin bekoe deviezen Djepang itoe 
negeri soedah koempoelkan ba 
njak persediaan barang bahan se 
gala matjam jang penting. Biar 
poen Djepang alpa berbocat begi 
toe, tetapi Djepang sekarang tidak 
oesah koeatir, sebab karet dan tx” 

dan 
AD 

bisa dapat dari Indo China 
Siam. 
'Dalam beberapa tahoen paling 

belakang Siam export karet se 

djoemlah 45.000 ton. Dari ini 
djoemlah kira kira 70x dikirim ke 
Penang dan 2055 ke  Singapoera. 
Hanja 2075 dikirim ke Djepang. 

Sampai tahoen 1939 import karet 
dari Djepangopaling banjak ha 
nja 63.000 ton. Maka Siam h'sa 

menjoekoepi paling sedikit 7075 
dari keperloean-karet: Diepang. Si 
sanja datang dari Indo China. 

Dalam tahoen 1939-1940 (Aprt 
—-Maart) export Siam dari tin ada 
23.000 ton. Biasanja 984 dari tin 
diexport ke Penang dan 24, ke Si 
ngapoera, boeat dileboer di sana. 
Oleh karena Inggeris boeroe boe' 
roe Singkirkan diri dari Penang ma 
ka sangat bisa djadi sebagian da 
ri peroesahaan bikin loemer 
di Penang masih beloem dimoesna 
kan. Capaciteitnja itoe peroesaha 
an bikin loemer tin di Penang di 
tambah dengan peroesahaan peroe 
sahaan Djepang sendiri di anggap 
tjoekoep boeat menjoekoepi kerer 

loean tin dari Djepang. Barangkali 
pemakaian tin Djepang ada 10.000 
atau 15.000 ton. 

Export kajoe dari Siam, antara 
nja kajoe. djeti, dalam tahoen ta 
hoen paling belakang rata rata ada 
60.000 atau 70.000 meter kubiek. 
10 dari itoe export dikirim ke 
Djepang. Lebih dari setengahnja di 
kirim ke Hongkong, Singapoera, 
Afrika Selatan, Portugeesch Oost & 
Afrika dan Engeland, Maka keper 
loean kajoe Djepang boeat bikin 
kapal oepamanja, bisa ditjoekoepi 
seanteronja, 

Lain lain barang bahan strate 
gisch jang Djepang bisa - ambil 
dari Siam adalah koelit dan wolf 
ram. Lebih djaoeh Djepang bisa 
rampas persediaan mas Siam dari 
productie mag dari itoe negeri. 

Selainnja tin, wolfram dan mas 
di Siam djoega didapatkan logam 
logam seperti berikoet: koeningan, 
antimoon, besi, tima, bismouth, 
mangaan, zink dan djoega areng 
batoe, Tetapi sampai sebegitoe dja 
oeh itoe semoea logam masih be 
loem dioesahakan. 

Lebih djaoeh Siam lever dja- 
goeng tembakau, katoen, kapok, 

copra, widjen, katjang, tapioca, js 
Ga, cardamon, dan boemboe boerr 
boe. Tetapi hasil boemi itoe tidak 
di export. 

Maka keoentoengan economiseh 
jang Djepang bisa tarik dari Siam 

adalah bisa terimanja kelebihan be 
ras dan ikan asin serta karet, tin, 
kajoe dan koelit. 

Kendati Siam di waktoe biasa 

teroetama berdagang dengan ne 
geri negeri Inggeris di sekitarnis 
tetapi dengan didoedoekinja ols!r 
Djepang itoe negerj alamkan ie 
bih banjzak keoentoengan dari ne 
gerj sarikat alamkan keroegian. Se 
bab barang barang bahan seperti 
karet, tin, kajoe dan koelit negeri 
negeri Sarikat tidak perloe pakai 
sedang Singapoera dan Malakka 
tergantoeng dari berasnja Siam. Te 

tapi Singapoera soedah koempoel 
kan banjak persediazn beras din 
lebih djaoeh masih bisa terima be 
ras darj Rangoon.(M.H.) 

“ 

timboelkan oleh serangan oedara 
| ifoe, Ditoendjoekkan, betapa see. 
kar orang memikirkan bila ada se- 
rangan tiba-tiba jang oemoemn'a 
menjebabkan orang  berkeadaan 
kalang-kaboet, Hal ini tentoe sa- 
dja lebih bertambah membahaja: 
kan, disebelah bahaja bom itoe. 
Dari. sebab itoelah, kini dipandang 
penting mengadakan organisatic- 
nja jang meloeloe bekerdja oen- 
toek keselamatan pendoedoek. Spr. 
mendjelaskan berbagai tjahang- 
tjabang pekerdjaan itoe satoe per 
Satoe, Dikatakannja, bahwa hal 'ni 
adalah soedah mendjadi kewadiji- 
ban setiap orang, istimewa pemoe- 
da-pemoeda itoe oentoek dapai 
mendjaga dirinja dan sesama lain- 
nja dan tiada semata-mata memin. 
ta-minta bantocan lain orang. 

  

Es 
Kid" nhaa 
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SI . ditanggoeng menjenangkan, 

  

  

HOTEL ,.SOERABAJA" 
Kenen 44 Batavia, Telei. WI. 2106. 

Inilah Hotel Indonesia jang terbesar dan teratoer rapi seris 
terihaajhoer dikota Betawi. Letaknja dicentrum (ditengah), 
dekat dari sepala kantoor Gonvernement, kantoor' Hands 

station, pasar dan Isina, ... " 
Menerima tetamoe segala bangsa dan boejansa, pembujaran 

Yempet bavelh rawatan memosaskan. Bediakan ijooga wis 
foon boss keyarjusan tetagnpe, SNN 

: » Memoonggos dengan horrdsi 
“fe Direstis.     

  

ala ebeg ain pedas an 

Sinshe TJIA S!OE KHEE 
» TOKO - TIGA 45, BATAVIA 

SAI KIM TAN (obat bengek) 
(ASTHMA) 

SAIJ KIM TAN adalah sercepa obat jang 
sanget moeSiadjab boeat semboeken penjakit 
bengek dan perna toeloeng banjak orang serta 
dapet banjak poedjian dan pengoetjapan tri- 
ma kasi dalem advertentie, 
“Ini obat goena semboeken sakit kengek jang . 

bares didapetken atawa jang soeda lama di 

  

  

  

1 Fisch bargi (3 BE Bag 
Lee kota tamba harga Rembours. Oewang kirim dosloe z0on- 

Car cngkcs kirim, boeat djosal lagi direken lebi rendah. 
Bpesfhal mengobatin rospa-roepa penjakit batok, batok darah 

gatil kotor, sakit mata, sakit tempolong, sakit perost dan roepe 
rospa penjakit loear' dalem. 
Agent! di loear kota: Sam Tak Co., Soerabaja. Eng Seng Ho, Ban- 
doeng. Hong Oh Tian, Makasear, Phang Tjoeng Soen, Billiton. 
Tian Seng Kook Paembang. Taij An Tong Noekaboemi. 
  

  

  

   
  

    
  

  

MEN ga ea aa 

| : Ini malam 

| dan“ besok 

E | tnalam 
| Faser Bevah Bear — Satovis-Ceatrem, 

t-4 aa — emang 

: Moelai maen djam' 6.30 dan 8.45 
H Satoe film: jang menoendjoekan pertjektjokan 
z jang soenggoe sengit antara Jaffrey dan itoe 

P4 orang jang ia soedah tipoe oeangnja, itoe korban 

E lantas tembak diri dihadepannja 

Nathaniel NSE 

as MO 

$ “ANDERS 
Georg€ IDSAY 

ang RICE — 
Vincent Y 2 

Dick FORAT SP NE 
Screenploy by LESTER COtE « Directed by JOE 

Associate Producer: BURT KELLY « A NEW UNIVERSAL PICTURE     
Disestroe waktoe Jaffrey sedeng preksa itoe msit, 
Ciiffozd moentjosl dan toedoeh Jaffrey soedah 

melakoekan itoe pemboenoehan. 

Satoe kedjadian jang precis telah terdjadi 
20 tahoen jang laloe. 

Anak-anak boleh nonton. 

BIOSCOOP 
- BATAVIA 

    

Moelain ini malem 4 Febr dan malem berikoetnja: 
Tiap-tiap malem 2 Voorstelling diam 630 dn 

8.39 malem. 

sDestry Itides Again“ 
Gengan Marlene wIETRICH dan-James STEWART 

Anak? dibawah 17 taon tida boleh nonton. 

HAREP PERHATIKEN! 
Maslai ini malem djam maennja akan dirobah 

le Voorstelling djam. 6.39'dan 2e” Voorstelling 
djam 8.30- malem. 

MATINEE : Ini hari Djam 4 sore. 
Waraer Bros poenja SUPER ACTION FILM jang 

terbesar: 

i»Ihe Charge of The Ligbt Brigade” 
dengen Errol FLYNN dan Olivia de HAVILLAND 

Anak? dibawah 17 taon. tida boieh nonton. 

MATINEK : Hari Djsemahat 6 Febr. djam4 sore 

nd CRICH O" 
dengan Paul KOBESON .« Henry WILCOXON -- 

PRINCE8 KOUKA ENZ, 

Anak2 boleh nonion: 

TIDA LAMA LAGI! Djaga tanggal maennja! 

Satoe New Universal poenja SUPER FRODUCTIE 
jang gilang-goemilang dari balatentara Australie 

jang hertempoer dengen barisan Nazi: 

sFORTY THGUSAND HORSEMEN“ 
dengen -Poetra2 Austsalie. Asli: Grant Taylor — 
Betty Briant — Chips Rafferty — Pat Twobill enz. 

: avak2 dihawah oemoer 13 th tida boleh nonton,   

  

EN BA ASN ANE BA DT LAS KASI da BARA 

Ia ae ea AE , 

2 Kaonana Pi Aa REAL PUNK Henna 

“PEMANDANGAN 

PA MA ENAM PA Kn 
Prof. DIN. MAWN 

(Jogie) 
“ Spec. ilmoe gaib para: 

5 psychologie dan astrologie. 
. Peladj, lama di KFrankr', 

Zwitserl. Malta, Rgypte 
dll, negri Toean dapet 

advies baek hal oewang, kerdja'an kasehatan ' 
kabroentoenganrcemah tangga, perdjalanan, 
kawin, tjinta enz, langgeng poeas. consult 
f3— pagi 8—1 —0— rore 4—8, 
Bisa merrembuehkan segala penjakit didalam 
dan loear badan, € 

Citadelweg 1 — 'Telefoon WI. 4750 

  

  

  

PEMBERIAN TAKHOKE. 
Burgemeester kota Bogor mem- 

perma'loemkan, bahwa djembatan |: 
Merah  dipertigaan  Bantammer- 
weg, Tjikeumeuhweg 'dan Pana- 
ragan dari hari Kemis tanggal 5 
Februari 1942 ” moelai poekoel 6 

“pagi, ditoetoep oentoek kendaraan 

boeat lamanja kira2 1 boelan. 
Burgemeester kota Bogor, 

SOEBROTO.     
  

       

   
PENOELOENG..-    

  

     
     

  

    

ANUSOL MEMBIKIN 
SEMBOEH PENJAKIT 
WASIR 
Pakerdjaannja “Anusol jang 
sangat heibat itoe, telah 25 
tacen lamanja di akoei oleh 
doktor" di seloeroeh ' doenia. 
Anusol menceloeng' toean de- 
ngan tjepat dan membasmi 

ar-akarnja penjakit wasir.   “& “& 

KALENDER 
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: SAKIT KEPALA TIDA BISA TIDOER | ENTJOK 
Februari 1942 SAKIT ASABAT | INFLUENZA KEBINGOENGAN : 

1Mingeoe (| 2. mya mapan DEMAM KARENA | SAKIT BEBOKONG | SAKIT TENGGORO- 

ii ng ABOE SAKIT TOELANG KAN (melainkan 

Senen 2 TN - PILEK  PAHA dipakai kekoe- 

Teka moer) 
Selasa . 37 8 aan | onar korha 9 TIDA MEROESAKKAN DJANTOENG 

nie 1g | 5 

Se ' TIDA MENDJADIKAN APA? DIDALAM PEROEI 
Kemis 5 : : 

Djoemaat “6 

Tae Menoeroet poetoesannja Dienst der Volksge zondheid, Aspro dimana-mana boleh didjoeal 

Sabtoe Ii “didalam semoea toko-toko waroeng waroeng dengan tida memakai licentie, 

  

INI MALEM 

CINEMA ORIO 
djam 6.30 dan 8.30, atas permintaan orang banjak: 

di tambah satoe malem, 

GLODOK 
BATAVIA 

  

     

  

  

Retna Djoewita " Ratnasih - Canary Fadjar - Moesa dil.I, 

Sesoeatoe kaoem 'iboe-bapa, socawi-isteri dan pe-' 

moeda-pemoedi perloe saksiken ini film jang me- 

  

ngandoeng banjak tjonto baik, satoe film jarg telah 

dapet-samboetan anget dari publiek dan poedjian 

tinggi dari pers segala bangsa. 
ANAK-ANAK BOLEH NONTON. 

Djanganlah kasi liwat ini kans! 

Marga-harga tempat: pa 

f 0.20 — f 0.30 — f 0.50 — f 0.60 — f 0.15 dan f l— 

Anak-anak hargaspeciaal). 

  

TIN PAN ALLEY” 
DENGEN 

Alice Paye — Betty Grabue — Jack Okie — 

John Payne 

Boeat 13 taon keatas   Bea ANA AAA ES A3 

  

  

Doea pertoendjoekkan — djam 7 dan 9. f 

Moelai INI MALEM dan MALEM-MALEM berikoet nja 

ITOR film jg. boekoe tjeritanja soedah mengharoeken nati- 
nja ratoesan riboe orang diseloeroeh'Indonesia. —— 

  
1 

INN Nego | 
#MOMO:TEYS"PONIMAN 

A. RASJID » 

  
satoe film jang nanti memoeasken dan mengharoeken 

galinja sesoeatce penonton | 
Boeat 13 taon keatas.   

   

    

DIDALAM ROEMAH 
MENGHINDARKAN GANGGOEANNJA 
RASA SAKIT DAN PENJAKIT 

| se roemah tangga mempoenja halangan. Jang 
satoe dapat sakit gigi dan jang lain lagi dapat 

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

 



  

   

   

  

   
     

   

   
   

    

“dan isi Indonesia. 

bersikap adil. 

     
   

Pn 

  

ah memboetoehkan banji 
t dan tenaga. Indonesia kaja 

    fikirkan 
etoehkan? 

jak tenaga. - 
   

    

jang 

    

g lain. yr : 
g mengerti dan - saling 
argai jang satoe sama jg. 

  

   

   

    

    

ang sekarang boekan lagi pe 
serdadoe sama-serdadoe, te- 

  

oenggoelan 
Ba 

lapisan rakjatnja, perem-    

berpangkat, 
serdadoe, particulier dan boe 

erintah semoeanja toeroet 
  

" Kita selaloe mengandjoerkan 
nasjarakat, rakjat, toeroet ber- 

kepada rakjat, itoe berdosa, tidak 
5 

    
  
He 2 aa 

nerintah, Poen kita jakin, 
'rakjat maoe toeroet ber. 
Kita jakin, bahwa rakjat 
djoega menghadapi satoe 
dengan pemerintah. Kita 

bahwa rakjat merasa harocs 
bekerdja sendiri. Boekan 

ja, tidak pada tempatnja 
oek termenoeng, menoeng 
djagaan dari pemerintah 
masa inj penoeh dengan 

jang ta- ada batasnja 

jang beloem dapat didja- 
eh pemerintah, karena 
gan dan alat. Berani- 

mengakoei sesemoeanja 
  

oal ini, njatalah peme- 

e, bahwa banjak ne- | 

an mefnang sesoenggoeh- | 
oekan oentoek seloeroeh | 

'ini keperloean, maka | 
banjak 

'ehingga tentang perongkosan | ' perloe kita bitjarakan 
lagi, artinja: oewang 2 ada. Apakah sekarang jang 

. I njiapkan fikiran itoe. Dan persang 

satoe menghadapi ba 
ilangkan segala perasaan 
djempol, lebih koecasa da- 

1 passief terhadap kesoekaran peme 
Te .. # rintah, mereka jang tadinja keli- 

a mengoesahakan pendirian 
ope, karena kita mengingat 
-Soal diatas, dan menjangka, - 

a semoca orang jakin, bahwa 

perang rakjat sama rakjat: 
g jang sehat pikirannja, ma- 

. masih terboeka, poen telinga 
'masih dapat mendengarkan, 

es berani mengakoei, bahwa 
angsa Rus didalam 
a terdapat karena 

-lelaki, jang berpangkat dan 
4 serdadoe dan 

, semoeanja toeroet 

itiar membasmj moesoeh, tetapi 
' tidak memberikan alat-alat 

: | lama bermoesjawarat, dan achir- 
a kepada rakjat, tetapi djoega 

ada diri sendiri. Kita semoea | 
bahwa rakjat berdiri dibela- ' 

f 

' kope beloem dapat dan pantas men 

  

S8. H. Soebroto. 
: RK Pe: - 

     
an giran 

nang) selaloe kita dapatkan. 
3 ngan pendapatan itoe, maka 
tjita-tjija kita moelai kita bitjara- 
kan dengan teman-teman kita jang 

| kita pandang dapat dan maoe me- 

   

kaan kita, njata ta' salah: Bangsa 

  

ata selaloe maoe dan bisa 
bekerdja. Didalam waktoe 7 hari, 
komite Pekope berdiri, 

Boekan ini sadja jang menggi- 
| rangkan hati-kita, tetapi samboe- 
tan dan penerimaan rakjat terha- 

| dap oesaha Pekope sesoenggoeh- 
. nja melebihi persangkaan dan doe- 

| gaan kita. Mereka jang tadinja 

  
hatan tidak ambil poesing, men- 

| djadi terharoe didalam fikirannja, 

nja, mereka berani dan dengan 
soeka hati toeroet melengkapkan 
pekerdjaan pemerintah. 

—. Apakah sehab-sebabnja ini se- 
MORR 3 2 

.- Tidak lain, karena kita pimpinan 
'komite Pekope, selaloe mengan- 

, djoerkan bekerdja bersama-sama 
atas dasar kedemocrasian jang toe. 

| len, jang pada masa inj agaknja di 
'akoei pentingnja oleh pemerintah. 
Dengan kejakinan inilah, maka rak 

“Hat membocang segala perasaan 
' sangsi dan malas. Sebagai orang 
, jang kena stroom electris, bangoen 
| lah rakjat kita, karena jakin akan. 
« dapat penghargaan - jang sama 
| dari jang satoe sama jang lain. 
Perasaan ,,saudara” dari satoe go- 
longan dengan jang lain, menda- 
pat samboetan dari rakjat dengan 
penoekaran djiwanja, kalau per- 
Pena Sen Uaua 

— Pada pertemoean tanggal 25 Ja- 
nuari j.b.l. vergadering soenggoeh    
nja mengambil poetoesan oentoek 
mengirim telegram kepada jang di 

| pertoean besar, oentoek pengesa- 
han officieel dan vitaal-verklaring 
Pekope! S6 

. Orang bisa bertanja: perloekah 
ini? Kedoea kalinja: apakah Pe- 

dapat pengakocan dari pemerintah 
sendiri? Djika misalnja Pekope ti- 
dak perloe, apakah tidak lebih 
octama Pekope diboebarkan sadja ? 
Kita haroes bekerdja bersama-sa- 
ma, kita haroes saling menghargai 
djasa dan pekerdjaan masing-ma- 
sing, tetapi kita tidak boleh meng- 
.ganggoe Satoe sama jang lain. 2 

Haraplah” didalam soal ini Pe- 
merintah dan rakjat soeka memi- 
kirkannja, oentoek keselamatan 

  

  

2 doep lagi, tertanda waktoe ia diba 
.wa oleh politie akan diperiksa per 

. waktoe ada vrachtauto militair Ia 

auto terseboet. 
-| menghabiskan djiwanja 

gagal sebab ia djatoehnja tidak ke 
! betoelan dibagian roda auto tetapi 

at 

SN 

3 —.akan i 

      

   

skareno  Menoenggoe poetoesan hakim dita 
aa han, Moengkin penangkapan kepa 

orang  DIBATJOK WAKTOK TIDOER. ingkap. |  Beloem selang berapa lama dide 
sa Tjikasoengka ond. Tigaraksa 

   

seb mera  loekanja ada begitoe mengchawa Part nagita hi  tirkan ia laloe dibawa ke CBZ. Be 

ip 
a 

ika, 'Boeat sementara ia laloe dira 

dang ena tidoer diroemahnja ada 

rakjat Indonesia seoemoemnja. 

'karanja dengan berdjalan kali, ia 

loe dari djoeroesan belakang ia te 
lah mendjatoehkan dirinja didepan 

: Maksoed akan 
ternjata 

precies ditengah2, sehingga ia ha 

ja mendapat loeka2 diarah :noe 

wat dikliniek Tanggerang. Kinj ia 
telah semboeh sama sekali, tinggal 

da lai lain pendjahat segera ter 

'Tanggarang) telah terdjadi soe 
e pembatjokan jang amat me- 
riken. Dama, begitoelah nama 

pada socatoe malam se 
   

   

  

    

    

   

   

      

an smbatjok diarah rnoekanja, 

1 mendapat loeka2 jang 
h hebat. Pertolongan de 

- dilakoekan. Sebab 
  

SE 

    
      

          

  

mereka bangoen dari termenoeng- | 

wang mana akan dipergoenakan 

dan tempat, maka di Koeningan 
poen semoea pendoedoek soedah sa 

h 

»Holland Huis", geallieerde Oantine 
noem-mingem) di Betawi amat 

— dadoe serikat jang singgah, 

.tawi. Menoeroet keterangannja si 
korban, ia mempoenjai moesoeh 
bernama Karmin djoega seorang 
pendoedoek didesa  terseboet. 
Moengkin ialah jang membatjok. 
Gara2nja siramboet pandjang! 

an, 

| HABIS SEMBAHJANG DIPOE- 
KOEL KEPALANJA, 

Ketika malam Djoem'at tanggal 
29 Januari 1942) Rahaman salah 
seorang pendoedoek Rawa Boeaja 
'Tjengkareng (Tanggerang), se- 
waktoe habis sembahjang isja, di- 
depan pintoe mesdjid ada jang me 
moekoel kepalanja memakai sepo 
tong kajoe. Poekoelan itoe ternja 
ta soenggoeh amat tepat, jang ma 
na menjebabkan ia perloe menda- 
pat pertolongan dokter. Ia menda 
pat loeka2 jang agak loemajan. 
Sampai pekabaran ini ditoelis ja 
masih berobat di Z.H. Tanggerang. 
Sipengetjoet masih beloem tertang 
kap. 

PERKELAHIAN HEBAT. 
Pada tanggal 31 Januari 1942 

ditoko besi Tanggerang telah ter 
djadi soeatoe perkelahian jang he 
bat antara Siem Kim Joe contra 
Tjoa Tiang Eng. Moelanja hanja 
pertjektjokan moeloet, tetapj lama 
kelamaan mendjadi tambah ramai 
sebab pertjektjokan tadi laloe di 
soesoel dengan perkelahian jang se 
rae, : 
, Oentoek mereka tidak memper- 
goenakan sendjata tadjam. Tetapi 
meskipoen demikian kedoea doea- 
nja tak- loepoet mendapat: bekas 
tindjocan biroe diarah moekanja, 
Politie toeroet tjampoer tangan. 

rin sama 

MEMPERBAIKI LOBANG PER- 
LINDOENGAN. 

Kini orang dj Tanggerang hi. | ta. 
boek memperbaiki lobang perlin- 2: 
doengannja jang pada waktoe pe 
tjahnja perang memang soedah la 
ma dibikinnja. Diwaktoe hoedjan 
seperti sekarang ini banjak lobang 
lobang itoe sama terendam air. Per 
loe sama atap. Poen banjak poela 
jang soedah roesak. Pada kantor 
kantor jang tadinja beloem tampak 
lobang perlindoengannja kini keli ' 
hatan soedah siap lengkap. Aki 
bat darj ini, menjebabkan harga da 
ri atap dan bamboe naik sampai 
2009c. Rata2 orang sekarang mem 
bajar atap oentoek perlindoengan 
jang dibikinnja lebih tipis daripada 
atau biasa f 1.10 tiap2 seratoesnja, 
sedang bamboe seratoesnja harga 
f 7.50. : 

setur, 

H.C.S. BOEKA KEMBALI. 
Sekolahan HCS Tanggerang jg: 

tadinja telah ditoetoep dan moerid 
moeridnja jang ketinggalan disatoe 
kan digebouw HIS soedah agak ia 
ma diboeka kembali. Demikian. 
poen sekolah THHK jang tadinja 
moeridnja lebih dari separo sama 
pergi, kini kelihatan penoeh lagi. 

  

Kabarnja Frobelschool  djoega HARGA PALAWIDJA 
akan boeka kembali. : DJATOEH. 

Pak tani menangis , Hasil palawidja di daerah Koe 
PEMEMPOELAN  ORNTKK Mag 0 pegat 

KORBAN-KORBAN Man Dn atuh terapi basil jang PERANG baik itoe natidjahnja koerang me 

Atas pimpinannja Kapten Arab, 
di roemahnja Toean Wedana Tjili- 
moes Cheribon, :telah dilangsoeng 
kan rapat atas pendoedoek-pendoe- 
doek bangsa Arab jang poela diha- 
dliri oleh Boepati dan A. R. Koeni- 
ngan, ' 

Selama rapat itoe telah djada- 
kan pengoempoelan wang jang 
memberikan hasil 2000 roepia, 

li. 

oentoek memberikan pertolongan 
kepada korban-korban perang. 

  

KOENINGAN, 
MENGHITAMKAN ATAP, 

Sebagaimana poela di tiap2 kota 
dilakoek 

aken te         
” 

ma2 menghitamkan atap roemah- . Djoem'at, 

1 

   

    

   

(roemah tempat mi- 
gemar dikoendjoengi oleh ser- 

nja, dan melaboer dindingnja de 
ngan warna jang kehitam hitam- 

Demikianpoen lobang perlin 
doengan sebagian orang soedah sa 
ma membikinnja. 
mah nampak. bamboe2 tempat air, 
tangga dan penjangkol. 

 PEKOPE” BERDIRI DI 

Karena di Betawi berdiri ,,Pe. 
kope” roepanja 
poen orang sama mendirikannja. 
Demikianpoen di Koeningan atas 
initiatiefnja toean A. Sanoesi ang 
gota College R.R. telah dapat dia 
dakan pertemoean dengan segenap 
perhimpoenan dan persoon2 dari 
segala bangsa: Giantaranja nam 
pak hadlir toean2 Boepati, Patih, 
Wedana, Dr. Joewono dan lain2nja 
lagi autoriteiten. 
'Pertemoean pendirian 

itoe bertempat di Sociteit Koeni- 
ngan, dimoelaj djam 9.30 pagi. tg. 
1 Februari 1942, 

Pimpinan toean A, Sanoesi seba 
gaimana biasa, kemoedian melahir 
kan maksoed dan 
pertemoean. Jang mana oleh hadi 

seksamanja. 
ham, laloe Comite dibentoek terdiri 
dari pada toean2: 

A. Sanoesi — Voorzitter: Soe- 
darjo — Vice Voorzitter: Moe'ta. 
mad — Seeretaris: Soerlan — 2e. 
Seeretaris: Keng Hie — Penning- 
meester, Mh. Iljas, Ahmad Gamas, 
Kojjid dan Mevr. Bing Commissa- 
rissen. Kemoedian dipilih poela be 
berapa Leider oentoek : 

1. Pendaftaran pen. 
doedoek: Leidernja toean 
Sehoolopziener atau toean Adiwina 

Pendjagaan maka- 
n an: Leidernja T.H. Noer, 3. Har 

.ga barang2 T. Moestaram, 4. Cur 
sus EHBO TT, Gozali, 5. Brand- 
weer .T, Sersantie. 6 Pengoeroes 
majit, T, Hasan. 

7. Voorlichting dipegang oleh 
Bestuur harian 
djoega dioemoemkan, bahwa Comi 
te itoe mempoenjai badan Penga. 
was terdiri dari pada toean2: 1. Pa 
tir Bere Voorzitter, Wedana Advi 

Sebagai sjarat oentoek mentjoe 
koepi alat2 Adm.: maka Pekope 
mendapat soembangan dari sisa 
Fonds cemoem kl, f 30— 

Kemoedian sesoedah selesai pem 
bangoenan Pekope, maka P.T, Boe 
pati atas nama Boepati Koeningan, 
melahirkan sjoekoer dan gembira 
nja, bahwa pada masa jini nampak 
segenap golongan dan bangsa, soe 
ka bekerdja bersama sama oentoek 
kepentingan dan menolong sesama 
manoesia, Djam 11.15 rapat ditoe 
toep dengan selamat. (Emden). 

njenangkan pada Paman Tani, ka 
rena harganja sangat rendah seka 

Sebab teroetama jang meren 
dahkan harga 
alat pengangkoet. Sekarang orang 
orang kembali ' mempergoenakan 
Pedati jang ongkos2nja poen loe 
majan djoega. (Emden), 

TABLIGHOEL ISLAM P. O. 1. 
Pengoeroes ,,POMPI” mengabar 

kan, bahwa berhoeboeng dengan 
keadaan doenia jang genting ini, 
maka tabligh2 Islam jg. mendjadi 
pekerdjaannja ,,POMPI” tidak lagi 

an pada waktoe malam, 
api pada siang, jaitve tiap 

tiap hari Djoem'at bertempat di 
Madrassah POI 

  

   

  

   

Ditiap tiap roe 

KOENINGAN. 

ditiap2 tempat 

Pekope 

toedjoeannja 

difahamkannja dengan 
Sesoedah sama2 fa 

sendiri. . Perloe 

pada administratie 
nan”, ,,Sepakat”, ,,Sinar Pasoen- 
dan”, ,,Nicork Expres” dan ,,Pria- 
ngan”. 

| itoe dilebih 
Islamnja terhadap Allah, 

MADJALENGKA $ KARENA MRI, 
DANG-OENDANG 1 Kenanga A3 L.B.D. 

  

lapan kota orang-or anggap melanggar atoe karena pada waktoenja t sedikit orang. Soedah dihadapkan 
. dja hidjau. Moela-moela Orang selain sebah 
sendiri 

F 30— 

San dengan hakim, 

itoe menjalakan lampoe alarm sedangkan 
doer, Pada hal 
haroes berlakoe at 

orang f 20.— dan 2 

Hendakn 
hati tentang 
baik boenoeh 

doer, G AHA”), 

mM 

BANDOENG, 

SEROEAN B.K.R 
. Salam dan bahagia! 

: Njonja-njonja dan Toean-toean Jang terhormat! 
Bahaja jang beloem pernah kita alami soedah datang ke tanah In. donesia, bahaja perang jang meng gemparkan Se-isi doenia dan nan- ti, kalau di Bandoeng ini datang pertempoeran (peperangan) di- oedara dan ditanah (moedah-moe dahan Toehan jang Maha Koeasa mendjaoehkannja!), akan memin- ta korbannja, 
Poeloehan, ratoesan dan riboean barangkali pendoedoek Bandoeng djadi korbannja, tidak mempoe- njai roemah dan tiwas djiwanja, 
Dengan persetoedjoean dan pem 

bantoeannja P.T, Resident Pria- 
ngan dan P.K, Boepati Bandoeng, 
di Bandoeng telah dibentoek soea- 

Keselamatan Ra'jat” (B.K,R.). 
Meskipoen badan itoe moengkin 

akan dapat subsidie (wang toe- 
loengan) dari pemerintah, tetapi 
dengan wang subsidie itoe sadja 
Soedah tentoe tiada akan tjoekoep. 
.Pengoeroes B.K.R. berichtiar dan 
mempoenjai kejakinan,  soepaja 
sekoerangnja wang keperloean 
itoe.akan didapat dari derma. 

Centraal Bestuur dari B.K.R. 
tidak lain, hanja mengharapkan 
kedermawanan Njonja-njonja dan 
Toean-toean semoea, Derma jang 
Njonja-njonja dan Toean-toean 
aka diberikan ftoe, akan digoena- 
kan menolong dalam waktoe ke- 
so€karan (menolong orang-orang 
jang tidak poenja roemah dan 
makan, .mengoeboer jang tiwas 
djiwanja, dsb.), banjak-sedikitnja 
kami akan terima dengan segala 
senang hati. Boleh di stort di kan- 
tor 

No. 42), saban hari, darj poekoe! 
3.30 sampai poekoel 5 sore (kalau 
perloe dengan mendapat kwitantie 
dari Penningmeester B.K.R.). 
Wang itoe boleh djoega di stort 

»Sipatahoe- 

Semoea- wang jang diterima 
akan dioemoemkan dalam soerat 
kabar, 

ja orang haroes hati- 
Simar lampoe, lebih 
sadja djika akan ti. 

toe badan, jang akan menoeloeng | 
kesengsaraan itoe, jaitoe ,,Badan '! 

B.K.R. (Dalam Kaoemweg | 

Sedang boeat' tabligh ke kam. ' : poeng2 masih ada dalam pertimba ngan ketoeanja jang mana pada sa'at ini sangat perloe pendoedoek 
perkoeatkan Iman dan 

ANGGAR ORN. 

akoekan pengge. 

ang jang di. ' 
ran itoe 

alarm, 

Orang jang ' 
dimoeka me. ' 

tiga. 
tocan AR. 
kapnja, jang 

g haroes beroeroe. ' ! tetapi kasian hampir Oemoemnja mereka 
ketika 

mereka terti. 
proces verbaal 
asnja, dan di- poetoeskan Seorang “fb “9 
orang lagi ma- 

La 
Sa 

Se m
a
a
 

em
a 
P
S
A
 

j 
2 

DJANGAN . PAKAI TELE- 
£ FOON! 

Pada waktoe k terdengar 
boenji sirene pada | 

hari Se- -| lasa sore jang baroe laloe, 
” jang disebabkan karena di 
sambar petir itoe, ternjata 
didapatkan pengalaman jg, | koerang enak, jang pernah 
didapatkan djoega oleh lain 
lain tempat. Terlaloe banjak 
orang jang menggoenakan 
telefoon, kalau ada luchtal 
aril, atau kalau dikiranja 
ada luchtalarm, Mereka ber- bitjara jang tidak bergoena 
dengan teman - temannja. 
Dengan begitoe, maka me- 
reka membikin repot perhoe 
boengan telefoon, hingga 
pemibtjaraan jang soeng: 
8oeh perloe tidak bisa dils 
koekan, atau haroes me- 
noenggoe lebih lama, Kedja 
dian ini haroes diberhenti- 
kan. Dengan begini publiek 
bisa menjebabkan bahaja 
bagi dirinja sendiri. Kalau 
ada luchtalarm, sdjanganlah 
menggoenakan telefoon, dji 
ka tidak soenggoeh perloe, 
Militair dan hulpdiensten 
memboetoehkan perhoeboe 

| ngan telefoon itoe. Djoega 
sehabisnja diadakan tanda 
»Veilig”, maka djoega - dja 

. hgan menggoenakan tele- 
foon lebih doeloe, sedikitnja 
tiga perempat djam, Me- 
mang ada senang orang ber 
tanja.. tanja kepada teman 
temannja, apakah mereka 

djoega mendengar boenji 
nja sirene itoe, akan tetapi 
dalam hal ini orang haroes 
ingat, bahwa hai itoe soeng 
g0e tidak ada perloenja. 
Orang haroes bisa mentje 
gah keinginan oentoek me- 
ngetahoei itoe! 
Hal ini perloe diperhati- 

kan, karena boeat kesela 

am
an
 

MM
 
m
a
s
a
m
 

ti 
yam

eni
 
Ba
ha
na
 

    

' KEDOEA PAGINA IT 

  matan publiek sendiri. (SO):   
  

Atas kedermawan 
nja dan Toean-toean Pengosroes B.K.R, lebih dahoeloe 'mengoetjap- kan terima kasih banjak. 

an Centraal-Bestuur PER 
Alg. Werk-Comite: 

OTO ISKANDAR DINATA 
(Voorzitter) . 

MARAH DJANI 
( Penningmeester) : 

“ 

| PERKELAHIAN DI BOKI SOR- 

  

KAMISKIN. 
Disebabkan salah satoe lantaran 

di boei Soekamiskin Bandveng 
telah terdjadi perkelahian antara 
doea orang jang ditahan jang 
achirnja Salah satoe diantaranja 
mentjaboet seboeah pisau dan di- 
toesoekkan moesoehnja, sehingga 
si korban itoe haroes diangkoet ke 
roemah sakit, demikianlah A.I.D. 

Sekarang terdakwa itoe berna- 
ma A alias P, seorang Indonesia- 
Madoera dihadapkan dimoeka Ha. 
kim dan mendapat hoekoeman 
pendjara 5 boelan. 

TERBITNJA PENERANGAN. : 
Dioendoerkan. 

O. P. ,,Penerangan” di Bandoeng 
mengabarkan, bahwa berhoeboeng 
dengan semakin bertambah soe- 
kar, dan gentingnja keadaan, ma- 
ka madjallah »Penerangan”, jang 
sedianja akan dikeloearkan pada 
tanggal 29 Jan. '42, kini terpaksa 
dipertanggoehkan terbitnja sampai 
dikabarkan lebih djaoeh lagi. Ha- 
rap oemoem ma'loem adanja! 

Sebagaj diketahoei jang akan 
memimpin madjallah itoe jalah t. 
Zainal Abidin, bekas pemimpin 
madjallah di Lampoeng, 

  

itoe, koerangnja 

sesoedah solat   tjong dibagi bagikan, 

  

   

    

Djika singgah pada salah satoe pelaboehan dinegeri kita ten- toelah serdadoe Australie itoe pergi m 
an Peterson wakil dagang Australie ( 

“lihat lihat seperti seorang bapa ketika wan 

elantjong kedarat. Toe- 
x dari kanan) me- 
g belandja melan- 

  

   

  

an Njonja-njo 

     

  

    

   

    

  

   

          

     

      
    

       

    
         
       

  

         

      
        

       

        

     
   

  

     

  

    
    

    
                 

      

        
        

      

           

    

         

     

  

     

         

          
     

     

      

         

      
   

     

    

   
   

        

  

   

      

   
     

  

   

  

   
      

  

    
     

        

  

   
   

  

   

    

    
   

     
        

      

    

              
          
                
   
       

  

       

     

    
   
   

      

   
    

   

    

    
   

   

          

   

  

   

  

   

  

   
   
   

  

   

            

     

   

 



   

pergi ke medan perang oentoek 
3 berhadapan dengan moesoeh. Jg, 

- perloe boeat soeatoe negeri atau 
'bangsa adalah, djikalau tiap- | 
tiap poetera tetap berada pada 
tempatnja, jang selaras dan se- | 

.. soeai dengan watak dan djiv ja 
4 na. Si Ten 

Teibimeesaliana / semendfak 
“Persbureau Antara di stop, terasa | 

| benar oleh kita kesepian berita-be- 
rita tentang masjarakat kita Indo- 
nesia, berita-berita jang tjoema | 
biasanja di siarkan oleh Antara, 

— Benar, di sana-sini tetap kita bi- 
sa membatja dan mendapati berita- 
berita tiap-tiap hari, akan tetapi 
berita-berita atau keterangan-kete- 
rangan sebagai hasil penjelidikan, 
tentang beban ra'jat, keloeh-kesah 
ra'jat, ja, bahkan sesoeatoe jang 

| berkenaan dengan penghidoepan 
. dan economie ra'jat kita, jang se- 
' soenggoehnja sangat meminta per- 

hatian jang istimewa dari fihaknja | 
jang berwadjib, sebagai djoega 
pers dan kaoem pergerakan, beri- 

ita jang sematjam jtoe, sela- 
i, .selama Antara di stop, 
g dan ja bahkan terlampau 

djarang dapat kita batja dan kita 
dapatkan. 
Adanja. persbureau sematjam : 

Antara di tengah-tengah masjara- 
| kat jang sedang mendjalankan pe- 

riode toemboeh dar? Naa 
soenggoeh- amat pentingnja, dan 
lebih-lebih lagi di masa jang se- 
genting-penting seperti Semarang 

ini. 
Orang soedah sama insaf, Ba 

. wa dalam naa masa perna jang | 

   

   
   

    

    

    
    

   
    

  

  
| njetopan, mendjadi terganggoe pa- 

| oepaja jang baroe, Malahan, boe- 

| atau karena perang ini, mendapat 

5 jang baroe poela, 
moengkin sebagian 

   

'poela contact Ksitara dengan bari- 
san pembantoenja itoe selama pe- 

ling sedikitnja, kalau tidak poetoes 
sama sekali. : 

ihat itoe sekaliannja, terang 
seterang-terangnja, bahwa Antara 

| haroes memoelai pekerdjaan dan 
oesaha, ja perdjoangannja kemba- 

Lt. 

Perhoeboengannja jang selama 

'ini terganggoe atau terkena sto- 

ring, perloe di betoelkan lebih doe- 
loe, Contactnja jang selama ini, 

hampir poetoes itoe, hadjat poela 
- kepada pembetoelan dan daja- 

| kan moestahil,. jang Antara akan 

ik hilangan sebagian para langga- 

annja jang terdiri dari peroesa- 
gan-peroesahaan s.s.k., karena 

sebagiannja telah berhenti terbit 

    

  

crisis, 
Mengingat itoe, njata poela, bah | 

wa tjara mengoelang bekerdjanja 

2 biak inis perloe sekalj kepada | 
keoeletan dan kesabaran. Beban 

jang tadinja soedah moelai agak |: 

keagan . dan 
Te | poeng) seba, 

en -n3a soedah ta ten- 

aa Kadir 

    

  

    
   

   

      

   
    
    

    

   

   

     
   
   
   
   

    

   

    

        
   

   
    
      

   
    
    
      

   
   

      

  

    

    
    

   

    

    

   
   
   

  

   
   

     

  

   
    

  

   
   

     

. Zoehaely 
i pembantoe, 

(Lam- 

    
Naa Ae atanja jang 
isangat moelia itoe, dengan me- 

  

ngoendang beberapa orang toean 

kan mengadakan siaran via 
dan radio dengan seloeas- 

nja. 5 
Adres Secretariaat: 'Soeronatan 

No, 138, Djokjakarta, . 
Moedah-moedahan oesaha jar 

'djangan dari mana-mana !! 

  

SOLO. 
PENSIOENFONDS SOBRAKAR- 

TA. 
Adapoen djoemlah anggota2nja 

(deden.contribuanten) perkoempoe 
lan Pensioenfonds keradjaan Soera 
karta hingga 
'boelan November 1941 (jang be- 
loem berpensioen) adalah 3.490 (ti 

loeh) orang, sedang jang telah ber 
pensioen ada toedjoeh ratoes dela 
pan poeloeh enam orang djoemlah 

boelan tsb. jbl. ada f 180.007,07 

f 40.505,78, dan contributies jang 

suppletie keradjaan f 40.672,04: 
boenga kapital jang distort dan 
baten f 15.707,58. 

Pengelocaran oentoek goena itoe 

keering pensioenen f 188. 989,74: 
ongkosten sebesar f 1.94,10 dan 
lasten, geldleeningen f 92,20. Maka 
njatalah sisa keoentoengannja ada 

|lah f 11.131.03 besarnja. 

(PENGHEMATAN DAN PERANG 
Berhoeboeng dengan gentingnja 

(keadaan dalam waktoe perang se- 
|karang ini ,maka pemerintah Ke-   ringan, tapi karena penjetopan se- 

mentara ini, kembali  memberat | 

poela, 
Disamping” mengogtjabkari sela- 

. mat bekerdja, agaknja perloe kita 
- mengharapkan adanja keoeletan | 

dalam dirinja sdr.-sdr, kita jang 

. memimpin Antara itoe, dan bersa- 
ma-sama marilah kita menjokong 

| dan membantoe toemboeh-hidoep- | 

nja didalam masa jang senatir dan 

aa NN: 
  

    

   

  

    
    

   
     

   
   
    
      

   
    

    

   

   
    

     
    

  

   
      

   
   

    

     
    

   
   

    
    

    

   
         

   
   

   
         

  

   
   

   

  

TEGAL. 

Didaerah daerah Tegal, Brebes 
dan Pemalang selaloe orang meme 

lihara bebek jang memberi hasil 
baik, dan banjak dikirim orang ke 
seberang, sehingga dalam tahoen 
1941 telah diangkoet sedjoemlah 
sebelas milliven sembilan ratoes: 
enam poeloeh sembilan riboe dan 
lima ratoes boetir teloer be- 

— bek, boeat harga djoemlah f 239400 
(doea ratoes tiga poeloeh sembi 

— Ian riboe empat ratoes roepiah). Se 
dang kiriman2 ini selama tahoen 
1940 adalah sebelas millioen lima 
ratoes lima belas riboe dan doea 

. ratoes boetir, seharga djoemlah 
f 214685.-— (doca ratoeg empat be 

—.. las riboe enam ratoes delapan poe 
loeh roepiah). 

 FONDS AMAL TIONGKOK. - 
Nanineroot verslag dari bestuur, 

1 make pendapatan Fonds Amal 
5 Tiongkok. di Tegal selama tahoen. 

1941 ada sedjoemlah f 10.425.361, 
ocang mana Soedah dikirimkan ke 
“Tiongkok dengan  perantaraan 
. Bank of China di Batavia. 
|. Bestuur Fonds Amal Tiongkok 
terseboet 

emoengoet. 'derma, maka 
idarkan ljst doea. man 

  

    

   

    

    

     
    

  

    

    
      

  

: Pemh? 'menoelis: - 
Ng Dengan soesah pajah dat Tea | 

Na Ta 5 

BO. Tetapi, boeat 1 | 
soedah dioesahakan merr 

. tocan alat2 itoe disanggoepkan 
— itoe beloem diterima. 

    
     
    

     

    

boeat tahoen 2 be- : 
| mang ditempat itoe sangat sepi. 

ok dan lijst | ag Chinecsehe pk 
. Burgarironi Mean di Tegal. | didi 

   

   
car biasa, LBD kring | 

| na-Gorontalo), 

-— 

: “pan Sha 'sebaiknja agar Covim 
.pjawa Tengah, mengirim - dengan  selekasnja. 

Sehingga dapat SN n perse 

TELORR BANJAK LAKOE DI aa Pan NN 
PEREMPOEAN BERBAHAGNA. 

Soedah doeca minggoe, setiap | 
malam selaloe hoedjan. Tetapi tif 
dak membawa keroegian “kedjaha 
tan seperti ketika malam Selasa 

baroe ini. 

Seorang: perempoean tertangkap 
tangan karena mentjoeri bocah dje | 
'roek asam (citroen). Dia terke- | 

nal sebagai orang gila. Tetapi se 
benarnja dia" orang jang berbaha 
gia bagi keamanan kampoeng. Ka | 
rena selain dia soeka ' mentjoeri, 
poen kerap kali membawa orang |: 

lelaki jang tidak dikenal oemoem. 
Maka selajaknja dia teroes dirap 
portkan itoe — bahkan diwaktoe 

(jang dibawa, djoega serta dirap |' 
portkan kepada politie. 

PERAMPOK KETJIL. 
Dalam semalam itoe poela, dj Si   

rang pendjaga makanan, kena ti- 

| poe oleh doea orang poera2 mem 
| beli. Tetapi setelah mereka makan 
ternjata ta' soeka mengasih oe- 
angnja. Pendjadja. malang itoe ta' 
dapat berboeat apa2, karena me 

  

   

Ia hanja menggroetoe menang 
Ka AT Kana en Ya - 

Di Djokjal “sekiianp Jefah 
penolong anak- 

| anak rantau jang mendapat ke- 
| sengsaraan erna nE, dengan 

Be 1£ 

selama dalam Kedua" perang ini. 
Badan itoe bernama COMITE PE- 
NOLONG ANAK RANTAU 

| (cpaR). 

Adapoen pengoeroesnja seperti 
kmar? A. Karim D.P. (Ampa- 

ketoea, Boesjry 
(Batoeradja), ketoea II, Abd. 
Thomas (Kalimantan), penoelis 1g 
H. Oesman (Pare-pare-Soelawesi), 
penoelis II, M. Arif (Makassar),   

   

itoe toeroet poela 2 orang lelaki |: 

“dikan ada perampokan ketjil. Seo f 

'radjaan Soerakarta (Kasoenan- 
'nan) telah mengambil ketetapan, 

'jang terpaksa "melakoekan peng- 
'hematan dalam segala hal jang 
| haroes mengeloearkan oeang ne- 
.geri, hingga tidak semoea uitga- 

| yen jang terloekis dalam begroo- 
|ting Keradjaan Soerakarta bagi 
“tahoen 1942 ini dapat dikerdjakan 
'sebagaimana mestinja, sebab se- 
| Jain haroes mengeloearkan banjak 

| oeang jang loear biasa (onvoor- 
Iziene uitgaven), teroetama jang 
'berhoeboeng dengan kepentingan 
perang sekarang ini (pendjagaan 
'dan sebagainja) djoega haroes 
.menjoesoen oeang reserve-fonds 
| jang lebih dari biasa ,oentoek men 
djaga kalau-kalau dikemoedian 

'hari masoeknja oeang negeri da- 
lam rijkskas terpaksa koerang 

| dari biasanja dan koerang “dari 
jang diterangkan begrooting. 

Hampir semoea pekerdjaan ba- 
roe (bagian rijkswerken dan lain- 

'laimnja) terpaksa : diberhentikan 
atau tidak dikerdjakan, selain be- 
'berapa pekerdjaan baroe, jang 
| memang diboetoehkan oleh jang 
wadjib, 'berhoeboeng dengan ke- 

| pentingan perang sekarang ini, 
'Hanja sadja keloearnja beja pe- 

| melihara sehari-hari (onderhoud- 
kosten mitsalnja) tetap dikerdja- 

ikan, Boleh djadi maksoed peme- 

'ran gadjih pegawai negeri Kera- 

|djaan itoe tidak dapat diteroes- 
'kan, alias penghematan. besar, 

CM). : 
———— 

IWoNos0B0. 
TIDAK PERDOELI KORAN. 

' KORAN. 
Pada soeatoe malam tanggal 31 

1-42 seorang bernama P kebetoe- 
lan merokok dipinggir  djalan di 
'moeka gardoe dessa  Selokromo, 
mendadak datang seorang mela- 
'rang P. tidak boleh merokok diwak 
toe malam di djalanan atau diloe- 
ar  roemah. P. mengamat-amati 
akan mengetahoei pegawai apakah 
itoe orang, karena ta' pakai tanda 
pegawai soeatoe apapoen djoega. 

Setelah berhadapan moeka, P. ba- 
haroe mengerti, bahwa dia adalah 
pegawaj dessa Selokromo jang ber 
nama S. P. terkedjoet, karena me 
rasa perboeatannja tidak “anang 
gar verordening negeri. 

P. lantas kasih Keterangan bah- 
wa ja tidak mengerti jang pendoe 

kok waktoe. malam: ia mengerti 
hanja dilarang merokok hari ma- 
lam diwaktoe ada luchtal tr: Ia 
djoega menoendjoekkan- weekblad 
Penjebar Semangat no. 20 tanggal 
24-1-42, dimana ada artikel mene: 
rangan mengizinkan merokok di- 
wakoe hari malam jang kebetoelan 

  

tidak ada luchtalarm, Tetapi P, me 
Gn Hasboellah (Ba- | 

ari tanah teperang teroetaman Eh 

3 Dah socdah rapat itoe” 
— comite dengan se- 

'pejan menoendjoekkan koran, sa- 
ja tidak perdoeli wet, tidak 'perdoeli 
koran, kalau tidak terima boleh ka 
|lah saja menoeroet dawoeh”, Sete 
“lah P, mendengar soeara jang ke-    

   
    

   
   'sangat moelia ini, mendapat toen- 

pada penghabisan 

ga riboe empat ratoes sembilan poe | 

nja, Dan djoega penghatsilannja 
hingga sampai pada penghabisan 

banjaknja, jaitoe contributie biasa 

loear biasa sebanjak f 1.053,42, 

'sedjoemlah f 168.876,04, jakni uit 

'rintah, akan memperbaiki peratoe 

doek dessa terseboet dilarang mero | 

moetoeskan dgn. sendirinja, bah- 
wa semoeanja ada baik karena boe 
at pendjaga keselamatan oemoem. 

| Keterangan P. bahkan menoen- 
djoekkan weekblad terseboet tidak 

: | menambah pengertian pegawai des 
sa terseboet, Kemoedian weekblad 

| ditaroeh didadanja P. jg. kebetoe. 
“lan ia sedang sedakap tangan, dgn. 
mengeloearkan soeara keras: Saja 
melarang, orang haroes manoet. Sa 
ja melarang sampejan, lantas sam- 

ras sematjam itoe, P. berbalik lan” 

tas omong2 dengan teman2 jang 
lain, merasa jang badannja merasa 
apes, dimaki2 zonder kesalahan, 

Jang mendjadi perhatian P ia: 
'lah soedah sepatoetnja itoe pega- 

“Iwai dessa dapat peringatan dari 
jang berwadjib, ja'ni, jang dia soe 
dah tidak memperdoelikan wet dan 
'boenjinja koran2. Pada waktoe jg, 
genting ini sedapat moengkin 
orang2 haroes mengerti atoeran2 
jang baharoe. Sepandjang pende- 

.ngaran P. dari .kepala2 dessa dika 
nan kirj itoe, verordening jang me 
ngizinkan merokok . pada malam 

hari waktoe tidak ada luchtalarm 
Soedah diperintahkan waktoe confe 
rentie antara loerah2 di Wonosobo 

begitoelah pem. kita menoelis. 
  

MAGELANG, 

HUISHOUDSCHOOL DI- - 
TOETOEP, 

Kita mendapat kabar, bahwa 
moelai 1 Februari 1942 maka Huis 
houdschool kepoenjaan »Parin- 

dra” di Magelang terpaksa ditoe- 
| toep, berhoeboeng Tenan tidak 
ada moeridnja. 

»PEKOPE". 
Atas initiatiefnja perkoempoe- 

lan ,,Bapak” di Magelang, maka 
tidak lama lagi dikota terseboet 
akan didirikan ,,Penolong Korban 
Perang” . atau ,,Pekope”, sebagai 
tjabang Pekope di Betavia jang 
dipimpin oleh Dr, Moewardi. 

  

KEBOEMEN., 
»CHINEESCHE NACHT. 

WACHT”, 
Sekarang di Keboemen dapat 

didirikan ,,Chimeesche Nacht- 
wacht”. Diantara mereka ini se- 
tiap malam mengadakan pendjaga 
an di wijk Tionghoa Kana setja- 
ra teliti. 

  

PANDHUISDIENST BLORA. 
Selama boelan December 1941 

pandhuisdienst di Blora ada dapat 
menerima roepa roepa barang gade 
an, jalah sedjoemlah 8175 (dela 
pan riboe seratoes toedjoeh poe- 
loeh lima) boeah, dengan harga 

djoemlah f 10.511,25 (sepoeloeh ri 
boe lima ratoes. sebelas 25/100 roe 
piah). Dan djoega selama boelan 
itoe telah dapat menerima wang te 
boesan sedjoemlah f 8.693,65 (de 
lapan riboe enam ratoes sembilan 
poeloeh tiga dan 65/100. roepiah), 
jalah harga harganja barang 5.405 
boeah. Sedangkan doeloenja itoe 
i(tahoen 1940) adalah. sedjoemlah 

ibarang jang diterima bocat diga 
'dai dan barang teboesan masing2 
6.303 boeah seharga f 7.225,70 (toe 
'djoeh riboe doea ratoes doea poe 
'Ioeh lima 70/100 roepiah) dan 6.762 

bocah seharga djoemlah f 6.332,75 
(enam riboe tiga ratoes tiga poe 
loeh doea dan 5/100 roepiah) ada 

inja, 
mma) 

TJILATJAP, 
CHINESE NACHTWAKERS 

SIDAREDJA. 
Pemb, menoelis: 
Di Sidaredja telah  dibentoek 

soeatoe orgamisatie chinese nacht- 
wakkers. Hampir segala. pendoe- 
doek Tionghoa jang misih koeat- 
koeat toeroet ambil bagian dalam 
pendjagaan malam. itoe. Dari Pe- 
ngoeroesnja kita diberi tahoe bah- 
wa hingga kini telah ada 140 

orang pendoedoek Tionghoa jang 

ditjatat namanja oentoeck keper- 

loean itoe. Onkos-onkos makan 

mereka ditaksir f 15.— toedjoeh 

poeloeh lima roepiah) tiap-tiap 

boelannja. $ 
x 

Djoega oentoek daerah Soem- 
pioeh tidak ketinggalan, sebagai 
dilain-lain tempat. Sampai kabar 
ini ditoelis telah ada 18 pendoe- 
doek Tionghoa jang mentjatatkan 
namanja oentoek keperloean nacht 
wakers itoe, (S.N.). 

  

SOEMPIOEH..« 
DJANGAN. MENJIMPAN PADI 

TERLALOE BANJAK, - 
Pendoedoek seloeroeh darah   ini, telah. menerima perintah dari 

kepala district, bahwa mereka di- 

SOBARA PERS: 

  

KAOEM PELARIAN. 

  

Semendjak petjahnja perang Pa- 
cific ini banjak — ratoesan orang, 
sebagian besar dari bangsa kita 
sendiri — telah disingkirkan dari 
daerah seberang kepoelau Djawa. 
Mereka, oemoemnja kaoem poe- 
teri dan anak anak, oleh karena 
soeaminja . haroes ' melakoekan 

|teroes pekerdjaan dan kewadjiban 
nja, terdiri dari pelbagai golongan 
dan tingkatan, Dari kalangan 
dokter, kalangan PTT., kala. 
ngen politie, kalangan militair, 

kalangan toekang toekang, dan 

sebagainja. Mereka itoe berang- 
kat dari dan meninggalkan roe 

mahnja dengan tergesa-gesa, oleh 
karena berhoeboeng dengan ke- 
moengkinan  bahaja, 

moesoeh mengetahoei 
djam dan hari berangkatnja se- 
Soeatoe alat pengangkoetan 
jang haroes melewati djarak a 

toesan kilometer djaoehnja, maka 

segala sesoeatoe dirahsiakan se- 
lama moengkin, sehingga erang 
sama sekali tidak mempoenjai tjoe 
koep tempo oentoek mengoempoel 
kan pakaian, membawa oeang, bah 
ken meminta diri dari soeami, 
dan sebagainja. Beberapa tjontoh 
kita sadjikan dibawah ini, oen- 

toek  meloekiskan keadaan dan 
kesedihan sekian ratoesan pe 
njingkir itoe. 

Tiba disalah satoe tempat di 
Djawa segerombolan orang jang 
disingkirkan, Semoeanja perem- 
poean dan anak anak. Toch 
tidak! Disitoe berdjalan doea 
orang militair, berpakaian hidjau. 
Mereka mendekati. orang orang 
jang biasanja menjamboet kaoem 
evacue's. Apa njata? Doea orang 
militair itoe doea doeanja . perem 

Mereka meninggalkan 
roemahnja disalah. .satoe tem 
pat didaerah seberang demikian 
tergesa gesa, sehingga hanja ber 

pakaian seperti biasa: diroemah. 
Dan ditengah jalan,  disekian 
banjaknja post post. oentoek - me 

noenggoe-samboengan  perhoeboe- 
ngan, mereka kehoedjanan, se 
hingga basah koejoep, dan men 
djadi sakit. Oleh karena tiada 

persediaan pakaian lain lagi, ma- 
ka terpaksa “kepada mereka di 
berikan pakaian militair itoe...... 

Kedjadian lain. - Seorang isteri 

dokter bangsa Indonesia tiba de 
ngan mendoekoeng seorang baji, 
jang baroe beroemoer lima hari... 
Tiba ditempat jang pertama. di 
poelau Djawa ini, tiada seorang 
isteri dokterpoen jang menjam 
boet dia atau mengamalkan diri 
dan roemahnja sebagai pengina- 
pan. Isteri dokter tadj tiada mem 

bawa barang lain dari pada  se- 

boeat tasch ketjil, tempat pakaian 
anaknja. 

Saja tidak bisa menoetoerkan, 
kesedihan dan bahaja apa sadja- 
kah.jang soedah saja alami”, 
demixianlah katanja seraja me- 

nangis...... 
Tjontoh . lagi. . Seorang isteri 

tiba. Membawa poeteranja “joem- 
lahnja enam orang, semoeanja ma 

djikalau 
tentang 

larang menjimpan padi terlaloe 
banjak. Kepada pendoedoek jang 
mampoe telah diberi peringatan 
bahwa -mereka hanja boleh me- 
njimpan padi banjak-banjaknja 
10 datjin boeat tiap-tiap orangnja. 

MOREEL PENDOEDOEK DESA. 
Kabar-kabar peperangan jang 

mengenai. negara kita, diterima 
oleh pendoedoek desa dengan te- 
nang, dan tenteram. Oemoemnja 
pendoedoek desa tidak - begitoe 
menghiraukan pada berita-berita 
perang. Penghidoepan sehari-hari 

berdjalan sebagaimana biasa dan 

sedikitpoen tidak kelihatan ada 
perobahan-perobahan, 

Kewadjiban - kewadjiban jang 

ngan peperangan ini, sebagai me- 
ronda post-post, berbaris dan lain 
lain dilakoekan dengan anteng se- 
bagai kewadjiban-kewadjiban di- 
waktoe jang normaal, 

TOMBAK BAMBOE, 
Lain dari pada pentoengan jang 

diperintahkan kepada pendoedoek 
soepaja . mereka. mempoenjainja 
akan tetapi pendoedoek diharoes- 
kan poela membikin toembak bam- 
boe jang pandjangnja. & 2 M. 
Dengan perkakas itoe mereka ha- 
roes poela menggoenakan dimana 
ada keperloean. 

ANGIN BESAR, 
Malam Minggoe dan hari-hari 

berikoetnja telah. terdjadi disana   angin besar . mengamoek dengan 

sangat hebatnja, 

    
. bersedia memberi. 

  

mereka -pikoel berhoeboeng de- ' 

sih beloem dewasa? 

PAGINA Tt 

Dasi ia sendi 

ri, hamil soedah toea, Soecaminja, 
bekerdja sebagai klerk pada PTT 

didaerah seberang, masih teroes 
mendjalankan kewadjibannja, Tia 

da kesempatan mengambil persedi 

aan, tiada kesempatan berpamitan 
dari soeaminja, ajahnja “ tnami 
orang anak2 itoe.........., Berang 
kat sambil menangis, dalam perdja 
lanan teroes meneroes datang dipoe 
lau jang ,,aman” ini menangis te 

sah pajah mendapat tempat pengi 
napan, berkah  djasanja seorang 
poeteri pembantoe Covim. 

Banjak tjontoh  tjontoh lagi, 
jang kita rasa, tidak perloe kita 
terangkan disini, akan tetapi se 
kal lagi kita oelangi, mereka 

bangsa Indonesia. 
Mereka semoeanja ingin menda 

pat pertolongan - dari 

jang termasoek “kalangannja sen: 

diri, dan sebagaimana djoega, ine 
reka boetoeh akan pertolongan, 
akan penjamboetan jang ramah 

peramah, akan perkataan - perka 

taan persaudaraan, jang kiranja 
agak dapat meringankan kesedi-- 
han mereka. Mereka soedah men: 

djadi korban perang, akan tetapi! 
pertolongan jang timboel dari pe 
ngorbanan tempo, kesempatan tem: 
pat tinggal, soekar sekali didjoerm 

pai mereka disini. Inilah soeatoe 
hal, jang toch boekan semestinja. 
Bagi mereka tentoenja sesoeatoe 
pertolongan, jang timboel dari pe 
rasaan amal, perasaan, persaudara 
an, lebih berharga dari pada perto 
longan jang hanja bisa diberikan. 
dengan massaal, setjara loeas, oleh 
organisasi2, jang soedah tentoe ti 
dak bisa memberikan bantoean, jg. 
sampai masoek didalam hati. 

Disinilah letaknja 

dalam oedjoed materie, 

hoei, oemoemnja bangsa kita tidak: 
mampoe, tidak mempoenjai roe- 
mah jang tjoekoep besar, akan te' 

tapi kita rasa, semalam atau doea. 
malam memberikan ,,gastvrijheid ” 
ada soeatoe keberatan, jang moe: 
dah disingkirkan. Apalagi, djika 
lau banjak adanja mereka jang 
menjatakan bersedia, oleh karena. 
dengan begitoe laloe kewadjiban 
amal dapat dibagi bagikan dengan. 

rata, sehingga tidak keliwat ba 

njak memberatkan: 

Oleh karena itoe, moelai hari 
ini kita memberikan kesempatan 
bagi sidang pembatja kita oentoek 
mengadjoekan namanja, artinja, 
bersedja menerima korban korban 
perang itoe boeat sementara hari.. 

Siapa mengetahoei, diantara me 
reka ada kenalan baik atau familie: 
kita sendiri. Dan, seandainja kita 

sendiri jang - mendjadi - korban,, 
kita toch djoega ingin mendapat 
pertolongan jang diberikan oleh 
perasaan senasib, boekan? 

Redactie sanggoep  mentjatat 
nama nama itoe, sedang perkara 
pembagian bagian kewadjiban kita 
serahkan kepada organisasi jang 
lebih berhak seperti PEKOPE. 

Berboeat amal-lah dimasa soe- 
kar ini! 

Siapa moelai! (Soeara Oemoem) 

Didesa-desa Soempioeh, Selan- 
daka dan Karanggedang banjak 

pohon-pohon besar jang roboh 
karena angin itoe, 

Secrang desa Karanggedang” 

roemahnja dibagian moeka roesak,, 
karena robohnja pohon kelapa di- 
dekat roemahnja. Ketjelakaan: 
manoesia tidak ada, 

MINTA TEMPAT OENTOEK 

MENEDOEH. 
Mengharapper- 

hatian A.V.B. Poer 
wokerto. 

Telah mendjadi kelaziman seba- 
gai dilaim-lain tempat, maka se- 
'moea orang-orang pensioenan jg. 
mempoenjai pindjaman kepada 
A.V.B., haroes menerima restant 

. pensioennja dengan perantaraan 
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 A.V.B. Doeloe tiap-tiap tanggal 5 

mereka dapat menerima 'itoe di- 

kantor B.I.G.M. Akan tetapi lan- 
taran sebab apa, sekarang pene- 
rimaan pensioen itoe dipindah ke 
moeka Kawedanaan. 

Disitoe hanja ada soos ,,Tri Har 
sojo” jang tidak tjoekoep lebar-. 
nja oentoek bertempat beratoes- 
ratoes orang, Oleh karena itoe,, 
sebagian besar dari para pensioe-: 
nan itoe haroes berdjam-djam me- 
noenggoe gilirannja ditempat jang: 
panas, dibawah pohon waroe dan: 
distraat moeka Kawedanaan, Me-. 

reka ingin tempat  oentoek me- 
nedoeh jang tjoekoep lebarnja, De 
mikianlah  soeara hati dari pada. 
pensioenan itoe, (S.N.). 

—mnnan 

    

Mereka ini dengan soe - 

seorang: 

kewadjiban 
kita jang hanja dapat memberikan . 

haroes: 
Kita mengeta: 
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