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Laskar

:

:

Djepang

Pertempoeran
|
“Orang? Djepang

DJEPANG

Moskou,
Sk.

16.00).

kita moesoeh

masih

Yi-bagi

£
njatakan, bahwa boekan sadja pada tempat-tempat didekat
Balikpapan
Orang Djepang mentjoerj sekalian makanan mana

i ng

ditjoerinja: begitoe djoega perabot dapoer dan sepeda Da

itoe masih
da

nja

am

dja, Orang Djepang memberikan wang kertas jang tidak
berharga: diatas wang kertas itoe tertoelis, bahwa Pemerintah Djepang
akan membajar djosmlah jang terseboet didalamnja (setengah roepiah
, satoe roe. piah dsb.) kepada barang siapa jang mengoendjoekkannja
.
Dari Minahasa ada diterima kabar jang menjatakan, bahwa
oleh
pasoekan guerilla kita masih selaloe diadakan penjerangan.
Tentang keroegjan kita disitoe beloem diperoleh keterangamnja.
Baik tentang Pontianak, maoepoen tentang Kendari beloem lagi
di

berapa re

DARI

DIDOEGA DJOEMLAH
KEKOEATAN
BALATENTARA
DJE—- PANG DI MALAKKA ADALAH 6 DIVISIE BESARNJA, IALAH KL.
100.000
SERDADOE.
DITERANGKAN,
SERDADOE-SERDADOE“ DJEPANG, JANG TERDAPAT DI PHILIPINA, ADA 4 DIVISIE, SEDANG JANG TERDAPAT DI NIEUW-GUINEA KL. ADA 1 DIVISIE,

Pertempoeran
dan

di

Timoer

5000 laskar Djepang
PERKELAHIAN DISEKITAR
SEDENAK.

Daerah Singapore teroes diserang.
Singapore
30 Jan.
(Reuter):
:
Makloemat dari tgl. 30 Jan.: Sitoeasi
disektor
disebelah timoer
dari
medan perang,
tidak beroebah. Disektor tengah
didekat
Pulai pasoekan-pasoekan kita bertempoer dengan moesoeh dan pada

“tgl. 29 Jan, terdjadi

perkelahian-

perkelahian
jang hebat disekitar
Sedenak. Baroe-baroe ini besarlah
kegiatan
moesoeh dioedara melawan perhoeboengan-perhoeboengan
dan stelling-stelling kita jang pa-

ling depan. Disektor sebelah barat
darj

front,

terdjadilah beberapa

perkelahian di Pontian Besar,
Lagi 1000 serdadoe dari pasoekan-pasoekan kita,
jang didekat
Batu Pahat terpoetoes perhoeboe-

ngannja,

berhatsil

ngoempoelkan
nja besar.

'poela

diri dengan
:

metentara

lam pada tgl. 22/30 Jan. meriam
penangkis
oedara kita menembak
djatoeh 2 boeah pesawat moesoeh.
Tatkala moesoeh pagi harj ini meakoekan serangan-serangan oedara diatas poelau Singapore, pesawat-pesawat pemboeroe kita mem
binasakan seboeah pesawat pemboeroe
kepoenjaan moesoeh, dan
membikin
lain-lainnja
mendapat
keroesakan besar.
Pesawat-pesawat kita kembali
semoeanja.

(KORBAN SERANGAN MOESOEH

(Reuter):

:

Pagi hari tgl. 30 Jan. sedjoemlah pesawat-pesawat bomber Dje-

berat-berat, mendekati
akan tetapi ditangkap

oleh pesawat-pesawat
Inggeris,

jang

memaksa

pemboeroe
penjerang

penjerang
memboeang bom-bom-—nja. Seboeah pesawat Djepang dibinasakan dan boleh djadi sebocah

lagi, sedang seboeah lainnja men-

derita

keroesakan,

:

PENETAPAN WAKTOE MALAM
DI MALAYA.
SN Ir
en DO er MOh3 Fa
(Reuter):
x
Moelai tgl. 30 Jan. goena keselamatan pendoedoek di Straits Settlement, penetapan. waktoe malam
dipastikan dari djam 21.00 sampai
djam 05.00, Perloenja melindoengi
pendoedoek dari bahaja rampok jg.
akan
mempergoenakan kesempa-

30

Jan,

.

Departement
pemberi
penerangan mengabarkan,
bahwa kor- ban-korban
darj
serangan-serangan oedara moesoeh dari tgl. 29

ting ini. Peratoeran itoe tidak berlakoe kalau sedang ada tanda bahaja oedara dan 10 menit sesoedah
boenji tanda aman,

DJEPANG AKAN MENJERANG
MAC-ARTHUR BESAR.
BESARAN?
Washington,
(Reuter):

830

Jan.
f

DEPARTEMENT
PERANG
MEMPERMAKLOEMKAN, BAHWA PADA TG, 30 JAN, PASOEKAN-PASOEKAN
DJEPANG
JANG BAROE
TIBA DIFRONT
BATAAN DI LUZON.
GERAK - GERAK
DIBELAKANG GARIS-GARIS DJEPANG
MENOENDJOEKKAN, PERSIA.
PAN
OENTOEK MENGOELANGI
SERANGAN - SERANGAN
SETJARA BESAR-BESARAN.
BANGSA PILIPINA MENEROES
|
. KAN PERANGNJA.

Pemerintah
Reuter

(O.JB,)

ngan
“Ioendoep

dari pers

daratan?

diseboetkan,

Australia dan Sibe-

oleh

karena

eterangan-keterangan

begitoe tidak aa

dari

jg.

akar 4

pada itoe pasoekan-pa-

'soekan Tiongkok di medan Kwang

tung Selatan (Tiongkok Selatan)
4. mengadakan serangan membalas
Timoer.

kedoea

'Didoega

pinggir
moesoeh

Pili-

menga-

permoelaan

minggoe

menentang

Djepang

segala kekoeatan

de-

kita”.

Inilah kabar langsoeng tentang
president
@uezon, sedjak ja me-

njingkir dari Manila. Presiden itoe
mengatakan, bahwa kalau kini di
Manila
diadakan peratoeran di-

antara

pendoedoek-pendoedoek

pereman goena memimpin beberapa djabatan-djabatan, adalah itoe

tjoema

dengan maksoed

,,melin-

doengi keselamatan pendoedoek.”
Ia mengatakan djoega, bahwa
perasaan oemoem dari pihak Pilipina, ialah ,,bangsa mereka setia kepada
Amerika dam tetap
berkehendak
menentang
segala
- penjerboean-dan antjaman atas ke

merdekaan negerinja.”
»Ketetapan hati pihak Pilipina
oentoek meneroeskan peperangan

disamping Amerika Serikat, sama
sekali
tidak berkoerang
karena
kekalahan-kekalahan peperangan
kita,” demikianlah kata president
itoe, Ia menoetoerkan, bahwa kepoelauan 'Pilipina dam menentoekan, bahwa pemerintah jang ber-

sandar grondwet

jang ia pimpin

masih
sadja mengoeasai daerah
didoedoeki Djepang
jang beloem
itoe.
5
Amanat
dari presiden @uezon

itoe

diteroeskam

oleh djenderal

Mac-Arthur
kepada departement
peperangan
di Washington
jang
laloe diseboet lagi dalam makloemat peperangan. Makloemat itoe
tidak menjeboet bagaimana keada

. an perang Mac-Arthur dalam pem
belaannja

di Bataan,

.

BURMA,
Pertempoeran di Moulmein.
Rangoon,
30 Jan. (Reuter):
Makloemat:
tentara : mengoe-

moemkan:

Peperangan

men-

mendjadi

disebelah timoer dan selatan Moul

mengabar-

mein, sebagaimana soedah dikabar
kan pada tg. 29 Jan, Keadaan ba-

ini ada

4 kota disepandjang djalan kereta
api-Canton-Hankow diserang oleh
pasoekan-pasoekan Tiongkok.

menangan: ,,Kita akan teroes mengan

kali

dapat kekalahan besar, demikianlah keterangan makloemat Tiongkok.
Ditambah - keterangan,
bahwa

takan bahwa orang-orang Pilipina
terlaloe jakin akan datangnja kenero€ts

Jan.

dihantjoer-

BORNEO

serangan

oedara di Singapoe-

timoer

dengn

besar-besaran.

bahwa pemerintah
Pilipina

poen

tetap

Presi-

Pilipina makehendaknja

dilakoekan pada sebelah selatan

kota Moulmein.

Di medan Tiongkok ada 5000 serdadoe Djepang terkoeroeng di Poklo.
Sk. Pravda memberi ingat kepada pers Djepang, djanganlah
lan.

terlaloe

tergesa-gesa

membagi-bagi

daerah

Roes-

Minister Kleffens soedah datang di Washington. Peraguay soedah memoetoeskan segala hoeboengan dengan
”,

»A5.

Hitler berpedato, bahwa nanti sesoedah winter akan
moelai lagi menjerang di Roeslan.
Benghazi djatoeh ketangan laskar djenderal Rommel

pesawat-pesawat
penjedekat lapangan terbang,

sepandjang:

bangsa

dan

jang

29

sedang

(Reu-

TIONGKOK.
Laloe lintas Djepang dibikin kalang kaboet.
Ceh un gking,
30
“Jan
(Reuter) :
:
Pasoekan - pasoekan Tiongkok
"pada medan Kiangsi Oetara berli-kali
menggoelingkan keretaKereta api jang bertemoe di Hsuchow. Kerap kali laloe lintas berhenti karenanja, dan paling sedi-

“Dalam

itoe |

pemerintah

Luis @uezon

tg.

Mac-Arthur

menentang penjerang.
Pertempoeran di Burma

kan,

terhadap
Siberia-Timoer
itoe soedah pastilah dioemoemkan dengan “din
censuur."

Manuel

pada

10.kereta penoempang

lam pengaroeh kesedjahteraan Djepang. Kita tahoe, bahwa di Djepang
ada censuur militer jang

2

barisan

DI

kit ada 5 locomotief moesoeh dan

da-

termasoek

opisil,

Korban

dent Wuezon mengatakan,

tetapi tidak berhasil.

tetap.

@uezon

kan dari Washington:

itoe

ria-Timoer

pina,

dan 30
Jan.
berdjoemlah
105
orang
jang mati dan 243 orang

pang jang
Singapore,

tikel

bahwa

President

terkoeroeng di Poklo,
jang loeka-loeka.

jang ba-

pada

tan baik dalam keadaan jang gen-

Serangan-serangan oedara, jang
dalam 24 djam jang lampau ini dilakoekan oleh moesoeh setjara besar-besaran diatas daerah Singapore, menerbitkan beberapa keroesakan. Pada tgl. 29 Jan. dan ma-

Singapo.re,

sebelah Selatan
Moulmein.

ey

dari Singapoera.

njerang

jepang ditembak djatoeh, pihak
ggeris tidak kalah soeatoe apa.
eperti pada tg, 28 Jan. pihak Dje
ng melakoekan serangan oedara

Timoer-Raja”. Didalam ar

pe

AIR

KM, DJAOEHNJA.

boekan

:

ra pada tg. 29 dan 30 Jan. ada 105 jang mati dan 243 loeka.
Di Pilipina ada tanda-tanda, bahwa Djepang hendak me-

didistrict Rangoon ada 16 pesawat

8k. ,Japan Times and
Advertiser” jang terbit di
Tokio soedah memoeatkan
satoe artikel dengan. kepala: .,Peperangan. di Asia-

29 KM. DARI SINGAPORE.
.Londen,
30 Januari (Reuter):
“PADA TGL. 30 JAN. FIHAK JANG BERKOEASA MENERANG.KAN, BAHWA TEMPAT JANG TERTJAPAI OLEH SERDADOE-SERDENGAN BENDOENGAN
PADA DJARAK JANG 29

birodang

djadi achir

Djepang loepd'

terima kabar jang lebih landjoet.

DEKAT
PULAI

koelit

goes.”
Sk. itoe menoelis: ,,Kemenangan - kemenangan
Djepang pada permoelaan
perang
memjebabkan be-

j

ta

Rangoon,
29 Jan,
ter):
Menoeroet
angka-angka

ingat

Jang masih
hidoep” dan
hendaknja soeka berpikir,
bahwa ,,permoelaan jang
bagoes itoe tidak selama-

Dari tempat, dekat sekali darj Balikpapan, diterima kabar
j
$
r jang
me-

teroes.

memberi

kepada pers Djepang, djangan hendaknja ,,membak"

sedikit, tapi ta' ada koerban djiwa.

ada perdjoeangan, tapi dikota itoe sendiri poen. perdjoeangan

“opisil — Roeslan

»Pravda”

teroes

SERANGAN OEDARA
RANGOON.

71 SEN.

Laskar Djepang di Malaka soedah mendekat sampai 29
km

sih tetap,

Jan.

7.

poekoel

mengadakan aksj dioedara, teroetama dalam hal
mengamat-amati daerah-daerah itoe.
A3
Disana sini dilemparkan bom, jang menimboelkan keroes
akan benda
8

PANG DAN PALING
SINGAPORE, IALAH

29

s6

tgl. 30 Januari

Ty

(Reuter):

:

berani,
Dari daerah
« Makloemat RAF:
Rangoon tidak ada kedjadian soea
toe apa. Pada ketika diadakan serangan-serangan
didaerah
moesoeh siang hari ada 1 pesawat kita
tidak kembali.

MEMBERI

LOSSENUMMER

I daerah Minahasa dan.Balikpapan masih selaloe terdjadi pertempoeran - antara pasoekan pembela dan
penjerang. Orang-orang Djiepang moelai memakai oeangoeang kertas bikinan sendiri.

goes, dan pasoekan-pasoekan kita

Sa

:

pada

Diatas beberapa tempat dikepoelauan

kita

S ingapoera.

RINGKASAN

a

INGAT KEPADA .

MAKLOEMAT PERANG No, 52.

dari

Balik papan dan

»PRAVDA”

“ "Djepang.

DOEKA LEMBAR

K.M.

m emakai oeang kertas

Bangsa Pilipina tetap menentang
(Dikeloearkan

7

29

teroes di
Minahasa.

x

&

:

Sh

mt

|

an TG No, 2 2

besok

tidak bisa moeat
lagi copy atau
advertensi jang datangnja sesoedah djam 11 siang.

» 2.50)
Haroes bajar dimoeka, boleh boelanan, tetapi berhenti tjoema di achir
kwartaal.

3

moelai

Ph

(As).

Antara
djian.

Inggeris—Roeslan

PASOEKAN DJEPANG DI
POKLO TERKOEROENG.
Chungking
'29: Jan.
(Reuter):

Djoeroe
Tiongkok

bitjara
dari
menoetoerkan

komperensi

pers,

sebelah

timoer

Canton-Kowloon

tentara
dalam

bahwa didaerah
djalan

kereta

api

soedah

tidak ada

lagi pasoekan-pasoekan

Djepang,

jaitoe
sesoedah pihak Tiongkok
merampas kembali Tamshui pada
teloek Bias, kira-kira 80 km sebelah timoer-laoet Hongkong.
Pasoekan-pasoekan

Djepang

“jang

moendoer ke Utai pada teloek Mirs
teroes lari naik kapal perang.
Kini
peperangan berdjalan sepandjang pantai Kwangtung, soengai Timoer dan pada daerah se-

belah timoer - laoet - oetara dari
Hongkong, dan kira-kira ada 5000
pasoekan Djepang terkoeroeng di
Poklo, jang letaknja 15 km dari
Waichow,

dan

Iran diadakan

perdjan-

DEWAN
PERANG
SEKOETOE,
Wwelbourne
30
Jan.
Dari

kalangan

diterima

kabar,

tier dari Dewan
ditempatkan

jang

bahwa

berkoecasa

hoofdkwar-

Perang

Sekoetoe

di Washington,

ORANG-ORANG BOEANGAN
DJERMAN MENDJADI
KORBAN SERANGAN
DJEPANG.
ANETA
MENGABARKAN,
BAHWA SEBAGAIMANA JANG
DIKABARKAN LEBIH DOELOE
PADA TGL. 21 INI BOELAN,
ORANG-ORANG - DJERMAN JG.
DIINTERNEER DI INDONESIA
DIANGKOET KE INDIA, SEBAGIAN BESAR.
PENGANGKOETAN
JANG
PENGHABISAN TELAH DJADI
BOELAN-BOELAN BOM DJEPANG, SEHINGGA SEBAGIAN
BESAR DARI MEREKA ITOE
MENDJADI KORBAN.

LAMPOE

Semoea

kita soedah me-

kaan bala pesanan? itoe boleh

ngerti kalau ada alarm oeda
Pan
hari semoea. api
1 lampoe jang
menjala

mesti lantas diboenoeh:

djadi agak lama sedikit akan
rima oleh sipemesan.
Achirnja
Iketerangan

ka-

lau tidak si moesoeh
gam
pang mendapat toendjoekan
la, kalau

Djepang jang memegang tjamboek
1 pemerintahan?
i
Sebagai tjermin sia mengam
e 2 Ipp keadaan di Manchukuo — nege

1)

kenopnja

kemakmoeran” dan — tempat

Djepang. telah mempoenjai

da doenia

arti daerah kemakmoe: |

.ran” itoe dalam praktijk.
. Negeri Manchukuo

'

merasa

|

Gja dalam hal social, karena orang

Djepang soesah
leeren) dengan
djoega dalam
| Gan pedahanan

disatoekan (assimi
bangsa lain, tetapi
hal perekonomian
negeri. Dari sebah

pengalaman mereka jang tidak
enak, maka dalam negeri terseboe'

| peroesahaan

pang jalah

mata2.

Persangkaan

itoepoen telah terboekti seperti
terangkan

dalam

orang.

beberana,

di

5 millioen orang

Salah soeat6e negeri d Diniorika

kolo :

Mereka tidak moengkin

sdipadoe dengan tanah airnja jang:
baroe, jang memberi - kehidoepan
bagi mereka.
Robert

King

Hall, seorang

noelis tentang kolonisasi di
lie jang terkemoeka,

pe-

Brazi

menoelis

(Pa

. cific Affairs Sept. 1941): Setelah
ha

. mendapat: Pena nan dalam seko
oemoem, anak2 sekolah orang
g dengan diam2 berkoem.
2. Jalam sekolah2 rasia.
n polisi bekerdja
berat
akn membasminja, tetapi sia sia,
karena pelanggaran bertambah la
ma bertambah besar.
Didistrict: .
Murilia sadja, diselatan Brazilie le.
“bih 'seratoes sekolah rasia
ditoe:
" toep: dikota
Murilia
sadja kl.

- 15.000 boekoe terlarang dibeslag
karena membitjarakan keterangan

“5 persendjataan 'Djepang, bom,
1.

sera

.ngan gass perangkap tank, pangka

“Jan armada dan angkatan oedara
:
Amerika dsb.
Sekolah itoe biasanja moelai di
boeka tengah malam atau poekoel
“84 4 parak siang. Djika kena hoe
- koem mereka menoeroet, tetapi se

| telah dilepas kemoedian mereka

di

. tangkep poela

karena pelanggaran

iloe djoega.

Menoeroet keterangan

| jang didapat, Tokyo membajar ki
ra kira 1, millioen dollar seta-

Ga

'hoen oentoek sekolah2 rasia

Kitab terlarang banjak benar

. masoekkan

melaloei

Peru,

itoe.

di

jang
Dje-

djoega ada berpendoedoek

. pang 20.0 0 orang:

dondoste Diepang, dan letaknja dja
oeh dari Nippon, bagaimana poela
| kah sekiranja negeri kita jang de

kat

letaknja,

dan

menerima

teta

moe berdjoeta djoeta
banjaknja.
. Brazilie soecatoe negeri jang merde
“ka bagaimana poelakah hebatnja

3

masoek

'djika negeri kita
an

Banaran

dalam

dengan
aa KNpa Heem

ti-

“ dak tinggal diam, Manchukuo kolo
nisation company didirikan dengan

pang jaitoe Brazilie, sedjoemlah
kl. 200.000 djiwa. Moela moela me
-nist, tetapi lama kelarnaan semoea
itoe bertoekar seperti siang dengan
malam! Memang Djepang tinggal

poen

kapitaal 15 millioen yen dan mem
boeat
pl aa n akan memindah:
kan 1 millioen keloearga. Baroe2
ini kapitaalnja dibesarkan mendja

nah boeat ,,kampoeng pendjaga ke
selamatan” dan memilih opsir ten
tara sebagai kolonist.
5 ae

Kaoem militdir hendak
at plan sendiri soepaja
nist2

mendjadi

koeat jang

satoe

dapat

sera

ngan Ruslan.
Lain

dari pada itoe ada

lagi kolonisasi
kong

oleh

orang

koempoelan
njai

Manchukuo

sendiri2.

tanah

tani tidak mengapa,

poela

atau

jang

kolonist Djepang

per-

mempoe-

jang loeas!
maoe

ber

tetani

Oetjapan selamat
Mata Ne get
'Berhoeboeng

dengan

hari lahir

dari

orang jang bertani. Biarpoen kolo
| nist tani disokong dengan roepa2
hal, seperti dapat tanah kosong 10

sebidang padang

roempoet, wang contant 1000 yen
dan segala ongkos prodeo, tetapi
kebanjakan hendak mendjadi par
tikoelir hidoep dikota.
“Soepaja tertarik hati kolonist
mendjadi tani, diwaktoe jang bela

kang ini pemerintah Djepang
masoekkan

beratoes

riboe

me
koeli

koeli Tionghoa jang miskin dan se |
dikit oepahnja akan menolong

re

reka. Koeli Tionghoa itoe
.dari Hopeh dan Shantung
mereka soesah mentjari

diambil
karena:
makan

disana, karena
negerinja
oleh balatentara Djepang.

katjau

Djepang

hiboek

- memboeat

plan
oentoek rakjat negerinja,
dan
bagaimana
akibatnja
bagi
pendoedoek :negeri jang didoedoeki
nja, mereka tidak perdoeli. Rakiat
nja mendapat sokongan
berbagai
roepa, soepaja lebih makmoer
le
b'h moelia dan sesoeai dengan tjita
#“ita mereka
mendjadi. ,,herrenvolk" (bangsa pertoeanan) di Asia
- Timoer Raja dan kita sevagai hoe
“dak mereka!
Bank “en mL Ed —

ia

na mendjaga oepah).
van toelichting
- . Dalam memorie
m2
bermatjza
kita dapati, bahwa
oenpertimbangan menjebabkan

toek mengadakan pendjagaan

Oe-

pah, jaitoe goena boeroeh jang ine
pekerdjaan tangan. Pa
ngerdjakan
deral telah Tenan. kaordonnantie ditetapda rentjana
jaandanja di
tt kepada
mmissie di Be
Loonco
e
Central
kan
|
- Juliana
| Ottawa Na
itoeng oemengh
akan
jang
'tawi,
aa
Tek
dan Ajahandanja di Long
n kepada
sarka
pah2, dengan berda
m. Prins Bernhard, mempersemkeadaan
akan
dikat
boleh
jang
“bahkan oetjapan selamat dari.toe| apa
matjam
goena
baik
an
idoep
pengh
serta dari se-

Prinses Beatrix, T.B. Goebernoer

— an Besar" sendiri

| 1oeroeh

pendoedoek

Hindia-Be-

hari lahir
'atas perajaan
landa
jang ke-4 dari Prinses Beatrix.

itoe

njak-banjak

djangan

pada

dipakai

tempat

| matjam

golongan

djang akal.

boeroeh,

(Aneta).
PEN.

ada

orang

jang

mengeta

bang, tidak ada bangoenan (etablis

ba-

jang

sebenarnja tidak perloe sekali ia
dipakai, Teroetama
asphalt itoe
dipakai oentoek mentjat dan :
mouflage dan boeat mengera
djalan.
Karena (asphalt. oentoek

camouflage dan djalan itoe maka
diadakanlah
peratoeran
oentoek
masa jang pendek,
soepaja persediaan asphalt itoe dapat dibagi-

dengan

sebaik-baiknja.

sepan

Djepang djoega koeat, sedangkai
80 atau 90.000.000 rakjat Djepang

ada perloenja diperhatikan.
Chur
chill boekan orang jang soeka som:

mangat perang, begitoe kata Chu
chill.
Kegagalan pada pemuda ana
diakoei teroes terang dan Chur
chill malahan berkata bahwa poc
masit
keras
koelan2 jang lebih
Doea kz
haroes ditoenggoe lagi.
var
pal perang raksasa ,,Prince

nahan poekoelan keras bertoeroettoeroet, maka...... baroelah
tiba
temponja boeat memabitjarakan ke

sement) militer disitoe. Jang
disitoe hanja beberapa boeah

ada
roe

mah gaba gaba, bekas benteng da
ri zaman Kompeni, seboeah kliniek
jang - pandjangnja
3 meter dan
seboeah posthuis polisi.
oemah2 jang ketjil itoe terba

kar

sebagai

djerami.

Pendoedoek

lari kedalam beloekar nipah men
tjari perlindoengan. Setelah kapal
kepal

terbang

Hoepoen
'joba

itoe

hilang,

mereka

kembali lambat2 dan men

menjelamatkan

jang

masih

dapat diselamatkan, Mereka
mentjoba memadamkan
api
dan menjeret perabotnja
dari
mahnja jang terbakar itoe.
Akan tetapi orang Djepang

itoe
itoe
roe
itoe

tidak pers. | berapa orang lagi poetoes tangan
ja. Jang loeka banjak.
Tarempa..... Pontianak.....
sama:

VERORDENING
TENTANG
MENGHENTIKAN SEWA
ROEMAH.

Sa

nja tg. 15 Maart jad.

,,Repulse” jang soe

dan

Wales”

dah tenggelam dalam 2 hari sadja
di djelaskan dgn. sederhana. Boe
kan kerena goblok atau lalai
tidak karena kapal perang In:
begitoe empoek, tetapi semg.
ta karena kemoengkinan ak

menangan.

“53

dididik dan mempoenjai

soedah

djandjikan
darah
hair mata,
dan nanti kalau Inggeris bisa me

si
la

koe negara2 jang kemasoekan pe
njakit besar kepala. Kita tidak bi
sa memoedji politiek djadjahan Ing tenggelamkan Djepang itoe Kh
geris seloeroehnja, tetapi dengan | diterima "dengan berani.
tidak disengadja semoea perasaan
Kapal perang besar jang beran
pertentangan seperti lenjap sama
berlajar dekat pantai laoet dengar
sekali, waktoe kita mengikoeti: pe
berbagai pangkalan -oedara
Dje
dato Churchill
dalam
parlement
pang zonder
didjaga oleh kapal?
tentang perdjalanan perang.
oedara Inggeris soedah hisa dihi
Tiap pekerdjaan tidak bisa be
toeng lebih doeloe bahwa kemoeng
bas sama sekali
dari
kesalahan
kinan akzn tenggelam besar seka.
atau kekoerangan! Maka begitoe
li. Walaupoen begitoe, risico
dat
djoega Churchill boekan
tjoema
harapan akan menerima bom
D:
mengakoei

dengan

rojaal

kesala-

pang tidak bisa ditolak lagi.
Djepang beroentoeng bisa

han sendiri, tetapi semoea
toedoe
han atau perasaan tidak poeas ter
hadap minister lain lainnja diborong sama sekali soepaja boleh di
pikoel
sebagai kelalaian sendiri.
Tempo dan tenaga Churchill sa
ngat perloe boeat memikirkan ber
bagai tindakan perang, tetapi wa
laupoen begitoe
ia
tidak segan
menghadapi sidang parlement Ing
geris 3 hari lamanja boeat memoe
askan semoea golongan jang maoe
mentjela atau mengritiek.
Debat

parlement di waktoe perang moeng
kin membawa

bahaja,

sebab

kalau

oedara perdebatan soedah
panas
orang gampang meloepakan sama
sekali apa jang moesti dirahsiakan
terhadap moesoeh.
Meskipoen begitoe debat
parle
ment Inggeris berlakoe dengan te
rang terangan zonder pembatasan
kritiek soeatoe apa.
Memang tahan kritiek atau pemeriksaan, disitoelah letaknja ke
koeatan demokrasi.
Tiap paham
atau atoeran mempoenjai tjatjadtjatjadnja sendiri, tetapi meskipoen
demokrasi di negeri kita ini baroe
akan

timboel

dan

tidak

bebas

poe

la dari berbagai
rintangan, kita
toch memilih demokrasi.
Oetjapan2 Churchill dalam par

boet

kekoeasaan

di laoet

dan

c

dara dalam daerah Pacific Selat
Barat.
Sampai sekarang keko
saan masih pada
pihak Djepang

sehingga tidak heran kalau

pang melakoekan

taktiek

Dje

perang

tjoemi. tjoemi. Seperti ikan tjoem:
ticemi Djepang melepaskan tangan
nja ke seloeroeh daerah
Pacific:
Selatan

Barat,

dari

Sabang,

Me

dan, Padang, Malaka, Borneo Oeta
ra Balikpapan Celebes Oetara dan
Celebes Timoer sampai ke Rabaul
jang letaknja di tengah2 Laoetar
sebelah Oetara darj Australia.
Djepang mendesak teroes sam:
pai tinggal 29 Kilometer sadja dari!
Singapoera.
Kekoeatan baroe dikirim ke Phi
lipina soepaja bisa
mematahkan
perlawanan Bae 3Mac Arthur
-selekas-lekasnja.
Bag n
tjoema

seriboe, tetapi sampai 3 atau 4.000
kilometer soldadoe Djepang mela
koekan aksinja
dan dipentjarkan
dimana

mana.

Djepang
toe

dan

maoce

karena

mengedjar
itoe

wak-

tidak

segan

mengirimkan tentara sebanjak ba
njaknja. Djepang maoe atau tidak
terpaksa memantjarksn kekoeatar
nja

lement lebih berharga lagi kalau ki

ta ketahoei bagaimana tjara beker
dja parlement Inggeris, jang soeng
goeh meroepakan perwakilan rak
Dibawah
ini dimoeat vet rdeLegercommandant telah menejat dalam arti kata jang sebenar
ning terseboet selengkapnja:
tapkan verordening
oentotk menja. Meskipoen
Inggeris terlibat
lindoengi si penjewa roemah, apa. Legercommandant soedah mene
bila jang empoenja roemah tidak. dalam perang mati hidoep, tetapi
tapkan verordening jang berikoet:
dalam parlement orang tidak
he
hendak menjewakan roemah itoe
Pasali.
mat dengan critiek jang tadjam
lagi.
keperloean
oentotk
dan keras.
Soeara jang terdengar
Verordening ini berlakoe dalam
Ketjoeali
dilarang memakai
daerah jang ditoendjoekkan oleh
dalam parlement disamboeng dan
militer, maka
Goebernoer dan tentang roemahdikeraskan lagi oleh pers Inggeris
asphalt jang terseboet dalam paroemah
jang ditoendjoekkannja,
sal 2:
jang berpengaroeh.
Kalau
poen
Boleh djadi ia hanja menoendjoek
a.. oentoek camouflages .
itoe beloem
tjoekoep,
Australia
kan roemah-roemah,
jang penjeb, oentoek mengeraskan djalan,
atau Canada djoega
masih
bisa
wanja gemobiliseerd atau beroeps
mengetok djarij minister2 Inggeris,
selain dari oentoek pemeliharalintas jang
militair. Apabila Goebernoer soedjalan laloe
an
sehingga mereka tidak bisa main
dah menoendjoekkan, maka dalam
penting-penting, itoepoen boesembrono,
daerah jang ditoendjoekkan berat pemeliharaan jang perloeKarena itoe keterangan
Chur-lakoelah
bagi
roemah - roemah
perloe pena
2hiN tentang: perdjalanan perang
jang ditoendjoekkan atoeran-atoelain sekali harganja kalau
diban
Pasal2
: ran jang berikoet.
,
dingkan dengan berbagai oetjapan
Orang
jang menjewakan
roeMatjam asphalt jang dimaksoed
pemimpin2 Djerman
atau
Dje
mah
tidak
dapat
menghentikan
ialah:
l
pasal
|dalam
pang,
sewa roemah
'itoe kepada si pea. asphalt minjak tanah jang dilebih doeloe sebenjewa,
apabila si penjewa tidak
— panaskan
Den apakah kata Churchili ten
maoe, ketjoeali dengan izin komisi
“loem dipergoenakan,
“ang keadaan perang sekitar nege
jang
terdjadi
dari tiga orang
ib. cutback-asphalt,
ri kita? Ia tidak mengetjilkan an
(diantaranja
anggota. Komisi itoe terdjadi di
c, asphalt-emulsie
'jaman moesoeh dan
kekoeatan
Vorstenlanden
dari Goebernoer,
djoega jang diseboet soil-staDjepang dikemoekakan dengan te
bilizer-asphalt),
dan ditempat
lain dari Residen
rang.
Djepang
mempoenjai
“70
jang memerintah, sebagai ketoea
asli dari poelau Boed. aa aa
mobiele divisies, jaitoe koerang le
dan doea orang, jg. diangkat oleh
Directeur Economische Zaken atas
27 Januari 1942:
- Dansa
dapat diberikan
tempoh oentoek
oesoel bestuursambtenaar jang ter
De Legercommandantmemencehi
kewadjibannja
itoe.
——
Eiconomische
Directeur
seboet,
Hanjalak
dalam
keadaan
jang
Zaken tidak terikat kepada oesoel
loear biasa moengkin
diberi izin
itoe, Selama komisi terseboet bePENGGEMAR PERANGKO.
sentaoek
menghentikan
sewa kage
loem diadakan, maka izin oentoek
Boeat menolong orang2 jang
rena
sebab
jang
lain-lain,
jaitoe
gko
didapat
peran
itoe
an
sewa
menghentikan
mengoempoelk
mar
kalau
ternjata,
bahwa
menghentiberikan oleh Residen jang meme'ang soeka membeli perangko2 ter
kan sewa itoe 'adalah oentoek ke:
rintah dan di Vorstenlanden oleh
-eboet, maka mereka itoe dari se
pentingan jang patoet dari pada
akan
patan
Goebernoer,
-arang2 diberi kesem
orang
jang menjewakan.
Begitoe djoega, apabila @entosk
memesannja pada Beheerder post
Tentang
.kepoetoesan
Residen
oemenghentikan sewa itoe tidak
Jan zegelwaarden di Bandoeng. pe
tentang
menghentikan
sewa
itoe,
dahoeloe
de
lebih
takan
sah diberitahoskan
ganan itoe hendaklah diser
baik
si
penjewa,
maoepoen
orang
tertentoe
jang
n
waktoe
denga
beberapa
issel
ingan kiriman postw
jang menjewakan
berhak minta
banjaknja
oleh orang jang empoenja roemah,
menjeboetkan berapa
pertimbangan
jg.
lebih
tinggi pada
dihentikan,
boleh
di
tidak
sewa itoe
lan harga berapa perangko itoe
Goebernoer,
tentang
kepoetossan
masce,
tidak
menjewa
jang
post
k
apabila
stroo
kehendaki, jakni pada
Goebernorr di Vorstenlanden pada
ketjoeali dengan izin seperti ter.
wissel itoe. Seteroesnja pesanan
Directeur Economische Zaken, Si
seboet
diatas.
3
lebih landjoet
“toe akan dioeroes
penjewa
tidak berhak minta perSemenghentikan
oentoek
issel
Izin
Postw
itoe.
oleh Beheerder
imbangan jang lebih tinggi, apamoenghanja
oemoemnja
itoe
dan
wa
ng2
seora
imkan
'toe boleh dikir
bila
izin oentoek
menghentikan
kin didapat oleh orang jang mepoela dengan perantaraan
boleh
sewa
'itoe
diberikan,
karena ia
ternjaapabila
roemah,
njewakan
ge
perkoempoelan orang2 jang
sidak memenoehi kewadjibannja.
tidak melapenjewa
si
bahwa
ta,
gko.
peran
an
mar mengoempoelk
Seperti
soedah dikatakan, si
Malahan
kewadjibannja.
koekan
Pesanan itoe haroeg diterima Be
kalau
senjewa
hanja
dapat minta persekalipoen,
demikian
meski
heerder terseboet selambat lambat
ini, apa'kepadanja
lindoengan verordening
meminta
si penjewa

banjaknja 500 roepiah.

kuo dalam tahoen 1934, hanja 1528

ha, tiap2 orang,

di

Dengan opisil dikabarkan:

toek tentera, maka persediaa

asphalt

ngan sen@wen. (zenuwachtig) . ka
lau berbagai tempat bertoeroet2
direboet atau didoedoeki moesoeh,
bong atau gampang mendjandjikan

BINTANG.”

SASANA DIBOM.
Poelau
ketjil
timoer.

Te

loe lagi.
“3
Barang siapa memakai matjam
asphalt jang terlarang dalam verordening ini akan mendapat hoeko
koeroengan, selama-lama
nja 3 boelan atau denda sebanjak-

40.000 orang Djepang dj Manchu

SL Aa Lag me maa

S

isita

haroes sekali dihematkan,
&
Berhoeboeng dengan itoe perloe
didjaga dengan
segera, soepaja

dapat ditjaboet sebab

ketjil diso-

kaja2

social

plan

Djika

besar

GERAHI

datang
poela.
Dan
menembaki
Sesoedah peratoeran itoe didjalanaa
maka
pembatasan
dalam
| orang jang sedang memadamkan
ordening
jang
dibawah ini | Api itoe. Beberapa orang mati. Be

Dan peradii

mendjaga

SULTAN SERDANG DIANOE:

hoei dimana Sasana.
Orang
Dje
' MENGHEMATKAN ASPHALT,
pang
sanggoep
mendapatnja
dan
(VerordeningKeI-membomi kampoeng ketjil
itoe
koeasaan
Militer
dengan bom2 api. Atau kebetoelan
No. 151/Dv O/G. S, IV-4)
sadjakah mereka itoe lewat? Sam
Dari sebab
persediaan
halt
bil
Isloe...... beberapa bom
“api.
di Hindia tjoema berbatas banjakPoelau jang ketjil di Timoer
be
nja, . demikian djoega dari sebab
sar,
Tidak ada tanah lapang
ter
aSphalt itoe sangat pentingi

bagikan

| | waking” (peratoeran terpaksa goe
LAHIR PRINSES
£
BEATRIX.

ti

di 50 millioen:
| South Manchu
ria Railway mempoenjai planlP
dari #Sphait jang dipakai oentoek
sendiri poela, dan mengambil
ta

PENDJAGAAN
“PERATOERAN
OEPAH TERPAKSA.
Dalam volksraad telah dimadjoe
goena
Ikan rentjana ordonnantie
menetapkan ,,noodregeling loonbe

“BAR
Ka

listrik.

toean

2

oleh bintang Ridder in de Orde van
den Nederlandschen Leeuw.
Wali Negeri memberi selamat ke
pada jang Moelia akan hadiah bin
tang jang loear biasa itoe dengan
perantaraan Goebernoer Sumatra.

menghindar

pergi

|

Nassau dan jang kedoea kalinja da | . 'Tjoba, pembatja bandingkan
lam tahoen 1927,—waktoe itoe. ber kap Churchill dengan tingkah

terdjadi,

meter

ada sekarang.

Tidak

dahoeloe oentoek
memindahkan
“11, miljoen djiwa. Kemoedian Japa
nese Oversea Ministry menetapkan
- sebeloem tahoen 1941 100.000 ke
, locarga haroes dipindahkan kene

jang banjak pendoedoek orang Dje

Djepang!

Djanganlah

Manchukuo.

particulier

toean

beloem

ri inj dianoegerahi bintang Com.
mandeur in de Orde van Oranje

itoe, perkara ketjil itoe, tapi
akibatnja boleh sangat
ber.
| soena!

Dalam tahoen 1938, diboeat plan

kitab' | geri itoe.
Peroesahaan

'reka terpoedji benar sebagai

ke

boleh

sering

nop ditempat

10.000.000 ke Manchu

rintah Djepang memboeat
plan
20 tahoen oesntoek
memindahkan

atau terte

kan, sebab
sekarang
ada
djoega kenop itoe jang tidak
bakal dipoetar tetapi
mesti
itoe

terseboet

bih 70 X 15.000 soldadoe jang
gampang dipindahkan kesana- sj
ni. Armada dan angkatan oedar:

perdana

lement Inggeris soepaja orang dja

kce Soeleiman Sjarifoel Alamsjah,
Sultan Serdang, karena telah ge
nap 55 tahoen lamanja dalam dja
| I batannja jang tinggi itoe, pada ha

kenop lampoe

- kalau toean maoe
doer malam hari.

Menoeroet argen2 Djepang akar

demikian djoega. Sedjoemlah ketjil orang Diepang, jaitoe k.l. 7000

dinegeri

pendoedoek negeri kita jang lebih
60.000.000 banjaknja. Karena te
lah oemoem disini, tiap2 orang Dje

|

menda-

jang enak.

| Sept. 1941, begini:

“di pindahkan

lari

kan bahaja itoe kalau toean
biasakan memoetar mati ke

'Tjara2 itoe didjalankan, menoe
.roet toelisan F. A. Raeger seorang
- ternama anggota Internatvnal La
bour Office dalam Pacific Affairs

orang telah dapat menimboelkan
perasaan was was dalam perasaan

San

ketjil,

toean

tocan terangkat

dan

segala

kuo dan 10.000.000 kenegeri Sela
tan Pacific. Darj sebab itoe peme

' Pengalaman

Aa

serta

kitapoen

ras. .

|.
.—

besar

pat kedoedoekan

immigrasi Djepang baroe baroe ini
dilarang atau dibatasi dengan ke

—

Djepang

memboenoeh

perlindoengan:

jang|

ini ea

. menteri Churchill dalam par-

Dari pehak jang officieel dide jang enak-enak sadja,. Kepada rak
Ingar kabar, bahwa s.p.j.m.m. Teng jat Inggeris ia tjoema bisa men.

2) oleh tekanan angin dari

Hal

| tangan Djepang dan segala lapisan

Pasta. 'Boekan sa- ,- pendoedoek

mentjari

memoetar

diangkat atau ditekan.

sial

sangat, karena: pemerintahnja di
Linn

atau

letoesan bom

kesem

| patan jang loeas dan waktoe jang
t 'lama oentoek menoendjoekkan pa

| Ep mengalami imm nigra.
Djepang
tie
..
s3 2 an Amerika, Morico, |

loepa

api itoe waktoe

Lai jang tel ah masoek dalam ,,dae. s

ee

i

tocan

IT masa

dite

dim al

tang. perangko2

djalan,
Tapi lampoe toean menja- |

a

Tioemi- .tjoemi Djepang,

Berhoeboeng dengan 'kesoekaran
kendaga. jang diseboetkan
diatas
in i perloe diberi ta

LISTRIK.

kemana

mana

karena

bahwa

perhoeboengan

oedara

itoelah

lehernja.
Singapoera
seberapa

dang
rika

jang

bisa

dan

bisa

tahoe
dar
mendjirei

laoet

poelau

akan

Djawa

dikepoeng

se-

perhoeboengan antara Amedengan Australia
seberapa

bisa

haroes

dipatahkan,

Dilihat begitoe
sadja memang
nampaknja keadaan seperti tjela
ka sekali boeat Australia, Indonesia dan Malaka. Tetapi toch Churchill

tinggal

tentram

dan

tenang

sadja. Begitoe djoega siapa jang
berani mempoenjai kejakinan dar
pendirian sendiri tidak akan menGjadi senewen,
meskipoen berba
gai daerah
didoedoeki
Djepan:
lagi.
Churchill

soedah

mengambil

ti:

dakan-tindakan jang perloe sebe.
rapa bisanja, akan tetapi — be
— benar tidaknji
gitoe katanja
beberap:
bisa. diketahoei
baroe
oe atau beberapa boelan lag

sil-hasilnja
hatan,
Kalau

ternjata

soedah keli

benar,

pertjaja

lah tangan tjoemi-tjoemi akan di
koetoengi satoe per satoe. Baiklal
doeloe zonde
menoenggoe
kita
senewen!

bila GoeLernoer jang bersangko:
tan soedah menoendjoekkan 'roe
mah-rceirah

an

daerah,

jan

atasnja berlakoe verordening in
Sementara itoe Goebernoer Djaw
Barat soedah menjatakan

verorde

ning ini berlakoe didaerah stads
gemeeate Buitenzorg
dan Soeka
boemi dengan beslit 29 Januari.
ORANG

PELARIAN DARI
PENANG.
Naik-.tongkang
k
Soematera.

Sum.

t

Post

mengabarkan,

bahw

beloem selang lama ini sedjoemla
97 orang pelarian dari Penang de
ngan naik tongkang 'soedah san
paj di Soematera
Pelarian-pel:
rian
'itoe sebagian
besar adala
anak-anak sekolah bangsa Tiong
hoa,
'jang tempat
tinggalnja «
Soematera,
"
Salah
satoe dari
"mereka itc

mendapat
bom.

loeka karena

petjaha

rika

karena

akan

Dr.

diperbantoekar

lowongan

Boentaran

terseboet

Di

| toean

an, .sebap fidak tanoe
Pa

3

2

Mata Wita

botarkabar Hai

jang disiarkan Diogang: »Pada 2, 1 Jan, Djepang mengoemoem-

Abdoelkadir

Widjojoatmo-|

Dari

sebab

roemah

. di

Kepoe

| perbaiki oleh jang poenja roemah,

: Washington,

29

Di

Ta

Van Kletfens soedah datang di| lapangan
terbang
Washington

pada djam 18.45 dan seketika ia
:| menoedjoe ke delegasi Belanda.
Makloemat Henna peperaLouden mengatakan, bahwa kini
| agan mengoemjoemkan
atas berisoedah
boleh dipastikan, bahwa
(Reuters

ca

| ta-berita jang diterimanja sampai

| Van Kleffens akan bertemoe dengan Roosevelt, tetapi tanggalnja
heloem ditentoekan.
z

| djam 21.00 GM.T, 29 Jan.:
Di Pacific Tengah ada 2 kapal |
selam

moesoeh moentjoel didekat

MENGOENDJOENGI ROO-

Midway dengan maksoed akan me
- membakj

».

Kapalkapal itoe laloe dioesir

.

oleh tembakan-tembakan meriam
dari benteng kita, seboeah kapal
kena. Midway tidak mendapat ke-

0.
ank

Da Atlantik, kapekiaphi

».

amjoesoeh

selam

teroes giat dj pantai
ti-

| rang kita semangkin berhasil bagoes.
ROOSEVELT

Lag

e

Se

AKAN

BER-”

PEDATO.

2

penataan

»
tan

Febr.

radio

tentang djalannja

rang.
0. Witte
Boleh

Huis
djadi

A Komisi
wakilan

Pa

s

Kanan

menybemakkikan
ia akan

mengatakan

rine dari “Dewan Per-socara 14 mela-

. wan 61
3 an. Neh

adanja penjelididi Ten Harbour

Jan,

Louden, Van Kleffens dan Van
Mook berkoendjoeng kepada presi
dent Roosevelt, dan memberi selamat atas hari kelahirannja,
TIDAK

—

PERTJAJA KEPADA

MENANGAN

KE

PACIFIC?

Washington,

.

29 - Jan,

(United Press):
Minister Australia Casey

dalam

mn didepan nasional pers.
an, bahwa
ia tidak

bin Jan,

“akan berpidato didepan

30

ngan sudeebsija
di Pacific Barat, malahan mengira bahwa peperangan bisa -kalah. Oleh karena
itoe ia mendesak soepaja dikirim
alat-alat perkoeatan ke Australia

dan Timoer Djaoeh.

: UNIFIED COMMAND.
Washington,
29 Ian.
(Enter Press):
Stimson menerangkan janda

pers, bahwa pergaboengan pimpi-

3

mhs” ditenggelamkan, tetapi tidak
. menjeboet kapal negeri mana, dan
2 pegn tidak menjeboet tempatnja.

vAN KLEFFENS DATANG Di.

20000

NEW YORK.

New

York, 29 Jan.

“ta)

(Ane-

Pada hari ini Van Kleffens de-

ngan diantar oleh Jhr. Van Vredenburg 'soedah datang di New

1

Yorlg

t dengan

gezant

: (Loudon, konsol djenderal Sehuur— Pada lapangan: terbang Yitoe Van

Kleffens

berkata kepada pers:

Saja girang ' kembali lagi di USA.

sPada tahoen jl. ketika saja ke— mari Amerika adalah | sahabat, tedja

— tapi sekarang

lam pepe

| Sekoetoe' da-

lawan ,,As'-—
LG

besar.” ea

,

Naa

menerangkan,

Tapoen

pimpinan
'admiral
Nimitz
dan
djenderal Emmons sebagai onderbevelhebber.
Di Panama jang memegang pim
pinan opsir angkatan oedara, di
laoet Karabia-Barat opsir tentara.
PARAGUAY — AS.
Asuncion
30 Jan. (Reuter):
Pemerintah Paraguay mengoemoemkan bahwa
segala perhoe-

koengan dengan negeri ,As” soedah dipoetoeskan.
KIRE MEMIHAK DJERMAN.

Dubiin, 29

Kan

(ane

O. JB.)
De Valera,
Jia hah Ande ak
Dail menarik kesimpoelan bahwa

»Irish Republican Army” Tentara
Bepublik Ierlandia”)

soedah ber-

sedia oentoek menjokong Djerman
dalam
peperangannja
melawan

| Inggeris,

jaitoe ketika

minister

“Gjoestisi
Boland
menerangkan:
akan setjepat-tjepatnja pergi ke
Organisasi jang kini kita kerdja. membitjarakan soalW
soal Pacific dan politi 'Sekoetoe, | kan, jalah oentoek memasoekkan
'Van Kleffens terlaioe kagoem- orang2 loearam ke Ierland.”
De Valera ditanjai, apakah arti
akaw keoeletan pertahanan Mac-

nanti pada

tanggal

2 Februari

|

|,

|

ia membitjaraka

“Ketika

Ijo penah

didjandjikan akan

| Dengan 'mengat

1 bahwa Bo-

etkan setang kabar-kabar akan dilakoekan Diana itoe tidak m
9 | gala2nja, maka Dillon
(United
inja peperungan pada 1, 2 atau
maka minister itoe ber- Ierland Party) berkata: ,,Agent2
tempat,
omong-omongan
Nazi didjatoehkan di Ierland de.
»Segala
kata:
itoe tidak meroebah soeatoe apa. | ngan pajoeng oedara, mereka di

| Tidak bisa lagi menjebabkan kita

tahan dan $

melengahkan sesoeatoe medan pe- | lagi,'perongan, dan Segala soember ke-.
haroes

mana

fens bepergian
,

ynlijk dari
an Cc. Bullitt.

di Kepoe Zu'd 14,
Harap orang toea moerid dan jg.
beroeroesan dengan pergoeroean.
terseboet mengetahoei akan tem-

pat baroe.

:

SA
“|

IDZIN.

30

Jan.

di mana2

tempust

ha

pasir oentoek pembiki-

menggali

nan cement oentoek
onderneming
Koleberes, demikianlah jang diberitakan oleh ,,Aid.”.
Penggalian
itoe dilakoekan dj ,,barongan”. Dalam pada itoe employennja mendapat peringatan djangan menjoeroeh menggali pasir disitoe. Tetapi hal ini poen disoeroehkan djoe-

donesia sebagai apothekersassistent(e),
Chairoeddin Pasariboe
dan nona Tan Liem Nio.

PERLOPNJA KAOEM MILITER.
Menoeroet BN. telah ditetapkan,
bahwa kepada kaoem militer di
wah
pangkat opsir, jang tingga!
diloear garnizoen atau roemahnja.

Ketika koeli? sedang menggali,
maka tiga orang, jang semoeanja
serasal dari desa Klapanoenggal,

hari sekali akan

leh

diberikan moelai tanggal 2

“MELANGGAR L.B. D. ORDON:
NANTIE.
Oieh landraad
Modjokerto
4
orang bangsa Indonesia,
seorang
Tionghoa,
dan doea orang Arab
telah mendapat hoekoeman, karena melanggar ordonnantie L.B.D.
Mereka itoe. mendapat denda, antara f 15— sampai f 30.—- atau

Januari.

PERKABARAN
BOMBARDEMENT DI
BANG.

PALEM-

ts

Koerban karena
salah sendiri.
Soedah dioemoemkan, bahwa
pada
tanggal 23 Januari jang
laloe, hari Djoem'at telah diladi Pakoekan bombardement
teratas lapangan
lembang,
bangnja.

Menoeroet berita jang disiarkan

ah

keroesakan.

Oentoeng

noela

tidak

lintas

ada ketje

lakaan manoesia,
OEPATJARA

PERPISAHAN,

Toean
Soenarjo
ke
Serang,
Hari Rebo j.l dalam roeangan

bisa meninggal-

gedong Landraad Semarang telah
diadakan
oepatjara
serhoeboeng
dengan

perpisahan
p'ndahnja

toean Mr. Soenarjo sebagai onderyoorzitter

Landraad

Semarang

di

sindahkan dan ditetapkan sebagai
Voorzitter
rang.

Landraad

Lebih

doeloe

'0 berbitjara dan
selamat berpisah

di kata
tosan

Se-

Soenar-

menghatoerkan
moelai

itoe hari.

. Lebih djaoeh diterangkan, bahwa selama

3 tahoen beliau beker-

dja sebagai onder-voorzitter Landraad Semarang senantiasa menda-

kepalanja kena | | nat ketjotjokan dan dapat beker-

petiahan bom itoe.
demikian
keadaan
Melihat
kepada
an
rapk
diha
a
mak
ini,
anlah
atik
perh
ramdi,
sidang

peringatan

jang dioe-

dia
moemkam sewaktoe-waktoe.
koer
i
djad
m
ngan, sampai toea
a.
joem
ban jang pert

gav terang salahnja

beri hoekoeman

mendapat

sampai perhoeboengan laloe
terganggoe sampai kini. '

kan roemah sakit.
Adapoen sampai mereka itoe
kena bom ialah, menoeroet s-k.
Pu, karena mereka itoe tjoema ingin tahoe dam menengok
keloear apa ig akan kediadian.

diberi peringatan.

mesdjid

ga sepandjang 20 km. pada 84 tem
pat mendapat
'keroesakan besar,

tika itoe djoega, dan kedoeanja
meninggal
(militer sekoetoe)
militer,
sakit
h
roema
dalam
jang ketiganja dalam keadaan
mengoeatirkan, — sedang
jang

segala

Ta

Dijalan jang menoedjoe ke Sibol.

orang koerban, satoe mati ke-

ngok, sehingga

di

-oetoeng ada kedjadian bahaja ban
Yir jang meroesak panen, sedang
roemah2 kampoeng
poen banjak
jang roesak. Ketjoeali itoe tanah
banjak jang goegoer, sedang seboe

denda

terdakwa
f 2.50

di

dan

dja bersama-sama
sehingga memoegaskan.
Begitoepoen
kepada
Voorzitternja
dioetjapkan terima
kasihnja
jang senantiasa mendapat bantoean,
segala pekerdjaan
jang dilakoekannja
dapat beres,

sehingga

dapat keangkatan

moedah”,

koeasaan, Ia menoetcerkan, bahwa
kemenangan - kemenangan Djerman jang pada hari ini diperingati,
boekanlah satoe kemenangan jang
didapat dengan gampang,
Keme-

nangan toe adalah hasil dari pekerdjaan

Caken

sebagai

berat

dan

han-kekalahan.
Selama saja hid»ep, tidak akan lagi kedjadian seperti pada perang di tahoen 1918.
Boekanlah karena kekoeatan tenta
ra Merah, tetapi karena hawa di-

ngin jang 30, 35, sampai 45 derdjat dibawah 0 jang memaksa tentara kita mercebah serangan-serangan madjoe djadi serangan-serangan jang tetap pada satoe tempat.
, : Tetapi winter akan lekas habis.
Saldjoe akan hilang dan tentara
kita akan mengindjak lagi tanah.

| Saja tidak tahoe

apakah

pepera-

ngan akan habis pada tahoen ini.
Vetapj
satoe hal saja tahoe, jaitoe dimana sadja moesoeh berperang melawan kita, mereka akan
kalah, Tahoen ini akan lagi mendjadi

tahoen jang

penoth

dengan

kemenangan-kemenangan.

orang

Roes

Orang-

mengatakan:

,,Kita

mereboet kembali kota-kota” Tetapi jang betoel, boekanlah kotakota jang direboet, tetapi bongkaran-bongkaran roemah sadja.
Sekarang djoemlah kapal selam
kita mendjadi naik banjak sekali.
Dan

sekarang

barvelah

konvooi-

konvool moescih itoe merasakan,
bagaimana rasanja serangan-Serangan kapal-kapal selam kita.

TANGAN

ROMMEL.

Cairo,
30 Jan. (Reuter):
Makloemat Inggeris pada tgl. 30
Jan.:
" Pada igi. 28 Jan, ketika moelai
malam, satoe tentara besar kepoenjaan moesoeh mendoedoeki stelYiing-stelling pada djalan pantai sebelah
oetara Benghazi Berhoejbeng

dengan

serangan-serangan

dang
besar dari pihak moesoeh,
maka divisie India jang ke 4 dita-

rik moendoer dari Benghazi,
noedjoe

sebelah

timoer

me-

laoet dari

kota.

ROESLAN—IRAN —INGGERIS.
30 Jan.

(Reuter):

DISINI DIOEMOEMKAN, BAH
WA
PERDJANDJIAN
ANTARA
INGGERIS — ROESLAN
DAN
IRAN
SOEDAH DITANDA TANGAN!I
DI
TEHERAN
PADA
TGL. 29 JAN.
Isinja sebagai berikoet:
Negeri - negeri Sekoetoe akan
menghormati
hak - hak
daerah

dan

dipertoean

koetoe

Iran.

/“Negerj

haroes membela
lain.

negeri

serangan

Se-

Iran dari

Negei-negeri

itoe boleh menempatkan

angkatan

narjo selama bekerdja senantiasa
Sebagai
berdjalan dengan tertip.
penoetoep dioetjapkan selamat ber
dan

pisah

keangkatannja

selamat

sebagai Voorzitter di Serang.
Perloe kita terangkan bahwa
tocan Mr. Soenarjo moelaj bekerdja jang pertama kali di Landraad
Tegal antara 10 tahoen, kemoedian
diangkat mendjadi vice-voorzitter
Landraad

Semarang

Voorzitter landraad
daerahnja.

dan

sekarang

di Serang dan

MELANGGAR

LBD ORDONNANTIE,
Landraad
Semarang
dibawah
pimpinan
Mr. Cohen telah meme
tfksa perkara pelanggaran atoeran
dari LBD,
Sartawj pendoedoek di
kampoeng
Melajoe
dihadapkan
sebagai terdakwa. Ia ditoedoeh pa
da waktoe malam didalam diada-

kan penggelapan
boeka

lampoe

:

kota telah mem
electrisch

|

laoet dan daratan didaerah Iran
Angkatan perang itoe sesoedah 8
boelan perang habis, ditarik moen.
Goer,
Perdjandjian itoe berdasar atas
Atlantic-Charter, "dan
berlakoe
sampai hari waktoe barisan-barisan Sekoetoe ditarik moendoer dari daerah Iran.
Pemerintah
Iran memberi dja-

minan,'

hahwa

didepan

per hoeboengan diplomatik dengan
negeri-negeri jang tidak mengada-

kan
hoeboengan
diplomatik dengan kedoea negeri Sekoetoe itoe.
Lebih landjoet diterangkan, bah.
wa negeri sekawan itoe tidak akan
meminta kepada Iran oentoek mem
beri bantoean laskar dalam pepe-

rangan melawan negeri asing. Dan
djoega tidak ada peratoeran-peratoeran
jang mewadjibkan Iran
memikoel
bea atas segala pekerdjaan jang dilakoekan oleh negeri-

negeri Sekoetoe.
WILHELMINA

MENGIRIM

WAT

ROOSEVELT.

KE

Londen,

30 Jan.

afgelegen

een

Inheemsche

wat
kepada
kelahirannja,

(Reuter):

Roosevelt

atas hari

KOESIA MENGHORMATI
ORANG PAHLAWAN
PERANTIIS,
Aneta

SE-

mengabarkan:

Seorang pahlawan Perantjis mer
deka bernama Pigeot,
vlieger di
Lybia telah mendapat poedjian dan
kehormatan
Roesia berhoeboeng
dengan
keberaniannja jang loear
biasa,

terbangnja

ditembak moe

sgeh dan ia sendiri mendapat loeperdjalanannja

dengan

satoe maksoed sadja di matanja,
janj oentoek mentjegah djangan
sampai ja d.tangkap moesoeh.
Dengan merasakan

sakit jang ta'

terhingga berhoeboeng dengan tem
bakan

itoe, ia masih

dapat

menda-

rat di Alexandria dan kemoedian
ja diangkoet ke roemah sakit walaupoen datangnja ke tempat itoe
hanja oentoek melepaskan njawanja jang penghabisan sadja.
sLihatlah ini satoe tjonto bagi
orang-orang pengchianat”, pcedj.nja soeara dari Moskou. . ,,Siapa
darj orang jang telah hilang keberanjannja, dengan melihat tjontoh Pigeot ini, tentoe keberaniannja itoe akan datang kembali.
Orang-orang Perantjis jang teiah
kehilangan
kesombongannja
akan mendapatkannja kembali djika mereka
menoetoerkan tjonto
kawannja ini. Orang-orang Perantjis dj Perantjis, hormatilah orang
jang paling berani ini.
'Namanja
akan dihormat dimanapoen djoega.
Pasanglah
seboeah
papan
borg
blanco
di Perantjis dimana kita
setelah kemenangan soedah tertjapai dapat
menoelis namanja dengan

bersama-sama.

roemahnja sehingga kelihatan
te
rang.
Atas pertanjaan hakim ter
dakwa mengakoej
teroes terang,
hanja hal ini boekan karena dise
ngadja tetapi keliroe waktoe akan

tidoer soedah

poetar schakel

dari

dalam roemahnja. Setelah bebera
pa orang sebagai saksi didengar ke
terangannja, dan
hakim
perloe
mendapat keterangan
dari kepala
LBD achirnja peperiksaan
dioen
doerkan,

Kabar

Tentiinan

4.LHAMBKA

—

SAWAH

BEBAR.

.Broadway Melody of 1940”.

BIALTO

SENEN

»Dark Street of Cairo”.
THALIA

MANA

Terang

BESAR

Boelan di Malaya”

ORION

G@LUDOBR.

Mega

Mendoeng”.

SUBEN

——

PANTJORAN

,Daredevils of the Red Circle'.'

:
in

Chineesche

Wesi-'ava
Jonge man

Sterk van gestel en in het bezit van diploma

1

Pa

Bi
Es

ka jang berat, akan tetapi walaui poen demikian ia masih teroes me-

voor huip bij toezicht rubbertap. Vereischten:

Voorzitter

2

“

Kapal

Onderneming
of

KA-

Ratoe Wilheimina mengirim ka-

GEVRAAGD

Op

pemerintah meng-

anggap menjalahi kewadjiban-kewadjibannja, apabila mengadakan

neroeskan

BENGHAZI DJATOEH KE-

seba-

Landraad Semarang dengan oetjapan selamat berpisah, selamat ber
djalan sampai ditempat baroe jg.
akan didoedoeki Atas. nama pegaI wainja beliau menjampaikan tanda mata boeat toean Soenarjo, Selandjoetnja beliau mengoetjapkan
terima
kasihnja pada tocan Soe-

pemberian-

pemberian korban.
»Kita djoega menderita kekala-

gai Voorzitter ditempat jang akan
didjalani,
'Kemoed'an disamboet oleh toean

Mr,

jang tidak

Londen,
30 Jan, (Reuter):
Dari Berlin 'dikabarkan:
Hitler
menerangkan dalam pedato radio
kepada rakjat Djerman pada hari
genap 9 tahoen dia memegang ke-

Londen,

-JANG MEROESAKKAN PANEN.

Aneta dari Medan, maka

loeka. Kini
orang jang
doea
Pal. Nbld. dapat mengabarkan
lebih landjoet, bahwa ketjoeali
doea orang loeka, kemoedian
“setelah itoe masih didapati seorang lagi jang loeka, sedang
sehari itoe dioega, ada seorang
mati. Djadi semoeanja ada 4

jang keempat

hari sampaj 30 hari pendjara.
BANDJIR

dikabarkan

Doeloe

»Kemenangan

tertindih oleh pasir, ketika mere-

mendapat perlop lamanja 24 djam,
ka itoe soedah
menggali beroepa
dan
kalau hendak d'gaboengkan
loebang jang tingginja telah doea
djadi satoe,
maka setiap boelan
meter,
akan mendapat tiga kali 24 djam. '
Sekar poen pertolongan oleh perOleh karena peratoeran diangsoneel
dari onderneming itoe degap
berlakoe
moelaj tanggal 27
ngan segera diberikan,
tetapi tiDecember,.
maka
perlop-perlop
daklah djiwa mereka tertolong.
jang pertama sampai tiga harj bo-

SOROT DIWAKTOE
-MALAM.
Ier»Tentara Mepubliek
'Landgerecht telah meriksa perE
di
ge
por
Ikaranja Nj. R. jang ditoedoeh
kan
main
dengan
h
soeda
m
$ enda
poeblik,- “ialah, bahwa
mala
oe
wakt
sevelt, 33
sorot (flaslight) dimoeka
lampoe
Ierland soedah mengerti dan mesokomastikan akan mendapat
Gouverneurkantoor, Karena diang

“ngan dari negeri asing jang memendapat
:
. makai agendnja oentoek
kekoeasaan,

bermain

ban.

' Mendapat idzin oentoek mendjalankan artsenijbereidskunst di In-

setiap sepoeloeh

sentoek

tak di idzinkan.
Oleh karena tak bisa bekerdja la

Dekat afdeeling Singkoeb
dari
pada onderneming teh Koleberes,
adalah beberapa orang desa jang

: - Soedah atketahoet: bahwa .med ang kian | reka itoe giat sekali bekerdja de-

ANG DI WASINGTON.
,n 8 t 0 2

karan,f tidak didjaga

jang beloem mem-

pakaian
ri kesehari mengena
nja,
ORANG TERTINDIH TANAH,
Tiga
orang
koer-

42

keterangan
itoe, Ia mendjawab,
Artisur. Tentang kegiatan perang
Maka seorang dari mereka itoe
'
berkata:
bahwa
kini
ada
doga
pihak
terlibat
itoe
r
ministe
Belanda
tidak mentjari tempat berlindalani peperangan, sedang organiAngkatan kita beroesaha membiloeng dam kena dipahanja. Da| nasakan 1 kapal Djepang setiap | sasi itoe soedah 'memakloemkan : laam, pada itoe doea orang laim
tempat
perang kepada pihak jang satoe,
“hari, dan kita mengharap soepaja
1 soedah mentjari
hal fni tetap “berhasil, Berilah ' maka ,orangpoen boleh mengata.
herlindoeng, tetapi ketika
Kaan bahwa kepada
pihak jang
Belanda itoe alat|orang-orang
bombardement, mereka melo-

alatnja, , nanti tentoelah mereka
5
|. akan bertahan.”
n ten-

sekolah

in, terpaksalah oentoek makan

. nan angkatan perang Amerika di-

tempat,
ari ement
marine . meng- 'adakan pada beberapa
tan ada satoe kapal selam antara lain-lain di Hawaii dibawah

253

sional

MENDAPAT

(Aneta):
|

moer Amerika sampai di Florida.
Tindakan-tindakan angkatan pe-

:

SEVELT.
Washington,

poelau itoe.

terpaksa Pergoeroean Napindah roemah
,DAMAI1”

. maka

1

SELAM DJEPANG
MIDWAY.-

| mah

djo.
poenjai lobang perlindoengan, diKatanja lowongan koersi keteoa
haroceskan segera membikin,
itoe akan didoedoeki oleh
toean '
Moengkin, tak lama lagi lobang
Salamoen, wedana ter beschikking
lobang itoe akan segera digali,
van den gouverneur di Djawa Tengah di Semarang dan angga
KELOEH KESAH ORANG2
volksraad.
KOEMIDI.
“
Pada waktoe sekarang ini orang
orang koemidi jang pekerdjaannja
PERGOEROEAN NASIONAL
| tak lain ketjoeali menoendjoekkan
ta
DAMAI”,
:
kepandajannja main wajang orang
roemah.
Pindah
:
dan ketoprak terpaksa menghenti
Pengoeroes mengabarkan:
kan actienja,
karena minta iizin
Zuid 56 akan dibikin betoel dan di.

2 KAPAL

beberapa
sekolahan partikelir di
Poerwokerto telah didatangi hamba wet. Pada mana beberapa roe-

As

antara Inggeris-Roes: Trop:

PEDATO HITLER,

disi

Martoatmodjo

recteur CBZ Semarang.
.
pada kepala dari pada ,,Netherlands Information Bureau” di New
KAPAN BIKIN LOBANG?
| York, adalah peroebahan pada pe
Beberapa
hari jang silam ini,
| ngoeroes VAIB (Vereenigng van |
ibtenaren bij den Indischen Be
diketoeai oleh
ah stuursdienst), jang
jan

Perdjandjian

|

batangan

M.U.LO. Zij die als zoodanig reeds werkzaam waren genieten de voorkeur. Voorwaarden naderovereen te komen. Brieven aan het

Bureau van dit blad. No. 1149.

NE

ED KAA

1

U

tempat,

“pr“tperentah oentoek pergi ke Ame

djatoeh

an? ani ag

berangkat

aa

pilih,
Berhoeboeng
dengan
lowongan
Widjojoatnja toean Abdoelkadir
Gemeenteraad
Sema» ! modjo, wedana ter beschikking pa anggauta
rang
jang
ditinggalkan
oleh
Dr,
oer Djawa Tengah, jang
| da goebe
Wirasmo
karena
pindah
kelain
“Isebagai soedah diketahoei menda|
dengan

menanii habisn! 'a Winter

Benghazi

ter-

ag

Boentaran

Diah

Dr.

Abdoelkadir.

Berhoeboeng

Hitler

GEMEENTERAAD
“'BAROE.

toe

an uap

an

| ANGGAUTA

VAIB.

Berangkatnja

LA

BONDSVOORZITTER

LEMBARAN PERTAMA PA
a

Pedia:

MEDJA-MEDJA

LINDOENGAN

OEKOERAN

Jang

moerah.

Pembikin

ditoko

ada

. Teif, 178 Batavia

Sepatoe

paling

Molenvliet

West

No.

baik,

moerah

dan

koeat,

dari:

sBR AF EA" - shoe
TERBIKIN

LIOE TJIN FIE

—000—

toean danat,
Pelain

tjonto.

Boleh beli. sama:

Meubelmaker

lagi

110x125
Xx 200.

OLEH:

- Shcoenen

.Buitenzorgsch

- Fabriek

,RAFEA'"

FILIAAL:

58.

Kramat

30 B

Batavia - Centrum.

TEGENOVER

POSTKANTOOR

ame

Kita poenja Fabriek dalam

pimpinan

JAHJA

Ini malam

dan

ana ea En
DITJARI: Doea klerk

besok

EN
(lelaki dan

prempoean) jang mengerti administratie dan typen. Dateng sendiri
dengan verklaringen, Kantoor Lam

malam

Hong, Sawah Besar 40, Btc.
Moelai maen
FRED

djam

6.30 dan 8.45

PN

ta

ASTAIRE—ELEANOR POWELL—
GEORGE MORPHY.
dalem

dan

Datanglah

dan Njonja2

dapat kesenargrn

Toean2

jang tidak

ada batasnja!
Anak? boleh nonton!
doeloe akan dipoetar
film jang Speciaal.

Lebih

Agent! ,, PEMANDANGAN"
BANDOENG

»THE ROAD
TO FICTORY“
(DJALAN KEARAA KEMENANGAN)
MATINEE:

10 pagi

SANTA

dan

FE

Boeat

4.15 sore.

TRAIL

dengan .ERROL

FLYNN
oesia

13

tahon

keatas.

PEKALONGAN Mh. S. Soenarto—
Kratonstraat 64

CINEMA
. Ini

8.30 teroeskan

dan

POEWAKARTA
Njak Idroes —
Middellaan
SOEKABOEMI M. Ali — Tjiaoel,
SEMARANG
Hadisoenarto

ORIO
N BATAYIA
sisavia
berikoetnja, moelai djam
malem

dan

malem

AN

dari:

pertoendjoekan
baroe dari

SOEBANG O. Djajawisastra — Ta
man Siswa
SERANG T, Ende Hoesnie — Ka
loran Lor
SOLO Soeatdi — Kawatan
TJILEGON Achmad Dachlan
TJIANDJOER M. Ali — Selakopi
TASIKMALAJA H. O. Azhoeri —
Singaparnaweg
| TANDJONG PANDAN Kamaroedin Klerk-G.M.B.
TANDJONG KARANG Adm. Kan.

,,UNION

per-

jang

FILMS”

Karrenweg 232.

paling

Productie

loe disaksiken oleh
orang,
sesoeatoe

apa
Perhatikenlah
jang pers bilang:
»Ini
film
mengandoeng
hat .boeat
toea dan fihak
ternjata dapet

koep

MAWN

jang
naseorang
anak
tjoe-

toor

perhatian”.

Ondrya,

Poetjoengweg.

SOERABATIA: K. Pardi
Baroe 20/10.

(SIN PO).

Citadelweg

1

—

Telefoon

Ketandan

GRATIS

WI. 4750

Alamat

Raad van Justitis: Betawi.

doea.

pasang

Moelai 1 Febr '42 di Gg. Tanah
Njonja 27, Senen, masih bisa teri.

ditengah

djalan.”

boelan seorangnja.

(SIANG

PO

dan

BIALTO
PASAR

»Bagi penggemar-penggemar film ' Indonesia tjotjok
agaknja dengen keadaan dan penghidoepan disini, etc?”
(BERITA

OEMOEM).

»Film ,,Mega Mendoeng” ada harganja oentoek Ojjat
oleh sesoeatoe orang”. (KONG HOA PO).
Harga-harga tempat:
f 0.20 — f 0.30 — f 0.50 — f 0.60 — f 0.15 dan f 1.—
(Anak-anak hargaspeciaal 5 21

Osntoeik mengasi kesempetan kepada publiek jang roe- '
mahnja djaoce dan tida bisa keloear diwaktoe malem.
Besok,
SAPTOE
dan
MINGGOE,
djam 10
pagi, aken diadaken SPECIAAL PERTOENDJOEKAN

MEGA

EXTRA-FILM:

-

MENDOENG”

British Olympic
News”
(Pemandangan-pemandangan
diwaktoe
doenia
dalem perang) jang paling baroe.

OTUEEN
Moelai ini malem

Daredevils

THEA

TER

Barbara

S

MALEM

boleh

BRIKOETNJA.

Streets

31

Jan.-

Of

1 Feb.

om

DIX

in

.,RICHAR

TNAL
IA
MANGGA BESAR

Cairo”

4,30

KEATAS.

n.m.

SKY

en

19

GIANT”

BIOSCOOP
BATAVIA

Saptoe 31 Jan. 42' dan

BRIKOETNJA.

malem

dari satoe Film Melajoe jang sampoerna,
loear biasa dan memoeasken:

6 SORE.

DJAM

MENGHAROEKEN.
Anak2
dibawah oemoer

8 MALEM.

SEDIH.
17 th. tida

NGENES,
boleh nonton.

Matinee: Hari Saptoe 31 Jan. '42 djam 1,30 siang
.dan Minggoe 1 Febr.'42 dj 10 pagi dani, 30 siang.
Satoe Film jang gilang-goemilang!

Ae at
Ma
3 AN
ALAN :
Aa
MINoh

"JJ OSETTE"
Don

Ameche

—

dengen
Simore Simon — Robert Young.
Anak-anak boleh nonton,

MATINGG : Hari Saptoe 31 Jan.'42 dan Minggoe
1 Febr. '42 djam 4 sore.

FURY

dengen

Brian

Aherne
— Victor

L.

Mc, Laglen
— June

Lang.

BOKAT OESIA 17 TH KEKATAS,

MATINEH : Senen-Selasa 9-3 Febr. 42”. Dj, 4 sore.

Marshall

film jang nanti membikin terharoe, nenen
mas hatinja sesoeatce penonton!
MOELAI
SENEN
2 FEBRUARI

RIALTO

nonton.

dan geDI

SENEN
Beeat

:
«

DAN

Dengerlag lagoe-lagoe jang aken mengasi hiboeran pada penonton! Satoe film jang tida boleh
diloepaken begitoe sadja zonder ditonton. Lebih
doeloe Fox Movietone Nieuws (Amerika Bersiap
boeat berperang).

MEMERIANTA

3

BATAVIA-C

CAPTAIN

Satoe

oemoer

'13

taon

dalam

Bandoeng,

Terang Boelan Di Malaya

GOODBYE"

Anak-anak

Kodoomall,

BOEAT 13 TAHOEN

DJAM

Circle

Stanwyck — Herbert

pagi

dengen
Sigrid GURIE — Ralph BIRD — Eddie GUILLAN
Kateherine De Mille - George Zucco - Rod La Rocgue

Premire

Bagian Ka 1
dengen Herman Brix — Charles Middleton dll,
z»Anak2 dibawah oemoer 13 th tidak boleh nonton.
MATINEE:
31 Jav. dan 1 Feb. Djam 4 sore.

dengen

10

BIOSCOOP

tanggal 29 sampe 31-Jan. 1942.

sALWAYS

'42) Gopaldas

SENEN

sDark

?ANTOBAN

of the Red

poekoel

Saben malem 2 pertoendjoekan:
Moelai maen djam 7 dan 9.

TIMOER).

KEBANGOENAN sg

VERIFICATIE

selambat-lam-

tanggal:

(djadi tidak 14 Jan,

Ini malem

»Semoea pemaen-pemaennja memoeasken. Dasarnja
“Berita ada sanget bagoes, ditambah dengen pemandhangan-pemandangan indah dari kota Batavia dan kota
Bndoeng, etc.”

Betawi

MATINEKE:

Fadjar

(TJAJA

Caratriee: Weeskamer Betawi.

oentoek

R.v.J.

Indonesia
17.50 se-

kaoem
.
moeda”.
(KENG PO).
»Pendek kata, film ,,/Mega Mendoeng” adalah satoe
Film jang menarik dari permoelaan sampai penghabisan,” (PEMANDANGAN).
»Satoe film modern jang baik ditonton diwaktoe ini,
diwaktoe peredaran anggaran Barat dan Timoer sedang
bertemoe

3

DIKRECTIK,

MEMASOEKKAN SOERAT-SOERAT PENAGIHAN
batnja pada tanggal :
11 Mrt.'42 E, Morpij, Meester-Corelis.

t8rle-

bengen menggoenaken pengaroe oeang ia bisa poerjaken itoe
gadis jang diinginken, tapi tjintanja ia tida bisa dapetken!
Sehingga mati NOERBAJA tetep menjinta SAMSOELBAHRI!
Satoe riwajat pertjintaan jang sedjati jg. telah dibatja dengen DA
an oleh#ratoesan riboe orang diseloeroe Irdonesia

jaitoe menoetoerken
pertjintaan jang tida beroentoeng an-

dari

adalah BALEMBA

—

3 roemah

2 orang
boeat f

jang

FATILLISSEMENT.

25 Febr. 42

Hauber Ketjil III no. I
di Gg. Kasehatan II no.
tanja di Gg Kasehatan
Bat.-C,

ma in de kost
jang bekerdja

BERINGIN
Hormat

»Ini ada film dra-

tara

Hoofdkantoor

INI

DJOEAL:

1942.

Heonomie

25.Mrt.'42 EB, Morpij terseboet.
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat,
dikantor Griffie R.v.J, (Salinannja di Weeskamer) moelai 3 Febr.
1942 selama 2 minggoe:
Tong A Seng merk Lian Sin,
Poerwakarta (jang
pertama dan
pengh, 9.204).

DIMINTA: Goeroe perempoean dengan Frobel- atau Kweekschoolacte, Oentoek Kasatriansch, Petodjo Oedik 15, Batavia-C,

tak di Gg.
.dan.3 dan
23. Boleh
II no. 23,

dan

Soerat2 itoe hendaknja diboeboehi tanda tangan
Pengoeroes dan poela stempel dari Perhimpoenan.

gedoeng

—PARJAR

MAOE

Social

f 0.06 (anam sen) boeat ongkos kirim.

VERGADERING

Yang letia....
tentoe ta' loepa

,BERINGIN"

Politiek,

memboetoehkan
kalender 1942, BOUWSPAARBANK
BERINGIN bersedia menjampaikan dengan pertjoema,
asalkan dalem soerat-permintaan itoe diberikoetka franco

uur v.m.

ma jang tjotjok dengen
kalimatnja,

Keenan f Cereny
Moesa di.

KALENDER

Perhimpoenan?

Batavia-Centrum,

S. Tjokromanggolo-

Regentsweg 23.
BOGOR Soemardja-Kebondjae 15
CHERIBON Choesen Gang Choesen-Pekalipan
DJOKJA
Darmosoegito-Gevangenislaan
LAHAT A.N. Oeri — Pasar LamaLahat
POERWOKERTO M, Djawadi —
Kaocemlaan

Saptoe djam 4.15 sore dan Minggoe
djam

DIN.

AN

Spec.
ilmoe
gaib
parapsychologie dan astrologie.
Peladj.
lama di Frankr',
Zwitserl.
Malta,
Egypte
dll, negri:
Toean
dapet
advies baek hal oew ang, kerdja'an kasehatan,
kabroentoengan roemah tangga, perdjalanan,
kawin, tjinta enz. Tanggoeng poeas. consult
f3—
Pagi 8—1 —0— Sore 48
Bisa menjemboehkan segala penjakit didalam
dan loear badan

indah

di pemandangan,
menonton film ini, ditanggoeng

Sea BISA

(Jogie)

BROADWAY MELODY 1940
Satoe film jang meresep didengarkan

Ea

Prof.

“

3

koeat harga

(Schuiltafe1s)

Dimana

Satee

KAUW
Banjak

Film Tioegkok

TI TIAN

Bitjara

contra

Pianhoe-pianhoe

Tjeng

Im:

GO MO ONG

dan Popw-popw2.

Anak2 boleh nonton.
keatas!

AGINA 1

LEMBARAN KEDOI

'sih sempat oentoek minta

kelebihannja.
Sekarang, roepanja boentoetnja
Oppotverbod,
orang
diharoeskan'

ationaal Indonesi" Pertanian-ijstlery, keradjinan-weveri) dll.

membajar

an Tg
Roedjitro,
seorang
cachli keoeangan dan ekonomi jang
h besar

sekali

pengaroeh

nja dalam kalangan masjarakat In

a menoeroet fatsal 1 da
ten “bahwa
maatschappij

"12!

haan jang sederhana mendjadi
peroesahaan Kebangsaan” jang be.

nja,

Rs "Marilah kita .teHaa
g
inja
dengan pen

pada achirnja

tahoen

laan abad jang ke XX ini.

“zit djoemlah

f 635.950.

(ze

jaar

verslag

1939). Malah pada achir
nja tahoen 1940 verzekerd bedrag
de
“toe mendjadi f 10.143,500.—
agan premie reserve f 1.819.590.—
dan

2

' Gemoem

pergerakan.

wa

ditjoba
ara

itoe,

mendirikan

sedjoemlah

ocang

telah. mengetahoci, bah
taboengan

itoe

didjalan

kan atau d.belikan effecten dan se

jang

bagainja,

.

Be

jang sekarang
bernama
atoean Goeroe Indonesia” jg.
enoeroet fatsal 10 dari statuten,

1.

ini

Bouwmaatschappij

maat

.Boemi

N. V.

di

Handelsmaatschappij

Soempioeh

(Banjoemas),

memperkoeat

hat

boemi Rakjat boeat keperloean

ngan weverijbedrijf di Mataram jg.
besar serba modern alatnja dan te

assurar-

lah berhatsil bikin bahan kain
kaian

terdjoeal

besar

de

2

berdjalan

bagoes

hingga

dan

kini

malah

ma

kin besar, sedang direksi di tangan

:
— Achiruja Ba
Ben, semoea Indonesiers

nja O.L. My

,,Boemi Poetera”

itoe.

5. Jang terpenting jalah N.V.
Bank National Indonesia dj Soera
- baja, jang selain modal B.P.
itoe

F

lebih dari f 100.000:— didalamnja,

statu

poen djoega direksi ada ditangan
nja O.L. My ,,Boemi Poetera”, jg.
sekarang telah makin besar
dan
loeas sajapnja, hingga mempoenjai
filialen dimana2 tempat.

roes jang pertatoean M.K.H:
Soe

R. Soehari Koesoe

M. Adimidjojo

Selain pegang pimpinan O. L. My
Tg

'koemisaris,

jang besar dan loeas, berserta be
berapa peroesahaan lain2nja jang
“diadakan terseboet diatas, toean R.

: "Tag

an @jabatan itoe sampai

Roedjito djoega bekerdja dalam be
pilihan |jang

Kr

na

berapa perhimpoenan Rakjat (Ta
inan Siswa, PPRK, Mavro, koemisi

pe

toecan2 Z, H. Prins

jang diadakan

pemerintah

dll),

sangat
dihargai
djasanja.
Djoega pemerintah telah menghar
.gaj beliau, dengan anoegerah
Ko
uinklijke onderscheiding pada
se
mentara tahoen jang laloe.
Meskipoen dalam waktoe perang

“jang

woja. jintan koeminaris dan
tara” "manja sebagai Tan
dan bagian mega
pe
ilan). — Pangajoman dengan
: r dan ketoea koemis -aris te

sebagai. sekarang

se

ckonomj tidak holeh kita lalaikan,
karena ja adalah satoe kekoeatan
Rakjat dan negeri, baik dalam wak

kita njata

' djasa dan oesahanja

hampir

kekoeatan
dipersatoekan
dan ditoedjoekan akan
kemena-ngan kita, tetapi keoeangan
dan

agan tidak
mengoerangkan
ja pekerdja dan benjokong

disini

iri

moga

parampara 'berganti2.

ja, maka

di.

toe damai

macepoen

dalam

waktoe

perang.

L MEN

rampas tengahan masnja, jang har
ganja Lk. f 10.— oeang mas ma
“nd ja gantoengkan pada kaloengnja.
:
:
Melihat tempatnja itoe kedjadi
an (ditempat jang ramai djoega)
memang perampok itoe berani se
kali.

“jawa 3Barat.
SREBON.

- SEWENANG WENANGNJA

miui

KVACUATIB BANGSA EROPAH.
Rantjangan dahoeloe jang niene
tapkan tempat2 oentoek kediaman
bangsa Eropah djika soedah
da

| TAIR

MEMAKAI DJALAN
““OEMOEM.
Didjalan Pasoeketan (Tjirebon) K
telah terdjadi tabrakan antara mo
bil No, E. 1466 dengan vrachtau

tang waktoenja berpindah
afie), sekarang dioebah,

to jang dikemoedikan oleh seorang
- militair, sehingga spatbord
dari

ditetapkan oentoek

(evacu

Sekarang

kediamannja

mobil terseboet mendapat keroesa ' mereka itoe Koeningan, Tilimoes
dan Linggardjati, sehingga pemin
“kan jang boekan loemajan.
dehan ke paberik2 goela itoe ti
3g | Kesalahan ada dipihaknja vracht
dak
djsdi, Oentoek inj keperloean
& zte imilitair, oleh sebab ini ma

| soek kedjalan jang memang
ng oentoek dilaloei Tn

3

“1g

Merbaboe),

jang Lan dikenal

GARA OEANG

RETJEH.

' Dari doeloe djoega toelisan ge
eve men

het gepast geld

te be

| tulen" itoe memang soedah

-

jang

dibikin beberapa loods.

:

jaitoe
ting

' “kelapa, waktoe
1
'Pekaroengan
(dide

0€S

GARA

ikedoen

BERANI.

Irempoean

(“kon)

dila

cdjoeng djalan itoe.
:
tseng tidak ada ketela
3

Kasi

kiranja soedah tjoe

oleh

se

telah

di

sPERTANJAAN

Sesoeatoe

MILITAIR”.

pertanjaan

,,militair”

lebih

djika orang maoe bandingkan dengan keadaan pada waktoe sebe'loem

petjah

perang,

Soenggoeh
pasar

benar,

keadaan

kerbau

di pasar

daging

dari
Ge-

meente Bandoeng jang oemoemnja
didagangkan oleh kaoem Indonesia
memang
boleh dikata
loemajan.
Harga dari daging telah mendapat

serangan

keadaan sekarang, jalah dari moe-

doedoek

lai 45 cent sampai kepada seharga

kipoen tentoe tidak dapat disangkal, bahwa orang sangat terharoe
karena kedjadian itoe.
Teroetama hal.orang banjak dengan sendirinja tertib, tidak oesah
dipaksa-paksa
mengagoemkan sangat.
Tiap2 orang menoe

lagi didjoeal katian seperti

doeloe2.

itse

dapat dalam kalangan mereka dja.
gal hangsa Indonesia di Bandoeng,
diantaranja jang tergolong djagal
besar djoega,
ditoetoerkan
koerang lekih begini:
»Toean tentoe soeka pertjaja ka
lau harga dari pendjoealan daging

memberi

djawaban,

siapa

na

ma, asal dari kampoeng mana, dsb.
Achirnja: Malamnja militair jang
tanja tadi siang itoe datang dikam
pseng jang diseboetkan oleh
pe
yempoean tadi, mentjarinja,
dan
selandjoetnja...........
(baik pem
batja kira2 sendiri), sehingga ba
njak perempo€an di Tjirebon soc

Tetapi apakah kabar jg. paling
belakangan sekarang ini?
Menoeroet keterangan jang kita

di pasar
bagoes

Bandoeng
djoega.

bisa

Harga

ada,

agar soepaja pegawai.

kan

tor post (oempamanja) tidak ba
injak memboeang waktoe oentoek
1 pmberikan 'kelebihannja — djika
orang membajar

jang

dah

dengan

lebih dari harganja

oeang

iang

di

mengerti,

dan

jang

djika

lain2:

djtanja

nama

sebetoel

landjoetnja.

Ini
patoet
jang wadjib.

diperhatikan
(Pembantoe).

cleh

koelit

tetap

tinggal

harga

baiklah

djadi karena

begitoe.

banjaknja

Boleh

orang jang

ORANG

GILA

JANG

MENGOEA-

TIRKAN,
Orang menoelis:
Soedah sekian lamanja saban ha
ri sadja,

dari

djalanan

pagj

sampai

Pabaton

sore,

(Groote

di

Post

boe”

diberikan

jang

mana

petjah

perang.

Nah

aa

Beberapa hari jang laloe dia ini
berpakai tjelana dan saroeng sa
dja, tjelananja
boleh dikatakan
tinggal
talinja sadja jang baik,
sedang saroengnja tinggal 30 pCt.
sadja roepanja......... Makloem, pa
kaiannja doca
matjam itoe ,,gan
toeng siwoer” orang Djawa

bilang,

jang termasoek

besar.

itoe-

Dan
kalau

kepada djagal Indonesia.

dalam

keadaan

se

jang

-erasal dari fihak jang berwadjib.
Djadi tidak sadja hanja dibagi ke
pada
slachterijen
besar2 seperti
Merbaboe”, tetapi djoega terbagi

Dengan

berti tadi, soedah tentoe...... Me
raaloekan siapa jang melihat!
Di
Gjalanan jang seraja itoe poela.
Kini dia soedah memakai tjelana
sedikit baik, agaknja diberi
oleh
orang jang kasian padanja
atau
jang tahoe akan perasaan oemoem.

begitoe, maka moelailah orang ber
harap kedoedoekan
kaoem djagal

Saroengnja jang toea masih

Pemb. A. SI. kabarkan:
PARINDRA BERAPAT. '
Senen sore jang laloe Parindra
abang Tjiandjoer telah mengada

sadja

dibelitkan pada badannja.
Oentoek mendjaga, djangan sam
pai keadaan doeloe teroelang, ti
dakkah baik” kini jang “berwadjib
bertindak?.

BANDOENG.
PEMBOENOEH

DIDEPAN

LANDRAAD.

Didepan hakim
di ' Bandoeng
doca orang bangsa Indonesia doea
satidara, telah ditoedoeh melakoe
kan pemboenoehan atas bangsanja

terseboet dikemoedian
lebih baik
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lagi

Barat

bisa hidoep

(A.Hd).

tongkang
Tomini.

Disini
dan

san rapat pengoeroes. Didalam ra
kan' berhoeboeng dengan kesoeka
1un oentoek berkoempoel boecat se
ini mentara waktoe jang genting
persama sama dengan Parindra tja
cang Soekaboemi akan
mengada
kan madjallah, Cursus BHBO oen

poeng

“ing,

dengan imemben
itoe.- Antaranja

jang merasa tidak senang jalah ke

doea terdakwa
reka

kedoea

tadi sehingga

itoe

oentoek “membongkar

me

memoetoeskan
bendoengan

itoe, sambil membawa golok, besi

pembongkar kesoengai.
“Tetapi disoengai itoe berdjoempa
lah mereka itse tockang keproek
tadi, jang roepa2nja tidak lagi ma
og oendoer.
Maka terdjadilah per
tengkaran, sehingga djagoan
itoe

mendapat loeka2 parah, sampai ma
ta

Landraad

koeman

mendjatoehkan

kepada masing2

hoe-

terdakwa

12 dan 14 tahoen pendjara.

dewan

pe

mimpin.
Sebagai

Ketoea

tjabang terpilih

. Achmad Soeladji,
“"“ngiah Dewan Pemimpin
ter
pilih tocan2 Dr. Boenjamin, Oewen
lan Achmad Soeladji.
TEMPAT
PERLINDOENGAN.
Seperti di ,,Pemandangan'”' telah
beroelang oelang kita kabarkan tua
sing masing sekolahan
diharoes
kan memboeat tempat loebang per
lindoengan. “Ternjata perintah ini
telah

mendapat

perhatian

selseas

locasnja.
Segala sekolahan parti
culier kini telah siap,
sekolahan
Gouvernement sebagian besar
te
lah siap, tinggal sekolahan sekola
An
jang tidak pening beloem. dibi
kinkan.

waktoe

Tjiandjoer

ka

Begitoe

poela

kata

jang

di

tidak

ada

Mesin

dilihatnia

beberapa

kali

melihat

senter, tetapi tidak
dari mana datang.

biasa,

sadja - seperti

teross

goebernemen dan peroesahaan par
jang

tikoelir

oleh

jang

djoega

dan

vitaal

tidak vitaal.

telah

didirikan

,,Daja.

Keselamatan

Sentraal
Rak

jat', disingkatkan DKR.
Pengoeroesnja ialah: Voorzitter
P.T. Patih, Ond. Voorz, t. Adima
dja, Secr, t Wiradinata,

Penn. mees

ter, t. Moh. Sardjono dan beberapa
Commissarissen, ialah t.t.: Goens
wan, Boehari Idris, Tasmidi, Tjan
Nansen,

Lauw

A. Djoedjoe,

te

Tek

Siang,

Danakoesoemah

Sapei

dan

Kosasih.

Cent. Comite itoe telah mempoe
njai beberapa tjabangnja
dj tiap2
Desa. Seperti jang telah didirikan
Tjabang DKR. di Desa Kota Wetan
pada hari tanggal 27 Jan.
1942
jang

Pengoeroesnja

seperti

beri

koet:
t, Emod,

Vice

Voorzitter.

t. Soekaria, Secr. t. M. K. Saefoel
loh, Fenn, meester: t. Soerjadi, dan
Commissarissen: t.t, Soehanta, Eli,

te

Sanoesi,
Ahmad.

dalam

oleh

Pada hari
tanggal 20 Januari
RR
“1942 bertempat di Raadzaal

B.B.

tetap memegang pim.
dan polisi
pergaocelan hidoep dengan
pinan
oleh dienst-dienst
baik, dibantoe

|

Comite

lain.

mere

meskipoen

djalin

itoe ada

Voorz,

Garoet

djaoeh.djaoeh

moesoeh.

Garoet

besar

hari

toe terasa akibatnja dalam pergaoelan hidoep,
tetapi oemoemnja

tetang

ketinggalan

doea

hoeloe dengan tertib, Hal itoe ten-

lah didirikan rakjat Badan2 Komi
te ocntock menjediakan keperloean
goena menslong kesengsaraan dan
bahaja jang menimpa rakjat bila
mendapat serangan dar. moesoeh.
ichtiar ini tidak

kelihatan

nja,
teroes
di Makassar,
Setibanja
sadja ketoekang tjoekoer, itoelah
pekerdjaannja jang pertama tama:
Lain dari itoe dapat dikabarkan
-negeri Selebes,
itoe
pendoedoek
soedah djarang sekali, karena soe
dah diadakan evacuatie lebih da-

RAKJAT

di kota2

soedah

dapatlah

sinar lampoe
Jiketahoeinja

rangkan hal2 jang penting kepada
moerid2.

' Sebagaimana

jang

djoega

dilaoet!

Citengah

bahaja perang kepada goeroe goe
dikota
roe dari segala sekolahan
Ketjoeali goeroe goe
'Tjiandjoer.
roe diminta bersedja alat alat se
perloenja mereka disoeroeh mene

'GAROET,
DAJA KESELAMATAN

Asap

minjak

oleh

mereka

terbangpoen

tentang

keterangan

di

seba-

dari kapal perang

PENERANGAN BAHAJA
Oleh Assistent Resident dan Re
diberikan

0e-

kelihatan.

ma

ini

ita
ps

Balikpapan

api

kam

wadjibnja

baroe

wak

Mean ne

masih

itoepoen

Kebanjakan mereka memboe

barse

:

Djalan jang ditempoehnja soe
tlah ditetapkannja lebih dahocioe
dengan teliti
Djalan mana itoe.
tidak akan kami seboetkan disini.
Dengan herlakoe begitoc mereka

tempat

dengan
rt bersama sama
ganja jang berdekatan.

lah

anggota

jang mengerti

itoe kota

laoetan

lamanja

anak negeri

dikampoeng

hari

laoet,

karena

lajaknja,

terbakar,

tong-

dari

peraho

enam

badai.

api itoe tebal,

boeat oentpek keloearga masing ma

coemoem.

dan

gai

sing2 tidak ketinggalan sama mem

gent

wah kesawahnja
| doeng pengairan

hoetan2

Pendoedoek

tjabang

doedsek, ketika ia mengalirkan air

dari

keloear

goena mengangkat seorang ketoea

onar.
Orang jini telah mem
tidak enaknja lain2 pendoe-

itoe,

itoe

ombaknja,

ketika

kang itoe soedah dekat pada poelau itoe, maka orang seorang poen
Tetapi tatkala
kelihatan.
tak ada
Belanda pada
bendera
dipasang

tongkang

sehoeah

Mereka 'itoe
berlajar ke laoct
waktos di Balikpapan semoca jang
bergoena bagi moesoeh diroeszk
kan menceroet
rantjangan jang
soedah ditetapkan lebih dahoeloe

hati mereka

maka

vc ldp3

Makassav.

Perdja

Tatkala

itu

rah oleh panas mata hari, Begi
lah keadaannja, ketika sampai

memberi banhanja
tetapi

ini.

sebab

menempoeh

njamoen

waktoe mereka itoe soedah tahoe,
ito
disamboetnja
jang
kahwa
bangsa Belanda. Hal itoe ternjata

keadaan

mereka

Djanggoet
keempat Oraay
soedah pandjang, ssolah-olai:

itoe, jaitoe anak negeri. Anak negeri menjamboetnja dengan soeka

dan

bikin
bikin

ti-

itoe lantas me-

dan banjak poela
kepadanja,
toean

dengan

tinggi2

teloek

perdjalanannja.

militer. Moela?

tjemas.

itoe moesim

itoe bertjerai

ga ig. menggirangkan

poeng

bagai djagoan serta toekang mem

mereka

post

Pelajaran

lamanja,

lanan mereka
itoe
soekar sekali
apa lagi pada moelanja.
Perbeka
lan koerang, demikian djoega air
sehingga mereka itoe terpaksa me
inasak nasi dengan air laoet.
Tetapi dalam hal itoe ada djoe-

dari

DJOER.

rombongan

neroeskan

itoe diam dikam
se

ketjil.

jang 'di

menjeberangi

mem

Permoelaan

bahwa

takoet2

perahoe,

Setelah

Selebes

jang

itoe.

litie itoe pada
moelanja men jang
ka bahwa mereka
itoe
MmasSoek
kaoem moesoeh.
Dipelaboehan Makass: irpoen ad:
kami
lihat
tamoe jang tidak
sangka-sangka, Tadi sore, em
orang berlajar masoek pangkalan

itoe berdjalan didarat

-

ketiga

sendiri. Koerban

terkenal

ka

itoe bersama-sama

trelafoei lengan

perahoe

diterangkan

kedahsja-

dan ' Oetara.

mereka

datang | dari
Minahassa'" mak:
moekanja
bersimar-sinar
ke
ngan dan sambil
berdjabat tan
dioetjapkannja
selamat
datang
kepada mereka itos.
Ditempat lain mereka itos dita
han oleh veldpolitie, Disini. mers

Oetara
dari Oetara
ke Selatan.
Sesoedah itoe berlajar lagi dengan

Selandjoetnja telah diperiksa ha
sit referendum jang
didjalankan

Djelekong,

sedikit,

pat ini diantaranja telah dipoetoes

“cek

t
f

perahoe dan berlajar se
pesisir
Minahasa sebe-

itoe mereka
sak

mereka foekang2 djagal dari bang
sa Indonesia di Bandoeng
akan

ken.

'Maka

lah

boekan moestahil
diharap achirnja

bagian dari orders

amat

dengan

mereka

pa boeah
pandjang

dalam kalangan

mendapat

dan
dioe-

dengan doea poeloeh orang lain.
Sekaliannja menoempang bebera-

5

tiada lain lagi, dan itoe djoega ti
dak- pernah ditjoetji, sebab badan
njapoen agaknja tidak pernah
di
mandikan.- dari badan mana
itoe
pakaiannja tidak pernah diloekar

dahoeloe

tjoema beberapa orang

keroesakan

lanja

ini kabarnja
akan dioesahakan
soeatoe perbaikan dalam soal pen
mereka.
djoega

sering

foekang2

bawa

pada seboeah

atoeran2

begitoe

poela

mereka itoe ditahan oleh sergeant
itoe boeat memeriksa soerat2
ke tu
rangan siapa mereka itoe. Tentoe
sadja sergeant itoe bertanja dar:
mana mereka.itoe datang, 'Tatkali

Dalam perdjalanan itoe mereka
itoe menderita sangat, Moela-moe-

Oleh sebab itoe, maka sekarang
djoealan daging

dan

mes-

kami bertemoe dengan seorang t.
dan doea orang
njonja jang datang dari Minahasa, Salah seorang
njonja itoe isteri opsir. Ada anaknja seorang, jang masih ketjil.

boleh dibilang doea kali lipat banjaknja dibanding dengan ketika
sebeloem

soedah

sabar,

tan serangan dan kehebatan boenji senapang mesin itoe.
Hari ini, antara doea Juchtalarm

memotong

weg!), Bogor, ada mondar mandir
lah dia sebabnja kiranja sekarang
seorang lelaki jang
tidak
beres
tocan soeka pertjaja tentang pen
pikirannja. Terkadang dia masoek
djoealan daging
kerbau di Bandi pasar Gembrong, ataupoen tjoe
doeng dalam kalangan djagal bang
ma didepan pintoenja
sadja, se
sa Indonesia. Malah ada poela ke“ring poela kita lihat dia berdiri di
“djadian ada seorang jang mendjoe
tengah dijalan, atau berdjalan
de
“al dagingnja dibawah tarief jang
ngan sangat perlahannja dari
se
telah ditetapkan.
belah ke sebelahnja djalanan itoe
Tea ae
Na
“
2
5
lain: Mengganggoe orang . 23
jang
Begitoelah isinja dari kita poetidak. Tapi setidaknja keadaannja
nja pembitjaraan dengan seorang
atau tingkah lakoenja sedikit
ba
djagal Indoensia dikota Bandoeng
njak mengganggoe pada oemoem.

petoendjoek2

dak sebanding

“oleh: ,/Merbalaloe

roet

dan

dari ,,/Merbaboe”.
Djoega kepada
kalangan jang tertentoe kabarnja

sekarang

dan

jang

.koerban”

sama pergi kepegoenoengan diseki.
tarnja, sedang dari fihak bangsa
Buropa roepanja mendapat daging

BOGOR.

boleh

Tiap-tiap orang mentjari perlin-

djoega oleh toean diketahoei, bahwa banjaknja
pendjoealan atas
daging kerbau dipasar
Bandoeng

tidak

Tidak

berlari-

pelajaran itoe.boekan laoetan soesahnja dan dalam pelajaran
itoe
toekang2 perahoe 'itoe ada
doca
belas sampai
lima belas
berda.
joeng dengan tidak berhenti.hen:
tinja.
Selandjoetnja
ditieritakan
uja poela bagaimana mereka
itee
disamboet oleh
seorang sergeant
Boemipoetera, jang sedang
djaga

doengan seketika itoe djoega dan
nistjaja
itoelah sebabnja kapal2,
terbang Djepang itoe tidak banjak
mendapat kcerban, walaupoen menjerang lama sekali. Lebih sedjam
lamanja luchtalarm itoe..
Sambil
laloe kami beritakan, bahwa soedah beberapa
kali diberi
tanda
moesoeh
dioedara
di Makassar,
akan tetapj inilah pertama kalinja
ada serangan dari oedara sesoeng-:
goehnja, meskipoen baroe dengan
senapan mesin sadja, jang dibalas
oleh pasoekan2 kita dengan senapan mesin poela.
Sebagai soedah
kita wartakan,

45 sam

poela merosotnja

sekarang “ Tetapi,

tenang

begitoe lama lebih
moemkan L.B.D.

dibilang

dari

dari oedara.

laloe

lari ketepi«
pantai
menjongsong
mereka itoe dengan soekanja.
Lain dari pada itoe dipoedjinja

diloepakan, bahwa itoelah pertama kalinja Makassar diserang dari
ocedara. Dapat kita katakan pen-

50 cent
per satoe kilogram, djadi
kenaikan jang setimbang dengan

boekan

persemboenjiannja,.

EORANG djoeroe kabar pe
rang D.V.O
mengawatkan
pada tanggal 26
berikoet
jang
boelan ini dari Makassar:
kami
hari ini pagi-pagi
Pada
sikap
menjaksikan — bagaimana
pendoedoek Makassar ketika ada

baik

seharoesnja didjawab dengan - le
kas. Ini membawa akibat lain2. Se
orang perempoean jang sedang dja
lan ditanja oleh seorang militair,
dan dengan segera jang
ditanja

pa

Indonesia hingga loear negeri.
4. N.JV, Drukkerij ,,/Mardi Moel
jo” di Mataram, jang hampir dja
toeh faljict, laloe diperbaiki dan
Mij ,,Boemi Poetera”

aa

han, padahal

diseloeroeh

dikoeatkan dengan modal oleh O.L.

ia

ki

Artinja

mengingat

dii.

dalam negeri dan loear negeri (ex
port),
3. Keradjinan-Boemipoetera de

a. Dengan dibantoe oleh semen
tar
pengandjoer lain2nja, laloe

"3

ini,

bagoes.

djawab

Medan

jang telah dapat

, lebih loeas memfikirkan

18 dari

sedikit

doeng, adalah semangkin mendjadi

nja A., mendjawab B.
asal
dari
kampoeng C. (sebetoelnja). men
djawab dari kampoeng D, dan se

sil

atannja anggauta di kemov
hari, djoega bagi keloearga-

5 Kn

dengan oeang.
Dengan adanja

Palembang,

ton”

goeroe pada opleidingsehool di

Nik are

sini kita bilang perdagangan
da.
ging kerbau dipasar Gemeente Ban

dari oedara

di Makassar.

lebih betoel kalau di

pai 50 cent dalam tiap2 satoe kiiogram soenggoeh amat berimbang
dengan harganja
kerbau dengan

“Pertanian Boemipoetera” dengan
paberik penggilingan padj ,,Srika

an K.H. -Soebroto (itoe wak

atau

oleh militaix jang tidak mendjalan
kan dienst, perempocan2 itoe men

2.

1942 ini tetap

sekarang

itoe mempoenjai:

sampi

beli dengan tidak meminta oecang
'kelebihannja,
sehingga — banjak
orang jang mendapat
kesoesahan
atoeran

Serangan

GERAKAN DALAM KALANGAN
DJAGAL INDONESIA.
Orang tentoe
maoe mendoega,
bahwa soal
pedangangan daging

Poetera” dengan beberapa roemah
jang modern di Mataram, Soeraba
ja, Djakarta, Bandoeng, Magelang,

. fdirikan pada 1 Januari 1912, dja

Lana pemerintah.
2 pe nlikkaan itoe dikabocikan,

jang

schappij

semen

rserikatan Goeroe Hindia

PGHB laloe-mendirikan

fonds

moe

perhimpoenan-sekerdja kaoem
alam tahoen 1911 didirikan

di

reserve

f 42.224—

"dalam
tahoen 1908,
janggap sebagai ,Iboe” dari
rima andjoeran

di

139

djoemlah verzekerd kapitaal ada
f 9.563.550.— dibagi antara 12.522
polis (penaboeng) dan effectenbe

rti berikoet:

pem goeroe Indonesiers

jang

koep dengan oendang vendang bah
wa seseorang tidak boleh
lebih
sar dan berharga.
osang
retjeh dari
Maatschappij jang permoeiaan
| mempoenjai
hanja dengan modal 1 sen mitsal f 25—,

.foeroet memperingati
1 Indonesia jang dimoe
sederhana
hingga hi

Pa

sedjoemlahnja

ta rasa, kepertjajaan oraug2 bah
donesia, jang sedjak
1 Februari
wa nanti ceang kertas itoe
tak
1917 hingga kinj (25 tahoen lama
dan
.nja) jang membawa O.L. My ,,Boe| akan lakoe, mendjadi tebal
mj Poetera” itoe dari percesahaan | koeat, sebab kantor Goeberrgrien
sendiri menoempoek2 oeang retjejang sederhana mendjadi peroesi

ari dna
Onderings
kering
Maatschappij

Ikan pada 1 Februarj

ceang

f
!
|

H. Madradji,

Engkik

dan

Moedah2an Comite ini mendapat
perhatian, penghargaan dan kese
tiaan jang sepenoeh2nja dari segc
hap rakjatnja, karena oleh rakjat
dan oentoek rakjat.

Pengalam

1 manoesia

jang

hi-

|

| dan
per tiwa-peristiwa jang kini
| kita alami mengoeatkanlah kebe-

|

seboet

“naran

diatas,

dan

oleh

|3 karena
: e haroes mendjadi pela-|
-djaran an peringata
n

bagi

seloe-

| dengan keadaan kesehatannja
de
— BAHAJA ALAM.
| ngan segera diangkoet | ke roemah
Pembatja kita mewartakan:
sakit zending ke Keboemen dan se
Sebelas hari dan sebelas malam
bagainja lagi ke Nirmolo
di Ka
bertoeroet-toeroet, sedari tanggal
ranganjar.
15 sampai
26 Januari
1942, dalam tanggal
bilangan Koelon Pro
Tanggal 26 jang laloe baroelah
mereka
dapat memberikan ketera
go sebelah kidoel, hoedjannja sangan2nja, Mereka
menerangkan
ngat lebat dan maha hebat, glebahwa
beberapa
hari
mereka tera
dek dan angin poejoehnja tak
/poeng
apoeng
di
laoetan
setelah pe
ketinggalan memainkan soearanja
dan menjambar
beberapa pohon . rahoenja jang besar itoe tenggelam
oleh karena angin taufan, Dengan
kelapa, poela merebahkan berbaperahoenja jang ketjil itoe mere
gai bagai pohon-pohon. Dari besar
ka masih bisa menolong dirinja,
nja air riboean baoe sawah jang
akan tetapi oleh karena tidak tjoe
padinja hampir diketam djadi bikoep mempoenjai makanan2 sehing
nasa oleh bandjir, poela riboean

.
|

| roeh Oemmat Islam Indonesia,
'Kemoedian daripada itoe, ilmoe
| wetenschap mengatakan, 'bahwa |
alam ini adalah perkoempoelan tja |
ta' berpisah-pisahan, |
| haja jang

ajat

An- Noer,

Dalam soerah

bahwa |
ke 1 ALLAH
bersabda,
langit
dan
DIA-lah
tjahajanja

|

| boemi, tidak berbatas dalam se- |
bertamboen |
gala
arah, tjahaja

pada tjahaja.

baoe

Hati
dan roch menoesia
| berbakti benar-benar kepada

tanaman

AL-

hingga

'ALLAH, dan DIA-lah jang
Ea berkoeasa dan bidjaksana.
2. DIA-lah
jang
mempoenjai
“ keradjaan
langit dan keradjaan
boemi: DIA menghi-

doepkan

dan

dan DIA-lah
.diatas

mematikan,

Maha

segala

apa

Koewasa
sadja.

3.

DIA-lah
jang terawal
dan
terachir,
jang terang dan
jang bathin dan DIAlah me
. ngetahoei segala apa sadja.
4,
DIA-lah
jang mendjadikan
langit-langit dan boemi dalam
enam hari, dan sesoedahnja
itoe
laloe
menaik
pada singgasananja (kekallah dalam
kekoeasaannja).
DIA mengetahoei apa sadja
jang kedjadian didalam boemi dan apa sadja jang timboel
daripadanja,
dan apa
sadja jang menaik ke-langit,
. dan
DiIA-lah ada bersama
dengan
kamoe dimana sadja kamoe ada, dan ALLAH

tapi
didapati

itoe "tidak boga

menentramkan
hati dan
anja. Orang mentjari-tjari
eng
aa

Na

dan Manna alapskah

haroes

berlari

dan berlin-

ge?

m jang sahadah, jang dapat

| dilihat dengan

mata biasa, kini

njata berobah. Oleh karena" itoe,
maka MIAI kini “perloe memberi
ntoenan dalam menghadap perobahan alam sekarang ini.

MAD

saw

mengalahkan

hati

apa

moe berboeat.
DIA-lah
jang

Nabi kita MOEHAM-

»N

jahdan,

. mengetahoci

keradjaan

menoesia dengan tjahaja ILLAHI,
dan
pertakloekkan hati menoesia,

ka-

mempoenjai

langit dan kera-

djaan boemi

sadja

sadja

dan segala apa

kembali

kepada

AL-:

LAH
(dikembalikan kepada
ALLAH).
Dengan
ini njatalah kiranja,
| bahwa ,,kekoeasaan” jang soenggoeh- soenggoeh
tegoeh,
jang
soenggoeh

kekal,

jang

soenggoeh

ta' dapat

i |

diganggoe oleh siapapoen djcega, jalah kekoeasaan
“ALLAH, Hanja kekoeasaan inilah
jang dapat melindoengi kita marabahaja jang manapoen djoega.

| Dalam

pada itoe, apabila kita

mempeladjari

riwajat,

sekali riwajat Islam,

teroetama

maka ber-

tambah-tambah koeatlah kejakinan
kita, bahwa
zaman-zaman
jang terindah jang dialami oleh
sesoeatoe ra'jat, zamannja kemadjoean dan kebesaran dan djoega

Kang @i ama

zamannja sesoeatoe
ra'jat kena
tjoba menoendjoekkan kekoeatan
dan ketegoehan hati menghindarkan diri dari bahaja-bahaja jang
terbesar,
zaman-zaman jang seroepa itoe hampir selamanja berhoeboengan dengan ketegoehannja berbakti kepada ALLAH
dan menoeroetsoenggoeh.soeng
goehakan
perintahN JA.
-

aa diri

maoepoen bagi oemoem
emmat

seloeroehnja

di

in djoega dalam oeroesan

Apabila satoe ra'jat beringkar
daripada
barang jang HAK ini,
dan laloe bertakloek-toendoek ke-

To

pada

kita
Nita:

egangan Tibawan

Ta

roes mendapat pesenan boeat tagan kita, 1
gangan bocat Kat kita. Siapa
:
mendapatkan
-jang ta' berhatsil

men-

ia Sa

Bana

peladjaran-peladjaran

lan jang akan membawa dia kedjoerang

dalam

tan. grombolan
menoesia
Lan
Sana

jang

tersesat dan bertakloek-toendoek
kepada kepandaian 'agal sematamata, maka
selamanja njatalah
kita, bahwa ra'jat jang
kepada
barang jang
beringkar daripada
HAK itoe tadi berdirilah pada dja

ha-

ja aa
ki-

sekali

' ma

naan

dan

achirnja

dan

kehi-

lembah

didalam

kesengsaraan.
:

na

dan

sa-

tjara

tjaranja

(25442) |

oleh

mendjaga

'an IL. Partakoesoemah

darj LVD

mempaparkan bagaimana
haroes
.nja mengoerses dan mendjaga
ba

SiHah, kelaparan

jang

diterbitkan

oleh bahaja perang itoe.
Ii Pedato toean Dr. Andreas-adalah'
— Setelah Whonsitter Comite

: pemboekaan,

|5 dato sebagai
j disamboeng

dengan

beberapa

berpi

mengoeraikan tjara tjaranja EHB

laloe | 8 "haroes bekerdja.
pene

| rangan dan nasehat oleh .toean|
Tjakra Prawira (V. VoorZitter)
dan toedjoean Comi ,

. Kemoc

ni

F woditin tkavi

:

( can Djbetiri toeroet djoega ber
tentang hal itoe.
can H.A. Affandi mengoerai
beberapa
&

ngoeroes

perkara

majat

dan

djaoehilah

tentang me

(kematian).

'Kemoedian diadakan pertnjaan
, seur) mengoeraikan beberapa hal
(rondvraag) jang diadjoe
-oentoek mengocatkan penerangan2. Ans
. jang telah diterangkan oleh pembi4 kan oleh t.t. Wirasoedarma, Dar
to, Mustapa dan Samsoedin.
tjara jani pertama.
Sekalian pertanjaan2
terseboet
(Administrateur
Toean sg “ha
setelah didjawab oleh
voorzitter,
.Anafabriek) berpidato tentang goe

lara-

djadi binasa

djoega,

menanggoeng

roegi

tak bisa keloear

sapi kambing

ajam

noeroet

dan

wadjib

kita

LAH

terhadap

ta'ala

akan

melakoekan
maka

memberi

rachmatNJA
memboeat

jang

wadjib-

kepada

AL-

TOEHAN-ah

doea

bagian

dari

pada kita, dan
penerangan

didalamnja

melangkahkan

kita

akan

bagi

kita,

akan

langkah

dapat

kita,

jang

didalamnja kita dapat mengambah
nja (melaloeinja). Sebaliknja: apa

bila didalam
teroetama
sekali jang mengenai
sesoeatoe

'penghidoepan

itoe

Oemmat

oercesan jang

Kanan

oeroesan

kita

oeroesan,

Islam,

ja-

lebih soekar
diri

seseorang,

menceroet perintah-pe-

sintetan
AH
tidak tastijah

ngan

maka tidak boleh
kita akan kehila-

penerangan”,

kita

akan

,,kepat2n obor”, dan achirnja kita
dengan roch kita bakal terdjeroemoes dalam lembah kehinaan dan

kesengsaraan

jang maha

dalam

adanja.

Oleh karena

itoe, maka

dengan

sedalam-dalamnja kejakinan akan
kebenaran sabda jang termaktoeb

dalam soerah Al-i-Imran,
ajat 138 demikian:
»Djanganlah kamoe merasa Be
mah
dan djanganlah
kamoc
bersoesah, sedang kamoe janz
lebih

tinggi

apabila

kamoe

orang moe'min.
Maka dalam tnekekadna zaman
jang gelap-goelita ini Oemmat Islam Indonesia haroes dengan scgala kesoenggoehan
hati menoz-

roet- perintah ALLAH dalam soerah Al-i-Imran, adat ke
102:
Dan

berpeganglah koeat-koeat

kamoe

semoeanja dengan tali .

allah (@oer'an) dan djanganlah
kamoe berpitjah-pitjah,
es

' Sekianlah Pendjelasan Piteram
van

Actie

(Daftar

Perdjoangan)

MIAI, bagian ke I, jang telah disahkan
oleh
segenap
aa
DEWAN MIAI,
Sr

jaloe

rapat

ditoetoep

dengan sela

pertanjaan2

kabar

loem pernah

apa
njak
del
jang

jang

membikin

Diharap

dengan

27

dari

40

bocah

Berhoeboeng

sengsaraan

PKKT.

(Penolong

rapa

desa Bros-

Poerwakarta.

Adviseur

—

T.

Wedana

Kra

wang.

Voorzitter — T Tjakradiredja.
Vice Vorzitter — T, La
Pra
wira.
Secretaris I — T. Soskaak
Secretaris II —-T. Moehammad
Kosim.

'Penningmeester 1 — T. Tatar,
Penningmeester II — T. Moeh.
| Tohir.
Ka
tt. Bedan, Moh, Djahiri,
Mn
Gor
HA Affandi, Mh Miradj dan Brata.
« Propagandisten: t.t.
Moestopa,
“IL
Soetasapoetra, Tjakra Prawira
dan

Brata.

dalam

fabriek

mereka

kini

LOEBANG PERLINDOENGAN.,
Terkabar poela, bahwa didaerah

Galoer

adalah

seorang

anak

ketjil

anaknja
Lk, 3 tahoen,
cosmoer
terdjekarena
mati
Tamsir,
Amat
roemoes

dalam

lobang

perlindoe-

dalam pekarangannja senngan,
diri.
Moedah-moedah djadi perhatian
orang banjak

jang beranak Pn

dan ketjil2.

HE
PERAHO
SEBO” KA

PADI

BERANGKAT

Dewasa

ini

tanaman

biaHal

zers didalam

itoe

TENGGELAM.

districhoofdplaats Poering, ressort

Gombong, kelihatan seboeah pera
ge
hoe “ketjil terapoeng apoeng
melihatnja
lombang. Orang jang
perahoe ini dengan segera pergi ke
roemahnja Tocan Ass. Wedana oen
toek merepotkan dan dengar sege

ra dengan "beberapa orang2 lain
nja ke tempat itoe oentoek menjeli
diki dan bila perloe osntoek mem
berikan pertolongan.
Dalam perahoe itoe terdapat be

seorang

dari salah

di tempat

Tionghoa

dalam
banjak

berlobang -

terendam
pada

Io:

disawan

air,

tikoes

daoen2

pada

kesana

kemari
padi2

tikoes

jang

baroe

itoe
me-

toek membasmi,
sedikitnja
me
ngoerangkan, ama2 tikoes itoe de

djalan

Ratjoen

diratjoen,

jang seperti pati basah

itoe ditjampoer dengan

masih

seboe

pendoe

ketela moen

toel jang soedah dipotong potong
ketjil2, iris irisan ketela jang soe
dah beratjoen itoe diletakkan dise
pandjang pematang atau
tempat

lain2nja dekat loebang tikoes. Hz
sil dari peratjoenan ini memoea
kan sekali, selang satoe atau dos
hari soedah berpoeloeh poeloek ti
koes menggeletak mati dibeberapa
tempat. Moedah moedahan
tjara
begitoe dapat menolong - kesoesahan kapel.

jang

mengangkoet

telah

jang

ngan

PENGIRIMAN SOERAT SOERAT
CLANDESTIEN,
Sk. Mat” mengabarkan, bahwa
seorang conducteur autobus diensi
Nara dihadapkan di moeka Land
raad Poerwokerto. Dengan ongkos
ct'ia

ba

teng atau jang soedah moelai toea,
Oleh Dienst pertanian
dengan.
segera didjalankan tindakan
osn

akan

toch

men

pada

TIKOES.

sawah

menjaboeti

Lebih
lain boelan?
menoenggoe
baik!
lebih
itoe
tjepat diberikan

doek

Beberapa hari jang laloe, — de
mikianlah dikabarkan kepada Ane
ta —, bahwa di laoetan pantai se
latan Poelo Djawa, di dekat onder

kalau

mendjadi,

AMA

bersarang

nang

kita dengan ini tidak ,,kcsong me
begitoe sadja. Karena
lompong”
V.O. memang soedah ,,koemetjer”
akan hal itoe.
goenanja

bisa

kesoesahan

jang dikoempoel2kan mendjadi sa
toe diatas moeka air, Sambil bere

menerima duurtebijslag.

Apa

ma

tani.

sawah

pe-

dalam

kabar

tidak

pematang

dise-

reg. Banjoemas

mateng,

bang liang tikoes. Tetapi

TOEA.

kemoengkinannja,

bi

Adimoeljd.

daerah Keboemen, boekan sadja
sawah2nja terendam air seperti ter
seboet diatas, tetapi dalam onder
district Adimoeljo dan Sroeweng
banjak
jang
terserang sa
koes. Tikoes
-itoe pandai
sekali
berenang dan tidak takoet pada.
air. Disawah sawah jang tidak te
rendam air, banjak disepandjang

ba-

padi

seh

sekarang

didaerah

BANJAK

ter-

agak

didaeri

Adimoeljo

Kesoesahan bapak tani
didaerah sebelah selatan

kitar Poerwokerto soedah berangkat toea, Sehingga paman-paman
tani didesa-desa tinggal doedoek
diatas bangkoe, menanti datangnja panen.

ah pak

BESAR

mene

hoedjan.c»-

misalnja

dan

sawah2

pak

Kini,
dimana
sedang
terang
boelan ,setiap petang lebih banjak
orang berdjalan-djalan. Poen beetja lebih lakoe dari biasanja,

10

GOMBONG.

hari

Sedangkan

datangkan

hoedjan,

tetap

bioskoop

air,

barat.

padinja

bahan
dengan

tsb.

Moedah-moedahan

KOERBAN

au

lahan disatoe doea tempat
jang
soedah ada jang moelai koening.
Kalau terlaloe lama sawah2 itoe
terendam air, sangat ditakoetkan

noeh djoega, lebih-lebih bilamana
kebetoelan dipoetar film jang bagoes.

1

se

TANI.

teroes

jang padinja soedah

nafasnja

meskipoen

ternjata,

ini

sot.

vsetelah didjawab oleh voorzitter, Ia
Pengoeroes CPBP terdiri dari:
Beschermheer — P. K. Boepati

tentoe,

TERIMA DUURTEBIJSLAG?
Kita mendengar warta, bahwa
tak lama lagi para Volksonderwij-

di

Sabtoe
lima

dalam

lah

Djokja—Sewoe
Galoer,
jang be
rangkat dari
'Toegoe djam 1,20
siang. Walaupoen berloeka parah

ini

hingga

dam

glazuur,

Besar

kedjadian

tidak

sama

BAPAK

hari

Koewarasan

boelan Februari soedah ada jang
moelai panen, tetapi dalam boelan
Maart itoelah jang paling ramai.

nja,

orang

petasan

Terendam

raes

KOERBAN SPOOR.
Seorang
perempoean
Soedah
toca, pada hari Rebo
21 Januari
jg. laloe telah djadi korban spoor,

terseboet

loe rapat ditoetoep dengan selamat.

barang

roeangan

tetapi masih dapat diharap hidoep

pe

sekian

njak

to kini soedah merasa sangat
soeasana gelap.
sa didalam

pikoel.

djoega

menjimpan

:

SOEDAH BIASA GELAP.
Agaknja pendoedoek Poerwoker

Kebakaran di Imorenggo), konon
kabarnja telah dapat
mengoempoelkan oeang sebanjak lebih koerang f 100—, dan
pakaian 560
potong soedah
dibagikan kepada
sekalian jang haroes terima, dan
memberikan
boeah
gaplek bebe-

tetapi

memasang

sampai

jang poetoes( ?).

roeh

Kesengsaraan

boleh

dja hingga banjak soengai be.
airnja. Sawah2 jang rendah le
nja hingga beberapa hari ter

paksa
hanja mengerdjakan
rang jang ,,mentah” sadja.

diatas,

tidak hanja

KESOEKARAN

terpaksa dalam hal pembikinan
porcelein
ditoenda,
menoenggoe
datangnja - glazuur. Kaoem boe-

di Brosot
laloe
oentoek
menoe
mana bernama

tidak

tasan,

Moelai

Karena
kekoerangan
jang
terpenting,
maka

pat mengoekoer sendiri.

"

Lebih djaceh bisa diwartakan,
bahwa doea orang ini nama Hadji
Mohd. Cholil dan Madnawi, pada
waktoe mana kedoeanja berdjalan,
tetapi
dengan.
mendadak
telah
tersinggoeng
“kawat
electrisch

koerangan

djadi

orang

Indonesia

peroleh,
.maka pada belakangan
ini aarde-werkfabriek , Sabar” di
Boekatedja tengah mengalami ke-

oempan laoetan api, keroegiannja
djoega tak sedikit, pembatja da-

terkabar
bahwa
berdiri.
comite
loengnja, comite

menoslis:

KEKOERANGAN GLAZUUR.
Sepandjang
warta
jang
kita

jang

roemah

sen mendjadi 3 sen.

kali. Hal ini mengenakan kepadasaudagar2-pendjoecal petasan. Ha
ri Kemis jang baroe laloe ini, sau
dagar petasan di Karanganjar soe
dh. dibeslag petasannja oleh poli:
tie hingga beberapa peti,
Kira?
harganja
tidak
koerang
dari
f 1.500.

Pada malam Selasa tanggal 26/
Januari 1942 antara djam 10

Soedah

soeka membereskannja.

dipersalah-

Larangan pada waktoe sekarang

Tiong-

teroes menghemboeskan
jang penghabisan.

be-

Sroeweng, ka

TIDAK BOLEH MENJIMPAN

ka

ELECTRISCH,

majatnja
doea
orang
jang amat mengerikan,

BAHAJA API.
Pada tahoen
1941, jang laloe,
di desa Siliran
keloerahan Imorenggo, terdjadi
kebakaran roemah jang maha besar, karena lebih

ri 2,

malam, di Gang antara Laan Deboer dengan
Josodarmoweg dalam kota
Poerwokerto, terdapat

verslag

sangat,

A.S.

KORBAN

bila termoeat dalam pers, bapenderma jang menggeroensebab tidak
ada keterangan
djelas. -

berwadjib

onderdistriet

kan menaikkan harga korek api da

POERWOKERTO.

memoeas-

sekarang

hingga

wang

rena perempoean itoe

boleh

Pembantoe

:

api dan lain lainnja didesa Kedja

ari

— bing dan lain-lainnja, di singkirdesa
oentoek
me
"kan ke lain
lindoeng,
terhadap kesengsaraan

Islam
Indonesia. Apabila
dalam | dapat jang
oeroesan semoeanja itoe kita me-| | kan, sebab

seboelan pendjara kepada seorang
perempoean pendioeal rokok, korek

Pp

,

SE

man denda f 50.— atau hoekoeman -

sadja,

kam-

V4

Pemb. kita D.D.S. menoelis:
Pada hari Selasa 27 Januari 4
Landgerecht di Keboemen soedah
memoetoeskan
memberi
hoekoe-

ang.

dari

KARBI

HARGA

PETASAN,

diri atas orang2 Belanda.
hoa dan Indonesia.

tempatnja oentoek mentjahari hasil penghidoepan, segala heiwan:

kerbo

mati

f 50.—

NAIKKAN

22 orang jang tertolong itoe ter

jang

sangat besar, berapa akan keroegian itoe beloem dapat menapsir
karena masih terendam,
Demikian poela, riboean pendoe
doek jang
pekarangannja teren“dam bandjir,

diantaranja

DIDENDA

rena kelaparan.

se-

nganNJA) dan pertjajadah kejang maha
besar ini, hanja mepada oetoesanNJA:
DIA akan
memberi doea bagian dari rach- | noenggoe akan sikapnja jang berwadjib oentoek menoeloeng merematNJA padamoe dan memboeka
jang djadi korban itoe,
at bagimoe
satoe tjahaja, didalam
mana kamoe akan me-:
Kalau tidak salah, pada tahoen
langkahkan — langkahmoe
dan
|
1937,
waktoe di sitoe djcega termemberi
ampoen
padamoe,
dan |
kesengsaraan
sebagai di
ALLAH
bersifat
pengampoen | djadi
'| atas, di Brossot telah berdiri Banlagi penjajang."
| djir comite, sekedar oentoek menoeloeng kesengsaraan terseboet,
Njatalah disini tjahaja ILLAHTI
menoeroet jang boleh di pertjaja
memanggil kepada kita, tidak ha|
comite telah dapat mengoempoelnja dalam oeroesan roemah-tangga sadja, tidak poela hanja dalam | kan wang sebesar I.k. f 600.— pakaian 500 potong, beras 13 datjin,
Mesdjid-Mesdjid
dan
Langgarthee
tjap keris berpoeloeh-poeloeh
Langgar sadja, tetapi didalam sepak boeah ketela (singkong), dan
gala hal-ichwal
jang mengenai
masih banjak poela, tetapi apa
hidoep
dan
penghidoepan
kita,
kah semoea
itse telah digoena
baik jang choesoes maoepoen jang
' oemoem
bagi seloeroeh Oemmat | kan sebagaimana mestinja, beloem

mat.
Sekalian

“Penerangan terseboet
didjelas
Toe
'kan poela oleh toean Saari.

kl. . 100

ALLAH

Y

(oleh bahaja bom,

singo

Maksoednja k.I.:
»Hai kamoe jang pertjaja (moe'
min) ! Berbaktilah kepada AL:
LAH
(perboeatlah soenggoshsoenggoeh
wadjibmoe
kepada

ga beberapa

pekarangan dengan segenap|

jang

LAH bisalah mendapat kekoeatan |
nja tjahaja ILLAHI, Dalam soerah Ar. Hadi d,xajat ke 38
disabdakan demikian:
d aa
EA Ta
di boemi
“ menjatakan
kesoetjian bagi:

berhoeboeng : | KEBOEMEN.

berapa orang2 jang

DJ Ok4 A,

terlebih doeloe daripada kita

PATIH KEBOEMEN
Toecan
boemen

.

Moeh,

Tajib

patih

soedah

lama

menderita

Ke

Sakit. Malah ini waktoe berhoe:
boeng dengan sakitnja itoe ms
sih beristirahat
di Djokja. Ka-

rena

soedah

loem.

djoega

djabatan

terlaloe lama
semboeh,

patih

itoe

be

maka
sekarang

soedah diisi benoeman baroe da
ri wedana Tjomal
Pekalongan.
“Ketjocali patih terseboet, disitoc
ada

djoega

seorang

doea

orang: wedana,

wedana

terbeschikking,

seorang lagi jang soedah tetap.

terseboet

ke Banjoemas.
Kira2 di dekat
politieposthuis
Kalibakal autobus terseboet distop

MEMBOETOEBHKAN SAJOERAN
BANJAK SEKALI,
Oentoek keperloean militairen d:
Gombong, jang doeloe2 tjoekoer

seorang Agent Polisi dan waktoe di
adakan controle ternjata ada soe
rat, oentoek Banjoemas, soerat ma

darj

desa

desa

sekitar

Gombong,

boete

ngoempoelkan bakoel2 sajoer

sekarang tidak mentjoekoepi samz
sekali, sebab itoe mentjari leverar
tier sajoeran dari lain tempat. Bz
hakim
Dimoeka
na lantas dibeslag.
Pandjabatar
conducteur itoe menerangkan bah| .roe2 ini loerah2 di
| “dan Sidomoeljo “daerah Karanga
wa ia tidak tahoe isinja pak itoe.
njar disoeroeh mentjarj atau ir
Oleh hakim ia diberi hoekoeman
sebesar

f 10.—,

atau

hoekoe

man pendjara 14 hari.
Seperti

telah

kerap

f
kali

takan pengiriman soerat2
tidak
ngat

perantaraan
terlarang.

diberi

dengan

post-itoe

sa-

lati2 mereka

maoe

mendjad.

rantiernja benteng Gombor,
tapi mereka semoea merasa
sanggoep,

dapat
bih

karena tiap2 hari i

memasoekkan
koerang

harga

sajoerah,
f

100—

Xx

longgaran seperti di kota Madioen
teta agar soepaja kaoem pedagang ke
lakan jang agak 'tjil bisa mentjari nafkahnja. (SN)
pat djoega lebih !
akan

MA'LOEMAT PB. P.LI. JA

mite Nasional Indo-

PASIR |
ARENG
DAN
GANTINJA TEER.
PENOLONG KORBAN PERANG. ui 'Berhoeboeng dengan perintah
Pada hari Minggoe ddo. 2s sini | agar soepaja zink di laboer
des
baikPd

| TETES

ande,

keterangan | Ha «

Sedikit

nesia.

ET boslaw GKB (Comke Kepentikasr “ngan
Oemoem) telah mengadakan rapat
socatoe Comite oentoek menolong
korban perang, sebagai dilain lain
tempat jang sering dimocat dalam— Isoerat kabar ini. Segenap perhim
'pcenan, maoepoen bersifat
poli
“Itiek, ataupoen sociaal serekat se
| kerdja dan lain lainnja sama djoen
“| dangnja semoea. Poen
selainnja.
e | wakil dari perhimpoenan, kelihatan
djoega Toean Assistent Resident,
| Toean Kandjeng Boepati dan Toe

—

Jan Patih, poen
“| fihak

Tionghoa

teer, berdoejoen2 orang mem
'belinja teer, tetapi ta' moedah di

dapatnja menoeroet harga jang te
lah di tetapkan oleh
pendjocal |
dengan tersemboenji hingga har
ga f 5.— per bliknja.
Berhoeboeng soesahnja membeli
teer, orang orang kampoeng pada
waktoe sekarang ini mendapat pe
ngetahoean

inja

dengan

ceedjan, Ten

schaps: arkon
ak dapat mem
| bentoek soeatoe . Comite .oentoek
,mendirikan soeatoe serakat seker

2 Oa

dja dengan diberi nama VRP. (Ver

: |eeniging “Regentschaps 'Personeel),
Er maka baroe baroe ini, oleh karena
kesempatan
.oentoek
an rapat, 'maka
Comite

Layer

poela banjak dari

daannja

dan

(SN).

Arab.

hal hal jang haroes kita lakoekan
pada

(bat setjara referendum, dan poe
penting

roes

| menetapkan: pengoeroesnja. Soesoe

nan pengoeroes menoeroet

steri jang sedang ketakoe

ata

peneta

patkan badan.

selainnja
pada

kita

Penoelis IL. — T. Soetojo.

ta'

dan

ganti:

di tjampoer

pasir

jang

di

Menoeroet

berbeda

kea

dengan

teer.

keamanan

seoemoemnja.

Ia

mengam

warkan

oleh Comite CKO,

siapa

| Pada hari Minggoe ddo. 25-1-42
jl. telah diadakan Oprichting ver
gadering PeKoPe bertempat
di
roemah sekolah M.I. Kamp:
Mes
djid, jang dihadiri oleh segenap
wekil2 dari 16 perkoempoelan (par

Sedjak

hatia

&

ang ini,

Nara

dari

itoe

telah

cursus

dipindah.”

Pada masa inj oleh karena per
i | hatian dari pendoedoek amat giat

» | sekali mempeladjari ini cursus, ba

ikpoen toea atau moeda, perempoe
an atau laki laki semoea sama toe
.roet berlomba lomba pada ini tji
tjita , sebab dari banjaknja sehing

Iga cursus diini kota dibagi dalam

tiga bagian. Bagian ke 1. meloe
loe oentoek kacem poeterj dan pa

ra pemoedi,

diadakan

tiap

tiap

hari Senen, Kemis dan Sabtoe sore,
bertempat di Kewedanaan dan diba
:
Njonja
Ritzema
wah pimpinan

dan Njonja Vermeulen.
“Bagian ke 2. meloeloe oentoek
Ikaoem lelaki dan pemoeda pemoe

ja masing2 se
e
ada

da, diadakan tiap tiap hari Selasa
dan Djoem'at sore bertempat di Re

| gentschaps Ziekenhuis,

dan diba

wah pimpinan Toean Dokter Soedo

| mo, sedangkan bagian ke 3. jalah

'i

Pada

saat

ini

2

diangkat-

nja Beschermheer, jalah Toean Kan
djzng Boepati Djember.

“djiban kita ra'jat disini centoek me
nolong2nja sewaktoe2 kedatangan

Sesoedah soesoenan Comite sele

tama poela Toean Dokter Soerono,
pemimpin

kewa

roeh ra'jat adalah memang
mara

seperti

haja 'itoe

teroeta

ma jang beroepa ocang, makanan,
pakaian dll.nja serta lengkap sega

sai semoea, maka Toean Soewito di
la alat2 dan aesahanja jang moeng
| persilahkan oleh pemimpin oentoek
menerangkan tentang ,,kita haroes | kin dapat diberi pertolongan. Se
moea itoe diterima oleh hadiran de
bersikap bagaimana djikalau ada
poeas dan gembira
'bahaja”. Dengan pandjang
lebar : ngan perasaan
Toecan Soewita menerangkannja, di achirnja Soeara rapat dengan Stem
lijst 90X menjetoedjoei
adanja
antaraja beberapa petoendjoek ten
di
PeKoPe
Comite
berdirinja
dan
tang, djikalau ada bahaja, kita ha
menoeroet
roes bersemboenji, tentang bahaja | Telbek Betoeng, dan
:
oedara dan lain lainnja, Poekoel 1 kepoetoesannja.
oemoem
pengoeroes2
Ssescenan
siang rapat ditoetoep dengan pe
PeKoPe Telok Betoeng:
noeh gembira.
Adviseur — Dr. D.M. Pesik, Ra
Lim Giok
Demang.
toebagoes
Keng, Samsulhak.

Voorzitter

MADIOEN.
SOERAT-SOERAT KABAR
TERLAMBAT.

Pada ketika ini, seringkali kita
alami datangnja
sk. sk. harian
jang dengan
jalan post selaloe

terlambat dari sebagaimana biasa,
antara

soerat-soerat

kabar

dari

Djawa Timoer dan Djawa Barat.

Nadjamoeddin

Ass.: Demang.
Piv. Voorzitter — A. Aziz Bus
tami, Abdulhamid Setepoe.
Secretaris Oemoem — W. S. Zar

ladi.
Secretaris —
Toebagses
Atma
widjaja, Kemas Hadji Mattijk.
Penningmeester — R.A. Basjid

Bisa djadi ini kelambatan dalam Djaksa.
kacem poeteri dan kaoem
lelaki
Hoofdcommissaris
(Madijelis
perdjalanan,
djcega satoe tempo
| jang peladjarannja soedah agak
Propaganda)
—
W.
A,
Rahman.
dalam
beberapa
hari
sama
sekali
ta
Ikinggi, djadi pengikoet moelai
Pembantoe2 — Terdiri
toean2
menerima koran, djikalau
tidak
ge | hcen 1940, diadakan tiap tiap matenjang banjaknja 15 orang
dan
penerbitan
dari
terlambatnja
|
lam Kemis dan malam Sabtoe moe
di
antaranja
3
orang
perempoean.
toe
ada
permakloeman,
'lai pockoel 6 sore hingga poekoel
Kiranja ini tidak ada djeleknja
Setelah selesai pemilihan pengoe
ke 18.30 malam, bertempat di Roemah
ambil
bersangkoetan
roes
terseboet laloe
W.A. Rahjang
apabila
Bola Belanda,
dibawah pimpinan |
sebagaimana mestinja !! ! man
menjerah
paloe
pemimperhatian
Toean Dr. Maas.
Tentang Cursus EHBO ini boe
kannja di. kota Djember sadja jg.
mendapat perhatian jang sepenoeh

Inja, akan tetapi hingga

'meloeas

sampai ke desa desa dalam

e |gentsehap,
F an

poen poela dalam

Re

se-

Tae sama giat mempela

: LUCHTALARM.
Pemb. mengabarkan:
Senen, 26 Jan. 1942 djam 12 si
ang. pendoedoek Madioen dan-dae
rahnja merasa terkedjoet mende-

ngar

tanda bahaja

oedara

mende

| ngoeng di seloeroeh kota, poen di
desa2 terdengar kentong 85 kali,

L.B.D. DAN

PENDJOEALAN

KETJIL.

Oentoek “kota Madioen

:

orang2

djoealan ini dan itoe di perkenan
kan sampai djam 11 malam. Soe

dah tentoe memakai lampoe menoe
Inoeroet

atoeran

Di Ngawi
dan Barat aa

L.B.D..

Magetan, Maospati
pai djam 12 malam.
Didistrict Tjaroeban soenggoeh
ke
menjoesahkan bagi pendjoeal
| dil. Karena di bolehkan djoealan
pada waktoe malam, akan tetapi
koempoelan boe ta' di perkenankan memakai lam
poe, biarpoen lampoe itoe menoe
matjam
matjam
atoeran L.B.D. Achirnja daroet
sedap
kelihatan
ja ka 'roepa lagi,
6 sore pendjoeal
ah lo 'nja. Sajang dilain lain djalanan ti lam praktijk djam
tikar
g
goeloen
soedah
jang 'masih dak meniroe ini, agar lebih manis pendjoeal
ke

“dalam loebang

kelihatannja. Betoel boekan

baik

alias

koekoet, Berilah

sedikit

pergerakan

atau

Nadjamoeid

ke

tosca PeKoPe jang menjatakan pve
la terima kasihnja pada
hadirin
atas kepertjajaan jang diberikan
kepada diri beliau, jang penoeh

pengharapannja
ngoeroes

agar

dapatlah

kewadjiban

masing2

sesama

pe

mendjalankan

dengan

se

soenggoehnja goena PeKoPe. Ada
poen tentang lain2nja semoea itoe
oentoek sementara diserahkan
pa
da pimpinan harian PeKoPe oentock mengatoer tjara perkerdjaan
febih landjoet.
Oleh karena tidak ada lagi jang
dibitjarakan, maka oleh Voorzitter
rapat ditoetoep pada djam 1 siang. (Z.)
,
MEDAN
MEMBIKIN ARAK GELAP
mengabarkan,
Post
Sumatra
bahwa kerapatan Simeloengoen te
lah mendjatochkan hoekoeman boe
te sebesar f 60.— kepada seorang
toekang bikin arak gelap jang ter
seo
njata bahwa ia itoe adalah
rang bikin arak gelap jang paling
besar oentoek ini tahoen,
—e——

setidak-tidaknja

perdjoangan

(atie)

mesti
dioesahakan dan dikedjar
sekocat-koeatnja, baik dalam wak

toe

biasa,

maoepoen

dalam

sa'at

'oeara biasa.

Istimewa dalam zaman
perti

sekarang

ini,

krisis se-

sembojan

kita

hendaklah:
TEGOEHKANLAH
PERSATOEAN KITA!
Pergerakan
bangsa
didalam
sedjarahnja

telah

Indonesia
telah ber-

disempoerna-

kan hoeboengannja
BJLIS
RA'JAT

didalam MAINDONESIA,

hingga
MRI soenggoeh
bersifat
perwakilan Ra'jat Indonesia.

Beloem

lagi

Madjlis

Ra'jat

In-

donesia moelai bekerdja, maka dengan
sekonjong-konjong
ia dihinggapi krisis jang hebat sekali.
Menoeroet pendapatan kita semoeca fehak jang bertikaian atau

tjampoer
diri dalam perselisihan
sedikitnja koerang
itoe bersalah,
berhati-hati,
Pemimpin
Harian
MRI
dan
GAPI
terang berboeat
tergesa-

gesa, Soeatoe manifest jang bersifat soeara (stem) atau pendirian (standpun) pergerakan Ra'jat,
hendaklah
dimoefakatkan
lebih
dahoeloe sebeloem dioemoemkan:
setidak-tidaknja pada pengoeroes

(Harian)

dari

PVPN,
dus
GAPI sadja.

MIAI

tidak

perboeatan

PSI

ter-

tadi

oppositie

mengadakan

PSII

tjara

dan

hakekatnja
didalam
adalah waras. Hanjalah

memang
(kernnja)

mengoendoer-

lantas

nja

dengan

kan

diri dari MRI

kita

dan GAPI

pandang tergesa dan tidak benar,
karena kesalahan beleid sesoeatoe

itoe dapat

organisasi

pengoeroes

di selesaikan didalam moesjawarat (sidang) badan itoe sendiri,
hingga memoeaskan kepada doea

Te

fehak.

Tetapi djalan, perdamaian” ini
tertostoeplah sama sekali dengan
keloearnja PSII dari lingkoengan
ikatan MRI dan GAPI,

mentelah

dalam (intern)
Perkara
perdebatan oemoem,
djadi

di moeka

dibawa

ramai.

setelah

tidak

ang-

sementara

toekan,
tah

baik

oentoek

doepnja

dan

partijwezen

diri

Ra'jat

(Partai)

ta” dapat

benarnja,

koei,

kan,

mesti

beroepa

Pemimpin

sebagian

doedoek

wakil

di dalam

par-

Dewan

Partai

jang

berpenga-

jang se-

srganisatoris dapat dibentoek.
Njatalah bahwa delegasi Ra'jat
Indcnesia tidak tersoesoen sebaik-

baiknja.

2

Semoea hal jang terseboet itoe
menjebabkan
Pengoeroes
Harian
PB. P.LI.
memikirkan akan ke-

moengkinan perwakilan
pada Dewan Femimpin

lain dariMRI oen-

toek Pertemoean dan perhoeboengan
dengan
wakil Pemerintah
dan selandjoetnja boeat mewakili
Ra'jat kita didalam waktoe jang
loear biasa ini,
Teringatlah kita pada suggestie dari beberapa pemoeka pergerakan
jang ternama seperti K.
Hadjar Dewantara, Kjahi H. Wachid Hasjim (HB. Nahdhatoel Oelama),
oesoel secretariaat GAPI

(tt. Abikoesno—Soekardjo) dalam
konferensi Kongres Ra'jat Indonesia di Mataram jang lebih koerang
menghendaki soeatoe Badan Perwakilan di loear ikatan organisasi,
hingga P.I.I. dengan segera mengetsngahkan
COMITE NASIONAL INDONESIA, jang woedjoed
nja seperti tergambar dalam LIMA

fasal

disebelah

jang

daripada
wakil

Pertama

kali

jang

membangoen

waktoe lcear biasa ini memberikan

kekoeasaan-penoeh

macht)
melajani
nesia

vol-

(absolute

pada ketoeanja oentoek
kepeningan Ra'jat Indo-

segenapnja,

perloe

kan,

bahwa

MIAI

jang

djoega

beberapa

telah

diterangpemoeka

kita adjak

roendingkan hal ini, tidak
poen jang menolak, bahkan

me-

satoemenje

“COMITE
akan adanja
toedjoei
NASIONAL INDONESIA tadi, se
bagai oesaha memberi perwakilan ,
jang lebih baik pada Ra'jat Indonesia pada

sa'at ini daripada

jang

soedah ada, walaupoen bentoeknja
tidak dengan djalan biasa melaloei orgarisasi-organisasi, dan Sifatnja tidak permaneni
pesadja nama-nama
Tentoe
mimpin jang telah kita kemoekakan itoe boleh dioebah dan ditambah, hingga memoeaskan sedapat
dapst pada segenap golongan dan
lapisan Ra'jat Indonesia,

jang
Ba-

Dewan Pemimpin
rintah dengan
MRI jang soedah ditetapkan temmaka njatalah
pat dan harinja,

soerat-soerat

Fasal IV, hendaklah diartikan,
bahwa organisasi- organisasi jang
oleh Voorzitternja kita
diketoeai
kira tidak akan keberatan dalam

se-

Peme-

:

soe-

kan
CNI itoe hendaklah Dewan
Pemimpin MRI, dengan memberi'kan segala kekoeasaan padanja,

hi-

badan

jang

SEDIKIT PENERANGAN
TENTANG OESOEL INI!

lagi berlakoe

tabib,

ini dan

dah disiarkan dalam
kabar Indonesia,

menjemboeh-

pertemoean

Dewan

terGAPI

karang ini ditetapkan oleh toean
R.P. Soeroso sendiri, karena Vakcentrale ni beloem sempat mengadakan Konferensi
besar, dimana
perwakilan
'itoe
dengan
tjara

atoeran-

ikatan, mengingat poela akan terdjadinja

Ge-

Indonesia

wakil-wakil

roeh sedang wakil PVPN

Wassalam,
P.B. HARIAN
PARTAI ISLAM INDONESIA

dan Pemimpin MRI dengan lekas,
jang sekarang ini tidak moengkin
diadakan.
Ketjoeali anggauta penting iajang baroesan soedah
lah PSII
diri

Ra'jat

bahwa

pemoeka

mem-

pertemoean . segenap

memisahkan

sebaik-

Reg,

Pemimpin MRI itos sesoenggoehnja tidak boleh dianggap sebagai

MRI dan GAPI pada waktoe ini
'ibarat badan jang mengandoeng
memakai

Levelt,

didalam

tai jang

ra biasa” damai dapat dikembalikan dikalangan MRI.

Oentoek

Pemerin-

tersoesoen

daripada

PVPN,

karenanja.
,
Dengan keadaan jang sedemian
r,
soeka
a
bahw
lah
njata
maka
bahkan moestachillah dengan .tja

penjakit.

delegatie

MRI, sedang
wakil MIAI tidak
toeroet
tjampoer dalam pertemoean itoe.
Kita haroes menga-

ai
atoeran demokratis, jang dipak
ortiap
tiapdasar
jadi
mend
dan
ganisatie

me-

machtigde voor Algemeene Zaken
dalam Volksraad,
Mr, Iedenburg
dan
Mr. Sastromaeljono,
resp.
voorzitter dan anggauta Kabinet
dari G.G,

be-

besar

sebahagian

berhentikan

dan

boekan lagi badibebani perwa-

Mr.

Disini

didalam praktijknja

rapat,

toean

rolnja,

larangan

Vergader-verbod,

maka

soenggoeh

nja:

kan api perpetjahan, nafsoe perDitambah si-toekang
moesoehan.
mendapat kesempatan
pemetjah
memainkan

itoe

kilan
Ra'jat,
teroetama
dalam
waktoe loear biasa seperti sekarang ini.
. Kalau ditilik dari soedoet ben-

memadam- .

soekarlah

maka

lagi

paard van stal”,
dan jang pantas

gauta partai dari MRI dan GAPI,
dll.
PAI, Perpindo,
Pasoendan,
ma'loemat menjatakan
dengan
sikap pro dan contra-njater hadapsalah satoe fihak jang bertentangan

kompleet

nampakkan kelemahannja (perpetjahan) , tidak lagi pada tempatnja dan Dewan Pemimpin MRI ini
boekan lagi mendjadi ,,het beste

pada

dictatoris

(reactie)

Samboetan

hadap

GAPI,
hanja

disini "bahwa perwakilan Ra'jat
dengan
perantaraan MRI, jang

Delegasi

dapat

Apalagi

pinnja kepada t.

tiap-

tiap oemmat
jang hendak mem.
bangoenkan
kembali kehormatan
,peroemahan” dari bangsanja.
Pesatoean adalah poela sendi
dan strategie perdjoangan sebaikbaiknja.
Tidak keliroe kalau persatoean

selang

PeKoPe.

dan Tiean

di Djember soedah moelai mempe
Tea
ladjari CUr SUS EHBO, akan

kenang-kenangan

beroentoeng
dapat
membentoek
MIAI, GAPI,
dan PVPN. Tiga
badan ikatan ini beloem lama ber-

TELOKBETONG.
OPRICHTINGVERGADERING

kah dari toean toean jang hadlir tijw) maoepoen golongan rakjat da
soeka
mendjadi Comite darj peno- ri berbagai bangsa jang dioendang
» perempoean jang se
long koerban perang,
jang soe- laki2 dan perempoean, djam 9.30
pet dilobang perlindoe Jowono. dah
seharsesnja
pada
ini
saat dia- “Sdr. W.A. Rahman sebagai oprich
Pembantoe bagion Reg. Djember
tapi kalau njonja |
sakannja. Maka jang dipilih doe- ter, memboeka rapat dengan oe
asa oesah
lepas, | kidoel: Toean Soeharto dan Tocan
doek dalam Comite yag
9 orang, 'tjapan terima kasih pada hadirin
DPS
.Soegeng.
pendapatan
dengan menerangkan
jaitoe:
|
Pembantoe bagian Onderwijs daBang Bedjat, dalam gelap
me
nja dari hasil perdjalanan
beliau
Il. T, Poegoeh.,
.
Toearn
Djember:
Reg.
lam
amboet: ,Siapoet” , sambi! tjari
Djakarta kota ini poesat perta
Ike
2
Amo,
:
pang perlindoengan. Takoe: ba
Soekarto.
ma berdirinja Comite PeKoPe. Be
Pembantoe bagian kota Djem | 8. TT. Notokoesoemo.
» melajang.
liau
menjampaikan
pada segenap
T. Oesman. :
ber: Toean Moh. Sroedji.
saat dan dewa
dalam
pendoedoek,
T.
A.
Bachajill.
' Sedang diangkatnja djoega Pena
BANG BEDJAT.
sa peperangan sekarang ini kita ra
T. Dr. Soedomo.
sehat, jaitoe Toean A. Zaubin.
jat adalah dalam kedoedoekan ber
Nj. Soedibio.
ito2
bahaja sekali, tentoe semoea
Nj. Mahadi.
:
CURSUS E. H. B. O.
'goena
mendjaga
keselamatan
seloe
Ni.
P3.
Soedomo.
tahoen 1940 pendoedoek

Soetarman

mendjadi

oelang-oelang
mengoesahakan
adanja persatoean, dan achir ini

Seberang.

Pembantoe bagian Reg. Djember

lor: Toean

€

persatoean,

Tanah

ha

Ibil beberapa
kedjadian kedjadian
pada ini saat jang
kesimpoelan
kita djangan tinggal passief. Se
soedah spreker pandjang dan
le
bar menerangkannja, maka dita

Penoelis II. — B. Soewono.

-

saat,

memikirkan

rakjat

beri-

W. Ketoea — T. Soewito.

bagaimana ini.

ini

kita sendiri, kita djoega haroes me
lajani beberapa pekerdjaan, jang
bermakssed akan memperlindoengi

jalah

ge | pan rapat terseboet sebagai
“ta0e2 teman 'bang Be koet:
ngka ,,soeami orang”, da | Kietoea — T. Soerjatin.

areng

oentoek

tetes

pat di Regentschapszaal dan diboe LOBANG
PERLINDOEONGAN
kan oleh Toean Notokoesoemo, se
“Sarang-malaria.
Ilakse sebagai Ketoea CKO. Terle :
Di district Tjaroeban, rata2 pen
'bih dahoeloe spreker mengoetjap
dcedoek kampoeng dan desa soe
kun diperbanjak terima kasih ke dah menjediakan lobang perlindoe
k-da segenap hadlirin, dan teroe
ngan dengan atoeran menggali ta
tama kepada Kandjeng Boepati ig. nah. Moelai hoedjan toeroen
lodengan ridla hati telah
menjedia
bang2 terseboet penoeh
dengan
|kan tempat oentoek rapat
itoe.
air hoedjan, jang kemoedian men
Spreker mempaparkan
beberapa djadi sarangnja malaria, (SN).

telah melangsoengkan ra

Itoesan jang maha

baroe

jalah

saringnja haloes.

Rapat dimoelai poekoel 9, bertem

be

teer,

Kepada kita disampaikan:
ERSATOEAN “— Kebangsaan
(Nationale eenheid) memang

Mataram,
.

12 Jan. '42.

NB,
Menoeroet
chabar
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