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Banjak kapal

dipakai

»tanah
angoes”
di Penang.
| Pasoekan Inggeris bertahan
di Kuala Kangsar.
No.

13.

(Ditoetoep pada tgl. 22 Dec. djam 14.00).
Pesawat-pesawat terbang dari bala tentara Hindia Belanda toeroet
bertempoer di Malaka. Sesoedah mendjalankan pi:
oentoek menge-

ada satoe pesawat pemboeroe ditembak djatoeh diatas

Malaka.

Djoeroe terbangnja berhasil menolong dirinja, soenggoehpoen
mendapat loeka.

ia

-

KORBAN BOMBARDEMENT TAREMPA.
—
ANJLP, Aneta mengabarkan, bahwa mencoeroet berita-berita. lebih
landjoet dari Tarempa, maka, banjaknjaskork
jang mati karena bombardement-bombardement itoe kimi naik dja
100 orang.
ARMADA MOESOEP. DIDEKAT
Manila,
22 December (Reuter):

LINGAYEN.

Dengan opis!l diterangkan, bahwa pagi ini didekat Lingayen, diketemoekan armada moesoeh jang besar. Armada itoe, didoega terdiri atas
80 boeah kapal transport. Tidak boleh diragoe-ragoekan lagi, bahwa

mibesoeh akan melakoekan aksi besar terhadap Philipina.
Kini djam 08.00 lapangan terbang Nickhol dibombardeer.

Hongkong

membela diri dengan
gagah berani.
14 kapal selam moesoeh binasa di.
Na

Atlantik.

Churchill dan
3

Beaverbrook

KAPAL-KAPAL TRANSPORT
.DJEPANG DIKARAMKAN? .
Manil

a,

22 Dec.

(Reuter):

Sedang perkelahian-perkelahian
berdjalan teroes, seorang djoeroe
bitjara dari tentara, menerangkan,
bahwa
tersiarlah
kabar-kabar
angin, bahwa kapal-kapal transport Djepang didjalan teloek Lingayen ditenggelamkan, akan tetapi
kabar-kabar angin itoe belcem di-

tetapkan kebenarannja.
Djveroe
bitjara menjamboeng,
bahwa dari medan perang dioetara

tidak diterima berita-berita baroe.

DJEPANG TIDAK BERHASIL
—
MENDARAT.
Manila,
22 Dec. (Reuter):

Makloemat dari tgl. 22 Dec. me“ngatakan: Siang hari ini perkela- hian-perkelahian jang sengit
berdjalan

terces,

terhitoeng

djoega

pertempoeran
antara
tank-tank.
“ Pasoekan-pasoekan kita mempertahankan diri dengan bagoesnja.
Disocatoe
tempat, meriam-meriam kita jang besar mengoesir ka
pal-kapal pemboeroe torpedo dan
kapal-kapal transport Djepang dan
oleh karena itoe pendaratan moe'soeh dapat dihalangi.
Sikap 'pasoekan-pasoekan
kita

boleh dipoedji.
DITELOEK LINGAYEN.
Manila, 22 Dee, (Reuter):
Djoeroe-djoeroe pengawas militair menaksir, bahwa kl. 80 boeah

kapal

transport jang diketahoei,

- Kapal-kapal itoe mampoe mengang

koet 30 4 50 riboe serdadoe, meskipoen diakoci, bahwa disini beloem diketahoei besarnja kapal ter
seboet.
Dan

'apakah
Ne

beloem

fihak

ttan

diketahoei

djoega,

alat- Ia gA

jang be-

Djepang berhatsil

sar,
PEMBELAAN JANG
BERDARAH!
an ila, 22 Dec, (Reuter):

akan, bahwa pembela-pem
bela USA: dan Philipina, jang
- berdjoang di Lingayen, dalam pertoempahan darah jang hebat, mem

pertahankan diri.

-

(Reuter):
DIWARTAKAN,

BAHWA

Dec,

data

TAN PASOEKAN . PASOEKAN LOON OENTOEK MERINGANDJEPANG ITOE DITAKSIR KL. KAN DESAKAN TIONGKOK.
'80 SAMPAI 100 RIBOE SERDADOE ATAU 6 SAMPAI 8 DIVISI. TIONGKOK DJOEGA MENDAAKAN | - —. TANGKAN BANTOEAN.
DAJA OEPAJA MO
JOEM | Londe
PMENJERBOE I
Dec, (Retter):

CHURCHILL DAN BEAVERBROOK DI U.S.A.
Londen,
22 Dec. (Reuter):
DENGAN
OPISIL
DIKABARKAN:
CHURCHILL DAN BEAVERBROOK DI U.S.A.

kali.

TENGGELAMKAN,

Singapoer,
ter):

DIOEN-

BERITA-BERITA JANG DITERIMA
OLEH
WASHINGTON
INI,

MENOEN-

DJOEKKAN, BAHWA TENTARA
TENTARA U.S.A. DAN PHILIPINA MEMPERTAHANKAN DIRI
DENGAN
BAGOESNJA. SEORANG DJOEROE BITJARA OPI
SIL DARI KWARTIER BESAR
DIBAWAH DJENDERAL MAC
ARTHUR,
MENERANGKAN,
BAHWA IA TIDAK KOEBASA ME
NETAPKAN . KEBENARAN BERITA-BERITA ITOE. PERTOEMPAHAN-PERTOEMPAHAN
DARAH JANG HEBAT, TERDJADI
DIBEBERAPA TEMPAT DITEPI
PANTAI. DISITOE MOESOEH
MELAKOEKAN PENDARATAN-PENDARATAN

JANG

BERHAT-

SERDADOE . SERDADOE
SIL.
SEKIRA-KIRA
DJEPANG,
DJOEMLAH 80 ATAU 100 RIBOE
ORANG, DJOEGA BERHATSIL
MENDARATKAN ALAT - ALATTERHIBESAR,
JANG
NJA
TOENG DJOEGA TANK-TANK.
BERITA - BERITA ' MENOENDJOEKKAN, BAHWA TERDJADI
ANTARA
PERTEMPOERAN
TANK-TANK, MESKIPOEN PER

| TEMPOERAN

DILAKOEKAN
SAR-BESARAN.

ITOE

BELOEM

SETJARA

BE-

PENDARATAN
MENDJOEMPAI
PERLAWANAN KOEAT,

Washington,
(Reuter):

22

Dec.

TANAH

Londen,
Kalangan

pembesar

tgl. 21. Dec.
Tiongkok

(Reuter):
menerang-

kan, bahwa di Penang sebeloem di

malam

mengadakan

DJEPANG

trik di Prai dan tempat meleboer
timah di Penang.diroesak sama se-

tegie,
Londen,

(en

soengai

Perak oentoek mendatangkan bala
bantoean dengan rakit. Pasoekan'pasoekan kita menjerang moesoeh
mereka

menda-

pat banjak kekalahan, Tadi malam
tidak ada kegiatan dioedara”.
Kuala
sebelah
dan

48

Kangsar letaknja 72 km
tenggara
Soengei Krian
km

sebelah

selatan

Leng-

gong pada djalan-Grik. Disitoelah
bertemoenja djalan dari Grik dan
Soengei

24 km

Krian.

Kuala

sebelah

Kangsar

ada

oetara Ipoh.

ter):

Makloemat

malam

terdjadi

mengatakan:

soeatoe

apa

di

front oetara, Pada pagi ini ada beberapa

kegiatan

22 Dec,

stra-

(Reuter):

Hongkong

membalas

|

Sepandjang

malam

dite-

diatas Kuala Lum

pur.
Terdjadi perkelahian antara
pesawat- pesawat moesoeh dengan
kita, sedang meriam-mepoenja
oedara kitapoen
penembak
riam
actief. 2 pesawat moesoeh binasa,
kita kekalahan 3 boeah, Dalam patroeli dari pesawat-pesawat kita di
lapangan terbang di sebelah oetara jang soedah ditangan Djepang,"
ada 6 pesawat moesoeh diroesak,

terhadap

pa-

moesoeh

ti-

dak dapat kemadjoean, sedang ka-

oem pembela tetap mengoeasai si-

toeasi disana.
Ketika hari moelai
gelap (19 Dec.) terdjadi saling mejang menjetembak jang hebat,
babkan djatoehnja beberapa korban, sedang

sehari-harian

itoe Dje

pang teroes
dement.

mengadakan

bombar-

TAMBANG-TAMBANG

Ditinggalkan

DIATAS KUALA LUMPUR.
Singapoter, 22 Dec, (Reu-

»Tidak

tempat

soekan-pasoekan
Djepang
“dekat
lembah Wong Nei Chung. Tempat
jang strategisch itoe pada beberapa waktie jl. djatoeh ditangan Dje
pang,
tetapi kemoedian Djepang
dapat
dioesir dari tempat terseboet,

'pasoekan-pasoekan
kita
tinggal
mempertahankan
diri di stellingstelling Kuala Kangsar.
Kemarin
terdjadi pertempoeran-pertempoeran baroe di djalan Grik. Disitoe

menjebabkan

serangan

HONGKONG.

dari

goebernoer

serangan

Makloemat berboenji: ,,Di Perak

dan

Pihak

rima kawat jang menjeboet boenji
makloemat jang dikeloearkan pada tgi. 20 Dec, djam 09.30 disana,
jaitoe
bahwa
soedah dilakoekan

DISEKELILING KUALA
KANGSAR..

mempergoenakan

DI

Teroesir
Dari

moesoeh

hari.

jang lebih koeat sepandjang djalan kereta api Canton—Kowloon.
Djepang
mengadakan serangan
membalas,
ketika soedah mendapat bala bantoean dari Canton. Pihak Tiongkok
djoega lekas-lekas
mendatangkan bala bantoean.

adakan
penjingkiran didjalankan
politik tanah angoes”. Central lis

22 Dec.

CANTON—KOW-

ra-kira 25 km dari Kowloon, pada

ANGOES”.

22 Dee,

ANTARA

Menoeroet radio Chungking operasSi-operasi
Tiongkok berdjalan
bagoes di daerah Shamchung, ki-

BE-

DOERKAN
OLEH MERIAM-ME.RIAM
U.S.A. JANG BESAR-BESAR. DIDOEGA, BAHWA BEBERAPA BOEAH DARI MEREKA DI

HARI

$ API

DIDEKAT DAVAO PERDJOANGAN
BERDJALAN
TEROES.
DARI DAERAH WAERAH
LAINNJA TIDAK DITERIMA BERITABERITA.
,POLITIK

LINGAYEN,

central listrik dan peleboeran

U.S.A, tentang sikap apa jg. akan
diambil oleh pihak Sekoetoe terhadap Thai.

MENTJAPAI PANTAI. KEKOEA-

Anip

THAI.

“oleh

ingenieurnja
Aneta mengabarkan,

para
bah-

wa pada tgl. 16 Dec, ini datang di
Singapoer 112 orang-orang
jang
semoeanja
menjingkir dari Thai,
itoe ingenieur tambang dan pegawai technisch dari Bana
bang Thai.
Mereka datang dari daerah-daerah tambang Phuket, Renong Peng

dan Takuapa

Tin Dredging Cora-

pany. Mereka itoe tadinja sama se-

kali tidak mendoega,

bahwa

per-

lawanan Thai tjoema sebentar itoe,
Sebagian besar dari mereka itoe
segera

masoek

rintah Singapoer.

dines

pada

115 SEN.

Masw- -MESIN terbang tentara Hindia Belanda toeroet berkelahi di Malaka. Dalam pertempoeran ada
1 pesawat pemboeroe djatoeh, tetapi djoeroe terbangnja
tertolong. Pasoekan-pasoekan Inggeris bertahan pada. stelling-stelling disekeliling Kuala Kangsar (Perak). Ketika
Penang ditinggalkan, dilakoekan ,politik tanah angoes”,

MASIH MEMBELA
DIRI.
Londen, 22 Dec, (Reuter):
Minister djadjahan mengoemoem
kan adanja berita dari goebernoer
Hongkong
terseboet dalam makloemat
tgl. 21 Dec.
djam 17.30
(djam Hongkong), bahwa sehariharian
itoe moesoeh giat,
tetapi
tertahan,

MAKLOEMAT
DARI DEPAR:TEMENT PERANG,
JANG MELOEKISKAN SITOEASI DI PHILIPINA
PADA
TGL. 22 DEHC.
DJAM 09.30 E.S.T,
MENGATA.| KAN:
DITELOEK
LINGAYEN
MOESOEE. TIDAK DAPAT
240 KM, DISEBELAH OETARA
MADJOE.
DARI MANILA, TERDJADI PERChungking, 22 Dec. (ReuKELAHIAN-PERKELAHIAN JG.
ter):
SENGIT,
DISITOE FIHAK DJEHARI INI DJAM 08.00 HONGPANG BERDAJA OEPAJA MENKONG MENGIRIM KAWAT KEDARATKAN KEKOEATAN
PAPADA AMBASSADEUR INGGESOEKAN JANG BESAR.
ARMARIS JANG MENJEBOET, BAHDA DARI KL. 80 BOEAH KAPAL
WA BENTENG DISANA MASIH
TRANSPORT
DAN
DIANTAR | MEMPERTAHANKAN DIRI DAN
KOEAT. OLEH
MARINE
DAN
MENAHAN
GERAK
MADJOE
ANGKATAN
(OEDARA,
MOENPASOEKAN MOESOEH. TIDAK
TJOEL
-DIDEKAT PANTAI LUSADJA BENTENG ITOE TJOEZON DISEBELAH BARAT,
DE- IMA
MEMPERTAHANKAN, TENGAN
SEGERA
SESOEDAH
# TAPI MALAHAN
DALAM
24
ITOE, SEDJOEMLAH 150 BOEAH
' DJAM JANG TERACHIR INI PIPERAHOE
DENGAN
SERDA- HAK.
DJEPANG TIDAK BISA
DOE-SERDADOE, MASOEK DA- F SAMA SEKALI MADJOE.
LAM TELOEK LINGAYEN OEN- $
KABAR DARI MEDAN PETOEK
'MENTJOBA MELAKOE'RANG TIONGKOK DI CANTON
KAN
PENDARATAN - PEN I MENJEBOET, BAHWA DENGAN
DARATAN
DIDEKAT
AGOO.
TERGESA- GESADJEPANG
BEBERAPA BOEAH PERAHOEMENDATANGKAN BALA BAN:
PERAHOE
ITOE
BERHATSIL-. ITOEAN
KE DJALAN KERETA

BERAPA
BOEAH
KAPAL-KAPAL
PEMBOEROE
TORPEDO
DAN
KAPAL-KAPAL
TRANSPORT DJEPANG,
JANG TOEROET BEROESAHA MELAKOEKAN
PENDARATAN SETJARA
BESAR - BESARAN
DIPANTAI

SIANG

ini"

RINGKASAN:

HONGKONG

PAI PERLAWANAN KOEAT DA
RI FIHAK
PASOEKAN-PASOE.
KAN U.S.A. DAN PHILIPINA,

di U.S.A.

DJEPANG BERHATSIL
MENDARAT,
Washington,
22:

TELO

'

Lingayen- 5

diteloek

transportnja tenggelam.

. Politik

moesoeh,

.

pergerakan

DOEA LEMBAR LOSSENUMMER

Djepang. "besar-besaran

' Pendaratan

bom

Dida

Mr, Amir Sjarifoeddin.
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PERANG

1.

dipoetoeskan

kita dan 2. Didalam perang

Advertonila pada Administratie

MAKLOEMAT

doca:

inj akan

poen akan dipoetoeskan-hidoep-ma.
tinja keboedajaaan bangsa kita.

kwartaal,
aa

berarti

hidoep-matinja tjita2

Haroes bajar dimoeka, boleh -boelanan, tetapi berhenti tjoema di achis

“ Parief

ini

perang

peme-

Dijepang

mendaratkan

teloek Lingayen,

240

km

tan diserang sehingga
pang

timah di roesak sama sekali.

80 atau
sebelah

100.000
oetara

serdadoenja.

Manila.

di

Pendara-

bamnjak kapal-kapal transport

Dje-

tenggelam.

Hongkong tetap bertahan diri dengan gagah, sehingga
pasoekan Djepang tidak dapat madjoe. Desakan Tiongkok
di djalan kereta api Canton-Kowloon makin diperkoeat.
Lapangan-lapangan

terbang

Tha

sebelah

timoer

dise-

rang oleh pesawat-pesawat Inggeris. Para #nsinjoer dan
pegawai technisch tambang-tambang Thai menjingkir ke
Singapoer dan masoek dimes disana.
Churchill dan Lord Beaverbrook di U.8.4. Mereka mengadakan

pembitjaraan

soal peperangan bersama.

dengan

Roosevelt

tentang

soal-

Di Laoet Atlantik ada 14 kapal selam muoesoeh binasa.
Nederland mengoemoemkan perang kepada Italia.

Barisan Merah di Roeslan dan barisan Inggeris di Laybia
selaloe

THAI

mengoesir

MAOE

Londen,

Kabarnja

moendoer

DIAPAKAN ?

22 Dec,

(Reuter):

pemerintah

mengadakan

Inggeris

pembitjaraan

MEMBITJARAKAN

dengan

KEGIATAN

PERANG OEMOEMNJA.
Lebih landjoet dikabarkan
Washington, bahwa Churchill
Beaverbrook datang di U.S.A.
toek mengadakan pembifjaraan

oleh
dan
oende-

ngan Roosevelt tentang segala soal
soal jang
mengenai
rang bersama.

DJEPANG

kegiatan.

22 Dec.

KOTA

(Reuter):

Malam ini boeat pertama kalinja
kwartier
besar
dari
djenderal
Mac. Arthur

mendakwa,

sawat-pesawat Djepang
seboeah

kota jang

bahwa

pe-

menjerang

terboeka.

mendapat

keroesakan.

CHURCHILL Di U.S.A.
Pembitjaraan? negeri? antiAs.
Londen,
22 Dec. (Reuter):
Dengan dikawani oleh Lord Be-

averbrook
Winston

dan

kan hari ini dan mengatakan,

bah-

wa pesawat-pesawat Djepang telah menjerang
kota Baler dalam
provincie Tayabas, tempat kelahiran president (uezon.
Kota Baler diserang hari ini pa-

da djam 10.15, dan adalah seboeah
kota terboeka dengan ta' ada
saran militair satoepoen.

sa-

SERANGAN

KEDOEA
DIATAS
MANILA.
Manila, 22 Dec. (Reuter):
“3 bocah pesawat Djepang, jang
terbang begitoe tinggi sehingga ta'
terlihat bagi mata biasa, kini pagi
melemparkan bom-hom diatas Manila, dan sesoedah itoe ketiganja
terbang kearah Lingayen,
Serangan itoe
adalah jang kedoea kali dilakoekan oleh moesoeh
diatas Manila pada hari itoe.
14

KAPAL
SELAM
MOESOEH.
TENGGELAM DI ATLANTIK.
Washington,
22
Dec.
(Reuter):
Minister
Knox
mengatakan,
bahwa di Atlantik 14 bocah kapal
selam
moesoeh di tenggelamkan
atau diroesakkan.
bahwa

angka-

tan laoet U.S.A. dengan tjara jang

amat tepat menghantjoerkan
bagai kapal selam Djepang.

pel-

SERANGAN KAPAL SELAM
MOESOEH JANG SIA-SIA,
Washington,
(Reuter):

22

staf

Churchill

techniknja

tiba

dj

U.S.A.

Premier Churchill mendjadi tamoe
Gari president.
Lebih landjoet Reuter
kan dari Washington:
Roosevelt

mengawat

akan

menga

dakan pembitjaraan2 dengan
per
dana Churchill. Sesoedah itoe lebih
landjoet akan diadakan pembitjaraan2 jang dengan opisil akan di
hadliri
oleh
Roesia,
Tiongkok,
Nederland
geris.

dan

Dominion2

Ing-

Pen-

dakwaan !toe termoeat dalam soea
toe pengoemoeman jang dikeloear-

Ia menjamboeng,

Departement
marine mewartakan, bahwa malam Minggoe laroet
malam, seboeah kapal api didekat
pantai California, dari djarak jang
pendek diserang oleh seboeah kapal selam moesoeh dengan meriam
dan torpedo.
Sekalian tembakan ta' mengenai.
toedjoeannja,
sedang
kapal
ta'

President

MENJERANG
TERBOEKA.

Manila,

pe-

moesoeh.

CHURCHILL-ROOSEVELIT.
Washington,
22 Dec
(Reuter):

Kini premier
kan

Churchill

pembitjaraan

mengada

dengan

presi-

dent Roosevelt dj Witte Huis. Dalam keterangannja president Roosevelt mengatakan,
bahwa koendjoengan premier Churchill hanjalah mengandoeng satoe toedjoean
jang
satoe2nja, ialah
melempar
Hitlerisme dari moeka doenia.
Dalam hari2 jang akan datang
nanti, akan diadakan pembitjaraan
pembitjaraan
antara
president,
premier Churchill
dan staf2 dari
kedopea negeri masing2.

-

INGGERIS MENJERANG THAI.
Rangoon, 22 Dec. (Reuter):
Opisil dipermakloemkan, bahwa
pesawat-pesawat Inggeris menjerang soeatoe lapangan terbang di
Thai timoer dan membinasakan
pesawat-pesawat moesoeh dan tem
pat-tempat penjimpan benzine.
NEGERI-NEGERI ANTI-AS.
Washington,
22
Dec.
(Reuter):

President
tengah
mengadakan
konperensi
dengan
wakil-wakil
o€roesan
diplomasi
dari Roesia,
Tiongkok dan Belanda. Dalam kon
itoe president mengambil
perensi
langkah-langkah pertama oentoek
,merantjangkan rentjana-rentjana
bersama, menjatoekan aksi”
bagi
negeri-negeri
jang
memberantas
As.

aa Lea ama

672

NS Sana

“Adm. — 1810 Wi. dan
langganan seboelan
sama Wkbl, ,,Pembangoen"
“(loear Indonesia f 2— dan

kita, boekan

perang orang atau fihak lain. Sebab pada ketika ini terantjam hidoep kita sebagai bangsa, Bagj kita

—

Senen ——
Dir, R.H.O,

ata

“ Kantoor

Dee.

al et

2

MAYA?

Nasi Isa alaihissalam, djatoeh
pada hari Chamis dan Djoem'at,

maha

ng, lebih penting dari semoe

. 25 dan 26 December 1941 karena

banjak, ia seka-

terbit, maka berhceboeng dengan

Boleh dikata bahwa menoeroet
an orang

Pen

3

'Pentingnja kedoedoekan

perang Pacific. Bagi Roeslan

endiri perang Pacifc ini membawa

lagi kena
Bahkan

belakang.

dari

FRANKEERD.
Sekali lagi, diperingatkan kepada para pengirim soerat, baik kepada redaksi maoepoen kepada ad
ministrasi ,,Pemandangan” bah-

nja. kesebelah Timoer dan Selatan.

| Poen karena perang Pacific ini

dapat membikin bala tentara Djer .

keerd)

tour)

ser

agak lepas dari ba.

a Leningrad

'“& Ini sangat menta'adjoebkan, Te
api keadjaiban hilang djika -diibahwa

tentera

Ian dibandjirkan
'djika Roeslan

Timoer

Roes

ke Barat,

dan

tetap

tjoeriga kepa

ka keadjaiban tetap adjaib, seakan
akan sekoenjoeng2 Djerman kena
,kortsluiting”,
lemah toeboehnja

Generaal

Von

Brauchits, penglima perang darat,
sekoenjoeng2 dilepas dan djabatan
“nja dipegang oleh Hitler sendiri.

. Didalam negeri diktatuur biasanja tiap2 pergantian orang besar
- .artinja. Bahkan ditafsirkan orang:
| sebagai boekti bahwa negeri itoe
sedang menghadapi
kesoekaran
jang amat sangat.
— Kita sejogianja tidak laloe berso.

rak, lebih baik kita tjoeriga. Kalau ja benar2

lemah,

- «tapi melihat bahwa

itoe baik, te

Hitler selaloe

| .mengeloearkan tipoe-moeslihatnja,
“ patoetlah peristiwa itoe ditjoeriga

. kan.

Atau sangat

-. Hitler

|

moengkin,

bahwa

sedang merentjanakan

sa-

toe tindakan baroe lagi, meroebah

| programmanja.

|

Djepang jang se-

|. dang
asjik-asjiknja
melakoekan
aksinja di Asia Timoer dan Lacetan Tedoeh.
Djepang
tentoe merasa bahwa

—

Adha

Sekarang ini jang amat

boeat

c 73 Pedan, 12. Soeparwo c 74 Dja
tinom, 13. Ajat c 59 Kroja, 14. Soe

wardj e 70 Djayilawang, 15. Toe-

roet &€ 29 Poerwantara, 16, Soeparmo e 32 Bojolali, 17 Sosrosoedarmo c 38 Ambarawa, 18. Saridjo c
35 Gondomanan, 19. Sastritenojo €
77 Karang pandan, 20. Sardi c 75

Gondang.
SEKOLAH TABIB TINGGI,
Loeloes goena oedjian arts bagian kedoea toean2 Lie Ik Khiam
dans M. Soetomo, dan selandjoetnja oedjian doktoraal kedoea tt. E.

mengadakan

“api peperangan.
Teranglah kiranja,

bahwa

Roo-

sevelt dan Churchill
tidak hanja
'membentoek perdamaian ,sesoe“dah perang kelak” dengan ,.Atlantic Charternja”,
tetapi
kinipoen

. membentoek tenaga-bersama
jo ng Deperalpan.
:

Dalam pada itoe konon

| tentoekan

goe-

akan

poela sikap apa

di

jang

mesti dilakoekan terhadap kepada

Muang

Thai jang soedalr terang-

terangan memehak Djepang.

“Apakah negeri-negeri Sekoetoe
perloe mema'loemkan perang atau-

“kah

tidak.

Sebab, siapa tahoe,

“.Muang Thai merasa
tapapoen

gara jang

Oh

Lay

Hien, Iskak,

A.J.J. Kal'-

Djie Soen

dan The Sie

gis, Louw

Tiat.
$

PENGCHEMATAN KERTAS
BOENGKOES.

Poen Nederland moelai (jang raes- .
tinja soedah lama) mema'loemkan
“perang kepada Italia. Betapa poe: la sikapnja kepada Roemenia, Hen

Pengoeroes darj pada Federatie
| yan Middenstandvereenigingen di

kota jini telah

memberi

tahoekan

kepada perkoempoelan kaoem tengah, baik jang tidak tergaboeng,
maocepoen jang tergaboeng, bahwa

Bureau voor Aanvoer en Distru
butie dari pada Dept. Economomische Zaken mengandjoerkan soepa
ia soenggoeh2
menghemat kertas

ta bantoeannja,
menerima

soekalah

artikel2

kiranja

(barang2)

itoe

dengan senang hati.

Groepscommandant: korporaal
Ploegcomm.: soldaat le. kl.

m.

Penolong

le,

atau

2e. kl.:

poengkiri dengan

sol-

Dan

perempoean

Roode

Kruis

perkoempoelan

itoe,

lain

rawat

dari

itoe

perkoempoelan

disamakan

itoe jang perempoean
dengan

pega-

pangkat

wai Pedjabatan Kesehatan Militair
djaba-

jang terseboet dibelakang
tannja.
a.
Vervleegster
Roode

Kruis:

le, kl, M.G.D.

6

kl.: ziekenver-

le.
'Helpster
b.
pleegster M.G.D,

seminggoe

bab

ia poenja

mengenai

pala. Tegal itoe ia marah
terbit perkelahian moeloet.
Saksi Christiaan Rehata
sa, Saksi ini mengoeatkan
han itoe, tapi ia njatakan
boekan

ke-

kepadania

djabatannja,

jaitoe menoeroet ar-

tikel 34 Wetboek van Krijgstucht.. KP. KERENDANG

pada

,

2

Beslit

ini berlakoe dengan

segera,

pagar

ngan djalan meroesak

bila pegawai Roode Kruis itoe da-

ng

bara
. ding roemah kamar mandi,
Kepala VIlde Afdeeling A. harang jang dibawa oleh pentjoeri
iR. Bakkers.
itoe adalah doea sepeda dan paka
se
1
itoe
da2
Sepe
.
sadja
2
———
an anak
neda laki2 merk ,,Raleigh no. K.
INSINJOER2
INDONESIA
BA
95303 dan satoe sepeda perempoe
Huurkoop merk
:
ROB..
:
an masih dalam
Faculteit dari pada Technische
Snel” tjat hitam no. 25692 lamBaik
Wetenschap pada hari Sabtoe pa noe Jawis. dinamo 803556,
a
bahw
i
disin
kan
rang
gi telah mengadakan sidang dan djoega dite
telah menetapkan siapa2 jang loe pentjoeri terseboet mendjalankan
'oes dalam oedjian insinjoer dalam
rolnja, menoeroet taksiran toean
boelan December 1941.
roemah kira2 djam setengah tiga
— Diploma civiel ingenieur bisa di sebab djam doea toean roemah ma
berikan pada 14 orang kandidat: sih djaga. Dengan ini kita seroekan
R. Abdul Kader, R. Aboeprajitpada pendoedoek soepaja hati2lah
roeno, R. Soemadyo.
hendaknja dalam mendjaga

DAN

—.
Dalam

Besar

PROPAGANDA

GERINDO,
makloemat

Gerindo

Pengoeroes

jang baroe - laloe

itoe ada sedikit kekoerangan, se-

bab disitoe tjoema kita seboet, ,/Pe
ngoeroes Besar Gerindo”
Sebetoelnja haroes
ditjantoemkan
djoega perketaan2
Badan

Pers dan Propaganda P.B. Gerin10”, Kirania dengan inj kekoera
ngan

tadi dimakloemi.

TEMPAT TINGGAL PELARIAN.

Moengkin sekali, bahwa dihari
kemoedian akan datang lain2 pela
rjan, sehingga kepada pendoedoek

diminta soekalah lagi memberikan
goena mereka
tempat tinggalnja

.itoe, laki2, perempoean dan anak.

LUCHTALARM
— Sedjak rapport luchtalarms jang
soedah, didoea tempat ditanah Se
berang, karena pemberian tahoe da
ri tempat2 pengintaian, hari Ming
z0e diboenjiken luchtalarm,
Sebentar sesoedah alarm itoe,
tanda moesoeh soedah laloe Jari

sedara diboenjikan.
OEDJIAN MESIN TOELIS
»THE SPEED”

te

21 December

Minggoe
lah

ORANG TIONGHOA MATI.
Karena
pipa gas.
botjor.
Tadi malam djam 3 adalah lima

orang datang ke CBZ, karena diri
mereka kena bahaja, disebabkan
pipa gas dalam roemahnja botjor.

terboekti, bah-

wa bahajanja
tidak berapa dan
poelang kembali keroemah, di Dr.

Kriedietweg (Petodjo Kesehatan).

- Kemoedian tadi pagi djam setengah 7 ada doea orang lagi dibawa keroemah sakit tsb. Jang satoe

laki-laki

oemoer Lk.

16 tahoen

soedah
mendjadi majit,
sedang
iang lain dalam
keadaan pajah,
(laki-laki djoega), sehingga per-

loe dirawat

dalam roemah

sakit

itoe.

2

Sampai berita ini ditoelis, djiwa

nja masih
#

tertolong,
aa

(Br).
5

:

oedjian

dilangsoengkan

toelis ,,THE

SPEED”

te

194!

mesin

di Petjeno-

ngan No. 21, Batavia-Centrum,
Jang telah loeloes jaitoe:
1. Djoenaedi, 2. Tan Hay Po: 3.

Mohd

Djali, 4. Boerhanoeddin," 5.

Moestafa Assagaff, 6, Ratmono, 7.
Muchtar, 8. Godrat,
9. Mej. Siti
Lamsiah, 10, Sjarafoedin, 11. Suno

to, 12. Soewarno, 13. Mej. Siti Hadjar,

14.

A,

Rachman

Soeaib,

15.

Mohd, Saleh, 16 Rasiman, 17. Soewita, dan 18. Sastra.

ELOEDTRANSFUSIEDIENST.
Moelai tanggal 22 DECEMBER
1941, nomor telefoon dari Bloedstransfusiedienst
dioebah
djadi

WI, 6200 toestel 55.
Mean

BA

menambah

negeri,

dengan

lebih

mempoenjai

iste-

menangis

atau

gampang

senewen
kalau
socami dipanggil!
kewadjiban diwaktoe malam “atau
pada waktoe berbahaja,
memang
ada kalanja lebih baik kalau isteri
dipoelangkan sadja soepaja soeami

djangan ketoelaran
tambah pikiran.

senewen

kekoea-

laki

peram-

insaf

atau

iboe

kita

insaf

bahwa

dengan

si-

kap jang tenang, tenteram dan berani mereka bisa membantoe banjak sekali, Kalau soeami haroes
melakoekan kewadjiban di waktoe
berbahaja djangan isteri mengantar dengan mata merah dan moeloet setengah nangis,
tetapi hendaknja dengan roman jang djernih
dan senjoeman jang manis. Isteri
jang mempoenjai harga diri haroes
toeroet
maloe
kalau
soeaminja

sampai mendjadi bimbang melakoe
kan pekerdjaannja karna
memikirkan isterinja.
Masih
terlaloe
banjak
orang
mengeloeh

.dan

menggeroetoe

de-

ngan tidak ada goenanja, Apa goe-

tidak,

nanja

kita

mengeloeh

habisnja karena

tidak

anak,

habis:

toenangan

atau soeami dipanggil milisi? Kita
mengarti,

hati

memang
kar

jang

tjinta

tempo-tempo

boeat

menerima

sajang

sangat soepikiran

atau

pertimbangan jang tenang.
Akan
tetapi baiklah jang masih merem
sekarang

nja,

mendjadi

bahwa

terboeka

tidak

lagi

mata-

temponja

sehari-hari-

boeat mengeloeh atau main sajang
sajangan.
Sebab pelor atau bom
moesoeh
tidak kenal sajang dan
sewaktoe-waktoe bisa menghahiskan djiwa kita.

perang memperloekoerang lebih lima

orang dibelakang front. Ada jang
haroes bekerdja disawah boeat sme
nanam padi, satoe bocat membikin
sepatoe, satoe boeat membikin pelor, dan begitoe selandjoetnja.
Tiap orang Indonesia haroes insjaf bahwa dalam
perang sekarang ini masing-masing
mempoenjai kewadjibannja sendiri, Paling
sedikit kita haroes aktif atau giat
dalam semangat kita, begitoe kata
sdr. Mohammad Hatta.
Dengan lain perkataan semangat

|

atau

nja. Tiap orang soldadoe jang madjoe ke garis
kan bantoean

din-

pat panggilan.

atau

koekan pekerdjaannja

SAJOER TI

Kalau

ri jang

tjoema

kita
semoeanja terseret
dalam
medan peperangan sebagai soldadoe.
Medan
perang
terbentang
loeas
dari
garis
perang
di
Malaka - Oetara atau di Hongkong
sampai
didapoer
roemah
bapak tani di goenoeng atau didesa. Ada jang bersendjata lengkap
dengan pelor atau bom, tetapi lebih banjak lagi jang tjoema mela-

DAK AMAN.
rtakan:
mewa
g
Oran
bahwa
Pada kita dikabarkan
ia
Roeb
n
toea
ah
roem
Senen malam
ar
Djak
ang
tjab
si”
,,Per
i
ahar
bend
deta telah kemagpekan pentjoeri,

Atoeran2 jang terseboet dalam
.kesatoe”, ,kedoea”, dan ,,ketiga”

boekan

tan negeri sendiri haroes didjadikan sendjata perang poela.
Sendjata atau alat perang jang

tidak,

bisa dilakoekan

tenteram.

meme-

poean,
toea moeda, kaja miskin
mendjadi
soldadoe.
Maoe atau

Hak menghoekoem semata mata
ha | ha
nja diberi kepada mereka,
Keempat:

'kerdjaan

Perloe poeteri-poeteri dan kacem
malahan

pendoedoek.

menoetoerkan

-

PN

Hasi

harogss

kan sendjata itoe Semoeanja atau
sebagian
besar
melempem
dan
tidak beres, Dalam perang habishabisan
model sekarang ini tiap

toean
bolitie, tetapi ia poenja chef
:
Juilinaard.
dioen
jang
naard
Juili
n
' Toea
aketer
ngar
djoek itoe laloe dide
ngannja, saksi ini menoetoerkan
Rehata ada
soeatoe hari
pada
datang

jang

lengkap sadja: beloem bisa membawa
kemenangan kalau
orangorangnja jang haroes menggoena-

hingga
:
diperik
toedoebahwa

ia jang mengadoekan

disadjikan

dja jang kiranja bisa meroegikan

berkelahi dengan Rehata, disebab
kakan Rehata bersama lain-lain
pem
dala
s
wannja main bal kerta
kerdjaan,

biasa

moesoeh

ia telah.

berselang,

hari

soerat kabar, tetapi segala apa sa-

Re

Chirstiaan

tiap

poela.

bahwa

ini

jang

&

Perkataan-perkataan
pemimpin
India itoe baik dipakoekan dalam
kepala
tiap pendoedoek - negeri.
Tiap
orang jang gampang ketakoetan
dengan: tidak disengadja
gampang mempengaroehi lain-lain.
nja. Beberapa kaoem iboe dengan
keloearga meninggalkan kota boeat pindah ke tempat jang dikira
lebih aman, teroetama sekali karena melihat beberapa kenalan djoega piridah. Lain halnja kalau pemindahan
kaoem iboe dan anakanak itoe dilakoekan karena soeami mempoenjai kewadjiban-kewadjiban jang istimewa soepaja pe-

noehi keinginan berbagai lingkoengan
langganannja serta tjitatjita redaksinja. Sekarang djoega
masih begitoe, tetapi disampingnja
haroes
didjadikan
alat
dan sendjata
perang

hata jang sakit hati padanja, se-

gawaj

verpleegster

perbosatannia

lada

Atoeran hoekoeman dan atoeran
siasat militair,
demikian
djoega
atoeran mengadili perkara militair
Balatentera
jang diboeat oentoek
Hindia, sekarang berlakoe atas pe

pangkatnja

batjaan

mengatakan ia

toedoehan

ia mengarti

ada

oleh soerat kabarnja masing-masing, Di waktoe damai soerat kabar bisa di-isi dan dibatja sebagai

berkata demikian
beloem pernah
roepa kepada siapa djoega. Tetapi

Kedoea:

djoeroe2

petoeah

Djepang soedah masoek disini paganti roepa
jah loe, kita moesti
:
1,
enz, enz,”
Toedoehan ini oleh terdakwa di

daat 2e. kl.
Mereka itoe berhak memakai tanda tanda seperti Balatentera Hin-

Tetapi kemosdian

“ka banjaklah jang soeka memberi
kan kepada mereka
itoe tempat
gaboengan lawan segahoengan.
| Adapoen peperangan
di Pacific . oentoek berdiam.

makin ramai, “tetapi tidak

k.
t

Segala merk artikel berhoeboeng

perang-djoega, soepaja njata: se-

| tetap

Idem 2e. kl.: sergeant majoor.
Idem 3e, kl.: sergeant le, kl.

masih

jang memang soeS$ah diatoer. Akan tetapi dari pembatja soerat kabar boleh
diharap bahwa
mereka
bisa menerima
dan memahamkan
berbagai oedjar atau

ia oetjapkan ,,kalau

jang diatas,

Kalau

kan lagi salah pers atau pergerakkan Indonesia,
Dalam tiap golongan selaloe didapati orang-orang

pada sekawan-kawannja
pada
oetjapannja
sebeloem
minggoe

boengkoes.

Centrale Covim memberi tahoe“garia dan Finland, beloerlah kita
kan,
bahwa ketika pelarian2 soe
'ketahoei, tetapi tidak moestah,
.
dah
sampai
disini dari Malaya, ma
bahwa kelak datang perma'lbeman.

| membawa peroebahan.

i,
j

.PERS

persatocan-

bah njata. Tiap-tiap moesoeh Ing“geris mendjadi moesoeh bersama.

Sectiecommandant: le. luit,
platsvervangend sectiecomman
dant: le. kl. onderluitenant.

Pon

dengan ini tidak lagi diboengkoes

djoega

teroes-meneroes,

jang ragoe-ragoe, jang takoet ke
kiri atau segan ke kanan, ja, hoe-

berkata

telah

dan sikap rak-'

jat Indonesia jang haroes di
ambil dalam perang sekarang ini
"soedah tjoekoep terang dan tiap
hari poen masih sadja didjelaskan

mah waktoe malam.

“kalau diantarkan keroemah.
Oleh karena itoe poeblik dimin-

anti-agressie bertam-

g.
h,

#

terpaksa ber-

.: boeat demikian.
sda

3. Broto

Poerwokerto,

«62

mintarso c. 26 Debongtengah, 4.
Dasan c 58 Tjilatjap, 5. Sapran Cc
60 Banjoemas, 6. Walir c 63 Soe
karadja, 7. Partodihardjo ec 64
Boemiajoe, 8, Wandir c 67 Petana
han, 9. Soetar c 68 Adjibarang, 10.
Tangwin c 69 Adjibarang, 11 Idjan

. permoesjawaratan tentang pepera“2ngan-bersama, tentoe melipoeti pe“perangan
seloeroehnja,
karena

kedalam

Pp ENDIRIAN

itoe.
OEDJIAN
Helpster 2e. dan 3e, kl: ver
c.
DALAM
tentang perboeatan terdakwa
ataan
perk
pleegster M.G.D. jang tak berdiplo
ap
SCHATTER.
angg
ia
na
kare
Oleh
sebagai dioe:
Pada tanggal 22 boelan ini diko ma,
itos ada terlarang
ian
maka.ia
.oedj
,
akan
Ketiga:
3
Radio
diad
telah
oleh
wi
ta Beta
moemkan
politie.
pada
Dalam daerah djabatannja con
kan
adoe
schatter roemah gadai di Pasar Se
meng
laloe
aan dimissaris2 mendjalankan kewadji-nen. Mereka itoe asalnja dari ma| Hingga Sekian pemeriks
sampai
dan
kan
ah
oer
Teng
bannja
sebagaj
opsir
korps
dan
ia
a
end
Djaw
dio
di
tiam2 tempat
'lakoekan,
b saksi
Barat. Dari mereka itoe jang loe berhak sebagaj opsir itoe mendja- tg. 30 December j.a.d. seba
toehkan hoekoeman kepada pega- “saksi 'jang perloe diperiksa tidak
loes ada 20 orang. Ialah:
Dan,
2.
wai2
Roode Kruis dalam daerah.
ende
. (Br).
1. Tawzn c 61 Pako

ditakoeti-

Amerika baharoe masoek

terdakwa

bahwa

tein.

LOELOES

hari ini menoendjoekkan,

rika-Sjarikat

ke

poetjoek pimpiadaan sekarang
dalam seroean
boet
terse
nan partij
nja lebih djaoeh mengandjoerkan,
soepaja sembahjang 'id itoe dilakoekan didalam peroemahan, seperti masdjid, soerau dan tempattempat beratap jang diperoentoek
kan keperlocan itoe. xx 5

bahwa
perdana Menteri Inggeris,
& Winston Churchill,
bersama-sama
“Lord Beaverbrook pergi ke Ame|

dengan

an, Tetapi berhoeboeng

“nja jalah bahaja Roeslan.
Maka
sekarang giliran Djermanlah oen-“ toek ,,memegangi” Roeslan itoe.
,
Ol&h karena itoelah, maka pada
isa'at ini ,p€hak Sekoetoe- tidak
pesah mengharapkan Roeslan doeloe boeat peperangan di Pacific.
Berita

karena

biasa,

sebagaimana

pehak Kekoeasaan poen memperkenankan orang berboeat demiki-

roes

|
Sangat boleh djadi ia sengadja
—. moendoer-madjoe,
tidak perdoefi
|. berapa banjak djiwa jang ia mesti
“ koerbankan, soepaja Roeslan tidak

membahajakan

seroean kepada

barisan partij terseboet dan kepada
oemmat Islam soepaja mendjalan“kan kewadjiban sembahjang Idoel

da Djepang dan tetap memasang

mata,

kepada pengirimnja.

telah menjiarkan

“ tentera Timoernja di Timoer, ma

“semata

(re-

dikembalikan

akan

“TIDAK DILAPANGAN.
Seperti telah terdahoeloe beritapimpinan
poetjoek.
maka
nja,
Sjarikat Islam Indonesia
Partij

haja kepoengan.

ngat

(jang ongefran

boeboehi perangko

sehingga

oendoer diri, dan Moskou

jang tiada di-

'wa soerat-soerat

Roeslan dapat menarik balatentera

Barat,

tidak

' SOERAT-SOERAT ONGE-

se-

aliknja, ja sekarang. bisa mener
jang poenggoeng Djepang jang
sedang mengarahkan moeka-dada

inja kesebelah

kita

dan
sidang pembatja
Kiranja
pemasang advertensi ma'loem ada
nja.

entoeng. Ja'ni boeat
sementara
haja Djepang lenjap,
sehingga
kam

kabar

@xtra satoe lembar, jang teroetaima sekali akan diperoentoekkan
djalannja peperaberita-berita

Roes-

ini lebih terasa lagi, ketika pe

a tidak takoet-takoet

soerat

kegentingan zaman sekarang ini,
| kita akan terbit djoega selakoe

,djiwa” Dje-

dan

” Djerman

biasanja

,dji

g inilah jang memegang

man

hari-hari besar Kersimis,

: Semangat dan tenaga Rakjat.

kita djangan

melempem,

Karena

ep

Pada

| jafai hari-hari peringatan Maulid

GERI Roeslan sekoenjoengnjoeng mendjadi

sa

MAULID NABI ISA A.S.

“am

:

““—

|

Ann

Ji

#

Pn

KRUIS DIMASOEKKAN
BARANGAN,
KEGOLONGAN
MILILandraad Batavia, hari Senen
TAIR,
telah memeriksa
seorang terdakDengan beslit Commandant Bala -wa
pemoeda
Johannes Tamboetentara, tanggal 16 Dec, 1941, di nan, ditoedoeh menjiarkan berita
tetapkan jang berikoet:
I' bohong berhoeboeng dengan kePerta ro
adaan jang genting ini,
Menoeroet toedoehan itoe, terPegawzi perkoempoelan ,,Roode
dakwa bekerdja pada werkplaats
Kruis Hindia” jang terseboet diba
K.P.M. di Tandjongpriok mendjadi
wah ini, dimasoekkan kegolongan
Bankwerker, Pada tg. 13 Decemmilitair, djikalau mereka itoe beber j.., terdakwa telah berkata
loem ada djabatannja pada Bala
dihadapan lain-lain kawannja setentera atau pada Marine, pangkerdja dengan perkataan ,,Hono
katnja. disamakan dengan pangkat
lulu hantjoer,
Manila hantjoer”.
“jang tertera dibelakang djabatanKetiki seorang kawannja bernanja.
ma Christiaan Rahata menegor
: Hoofdcommissaris: kolonel.
dengan berkata djangan tjerita
Legercommissaris: luit.-kol,
tidak betoel, terdakwa sambil maCommissaris: majoor,
,,Boleh kasih
rah berkata poela
Kepada Pedjabatan Bloedtrans
dan lainBaas
toean
pada
tahoe
fusie: majoor.
lain, saja tidak takoet, saja ComDirecteur Inlichtingenbureau:
munist Indonesier jang toelen”,
majoor,
Di tambah poela toedoehan itoe,
|
f.
Compagniecommandant: kapi-

Aa

ban

2
PERKOEMPOELAN ROODE | AWAS DJANGAN OMONG SEM-

&

KOTA |

|
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tjinta sajang isteri atau

orang toea jang meloepakan saatnja soeami atau pemoeda jang haroes
melakoekan
kewadjibannja
mendjadi bimbang dan lemah perasaannja,
Dengan
begitoe
memberikan sendjata kepada

soeh, meskipoen

mang

baik

timboel

maksoed

karena

dari

hati

kita
moe.-

kita me-

semata-mata

jang

tjinta-sa-

jang.

Tidak, tjinta-sajang jang begitoe akibatnja haroes dibocang. Da
lam hati sangat boleh djadi kita
merasa pedih, tetapi hendaknja

dja-

ngan mendjadi
riboet atau bingoeng seperti ajam habis bertelor
karena beberapa kota dan pendoe-

toe

doek negeri kita soedah dibom. Ber

kita

sendiri

hoeboeng
dengan ketakoetan perang di beberapa daerah di India,

seberapa

semboenjikan

dan

djangan

bisa,

Kalau

boeat

kita

diperlihatkan
soeami

atau

saudara kita dipanggil milisi atau
lain
pekerdjaan militair jang berjat India tidak oesah tafoet, seka.
bahaja, seberapa bisa haroes kita.
lipoen kalau ada bom meletoes dibesarkan hat nja soepaja menjalatengah-tengah kita. Rakjat haroes
njala api keberaniannja.
'
menghadapi tiap keadaan dengan
Benih pachlawan dan darah sagagah berani dan tenang tenteram.
trya soepaja
bisa toemboeh dan
apapoen djoega jang terdjadi. Ang
gauta-anggauta Kongres Nasional " mengalir lebih keras. Itoelah sendjata semangat jang bisa kita berIndia jang. menentang tiap peperasihkan kepada pemoeda atau soeangan, akan tetap melakoekan pemi kita d'zaman jang soekar ini.
kerdjaannja masing-masing boeat
Djalan lain tidak ada dan kita hamemberi penolongan seberapa biroes bisa menerima keadaan jang
sa. Mereka bersedia menerima sesoedah tidak bisa disingkirkan
gala roepa
risico boeat memberi
lagi.
pertolongan kepada jang loeka”,

Mahatma

Gandhi

berseroe:

,,Rak-

PANGGILAN OENTOEK DJADI SOCEPIR VAUBEK,
5
Legercommandant mema'loemkan jang berikoet:
Oentoek keperloean pertahanan negeri pada waktoerini banjak
sekali soepir diboetoehkan. Berhoeboeng dengan itoe, maka diseroekan kepada soepir-soepir jang beloem masoek pada Vaubek (Vrijwillig Auto Bestuurders

Korps),

soepaja mereka

itoe dengan

j

(

ng

1

“—

:

NGAN

wap

An

Hina
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&
1

.

selekas-

lekasnja masoek korps itoe.
Gadjih seboelan f 11.—, ditambah 25 cent sehari, jaitoe mobilisatie-toelage, djadi seboelan berdjoemlah f 18.50, makan, pakaian,
tempat

tinggal

regionale

diberi oleh Goebernemen.

toeslag

loearganja

lagi, jang

banjaknja

(boeat Betawi f 1.50).

Lain

dari pada itoe dapat
pada tempat ke-

-

bergantoeng

-

apatannja
| Meskipoen dimaksoedkan, bahwa sebagian dari pe
ng perloe,
itoe ialah oentoek keloearganja, tetapi dimana dipan
akan diberi lagi bantoean oentoek keloearganja itoe dan/atau pamili

jang lain (misalnja bapa atau iboenja jang tidak bekerdja, atau

adiknja jang masih ketjil), jang djadi tanggoengan soepir itoe,
:
Permintaan oentoek toendjangan jang sematjam itoe, sehingga
keloearganja
dan jang lain-lain itoe bisa hidoep dengan sepatoetnja, .
akan dipertimbangkan oleh Commandant Korpsnja,
Orang jang minta masoek Vaubek itoe akan lantas menerim

wang-tangan (handgeld) f 10,— sampai f 20.—, dibajarkan denga

sekali goes,
Kalau sesoedah setahoen masih tetap djadi soepir Vaubek, maka

dapat wang tangan sebanjak itoe poela. Dan ini berlakoe tiap-tiap
tahoen,
Minta masoek djadi soepir Vaubek itoe pada Plaatselijk Militair #3

Commandant,

1

SnOaN
Ketek

dakn

Di

ini keriakon. sampai
1 Juli

ditoendjoekkan”,

noem

bo-

dapat

lah

dinege
'a

ini, Moeng'
nggagal-

poeroeng. Sebab dalam djaman se
karang aliran jang berat sebelah
poen, ada jang .jang besar kemoengkinannja akan
a keadaan sekam | menjesatkan, haroes kita singkir
kan. Sebaliknja meloeaskan peman
dangan kita memberi kesetimbangan (evenwicht) kepada bathin
| kita. Diwaktoe sekarang ini si"| kap demikian lebih bergoena seka

n dari pada diwaktoe2 jang lain.
Penerbitan seroepa itoe bisa men
. djadi .,poesat” keboedajaan jang
nj socatoe tanda koeat | tidak bedanja dengan pengeloearan »Poedjangga Baroe”, ,,Keboe
ola Tingona tidak oven
lajaan dan Masjarakat”dll.
adaan sekarang. Sana
onar Belanda doeloe mengenal
ian ini banjak artinia
.madjallah2 jang diisi dengan kain rakjat Indo orangan2 poedjangga2 Belanda, se
hadapi perang “bagai. »De 1
.De Nieuw
Gi
Ia
hn. Maandblad”,
Y rilah kita bitjara- | »Mooi Nederland” dll. Dan disamjallahnja.
“ping itoe dirasa perloe djoega oen
|
. . mengeloearkan
madjallah
it mengatakan, bahwa ma
|
'isinja diambil dari madjaljang isinja seperti ,,Sari”
oe ambilan darj matjam2 | lah
loear negeri jang pilihan.
ah dan soerat kabar jang| |
Apa salahnja kalau dinegeri ki
beloem kita dapati dinege ta @ioesahakan demikian djoega.
ini. Kita tegaskan keteraendak meniroe2, boekan!

Pe

oetjapan ,,M e - $ Melainkan dengan pertimbangan

eloe'

pertimbangan jang berhoeboengan
dengan masjarakat kita dan kema
oedoeki oleh nazi Djer- : djoean rakjat Indonesia serta ma
mengenal madjallah. kin besarnja minat akan menam
nama ,,De Kern” jang bah kekajaan bathin.

dinegeri Belanda,

sebe-.

djoega ,,sari”. Poen djoe
dapati madjallah lain, ja
happalijke Bladen”
-

. Seepaja makin terkenalnja madjallah jang akan terbit itoe, per
loe-kita terakan beberapa hal dibawah ini.
1
Satoe nomor harga f 0.30, dan
satoe kwartaal f 0.85. Tiap terbit

bil dari matjam2

loear negeri Belanda,doeloe @iterdjemahkan

formaat
dan. Joeas pandangan
Para

seroepa. 'itoe

boekoe

tebal

44 pagina,

. omslag bergambar indah, Alamat
$ administratie: Ketandan Baroe E:
No, 21, Soerabaja. Kita persilahkan toean2 pemba
tja jang- boediman
oentoek ber

pe

loemba2 mentjarj kekajaan bathin.
Soedah tentoe djoega tak meloepa
kan
na
boekan?
Soendoro.

Pt

gunning

“at

«

maocepoen nanti, Sekalian bantoean itoe soedah tentoe berhoeboeng
dengan koerban ' dan keroesakan
jang terdjadi sedjak Ag perangan
dimoelai,

NJAI
a

|

Moelaj

.autobus

dan

produ-

lain, bahwa

boleh dikirim kepelaaboehan di Djawa se-

la kepastian soedah ada
mengangkoet

e tempat dikapal

Nana

sa

PENOLONG

bia Tas

diatas

ini,

Mangga Doea dan Oey Hok Djin,
' koetika ddo. 21 December 1941 an
tara djam 11.30 sampai 12 tenga
i harj di Gelder ndsche weg, (Gang
Boeroeng),

beberapa lamanja dioe-

nang ma

Batavia,

telah

diatoer

pembagian amal pada korban2 ke.
bakaran di Gelderlandsche weg,
Batavia:
5

: PERANG

Hina

BAHAJA KEBAKA-

RAN.
Dengan
hormat,
oleh Toean
“ Tjiam Kiem Hoat dan adjunt Com
mandant Brandweer: le Wijkmees
ter Ong Pok Hay, le Wijkmeester

dengan

intodki

Tt

oen-

ni |

Bagi korban? Tionghoa:

59,—

Ocang
Bagi korban2

Indonesia:

naa

25.50

Ta

Djadinja:

f

84.50

PBERATOBRAN
VERGUNNING
VRACHTAUTO BOEAT SEMEN-

ng | TARA TIDAK DIDJALANKAN.
Pemberi

jang

berikoet

ini teroetama “perloe diketahoei
oleh
orang jang
menjewakan
vrachtauto,
Dengan besluit Gouverneur-Ge-

Ngg:

or 1941"
. orang

la «

4 menaroeh

o|

vrachtauto

| ponbelie Pn tidak openbaar ditanah Djawa, aa PAPAN NN:
dalam hal

pasal 40

jan

GC »

dan

d) serta

:«

sapa (NE

.momebia

NA

aga

Ra

pi

oentoek

menoelis:

aa
Lala
MATJAN

I

-

| MAKLOBMAT

telah mempersiapkan

bersembahjang

di lapa-

jang berwadjib.
Keterangan

menoesoel

lebih landjoet,

di ma'loemat

akan

jang ke-

Ke

doea.

ISI

APOTHEEK KEPERLOBAN
ROEMAH.

Oentoek
an

pertolongan ketjilaka-

pertama (EHBO)
1. verband bekken

verban).

:

3

$

1.

1.

Snel

1,
1.
1.

verband No..1,

Snel verband No. 2
Snel verband No. 3.
Snel verband No. 4.
(oentoek) j
meter rol karet

hapoeskan:

Betawi,

1941

December

laan No, 33 jang letaknja ditempat jang soedah ditoendjoek oentoek dikosongkan, karena dikoeatirkan akan adanja bahaja oedara,
| maka sidang mengatoer sikapnja:
Hadjiji,
Lebaran
a. vacantie

negeri

1941, banjak sedikitnja

membawa
pengaroeh
kesoelitan
kepada oeroesan Pengadjaran
da
lam kalangan Moehammadjjah Tja
bang Betawi seoemofmnja.
Oleh karena itoe, Pengoeroes Ba
gian Pengadjaran Moehammadijah
Tjabang Betawi mengharap
sepe «

moe-

dilakoekan

jang seharoesnja

2

Berhoeboeng dengan
poetoesan
itoe, Pengoeroes dan Madjelis Goe
roe mengharap dengan sangat ban
toecan sepenoehnja dari pada para
Wali,
Ke
II. Terhadap
kepada
seoemoemnja Sekolah Moehammadijah Tjabang Betawi.
Dengan terlihatnja negeri kita '
dalam peperangan semendjak
8

ke 1
Moehammadijah
Sekolah
ldVliegve
di
School)
(le Holl Ini.

Berhoeboeng
dengan ini wali
mendjawab
dengan tele: gram djoega,
|

dak memberi chabar jang sjah, ma
ka hak mendjadi moerid akan di

Ma

Tjabang

Pengadjaran

an

| kesetiaannja itoe,

segi tiga.

Jang

BETAWI:

pengadjaran

pada tanggal 16 December
telah memoetoeskan:

#

' Jangan
pedagang
di Soerabaja,
| bond
kaoem dokter
dan dokter
gigi di Betawi dan beberapa per'koempoelan,
menjatakan
djoega

Ba

goenting.
12 boeah peniti.
3 potong un

pemerintah,

Ketjoeali
itoe poen dari fihak
|
| Tionghoa dikota Betawi dan ka-

(tempat

I.

DIJAH

dengan
Sekolah
Moehammadijah ke 1 (le Holl. Ini.
Vliegveldlaan
di
School)
No. 33.
Sidang Madjelis Goeroe dari Se
kolah
Moehammadijah ke I (le.
| Hol!. Ini, School) di Vliegveldlaan
No. 33 — Batavia-C. — dan Pe| ngoeroes Moehammadijah Bahagi-

teroes,

kepada

MOEHAMMA

Bahagian

ngan. Dengan seizinnja dari fihak

: setiaannja

lai tanggal 28 December 1941 hing
ga sampai 4 Januari 1942, dimadjoekan moelai pada tgl. 18 Decem
ber 1941 hingga sampai 4 Januari
1942,
ada wali
soedah
b. apabila

noehnja . perbantoean

para» Wali,

soepaja nanti sesoedah hari vacan
SEKOLAH TABIB TINGGI.
tie Lebaran Hadjdji, pada tanggal
1
Loeloes - goena oedjian dokto5 Januari 1942 semoea anak disoe
mengikat
raal bagian kedoea ialah t. Ripin.
roeh
masoek dimasing masing tem
1 rol plester (5 m pandjang
5 ,
patnja bersekolah.
:
cm. lebar).
LOTERIJ
, SOEKABOEMISCHE
|
Apabila
ada
salah
soeatoe
moe
:
da
roemah
pindah
a
terpaks
jang
250 gram kapas.
OPVOEDINGSGESTICHT”.
rid jang tidak masoek, sedang ti
ri tempat jang soedah ditoendjoek
2 pak hijdrobiel gaas 4 1 meter
Penarikan
loterij dari ,,Soekadak ada keterangan jang sjah da
oentoek dikosongkan, sedang tem
a 3 rol verband dari kain poetih.
boemische Opvoedingsgesticht” di
le : ri pada walinja, maka Pengoeroes
ting alnja jang baharoe,
pat
(atau cambric) — 5m pandjang : toenda sampai
pada tanggal 29
berhak akan mentjaboet anak itoe
atan kepada sa
berdek
a
|
taknja
ad:
10 cm. lebar.
Januari 1942,
Moeha
dari pada haknja
mendjadi moe
|
lah
soeatoenja
sekolahan
1 ples - jodium
tinctuur
(60
rid dari pada Sekolah Moehamma
madijah Tjabang Betawi, maka se
gram).
POETOESAN MARGADANT
dijah
haroesnja selama tambahan vacan
Oentsek loeka-loeka 'karepa
DITOENDA.
Sebagai penoetoep.
dari pada 2
r
Decembe
217
hingga
(18
tie itoe
terbakar.
Mahkamah tinggi dikota ini me
makloemat
diatas ini, moedah2an
di
pindah
dibawa
jang
anak
1941)
3 rol.verband- berisi
bismith
noenda poetoesan perkara MargaAllah membenarkan ichtiar tersesoeroeh masoek kesekolah jang ber
atau 60 gram Icletyol zalf.
dant jang dikemoekakan oleh P.G,
boet itoe, dan
moedah-moedahan
ran
peladja
a
perloenj
itoe,
dekatan
Oentoek loekaploeka karena
itoe sampai
pada tanggal 5 Jatertjapailah
toedjoean Moehamma
djangan sampai beritoe
anak2
fosfor. :
| nuari 1942,
dijah oentoek ikoet memadjoekan
henti:
1 ples berisi tjampoeran koper T
Ban
APengadjaran
terhadap kepada ma
aan
tempat
persedi
oentoek
“Te,
sulfaat dari 2 pCt. (500 gram).
sjarakat dengan mendapat
kepoe 2
(roemah sekolah) sesoedah vacan
Dipakai sebagai kompres.
asan
dan
ketenteraman.
MOERID SEKOLAH MULO MEtie (boeat moelai tanggal 5 Janua

BUREAU

LANDVERKEER.

Soerat-soerat
pos oentoek Bureau
Landverkeer
hendaklah,
tidak sebagai

jang telah

disiarkari

lebih dahoeloe dari ini, dialamat-

kan kepada ,,Het Bureau Landverkeer Algemeen Hoofdkwartier,

Afdeeling
Etappe

Landmacht,.

Directie

en Verkeerswezen”,

Wedono
TOEAN

December:

daraan motor dan kendaraan lain2
boeat beberapa hari
lamanja tidak dilakoekan. Nanti akan dika.
barkan lagi, pada hari apa didakendaraan2
lam minggoe depan,
itoe aa
lagi.
-

ba-

'bakal dikirim melaloei
1 oentoek

22

te-

sakit

5

Id Djakarta

boe

dipandang

tetap berlakoe

dan

biarpoen
didalam beberapa
hal
BEBERAPA PERNJATAAN
peratoeran dienst perdjalanan au- |
SETIA,
tobus tidak dapat didjalankan seMadjelis
kaboepaten
Semarang,
penoehnja, Jang demikian itoe arttaranja disebabkan karena banjak: Sidoardjo, Sulthan Ternate, kepala distrik Moearatambasi, menjaautobus jang diminta goena keper
|
takan atas nama pendoedoek ke| Ioean pertahanan negeri.

AUTO.
Senen

ini penoentoetan (verordening) ken

exporteur-exporteur,

t-fabrikant

hari

itoe

tidak berlakoe, ja'ni boeat semen| tara sampai 1 Juli 1942,
. Soepaja
djangan
ada
salah
mengerti,
disini . diperingatkan,
bahwa
peratoeran
vergunning

Moneta
BOEAT
ORANG JANG MEMPOE.
dverkeer mengabar-

di Djawa

boleh

diroemah

' Pada hari Senen tg. 29 December 1941
ja.d.
berbetoelan
10
Dzoelhidjdjah 1360, maka Comit&

peratoeran ver-

vrachtauto

sementara

nekat ini tak

djiwanja

meninggal

Pengoeroes

| sident, poen Binega tidak diwadjib
terseboet diatas

ditolong

COMITE 'ID DJAKARTA,
Ma”'loemat
ke

| oleh atau atas nama assistent-re-

“njatalah, bahwa

tjoeka,

itoe. (Br).

vergunning vrachtauto jang diberikan incidenteel (sekali-kali
| atau dalam keadaan loear biasa

—| demikian
1 an Pemaak ma

kepala

Ternjata iboe jang

, leh didjalani
dengan vrachtauto
pyaar dan tidak-openbaar dengan tidak pakai vergumning dari
Directeur Verkeer en Waterstaat,

| kan lagi.
| - Dari jang

keras" ig

niweg. Patient ini konon kabarnja
karena bosen hidoep telah memi-

pon djoega jang diseboet gal
djalan wd

IBOB. NEKAT,
kemarin dibawa

mah sakit itoe seorang iboe Roemi
| ah namanja pendoedoek dari Boe

tanggal 1 Juli 1942.
jadi

CBZ

R. DJOKOMONO DAN
R. AJOENJA.
-

ta'an:terima-ka:
sih
daripemerintah.
|
Tempo toean R. Djokomono, we
dono Magelang
merajakan dienst
35 tahoen dalam soerat chabar ini
riwajatnja,

dimana

antara

lain-lain diseboetkan
jang toean
itoe ada seorang ambtenaar jang
soepel dan saderhana, soeka ber| tjampoer dengan
segala bangsa
dan memberikan pertolongan pada
orang jang patoet ditolong, hingga
toean

wedono

itoe

sangat

populair

di antara publiek,
Dalam mendjalankan pekerdjaannja ia soeka sekali masoek desa
desa, bertjampoeran dengan rajat
priboemi, hingga ia dipandang sebagai ,,bapa” oleh Orang-orang desa 'itoe,

Mengingat semoea itoe, maka tida heran jang dalam besluit pensioennja toean R. Djokomono itoe
telah mendapat pernjataan terima
kasih atas djasanja pada pemerin.tah (,onder
dankbetuiging
voor
de

diensten

door,hem

gedurende

vele jaren
aan de Lande
bewezen.”). Sepandjang keterangan jg.
kita dapat, baroe pertama kali ini

ada seorang wedono di Djawa Tengah jang mendapat pernjataan te
rima kasih demikian,
:
Tentang
riwajatnja pekerdjaan
toean R. Djokomono bisa diterang
kan, jang ia moelai mendjadi makang di controliran Ambarawa da-

am

,,ROODE

KRUIS”,

pada

sekolah

boelan Januari 1904, kemoe-

dian mendjadi djoeroetoelis A.W.
di Dampak (Demak) dan setahoen
poela mendjadi djoeroetoelis regent
Demak, jaitoe Pangeran Aria HaKalau mengingat jang toean R.
di Ningrat.
2

1942)

ri

Centraal Comite dari pada Ned.
Ind. Roode Kruis memberi tahoekan, bahwa
moerid-moerid dari

dioemoemkan

akan

de-

Wassalam,

kabar,
ngan perihtaraan soerat
menoenggoe ichtiar jang sedang di
lakoekan.

Bijzondere Mulo di

| Kramat 101 telah mengoempoelkan oeang sebanjak f 9.— jang ke
moedian
dikirimkan kepada pengoeroes ,,Roode Kruis”.

Atas namanja Moehammadijah
Tjabang Betawi Bahagian

»

pat ditentoekan,

Pengadjaran
Drs. S.H, Soebroto:

da

soedah

tempat

apabila

d.

tanggal 5 Ja

pada

nuari 1942 haroes semoea moerid
bagi '
datang pada tempat itoe,
ti
moerid jang tidak datang dan

| Magelang
berhenti
dan pensioen.

Mendapatpernja

dimoeat

NJOKONG

Magelang

telah

sama

berpidato,

masing-masing menjatakan
nja

jang

toean

memadjoekan

M.

€

lamanja.

telah

permintaan

Sebeloem

ja

meninggal

doenia, ia telah mendapat pernjataan
terima kasih dari Gouver-

sajang

Djokomono

V. Voorzitter.
Wirjosendjojo,
Secretaris.

neur Generaal, Pernjataan

pensi-

itoe di

37 tahoen men-

oen,
Lebih djaoeh dioetarakan terima

terimakan oleh toean Opperkoopman Nicolaas Hartingh, jang wak

kasih

“toe itoe

hat jang beliau 'itoe badannja masih segar dan koeat.
2
Di Magelang toean R. Djokomono
poen mendjadi.
lid Regentschapsraad lid Europeesche School

dioetarakan harapan,
sewaktoeperloe
| waktoe jang pemerintah
ia akan lekas bersedia. Djoega di-

Djokomono

soedah

| djalankan' dienst negeri
maka
' orang akan mendjadi heran
un
meli-

commissie,

anggauta

poedjikan

semoea

soepaja

Djokomono
matan dan

staf dari LB.

D. dan lid dari.Comite Stadswacht.

Tempo beliau

atas

nja,
Sehabis

mendjadi wedono

djasanja

dan

sekeloearga

conferentie

jtoe laloe

di

di Oengaran, dalam tahoen 1935 be
adakan selainatan oleh regent Ma
liau telah mendapat
gelang oentoek
toecan Djokomono.
pernjataan
Pada 31
December 1941 (peng
terima kasih dari Hoofddienst kahabisan tahoen ini) toean Djokosehatan rajat di Betawi,
lantaran
mono akan moelai pensioen.
berdjasa menghatoer keselametan
rajat priboemi dalam pemberantaTentang lelaghoernja toean Djosan penjakit pest. Setahoen dimoe
komono itoe bisa diterangkan leka itoe beliau telah mendapat habih djaoeh sebagai berikoet. Bediah bintang perak besar (groote| lian adalah toeroenan Kjai Boeszilveren ster) ea
pemerintah,
tam. Pembatja jang setia dari soe

rat kabar ini nistjaja soedah me-

ngerti

Di Magelang tocan wedono itoe
telah berdaja mengandjoerkan priboemi di desa2 di goenoeg
Soembing, jang hoetannja ditoetoep,
oettoek menanam roempoet gadjah

tam
lam
1759,

kalau

Berhoeboeng

Kaboepaten Mage-

lang,

Kedoe

resident

dan

regent

dalam
ada

tahoen

di Bergota

Menoeroet

babat,

ira
'

Tatkala

menerimakan

pernjata-

jang beliau ada toeroenan dari re
gent Pati, jaitoe Raden Adipati
Tjondro
Negoro,
jalah . pernah
tjanggahnja, Sepandjang pendenga
ran kita. R. Ajoe Djokomono itoe
sampaj sekarang masih mempoe| njai warisan sawah poesaka gan-

djaran

pemerintah,

warisan

Adipati Tjondronegoro,

saka mana letaknja
loeasnja

koerang

di Pati
lebih

R.

sawah poe

dan

11 bouw.

Te

"MINANG

Hoofdkantoor

dengan djasa-dja | -'

di conferentie

Boes-

Gouver-

itoe pada Kijai
“an terima kasih
Boestam, totan
Hartingh telah
menjatakan jang Gouverneur Gene
raal sangat berterima kasih atas
djasa-djasa
dan
setianja Kijai
itoe dan berdjandji kemoedian hari
anak tjoetjoe dan semoea tjoetjoe
nan dari Kijaj Boestam poen tidak
akan diloepakan.
Tentang Raden Ajoe dari toean
R. Djokomono
bisa diterangkan

SPAARKAS

memang |

sanja jang besar itoe, tidak heran
tempo
tanggal 4 December 1941

Kijaj

Kijai Boestam djoega besar djasa
dan setianja pada Oost-Indische
Compagnie,.
bekerdja 51 tahoen

kita menoen

toean Djokomono selama
koe djabatan wedono,

makamnja

(Semarang).

akan kekoerangan
roempoet bagi
makanan
hewannja,
Pertjobaan
itoe telah mendapat hatsil begitoe
besar, hingga seloeroeh kaboepaten
Magelang kemoedian djoega menda
pat bibit dari hasil-pertjobaan ter
seboet.

Tjoekoeplah

riwajat

jang poen pernah dimoeat da
,,Matahari”, Kijai Boestam

meninggal doenia

dan paspalemgras, sehingga tidak

djoekan beberapa tjontoh itoe, ken
dati sebenarnja masih banjak dja
“sa jang
telah
dilakoekan
oleh

—

.

T.

akan mendapat kesela
kesenangan selandjoet

(1254), mendjadi

neur. dari Java's Oostkust dan ke
moedian mendjadi anggauta Raad
van Indis.

Padang

sjah dengan besluit Gouvernement 13 September 1939 No. A 42/17/13
Lha

,

Mengadakan atoeran pindjaman dengan oendian,
kerna itoe toean tidak perloe menoengoe lama.
Bajaran f 1,— seboelan oentoek

pindjaman f 1000,-

angsoeran pindjaman f 5,— seboelan.

Wang

tidak

keoentoengan

hilang,
devidend

didjadikan

aandeel berhak
x

-

PEMANDANGAN

robahan

satoe antara lain

Soemanang

“di Pemandangan

nasionalis

zan tidak koerang meng-

oelan dan kedjadian sehari-

masjarakat-

ESA

Seringkali
tidak terasa atau
etahoei
dengan terang tetapi
ringkali

nationalisme

lebih besar. pengaroeh

lam kalangan jang amat fanatiek
agama dengan tjara jang amat

a dinegeri kita daripada banjak

orang mengira, Nationalisme kita
tidak

mengandoeng

andjoerkan

atau

meng-

kebentjian,

semata-mata

bersendi dasar

sempit.
:
£
Belakangan
moelai “beranilah
pemoeka-pemoeka pergerakan-per
gerakan
agama di Indonesia
ini
melahirkan
kandoengan
hatinja
jang penoeh sesak dengan tjinta

tetapi

ke-

rationalisme, dan seringkali malahan
tertjampoer
poela
dengan
| rasa keagamaan”.
Tan
Sekian dari Mr. Soemanang”

-Agaknja

karena masih

tanah

djoega

jang bergerak

'bangsaan,

maka

masih

terdengar

jang

gerakan

sah

itoe, malah

na?”

seboe- |

nan

'deraan
dah.

1

seperti

Pernah”
,“ tjarakan:
“

kedoea
i

jang

menenggang?

toean

Baswedan:

koerang meatau kejaki-

mereka,

masih

jang

dapat

beloem

sampai

sehat benar,

dimengerti,

Itoe-

karena

dalam kalangan

itoe ,theorie nasionalisme djarang-

atau

sama

penerangan

Sebab-

rahkan

dan

koepasan,

karena

oleh

faham

jang

tapi teroetama disebabkan oleh
berobahnja semangat golongan-go

kelirce dan sentimenteel tentang nationalis-

longan

m

'itoe

istimewa

semangat

mengkobar-kobar

semangat

dalam

kan

kebangsaan

“hati rakjat Indonesia, dari segala

'lapisannja telah memasoeki djoe-

organisatie
berbagai
ga dalam
tlah poebangki
ga
sehing
“agama,
hati pemoeka-pemoeka
la dalam
dan pengikoet-pengikoetnja semajang makin lama
ngat national,

'Hanjalah

roepa jang terang.:

dan
dalam perboeatan
bekasnja
itoe.
agama
gan
kalan
pernjataan
itoe oleh
semangat
“ Sekiranja
dipoepoek
'pemoeka-pemoekanja
penerangan-penerangan
“dengan

toek

jang

.Mandoers),

Kepada

personeel

bangsa Europa duurtetoeslag itoe
dihitoeng dari boelan Juli
rungwerkende kracht).

JANG DIBOBAT
POSTBLAD?

194!

(te

OMSLAG

Oemoem mengetahoei bahwa ge-

ONDERNEMING KAN-

engan sangat berterima kasih
para pegawai Indonesier di onderdari

keadilan

lajak ditoentoet, tidaklah mereka

APA

MALIMPING.
en
'DUURTETOESLAG PEGAWAI

karena

mendapatkan

mengenal sesoeatoe lain daripada
dasar nasionalisme itoelah. (Aliran Baroe).

UI INDONESIA e

neming terseboet

Islam dise-

' kemoeliaan noesa dan bangsa, oen

| jang theoritis, soenggoeh soedah
Jaraa dia membawa perobahan-pe-

Barat.

sempit

genap doenia Islam jang:lain. Betapapoen tebal ke Islamannja seseorang, maka dalam perdjoangan
f politiek jang ditoedjoekan oentoek

telah tampak bekas

i Djawa

bersemangat

wan dan alim cela

- poen makin hidoep, walaupoen beloem membawa

jang

dan kaboer,
pada hal semangat
jang demikian itoetak ada lagi
sekarang dalam kalangan pergerakan nasional sendiri, jang telah
mentjapai tingkat jang tinggi dalam memahamkan
dan mejakinkan theorie nasionalisme jang sehat, jang berdasarkan h umanisme,
ialah dasar dari agama
Islam sedjati dan segala agama.
Insja'allah tidak lama lagi, garis pemisah itoe akan lenjap dan
oemmat
Islam dinoesa
kita ini
| akan mengikoeti
djedjak pahla-

kalangan kaoem pergerakan agama, dari jang modern sampai jang
— kolot.
Gerakan
nasional jang
teroes
“- meneroes menjala-njalakan semasa
sedjak
jang
nasionalisme
' ngat

-moela lahirnja

e,

Di-

eksinja telah -.diherinja duurte
eslag moelai dari boelan Decemrini:
Pemberian
toeslag itoe ra

rakan perangko. amal Moehamma-.

: - dijah mengeloearkan djoega jang
berharga 714 cent oentoek postblad jang didjoeal

| toeslag,

10 cent dengan

Oentoek briefkaart kepa

da pembeli selain dari perangkonja
diberikan
djoega seboeah
brief-

kaart

kalau kita ingin
kai

postblad

amal

bersoerat memadengan

'itoe kalau

perangko

tidak diterima

(postblad) sematjam itoe?
.
KOEMPOELAN DENGAN
RAKJAT DESA2.
Berhoeboeng
dengan
kegentingan perang ini maka oleh
wakil

pemerintah (pihak BB) di Malim
ping bertindak sangat boleh dipoe
dji. Pada oemoemnja rakjat djela
ta kebanjakan jang masih koerang
atau

tidak mengarti

atoeran2

jang

haroes mereka djalankan dimasa
genting ini, lain poela halnja - de
ngan mereka jang biasa membatja
soerat2

kabar

atau

biasa

mengha|

dapi radio. Disebagian ada poela
jang bermaksoed berpindah ketem
pat jang soenji meninggalkan roemah tangganja. Kadang2“mereka
jang biasa berdagang mengoeroeng
kan perdagangannja itoe. Berhoe
boeng-dengan itoe
maka beloem
berselang lama pihak bestuur
di
Malimping jang dikepalai oleh toe
an

Wedana

telah

berkoempoel

de

ngan rakjat desa2 terdiri dari 4
desa.
Para ambtenaar mendjelas
kan tentang
kemoestian mereka
diwaktoe genting ini, memberi na
sehat sesoeai dengan apa jang
di
maksoedkan oleh pembesar negeri
soepaja rakjat tinggal tetap
te.

nang, gembira dan
meneroeskan
pekerdjaannja masing2 dengan
le
bih radjin dari jang soedah2.
TAK

LAKOE

OEANG

Terdengar

bisikan

KERTAS.

orang

orang

.kampoeng bahwa banjak didengar
dari sana sini bahwa oeang
kertas jang
ada jang

seroepiah dan seringgit
mengatakan
,,tidak
la-

koe”.
Oentoek mendjaga ketente
raman rakjat hendaklah jang ber
wadjib
mendjalankan
tindakan
dan
menjelidiki,
siapakah
jang
soeka
bitjara
sembarangan itoe
dan "soepaja kepadanja didjalankan bagaimana moestinja.

sekali tidak mendapat

soal ini memang
tidak mendjadi
perhatian
jang soenggoeh-soenggoeh bagi mereka, tidak mendjadi
asas, bisa djadipoen
karena soal
itoe (nasionalisme)
djika diperbintjangkan djaoeh-djaoeh akan
membawa
kepada soal
politiek,
sedang
pergerakan-pergerakan
itoe oemoemnja tidak bersifat politiek.
Itoelah sebabnja, -maka kerapkali bertemoe dengan pernjataan
pernjataan (dengan pembitjaraan
atau toelisan)
dari beberapa pemoeka-pemoeka
kalangan perge| rakan agamaitoe jang berbaoe
chauvinistis, jang ditjoe-

'nja boekan sadja karena masingmasing telah insaf akan perloenja
persatoean,
sadar akan . adanja
'. keboetoehan jang satoe, akan te-

|

sesoeatoe- dari

teroetama sebab

Masing-masing padai mengharga“kan jang lain, moedah diadjak beerdja bersama?

| Kata

sekarang

masih mendjalani masa pantjaroba,
dan mengikoeti
evolutienja,

tn. Baswedan membi,,Apa sebabnja, maka

'itoe sekarang

itoe

poen

soedah-soe:

golongan

keagamaan

ditingkat

menghi-

tenggang-

pergera-

agama

djika terbit

agama

' “doepkan kembali semangat pertji3

lang-

Soenggoehpoen demikian, semangat nasional jang tampak dalam
kalangan pergerakan-pergerakan

“dah moelai bening tjarah, sehingdapat

dengan

fihak national jang
moeaskan perasaan

sifat pemi-

sekali-kali telah

orang

dengan

ini — teroetama dalam kalangan
kaoem moedanja
— adalah bersemangat
kebangsaan poela, nasionalistis djoega pada hakikatnja,
kalaupoen pergerakan-pergerakan
itoe dalam lahirnja tempo-tempo
bersikap seakan-akan ,,anti natio-

'kan pembahagian
itoe, jang dahoeloe
membawa
pertjideraan
“jang haibat. Akan tetapi kekeroehan lama itoe soedah hampir lehjap sama sekali dan oedara soesoekar

datang

:

Berhoeboeng

Boleh djadi sampai sekarang'poen masih beloem hilang sama
sekali sebab-sebab jang menerbit

ga

national

kan pergerakan

enerbitkan
perasaan
pertenta- ngan jang
amat mengetjewakan
“ hati poetra Indonesia jang bertjita
- “tjita persatoean
bangsa Indonesia,

-

menerima
jang

soeng.

jang dili"
jang achir
itoe tidak

seboetan

mempoenjai

oentoek

dari loear kalangannja, dari fihak

seperti doeloe lagi tadjamnja ditarik orang, kendati tidak djarang
seorang doea
ada jang mempertadjam
djoega pada
sewaktoewaktoe, Tapi soenggoehpoen demi
kian, pembahagian itoe masih ada,
“tan

pengikoet-

andjoeran-andjoeran

Soemanang

telah kemoekakan apa
hatnja itoe.
| Sebenarnja .dimana
achir ini, garis pemisah

poela dada

pengikoetnja

berdasar ke-

Mr.

“air dan bangsa, sehingga

terboeka

ditarik orang garis pemisah antara golongan jang bergerak dengan dasar agama dengan golo-

“ngan

kalangan

hak jang senantiasa memasang di
rinja sebagai anti national toekang
memberi fatwa jang mengharamkan orang bergerak dalam pergerakan-pergerakan national jang
berdasarkan nasionalisme.
Fatwa-fatwa jang begitoe tidak
begitoe lakoe lagi seperti doeloedoeloe, melainkan boleh djadi da-

-kita soepaja
ingat sewaktoewaktoe akan kewadjiban-kewadjiban kita terhadap noesa dan

atau

itoe dalam

banteras oleh asoetan-asoetan fi-

onesia sekarang ini, memaksa

ingsaan

menggembirakan

pergerakan-pergerakan
agama
itoe makin
kentara,
dan soekar
“hendak ditoetoep toetoepi atau di

ahkan agama sedikitpoen djoea
i, serta keadaan

jang

feroetama berkenaan dengan tjita
tjita persatoean Indonesia,
I
nlah,
maka semangat

(formuliernja),

tetapi

pen-

dapat kita oentoek postblad tidak
begitoe, ja'ni hanja perangkonja

TJIREBON.,
MENIMBOEN

OEANG

PERAK.

Sedjoemlah

210099

roepiah.
Diroemah beberapa orang ham
steraars
(jang menjimpan2
barang) oleh polisi
telah dibeslah
simpanan oeang perang sedjoemlah f 21.000 (Aneta).
TJIANDJOER.

TAMBAH PENDOEDOEK.
Pemb. A.S. memberitakan:
Diharian kita
disini dahoeloe
telah pernah kita toelis dengan ring
kas keadaan kota Tjiandjoer sela
ma meletoesnja perang doenia jg.
menarik negerj kita ini. Hindia ki
ni ketenteraman pendoedoek masih
tetap seperti
dahoeloe, Dari keactievan
pegawai B.B.
dibantoe
oleh seloeroeh rakjat jang meng
gaboengkan dirinja pada beberapa
pendirian
seperti
LBD,
Stadswacht, hulppolitie dsb. kota sela
loe tampak aman. Pendjagaan di
tempat tempat jang penting siang
“siang malam selaloe rapi. Kekewa
tiran rakjat jang boekan pada tem

lah
penoeh
pelarian,
Hingga
moengkin nanti kota
Tjiandjoer
akin lipat doca djoemlah pendoe
doeknja. Dengan sendirinja moeng
kin poela harga hidoep akan naik
loear biasa. Moedah
moedahan
jang berwadjib
selaloe awas ter
hadap pendjagaan harga barang
barang keboetoehan sehari hari.

DOEA PAMONG TAMAN
WA DITANGKAP.

SIS-

Ketenteraman kota ini roepanja
sedjak Kemis sore tg. 8 Dec, jl.
telaht sedikit terganggoe -berhoe
boeng dengan ditangkapnja doea
pamong Taman
.Siswa, karena
mendjadi
korban
pergaoelannja
jang sangat rapat dengan seorang

Japan jang bernama Jozikawa. Per
gaoelan

ini

telah

koerang darj 10

'masing masing

terdjadi

tahoen,

saling

mo,

dianggapnja

asa

sadja

dap

manoesia.

jai seperti keloearga

hingga

sadja. Penoelis tjoba satoe kali ki dapat asal moelanja adalah perke
permainan
- rim dengan postblad ,,made in sen nalannbbiasa dikalangan
£
'
| diri” ditempel perangko amal ter tennis. Dari sedikit kesedikit perke

manoesia

rang jang lebi baek dari

bi
me-

ini

akan

Mereka

bertoentoet

minjak olijf boeat kesehatan dan ketjantikan Njonja

terha

tidak

Kaloe. begitoe saia soeda

koerang

8 December

tg.

Moelaj

PALMOLIVE

pa

1941

sehingga

poelisi,

pekerdjaan

pada

ditoeroetnja,

dan

ke

menjoesahkan

tidak

mitsal

nja pada djam 6 sore antero toko
toko soedah sama ditoetoep dan
soepenerangan dalam keadaan
roe
ram soeram, Selandjoetnja
mah roemah memakai lampoe2 jg.
serba ditoetoepi oleh kertas atau
kain jang berwarna hidjau. Pene
rangan djalan (straat-verlichting)

baroe

hanja

sekali,

sama

dipadamkan

jang

dan diperbaekin ada saboen
jang mengandoeng
minjak
olijt Tentoe Njonjah, Njonjah
ada bener sekali, sebab
saboen PALMOLIVE dibikin
dari minjak
olijt dan laenlaen minjak tetaneman jang
bersih. Dari itoe saia selamanja
poedjiken saboen
PALMOLIVE boeat moeka,
boeat mandi dan
tiap-tiap kali
boeat tjoetji
ramboet

da waktoe malam hari telah diada
jang
kan penggelapan berbatas,
pendoedoek dari
mana. oleh para
segala bangsa di Tjiledoek sama2

diperhatikannja

pilih

barang jang baek sekali,
doktor, sebab saia pake sabosa
PALMOLIVE jang mengaa:
doeng minjak olijl.

baik.
:
Pemb, Ris memberitakan
BERSIKAP TEPENDOEDOEK
NANG..
P

ada lampoe2 toekang djoealan ma
kanan dipinggir djalan sahadja, Se
perang

berjta

soedah-ada

ke

itoe,

adaan penghidoepan dalam dan
tidak bero
diloear kota Tjiledoek
bah, pendoedoek bangsa Indonesia
sama bersikap tenang seperti sedia
kala.
Orang2 djoealan dan jang belan
dia pada malam harj (pasar bengitetap ramainja dan bioscoop ber

Begitoe

halnja di Tjiledoek

poela

terdjadi dari penangkapan atas di
rinja eigenaar toko ,,Oetama”.
Pada sa'at itoe, polisi dipimpin
oleh toean Wedana dan Toean Tja
mat datang pada itoe toko terse

boet, jang tertoetoep pintoenja, Se
landjoetnja polisi mendjalankan ke
wadjibarinja tadi, kepada sahabatnja orang Japan tadi jalah toean
seatap
Oekajanmana roemahnja
itoe. Tiga hari bertoeroet2 jang wa
djib menjelidiki atas dirinja Toean
Oeka itoe, Koentji toko jang dititip
kan kepadanja itoe diatoerkannja
'kepada
politie, jang dapat mem
boeka toko tadi.
Barang2 jang ada didalamnja te
roes ditjatat laloe pintoe ditoetoep
dengan zegel. Orang Japannja, jg.
pada sa'at itoe ingin menemoej soe
daranja jang ada di kota Cheribon,
ditengah2 djalan telah ditangkap
dari autobus oleh jang wadjib.
SOEKABOEFMI.
:
TANDA MOESOEH
DIOEDARA
DI ONDERNEMING,
Dalam H.N. kita batja, bahwa ad
ministrateur onderneming
,,Halimoen” mengadoe sampai doea kali
tanda

moesoeh

dioedara”

(lucht

alarm) tidak dilandjoatkan sampai
keonderenmingnja.

Ketika hal ini ia madjoekan
pada

bestuur,

bahwa
(atau

maka

pegawai
diberj

Rkoeangan

tsb.

tahoe-,

tidak

tahoe

bahwa

di Soe

ka boemi ada tanda moesoeh
dara jtoe,

Djawa

ke

didjawabnja,

dioe

Tn, J. Krasak,
Keterangan:

LAWAN

TYPHUS,

BOEAT

ME-

CHOLERA

DAN DYSENTERIE,
Dienst Kesehatan dari Gemeente Semarang minta kita wartakan
seperti berikoet:
Boeat mereka jang diadakan pe
njoentikan berame beberapa boelan
berselang beloem kasih diri
nja disoentik, sekarang ada diboe
ka kesempatan lagi oentoek
menjoentikan diri dengan pertjoema
(gratis). Orang haroes ingat, bah.
wa orang
jang tidak
disoentik
boeat melawan penjakit terseboet

ini hari beloem
rechtspersoon.

1.

di

Kesempatan
boecat menjoentikan diri diboeka di: '
1. Polikliniek-polikliniek
dari
Gemeente:

a.

Javabankstraat,

“

tiap hari be-

kerdja dari djam 7 pagi sampai
djam 1 siang:
Djatingaleh,
tiap hari bekerdja
dari
djam
7:30 sampai
djam 10 pagi.

b.

2.

Polikliniek-polikliniek

,,Mar

di-Waloejo” :
a. Reegang: pada tiap hari Senen
dan Kemis dari djam 17.30 sam

ngani

4

,,cooperatie”

terseboet

dja

dengan

zonder

men-

operatie

oleh

Keten-

perkoempoelan

Boemipoetera

co-

(Staats-

blad 1927 No. 91 jo, 316). Disitoe
diterangkan bahwa tiap perkoem. poelan cooperatie jang soedah me-

menoehi

sjarat-sjaratnja

tentang

nama, pekerdjaan, tempat kedoedoekan, dis. (jang haroes dimoeat
di Anggaran Dasar perkoempoelan
boleh meminta

nja ditjatat
ada dibawah
het

soepaja nama

dalam register jang
pimpinan Adviseur

Volkscredietwezen

en

de

Cooperatie.
Dalam atoeran ini djoega diada
kan kesempatan boeat membatasi
tanggoengan

anggauta-anggauta

atas
pindjaman
perkoempoelan,
akan
tetapi hal ini tergantoeng
pada timbangan
Adviseur terseboet diatas. Pada

gauta
itoe

oemoemnja

perkoempoelan
toeroet

menanggoeng

sepenoeh-penoehnja
pai djam

c,

ang- -

cooperatie
dengan

segala

apa

10 pagi dan pada tiap

hari Rebo
dan hari Djoem'at
dari djam 4.30 sampai djam 7
sore:
Randoesari: pada tiap hari Sesampai
dari djam 8.30
lasa
djam
10 pagi dan pada
tiap
djam 10
Djoem'at dari
hari
sampai djam 11 siang,
Peterongan:
pada hari Rebo
dan hari Saptoe dari djam 8.30
sampai djam 10.30 pagi.

3. Polikliniek 'Tiong Hoa
Gang Gambiran No. 84—86:
Pada

tiap hari bekerdja.

banjak-

Adviseur

(ke-

pai djam 5 sore,
Pada tiap hari Senen dan Kemis
dari djam 10 sampai djam 11 pagi.
Pada tiap hari Selasa dan hari
Djoem'at
dari djam.
11 sampai
djam 12 siang,
Pada tiap
hari Rebo dan hari
Saptoe dari djam
10 sampai 12

:

di Betawi,

Djika orang hendak memin-

haroes

diboebarkan

deer)

terlebih dahoeloe, oleh ka-

rena

perkoempoelan
sifatnja

S

(dilikwi-

jang

Le

TS

satoe

dengan

per-

koempoelan jang lain. I.M.A. itoe
benar-benar rechtspersoon, artinja tanggoengan
pindjaman dan
segala-galanja

perkoempoelan:
itoe

bebas

dari

hanja

diderita

anggauta

oleh

I.M.A,

tanggoengan

jang

lain dari aandeelnja dalam I.M.A.
itoe, sedang anggauta
perkoempoelan cooperatie teroes dapat dikedjar boeat perboeatan perkoempoelannja.

:

j

Oleh
karena cooperatie
toean
itoe roepanja beloem dimasoekkan
dalam
register Adviseur,
maka
oentoek -memboebarkan perkoempoelan itoe tidak perloe didjalankan atoeran jang soedah ditetapkan dalam ordonnantie. Akan teharoes didjaga soepaja ketapi
orang lain tidak terpentingan
oleh pemindahan sifat
ganggoe
itoe.

3. Djika perkoempoelan cooperatie itoe soedah diboebarkan dengan

beres

segala-galanja,

maka

anggautanja
dapat berkoempoel
lagi dalam
perkoempoelan baroe
jang akan diberi sifat I.M.A. Tiap
tiap anggauta
haroes mengambil
perkoempoelan
aandeel
dalam
-itoe: aandeel jang beroepa oeang
tidak boleh koerang
dari pada
f 5.— (lima roepiah).
djoemlah
Dasar perkoempoelan
Anggaran
djoega mesti lengkap. Permintaan
pengesjahan
haroes
dilantarkan
pada Voorzit. Landraad, Voorzit.
Landraad ini djoega boleh diminta
keterangan lebih landjoet tentang
seloek-beloek I.M.A. itoe. Pada fatoean
ham: kami perkoempoelan
itoe lebih bersifat perkoempoelan
jang mentjari oentoeng dari pada
maka
perkoempoelan cooperatiej
dari itoe baiklah ditjoba menda-

3

patkan nama I.M.A. tadi,

4,. Polikliniek P.P.K.R.I. di Ka
rangtoeri 141:
Tiap
hari bekerdja,
hari Saptoe
dari djam

ketjoeali
5 sampai

djam 6 sore,
5. Polikliniek Panti Hoesodo,
Mritjan 4:
)
Tiap hari bekerdja dari djam 5
sampai djam 6 sore. (M.H.).

Djawa

Timoer

di

tjoeali Saptoe) dari djam 4 sam-

siang,

ta-

jang mendirikan

pengoeroesnja,

berlainan

mendapatkan

ditentoekan

per-

ditanda

dahkan perkoempoelan cooperatie
itos kepada I.M.A, maka pertama
tama
perkoempoelan
cooperatie

Djawab:

toean tentang

Dasar)

nja doea boeah, kepada
2,

rechtspersoon cooperatie doeloe?
3. Kalau bisa (djawab No. 2)
bagaimana tjaranja dan apa sjarat-sjaratnja ?

soedah

perkoempoe-

itoe jang
orang

terseboet

soe

1. Disini
beloem lagi terang
apa jang dimaksoed dengan permijntaan rechtspersoon boeat perkoempoelan cooperatie itoe? Djika
perkoempoelan
-cooperatie
itoe
berhadjat soepaja dirinja diakoei
sebagai perkoempoelan jang sjah,
maka djalan jang haroes dilaloei

oleh

nja atau

mendapat

tjara bagaimana

oleh

(Anggaran

koempoelan

dapatkannja?
2. Berhoeboeng dengan sekarang Soedah
berlakoenja ordonnantie
Inlandsche
Maatschappij
op Aandeelen (I.M.A.) apakah bisa dipindahkan kepada ILM.A, sa-

sekitarnja.

melawan penjakit terseboet.

Pendirian

dapatkan rechtspersoon
dan apa
(bagaimana)
sjarat-sjarat
men-

Oleh karena ini, maka orang haroes menjoentikan dirinja oentoek

saja ada

djoega

diperboeat

lan atau pengoeroesnja, Oentoek
meminta pengesjahan perkoempoe
lan itoe haroes
dikirimkan Akte

itoe

Dengan

paja

bahaja “besar, tidak sadja. boeat
dirinja sendiri, akan tetapi djoeorang-orang

1938

jang

Pertanjaan:

-diwaktoe perang bisa meroepakan
ga

Maart

17081:

rang lebih f 800.— (delapan ratoes roepiah) akan tetapi sampai

voor

SEMARANG,
PENJOENTIKAN

Abn.

berdirikan
,,verbruikscooperatie”
dengan djoemlah kapitaal f 300.—
(tiga ratoes roepiah) terdiri dari
25 anggauta (jang tidak sama rata oeang andilnja).
Dan sampai
ini hari kekajaan cooperatie terseboet kira-kira soedah ada koe-

itoe)

Tengah.

kehakiman
memanjamaa

Sedjak

teroes.

djalan

ORANG JAPAN DI TJILEDOEK.
pembatja telah
Sebagaimana
Pemerintah
mengetahoei, bahwa
se Indonesia setelah Hindia Belan
da memakloemkan perang dengan
Nippon, laloe bekerdja keras oen
toek menangkapi bangsa moesoeh.

sendiri.

Menoeroet keterangan jang kita

persahabatan

seperti

njangka- kalau persahabatan

tidak

mempertja

Tida ada satoe roepa bas

habatan, Dari kalangan keloearga
Taman Siswa jang mendjadi kor
ban, jalah tt. Hef#toha serta Soedo

patnja itoe darj penerangan pene
rangan serta peroemoeman jang di
keloearkan oleh Regent dapat di
lenjapkan.
Roepanja ketenangan kota
ini
telah menarik perhatian beberapa
ratoes orang dari loear kota, Ini
dapat kita boektikan dengan keda
tangan beberapa roemah roemah
jang tadinja kosong
sekarang te

baik hing

Piala

ist

berke-

Kristen dan

tambah

ad Jap Sih

,,Islam,

mendjadi

ga penghabisannja mendjadi persa

2

satoe artikel

pala:

nalan

3 Ha

(ALAM

'Iseboet, kalau tidak salah dikirim ke
pada salah seorang kenalan di Che
ribon.
Postblad itoe berdjalan te
roes (diperkenankan
oleh postdienst). Tetapi belakangan ini tjo
ba2 menoelis menggoenakan ,,post
blad” sematjam itoe.
Dari Agent
jang biasa mengperoes post kedoea
postblad itoe di-retour kepada pe
noelis dan mendapat
keterangan:
»400on postblad kan 't postkantoor
niet aannemen!!! Habis bagaimana

SOERABAJA.
DAPOER

GEMEENTE

MOELAI KERDJA.

Sebagaimana

dahoeloe

soedah:

pernah di oemoemkan dalarh ini sk
burgemzester dari kota Soerabaja

telah diwadjibkan boeat ceroeskan

4

persediaan makanan dalam keadaan perang, teroetama boeat kepen
tingan personeel
jang loeas dari

L.B.D., dan lebih djaoeh bagi keperloeannja

pendoedoek-pendoe-

3

an

“akan paling kekoerangan barang.
“makanan di itoe tempat.
“Burgemeester telah serahkan pe
erdjaan menjediakan barang bang makanan pada
toean Passs, gemeente Soerabaja poenja
retaris. :

-. Pada toean Joanknecht, gemeen
te poenja accountant dipasrahi

pe

stuurambtenaar lebih doeloe mesti

memadjoekan oesoel kepada Depar
tement van Oorlog,
kalau2 patoet
orang jang empoenja petasan itoe
diberi ganti keroegian.

1).

igendom

(miliknja)

itoe

ka-

oem importeurs. Tefapi sebegitoe

2).

:
1).

diover oleh

djakan iapoenja dapoer dan canti
'nes, boeat mengoeroes

'soneel poenja

LBD.

keperloean

per

maka-

ran Verordening ini, dihoekoem pendjara - selama lama-

njonja

Ockers,

jang

lakoekan pimpinan atas 6 dapoer

'gemeente dan 12 cant'nes, dan le
'bih djaoeh jakoekan pembeliannja

“barang barang keperloean dapoer
.

Njonj 'majoor Lehman dari
sger des Heils ada memimpin 4

dapoer

gemeente.

“ Pada Selasa pagi soedah moelai

'dikerdjakan

10 cantines, sedang-

an setjepatnja

bisa

ada

disedia

ikan
2 cantines poela, Boeat
se
| mentara waktoe ini cantines itoe

53
k

a akan.
sediakan minoeman
dan stroop pada personeel

'LBD., tetapi

pada

achirnja ini

minggoe atau selaat-laatnja

| permoelaannja

minggoe

| dapoer gemeente
Sidodadi

dan

moelai

dilakoekan

“barang

makanan

pada

depan

3

di Tambaksari,

- Pandegiling

akan

pembagiannja

pada

10.000

rang-orangnja LBD. Barang ma
1
kanan
itoe terdiri dari, nasi
dan

boemboe boemboenja, boeat ploeg|
jang kerdja pada

nja satoe tahoen atau dihoekoem denda setinggi tingginja

Tanah

siang hari, dan

pada ploeg jang kerdja di wak
'malam,
Satoe portie nasi ter
'dari 200 gram beras. Boem:

2nja soedah tentoe sadja dibisetjara sederhana.
embelian barang barang keper
n dapoer dil. di pasar dilakoe
gan goenakan bon, jang bi

Pada

hari

WI

3

13 Dec. ki

ra kira djam 7 pagi pendoedoek se

darah

dipinggir

KAPAL2

Terdjadinja pemboenoehan ini ia
lah pada pagi itoe kira2 djam 6.30
jang

Pemhboenoehan

djam ini
Seorang

telah dilakoekan

nama

Mahat

dengan

hemboeskan

nafasnja

Tetapi

SELAM MOESOEH
ACTIEF.

Washington,21 Dec, (Reu

ke-

ter):

aleh

Dalam makloemat marine USA,
jang dikeloearkan malam Senen ter
moeat edaran keadaan sampai dj.
| 12.00: Tidak nampak tanda2, bah| wa kapal2 selar noesoeh bergiat
se
Kapal2
| dipantai USA tihaver,
lam moesoeh baroe sahadja aktip
dipantai USA barat. Seboeah ka

se-

(parang pandjang)
bilah pisau
atas diri korban nama M. Saleh,
dijang tinggalnja sama sama
kampoeng itoe djoega Korban te
lah mendapat 9 loeka2 jang berat
pada kepala dan badannja, hingga pada saat itoe djoega dia meng
habisan,

kemarin)

Wake diserang lagi.

waktoe korban mandi disoengai ter
seboet.

tertahan

Djam 21.35 G.M.T., fihak Inggegeris di Hongkong, terses melakoe
kan perlawanan, demikianlah radio
Changking menjiarkan.

soengai Komering.

: Makloemat marine dari tanggal

20 December: Lagi di Timoer Dja
oeh seboeah kapal selam USA me
nenggelamkan seboeah kapal trans
Tatkala Cavite dj.
port moesoeh.
12.00 diserang oleh pesawat2 Dje
pang, beberapa milik menanggoeng
keroesakan, akan tetapi djoemlah
korban serdadoe2 kita dan personeel pereman hanjalah ketjil.

-dia

lantas

melarikan

CPUNGKING

Oentoenglah

kat

oesoelnja

:

Calcutta

ke

penata
TP TI

ad

dari

pimpinan

djata

dan disamipng itoe

2 KAPAL

dari segenap sen-

pimpinan

djoega

dari tentara”.

MEMOBILISEER TENA
GANJA LAGI.
Bazei, 21 Dec, (Reuter):
koresponden

dari

,,Bas

ler Nachtrichten” di Rome, mem-

rang India.

beritakan, bahwa
antara tangga!
15 Djanoeari dan 31 boelan
itoe
Itali memobiliseer jaarklas2nja mi

DOEROE2

Rommel

U.S.A.

DI

BIRMA.

20 Dec.

(Reu

ter):

Pagi hari ini djoeroe2 terbang
“rijwilliger
U.S.A. beraksi diatas
dja an Birma, Sekoerang?2nja 3 da
ri 10 boeah pesawat? Djepang —

tidak di
karena
djoega

dioedara,

DJALAN

Chungking,

tinggal
daerah2

berita lain mengatakan

6 bocah

—

ditembak djatoeh dia'as Kimming.
Segala djoeroe terbang Ameri
ka itoe kembali dengan selamat.

DI LYBIA.
Italia telah keroegian lebih
dari 500 pesawat.
Cairo, 21 Dec, (Reuter):
Semendjak fihak Inggeris moelai menjerang di Lybia, keroegian2
djenderal

TERBANG

ATAS

litair lebih landjoet, teroetama se
kali para stoeden Itali jang
diloear negeri dan dalam
jang di doedoeki,
Mereka, jang dahoeloe
kenakan peratoeran
itoe,
keadaan keloearga,
nanti

(Reu

21 Dec.

Dengan dipersendjatai oentoek
2 maksoed, jaitoe menjapoe perioek
selam
kepal
api dan memboeroe
maka soedah ada 2 kapal di toe
cenkan ke air boeat angkatan pe

ITALIA

Seorang

BAROE.

Calcutta,
ter):

2

Pen

ana na ga

PI lea
art alat

AAA
at Latul ta A Kota Kal MY Tt Tel ie

kini

telah melampaui djoemlah lebih da
ri 500 boeah pesawat. Makloemat
makloemat RAF
dari tanggal 18

OVERAL

VERKRIIGBA

MN aro
TERIMA 3 MATJAM.
SEPERTI GAMBAR:

Chungking

cember jang laloe berangkat
Caicutta, ditoenggoe
nja pada hari Senen.

dari .

kedatangan-

Kunstnijverheid A. Damiel
Harga

reciame:

Kirim

wang

f

1.20

&
—

Ce.

AR

terima

Herb

oelar, toesoek konde atau tjintjin.

Tjobalah

boektikan,

Tonic beriken

pada Toean tenaga baroe

penjakit-penjakit sebagi benjaki boeah-pin
epboe- “
ang : (nier), soesah
ang. aer, pentjernahan koerang baek, Knoke pilek dan banjak laenlaen poela.
Satoe sendok-makan, 3 atawa 4 k ali satoe hari, bikin Toean djadi
sehat, koeat dan bersoemanget.

|

SBUNLOPS HERB TONIC

pemboenoehan

1

bi

Sari dedaonan

aseli - Ditanggoeng

IMP. H VG. HARMSEN
AE

aangeteekend
tentoe

?

poeas.

Poedjian dibelakang.

Toean bisa djadi sama koeat dan sehatnja. Alam ada briken bebrapa
daon jang mempoenjai kakoeatan menjemboeken dan kasiken tenaga,
daon-daon mana dipake di dalem Dunlop's Herb Tonic menoeroet
satoe recept Timoer resia jang soeda toea sekali. Itoelah ada sari
dedaonan jang membersiken darah dan membikin koeat, jang tida ada
Penuaan pena
biarpoen setetes.

unlops

per

DJ3.00

Yoepa boleh pilih: Gelang besar, tanggoeng, ketjil. model tatah sisu

/) Kenapa Toean mengiri padaini orang-orang kocat?

sendiri me-

ini, ialah disebabkan oetang pioe
tang dengan kebon parah, (MM)

perhoeboengan

via Birma, jang kedatangannja di
toenggoe2 pada tanggal 26 Decem
ber nanti.
Seorang wakil dari CNAC, jg.
oentoek mengadakan
pertjobaan
penerbangan, pada tanggal 18 De

njerahkan -dirinja kepada politie
.disitoe, Menoeroet pendengaran ki
asal

roehnja.

Apabila
pembitjaraan2 dengan
maka
pembesar2 India berhatsil,
pe
seboeah pesawat pengangkoet
noempang2 dan post jang pertama
pada tanggal 25 Dec., akan berang

ri dan satoe malam tidak makan,
djadi ia telah datang

CALCUTTA

ter):

kedapatan.

pada besoknja,, - ba

akan

oedara?
“Chungking,2! Dec, (Reu-

pemboe

rangkali oleh karena dia satoe ha

—

Diadakan

diri.

beloem djoega

dan Shanghai,

dihentikan oleh fihak Djepang.

Para hari itoe djoega hal
ini
diberitahoekan pada politie. Moelai
harj ini hingga malamnja politie
mentjarj djedjak pemboenoeh te
tapi

DISOENGAI

,
ter):
Radio - Chungking menjiarkan,
bahwa berhoeboeng dengan peperangan di Pacifik, maka pada tangpega 120 Dee. perhoeboengan
an
Yangtze
disoengai
noempang2
Hankow

p'dato

mengoetjapkan

akar:

dimoeka radio, oentoek rakjat Ing
geris dan keradjaan Inggeris seloe

akan dipanggil. Koresponden itoe
menjamboeng, bahwa
perhoeboengan kereta api penoempang pada
hari Minggoe dibatasi lagi.

DIHENTIKAN.
YANGTZE
Chungking,21 Dec. (Reu-

tara

radja

sendiri.

tjoek

poeftjoek

-CAVITE DISERANG LAGI.
York, 20 Dec, (Reu“New
ter):
sepoetjoek telegram
Menoeroet
dari Manila, pada hari Sabtoe pagi.
Cavite sepoepangkalan armada
dibombarlamanjia
loeh menocet
deer oleh pesawat2 Djepang.
dari
Lebih landjoet dikabarkan
Washington:

jang peng-

setelah

terbangnja.

PERLAJARAN

opisil, bahwa
ocmoemkan dengan
14.00 GMT,
djam
Kerst
hari
pada

19 Dec. j.l. Hitler , memegang pce

gi daerah itoe dan moengkin djoe
ga lapangan

KERST,
20 Dec. (Reuter):
Londen,
diBuchkingham-PalaceDari

Di Berlin dipermakloehkan
dengan opisil, bahwa semendjak tg.

la

Inggeris dapat mempertahankan

noeh melakoekan kekedjaman itoe,

ta

cantines, jalah 800 kg. ijs dean gratis. (P. Soer.)

jang

ter):

boeah kampoeng di Martapoera te
lah mendjadi gempar, karena mere
ka telah menemoeikan satoe mait
jang berloemoeran

IET

HONGKONG TEROES
MELAWAN.
Chungking 21 Dec (Reu-

mewartakan:

kita
Minggoe

mes

aa AAN
ar aaAEUUTSANTENA
A
eanaeginynnusyeneya
SINI
NNNUNE
NET NTT
Tana

(Zetsel

KE-

JANG
:

PEMBOENOEHAN
DJAM,

Madoera

: ti soedah dimasoekkan sebeloem tg.
25 December dan di Tanah Seberang sebeloem tanggal 1 Januari
1942,
5
EH
Apa jang akan dilakoekan de
ngan petasan itoe akan dioeroes
oleh amtenar2 bestuur,
Sesoedah tanggal 2 jang terseboet diatas poen dilarang djoega
menaroeh petasan, ja'ni kalau peta
san itoe tidzk diberitahoekan.
Jang diseboet petasan didalam
verordening ini termasoek djoega
- mensioe, jang semata mata dipergoenakan oentoek memboeat. peta
san, Atoeran2 jang baroe ini tidak
berlakoe bagi petasan, jang teroen
toek bagi pedjabatan Negeri sen
diri,
Orang jang melanggar sesocatoe
atoeran atau larangan didalam ver
ordening ini, dihoekoem pendjara
selama lamanja satoe tahoen atau
dihoekoem denda setinggi tingginja sepoeloeh riboe roepiah.

Seberang

BATOERADJA.

dan

TAK

sepoeloeh riboe roepiah.

Pembaantoe

'Dalam pekerdjaannja jang
loe
“as itoe, toean Joanknecht dapatkan
'bantocannja

Pasal 6.

dek menoeroet sesocatoe atoe

ge-

(3
“ Karena segenap personeel LBD
sedari terbitnja peperangan di sini, soedah pada moelai lakoekan ke
wadjibannja, maka gemeente
de
ngan segera djoega moelai peker-

ter

Orang jang melanggar atau ti

edoeknja soeatoe bagian kota jgdi korban, maka barang barang
diaan jang berada dalam goe
akan

ini,

masoek djoega mensioe, jang
dipergoenakan
semata mata
oentoek memboeat petasan.
Verordening ini tidak berlakoe
bagi petasan jang oentoek pe
djabatan Negeri.

gemeente perloe dapat
-ba
ng barang makanan bagi pen-

dai Ba

jang

verordening

didalam

“kerdjaan membagikan barang ba
“rang makanan jang soedah djadi.
“Persed'aan barang barang maka.
nan dalam kota ini telah dapat di
lakoekan dengan dapatkan bantoe
anja kaoem importeurs dari Soe
rabaja.
Barang
barang persedia
an itoe ini waktoe masih pada dja

petasan

Dalam

Pasal 5.
diseboet

Djawa

MEAKAN
BEDATO

INGGERIS
RADJA
NGOETJAPKAN

yee

Gari fihaknja moesoeh, dan ber
“ hoeboeng dengan itoe djoega maka

ditanah

TENTA-

p STAN

Ir dari soeatoe penjerangan oeda

dengan Kekocasaan Militair doeloe
apabila hendak meroesakkan petasan itoe, ja'nj kalu Kekoeasaan Mi
litair tidak merampas petasan itoe.
Akan meroesakkan petasan itoe be

oen-

Aan LP

jang

kan perkataan2 Poeteri itoe
toek poeblik Hindia Belanda,

AE

kota,

olehnia

bisa mengetahcci,

beloem

3

itoe bagian

over

teta

Poeteri
memperkenankan ide.
Ieer Kuneman, akan mengoemoem

RA DJERMAN.
i
Diambil over oleh Hitler
sendiri.
Londen, 21 Dee. (Reuter):
Hitler memetiat Veldmaarschalk
Von Brauchitsch. dari djabatannja
memegang poetjoek pimpinan ten
tara Djerman dan djabatan itoe di
ambil

dan

akan

ikan

itoe beremboek

soeamikoe

ke Indones'a,

Bel

dari

“bocat mendjadi korban paling be-

diboleh

sekarang

kan itoe, Mereka

PIMPINAN

se

laba

| sediaan dan pengawasan atas peta
san jang sampai

POETJOEK

Kuala
Kangsar dan agak disebelah oetara
dari telaga Chenderok,

bahwa

pergi

boenji
dipelabcehan
California.
Hal itoe menoendjoekkan, moengkinlah, bahwa sekoerang2nja 2 boe
ah kapal selam moesoeh mengintai2 dilaoetan itoe,

tempat

tidak

,

BEDJAT.

ngantjam sajap kanan dari front
Soengai Krian,
Lenggong koerang
lebih terletak ditengah2 djalan dari Grik ke

axioma,
akoe

kapan.

mentjari

djoega

maka sahoet Poeteri ,,Hal ifoe ra
goe2kah toean?
Hal itoe adalah

pi kita

terpaksa

sendiri

Atas
“pertanjaan, apakah ke'ak
1 boleh diharapkan, bahwa
Poeteri
Indones'a,
| akan mengoendjoengi

sem

nja

me

Poeteri

toedjoe, karena
dahoeloe Poeteri
misih merasa terlaloe moeda.

:
Ph

Bestuurambtenaar jang terseboet
dalam pasal 2 mengatoer hal per

wa

2 KAPAL
SELAM MOESOEH
BERGELANDANGAN.
Seattle, 2! Dec. (Reuter):
Berita2 jang achir mengatakan,
bahwa seboeah kapal minjak lain

air jang terpenting
satoe wadoek
'oentoek pemberian air bagi Perak
oetara. Kuantan terletak dipantai
ditengah2
timoer, koerang lebih
djalan antara Kota Bahru dan Si
Dis'toe kira2 seminggoe
ngapoer.
lijk Bestuur. Didalam - pemberita
fihak Djepang menda
lampau
jang
hoean itoe diterangkan selengkap2nja.
ratkan
pasoekan
lengkapnja djoemlah dan matjam|
Djepang diatas roepa2
Oesaha2
petasan itoe. Pemberitahoean itoe
nja menoendjoekkan, bahwa fihak

Pasal 4.

| ga ada ,,harj bapak”.

akan

mari

$

laloe jtoe.

“ga, terima kelah, sebab........ ka
BANG

Dilarang memasotkkan dan membocaft, begitoe djoega mem.
pergoenakan petasan,
Selandjoetnja tiap2 orang jang
mempoenjai petasan — baik orang
itoe partikoelir maoepoen saudagar atau fabrikant — mesti membe
ritahoekan hal- itoe ditanah Dja
wa dan Madoera kepada Assistent
Resident jang bersangkoetan dan
dj Tanah Seberang kepada Plaatse

moesoeh

dan

Sa
Dal

Sesoedah tanggal jang -diseboetken dalam pasal jang laloe, maka
dilaranglah menaroeh petasan jang
iboe!
ini dibolehkan,
. Wah, tje'aka.
: sampai sekarang
jani
apabila
petasan
itoe tidak di
- Awas nanti, bang Bedjat balas,
beritahoekan
menoeroet
pasal jang
| tapi waktoe dipikir2,............ asta

maka

tentara

1

hatsil,

chef2

itse,

:

Pasal 3.

Dengan

koendjoengan

Ke

n oeang boeat bikin senang iboe

a.
3
Waktoe, bang Bedjat iseng iseng
at dompet, djeboel, bersih,........

nja,
ne, Roosevelt berkonperensi
doea
djam lamanja. Konperensi itoe ber
achir, tetapi Witte Huis tak mengeloearkan pemberian tahoe soea
toepoen,

kepada

Prinses menetapkan kebenarannja.
Prinses sendiri menjamboeng, hah

Kr
»

am
anak2 bang Bedjat, soeka
korban tenaga (masak) dan kor-

toedjoe

Lord Halifax setengah djam lama

tida kandoeng

alcohol '

VERWEY 4 DUNLOP N.V.

se Sa
Bni

27).

president
dengan

Pa
nana Bea
TT
dos Tia

|

Hari Minggoe siang,
Roosevelt. berkonperensi

en
Sa
9 Ai as KL CA

Lihat

ter):

DJEPANG
BEROESAHA
MADJOE TEROES,
Singapore,
21 Dec, (Reuter):
Makloemat hari Minggoe djam
12.00: Roepa2nja kini difront jang
terpenting di Malaka, perkelahian
perkelahian berhenti, akan tetapi
perkelahian 2 di Perak oetara diga
ris Soengai Krian,
berdjalan teroes. Dengan menoendjoekkan se
rangan moesoeh
didaerah
Lenggong, nampak tanda2, bahwa roe
pa2nja fihak Djepang
meneroeskan oesaha2nja akan teroes
ber
gerak madja disepandjang djalan
Grik, jang menoedjoe kedjalan be
sar ke Ipoh dan
Kuala Kangsar.
Apab'la oesaha2 Djepang itoe ber

t

ti tahoen, Lebaran dsb.). Tetapi
pe
lengkap berapa banjaknja
tentoe sadja vergunning
sekarang
|
tasan itoe dan apa matjamnja.
itoe boeat sementa |
demikian
jang
Pemberitahoean itoe mesti Soe
ra
tidak
akan
diberikan.
'
|
dah ada ditangan amtenar2 ter ,
Lain
dari
pada
itoe
maka
ber'
seboet di Djawa dan Madoera
hoeboeng dengan keadaan perang
sebeloem tanggal 25
sekarang ini, Legercommandant
December 1941 dan di Tanah
verordening Nr, 114/DvO!
dengan
Seberang sebeloem
III mengadakan peratoeran2 baroe
tanggal | Januarj 1942.
tentang petasan, Peratoeran2 itoe
amat loeas sifatnja.

ROOSEVELT HIBOEK DENGAN
PEMBITJARAAN?2.
Washington, 21 Dec, (Reu

kan tidak seberapa.

Ba

moepakat,

intaan anak sama iboe, biar
o hari makan serba salah, sam
sekarang masih lapar.
| Dan bang Bedjat merasa bangga

dengan

menjatakan

“dengan

djoega pada hari2 besar (Hari gan

menjeKeroesa

emas

dilarang

dari

dagengkan!

Djawa dan Madoera kepada
| Assistent-Resident, dan di Ta
nah Seberang kepada Hoofd
van Plaatselijk Bestuur, ja'ni

|
'
|

oedara.

Cavite

PRINSES JULIANA AKAN ME.
“'NGOENDJOENGI
INDONESIA?
Aneta mengabarkan sebagai be
rikoet: Tatkala Edeleer Kuneman
poelang kembali dari USA, ia ba
roe2 ini
mengoendjoengi Poeteri
Juliana di Ottawa,
Dengan Pocte
ri itoe ja membitjarakan kemoengkinan Poeteri Juliana akan
me“ngoendjoengi Indonesia. Atas per
tanjaan toean Kuneman,
apakah
benar, dahoeloe telah
dikatakan
kepada bekas Walj Negeri De Jon
ge, bahwa Iboe Seri Ratoe tidak se

seperti

' memberitahoekan hal itoe, di

moesoeh

rang

dibi

la

masak,

mesti

itoe,

demikian

-tasan

b.

!

Dengan semoea tjah

ja dipadamkan,

pe

telah

Tiahsja

tapi ke toko:

Keterangan.
Seperti diketahoei ada larangan :
membakar petasan kalau tak dapat
izin dari atau atas nama Kekoea
saan Militair (Verordening Kekoea
saan Militair Nr. 40). Sampai se
kerang biasanja izin itoe diberi

ngan oedara,

bocah

MAN.

ilarang

Bang Bedjat

“IL

143

evacuatie,

moesti dibikin senang,

kh

No.

:
Pasal 2.
1).“Orang2 jang ada menaroeh pe

apoe, dilarang ngoeroes roemah,

€

(Stbld.-1932

. peda, djeboel
tjoeman
pakai daon pisang, di

1g paling besar.
f
atanja, oleh karena ,,hari iboe”

“doek

1932

296
tetap

tosiea. TjOka

Pasal
nantig

ba

Ti
29

:
Pasal 1.
memmemasoekkan,

binasakan dengan tembakan2 me
riam. Dari djoemlah anak boeah
nja jang 54 orang banjaknja,
ha
nja 32 orang jang tertolong.
Poelau Wake mengalami 2 sera

Pasal 7.
15 dan 16 Vuurwerkordon

tentang
dan Srbld, 1933 No. 9),
'boeat dan memperdagangkan peta |
ah
menjer
dan
slag
membe
ri,
mentja
|
san jang sampai sekarang diboleh
ma
djoega
berlakoe
petasan,
kan
:
3
kang
na2 jang sesoeai dengan itoe,

4 anak-anaknja. Belandja dan
moeter2 sedikit.
jeboel jang masak, anak laki?
enj

jg.

selam moesoeh di

dengan

Oekirar sangat baik dan mo”
dern, harga mengimbangi za

berikoet:
Dilarang

kan

verordening

3 boeah kapal

ditanah,

sawat As
nasakan,

ga-

menetapkan

telah

maocepoen

loentoer.

Lu

atau

Perboeatan jang boleh dihoe
koem dalam ajat jang laloe
itoe, dipandang sebagai kedja
Et
5
hatan.

bahwa

perkelahian2 dioedara.

knitatie

salah

pal api ,,Agwinworld”, djoega ka
pal api ,,(Emido” ditembaki
dan
sesoedah itoe ditorpedo. Dengan ka
pal2 sekotji anak boeahnja mening
galkan kapal.

ik dalam

tidak

soedah

EGERCOMMANDANT

2).

— 21 Dec,, mengatakan,

WILLIAM BULLIT TIBA Di
DAMASCUS,
Jeruzalem,2l1 Dec, (Reuter):
Afgezant spesial dari president
Roosevelt oentoek Timoer Tengah
William Bullit bersama2 rombongan jang terdiri 7 orang anggau
ta, dengan menoempang
pesawat
USA ,,Liberator”, telah tiba di Da
mascus,
Minggoenja mereka teroes pergi
ke Beiroet.

menembaki ka

emas

VERORDENING KEKOEASAAN MILITAIR Nr. 114/D.v.0-IH.

pal selam moesoeh

Perhiasan

petasan.

i Larangan membakar
diroemah,
waktoe
djat poelang dari kan

LEMBARAN KEDOEA PAG.IIL

PEMANDANGAN

1009,

23 DECEMBER 1941.

rantie

Na

PEMANDANGAN

ngoendoerkan

Sampai

sekarang

diboecat

da-toenda,

diri, tjoema

karena

sedjak

sekali me-

ia toen

ia merasa

ber-

hoetang boedi pada Julian Black,
John Roborough dan Mike Jacobs
jang
memboeat dirinja tersohor!
Bahwa

mereka

bertiga

dapat

poe-

koelan
keoecangan
hebat,
kalau
Louis
dipanggil, tidak oesah disangkal lagi
Djoega beloem tentoe mereka bisa menjoeroeh Louis
berkelihi lagi kalau ia soedah dari tentara!
Sekarang ,,madjikan” Louis ialah Uncle Sam dan boekan Uncle
Mike Jacobs!
Louis akan menerima 21 dollars

sesalan!

. Sebaliknja Louis dari moelanja pe“rang ia ingin ikoet tentara,
tapi

karena orang sangat soeka dirinja

dalam ring dengan kepentingan
oeang jang melengkat dengan pertandingan-pertandingannja, maka
"sampai sekarang ini tidak bisa ke“ sampaian.
Sekarang ja mendapat

Louis

ingin

tiap boelan

dan boekan

beberapa

riboe dollars dalam beberapa me"nit adoe kepalan, Karena itoe djoe

ga Louis merasa dirinja dimerde-

kakan sama sekali oleh Uncle Sam
dari rantai-rantai jang mengikat
dirinja
sedjak ia mereboet kammerasa
dirinja merdeka sebagai
pioenschap doenia dari Jim Brad.satoe boeroeng dalam oedara!
dock,
Sedikit waktoe berselang Louis
Pada
satoe hari Louis pernah
' masoek klas 3A dan haroes. menga
berkata pada. wakil soerat kabar,
lami serangan-serangan soerat kabahwa ia ingin sekali masoek cava
bar jang oemoemnja .pro-Louis.
lerie, bila Roxhorough, Black dan
' Ada djoega soerat kabar'"jang diJacobs
tidakewbegitoe tergantoeng,toedoeh ingin melihat Louis madari dirinja. Louis sebagai bokser
| s0ek tentara,
karena ia berkoelit
“hitam,
tetapi
belakangan ketika - ada sematjam malaikat boeat bang
sanja, tapi betoel Louis soedah me
- orang mengetahoei maksoednja ini
ramaikan
boksport seperti beloem
bocat Amerika, maka banjak soepernah kedjadian djoega tidak ke- fat poela
ditoelis bocat membantika Sullivian atau Dempsey.
. teras pemandangan tersebet perLouis boleh kita anggap sebagai
tama!
:
kampioen
toelen
dalam hikajat
Louis sangat diperloekan sekali
boksen, karena ia selaloe memberi
“oleh tentara, Sebagai 4 serdadoe
kans pada siapa sadja jang soeka.
" Louis akan meroepakan satoe facMemang
dalam
tentara orang
tor penting boeat memperkoeat mo
perloe
orang-orang besar dalam
raal, djaoeh lebih besar keoentoesegala kalangan dan boekan sadja
ngannja
boeat
Uncle Sam bila
orang-orang miskin jang mesti me
Louis tetap adoe kepelan dan memanggoel senapan!
masotkkan oeang belastingnja!
Sebagai penoetoep bisa dibilang,
—. Apakah sebenarnja akan terdjabahwa Lous, Conn dan lain kam| di bila Louis masoek tentara?
pioen dalam tentara akan banjak
al
Louis jang soedah mendapat ke
memperkoeat .moraal tentara
ka. menangan dari Nova akan membarena defensie tiap tahoen perloe
wa titelnja kedalam tentara boeat
Dengan:
ratoesan tiboe pemoeda.
paling sedikit setahoen lamanja!
mereka ini sebagai tjontoh dengan
Sementara ini Mike Jacobs. demoedah Amerika bisa bikin semangan New York Commission akan
keras!
dengan
berkobar
ngat
00
jeroes mentjari ocang dan adoe
—.
pertandingan-pertandingan boksen
(P.A.).
tempat

dalam

tentara, maka

Louis

| Tanah Seberang

ja, laloe

soeka

terima dan dengan

soeara jang agak keras diminta
“kan soepaja
dibajar semoeanja.
. Soer. mengakoe tiada ada oeang
“lagi. Ketoea naik marahnja laloe
angkat tangannja menempeleng ke
“pala Soer. Soer laloe ambil sepo
tong kajoe dan poekoelkan pada
Ketoea. Poekoelan itoe ditangkis
oleh Ketoea tetapi oedjoeng kajoe

alun
CA ANA

pipi istri Soer, jang
Aset disitoe.

«-

sawah

'batjokan
Politie

soerat keterangannja
mendjadi
agent itoe, ia kirimkan kembali,
sebagai boekti
tidak soeka mendjalankan itoe pekerdjaan lagi.

dengan

ber

menjebabkan

ke 3 tertahan,
jang diberitahoekan de:

ngan segera datang ke tempat itoe

ke

dalam

tahanan.

(Pe

—

Islam

di

kota

Lagoe

830-Lagoe

10.00

Lagoe

lanan anak2

—

9.00

dan stamboel —
—

10.00

La-

goe Djawa — 12.00 Berhenti.
17.00 Lagoe Hawaiian — 117.30
Lagoe Minangkabau — 18.00 La

Ampenan

goe
hoa

Soenda — 19.00 Lagoe Tiong
— 19.00 Lagoe Tionghoa

19.30 Krontjong Orkest
va” — 23.00 Toetoep.

,,Lief

Ja

BOLEH BOEKA TEROES.
Berhoeboeng dengan adanja beberapa pertanjaan jang dimadjoe
kan
pada Assistent
Resident di
Soerabaja
tentang
perdagangan

dari middenstandsbedrijven di beneden stad
(kampoeng Tionghoa
dan Arab), jang mana telah diadakan penipisan pendoedoek, maka kita diminta mengabarkan seperti berikoet:
Maksoed dari itoe pemindahan
pendoedoek
dari
beneden
stad
jalah,

.hanja

dari

sebab

di

itoe

kampoeng-kampoeng banjak seka
li pendoedoeknja,
hingga apabila
seandainja ada bahaja oedara mengantjam,
maka moengkin dapat
merepotkan
pekerdjaan
goena
memberi perlindoengan pada pendoedoek terseboet. Dari itoe, perloe di sekitarnja kota Soerabaja di
adakan kampoeng-kampoeng baroe, soepaja mereka jang pindah
tadi bisa mendapat
tempat jang
lelaki

orang

Orang

teratoer.

jang

bekerdja di beneden stad bisa bekerdja dengan aman sebagaimana
biasa

pada

siang

hari,

dan

pada

malam harinja mereka poelang ke
masing-masing keloearganja.
Penghidoepan di kampoeng kam
poeng dan di sebagian besar dari
mendjadi
Soerabaja akan
kota
soesah, djika toko toko, perdagangan jang besar-besar 'dan sebagainja

Oleh karena

ditoetoep.

itoe

tidak akan di'idzinpenoetoepan
siang hari toko toko
kan: pada
dan lain sebagainja haroes diboeka seperti biasa, sedang pada malam harinja sebagian besar dari
terseboet
toko-toko
pegawainja
boleh poelang ke roemah masingmasing (keloearganja) jang letak
beneden stad tadi.
nja disekitar
Hanja

beberapa

orang

jang perloe

mendjaga itoe toko-toko diperbolehkan tinggal menginap di beneden stad pada malam hari.
Dengan adanja peratoeran tadi,
hendaknja disangka,
djanganlah
bahwa

kota

Soerabaja

makin

men

Tetapi
dekati bahaja terseboet.
arti dari penipisan (pemindahan)
pendoedoek tadi, tidak lain jalah
sengadja goena
memang. dengan
dan

mengatoer

keama-

dars jang soedah atau
noetoep
toko-tokonja
tahoe

dan

soedi

akan memendjadi

memperhatikan--

nja,
hingga toko-toko dan lainlain boleh
diboeka
sebagaimana

sedia kala. (M.H.),

i

PENJIARAN

|

P. P.R.K.

Djawa

Barat.

! Bandoeng II 192,
Priok

Batavia U 197,
MU 41.5.

SELASA, 23 DEC.
17.00 Tanda
waktoe
Pemb, —
17.01 Isi programma — 17.04 La
goe
Hawaii — 17.30 Lagoe Dja
wa —
Adzan

20.05

Penerangan

Lagoe

Melajoe

Seberang

23.40 Lagoe Tapanoeli modern
24.00

—

Tanda

waktoe,

Pemb.

6.03 Gamelan Degoeng — 6.30 Be
rita
Pers — 6.45 Gamelan Degoeng — 7.15 Berita Pers — 7.30
Toetoep.
12.00

Tanda

waktoe.

Pemb.

Hal

kesehatan

02.00

Adzan

dan

—

—

Djawa

Tengah

dan

Djawa

Tengah

sidah

—

—

Konsert

—

19.30

Berita

ri piring hitam — 20.45 Lagoe Be
landa — 21.00 Dari piring
hitam
— 21.15 Moesik — 22.00
Tanda
waktoe Berita Pers — 22.10 Varia.
— 22.45 Oentoek orang pelajaran
23.00

Toetoep.

Tanda

waktoe,

Serbaneka

6.30 Berita Pers —

6.45 Serba

8.00 Toe

11.00 Tanda waktoe.
Pemb, —
11,01 Accordeon dan cinema orgel

1430

Toetoep,

17.00

Soematera

Oetara

goe

RK.

riang-riang —

Tanda

Lagoe

(Medan)

—

waktoe

Hawaii

18.02

—

Bang

Pemb.

17.30

Pemb.

—

—

117.03 La-

17.15 Warta

be

—

19.10 Kommentaar

atas be

rita Pers — 19.15 Lagoe Danmark
— 19.45
Pidato segala peristiwa
penting— 20.00 Dari piring peti Ia
goe — 20.45 Pikiran dan pertimba

Zender YDX 41.55 M.
SELASA, 23 DEC,
17.00

waktoe,

rita dari London — 117.30 Omroep
nak Tante Herla — 18.45 Orkest
Orkest — 18.30 Oentoek kanak ka
Grigoras
Dinicu — 19.00 Berita
Pers

PP.

Tanda

17.01 Isi programma

—

ngan

Loe

(Adzan)

kami

Robeson

—

Tanda

—

—

21.15

21.30

Njanjian

Paul

Piano —

waktoe.

Berita

22.00

Pers

18.05 Dari piring hitam — 18.25
sert Minangkabau — 20.00 Toe-

ngan

toep.

nachtmis — 02.00 Toetoep.

23,00 Symphonie ke 9 c. gr. t. kara
Schubert,

—

22.45

Kerst-

ka

w

N

II 189,

Djokja

f

30—-f

33-

f

4

36.—,

f 38.—

JI 2
If 8 —
If 52
f 58. —, f 65.— per kodinja.
Kain pandjang haloes dari soeratan atau tjap haloes k.l. f 3.25,
f 3.75, f 4.50, f 8.— . If T.50, f 8.50,
f 9. 50, f 10.50, f jaan per lembar.
Kiriman selamanja diatoer: rem
bours atau ocang toean kirim lebih doeloe.

Kon-

Batak

OERZAIN

Batik handel Gerdjen 37.
:—:
—3 D JOKJAKARTA
3
PESANLAH
PADA
ADRES
KITA DIATAS kain-kain batik ke
loearan DJOKJA & SOLO. Tentoe
memoeaskan.
Boeat diperdagangkan atau dipakai sendiri. Toean dan njonja
akan dapat oentoeng dan hemat.Kain pandjang Solo moelai harga f 25.— perkodi dan kain pandjang Djokja k.l. moelai f 26.-—
perkodi.
Seteroesnja
Kk.l. Solo &

—

18.45 Lagoe Bali —.19.00 Lagoe do
lanan

orchestra —
— 20.00 Da

Dari piring peti-lagoe —
toep.

18.21 Adzan dan ka

18a27

—

REBO, 24 DEC.

—

KEK

17.30

Pemb.

eka — 7.00 Tanda waktoe. Serba
neka — 7.30 Berita Pers — 7.40

SELASA, 23 DEC,
17.00 Tanda
waktoe
Pemb, —
17.01 Isi programma — 17.04 La
sert Batak —

DEC.

New Light Symphony
19.40 Agama Kristen

6.00

Klenengan

Semarang ARCH. 67 Soerab?
ja IU 61 dan IV 129

goe

23

waktoe

La

Timoer,

II 128, Semarang

Tanda

it

17.03 Boenga rampai — 17.15 War
ta berita dari Londen — 17.30 Ane
ka warna — 18.00 Kursus bahasa
Melajoe — 18.30 Lagoe'opertte —
19.00 Berita pers -— 19.10 Kom
mentar atas berita pers — 19.15

—

Be

dan Chotbah

sidah — 18.41 Kamermuziek
19.10 Doenia Sport — 19.25 Dari
piring hitam — 19.30 Berita Pers
— 20.00 Taptoe — 20.05 Dari pi
ring hitam — 20.20 Hal kesehatan
— 20.40 Klenengan Mangkoenagaran — 24.00 Hoogmis dan Chotbah
— 02.00 Toetoep,
PENJIARAN
PP.R
Solo II 120.

17.00

—

1830

20.40

PENJIARAN

—

droek

Djokja

SELASA,

Toetoep.

Pers — 14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe,
Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.04 La
goe dolanan Djawa — 117.30 La
goe bobodoran Soenda — 18.00 Ka
18.35

Timoer

24.00 Hoogmis

17.02

—

Hindoe

“|

N.EL.R.O. M.

neka — 13.20 Berita Pers — 13.30
Serbaneka — 14.20 Berita Pers —

Hawaij

1

174

REBO, 24 DEC,
17.00 Tanda waktoe,
Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.04 Moe

Lagoe harmonium — 14.15 Berita

mermuziek

krontjong —

— 11.40 Oentoek orang sakit —12.00 Kamermuziek — 12.30 Serba

—

12.03 KLagoe
Gambang Kromong
— 12.30 Soeara Koesbini — 13.00
Lagoe Hawaii — 13.15 Berita Pers
— 1330 Lagoe
Melajoe — 14.00

Lagoe

Penjiaran Barat,

goe Peiping — 19.10 Doenia Sport
— 19.25 Dari
piring
hitam —
19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe
— 20.05 Dari piring hitam — 20.20

REBO, 24 DEC.
6.00

17.02

Toetoep,

sik.

Toetoep.

-

goe harmonium — 8.00 Toetoeps
17.00 Tanda waktoe. Pemb. &

PROGRAMMA

oemoem

— 20.20 Moesik Yang K'im
2120 Konsert . Minangkabau
2320

1800 Lagoe

Pemb.
1.35

Konsert Melajoe — 18.02
Bang
(Adzan) — 18.05 Konsert Melajoe
— 19.00 Agama Islam — 19.40 La
goe Mesir — 20.00 Toetoep.

rita Pers — 20.00 Taptoe — 20.05
Penerangan oemoem — 20.20 Moe
sik Yang K'im — 21.20 Konsert
Minangkabau — 23.20 Lagoe Dja
wa — 23.40 Lagoe Soenda — 24.00

18.00 Lagoe Arab — 18.35
dan kasidah — 18.41 Lagoe

—

—

lajoe.— 15.UU Moesik Hawaii
19.00 Agama Kristen — 19.30

Ambon — 19.00 Agama Kristen —
19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe

Pemb,

PENJIARAN
PP. R. K.
Noesantara. '
Zender
P.L. J, 20.5 M.
, SELASA, 23 DEC,
17.00 Tanda
waktoe
Pemb. —
17.01. Isi programma — 119.04 La
goe Krontjong — 11.30 Lagoe Me

SOERABAJA,

SEMOEA TOKO DI SOERABAIA

waktoe.

stan — 18.21 Adzan
dan kasidah
— 18.27 Lagoe
Hindoestan
18.30 Lagoe Tionghoa modern
—
19.00 Pemandangan pada kepoelau
an Maloekoe — 19,30 Berita Pers
— 20.00 Taptoe — 20.05 Dari pi
ring hitam — 20.20 Hal kesehatan
— 20.40 Klenengan Mangkoenega
ran — 24.00 Nachtmis dan Chotbah -— 01.00 Toetoep,

Kromong

Lelaejjon
Soenda

Tanda

12.03 Kepoetrian didalam Agama
Islam — 1230 Lagoe
Yang K'im
— 13.00 Lagoe
Singapoera —
13.15 Berita Pers — 13.30 Lagoe
krontjong — 14.15 Berita
Pers
— 14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
17.01 Isi programma — 17,04 Do

24 DEC.
Gambang

Lagoe krontjong

tidak sadja, malah semoea langganannja
M. K. karenanja tidak
lagi berlangganan madjallah tsb,
boeat selama-lamanja. (N. E.),

Pers

20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan
coemoem — 20.20 Gamboes
22.20 Lagoe sjarah — 22.30 Moe
sik Tionghoa modern — 23.30 Soe
ara miss Roekiah — 24.00
'Toe"toep.

Barang kiriman jang tak tjotjok boleh retour, ditoekar, atau
oeang
sedikit

kembali. Pesanan
diterima.

banjak

Mintalah prijscourant.

kerna koelit moeka jang sehat, dan perawatan sampoerna Njonja2,
Ketjantikan Azeli »#..« enDidapet
Nona2
djikaloe ingin koelit moeka bersih, poetih, dan sehat, pakelah:
Kloearan, CHUN LIM & Co.” '
DAFFODIL CREAM
2

»PENTING”.
Kefaedahannja: »DAFFODIL CREAM” boleh koektiken sendiri, djangan
Njonja en Nona2 oedji sendiri dihadepan katja moeka dengen kesoedahan
Antero

tempat ada djoeal,
(Tida kirim rembours,

De).
-

REBO,
8.00

Apa
jang tsb. diatas, semoea
menoendjoekan.
kegoesaran pendoedoek

12.00

SELASA, 23 DEC,
17.00 Lagoe Krontjong dan stam
boel —-18.00 Lagoe jawa
19.00 Lagoe Arab modern — 19.30
Lagoe darj tanah Pasoendan
24.00 Toetoep.

djoega

ga, soepaja sekalian midden stan-

boeat
melakoekan
pemeriksaan
Soer. menjerahkan dirinja berikoet
kampaknja. Si Ketoea dibawa ke
hospitaal HAPM, dengan berloemoeran darah
dan Soer. dimasoekkan

lagi,

seriboe

tolong.

Soer, ke kebelakang

“jang kita ada sebagi berikoet:

tidak

minta

langkah

Soer. mengedjar padanja dari be
lakang..
. kira2 200 meter Ke
toea djatoeh terloengkoep di ta
nah, jang laloe Soer. poen sampai,
hantamkan
kampaknja ke pinggang Ketoea......... 2 kali. Mende
ngar djerit dan raoeng si Ketoea
minta tolong, si poenja sawah da
tang laloe menarikan
pinggang

' djadian itoe menoeroet keterangan
Sore itoe ketoea datang mena
gih rodi dan belasting ke roemah
Soer. sebab Soer, soedah lama min
ta tempo. ketempo sadja dengan
bilang beloem ada oeang. Ketika
- itoe Soer. menjerahkan oeangnja
: sebanjak f 2.— sadja dan jang
“lain ia minta tempo doeloe. Ketoea

ketengah

teriak

KETOEA DJEMBATAN DIBAR GLEDEK.
Karena
tagian
rodi
dan
belas
ea
Ketoea kampoeng Perhoetaan
Silau, district
Kisaran, bernama
. Oelong A telah dikampak seorang
| bernama
Soer. Loekanja
besar
| dan pajah, “kena di bagian ping
gangnja 2 kali
dengan
kampak
pembelah kajoe.
Ia telah diangkoet keroemah sakit Kisaran. Ke

angkat

itoe

nan dan ketentraman oemoem belaka.
:
Oleh sebab itoediharapkan djoe

dirinja dalam baha

'toe4 melihat
lari

ganan madjallah

V.O. R. O,
X. D, G. Gelombang 89.52

Lender

Djoega
agent Masarakat Kita
di W. L, t. H. M. Joesoef, selain
menjatakan -tidak hendak berlang

maKe-

Melihat itoe Soer. tambah
rah, laloe ambil kampaknja.

MEDAN,

dianggap tidak soedi lagi berlangganan madjallah
tsb., boeat selama-lamanja.
Beberapa
orang
langganannja telah meretour kem
bali itos madjallah, sebagai tanda
tidak soedi berlangganan teroes.

mendjaga

»

boleh

anran Kara

katjoeali kaloe kirim

voorschot

lantas pertjaja,
tapi kita minta
jang pasti menjenangken.

doeloe)

mmm

HARGANJA
AMPENAN.
Pembt.

H.A.S.

hk"

berhoeboeng dengan

soeatoe peng

hinaan, oleh seorang jang menamakan dirinja ,,Nationalist N.M.”
slalam madjallah setengah boelanan ,,Masarakat Kita” (M.K.), ka
Nov, no. 7 th, 1, terbit di Singaradja, dan jang 'ditoedjoekan kepada agama Islam, dan persem-

mereka

(Allah), maka hal

No: 2-

pa

CHUN

toelis:

KARENA MENGHINA ISLAM.
. Kita mendapat kabar, bahwa

bahan

Node

Batavia-Centrum

Sole Agent:

“N:V,
Virgin

—

»DAFFODIL

£060

CREAM”

No. 3

f. 0,30

LIM

Batavia-Stad.

—

&

Semarang

paling

ketjil £ 0.10.-

Co,
—

$Soerabaia

—

Singapore

Bedak Virgin.

Handel

Mij. Kini. Gwan'

Di'seladroeh..

'Boeat Langganan2
Bedak Virgin
boleh potong
3 lembar BV.
No.1.
5 lembar etiket doos

kantoor Chun Lim & Co., Batavia-C,

Lantas

Gosok MEN
DENGEN

Indonesia.

DJERI!IDUI

KENJATA-

|| HAN. BANJAK KOTORAN

ini advertentie
berikoet etiket
Kapala doogf Bedak
No. 2 atawa kirim postzegel
f 0,15
pada
Hoofd-

bisa dapet satoe flesch monster

,D

AFFODIL

CREAM”

Sera

“diri seperti tidak akan diperloeh- nja dalam penghidoepan biasa.
Orang boleh merasa sangat girang, bahwa
Louis sendiri tidak
-“soeka promotornja dan lain-lain fi
nanciers
protest terhadap pemindahannja ke klas 1A!
.
5
Seperti diketahoei,
ketika perang doenia pertama, Dempsey soe
dah melakoekan satoe actie, hingga ia tidak ikoet perang 1918 jang

memang

jang

na

Aa Ba dea
Beta
ae

dapat penghidoepan kasar jang
“akan banjak menolong dirinja sen

doeloe

akibat,

Man

OI

tentoe tahoe, bahwa

- “masoek tentara. Louis akan men-

menimboelkan

PeniaranRadiO

djoega

REBO, 24 DEC,
7.00 Tanda waktoe,
71.02 Komik Melajoe —

sega

menetapkan siapa dalam klas paling tinggi dalam golongan heavies.
Boleh djadi sekali,
Billy Conn
akan mendapat kedoedoekan ini,
p waktoe bisa “dipanggil
boeat
'panggoel sendjata dalam kalangan : karena dari semoea pertandingan
melawan
Louis,
ternjata
Conn
s
litair, soedah diterima dengan
mempoenjai kepandaian paling be.4f
perasaan girang.
sar, Tapi
Billy
seperti djoega
| Kalau Louis masoek tentara ia
Louis soedah
dimasoekkan
lijst
akan membawa kegembiraan dan
militair
jang segala waktoe bisa
“
jak menambah semangat baik.
didjalankan! Billy soedah menda'Banjak sekali pemoeda-pemoeda
pat nummer
rendah dan sedikit
“Amerika bertanja dengan heran
waktoe
lagi bisa dipanggil, tapi
'kenapa begitoe banjak pemoedaberhoeboeng
dengan tanggoengan
pemoeda kaja dimerdekakan
d
besarnja maka Conn meminta sedienst militair, sedang orang misdikit penoendaan.
'kin banjak mesti panggoel sendjaSementara ini, Conn soedah kata!
win, hingga kedoedoekannja sama
. Tentara Amerika betoel perloe
seperti Louis, tjoema ia tidak mem
orang seperti Louis jang akan mepoenjai oeang seperti Louis.
kong
dan memperbaiki semaMaka djoega bisa djadi Conn da
t pemoeda-pemoeda jang koepat penoendaan panggilan, soepaja
rang pocas,
,
bisa mendoedoeki
tempat paling
.
Teroetama
Joe
Louis
sendiri
atas dan mengoempoelkan beberaakan meroepakan satoe andjoeran
pa riboe dollars.
“bagi
bangsanja
jang mendjoenSiapa jang mengikoeti dengan
djoeng tinggi dirinja! Maka djoega
teliti kedjadian-kedjadian
boksen
Louis tidak akan menjesal bila ia

demikian,

REBO, 24 DEC,
6.00 Tanda waktoe,
Pemb. —
6.03 Lagoe Hawaii roepa2 — 6.30
Lagoe.
krontjong — 7.00
Lagoe
Mandarijn — 1.15 Berita Pers —
7.30 Toetoep.

“

ABAR Chicago's Draft Board,
jang memindahkan Louis da
klas 3A ke IA, jaitoe klas jang

Selainnja

Ampe-

2 We

nan.

Dea

Islam dikota

:

itoe telah ramai dibitjarakan oleh

pendoedoek

2

Louis dalam tentara.
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