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Berikanlah kepada pandoe2 jang
berkeliling moelai hari Minggoe, 4
»

Jannari 1942, dan seteroesnja

ta Betawi.
apn nmr

Pewaaa
akan
kepada koerban perang.

DOEA

diko

,

LEMBAR

diberikan

LOSSENUMMER

7!» SEN.

RINGKASAN:
IBEBERAPA
'
kan

tempat

di

daerah

-seberang

terlihat

beberapa pesawat moesoeh, tetapi tidak mendjatoehbom. Pada djembatan tempat mendarat disalah. satoe

kepoelauan Natuna didjatoehkan bom, sehingga seorang
pereman mati dan 8 roemah ketjil moesna. Seboeah kapal
selam Marine tidak kembali pada pangkalannja.
Oentoek mengelak antjaman moesoeh pada sajap kiri

desas

akan disamboet dengan

toenja oleh segala tanda-tanda,
wa Hindia Belanda akan ber.
g ,seloeroehnja”, demikianjang diterangkan orang disini

“ter):

PASOEKAN-PASOE
PANG
TELAH
TEROESIR

onden).

KAMPOENG-

ak,

DI

LOEAR

. DARI FRONT-FRONT LAINNJA DITERIMA BERITA-BERI#3
TA TENTANG KEMENANGAN:
|
YKapal-kapal motor torpedc, pem
KEMENANGAN BAROE DARI
TENTARA TIONGHOA, DIAN- boeroe-pemboeroe kapal selam, kaTARANJA DI CHEKIANG TI- | pal-kapai patroeli dan kanai-kapal
perioek api masih sedang
SUIYUAN — BARAT, Ba
223 ag OER,
OETARA DAN AN- “diboeat disana. Malah banjak soedah ditoeroenkan ke air,
BAHWA
DI
CHEKIANG
(kan,
MOER SERDADOE:?

DIKALAHKAN

OLEH

DJEPANG

la naked

PASOE-

NN

serta

mbikinan Ingtrympent haloes

(pre

-instrumenten).

LOEROBHNJA.
FIHAK DJEANG
KEROEGIAN
4000 SER5)OE. DI SUIYUAN
BARAT:

MERAMPAS

KEM-

BALI SEGALA TEMPAT,

di:|

le Djepang tersrkoeroerif
Chang sha.

land. memanggil

#

MELAKOEKAN OFFENSIEF. SE
LAIN DARI PADA ITOEH DISEPANDJANG
TEPI
SOENGAI

para djodjaka.

YANGTSE.-

oleh pesawat

pang lagi dari oa

JANG

DJATOEH
DALAM
TANGAN
TATKALA BOELAN
MOESOEH
JANG LALOE FIHAK DJEPANG

DISEBELAH

TAN, DALAM
-SI

DAN

ANHWEI,

moesoeh dengan hebat“pesawat
TIONGHOA MENEMBAKI GAI-nja, Bombardement, jang dilakoeRIS-GARIS
PERHOEBOENGAN
oleh 50 boeah pesawat, itoe
kan
MOESOEH.
berdjalan 4 djam lamanja. Terbit
beberapa keroesakan, akan tetapi
» DENGAR TIONGHOA HA.
djoemlah korban djiwa ketjil, Se!
MENJERANG!”
koerang-koerangnja 7 bocah pesaCh
gking, 2
(Reutembakan me- | ter):
wat moesoe.
enangkis serangan
am-meriam
Sk, ,,Sin Min Pao” kini LA
“oedara.- Sedang kegiatan ditanah
sogatoe hoofdartikel jang mengakoerang dari pada kemabanjak
takan,
bahwa
tentara Tionghoa
teroes menekan-ne- haroes bergerak madjoe keselatan.
rin, moesoeh
kan.
- Artikel itoe mengoesoelkan, bahwa
daerah- daerah laimnja, ti
Dari
tentara
Tionghoa
akan
mbelai
:
dak diterima kabar.
membalas
menjerang.
S.k. ,,Sin

0
TELAH TIBA?
T WGaRkhington,
an

U. s. KK
6

Jan.

5

ngan oedara U.S.A. sah kaLa
1 Djepang di Davao, (ke-

marin), dalam kalangan-kalangan
lebih mengetahoei dianggap
jang
“sebagai boekti bahwa perkoeatanoedara U.S.A. soedah
perkoeatan

tiba di Timoer Daan. Disini orang

- dengan seBea
akan
lebih baik dalam

| Setan

tidak an aah tanda, bahwa

: kedoedoekan djenderal Mac Arthur

ndjadi baik, karena jang amat

diboetoehkannja,

jalah pesawat-pedan lapangan-

sawat permboeroe

» | lapangan terbang jang dapat diper
| geenakan oentoek melakoekan ape
.rasi-operasi.

|. 4 Drvisie DJEPANG TER2
KOEROENG..
ingking,

Jan,

(Reu-

“berita jang terachir,
i

jepang,

jang terkoe-

x didekat Changsha, ta' koeaTak lingkoengan

penge-

jang lebat toeSa

medang

pe-

Jih Pao”

soepaja

-mendesak,

tentara

HOOFDKWARTIER DI DJAWA,
ANETA MEMBERI TAMBAHAN BERITA, BAHWA POETJOEK PIMPINAN PEPERAN SEKOETOE ITOE MEMANG AKAN BERTEMPAT DI
ANAH DJAWA, TETAPI BE
LOEM DITENTOEKAN DIKOTA
MANA.
oedara)
dan 8 djoeta ton kapal,
sedang dalam tahoen
1943 akan
. memboeat
125.000 pesawat
ter| bang, 75.000 tank, 35.000 meriam
aa, dan 10 djoeta ton kapal.
Riosevelt menerangkan,
bahwa
angkatan
perang
daratan, laoet
dan
oedara
kepoenjaan
U.S.A.
akan menempati kedoedoekan-ke-

doedoekan

dikepoelauan Inggeris

dan japoen berkata, bahwa rentjana peperangan dalam tahoen jang

datang ini meminta bea 56 milliard
PREMIER

-.agar

ahore,

emier

Punjab,

NGAN

LI PARA DJEDJAKA,

SEKOETOE,

Chungking,

6 Jan, (Reu-

ter):

Opisil:

Di Chungking

dibentoek

soeatoe dewan pemberi penerangan
dari negeri-negeri Sekoetoe, jang
ditempatkan dibawah pimpinan mi-

nister pemberi penerangan Tionghoa.
Dalam dewan itoe doedoek
Wakil-wakil Inggeris, U.S.A. dan

Belanda.
Dewan

akan ditambahi

wakil-wakil

dari

dengan

laitilain

negeri

jang menentang agressie.

U.S.A. MEMBOEAT ANGKATAN
|. PERANG RAKSASA. |
Washington,
6 Jan.
(Reuter):
Dalam amanafnja kepada pg
gres Roosevelt menerangkan,
bah
wa Amerika Serikat dalam talioen

1942 akan memboeat 60.000 pesa-

wat terbang,
meriam aa.

45.000 tamk, 20.000
angan
(penolak
3:

3

1

0

DISEBELAH
TIMOER
KURSE.
Mait serdadoe Djerman bergelimpangam.
Moskou,
6 Jan.
Pasoekan-pasoekan

mengalahkan
Djerman

&

(Reuter):

'Minister

“dari

dines

6

"

Jan.

nasional

mengoemoemkan
bahwa pemerintah Nieuw Zeeland memanggili segala orang lelaki jang beloem kawin, jaitoe jang sampai kini he-

loem

dipanggil

Panggilan

mereka jang

masoek

tentara.

itoe teroetama oentoek

ah oemoer 18 ta-

hoen dan mereka jang beroemoer
| 20 tahoen, Segala orang-orang le-

Djermam

sejang

Kursk

(Reuter):
Merah jang

pasoekan

di Tim,

jaitoe

pada

dadoe SG
sedang ada 900 serdadoe dari kedoea bangsa itoe men
derita loeka.

MESIR POETOESKAN.
DIPLOMASI.
Dengan Vichy, Boelgaria dan

- pasoekan
sebelah

ti-

poesat medan

Finland.

perang Roes, kini menoeroet beri-

Cairo,

ta-berita

Mesir

madjoe

teroes

dengan

6 Jan.

(Reuter):

memoetoeskan

hoehoe-

tjepatnja,

ngan
diplomatik
dengan
Vichy,
djoega mengambil kepoetoesan oen

Serangan - serangan membalas
dari pihaknja Djerman sama sekali tidak berhasil oentoek merinta-

toek
memoetoeskan
hoeboengan
diplomatik
dengan Boelgaria dan

ngi kegiatan pasoekan Merah itoe.
Perkelahian hebat terdjadi digaris

garis pembelaan

moesoeh-dan

#- DALAM

MESIR

DAPAT SOKONGAN
BRUIKLEEN.

“Ca-iro, 6 Jan. (Reuter):
Gezant Amerika Serikat, membe-

ri tahoe kepada pemerintah Mesir,
patin
Amerika Serikat: memberikan
sokongan
bruikleen kepada
: Mesir.

«

5 HARI.

562 tempat difampas kembali.
F Moskou,

Finland,

las--

kar Djerman mendapat kekalahan
hebat, Didjalanan antara O. dan B.
mait-mait serdadoe Djerman ber-.
jang
tempat
pada
| gelimpangan

Iskandar

Wellington,

opsir-opsir

masih

1 fat diram pasdalam5 hari,

(Reuter):

sir

Lybia

(3

PUNJAB.

6 Jan,

Hayat"
Khan berangkat
oentoek
roeh front di Tiongkok, pada
mengoendjoengi Timoer Tengah se
oemoemnja akan moelai melakoebentar, perloenja mengadakan inkan serangan membalas, ialah oeritoek menghalang-halangi djangan- speksi. atas pasoekan-pasoekan India disana.
sampai Djepang dapat mengirimkan perkoeatan-perkoeatan ke PaNIEUW ZEELAND MEMANGGIcifik selatan.

DEWAN PEMBERI PENERA-

banjak

katjau,

pandjangnja 24 km.

Tionghoa 'diseloe-

aa

GEDARA

PERKOEATAN

Hua

Paris selaloe
diboenoeh.

dan

Beriboe majit serdadoe
ana, ag
Djerman
ngan dipadang
saldjoe.

moer

TENTARA"

di Roeslan

dapat |

SELA-

DAERAH KIANG-

“Peperangan Djerman
laloe kalang kaboet,

pekerdjaan droogdok diperloe-

POE BERSIH DARI MOESOEH.
DI KIANGSI OETARA FIHAK
TIONGHOA

leen dari U.S.A.

gala oeroesan jang memoedah
, sehingga

1942 dan 1943 memboee

bgkscn

Serikat dalam

angkatan perang jang boekan alang kepalang besarnj
Nieuw Zeeland memanggili para djedjaka.
peperangan Sekoetoe ditempatkan. di 0
Hoofdkwartier
»
Djawa, beloem tentoe dikota mand nanti.
memoetoeskan
hoeboengan diplomatis “dengan
Mesir
Vichy, Boelgaria dan Finland. Mesir dapat sokongan Drake:

Dalam tempo
jang singkat seKOTA.ud
hingga orang mendjadi keheranan,
ATTEMpelaboehan- itoe diroebah
$ PAT KL. 16 KM. DARI IBOE KOpangkalan
perang jang amat
TA HUNAN, DISITOE DIWARTA
t dan djoega djadi poesatnja
KAN, KEADAANNJA TENANG.
oeksi
boeat defensie rrarine,
gai
kelandjoetan dari SingaKAMPOENG

3

Belanda.
Amerika

Ai

sebagaimana

ank

HI itoe

tentara Tiong-|

DARI

'Soerabaja,

s80es orang, maka djenderal Wa-

SA

DJE-

dan Mari-

U.S.A. soedah datang di Pilipina.
h divisie tentara Djepang terkoeroeng oleh” tentara
Tiongkok di dekat Changsha. Pasoekan-pasoekan Tiongkok
menghalang pengiriman peng iriman perkoeatan Djepang ke
Pacific Selatan. Di Ohumgking didirikan dewan pemberi
penerangan Sekoetoe, de akui oleh Inggeris, Amerika dan

/Barat-Daja itoe ditempatkan
li

hoa dilain-lain tempat,
“Chun gkin 8 6 Jar (Reu.

OETARA

pemimpin .

ng Sekoetoe jang baroe di Pa-

TEROESIR.

Kemenangan

hoofdkwartier

Corrigedor

menjerang

Wanita eifatu daa F3 Mang UEA aa

PANG

lau

Djepang

50 pesawat

veles 4 djam lamanja. Moengkin bantoean angkatan cedara

9

rang mendjadi padang Ioempoer
.roentija, menjebabkan
pegawat Djepang tidak bisa naik.
' PASOEKAN-PASOEKAN

barisum Sekoetoe di Perak, maka barisan laloe moendoer.,

&
SEKOETOE?
Londen, 5 Jan, (Reuter):

6 Jan.

(Reuter):

toe.

Dengan opisil dikabarkan, bahwa dari tgl. 1 sampai tgl. 5 Januari pasoekan-pasoekan Merah me-

rampas kembali 562 tempat-tempat jang ada pendoedoeknja di

front Moskou, Pihak Djerman me10.000 mait dimedan
ninggalkan
perangy

KAPAL-KAPAL DJERMAN DI
LAOET BARENTZ DI.
'TENGGELAMKAN.
Moskou, 6 Jan. (Reuter):
Makloemat malam hari: Pasoeka pasoekan kita pada tgl. 6 Jan.
dan
serangannja
meneroeskan
mendoedoeki beberapa tempat jg.
ada pendoedoeknja. Pihak Djerman
dalam peperangan menderita kekalahan jang boekan main.

KERSTENS

.Londen,

DI LONDEN,

6 Jan, (Reuter):

Minister
Kerstens
Jan, tiba di Londen,

pada"

PARIS SELALOE KATJAU.
Londen,
6 Jan, (Reuter):

Menoeroet

radio

Brazi

di Ba-

ris ada 5 opsir Djerman t
dan

14 loeka parah.

BOM RAHASIA.
Londen, 5 Jan, (Reuter):
s.k. ,,/Nieuw
Pada tgl, 30 Dec.
Rotterdamsche Courant” memberi.
takan, bahwa pada tgl. 26 December dimoeka kedai minoem ,,Tivo17” jang
terletak di Boschstraat
Bergenopzoom, ditemoekan seboeah bom “jang lambat meledaknja.

Dihadiahkan

djoemlah

.

1000 roe.

piah, kepada siapa jang memberilaki jang soedah beristeri, tetapi
kan keterangan-keterangan,
jang
tidak mempoenjai anak, dan jang
bisa menangkap
orang jang ber- .
oemoernja diantara 18 sampai 46 boeat djahat.
Keterangan-keterakita meperang
Kapal-kapal
tahoen, sebentar lagi akan dipangngan,
jang
akan
dioeroes dengan
t
transpor
kapal
2
Se
gil, Kalau masih diboetoehkan
dirahasiakan, haroes dikirim kepa- dimoesoeh
tentara
kapal
1
(dan
lelaki oentoek menorang-orang
€ da komisariat polisi, di Steenberglaoet Barentz,
tjoekoepi mobilisasi
itoe, amaka
schestraat Bergenopzoom.
akan diambil dari orang-orang jz.
Anip mengatakan, bahwa kedai
,A8”
N
AWANA
AN:-T
TAWAN
18 tahoen sampai 21
beroemoer
minoem
,,Tivoli”
adalah clubhuis
DI LXBIA.
“
tahoen, jang soedah kawin dan soe
N.S.B.
dan veldgendarmerie, dan
:
,
(Reuter)
Jan.
6
Cairo
dah mempoenjai anak, tidak pedoe
Dengan opisil dikabarkan, bah- “roepa-roepanja adalah tempat perli berapa orang anaknja.
temoean para ,,markies” jang tey
wa di Bardia soedah ditawan 1804 "
Za 3.
kenal.
ser5278
dan
'Djerman
manpanan aman,
serdadoe

PEMANDANGAN”

942

ngan

SOMKAT

Kepada
biasa

PP

segenap
P. P: P. I,

Doctorandi
x

2

Kemana gerak

.

“ pertama?
ABOENGAN

ABCD

soedah

tertjipta, dibawah pimpinan
satoe Poetjoek Pimpinan (Unified
jang akan berkedoe. Command)
doekan di Tanah Djawa,
Djadi walaupoen Legercomman
“ dant Generaal Ter Poorten atau
laksamana Helfrich tidak terma-

' soek dalam staf Poetjoek Pimpinan itoe, tetapi tempat
kan Unified Command

Djawa

kedoedoedi Tanah

itoe memberi boekti, bah-

wa teroetama sekali poetjoek pimitoe
di Pacific
pinan Sekoetoe
akan
teroes bekerdja
bersamasama dengan pimpinan perang di
Indonesia ini.
Setelah
tersoesoen badan
agoeng itoe, maka tinggallah sekarang 'amalnja, gerak pembalasan jang tepat, jang hingga kini

| TOKO HET GOUD EN ZILVERHUIS KEMBALI KETJOE
RIAN.
kira
Diroegikan
TOY 00. —
Sebagaimana soedah 'pernah di
koetika
kabarkan, pada beberapa
berselang, toko Het Goud & Zil
verhuis di Pasar Baroe djadi kor
ban pentjoerian, dimana pendja
hat soedah berhasil gondol roepa
terdiri sa
jang
barang
roepa
dan
tangan
horloge
djoemiah
sampai seharga
lain lain -poela
tetapi
hampir f 10.000.— Akan
biarpoen pentjoerian itoe tinggal
gelap, karena keradjinannja politie
beberapa pendjahatnja soedah bi
sa ditangkap dan kesoedahannja

oleh Landraad Betawi pendjahat2
itoe digandjar
bera.

dengan

Dalam waktoe

hoekoeman

belakangan

ini,

selama ada penggelapan kota, se
bagaimana sering dikabarkan, dan
kembali pendjahat soedah meng
geratak dalam toko Het Goud &

dan

anggauta

bantoecan dengan bercepa menjedia
kan kantornja di Gang Spoor II

ketjoeali

goena kantor pekope didaerah itoe,

Pk

Semi-art-

sen.
Saudara saudara,
Oleh karena pakansi Kerst ba
roe berachir pada tanggal 12 boe
lan ini, maka pemosengoetan
oe
ang ioeran tiada dapat berlakoe
seperti biasanja, jakni dengan pe
rantaraan Pemimpin pemimpin sec
tie kita.
Berhoeboeng dengan itoe, maka
kami toendjoekkan beberapa sau
dara

anggauta

Pengoeroes

Harian

dan anggauta lain — jang berdi
am di berbagai bagai bahagian ko
ta Djakarta ini. Saudara saudara
ini sanggoep menerima dan men
tjatat ioeran dan menjetornja ke
pada kami (Bendahari I).
Kepada saudara sekalian kami
seroekan: PENOEHILAH KEWA
DJIBANMOE
TERHADAP PERHIMPOENANMOE.
Pilihlah dari
alamat-alamat jg. tertera dibawah

ini, alamat jang letaknja “dekat
roemahmoe, dan bajarlah ioeran
moe disitoe.
1.
Sdr Soemarsono,
Bekasiweg
12 Mr. C. tg. 7, 8, 10 dan 11 dari
djam 5 sampai 7 sore,
2.
Sdr, Chairoel Saleh, Keseha
tan Gg. I/24, tg. 7 t/m
11 dari
djam 8.30 sampai 9.30 pagi dan
diam 5 — 6 sore.

kalau perloe goena registratie (pen
tjatatan).
Poen djoega njonja Soeparto da
ri
Insteri
Indonesia
ang

kat bitjara jang istimewa ditoedjoe
kan kepada kaoem.poeteri dan iboe,
-jaitoe soal oeroesan masakan dan
pemeliharaan

baji,

Adapoen

“loeasnja

daerah

jang

dioeroes oleh Pekope pendirian di
Gg. Tjsndol:itoe ialah P. Baroe, Kre
kot

K.

Anjar,

Soenter

dan

Kema

ran.
DITOEDOEH
WAKTOE
Berhoeboeng

MERAMPAS
ADA ALARM.
dengan

DI

oendang

oendang Militair akan memberi hve
koeman berat
pada
sesoeatoe
orang jang berboeap kedjahatan
di waktoe ada alarm. Hari Senen
siang
kemarin doeloe
di pasar
Glodok diwaktoe ada alarm teiah
ditangkap seorang bangsa Indone
sia jang ditoedoeh melakoekan pe

rampasan ketika itoe.

Wondoamiseng

dengan MIAI.
Oleh: Bafagih.

EMARIN
telah di siarkan
soeatoe berita jang pandjang
lebar tentang pengoendoeran diri
toean W. Wondoamiseno dari Dewan Pemimpin Madjelis Ra'jat Indonesia,

di sertai

commentaar

re-

daksi.
Alasan-alasannja
tidak pare
kita per-oelang kembali.
Antara lain dalam commentaar
kemarin dikatakan:
,,Kita harap
dan kita pertjaja
M.LA.I, seloeroehnja akan lebih loeas pendirian
nja dari pada toean Wondoamis€no”,
Redaksi tidak sampai melahirkan harapan seroepa itoe, melain
kan oleh karena toean W. Wondoamis€no soedah mentjoba memoekoel watar Oemmat Islam Indonesia

(ini

menoeroet

term

basa

Arab. Baf) - membangoenkan, ja
paling sedikit menjengit perasaan
Oemmat Islam Indonesia.
Sebab,
dalam alasan pengoendoeran diri
jang katanja terpaksa di lakoekan
oleh Wondoamiseno,
di selipkan

Indonesia
sebagaimana telah dinjatakan dalam soeratnja sendiri

itoe, sekali-kali tidaklah

ber-erti

bahwa djoega MIAI haroes toeroet
serta keloear
“dan mengoendoerkan diri. Benar kedoedoekan toean

Wondoamiseno

dalam

Dewan

MIATI, adalah sebagai Ketoea, tetapi rasanja
tidak moengkin kekoeasaan
jang mendjadi amanat
dalam
tangannja
'itoe,
sampai
membolehkan
dia merembet-rembetkan MIAI karena soal PSII semata, MIAI is MIAI, PSII is PSII.
Lagi poen soerat jang disampaikan
kepada Pengoeroes
Harian
Dewan Pemimpin Madjelis Ra'jat
Indonesia,

hanja

di

tanda

tangani

oleh
Wondoamis€no
sendiri,
Dari ini, mendjadi tegas-njatalah,
bahwa sebenarnja
soal pengoendoeran
diri Wondoamis€no
itoe,
hanja berhoeboengan dengan persoonnja sendiri,
selakoe PSII-er
|jang toendoek
dan menghormati
idiscipline
partijnja semata-mata
Ta/ lebih dan ta' koerang dari itoe.
Walaupoen- begitoe, walaupoen
menoeroet tafsir kita Secretariaat
Dewan MIAI tidak toeroet tahoemenahoe
tentang .itoe, tetapi ada
baiknja, bahkan
soedah semesti-

Jg, menjebabkan toedoehan itoe,
doea
orang Tionghoa.pedagang ba
kata-kata seolah-olah Pengoeroes
Dari mana
dan bahagian jang
bi
jang
djoega mendjadi anggauta
Harian Dewan Pemimpin Madjelis
mana jang akan bergerak terlebih
Zilverhuis di Pasar Baroe,
L.B.D, ketika mendengar socara
Ra'jat Indonesia
sangat memandahbeloe, tidaklah
kita ketahocei,
baroe diketa
pentjoerian
alarm, mereka meninggalkan daga | dang rendah terhadap pada MIAI
Itoe
“entah
di Burma
bersama-sama
jang
ngannja hendak poelang ke Kam
hoei pada harj Sabtoe pagi
entah seloeroehnja sesebagai satoe gaboengan pergera. Tiongkok,
dari
chef
koetika
mana
poeng
Klenteng
mendjalankan
di
laloe
kan Islam jang terbesar di Indorentak bersamaan waktoenja.
hja kalau para anggauta Dewan
boeka pintoe dan
dienstnja. Ketika itoe seorang an
toko tegseboet
nesia dalam mengeloearkan Ma'Gerak Burma dan Tiongkok keMIAI malah kalau moengkin para
3.
Sdr. S. Hadipranoto, Drukke
jang
taranja membawa ceang sedjoem
sedjoemlah barang barang
terkenal itoe, MIAI
arah Selatan poen tidak moestahil
loemat jang
anggauta MIAI seloeroehnja, oenrijweg
7,.tg. 8 dan 10 dari djam
se
dari
terdiri
lah f 23.— oeang mana. katanja
jang
berharga
dan PVPN tidak di adjak beroenkalau didjalankan lekas-lekas go2toek
mempertimbangkan
sikap
5
—
6
sore.
dan
tangan
horloge
dirampas oleh jang ditangkap itoe,
djoemlah
ding lebih doeloe, katanja.
na meringankan Malakka.
dan langkah
Pengoeroes Harian
4.
Sdr. Soerjo, Tjikini Ketjil 6A: tetapi djatoeh ditanah. Ketika itoe
Vulpenhouder telah linjap,
Kalau
andainja
jang menarik
Jang
kita maksoedkan “ialah:
Dewan Pemimpin Madjelis Ra'jat
tg.
7,8,
10 dan 11 dari-djam 5—6
Politie
begitoe
lekas
:dirapport
dilihat oleh seorang Tionghoa lain
diri dari Dewan Pemimpin Madjekalau Burma
dan Tiongkok scIndonesia, dan djoega oentoek mesore
jang katanja djatoehnja
oeang
kan telah datang melakoekan pe
menjerhoe.-ke Selatan,
lis Ra'jat Indonesia toean W. Won
rempak
nimbang
serta menjelidiki sam5.
Sdr Sadjarwo, Kalan Katjang
Pendjahat
& baik ke Muang Thai ataupoen ke
itoe sebab diserobot oleh sitersang
periksaan seperloenja.
doamiseno sebagai PSlIl-er, rasapai di mama dan ke mana benarGg. IV/SI,
tg. 1,9, dan11 dari
sedjoemlah
Indo-China, maka teranglah, kahnja
tidak
perloe di persoalkan
ka itoe,
soedah bisa gondol
nja
oetjapan
jang
ditoeliskan
djam 5 — 6 sore.
wa jang demikian itbe dapat mieSebaliknja orang jang ditangkap
horloge tangan mas dan lain balagi. Oleh karena itoe memang soe
hitam di atas poetih
oleh toean
6,
SAIM,
Balai P:P.P.I., Iban
begitoe, selakoe
longgarkan
tekanan Djepang
di
didoega kira kira se
itoe moengkir keras. Ia mengata
dah semestinja
rang poela
Wondoamis€no, Kalau benar begiKadiman 11, tiap hari pada tiap2
jang
partij
harga f 10.000.-—. Dalam peperik
Maiakka, jang pada sa'at ini teanggauta
kan bahwa ia tahoe doea
orang
seorang
toe, betapa sikap MIAI? dan apawaktoe,
oleh
ja
politie
discipline,
oleh
dilakoekan
menghormatkan
roes membahajakan itoe, dan tenjang
itoe
terboeroe
boeroe
lari,
oleh
ka
bila tidak demikian, betapa poela
'saan
tera Inggeris disitoe terpaksa oensoedah bisa
karena memangnja dalam Ma'loetindakan
MIAI jang
haroes dipendjahat
renanja menjebabkan ocangnja dja
ternjata
GENTENG
HAROES
DINI NAN
doer diri.
masoek dalam
itoe toko dengan
mat LT. PSII tempo hari antara
ambil terhadap toean Wondoamitoeh.
KAN.
lain ada berboenji: — Memberi in.
Oendoer
dirinja
Inggeris ini:
tjara seperti pendjahat jang
doe
s€no?
Mana jang benar keterangannja,
Pasal 1 ajat 1 dari Verordening
poen sangat berbahaja kena terstroeksi kepada seloeroeh tjabangDengan rentjana ini, boekanlah
loean, jaitoe dengn tambang naik
masih dalam pemeriksaan pena
Kekoeasaan Militair No, 126/DvO
tjabang
dam segenap
keloearga
potong, sebab Djepang tidak hake
maksoed
kita boeat
menjokong
dan toeroen
tembok
di atas
(Br).
«
— memoetoeskan
nja djalan darat, melainkan djoeXII jang dioemoemkan tanggal 5
PSII soepaja:
commentaar redaksi dengan begiboeka pintoe
kemoedian
bawah
ga mengambil djalan laoet, melaJanuarj baroe laloe, mesti dibatja
semoea perhoeboengan dengan Setoe sadja, tetapi
adalah sebagai
belakang dan lakoekan kedjahatan
PERAMPASAN DI SENEN.
loei Selat Malakka dengan matjam
sebagai
berikoet:
"
jang
cretariaat GAPI dan Dewan Pe“Wartawan Islam
seorang
nja- Beberapa lemari di mana ada
Soedah sedari beberapa lama di
Indonesia.
matjam kendaraan air, baik kapal,
Ra'jat
Madjelis
Ditempat tempat jang ada
pe
mengharapkan
pendjelasan
jang
mimpin
ditaro sedjoemlah itoe
horloge
waktoe jang belakangan ini tidak
macepoen sampan afaupoen tongSekali lagi kalau sifatnja begimemoeaskan,
sehingga doedoekdjzbatan
perlindoengan
oedara
kedengaran Jagi tentang perampatidak satoe jang diboeka dengan
' kang.
toe, ja apa boleh boeat, tetapi seterang-tjoeatja dan
nja: le. orang jang empoenja atau
nja perkara
petjah ka
dibikin
san-perampasan brutaal jang dilapaksa atau
jang
walaupoen
Balatentera jang ada di Indone-'
ternjata,
karang
menentoekan timkita
pengoeroes
roemah
roemah,
ba:
dapatlah
tjanja, Roepanja pendjahat
boe
koekan di Senen dan bilangannja,:
sja tentoenja
kini-kini
tidaklah
begitoe itoelah, tjarajang
kehendak
di
pendirian
serta
'ngoen
bangoenan
dai
sebangsanja
bang-rasa
goenakan
dengan
“sampai
Sabtoe
j,l.
kembali
terdjalemari
ka itoe
kata
lain,
dapat
berbanjak-banjak
ditarik
Tjaranja
lain.
jang
nja
pasti
dan
sehat.
koentji
jang 'memangnja
ditaro jang diberi beratap seng jang pose di hal demikian.
sedikit banjak
- ke Malakka itoe goena ikoet menkita, oleh karena
tih atau kepoetih poetihan warna
Njonja
R. Siti
dengan adjak
dalam itoe toko djoega.
'
Kita andjoerkan, soepaja sege
dan
terbawa-bawa
#8 dorong
moendoer kepada
Dje- j
mendjadi
MIAI
Biarpoen toko itoe ada dicon- nja, genteng aliminium atau gen -doca anak lelakinja pergi belandja
para anggauta MIAI membenap
pang, soepaja menjirnakan bahaja
di rembet-rembetkan,
masing-masing
bewakingdienst teng goetji atau eterniet jang ke di pasar Senen, Njonja terseboet
satoe
perhatian
dieh
rikan..
trole
“bagi Singapoera, karena dengan
Inilah jang perloe mendapat per
poetih poetihan, diwadjibkan dalam
sendiri ada pakai barang-barang
p moesjkiterhada
s
.di djalanan
choesoe
waktoe
jang
setiap
dan
“demikian.
bisa.b: injak
-terloeang
hatian jang 'istim@wa sekali dari
kiranja
perhiasan antaranja kaloeng mas
h
dapatla
dan
Pasar Baroe ada tjinteng tjinteng waktoe seboelan sesoedah verorde
lah ini,
“4 "Ta
Linie per ama (Indonesia)
segenap Kaoem Moeslimin, lebiha berning ini dioemoemkan menghitam
sikapnj
dengan
medallionnja oeang mas.
askan
mendjel
jang lakoekan pendjagaan
akan
MIAI
para
dan
lagi keloearga
lebih
kan atap itoe dan
memboeatnja
Sesoedahnja beli pakaian boeat ia
kenaan dengan soal maha-penting
tetapi tidak seorang bisa pergoki
choesoesnja.
MIAI
anggauta
“Itoelah sebab
maka kedan
anak-anaknja
njonja
tersedjangan
berkilat:
pendjahat poenja pekerdjaan toe.
ini,
Menoeroet hemat kita, keloear. moengkinan meringankan tekanan
boet kemoedian djalan-djalan lebih
Kata ,,dan” jang ditoelis. vet
The sooner the better, lebih tjeRoepanja oleh karena lampoe peW, Wondoamistno dari
toean
nja
Djepang disitoe, djalan jang baik
djaoeh.
Roepa-roepanja
sedari
bepat lebih baik. Kita toenggoe!
nerangan dalam toko-tidak
dipa mengganti kata ,,atau” dalami pe
Dewan Pemimpin Madjelis Ra'jat
boeat sa'at ini ialah melakoekan
landja
ia
soedah
dikoentit
oleh
sangoemoeman
jang
pertama.
sang
seperti
doeloe doeloe
ber
serangan dari Burma dan Tiongtapi soe
toe badjingan,
dan tatkala itoe
kira2 f 100.—,
lampoe
“oheboeng dengan penggelapan ko
padanja dipoetoeskan
Achirnja
kck kepada Muang Thai, sedang
njonja
masoek
di
satoe
gang,
oleh
a.
OETJAPAN
SELAMAT
DARI
sah mendapatnj
ta, maka biarpoen
orang banjak
denda f 250.— subsidiair 2 boelan.
serangan dari sitoepoen kalau diitoe
bangsat
kaloengnja njonja
VENEZUELA,
Voro perloe 3 lampoe. Oentsek »
liwat di djalanan tidak satoe orang
terdakwa Wong Fa
mkan
Dihada
lakoekan djoega kepada Indo-Chiterseboet
dirampas
dan
dibawa
Dari
Caracas
Gezant
Negeri
Be
roes perkara harganja tidak
Pengoe
dapat-lihat pendjahat kerdja
di
toekang waroeng di Gang
Joen,
na bisa mentjegah Djepang jang
lari. Bermoela njonja Siti djadi ka
landa mengirimkan kawat kepada
mendjadi pikiran, sebab bi
begitoe
tanggal
pada
dalam,
siapa
25,
No,
Hauber
nampaknja hendak teroes meneget
dan
goegoep,
tetapi
waktoe
ia
sa mentjarinja dengan lain2 jchtiar
Itoe toko ada
terletak di
oe Wali Negeri:
18 boelan jang laloe soedah djoeal
roes- menjeberangkan
serdadoebisa berteriak, itoe badjingan soeAdalah
soeatoe
kehormatan
ba
a meminta soembangan dari
misalnj
dengan
djoeng Gang
Tek Tjoe, dan di
1 boengkoes lilin isi 8 bidji
serdadoenja ke Filipina itoe.
dah membiloek dan menghilang di
atau
gi saja oentoek menjampaikan atas
Voro jang setia
leden
Mepara
anak
satoe
belakang samping toko itoe ada
pada
0.23
f
harga
salah satoe gang lainnja.
Djadi teranglah sekarang, bahnama pendoedoek Belanda di Ve.
pendengar jang sympahtiek pada .
terdapat satoe Kiosk dari NIGM
nado nama Tangkau, sedang mes
Selainnja iapoenja kaloeng mas
wa serangan-serangan
Sekoetoe
nezuela, keta'djoeban kami atas
Voro, Jang terpenting sekali jsitoe
tinja tjoema f 0.16.
jang temboknja pendek, roepanja
lebih
djaoeh itoe bangsat dapat
dari Burma dan Tiongkok dengan
BAGAIMANAKAH MENDAPAT
Terdakwa mengakoe salah,
sedengan itoe
tangga”
pendja sikap jang bagoes dari Hindia Be
rampas djoega mainannja,
oeang
tjara besar-besaran
— apa lagi
landa. Sikap jang demikian ini
KANNJA LAMPOE2 JANG KITA
hat telah ambil
kesempatan
dja
bab ia kira isinja itoe lilin ada 10
mas ringgitan. Njonja R, Siti kakalau disertai dengan aksi oedara
OENTOEK
ZENDER
PERLOE
bidji sebab harga ketengan segolan dj sitoe jang kemoedian naik membanggakan kami dan mog22
rena tidak lihat lain djalan rap— sangatlah bergoena, baik boeat
tahoen
1942
ini
akan
mendatang
ITOE”.
.
bang
satoenja
ke genteng dan goenakan tambang
portkan hal terseboet pada politie
Malakka maoepoen boeat Filipina.
Moedah moedahan dengan ini be
Landrechter djatokan
kan kemenangan bagi tentera2 Se
Padanja
tosroen
ke bawah
pekarangan
dit Prapatan. Kaloeng dan mainanSebab bertambah-tambahnja lasjdenda f 75.— subsi-- | rita, dikalangan sidan . pembatja
n
koetoe serta mendatangkan kemba
hoekoema
toko.
,
nja jang dirampas pendjahat ada
kar Djepang di Filipina, tidak haKan penera :
diair 1 boelan. (S.P.).
li kemerdekaan Negeri
Belanda
ada jang bisa mem
Itoe toko tidak ada orang jang
mempoenjai harga f 150.—.
Oleh
nja bisa melekaskan
djatoehnja
ngan, dimana Pengoeroes: Voro bi
jang kita tjintai”.
:
tinggalkan,
sehingga
pendjahat
karena njonja Siti sendiri tidak biFilipina, tetapi bisa sekalian diDengan kawat Wali Negeri me
BATJOKAN JANG HEBAT,
sa mendapatkan keperloean jang
poenja pekendjaan djadi
sangat
sa petakan
bagaimana romannja
taroeh disitoe
boeat melakoekan
ngoetjapkan terima kasih atas oe
terseboet diatas itoe. Dengan sing'
Pada hari Senen jang laloe te
leloeasa.
Dalam
pentjoerian
ini,
itoe
pendjahat,
bagi
politie
poen
aksinja terlebih djaoeh, mendekati
kat Pengoeroes Voro oemoentkan,
tjapan itoe.
5
lah
terdjadi
batjokan
jang
hebat
politie
sedang
lakoekan
penjelidi
ada soekar boeat bisa bekoek-bang
“Indontsia dan Australia,
siang.
bahwa sampai.ini hari tanggal "
kira2 djam setengah doea
kan
tertib
dan semoea
tandasat itoe. (S.P.),
Diatas kita katakan, bahwa seJanuarj
1942
ZENDER
VORO
Abdoellah
bernama
dibatjok
Jang
tanda
jang
terdapat
dalam
toko
“karang ini tentera di Indonesia
BELOEM
ADA
DIOEDARA,
Beri
dari
Kampoeng
Koeningan
(P,
Re
AGENT
POLITIE
DILANGGAR
itoe telah diambil
agar pengoe
PERKARA MENAIKKAN HAR
ditahan
doeloe, memperTRAM.
ta
ini
kami
koentji
dengan
peng
bo)
dan
wijkmeester
Mansoer,
se
beran
terlebih
gampang.
(KP).
t
pagar atau
garis-depan,
. GA,
Kemarin telah dibawa ke CBZ
harapan moedah moedahan 'iechti
dang jang membatjok ialah Saoen
Senen pagi telah dihadapkan pabahkan
haroes
diperbanjak,
diseorang
agent
politie
jang
telah
ti
ar Pengoeroes lekas berhatsil, agar
dari
Kamoeng
tsb.
djoega.
PERNJATAAN SETIA.
da Landrechter
toean Tan Boen '
perbesar
dan
diperkoeat
lagi,
was
djiwanja
dengan
keadaan
loe
ZENDER
VORO
BISA LEKAS
Adapoen
jang
loeka
ialah
bagian
Pernjataan
setia
dari
segala
soe
Hoejj, verkooper dari toko ,,Popu« Soepaja
djanganlah
senantiasa
te
ADA DIOEDARA SEBAGAI SE
doet negeri kita masih sadja te ka loeka parah. Agent politie
air” di Pasar Baroe, karena bikin djidat dan poendak kiri sampai ti
“ngga
sebagai penangkis, . telah mendapat ketjilakaan karena
DIAKALA.
ga kali.
roes Penloroes sampai kepada Wa
pelanggaran menaiki harga, batte3
djoega
sebagai
penjerang,
ditabrak
tram
di
Betawi
kota.
Kedoea
koerban
itoe
sama
diang
NE
ARA
AR AE
AN
BA SE MARGA CO
li
Ne
rij.
:
b........ Sebaik-baiknja tangkoet ke CBZ, sedang pemhatjok
— Pe Men oenan? regent di Maloe
Pada tanggal 10 December, atau
| kigan jalah merosepakan serangan.
BERITA KELAHIRAN,
PEKOPE DI
GANG
nja ditahan oleh politie, demikian
2 hari sebeloemnja
dikelogarkan
koe mempersembahkan dengan pe OCESAHA
Aksi dari Burma dan Tiongkok
Dengan rasa sjoekoer keTJENDOL.
£
orang toelis kepada kita.
rantaraan Goebernoer Timoer Be
larangan mendjoeal batterij,
ada
djika dipersamakan
dengan aksi
hadhirat- jang Mahamoerah,
Wikmeester
m2
datang doea perempoean Belanda
“dari Indonesia tidaklah hanja mesar ocetjapan selamat dan menjata
diperma'loergkan tentang lanjanggoepkan
ban
minta beli satoe batterij merk Ever
ringankan,
tetapi menekan Djekan kesetiaan kepada Pemerintah.
hirnja anak kami jang keV.O.R.0. TAK BERLAMPOE.
toean.
Ready, jang oleh itoe verkooper di
pang dari
doea djoeroesan, dari
Gemeenteraad2 Pekalongan dan
doea:
Kian hari oesaha goena koerban
Bagaimana
men
tawarkan f 0.25.
oetara dan dari selatan,
Madioen, Magelang dan Ponorogo,
SITI HADIDJAH
peperangan kian madjoe
dikala
ejerinka!
Tetapi jang mendjadi pokok sebersatoe didalam rapat, menjata
Itoe pembeli zonder tawar landi
“Tasikmalaja
(Koedang
ngan pendoedoek pereman,.
Pada
Pengoeroes VORO menoelis:
karang ini ialah alatialat dan makan kesetiaan pendoedoek
jang
tas beli berapa bidji dengan dapat
Djero)
pada hari Minggoe
harj kemarin di Gang Tjendol (Ke
noesia (serdadoe). Djika ini bisa
Sedjsk tanggal 1 Januari 1942
bon contant
dan teroes berlaloe,
diwakili mereka itoe.
4 Januari 1942 (16 Zoelhidjdatang dengan tjepat, maka akan
majoran) dalam gedoeng sekolah
Zender Voro tidak ada
dioedara,
tapi tidak lama politis datang biDemikian djoega beberapa per
djah 1361),
tjepatlah
poela memberi
hasilH.L.S, telah diadakan rapat Pekope
jaitoe berhoeboeng dengan ada be
kin peperiksaan dan itoe toekang
koempoelan2 Tionghoa 'dan seko
Iboe dan anak Alhamdoe.
hasil bagi Sekoetoe, tetapi kalau
berapa lampoe Zender jang
pose
atas
initiatief
t.
Moealip
dari
Gg.
djoeal
ditoentoet.
lah2 partikoelir mengirimkan
ka
lilah beroleh Karoenia Alterhambat atau perlahan disebabSpoor II, jang dikoendjoengi oleh
toes. Setadinja kami rasa
tidak
wat jang sifatnja sematjam iro2
lah sehat wa'l-afiat adanja,
Di moeka Landgerecht terdakwa
kan armada Inggeris dan armada
beratoes2 orang, Poen dari fihak
perloe dioemgemkan, lantaran ada
djsega.
:
Tetap
mohon
dibantoe
mengakoe
soedah mendjoeal deNepana tidak bisa mendekati Paksoem iboe banjak perhatiannja.
harapan akan bisa lekas diperbai
,Dengan kawat Wali Negeri me
doa,” moga
kiranja kelak
ngan itoe harga karena itoe njonja
cifie1 Barat ini, maka tentoe goeki. Akan tetapi sangkaan itoe me
Wijkmeester ikoet . menghadliri
anak
kami
itoe mendjadi
ngoetjapkan terima kasih,
tidak bikin penawaran lagi.
karlah melakoekan aksi-aksi se“pertemoean itoe poela.
leset, lantaran kendatiberdaja oe
manoesia jang bergoena bagi
Hakim beritahoekan pada terdak
“.perti kita maksoedkan itoe,
paja dengan sepenoeh tenaga, sam
Dalam rapat itoe jang ikoet bi wa, tidak perdoeli tawar atau tidak
agama, noesa dan bangsa.
dari Amerika. Tetapi sajang, bahMelihat
aksi oedara jang dilapai saat ini beloem djoega
bisa
nja. Amin,
tapi
terdakwa
soedah
mendjoeal
tjaxwa jalah tt. Abikoesno Tjokrosoe
wa,
sampai
kini
jang
demikian
itoe
koekan
oleh Amerika
di Luzen
mendapatkan
lampoe
lampoe
jang
joso
tentang
perloenja
Pekope
ini,
terlaloe
mahal,
sebab
harga
batoe
beloemlah meringankan beban Mac
: Ahdoel Hadi Hasan
. jang menjebabkan keroesakan bebatterij jang Tels & Co. djadi Im- perloe itoe. Amat soesah ' sekali
Soewanto jang mengandjoer2kan
Arthur.
3
.Djoenaedi,
“sar.
pada Djepang, boleh
diadi
porterusnja, pada toko-toko tjoe- oentock mendapatkan itoe lampoe,
memberj
bantoean,
sedang wijk
A. Tj.
|.
Djakar
ta,
balabantoean oedara soedah seba7
Jam, 1942.
jang boekan sadja harganja satoe .
meester sendiri
menjanggoepkan ma didjoeal f 1.20 per dozijn.
beloemlah

nampak

njata,

Lenka

:

#

gian jang bisa sampai kemari ini

1

| banjak meriboetkan tjara-tjaranja

Londen,
6 Jan. (Reuter):
Bomber-bomber R.A.F. jang se- |

dang besarnja pada hari Minggoe|
menjerang dengan tjara kilat pa| da lapangan terbang Castel Vetrano di Sic'lia. Dari pangkalan sitoe
I soedah 15 hari lamanja angkatan|
| oedara Djerman mengadakan aksi
jang

gagal

lain

Ingan selamat. Beberapa

ialah mar-

Soediro

njerang lapangan terbang tadi 8
djam 44 menoet
lamanja dengan
lebih
banjak bom-bom pemetaan
dan pembakar.

Ho. e-

: “in 3 do.
: Nan
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| #joekoep

diketahoei,
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Mei

1916,

be-

u dalam ,,Pemandagan” tanggal 26 Mei

gan

Cliche Balai

(25 tahoen

Ngabehi Soediro Hoesodo, R. O.
N, jang mendirikan perseri- .

ke-

— katan

'moedian sedjak wafat-

. nja).

beli

Pembatja

bisa

risalah tentang

— Poestaka

Nasional

: Ban

sekarang

Ea

bertahoen-tahoen ia mean ra'jat Indonesia, kem. poelalah djasmaninja kedesa
- (20 km dari lingkoengan
. dalam

makam,

nesia

“jang

Sebab

maka

haroeslah

VAN

jang haroes

dalam

diambil, Perge: 2

Indonesia menentang tiap
sie, jang berbaoe
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jang

|
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tanah

de

6Jan. (Reuter):

r

setia kepadanja

, akan berdaja oepaja sesoeai

—kita, “

soetji moerni didalam diri seorang
baji kelahiran desa soepaja
ke. moediannja membimbing bangsa-

z nja kearah kemadjoean. Sekarang,
£

seloeroeh

doenia
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Pentjoerian
da
Tea
hoeterkPran

terseret
dalam
api peperangan
1 jang menjilap menjala, jang meng
goegoerkan segala sendi-sendi ma“ sjarakat damai, dar membinasaAN
Ek
kan segala hasil keboedajaan keHarj
Senen pagi dalam
hotel
| manoesiaan.“Brantas” di Kajoon oleh salah
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het

Ha

liggen

in-

in

de

ziekeninrichting

Het Bestuur van ,,Pamitran”
“De

Voorzitter

:

Pangeran Aria Soeriadi
Regent
van
Cheribon

s .

Pa
aa
AN

AN ANA

MA'LOEMAT
KEKOEASAAN
MILITER TENTANG PEMBAJARAN
GANTI KEROEGIAN
OENTOEK
KENDARAAN
MOTOR
ATAU ALAT PENGANGKOET BERMOTOR JANG DIAMBIL,

e

:
LIL

Waktoe membajar ganti keroegian oentoek auto jang diambil

haroes diingat, bahwa harga auto itoe moengkin beloem habis dibajar. Berhoeboeng dengan hal ini, maka diadakan atoeran jang terseboet dibawah ini:

—

M.

Betalingsbon (3

pembajaran)

scene2

jang

meugeterken

ha

Dengen ,,Star” poenja bintang2
jang namanja
diseboetkan Gistas
dibantoe oleh
PRIMO OESMAN
dan WALDY — SAKIP,

ada

kesempatan

jang perloe baginja.
5
HI.
Kwartiermeester

sekali

tidak

mengambil

Makloemat KWITANG

-

Berhoeboeng

boleh

membajar

Djawa, oentoek

dilihat,

Moelai 12 Januari '42 dan ma1
berik
P
Te
Deriksetnja
“Fremiere dia

dengan

Tentoe

Anak-anak

ho'e nonton.

Productie-leider:

YO

ENG

4

/ MKHNTY

poekoel

6 sore

SEK.

S. H,

SNN
Pe

an

GALUNG.

Be
ESA

ERTJITAKA
NN
Jang
tjepat, rapih
dan
teratoer
Hanja di HANDELS- DRUKKERIJ

EMAN

Assistent-Resident dipoelau

DJIKA

Senen 107 tel
—
BATAVIA

DANGAN

“3
-

dan malam

berikoetnja

|

"

DITJITAK

Johnny

WEISSMULLER—Maureen
— Galam

TARZAN

FINDS3

Satoe film Tarzan jang
Actie,

Heibat,

A

baroe

Merdoe

SON

dan
dan

paling baik.
Kedjem

SENEN 107

RIALTO
PASAR

BATAVIA-O,

SENEN

BATAVIA-C.

INI

MALEM

Union

boleh

nonton.

PENGABISAN

Pacific

PERHOEBOENGAN SPOOR
DAN TIMOER
dengen

Akim

TAMIROFF

—

BARAT

Robert PRESTON

Satoe filmjjang paling rame, paling heibat dan seroe
nistjaja sekalian penonten
berdebar-debar
dan
goembira.
Anak2

KA

I. DJAM

boleh

6,0

nonton!

KA

CINEMA

II, DJAM

800

GLODOE

ORION

nRANGER

JALEA |
BATAVIA

nee

Rebo

1

Januari

1942

dan

YENs

Bitjara Tjeng Im pake Tekst Melajoe!
Anak2 diatas 13th. boleh nonton.

MATINEE:

Hari Saptoe dan Minggoe
Jan,

"SON

OF

'42 djam

« Phang

Tjoeng

Ay “Tong

Snekaboemi.

Boen,

Billitom.

@

F T.- sekali masat

@

FRANKENSTEIN)

Dengen Bela Lugosi--Boris Karloff -Basil Rathbone
Anak2 dibiwah oemoer 13 th. tida bolsh nonton.
MATINEE:

Sdvertentia

10 dan Il

4 sore.

FRANKENSTEIN"

(POETRANJA

Satoe

Saptoe 10

Jan.

dan Minggoe

'42

djam

saravra

130

Dengen Tom

Hou

Youw

Brown —Peggy Moran— Allen Jenkins
Anak? boleh nonton.

FORTUNE"

ANAK-ANAK
SPECIAAL

BOLE

Albert-

NONTON.

MATINEE:
Saptoe 10 Jan. Djam 100 sore.
Minggoe 11 Jan. Djam 1:30 sore.

“snLOVE
AFPAIR"
IRENE DUNNE
— CHARLES BOYER

dengen

(Anak?
MATINEE:

HET

Saptoe

FOR

Young

10 Januari

Satoe serie baroe

Adventures
:

Heibat!

Lebih

4 sore

Douglas

Anak2

boleh

THEATER
7 —

Lebih

11 dj.

BREAKFOST
Melvyn

2

OUEEN

bole ronton),

10 & Minggoe

STAYED

Loretta

siang

Cant Love

of

dengen
— Patricia Morisson—
Dekker.

Mac. Murray

11 Jan. '42 djam 10 pagi

dan 1.30 siang.
film muzikale comedie-romance jang gilanggoemilang:

Oh, Johany,

Fred

malem

brikoetnja dengen girang kita soegoehken pada
penonton satoe Film TIONGKOK jang terpilih
dan menarik:

sYUAN

"Patjare

1810

BIOSCOUP

dan membikin orang se-

MANGGA BESAR

| aloe makan ini obat nistjaja

BD

Telf.

Moelai 6 Jan. dan malem brikoetoja.
Satoe fiim actie jang loear biasa.

Ini malem

kari

DINBABUN:
NA

Wl

menahan napas, sehingga mendjadi
satoe film jang djempol!

Anak: anak

ma kasi dalem advertentie.
Ini obat goena semboeken zakit bengek jang
baroe didapetken atawa jang sceda lama di

Tiap-tiap

DRUKKERIJ

PEMANDANGAN

O? SALLIVAN

TARZAN dapet Anak

bengek dan perna toeloeng banjak orang serta
st banjak poedjian dan pengoetjapan tri-

@

PADA:

HANDELS

KIM TAN adalah seroepa obat jang
moestadjab
boeat semboeken penjakit

Tajj

POENJA

DRUKWERKEN

3e-

Moelai maen djam 6.30 sore dan 8.45 malem,

Lihatlsh itoe Tarzan Jr. dimsenkan dengan John
Sheffield, satoe athleet dari 5 tahon, loetjoe dan
nakal tetapi tidak mace kala samajapoenja papa,

SIOE KHEE

c Pasembang,

TOEKAN.

Ini malam

5

TOKO- TIGA 45, BATAVIA
BAIJ KIM TAN (obat bengek)
(ASTHMA)
.

5.

memoeaskan!

CURSUS

keadaan

saban sore di Gg. Nangka Doea 4, moelai poekoel tengah

BATAVIA-C.,

laloe

TJIA

BATAVIA-C.

eetmamwmen

Uu

RIALTO- BIOSCOOP | diadakan
senooi.

SENEN

Satoe film jang menarik

' Sinshe

GRONINGEN-

beta-

lingsbon itoe, sebeloem orang jang terseboet dalam betalingshon itoe

semoea

|

U, M,

Karang, KWITANG CURSUS, voor
Nederlandse
Taal,
Rekenen
en
bijwerken van
leerlingen Lagere

tindakan

menoeliskan keterangan diatasnja, diberatkankah ap
tidakkah auto
itoe dengan hoetang huurkoop.
Kalau hoetang huurkoop auto itoe masih add, Kwartiermeester
hanja boleh.membajar kalau jang berpihoetang ada hadir, dia mesti
memboektikan tentang adanja hoetang itoe.
IV. Kepada pedagang
pedagang auto dipoelau Djawa akan
diberikan
tjatatan
tjatatan
auto jang diambil dipoelau Djawa.
Tjatatan-tjatatan ini atau tjatatan jang moengkin diboeat kemoedi-

an, akan disediakan dikantor

-

hanja boleh dibajar oleh

oentoek

kali

8.k.

Club Indonesia
Kramat 158 TIf.
2568 WI,
masih
menjediakan :
1 gm. km. 1 ps. f 17.50, 1 gm.
km. v. 2 ps f 23.,— dan 1 gm km
v1 ps. f 8—

Kwartiermeester jang diwadjibkan membajar segala pembajar garnizoen, djoega kalau pada betalingsbon itoe jang wadjib membajar
“tidak diseboetkan badan jang lain. Pembajaran tidak boleh dilakoekan
lebih dahoeloe dari pada seboelan sesoedah dilakoekan lebih dahoeloe
dari pada seboelan sesoedah tanggal betalingsbon itoe, agar soepaja
soedagar-soedagar

f 0.50

PATJAPR

Satoe film penoeh dengen tjonto
penghidoepan, pemandengan jang
merawanken,
njanjian2 merdoe
perklaian2 heibat disertaken dengen

ter inzage

oleh

J.B, WOLTERS

Tawaran Adm.

1 5
1 gratis

Overige bepalingen
nPamitran”.

seboeah

Scottweg

ti,
IV,

harganja

Diterbitkan

BENERAN

Senapan,
pistool
atau revolver.
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gratis

gynaco'ogische

Advertentie

jang

KEIZER,

» PEMANDANGAN

voor verleende verloskundige buiten de ziekeninrichting-

bevalling

Karangan

Sepandjang pendapatan pengarang, ta'kan dapat memperkatakan perkara kesehatan dengan moerid2 bila tidak diketahosinja tentang kedjadian toeboeh manoesia sedikit2, oleh sebab
itoe sebeloem
“mempertjakapkan
ichtiar jang baik oentoek
mendjaga kesehatan, lebih dahoeloe dibitjarakan apa-apa jang
perloe diketahoeinja tentang batang toeboeh kita.

di dagblad:

mempersembahkan :
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DIRI

bagian

PAN PFORAN
BATAVIA

1942
ka II (Tamat)

of Red
Serce!

nonton.

Rider

Lebih

Anak-anak

boleh

Heran!

nonton.

PEMANDANGAN

Beren
maan

dan 2
dalam sedjarah.

mamang

LEMJSARAN KEDOMA PAG. 1.

Malaka

Doenia

djalan soedah ditanjai oleh Assis-

DOENIA PARPINDO.
SOESOENAN PENGOEROES
PARPINDO TANGERANG,
Seperti soedah dikabarkan oleh
beratoes-ratoes
anggota
disana

Oleh: Sanoesi Pane.
IV

(penoetoep).

TK

ERANG Salib sebahagian ia1
lah pertjobaan Barat menem
' boes djalan ke ,Hindia”, negeri jg.
- menghasilkan
rempah2 dan sebagainja, karena Barat menghendaki
— harga jang lebih moerah dari pada
jang diminta oleh saudagar Arab.
'Pertjobaan itoe tidak berhasil.
“ Setelah

Constantinopel djatoeh

kketangan urang Toerki, jang me
“larang perdagangan orang Kristen
| dipelaboehan2nja, djalan barang2

| dari Timoer itoe tjoema Satoe lagi,
| jaitoe jang melaloei Mesir, Sulthan

Mesir

memoengoet

bea

jang

perasaan orang Barat terla-

pada

Tidak lama kemoedian

armada

mendaratkan tente
Belanda
“ra di Batavia.
Armada
telah dikalahkan oleh armada Ing
geris sebeloem Daendels memerin
tah dan penggantinja beloem
da
armada Inggeris
tang, sehingga

(Gouverneur

Tan-.

djoeng Harapan.
Orang
Portoegis
mendirikar
pangkalan? dagang di India dan di
Celon. Tidak lama kemoedian di
“angkat seorang Wali Radja jang
berkedoedoekan di Goa, Wali Rad' Al-

Alfonso

kedoed,

jang

dja

buguergue, insaf, bahwa Portcegis
tidak akan bisa mengembangkan
koeasanja di Timoer sebeloem
Se
lat Melaka
djatoeh- ditangannja
dan karena itoe ia menjerang dan
mereboet kota Melaka (1511).
“Sultans Melaka - lari ke Bintan

dan kemoedian

pindah ke Djohor.

Orang Sepanjol datang poela ke
Belanda,
sini, setelah itoe orang.
Inggeris, Perantjis, Denemarken.
Sekalian bangsa itoe bersaingan
dan bertempoer
di Indonesia dan
sekitarnja sehingga pada achirnja
doea bangsa jang paling berkoeca

sa: bangsa Belanda dan bangsa Ing

: sak:

Pihak Badnikia
ada djoega je.
mentjoba memperbaiki kedoedoekanmja, akan tetapi achirnja
ha
roes mengakoei,

bih koeat,

Demikianlah

bahwa ,,Barat”

le

Sulthan Atjeh hen

dak meloeaskan atau ' mempertahankan koeasanja dipesisir -Soema
tera sebelah Baratidan
dipesisir
Soematera Timoer,
akan
tetapi
achirnja terdesak djoega kedoedoe
kannja.
Armadanja Pp
me

“Manggar Djohor malah Sultan Djo

dan

negeri

Belanda

,Sedjarah Melajoe”,
dibawa ke Atjeh, .

ditawan dan

“Di Djawa Sultan Agoeng hendak mendjalankan
politik besar.
Ia sadar bahwa oentoek mengembangkan dan menegoehkan koeasa
inja,

ia

mesti

mempoenjai

pangka

“Ian di pesisir Selat Madoera,

dida

erah tempat
Kaling,
keradjaan
“Isjana, dan Madjapahit pernah ber
- diri,
Ia menakloekkan Soerabaja

dan Gresik.

Ia insjaf poela akan

pentingnja Selat Soenda dan kare
na itoe hendak
berpengaroeh di
Banten dan hendak
mendjatoehkan pangkalan Belanda di Djaja-

karta (kemoedian Batavia).

Sebagai soedah dikatakan tadi:

- bangsa Belanda dan Inggeris mem
“peroleh Pe
ngan “pada achirFebta Melaka
dan
Singapoera
djatoeh ketangan Belanda.
Pada masa
Melaka
dikoecasai
“oleh

Portoegis

adalah

politik

Be-

landa mengepoeng kota itoe sebo
leh-bolehnja,
sehingga
Batavia
makin
madjoe
perdagangannja.
Berbarengan dengan politiek itoe
“alah keinginan Selat Soenda meng

ganti

Selat

Melaka

djadi djalan

ke Barat jang sebaik baiknja. Ke
adaan boemi tidak bisa dipaksa pa

da achirnja, sebagai dialami djoe
ga berabad-abad setelah itoe oleh :
orang2. jang bermimpikan Oostha
ven di Lampoeng mendjadi. bandar
jang sangat besar.
Selat Melaka mesti djatoeh peng
habisannja ketangan Belanda. Ar-

mada

Belanda.

menjerang

itoe pada tahoen

kota

1606 dan tahoen

1615, akan tetapi baroe pada per
moelaan tahoen 1641 bandar itoe
djatoeh ketangan Belanda.
«. Pada masa negeri Belanda dikoe

..asai oleh Napoleon, terdjadi per
-1 Gjoangan antara orang Belanda
an orang Inggeris di Timoer,
“Gouverneur- Generaal Daendels.
'memperkoeat

at

menahan

tanah

Djawa

oen-

serangan Inggeris.

waktoe

berselang

cavernotes:

(polis-polis) boeat

soe

luchtalarm,

“ Akan tetapi Djepang tidak
me
loepakan maksoed itoe. Salah sa
toe pangkal perselisihan dan achir
nja pangkal perang jang paling be
sar antara Djepang
dan Inggeris
ialah Singapoera dan Selat
Mela
ka,
Alangkah baiknja, diikalau Ing

tengahari

kelambatan

moendoer oentoek madjoe
pesat
kemoediannja,
Bagi Inggeris
bia

sa poela memoelai perang dengan
bad start” (permoelaan. jang dje-

lek), tetapi biasa poela menang pa
da achirnja, sehingga pepatah Ing
geris mengatakan bahwa Inggeris
kalah dalam sekalian
pertempoeran, ketjoeali jang penghabisan.
Inggeris
sekarang - berdjoeang
bersama sama dengan Amerika dan

keradjaan Nederland serta Tiong
kok, Djepang berdiri sendiri. Alat
Achir perdjoeangan
tar Selat Melaka
kin disangsikan,

Ia-

baroe seki-

ini tidak moeng-

“Tidak bisa disangkal, bahwa Dje |
pang telah sanggoep mendoberak
garis pertahanan pertama,
akan
tetapi garis jang kedoea atau per

tengahan, jaitoe garis jg. melaloei
Soematera, Borneo, Selebes,
Am
bon

masih

haroes

dihadapinja

klaar,

Maski

semata

mata

terdjadi

lantaran iapoenja pekerdjaan sa
ban saban terganggoe oleh ijapoe
nja
kewadjiban
beladjar
dja-

Djepang

tidak sebanjak

baroe

(Si

ngapoera
dan Bangka-Belitoeng
mempoenjai kedoedoekan sendiri),
Pertahanan jang ketika jaitoe per

'politie

boeat

bantoe

“

idja

ga
ketenteraman
dan
kepen tingan oemoem, toch zonder ia la
koekan soeatoe kesalahan lain se
karang ia soedah

dapat soerat men

tega dari itoe firma, jang roepanja
beranggapan terbelakangnja peker
djaan toean
'Tjoa itoe tidak bisa
dima'afkan biarpoen terdjadi lan
taran itoe toean moesti memenoeh
kan
kewadjibannja bantoe
nembelakan
inj
djadjahan Belanda.
Boeat toean Tjoa sendiri ini oerse

san sama sekali tidak hebat, sebab
pertama ia masih beloem mempoe
njaj anak isteri dan kedoea keba.
njakan pada boentoet ini boelan ia

didalam

Sekali-kali kita tidak boleh
mas

dan

lantas

bingoeng.

tje

Masja

rakat haroes dipelihara sebaik ba
iknja, sehingga tiap orang
(kita
teroetama
mengingat pendoedoek
pereman disini)
berkewadjiban
pertjaja kepada pimpinan dan me
noeroet segala perintah atau
petoendjoek,
Masjarakat haroes diselamatkan

dan haroes dioesahakan, soepaja
keroesakan karena
perang djadi
sesedikit-sedikitnja,
Membetoelkan salah tjetak,
Dalam karangan ke 3 tertjetak
beberapa kali Nirlangga,
Betoel
nja Airlangga,

telah

sistent

di

dapat

berkata:

djawaban:

Wedono

moesti

peni poenja

As-

memerintahkan

-ditoeroenkan,

sebab

Kom-

dan

moesti

oeroesan

toeroet sadja, Seteroesnja djoeroe
toelis ini memerintahkan soepaja
pengoeroesnja

kekantor

datang

Ass.

oendangan

mitro?"
mendjawab:
ring

dan

menghadap

Wedono.

vergade

toean

So

tidak

kenal

toecan

ngan

vergadering,.

roepanja

Ass.

tidak poeas

terangan
itoe
,Kami
dapat

Wedono

dengan

orang”. Kita sangat menjesal ter
hadap sikap jang demikian, kenapakah moesti ditengah djalan hal

an:

hati kita timboel

,,Apakah

ta'

ada

Beloem

pertanjasikap

hormat

menghormati

perloe ada,

jang seperti

ini,

“—

LOE MERAH, LOE KOMOENIS:

Seorang

Serpong
laloe,

pada

sedikit

membajar

oleh

mandoer

dah

dibentak-bentak

ngelcearkan

hari jang

bertanggoeh

oeang

nja,

Orang

kampoeng

beberapa

karena

oentoek

1

pendoedoek

padjak-

kampoeng

golok

ini.dengan

ditemani

ngan sikap jang tidak mengenakkan.
Tetapi anehnja setelah Ass. We
dana

memberi

tahoekan

halini

kepada Wedana
terhadap ketoea
Parpindo ini, Ass. Wedana soedah
meladeninja

dengan

ramah

tamah

tahoe, bahwa dia soedah bersalah,

lagi,
kan.

boekan

king jang diharap-harapkan

merk

roenkan,

jang

moesti

tetapi nama

ditoe-

ada jang dirobah,

pengoeroes

kan

hal

kepada

Besar,

Mr.

dan oleh

ini telah

Ketoea

Muhd,

disampai-

Pengoeroes

Yamin

anggota

Volksraad. Terhadap fihak Pemerintah kita harap soepaja kedjadian

ini

diperhatikan,

KATA ORANG... anasnananan rHari Senen
tgl. 29 December

djangan

dinding

apa

jang laloe (Aidiladha)
sewaktoe
sdr,-sdr, Sj. Ariftin Maslamulgaig

Beri tahoekanlah peringa
tan ini kepada
segala te"man dan kenalan toean, Ke
pada pegawai kantor toean.

dan M. Aboekasim sebagai ketoea
dan
penoelis
Parpindo tjabang

pada

Dengan demikian, maka beri

ITOE

boe2 orang akan bisa mem
perhatikan penoetoeran ini.
Ini berarti ikoet membantoe
keselamatan

sama2'

akan mendapat lagi
pekerdjaan
jang paling sedikit sama baiknja.
Tapi dj sini soedah tentoe segera
moentjoel satoe pertanjaan
prin-

cipieel, jalah:
,,Apa pemerintah
atau bestuur bisa berboeat, boeat
lindoengkan kaoem pegawai, jang
djalankan dienst pada A.P.R. atau
L.B.D,

atau

soeatoe

lain, terhadap

hulp-dienst

tindakan

tindakan

menggentjet dari kaoem madjikan
jang

mempoenjai

perasaan

sosial

sangat tipis?

berwadjib

jang

pertjaja,

Kita

bisa berikan satoe pemetjahan jang
praktisch dan
wmemoeaskan
da
lam tempo jang pendek bagi ini
soal, jang
sangat
pegawaj . pegawai

penting
bagi
jang
moesti

kacem 'boeroeh, teroetama
tanggoeng penghidoepannja

bagi
keloe

Baik kita toenggoe dan lihat tiakan

diam,

dan

akan

kade

di

Pasar

tidak
Lagi,

itoe?

MAOE

”

22

KA-

Ikan

telah

ter

DITEROESKAN,

APA

Beberapa

tina

anggota

Parpindo

jang masoek tjabang Bekasi, telah didatangi oleh politiesdan sesoedah menanjakan siapa pengoeroesnja dan apa toedjoeannja, politie djoega bertanja: ,,Apa maoe
diteroeskan”,
anggota-anggota

jang

kedjadian

kartoe-kartoe

anggota

disimpan

Tjamat,

achirnja

melajang kekantor
dan

baroe

tangan

Ass. Wedana

kemoedian

anggota

Terdakwa

dan

sampai

moengkir

keras

satoe

atoeran

djadi pentjoerian pada 22 karoeng
copra harga f 49.— lebih. Itoe pen
tjoerian soedah bisa dipergokkan
oleh pakmeester Batavia Veem, di
waktoe itoe copra maoe dibawa de
ngan grobak keloear dari pelaboe-#' barang. Di dekat sitoe ada
ter
han. Atas keterangannja toekang
letak 22 karoceng copra, roepanja
itoe toekang gerobak soedah salah
gerobak ternjata jang soeroeh ba
wa ada seorang nama Kemaszen,
angkat
dan
angkoet
itoe copra
maka ja lantas ditangkap.
'boekannja.
itoe lada hitam
dan
Pada hari Sabtoe jl. landraad
tjongke,
di sini dengan terpimpin oleh Mr.
Terdakwa
poenja keterangan
Notosoebagio
soedah periksa itoe
ada poetar balik sama doedoeknja
perkara, di mana Kemaszen di. (Pp erkara, hingga beberapa kali ha
'kim kasi peringatan lebih baik
hadapkan sebagai terdakwa.
Terdakwa
dalam
soerat
toemengakoe
sadja
teroes terang
doehan soedah soeroeh mentjoeri
japoenja kesalahan, tapi terdakwa
pada doca orang nama Doerachmasih tetapkan japoenja ke'leraman dan Ni'in doea toekang gero
ngan tidak merasa bersalah dalam
bak, dan itoe copra ada
kepoeini perkara.
njaannja seorang nama
Zoelkifli
Pemeriksaan akan
diteroeskan

terdakwa

soedah
rian.

setidak

imelakoekan

- tidaknja

itoe

nanti 31 Januari

1942.

(KP),

pentjoe-

akan

gognakan

jg. berikan

pada
madji

kan madjikan jang tidak maoe di
roegikan sedikit sadja oleh karena
kaocem

boeroehnja

moesti

bantoe

salah satoe hulpdienst

sangat

penting

di

ini

waktoe

mem

jang
pe

rang, (Sin Po).

HARGA

KEDOK

Berhoeboeng

harga

barang2

NAIK.

dengan

bahan,

kenaikan

jang

per

loe boeat
pembikinan kedok-gas
oentoek pendoedoek, maka ternja
ta sangat perloe harganja dinaikkan boeat seloeroeh Indonesia da
ri

f

4.50

mendjadi

f

5,—,

ada

melakoekan itoe kedjahatan,
le
bih djaoeh terdakwa menerangkan
betoel itoe waktoe
Zoelkifli ada
soeroeh terdakwa djoeal 5 karoeng
lada hitam dan 25 karoeng gagang
tjengke, karena pembeli beloem da
pat itoe barang oleh terdakwa di
kirim doeloe
dalam
satoe toko,
belakangan
terdakwa
dapatkan
pembeli dan soedah soeroeh doea
toekang gerobak boeat angkat itoe,

organi

tjoekoep — perlindoengan
kaoem pegawai
terhadap

ke-

kembali,

ini perkara sebagaj aanleiding boe
at mendesak pada bestuur soepaja
diadakan

di-

tanjakan tentoe sadja mendjawab,
maoe diteroeskan.
Pernah poela

ambil, Sa

organisatie

satie boeroeh Tionghoa tidak
tinggal

gir

atau

arga keloearga jang besar.

itoe.

PENTJOERIAN

ROENG COPRA.
Terdakwa
Kames.
zen
di
depan
ha
kim,
Pada.tanggal 31 Oct. '41 diping

kita.

lemboet
sekali,
bentak-bentak,

sikap
jang tidak mengenakBilakah tertjipta samenwer-

Oleh

ber-

sandar

dan lemah
lagi main

',Koeni-

ngan”
jang tertoelis pada-merk
itoe moesti dihapoes. Sampai berita ini ditoelis, merk terseboet be-

loem

oleh

ketoea Parpindo Tangerang soedah dibentak-bentak dan mengata
kan: Loe merah ,loe komoenis de-

tadi, jg. landengan

me-

terhoenoes.

(via de aarde

ke-

soe-

dengan

ditanah

datang

jang

lebih bagoes dari itoe lagi?” Sikap

letoesan

akan

ke-

dan mengatakan:
rapport dari se-

oleh

pengoeroesnja

Soe-

mitro dan kita mengetahoei lara-

kantor Ass. Wedono, kembali djoe
roetoelis ini datang dan memberi

sempat

e-

Saudara-saudara itoe
Tidak ada vergade-

oleh karena kegontjajg. horizontaal (datar)

Sekali-kali

“

se-

dari Wijkmees

lantjangnja

ring atas

,,Benarkah

ban,
ngan

mentara

doea pihak, kitapoen tidak mera
ba raba didalam kegelapan
dan
tidak
bimbang2,
sehingga
kita
sanggoep menahan segala kesoeka
ran dengan hati jang tabah
dan
semangat jang koeat dan memandang hari kemoedian dengan keja
kinan jang tegoeh,

kan,

lan-

dan

laloe

»Toeroenkan ini merk”
Waktoe jang mendjaga roemah
bertanja kenapa moesti ditoeroen-

meng

itoe

oedara

dakan apa bestuur

ct

dan Australia,
antara lain2 mengadakan
dja - tahanan di Djawa
“Tan sepandjang Djawa jang terke -kian hari kian diperkoeat,
Balanal itoe dan mendirikan pangkasan2 serangan jang hebat akan ter
lan armada di Selat Soenda,
dite
djadi dari pangkalan ini,
loek Merah, dan di Selat Madoera,
Dengan mengetahoei apa jang
di Soerabaja, Akan tetapi sebediperdjoeangkan, bagaimana
perloem Inggeris menjerang sesoengdjalanan sedjarah sehingga
kita
goehnja, ia dipanggil ge bail oleh
menghadapi perang ini dan bagai
Napoleon,
mana perbandingan kekoeatan ke

di

dengan

kebadan, oleh karena badan
itoe
disandarkan
kepada
dinding parit perlindoengan.
Djadi
djaoeh2lah
dari
dinding parit itoe. Djangan
lah bersandar. Kalau bersan
dar, bisa besar sekali bahajanja, karena bisa mendapat
loeka didalam badan.
Lebih2 paroe2lah jang
tidak
koeat menahan dorongan ke
gontjangan itoe.

itoe perkerdja

toean Tjoa sama sekali tidak mera
sa permainkan
iapoenja kewadji
ban sebagai penggawai dan itoe

doeloe, ketika negeri itoe menjerang Sjanghai. Tidak boleh tidak
salah satoe maksoed Djepang me
merangi Tiongkok ialah membawa
tentera, armada dan angkatan oedaranja kebatas Semenandjoeng.
Akan tetapi riwajat
memboektikan, bahwa bangsa Inggeris bertabiat tenang dan sabar dan tahoe

dan bahannja
wannja,

maka

an tambahan
pada
hari. Rebo
tanggal
31
December
kira-kira

Thai berhasil.

letoesan

jang

djoeroetoelis

Kota:

mengadakan

lebih-lebih dizaman

ngan dan dengan tidak ba of boe
| terhadap jang mendjaga roemah,

penoeh kekoeatan mendorong

pekerdjaan biasa, jalah menggoe
roes segala oeroesan penggantian
keroegian jang didek oleh assuran
tie dari itoe kantoor, Lantaran sa .
ban saban moesti pergi train boeat
djadi politie dan pada hari Sabtoe
tanggal 27 December poen tergang
goe Heberapa poeloe menit oleh

se-

dan Laoet Merah serta Soematera,

memerangi

djoet

Tjoa dikantor disoeroeh kerdjakan

soepaja kedoedoekan
Singapoera
dapat dirobohkannja.
Inggeris mentjegah oesaha Dje
pang memperoleh hak dari Muang

geris lantas

dari

voorgeplant)

Tjoa telah
dimasoekkan
dalam
corps Algemeene Politie ReserveBermoela ia disoeroeh train 1 kali
seminggoe, tapi sedari
Indonesia
berada
dalam
keadaan
perang
'teraining itoe ditjepatkan dan di
Pada
“kasi 3 kali satoe minggoe.
harian ' Kerstdag
kedoea toean
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kekoeatan

getar

djoet

toean

-lan dari Djepang.dan Tiongkok.ke.|. Geo Wehry, disampingnja.iapoenja.
dia,

sdr.

ter di Koeningan telah datang kekantor
Parpindo ressort
Koeni-

tanah,
Pengalaman dimana2 mem
beri peladjaran kepada kita, bahwa
demikian
itoe
mendjatoehkan banjak koer

pekerdjaannja.

Beberapa

letaknja.
Djepang telah lama menoedjoe
kan pandangannja ke Singapoera
dan Selat Melaka, Ia bermaksoed
menggali teroes ditanah
genting
Kra, soepaja dengan demikian dja

mengoentoengkan

orang

toean ada bom me

letoes, maka

dan penambahan gadji poen-soedah
didapatkan oleh ini pemoeda jang
tidak banjak omong dari mana ter
njata ia lakoekan pekerdjaannja
dengan beres.

teroesan Suez menambah kebaikan:

lebih pendek,

ber-

Wedono

ini Parpindo

dalam

pembantoe

hari

tent

jang seroepa itoe ditanjakan, dan

n,

(Tangerang).

Beberapa

Kalau didekat tempat bersemboenji

Tempo 3 boelan itoe telah liwat,

bali. Achirnja djadi bandar
dan:
pangkalan marine jang terpenting
di Laoetan Tedoeh, apalagi karena

paja armadanja moedah sampai ke
Selat Melaka,
mendekati
India

Benda
menoelis

boeat

kem

taranja Toen Seri Lanang,
kemoedian

BURGERDIENSTPIECE.
Sikap
sangat
onsympathiek
dari
Btlom&
Vande.r
Aa,
Toean
Tjoa T.H.
pada boelan
Juni jl. telah masoek bekerdja pa
da Blom & Van der Aa, dengan
proeftijd 3 boelan dan dengan
di
djandjikan, ia akan dapat penam
bahan gadji, kalau ternjata tjakap

rahkan djadjahannja di India
Se
menandjoeng kepada Inggeris ser
ta mentjaboet haknja atas Singapoera.
Setelah Raffles mendoedoeki Si-

sebelah Barat

-

Djoi

Neng

Djanganlah bersandar di
dinding, kalau toean berada
Widalam parit perlindoengan.

KORBAN

menje-

ngapoera, poelau itoe madjoe

Goedang

Rashid

sandar.

Nias,

hor dan beberapa pembesarnja, an
jang

k2 Irak setelah pemkerontakan

'Djangan

Natal, dan djadjahannja jang
Ia
in2 di Soematera
kepada Nederland

bin Sa-

DJOEROETOELIS
MENGAKOE
KESALAHANNJA.,

Pada tahoen 1824 Inggeris dan
Nederland mengadakan perdjandji
an baroe.
Ingger's
menjerahkan
Bangkahoeloe,

“

Ali dipadamkan

Raffles mentjoba menanam koe
asa Inggeris di Atjeh, akan tetapi
perboeatannja itoe disalahkan oleh
pemerintah di Londen, Tetapi Raff
les tidak soeka melepaskan angan
angannja
mendirikan
pangkalan
Inggeris di Selat Melaka dan
ia
mendoedoeki
Singapoera,
Sekali
ini ia ditoendjang oleh pemerintah
Inggeris, meskipoen pemerintah Be
landa memadjoekan protest.

Belitoeng,

ressort

Onih
dan sdr. Sati.
“Adres:
sdr,
Sakim Lengkong

Regent Irak jang kembali lagi bersama staff-nja

pembantoe2nja

Selat Melaka, akan tetapi tidak ber

hingga

“hara,

Abdoel Klah,
dengan

ri Belanda memperoleh djadjahan

hasil.

melaloei

Pembantoe

Setelah Napoleon djatoeh, nege

jakni

jang

Bendahari sdr,

di

nja kembali. Raffles jang tadjam
pandangannja itoe beroesaha, soe
paja Inggeris memperoleh
pangkalan koegasa di Selat Soenda dan

mendjadi

mad,

Ge-

neraal Inggeris berkedoedoekan
Calcutta).

ini

bagai berikoet:
Ketoea sdr, Sakim,
Penoelis sdr,
Inap

goeh2. “Tanah Djawa achirnja di
doedoeki oleh Inggeris dan Raffles diangkat djadi Luitenant-Gouverneur-Generaal

selama

dari tjabang Djakarta,
sekarang
soedah mendjadi tjabang dan soesoenan pengoeroesnja
adalah se-

soeng-

dilawan

loe tinggi, sehingga makin terasa
olehnja perloenja berdagang
dengan langsoeng dengan ,,Hindia”.
Pada achirnja
orang Portoegis
mendapat djalan laoet ke Hindia,
djalan

jang

Inggeris dapat

itoe tidak dapat

Bondowoso poelang -bertamoe dari
rgemah
teman-teman,
ditengah

Parpindo.

Bom-bom

jang

kelihatan digambar

ini akan diisikan kedalam

pesawat terbang R.A.F. oentoek didjatoehkan
Indoestrii dan pertahanan,
&

nanti didaerah

?

LEMBARAN. KEDOKA

—.

PAGINA

UH

Seroean Pekope.

| Pentjatetan adanja

oentcek

pendoedoek

cara

Djakarta perloe sekali

membereskan pekerdjaan peperangan.

ENTOEK
menjempoernakan ' ditjari akal oleh Pekope oentoek
Djakarta
beberapa ichtiar jang per- : mentjatat pendoedoek
setjepat moengkin.
loe diadakan dalam "masa peperaPada hari Minggoe jang laloe
ngan ini soenggoeh-soenggoeh per
4—1'42,
telah
diadakan
proefloe diadakan pentjatatan pendoeregistratie
dalam
soeatoe
blok
(bevolking-regis
'doek Djakarta
di sector III, Dengan bekerdja de
tratie). Mitsalnja, sebeloem ada se
.ngan 6 kali 2 orang
pekerdjaan
rangan moesoeh barangkali
perini
dapat
dikerdjakan
dalam V5
loe soeatoe kampoeng atau lebih di
djam, Di tjatet
dari blok
itoe
pindah ke lain tempat kalau diang
133 keloearga dengan
1768 djiwa.
gap kampoeng
terseboet terlaloe
Atas pendapatan ini oleh terdjadi
bahaja. Oentoek mengerdjakan pe
pada hari Senen jang laloe, 6-1-'42
mindahan ini akan dapat lebih sem
di
Gemeentesecretarie jang djoega
poerna
djikalau
dari kampoeng
dikoendjoengi
oleh toean Resident
itoe diketahoei berapa orang lela-

"

s kerdjanja,

dan

beberapa

dimana
adanja

Betawi,

be-

djoem

Adanja
perloenja

jang

terlaloe

toea.

registratie itoe sangat
djikalau
dalam masa

kekoerangan haroes diadakan pem
bagian

makanan,

maoepoen

jang

soedah baikpoen jang beloem di
, masak, Sekarang djoemlah pendoe
doek dari masing-masing
tempat
itoe hanja dikira-kira sadja. Djikalau dari soeatoe tempat dikirarja hanja
ada 250
djiwa jang
tinggal pada soeatoe bagian dari
kampoeng sedangkan
sebetoelnja
ditempat itoe ada 800 orang (hal
ini

telah

terdjadi)

tentoe

hal

Polak. Dari Pekope
jang
hadlir
toean Ijos Wirjaatmadja dan penoelis seroean ini.
Pada itoe waktoe oleh Pekope
pentingnja
sangat
diadjoekan
pentjatetan pendoedoek Djakarta
dan Pekope akan maoe mengerdja
kan ini dengan bantoean
L.B.D.
registratie di akoei
Keperloean
oleh Pembesar-pembesar dan Pe-

ini

kope

bekerdja

dapat

akan

reskan

tentang penetapan

djang.50

K.M.

dengan

ditaksir-

1 M.
lobang
tjoekoep
boeat 5
orang, Kalau soeatoe bagian kampoeng ditaksirnja hanja mempoenjai pendoedoek 250 djiwa boeat
tempat itoe paling banjak diadakan 50 M. lobang perlindoengan.
Djikalau tempat
terseboet sebetoelnja mempoenjai 800 orang ar
tinja lobang perlindoengan 50 M.
itoe sangat koerangnja.
Demikianpoen

seteroesnja.

moesoeh

registratie

boeat

ini itoe.

Boeat

pendoe-

Kita

pekerdjaannja

3

dalam

Xx

atau dalam 3 hari ber
1V, djam
sore moelai dari
toeroet saban
poekoel 4 sore.
itoe pentjatatan
Dalam 3 sore
akan haroes beres, barangkali se-

doek itoe diperloekan, Kita maoe
taoe berapa warong, berapa toko |
. ada dikampong-kampong jang ba
rangkali dapat dimintakan bantoe
annja

akan

blok

Mereka ini akan dapat membe-

hampir
semoea
pekerdjaan jang
perloe diadakan -oentoek menambah keamanan
pendoedoek kotta
ini dalam
penjerangan-penjerangan

Pesawat-air

demikian.

bekerdja

Kita akan

&

lobang perlindoengan.
diadakan lobang perlinoleh Gemeente
sepan-

dengan

Pemerintah seperbantoean dari
loenja.
Oentoek melakoekan pekerdjaan
ini maka kita dari Pakope meadjoekan seroean ini:
masing-masing
Boeat
bekerdja 4 orang.

perloenja
Sekarang
doengan

Mus-

Maijor

dan

sangat akan
mendjadikan terkatjaunja pembagian makanan djikalau ada diperloekan pembagian
itoe.
Demikianpoen

Assis-

Muller,

Status

L. B. D.,

dari

sert

lah
orang
perempoean,
berapa
“adanja djoemlah anak-anak dan
orang-orang

dan toean-tocan

tent-Resident

maoe

taoe berapa roemah jang sekarang
kosong
sehingga
djikalau
ada
paksaan keadaan kita dapat memakai roemah itoe boeat mendiam
kan pendoedoek
jang haroes di
pindah.
(evacuatie).. Ini semoea
moedah
terdapat
djikalau telah
diadakan
registratie pendoedoek.
Djoega boeat
pembagian tanda
pengenalan
(identitsits-bewijs).

mereka

boeat

beloemnja

jang

tje

pat bekerdja,
Jang akan ditjatat:Nomor toepenama,
(volgnummer),.
roet
lelaki peremalamat,
kerdjaan,
poean, oemoer,

bangsa, agama dan

apa belinja beras
harian, minggoean

dengan sedia
atau boelanan.

orang haroes
Semoca
'toea dan moeda d.l.s.

-ditjatat,

Maka pendoedoek dari blok-blok
(menoeroet pembagian L. B. D.)
haraplah membantoe kita, oentoek
keperloean kamoe sendiri. Peker
saban
hanja 3 sore dan
djaan
banjak 2
paling
sorenja hanja
djam.

Sesoedah

itoe tak oesah be-

Voeat kita djikalau
kerdja lagi
tak disoekai. Bilamana pekerdjaan
da
ini akan dikerdjakan beloem
karena kita
tentoekan
pat kita
menoenggoe formulieren jang haroes diisi dan jang soedah didjan

djikan oleh tocan Resident.

Semoea jang maoe ikoet beker
taoe
memberikan
diminta
dja
riaat
Secreta
kepada
namanja

Pekope, Kramat 45, Telf. WI. 2784.

Sesoedah mendapat desakan
Pekope toean Burgemeester

dari
Dja-

seorang wakil dari
atau kepada
bersedia ditiap-tiap
akan
jang
kita
wijkpost L.B.D. diseloeroeh Dja-

karta

hati

karta

dengan

kemoerahan

menentoekan bahwa tanda pengenalan itoe boeat
segala pendoedoek
Djakarta
akan dibikinnja
oleh Gemeente dari plaatijzer (lebih koeat dari blik). Tetapi bagaimana kita dapat membaginja
£

Marilah

siapa

orang-orang

“gal di Djakarta.

jang

ting

Oleh karena

itoe

To

-

Komite penolong korban perang
Ketoea Oemoem
MOEARDI

bagai

TANGERANG.
Corr. ,,S.J.” mengabarkan:
EVACUATIE PENDOEDOEK,
Baroe-baroe ini dengan bertempat dikewedanaan telah diadakan
koempoelan
pendoedoek oentoek
meremboeg penjingkiran pendoe'doek,
bila kemoedian oleh jang
wadjib dianggap perloe, Adapoen
atoeran-atoeran

jang

ber-

kenaan dengan penjingkiran pendoedoek Tangerang oleh jang wadjib telah agak lama dilakoekan.
Tetapi
kemoedian tempat
jang
semoela
ditoendjoekan
sebagai

tempat

beramai-ramai

poelis ta' menerangkan nama-nama tempat jang haroes dipilih se-

Djawa i Barat.7

tentang

kita

mengerdjakan volkstelling rakjat
Djakarta dengan
tjepat, ringkas
dan moerah,
goena dan oentoek
keperloean rakjat kita sendiri.

tanda-tanda ini djikalau kita tida
taoe

Raya.

penjingkiran

sekarang

oleh pihak
militair dianggapnja.
koerang
aman, bahkan
pendoedoek di itoe tempat haroes poela
menjingkir.
Oleh toean Wedana
diterangkan bahwa kini ada doea
matjam
penjingkiran,
Kesatoe,

orang boleh moelai-sekarang menjingkir atau jang dinamakan vrij

willig evacuatie. Kedoea, menjingkir atas perintah atau gedwongen
Beberapa tempat jang
- evacuatie,
boleh dipilih oentoek menjingkir

dan tempat jang terlarang satee-

satoenja diterangkan dengan djesengadja pe“las Disini dengan

tempat

penjingkiran,

poen

tempat-tempat jang terlarang. Be
berapa pertanjaan telah didjawab
uleh toean Wedana dan kemoedian
koempoelan pendoedoek terseboet

laloe boebaran.

Pada oemoemnja

orang sama merasa terkedjoet setelah mendengar | bahwa tempat
penjingkiran
jang semoela ' itoe
diganti.
'Ta' sedikit djoega jang
$oedah

sama

pindah,

sehingga

kini terpaksa pindah lagi ketompat penjingkiran
jang baroe ditoendjoekkan itoe. Pada hari itoe
djoega sehingga
sekarang orang:

masih hiboek

pikoek 1demindah-

kan
barangnja, ada poela jang
| sama pindah kelain tempat djaoeh
dari

tabah

Tangerang,

Bagi

hati dan orang

orang

jang

jang sama

terpaksa ta' dapat menjingkir ber
hoeboeng ta' beroeang sama masih
tinggal
di
Tangerang.
Mereka
akan menoenggoe adanja perintah
menjingkir dari jang wadjib.

| OPVOEDINGGESTICHT DAN
JHUGDGEVANGENIS DIPINDAH.
'Disebabkan keadaan, maka Op-

voedinggesticht laloe dipindah ke
Tjikoleang, sedang Jeugdgevangeke Tjilatjap. Sebanis dipindah
gian besar personeel dari kedoea
badari itoe sama dipindah ketemDepat-tempat terseboet diatas.

ngan hilangnja Opvoeding dan Ge
sticht ini tambah soenjilah Tangerang kelihatannja. Perloe pen. terangkan disini bahwa dari pihaknja S.S, jang sebeloemnja soedah
diadakan
penghematan
conducteur, sekarang
disoesoel lagi dengan pemindahan beberapa orang
STBA dan personeel lainnja, djoe
ga ke Tjilatjap, sehingga koerang
lah pegawai-pegawai jang ada di

dahoeloe,

bahwa

pekabaran
moelai

Dengan niatan terseboet diatas,
maka maoelah kita menaro doega-
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an jang sebesar-besarnja,

bahwa

sekarang

dalam

kaoem

tani akan
goenakan

dimoelai dengan mengtenaga sampi
oentoek

boeat

DJAWA.
orang
soedah

pekerdjaan

tahoe,

meloekoe

di ta-

nih-tanah sawah oleh kaoem tani
bangsa anak negeri di sini boleh
dibilang
selaloe dipakai tenaga
binatang
kerbau, Tetapi dalam
tempo belakangan ini kita ada sak
sikan
satoe matjam
perobahan

| dalam

DIBOEKA LAGI BAGI
PASSAGIERS.

jang
tanggal

itoe oesaha

mengerdjakan

sawah

di

. daerah

ngan

'Timoer,

bilangan

Pria-

teroetama

dalam bawahan

sekali

district Bandjar

dan Pengandaran, masing-masing
17 Dec. '41 kereta api Tangerang
letaknja dalam
bilangan regent— Betawi ta' lagi oentoek passagiers, maka soedah berdjalan seschap Tjiamis.
Binatang kerbau jang biasa dikian “hari lijn terseboet telah di- 1
kerdjakan boeat meloekoe ditanah
boeka
lagi oentoek
passagiers.

Sehari diadakan doea trein goena ' tanah sawah, seperti soedah menPertama pada djam' |djadi kebiasaan, adalah selaloe di
passagiers.

9.16 dan kedoea djam 5.14 berang | waktoe pagi dari moelai djam 6
djam 11
djam 10 atau
sampai
kat dari Tangerang. Adapoen tentang pengiriman barang tetap se- .siang paling laat. Jang mendjadi
kerbau
perti sediakala, ertinja boleh tiap- “sebab binatang-binatang
tidak dikerdjakan
sampai
tiap kereta api djalan mengirim- 'itoe
kan. Hanja pada achiran waktoe
djaoeh lebih siang, jalah karena
ini, pegawai S.S. soenggoeh keli- memang itoe binatang tidak tahan
hawa oedara jang
hatan repotnja disebabkan dari ba | atas tekanan
panas, Dengan begitoe, maka tenjaknja orang jang sama mengi-|
naga kerbau boeat pekerdjaan di
rimkan barang-barangnja kelain
tanah-tanah sawah bisa dikatakan
Ta' megherankan bahwa
tempat.
tidak
terlaloe
mengoentoengkan
kini di Tangerang banjak roemah
boeat kaoem tani,
karena lebih
jang kosong tiada bermeubel lagi.
landjoet pekerdjaan di sawah-sawah tadi mesti dikerdjakan oleh
COMITE PENOLONG KOERBAN
PERANG.

tanggal 5
hari Senen
Ketika
Jan, '42, dengan bertempat dikewedanaan Tangerang telah diadakan koempoelan jang terdiri dari
beberapa perkoempoelan jang ada
di Tangerang dan beberapa orang

jang ternama,

Koempoelan terse-

boet dipimpin oleh toean Wedana
sendiri. Maksoednja, ialah oentoek
membentoek seboeah badan Penolong Koerban. Perang sebagai didi Banlain, cempama
tempat
doeng dan Betawi. Toedjoean mem

bentoek badan ini,

oleh hadlirin

sangat dimoefakati, menilik akan
penting dan perloenja. Maka me-

noeroet pilihan,

Badan terseboet

terdiri dari Toean Wedana sebagai Voorz. T, R. Moch, Noer Vice
Voorz: T, R. Soefwat Djajadining

Secretari I: T,
rat Ass.-Wedana
Soewarma Ccr. II, sedang toean-

toean Dr. Hanafiah dan T, Haroen
arasid masing-masing ditetapkan
mendjadi penningmeester I dan II.

Comm, terdiri dari beberapa wakil

goeroe-goedan
perkoempoelan
roe, Menoeroet rantjangan Comite jang baroe dibentoek itoe, pertama-tama langkah jang akan diadakan itoe ialah akan menolong
jang kini soenggoeh
pendoedoek

sama memboetoehkan perlindoengan, disebabkan adanja pembong
karan kampoeng terseboet doeloe-

modal selainnja Coan. Sebagai
wang jang
akan meminta
mite

doeloe dikoempoelkan goena actie
Van

Galen

jang telah distort ke-

jang banjaknja kira
pada R.R.
djoega akan
3000.—,
f
dari
lebih

mengoempoelkan matjam-matjam
barang goena keperloean korbankorban tadi, Menilik soesoenan Cobaroe dibentoek itoe
mite jang
akan mengetjewata'
soenggoeh
kan, bantoeannja sebeloemnja telebih-lebih
diharap,
lah sangat:

oleh ra'jat moerba jang kini sama kesrakat itoe. Berhasillah kira
nja oentoek kepentingan kita bersama,

Marine,

kepoenjaan Koninklijke
kapalterbang
beraksi menjoekarkan moesoeh.

TJIAMIS.

:
Seperti

Tangerang.

Menjamboeng

matjam

satoe

X, salah

tenaga

manoesia,

Sekarang timboel
han,

jalah

satoe peroba-

roepanja

dalam

kala-

ngan paman tani di bilangan Pria
ngan Timoer maoe membikin permoelaan terhadap tenaga dari binatang

sampi

jang

oleh

bekerdja pada waktoe siang hari,
zonder ambil perdoeli atas tekenannja hawa
oedara jang bagaimanapoen panasnja, Hal itoe oleh
kaoem tani di sana mebanjak

mang bisa dibilang saban hari me-

binatangbagoesnja
njaksikan
binatang sampi menarik gerobakgerobak jang berat jang mempoenjai traject boekan pendek,
Dalam kalangan tani di daerah
jang

dalam

maksoedkan

kita

toe-

lisan kita ini, rasanja akan segera

dipakai tenaga sampi boeat segala
di tanah-tamatjam pekerdjaan
nah sawah sebagai gantinja kerpenggantian tersebau. Dengan

boet, maka orang menaroeh keper
tjajaan, bahwa boeah pekerdjaan

jang dikerdjakan oleh sampi akan

djaoeh

lebih

memberikan

hasil.

dari pada kalau pekerdjaan tadi
dikerdjakan oleh kerbau.
Menoeroet kabar dari fihak jang

berkepentingan,

maka

sekarang

oleh badan Regentschap di Tijia.mis telah disediakan satoe djoembesarnja sampai
lah oeang jang
f 5.000.— goena pembelian bina-tang-binatang sampi jang berasal
dari bilangan Wetan dan terbagi
seperti

berikoet:

pembelian

tanah
jang

f 1.000,—

akan

digoenakan

Pangandaran,

bilangan tadi dirasa
“ #ampi-sampi lelaki,

diperhatikan

ada-

nja.

N.B.

Diharap

dengan

sangat

s.sk.

lainnja mengoetip berita ini

Priangan Timoer
itoelah
dibikin satoe.
permoelaan.

bernama

loerah kepala desa dan pegawainja seloeroeh daerah onderdistrik
itoe.
Djam 10 siang pertemoean dimoe
laikan, jang dimaksoedkan
oen

tahoen,
hitam,

DJELATA DALAM WAK
TOE PERANG.
Minggoe pagi 4 Jan, ini di pendo

Karta,

oemoernja

|.k.

45

badannja tinggi, koelitnja
berkediaman di kampoeng

Tjigosroewik,
“desa
Margawati,
ond. distrik kota Garoet, disebab-

kan

ia

mempoenjai

nuwikte,

pada

hari

penjakit
Senen

zetang-

gal 22 Dec:, 4i-ia telah meniggalkan roemahnja dengan ta' ada seorang

poen

jang

mengatahoeinja.

itoe
Serta ketika.
kopjah beloedroe
dan kaoes soetera

ia -berpakaian
hitam, pijama
merah soedah

toea.

Pengichtiaran dari ahli-familienja sampai kini beloem ada hasilnja.
Maka

dari itoe,

kepada

roemahnja

moean,

SOLO.
MAKLOEMAT
B.P.P.K.I.
Ketoea dan Tech. Comm. (t.t.
Soenarto dan Samto) menoelis.
kita meAtas nama B.P.P.K.I.
ngoemoemkan, bahwa niat hendak
hoofdconferentie
mengadakan
kwartieren kepandoean2 jang mestinja terdjadi dalam boelan Januari
ini, berhoeboeng
dengan keadaan
genting di negeri kita, jang nger-

djakan didalam dienstplichtig, ma-

ka kita TOENDAKAN sampai sa'atnja ada berita lagi dari kita.

Wandopranoto

diantara

berhadlir

semoea

toek memberi penerangan tentang
perang sekarang ini, begitoe djoe
ga haroes bagaimana sikapnja Rak

jat

,teroetama

Ra'jat-djelata

dide

sa2).

Dalam hal itoe setelah
kan seperloe, mitsalnja:

diterang

1.

Soepaja masing2
sama tetap
tegak tidak takoet ragoe2.

2.

Pertjaja kepada
pemerintah
dengan melakoekan segala pe
noendjoekkannja.

3.

Tidak

mendjoeal

omong

tang perang, karena
tidak njata perang.

4,

Garoet-.

Djawa Tengah:

t. R.

assistent wadono di Ngoeter (So
lo sebelah Selatan) diadakan perte

siapa jg.

mendapatkan orang terseboet diaridla mengtas, diharap dengan,
chabarkan kepada:.
Bestuur P.SILI.
Garoet-p/a MK.
122
Saefoelloh, Papandajanstraat.

5.

Djangan

kewatir

sediaan

makanan,

ten-

memang

tentang

per

karena

pe

merintah telah mengatoer se
perloenja.
Beroesaha akan
tenteramnja
perasaan dan tenangnja fiki
ran, jang tjaranja terserah ke
pada masing2.

Hanja sadja, kalau bisa soepa
ja bersama2, mitsalnja
waktoe
djam 6.30 sore, mendiamkan diri
dan fikirannja, memohon kepada
Toehan jang Maha Esa akan ke
roenia selamat, karena inilah tiang
jang koeat bagi hidoepnja manoe

sia di doenia,

(,,M”).

PERTEMOEAN

3

,,SANTJA-RINI”,

Sabtoe pagi 3 Jan, ini perhimpoenan sosial S.R. mengadakan per
temoecan anggauta
diroemahnja
njonja R. A. Sastrosoetarto di Nir
bitan (Solo), jang dihadliri semoea

PENGOEROES KONPE
RENSI GASPI.
Peng. Kamp. Gaspi menoelis:
Dengan ini kita permakloemkan
bahwa Speedconferensi Gaspi ke
2 tetap diterimakan di Solo dan
akan dilangsoengkan nanti pada ha
ri Minggoe pagi tg. 11 Januari '42,
Hendaknjalah diperhatikan oleh se
loeroeh oetoesan2. Gaspi seloeroeh

Djam 10 pagi pertemocan diboe
ka, laloe nona R.R, Sarwasih ber
pidato tentang pendidikan,
jang
meskipoen berat, tetapi moelia, dan
hal itoe tidak boleh diremehkan sa .
dja, djangan diserahkan kepada

nja, bahwa:

bih doeloe beroesaha akan baiknja

SIARAN

1.

9.

Tempat conferentie di gedoeng
sebelah moeka Apotheck Pa,
sar Pon Solo.

Pengoeroes,konperensi

hanja

dapat menjediakan pondokan
bagai oetoesan2 sekedarnja sa

:

dja.
3.

Adapoen

ada tjoekoep

Pon.
harap

po

boeat

perempoean, karena dalam kedoea

ini

GAROET.
KELOEARGA
P.S.LI.
HILANG.
Pihak P.S.I.I. menoelis:
"Seorang dari
keloearga P.S.L.I.

boeat

diboetoehkan
jang
sampi-sampi
itoe adalah meloeloe sampi-sampi

Pasar
Hal

datang.
Djoe
konsoelasi ber
Pasar Boekoe

RA'JAT

pemesannja sampi boeat di daerah
district

oetoesan jang
ga kita adakan
tempat di kios

(Sin Po).

sampi jang dirasa per-

loe boeat di bawahan ditsrict Ban
djar dan restantnja, jaitoe jang
f 4.000.—

mengerdjakan
pekerdjaan di sawah-sawah sebagai gantinja kerbau
dan di beberapa
daerah di

mereka

betoel-betoel
soedah
disaksikan
sampai berapa besar kekoeatannja

barisan

ikoet

soedah

jang

yg

bekerdja

“

ki jang

4.

Oetoesan2 diharap pada hari
Sabtoe sore tg. 10 Jan. '42 te
lah datang di Solo, mengingat
pada hari Minggoenja
rapat
hari
akan dimoelaikan pagi2

Pada hari Sabtoe kita adakan
pendjempoetan di Station Ba
lapan- dan di Halte Bus
goena

memberj

penoendjoek

pada

anggautanja,

oran

lain

Djoega

dan

(baboe

watak atau tingkah
lam roemah tangga

oem

sebagainja).

diandjoerkan,

soepaja

le

lakoenja didateroetama ka-

iboe, karena anak hanja me-

niroe bagaimana

watak

atau ting-

kah lakoenja seisi roemah itoe,
Achirnja diandjoerkan oleh pengoeroes, soepaja semoeca:
kaoem
wanita, teroetama anggauta SR.
sama soeka
bekerdja bagi masja
rakat, bagi perdamaian dan keten

teraman.

Dalam

waktoe

perang

ini tidak seharoesnja mengoendoer
kan diri melainkan haroeg toeroet
bekerdja sekoecatnja menilik keada
an dan ketjakapannja, Djam 1 si.
ang pertemoean ditoetoep. (,,M”)

1

KM

Atap

N Me

ekoelan

endangan.

tk Sta

)

Sania Tan 3 Januari

melakoekan dienst

2

Singapoera

#

dan IA. “mengabarkan:

-

jl. orang desa Kemiri bernama San
| dikarja dan Sanwikarta, jang se- |
dang

Seberang

|Tanah

ronda

|

PENERANGAN
|
DOENGAN

DAN

'Peman

pada hari Selasa tang |

“

oemoem

diseloeroeh

Oleh:

san

INGAPOERA diketahoci oleh

PENDOEDOEK.

Dalam soerat kabar

'dangan

en

PERLIN-)

sebagai pangkalan angkatan oedara.

doenia

oedara

dan laoet djoega berpang-

kalan disini,

Pangkalan-pangka-

Pembantoe.

ri lapangan itoe, djika air dilingkoengan poelau itoe pasang. Dan
djika air soeroet, daerah itoe penoeh loempoer. Dalam tahoen 1927
dicoesahakan
oentoek mendirikan
pangkalan boeat pesawat oedaralaoet, dan pada tahoen 1928, boelan Februari, sepasoekan pesawat
oedara-laoet
berliaboeh di Singapoera dalam penerbangan 1icnoedjoe ke Australia, Mereka berdiam

lan oentoek pesawat terbang jang
Malaya
gal 30 December
1941, lembaran
di Semenandjoeng
ada
| soeh) di Kemiri selatan, poekoel 12 kedoea, ada dikabarkan beberapa
bisa menempatkan ketiga matjam
0 siang telah kedapatan
tertidoer,
kabaran dari Palembang, pertama
terseboet. Wapesawat-pesawat
“| waktoe toean wedono mengontrole tama dalam hal penerangan2 oen- 'poen begitoe tidak banjak dikelaupoen
ternjata
tidak tjoekoep
ke tempat tsb, Oentoek hadiah | toek pendoedoek dalam hal evacua | tahoci bahwa dalam waktoe jang
benar djika dibandingkan dengan
“achir pangkalan itoe soedah djoedari kelalaiannja itoe, mereka dibe
kekoeatan
jang waktoe
ini ada
tie bahaja oedara dan sebagainja
ga mendjadi pangkalan angkatan
ri persen poekoelan dan tendangan | bagi kepentingan diwaktoe jang
Inggeris mempoenjai
Japan,
pada
| cedara boeat
pasoekan-pasoekan
Oentoeng Kn tidakdi proces- maha genting ini.
djoega bagian-bagian dari sendjalaoet dan darat Inggeris di Timoer,
Ob obatan” belon. Tanndek piki
verhagk
disana kira-kira tiga boelan, dan
kota
itoe ditiap-tiap
Nampaknja, adalah initiatief da
ta ocdara
Satoe waktoe ada diramalkan
gian
besar dari pendoeketika balik dari Australia pesari pihak particulier, dengan dapat:
jang terpenting dipoesat
atau
orang bahwa Singapoera akan bisa
palagi kedok gas (gasmasKESALA- . perbantoean pihak BB., maka ha
MEMBETORLKAN
wat-pesawat itoe ditempatkan di
atas Semenandjoeng itoe.
lebih penting
sebagai
mendjadi
HAN.
dan jang paling djaoeh dari
Seletar, Inilah pasoekan pesawat
Beberapa boelan jang laloe se| ri Rebo tanggal 31 December 1941,
Tidak
tanggal
7.
“pangkalan angkatan oedara dari
ong ialah medja perlindan
oedara oentoek laoet jang pertapeperangan Padjam 3.30 sore telah diadakan ver:
petjah
beloemnja
angkatan laoet.
pangkalan
“akan tetapi tang
ma
kali ditenipatkan di Singapoememperkoeattelah
gadering, oentoek jang dicendang “pada
Inggeris
cific
Itoe adalah ramalan, ketika orang
seal
9 Tanuard,
arang ini Berangsoer, pendoe
ra, ,,Sguadron” (pasoekan) ini kebertempat di clubhuis BIC di Dja
kan angkatan oedaranja dengan
" berpendapatan bahwa sepasoekan.
3
3 1942.
f
Dgarti.
moedian ' diseboct ,,bapak” dari
pesawat
lan
Mesdjid
Lama,
kota Tana
berbagai-bagai matjam
pelempar
bom
(bomber)
akan
Ba
pada
dikabarkan
|
Mana jang bisa dibeli, teroes di
' Sebagai
pasoekan-pasoekan
angkatan oepemboeroe (fighbom,
pelempar
bang.
kapal pememboeat sepasoekan
|. beli, mana jang bisa dibikin teroes 'Djoem'at j:l. maka berhoeboeng de
dara oentoek dilaoet dari Royal
dalam
termasoek
jang
Vergadering dihadliri kabskink
dll.
ter)
rang besar - tidak berharga lagi,
Loerah desa
| ngan kematiaannja
“dibikin.
5s
Air Force
boecat Malaya karena
dan
Royal Air Force
wak.l perhimpoenan dan beberapa |
angkatan
sedang sesoeatoe pengalaman tenKemiri,
nanti
pada
hari
Kemis
tg.
Djoega soedah banjak jang moe
setelah itoe dikirim lain pasoekan
Air Force, jaitoe
Australian
toean toean jang dioendang
“atas
Royal
tang itoe beloem lama telah terBer9 Jan. 1942 akan diadakan pemi
lain pikir2 maoe beli kedok gas.
oentoek djadjahan itoe.
nama persoon.
angkatan oedara Australia,
setelah diketadjadi, Sekarang,
di
lihan Loerah baroe, bertempat
Tapi kedok gas soedah dioedak,
Dalam
tahoen 1939 pesawatdari
sebagian
dengan
Pihak B.B.
diwakili oleh toean
hoeboeng
'hoei bahwa angkatan oedara itoe
pesawat pelepas terpedo (torpedo
soesah dikedjar.
: Keloerahan lama, Boekan 16 akan
terbang jang terletak di
Achmad Matjan Assistent Dena
lapangan
lebih besar artinja sebagai pembomber) didatangkan di Singapoe
Precjes seperti boeroeng. Aoa. | tetapi hanja 9 Candidaat jg. akan
Semenandjoeng Malaya soedah di
Oeloezijde.
bantoe angkatan laoet jang besar,
ter
pemilihan
memadjoekan dirinja
pera dan type jang
sematjam itoe
maka
la2 terbang rendah. Waktoe maoe
moesoeh,
oleh
Vergadering atas pimpinan toedoedoeki
soepaja
goena mendjaga
maka
idaat jang mepoela sekarang ada di Malaya oen
terbang jang di. Gisamber, (dia moemboel sedikit. Ki
sawat-pesawat
an Soemadi.
angkatan laoet Inggeris mendapat
EN).
toek dipakai boeat menangkis sez
moemboelkan kantong.
-:
Setelah dibeberapa keterangantempatkan disitoe dimoendoerkan
dari angkatan oedarasokongan
kekoearangan
kapal
besar-besar
dari
sehingga
A5 Waktoe soedah dekat,
tinggal
Singapoera,
ke
keterangan dari beberapa pihak,
.
nja dalam peperangan di Pacific,
itoe
moesoeh jang
menghampiri panSingapoera
di
ber, &h, kedok gas itoe moem
dioedara
maka Comite didirikan, dengan di
tan
i
dibikin oleh ahli-ahli militer Ing. |
tai Singapoera dari laoet. Setelah
kelak apakah
memastikan
boel lagi, sampai 415 meter, eh,....
ambil kepoetoesan2, sebagai bagi
(akan
geris jang dikepalai oleh Sir Ropenjen
ada satoe pangkalan, maka berdenga
il
berhas
bisa
Japan
sc...
empat setengah roepiah.
koet:
beberapa
Popham
Brook
bert
toeroet-toeroet didirikan lagi pang
pangkalan
oet
mereb
nnja
ranga
Pendoedoek koempoelkan teroes.
Pengoeroes Hoofa Comite: Advioedara (lapangkalan angkatan
ada
kalan-pangkalan angkatan oedara
jang
ng
terba
gan
'itoe. Lapan
Kantongnja dikasi naek, nasinja di
seurs toean2 R.A. Bakrie, Demang
diberbagai
penerbangan)
pang
rtadiseloeroeh
poelau
Singapoera,
mempe
ek
oento
poera
Singa
di
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tan oedara Singapoera dan Malaikatan
perser
| Tionghoa di Soerabaja, Tay Kong
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neng dengan di iring oleh banjak
dah-moedahan penggantinia, gene
di Selatar, jang dirandidirikan
an, soepaja hal itoe tidak menim
diboeat dalam kota Palembang, lo
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|4 dak larasnja perasaan pemoeda.
t
Ira itoe, politie telah le- koerang beratoes ratoes
Y
Berhoeboeng
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Roepanja dengan tindakannja ngan coupon para menawarkan
Moh. Srad ambtenaar
dari Eco
Moeslimin,
saban
sabannja
di
Raja
harga
jang
tetap.
Begitoe
djoega
be
ada
orang
lagi itoe dioebah seperloenja.
toean Swencke bisa tertjegah hal 'hanja
menomische
Zaken,
mereka
merasa in
kan
dengan
tjara
besar2an,
harga
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