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EREMPA, sebagdih tempat di Taspen
(Riouw Arehipel) pada tg. 14 Dee. dibombardeer
oleh pesawat-pesawat moesoeh. Dan keesokan harinja: ditembaki dengan senapan mesin dari oedara, demikian
boenji makloemat tentara tg. 1' Dec,

1

Pasoekan Djepang soedah mendarat di Miri dan Lutong
. (Serawak). Pasoekan Inggeris moendoer sesoedah merve-

saki installatie minjak disana.
Pertempoeran di Kedah sepi kabar. Inggeris meng: rim
pasoekan-pasoekan jang masih segar kesana oentoek
mengganti pasoekan jang soedah pajah. Tjara moesoeh
menjerang adalah terlaloe fanatiek, sehingga mereka
banjak menderita kekalahan.
Hongkong terkoeroeng. Djepang minta soepaja benteng
itoe menakloek sadja, tetapi ditolak dengan segala ie-

-

marahan.

Singap

akn

Ada berita bahwa Diiepang mendoedoeki noelau Maccas
kepoenjaan Portugal, tetapi dengan Opisil dibantah oleh.
Portugal.
Offensief tentara Tiongkok disebelah selatan daerah Cun
ton makin diperkoeat, tetapi roepa-roepanja tidak bls
banjak mengoerangi desakan Djepang terhadap Hang-

rb

Makloemat mengoemoemkan
wa di Kedah Selatan peperangan
emoemnja,
maka gar.s peperangan
teroes dilakoekan, Diambilnja
e
toe berdjalan sepandjang soeng:i Muda

Di Miri dan Lutong (Serawak) s0 ani

ari s toe pesikang kla- Baank
tie

5

na

kong.
Kemenangan

lebih doeloe.

Singapoer,

'

17 Dec. (Reuter

dengan korban jang amat banjak.
akan mengambil
Amerika
bahwa
Ada desas-desoes,
— pangkalan Wladiwostok oentoek menjerang Djepang.
Sekarang ini ada 20 kapal sela Amerika jang mengin
epang.intai disekeliling kepoelauan
Dalam moesim bahaja ini kaoem boeroeh jang penting-

F

»Tidak ag ia

didengar kabar lebih landjoet
| tentang peperangan Kedah dan Kela an, sedjak makloemat pagi hari.
tempoeran.
R.A.F. melakoekan
Tidak ada dikabarkan terdjadinja £
.| penerbangan penindjauan2 diatas daerah jang Joeas dengan tidak men. djoempai perlawanan.
:
Makloemat

malam

hari:

vat| tosk Bepe

penting di U:S.A- tidak akan mogok.

paryekan2 3
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Disamping Dewan Airangan Sekoetoe, akan dibentoek
anang Persediaan Sekoetoe jang mempoenjai hoofdkw.
tier di Washington. Amerika mengadakan komisi Gentan ek
menjelidiki pertempoeran di Hawaii doeloe itoe.

Mengiriin
Pilloekan segar.

-

ditebgesi ja

haroes

Kowloon

di

Djepang

im ke medan
dai aa g Kedah “ben-

th minggoe lamanja teroes meneroes bertemp
1alat2 perang jung besar. Orang

ma jang dikirim dari Hongkong
aga tg, 13 Dec. Boenjinja begi»Makioemat jang dikeloearkan
aan pagi hari tg. 13 Dec, menje'bahwa penarikan moendoer
ma
atan jos dilakoe-

akan berhasil memberhentikan
BR

di Kowloon

WLADIWOSTOK!
Dipakai

(EP je
:Senator

Pakar? MEMaRSr pangkaran. Wladiwostok? 7Tini

sa 3
tg 112 Dos Belah
adaan kita dikoeatkan dalam ben-

Lebih Tales

ileranktan

2 hoofdk
dkwartier

Song “bahwa:

bah

dari dewan

sa peperangan ini

berdjalan, segala sarekat

per-

sekerdjz

-kaoem pelaoet dan pekerdja kapal

1 | telah sama bersetoedjoe tidak akan
! Manna. pemogokan.
erika dan
ap pro |
a jang hebat soedah sela | MA|
J sa DIPERLOEAS.
1 bahwa Washington tem:
“ane ea
(Reu
fdkwartier itoe, Eanba
ter):
Senaat menerima baik
soeatoe
rentjana wet, jang akan memberi
kan kekoeasaan kepada pem

ho

tah oentoek
engkn ena

Dua

emoe
se

negeri2 sekoetoe ma
$
wadjiban dewan itoe ialah di
'hoeboengkan dengan
kewadjiban

1 peperangan sekoetoe,
menjesoea' 'kan

jait

2

ger

Pa

dengan
150.000 ton.
:
Sesoedah itoe rentjana: wait
kirim ke Witte Huis.

tere

Seboesah kruiser USA “ditoeroen“kan ke air. Kapal itoe aksn dima
soekkan dalam
t Ba
1942
6

:

TIONGKOK.

Chungkin
:

shington

17 Ope. Ika

'

Selasa malam

Singapoer

memboenjikan tanda bahaja oedara — jaitoe jang pertama sedjak
24 djam lamanja — tetapi tidak
ada kabar, bahwa pesawat-pesawat Djepang melajang diatas kota
ataukah
melemparkan bom-bomnja,

Londen,

(Reu

: ter):

Menoeroet soeatoe
berita jang
diterima oleh kalangan2 Tionghoa,
pemerintah di Chungking memper-

17 Dec. (Reuter):

Radio Singapoer mengabarkan
hari ini, bahwa sedjak tg. 13 Dec.
oleh meriam

|oedara.

penembak

5 boeah Jainnja kena djoe

ga dan moengkin tidak bisa men| tjapai pangkalannja.Menoeroet radio Sydney, pasoekan-pasoekan Australia di Malaka beloem dipakai bertempoer demoesoeh,

SERANGAN JANG FANATIEK.
Singapoer,
117Dec, “(Reuter):

menerang-

djenderal Joseph
.angketan laoet

M, Reeves

dari

' Hongkong

memberi

lantik dan schout | pihak Djepang,

tahoe kepada

bahwa

dia tidak

“bij nacht William H, Standley, besi | jasa, lagi menerima permintaankas chef" Na

permintaan seroepa itoe.

toek

di poelau

Kolorie disitos tetap keberanian
nja. Banjaknja makanan, sendjata
dan mesioe tjoekoep, Benteng terlaloe' pertjaja kepada
datangnja
noer Straits Shenton Thomas mekemenangan,
Pendoedoek
tetap
nerangkan, bahwa poelau itoe tjoe
tenteram. Mereka menerima baik
koep
sentosa oentoek mengelak, keadaan jang memang begitoe.”
segala oesaha penjerboean,
akan

terdjadi

teng penoeh

penakloekan,

Tidak |

PENARIKAN

Ben-

kepertjajaan terha- '

dap kesoedahan perang ini, sedang i
|
pendoedoek sadar akan kegenti-|

ngan keadaan.”

Keterangan

tang

“Sebentar
gelap, salah

Hari ini hanja sedikit kabar didari Hongkong,

kita

tetapi roe-

Oentosk
soepaja

pa-roepanja disana memang tidak
ada
'peroebahan
jang
penting.
Pihak Djepang masih selaloe menembaki
poelau itoe serta melakoekan pengeboman jang pesawat
| penjeloendoep pada emplacement-

sesoedah pasoekan-

pasoekan Inggeris

ditarik moen-

doer dari dataran

Tiongkok,

de-

mikianlah keterangan jang diteri-

ke

poelau

DI

ten-

barisan

stelling

.Kenjataan

bahwa

defensie kita mendapat

|

Macao,

Kowloon

Amerika

tidaknja

itoe.

se
itoe meroegikan diri sendiri,
bab negeri jang sampai kini tdak
berperang itoe tentoenja
toeroet.
dalam peperangan,
terdjoen
laloe
Kabarnja

kalangan

jang

akan mentjari

berkoe

keten

toeannja kabar terseboct, tetapi pa
da sekarang ini perhoehoengan

ngan Timoer Djaoeh soekar.

de

Serikat,

passekan?

Yng

mengalahkan tiap

1

17 Dec. (Reuter)

DISANGKAL.
-.
Lissabon, 17 Dec. (Reuter)
Berita jang
menjekset
bahwa
djadjahan Portugal Maccas dido
Cbeki oleh Djepang itoe d'sangkal
keberarannja

dari
be
me-

to

mersper

Minister marine hari ini menerima kawat dari sato2 kapal perang
Portugal di Timoer Djaoeh, bahwa
segala apa di Maccao selamat.

Portugal.

mang betoel, tentoelah bo'eh dime
tindakan Djepang
ngerti. bahwa

asa sedapat2

pe

ini diperkoeat,

Tiongkok

“Lissabon,

mak

Kalau

bahwa

DI MAC"AO TIDAK ADA
'APA-APA. '

ti

loem ada ketentoean tentang betoei

baroe2

nentang dan
serangan.

hasl jang
boenji

mengatakan,

kong tjoekoep koeat oentoek tee.

de

moesoeh

(Reuterj:

koeat posia serangannja,
Dengan
bantoean keradjaan Inggers . dsn

tjoema

Koresponden d'plomatik
“Reuter menerangkan, bahwa
kabar

ke

CANTON.

17 Dec.

tapi pasoekan2

17 Dec. (Reuter):

kepoenjaan

d'per-

pcesat

USA,

SELATAN

Chungking

Menoeroet berita Horgkong jg.
dis'arkan
oleh radio Melbourne,
Djevang soedah mendoedoeki pose
lau

seebagai

perangan sebelah selatan Caerah
dekat djalau kereta api Canton -—

MACCAO!

Londen,

ia me-

Pertempoeran hebat sekali.
Makloemat Tiongkok tanggal 17
Dee,
dibemoemkan
oleh
radio

dak berhasil dalam
pengedjarannja itoe menoendjoekkan, bahwa
bagoes,” demikianlah
loemat itoe poela.

in-

rentjana,

Wladiwostok

5 Lond.ea,

di

Hongkong,

kekalahan

ngan menderita
3 orang.

soeatoe

giatan offensief

“tanah daratan diserang oleh moe
soeh. tetapi serangan 'itoe dipoekoel moendoer oleh tembakan tem
bakan
artillerie. Pada malamnj:
bataljon-itoe dengan bekerdja ber
sama sama
angkatan laoet lake
moendoer

oentoek

poesat

hal datas

goenakan

sebeloem hari moela'
satoe
dari bataljon

jang mendoedoeki

oen

pangka-

perwediaan2

marijoekan

kok ke Hongkong adalah termoe| at dalam kawat tanggal 13 Dec. be
gini:
|

ter):

'Dec:, jaitoe

moendoer

aksi

(Reu-

lebih landjoet

penarikan

men

doestri Djepang.

| Inggeris dari tanah daratan Tiong

SERANGAN-SERANGAN PESAWAT PENJELOENDOEP,
Singapoer,
17 Dec. (Reu-

terima

17 Dec.

oki

membombardeer

MOENDOER.

Singapoer,
ter):

sela

Ha

mendapatkan

dakan

Permintaan
Djepang soepaja
Hongkong menakloek itoe ditolak
dengan kemarahan keras.
Goeh-

menerangkan:

aga

Dec.

lan2 oedara di Siberia, Roesia Timcer.
Ia mengoetjapkan pengharapannja, soepaja
USA
dengan tiepat2 menga

pengepoe-

dan terdjadilah
itoe,
ngan iang sebenarnja.

ada 17 pesawat Djepang ditembak
djatoeh

jang koeat

teng benteng

“kas?

ter):

Thomas

ngan

USA DI

g, 17 Dec.

:

DITOLAK DENGAN KE. MARAHAN,
Singapoer, 17 Dec. Tae

emplacement
artillerie,
tetapi
Boenji makloemat
malam hari
tidak ada tanda-tanda, bahwa me.
' tg. 16 Dec. selengkapnja begini:
Dari Kedah sedikit sekali direka soedah
menjediakan penjekenankan konsol djenderal Chili
terima kabar, keadaan perang di | rangan,
di
Shanghai,
oentoek
mengoeroes
:
ter
sana masih roewet, tetapi didoePasoekan-pasoekan — Tionghoa
an, #opari disini di keentingan2 USA.
ga terdjadi
peperangan disekelimasih selaloe
beroesaha oentoek
abar, “bahwa pemerintah
lingnja soengai Muda,
sebesar moengkin mendesak menTENTARA U.S.A. MASIH KOEndesak.soepaja djika
Difront Kelantan pasoekan kita
desak barisan belakang Djepang,
ASA.
perang Ka
an 21
-h
masih
selaloe bertempoer dengan
tetapi: roepaarcepanja
tidak berWashington,17 Dec. (Reu
Apa AKG
moesoeh jang soedah tidak beroehasil mengoerangi
desakan Djeter)):
saha lagi oentoek
bergerak ma- : | pang di Hongkong.
“ Soecatoe
makloemat jang d'kedjoe.
loearkan terlambat siing hari oleh
Dari Manila dikabarkan, bahwa
Tidak diterima
kabar tentang
| denartement Perang menerangkan:
perhoeboengan dengan Hongkong
adanja
kegiatan
di
oedara.
| Tentara USA mengoeasai sitoeasi
Jang amat menarik perhatian -. soedah diperbaiki kembali. Makdi Philipina seloeroehnja.
loemat jang kemoedian disana me“ialah sampai kini serangan-seranjeboetkan,
bahwa keadaan
bengan
Djepang
itoe
dilakoekan
de.
| PENJELIDIKAN DI HAWAN
terselaloe
Masih
,
beroebah
loem
sehingga
tjara fanatiek,
ngan
|
Washington, 17 Dec, (Reu
djadi ' bombardement-bombardetjara berperang jang 'hegitoe itoe
artillerie. Poelau itoe soedah|
.ment
mereka menderita
menjebabkan
Hawaii me
om'si penjelidikan
dengan tembakan-tembakan
biasa
z
moeman an Huis. banjak kekalahan,”
noeroet
tersehoet.
HONGKONG!
TERKEPOENG,
Diminta takloek.
,
“Singapoer,
17 Dec, (Reu(Reuter):
Dec,
17
Londen,
gi Roberts, penbean keperloean
aa endank pe
ter):
permintaan
menolak
Hongkong
.
'itoe mendapat perlop. Lain2 ang:
arkan
atas hasil2
Kepoengan Djepang
terhadap
jang. kedoea kali dari Djepang soe
toe sama lain itoe, | gauta ialah pensioenan @jenderal
Hongkong
dimoelai pada tg. 12
goebnoer
dan
menakloek,
major Frank R Mc: Coy, brigade | paja

h mengh

at Aa

di

1 KRUISER V.S.A. BABOE.
New
York, Ken
(Reu-

. KEPENTINGAN2

-ter):
Pada

KEKALAHAN
PESAWAT
DJEPANG,

memperloeas

nanti.

LUCHTALARM DI SINGAPOER.
Singapoer,
17 Dec, (Reu-

oleh U.S.A.?

Washington 17

HONGKONG
|

Londen,

Menoeroet

dengan opis.

DISERANG LAGI.
17 Dec, (Reuter):

Domei

.

dari Kowloon

pada tanggal 17 Dec.
djam 09.00,
mer'am2 Djepang moelai menembi
ki lagi benteng2 di Hongkong. “Se
djam
kemoedian pesawat2 Djeyang moelai djoega
melakoeka
bombardement.
Mereka
terbang
melaloei poelau, dengan segera se

soedah poelau diselimoeti oleh koe.
koes ledakan

granaat2,

(Lihat samboengan dipagina 3)

LEMBARAN

5)
2 sama
edaran kepada
permintaan Di

" Djoestisi: maksoed soerat
'itoe oentoek meminta per

ke-

memindahkan

jang

a,

pemerintahan

ljaga

dari Ne

waktoe malam dan

|

telah mengadakan si-

eltevreden,

aa
0

Po

16 Dec. 1941

dang

Territoriaal Com-

(w4.) Sehilting).

8.55

luchtalarm

Hepi Bangta

jang moengkin

ma-Amsir,

itoe

ada

tidak dikenal,

pesawat

TMBANTOE

PEKERDJAAN

In
BD
Sep makelaarkantoor di Beli,
| jang soedah beberapa lamanja me
ne watak, pendidikan EHBO-

pemoe
Poe-

Tama”,

an,

bahwa

per

eda

,,Krabat

Poe

23 tra Tama” jang akan mengadakan

pada tang
jang perta

.ma kalinja, akan melangsoengkan
nja dengan tertoetoep. Tidak diada
Ikan rapat2 terboeka, berhoeboeng
dengan keadaan sekarang

ini.

|. Jang akan direboek disitoe ialah
azas? perkoempoealn, bendera, in
signe dan penggaggra

: RAPAT ANGGAUTA

besar.

Ba

DI

TOENDA.
— Berhoeboeng
dengan
keadaan
| perang, maka rapat anggauta PP
RK jang akan diadakan

| gal 25 dan 26 boelan ini, Titvenaa
ditentoekan

sampai
nanti
l waktoenja.

kemba

— MLAI, KE LOEMADJANG.
Pimpinan M.L.A.I. jang berkedoe
| doekan di Soerabaja memberi ta
| hoekan kedoedoekannja akan dipin

dahkan ke Loemadjang,
di Gang
H, Machmoed.
Selandjoetnja
diminta kepada
anggauta2 soepaja ikoet mendjaga
maksoed

Dje-

| keamanan dan ketenteraman
de| ngan memperhatikan oendang2 ne

|

geri
Inja.
'" Man
ini
soesah dida-|

“demikian,

tidak

didalam

ah

langkah

-

dan

lakoe-

VOLKSRAAD

MEMPERINGATI

2125 PAHOEN,
:
"Perda
to ka
Kan
Berhoeboeng dengan pendirian
'volksraad

25

tahoen,

jaitoe

pada

tanggal 16 December 1916 sampai
1941,

| kepada

maka Nirom

telah

minta

t. H. H, Kan, anggauta
sntoek bitjara goena
'Toean Tag Na

ihkan, bahwa Seei pendirian

nggal 16 Decemri

pengawal2

Bond

terseboet

Ka

dan

ia

pertjaja bahwa pendjagaan
itee
akan diatoer demikian,
sehingga

pegawai jang bersangkoetan tidak
lebih

dari jang pa.

b

|

bebas.

seINNERIJ DI DJAWA TE.
NGAH.

Doeloe telah dioemoemkan beri
atkan oleh Landraad maka
| masing terdakwa dj izinkan poe-f ta tentang maksoed mendirikan se
lang karena tidak terang berdosa,
peocah fijnspinrerij (paberik memin
il benang haloes)
dj Semarang
(Br).

Ke CBZ

kemaren telah dibawa

h

atas woewoengan.

Sjoekoer sadja -keada'annja
dak mengoeatirkan. (Br).
MAKLOEMAT
TAMAN
DJAKARTA.

ti-

.

SISWA

edvergadering Taman Siswa
g Djakarta hari Senen 15
'41 di gedosng

Taman

kan:

IL.

Sedapat

moengkin

berdirinja

Taman Siswa Djakarta

dalam tem

poh jang genting ini dipertahankan.

UI.

Pergoeroean Taman Siswa

:

moelai tanggal 2 Januari '42 dipin|
dah dengan atoeran sebagaj Tg
wah:
a.
Moerid moerid
T. Ana k
|
dan
T.Moeda. jang ma
sih tinggal dipindah ke Taman
Siswa Pisangan
baroe Zuid

Dari sedikit-sedikit

dan

dengan

lambat laoen beberapa orang Belanda jang sering bergaoel dengan
Bangsa kita, moelai terboeka matanja bahwa kaoem nasionalis Indonesia

sebenarnja

,djahat”,
pergaoelan

tjoema
orang

tidak

begitoe

Perhoeboengan
jang

pada

atau

nasional
dalam
ngan,
Malahan

saran

Sekarang

ini

Berhoeboeng dengan

boeat

Sitsen, Kepala Afdeeling Nijverheid

Jdari Departement van Economischc
| Zaken telah ditoendjoek sebagai wa
kil Pemerintah oentoek aandecl Ne
geri: dalam kedoea maskapai itoe,

Kkdosa spinnerij itoe oleh Peme
rintah telah diberi kelonggaran da
lam hal, antara lainnja tidak oesah membajar bea masoek
oentoek mesin dan bahan

njas
"lama

tetapi kelonggaran
berlakoe

selama

barang
bahan-

ini paling

doea tahoen.

toean

Soekardjo

lagi karena

Velksraad

akan

toeroet

mendjer-

nihkan oedara politiek dan orangorang

jang

doeloe

djengkel

hat sikap t. Soekardjo
bisa ketawa lagi,
Sengadja

kita

meli-

kemoedian

toelis

artikel

ini

boeat memperlihatkan bahwa soea

ra2

soerat

oesaha
jang

kabar

beberapa

berichtiar

Belanda
orang

dan

Belanda

setjara individueel

boeat mendekati bangsa Indonesia
boekan sia-sia sama sekali,
Apa jang politiek poelpehan dan
ratoesan

tahoen

tidak

bisa

woe

soenggoeh

merasa sjoekoer bahwa beberapa
sahabat
Belanda
tadi
toeroet
menghargai tjita-tjita dan sema-

di akan menjiram beberapa anggapan baroe jang sekarang sedang
moelai atau akan toemboeh,

berlakoe

meskipoen

djoedjoer,

begitoe

kita

ngat jang

membakar dada

tiap

Indonesia,

poetra

tetapi

tiap-

seseorang,
tetapi dalam
soeratsoerat kabar
Belanda
poen
roe
pa - roepanja
perobahan
anggapan itoe soedah moelai terlihat
antaranja sk. Nieuws van den Dag

dan Bataviaasch
“ moeat

seboeah toelisan

.soeara-soeara
“nesia

Nieuwsblad

dengan

me-

tentang

pergerakkan

Indo-

diboeboehi pemanda-

ngan atau kesimpoelan jang koerang lebih menggambarkan
kepentingannja boeat bekerdja bersama-sama - dengan
pergerakkan
Indonesia.
Begitoe djoega soerat kabar In-

.

rapat

djoedkan, sekarang karena perang
tiba-tiba boleh
djadi bisa moelai
toemboeh. Barangkali soedah hoekoem alam bahwa segala apa jang
moelia haroes ditjapai dengan darah dan air mata. Darah jang sekarang soedah mengalir
di Malaya
dan
entah
-berapa
lagi
djoega di Indonesia sini, tertjampoer dengan air mata dari
iboe
isteri atau anak sangat boleh dja-

Boekanssadja dalam pergaoelan

itoe toean:

apakah

rapat politiek
dan lain-lain pekerdjaan - organisasi jang sedikit
massaal toch soedah tidak moengkin lagi, Paling sedikit kembalinja t. Soekardjo Wirjopranoto ke

hadap pergerakan nasional Indonesia memang
benarlah pepatah
jang
mengadjarkan:
,,Tidak di

perasaan koeatir,atau poetoes asa

Koedoes.

oesaha
peperamengemoekakan

perti biasa. Apa

mengetahoei

sa Belanda, akan sering beroesaha
disampingmoe”, Kita sendiri memangnja tidak pernah mempoenjai

.

sikap Soekardjo dan Parindra me.
mangnja boeat sekarang ini lebih
baik kalau Soekardjo Wirjoprano
to kembali sadja ke Volksraad se-

dan mengenal pergerakan Indonesia dalam oemoemnja.
Dan ter-

selama

di

me-

jang memper-

jang doeloe tidak segan membela

moelanja

tjinta karena tidak dikenal”.
Waktoe kita keloear dari tahanan polisi dan interneeringskamp
baroe-baroe ini beberapa sahabat
sahabat
Belanda jang
bertjitatjita dan berazas ,,/Nederland Ra'ja” berkata:
,Djangan koeatir,
dalam oesaha
'dan perdjocangan
oentoek rakjatmoe, kamoe
tidak :
berdiri sendiri, Djoega kita, bang-

Soerabaja

Wirjopranoto jang soedah sementara waktoe meninggalkan sidang
Volksraad tidak baik kembali sadja lagi seperti biasa,
Bagi kita-

bersifat
perkenalan seseitoe kemoedian memboeka

boecat

di

hoofdartikel

lihatkan kerelaan dan kesoekaannja boeat menarik pergerakkan

dan tjoema diantara
Belanda jang sedar,

dan seboeah grofspinnerij (benang

di

Vliegveldlaan.
34, 71 dan 73 jang
letaknja ditempat jang soedah di
toendjoek
oentoek
dikosongkan.
berhoeboeng dengan bahaja oedara

ngat ketjil
orang-orang

Courant

moeat

se-

kasar)

dapat dikabarkan bahwa
negeri
akan mengambil aandeel dalam ke
doea peroesihan
itse, besarnja
f 1.500.000.— koeat Spinnerij di Se

SEORANG KOELI JANG APES.

Siswa Vliegveldlaan 3, memoetoes

KONGRES TERTOETORP

t kongresnja di Madioen
“| gal 27 — 29 December

dalam

saksi mamsing2 dide

Tawa

hat dan lebih djoedjoer terhadap
pergerakan Indonesia.
Benar baroe dalam lingkoengan jang sa-

“kesempatan

dikoe'f
Permintaan O.m: terseboetmasi
ng |

ecember

“ana

perampokan

Pidil, Main dan Moeha

Beberapa

|

Tn

pengangkoet

makanan

jang seorang koeli jang apes, Koeli ini
djam | karena koerang
hati2nja sedang|
siang. mengerdjakan seboeah roemah di. marang dan f 400.000.—
Ysfabrieklaan telah terdjatoh dari . | jang di Koedoes.

Ii

an
Krabat

alat

disediakan

-itoe,

sekali

moelai dari

' 2.52 siang sampai djam

dan

kalau

MENTENG |

ngar keterangannja.
Terdakwa dimintakan

moesoeh. Tetapi pada
1 10.53 dikoenjikan ,,all clear”
m jang kedoea ialah ketika

"| airapportkan

djoega

mad Napis masing2 moengkir lakoe | |akan bekerdja
| toet.
kan kedjahatan itoe,

dan .| kepoenjaan
Is

1931

gai om. Toean R. Soekarna mende
ngar 4 orang terdakwa jang berna

M enado.
Lahat
mengalami luchtalarm
jang kedoea kali.
Jang pertama
kali pada djam 10.10 pagi berhoe
'boeng dengan kelihatannja pesaterbang

koep melepaskan lelahnja. Hal ini
Hata ditjapai, kalau diadakan veld
| bed dengan kelamboe oentoek seba
| hagian dari mereka jang tak perloe
jada dipost (tempat ia djaga) dan

anggauta

Di

wat

Juni

haroes diatoer,
soepaja
itoe dalam 24 djam tjoe-

Mr. Haak bg. Voorzitter dan seba

berhenti.

3

15

2
2

O

boelan Augustus dibawah pimpinan

- dak dikenal dari mana, nampak di
djam

jang

— Directeur Djoestisi
mengharap
'djoega, soepaja hal jini diperhatikan oleh madjikan2 jang boekan

. (duchtalarm). Boenji si
engar 8.25-ketika bebera
cah pasawat terbang jang ti

| oedara.
Pada

tanggal

Pemeriksaan

Jami peran kalinja tanda bahaja
dar

pada

| PERAMPOKAN
DI
POELO.

Tarakan.

: 'Aneta mengabarkan, bahwa Tara
can (FE
160) hari “Selasa menga

r
ab

dewan

College van Gedelegeerden mengadakan rapatnja jang pertama sedjak dibentoeknja badan itoe.'

mandant,

Di

mendjadi

lebih

jang

anggapan

timboel

tetapi
moedah moedahan
sadja
perobahan
anggapan
terseboet
achirnja
“akan meloeas keseloeata, soepaja pekerdjaan pegawai
.roeh
masjarakat
Belanda seperti
oedah mendjalankan kewa .
minjak jang diteteskan
dimoeka
jang akan mendja
air,
bannja oentoek men

pada pengatoeran

djoemlah anggautanja 61 orang.
Pada tanggal 24 April 1929 dioemoemkan dalam hoekoem adanja ,,Inlandsche Meerderheid”, se-

rucETAaLARM,

Pee

itoe

jang men

ALAU penglihatan kita tidak
beberapa gokeliroce dalam
moelai
bangsa Belahda
longan

Dalam soerat edaran terseboet di

tata negara
(Wet op de staatsinrichting
van Ned.-Indis)
dan
pada
tanggal 16 Mei 1927 ialah
rapat jang pertama, setelah volks
raad

masing2

nkan pekerdjaan itoe ialah pe
sendiri,

dangnja jang pertama. Dan pada
tanggal 23 Juni 1925 dioemoem- |

kan Hoekoem

peroesahaannja

jagaan itoe teroetama diada-

derland ke H:
Pada tanggal 17 Mei 1921 maka

volksraad

terhadap pendjaga bahaja
diadakan oleh beberapa
n dan kantor2
oentoek

Pa

baroe Meet

Tanah
pentingan.

|hatian
2

P

atas

Belanda dan Mena"
Indonesia.

men

sana

joe
2

PAG. 1,

Aa An BA AAN ANA dam

aemersbond

PERTAMA

Karena darah dan air mata jang
soedah dan jang akan masih mengalir itoe tjinta bangsa Belanda
| terhadap

rakjat

dan

negeri

ini

akan
mendjadi lebih
mendalam
dan lebif moelia, Tanah air kedoea jang doeloe tjoema sembojan

kosong,
jang

sekarang mendjadi

sangat

hai

njata,

Kita boekan optimist jang moe-

dah kegirangan atau jang mengharapkan

biasa,

sesoeatoe

jang

loear

tetapi baik ditjatat bahwa

sekarang memangnja sedang ada
oesaha boeat mendekati pergerakkan Indonesia. Moedah-moedahan
oesaha
itoe tidak mati ditengah
djalan.

u

£

Ta
&

Productie kain : di |
nesia naik ea
Selamanja

aa

6 boelan pertama productienja nat
568 millioen meter.

no. 59, Meester Cornelis atau
Oude Tamarindelaan 180 Ta
nah Abang menoeroet pilihan

Bila orang
perhatikan angka2
M. Hari menoelis:
perbandingan procentage dari pem
PERANG BIKIN
NAIK KERAS
bikinannja semoea matjam kain tePRODUCTIE DALAM
ba
Moerid moerid
'T. Dewa
noen, orang dapatkan kenjata'an,
NEGERI.
:
sa dan
T.Goeroe
In
bahwa djoemlah procentage
saProductie
kain
tenoen
di
Indone
drya
jang tinggal dipindaty.
roeng
jang
merosot
terses.
Semen
sia
ternjata
soedah
naik
dengan
Ve
ke Taman rn
gan ba-|
tara djoemlah pembikinan bontge
sangat keras dalam waktoe paling
roe Zuidmom:
Ir 2 ses
weven stoffen ternjata teroes ber
'belakang ini.
Bila pada 6 boelan
lis.
tambah djadi lebih besar.
'pertama dari tahoen 1939 djoemTe.
Moerid en
To D ema |lah productie masih ada sedjoem- '
Kenaikan productie kain tenoen
selamanja
6 boelan pertama dari
asa
Raya
diliboerkan
lah 28,6 millioen meter, selamanja
ini tahoen telah lontjat sangat ke
boeat waktoe jang tidak di- 6 boelan pertama dari tahoen 41
ras, jaitoe pada
achirnja tahoen
tentoekan. Mereka diberi pe
djoemlah productienja soedah naik
1940 djoemlah
productie tjoema
kerdjaan diroemah oentoek ber 'mendjadi 56,8 millioen meter, dja.
ada kira kira 42 millioen meter sa
siap akan oedjian masing2 di
di dalam tempo 2 tahoen sadja pro
dja, tetapi
sesoedahnja 6 bo
kemoedian.
:
ductienja soedah
mendjadi doea
lantas lontjat naik mendjadi 56,8
kali
lipat
banjaknja.
d.
Anak anak jang dipindah itse
millioen meter, djadi oendjoekkan
Djoemlah
'peroesahaan
tenoen
—
kalau sekolahnja haroes naik
kenaikan dengan 14.8 millicen me
ternjata
tjoema
oendjoekkan
kena
kereta api, maka separoeh da
ter dalam tempo 6 boelan sadja.
ikan
dengan
7
boeah
sadja,
djadi
ri ongkos vrij biljetnja ditang
jang boleh dibi
kenaikan
Ini
naiknja itoe productie jang sangat
goeng oleh pergoeroean.
lang loear biasa tentoe sadja dise
keras teroetama disebabkan lanta
| e.
Moerid moerid T.D.R, jang dili
babkan lantaran ada peperangan.
ran itoe peroesahaan2 tenoen jang
boerkan itoe tidak aisenoki
'soedah ada telah besarkan djoem
Tentang djoemlahnja peroesaha
bajaran sekolah.
lah productie.
an tenoen di negeri ini bisa diberi
Berhoeboeng dengan poetoesan2
seperti berikoet:
kan keterangan
Bisa ditoetoerkan djoega, Baioka
DjaSiswa
deTaman
jaitoe
n
ketjil,
itoe pimpina
Peroesahaan
'djoemlah alat tenoen jang djalan
sangat| “dengan mesin bertambah dengan
lebih"sedikit dari
karta mengharap dengan
ngan productie
dari pada
50:000 meter per setengah tahoen
bantocan sepenoehnja
1.773 atau 26,14, sedang djoemlah
oen- alat tenoen
moerid
wakil
ternjata ada berdjoemlah 117 dan
jang djalan tangan
orang toea dan
berdirinja
3.090.000 meter
productienja ada
selamanja itoe doea tahoen telah
toek mempertahankan
per 6 boelan. Djoemlahnja ini per
dengan
6.798
atau
pergoeroean kita. Sebeloem tg. 25 bertambah
jang ikoet
besahaan ketjil ternjata ada 43,8
11,94.
December 1941 anak
djoemlahnja antero
natahoe
procent dari
an
diberik
pindah haroes
Lebih djaoeh bisa dioendjoekhaan
peroesa
tenoen.
Tamanin
pemimp
boelan
6
sedari
kepada
bahwa
kan djoega,
manja
Peroesahaan dengan
productie
Tanah pertama dari tahoen 1939 djoem
dan
Siswa Mr Cornelis
me
250.000
sampai
50.000
antara
stofcannja.
lah productie ,,bontgeweven
Abang menoeroet keperlo
ada 44
ternjata
boelan
6
per
ter
1941
kenaikan
er
Desemb
oendjoekkan
18
telah
'fen”
Moelai tanggal
boeah dan djoemlah productie se
meter atau
moerid Taman Siswa Kemajoran di dengan 14.3 millioen
a itoe 6 boelan ada 5.244.000
“Jamanj
sa|
productie
1942
160,716 'djoemlah
beri liboer. Tanggal 2 Januari
meter.
kenaioendjoekkan
baroe.
ternjata
roeng
masoek lagi ditempat jang
dengan productie
Peroesahaan
Ikan paling sedikit kalau direken
— Djakarta, 16 December 1941.
250.000 me
sampai
125.000
antara
oentjoema
jaitoe
Ketoea Oemoem Taman - procentagenja,
70
ada
ternjata
boelan
ter per 6
djoek kenaikan 3,4 millisen meter
Siswa Djakarta.
boeah dan productienja selamanja

orang toea (wali) masing2.

. 5, Mangoensarkero, atau 26,496.

itoe 6 boelan

ada

8.752.000

me-

ter,

Peroesahaan
dengan
productie
250.000 sampai
1 millioen meter
per 6 boelan ternjata ada 12 boe
ah dan productienja ada 10.823.000

meter,
Peroesahaan

ngan

besar,

productie

oen meter

jaitoe

de-

lebih dari 1 milli-

per 6 boelangtermjata

ada 12 boeah dan selamanja
itoe
6 boelan
djoemlah
productienja
ada 28.780.000 meter.
jadi di Indonesia sekarang ini
a 267 peroesahaan
tenoen dengan
productie
“sama
sekali
56.689.000 meter selamanja itoe 6

bs.

boelan

pertama

Dari itoe

dari

angka

tahoen

angka

1941.

perban

dingan orang dapatkan kenjataan,
bahwa djoemlah productie kain te
noen Aga asa ada dilever
oleh
12 bocah” peroesahaan tenoen besar dengan

masing

masing

mem-

poenjai kekoeatan productie
dari
lebih dari 1 millioen meter.
Dengan begitoe orang dapatkan kenjataan bahwa
ini mena
tenoen besar ada pegang ro
dalam oeroesan lever. bara
boeat keperlocan da d
geri.

STADSGEMEENTE BE
Barang siapa
jang
Betawi, dan, sebagai '

AV
ting

bilisatie, tidak mempoenji
djaan,

hendaklah

tor oentoek
doeng.

datang

k

Sociale Zaken dige-

Gemeente,

Koningsplein-

Zuid no. 9, Batavia-Centrum,
Pee
TENIS RAA
STADSGEMBENTE BETAWI
- PEMBERI TAHOEAN,
Aa
Burgemeester
BETAWI
memberitahoekan,

kliniek

dan

bahwa

Gemeente

LAAN

di

CANNE

s

penjakit koelit dan kotor, moel:
hari DJOEM'AT

CEMBER

tanggal

1

1941, tiap-tiap hari di

boeka dari poekoel 4 sampai poekoel 6 sore,

H

INazi masih aa
2
Krim.
“soerat-soer at kabar Tiongkok :
aeomonsakaN

»Soerat

dum Tanaka” ja! ui rentjana
| Jitik .Djepang
jang
oleh premier Ma

ngan Audrar Na
nga

Ka

|
p

Rangoon,17

Aset

1 OWLOON

,memorandum Tanaka”

| katakan

itoe.

dalam

Apa

jang

tepat

-rentjana

ngan

ne ben besar. jang paling
salah menjatakan djoega rasa
5 "moetakatnja kepada. Roeslan, Ti-

dan

menderita

tjotjok

benar

alami

sekarang

ini,

Bagaimana tjara Naga Hitam —

kong),

atau Mitsuru Toyama memainkan

Iadjelis

Rakjat Indonesia

| Gapi baroe-baroe ini, jang
era . kan bahwa rakjat disini
och

1
| kita

koempoelan

pendjelasan

membantoe
Pemerintah
dengansoenggoeh-soenggoeh,

.Imaka lekin" njata lagi betapa ke-

D-er prasuja hati |

engan

melawan

nama

mikados

pertama,

Dje-

| doenia,

perkoempoelan

dasar

satoe, barisan

jang

berdiri

Tiongkok

P

wa

(Reu

x ng

Djepang

di Mokansan,

'ksi belakang.

jaitoe

. Naga Hitam tidak hanja beker- | aa pegoenoengan sebelah barat da
dja mendalam
— memegang rol, ja Hanchow,
di Djepang sendiri, poen hendak
Minggoe jang laloe terdjadi pe
djoega ia bekerdja
keloear, ja'ni |- erangan sebelah -barat daja Han
meloeaskan pekerdjaannja di loe- 'chow.
ar negeri dengan maksoed hendak
menjiapkan djalan: aa

n | Djepang

|

Salah
tam

langkah

'Minggoe

itoe,

satoe langkah

perangan

Naga

Hi-' | Dalam

keloear negeri, ja'ni ,,hendak

menarik
Hindoestan”.
Ada secrang pelarian .
litik dari Hin5
E namanja. Seti-

berlelah

pajah

Ep dan

| Hitam namanja. Kepala perkoem-

e,

poelan

itoe

seorang jang ta'

Inah nampakkan

per-

diri, ta' pernah

di Sjindjoekoe”.

mentjari

Inilah

restoran

jang mengandoeng riwajat
Entah bagaimana, sesoedah

sim.

moea

nama

orang

Djepang

Mitsuru

tahoe

Toyama

ar

aka

Kapata

' | Naga Hitam itoe. Akan tetapi dja-

rang
sekali jang tahoe roman
moekahja dan gerak-geriknja. Pe

Hindoestan.

karang.
djaan

Kalau

Bose

di

se-

ini diserahi peker-

menanam

benih

Kolonne

jang ke 5 di Hindoestan. Di Dje.
pang Bose bekerdja giat mendiri| merintahan Djepang boleh dikatakan beberapa perkoempoelan anti| kan digenggam ditangannja. Baik|
baik menteri

di AAU

erdana
noeroet

menteri,

maoepoen

djika tidak me-

kehendak -

Mm,

Naga

nistjaja binasa. Karena itoe,
njaklah di Djepang pemboenoshan
| ahli-ahli poelitik atau pembesargepembesar serdadoe jang..

lap,

tidak ketahoean siapa jang

| memboenoeh

atau

siapa

jang pe-

gang rol atas pemboenoehan itoe.

ocehan gelap,
ada
“| Djika
'biasanja jang persalahkan orang
(Korea), Inilah jang biadjadikan pemikoel kesala-

— Pada tahoen 1916 Naga Hitam

mengeloearkan boekoe ketjil mealan dan lang| -noen Ijoekkan
| kah Djepang” jang haroes dilakoe-

Na:

ena: tahoen Memo BA Ng

akan, bahwa

ini sama

erarti penjingkiran

waktoe peperangan
mengerdjakan

moeanja
goe,

pema-

maka oleh ka

| Inggeris. Tentoe sadja dengan bia
ja dan sokongan dari Naga Hitam
itoe,

Demikianlah

tjara “Ditpang hen

“ dak menerkam Asia. Menilik soea

ra dari

Hindoestan

baroe-baroe

ini, teranglah soedah bahwa bang
'sa Hindoe, sebagai kita dan Tiong
| kok, makin- sedar, makin insjaf
akan

bahaja

Djepang,

lang-

Tiga

Kulangsu

ditangkapi

dasar permendjadi
kah jang
boeatan - Djepang, meskipoen ditoetoep dengan soetera haloes sehelai, tidak bisa” menarik
riboe
hati kita, bahkan sebaliknja, menjebabkan kita bangsa Asia berdengan bangsa Erosama-sama
sendjata oentoek
gkat
pah mengan
Djerentjana
menghantjoerkan
ee
itoe,

&

besar f 13. 700-—. Perkara ini se
karang soedah diberitahoekan ke
pada polisi, akan tetapi jang meng

gelapkannja beloem tertangkap ma

- sih melarikan diri.
Penggelapan ini baroe dikeranoa
hari Selasa sore waktoe kasir ter
itoe tidak .menjetorkan
seboet
f 13.700,— pada
.oecang sebesar
bank jang diperintahkan kepada
nja.

oleh lintah2 darat.

cember

mengatakan,

bahwa

bataa

| terseboet telah menggelapdjoe Tnge nan kontan se

" koma? “pk

DIMINTA.

' Sedjak hari Sabtoe pagi jl. bebe |

Jaga orang mdlitair dan VONRIN, M

wat kita

pang.

Pada

moesoeh.

26 PESAWAT

DJEPANG

ten

marine

17 Dec.

ter P.V.C.

(Paarden

Commissie)

telah

meminta koeda2.

(voorzit

|

DIBI-

di-afkeur

masih

diberikan

peng-

gantian. '

Kabar Tontonan
ALHAMBRA — SAWAH BESAR
»Boedjoekan Iblis”
»Kartinah”

,Gadis Lepra”

GUEEN

PANTJORAN

»Thaming of the West” dan
“The Man with Nine Lives'”

kembali

Kepang,

soedah

dikabar-

Menoeroet

Manila,
bahwa

pada

tanggal

16 Dec.

selam

USA

serangan

jang berhatsil.

diada-

ini mengenai pendoedoek jang sedang memainkan
lampoenja dan

MENJE
:

roepanja

sebagai

tanda.

Kemoedian: oleh seorang militair
telah dilepaskan
tembakan, itoe
'haroes dianggap sebagai peringatan
bagi
beberapa
pendoedoek
jang beloem
mengetahoei benar,

menerangkan,

ah kapal

alarm

tahoeinja
satoe
pesawat
jang
tidak kenal kebangsaannja.
Satoe
satoenja jang
dapat dipastikan,
adalah bahwa pesawat itoe boekan
dari angkatan Hindia Belanda.
Waktoe
ada alarm dibeberapa
tempat terdengar
soeara tembakan, karena orang
melihat sinar
nja
lampoe batterij,
Dalam hal

17 Dec .(Reuter):
Hart

Aid.

kan atas perintah dari commando
“oedara, berhoeboeng dengan di ke-

DJEPANG.

2 boe

melakoekan2

apa jang mereka
kalau ada alarm.

mesti

berboeat

AE AURA EN
AAA AA MEA
BIJ DE
FISTEN
HULP-TELEGRA
VROUWELIJKE
KONINKLIJKE MARINE.

AA

Het Departement der Marine-roept vr ouwelijke hulpkrachten

(bij

:

voorkeur ongehuwd) op voor de binnenkort te Batavia en Soerabaja
te openen opleiding tot hulp-telegrafiste bij de Koninklijke Marine.
25 jaar.
Leeftijdsgrenzen : 18 ——

Vereischte

of

schoolopleiding: Mulo

gelijkwaardig

verder gaande opleiding strekt tot aanbeveling.
onderwerpen aan
Gegadigden
moeten
zicht

keuring door een vrouwelijke arts.
Duur der opleiding
: “ongeveer
inbegrepen ).
Bezoldiging:

gedurende

de

6 maanden

opleiding

OA

$

een lichamelijke

(militaire vorming

f 70.—

per

ma

plus

regionalen toeslag (te Batavia 10X, te Soerabaja 514)
| benevens duurte-bijslag (op beide plaatsen 104) en.te Soerabaja
Na Po
der opleiding
bovendien nog 10”, Oedjoengtoelage.
wordt de bezoldiging verhoogd tot f 100.— 's maands Se
-met evenbedoelde toelagen).
De hulp- telegrafisten moeten na betindiging der opleiding nog
doordienen, zij kunnen alsdan ook op andere
minstens 6€n-jaar
plaatsen dan Batavia en Soerabaja — dus ook in de buitengewesten
—- werkzaam worden gesteld.
Tijdens

de

diensturen is het dragen

van uniformkleeding, welke

gratis wordt verstrekt, verplicht.
Sollicitaties sehrifelijk Coneereselkor
hiertonder genoemde

a.

te Batavia:

b.

functionarissen

'het Hoofd

der Marine, dan wel:

GLODOK

tidak

jang kedoea kalinja.
Dalam tempo pendek semoea lampoe dalam

(Reuter):

SELAM U.S.A.
RANG.

Admiraal

dengan

Koeda2 jang dimintanja dihargai
antara f 55.— dan f 75.— dan djoe
ga kepada orang2 jang koedanja

moesceh.

itoe seboecah pesa

Sebagaimana

dalam

Vorderings

dimoelai

DISEKITAR

2 KAPAL

dipoelau

ma dan luitenant Ruckert

dilaoetan

kan,
pada Djoem'at malam j.l.
di Bandoeng
ada tanda alarm,

KITAR DJEPANG.

di

bawah pimpinan veearts P.C.M. Yp

ter-

TANDA ALARM DAN
TEMBAKAN.,

NASAKAN.

Londen,

pertama kalinja soe

atoe post depan

lapangan?

tersangkoet dalam pepera

balas tamparan2

24 djam jang terachir 2-boeah poe
lau dari kepoelauan Hawaii dibom
bardeer oleh kapal2 perang Dje-

CINEMA ORION
—
»Lucky Partners”

Giok Koer Pa ea

'indoengi penarikan
tara besar,

DETAN

SERANGAN2 KAPAL2 PERANG
DJEPANG.
Wash ington, 17 Dec. (Reu
terj
5
Soeatoe makloemat marine jang
dikeloearkan pada tan 1ggal 16 Def

djoega

Dari operasi2

DARI TOKIO DIBERITAKAN:
SEORANG DJOEROE
BITJARA
MARINE
DALAM
MENGADASAN PEMBITJARAAN DENGAN
— C.NLA. memberitakan, bahwa am
SK.
,NICHI
NICHI”,
MENEbassadeur Inggeris, Sir Archibald
RANGKAN,- BAHWA
BOLEH
Clarkkerr, kemarin
mengadakan
DJADI 20 BOEAH KAPAL
SEpembitjaraan jang lama dengan mi
LAM
U.S.A.
MENGINTAI2
DI
LA
nister oeroesan loear negeri, Guo
tidak

pelaboe

Duinkerken dan

| roemah .dapat. dipadamkan,
Di. Groote Postweg
terdengar
tembakan,
Dalam satoe
.soeara
toko
telah didobrak,
Pintoe sesoedahnja lampoe-lampoenja
dikalan oedara di: Vigan, jang didoe
petjah.
Djoega
lampoe
doeki-oleh serdadoe2 Djepang, di tembak
jang
masih menjala
dibeberapa
serang.
perceel
telah
ditembak
petjah
djoega,
:
20 KAPAL SELAM U.S.A. DISE-

pem

Dalam pemeriksaaan oentoek se
THALIA — MANGGA
BESAR
mentara dapatlah ditetapkan bah
' Flash
Gordon
Conguers the
peroesahan
T Il wa ia mendjalankan
Mieverse”,
dan sangat moengkin bah PR. PARK
—
PRINSENLAAN
es Jet

wa ia ternak

aksi itoe ba

T

pembitjaraan

laoet

-Pesawat2

lainnja menjerang

Ostende,

Brest, dan

TIONGKOK — INGSERIS.
Chungking, 17 Dec. (Reuter):
$

Tai Chi.
Pangkal
seboetkan.

harat

Kwartier besar militair mewar.akan, bahwa 26 boeah pesawat
Djepang dibinasakan, tatkala pang

dari

oleh

dan
de-

Mani la, 17 Dec. (Reuter):

besar2 Djepang jang mendoedoeki.

Bose. |
Naka

djaman

berita

malam

bang di bagian Perantjis jang" di
doedoeki.
Banjak
periogk2
api
disebar

:

Foochow kepada CNA,
dengan ke
kerasan Dewan Gemeente Kulangsu diboebarkan.
Pendoedoek USA
dan Inggeris

Bose d'djadikan alat oleh Naga
Hitam oentoek memantjing bangsa

soeatoe

han2

akoekzn operasi2nja melawan moe
soeh.
Poelau2 Wake dan Midway mem

Shaoshing.

ter):
Menoeroet

dikabarkan dalam soerat kabar,
moera mengambil menantoe Bose,
“akan tetapi koeasa dan pengaroeh. 'boieh dikatakan Gengan lekas ia
| nja lebih besar dari djenderal jang | mendjadi 'kaja raja.

“| paling tinggi, bahkan lebih
| djoega dari koeasa Mikado,

pe

DEWAN GEMEENTE KULANGSU
DIBOEBARKAN.
Chungking, 17 Dee, (Reu-

1 nafkah, karena hidoepnja telah dipikoel oleh Naga Hitam itoe.
beloem diserang soedah mengerti
Dian kita pergi ke Tokyo, berf| djoega. $
tania:
,,Roemah
makan
mana
5
'Djepang ada perkoempoelan
jang mendjoeal nasi kare jang pa| gelap, perkoempoelan rahasia jang- ling €nak?”. Tentoe segera akan
| sangat besar pengaroehnja, Naga
mendapat djawaban: ,,Nakamoera

ini:

terdjadi

bomber

agan di Pacifik. Tengah kapal2 pe
rang moesoeh melakoekan bombar
lement, armada Amerika teroes me

Mokhansan.

Sepandjang

Djerman.
disebelah
djoega
dibombardeer,

membe

moendoer

Dec.:

ngan terang, dan mereka pergi de
ngan meninggalkan kebakaran2 be
sar.
Bremendan
kota2 lainnja di

isan2 besar
pesawat2 ikoet ber
ziat kearah Mojaisk, mentjoba me

Johnson

pada
itoe pihak Tiongkok
| djoega mengadakan serangan? disetempat2, jaitoe di Io Che King,
terhitoeng djoega sektor2
Ning

rLAy aa
dan Teknjakan
gadis Djepang. IBose tidak

oesah

jang laloe
disekeliling

Dalam

jang dikeloearkan pada tang
17

geris
dengan hebatnja.
Kota
bengkel2 pelaboedhan nampak

bah

Djerman

(Reuter):
penerba-

pangkalan marine Wilhelmshaven
diserang oleh pesawat2 bomber Ing

sikan
perlawanan jang keras dan
lalam
daerah
disebelah
barat
Iari Istra mereka membalas.
me
1jerang,
Fihak
Nazi melakoekan

“Telegram kepada C.N. A.: menje
boet, bahwa pasoekan Tiongkok di
Chekiang-Timoer mengepoeng ben

dibela-

ngan
gal

kapal

TEROES,

Londen,
17 Dec,
Makloemat ministerie

pasoe-

memberitakan,

serdadoe 2

oleh seboeah
tenggelam

RAF MENJERANG

DISEBELAH BARAT DARI
— ISTRA.
Moskou, 17 Dec. (Reuter):

dike-

Dec,
17 ,
king

Bung

oleh

DITENG-

Opisil diwartakan: Kruiser
ke,,Dunedin” disamoedera Atlan

tik ditorpedo
selam U, dan

Daja2 oepaja Djerman oentoek
membalas menjerang
dalam
sektor itoe, gagal.

mendapat kema-

poeng.

tjil

dilepaskan

moesoeh

»DUNEDIN”

GELAMKAN,
Londen, 17 Dec, (Reuter):

ken2 Roesia jang bergerak madjoe
dalam sektor Livino — Efremov
(disebelah timoer dari Orel).

C.N.A.

Djepang

15 Dec.

tangan

»Pravda”

Benteng

ke-

tanggal

dari

djoean.

| bangsaan dan sebagainja. Meskipoen bermatjam-matjam perkoem

ga-Hitamlah
kangnja.

pada

pasoekan2

keterangan

KRUISER

Moskou,
17 Dec. (Reuter):
»Tass” mengabarkan:
110 tempat jang terpadat
pendoedoeknja,

17 Dec. (Reu-

tempat

menoeroet

pihak

perkcempoe-

poelan itoe nampaknja
terpisahpisah, akan tetapi semoeanja Na-

edah | pak njata bahwa semoeanja telah
: meroepakan barisan

jang

jang

lan pemoeda, perkoempoelan bekas
militer, perkoempcelan kebatinan

ni, telah nam-

“

seperti: Perkongayana

lan Djimmoe
- pang

jaitoe

. Serdadoe2 Djerman masih sela
loe bersarang didjazirah Krim,

TEMPAT LEPAS DARI
TANGAN NAZI.

1

Djepang diperkoeat sekali. Djoega
terdjadi peperangan dekat Canton

rolnja? Didirikannja beberapa per
. keloearnja

110

C.N.A, mengoemoemkan, bahwa
pasoekan2
Tiongkok
menjerang
hebat di Tam Shui (30 km sebelah
timoer djalan kereta api ke Hong

jang

disepandjang djalan kereta api.

jas, Alek

pukov) dan Schchekino (disebelah
selatan dari Tula).
Pada tanggal 16 Dec. 7 bocah pe
sawat Djerman dibinasakan.

ter):

de-

djoeg:

sin( disebelah barat daja

kekalahan hebat.

Shui.
Chungking,

Naga |

kedjadian-kedjadian

kita

Djepang membajar harga

Serangan Tiongkok di Tam

di- |

didjalan. Hitam mi betoel-betoel
| kan oleh pemerintah Djepang aengan

lah poesat jang padat pendoedoek
nja, terhitoeng

itoe sebe-

narnja ta' lain ,,rentjana boeatan
Hitam”

(Reu-

laloe djitoe sehingga barisan Dje
pang

djang front jang lebar. Diantara
Leningrad
dan
fihak
Moskou
per
Sovjet berhasil mengadakan
besar
hoeboengan, ialah sebagian

hebatnja mela-

wan moesoeh.
Mereka teroes ber
kelahi dan mendoedoeki sedjoem-

Tembakan2 meriam Inggeris ter

sendiri tidak m

| mengakoeinja. Ini ada benarnja
djoega.
Sebab, jang dikatakan

tengah ma-

beberapa sektor diba

berkelahi dengan

Ta

naka” itoe, Tanaka dan Pemeri

Sovjet

Dalam

Londen,
17 Dec, (Reuter):
Dalam kalangan2 jang berkoea
sa diterangkan, bahwa tentara Roe
Sia teroes bergerak madjoe disepan

|rat, Kalinin dan difront disebelah
barat daja, pasoekan2 kita tengah

MAHAL.

17 Dec,

DI KRIM.

17 Dec. (Reuter):

Makloemat

lam:

ng tinggi ketika
mendoedoeki
owloon,
demikianlah keterangan

Akan adanja ,,memorandum

. Naga

TERLALOE

Chung gking,
P3:

vena me-

Dakar Na

tah Djepang

Dec. (Reuter)

SERDADOE2 DJERMAN MASIH

SOVJET TEROES
OENGGOEL.

Moskou,

Makloemat kwartier besar tenta
a Birma:
,,Pendoedoek dan benng menoeroet rentjana soedah me
ggalkan oedjoeng Victoria.

Pihak

«|

FIHAK

VICTORIA,

knanai me-

Lana

(Samboengan dari pagina 1)

memor

di

te Soerabaja:

der Ye

mondeling

afdeeling van

het Hoofd' der afdceling

het Marine-Etablissement, dan wel:
den
Luitenant
c. te Bandoeng:

Brouwer, Tjilakistraat no. 1.

bij een

der

:

ter

zee

het Departement

Personeele Z#ken bij !
der Sikat

klasse

L..

:
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LEMBARAN

HOTEL

lam dan commentaren-commen.
“taren jang tepat dan -djitoe

Batjalah

MADJALLAH MINGGOEAN OEMOEM

RECLAME I. KIRIM f 1.— boleh pilih 3 matjam barang: Gelang 9elar atau oekiran besar f 0.55.— Sedang 0.48 — Ketjil 0.40 — Tjintjin
stempel berletter atau polos 0.40 — Tjintjin bidjitimoen 0.30. 4 bidji
tjintjin kawin 0.45 — Djapitan das berlette: 0.45 — Tindik (oorknop

Hoafdred.

Oeang

Tjokroaminoto.

hanja t 0.60

AANGETEEKEND

AANGTK.

tambah

hilang

djika
bisa

hilang.

Pesanlah langsoeng kepada:

IRC

tida

TIDA

DAPAT

telamoe,

Mencaenggoe Gongan
ds Directie.

Tentoe

GANTI.

Daffodil

Cream

100

pot

DRUKWERKEN

bocsat

Aboane's

SENEN

Pe

Pemandangan

jang

mengi-

rimkan strook pada kantoor Pemandangan, saban orang
bisa dapet satoe pot Daffodil Cream boeat tjoba pake,
soepaja

bisa

menjaksikan

itoe

— .

Telf.

1810

Cream,

betoel

baik

atau

tidaknja.
Akan tetapi tidak dikira, dalam 7 hari lamanja, itoe 100
pot Cream telah diminta oleh langganan-langganan mendjadi abis, hingga sekarang tida ada restant lagi di kantoor kita, serta siapa jang kirim strook telatan, tida bisa
dapet kebagian.

ADMINISTRATIE

— BATJALAH
Sedya-lama,
SABEN

5

3

:

FS

“

'

Te

DAN TIAP-TIAP HARI SAPTOE:
WEEKBLAD
BERGAMBAR

“"

» MERAPI"

Does- dosanja di

Mr.
Bahasa
Tiap-tiap

hari

tidak

sajang membajar

ongkos telegram jang mahal

Rebo

:
Pesanlah sekarang djoega!
Harga compleet berikoet Tapal, Pilis, Param enz. boeat 40
bari f 3.50-— f 4.50 — 5.50 dan f 7.— terhitoeng ongkos, wang
lebih doeloe.

Boengkoesan dari f 0.05 boeat 1 X minoem dan f 0.09 bogat

2 Ki

“Lain-lain matjam Djamoe jang serba lengkap, terangkan ke.
perloean atau penjakitnja, f 0.90 boeat 20 X. minoem, wang

lebih doeloe.
Djadj

agent, pasti mengoentoengkan!

EKANAGARA"
Djamoe Industrie ,, SO
52—54, Telefoon 1956 WI.
Tanah Abang Heuvel
BATAVIA-CENTRUM.

-

fiim Tiongkok
moelsi

diam

jang
5

djam.7

'VEN SHU SHEN ke3
Anak2

dibawah

cemoer

17

taon

tida bolenr nonton .

RIALTO BIOSCOOP

Directie

Albhambra mempersembihkan satoe film

keloearan Indonesia jang sanget popu'air dan di. Soekai oleh segala bangsa dg. kebagoesarnja jaitoe

“#Boedjoekan
dengan

— RATNA

" Film jang tjotiok dengan
Pasti

ASMARA.

keadaan

djaman.

the

Anak anak boleh nonton.

BOELANAN

Sadja f 1,25
Sadja
o,50

,Sedya - Tama” - ,,Merapi"

f 1,50

UITGEVERS MU,

EN

Gondomanan

1

TELF.

Bounty
19 th. dan lebih

toea.

BATAVIA

Ini sore 18 Dec: '41I dan sore "berikoetnia dipertcendjoekan simboergannja New Universal poenja

Super “#eriefilm jang msha

Flash

Heibat din

Gordon Conguers

The

Orion — Oueen

No.

Pesar

604

Universe

—000 —

CINEMA

ORION Sa

"PERANG

'4i Satoe

DOENI:

KA

ANAK-ANAK
Hari

. MOESTIKA
dari

DJEMAR"
dengen
Mochtar — Dhalia
Effeadie - Kosasih

Saptoe

CALIEN

Dec.

oemoer

GOES

TO

1

TOWN

programma

,TAMING
,THE

IBOEAT

nontoa

.

THE

BILL

MAN

dengen

jang soeda

of the

dengen

Leo Garillo

17 th. tida boleh

EXTRA Matinee: Hari saptoe 26 Dec. djam 130
Siang dan Minggoe 21 Dec. '41 djam lc pagi
dan 13! Sisng.

BABA

Ka.
K2.

FE"

Dengen Dulores Del Rio- Pat Obrien
dibawah

Dubb:l

boleh nonton

dan Minggoe 21-21

THEATER

PANYJORAN

BATAYIA

lai malem pengabisan.

2”

1911 djam 4 sore,

IN
Anak2

film

brikoetnja.

jang soeda dapat
succes besar di
antero tempat.

OUEEN

December

Ka 2 Djam 8:09

$

Satoefilm Melajoe
. Fuper-Productie

Moelsin hari Seuen :2

mengemwperken:

robah

Ka 1 Djam 600

Harga Tempat
biasa.
Anak2 bole nonton

jang

Bioscope

Moelai
ini
malem
menjenangken pada penonton kita
Djam pertsendjoekan:

Boeat

Bagian kadoe. Tamat
le. Voorstelling djzm 5 sore.
:e. Voorstelling djam 7 sore
Auak2 boleh nonton.

:

.

Theater — Gloria

Moelai 18 Dec. dan malem

BIOSCOOP

MANGGA BESAR

Cinema

dalem

4

THALIA

» ALI

memoeaskan!

Ka

on

Clark Gable

Boeat

pengabisan

“»KARTINAH"
dengan ASTAMAN

Iblis"

R. MOECHTAR
— DEWI RADIA.
Anak-anak boleh nonton.

Men

MATINBE:

“Tai malem

extra

ATTENTIE:

terkenal

dan

latin

lampiran

INDONESIA,

DRUKKERIJ

san

kn

brikoetnja diperteendjoeken

din

dengan

Ini malam
penghabi-

L

2 lai malem

hoeroef

Septos

LENGGANAN

Kombinasi

DJOKJAKARTA

—.

PBINS THEATER:

Hoofredasteur

»MARDI-MOELJO"

Moelai hari DJOEM AT:
Charles Laughton —

Prinsen-Park,

kromo
dan

Dagblad
,,SEDYA-TAMA"
Weekblad ,, MERAPI"

goena

memesan DJAMOE BERANAK tjap »MATAHARI-GELATIK”,

Sebab beliau soedah jakin dan merasa poeas dengan chasiatnja jang besar dari ini Djamoe bagi kesehatan isteri dan baji:
EA
nja.
tocan?
isteri
boeat
fikirkan
soedah
djoega
Apakah toean

pimpinan

SOENARJO

Djawa

HARGA

PENERBIT:
N.V. ELECTR.

toean Pelupessy

Djaoeh-djaoeh dari Dobo (Poelau Aroe),

bawah

BAHASA

PEMANDANGAN

3

BET

HARI: DAGBLAD

BATAVIA-CENTRUM.
z

TI Ur

Ia”,

Dari itoe sebab, kita perloe kabarkan pada langgananlangganan soepaja mendjadi taoe dan minta maafkan.
Boeat menjenangkan Abonne's Pemandangan, jang soe.
dah dateng soerat, tapi beloem bisa dapet itoe Daffodii
Cream kita akan minta-pada toko CHUN LIM & Co., soeka toeloeng bagi pot jang ketjil pada orang jang telah
kirim strook itoe, sebeloemnja ddo. 6 December 1941,
Djikaloeliwat dari ddo. 6 December 1941, tida berlakoe.
Harep semoea langganan-langganan PEMANDANGAN
mendjadi taoe adanja.

2

BATAVIA.C,

———&ax

,

dari

107

Ong

mandangan soedah dibagi abis.
Langganan-langganan

pangp3Aa3aRI

PEMANDANGAN

dari

Chua Lim & Co oentoek pertjobaan

F4

hormat

memoeaskan !

DITJITAK PADA:
HANDELS-DRUKKERIJ

PEMBERIAN TAHOE

Djokja.

HAM

keperloeav

pertjon-

segala model bendera, katjoe pandoe dan

Bana

0.20

Anwar

langganan

Ketjil 0.45.

0.55.— Gelang boleh ditjampoer dgn. recl. I. atau R. asal berdjoemlah
:
' 8 matjam,
BIKIN

boeat

Tae

“ RECLAME C. KRIM f 1.20 terima I stel peniti kebaja atau 3 psg.
gelang lilit haloes jang populair, besar 0.75.— Sedang 0.65 ia Ketjil
PESENAN

'sog

blad ,,Pembangoens Senen 107.
Batavia-C. Telf..No.,
1810 WL

Anting? 0.65 — Leontin berbatoe atau boenga f 0.65.— Tjintjin batoe
hoedjan mas 0.65.— Tjintjin batoe mawar 0.45— Gelang krontjong

“TRIMA

"

Menerima tetamos segala bangas dan kosianan, pedilajares
ditanggoeng menjenangkan.
reli
empat bersih rawatan meinossskan, Sediakan Gdioegs

tohan pada Adminisiratie Week-

ngan recl, IL. asal berdjoemlah 3 matjam. Toesoekkonde boenga 0.60.—
Sedang 0.55 —

ttation, pasar dan lain,

KERGAMBAR

Lekaslah minta nomor

' RECLAME R, KIRIM f 1.10 boleh pilih 3 matjam atau ditjampoer de

besar 0.65 —

rermasjhoer dikota Betawi, Letaknja dicentrum
(ditengahs),
dekat dari segala kantoor Gouvernement,
kantoor
Hsndala

Hap boelan atauf1.80 sekwartasi

melati

je) 0.60 — Mainan horloge 0.60 — Insigne Moehammadijah,
F
,
6
atau padi 4 0.40—

OEN

Benda

|

dengan

lain firma jang toean anggap paling djempol, toean akan poeas, Tja:
TE
hajanja precies mas toelen.

Telof. WI. 21085.

intiah Hotel Indonesia jang terbesar dan teraloer rapi satia

Maa

DIBANDINGKAN

tentang Agama Is-

Batavia-O.

ntr

diloear dan didalam ne

geri djoega

MAS IMITASI keloearan kami BERANI

kedja-

,SOERABAJA"

Senen 44

LAN Baba

dian?

mengetahoei

PAG. IV.

Sitara

Oentoek

PERTAMA

terpili.

WEST"
ELLIOT

WITH
BORIS

NINE

LIVES"

KARLOFF

ANAK

17 TAON

KEATAS).

Moelai 19 sampe 21 Dec. 1911.

HUNCHBACK

OF

NOTRE

basa

DAME

dengen
CHARLES
LAUGHTON

«

Dengen Eddie Cantor -- Tony Martin--Roland Ycung
Anak-anak bole nonton

(Anak

t

i

Sa

17 taon keatas)

Pan

LEMBARAN KEDOFA PAG. L

PEMANDANGAN
.keoningan » pangnine: poetin, dasi
any

cerai kilat,

5

“taKetika “@itanjakan iterangkann
| seboeah

'sekolah

el disamakan

“Har
de-

dengan

kelaliman terhadap |

gertilah kita apa sebab Boepati
Hennaja berkata:
' mSesoenggoehnja” — perboeatan

sebab'ia tidak mempoenjai school- | pendoedoek itoe mengharoekan ha
verklaring, jang memenoehi sjarat

groep “hp sedang dia saja
terlaloe ,,haloes” oentoek ditempa

kan dalam groep g. maka saja
| poetoeskanlah tidak akan menoen-

ah 8 hangatn
1

an

-akan

aknana. « tjaranja

1

Djawa

dan
Ke dala
jang. #katakan

Papan

ar

danan
Han.
NN
na
tentoe mengerti, betapa soesahnja

"memilih orang dari antara orang
jang sekian itoe banjaknja. Jang

“orang jang Tnenseftiet pang

ito . Karena kita soedah men

terang

at tahoe dalam soerat kabar
diloear itoe, tentang pendoe-

padanan,

at seoleh Aa

kelihatan bedanja

ialah,

orang orang toeroenan serdadoe,
jang dimasa ketjilnja mendapat

kacem | Ne

,

megan

jang baik, dari orang ke-

Lan

terharoe hatinja

dan ter

heran. heran
melihat
inginnja
orang itoe semoeanja hendak toe-

mara terapi te£
nja dan berani-

oet peri Hindia Belan | .roet berdjoeang oentoek keperloeggoeh
soenggoeh soedah | an Negeri, apalagi karena diantara vrijwilliger itoe banjak
sekali
berperang. Tanda setia dan
an
diri oentoek dipergoena- ' orang jang pernah mendapat didit
.
oleh Pemerintah dalam per-.
1
san jang besar.dan jang pen
oek nasib negeri: ini di
ian hari, banjak sekali jg.

diterima oleh Goebernoer
sedang

3

pers Indonesia

dengan sa kgat tenang dan
5 mengadjak orang bersatoe
ceang dengan sebesar besar
sebab itoe

noer

! haroekan

Djenderal

aa

4

g kepala jang tja

|

ran segera melakoekan sesoeadengan tidak maoe pikir pandan

menta

“5
|

1934 sampai 1937," 'ra'at menderita Se
,
anan, dari sebab panen
. beber,

a kali teroes-mene-

100.000 orang mes

erdjaan, Asib membesa
| dengan

sepatoetnja.

itoe menghendaki

te-

'soekar sedikit dari B.B.

awah pimpinan
amtenar

B.B.

Regent

Indonesia

jang

$ it, shoes malam pookeei 8
tang kesoeatoe tempat ,,re-

ork” jang sangat terpentjil,
ya beberapa kantong ber, sebagian

dari anoe-

Negeri sendiri, soepaja
Loe

semoeanja
c paoek

masoek milisi, datang lagi Adang
kepada saja. Keketjewaan hati

Ch. O- van der Plas.

.

5

La an kpa

dengan

keroemah, Teah setem menoendjoekkan orang orang jang akan

perang jang berat
b
itoe,

8,

Dengan telefoon

! rakan hal itoe (Afdeeling X) dan

2

Me

bocat

Pemerintah,

senang ra'jatnja”.
Saja harap toean-toean
soedah
memperoleh loekisan serba sedikit
tentang semangat soeatoe Regent-

VERORDENING
No: 9 TERRITORIAAL COMMANDANIT
DIAKRERLING TI DIPOELAU
DJAWA,

he Nkantacan -bantoean
jang demiHakan itoe ta' sedikit mendatangkan

pikiran jang baik dalam masjaraBoemipoetera.
Jang sedikit
ta' penting dimata

orang

Memperhatikan

Besluit

Goeber-

noer Djenderal Hindia Belanda 10

dio, Dia moelai
berlakoe
sesoedah dioemoemkan.

Magelang,

segera

15 Dec, 1941.

De Terr. Cdt.-in de Ile Mil..
Afd. op Java.

lain,

Belanda, saja harap moedahr
:
masoeklah
kedalam
hati
toean hendaknja perkataan
anak
Indonesia ini, jang sangat berdja-

sa kepada Pemerintahan Seri Ranampak pada air moekanja.
Dekan jang baik, dan jang bergadji | ngan sangat dimintanja soepaja ia toe. Dari sebab didalam perang ini
“besar, jang moengkin terlepas damaksoed kita dan tjita tjita kita
ditoendjoekkan djoaga. Saja tetap
| re tangannja,
Waktoe orang babersama lebih dalam dan djoega
tidak maoe menerimanja. Kemoeinjak itoe ditanja, apa sebabnja
dian ia minta,tempo tiga hari oen | lebih 1 tinggi dari tjoema akan mem
mereka itoe soeka sekali masoek
toek pergi ke Soekaboemi dahoeloe bela “kepentingan harta benda sadja, dari
sebab sekarang boleh
militie, maka ternjatalah dari djameminta duplicaat diplomanja kedjadi soedah
ada mengalir darah
wabnja, bahwa mereka itoe soedah
pada Kepala H.I.LS. disana. Ia mabangsa
Belanda,
darah bangsa Inmenjatakan perasaannja. Kebanjasih mengharap soepaja ditoendjoek
donesia dan darah bangsa lain'kannja berkata: ,,Saja ingin sekakan, apabila duplicaat itoe soedah
lain
jang senegeri
“dengan kita
li toeroet”, lainnja hendak: " ,ymemdiperolehnja.
Ketika
ditanjakan
dan
dimasa
jang
akan
datang, pas
pertahankan tanah air”, atau ,,men
kepadanja apa sebabnja maka ia
tilah akan lebih banjak lagi akan
djaga roemah tangga”, atau 'Ajoeseingin itoe ditoendjoekkan, maka
mengalir, — tentang ini ta' oesah
ga:
,,membela
tanah”,
Sangat
dikatakannja
bahwa
dengan dekita ragoe ragoe lagi, — jaitoe semengharoekan hati djawab jg. be
mikian ia ingin mengabdi kepada
beloem dapat ditjapai tjita tjita
gini boenjinja: ,,Saja hendak toetanah 2irnja. Tiga hari sesoedah
kita, dari
sebab soedah diboektiroet berkelahi, karena saja ini anak
itoe pada soeatoe malam saja ditekan poela oleh bangsa bangsa jg.
Goebernemen”.
Oentoek mentjoba
lefoon
oleh Adang dari .soeatoe
senegeri dengan kita jang boekan
mereka
itoe Regentpoen bertanja
doesoen
dioedik.
Dikatakannja
berdarah
Belanda
sifatnja jang
kepada
mereka jang biasa sadja
bahwa
“ia baroe poelang dengan
peladjarannja,
apakah
mereka
bus
dari
Soekaboemi.
Salinan “baik dengan ketetapan hati jang
tenang,
siap oentoek berdjoeang
itoe tidak lebih senang memegang
schoolverklaringnja
soedah
ada,
pekerdjaan
mandoer regentschap
katanja,
dan dimintanja soepaja| | bersama-sama, maka sekarang soe
jang kebetoelan ada lowong, jang
| dia ditoendjoekkan. Dan demikian- dah datang masanja soepaja tiap
tiap kita menanam kemaoean daoepahnja sehari ada 40 sen, sedang
lah terdjadi,
militte tjoema mendapat 25 sen.
Pendoedoek
Regentschap
itoe lam hati kita dan memeliharanja
dengan sebaik baiknja, jaitoe keTetapi kebanjakan mereka itoe letelah memboektikan, bahwa meremaoean akan menganggap bangsa
bih soeka masoek militie.
ka dapat menghargakan. pekerdjaIndonesia dan bangsa bangsa jang
Sangat.
menarik
perhatian,
an soekar jang diserahkan kepada
lain jang senegeri- dengan
kita
orang jang lebih tinggi peladjaran
mereka didalam waktoe jang soesoenggoeh
soenggoeh
sebagai
nja, tammatan H.I,S. atau sekolah
kar. Hal itoe terboekti antara lain
bangsa
jang
senegeBa
jang lebih tinggi lagi, hamlain dalam boelan Mei 1940 dari
ri dengan
kita,
sebagai
perhatian mereka jang besar oenpir
semoeanja memadjoekan dirinja

dapat

atas

Ikemaoeannja

sendiri,

Poen djoega beambte gebeo, jang
doeloe beloem ditentoekan peratoe

sekadarnja

ran

s jang diterimanja
oekoel 10 malam
sthoofd ditempat itoe,

baginja oleh Directie, telah

toek

toeroet serta dalam pendja-

gaan pantai dan oedara dan lain-lain pedjabatan L.B.D. dan pertahanan

negeri,

semoea

pekerdjaan

mentjatatkan
namanja, biarpoen
mereka itoe ada mempoenjai diplo-

| jang tidak dibajar. Penghargaan
mereka itoe terboekti djoega dari

ma Mulo dan ada mempoenjai tang

| sokongan wang jang banjak diberi

| goengan keloearga. Begitoe djoega

kan mereka oentoek Nederland da
lam boelan Mei jang tjelaka doeloe.
Akan tetapi-pengalaman dengan
panggilan milisi ini soenggoeh soenggoeh sesocatoe jang di

| km djaoehnja berdja-

1 halnja

- | gatie.

dengan

mentjeritakan

Dalam peraidangan
Augu

pada

irri

Tapi marilah saja biarkan

Boepati sendiri
ngalamannja:

—

daggelder

pe-

tanggal

4

Nana, datang menghadap

ang jang
mbte Prov,

bernaZoutbe-

adaji f 22.50 sehoeanjakan 'kepadanja

Fera

dai itoendjoekkan

ma

soek milisi didjawabnja. ia soeka.
| Ia seorang jang sehat dan koeat

badannja, pada air moekanja nam
pak bahwa

rang:
orang

ia soeka berteroes te-

sikapnja hormat, sikap
jang beradab, pakaiannja

| apik dan manis dipandang mata:
| diseterika bagoes-bagoes, djas boe
Yak jang model, warna kekoening-

loear

doegaan.

Kita bisa mengerti apa
sebab
Boepati
pada 'achir rapportnja
mengingatkan kepada kita oetja-

pan Toean Besar Goebernoer Djen
deral

dalam

pidato pemboekaan

Toean Besar itoe di Dewan Ra'jat
tanggal 15 Juni 1940:
»Jang
paling
mengharoekan
hati ialah

soeara soeara,

| ling lemah boenjinja.

jang pa

Soeara-soea-

| ra jang oleh 'banjaknja kedengaran
Uu didesa desa dan

bangsa

jang

sama

de-

radjatnja
dengan
kita.
Jang demikian itoe artinja,
bahwa dalam sekalian pergaoelan

kita dengan mereka,

kita haroes

selamanja beladjar melihatnja seperti bangsa senegeri jang sama

jang

senegeri

bangsa bangsa

dengan

kita "jang

jang maha

boekan bangsa Belanda, Insjaflah

moerni jang merasakan kelaliman,

toeah, — hal ini dapat saja pastikan dari jang soedah saja alami

disawah

indah

san

ini,

negeri

Disamping

perasaan
“

oat Mak Toe dki Kenata Dienst”
der Volksgezondheid
batasan-pembatasan

dengan pemdibawah ini.

Pasal
Orang-orang

2.

atau

golongan

orang

jang

diberi hak

pasal

jang

diatas,

Oemoem,

15

De-

cember 1941.

Setelah seminggoe lamanja Soea

menoeroet

lam hoofdartikelnja
15 December
1941 ditoelis demikian:

Mengherankan
sekali penangkapan-penangkapan
atas diri tt,
Mr. Soemanang,
Bratanata dari
Nicork Expres
(Bandoeng), Abdoelwahab, ' anggauta

hanja berhak melakoekan
djaan-pekerdjaan

jang

redactie

S,

O., Inu, pembantoe
S.O. di Loemadjang, J. D, Syaranamoeal dari
Sin Tit Po, Mr, Kasmat, Abdoelkahar
Moedakir, Trimurty
dll,
meskipoen diakoei djoega, bahwa

tindakan-tindakan itoe adalah sebagai
kwaad”,

soeatoe

,noodzakelijk

Oleh karena orang-orang itoe
kebanjakan
mempoenjai
kedoedoekan jang istimewa dalam masjarakat, maka diharapkan soepa- :
ja mereka itoe lekas-lekas diperiksa dan dimadjoekan pertanjaan
pertanjaan jang seperloenja.
Misalnja penerangan oemoem jang
dilakoekan oleh journalist diwaktoe sekarang
ini perloe
sekali,
soepaja coesaha menenangkan pendoedoek “bisa dilakoekan dengan
sempoerna.
Burgerfront
perkoeat.

Diss
paham

memang

haroes

dii si

dari pada
itoe menosroet
penoelis, soedah beberapa

lama ini dilapangan
mana sadja
dari masjarakat Indonesia inj ada
soeatoe sikap
mendjaoehi segala
apa jang berbaoe pengaroeh asing,
jang disebabkan karena nasionalisme,
sg:
Goena mengoeatkan burgerfront
itoe maka
perloe sekali mereka
jang ditangkap . itoe ditentoekan
nasibnja, soepaja
nanti terdapat
moreel
pemimpin-pemimpin burgerfront jang tinggi.

Dienst

der

Volksgezondheid

menoeroet

jang

ditetapkan

atau
dalam

pasal 1 juncte pasal 2 verordening
ini,

tidak

perloe

Jan aan

mempoenjai

jas

oentork

akte

me-

djaba
itue dilakoekan oentoek memenoehi
kewadjiban
menoeroet

verordening
atau karena
kan

Burgerdienstplicht
alasan lain dikerdja-

pada

oesaha

diwaktoe

perang.

mengobati

ra'jat

Bandoeng, 13 Dec. 1941.
Legercommandanit.

semata-mata

peker-

terseboet

itoe, jaitoe kalau pekerdjaan-pekerdjaan itoe diserahkan kepada-

IDZIN MEMBELI DAN IDZIN2 DEVIEZEN.
nja menoeroet verordening Burger
Oentoek
mentjegah sesoeatoe ke
dienstplicht (Staatsblad 1940 No.
|
kelirogan,
maka
Nederlandsch-De
204 dioebah
penghabisan dengan
Staatsblad

1941

No,

364)

atau,

djika mereka tidak ta'loek dibawah verordening itoe, karena mereka dengan alasan lain dikerdjakan pada oesaha mengobati ra'jat
dalam
waktoe perang,
oentoek
mendjalankan satoe atau beberapa
pekerdjaan dilapangan pekerdjaan
terseboet.
basal
3,
Oentoek mendjalankan pekerdja
an dilapangan geneeskunde, heelkunde, menolong perempoecan be-

ranak,
menjelenggarakan
gigi
atau memboeat
obat-obatan oleh
orang-orang jang diberi izin oentoek
'itoe menoeroet
Reglemen
-—

viezen

Instituut

pikiran dan

perasaan

hati

sahabat sahabat saja bangsa Indonesia — bahwa bangsa Indonesia
jang terpeladjar ada mempoenjai
pikiran jang moelia dan jang ichlas tentang Keradjaan kita, jaitoe
sebagai
persatoean
80 millioen
orang

oentoek

mengedjar

maksoed

menegaskan,

bah-

wa dalam pembelian barang2 hen
daknja kaoem importeur seperti bi
asa mempoenjai jdzin membeli dan
idzin2 deviezen.
Peratoeran2 jang terbatas tentang pengiriman dengan tidak dikoerangi tetap seperti biasa diada
kan.
:
Moelai tanggal
15 December
1941 Ardeeling Import-Vatula dari
Bureau voor Invoerzaken dipindah
kan ke Nederlandsch Indisehe De

viezeninstituut, Molenvliet Oost 2.
CANTINE DALAM MOBIL,
Menjamboeng
berita kami kemarin tentang mengadakan fonds
oentoek membeli

tentang

seperti jang kedapatan penghabitinggi dengan kita demikian poela san njanji Wilhelmus kita:
dalam tingkah
lakoe kita kepada4
God den Heere
nja, .dan lagi bahwa kita haroses
der Hoogsten Majesteit
beroesaha mengenalnja,
mengerti
te moeten obedieeren
kita akan fi'ilnja dan menghormain der Gerechtigheid.
tinja dan menghargainja
dalam
Pertjajalah toean, bahwa merehati sanoebarinja.
ka itoe djoega mengingini Keradja
an Belanda jang koeat lahir dan
Jang demikian itoe kelihatannja
batin dan rela poela mengoerbanperkara ketjil sadja, tetapi sebedan hartanja oentoek
narnja besar dan penting, Insjaf-| kan njawa
mentjapainja.
lah toean sekalian, bahwa seperti
Marilah kita djelmakan poela pi
kata Regent jang saja seboetkan
tadi,
keradjaan
kita akan lebih
kiran ini dalam
kehidoepan kita,
koeat, bila ada selaloe toean ingat
baik dilahir maoepoen dibatin kita
dan ingat poelalah selamanja bahbahwa dengan daja oepaja jang sedikit dapat didirikan benteng jang
wa Keradjaan Belanda hanja se-

koeat dalam hati

»Soeara

ra Oemoem dengan sengadja tidak
"adek ontosal
Commandant Af- | maoe memperdengarkan soearanja oentoek menjatoekan pikiran
deeling Militer ke II dipoelau Djawa:
3 | kepada oesaha perang, maka da-

Mo€nopoen
diterima dalam| 'kerap kali banjak sekali diharga. |
i gr
oep b (tamdapat
8 (w:g-) P, A4. Cox.
matan HI.S.).
| kannja.
Keradjaan kita ta' dapat |
tidak
akan
lebih
koeat,
djika
orang
|
Moeno di keur badannja dan ter |
VERORDENING ' KEKOEASAIapsen |lebih
banjak jang insjaf, bahwa
4 njata kesehatannja baik.
SAAN
MILITER No. 100/DVO/VI.
dengan
daja oepaja jang sedikit
diterima masoek milisi.
Legercommandant
menetapkan
dapat
didirikan
benteng
jang
koeat
Adang,
seorang beambte pada'
verordening jang dibawah ini:
: Instituut van Plantenziekten, tidak' dalam hati mereka jang sederhana
ditoendjoekkan, karena ia tidak| itoe. Sekarang masih banjak djoearal
ga lagi bangsa Boemipoetera jang
dapat memperlihatkan @iplomanja.
Orang-orang
atau
golongan
lebih
soeka
menghindar
didjalan
| Sekiranja.ia diterima ia mesti diorang
jang
tidak
berhak
mendjabila bertemoe dengan bangsa Betempatkan dalam golongan g dan
lankan
pekerdjaan geneeskunde,
landa
dari
pada
memberi
tahik,
se
jang demkian itoe saja rasa tidak
heelkunde, menolong perempoean
baik, djoega karena pertimbangan: bab takoet mereka itoe, bahwa taberanak, 'menjelenggarakan
gigi
Na
itoe
tidak
akan
diindah| seperti pada Moeno tadi. Adang tiatau
membocat
obat-obatan,
jadak penang dia Hak Mean
5 £
itoe 2armomroet
Reglemen Dienat

oe aa kegembiraan Pem
akar tanda ag a anna

Naa

meng-

' Departement van Oorlog membitja

mendapat
sn

saja.

laloe saja berhoeboengan

Tosam Sa

' Besa

ti, lebih-lebih

PERS

' PENANGKAPAN DIWAKTOE
PERANG.

Mei 1940 No. 1Z (Staatsblad 1940
djoekkannja.
Jang demikian itoe| | sehap jang bertahoen tahoen lama
No, 134):
|
nja
terkebelakang
dan tidak di
saja lakoekan soepaja dia djangan
Memperhatikan djoega pasal 37
ketjewa.
Saja oetjapkan terima | oeroes: disoeitoe Regentschap tem
dan
39 Peratoeran
'adaan Pedahoeloe koerang mekasih kepadanja dan saja soeroeh |pat orang
rang
“dan
Kekoeasaan
Militer
|
ngerti
akan
tjita tjita jang hendia pergi.
Tetapi dengan
soeng(Staatsblad
1939 No, 582) dan
goeh soenggoeh dimintanja djoega dak dilaksanakan oleh Pemerintah
pasal lajat 1 sub C verordening
kepada
saja soepaja dia ditoen- dan badan badannja didalam pe- 5 Maart 1940 (Staatsblad
1940
merintahan Hindia Belanda,
| djoekkan, Maka saja terangkanlah
No. 78):
apa
sebabnja saja tidak
dapat ' Semoeanja itoe telah mendjadi
telah
menetapkan verordening
ialah
karena pekerdjaan
menerimanja. Saja katakan djoega “begini,
jang berikoet:
Boepati
djoea.
Pekerdjaan seorang
bahwa berhoeboeng dengan sekoPasal
1. Segala
orang
jang
jang bidjaksana, jang setia kepa$ lahnja,
sekiranja ia ditoendjoekempoenja
kenderaan
motor,
jang
da
Seri Baginda Maharadja dan
| kan, ia. akan ditempatkan dalam
soedah diberi kaart merah, blauw
Keradjaannja. Itoelah sebabnja ma
| groep g, ja'ni golongan orangatau
koeening
dan jang soedah
poela soerat
| Orang desa jang sederhana sekali. 'kin mengharoekan
membawa kendaraan motornja ke
partikoe
lir
jang dikirimkan Boepa
Akibatnja: ia akan mesti bekerdja
depan vorderingscommissie, tetapi
ti itoe bersama sama dengan rapkasar, barangkali
djoega
mesti
jang
“kenderaan motornja
afgeportnja,
kepada saja jang begini
membersihkan
W.C.
memboeang
keurd, sekalian mereka itoe mesti
boenjin
ja:
| kotoran dsb. ,,Saja bersedia mela| »Boekankah kesetiaan ra'jat jg. membawa kenderaannja jang berkoekan itoe, asal saja boleh masangkoetan dengan kaart itoe sedalam rapport ini hasil
ternjata
| soek mili itie”,
djawab Moeno' dekali lagi atau kalau beloem pertanaman jang ditanam dalam hati
ngan
bersemangat dalam bahasa
nah
oentoek pertama kali kedepan
ra'jat didaerah ini oleh Asib de| Belanda.
vorderingseommissie,
pada tangsokomemberi
oesahanja
ngan
,Sekarang engkau bergadji bagal 17 December j.a.d. selambatngan djoega? Menoeroet perasaan
| goes pada provincie,
kewadjibanlambatnja poekoel 10 pagi-pagi di
saja memang itoelah jang menje- moe tidak berat. Boeat apa engtempat jang ditentoekan.
kau melakoekan pekerdjaan koeli| babkannja, Bantoean bantoean itoe
Pasal 2. Pengoemoeman
verjang kotor!” kata saja agak ke- tidak diloepakan oleh ra'jat. Dan
ordening ini berlakoe sekali seba| hal ini kerap saja pakai oentoek
ras, akan mengadjoek hatinja.
gai panggilan.
,Saja hendak toeroet memper- Neajadi bantoean pekerdjaan sa“Pasal 3, Verordening ini akan
ja, dan dengan berhasil poela.
tahankan negeri”, djawabnja.
.
dioemoemkan
dengan djalan ra-

Sikap Moeno ini sangat

#S

SOEARA

| Seri Baginda Radja kita, kedenga
anlah soeara tjinta kasih sajang
jang Ten
oleh ea kejakinan

auto hoeat didja-

dikan cantine, sekarang dapa ,
gi diberitakan, bahwa Koffiefon
mengambil

kepoetoesan

memberi

f 25.000.— oentoek maksoed ini,
Pembesar-pembesar militer menerangkan boeat sementara soedah
memberikan doea belas boeah motor, Motor-motor itoe akan dioper
oleh fonds terseboet. Selain dari
COVIM di Betawi, organisatie-organisatie Covim setempat-setempat di Bandoeng, Semarang, Soerabaja dan Malang bersedia poela
menjelenggarakan
peroesahaan
auto
cantine itoe, Selandjoetnja.
Vereenigde
Fondsen
menjetor
f 30.000.— kepada Centrale Covim
Betawi. Oeang itoe antaranja akan
| dipergoenakan oentoek mengongkcsi inventaris dan djikalau per-

loe oentoek
tine tsb.

Tea en

auto-can-

mata mata dengan tjara ini sadja

Diharap djoega orang lain soeka
memberi
sokongan
oentoek
pembeli auto-auto ini, Ocang sokongan dapat disector atas reke-

dapat
mendjadi kekoeasaan jang
moelia, jang akan mendatangkan

ning ,,Mobiele
Cantines”
Factorij di Betawi.

keselamatan kepada manoesia.

pada

-

4

Tak.

herarig,

- PIDATO

dimoeka radio dari Toean

-pekerdjaannja, tentrem, dan bera
ni hatinja, djangan katjau balau,
djangan bingoeng, sebab kekatjau
an, kebingoengan rakjat ini akan
mengganggoe tindakan2 Pemerin
tah oentoek menjelamatkan rakjat

2
. jok Moeha-

mad Siradz pada tang gal 18 December 1941 tentang:

- pagi-pagi

dengan perantara

(“an radio Wali Negeri kita telah
- mengoemoemkan,
bahwa
perang
telah petjah diantara negeri kita

oetama didaerah Seberang, sehing
ga sekarang kita tiada memboetoe
hi lagi kiriman

dengan Japan. Melawannja Japan
itoe negerj kita bersama-sama
de
ngan “negeri sekoeroenja, jaitoe:
Inggeris — Amerika Serikat dan
“Tiongkok.
5.
AiBun p
T
“Japan ini termasoek negeri tota

negeri,

njeuwe

totalitair artinja

- jang

orde

kita

sampai

lanta-

Kalau petjah perang di Europa
itoe harga barang import dengan
beras naiknja, Lantaran takoet ma
kin lama makin naik harganja ba
rang import itoe, maka tiada sedi
kit pembeli jang membeli
barang
dengan loear biasa banjaknja oen
toek voorraad, persediaan (hamste

(ke

kekoeasaan mengatoer tata

atoeran

dari loear

hang makanan bangsa kita.

negaranja dipegang oleh seorang
sadja, jang disepoet dictator. Rak
“. jat sama sekali tiada diberi kesem
| patan oentoek ikoet tjampoer mem

"bitjarakan

negeri

nja,

ran kita perang dengan Japan ini
akan kekoerangan beras, pokok ti

dan Itali&: negeri2
ini masing materbitan baroe):

malah

beras

dapat mengexportnja.
Djadi djanganlah takoet

Jitair, seperti negeri Duitschland
sing melahirkan

Kaoem boeroeh,
baik pegawai
Pemerintah maoepoen partikoelir
hendaklah dengan tetap teroes dan
tentram mendjalankan kewadjiban

teeltdwangngan didjalankannja
bouw
ordonnantie telah beriboe
tambahnja. lapangan pertanian, ter

DADA HARI Senen minggoe ini

ren).

kepada peme-

“rintahan: haroes seperti kambing
sadja menoeroet kepada kemaoean
nja dictator itoe. Djadi tata negaranja tiadalah ” didasarkan atas
demoeratie, Djadi, seperti negeri
—.— Amerika — Inggeris dan lainlain.
EN

pedagang

teroes

jang beli-ini si

tahan

barang

ba

rang ilagangannja dengan maksoed
menoenggoe sampai harganja sangat tinggi. Oleh karena banjak

jang

disimpan,

baik

oleh

publiek

sebagai bekal, maoepoen oleh peda
gang, maka sedikitlah barang im
port jang diperdagangkan, sehing
ga keadaan pasar kena tergang
goe.
.

Oentoek menjebarkan pengaroeh
nja dengan njeuw ordenja itoe Ja
(pan telah lama mengandoeng mak
“ soed akan mengarahkan langkah
nja ke Azia Selatan (Zuidwaartsch
—- 'expansie). Boeat mentjapai maksoednja ini sekarang Japan mengangkat sendjatanja kepada Ame-

Mengadakan

voorraad

loear

dengan

ini,

meli-

hat tjonioh di Europa telah diambil

kita roepa2

“lah oleh Pemerintah
-

tindakan

' jafnja.

oentoek

Kita

membela

telah

rak-

beberapa

kali

'mengalimj pertjobaan penggela- pan, hampir tiap hari kita lihat pe

Departement

Economische

bia

tjoekoep

-oentoek menolong
jang tjelaka,
dan lain lain.— Setiap hari setiap
ita melihat kapal2-oedara
EN m

“ terbang oentoek melakoekan per“djagaan dari oedara. Atrjap kali

Kita lihat atau dengar bagaimana
“asjik didjalakannja peladjaran pe
perangan di kalangan balatentara,
“Jaoet dan darat.
:

Za

Pendek kata melihat bagaiman
persiapan
melakoekan
| siatnja
itoe, saja pertjaja, bahwa negeri
“kita akan dapatlah menolak baha

oleh Departemen
van Economische Zaken. Sekarang
dalam. keadaan perang ini pendja
gaannja lebih lebih dipertadjam
kan. .Poen. perdjagaan terhadap
hamsteren dengan giat didjalankannja, malah telah banjak jang
dibeslag barang simpanannja itoe, .

pada hari

| Selasa minggoe ini di Betawi. Mef noeroet pengoemoeman dimoeka
' radio dari Directeur Economisrhe
Zaken kala malam Selasa minggoe

ini hamsteren itoe sekarang diang

gap sebagai
kedjahatan, sebagai
misdrijf. Pengawasan dalam
hal
- ja penjerangan Japan itoe.
ini akan makin dipertadjamkan.
Ini semoea hanja persiapan oen|.
Soepaja barang import jang tetoek menolak serangan sadja, ta- | lah ada voorraadnja dalam negeri
- pi bagaimanakah tentang keperloe
kita, begitoe poela tambahan jang
“an hidoep rakjat, dibikin poela per
datang, adil dan beres dibagikan
| siapan2 Tentoe. Telah dibikinlah
nja kesoeloeroeh negeri kita, maka “'rdepa roepa atoeran, soepaja per
telah dilahirkanlah ,,Bureau voor :
'economian kita djangan sampai ka | Aanvoer en Distributie”.
tjau balau, sgepaja rakjat dapat
Selain dari atoeran atoeran Pemengisi keperloean hidoepnja sela
merintah jang saja telah terang
ras dengan keadaan.
kan diatas, masih banjaklah persia .
“Berhocboeng dengan petjahnja
pan persiapan jang telah dilakoe
“perang di Europa dalam boelan
kan oleh Pemerintah, soepaja da-:
September 1939 dan ada kemoeng
lam keadaan perang ini rakjat bisa
'kinan akan merambatnja ke nege
mengisi keperloean hidoepnja.
kechawatiran
ri kita, timboellah
Sekarang bagaimanakah hendak
poetoesnja perhoeboengan djalan
nja siakap rakjat dalam keadaan
dengan loear negeri jang biasa me
perang ini? Perang djaman seka- '
'masoekkan berasnja ke negeri ki
rang ini dilakoekannja boekanla
“ta, atau djalan laoet diantara ke
hanja militair melawan militair sa
poelauan negeri kita satoe sama la
negeri,

in, sehingga

“daerah

beberapa

Seberang

irim

Agt

“Pemerintah

tiada

beras.

tempat
akan

Oentoek

dia, tapi negeri —
artinja -seloeroeh
rik perang,

di

da-

men

terta
$

Jang diharap, jang dimana tiada

lain, soepaja kita dapat lekas mem

dengan tjepat dilahir-

perhentikan perang ini dengan kita
dapat kemenangan. Saja jakin, bah

Voedingsmiddelenatoeran
kan
“Conds dan Teeltdwangordonnantie”.
“ Ditempat tempat jang dichawatir“kan akan kekoerangan beras diada

wa kita akan peroleh kemenangan .
teitoe, asal sadja rakjat dengan
ng
masi
ng
masi
nkan
jala
goeh mend

“kanlah goedang beras bekal. De-

PEMBERI TAHOEAN.-

melawan
rakjatnja

f

2

'hoeroef atau potongan jang

lain

mendagangkan

diko

ta. Djanganlah kaoem tani
djoet, takoet atau bingoeng,

terke
lanta

“ditoeliskan pada

adres Soerat itoe

“dikirimi soerat,

tetapi sekali-kali

' korps atau bagian korps orang je.

ran adanja perang ini. Keadaan

tia

berdjalan

se

#ram

—

jangan

toeliskan nama tem

at korps atau bagian korps itoe.
Sebagaimana soedah diberj tahoe

kan djoega lebih dahoeloe hal itoe

aan

'anah

bagi korps jang adi

Seberang, sebabnja karen

25 KAS gantoelan nomor atau

disinj sekali lagi,
dari dan kepada

oem

KENA

&

sekolah

sen-

ada memoe

poeteri

djoega

tak

ketingga-

toean H.

mat.

hasil dari tana

TELEGRAAFDIENSTI.
Disebabkan keadaan jang
memaksa bahwa telegram2 oentoek
kepentingan2 pertahanan dapat di
terimanja di tempat jang ditoedjoe
dengan

tidak

terganggoe

jang
maka telegram2 partikoelir
tidak berhoeboengan dengan pepe
rangan oleh karena riboetnja jang
loear biasa itoe tentoe akan ter-ganggoe.
Agar soepaja djangan mergetje
wakan adanja, maka poeblik dina
sehati soepaja pengiriman berita2
hari
'ke tempat2 jang pada itoe
dengan
djoega dapat dikirimkan
post atau luchtpost hendaknja di
dengan itoe sadja,
langsoengkan
Foleh karena dalam keadaan waktoe
telegram2

tangkap

ikan, toekang daging, toekang tekajoe

areng hendaklah

bakar,

tetap mendjalan

industrialisatie — cooperatie, pela
djaran (onderwijs) dan lain2 akar
dapatlah diteroeskan.

Pendengar jang terhormat! Da
lam keadaan perang ini, pendeknja
soepaja selamat, sikap kita jang
paling baik tiada Jain hanja ha
roes tegoeh hati, tetap tenteram
seperti biasa sadja. Toeroetkanlah
perintah pertoendjoek atau nasi

“hat dari jang wadjib. Djanganlah

pertjaja kepada tjeriteraan2 jang
mana datangtak poegoeh dari
nja: tanjakanlah dahoeloe kepada
jang diwadjibkan mengoeroesnja.
Hendaklah menaroeh kepertjajaan

penoehnja kepada

Pemerintah.
Sikap rakjat jang tenteram dan
ini
pertjaja kepada Pemerintah

La h soeatoe sokongan jang sa
ngat penting bagi Pemerintah da

perlawanannja
lam melakoekan
2
terhadap Japan itoe.

2

Aan
P. J,

akan

lebih

lekas.

BURGERLIJKE MEDISCHE OOR |!

toekang

kan peroesahaannja seperti biasa
sadja, soepaja mereka dapat mengi
si keperloeannja orang kota, bala
tentara — pegawai pegawai — jg.
masing2 lagi mendjalankan kewadjibannja oentoek menjokong, me
noendjang soepaja negeri kita dapat kemenangan dari perang ini.
Djika kita dapat kemenangan nis
tjaja roepa2 perbaikan oentoek ma
sekarang lagi
sjarakat kita jang
giat didjalankan, seperti pertanian,

jang sepenoeh

tidak

LOGSVOORZIENING.
Kepada Disnst der Volksgezond
heid memoetoeskan oentoek membe
rikan kekoeasan oentoek mendja

lankan

'genees- heel. dan verios

kunst, dengan memperhatikan per
batasan2 termaktoeb dalam artikel
2 dari verordening no. 110/VI dari
Kekoeasaan Militair tg, 13 Dec.
1941, kepada:
Mereka, jang telah melakoe1.
kan oedjian arts bagian perta
ma

dengan

loeloes

a.pada sekolah Tabib Tinggi di Betawi,
b.pada Universiteit di Nege
ri Belanda
Mereka, jang telah melakoekan oedjian oentoek Indisch
Arts bagian pertama dengan
loeloes pada N.ILA.S. di Soera
baja.
Sub 1 dan 2 ialah mereka jang di
masoekkan kepada Burgerlijke Me
dische

Oorlogsvoorziening,

baik

itoe

ada

tidak

de

ngan alasan kepada Burgerdienst
pilchtverordening ataupoen kepada
jang lain-lainnja.
ANGKA2 PENDAPATAN GARAM
DI PROV, DJAWA BARAT,
Dalam boelan November
1941
djoemlahnja pendjoealan garara di
prov. Djawa Barat ada 2.261 ton
dengan hasilnja f 289.408.—, dan
pada boelan October 1941
2.515
ton dengan hasil f 321.920.—,
Dalam boelan
November 1940
1.820 ton dengan hasil f 232.966.—.

DAN

3

A: Kahar

Berhoehoeng
dengan peristiwa
ini, ketoea PB. P.LI, sdr, Dr. Soekiman, pada itoe hari djoega telah
mentjari
keterangan
'beroesaha
akan . sebab sebah
penangkapan
dan

bahwa

itoe

maka

boleh
djadi akan makan tempo
Sampai koerang lebih tiga hari dan
oleh
karena
itoe, maka haroes
membawa

persediaan

makanan

jang tjoekoep boeat tiga hari.
Soedah tentoe sadja so'al maka
nan poen telah diperhatikan dan

diadakan
koep
orang

persediaan

oleh

bestuur,

akan

jang
akan

membantoe

tjoetetapi

meringan

perloe

dengan

diterangkan,

pengoendoeran

bahwa

den

kan pekerdjaan dari B.B., apabila
orang maoe sedia sendiri makanan
dan minoeman oentoek lamanja tiga hari dan
selandjoetnja poen
membawa pakean, oeang dan per
hiasan.
Djoega tentang kesehatan telah
diadakan persediaan jang perloe,
dengan djalan dirikan polikliniekpolikliniek
ketempat
tempat, ke
mana pendoedoek akan disingkirkan.

Lijst dari makanan dan minoeman jang dibawah ini dipoedjikan
sebagai

rangsoem

makanan . oen-

toek paling banjaknja tiga hari.
Anak
baji.
3 Kaleng volle melk, atawa 1
Kaleng

tjap

Nonna,

atawa

1 Ka-

leng Glaxo, atawa 1 kaleng Eleden, atawa 1 kaleng Klim, 6 botol
air belanda,

i

'
i

!

V,

kg.

goela.

Anak
anak.
3 kaleng volle melk, atawa Il ka
leng tjap Nonna, 3 botol aer blan
da atawa
limonade 1 kaleng bes
schuit 1 ontbijtkoek, beras, 1 ka
leng boeah2 dalam kaleng, V5 Kr,
goela,
Anak
sekolah.
3 Kaleng volle melk, 6 botol aer

PX
f

tachement te Batavia.
den Heer P. Siemons
Aan
1e. luitenant Lucht
Reserve
doelartillerie te Batavia.
Aan den sergeant 2e. Klasse

Rikamahu,

Reserve-Korps

Bandoeng.

te

leng soep, 1 kaleng boeah-boeahan
dalam

aer,

mentega

1» Kg,

goela.

Boeat aer minoem orang bisa
ambil aer dari soemoer jang ke
moedian dimasak sampai lamanja

10 menit, dan sesoedahnja disaring “
dengan
kapoek. Tapi ini penjaringan tida begitoe perloe,
Soepaja
penjingkiran
berdjalan beres, maka orang-orang jang

Aan den Heer J.Pietersen 1e
luitennant. administratie Cen-

e

Sikatlah Toean-Njonja poenja gigi dengan
tentos 3aben hari dosa kali sama obat
gosok gigi Colgate. Toman-Njonja poenja
gigi djadi sehat poeti
3
seperti moetiara dan

Sab

| IA |

BAROEN Sehtak Amarika: harga

25 ct.

napas

djadi

segar.

2

1

Jang MOUUI

Boesa obat gosok gigi Colgate jang moestadjab mengilangken sisa-sisa makanan jang
N paling ketjil jang ketinggalan di lobang”
ketjil dalem gigi. Ini sisa? makanan bisa
membikin gigi roesak dan napas berbaoe
tida enak.

IM

-

blanda atawa.
limonade 1 kaleng
beschuit, 1 ontbijtkoek, beras 3 ka

Aa Jeng cemowm

landstormsoldaat

|

perintah
PB. PI,
doea
tiga
boelan
jil., disebabkan
terganggoe kesehatannja.
Dengan penerangan ini moedahmoedahan tidaklah menimboelkan
kekeliroean
faham atas diri sdr,
Dr, Soekiman.
Wassalam,
An. PB, Partai Islam Indonesia
Ketoea
Penoelis
Dr. Soekiman
Wali Al-Fattah

6

#

/

|
ih

beliau dari kedoea

den
landstormsoldaat
Jansen, Landstormafd,
£

'

Badan
itoe karena
menoeroeti
poeioesan
dan

gambar

penjingkiran

itoe

II. Dr. SOEKIMAN: DENGAN
MIAI DAN DEWAN PEMIMPIN
MADJLIS RA'JAT INDONESIA.
Berhoeboeng dengan berita jang
tersiar dalam s.s.k. bahwa sdr, Dr.
Soekiman mengoendoerkan diri sebagai anggauta MIAI dan Dewan
Pemimpin Madjlis Ra'jat Indonesia

tertip.

tikan,

penggeledahan

mendjoempai
Hoofd van Plaatselijk Bestuur di Jogjakarta.
(Oleh beliau dinjatakan,
bahwa
tindakan itoe tiadalah ditoedjoekan
terhadap PARTAI ISLAM INDONESIA, melainkan atas diri -ketiga saudara saudara itoe persoonIjk, karena didakwa ber-sympathie
pada moesoeh (Japan).
Lebih djaoeh, dari fihak PB. PII
dan djoega dari fihak HB, Moeham
madijah, melandjoetkan oesahanja
dengan
beraudifntie
menghadap
toean Procureur-Generaal di Batavia,

sekaRentjana ' penjingkiran
soedah selesai. Boeat Sema
rang
rang hanja akan diadakan gele
genheid evacuatie”, artinja, kaloe
perloe disini hanja akan dilakoekan penjingkiran pendoedoek dari
bebrapa daerah jang tertentoe.
Boeat maksoed terseboet akan
digoenakannja snecuwbalsysteem.
dalam
dibagi
District.district
kringkring dan tiap kring dibagi
dalam golongan-golongan dan de
orang dapatkan
sa desa, sampai
paling banjaknja
afdeeling jang
terdiri dari 50 orang.
Tiap-tiap afdeeling ada mempoe
sebegitoe
dan
pemimpin
. njai
pemimpin.
wakil
dengan
moengkin
Route dari penjingkiran dioengambar

S

|

Tapi

tetapi sebagaimana
panah, akan
sendiri tentang
bisa. dimengerti
itoe route sekarang belon bisa di
kabarkan.
Menoeroet kabar pada itoe pe
njingkiran sama sekali tidak boleh
digoenakan kendaraan, sedang dja
lanan-djalanan besar akan ditoetoep oentoek perhoehoengan biasa, hingga penjingkiran dari pen
doedoek akan dilakoekan di loear
nja djalanan-djalanan besar.
Apabila beberapa bagian dari ko
ta haroes dikosongkan ada perloe
djoega jang tiap orang memperha

Fa

3

Tengah.

dengan

dan H.M,

rang beloem kembali,

SEMARANG.
PENJINGKIRAN PENDOE
DOEK SEMARANG.
me
haroes
Orang
semoea
noeroet
perintahdengan

djoek

Moedzakir,

ried Ma'roef,
ketiga tiganja anggauta PB. PARTAI ISLAM INDONESIA di Metaram, telah dibawa
ke kantor politie, sedang diroemah
mereka masing masing dilakoekan
penggeledahan,
dan hingga seka-

ngan tapi tidak berhasil. Dalam ke
ini pendoedoek
sekarang
adan
hendaknja lebih berhati-hati koen
tjikan pintoe sebeloem tidoer.

Djawa

«
"

Kami ma'loemkan, bahwa pada
hari Seninpagi tgl. 8 December
1041, sdr,-sdr. Mr, A. Kasmat, H.

pertolo-

orang ronda memberikan

Aan den sergeant le. klasse
J. van Dorp, Verplichtingsde-

8.

MOEDZAKIR,

H, M. FARIED MA'ROEF.

oentoeng dapat dipergoki oleh toean roemah sehingga tamoe2 jang
tidak dioendang itoe melarikan diri
lenjap didalam gelap-gelita. Orang

JW,
Gerritsen,
Landstormploegte
Poerwakarta.

T.

cha-

orangnja,

barnja semoea pengisi roemah itoe
telah pindah
pada siang harinja
(ber-evacuatie)
sementara
boeat
dengan maoenja sendiri keloear ko
ta dan moengkin karena loepa lam
poenja tidak dipadamkan.

te Soekaboemi.
Mil. Comm
Aan den Plaatselijk
te Medan.
-

Aan

ada bahaja

telah dikoendjoengi pentjoeri.

5

kannja

tanda

AWAS PENTJOERI.
Senen jl. waroengnja
Petang
seorang Tionghoa di Pantjasanweg

Abes.

seperti terseboet diatas pengiriman

lor toekang

lam-

oedara, roemahnja toean A. di Gg.
lampoenja
Bodjongneros, nampak
tidak dipadamkan jang memantjar
kan tjahaja keloear, Orang2 L.B.D.
berteriak2 soepaja lampoe itoe dipa
Setelah
damkan tapi sia2 belaka,
bahwa roediselidiki, ternjatalah
mah

Perajaan berdjalan dengan tenang tapi gembira dan
poekoel
11.30 siang disoedahi dengan sela

dibikin takoet

toekang

PROCESVERBAAL.
Karenatidak
me

sirene meraoceng

150 orang lelaki dan ka

selamat oleh

mannja 'itoe akan dibeslag, diram
pas. Ini semoea kosong, doesta be
poela

Bernhard

madamkan

Oepatjara dilakoekan oleh njo
nja Soetedja laloe dibatjakan do'a

seperti jang soedah soedah dengan

Begitoe

BOGOR.

en Spitfairefondsen (Comite Buiten
zorg) oentoek pembikinan kapal pe
rang "Van Galen”..

lan.

waktoenja oentoek bertjoetjoek ta

perkataan, bahwa

roemah

Jang mengoendjoengi

askan,

nam. Moelailah bekerdja, tanamlak
padi dan polowidjo seperti biasa.

Djanganlah dapat

R.R.

pada Vereenigde Prins

Pada harj Minggoe jl. 14- 12-41

oentoek mengangkoetnja hasil tani
ke kota, tiada terganggoe, begitoe
poela lapangan oentoek mendagang
kannja masih tetap loeas, Oleh ka
rena itoe hendaklah kaoem tani
tetap — tenteram melakoekan pe
soedah
Sekarang
kerdjaannja.
soedah datang
moesim hoedjan,

at sementara masih boleh diizinkan

menjeboetkan nama tempatnja
Aan den Pliaatselijke Comman
iA
dantte Bandooeng.

tetap

menoelis:

Oentoek
Spitfire Fonds.
|.
Oleh R.R. Bogor telah dikeloear
kan sokongan banjaknja f 500.- ke

telah diadakan pemboekaan
roemah baroe dengan oepatjara dan
keramaian jang sederhana.

bagimana biasa, Keadaan dikota
tiada berobah, masih tetap. Djadi

ditentoekan hoeroef atau angka2
haginja masing2, tentoe diberi ta-

ini adalah beberapa adres jang boe

masih

$m

:

PENANGKAPAN ATASDIRI sdr-sdr. Mr. A, KASMAT H.
A. KAHAR

SOKONGAN

diri

ada berobah, masih tetap. Djalan
masih aman, kereta apj — autobus

itoe halnja: djadi boeat sementara
haroeslah djoega ditoeliskan nama tempat bagian2 korps itoe, Soe
paja terang alamatnja. Bila telah
hoekan nanti dengan selekas2nja.
Sebagai tjontoh tertera dibawah

mengisi

seboeah

:
W.W

Il

pose.
Malam Senen j.l. ketika di Bogor

itoe

barang

Pemb,

kirim dengan perantaraan Veldpost
siapa jang tidak menoeroet atoeran
boleh dikenakan hoekoeman.
Lagi poela pada soerat2
itoe
|haroeslah ada tertoelis ,, Veldpost”
(strookje atau tertjetak dalam blok
warna oranje, -ataupoen
dengan
setjara lain).

berat.

keperloean

sentoek

akan ganti nama tempatnja masing
- Dari soerat2 jang diterima de.
masing.
ter
(ngan perantaraan veldpost,
Di Djawapoen ada djoega bebe
jang
njata masih banjak orang
|
se
benar bagaimana 'rapa bagian korps jang masih
tahoe
“Beloem
Seberang
Tanah
di
korps
atoerannja haroes menoeliskan ala 'berti
mat atau afzender.
: Soepaja soerat itoe sampai keta
“ngan orang jang dialami haroeslah

barang

BOGOR.

kepada

kan

hoekoemannja

ANG-

RA'JAT

INDONESIA SEOEMOEM

Djawa Barat

"orang2 jang dimobilisasi wadjib di

Rakjat dikota, kaoem boeroeh —
kacem dagang — balatentara, se
lainnja
beras oentoek makannja
tentoe memboetoehi ikan, daging
telor — sajoer sajoeran — boeah
boeahan. Begitbe poela kajoe bakar
dan arang oentoek masaknja, Sajoeran dan boeah boeahan inj tia
dalah ditanam dikota kota, tapi di
desa desa. Djadi hendaklah orang
dan
orang desa tetap menanam

ken: telah banjaklah pedagang pe
dagang jang dapat hoekoeman da

' Seperti telah kedjadian

Diperingatkan
segala
soerat

SEKALIAN

A P.LI, DAN

NJA.

menerimanja.

lantaran

Dokter dokter dan obat obatannja | lah ditetapkan
dengan

-

itoe

haroes

ngannja atau menaikkan harganja,

moeda2 kita berbaris dan bela-'
| djar pekerdjaannja sebagai tenta : ri pengadilan, lantaran menaikkan
harga ini, lebih dari harga jang te
“ya Stadswacht, L.B.D., Roode Kruis
telah disediakan

le

soerat2

jang

SEKOLAH
MOEHAMMADIJAH.
Dari giatnja Pengoeroes maka
Moehammadijah groep Metro dalam 3 boelan, telah dapat mendiri

Oentoek mendjaga naiknja harga barang jang tiada Selaras te
lah ada pendjaganja, jaitoe Af | deeling
Prjsbewaking
| darj

dengan

Kaoem dagang begitoe poela, dja
nganlah meroesak
pasar dengan
menahan menjimpan barang daga

sa (hamsteren) memang gampang
boeat pembeli jang mampoeh, jang
beroeang dan
naiknja
harga barang tiada akan begitoe berat te
“rika — Inggeris dan Negeri kita.
rasanja oleh mereka, tapi lain lagi
Oentoenglah maksoednja inj telah lama kita rapat ketahoei, se | halnja dengan kaoem pembeli jg.
hingga negeri
kita mempoenjai ' keadaannja serba koerang.
.Pendeknja ,,hamsteren” itoe me
—. waktoe
oentoek
mempersiapkan
mang
mendatangkan kesenangan
—
memperlengkapkan
pendjagapn,
bagi simampoeh sendiri, tapi kela
tjoekoep boeat
menolak serangan
koeannja ini menimboelkan kesoe
Japan itoe.
:
f
sahan kepada siketjil.
“
'Berhoeboeng

haroeslah

bih soenggoeh soenggoeh: begitoe
poela kaoem madjikannja, hendak
lah teroes tetap mendjalankan per
ocesahaannja seperti biasa sadja.
Kaoem pembeli djanganlah ter
gopoh gopoh membeli barang ba
rang lebih banjak dari loear biasa
(hamsteren)
lantaran
selainnja
menjoekarkan orang ketjil, meroe
sak pasar, poen akan dapat hoekoeman dan barangnja teroes dibe
slag.

s

Lantaran banjak

malah

orang

GAUT

Assalamoe'alaikoem

Bandoeng, dari sitoe
di sam
paikanlah

OENTOEK

INDONESIA

trale Administratiete
Bata
vimn.0,
Selandjoetnja karena
pegawai
jang kerdja pada Angkatan Oeda
ra tidak tetap tempatnja, baiklah
segala soerat2 jang dikirim kepa
da mereka itoe dialamatkan sadja
p/a
Mil
Luchtvaart

nja,

KEDOBA PAG. li.
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9, No. 285, KEMIS 18 DECEMBER 1941
| TAHOEN

djok

bawa penoempang sangat banjaknja, djaoeh
lebih banjak
dari
djoemlah pencempang dari OetaIra ke Selatan. Kebanjakan mereMadoera

Ki

kepoelau

aah

dari

kembali

Wy3 5103

orang

hendak

Angga A9

orang

adA SPORT 11,

ka

jang
nja.

Sos Nngp

La

Apa jang mereka bawa.
Sedatangnja di Semoet banjakhendak toeroet
orang jang
lah
dari
soerat
membawa
dengan
masing-masing blokleidersnja. Boe
dan minoeman
makanan
kannja
oentoek sehari sadja jang mereka
tetapi almari, beberapa
bawa

.taka Timoer” tanggal 15 De-

“cember 1941 kog rada-rada kaget,
Ysebab
disitoe-bang
'#advertensi: Djoeal

Bedjat batja
matjam-ma-

#tjam barang seperti kap lampoe,
toko Okamura,

1 n2.,

Kramat 4,

$ 1 Batavia-Centrum.

- Disebelah belakang lagi ada advertensi ,,Jachtpotlooden Kuga”,

kan dalam gerbong tram, Hal ini
tentoe sadja dilarang oleh pega-

Boeat bang Bedjat lantas gam-

Ipang mengerti, Ditjitaknja tentoe
isebelon perang.

potlood Kuga (impor-

#peroebahan adres begini:

ingin berhoeboe| Barangsiapa
7 ngan dengan Okamura, boleh te-

Yroes langsoeng ke.........

|

soedah

— “tratiekamp,
Kramat

concen-

pindah

dari

tjeriterakan kepada
'toea adalah
orang

BANG BEDJAT.

perintah dari

pemimpin2nja.
“
bisa diwartakan,
Lebih djaoeh
bahwa masih kekoerangan pemim
| pin dari wijk2 dan oleh karena itoe

diharap soepaja orang orang soeka

jang toeroet ambil ba-

“golongan

Masoek
1

terseboet

wa pertjobaan

kosong,

hampir

bah-

- ,maoce

“

KEADAAN KOTA.
Orang-orang soedah pindah
terlebih doeloe,

- nja orang orang dari benedenstad

“Tram jang kita naiki dari Karidoegaan

dloear

pementstraat

sadja.
“hampir kosong
- Dari beberapa orang disitoe kita
t keterangan, bahwa pen. me

Kampentstraat.

sekitar

dak hanja pergi ke Manoekan sa-

“0. dja akan tetapi keloear kota. Se| “bagaimana jang djoega dikemoeoleh

seorang

anggota

re-

dalam.

Malang

— genischapsraad

15 boelan ini
tanggal
rapatnja
'banjak sekeli orang jang menje-

wa kendaraan keloear kota oentoek keperloean evacuatie ini de-

' ngan harga loear biasa.
dari

datang.

apa kita”.

gaan mereka, berada diloear tempat jang berbahaja. Djoega orang
orang ini banjak sekali jang dibawanja, perkakas roemah, ajah betina
maoepoen
jantan, bahkan
jang senantiasa repot
ada poela
dengan boeroeng balamnja.

Kepada

diberitahoekan, bahwa

taxi

sampai
Malang ke Poedjon
50.-—,
, ke Modjokerto f

Orang Madoera kembali.
kita naiki dari Kamjang
Tram
ementstraat

topplaats

sebeloemnja

Gili

yrigga lebih
| lamanja,

masoek

haroes toenggoe

seperempat
dari
disebabkan karena

'tram jang dari

naik

dengan

kebenedenstad

Di

tram.

Priokplein

motorbestelwagens zuto. biasa,
lain
dan
ijs
pembawa
atau
fietsen,
Jainnja. Penjelidikan roepanja ditjermat sekali
dengan
lakoekan
sebab baiknja
tetapi dari
akan

peratoeran, dapatberlakoe

dengan

Selatan beloem

'masoek. Ternjata bahwa

tram

“jang datang dari Selatan ini mem-

djoega

lekas.

kendaraan kendaraan
Diantara
itoe nampak kepada kita beberape
jang boekan asal dari Soerabaja,
dari res dentie Batavia
ada jang
dan lain lainnja. Kereta kelilingan, jang tidak sempat lagi. dibajang
penjelidikan
ketempat
wa
elnja.
sebeto

amploengan dll.nja soedah baajak jang pergi lebih doeloe, ti-

kita

jang

nnampak kepada kita vrachtautos,

Sekira djam 8 pagi kita mempergi
menjaksikan
perloekan

|.

orang

djoeal

electrische

| jang haroes meninggalkan tempat
- #inggalnja pergi ke Manoekan dan
— Jain-lainnja.

Fe

tiada

loear kota, ke Krian dan tempat
la'n-lainnja jang menoeroet pendoe

la

—. SOERABAJA.

Kakan

kere-.

- Wonokromo keloear kota.
Sedatangnja
“di
Wonokromo,
tram O.J.S. bertambah poela penoempangnja. Banjak sekali orang
orang jang naik, perloe pergi ke-

-

PA

2

ditoetoep,

Keadaan di Priokplein.
Selandjoetnja kita kembali poe-

. Djawa Timoer

EN

ataupoen

Kebanjakan
,,orang soedah pindah”,
katanja
toean toko tadi,

telah ber

—

loek

kam-

na pendoedoeknja
pindah kelain
tempat. Kita masoek
disalah seboeah
toko
“batik
kepoenjaan
orang Arab di Sasak. Betoel toko
tadi terboeka, akan tetapi -hampir

ee

|

kampoeng keloear

(M. Hari).

hasil baik.

—

keloear

poeng
di Sasak,
Njamploengan,
Gili.
Ternjata bahwa banjak sekali roemah-roemah dan toko jang

| 'itoe oefening dioega telah berha—- dlir wedana kota dan beberapa
'ambtenaar B.B. lainja.
Oemoemnja bisa dibilang,

baji

kampoeng.

masoek

sementara di
itoe rerotan,
kan
tempat berangkatnja itoe orangjang ambil bagian dalam
“orang

—.

Di-

| Katja-katja ditempel kertas.
D'sepandjang

djenis

“ model

djalan

berdjenis-

penempelan

kertas

Ada jang didikatja-katja toko.
iek sekaartist
a
setjar
kan
lakoe
hanja biasa
poela jang
li, ada
sadja,

koran

: kertas

digoenting

pandjang-pandjang dan dilekatkan
sekehendak penempel send ri.

kertas

Penempelan

ini boekan

mendjaga,
oentoek
bermaksoed
djangan sampai katja tadi petjah,
Katja
djikalau ada bom djatoeh.
djangantentoe akan petjahnja,

kan katja, dinding tebalpoen akn
petjah djoega, Tetapi dengan mepetjahan
nempelkan kertas itoe,
djaoeh
par
terlem
akan
katja tidak
djaoeh, tidak akan meloekai orang
jang berdekatan.
Katja petjahan

itoe sebagian besar aken menem-

pel

dikertas jang melengkat.

Oemoem),
th
€

-

Se

pendoedoek

mengabarkan:

(S.

f

13,90,

dan

Akan

10 orang

kalipoen

tetapi

tanggai

tidak maoe

ada

dang

para

se-

PENS

Dari Pembantoe A. S.
Dalam perdjalanan kita

jang

onghoa

dan

hanja

LARANGAN

Hanja

8

December

Hari

1941,

orang djoeal
para sheets No,
dengan harga f 31.—
dan No.

1
2

f 29.—, Para slijp 70 procent Ogan

Oeloe, f 12.50, Sedang sampai se.karang tidak ada pasaran,
TONTONAN DAN TOKOTOKO.
Orang dagang di 16 Ilir, Tengkoeroekkade

dan

SOE-

mcvo

ta

beberapa

warucus-walOtug

10

Oentoek

mi,

Sekaupoen

jang

arunja,

akan

ventock

penduedoek
boekan

cetapi

dari

jang

gapat

dari iboenja,

soesoe

akan

kalengan,

Dengan merasa beroentoeng, s0
renja
pojeh

orang
soedah
mempveli soesoe

tanggal

9

December

1941,

ada

5

orang Tionghoa,
jang diangkoet
oleh politie. Penangkapan kepada
rakjat Djepang, bangsa Formosa,
Korea dan bangsa Tionghoa jang
Negerinja
didoedoeki
Djepangpoen begitoe djoega tidak ketinggalan, Segala penangkapan, berlakoe dengan rapih,
EVACUATIE KEMAOEANNJA
SENDIRI,

Saban-saban
dari

hari,

Palembang

kereta

ke

api

djoeroesan

9 December ini, selaloe penoeh dengan penoempang.
Apa lagi penoempang kaoem iboe dan anakMereka

meninggalkan

kota

Palembang, boekan atas perintah,
akan
tetapi sesoekanja
sendiri-

sendiri. Evacuatie sesoekanja sen-

diri ini, Bestuur beloem ambil sikap jang tetap
hanja dibiarkan
sadja. Moerid-moerid dari sekolahan particulier, jang asalnja dari

Oeloean

Palembang,

didjempoet
nja,

kebanjakan

poelang

oleh

familie-

:

Tidak heran,
kini
jang
ke djoeroesan

ko-

di-

ke

djoeroesan

rang

teroes

ke

9 December

berangkat
ke

dari

djoeroesan

sneltrein

autobussen
Komering,

Palembang

Kota

ditetapkan

djam

9.05

pagi.
DITANGKAP
KARENA
MEMBERITAKAN BAHWA ,,PALEMBANG SEDANG RIBOET”,
Dizaman peperangan
menjala
koran
kap

ini beberapa
oleh

orang

karena

didaiam

ditang-

memberitakan

kabar
bohong tentang kedjadian
peperangan, Pada hari Rebo tadi
dao.
djam

10 December
jl, kira-kira
5 sore. Mansoer, - Lampong

dan Boedjang
sirah
marga
teroes

ditangkap oleh PaSirapoelaupadang,

dibawa

ke

dan dipreventief.

Kajoe

Agoeng

Kemarin

Agoeng dan banjak
lienja berdatangan
sepeda

d.l.l.,

oentoek

TIDAK
£

BOLEH BELI BANJAK
BERAS.

prijsbewakingdienst atau sesoekaketahoei, Berhoeboeng dengan pedalam
waroenghouder
nahannja

nja waroenghouder, beloemlah

di-

menkampong-kampong, boeat
adakati,
5
dari
lebih
beras
djoeal
lah menjoesahkan roemah tangga
jang mempoenjai keperloean boelanan jang habis lebih dari gatoe

karoeng, dan biasa membeli karoe
ngan,

Tindakan

pat ini, Entah apa sebabnja pemdimoendoerkan.
rapat
antara lain
Doedoeknja perkara
sebagai beridapat ditoetoerkan
koet:
ia A
Kini am
mah
banda

“boekaan

Pada

itoe,

hari. penangkapan

diharapkan

telah

sama mengetahoei,

benar,

pada

moedian djangan sampai ada ke-

so-

dimarga terseboet!
soen Berkat
Entah bagaimana kelak kepoetoesan perkara ini nanti kita kabar-

tetapi keadaan ini soeatoe
kan,
peladjaran bagi pendoedoek dja—-

ngan

Bestuur,

soepaja dike-

bahwa

diwaktoe

re ada diboenjikan soeling tanda
ada bahaja. Perloe kita terangkan,
soepir nama Boedjang soedah dimereka ditangkap selepaskan,
dang berada ' didoesoennja, doe-

sotka

memberikan

jang mentjemaskan.

dari

matjam

(antara

kosintkahn

Tg

boekan sadja kedeie dipergoenakan membikin ketjap, tetap: aj:m
pol djoega
dibikim tempe,
jaxni
soeatve makanan jang pililig use
mari oleh lidah pendoekoca basig
sa apapoen djoega.
bawpai haluja tentang goela ke
mesarik
memang
lapa. 4ni hal
perhatian, Karena kejoeak gusia

keiapa itoe sangat pentingnya uAlam

peroesahaan

ketjap,

ujs-ga

goela kelapa disini menuapa.xan
pasar jang loeas, Maka dari sevab
itoe, tiada mengherankan
»asau
industrie goela begitoe loeas.
tengok
sebentar kita
Barang

goela ker.pa
poesat peroesahaan
ini, ialah didaerah pantai lace.an
dalam

peroesahaan

mang

sangat

Keboeren.

reg,

selatan

Adanja

iosas.

disini

1ne

Sehingga

xa

Uengan

lau disini kita bandingkan
daerah

Bajoemas,

maka

tetap.ah

Banjoemas berdiri dibelakangnya.
Sepandjang
ta dapatkan,

dari pantai

keterangan jang ximaka goela kelapa

Keboemen

ini bisa da

pat pasar didaerah Vorstenlanaen,
di Semarang dan lain-lain tempat

lagi.
Setiap
vrachtauto's
hatsil

petang,
beberapa
jang
mengangkoet

peroesahaan

Sepintas

laloe

tsb.

dapatlah

kita

ketahoei, bahwa sebagai tengkoelak goela kelapa ini adalah bangsa
Tionghoa.
Boekan sadja merexa
itoe menggantoengkan
timbangan

dimoeka tokonja sadja, melainxan
djoem.ah
djoega
sedikit
tidak
orang2 Tionghoa jang datang ke
desa oentoek membeli goela itoe.
Tentoenja
pembatja
mengira,

bahwa

disebabkan

para

tengkse-

lak itoe datang sendiri kedesa, ma
ka harganja goela sangat tinggi.

Hal ini kita katakan setjara teroes
terang sadja, jalah tidak begitse!
Harga

goela

tergantoeng

pada

tengkoelak. Fihak tengkoelak tahoe banjak pendjoeal goela, maka
toeroenlah tariefnja.

boem

boemboe

ini

ada djoega jang istimewa didatangkan dari daerah (Tiongkok).
Sedangkan oentoek memasaknja
mempergoenakan kajoe bakar.
Karena
loeasnja ketjap-industrie
disini, maka
menjebabkan
harganja kajoe bakar sangat ma
hal. Mahalnja harga ini akan lebih djelas kalau kita membanding
kan harga kajoe didaerah Koetoardjo mitsalnja.
Diatas
soedah kita terangkan,
bahwa kedele sebagai barang ba
han poela.
Dikarenakan hal ini,

Ketjoeali
itoepoen, persaingan
diantara pendjoeal goela itoepo
mendjadi-djadi djoega. Hal ini ki
ta haroes soeka mengakoei, Lali
wa sebenarnja verkooporganisatie

perloe diadakan.

Kesimpoelan daripadanja, maka
njatalah bahwa .rakjat di daerah
. tsb. tidak meloeloe hidoep dari per
tanian, tetapi dari lapang pervsesa
haan banjak djoega. Kalau sasja
hal2 mana diorganiseer, kita rasa
lebih baik keadaan
akan dapat
oependoedoek
perekonomian
moemnja,
transport

25

kabar

(P. Selatan).
bea

MEESES ERA

(Zetsel

ISIS I EAST AS ANN PESANAN SERTA

jang

tertahan

kemarin)

PERDJOANGAN DIDEKAT
SOENGAI MUDA ?
Singapore, 16 Dec. (Reuter):
makloemat
socatoe
Menoerocet
jang dikeloearkan tengah malam,
bahwa dari Kedah hanja terdapat
berita berita sed'kit jang langsoeng
sebab disitoe perkelahian perkelahian masih selaloe katjau.
perdjoangan
bahwa
Didoega,
terdjadi didekat soengai Muda.

1 KAPAL
PANG

TRANSPORT DJEDIROESAKKAN.

Washington,

(Reuter):

moesoeh

keroesakan

mehhat ra-

pada hari, terseboet

penoempangnja.

beberapa

sekali famidengan auto,

njak
5 kati dari satoe
roemah
tangga, Atoeran ini, apakah dari

dengan

dan

boemboe

maka
tanaman kedele
didaerah
ini begitoe loeasnja djoega. vevah

perka-

Di waroeng-waroeng, orang kini
hanja bisa dapat beli, paling ba-

Ogan

selaloe penoeh

| lapa

ra ini akan diboeka dirapat Kajoe

mereka bertiga (ketiganja soepir),
poelang dari. Palembang menaiki
oleh Mansoer.
auto jang disetir
terseboet,
dimarga
Sesampainja
bahwa
arkan
mengab
Mansoer cs.,
Palembang Riboet” dan soeling
lama sekali diboenjikan. Oemoem

dan Moesi,

hingga

dagang,

| pelanting oentoek mengoesahakan
| ketjap ini, ialah kedele, goela ke
boe

diberitakan

dapat

hanja

disitoe

dengan sendirinja persaingan jang
tidak sehat terdjadi dengan tidak
semena menanja,
Sebagai barang bahan jang ter

1941, oentoek

'Tandjoengxkarang,

lama itoe, maka mereka

pengetahoeannja

berangkat

dari Palembang Kota, djam 12.10
tengahhari, tiba-nja di Oosthaven
djam 8 petang. Moelai hari Selasa
tanggal

bah

tjap itoe sebenarnja masih sempit

Tandjongka-

Ujawa,

perha-

pasar didaerahnja sendiri djoega.
Walaupoen demikian, para pengoe
saha baroe mempergoenakan sendjoega, sedjatanja persaingan
pengoesa
semoea
hingga achirnja
ha itoe merasakan poekoelan jang
keras, jakni djatoehnja harga.
Kalau sadja kita selidiki sedalam.-dalamnja, maka dapatlah dike
tahoei, bahwa para pengoesaha ke

December 1941, kaiau orang akan

ini, pernah

Batoeradja, Tandjoengkarang dan
Loeboek Linggau, moelai tanggal

anak.

nya kereta api dari Paiembang

ta ke 'Yandjongkarang telan
robah.
Seveicoemnja tanggal
pergi

menarik

mengoendjoekkan,

tjap-ketjap

moelai zagi
kaiengan,

PEROBAHAN DJALANNJA KERETA API.
Berhoeboeng
dengan keadaan
Bioscoop bermain teroes, hanja |
perang, maka perovanan djaianroeangan moeka digelapkan.

- PFANGKAPAN ORANG-ORAN
A G3
TIONGHOA,
Tangkapan-tangkapan
orang
Tionghoa jang -didoega ada perhoeboengan
dengan bangsa Djepang dalam perdagangan atau lain
lainnja,
telah ditangkapi.
Pada

ke-

pasar didaerah
dapat
ada jang
Sumatra, Banten dan lain-lainnja.
Akan tetapi, loeasnja pasar jang
begitoe itoe tidak lama, hal mana
teristimewa sekali disebabkan persaingan dari lain tempat.
Demikianlah, lambat laoen ke-

jang Mmempoe

Keijiu,

ini,

paSar dilain daerah, antara mana

verapa

tetapi menjoesankan

anak-anak

lama

peroesahaan

mengalami pahit
tentoe soedahatau getirnja peroesahaan itoe,
Njatalah, bahwa diantara bebe
rapa pengoesaha ketjap itoe, da
hoeloe pernah djoega memperoleh

men-

Uaax

jang

peroleh

tjoekoep

De-

djoecal soesoe aaiam kaieng telan
Uuarang, bernoepoeeng dengan hal

“sucsoe

roeng kerabat di dalam kampoeng
kampoeng, diboeka dari pagi djam
7 sampai djam 6 petang.
Malam
hari, seloeroeh
kota digelapkan,
orang dilarang menerangi roemah
nja jang terang benderang,

tanggal

Cemuver Lyxi, Umdm kota KaiemVaiig, penujoeaian ketjeran daiam

ajai

waroeng-wa-

pagi

(soja)

kedae-

wa, sebenarnja peroesahaan ketjap
ini ada djoega jang soedah beroe
sia lama, Dengan
oesianja jang

da: ja.m.

Se-

harga getan para, sebeloem-

nja tanggal

DJOEALAN

SOE.

beloem

tentang

TARI,

tian,
Dikampoeng
Kahoeman Premboen, maka kita lihat banjak se
kali pendoedoeknja jang mengoesa
hakan pembikinan ke€tjap. Peroe-:
sahaan
demikian ini, semoeanja
maih dikerdjakan dalam roemah
nja
-—masing
masing, sedangkan
mendjoealnja ke pasar poen sendi
ri djoega.
Sepandjang keterangan jang ki

waroeng . cooperatie.

djoeal,

jf 4.95.—

tjap

Waroeng cooperatie
kebanjakan
ambil sikap hanja oentoek anggau
tanja belaka, Moedah-moedahan
ini dapat perhatian dari pada jang
berwadjib,

4

Keboemen

adalah

Di dalam kota Palembang, hidoep
nja tergantoeng dari pada membe
li di waroeng-waroeng orang Ti-

beli se-

maoce

nah

dalam kota Palembang

seperti di kota-kota besar

Pada tanggal 11 December 1941
(ini hari), harganja per 100 K.G.
coupon

1917—-1919,

di Djawa, jaitoe ada pendoedoek
jang mempoenjai
sawah sendiri.

para per 100 K.G, orang maoe be1

tahoen

perti kedjadian-kedjadian di Djawa tempoh hari. Sedang hidoepnja

dia kepada Djepang, maka perdagangan
coupon para
dan getah
para, berhenti doea hari, 'anggal
8 December 194i,
harga coupon

Sebeloemnja kita-toeroet tram
terseboet diatas, kita
berdjalan

mengantar-

poen toeroet

Wetan

kampoeng

MOELOET
DAN
TENGGOROKAN
Zi |

Ketjap dan Gosla di daerah Keboemsn

seperti kedjadian-kedja-

dian dalam

PERDAGANGAN
COUPON PARA DAN GEIAH, TERHENTI
. DOBA HARI,
Berhoeboeng dengan permakloe
man perang dari Femerintah Hin-

tadi.

gian dalam itoe oefening dipimpin
“oleh wijkleiders, sementara djalan
nja groep-groep poen teratoer.
Boeat pimpinan pertjobaan asdari
Semarang
| sistent-wedana

2

A.

terla-

badan

loe rapat. menoetoep

ih

m e
Pertiobaan
pen
njingkirkan
doedoek.
Tadi pagi telah
diadakan pertjobaan
menjingkirkan
pendoe'doek dari beberapa desa jang letaknja didaerah pelaboehan, akan
tetapi jang toeroet
ambil bagian
“dalam itoe oefening hanja orangorang lelaki sadja.
Itoe
pertjobaan penjingkiran
rentjana
menoeroet
- dilakoekan
p
Tiap-tia
an,
ditetapk
jang soedah

mendoekoengnja

hati

madjoekan diri oentoek mendjadi
“wijkleiders. Djoega orangp perem
poean bisa mendjadi wijkleidsters
ten
djaoeh
lebih
Keterangan
tang ini hal orang bisa dapatkan
dari tocan R. Pas, assistent-resident Semarang.

katjauan

boekan

kita bahwa
seorang dari

atau

Seberung.

PALEMBANG,

nja, kerena kebingoengannja menDitambah poela oleh
djadi mati.
mengatakan,
jang
orang
lain
“seorang baji jang didoebahwa
berada dalam perkoeng selama
itoe,
pindah
oentoek
djalanan
soedah mati.
set'banja didesa
disebabkan karena keTentoenja
salahannja sendiri, koerang hati-

jang
golongan-golongan
toeroet
''menjingkir haroes menoeroet de:

Ingan tertip semoea

Tanah

mereka jang soedah sangat toea-

La

4

bedrijven.

vitale

pada

dja

4, Batavia-C.

TIGA INTEN

MEMBIKIN
SEGAR
MENJEGAH SAKIT

.

Beberapa keloearga jang
haroes kembali.
Didalam pertjakapan kita dengan beberapa orang penoempang
tram itoe dapatlah kita menangkap kemenjesalan beberapa orang
dantara mereka bahwa keloeargakemaren doeloe soedan
nja jang
pindah ke Manoekan, sekarang di
kepoelang kembali
haroeskan
jalah keterapatnja jang lama,
'loearga orang orang jang beker-

teur), dan ada Seiko polshorloge,
Jensepoer, ensepoer.
P:T, bikin
redaksi
Bagoesnja

W

kombali
dan
njanjiannja
merawankan hati sekalian:
penonton.

waji tram,

Y- Tapi boeat orang jang koerang
#ngarti, tentoe dikira di Kramat 4
: (Batavia-Centrum masih ada Toko
Okamura, di Soerabaja masih ada

pendjoeal

Adoe kerontjong. Sajang se
kali saja sedang sakit leher,

hendak dimasoek masoek-

poela,

dan ,,Seiko polshorloge”.

dibawa

akan

sekalipoen

djahit

O. toenggoe sabentar, saja
akan toeloeng semboehkan
dengan tjepat kau poenja
penjakit itoe. Makanlah doea
tablet Wybert

pen-

mesin

koersi, medja bahkan

16

Dec.

Boenji makloemat ke 12 jang di
keloearkan oleh departement peKegiatan oedara moeperangan:
soeh diatas Phil'pina hanjalah ketjil. 4 Boeah pesawat pemboeroe
Djepang ditembak djatoeh, Pesawat pesawat bomber U.S.A. mengoelangi lagi serangan serangan-nja terhadap kapal kapal Djepang
Lepaspi. Oleh serangan
didekat
kapal
seboeah
'itoe
serangan

menanggoeng

besar,

Tidak diwartakan tentang opera
Si operasi ditanah, sedang dari dae
rah daerah lain lainnja keadaan tidak mendapat peroebahan.

DI TIMOER TENGAH.
Tidak terdapat pasoekan-

pasoekan U.S.A.
Cairo,

16

Dec.

(Un. Pr.):

Brigade generaal, Maxwell berkata, bahwa di Timoer Tengah tidak
terdapat pasoekan pasoekan
U.S.A. atau pasoekan pasoekan U.
S.A, tengah dalam perdjalan- nnja
kesitoe,
Selain ifoe tidak niatan
niatan akan mengirimkannja,
Besar alat alat U.S.A. jang didatangkan di Timoer Tengah dan
kegiatan
missie U.S.A. hanjalah.
terbatas oleh keboetoehan kapalkapal.

Jong

kito

terima

Sehelai penanggalan dinding th,
1942 d ari Pondok Modern, Gontor

Ponorogo. Kalender itoe disoesoen
bergambar
dan diberinja
indah
jang memberi loekisan pergoeroean Islam modern itoe,
Terima kasih.

|

DJOEM'AT, 19 DEc.
6.00 Tanda

“dh

16:03
16.30

waktoe

Pembatjaan
Berita Pers
1730 Toetoep.

12.03

Lagoe

| Lagoe

Harmonium

Krontjong

| Melajoe —

Pemb. —

waktoe

12.00 Tanda

—

13.15

—

13.30 Lagoe Djawa — 14.00 Lagoe

Soenda — 14.15 Berita Pers

| atas berita pers — 19.15 Lagoe po

| poeler — 19.45 Pidato: Makanan
—
binatang
pemeliharaan
| dan

14.30 Toetoep.

17.00 Tanda
Et enenaan

menga

pai.

an

jang

Tolonglah

17.01

orang-

dekat kepada toean,
lorang jang
| bantoe mereka dalam kesoesahan-

| nja, sokong mereka. Djangan de-

Iingarkan

sebab

omongan orang,

kerap kali hal itoe hanja menim-

waktoe

Isi programma

goe Canton

| 20.00 Njanji — 20.30 Oentoek Can

Pemb. —
—

— 17.30

17.04

La

Sentok

“berkoeasa

jang

orang

'memberi perintah

kepada to

| atau memberi tahoekan apa-apa- |

nja kepada tocan: djangan teperdaja oleh omongan orang, sebab

ingatlah, saja katakan sekali lagi,

omongan itoe hanja mengatjaukan
ja | ketenteraman

ganisasi-organisasi preman dikota

mereka

kepada

ini, pertjajalah

ang akan mempertahankan kepen
toean karena berhoeboeng

| | dengan djabatannja dan jang akan
an

bila

toean

menolong

|
Naa
2m,
Saja 2 |
|
mengatakan, sekarang ini
|

toean ada

Saja sendiri
kesoekaran.
menolong dan menjokong
dapat oleh saja
seberapa
dan batin dengan pengeta-

dalam
akan
tocan
lahir

perloe saja

dimana

dan

saja

kekoeasaan

- | hoecan dan

ta'kan ragoe-

e bertindak sendiri.
d engar jang Penta, Hana

Soenda —

KEMIS, 18 DEC.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.

—

Itain — 12.50 Matinee ensemble —
tinee
143.20 Berita Pers — 13. 30,
14.20
—
Varia
14.00
—
ensemble

dalam waktoe5,

jang sek: $ran,1

Da:

Tea
h

|na

pertama-tama

kewadjiban

toean ter-

soekar kondann Hbeye.
| bertambah
pentingnja ketiga
| tambah poela
“hal itoe. Tetapi pegang tegoehlah
| ketiga-tiganja, djangan lepaskan
jang bagaimana
dalam keadaan
djocapoen, boekannja sadja seba| gai kewadjiban terhadap diri toe| an sendiri, tetapi lebih- lebih lagi
'kewadjiban
terhadap
| sebagai
orang-orang dekat kepada toean.

Kami akan

-batan kami
djalankan

mendjalankan dja-

sebaik-baiknja, toean
toe-

poelalah djabatan

an,

,

oa modern — 7.15 Berita
— 130 Toetoep.

toep.

Pers

Mntisebeeng

dengsin keadaan se

rang ini dalam district Premboen

ntoor B.B. haroes
1 24 djam

dan

terboeka daBestuursschrij-

haroes 24 djam poela beja dgn berpakaian dienst seba

iasa bekerdja, tidak boleh poe
|
ketjoeali poelang makan simal am haroes ada di kantoor

h pergi2, sedangkan hari
si mereka sekarang ta"

boel — 18.00
Lagoe Soenda
14.45 Lagoe Melajoe Seberang

—
—

19.00 Pembatjaan “Al @oer'an —
20.00 Ketoprak — 24.00 Berhenti,

| 12.30 Lagoe Arab —

dji — 13.15 Berita Pers — 13.30
| Konsert siang — 14.15 Berita Pers
—

1430

e

tidak siang malam be
i dalam district Prem

mereka bekerdja

18.00 BRV

Toetoep.

Doea Anak — 28.30 Toetoep.
"NJIARAN

orkest

P. P. R. K,

:
Djawa Barat
Bandoeng II 192, Batavia

II 197,

Priok II 415.
KEMIS, 18 DEC.

17.00 Tanda waktoe.
ato1 aa

programma- —
—

Pa

18.00

Lagoe

Mesir

— 18.19 Adzan dan kasidah —
18.25 Lagoe Mesir — 18.30 Moe
sik Hawaii — 19.30 Berita Pers —
20.00 Taptie — 20.05 Penerangan
oemoem — 20.20 .Lagoe Minangka
loear
bau — 20.30 Pem
Negeri — 20.50 Klenengan
—
24.00
Toetoep.

Sa.

P.L.J. 205m.

KEMIS,

Pemb. —

17.01 Isi programma — 17.04 La
goe opera Tionghoa — 18.00 Wa

jang orang
— 19:00 Peladjaran
Nabi

Khong

'Hoe

Tjoe — 19:20

Lagoe Tionghoa— 19:30 Berita
Pers — 20.00 Taptoe — 20:05 Pene

rangan

Oemoem -— 20.25 Lagoe

um —

24.00 Toetoep.

2

warna — 18.34 Lagoe
extra —
18.40 Aneka warna — 19.00 Soal
Pertanian — 19.30 Berita Pers —

20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan
oemoem — 20.20 Lagoe Minangka
bau — 20.306 Pemandangan loear
Negeri — 20.50 Lagoe Harmonium
— 21.00 Konsert Melajoe - — 28:00
Lagoe Cinema Tionghoa — 24.00

'Toetoep.

Soematera Oetara

bagi mereka sekalian mengaso

| keadaan sekarang sampai 5 tahoen

lamanja bagaimanakah dengan ke

(Medan)

Zender YDX 41.55 M.
KEMIS
“17.00

Tanda

18 DEC,
waktoe,

Pemb,

—

17.02 Lagoe Hawaii — 18.30 La
goe Hindoestan — 17.58 Bang (Ad
zan) — 18.01 Lagoe Minangkabau

| — 18.30 Lagoe Arab — 19.00 Aga
ma

Islam —

19.40

— 20.00 Toetoep.

6.30

Berita

Perg — 6.40 Lagoe Pagi
Berita Pers — 7.40 Varia
Met de BRV op marseh
Grace Moore dan Richard
— 940 Robert Gaden dan

— 17.30
— 9.00
— 9.20
Crooks
orkest-

6.04

Lagoe

Lagoe

Pagi

10.00 Geraldo dan orkest10.30 Wals moesik — 11.00

Bing Crosby
Bournemouth
11.40

—

Fransche

varia — 11.15 Het
Sterelijk orkest
chansons

12.00

12.30 Kwar

uitzending —

IKROS

—

tet — 13.300 Varia — 13.20 Berita
Lagoe Makan
Pers — 13.30
— 14.30 ToePers
14.20 Berita
toep.

'

waktoe Pemb. —
17.00 Tanda
17.0b Varia — 18.00 Xylofoon soli
— 18.15 Mantovani dan orkestnja
— 18.35 Tango's dan rumba
19:00 (Arch) Berita Pers — 19.00

vocaal

Lagoe

Varia

halwuurtje

—

—

19.30

20.00

Hen

BRV

omroep ensemble — 21.10 Moderne
composities — 22.00 Berita Pers
— 22.10 Operete allerlei — 22.30
Victor Silvester dan orkesinja —
23:00 Toetoep,

dengan

praktijk partikoelir di Tarakan jg,
diberikan

kepada

Gouvernements-

atrs terseboet, ditjaboet: Gouver
nementsarts Mas Jasin terseboet di

koelir, maka diminta kepada
ge van Gedeputeerden van

Berhoeboeng dengan ketetapan
diatas, maka ,,Badan Pimpinan Se

Prov, Raad dari
soepaja diberikan

mentara

keloearga

Waktoe”

Taman

telah

Sis-

mengam-

bil beberapa ketetapan, jang se: gera dikerdjakan, seperti:
a. Memperkoeat pendjagaan moe
rid-moerid pada waktoe datang
nja bahaja.
organisasi
b. Menjempoernakan
E.H,B.O.
c. . Moelai Memesan
pendjagaan malam

'd.

(nachtwacht)

oleh

moerid-moerid pondok jang be
sar-besar.
Mengadakan persediaan oentoek Centralisatie-huishouding
(tempat dil.) oentoek keloearga seloeroehnja, djika waktoe
soedah

memaksanja.

Badan Pimpinan Sementara
Waktoe, Iboe Pawijatan Taman Siswa Mataram.

Besar

dari

mewakili

dari.

wa,

dan

Ta

pekerdjaan

I pada
Gouvernementsarts kelas
perdjabatan terseboet: wakil Gou:
vernementsarts
kelas I terseboet
moelai penghabisan boelan Decem
ber 1941 diperbantoekan pada Pro

vincie

Djawa

ping

Tengah.

itoe karena

nankan

dan disam-

ia tidak

melakoekan

diperke

praktijk parti
Colle
den

Djawa Tengah,
soeatoe toelage

kepada jang bersangkoetan.
Ditjaboet besluit, jang memiii—dahkan tw. Gouvernementsarts pa
da
DV.G.,
M. Djoewari, dari
Gouvts,

€BZ,

di Betawj

sakit seroepa

ke roemah

itoe dj Soerabaja.

Dept. vaa B.B.

Oentoek
wakili

sementara dibebani me

pekerdjaan

ga bahasa

sebagai

Tionghoa

pada algemen

politie di Pontianak, Boe Sie Tjin
jang kini mendjadj djoeroe bahasa
Tionghoa
geri pada
tianak.

diloear tanggoengan Ne
algemeene politie di Pon

Diangkat mendjadi
district
kini

Priangan,

Ra

Wiratanoemadja,

jg.

mendjadi

Landraad

djaksa

di Madjalengka,

pada

Toeba-

goes
Tirtakoesoemah,
jang kini
adalah
ambtenaar dengan verlof

dalam negeri,
achir

dan

mendjadi

jang
kepala

paling
onderdis-

trict diresidentie Betawi.

Persa-

ini memberi

instroeksi kepada segenap anggotanja sebagai berikoet:
1. Berhoeboeng dengan petjah
nja perang di Pacifiek, sehingga
Hindia-Belanda
toeroet tertarik,
jang

berarti sa'at

ini soedah

ber-

| lakoe Staat van Oorlog, dan oleh
karenanja segala pergoeasa jang
tertinggi

dipegang

oleh

kekoeasa-

an militer (militair gezag), jang
dengan sendiri mengoeasai segala
pegawai
negeri dan pembantoepembantoenja,
maka Pengoeroes
i PBMTS
minta kepada
| Besar.
seger
'anggotanja
diseloeroeh

Indonesia

soepaja

toendoek

ke-

pada
segala perintah
dari atau
atas nama pengoeasa terseboet.

2.

Berhoeboeng

dengan

ke-

| moengkinan

adanja bahaja jang
menimpa
(bom-aanval
dsb.) didalam lingkoengan kelocarga, ma-

ka oentoek keselamatan keselama-

tan anggota keloearga Taman Sis

wa oemoemnja, Pengoeroes Besar
minta soepaja sekalian Tjabangtjabang

diharap

kepada

badan-Mdan

minta

keterangan

jang berke-

wadjiban, misalnja dalam hal eva
cuatie, luchtbescherming, voedselvoorziening dsb,
3. Dalam hal ini dan hal lainlainnja jang tidak termasoek dalam instroeksi ini, sekalian Pengoe
roes Tjabang haroes bertanggoeng
djawab.
Di Soerakarta, 13 December 1941,
Atas nama Pengoeroes Besar
PBMTS.
:

Pengoeroes Harian:
Ketoea II:
soemarno,

Panitera:
Bendahara:

OBAT

Srijono

Hardjo-

Toean tace, kenapa Dunl
Herb Tonic ada satoe min
di dalem itoe adadipake dao k.
daon obat paling moests
noeroet

TJATJING

satoe

recept

resia jang toea seka
daon-daon obat pilih
,
membersihken dan
memperkoeatken darah, beriken ka-Kiy,
« koeatan baroe pada brangW/
orang lemah dansembokehken $“
penjakit-penjakit seperti penjakit boeah-pinggang (nier),
soesah boeang-aer, pentjer-f
nahan tida baek, entjok/pilek
dan banjak laen-laen
Satde sendok-makan sadj
atawa 4 kali
#e
hari, membikiy »

SA LL AKU
|
(#4

23

Sari dedaonan:
aseli. Ditang- “

goeng tidakandoeng

Slamet Jayavijaya.
Koesnadi.

Melajoe

5

di Betawi.

mendjadi

Moerid Taman-Siswa ,
dengan

T
ti:

3g

adjunct-magistraat

pada Landraad
Diangkat

1

kepala ondzr

di residentie

den Rachmat

E

djoe--

alcohol 3

Hvg. Harmse n Verwep & Dunlop N.V,

WATSON
S

tjap PAGODA

(Koewe Kembang Pagoda dari Watsor's)
Bikin anak-anak kocat, gemoek dan sehat!
Matiken tjatjing-tjatjing dan mengloearken kotoran!
2:
Tjatjing
1
makan ha is sarinja makanan hingga anak-anak men- |
djadi koeroes-kering, poetjat, soeka marah dan nangis dengen tida '
ada sebab, tida bernapsoe makan, idoeng dan gigi gatel d.l.l.
'
Ini obat tjatjing dibikin seperti manisan sehingga anak-anak
soeka makan. Awas barang palsoe!
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»Moelai sekarang saben bidji obat 'Tjatjing Wat-, :
son, Tjap Pagoda, terdapet atoeran pake dalem
bahasa Indonesia jang tertjitak pada kertas bosngi 8
:
koesan Celluphane”,
Terdjoeal
oleh toko obat Tionghoa dimana-mana atawa beli.
sendiri pada Hoofdagent:
MEDICIJN IMPORT
SAM
TAR Oo.
Toko Tiga No. 64, — Batavia.
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