Sekarang

ini ialah perang jang

t

a

kedjam

dan soekar,

roes berdjoeang
s beranian

serta

tetapi kita ha

dengan
tidak

segala

oesah

ke

moen-

doer,
2

Time
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DOEA LEMBAR LOSSENUMMER
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SEN.

| rang

emplasemen- emplasemen

a api

dan

beberapa

Konvooi-konvooi itoe boe-

bar sama sekali, sebab orang-orang
Djepang kalang kaboet mementjar
didalam rimboe-rimboe. Segala peat-pesawat kita kembali dengan

Slamat

|

moelai menjerang

Th

barisan depan Kita.
Singapoera,
ter):

:

Ma'loemat

18 Jan.

€“

(Reu

Ga

(Reuter):
1 Ma

tg. 18 Jan. mengoe-

Koresponden spesial dari United Press pai

Barat, jaitoe Harold Guard

peperangan di Malakka |

mengoemoemkan:

PasoekanAustralia moelai melakoekan peperangan di Ma: lekas Morok
herhogki sagaibionnjaoag 28 yiangki Ab tani megan, San
membinasakan “beratoes-r
orang Djepang dan moengkin sekali
Hmpeanyana
PE
jaitoe jang tertoedjoe

, bahwa 'pasoekan-pasoekan Austra-

:innjimihng pasoek
send

Pompa

Djepang dengan tjara mereka

Tentang

mega

Bang» Tangan naga

teen dana

. penarikan moendoer dari tentara Keradjaan di medan sebelah barat jang
ja sebelah oetara batas negeri

Djohor,

sedang ada

itoe sekarang akan terdjadi peperangan besar

NN

an

tanda-tanda,

jang memoe-

itoe dipesawat pesawat dari negeri- negeri Sekoetoe me-

| tentara Djepang,

ja

transport-transportnja,

dan Pe

“ank,

hoeboe-

sangan transport-

lah timoer Gemas.

Pertempoeran

Di medan

sebelah

soeh mendapat

barat moe-

sedikit kemadjoe-

an disekeliling
soengai Muar,
kabarkan ada 8 tank moesoeh

di
bi-

nasa,

Pada

pagi

ini bomber-bomber

keroesakan

besar

pada

|

'wanan

AN ekan

|

| kereta api dan banjak timboel kebakaran,
Dalam serangan
itoe
aan
mana
kita menem
bak djatoeh 1 pesawat pemboeroe
tentara ke
moesoeh
dari type

MEA
SN TAMAN

Pada

atas

serangan

sa, sedang boleh
5 lagi jang binasa, 2 boeah Ke saah.
Kita kekalahan 1 pemboeroe,
tapi djoeroe terbangnja s6.
Beberapa bom hari ini djatoeh
disekeliling pangkalan marine, se
hingga terbit kebakaran pada goe
dang minjak. Beberapa kebakaran
kalinja oleh kira-kira 50 boeah.
kebakaran dapat dipadamkan, seSatoe pesawat pemboeroe ditemdang pekerdjaan-pekerdjaan oenbak djatoeh oleh pemboeroe kita' toek: memadamkan kebakaran-kedan boleh djadi masih ada 2 lagi
bakaran lainnja berdjalan dengan
jang binasa serta 2 poela roesak.
bagoes.
Kabar-kabar pertama menerangkan ada kira-kira 150 korban diGEMAS DJADI BOELANantara pendoedoek..
'BOELAN.
:

hari Kemis di

Singapoera melajang kira-ki-

ra 50 pesawat-pesawat Djepang,
dikawal dengan
pesawat- Pen
tentara atau marine,
Es

: — LANDJOETNJA PERTEM..
3
POERAN.
17 Jan.
“Si in gapoera,

. tentap.

“3

'Makloemat opada

| SERANGAN-SERANGAN DARI
0.5. OEDARA.
:

tgl. 17 Jan.

mengoemoemkan:
,,Pada tgl. 16
Jan hanja terdjadi : pertempoeranpertempoeran 'ketjil melawan moe-

Dilakoekan dengan serampangan.
Singapoera,
17 Jan. (Reu
soeh pada medan perang bagian t ter):
timoer.
Kegiatan kedoea pihak
Pesawat-pesawat terbang moetjoema kerap kali beroepa patroesoeh pada serangan
jang kedoea
li-patroeli. Barisan meriam Ing- diatas Singapoera itoe terbangnja

geri sepandjang hari giat, menem
baki pasoekan-pasoekan moesoeh

tinggi sekali. Mereka

melempar-

Londen,

19

Jan,

(Reuter):

Dengan menjeloendoep kebawah
keloear dari awan jang bergoempal
sampai

kira-kira 40

meter

tinggi-

nja dari darat, maka bomber-bom| ber R.A.F. dan R.A.A.F serta ang| katan -0edara
Nederland dengan
| dibantoe

oleh

pesawat

- pesawat

pemboeroe Inggeris dan Australia,
melakoekan
serangan pada trans:
port-transport moesoeh dan pemoe

kan
bom-bom pembakarnja
desatan-pemoesatan pasoekannja pangan serampangan sadja diatas
| da tgl 17 Jan., demikianlah ketebeberapa daerah. Tidak menjebabrangan dari dines perkabaran miPada medan sebelah barat moekan keroegian jang berarti. Pesanisterie
penerbangan menjamboeng
soeh soedah berhasil mentjapai
wat-pesawat itoe disamboet oleh
makloemat Singapoera tgl. 17 Jan.
pinggir soengai
Muar
Pen
: aa Teman -tembakan jang giat. Se
itoe.
tenggara.
:
Serangan-serangan
jang terbeSekarang didapat t
akn p pada daerah-daerah jang tersesar
dilakoekan
didaerah
- daerah
ta
ketika moesoeh .-menje- rang itoe melihat beberapa kere-

jang disodorkan

A

kedepan

di Ge-

ta ambulance

jang hiboek

me-

| ngangkoeti korban-korban, jaitoe
Pada tg. 16 Jan. pemboeroe dan
bomber-bomber dari. komando 1
moer “Djaoeh menjerang lagi pa# soekan-pasoekan transport moesoeh
jang menoedjoe djalanan

| antara Gemas-Tampin. Banjak sekali kereta jang binasa atau roe-

1
f

sak, . Pemboeroe-pemboeroe
-de
-

Sa

n

| berhasil

kita

menjerang bebe-

sebagian besar orang-orang Tiong
| hoa dan India.
Ada sedjoemlah
, stoeden-stoeden Tionghoa menda-

| pat loeka karena petjahan-petjahan katja, Diantara korban-kor| ban Koe ata Bener
jang mati.

dimoeati

pasoekan

pada

daa caANA MG,

soengai Muar. Banjak ter
. orang mati

Naat

dan

na

perlajaran

kita2

moesoeh |

Malaka, Bom-

dan

Gemas,

Pemboeroe-

' pemboeroe itoe rendah sekali terbangnja, sehingga djoeroe terbang
nja- dapat membatja
nomer dari
mobil-mobil dan vrachtauto moesoeh itoe.
Ketika

bomber-bomber

mendja-

|

2
kekalahan Australia.
| reta-kereta transport.
3 Melbourne, 17 Jan, (Ane-| |. Seorang djoeroe terbang Austra
&
. Menoeroet

keterangan

minister

4
1 Australia Forde, kekalahan Diepang dimedan perang
didoega paling sedikit ada
| 8 Kah bekal
pasoekan--pasoe-

kan Australia. Sedjoemlah tanktank moesoeh dibinasakan,

' Jia jang masih moeda mengatakan,
| bahwa kira-kira ada sekoempoelan
| dari 1000 kereta segala matjam jg.
diserang, Seboeah tank terbakar,

sedang beberapa kapal,

| poen terbakar.

Dalam pada
kekedjaman

transport:

#

itoe dengan segala

bomber-bomber

menje

mati,

100

loeka.

Moengkin

se-

koeat

Ada

3

jodi

dagang

Djepang

ditenggelamkan

oleh

Orang-orang Tjech jang ada di Roeslan ingin sekali di-

panggil ketentara

oentoek m enolong barisan Sovjet.

-

kita.

Dilain-lain daerah

koeat, kimi sa-

t

berkoerang.
Serangan-seran moesoeh jang berkali-kali di
»ekoel moendoer.

Perkelahian
en

- perkelahian kefjil

oek memperbaiki

lagi stelling-

e
7 Piling

kita berdjalan dengan baDalain 24 djam jang kemoe-

ari 'sekafi

ada.4 pesawat-pesawat

eh ditembak djatoeh oleh pa
can kita.

Dari

Pe

lain-lain daerah

Ketan

aa

epa

departement defensie pendoedoek,
ketika Djepang menjerang district
Moelmein
pada
hari Sabtoe pagi
ada bom-bom didjatoehkan pada 2
kota. Diterangkan bahwa
pesawat-pesawat
Djepang diatas dae:
rah itoe berterbang dalam 2 gelom
bang

dan disamboet

nja

dengan

merjam-meriam

hebat-

penang-

kis serangan dari oedara.
fakloemat departement hari ini
menjeboet,
bahwa kegiatan moesoeh dioedara tjoema sedikit. Ada 5
bom didjatoehkan
di atas kota di

Burma-Selatan,

tetapi djatoehnja

diloear kota, sehingga tidak
datangkan keroesakan.

men-

TAVOY—MYITTA.
Rangoon, 18 Jan. (Reuter):
Makloemat
tgl. 18 Jan,
mengocemoemkan, bahwa peperangan te:
roes dilakoekan
didjalan antara
Tavoy dan Myitta.
CHANGSHA.
Chungking, 17 Jan,
ter):

(Reu-

Kabar-kahar dari medan perang
Tiongkok menerangkan, bahwa pa-

soekatpasoekan Tiongkok sebelah
depan soedah menjeberangi soengai Sintsiang 128 km sebelah oeta
ra Changsha, meneroeskan menge-

djar barisan-barisan Djepang jang
ag
107

barisan

Djepang

binasa.

ter):

Menoeroet

tgl. 18 Jan.

makloemat

Tiongkok

ada 3 bomber-bomber

jang menjerang

Mengtse

dekat batas Tiongkok—Burma ditembak djatoeh oleh djoeroe-djoe-

roe terbang sport vrijwilliger dari
U.S.A, Segala pesawat U.S.A. kem-

bali dengan selamat.
Sekarang ini pasoekan-pasoekan
Tiongkok
rah jang
Djepang
Changsha.
Djepang
Changsha

Beberapa

serang.
korban mati, 30 orang loeka.

MAKLOEMAT PERANG No. 39.
(Ditoetoep pada tgl. 17 Jan. djam 16.00).
Sebagaimana soedah dikabarkan, maka Japangan terbang di Medan
diserang dari ocedara oleh pesawat-pesawat bomber moesoeh jang dikawal dengan pesawat-pesawat. pem boeroenja.
Pada lapangan terbang Celebes serangan vedara dilakoekan oleh 8
bomber dengan dikawal 3 pemboeroe. Disitoe didjatochkan 8 bom jang
hanja menimboelkan sedikit keroesakan, tetapi tidak ada orang jang
loeka atau mati.
Di Ambon serangan oedara tertoedjoe bagoenan-bangoenan di pelaDoebajn DekeranAn sedikit, Kebakaran jang lagi moelai lekas dipadaming donasi sea AIalam. 2. gelombang

Jang Taat

omber ag Opi
toe berteri
di

mar

3 put

mengoeasai segala
daetadinja didoedoeki oleh
dalam. serangannja
di
Ada 70X dari barisan
dalam
peperangan
di
itoe binasa.

“HASIL SERANGAN
CAROLINEN.
Melbourne,

DI
18:

di Minahasa tidak ada kabar.

MAKLOEMAT

(Reuter):
Ministerie penerbangan Australia mengoemoemkan, bahwa pada 2
hari jang belakangan ini bomber-

PERANG

€:

No. 40.

' (Ditoetoep poekoel 16.00).
Medan pada tanggal 16 boelan ini, sesoedah dibombardeer kira-kira
poekoel 12.00 jang telah dikabarkan dalam Communigue jang lalse, pada poekoel 15.42 diserang poela oleh 13 kapal terbang pelempar 'bom
Djepang. Pesawat-pesawat ini melemparkan 8 bom disekeliling gedoeng
perkoempoelan golf-club. Tidak ada korban dan tidak afla keroesakan.
Kemaren pagipagi, 17 Januari, seboeah serangan, jang kira-kira
I-djam lamanja dilakoekan oleh 7 pesawat pelempar bom pada sebocah
lapangan

terbang di Soematera- Tengah,

jang

beberapa

menerbitkan

ke-

roesakan. Keterangan-keterangan lebih landjoet tentang penjerangan ini,
jang menjebabkan tewasnja beberapa djiwa dan 30 orang loeka, masih
ditoenggoe.
Di Ambon beberapa kali diperdengarkan luchtalarm. Diantaranja
diboenjikan oentoek penjerangan 4 pesawat terbang pemboeroe, Oleh
penjerangan itoe tidak ada orang jang mati dan tidak ada orang jang
loeka serta tidak ada poela keroegian. '

bomber R.A.A.F. menjerang kepoe
lauan Caroline, membinasakan seair moesoeh dan
pesawat
boeah
Ada beberapa
barkas.
beberapa
pada seboecah kapal danearmiss
gang jang besarnja 6000 ton,
Segala pesawai-pesawat Australia kembali dengan selamat.
TIDAK ADA KOMPROMI
DENGAN DJEPANG.
Canberra,
17 Jan. (ReuCurtin menerangkan,

bahwa

ka-

bar propaganda Djepang jang menjeboet adanja beberapa orang se
sialis maoe mengadakan persetoedjoean
dengan
Djepang itoe bohong. Begitoe djoega kebohongan
kabar Djepang tentang ditangkapnja djenderal Bennet jang kemoedian poela diseboetkan mati.
SERANGAN
DITELOEK TOKIO.
Oleh kapal selam U:S.A.

Washington,
17 Jan.
(Renter):
|
Makloemat departement marine

mengoemoemkan, bahwa ada kapal
selam U.S.A.
kapal dagang
loek Tokio,

menenggelamkan 3
Djepang didekat te-

Admiraal Hart memimpin ang:
katan-angkatan
perang laocet SeJan.

“

Beberapa tempat disekeliling Ambon ditembalki dengan mefraillear,
sehingga ada seorang pendoedoek mati. Tentang djalannja peperangan

ter):

Chungking, 17 Jan, (Reu-

Djepang

di
terbang
Lapangan
Sumatera-Tengah di-

koetoe dilaocetan Timoer Djaoeh.
Kegiatan kapal selam dekat pan
tai Amerika Serikat sebelah timoer
laoet berdjalan teroes. Dari lainlain daerah tidak diterima kabar.

DI BURMA

SELATAN.

Rangoon, 17 Jan, (Reuter):
Makloemat opisil menerangkan,
bahwa ,,keadaan baik” didistrict
Myittha bagian Burma Selatan. Di
Sitoe
pasoekan-pasoekan Inggeris
bertempoer
dengan kira-kira 250
serdadoe Djepang.

INDIA.
DJENDERAL

HARTLEY DJADI
CINC.
Londen,
17 Jan. (Reuter):
Dengan opisil dikabarkan, bahwa djenderal
Sir Alan
Fleming
Hartley diangkat djadi pemimpin
tentara
Inggeris di India djoega
djadi anggauta
uitvoerende raad
dari goebnoer djenderal), sebagai

pengganti Wavell.
Litenan djenderal BH, L, Morris
diangkat
djadi stafchef di India.
Angkatan-angkatan ini ialah berhoeboeng dengan keadaan perang,
sampai. kapan
Jlamanja angkatan

itoe tergantoeng

kepada

keadaan

militer,
demikianlah
keterangan
dari kalangan jang berkoeasa,
DUFF

COOPER
CUTTA,

Calcutta,
ter):

DI
17

Jan,

CAL(Reu-

Duff Cooper dari Singapoera
soedah datang
disini dalam pe,djalannja kembali ke Inggeris.

PA Pn

—

0 ehan

loeka @

Tampin

toehkan bom-bomnja
di tempat:
tempat pekerdjaan di Gemas, pesawat-pesawat Buffalo dari R.A.A.
| DIMBDAN GEMAS.
Kekalahan Djepang
8 kali | | F, menembaki deretan-deretan ke-

barkas dan perahoe-perahoe| ta):

“me ag

roe kita, 2 pesawat : no

pendoedoek

kapal selam U.S.A, didekat teloek Tokio.
Duff Cooper soedah datang di Calcutta dalam perdjalanan poelang ke Inggeris.
Churchill soedah datang di Inggeris dari U.S.A.
“ Benteng Halfaya (Lybia) soedah djatoeh ketangan Inggeris,

djoemlah-

jang koeat dari pasoekan-

r ini terlaloe

|

kereta-

Mennekk
persediaan. di “oengal
Muar,
Pesawat-pesawat moesoeh jang
hari ini menjerang Singapoera disamboet oleh pemboeroe- pemboe-

pepera-

t: Desakan moesoeh pada dja1 Batan mendjadi koerang. Pengan
jang dalam 2 hari ter:

|-

sekeliling Gemas, sehingga ban
kereta-kereta jang roesak, mala.
: Tn
leboer. Pesawat-r esa

2

1830 orang

Kota-kota di Burma Selatan dibombardeer oleh Djepang. Terdjadi djoega di daerah sana pertempoeran-pertempoeran sa
antara pasoekan Inggeris dengan Djepang.

Jan.

tidak ada kabar,
Lebih landjoet dikabarkan oleh
|. ke
ikloemat tgl. 19 Jan. sebagai ber-

sport moesoeh di jalan-djalan ai |

"bos aiateek kan pada seboe
pal jang bertiang doea,
Pa
lain-lain tembakan dengan senapan
Pep anna
1
Jan.
mesin. Terdjadi keroesakan besar
pada pemoesatan kapal kapal ke3 Pad: Djoem' at pagi Singapoera
didjatoehi beberapa bom oleh peKereta-kereta transport “moesawat-pesawat moesoeh, jaitoe pa. da ketika diadakan serangan oeda- soeh diantara Tandjong Kling dan
baki oleh pesawatra jang beberapa djam lamanja. Malaka «
pesawat — kita.
Pesawat-pesawat
“Kabar opisil jang sementara memada: hari ini doea kali menjenjeboetkan bahwa paling sedikit
rang daerah dikeliling Singapoera.
“ada satoe pesawat Djepang dari
Serangan pertama dilakoekan oleh
: Pena ke 97 ditembak djatoeh.
kira-kira 20 pesawat, jang kedoea

lebih besar

Singapoer

, tetapi soenggoehpoen begitoe
gerak mereka terhenti oleh perla-

97", dan djoega menembaki tran-

. | Kapal selam v. s A. Melania
3
ioagnah dekat teloek Tokio.

departement

g djaoeh

dari komando Timoer Djaoeh me- | :
njerang tempat-tempat pekerdjadan menjebabkan
an di Gemas,

.

3

17

tertoedjoe

“kali Sekoetoe akan moelai mengadakan perang besar di
Djohor. oetara. Daerah Gemas dan Tamping didjadikan
boelan-boelan bomber Sekoetoe.
Desakan Djepang disemenandjoeng Batan (Pilipina)
azoega berkoerang, karena perlawanan MacArthur jang

kan Pilipina dan Amerika sekarang
ini dilakoekan di djasirah Batan.
itoe dibantoe dengan
ST
| peenean
'kocatnja
oleh
pesawat-pesawat ter
|.
| ? 1g dan artillerie, Pihak penje-

moesoeh moelai
Pada siangnja
menembaki pasoekan-pasoekan ki-

| masih berdjalan.

"ada

Serangan Djepang jang berat tertoedjoe
samping pasoekan-pasoe-

-moesoeh.

| ta jg. tersodor kedepan sebagai per
moelaan serangan didaerah sebe-

|

ngan ditoetoep djam 09.30 E.S.T.:

- roes diadakan kegiatan-kegiatan
- patroeli, barisan-barisan artillerie
kita teroes
meneroes menembaki

16. Januari Dean ss

ea

semenandjoeng

Batan.

“Washington,

moemkan: Pada tg. 17 Jan, dise- kitar Gemas sepandjang pagi te-

Na

PILIPINA.
Desakan di

Djepang

ka at

Moesoeh

pasoekan

dapat ditahan oleh pasoekan-pasoekan Australia. Di
daerah soengai Muar pasoekan-pasoekan Djepang mendapat kemadjoean.
Singapoera bertoeroet-toeroet dibombardeer, sehingga

se:

hir gga lebih dari 10 wagon kereta
di werkplaats Gemas itoe ter: .

bakar.

ESAKAN

ke-

konvooi,

RAIN MP

an KANE

AA BAE
EL Ba

aa

oleh meesoeh.
di
Pn

TA

|

RINGKASAN:

N PERTAMA PAGINA Il

PEMANDANGAN

“EINDOENGI DIRI.”

|.

2

- di Malakka makin terantjam

Para pembatja tentoe ingat adabaroe menoetoep
peratoeran
inja
dah Djepang mendaratkan pasoedihitamkan
dengan
sepeda
lampoe
|

kedoedoekannja, lebih-lebih sesoe- |
annja di Muar.
oen Johore
(Djohor) mepelat
menerima serangan.
poen bahaja-bahaja jang
zantjam balatentera Sekoetoe

sampai sekarang masih teroes
di ebabkan 'karena tetap ia kalah
anjak dengan moesoehnja.-

.

Apa lagi djika diingat, bahwa
jepang bisa mengoeasai Selat
'Malakka, sehingga dari laoetpoen
ia bisa mendaratkan
2
:

balatentera-

An
Hanan berita-berita itoe, tibalah berita, bahwa la-

Idi mengerdjzakannja ?
Tidak - banjak
meniakan

Pi PIK
AN lak
“menjeboet »siang
2
ataumalam”.

Digo Ane Beban Tnsyaris

' wektoe dan tempat dan tidak
|

dan: tj
ma sebagian jang beroepa
»Streep” jang dibiarkan tetap.

— Soeatoe hal jang ,,loetjoe” telah
|“kedja
dian di Soerabaja, oleh ka.rena seorang anak inspecteur van

5

politie pada siang hari naik sepejang “berlampoe.

danja,

Tetapi

lampoe itoe tidak dihitamkan me-

noeroet peratoeran, sehingga ia di
ia dihadapkan

“Ketika

mornja,

boleh tosan

depan

Salinan

keterangannja

maka disitoe

landrechter,

jang

mendjadikan ,,soekar” jalah, ,,apa

ikah kalau orang menoetoepi lam-

terbang

Medan

bil verorde

pang.

Meskipoen koerban sedikit, demikian poela keroesakan barang-

materieel, tetapi
maksoed Djepang

“barang
bahwa

soepaja

mentjegah,

, sentoek

lapangan

dan

“(Medan

njata,
ialah:
dari

lain di Soe-

' matera tidak memboeboeng kapalkapal

Sekoetoe

terbang

oentoek

menjerang
kapal-kapal
Djepang
jang sedang mengangkoet-angkoet
'pasoekan-pasoekan itoe.
Dengan
itoe
tegaslah
poela,
bahwa
Djepang
nampak
amat
mengambil djaterboeroe-borroe

zirat Malakka itoe, karena ketjocali strategisch bisa membaha-

Jampoe sepeda, jaitoe
noetoepan
verordening "103.
,
Nah, nampak disitoe, bahwa
tidak diseboet waktoe malam
atau Siang. Djadi menoeroet boenji artikel itoe orang jang lampoe
sepedanja (meskipoen waktoe siang ijooga) tidak dihitamkan: menoeroet oendang-oendang, berarti
melanggar oendang-oendang. Dalam pada itoe tidak diseboetkan
larangan” naik sepeda jang tidak
pakai lampoe,
Pada achirnja, maka Mr. Faumemeriksa anak itoe,
“ser, jang
pertanjaan
soeatoe
menghadapi
besar, apakah anak itoe melanggar atau tidak. Ia masih mentjari
jang dimaksoedapa sebetoelnja

Pandjangnja

dan

Ambon

-roepanja

seka-

rang ini sangat dipergiat oleh
Djepang
itoe, Ketjoeali oentoek
meroesak lapangan-lapangan, bia5.

sanja

—

seperti

serangan
.

djoega

jang

Tarakan

berkali-kali

“itee
soeka diikoeti
dengan serbocan serdadoenja, baik dari laocet

ngalami

demikian.

keadaan

Siang

- di Soematera

7 pang beroesaha kedjoeroesan itoe,
teroetama - sekali soepaja bisa ia
mendapat tempat
jang sangat

“strategisch oentoek kemoedian di“ pergoenakan sebagai pangkalan
goena melakoekan aksinja ke Aus-

tralia.
Pendaratan2 di Minahasa (Mena
| do-dil.)
moenoendjoekkan niatan
jang demikian itoe, ja'ni niatan
“soopaia Djepang terboeka
teroes.

Gjalannja osntoek sewaktoe2
menerceskan
itoe.
Betapa

bisa-

GENTOEK

-Dengan
Film My.

ROODE

Frans,
Off. v.
per,

OFFICIER
DAPAT

daerah

bantoeannja
Universal
N.L., N.V. dan Directie

-KARET

DALAM

kan? film ,,/Mikado” akan didjoea!

dalam

mocloet.

S.B:

kapal
aksi

Inggeris:

dapat dalam

dimasoekkan

ka

re: jang ditaro antara gigi--gigi
(crepe rubber).
Beberapa waktoe lagi karet2 ter
sehoet bisa dibeli pada blok- dan

“TELEGRAM

KE
TERNATE
LAMBAT.
Dikebarkan,
bahwa telegram2
jang dikirini ke Ternate terlambat

sector-commandant2 dengan harga
1 ct- oentoek doea bidji.
Banjak orang jang mendjoealnja

karet itoe dengan harga 15 et tiap

sangat.

bidji,

Ea

maka oleh

karena itoe lebih

baik dibeli pada adres2 terseboet.

SOERAT MENJOERAT.

nasib Minahasa,

sampai

sekarang beloemlah ada
beritanja.
- Apakah disana itoe soedah ada
jang didoedoeki Djepang
atau be

Dengan
orang didalam mobilisasi.
Oentoek mendjaga
soepaja di
Veldpost tidak banjak soerat ber-

"ROTI

5

koetoe, masih tetap bahwa aksi
jang penting2 baroe dilakoskan di : bagaimana

njai badan

sehat.

Alarm-alarm

terganggoe.

| Salah

tentang soerat apa dan
isinja jang boleh

tempo perang

itoe diwaktoe.
malam mengganggoe orang poenja tidoer. — Orang
jang badannja Kostan sehat bisa

lam peratoeran pertama boeat se-

mentara

dalam

ada sangat perloe orang mempoe-

toempoek-toempoek sehingga mesoerat
Ioem, poen sampai hari ini heloem. njebabkan kekeliroean-dan
c
pada waktoe jang
. tidak sampai
ada kabar tjeriteranja.
:
x
semestinja, maka ditetapkan da-

Dalam pada itoe, dari p&hak Se.

KESEHATAN.

Teroetama

satoe

sebab

jang orang

koerang sehat badannja, adalah
lantaran tidak mendapatkan: tjoe-

ma-

koep vitamine B dalam makanan
Tiongkok. Walaupoen Burma soe- ' soek.
'
Tentang
bahasa jang
dipakai
sehari-hari, Lain sebab kekoera“dah diperkosa: sangat, tetapi sam 1
ngan besi, calcuim dan pho B
telah ditetapkan dengan longgar,
pai pada dewasa ini
beloamlah |- sehingga
boleh dipakainja bahasa
rus, demikian ditoelis oleh.
ada aksi Sekoetoe jang dapa: me
| bahasa Belanda, Inggeris, Indonevernment
- Health Department sa
.rOntokkan tenaga - Djepang . di
sia, Djawa, Soenda, Madoera, TiSingapore.
Muang Thaj.atau di Indo-China,
moer dan djoega bahasa Bali
9
Dalam toelisan itoe dioendjoek,
— Berita jang menggembirakan ba
Kini sesoedah keberatan kebe-”
kenapa
roti poeti jang sangat digi Sekoetoe, ialah bahwa seboeah
ratan
terseboet tidak
ditakoetsceka oleh publiek koerang begi“kapal silam Amerika bisa membi
kan lagi, maka sementara bebe- . toe baik boeat waktoe ini. Roti ini
“kin karamnja 3 boeah kapal darapa pembatasan itoe ditarik kem. . tidak mempoenjai
zat-zat itoe
gang Diepang, di..
. teloek Tobali sebagai pertjobaan.
jang
djoestroe
sangat
perloe.
““kio sendiri, artinja, Amerika moe
- Demikianlah
seteroesnja tenbocat
kita
poenja
kesehatan.
Jai menjerang: 'Iangsoeng.
tang. soerat
menjoerat
kepada
Soepaja . tiap orang mendapat
. - Tetapi sajang bahwa aksi seroe
orang-orang
didalam
mobilisasi
kan tjoekoep vitamine B. maka di
pa Hoc hanja
baroe
dilakoekan
itoe tidak dibatasi sampai 2 karSingapore
ada dibikin roti mach sebocah kapal silam
sadja. | toepost dalam seminggoe dan 2
tjam baroe
Roti ini dinamakan
Tetapi menilik berita — beberapa
'soerat dalam 1 boelan, sedang isi,Toti
kesehatan”
dimana ada ke| minggoe jang laloe, bahwa kapal2
nja boleh lebih dari 1 lembar ker
dapatan banjak vitamine B. itoe
.

“silam Amerika soedah banjak jang

tas.

Orang

jang

menoelis

mengintip2 didekat negeri Djepoen. | dan djoega orang-orang dalam mo“— Djadi. moengkin aksi2 didjalankan
bilisasi' sendiri diminta soepaja
.Iogi, oentoek smentjegah kapai2 pe” menoelis soeratnja hanja sebelah
rang Djepang keloear dari 'Tokio, ' dengan toelisan jang terang.
-artinja djangan lagi Djepang ' me:
Karena peratoeran
itoe hanja
nambah kapal2 perangnja (mentje 1 pat
bilamana
dipertahankan
. gah jang soedah kelocar tentoe soe
i'g dapat membatasi diri sen| RMyRG YeSulrp eyifp 1Sej ede (A81 Air
pantaslah soal ini diperhati-

Tokio

terkenal

pem iki inan

sebagai bengkel kan

kapal? perang:
A. Tj

djangan

tjoekoep

soerat

samjai kemoedian

dikenakan lagi peratoeran pembatasan jang keras.

.

sempoerna

boeat Kesehatan
dari

jang

badan,

Djoega
roti ini mengandoeng
zat besi, calcuim dan phosphorus

jang tidak bisa

tidak kedapatan

boeat badan jang sehat.:
Dzat besi itoe dalam ini roti ada
dari kwaliteit bagoes. Ia 'menam-

bah darah
dan

jang bagoes, Calcium

phosphorus

dapatan

koeat
/

di

toelang.

roti

jang
itoe

.—

djoega kemembikin

atau

kebetoelan

“kegiatan

dan

pro-

Jan,

NicoHen-

oesaha

poela

dar!

batja
ngar

itoe. Sekarang

dengan

Ellecom.

sebab

pentingan

janglain-

Bie An
— Ondo.
“Landwachtsoldaat,
rederik, Willem, Pot, Reserve 2e
Lust der Inf, — Johan, Frederik,
Sanders, Vaandrig..
— Georgius,

Marinus, Tetteroo, Landstormsoldaat. — Willem, Eduard, Wessels.
Burop. Sergt-

akan

soerat

perang

kabar

ketenteraman

pendoedoek.
polisi

han

1

ordonnantie

dan

pengadjaran

reglement

goena

notaris

di Indonesia,

dengan

memasoekkan

na

notaris

cramma
man,

itoe

studie

dalam

Sekolah

diabatan

berhoeboeng

goe-

studiepro-

tinggi

kehaki-

Rebo malam, djam 8 telah:mening
galkan

roemah

Dadapweg.

5

orang toeanja,
(Mr.—Cornelis),

di
t,

Moh, Said, dengan tidak memberi
tahoekan kemana ia perginja.
Ketika ia meninggalkan roemah
itoe, ia berpakaian baik-baik, seakan-akan ia hendak pergi sebagai biasa ketemannja. Tetapi kemoedian
terboekti sampai
sekarang, bahwa ia tak kembali lagi.
Adapoen
pengawakannja ialah
koelitnja agak hitam, sedikit koeroes, sedang tingginja 1,66 meter.
Ia sampai sa'atnja
ia meninggal-

kan roemah itoe mengikoeti
diaran mantri malaria,

Kita harapkan

pela-

kepada pemoeda

itoe agar soepaja selekasnja memberi tahoekan dimana ia sekarang,
oleh
“karena perboeatannia jang
demikian itoe membikin kebingoe-

ngan
crang

waktoe
MEDJA

dan:
toea

menambah
dan

saudaranja

pikiran
dalam

sekarang jang genting ini.
PERLINDOENGAN

PANG BELI.

GAM

Beberapa waktoe berselang pem
bikinan medja perlindoengan diko
ta ini mendapat kesoelitan.
Tetapi sekarang katanja soedah
hilanglah kesoekaran2 tadi. ' Dan
barang siapa jang maoe minta dibi
kinkan medja perlindoengan itoe
pada toko LBD, dalam beberapa ha
ri ja akan bisa menerima medja
itoe.

bestuur
sekali

ka-

dengan

orang

Orang-orang
tidak
basa

dengan

militair

atau orang-orang jang berpakaian
militair, sehingga tidak aneh lagi
kalau ada sebagian kaoem iboe jg.
merasa

agak

ketakoetan

kalau

me-

lihat banjak militair dalam kam- poengnja. Pemimpin-pemimpin militair ada
baiknja
mengetahoei
perasaan

PEMOEDA
ABD. LATIEF MENINGGALKAN ROEMAH.
Tak tahoe kemana.
Seorang
“pemoeda jang beroemoer lebih kcerang 22 tahoen, ber
nama Abdoel Latief, moelai hari

boelanan,

tetapi

bab boeat

mendidik

jang

oedji

tahan

tempo
tempo

minggoean
tahoenan.

Se

tentara baroe

dan

tjoekoep

pe

pal perang

besar

tjoema

bisa

dibi-

tap'

kalau

djoega

riboean

memakan

djoemlahnja

tempo

tahoenan.

Maka

baiklah

pembatja

insaf

bahwa perang
sekarang ini akan
berlakoe tahoenan, Tempo pepera
ngan
ini perloe disiarkan dalam
lingkoengan
jang
loecas soepaja

orang bisa mengambil tindakan jg.
tiotiok. Boekan sadja perang akan
berlakoe Jama, tetapi seperti soedah dikemoekakan oleh pemimpinpemimpin.
negara,
negeri-negeri
sarekat djoega masih akan mene-

rima poekoelan atau
penderitaan
jang lebih haibat dari pada sekarang. Boleh djadi pihak negeri sarekat masih haroes akan menelan
lagi beberapa kekalahan jang hai:
bat, tetapi........ semoea itoe tidak
akan.

mematahkan

kepertjajaan

orang jang mempoenjai kejakinan
atau penglihatan sendiri.
Begitoelah

ada baiknja

dari moe

lau bisa
disoesoen poela socatos
lai sekarang bangsa kita memperbadan
pendjaga atau ronda kamhatikan kemoengkinan bahwa se.
poeng 'jang terdiri dari orang:
ssedah
Tarakan atau Minahassaorang pendoedoek preman. Hal ini : Oetara bisa dijadi akan menjoesoel
koerang
pertjaja | tempat atau daerah
tidak
berarti
lain jang hz
atau
mengefjilkan djasa bestuur j roes dilepaskan. Dengan alat dan
atau polisi, tetapi dalam beberapa
dioemlah
soldadoe
jang tersedis
hal pendoedoek kampoeng memang
pada waktoe ini pemerintah tidak
nja lebih
soeka atau lebih
gambisa bertahan Yan membela sama

berhoeboengan

ting

sare

| kin dalam tempo 2 atau 3 tahoen
j Satoe pesawat terbang bisa dibikin
dalam satoe harj atau koerang, te

ketenangan

rasanja. baik

orang preman biasa,
kampoeng
misalnja

Telah ditetapkan satoe ordonnantie, jang berisikan pengoeba-

negeri-negeri

ngalaman diperloekan tempo lebih
koerang setahoen. Begitoepoen ka

dalam

Disamping

pang berhoeboengan

PELADJARAN NOTARIAAT.

:

atau

masa

pada

dan

kalau
imbangan
atau perbandingan
kekoeatan
militair soedah
berobah, kalau timbangan soedah
menandakan lebih beratnja kekoea
tan militair negeri-negeri sarekat.

jang lekas itoe boekan

Terhadap pihak pemerintah barangkali ada djoega sedikit faedah
nja kalau
kita mentjoba toeroet
mentjari daja cepaja boeat menam
bah

f

:
Fe

koeatan militair itoe dalam
jang selekas-lekasnja.
Dan

ini.

pada

dari

,

pada

lai terlihat di Roeslan. Ketika atau
tempo terseboet diatas itoe ialah

Kewadjiban

diam sadja, Ke-

ini djaoeh lebih
keadaan biasa.

dan

oleh

tidak

sadja

poen pem

»foat kepentingan atau keamanan
ptbliek soedah tentoe soerat-soerat

kabar

menang

kat sekarang “ini ialah merobah
perbandingan atau imbangan ke-

djangan heran kalau mendetjerita jang boekan-boekan

berhoeboeng

meneroes

soeatoe ketika akan dilempar kem.
bali seperti sekarang soedah moe

tjerita jang

Res. Ie

Meninggal

roes

seba-

dibikin-bikin boeat mentjari keoen
toengan.
Doeloe, lama -sebeloem
perang misalnja ada djoega tjerita
bahwa harga oeang roepiah tidak
lagi seratoes sen, melainkan koerang

atau tidak terli-

hat sama sekali.
Djerman jang sebegitoe lama te

mene-

Luit. — Ebela,. v, der Lei, Eur.
Eergt. — Henricus, Johannes, Ma-

Antonius,

sekarang beloem

gian bangsa kita jang masih pitjik
pemandangannja.
.
T dak koerang

-Vaandrig.
— Antonius, Jacobus,
- Geerings, Bur. Brig. — Jacobus,
“Wiihelmus, Louis, Karel Jaegues.
Hagebroek,
Landstorm sergt. Ie

Zees

MOELOET.

seberapa

haroes

.soldaat.

pepe:

sifatnja

Nasehat kita tidak lain soepaja
djangan pertjaja kepada matjammatjam
tjerita itoe,
Kalau ada
apa- apa.
jang
perloe
disiarkan

-waktoe - serangan2

dari oedara

programma2 oentoek Ea Ind. Roo
de Kruis.
Menosroet kabar Hiakiln fe 'pendjoealan soedah ada f 205,87.

"Jav,

Jules, Henri,

Seperti telah"kerap kali diberita
kan,

Vaandrig.

en Theodorus, Jacobus, Bebertus,
v. der Sluys, Eur. Sergt.
Loeka

aksi itoe sangat bagoes hasilnja,

KRUIS.

Sa-

Olsen,

Jav. Korp. Zicken-verple-

ria, 'Prinssen,
Eur. Fus, — Zadrach, Rambing. - Manado. Korp.

se Ch, A. J. van Weli Groeneveld.,
mendjalankan

—

Gunnar,
moetibi.
gex.

nes, Hendrik, Groeneveld.

Luitenant ter Zee itoe. besar djatr' |
ketika

—

— Franciscus,
Humbertus, Peter,
Commans, - Eur, Brig, — "Johan.

Radja Inggeris memberi anoeges
rah ,,Distinguished Service Order
kepada Luitenant'ter Zee 16 klas: "

selam,

Inf.

drikus, Joseph, Thecdorus, Engelbert..Eur. Sergt.
-—
Christiaan,
Francais, Gobus. Mil sergt. Ie kl,

'

MARINE
MEN.
ANOEGERAH

nja sebagai ' commandant

der

“Iuit. der Art. — Johannes,
laas, Droog: Is Luit, Inf. —

ma.

bahwa

jaan,

Beens. Vaaandrig. — Willem, Pieter, Borsje, Eur,
sergt, — Cristiaan, George, Philipus,. Dietz, Ie

menambah

maecht diterima kabar,

h a-

Luit.

|

soedah
kita toeliskan pengaroehnja jang tidak baik atas kepertja-

Hoet. Serg. Majcor.
— Pieter,
Ie

4

ma kemadjoeannja sadja dan kemenangannja.
Dalam tempo pen
dek moesoeh berhasil mereboet dan
mendoedoeki beberapa tempat pen
ting. Tetapi keroegiannja sampai

tjerita Djajabaja jang dari doeloe

Halang:

parit

BINTANG. ,
Commandant” der

Oleh

mentjari

tiwasatau

Reserve

jang

Jang teroetama terlihat ialah tjoe-

ma-

moei tjerita dalam babad-babad jg.
bisa.digoenakan boeat menghilangkan rasa ketakoetan kaoemnja. Be
loem lagi diseboetkan pengaroeh

David,
Jansen,
Reserve
Gez. 2e kl. — Jouke, Kar-

Akir,

oe ketinggalan.

.

Capitol Theater selama pertoendjoe

Bea? 'ke Australia

Roode

Amandus,

:

memperlindoengi

de-

“ngan settjara jang tepat oleh pehak
“Sekoetoe.
Poen di Ambon, moengkin Dje-

Bureau

Ned.Indische
2
51

Ondermagaziinmeester.

disebelah.

Kita disini djanganlah

dilakoekan,

1 “kalau tidak dihalang-halangi

darj

sadja.

niat pendaratan

segera

oleh Informatie

m.eninggalkarena
loeka
dimedan
pe
Teu

Penolak hoedjan baik memakai atap jang moerah ong
kosnja sadja.
Di
Singapoera
banjak
Orang jang memboeat sendiri
parit lindoengannja dengan
kawan kawan seroemahnja

ada sirene diboenjikan, LBD
ri
“kampoeng melarang orang jang
| maoepoen darj oedara. siang
ada ,luchtalarm”
'waktos
Djika orang mengingat, bahwa
| hari merokok.
5
Djepang roepanja h
manga.
48 Ini, dia! "asal pembatja hati-hati
-.poeng
Singapoera
djoega.
—“

tidak moestahil

loearkan

tjerita tentang

ini. Ada

tidak

dah
mempengaroehi — perasaan
orang...
Soembernja
matjam-matjam tjerita
terseboet diatas banjak sekali: Sebab merasa kelemahannja atau tidak kemampoeannja
boeat berboeat soeatoe apa, maka
segolongan orang dengan tidak insaf mentjari ketenteraman
hati
dalam tjerita-tjerita jang didengar
dibatja atau dibikin sendiri. Lain
golongan
lagi sengadja mentjari-

atas

van
het
Kruis.

Jang

aman tempat lindoengan itoe.

loetjoe! Ja, tetapi
Loetjoenja
haroes
wet' ang
boenjinja
“menghitam lampoe. :
Keloetjoean
ini tidak bedanja
dengan kedjadian dikota ini, jaitoe ketika waktoe

garisan

menjebelahnja,

jakan Singapoera, poen segala kekajaan
boemi disana bisa dipergoenakan
ol&h
Djepang, baik
ta Nonkaem (wet)
bocat
keperloean peperangannia,- 'kan oleh
3
MOe R2
“ maoepoen boeat keperloean bahan
Nah, para pengendara naa di
— bahan makanannja.
£
kota Betawi, awas-awaslah kalau
#
toean poen 'barangkali akan meSerangan-serangan kepada Medan,

de.

tersiar

koerang poecla jang seperti soeng.goeh-soenggoeh, sehinga lebih moe

tera Hindia Belanda, » jang dike-

minta.

seperloenja

ditambahkan

sedar

atau

sengadja

paganda
atau
ketachajoelannja
terlihat dengan njata, tetapi tidak

KOERBAN DALAM PEPERAet
NGAN.
Dengan opisil dioemoemkan:
Dafta.r keroesakan Balaten-

pa terendam,
Tanah

bikin

sengadja

dengan

tjam-matjam

kewadjibannja. '

mengingat banjaknja orang
jang akan berlindoeng.
Pandjang 3 meter tjoekoep
centoek 6 orang.
Bawahnja parit itoe mesti
30 centimeter “dari setinggitingginja atas air didalam ta
nah. Sekali kali djangan sam

itoe

bisa

ENGAN

rangan

toekang roti tidak maoe djoeal, sipembeli haroes mengadoe pada po
litie. Djoega menaikkan 'harganja
publisk
haroes adoekan
dengan
lantas soepaja sitoekang roti jang
'bersangkoet

ngan bahasa melajoe lagi di
kerdjaksn.
Cekoeran sepandjang kete
rangan dalam madjallah itoe
seperti berikoet:
Dalamnja kebawah 1.80 m.
Lebarnja
diatas
1.20 m.
Lebarnja dibawah 0.60 m.

waktoe malam,
poenja itoe pada
“ataukah pada waktoe siang poen
dan salah seboeah lapangan lagi haroes demikian”,
“di- Soematera Tengah "menerima
Oleh hakim. laloe disoeroeh ambesar dari pehak Dje- k
“ serangan
ning jang mengenai pc-

5 pangan-lapangan

“pocia mahal ongkosnja, ka
lau tocan boeat bangsa jang
“moedah sadja. Toean
pbe.nja. toekang
kebon
dapat
“menjoedahkan dalam seharidoea.
4
Datam madjallah
“Eucbes g
alarm” nomor boelan Decem
ber ada
gambarnja
jang
imoedah-moedah itoe.
Tjoj
balah toean periksa.. Kalau
tidak ada foean menaroh no '

.

—

tahan oleh agent politie.

ia tidak maoce kasih itoe zat-zat
jang djoesteroe ada penting boeat
kau poenja kesehatan: Kalau siT

Te

TJALAH INI!

Na

Be,

Kalau toekang
roti Pen inai
pada kau itoe roti poetih, berarti

- Kalau begitoe, apa sebab ti
“dak teroes tocan moelai seka

BA-

Sekitar keadaan perang: |

— (bruin).

“lai”

Ud

“PENGENDARA SEPRDA,

4 |

Segala
toekang roti ada bikin
“aon poenja parit lindoe
ngan soedah siap?
2 ji. dengan harga itoe seroepa seperti
roti poetih, 'Warnanja roti -keseDjangan-djangan mesti me if'
hatan : itoe “ada ' merah. sawo
ingakoe: »Beloem lagi dimoe

pendoedoek

kampoeng

sekelilingnja dan hal itoe akan lebih moedah tertjapai kalau dikampoeng - kampoeng ditoendjoekkan
beberapa orang preman boeat mengadakan contact dengan officier
atau commandantnja.
: Orang? preman terseboet diatas
itoe hendaknja diberikan sendjata.
nsela,

entah

senapan

atau

pistool.

Hal itoe akan dirasai sebagai tanda kepertjajaan dan kita berkejakinan bahwa memangnja bisa diberikan
izin lebih banjak kepada
pendoedoek preman bocat mempce

njai

sendjata

api

zohder

risico

socatoe apa. Boekan meroegikan
tetapi
“sebaliknja
juist akan me:
ngoentoengkan.
pihak pemerintah.
. Dan beberapa orang Indonesia
jang scedah mempoenjai sendjata
abi rasanja ada baik djoega kalau

diminta

boeat toeroet. menjoesoen

sematjam

-ronda.

atau

pendjaga

kampoeng jang terdiri atas orangorang preman.
Lain hal- jang
saan orang

ialah

mengenai pera- 1
tjara'atau sifat

perang jang sementara ini haroes
dilakoekan oleh pihak kita. Boeat
pihak

kita beloem

melakoekan

temponta

serangan2

boeat

jg. loeas

dan mengagoemkan. Aksi serangan
jang pertama 'masih ada pada
pihak

moesoeh,

Taktiek

atau

tjara

menjerang
(offensief)
gampang
Sekali. membangkitkan
perasaan
gembira. Tidak begitoe halnja dengan taktiek defensief atau memhela sadja.

Dengan

bertoeroet-toeroet

gampang.

serangan

pihak

mempengaroehi

jang

koeatnia
serangan

dimana-mana.
Rentjans
Moesoeh fioema bisa di-

kira-k'ra
tan

sadja, sehingga

militair

nemerintah

kekoea:

haroes

di-

bagi-bagi seloeroeh Indonesia. Ra“:
sanja tidak keliroe kalau kita past'kan bahwa diatoehnja beberapa
daerah soedah diketahoei lebih doe
loe oleh pemerintah dan pimpinan
militair,
sehingga lain-lain tinda
kan jang tiotjok tentoe soedah di.

siapkan poela.
Paling sedikit meroesakkan se.
gala
apa jang bisa
digoenakan
oleh
moesoeh, Pemerintah
dan
pimpinan perang boeat sementara
ini haroes soedah
merasa poeas
kalau bisa menahan
kemadjoean
moesoeh

disana-sini

roegikan pihak
bisa. Beberapa

dengan

me-

moesoeh seberapa
daerah tidak me-

ngapa haroes dilepaskan asal hal
itoe
terdjadi dengan
keroegian
moesoeh jang besar, sehingga imbangan kekogatan perang bisa ber
obah,
Jang
sekarang
terlihat
boleh dikata
tjoema kemoendoe:
ran pihak kita dan djatoehnja
beberapa tempat jang penting, Hal
ini memang
melemahkan perasa

1

an dan bisa membimbangkan kepertjajaan. Sebab memang tidak

j
|

ada alat propaganda bocat mer.&
besarkan
kepertjajaan
dan kegembiraan
jang lebih
baik dari
pada serangan jang berachir de- :
ngan kemenangan, walaupoen de. ngan
keroegian djiwa
dan alat

perang jang besar,

“3g

Dilihat dari pendirian psychologisch dan propaganda
jang bersahgkoet
pacet dengan perasaan
memang pihak moesoeh sekarang
jang

oentoeng,

Akan

1

tetapi

boeat perdjalanan

perang selandjoetnja
memakan

tempo

kedoedoekan

jang masih

tahoenan

dan

'itoe

pengharapan.

pengharapan negeri sarekat soeng

goeh tidak memberi alasan boeat
berketjil

hati,

Soepaja

djangan

moesoeh

mendjadi terlaloe pandjang dalam

pera-

toelisan "jang menjoesoel hal itoe
akan kita tjoba adat
seper-

Saan, seakan-akan tidak ada lagi
jang bisa menahan kemadioeannja,

:

loenja.

RAN PERTAMA

| PAGI,

— Mentjari djalan:
' DOENG.DALAM
i
HAJA,

BA:

papan

. : Pembantoe,
kan, bahwa

ket

.

el

SEN:

| mengabar.

keadaan “kebon

tang di Bandoeng

tahoe Dewan PeNet
mimpin Madjelis Rakjat Indonesia
tentang pertemoean dengan wakil. wakil pemerintah jang dilangsoeng

2

Singa.singa

bina-

perwakilan
Htog ialah
,,oentoek
berhoeboengan
dengan pemerin“tah boeat mentjari djalan menoedjoe keselamatan noesa dan bangsa”

Sabtoe : socdah dimocat

Tari

KEBON BINATANG BAN. |

Kalau soedah tidak ada harapan

“|'kan pada tanggal 15 boelan ini di
Mataram, Sebeloem. mendjawab per

sama. sekali bahwa
pergerakan
akan bertemoe dan kontak benar| benar dengan pemerintah masa-

| tanjaan tentang berhasil tidaknja
terseboet, lebih doe| pertemoean

tidak.menje-

nangkan keoecangannja.
:
loe-baik kita peringatkan toelisan
$ : Berhoeboeng dengan perang sekita tempo hari jang bersangkoe
karang ini, maka banjak anggau- tan dengan hal itoe,
ta jang menjatakan keloear djadi.
Doeloe soedah Kita tegaskan
anggautanja. Tiap anggauta goesoepaja orang ajangan mengharap
na seloeroeh keloearga membajar harapkan jang terlampau banjak.
oeang ioeran tiap boelannja satoe,
Sebab pertemocan jang baroe saroepiah. Ketjoeali itoepoen koen- | dja dilangsoengkan di Mataram
djoengan kepada
kebon binatang || tjoema
pendjelasan
bersfat
-itoe banjak koerangnja didalam
lainnja jg.
dan
satoe
tentang

sadja
minggoe jang laloe ini,
“bertalian dengan makloemat pe
pengoeroesnja mengira, | ngoeroes harian Dewan Pemimpin.

| beberapa
| sehingga

| bahwa alat-alat oentoek mengoeroesnja tojema tinggal goena be
berapa minggoe sadja. Singa-singa

:

- Kacem Isteri
: Kebon Singkong
... ,,
Pemb. Nibem,

'Pinang .........
ea Besar, Kota

Na

dang,

AN aa an

“

F.d. Kock

— akan kelaparan tidak ada makaaan,
Tana

:
BA

Tar

Berhoeboeng dengan ini, maka
'pengoeroesnja mengadakan perhoeboengan dengan Kebon Radja
Bogor dan Veeartsenijkundig Instituut di Bogor, Instituut Pasteur
di Bandoeng, Zoologisch- Museum
:di Bogor, dil. Perloenja ialah oen| toek menolong badan jang mem|
'poenjai harga
keboedajaan itoe.

7.60
Sg

5

290

PN

Ha

Ae

20.—

pena
2

pertemocan dj Mataram
Dalam
itoe akan diketahoei apa jang ke
Apamoedian haroes dilakoekan.
'kah soedah habis dengan| pendjelasan- satoe kali itoe sadja, atatu-

| Genioek memboektikan, bahwa ke
| bon binatang itoe penting dalam

ag

1 Masa 4

SE

Kamp.

Ea

Ny aa

Sa-

: Com, Hari Iboe, Bte.
"POC.
(Toean
Mr.
Santoso) Goentoer-

2

Wen SEte

2
50—

,,.

| fan sebagai sekarang, maka dalam

- 20-—
,

laa

2! tempoh
| hatang

ne

-.

' MEJOnga

3

:

« Dr. Hardjono .......,, 2.280.25
1 Perk. Ac. Ind, (Toe- —.
“ag

“an

Dr. R. Soehar-

to), Bio.

TN

2 Moeis
ag

—-

f 2.736.200”

-10/1

Djoemlah

Up
:

1,

semoea

f 3.167.68

: Ea
Dalam pengoemoeman :te
10 Jan, 42, nampak djoemlah pe-.
- nerimaan semoea f 441.43, Ini sa- Iah, seharoesnja f 431.48. :
' Penderma-penderma jang nama-

.nja beloem nampak dalam verant“k woording ini,
hendaknja dengan
segera

an kepada

minta keter

Secretariaat

-$ “kope”,

atau

Bendahari

pe

2

R.H.O. Pjoenaedi.

“rek-geriknja : sesoedah ia melakoekam missie

persahabatan

| Inggeris doeloe dia laloe berhoeHaag

sar Fate

dengan

ena

PERLINDORNGAN DI SEKO
2

dengan

t

LAH.

Peladjaran
Pontianak,

baiki persediaan sewaktoe2 dida
lam perang ini, Anak2 moeda jg.
: masoek. didalamnja selaloe menda
“pat didikan jang perloe jang me
| agenai persiapan, manakala mere
| ka itoe dalam keadaan “menggang

jtak sesoedah ada

goer.

2 mikian Nriibata, Naa
Jaloe- lintas

itoe tidak

#

dari

Organisasi LBD selaloe memper

pembesar-pembe-

2

. Menoeroet Ind. Cit, maka seorang pendosgdoek di Soerabaja me| nerima soerat dari Pontianak jg.

€
ma

menoetoerkan pengalamannja
- ka ada pemboman

keti

disana.

“Ketika ada serangan oedara: da
ri Djepang,

bom djatoeh dekat se

kolah dari pada Broeders yan Huy
bergen, sehingga salah. satoe dari
sekolah itoe hantjoer. Oentoengnja
pada waktoe itoe tidak ada seorang
psen jang berada
Dana
roeangan kelas.
:

“Dari bangkoe2
gate tidak
ada jang roesak. Poen jang letak
ria ditengah2 reroentoek

roemah

“toe, tidak ada jang roesak.
Melihat ini, maka orang mengam
"HI kesimpoelan, bahwa orang bi
s2 menjoeroeh
moeridnja berlin
| doeng dibawah bangkoenja, kalau
| sewaktoe2 ada serangan jang men:
dadak. Mereka itoe tjoekoep aman
"teMan,
:
| Apa lagi bangkoe2 jang bibinan
dari djaman doeloe2 koeat sekali,
'kafena papannja memang
tebal
dan kajoenja berat. Lebarnja pa
n oentoek menemboes
(oleh

.bom) ketjil, sedang bentoeknja
igkoe sekolah itoe koeat poela.
Dalam

pada

itoe hal ini

tjoema

i | kalau memang bahaja “dengan men
dadak datangnja, oleh karena hang

koe sekolah itoe bisa dipakai seba

“|

dilarang

gai tempat berlindoeng.

berboeroe

“paling tingginja

an

tidak bisa di terbitkan lagi, ber-

atau batterij, sehingga
kia 2

sorot lam

jang

moeng-

bekuan kesoelitan.

MENAIKKAN
Polisi

HARGA

GOELA

di Pangkalan

Brandan

djalan terendam air sampai sete-

karenanja

api

'—

makan

Semarang

Poerwodadi

Blora mendjadi

—

kereta

Wirosari

te laat 2 djam

—
la-

Si

Menoeroet

, ngan

sneltrein

dan

manja.

Antaranja sebab2 adanja lara- |

ngan itoe ialah oleh karena pem-'
boeroe2 'itoe memakai
lampoe2

WODADIL.

ngah meter. Kendaraan-kendaraan bermotor
terganggoe
djoega
djalan kereta-kereta- api oleh karena toembangnja
pohon-pohon,
Blora

sampai

sekali,

agaknja

tidak

memoeaskan

sekarang

beloem

beres. Moedah - moedahan
hendaknja!

kalau

begitoe

ama RA AT BUMN RAT

L

Talia ur

Sedjoemlah 21 boeah

aa

pelempar

bom Djepang jang diantarkan oleh
8 bocah pemboeroe Djepang pada
djam 11.40 pagi dalam tiga gerom
bolan soedah mengadakan
sera:
ngan dilapangan

:dan. Banjak
kan.
Walaupoen

penerbangan

bom2

Me

jang di lempar

demikian hebatnja,

te

tan keroesakan materieel
tidak
banjak, sedang seorang
boeroeh
mendapat loeka parah.
Serangan
itoe lebih doeloe pada djam 8 pagi

Hari Kemis siang tg. 15 jl. di
Poerwodadi terdjadi angin taufan.
Di salah satoe bagian kota djalan

oleh

3 boelan atau

f 500.— denda, sedang alat2nja
jang dipakai dalam berboeroe itoe
akan dirampas dan dilelang.

soe-

rat-sosrat
berkala jang biasanja
terbit dari kota Medan, semendjak
achir December 1941
jang laloe

—.

6 sore sampai djam 6
berboeroe ketjil
jang
Siapa jang melanggar
mendapat
hoekoeman

poe itoe menjinar2,

Atas nama ,,Pekope” kita meng“hatoerkan 'banjak- banjak
terima
kasih
Bendahari,

(|

orang

| sama

bereskan

ANGIN TAUFAN DI POER-

-Territoriaal
commandant, kolo.
nel Gosenson, pada tanggal 12 boe
“Jan ini telah menetapkan verorde
5 as, jang
menentoekan, bahwatiap

bahwa

ba-

bahwa sekarang sedang mentjari
djalan
boeat mendapatkan
hasil
atau
boeah
jang njata,
Dapat
tidaknja, beloem bisa dipastikan
sekarang,
Akan tetapi bacakan djoe
ga baiklah
kita beri kesempatan
seloeasnja dan sedjoedjoernja- kepada
kedoea pihak
jang sedang
mentjari djalan boeat keselamatan
noesa dan bangsa itoe.
5
Perselisihan paham dalam seba
gian pergerakan jang ramai dibi
tjarakan tempo hari tidak disehoet at

jang

Antaranja ,,Pandji Islam”.

ini demikian:

tara djam
agi, baik
u besar,
—.ja akan

keterangan

soeatoe

Kita mengharap bahwa, jang men
djadikan sebab tidak lain, karena"
semoea jang bersangkoetan soedah
pertjaja bahwa semoea itoe b'sa di

hoeboeng dengan kesoekaran dalam berbagai hal,
8

6 minggoe poen kebon biitoe akan kekoerangan

LARANGAN BERBOEROE.
-Korresponden
J.B, dari Medan
“mewartakan pada - tanggal 12 Ja
nuari

Rp

ga
A3

Pengoemoeman

menerima

Ida

ea Diterima dari Lijst?
| -.derma dengan per- —
-antaraan

“ngan dalam tahoen '41 semoeanja.
:
5 ada 260.000 orang,
1
“1 Kalau
memelihara
segalanga”
: itoe dilakoekan dengan penghema-

Aa

ink, -Politie
Bond,
|- Laan Trivelli, Bte. ,,

atau

membesarkan

mengetjilkan hasil dan faedahnja
tetapi
di Mataram
pertemoean
sekali ternjata
sama
pi sia-sia
soeatoe badan pertidak. Sebab
wakilan jang terdiri dari 6 orang,
doea dari Gapi,- doea dari Miai
dari PVPN, sedan doea orang
dang dibentoek. Maksoed badan

MADJALLAH DI MEDAN.
Dari fihak jang moe'tamad kita

-njak 20.400 orang. Dan koendjoeEg

boleh

Orang

dibentoek

Hal itoe tidak perloe menimboelkan rasa
ketjewa atau rasa lain

(

lain daja oepaja-lagi.

perloe

dan perwakilan.
Maka
dengan
pendek
sadja boleh
dikatakan

yen Ha NA

“artian kehoedajaan, maka 11 boeJam 1941 eedja anak-anak sekolah
jang mengoendjoenginja ada seba-

an

dipikirkan lain

masih bisa

kah

kah

keterangan-ketera-

kini tidak terdapat

| ketjelakaan orang-orang,

'didahoeloei oleh
dilakoekan oleh
diatas Medan.
Poeblik

pemeriksaan
pesawat

-

jg.

Djepang

dari segala lapisan

bera

da dalam ketenangan, dan sikap
nja menoeroet peratoeran jang te
lah ditetapkan L.B.D, lebih doeloe.

TOEAN ASPIJO DIMERDEKA.
KAN.
Sebagaimana telah dikabarkan,
pada tanggal 2 i.b. t. Aspijo telah

ditangkap

dan ditahan di Post-

huis,
sesoedah didengar
keterangannja, oentoek menoenggoe poe
' toesan dari P.G. pada tanggal 10
“ ib, telah
dimerdekakan.
Hanja

KEKOERANGAN
AFDRUKPAPIER.

Hampir semoea toekang portret

di seloeroeh Djokja waktoe bebe| rapa
hari jang belakangan ini
mendapat kesoekaran lantaran kekoerangan afdrukpapier, toekang
toekang portret jang ketjil soedah
tidak bisa terima lagi pekerdjaan afdruk sebagai biasa,
Didoega, kalau keadaan seroepa

tiap-tiap djam 8 pagi haroes meng
hadap
boeat

toean Boepati Loemadjang
menoendjoekkan - dirinja.

(5.0).
GEMEENTE TJARIKAN PONDO
KAN PENDOEDOEK MA|
LANG.
Sebdgaimana orang tahoe berhoe
-boeng dengan mobilisatie, Malang
poenja pendoedoek bertambah de
ngan
datangnja sanak.keloearga-

(Medan) telah membikin procesverbaal terhadap tiga orang Tiong
hoa pendjoeal, jang dalam keada
an kekoerangan goela ini menaik
ini berdjalan dalam
beberapa
kan harga goela sampai banjak.
toekang portret sadja, jaitoe me. Orang orang jang diambil
bagian
Lebih landjoet Sum. Post menga
reka jang masih mempoenjai permobilisatie dan lantaran di Malang
barkan, bahwa salah seorang dari
sediaan tjoekoep, sedang jang ke-'
soesah sekali di dapat
roemah
mereka itoe adalah seorang ,,tau
tjil tidak bisa teroes,
.roemah jang
sewahnja
moerah,
keh besar” jang mendjoeal 6 atau
Orang mengharap, soepaja deGemeente djadi minta bantoeannja
7 baal goela goena harga f 18.—
-partement van BE. Z. bisa- ambil
publiek boeat soeka
ketempatan
tiap baalnja, dan lainnja tadi men | tindakan " dalam ini
djoeroesan,
ini sanak keloearga dengan tentoe
djoealnja dengan -harga f 19.—
sebab ada doegaan bahwa importidak pertjoema. Gemeente menetap
tiap baal, dan jang ketiga menteur-importeur tidak berlakoe sekan orang jang poenja roemah se
bagaimana Moe
(ME),
djoealnja tiap kati dengan harga
wahnja f 80.— keatas ia bisa re
14 sen.
kan f 1.— boeat orang dewasa sa
SERANGAN DI MEDAN,
Pada hal dalam keadaan biasa
toe hari satoe malam dan sepa
harga goela 100 kilogram paling
Aneta mengabarkan tentang se
roeh harga boeat anak anak, ka
tingginja tjoema f 15.— dan seka ! rangan di Medan itoe sebagai berilau maoe ketempatan itoe orang
tinja 9 se,
| koet:
boekan militair. Ini tjoema ongkos

Tahoen

| menginap, sedang kalau disediakan

Baroe.

| makanan sekalian, tariefnja boleh
| & rekan f 2— per 24 djam
dan
| per orang.
S EDJAK kemahin kita mengindjah tahoen Hidjriah 1361, meninggal- |
Orang jang poenja sewahan roe
kan tahoen 1360,
' mah f 50— f 25.— dan f"10—
“Walaupoen biasanja tahoen barce kita tidak begitoe diramaikan tetariefnja jang dikenakan pada si pe
tapi pada oemoemnja orang memperingatinja, lebih-lebih kepada asal
nocempang ada rendahan,
malah
moela datangnja perhitoengan tahoen H.djrah itoe, karena Hidjrah itoeorang jang poenjai
roemah
se.
lah salah satoe soennah Nabi jang termasoek langkah paing oetama,
waannja koerang dari
f 10.— ia
Hidjrah menjingkiri jang bathil, membawa. cemmat kepada tempat jang
tidak boleh hitoeng tarief menginap
selamat,
lebih dari f 0.10 per satoe orang
Dalam pada itoe, patoet poela permoelaan tahoen (boelan pertama)
dewasa
dan
5 sen 'boeat anak
mendjadi peringetan orang, teroetama sekali kaoem Moeslimin, karena
anak. (S.T.P.)
boelan pertama ini diseboet Moeharram, artinja boelan jang haroes dimoeliakan, dalam boelan mana hanja pekerdjaan jang soetji-soefjilah
jang haroes dioetamakan,
“Dalam : pada itoe boelan Moeharram itoepoen lazim diseboet orang
Asj-Sjoera, boelan Moesjawarah, sehingga amat patoetlah didalam zaman genting ini orang tetap mengindahkan moesjawarah, menghidoep
hidoepkan rasa kedemokrasian, lebih dari jang soedah-soedah..
Sesoedah tahoe kita, bahwa moelai Moeharram ini orang patoet
ALWAWRYA . YAWAH BESAR
mensoetjikan diri, maka tidak akan lama lagi kita akan poela mengha»Horror Island”
dapi 10 Moeharram jang djooga amat penting artinja bagi kaoem. MoesRrAT man
—SEN

Kaber

Tontonan

Srigala Item”.

limin,

Tetapi oleh karena beloem masanja kita menoelis ha! “0e,. baiklah | TEAT.IA
TANGGA
| boeat sa'at Ini, tjoekoep kiranja kita menjampaikan ,,sularuat tahoen S..Diantoeng hati”.

baroe” kepada segenap kaoem Moeslimin, moedah-moedahan
mendatang ini membawa. Deng

Amin!

tahoen jg.

adanja,

Direksi, Redassi, Administrasi
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BANDOENG.

Mempoenjai Bouwkas jang terbesar.
Oentoek memboeat ROEMAH

atau membeli TANAH

(SAWAH)
SOEDAH
SEMESTINJA,
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Segera setelah

be
be:

dibajar,

stuurshoofdschrijvers jg bekerdja
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| wedanaan di Poelo Djawa dan Ma
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dekat-dekatnja, jang diserahi me$
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beidsbeurs jang banjak, misalnja
ga) oetjapa. Voorzitter Volks
pada arbeidsbeurs
gemeente, argambaran -dari
beidsbeurs setempat-setempat atau
ian jang dipegang djoega | poen pada salah satoe kantor arF pt kalangan pembesar2 Peme- | beidsbemiddeling M, W. B. Berrintah sekarang, maka 'bolehlah ki| 'hoeboeng
dengan keadaan seka| ta faham, bahwa Pemerintah poen rang ini serta kekoerangan kaoem
| bersedia. memperlekas djalannja | ' boeroeh jang disebabkannja, maprocess
jang kita maksoed | ka ternjata sekali
badan-badan
| diatas itoe, Tjaranja tentoe boe | arbeidsbemiddeling jang opisil itoe
dengan mengandjoer2 | | mesti bertalian dengan satoe ba-

(perantaraan
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dalam pedato ta-|

'traal, Dengan demikian maka kaoem madjikan jang perloe orang
atau penganggoer
jang mentjari
| hapoeskan semoeca peratoeran2| pekerdjaan djoega dapat memberi
tahoekan keperloean masing-ma| jang berdasar kepada perbedaan
sing kepada badan jang centraal
bangsa (rasdiseriminatie), jang
itoe,
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pekerdja jang
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dipegangnja

tapi selain dari itoe bekerdja ber-

sama-sama serta disamping ber“bernama ,,na den oorlog”.
bagai-bagai
arbeidsbeurs jang diBerbagai
tindakan tidak ada
seboet
diatas
tadi.
| manfa'atnja dilakoekan ,,na den
Oleh peroebahan ini maka kaoorlog”, bahkan
tadinja haroes |
oem madjikan
dan penganggoer
,V00r
den-oorlog”.
moelai
sekarang
ini boleh meminTetapi sekarang ini ,,in de oorta bantoean
dari poesat badan
log” beloem lagi begitoe telaat.
arbeidsbemiddeling
dengan lang| “Selain daripada itoe kita pertja
4
soeng,
Tentoe
sadja
badan ini se
' ja, bahwa apabila soedah sama2
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Walatipoen centoek menaikkan
- gadjih2 teroetama dari schrijvers,
sechrijvers le kiasse
dan
hoofd
| schrijvers jang bekerdja pada kan
tor2 ketjamatan dan kewedanaan
tjoekoep alasan — seperti diakoei
oleh Pemerintah dalam
hoofdzitting jang terachir (menoeroet zitt.
1941 — 1942, H. 43, 550 — 551,
562,
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lah

lebih
landjoet perkenankan
penanja memadjoekan perta
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.njaan apakah Pemerintah bersedia

sentoek poela menaikkan gadjih2
jang sesoeai dari semoea anggauta2 korps bestuursschrijvers jang

'dipekerdjakan
dent,

pada

-Regent,

kantor?
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Keterangan.
Gouvernementsbesluit
terseboet
itoe sesoeai dengan kesanggoepan
"Pemerintah, bahwa akan diselidiki
| dengan tjara bagaimana mengatoer
posisiregeling
oentoek korps
be
stuursschrijuers

da

kantor2

danaan.

Telah

gerombolan
poenjai

jang

bekerdja

ketjamatan

dan

diketahoei,

ambtenaar2

pekerdjaan

sehari
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kewe
bahwa
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mem

harinja

iang berat jang oemoemnja lebih
berat dari kewadjiban collega2nja
pada lain2 kantor. (zitt, 1941 —
1942, H. 915).
Menoeroet pendapatan
penanja
djoega oentoek menaikkan gadjih
gadjih schrijvers dan schrijvers le.

klasse pada lain? kantor2 bestuur
beralasan:
Pertama,

kos2

penghidoepan

oleh karena ong

ditempat?
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Dalam beberapa hari ini, disala satoe tempat di Hindia Belanda telah tiba Sir Archibold Wavell onperbevdhebber dari bala
entara Sekoetoe di Pacific bagian Barat Selatan diitring oleh '
Commandant
KN.L.L., lnitenant
generaal H, ter Poorten —
Belakang generaal ter Poorten vice admiraa? Helfrich,
Com
mandant Koninklijke Nederlandsche Marine di laoetan Hindia
sebelah kirinja admiraal Thomas C. Hart, commandantdari pa
soekan laoetan di Pacific bagian Barat Selatan

Apa

jang

diker-

djakan madjikanmadjikan di Si-

ngapoera.

maka banjak
peroesahaan-peroesahaan
di Singapoera jang laloe
mengadakan
peratoeran-peratoe-

ran istimewa,
Diantara

amat

mengenai
boeroehnja.
Djalannja

peratoeran-peratoeran

penting itoe ialah jang

kesedjahteraan

kaoem

peroesahaan

akan

langsoeng baik karena adanja peratoeran ini. Sesoedah petjah perang itoe peroesahaan-peroesahaan jang

terpenting

laloe memang-

gili kaoem boeroehnja, kaoem boe
roeh Europa maoepoen Asia, oentoek berkoempoel meroendingkan
hal-hal peroesahaan mereka, ser-

ta oentoek membentoek

beristirahat

lau mereka
dines.
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dan

tidak

kalangan

tidoer,

ka-

mendjalankan

pembesar

di ada-

kan peratoeran, bahwa kaoem ma-

Ketika
goentjangan
pertama
karena
adanja
peperangan
ini,
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satoe ko-

djikan haroes memberi
kepada boeroehnja jang

kerGegian
mendapat

loeka atau roesak badannja dalam
waktoe

mereka

mendjalankan

pe-

kerdjaannja
di peroesahaan-peroesahaan jang vitaal, djoega tentang pembelaan jang bersifat passief. (misainja loebang perlindoengan enz. Red. Pem.).

Djcega kaoem boeroeh itoe dibefitahoe dan diterangkan tentang
peratoeran-peratoeran negeri jang
mengenai pemberian makanan, se|
| dang kepada anak kerabat kaoem

boeroeh

itoe dimengertikan

pembelaan
Bana

kalau

soal

ada serangan
T

Djoega diadakan peratoeran ten
tang
pemberian oeang
kepada

kaoem boeroeh jang terpaksa pindah

roerah,

karena

kampoengnja

perti biasanja
seberapa
dapat Fsidenz dan Regentschap oemoemitoe moengkin djadi medan pepe| .dioesahakan
dengan soenggoeh2
mite
goena pemberian
pertoloakan memberitahoekan djotga ke
nja lebih tinggi dari pada di lain
rangan.
Ini dilakoekan
dengan
# boekanlah
satoe
barang
jang
ngan kepada kaoem boeroeh,
hendak kaoem
madjikan dan pe- (lain tempat,
memberikan
voorschot
seboelan
en dikatakan oleh Mr..Jonkman , mloestahil bagi Pemerintah oentoek -hnganggoer kepada maen
itoe:
"LK edo
leh k
-k .Salah satoeLO dari peratoeran
DES
“gadjih-sedang voorschot.itoe dimemetjahkan 'bermatjam2 soal,
ialah garisan
ta
Pe
Ken
pa
ialah
oentoek
mendapatkan
kejang setempat-setempat.
daan
gadjih
itoe
tidak
akan
mema
bajarnja
kelak apabila
pegawai
jang sampai sekarang ini roepaamanan bagi personeel, maoepoen
djockan kemaocean pada korps beitoe
meninggalkan
pekerdjaan
nja amat soesah, soelit, roemit,
Salah
anja.
keloearg
sanak
bagi
KELAKOEFANNJA SEORANG PE
stuur jang bersangkoetan,
atau kalau perang soedah habis.
dan angel menjelesaikannj ja.
satoe tindakan pertama ialah men
NIPOE.
Ketiga,
oleh
karena
perbe
jang lebih
firma-firma
Pada
Kita pertjaja
akan keberanian
djaga soepaja. personeel dan saSeorang Indonesia jang menga
kedaan
ini
akan
berakibat
bahwa
oen
sokongan
keoeangannja
koeat
dan ketjakapan instantie2 Pemetjoekoep men. doedoek Indonesia jang Na
nak keloearganja
koe dirinja dari p
doek Toedengan
toek kantor2 ketjamatan dan kewe
tidaklah
itoe
osangan
rintah
oentoek
mengambil
tindak2
— tjam tjorak dan ragam: ini.
dapat makanan, Firma-firma jang
ban bernama A. te
melakoekan
danaan akan dipilih tenaga2 jang
djandji haroes dibajar kembali,
banjak pegawainja laloe mengoem
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ahwa nanti pa pada R. dengan goloknja. Achirberdagang tinggal beroemah di42 akan dilang | nja si korban golok itoe terpaksa anpoang Dapoean baroe gang B7
roemah
sakit,
Perkara
terseboet
hari Kemis
2 | meringkoek - di
soedah
landraad disini dibawah pimpinan
n sedang si . pembatjok
Ts Lae
diri pada Donnie
($ nja
Rechtkundige
R.
Soeparto
telah diperiksa ini perkara, lebih
-3
:

:
'KEDJAHATAN JANG NEKAT.
J. mewartakan:
ka hari Rebo tg. 14 ini, di

sepadan,

tjoba

ngan pakaian perampoean Indone
sia datang belandja di pasar. Man

—.rang nama W. pendoedoek kp. Sin
5 ang ilir Bogor. Menoeroet penjeli
5 ikan politie, ternjata orang jg di

8. “rsDJOKIA.

atau

Telahkita toeliskan dahoeloe

PERAMPOEAN
DJEPANG -DI
TANGKAP.
k
“Hari Senen jang laloe, seorang
perampoean Djepang menjaroe de

se0-

Diawa ' Tengah,

H.IL.S.

Schakel-

MENTJOBA.
MMEMBOENOEH
2
-BAJI.

de-

di. Ta

school)

Gia
'Soeboerlah
bermanfaat.

Djawa TTimoer

tjariah

tetapi

2.50,

S.:: “kolah particulier.
“Pengadjaran
memboeat
ber:

sar itoe Stadswachter di kasih tahoe. Zonder pardon lagi oleh itoe
ngan
sergera
orang
haroes
mere
Pak
jang masih
| Stadswachter, waktoe itoe perem
bahkan
diri.
3.
ingapoere, bekerdja boeat
Djoega di Singapoera Hak se 'pocan Djepang maoe naik taxj lan
seperti dalam dienst |
tas ditangkap dan Manan pada
darah, sedang banjak| “kali .tjontoh - tjontohnja, bahwa
politie. (PS).
2
|
mereka
jang
merebahkan
dirj
direka .mendjadi
,hulpLAMONGAN,
——
Itanah, lebih beroentoeng dari pada
de
Hnon “Sibangkan 'bah | mereka “jang bertiongkak,
KEHILANGAN LEONTINE BER
S5
orang di Singapore se ngan tetap berdiri.
LIAN SEHARGA f 800—.
3 bahwa “pentingnja E Marilah kita mengambil pela
orang,

f

obat
P.L. sendiri jang baroe dikasih
henti pada satoe boelan ber: selang. Ea “obat, hal dagang, typen dan lain
- Sekarang M. sedang ditjari, se- 5 “Isinnja. Semoea serba praktis dan
.mentara T. telah ditahan ditempat ': bergoena. Lama beladjar hanja 3
nja- keloerahan. (MH).
tahoen. Sedang pondokanpoen se-

| perlindoengan ditanah.
Djangan:
lah orang menoenggoe ncenggoe
doeloe apa
jang diperboeat oleh
lain

sekolah

laki dan perempoean Indonesia jg:
“1. Betoel betoel ingin djadi sau-.
dagar.
“2, Sedikitnja . beroemoer 14 tajan
2
gen.
:3. Tammat
sekolah samboengan

aseton

dari itoe kampoeng

oeang

sedang oeang entree f 2.50, Jang di
terima djadi moerid ja'ni anak laki

tjo-

kepoe-

sekarang sedang melarikan

bom - didekatnja

sama sekali

KEDIRI
NIJVERHEID
EN
HANDELSSCHOOL.
Kediri dapat merasa
pdngah,
karena moelai 5 Januari 42, telah
“.diboekanja sekolah MHS. oleh toe
an Soeharsojo jang baroe loeloes

Tionghoa, dan oendjoekkan jang
tjoeri “itoe ada seorang bernama

diri dengan

dikataken — menjenangkan.
Moedah- moedahan
'sadja, kota

'T.

oleh

jang be
Orang-

| pat

bernama

telah ditangkap

Soegara jang tidak karoekar oe|an jang terdengar dengan mele

soeatoe

se'

ba djoeal satoe doenak goela-pasir

segera ditepi djalan.
daknja

dan

Nawangsari sini,
jang

orang miltair
dan preman dari
lain negerj jang soedah mengala
“mi. penjerangan bom dengan
segera dimana djoega
ia
berada
'laloe merebahkan diri dan
tetap
“tidak berobah. - Oentoeng tjontah
“ing ditiroe -djoega
oleh
orang orang di Singapoera,
jang pada
permoelaan
agak merasa maloe
sentoek - merebahkan

55.—

KOMPLOTAN PENTJOERI
DITANGKAP.

bom — bahwa setiap orang
ten
| toe pernah - : membatja
tentang
| akibatnja penjerangan bom, akan
| tetapi
adaan- jang Enggan
| nja me iberikan kesan
| toel. betoel
berlainan.

f

| WELERI

| Pembitjara
mentjeriterakan —
(tatkala ditanja tentang
pendiri:
annja

terima

aan

sedikitnja

banjak banjaknja terima
f150-—:
Soeatoe langkah jang ) 'patoet di
poedji.
Naa Paha

pitUh au ejaan

'sakit, Tg — sebeg

ata meta

2 MA

ak“dapat
menggali
lobang per
—.oeh “dapat” dinjatakan 'orang —
'Dibeberapa
tempat
|-indoengan.
semata
mata mengarahkar Spon
bom, . tentoe
hatiannja pada
La
. toe” | jang. kedjatoehan
ada beberapa orang jang
| sadja
mati dan mendapat Jloeka loeka.

“

DIHOEKOEM SATOE TAHOEN.
Oleh Landraad Pamekasan telah
didjatcehkan

hoekoeman

kepada

seorang

Arab

dengan

pelanggaran

Keloear:

1.

Tjetakan

2.

loean toelis menoelis f
Perangko dan ongkos

djalan

Nee

3.

Ongkos-ongkos

»

1 tahoen

berhoeboeng
kesopanan,

me

soem.

oleh t.. Hendran?

keper-

4,

Persediaan

.perhia

5.

san
Sewa

Sa
berem-

SOBRABAJ: A.

MA'LOEMAT P.O, "PERGOEROE
AN-KITA".
enam
G.K. ditanda
tangani
oleh toean Hendran- dan toean

dan

tempat

boek
Permen

6,

Tn

19.-—
A5

:
biaja

peremboekar

73.28

14175
2

2. —

R
"

S. Tjokrosoebroto menoelis:
Menoeroet pera
OP

ritantan

f

158.90

Djadi watig jang masih keting-

Peer
en
"Pergoerocan Kita” tg. 11-1-'42,
bahwa soedari Sarbini
kepala

sekolah "Pergoeroean-Kita”
Rang
kah-plein 19a Soerabaja di royeer
dari
“Pengoerses Kita”
dengan

galan dalam kas jaitoe:

f 363.15"
f 158.90 — 204.255. (Doea ratoes empat roepiah dan doea poeloeh

lima

setengah

sen).

Baik djoega diterangkan bahwa
lijst-lijst derma jang dikeloearkan,
beloem semoeanja kembali kalau
alasan:
itoe soedah kembali dan ternjata
1.
Sebagai kepala sekolah me
ada isinja (hasilnja), soedah tenlalaikan kewadjiban.
toe perhitoengan
keoeangan di£
Melangese Mer jajak.
3.
Mengascet salah satoe sauda ' atas ini akan bertambah lagi. Hasil jang boleh dikatakan
me ra pendidik oentoek Inn Oetoen se
moeaskan!
kolahan.
“Banjaknja perkoempoelan jang
Demikianlah, jang berkepentingan
toeroet beremboek ada 24.
harap mendjadikan periksa adanja,
PERAMPOKAN

DI SOERABAJA

Kebon

ditang-

kap.
Dari Soerabaja dikabarkan ten
tang pentjoerian di ,,Pros Juven:
tute” itoe demikian:
Kini soal jang gelap itoe soeda.
terang, Terboekti, bahwa jang m
lakoekan pentjoerian itoe
ialah:
kebonnja sendiri, jang soedah 4 ta
hoen

bekerdja “disitoe,

Dalam

me

'lakoekan perampokan itoe ia tidak

BURGERDIENSTPLICHT KAOEM PEREMPOBAN.
Registratie
burgerplicht boeat

kaoem

perempoean

dikantoor

ge

meente masih
teroes dilakoekan
sampai nanti hari Saptoe j.a.d.
Sampai sekarang soedah ada ter

tjatat 12.000 orang. Tapi karena
menoeroet

taksiran

di Soerabaji

ada 20.000 perampoean jang terke 3
na Burgerdienstplicht, maka sam
pai sekarang masih mangkir 80006

melepaskan tembakan revolver ke
TAN
pada boekhoudsternja, tetapi tjoe . prang.
ma meloekainja dengan barang ke 1
perti diketahoei orang teranras,
ai jam hoekoeman, kalau tidak tja
Oecang jang digondolnja itoe se
tatkan '” namanja bila
memang
bagian soedah dapat ditemoekan
dienstplichtig, (P.8.)
lagi,

PEMANDANGAN

UARI 1942.

P3
2

"Radio Kampoeng", ja'ni ,,Chabar
- Angin,, dari moeloet kemoeloet jg.
boekan boekan dan ta' keroean2,
.sebagaimana jang
atjap kita de
ngar setiap hari. Djika ada sesoe

Penningmetster:

Toean Soedomo,

-toean Roeslan

Abdoelgani. m3
Te

ng Oemoem

:

|

Toean F.A. Lokolo.

Commissarissen:
-Toean Oesman — kebaktian
@adian, Parindra : tjab. Soerabaja,
t. Dr. Angka — KBI tjab.
Soe
tabaja, t. Soenarjo Wiromarsono

ALAH
satoe
kepertjajaan
orang, jang menoeroet selidikan bang Bedjat mendjadi .oemoem, jaitoe begini: ,,Orang jang.
'banjak dosa biasanja oemoernja
pandjang. Sebab Toehan kasih ke-

dari PB Sabpindo, t. S. Rachmat,
t. Mr, Widodo, t. Ir. D. Mangoen
koesoemo mevr. Moesaleh — HB
PBS dan Moehammadijah.
Berhoeboeng de
kenjataan,

sempatan boeat balik kepada ke-

baikan”.

-

bahwasanja pekerdi jan Komite ter

— Berhoeboeng panen itoe, ada
'orang tanja sama bang Bedjat,
betoel atau kaga'nja.
'Wel, bang Bedjat

seboet tak
moedah poen tak riingan, berarti poela
pekerdjaan

Komite akan mentjoerahkan sega
la kekoecatan dan tenaganja jang
ada kepada rakjat pendoedoek

kebetoelan

loepa" bawa kitab, tapi soal ,,pan-

djang atau pendek oemoer” boekan tergantoeng kepada sedikit
atau banjaknja

Sebab:

“Soerabaja
dengan tiada meman dang sikaja dan simiskin, si ambtenaar
atau si partikelir,
maka
penoeh pengharapan Komite, hen
daknja para -perkoempoelan2
dan
siapapoen djoega jang beloem.
di
oendang dan bersympathie kepada

dosa.

kalau kita semoea ada

bahwa
panB5 poenja
kejakinan,
dari
oemoer tergantoeng
djang
banjaknja
dosa, nanti pemoedakepengennja
sangking
pemoeda
mempoenjai
pandjang
oemoer,
teroes melakoekan
dosa banjakbanjak.
Padahal,
biar pandjang
biar
pendek, dosa dilarang.

»

Biar dosanja

toedjoean
ngan,

segerobak, kalau

banjak

dosa

tentoe

lantaran

Dalam

Entah

pandjang

boekan pendek lantaran alimk:

boeat

belakangan ini

mengoengsi.

Ketika kita tanjakan pada Wedana Kota jang diwadjibkan boeat

mengoeroes pengoengsian dari pen
doedoek kota
djawaban

dan

bawah,

jang

tidak

ada

bocat

soeroeh

ia

kita
sama

keloearkan-

dapat
sekali

perintah

pendoedoek

dari

Pengampon, Kapasari dan sekitar
nja mengoengsi.
Ternjata
kabaran jang disiarkan itos ada kabar angin sadja.
Pendoedoek dari Pengampon, Kapasari
dan
sekitarnja
diminta
soepaja djangan pertjaja itoe kabar angin dan tinggal teroes se“perti biasa diroemahnja.
: Daerah
Pengampon, Kapasari
dan
sekitarnja tidak bisa djadi

manoesia haroes baik.
jang bilang - kalau maoe
Ada
lantas
melakoekan pelanggaran
bilang: ,,Ah, toch hidoep tjoeman
sekali”.
“Ha, juist lantaran tjoeman se— kali, kita moesti baik, Kalau bisa
doea of tiga kali, baroe bisa dibaik,
jang sekali hidoep
atoer,
koprot,
hidoep
kali
'kedoea
jang
jang ketiga kali hidoep baik lagi,
ensepoer, ensepder.
Sekali hidoep didoenia, sebaik—doenia,
nja- mendjadi perhiasan
djangan mendjadi madjis dorois.

bakal

diperintah

mengoengsi,

se-

bab disitoe sama sekali tidak terdapat
Kringleiders,
Blokleiders
dan sebagainja. (S.T.P.).

Tanah

Sea

|BANG BEDJAT.

&

BENGKOELEN
MOEHAMMADIJAH
DAN
PER
LINDOENGAN OEDARA.
H.J. mewartakan:
Atas kebidjaksanaan Pengoeroes
Moehammadijah Bengkoelen, maka
pada petang Kemis malam Djoema
'at tg. 8-9 Januari jang baroe laloe
Moehammadijah telah mengadakan
cursus tentang "Apakah jang kita
haroes perboecat,
kalau ada serangan dari oedara”.
:

KOMITE “"BENOLONG KORBAN
— PERANG
SOERABAJA.
(PEKOPE).
Pada hari Selasa sore tgi. 13
Jan, 1942 dengan bertempat
di
gedoeng P. H. I. S.
Gentengtali,
telah dilangsoengkan
'Soerabaja,
Peno
,,Komite
| rapat pendirian
— long. Korban Perang (Pekope) de
ngan dapat Pen
jang amat
memoeaskan.
— Perkoempoelan2
“jang - dioen-

“

Gerindo, '“Achmadijah
Oadian,
Bank Nasional, P.G.I., P.G.P. Ke
roekoenan
Embonj
Malang, “Ta
man Siswa,
LocaleGaspi
Soera
baja,
P.B. Sabpindo,
Poesoera
P.B. Parindra, K.B.I. Soerabaja,

P.B.S.,

L

tjabang Soerabaja,

H.B.

ka oleh

poekoel
ketoea

4.45 rapat

diboe

voorloopig Komite

terseboet, jalah toean Soedarnadi,

1.

Memberikan

sokongan dan

kepada

pendoedoek

teroetama
dikampoeng-kampoeng
dalam kota Soerabaja dan kekitarnja pada waktoe mendapat kesoe
karan, karena gerangan. bom dan
sebagainja.

2.

Bekerdja

bersama-sama

de

ngan Organisasi2 jang bersamaan
toedjocannja
Pemerintah.
Pengoeroes

dan djoega
Komite"

dengan

Tocan Boedamaai — Keross:
Toean Mr. Iskak — W. Ketoea.
Toean Borrowifono 2: Ka,
Secretariaat:

Toean Mr, Boedisdesetijo, con |
Mr, Goe

moeljo dan toean Soetrisno,

mengingat,

pertama

kaoem

tg. 8-

laki2

masih

madijah mengadakan
tjam

Cursus sema

ini

MEDAN.
D.P.V. MEMBANTOE
KORBAN2
BOMBARDERMENT. |

Koeit2-

jang

men

djadi
korban
di
lapangan
terbang

“Medan

diberi

pen

sioen.

:

kabarnja

jang

Deli

Plan:

telah

mem

perantaraan

dae-

rah Pariamanper
loedjadiperha-

Soal
pertanian
perloedigembirakan dari sekarang
Poelangnja beriboe-riboe orang
dari

perantaraan

maoce tidak
maoce soal ini lantas
djadi
satoe masalah “ poela jang
perloe diselesaikan.
Sebagai dimakloemi sebagai memanoesia

jang

tama

sekali meamat

soal

makanan

hidoep

teroe-

memboetoehi

beras,

Pada

hal

boeat daerah Pariaman soal beras
itoe poelalah selama ini jang be'loem
bisa dipenoehi
dari hasil
pertanian rakjat sendiri.
Hal ini
tidak lain sebab menoeroet tjatatan daerah Pariaman
jang rapat

itoe dengan
kira 300.000
poenjai

pendoedoeknja kiradjiwa tjoema mem-

sawah-sawah

jang

loeas-

nja
kira-kira
20.000 HA. jang
menghasilkan kira-kira 60.000.000
KG.

padi

saban

300.000.

tahoen.

pendoedoek

Pada

jang

hal

saban

orangnja
memboetoehi
240 KG
padi saban tahoen mesti menghendaki penghasilan sawah 72.000.000
KG.

padi,

Djadi

dari

tjatatan

ini

koeli2 boeat
terbang itoe,

sar
Tionghoa
dit oetoep.
Politie di Medan telah menoetoep

mata,

Sebab

itoe,

sebeloem

jang

di-

koeatirkan itoe terdjadi, kita rasa

oentoek sementara waktoe sehoeah
toko besar Tionghoa, W.S. nsmanja di Tepekongstraat dikota ini,

soedah
sepantasnja
poela jang
berwadjib, pihak pemerintah dan

karena tidak

kan jang tertentoe dalam hal ini.
Soal pertanian,
pantas djadi

ocang

lehlah

hendak memberikan

toekaran.

Peristiwa

mendjadi

saudagar

ini ho-

peringatan

- saudagar

jang

oeang

tinda-

soal jang oetama, lebih digiatkan

lain

dari
masa jang
soedah-soedah.
Ra'jat perloe diberi penerangan
seloeas
loeasnja, bahwa
dibalik
sabar dan tenang menghadapi bahaja
peperangan sekarang
ini,
mereka rakjat itoe perloe diinsjaf
kan betoel betoel, bahwa soal pertanian adalah soal hidoep mereka,
soal keselamatan anak isteri dan
kaoem keloearga mereka bersama
sama, sekarang dan nanti djoega

ketjil.

Banjak orang selaloe mengeloeh,

apa kala

mamak, mengambil

bagi

jang
selaloe
memboecat
kesa
lahan jang demikian ini, sehingga
pada waktoe ini tiada moedah lagi
mendapat

ninik

mereka berbelandja de-

ngan oeang kertas. Pembelian jg.
dilakoekan seharga koerang - dari
harga oeang kertas jang diberikan
itoe, atjapkali ditolak oleh bebera:
pa orang saudagar dengan menga-

kemoedian harinja,

Bengkoeloe, tetapi

orang

Mereka hanja bersedia menerima
'oecang pendjoealannja, apakala dibajar
dengan
harga ocang janz
tjoekoep,
sebanjak harga pembeian itoe.
Bahwa hal jang demikian ini atjapkali menerbitkan ke-

Perhatian mereka mesti digemakan dipoesakan
oleh “anak tjoehoetan tanahnja
dengan sebaikbaiknja, Sebab dengan oesaha seperti demikian,
kekoeatiran tentangan
keselamatan mereka dalam soal Menahan dapat dihindar-

soekaran,

kan,

“Cursus sangat memoeaskan. Se
msea hadlirin merasa gembira. Jg.
dicursuskan, boekan sadja nasehat
nasehat bagaimana kita haroes ber
lindoeng, tetapi didjelaskan poela
matjam matjam, bentoek bentoek
dan isiisinja bom2, tjara tjaranja
dilemparkan,
djoega ditoendjoek

kan poela dengan

“'gambar2, jang

sepeciaal diboeat oleh t. Ir. Soekar
no, bagaimana tanda2 jang ada pa
da kapal kapal terbang jang ada
kapal2

negeri

seperti tanda2 dari
Hindia,

Djepang,

hadlirin . mengetahoei benar,
a pada waktoenja, mana kapal
| terbang moesoeh
mana jang boe
Ikan. Cursus berdjalan tidak koe-

rang dari doea djam.
“Sebagai penoetoep t. Ir. Soekar
no berseroe pada hadlirin, agar di
masa jang genting ini, kita oemmat
Islam sama2
bertawakkal, tafak-

koer, menebalkan iman Allah. Se
landjoetnja djangan
tiaja dam

moedah per-

terganggos pik'ran oleh

tanggoengan Redaksi)

dikabarkan

ada

ketiga

oleh

rapporternja jang A. R. Maulana
wakil Pemerintah
oleh
dikirim
Menggala ke Teloek Betoeng jang
A. R. Mau-

saudara

katanja

mana

afdeeling
di
“dikerdjakan
lana
P.L.D.
djelasnja
menambah
- Oentoek
bagi pembatja walaupoen saja boe
kan rapporter jang sepeciaal oentoek soerat kabar ini, tetapi tetaplah apa-apa jang diterangkan dibersangkoet dengan
bawah jang
saudara kita jang tertjinta A. R,
1004 saja tangitoe,
Maulana
goeng

kebenarannja.

December
29
Minggoe
Hari
1942 kebetoelan pada waktos hari
djam

kira-kira

Hadji,

raja

10

pagi datang panggilan pada saudari Hpb.
A, R. Maulana
dara
oentoek disoeroeh daMenggala
tang mengadap dikantoor, Sesampai dikantoor, tidak lama datang
poela saudara A. Raoef.

Kepada Negeri Menggala mene“singkat

dengan

rangkan

jang

panggilan itoe tjoema sekadar menjampaikan perintah
dari k.t. b.
Resident soepaja saudara kedoeanja

datang

mengadap

dikantoor

Resident
ddo. 30 December -1941
di Teloekbetoeng
djam
8 pagi,
dan berhoeboeng
dengan banjak
matjamnja pekerdjaan
sebab negeri dalam peperangan, akan diberi pekerdjaan dan bakal dapat
ganti keroegian.

keterangan

:

takan ,,oeang toekaran” tidak ada.

loear Moehammadijah, ja'ni pendoe

(Loear

NE aa

saban tahoennja pendoedoek daerah
Pariaman selaloe
kekoerangan kira-kira 12.000.000 KG. pasekarang telah mengadakan
pera
di atau 600.000 KG. beras.
toeran seperti
berikoet
oentoek
Selama ini kekoerangan ini mamembantoe korban2 dan keloearsih bisa ditoetoep oleh pendoedoek
ga jang
mereka tinggalkan ber
teroetama dari
hasil kelapa dan
Sebab k.t. b, Resident ada tehoeboeng dengan bombardement pa
tanaman moedanja, Tapi diwaktoe
tamoe, hari Senen ddo, 30 Decemda lapangan kapal terbang dihari
sekarang dimana kelapa (copra)
ber 1941 djam kira-kira poekoel
Minggoe tgl. 28 December jang la
tidak begitoe
beharga lagi, dan
10 pagi baroe
dapat mengadap
loe.
oesaha rakjat boeat bertjotjok tak.t. b. Resident.
nam beloem tertoedjoe 100”, maOleh karena negeri kita sekaKoeli2 jang mendjadi bertjatjat
ka kekoerangan
itoe agak soelit
rang dalam
peperangan
sebagaisehingga tidak bisa lagi bekerdja rasanja boeat menoetoepnja,
mana
toean-toean
berdoea
ketaakan di berikan pensioen f 4. boe
Apalagi sekarang, sebab sesoehoei, maka pekerdjaan negeri ber
lan berserta dgn. tambahan f 1. se
dah masa menjabit
tidak sedikit
tambah poela banjak matjamnja,
boelan boeat seorang anak jg. beroe
beras dari daerah Pariaman jang
teroetama sekali oentoek mendjasia dibawah 16 th. sampai seting
mengalir
keloear
negeri.
Tapi
ga keselamatan
pendoedoek dari
gi2nia f 3. boeat jg. mempoenjai
sjoekcerlah
dalam hal ini pihak
serangan oedara, terpaksa menga
anak lebih dari 1 orang.
pemerintah
soedah
mengambil
dakan
satoe badan oentoek itoe
Kepada djanda2 koeli2 jang men
sikap jang tertentoe. Tengkoetak2
jaitoe — Luchtbeschermingsdienst
djadi korban, djika mereka tidak beras tidak diizinkan
lagi men(LB.D.
dan boekan
P.I.D. rap
menikah kembali diberikan pen' | djoeal beras,keloear
daerah Paporter). Soedah dipikir lebih dja
sioen f 3.— seboelan
di tambah
riaman, hingga kekoeatiran jang
oeh dan soedah dipilih dari pen
f 1 seboelan boeat seorang anak dearah Pariaman akan mengalami doedoek
Lampoeng, t.t. berdoeanja jang beroesia dibawah 16 talebih besar kekoerangan
beras
lah jang dipandang tjakap beker
dapat dihalangi.
hoen sampaj setingginja f 3.— boe
dja dalam oeroesan ini bagian ad
Walaupoen begitoe, dengan beat mempoenjai lebih banjak anak.
ministratie dan dapat belandja se
sarnja djoemlah kekoerangan ha(Si De)
kadarnja.
sil “pertanian
daerah Pariaman
Sebab itoe kita minta soepaja
saban 'tahoen
'jaitoe
kira-kira
TIDAK HENDAK MEMBERIKAN
tt. berdoea soeka membantoe pe6.000.000 KG.
beras, maka rasa
CEANG TOEKARAN.
kerdjaan ini”, demikianlah kira2
kekoeatiran
beloem hilang
dari
Tenan
toko
hebantoe mentjarikan
bekerdja dilapangan

Pasar

djoega

atan Sa

EREResern una

jang

tan

reka

aaaKa

BOEKAN P.L.D TETAPI LB.D.
kabar Peman$ ALAM soerat
dangan kita no, 4 t nggal 6
Januari 1942 lembar ke-2 pagina

poeng Tionghoa dan groep

| Roesia, Inggeris dan Amerika, soe

- Penolo Ong

ikoet:

toean

lai djam 8 malam.
— Jang hadlir, boekan sadja anggauta anggauta
Moehammadijah
tjabang
Bengkoelen, groep
Kam

di doehia ini,

Korban Perang terdiri “Tg

Djojohadiredjo,

Ir. Soekar

rena ta' ada tempat-lagi,

dengen menerangkan serba singkat
tetapi djelas maksoed Komite sebagai berikoet:
penerangan

ialah

doek
Bengkoelen
seoemoemnja.
Djoemlahnja lebih dari 100 orang.
Pendek kata penoeh sesak. Soeng'goehpoen demikian banjak djoega
orang2 jang terpaksa poelang ka

LT . PSII dan Moehamma

dijah.

Pada

cursus,

no. Cursusbertempat di Langgar
Moehammadijah Kebon Ros, dimoe

dang dan hadiir jalah:

PIL

Djoeroe

pada malam

ters Vereeniging

ada banjak tersiar kabaran bahwa pendoedoek dari Pengampon,
Kapasari
dan
sekitarnja
pada
nanti Soerabaja tg. 18 djadi hari
Minggoe depan akan
diperintah

pendek,

entah

waktoe

Pariaman

Moehammadijah

uyg TE

Langkah jang

demikian ini ada djoega ditoeroeti
oleh
sekolah-sekolah
partikoelir
jang lain. (P.A.)

roes

Menoeroet

DI.

menengahnja.

seko

PARIAMAN.
SOAL KEKOERANGAN BERAS.
Dan
kepoelangan

na kekoerangan tempat, maka pa
da Luchtbesh€rming itoe poen dioe
langi lagi.
Djoeroe cursus kembali t. Ir Soe
karno. Malam inipoen ta' koerang
hebatnja dengan
malam pertama.
Pendoedoek
Bengkoelen merasa
pocas benar atas intiatief Moeham

de-

macepoen

pada

banjak jang ta" dapak hadlir, kare

OENGSI?

dikasih

berdosa,

AKAN

tanjakanlah

lah

rendahnja,

jang achli.
Siangnja tg. 9. Januari oentoek
kaoem Iboe diadakan poela Cursus
tentang hal Luchtbesherming itoe.
Djoeroe
Cursus, ialah toean Ir.
Indera Tjaja
F
Djoega mendapat Mena
ba
ik dari kaoem Iboe Bengkoelen, ter
njata, bahwa gedoeng
cursus penoeh sesak poela.
Kemoedian, oleh karena engan

9 Januari,bagi

berarti poela “ pekerdjaan

PENGAMPON

pandjang oemoer.
:
Sebab
dengan begitoe:
orang
jang pandjang
oemoer “bisa dianggap
orang-orang jang
ahli
ma'siatsemoea,
sedang
orang
jang pendek oemoer “bisa dianggap orang alim-alim.
:
Orang
jang pandjang oemoer
bisa lebih banjak bikin dosa, atau
bisa lebih banjak bikin amal, se'dang jang pendek oemoer kaga”.
Tjoeman itoe bedanja.
Boekan

pandjang

Komite terseboet,

jang soelit,

bahwa

dan adresnja kepada Ketoea Komite Penolong Korban
Perang,
di Trompstraat
45 — Soerabaja.
Lagi seroean
Komite Pekope jg.
soetji dan loghoer itoe, menoeroet
-kekoeatan dan kebadjikan!
Pen
doedoek. 'Soerabaja bentodah
Pekope!! (SO.

moestinja
mati moeda,
ja mati
djoega, seperti misalnja 'perampok
jang moeda, kena batjok sampai
kepalanja moentjrat.
Dia dosa: banjak, en toch pendek
cemoer.
Dus: djangan sekali-kali memanggapan: bahwa orang
'poenjai
jang

#ratoe

sekolah

adalah

tiada

mengheran

kan apa poela kalau dikenangkan
bahwa boekan
satoe doea saudagar jang bersikap demikian.
Dengan kedjadian jang terseboet
di atas, moedah-moedahan- kaoem
saudagar
akan
mengetahoeilah

bahwa

sikap

mereka

menahan

oeang toekaran itoe, adalah membawa effect ataupoen akibat jang
boeroek baginja. (P.A.).
SEKOLAH

« Menoeroet
oleh,

PARTIKOELIR
MEDAN,

DI

di Medan,

tak

ada jang

diboeka

“partikoelir

semoea

di toetoep,

teroes. Sekolah-

sekolah partikoelir jang mengambil.
tindakan jang demikian ini, adalah
diantara lain-lain Instituut met de
@oer'an ,,Tampis”, Pergoeroean Ki
ta, Pergoeroean Kebangsaan Taman Siswa dan Ivoorno.
:
Peratoeran
menoetoep
sekolah

dalam

waktoe

jang tidak ditetap-

kan, berhoeboeng dengan keadaan
locar biasa ini, hanja berlakoe boe-

af sekolah-sekolah
,

openbaar,
-

tanah

didaerah

beik
“

Pariaman

jang

akan dikerdjakan, Sebab memang
soedah sedari
lama rakjat Pariaman merasa kekoerangan tanah

hingga boeat ini pemerintah

doe-

loe pernah meichtiarkan mendapat

tanah
akan

dibagian Indrapoera
diserahkan

Pariaman

kabar jang kita per-

sekolah-sekolah

Dalam
soal
menggembirakan
rakjat kedjoeroesan pertanian ini,
barangkali
orang akan bertemoe
poela
dengan soal
kekoerangan

nah

jang

kepada

boetoeh

jang
rakjat

akan

ta-

Kalau ini poela jang akan djadi
halangan,
rasanja halangan itoe
soedah tidak ada lagi. Sebab kalau
kita tidak keliroe soedah sedari
lama poela ninik mamak dan jang
berwadjib
dinegeri
Manggopoh
bagian
Loeboek Basoeng
membocat keboelatan dalam negerinja,
jang ringkasnja memberi kesempatan bagi pendoedoek lain negeri
boeat berladang atau mengerdjakan hoetan
tanah dalam negeri
itoe, jang
memang banjak jang

soeboer

dan

tidaK

ditanami,

de-

Resident,

djaan ini diterima oleh saudara ber
doea dengan dapat sokongan dag

geld, Djadi pekerdjaan A. R. Mau
lana dan A. Raoef tidak ada per
bedaannja barang sedikit, djoega
satoe kantoor, djadi bekerdja pada

L.B.D, bagian Administratie.
Lebih djaoeh roepanja rapporter kita ingin memaparkan riwajatnja saudara A,. R, Maulana de
ngan menjeboetkan ,,bekas goeroe,
orang P,S.LI. dan Gapi”.
Soepaja lebih djelas, kita menge
tahoei

riwajatnja

saudara

kita,

mari sedikit saja toetoerkan diba
wah ini.
Saudara A. R. Maulana tjoema
dapat

didikan

goeroe,

opleiding

Normaal Cursus
keloearan Nor
maal Cursus Palembang 1920 Se

ngan ketentoean
jang loeas bahwa tanah jang dikerdjakannja itoe
boleh
djadi hak miliknja
jang
akan dipoesatkan oleh anak tjoetjoenja.
Kalau
kita tidak
salah, jang
berwadjib di Pariaman
bersamasama dengan segala kepala negeri
dan Opzichter Landbouw di Pariaman poen soedah
pernah pergi
mengoendjoengi
dan . memeriksa
tanah-tanah
di Manggopoh itoe
jang memang ada baik dan soeboer boeat
diperladangi dan dibikin sawah,
:
Mengingat
kekoeatiran
jang
moengkin terdjadi
karena besar-

nja
aman

itoe.

k.t.b.

Maoe tidak maoe terpaksa peker

djoemlah
jang

perantauan

poelang

kan kabarnja

itoe,

setengah

Parisedang-

dari me-

reka pergi merantau itoe ada ber
cesaha tanah (berkeboen) dirantau orang, kita rasa ada baiknja
dimasa sekarang
jang berwadjib
dan ninik mamak
menggembirakan mereka
itoe pergi berkeboen
meoesahakan hoetan tanah dinege
ri Manggopoh jang soeboer itoe.
Dengan demikian boekan sadja
soal kekoerangan beras-dapat dientengkan,
mereka jang poelang
merantau
'itce
dapat
ditolong
poela, (Sin Sum.),

Oentoek memperhatiken perawatan

gigi Tosan/Njonja. Gigi

jang

bagoes

dan

sehat ada .

satoe milik jang berharga.

Sebab
pagi,

itoe gosoklah tiap-tiap

teroetama

tiap-tiap

ma-

lem, gigi Toean/Njonja menoe-

roet atoeran COLGATE dengen'
OBAT GOSOK GIGI COLGATE.'
Boesanja jang menemboes dengen
dalem
menghilangken
sisa-sisa makanan diantara gigigigi, jang menjebabken roe-

saknja gigi dan napas baoe.
COLGATE membikin gigi sehat
dan poetih seperti moefiara.

KS

dan

beloem itoe saudara terseboet soe
dah moelai masoek dienst goeroe
desa boelan Augustus 19165, De-

ngan besluit Dir, van Onderwijs en
Eeredienst ddo. 13 Aprii 1936 No,
D. 2 /29-24 saudara itoe diperhen
tikan dengan hormat dengan per
mintaan
sendiri.
Dari
tahoen

1926—1929

sebagai orang dagang.

Tahoen 1930 Voorzitter Penggoe
gat merga Lampoeng. jang pada

tahoen itoe mengitari negeri Lam
poeng dengan
openbare vergaderingnja Tahoen
1941 Beheerder
Verbruikscooperatie

hoen

itoe djoega

PSII

Menggalas

zitter

1932

Menggala,

1931

masoek

boewi

Ta

djadi Voor
25

Februari

lamanja

2 ta

hoen sampai di Soekamiskin Ban
doeng, sebab.
spreekdeliet dalam
salah satoe
openbare vergadering

di Menggala.
Sekeloearnja dari
boei 1933—1935 mendjabat Voorzitter PSII kembali-dan berkedoe
doekan di Teloekbetoeng sebab da
lam boelan Augustus 1934 — De

cember

1935 saudara

peperhandelaar

di

kita sebagai
Teloekbetoeng

Selama dari Augustus 1934 — De
cember 1935-1lk, 1 tahoen 3 boelan
perdagangannja sangat madjoe se
hingga oleh
karena perdagangan
saudara itoe tanah Lampong pa
da masa itoe gempar dalam oeroe
san
keladaan dan saudara
kita
dapat kepertjajaan jang loear bia
“sa dari
segenap
lapisan ra'jat,
boekan orang2
PSII sadja, lebih

koerang
f 70.000
atau f 80.000
Berhoeboeng saudara itoe hoekan ahli dagang dan baroe sekali
itoe saudara kita masoek dalam
doenia dagang lada, dibawa oleh
nafsoe

tenaga

moeda,

maka

ia ma

soek speculatie djoega jang hoc
kan ketjil, sehingga ia mengalami
keroegian
jang
besar,
sehingga

terbawa

kepoenjaan

orang

tani
lk.
'1500— jang dengan
karena ini terdjadi pendakwaan,
.jang achirnja terpaksa mendjalani
hoekoeman 2 tahoen lagi (1936—
1937). Tahoen 1938 lospartij.
Oleh karena

oedara

pergerakan

beloem mengizinkan jang saudara
A. R Maulana masoek PSII Meng.
gala, maka pada tahoen 1939 ma

soek kembali
mendjadi anggauta
PSII tersiar (verspreide leden) di
L.A. PSII Kotaboemi sampai se
karang.
Waktoe Comite Parlement ber
diri di Menggala, maka sampai A.

“Raoef

djadi

voorzitternja

saudara A.R. Maulana
ce Voorzitternja.

sedang

sebagai he
Sabai.
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| — 2130 Berita Pers — 2145 Oe
—..Pjon oejon—
wu

Min

|

jocan

24.00 Toetoep.

Poelau

SELASA 20 JAN.

waktoe Pemb. — 18.25
16.03 Berita Pers — 6.30 Klenengan| 1845

Pemb. —

goe Soenda — 13.00 Lagoe Mesir
1315 Berita Pers — 13.30 Soea
M1 |.

selama

“17.00 Tanda

waktoe

20. SENEN,

Abdoellah berlagoe —

etang pokok f 100./ sam

ahoen atau lebih beloem
'loenas, rentenja hanja
| ditarik boeat lamanja 3

nerangan oemoem

—

20.20

Dari

pi |nga

rampai

Rente boleh

| toep,

MN.) | tentoekan, sedang

hoetang itoe be
loem dibajar
atau masih ada ke
tinggalan sebagian oempamanja,

dipoengoet paling

tinggi 50X. Tapi pembajaran kom
bali

(ocang pokok dan

kalau fihak jang berhoetang me-

rente) ha

pengadilan soepaja
lam
bahasa Djawa:
i”, artinja sepoeloeh | ditoeroenkan,

| kombali

lima belas),

| ceang

Oempama

pokok f 200—

.f 100—

—

rentenja

oeang

rente

berhoetang
Hanja kaau jang
''soedah merfbajar sekean djoem

djoemlah mana djadi “lah, hingga dirasakan ada kelebi

f 300.— dibajar dengan menjitjil
setiap

boelan
f 20.—

sampai

han pembajaran,

-tidak bisa

15 |

bajar kembali menoeroet perdjan- |

ngan

pokok ada f 266.66

Rutin

anne

dan

LP

tjitjilannja setiap

boelan

|

Inilah namanja jang dibilang

—

hanja rentenja sadja setiap
5
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PERAN
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a
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14.30

de

sendiri.

waktoe

Adzan

dan

PENJIARAN

“Tender

kasidah

19.30 Berita

PP.

R

SENEN,

man

Pers

—

6.30 Menjam-

19 JAN.

kepandoean

mong —

14.30 Toetoep.

E

—..

kerdjaan

as

.—

irita Pers —

:

— 17.50 Moesik

—

|. SELASA, 20 JAN.
. 8.60 Lagoe Krontjong dan

Penerangan

' boel — 9.00 Lagoe gambang kro...mong — 9.30 Lagoe Hawaian —
:

krontjong

dan

stamboel

REBO,

. —

6.00 Tanda

—. 19.00 Lagoe Harmonica — Yang“khiem — 19.30 Berita Pers: —
20.00

Gamelan

Djawa

Toetoep.

:

—

Tg

8.00 Lagoe gambang kromong —
8.30 Lagoe Tonghoa

— 21.00 Nja

toe —

20.20

21 JAN.

—

waktoe

Pemb. —

x

goe Minangkabau
Melajoe Seberang

: Soenda —

—
—

.Lagoe

Pers

PENJIAKAN P, P.R. KE.
..... Djawa Barat.
3
Bandoeng II 192, Batavia II 197,
Pitak
M ALI
3

20.

SENEN,

—. 17.00 Tanda waktoe

Pemb. —

— 17.01 Isi porgramma —

. man kepandoean —
. Tionghoa

Pa

19 JAN.

—

19.30

:

R

K.

Djawa Tengah dan Timoer,

17.04 Ta

|. Semarang ARCH.

18.51 Soeara S, Albar

ja MI 61 dan IV 128

|.

|

0.05 Penerangan oemoem

67 Soerabs

SENEN, 19 JAN,

17.01

waktoe
Isi programma —

»Lef iJava bermain, — 21.30

1

21.45 eKtjapi

—'
(

“

SELASA, 20 JAN.

15.00 Tanda

zan

waktoe

-

Pemb, —

dan

kasidah

—

18.34

Lagoe

Palembang

:

Filialen

ai

:

SEMARANG,

:

potongan.

SOERABAIA, MALANG :

21.50

Ti-

jail!

6.00 Tanda waktoe

Pemb. —

6.10 Poesparagam — 6.30 Berita
Pers — 6.40 Serbaneka — 7.00
Serbaneka

—

7.30

Berita

Pers

—

7.40 Berita Pers — 8.00 Toetoep.
11.00 Tanda
waktoe
Pemb. —
11.01 Pidato oentoek kaoem iboe
— 11.20 Moesik — 12.00 Salon or
kest — 12.45 Poesparagam
13.20 Berita Pers — 13.30 Poespa

ragam

—

14.20

Berita

Pers

Toetoep.

17.30

Aneka

warna

— 18.15 Lagoe Roes — 18.45 Be
rita Pers — 18.55
Kommentaar
atas berita pers — 19.00 Serbane
ka — 19.40 Agama Kristen

—

20.05

Tp

REBO,

6.00 Tanda

21 JAN.,

waktoe

Berita Pers

— 6.10 Serbaneka — 6.30 Berita
Pers — 6.40 Serbaneka — 7.30
Tanda waktoe Berita Pers — 7:40
Serba serbi — 8.00 Toetoep.
11.00

Tanda

waktoe

Pemb.

—

11.01 Oentoek orang sakit — 12.20
Dari segala pendjoeroe — 12.30
Poesparagam — 13.20 Berita Pers
—13.30 Poesparagam — 14.20 Be
rita Perg

—

14,30

17.00 Tanda

Toetoep.

waktoe

Pemb. —

17.02 Isi programma — 17.03 La
206 riang riang — 17.15 Warta be
rita dari London — 17.30 Aneka
warna 13.30 Oentoek anak2 Tante
Herla — 18.45 Berita Pers — 18.55

Kommentaar
19.00

Salon

atas

berita pers

Ensemble

shestra Napolitain —

—

19.30

Or

Pemb. —

—

17.04

Ha

Penerangan

De Groot Trio — 22.00 Tanda wak
toe Berita Pers — 21,30 Moesik

dansa —
ta Pers —

23.00

22.00 Tanda
22.10

MAS IMITASI kami, logam loear dan dalam 1004 sama. Kwaliteitnja
bandingkanlah dgn lain firma jg toean anggap paling djempol, tentoe

toean merasa LEBIH

POEAS.

RECLAME

f 1.— boleh pilih 3 matjam

Aneka

Waktoe Beri
warna

—

Toetoep.

Kanan

21.45

Konsert

segala

Toetoep.

Melajoe

—

pendjoeroe

Tanda

7.01 Lagoe

f 0.80

dan

17.00

waktoe

NB.

Prof.
Thabi
b
Z
A.
FACHR
OEDIN
14 SAWAH BESAR — BATAVI
2.3
Specialist

lagoe popoeler —

(Adzan)

—

KT

—

18.40

Lagove

—-

20.00

Toetoep.:

18.13 Bang

18.17 Gamelan

Tionghoa

Djawa

modern

SELASA, 20 JAN,
Mandarijn — 19.00 Agama Kristen j
7.00 Tanda
waktoe
Pemb. —
— 19.30 Berita Pers — 20.05 Pene
7.01 Lagoe Camton
— 7.30 Lagoe
rangan oemoem — 20.20 Dari pi- Cinema Tionghoa — 8.00 Toetoep.
ring hitam — 20.30 Pemandangan '
17.00 Tanda
waktoe
Pemb. —
dalam negeri — 20.45 Oejon Oejon | 17.01 Isi programma — 17.02 Ra

- MEDAN — TELEFOON'1888.

Aambeien,
Lemahsjahwat,
beien di dalam
10 hari

Diabeties, Rheumatlek. —
bisa semboeh
beroel dan

Asamana

akar-akarnja en tidak merasa soesah atau bahaja apa? — Zonder potong
en soentiek
— Apa
.
artinja Lemahsjahwat itoe? dan apa bahajanja bagi
Manoesia

dalam

kasehatannja,

baik kita

terangkan

dibawah.

t

Lemahsjahwat (Sexual Deabelity) of Silan Mani (Spermatorrohoa) Prostatorrhoea

(Silan.

Mazi)

of

Premature

Ejaculation.

(Soera-at

djadi sebab-sebanja

Kaloe orang soedah

atau

Inzal:, Tanda-tandanja

peoganggoeannia
itce, ija:

kena penjakit kotor Syphilis atawa

:

Gonno.
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Rheumatiek,

sakit

maos

toelang,

kintjing manis,

sampe

kintjin

baik betoel zonder operatie.

HARGA HARGA OBAT DIREKEN PANTAS.
DIAM BITJARA 8 — Il pagi, 4. 6 Vote,

kasih.
Tek

dengan

sakit pinggang. biri2, Verlaming' mati
nanah syphilis, sesak napas, batoek Iof kering TBC, Daging toemboeh di idoeng (Aambeien di Idoeng!
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sebelah.

basah

oentoek memoedahkan peTerima

en

badan

di-

terangkan

of
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Waktoe
koerang

—

haloes.

seboetlah ini soerat kabar.

mani,

Pemb.

SUPER,

Tarok koeat pikiran dalam batja atau dalam kerdja, banjak Djimaak

Oentoek

Tanda

lelaki, pakai batoe, model

0.55 boleh pilih 1 DAS: Moehamadijah, Al—Islam BIC, groeda bersajap, ZONDER AANGETEKEND djika hilang TIDA DIGANTI AANGTK. tambah f 0.20 tida bisa hilang.
:
“ PROEFPAKK
ET BATIK: kirim f 5.40 terima 2 kain pandjang BA:
TIK ABAD 20.
Kepoeasan hanja terdapat pada:
Batikmagazijn IRCHAM Djokja
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I tjintjin.

: - KIRIM f
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oeler atau oekir, besar f 0.55— Sedang f 0.48— Ketjil f0.40—Tjintjin timoen f 0.30.— Tjintjin batoe bidjitimoen f 0.30.— Tjintjin.
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SELASA,
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Djika Toean dan Njonja ingin tidoer dan doedoek senang
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— 20.20 Dari piring hitam — 20.39
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19.30 Berita Pers — 20.00 Tap-
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Gemblangan
71.
Malang Kajoetangan 101.

2

Xa

REBO, 21 JAN.

PENJIABAN
PP.
Solo II 129.

modern — 18.00 Njanji
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'Ensemble — 22.00 Tanda waktoe
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2130 Carroll Gibbons — 22.00
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17.01 Isi programma — 17.04 La
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| artinja oeang pokok masih tetap
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| perdjandjian ,,tjitjilan”. .
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17.00 Tanda

Demikianlah ini keterangan da
ri Mr. K.R.T. Nitiprodjo- Boepati.
Djaksa di pengadilan Kraton Dha
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SATOE KOKKI JANG PANDEI !
maskipoen moerah harganja, tjoemah 40 cent per

flesch, tapi mempoenjai chiasat jang besar.
:
Minta ANESKAL sekarang pada Njonja poenja langganan.
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ta Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Pe 18.30 Doenia sport —

dalam

—

ANESKAL!

ANESKAL!

19 JAN,

waktoe

17.01 Isi programma —

Pemb. —

17.01 Isi programma — 17.04 Ta

-boelan sadja. Djadi mes

|

Melajoe

Minangkaau
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