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5 kapat tranopot bear an

sea.

bagai Tibiram: ika dise-

Mane yaaa, soedah menengge1 kapa
injak moesoeh. Karena

TELOEK

LINGA-

DAN

ANTIMONAN.
(Reuter):
Kini perkelahian-perkelahian jg.
paling sengit terdjadi disekitar teloek Lingayen dan Antimonan., Se-

: Dhea dan Lia Tenain, Sertpi lerhandi selotwian Uh Bayi
wat
jerang itoe dan dengan begitoe penindjauan
beroes. Oleh karena dengan adanja keroesakan pada badan kapal
e, dan kalau nanti toeroen dilaoet tentoe akan tenggelam, maawat itoe laloe mendarat dekat pantai ,/disoeatoe tempat di Hinx Kapal anang itoe oleh anak boecahnja laloe diangkat kedaratan.
1 pada lamboeng dan tank benzin itoe, kapal terbang
laloe maik keoedara lagi, kembali Menpan aa,

vat K.N.IL. menenggelampapa
"neporE Meng

militer dan 2 kaoem boeroeh mendapat loeka ringan,

- (prpanTar TeLoEk LNGAyEN.
Dec.

| (Reuter):
Pn
. Makloemat departement perang
jang dikeloearkan malam Rebo:
- | Seorang komendan di Timoer uan
foeh mewartakan, bahwa perkela
hian-perkelahian di pantai time
dari teloek
Lingayen daa

serangannja

jang

koeat disebelah selatan dari Agoo,

fihak Djepang mempergoenakan
| Itank-tank ketjil. Dalam memban| toe operasi-operasi dipantai dan
pendaratan- pendaratan pesawat- | pesawat moesoeh boekan main ac-

:

kir

Hefnja.

|rangan itoe beloem ditetapkan. |

Dari daerah-daerah lainnja tidak

Moesoeh menanggoeng
hgn- -kekalahan berat,

kekala-

DISEKITAR TELOEK

3

REPULSE.

Lepas dari tangan Inggeris.
' 'Singapore,
24 Dee, (Reubp):
waktoe
24 djam lamanja
berachir
pada tgl.-23 Dec.
17.00 moesoeh teroes mene-

kan kedoedoekan

kita di Hong-

membombardeer pa-

soekan-pasoekan dan stelling-stel.
ling kita dengan 'giatnja.
Meskipoen berita dari Hongkong menje-

karang ternjatalah, bahwa fihak
moesoeh berhatsil' mendjorokkan

(U.P.):

di Timoer

“bagai kota terboeka,
SAMBOETAN

Manila,

DJEPANG!

24 Dec. (Reuter):

Kini pagi-pagi benar soeatoe ge'lombang
dari
9 boeah pesawat

bomber

Djepang

melemparkan

bahwa “sitoeasi

2

doekan-kedoedoekan,

jang

tidak

malam

Selasa laroet malam digerebek oleh
moesoeh,

Dja-

tengah ANN
an aan
akan
mengoemoemkan
kota Manila se-

Telah nampak tanda-tanda, bah
wa

tekanan

pasogkan-pasoekan

Tionghoa dan barisan-barisan guerilla, dalam daerah-daerah barioe,
soedah dapat mempengaroehi serangan-Serangan Djepang terhadap

Hongkong.

SITOEASI HONGKONG
,GENTING”.

a w a, 23 Dec. (Reuter):
bom-bom jang berat-berat diatas Ie 4 Rt ita tentang serdadoe-serdadaerah pelaboehan dari Manila.
“doe Canada di Hongkong, jang di
terima oleh departement oeroesan
DIFRONT OETARA DAN
defensi via admiraliteit, mengata2
SELATAN.
kan, bahwa ,,sitoeasi genting”.
Djepang teroes mendaratkan
Lebih landjoet diwartakan:
-pasoekannja.
Manila,
24 Dec, (Reuter):
Pasoekan-pasoekan Canada, In-

wa perkelahian-perkelahian
jang
amat seroe senantiasa terdjadi difront-front oetara dan selatan. Dalam kedoea daerah itoe pasoekanpasoekan kita memberikan perlawanan dengan koeatnja. Moesoeh
selaloe
mendaratkan perkoeatanperkoeatan.

Daerah pelaboehan dari Manila
siang hari ini dibombardeer oleh
pesawat-pesawat moesoeh, Sebveah pesawat moesoeh ditembak dja-

toeh dan konon lagi seboeah pesawat moesoeh dibinasakan,

MANILA TERANTJAM DARI
2 DJOEROESAN.
Washington,
24
Dec.
(Reuter):
Diberitakan, bawa barisan-barisan tank U.S.A. jang kocat, berlari-lari dari Manila ke tempat per-

kelahian,

Barisan-barisan

itoe

akan menentang bahaja jang semangkin
bertambah besar, ialah
karena moesoeh bergerak madjoe

dari 2 djoeroesan
ee
| Didekat Davao pesawat- pesawat
bomber dari tentara U.S.A. menje iboe kota.
K
pelbagai, kapal-kapal transport moesoeh, Akibat-akibat se.| Mac ARTHUR AKAN

diterim: (kabar soeatoepoen,

san-kemenangan.

DAERAH

ke

dia dan Inggeris di Hongkong menanggoeng kekalahan - kekalahan
jang paling berat. Moesoeh berhat-

sil mendaratkan

pasoekan-pasoe-

kannja lagi dan senantiasa menjerang kedoedoekan-kedoedoekan kita. Roepa-roepanja benteng dengan
koeat mempertahankan 3 stelling
besar, Doea kali pasoekan-pasoekan Canada membalas menjerang.,
Meskipoen serangan-serangan mem
balas itoe. tidak mendapat kemadjoean, dan walaupoen pasoekanpasoekan

Canada sendiri

menang-

goeng keroegian, akan tetapi mereka dapat memboenoeh sedjoem-

lah serdadoe-serdadoe moesoeh,
GERAK MADJOE DJEPANG
.
TERTJEGAH,
Chungking,
244 Dec.
(Reuter):
Soeatoe makloemat
Hongkong
dari tgl. 24 Dec, djam 12.00, jang
diterima disini, mengatakan:
Se-

DIKABARKAN,

Petain

et

agtangah

Nazi

Nasib

mendjak keesokan paginja,
sera'ngan-serangan tentara Djepang se

“dapat dihentikan,

om
di
pa
memasoekkas

disangkal oleh O:F. 1

bekoe

“ea

Penang.

»Kalau boekannja orang-orang“dari 346 6 kapal, pada tah.
jang
lari
meninggalkan Penang
tan Djepang 262 kapal,
angka ini didasarkan kepa:
kete
mentjeriterakan pengalaman mereka, maka hampir-hampir orang
rangan-keterangan
jang
ng
achir, tetapi haroes djoega
tidak akan pertjaja, bahwa Penang
djatoeh ketangan moesoeh”, demiingat, bahwa angka-angka Die
kianlah toelis sk. ,,Singapoer Free
sekarang bertambah tinggi deng:
Press” pada tgi. 20 Dec.
adanja pemboeatan - pe
ea
kapal baroe jang boleh dik:
»Karena
kita tidak
tjoekoep
mempoenjai pasoekan-pasoekan di
ma sekali dirahsiakan.
:
poelau itoe
maka terpaksa me
Angka terseboet diatas
a
njingkirkan sebagian besar dari
sebagai berikoet:
pendoedoek Penang”.
Amerika:
bj
Slagschip
17
:
sebagian besar dari
Kapal indoek
orang-orang jang menjingkir itoe
- pesawat
7
kehilangan segala miliknja. Banjak
diantara mereka jang pada 2 hari Kruises
37
Pemboeroe
jl. masih
kaja, kini terpaksa hidoep atas. pertolongan. sahabat-satorpedo 172 :
habatnja: Tetapi penderitaan ini Kapal selam
113
“3
Pesawat terbang Aiverika
hanjalah malah akan melipat gandakan kegiatan oentoek tertjapailah djaoeh
lebih banjak dar
nja kemenangan kita”.
poenjaan Djepang,
Amerik
nja 8.000, pada hal Djepang:
Hoofdartikel itoe berisi kata-kata jang menandakan toeroet merabocah
(menoeroet takSiran
sai

keadaan

tinggal

orang-orang

disana,

,,Mereka

jang

itoe

ten-

hati-hati: kedoea angka itoe
ngenai pesawat-pesawat ker

toenja
keheran-heranan
dan ta'
an tentara dan na
la
.adjoeb
tentang djalannja kedja- sama),
4
dian-kedjadian jang begitoe tjepat
mengenai
penghidoepan
mereka
Lebih landjoet
sk. itoe mer
jang sampai pada dewasa itoe semoekakan, bahwa keadaan j
laloe ketertib damaian”.
| doeksi
lebih
mengoentoengk “ag
Beberapa
orang akan tjendeAmerika.
Tentang
pemboeati
“roeng
mengeloearkan
kata-kata
kapal-kapal dan pesawat-pesaw
jang pedas, tetapi mereka akan lebaroe, Amerika dapat djaoeh me
kas insaf,
bahwa pendapat jang
lebihi pemboeatan Djepang.
Be,
paling betoel, 'ialah pendapat seloem poela ditambah dengan sokc
bagian besar dari mereka, jaitoe,
ngan-sokongan
dari negeri-negel)
bahwa kekalahan Penang, provinSekoetoe lainnja,
2
cie Wellesley
dan negara-negara
Pada pihak Amerika ada angka.
Kedah dan Kerlis adalah kekalatan laoet jang poenja anak boeal
han boeat
sementara sadja, jang.
jang betoel-betoel terdidik Ser?
tentoe terdjadi dalam satoe perang
dengan moreel jang tin:
doenia.
Sedangkan front Malaya
Terhadap
itoe sebalk”
itoe hanja meroepakan sebagian
pang poenja marine jah
ketjil sadja dari peperangan ini”,
tradisinja serta dibawah px
jang tjakap
:
M3
BANDINGAN
KEKOEATAN
njai initiatief, dengan diama
LAOET.
Meraar ng
ta
Teh dan
Amerika—Djepang.
Time dari 13 Dec, jl. mengjang didapat dalam serang
oemoemkan, bahwa sebeloem Djerangannja jang mendadak,
maka
pang
sekonjong-konjong
menjeDjepang selain itoe masih berc nrang Pearl Harbour, kekoeatan
Meng, dapat
mengena
angkatan
laoet
Amerika terdiri

TENTARA

DJEPANG
LIYANG.

“Sepandjang

MASOEK

djalan kereta

api Canton—Kowloon,
“Chungking
24 Dec.

tak

110 km dari Naniing,

tgl. 21 Dec. serdadoe-serdad
pang

moelai

menjerang,

mendekati kota, ad

War

Kees

(Reuter):
Menoeroet

berita-berita

Tiong-

hoa dari pelbagai front-front, perkelahian-perkelahian hebat antara
pasoekan-pasoekan Tionghoa dan
Djepang terdjadi di Kwantung Timoer,

Hunan

oetara

dan

Kiangsu

selatan. Di Kwantung timoer serdadoe-serdadoe
Tionghoa
'teroes
.menekan
dengan
koeat
station
Shumchung dari djalan kereta api
Canton—Kowloon
didekat
tapal
batas Kowloon.

Kemarin disebelah tenggara dari

di Hongkong

Fe

»1e

padang saldjoe

Yjochow ditepi telaga Tungting disebelah timoer, serdadoe-serdadoe
Djepang
moelai menjerang stelling-stelling
Tionghoa
disepandjang soengai Sintsiang, sedang di

keadaan

Hongkong.

berhentinja

ada-

malam

mangkin koeat. Moesoeh agak ber.

BAH.-

menjerang

lah tenang sahadja, akan tetapi se-

matiMok | hatsil menemboes garis-garis dePIN TENTARANJA,
tensie di Mount-Cameron, akan
Manila, 24Dee (UP):
tetapi gerak madjoenja sekarang

OPISIL

Kabar tentang
Ada 23.000
s

tetapi pa-

mendapat peroebahan
penting”,
ternjatalah, bahwa, satoe-satoenja
daerah disekitar teloek Repulse ter
lepas dari tangan Inggeris. Tetapi
sementara itoe dibagian tengah
dari poelau, rombongan marinier
Inggeris merampas kembali kedoe-

Dengan opisil diterangkan, bah-

s bawa menjingkir ke Djawa. Keada
an mereka memoeaskan,
2 orang

akan

jang

rantjis jang soedah dkipedoaji dan Na.
shington mendoega, bahwa Djerman maoe
tentaranja ke Spanjol.

|

maoe-

boetkan,

Manila, 24 Dee.

Dalam

ditanah

Manila
25

Lasjka : USA.

hebat,

|

..Fkong, seraja

MANILA KOTA TERBOEKA!

23

Baik

Si-

peroebahan

cal -kedoedoekannja dengan
ketabahan hati. Djika1 emoengkinan,
pasoekan:an kita atjap kali membalas
jerang
dan
ditempat-tempat
itbe mereka
memperoleh kemena-

Idjam

pasoekan-pasoekannja di Antimonan, jang setjara hebat sekali diserang oleh tentara U. 3 A.

Washington,

g penting.

de am

ITOE DAPAT DIGAGALKAN.

na

tgl. 22 Dec,

mendapat

Djepang

(

Poelau Wake moengkin soedah djatoeh ditangan
2
pang.
Didekat Rangoon terdjadi pertempoeran oedara
moesoeh,

mejang

0 (djam Hongkong):

angannja,

| MONAN, MOESOEH BERDAJA
OEPAJA AKAN MENDARAT. |
| KAN SERDADOE- SERDADOE-

tai pair

Ma

pada

ANTIMONAN,

laskar

kini diterima

goebernoer Hongkong,
boenji makloemat

.

tangan Djepang, sedang barisan Tiongkok jang men.
dari djalam kereta api Canton-Cowloon moelai me

sn dioedara moesoeh meneroes-

9 serangan pesawat-pesawat marine di Davao sebagaimana

terbakar

“.,Soeatoe berita jang

(Reuter):.

MANG
PASOEKAN-PASOEKAN
U.S... MEMPERTAHANKAN DI.
RI
DENGAN
BAGOESNJA,
-MAKLOEMAT PERANG No. 15.
Pn AKAN TERAPI MEREKA MENG
(Ditoetoep tgl. 24 Dee. djam 14. 00).
2
MOESOEH
:
JANG
i HADAPI
en Talgawrak
terlihat ada beberapa pesa- DJOEMLAH SERDADOE-SERDA
Ba bom moesoeh, tetapi beloem sampai mereka itoe
DOENJA LEBIH BESAR,
Pa
Nan
Pa
PERKELAHIAN-PERKELAHIAN
JANG
PALING
SENGIT
| DJOEGA TERDJADI DI OETARA
LEBIH LANDJOET DIWARTA
| KAN:
SEBELOEM FIHAK DJEPANG MENDARATKAN PASOE-:
KAN-PASOEKANNJA
DI ANTI-

,
| song

24 Dec.

NAMPAK 40 BOEAH Kapar, | S
TRANSPORT MOESOEH. PERKE |

“10o kapal Djepang mendaratkan
- pasoekannja.
i
te
3

Manila,

dalam peperangan,
Daerah teloek Repulse di Hongkong soedah djatoeh

" PERTEMPOERAN DI Hi
1
KONG MASIH HEBAT,
3 Londen,
24 Dec, (Reuter) :

NAMPAK 40 KAPAL TRAN.
SPORT MOESOFH.

laloe dioemoemk.

pai kota terboeka, tetapi pihak Djepang masih sad,
& Nan
Djenderal McArthur memanpin. segi

Kiangsu selatan terdjadi perkela-

hian-perkelahian
didjalan-djalan
dalam kota Liyang, Liyang terle-

dalam dan
perkelahian

dilouar kota te 1
- perkelahian seor

melawan seorang.
Sementara

djalan

Xx

toe,

disepa

kereta api Canton-F

loon pasoekan-pasoekan

'Tioni

teroes mengoendoerkan mojesc
DIATAS RANGOO/N
10 pesawat Dj

«8

Singapore,28 Des

ter):

.

Ditetapkan kebenarannj
wa pagi ini 9 boeah pesawa:
ber

dan

sebocah

pesawat pe

roe Djepang dibinasakan
Rangoon,- sedang kita kehil:

bo

at,

3 boeah pesawat pemboe
mikianlah makloemat RAF.
wartakan,

mayan Mba

AN

Angkatan

n.

dari tangan

ri, dan

"

Na

Darat

Hari ini dan besoek.

Harga

Von

S EPERTI diketahoei, Pimpinan Harian daripada Dewan Pemimpin

etjeran

“ga 5 lima) sen.

orang, bahwa Djerman |
mengatoer” gerak-sera- |

-

:

“Ska

berikan bantocan sepenoeh-pencshnja kepada pehak Kekoeasaan Negeri

2

2

2

“LICENTIE MASOEK DAN

nampak,

bah-

“Invoerlirentieeringsordonnantie

ia hendak menjerboe ke Toer- | 19 5 bersama segala contingenteesoepaja bersama dengan aksidi Krim (teroetama sekali di

topol)

hisalah ia menjerboe

ukasus.
enoeroet berita-berita kawat

ringsordonnantie

tidak

berlakoe

moelai sekarang

sampai

ada

Direktoer

MOERIH

negeri

(home-front)”.

kan

st

Berhoeboeng dengan

resolusi jang dimadjoekan

djoega

ja

nerima

soeraf

bahwa
SEKOTA.
£
Dept. Pengadjaran te | itoe,

dari

Iste

Gjvevernements Secretaris,

Goebernoer-Djenderal

sangat

gembira

dengan

kepada Pe-

keterangan,

mengetahoei

isi

resolusi

:
»Walaupoen Jang Dipertocan Besar soecdah jakin” demikian soerat
moerid jang masoek sekolah seha
bis-Kerstvacantie, haroes masoek itoe, »bahwa dalam kalangan orang Indonesia jang toean-tocan wakili
itoe hidoep soeatoe kesadaran dan keinsjafan tentang arti jang sebenardisekolah- jang
mereka
masoeki
Dan
beri
jang lainnja poela
benarnja daripada peperangan melawan agressis Djepang ini, demikian
njatakan, bahwa tentera angsebeloem perang
.petjah.
Nanti
|katan oedara Djerman diperpoe- oleh dienst pengadjaran akan dia- poela Jang Dipertoean Besar menghargai boekti jang keloear sendiri
satkan tjara besar-besaran di Itatoer lebih landjoet, bagaimana ber tentang kejakinan, bahwa sekarang ini segala sesoeatoe hardes dikesampingkan doeloe goena keperloean menfjiptakan tenaga jang sebesar-bedan teroetama sekali di Sicilia,
matjam2 sekolah itoe akan menem
sarnja jang dipikoel oleh semoea orang, sogpaja peperangan ini berkeang dari Sitoepoen soedah poepatkan moerid2 tadi.
dimoelai serangan-serangan ke
soedahan dengan baik”.
Perloefija soepaja disatoe sekoa
poelau Malta, salah satoe | lah tidak begitoe koerang moerjid
'poelau
pertahanan Inggeris
di
Dalam resolusi itopoen Pemerintah "diharapkan, scepaja ,:semennja, sedang dilain sekolah terlaloe
tara itoe pergerakan Indonesia diikoet-sertakan dan pembentoekan ma'Laocetan Tengah,
:
'kebandjiran moerid. (Aneta).
ika segala “berita ini benar,
sjarakat dengan sifat demjokratie, — osroesan tatanegara, sosial dan
maka njatalah, bahwa Djerman se
ekonomi —, bagi Noesa dan Bangsa”.
- dang mengatoer tiga langkah.
Pemerintah menitahkan soepaja atas hal ini diperma'loemkan, bahDJOERNALIS AMERIKA DISINI
Pertama boeat menjerboe - ke
wa
Pemerintah
telah memberi perintah kepada tjabang-tjabang ogsahaB.N, mewartakan, bahwa dikota
ikasus.
Kedoea
meneradjang
Betawi'ini soedah sampai bebera nja ( badan-badan kekovasaannja) oentoek menjelidiki sampai kemana
braltar dengan melaloei Spanjol,
pa orang djoernalis Amerika, jg. bisa dipergioenakan kesanggoepan masjarakat Indonesia — djoega jang
India, jaitoe .t. tertera dalam resolusi dan dihargai serta diterima Pemerintah — itoe.
| datangnja dari

armada-armadanja di Laoetan Te-

gah sebelah Timoer.
“Oleh karena itoe,

kalau pehak

oces hanja giat semata-mata di
tceslan tengah dan oetara, moeng

'kin Djerman

akan mentjoba lolos

€ Kaukasus. Dan

ini sangat ber-

bahaja bagi Iran dan seteroesnja,
Karena

sangat

boleh

djadi

tidak

$ hanja akan dilakoekan djalan da/lrat, melainkan djalan Laoetan
Hitam atau........ Toerki. Hal ini
nampak dari kegiatan jang sedang

dilakoekan

itoe tenaga Inggeris di
Tengah sebelah Timoer
bisa ditarik ke Laoetan Tesebelah

Barat-oentoek

mem-

e Gibraltar,
kalau benteng
“liserang
Djerman
melaloei
anjol. Dan gerak ini roepanja

at diboeroe-hoeroekan
oleh
Xtenan, karena ia. merasa ter-

mn sangat oleh Inggeris jang
“meneroes mendapat
a di Lybia.

keme-

ib, seperti ternjata dari bekawat, Generaal Rom-

sitoe lari
teroes kesebelah
“bahkan makin lami makin
larinja, kata berita itoe,
ai
hanja bisa dikedjar dengan barisan bermobiel.

,
|

- 'Terampasnja
|

akan

tg in

Lybia,

oentoek bisa mendapat

kekoeasaan di Afrika

Lt»

Barat,

jang

sampai sekarang roepanja beloem

Tdiber-—idzin oleh

0434 Perantjis
00

disitoe, dan

soena itoe sebisa-bisa.ia hendak
smpergoenakan kapal-kapal Pe-

atjis. “Tetapi sampai sekarang
(erantjis tidak mengidzinkannja,

althans Petain, entah kalau Dar“Jan, karena berita hari ini menja-

1

Far-

Eastern dari pada United
Press
bureau dan William F. Dunn, ma
nager darj pada Far Eastern dari
pada Columbia Broadcasting
Sys
tem.
BANDJIR TJISEDANE.
Oleh karena bandjir jang dise
babkan oleh soengai Tjisedane ma
ka berpoeloeh2 getek lepas. ' Getek
getek ini semoea laloe menoemboer
kepada tiang2 djembatan di Tange

rang,

sehingga

tergoeling,

dan

takan, bahwa keloearnja Petain di
sangkal.:
Aksi di Laoetan Tengah, atau di
intik, Gjika bisa ditimboelkan,
soepaja
maksoednja

“Bar gkali menoeroet

hitoe-

(ngan mereka, selama itoe Djepang

'Ibisa beraksi sendiri.
E Ten

tahoe, sampai se-

gerak-gerak kapal jang
“karang
“ mengyangkoet-angkoeti: serdadoe
ke Filipina

Jierbang
“gi

ta

2g,

0 Ay

ita, masih

.

0

Oleh pesawat-pesawat

ter-

jang menoeroet pendapatan

djaoeh

koerangnja

oentock menggagalkan itoe.pengang”
Hari

oetan-pengangkoetan
bahwa
ada beritanja,
i'poen
tidak koerang dari 40 boeah kapal
membawa serdadoe| datang
IL serdadoe Djepang ke Filipina.

aka
1
'|

ia

:

diha-

hanja

Manilla
berbagai
| Tidak
ata
KENA

nampak

didekati

djoeroesan,
bisa dioengkiri,

Manila,

ihne-kota

dari

bahwa
Filipina

PI LIN
KAP,

5

moeatannja hilang.

:

Karena

Toean
PERANG

NEDERLAND

—

ITALI

Berapa
orang
ki
disini!
:

“ Soedah

dikabarkan,

Ita

bahwa

ne

' geri Belanda menjatakan perang
kepada Itali. Berhoeboeng dengan
itoe, maka Aneta mewartakan be

rapa banjak orang Itali di Indone

sia ini. Jaitoe semoeanja-ada

87

orang (66 laki2 dan 21.perempoean). Sebagian. besar dari mereka
'itoe tinggal diiboe2 kota.
Setelah dinjatakan perang itoe,
maka 8 orang orang Itali laloe di
interneer. Enam dari mereka itoe
asal dari onderneming
dan 2 dri Sotrabaja.

di-Priangan,

Selandjoetnja mereka. jang ditoendjoekkan oentoek tinggal
diiboe kota, diwadjibkan memberj ta
hoekan diri kepada polisi.
Dalam pada itoe penjelidikan “di
lakoekan oentoek. mengetahoei, apa
keh mereka itoe berbahaja atau ti
dak. Milik2nja diperlakodkan se
bagai milik negeri2 jang
soedah
berperang dengan negeri ini.

sekarang
bahaja

djangan dihoedjani bom -sekehendak-hendaknja ol&h Djepang.
Entah tindakan jang dx mikian
itoe akan diindahkan entah tidak,
itoe hanja akan ternjata kelak.
Dalam sa'at Djepang mempergiat serboeannja.
di Filipina itoe,
maka di Laoetan Tedoeh ia mentjoba menghalang-halangi armarangan
jang dilakoekan
“kepada
“poelau Palmyra dan poelau Johnston
(dekat Honolulu),
sedang
'poelau Wake soedah poela didoedoeki.
Memang perang ini berkait-kaitan satoe sama lain. Jang haroes
ialah ,,samenspel”
kita awaskan.
dari tiga-sekawan itoe, sebab. gebanjak
rak jang satoe roepanja
oentock
poela jang dimaksoedkan

meringankan
' Samenspel

jang. lain.
bertiga

“mang lebih moedah

toer sa

kali dengan Djepang..Dan apa? ka
lari ada.orang akan mendapat barang darj firma Djepang dengan

dimintakan

tempat

ia. me
goena

makan2.
“Menoeroet

ia

P0

Sin

dah dikirimkan
kamp.

ke

soe

'interneerings-

nesia

“R. R, MEESTER-CORNELIS.
Raad Kaboepaten

.

Meester-Cor-

nelis jang ketiga kali akan diadakan

pada

hari

December

tanggal

30

1941, moelai poekoel

10

pagi dalam

Selasa

bilik persidangan di-

kantor Kaboepaten
Meester-Cornelis,: Matramanweg No. 220, dengan agenda seperti berikoet:
' notulen
Raad
Mengesahkan
tanggal

28

Oesoel
hoen

.

October

merobah

1941

jang

1941,

begrooting
ketiga

kali

ta(Re-

gentschapsblad No, 29),
'Oesoel menetapkan begrooting

No. 80),
Mempermaloemkan

. dari

pajahnja jang tiga.

hal

Moelai hari

rangan moesoeh dari oedara bisa
datang sewaktoe-waktoe,.
Berhoehoeng dengan: itoe. kami
dari Indonesia. Moeda

Djakarta

berseroe kepada

'segenap - anggauta . dari tjabang

I. “Soepaja : tetap-tinggal tedan

melakoekan

segala pe-

goena

f4

moem.
A. Tj.

II.
tidak

kepentingan

oe-

Bahwa

organisatie.

kita

berhenti,

melainkan

teroes

akan

Pemerintah

tidak

tas kesoekaran2

keadaan

jang menoeroet

apakah
a-

penghi-

doegaan

1938.no. 223) jang sampai kini hanja terbatas oentoek di poelau Dja
wa dan Madoera dan Residentie

diperloeas

sampai di Tanah2
seberang lainnja.
5
Keterangan.
jaarverslag2

pelbagai

jang

mendjadi

jang tesoal

lagi.

kepada

kita

bahwa

per-

ternjata

makin tambahnja perkara2 tentang
ini jang diperiksa oleh perkoempoelan2 terseboet. Sedjak tanggal
14 Juni 1939 di Makasar telah di-.
dirikan perkoempoelan anti-woeker
jang teroes mendapat pekerdjaan2
oentoek
menjelesaikan
perkara2
seperti itoe. Sk. Keng. Po mengabar

kan, bahwa kedjahatan woeker di
Soematera Selatan sangat meloeas

S3

dan iboe kota TiongkokChungking, soedah ke-

njang dibom moesoeh siang malam teroes meneroes, tetapi orang
orang tetap berpergian dan hidoep
seperti
biasa,
ada'jang
soeka
nglajap malam . nonton
atau radjin
melakocekan

bioskoop
peroesa-

haannja, Sampai
didapati banjak
orang jang tidak soeka lagi semboenji
“dalam lobang
perlindoengan kalau sirene L.B.D, meraceng,
Djadi

jang

paling

soekar

mena-

han ialah pengaroeh atas rasa ketakoetan

dari

serangan

bom

jang

pertama kali. Kalau dalam serangan bom pertama kita berlakoe
tenang, banjak harapan selandjoet
nja mendjadi beres semoeanja,
Kalau London ' dan Chungking
tahan

dibom

begitoe

lamanja,

ma-

sakah kitar akan lari pada serangan bom jang pertama?
Neen, tidak,
kita haroes dan,
moesti tahan!
:
Mata,

telinga

loeroeh

dan

doenia

perhatian

ditoedjoekan

se- 3

ke-

“

pada sikap dan tingkah lakoe rak-.
jat Indonesia dalam,
perang ini.

Pembatja

makloem,

berseliweran

di

kota

ini

djoernalis-djoernalis

loear negeri

jang

toeroet

mengisi

Berbagai :
pers seloeroeh doenia,
toekang film atau toekang potret /
rasanja

djoega

tinggalan
beberapa

dan malahan
orang jang

tidak

akan
ada

ke-«
poela

:

dari sini '.

langsoeng berbitjara ke pemantjar
pemantjar radio di Amerika.
Djangan,
djangan mereka itoe :

baki

bisa memotret
sampai
bangsa
kita
jang lari ketakoetan boeat

1
:

dipertontonkan

|

dari

atas.

Jang

sabar

diam

diroemah
mentjari perlindoengan
dibawah tempat tidoer besi misal
nja malahan tidak apa-apa. Tjonto terseboet
hendaknja mendjadi
peringatan soepaja kita mendidik
diri
sendiri dan beladjar
tetap
serta tabah

hati pada wak-

mendjaga

kepentingan

dari

pada

itoe

kita haroes

ingat bahwa
kepada segala apa
lama-lama orang mendjadi biasa.
Kebanjakan orang beloem pernah
melihat bom, apa
lagi bom jang
sedang

meletoes

dengan

segala

akibatnja, seperti
roemah terbakar, orang mati atau loeka sampai tidak bisa dikenal lagi, kepala
orang
terpisah dari
toeboehnja
atau

kaki

jang

terlampir

di tiang

listrik dsb.nja. Serangan bom jang
pertama

jang

mempoenjai

paling

haibat

sehingga moengkin

pengaroeh

atas

publiek

sebagian orang

hatkan

se-negeri

orang2

kepada

memberikan

oentoek padi2 jang

bangsa

kawan2

In-

-nja

voorschot2

masih beloem

dipanen dan sawah2
jang dipindjamkan. Perkoempoelan anti-woeker di Bandoeng selaloe mendapat
banjak pekerdjaan oentoek memeriksa perkara2 woeker dari Tanah
Seberang. Pendoedoek Menado selaloe meminta keterangan2 nja,: se.
dangkan sekarang sedang memeriksai 3 perkara
tianak.

woeker dari

Pon-

Djawaban

peme-

atau

seloeroeh

peperangan

«

doenia

beroe- £
bahwa «

ini djoega meroepakan

oedjian jang
haroes kita terima
dengan gembira dan berani. Benar
kita tidak bersendjata dans tidak”:
mendapat latihan militair, tetapi
harga

bangsa

atau manoesia

djoe-

4

ga terlihat dalam'sikap lakoe'kita. Sementara

perang

dan

maian

seloeroeh

doenia

akan

roet. menimbang

harga

kita

poedji,

nanti

sedang

djalan

sesoedah

ditjemo'ohkan

ber-

perda-

atau

toepi

$

tidak

menarik perhatian sama, sekali se :
olah-olah di doenia ini tidak ada |

rakjat
sama

atau

bangsa

Indonesiaf

sekali?

Djawabnja ada didalam tangan N
kita sendiri. Karena sikap rakjat
| Tiongkok
dalam peperangan dengan Djepang maka boleh dikata
sekaligoes penghargaan doenia ter

hadap

Tiongkok

melontjat

ke

poentjaknja.

|

Dengan - tidak

mengoerangkan

»

soeatoe apa kepada djasa marine,
tentara dan angkatan oedara, rak
jat negeri ini haroes memandang
diri sendiri
sebagai salah satoe

1938,

pada

kepada

betapa harga kita. Soedah
lang-oelang kita katakan

teroetama

jang

film

takoetan dari rakjat Indonesia.
Sekarang, sekarang inilah poela
datang sa'atnja boeat memperli-

garis

donesia

dalam

dimoeat dalam soerat kabar.
Djangan
sampai telinga
loear '
negeri itoe mendengar djerit ke-::

akan lari tidak keroean,
Tetapi
serangan bom jang kedoea soedah

di

waktoe jang akan datang poen tidak akan lebih baik, oentoek meng
ichtiarkan segala
sesoeatoe jang

koempoelan2 anti-woeker

jang

sera-

mereka
jang lari meninggalkan
roemah dengan tidak mengetahoei
kemana perginja malahan ditem-

Lain

dalam

berdasar

tempat
Pikiran

militair, walaupoen
soedah tjoekoep kalau tidak mendjadi ketakoetan hingga kelam-kaboet.

t(oe-

pertanjaan

aman.

kewadjiban

Indonesia.

bersedia,

mentjari

lebih

belaan sebagaimana
soedah dipikirkan lebih doeloe.
Sedikit banjak tiap pendoedoek
preman sekarang ini djoega ber-

Perkenankanlah kiranja penanja
memadjoekan

melarikan

atau soekar sekali mendjalankan
rentjana
pertolongan atau
pem-

anVan Nauta
Lem
ke, tg.25cNovemher.

Dari

tjoema

kcetan, soedah tentoe sadja pihak
pemerintah dan militair tidak bisa

Oostkust van Sumatra,

api peperangan.

itoe djoega negeri kita dalam keadaan bahaja oedara,-artinja, se-

masing

akan

Masing-

semangat pendoedoek preman.
Kalau
rakjat preman
kehilangan akainja karena serba keta-

Horas
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doepan

katjir,

toe moesoeh mendjalankan segala
tipoe dajanja
boeat melemahkan

kota,

Pertanjaan

negeri

kotjar

peringatkan

bekerdjanja kearah tiita-tjitanja
jang moelia,
Pandji-pandji
Garoeda
Raya
tetap berkibar-kibar
disegala la-

tanah air kita

jang
dise-

Akan tetapi beberapa berita mem-

Djakarta:

soeboer.

serangan-sera-

organisasi

nang

dalam

-wadjib

:

tjabang

Kalau

sehat atau pertimbangan

perloe soepaja
berlakoenja geldschietersordonnantie
1938
(stbl,

(| rintah dan penoendjoek dari jang

“

meninggalkan

dengan

mendjadi

dikira

.

tetap hidoep

pang

selandjoetnja.

perang

diri boeat

INDONESIA MOEDA
DJAKARTA.
Pengoeroes menoelis:
Seperti-oemoem telah makloem,
maka sedjak tg. 8 December.1941
ini negeri kita Indonesia telah medan masoek
ngangkat sendjata

membikin | nang

“samenspelnja, - tentoe

Moeda

:

petjatan dan
angkatan, lepasan,
gadjih pegawai (Reketetapan
gentschapsblad No, 31).
Soerat-soerat jang keterima:
Ron uv bAaa en

pengoeroes

didapat

ta

nan

dirinja

Moestagimoen, Gg. Kp. KepoeBinnen No. 2 — Batavia-0,
Harap makloemat ini diperhatikan
oleh jang
berkepentingan:
moedah-moedahan pergerakan ki-

(Regentschapsblad

1942

tahoen

atau

preman mengetadari sikap mereka

barkan
rasa ketakoetan
antara
pendoedoek preman, dengan sen-

diminta kepada
para anggauta,
soepaja memberi tahoe kepada pengoeroes,
bilamana mereka akan
atau soedah pindah tempat, agar
soepaja
tidak mengatjaukan oeroesan administratie,
VI.
Alamat
pengoeroes Indo-

Baroe ini, ketika ia bikin-pesta
sebeloem petjahnja perang,
ngoendang orang2 Djepang

lakoekan,

bentja-

akan toeroet terganbagaimana perdjala-

Kalau

V.
Berhoeboeng
dengan
banjaknja orang-orang jang pindah

pel banjak, tetapi dji- | kita:

ika jang banjak soc lah
"-

kalau

dan
tetap
seba-

kami

bantoean
dari O.P.L. itoe itoe
permintaan- barang2 itoe bisa di
kaboelkan. -

me-|tjab.

dari menga-

jg.

tahoe memang berkenalan baik se

soesah, maka

seperti

merasai

ngan bom
.atau mitrailleur
pertama bisa ditanam atau

gai anggauta dibawah pandji-pandji Garoeda Raya.
HI.
Soepaja tiap-tiap anggauta memberi kepertjajaan sepenoeh
penoehnja
kepada
pengoeroes,
agar
soepaja pengoeroes. dapat
bekerdja dengan semestinja,
Bahwa
pengoeroes
selaloe
menerima saran-saran
atau
suggesties
dari para ' anggauta
tentang
pekerdjaan jang perloe

adalah seo

telah ditangkap oleh P.LD.
Toean.tsb. menoeroet orang

sebesar-besarnja,

Konon, kota terseboet akan dima'loemkan sebagai kota-terboeka, artinja akan didjadikan kota
jang hanja berisi pendoedoek preman, tidak -- bermiliter, - soepaja

Pi Lin

sediakala

soepaja tiap-tiap anggauta
memenoehi
kewadjibannja

soedah

itoe nanti
toeng poela

tenang

| bekerdja

rang commissionair jang terkenal
di Betawi jang hoeboengannja ra
pat dengan kalangan Djepang, Ia

ini sedang menghadapi

jang

Oeij

DI-TANG-

bersobat
Djepang.

dengan

da Amerika, dengan serangan-se-itpina.

OEIJ

miskin,

dimaksoedkan.

,Jang Dipertocan Besar tetap berkejakinan” — Ss
achiran
soerat Iste Gouvernements Secretaris itoe — ,,bahwa dengan djalan itoe
dapatlah dibentsek dasar (fundament) jang koekoeh boeat berangsoernja.pembentoekan Negeri ini, djoega kelak sesaedah kembali timbesi
perdamaian”,

TOEAN

pen-

lindoengan seperti L.B.D., Roode
Kruis
dan sebagainja
mendjadi
kelam-kaboet tidak keroean, maka
moesoeh - akan sangat bergirang
hati, Sebab memang itoelah jang

Djoega dengan wakil.wakil Dewan Pemimpin Madjelis Ra'jat Indonesia dan wakil-wakil Gapi akan ditjari djalan permogsjawaratan, oentoek mempergoenakan sebaik-baiknja kepada segala tenaga itoe.

Djerman din Italia

sangat koeat

Pa

pada

Pemerintahan

merasa haroes “membikin aksi di
Lacetan Tengah itoe goena memeInggeris
gangi armada-armada
'

-

dari

di Vichy.

hagi poela

"5.

“terang
maksoed

membikin “gagal

Djerman

UU

manager

di Krim dan disekitar

Laoetan Hitam itoe.
| Adapoen. kegiatannja di Laoe|tan Tengah, sepandjang
hemat
kita, ialah soepaja Malta direboet
engan tjepat, soepaja dengan

(rita

Morris,

mengenai

dan

jang ketiga boleh djadi
diterima dengan
ketawa
,

London
Merdeka,

dengan meletoesnja beberapa bom
jang pertama pendoedoek preman
dengan berbagai pekerdjaan per-

| lah menetapkan -peratoeran,” bahwa

ina mereboetnja
soepaja armada
“Inggeris di Laocetan
Tengah se“belah Barat bisa terpisah dengan

sadja.

memboektikan

atau

na perang.
Baik rakjat
hoei ini karena

merintahan ini, maka pehak jarig memboeboehi tanda-tangan telah me-

SEKOLAH

soedah

terang bahwa serangan
jang pertama ditoedjoe-

kepada

pengaroehnja

ngan bom

doedoek preman. Sebeloem bisa dilakoekan serangan atau pembelaan dari
pihak kita
pendoedoek
preman
jang tidak
bersendjata,
laki perempoean, toea moeda, ka-

:

kabar

'poetoesan lebih landjoet lagi.
PINDAHAN

dalam

Anambas,

dengan
moesoeh

dalam mendjaga ketertiban dan ketenteraman, dan soepaja segala perintah pehak Kekoeasaan didjalankan sebaik-baiknja”. Andjoeran ini adalah berdasar kepada pertimbangan, ,,bahwa mendjadi kewadjiban nasional dari sesogatoe bangsa jang menghargai diri, sentoek mempertahankan diri dari tiap-tiap serangan dari loear negeri”, dan »bahwa sekarang
haroeslah ditjari djalan sekoeat-koeatnja boeat mentjiptakan kekoeatan

.CONTINGENTEERING.

dang-kadang

poelau

dian dari petjahnja perang Pacific, bersama-sama telah mengeloearkan
resolusi jang berisi ,,mengobar-ngobarkan ra'jat Indonesia soepaja mem-

hari ini dan besoek hanja berhar-

kini makin besar

di

Madjlis Ra'jat Indonesia dan Secretariaat Gapi, tidak lama kemoe-

,,Pemandangan”

koerang

OM
jang didjatoehkan
atas
Terempa, Pontianak, Sorong
Nieuw-Guinea,
Ternate
dan

Mena
aamNaMmaanmn

H-2 Wabad 4“ ain

| Garis perang pertama. "

Djawaban Pemerintah atas resoloesi
Dewan Pemi Apin Madjlis Rakjat
Indonesia dan ecretariaat Gapi.

perang

jang

pertama.

e"
Oentoek

meloeaskan

berlakoenja'

"

Geldschietersordonnantie-1938 itoe. |
terlebih dahoeloe haroes diadakan
penjelidikan oentoek
mana perloe

bantoeannja B.B.
'Daiam waktoe
keadaan seperti sekarang ini penje
lidikan seperti itoe ta' dapat diloepakan,

MA'LOEMAT COMITE ID...
JANG

KE

UI.

ye

Comite menoelis:
i
2
Sebagaimana dalam ma'lbemat '
jang

pertama,

bahwa.

Comite 'Id '.

rintah,
tg20be| telah.
bersedia dan telah
dapat: :
cember.
1941.
izin dari Resident
Batavia boeat'
Keterangan2 tentang kedjahatan
sembahjang ditanah lapang, teta- '
woeker di Tanah Seberang diloecar
pi lantaran Comite sendiri berhoe|
Residentie
Oostkust
van Sumaboeng dengan waktoe sekarang ini' .
tra tidak meroepakan
tanggoeng
tidak sanggoep bertanggoeng dja- |
djawab atas berlakoenja Geldschie
wab atas keamanan hadhirin sem- 5
tersordonnantie jang sekarang dibahjang dilapangan jang terboe-y
perbatasi oentoek
Poelo
Djawa
ka, maka Comite mengandjoerkan : .
dan Madoera dan Residentie Oostkepada Oemmat
Islam hendaklah : “
kust van Sumatra, diperloeas oenmengerdjakan
sembahjang Hari
toek seloeroeh Indonesia.
6
Raja itoe disoerau-soerau, dimes-|
Djoega keterangan2 dimoeat dadjid-mesdjidnja — masing-masing
lam jaarverslag2
perkoempoelan2
dengan. sechoesjoe'-choesjoe'nja,
woeker itoe beloem menocendjoekan
Boeat Comite 'Id sendiri menga-:
keharoesan
selainnja dari. pada
dakan
dengan sederhana
sadja'
alat2 oentoek memerangi kedjaha(sebab berhoeboeng dengan temtan woeker jang didapati pada woe
pat sempit) disekolah H.I.S, MOK:
kerordonnantie 1938 jang berlakoe
HAMMADIJAH di Kramat No, 49.
oentoek seloeroeh Indonesia itoe,
Batavia-Centrum, pada hari Senen
10 Dzoel Hidjdjah 1360 (29
De
djoega oentoek seloeroeh Indonesia
itoe ada alat2 nja jang termaktoeb
cember 1941), moelai djama 8 pagi,
,
&
g
dalam
Geldschietersordonnantie-

PEMANDANGAN
nam

HARAPAN2 PROMOSI BESTUUR

soeh boebar ikatannja.

INDONESIA
DI MINAHASA.
“Perta
njaan toe
anuklapian,
tema
Januari.
1941.
Menseroet

uang
kan,

'Djawab-iboenja itoe Mengoendjoekkan 'keberanian bangsa Laco
nia itoe sebab. didalam djawab itoe

(dio, macepoen dengan djalan

it kabar,

akloemat, dari doenia poli-

pekat sekerdja, agama, soci- | koet-oentoek makin mendekati moe
"“Semoeanja itoe memboekti
soeh dengan pedangnja jang pen
fnja akan keadaan seka dek'itoe, jg. toch mesti bisa ia perui

ngan pemoeda poen soedah
jang menjiarkan makloeberhoeboeng
dengan
tidak
langsoengnja kongres
atau
diadakan.
erensi jang akan

n

sekarang tiap pemoe
Ban
'da Indonesia menerima bedil jang
soedah berisi peloeroe, sedang moe
soeh soedah didepan kita dan ada

pi entah mereka itoe jakin be

jg.

dengan peloeroe sampai penoeh!”
maka Iboe Indonesia mendjawab:
Ja, perloenja oentoek dikosongkan!”
Ja, memang haroes dikosongkan!
Sebab :moesoeh soedah dihadapan

Kk:

makloemat

itoe

diseboet

..Obor Pemoeda mengadjak se
loeroeh pergerakan pemoeda In
donesia dan selceroeh pemoeda
sedoenia oentoek mentjegah pe
/ perangan ini dan peperangan jg.
datang oentoek
moengkiri akan
- mentjiptakan bersama sama per
dan keadilan doeperdamajan
2

ik nia”

- Sekianlah jang perloe kita ambil.
Dibawah makloemat itoe oleh re

'daksi soedah diberi noot, jang me
sowe2s peotakan, bahwa perang
soedah

ada,

Dalam

|

ta kobar2kan,

disi-

artikel kita sekarang ini

P

Lari tidak boleh.

diri sendiri: sedang namanja
al
n sedjarah
tanah air tidak:
— moengkin
dibangga
banggakan
25 oleh anak. tjoetjoe sebagai teladan
Dalam
darahkoe
Aka
|
z
ap ragoe2 poen boekan pasa : Semangat si Toeah
Ra

te
gatlah
Gn

|

Krishna

kepada

dalam

nasehat

tjerita

f

Bhagavad

asih ragoe2, waktoe ja ikoet ber perang
“dilapangan
Kuruksetra.

Krishna mengatakan, bahwa keadi
tidak mengenal

saudara

' Nasehat Krishna itoe diberikan
oleh karena Ardjoena dalam pepe

|

rangan soedah.

moe-

Joenani Toea kita

Darj Bahar

Fh “mengenal negeri Laconia, jaitoe ba
ian dari Sparta. Dari negeri La
conja

ini orang

mengenal

Tjeritanja :

seorang

pemoeda

jg.

“soedah menghadapi moesoeh tjoe
“ ma bersendjata sebilah pedang jg.

“pendek.
hn

3

K

6

. TAHOEN BERDIRINJA.
Dalam ssk. Parindra pada hari

i 6 tahoen
an Sean soedah diperingat
politik
oelan
| berdirinja

Y&|.

perkoemp

itoe ditengah2 masjarakat Indone
sia, djatoeh pada tanggal 24/25 De

— cember 1935.

Dalam peringatan itoe soedah ba
|.
| rang tentoe tidak boleh diloepakan

| jasa dokter
I

semangat

Soetomo

terka-

lang,

hantjoerlah

Toeah pojangkoe moelia,
Laksamana tinggi ditanah Melaka
Hoeloebalang besar diatas doenia
Karena si Toeah
orang bertoeah,
. Sebeloem. ia didoenia tertanam
Namanja semarak menggentarkan
:
'alam,
Timoer dan aa matahari terbe..

Pelita

#

nan

terpegang

berasal

semoea

ditangankoe
inj

Asal

marhoem,

jang memang sedjiwa dengan Pa
rindra. Orang menjeboet: Parindra

| dengan sendirinja ingat akan dok-

| ter Soetomo marhoem itoe.

“—. Moga2 partij nasiondl itoe dihari
: hari kemoedian akan lebih tegas pe

'kerdjaannja dan lebih hidoep soe
Banana: Indonesia.

ng soedah menerima panggi-

Vorderingscommis-

be em menoeroct perin

djadi,

Toeroen temoeroen selaloe berseri,
Dan dahoeloe dizaman nan laloe
Ia dipegang oleh bangsakoe,
Dek si Toeah djadi pahlawankoe,
Mendjadj

alamat

garasi

-

tah

mezawal-

koe.
Soendoro.

itoe

akan

memenoehi

dapat

panggilan

kesempatan
itoe sehari la

gi: pada hari Djoem'at tanggal 26
boelan ini mesti ' diperlihatkannja
kendaraannja pada tempat jg. terseboet

dalam

soerat

perintah

itoe.

Kalau panggilan jang penghabisan
ini tidak di toeroet, akan didjalankan hoekoem atas orang jang poenja kendaraan itoe dan kendaraan
nja jang tidak
.diperlihatkan dengan tidak ada
sebab jang sjah,
boleh dibeslah.

Orang jang

poenja

orang jang memakai

mobil

atau

mobil

jang

beralangan memperlihatkan

mobil-

pada 'hari Djoem'at tanggal 26
| nja
boelan ini (misalnja sebab mobilnja telah diover oleh pembesar militair atau sipil) haroes datang

pa-

da tanggal itoe kepada Vorderings
commissie
dengan membawa soerat dari pembesar jang mengover
mobil itoe. Dalam soerat itoe haroes diseboet oentoek apa auto diover dan apabila auto itoe bisa di-

kembalikan.

si-

memelihara

keterangan

soerat-

jang penting,

ban jang besar.
mimpin2 mereka

,ABSOKARAT”

Long-Beach,

lekas lowongan

TAMBAHAN
VUURWERKVERORDENING NO.
114 D.V.O.- III.
Verordening
No.
2 1D
Oa
211

an maatschappij MeCormick, didekat pantai California disebelah selatan, diserang oleh seboecah kapal
selam,
Dalam keadaan tenggelam,
kapal pengangkoet 'itoe ditinggalkan

diisinja lagi.

»

Ni
itali
geram
Legercommandant telah menetap-

kan

verordening

jang

Courant

dd.

oleh

berikoet:

anak

ta bernjat

New
ter):

(3) Verordening ini tidak poela berlakoe atas sinar2 jang menja
la dengan sendirinja, sinar2 biroe
dan panah2 api dan sinar2 merah
“jang diwadjibkan masing2 menoeroet “pasal: 54, 83
ajat (2) dan
lampiran XII pasal I ajat I, sub B
dan C dari ,,Schepenverordening 19
"35” (Staatsblad, 344), jaitoe kalau djoemlah alat2 memberi tanda
itoe jang ada dalam kapal laoet
Hindia Belanda sebagai dalam keadaan biasa atau izin telah diberijang

terseboet

dalam pasal 2.
Pasal 2.
Verordening ini dianggap berlakoe sedjak 20 December 1941

York,

(Reu-

IPOH

DJERMAN
Bern,
#i

DI

INGGERIS

LYBIA.
24 Dec, (Reuter):
Cairo
Lapangan terbang
at:
Makloem
lapangan

ter-

bang Benina, didoedoeki oleh paInggeris di Lysoekan- pasoekan
bia.

WINSTON CHURCHILL.
3 (Reu
Dec,
Washington,2

Djepang

akan

Dalam

mendaratkan

pasoekan - pasoekannja
Serawak.
Singapore,

Baroe-baroe

Makloemat:
front barat

ini di-

laoet dari Malakka,

ter

perkelahian-perke-

djadi beberapa
Dari

di

24 Dec. (Reu-

ter):

lahian.

ter):

DIBOMBARDEER.

soeatoe

tempat

dita-

nah semenandjoeng tidak diterima
Kemarin pesaberita satoepoen,
wat-pesawat moesoeh membombar
deer Ipoh dan menimboelkan beberapa keroesakan. Diwartakan, bah
wa sedjoemlah kapal-kapal perang
dan transport Djepang terdapat di
dekat pantai Serawak. Mereka dari laoet dan oedara kita serang. Sehingga
kini 3 boeah kapal transport besar dan seboeah kapal miditenggelamkan oleh pasoenjak
kan-pasoskan sekoetoe.
Pesawat-pesawat kita teroes melakoekan penjelidikan-penjelidikan

jang meloeas.

:

PERKELAHIAN OEDARA
DEKAT RANGOON.

Rangoon,

DI-

24 Dec, (Reuter):

Makloemat: Pesawat - pesawat
Inggeris dan U.S.A. dikirimkan oen
toek menangkap pesawat-pesawat
jang kl. berDjepang,
bomber
dioemlah 50 sampai 60 boeah dan
diantar oleh pesawat-pesawat pem
boeroe, Kira-kira djam 10.10 pesamoesoeh mendekati
wat-pesawat
dari selatan dan timoer.
Rangoon
sekoetoe mePesawat-pesawat
rang itoe
penje
rangpenje
rangkap
@joestroe sebeloem mereka mendeTatkala pesawat-pesakati kota,
unt

mocsoeh

diserang

maka

mioe-

perskonperensi

premier

Churchill masih menerangkan, bah
di
pembitjaraan2
wa ja dalam

Washington, tidak berniat meroen
dingkan masaalah2 jg. timboel se
Bahaja sekarang
soedah perang.
inilah, jang haroes diperbintjang

kan lebih dahoeloe. Apabila masa-

alah2 sekarang ini telah terkoepas,
lebih mampoe
maka orang akan
meroendingkan masaalah2 hari ke
moedian, jang akan berakibat lebih baik bagi segenap bangsa2.

AMANAT

ROOSEVELT.

Washington,
24 Dec, (Reu
ter):

:

Dalam amanatnja

kepada tenta

ra USA, president Roosevelt menoelis: ,,Pertjajalah, bahwa dalam
tahoen depan,
diseloeroeh medan
perang tocan akan memperoleh ke
menangan, bengalahkan tentara da
ri perboeatan djahat, jang memoe

soehi kita”,
ROOSEVELT
KA RADIO.

PEDATO

Washington,
ter):

Dalam

pedatonja
Roosevelt

president

DIMOE-

24 Dec. (Reu
radio,

dimoeka

menerangkan,

bahwa hari pertama darj 1942 di
hari sembahanggapnja sebagai
jang, oentoek meminta ampoen ten
tang kekoerangan2 kita dimasa jg.
kita
itoe
Disamping
soedah2.
hari2
minta kepada Tochan bagi
jang akan datang.
Lebih landjoet president berkata: ,,Kita menggamboengkan diri
dengan banjak negeri dan bangsa
bangsa lainnja oentoek — kewadji
»

AS

Ah

toean

meram

sekalian

bekoe

AMERIKA.

(Samboengan dari pagina 1)

»Eh,

meniko

de

koelo

sinten ?”.

»Mriki

Djawa,
boten

Dja-

Djawi!”

bagaimana

berbahasa
njonja”

ee

ini, djangan
lekas

wonten

panggil
njonjah!

Koelo oepas Djawi.
Ja, saja tahoe, engkau

oppas-

koe

dikan-

sendiri,

akoe

tor djangan

toeanmoe

bitjara bahasa

Mela-

joe!”

»Hlo, san€s, ngriki sants kantor,
boten wonten tiang
mlajoe
teng ngriki!
,,Ngriki dalamipoer:
pdoro sten”,
,Hah, hah, hah, hah haagaaa,
wah

soesah

omong

sama

orang

tidak taoe bahasa Mlajoe!”
»Hlo, koelo boten soesah!”
»Hijo, wis, kowe ora soesah!”
Djekrekkkk!

Hen

tidak

23.000 serdadoe

ketfjil

kruiser

djoega

Inggih,

warisan

Petain

AFRIKA

dan

hak2

oepas,

,»Hoes, djangan berbahasa
wa, sekarang tidak boleh!”

Telefoon

BER-

ea

Barce

.Koelo,

ngan pesta Kerst”,

baroe, sebesar 6000 ton, dipekerDiantara
dienst.
dalam
djakan
kruiser-kruiser sematjamnja, kruiser itoe adalah jang paling tjepat
dan paling koeat sendjatanja, sedoenia.

KEMENANGAN

foon!”

ditoetoep.

Djerman memoesatkan ten
tara dibatas Sepanjol.

24Dec.

seboeah

tatkala

tidak akan

ini dari

beroentoenglah

kekoeatan armada U.S.A.
Kini
tambahan jang berharmendapat
ga,

tetap

anak2

diterima

Haloo,
pas, saja” toeanmoe,
tjoba panggil .njonja boeat tele-

nja,

OENTOENG.

20 December

oleh bestuursanmbtenaar

U.S.A.

7

mengoemoemkan,

Sekalj ini pesta Kerst akan meroe
pakan soeatoe pesta jang djahat
bagi kita, apabila kita tidak dapat
memastikan, bahwa
jang menjebabkan kita memanggoel sendjata,
boekannja terdorong oleh rasa ta
ma' gila hormat jang rendah dan
keinginan jang tidak sehat.
Biar
kanlah, anak2 itoe bersoeka2,
se
beloem kita bekerdja lagi oentoek
menetapi kewadjiban kita jang pen
ting dalam tahoen2 jang berat. Ki
pas

lefoon,

Di
Lbjawa
Tengah,
oleh oppas,
Kalooo0o000??? 21

wan boeroeh dan kawan serdadoe.

boeahnja.

ARMADA

lamanja,

RING, rrrrrrrring! Soeara te-

S8

bahwa ia telah meminta
kepada
premier Churchill, soepaja mengoe
tjapkan sepatah kata terhadap ra'
me
-jat USA. Premier Churechill
ngoetjapkan pedato 6 menoet lama
nja, diantaranja ia berkata: ,,Ka

AMERIKA

berikoet:

kan

menoet

(California),

menerangkan,
bahwa
kapal
pengangkoet ,,Absokarat', kepoenja-

itoe djabatan

(s9

anak2

ketjil diseloeroeh doenia.”
Roosevelt, jang berpedato

TENGGELAM.

itoe akan

lowongan

djalan"oentoek keselamatan

24 Dec. (Reuter):
Para pembesar-pembesar marine

lan-

Dengan per

wira dan berkorban banjak, ja dan
rakjatnja telah -. menoendjoekkan

DEPARTEMENT
MARINE
MEMBERITAKAN, BAHWA POE
LAU WAKE BOLEH DJADI TELAH
DIRAMPAS
OLEH
DJEPANG., TATKALA DJEPANG ME
LAKOEKAN OPERASI-OPERASI
PENDARATAN
JANG
TERACHIR, 2 BOEAH KAPAL PEMBOEROE
TORPEDO
DJEPANG
DITENGGELAMKAN.
BERITA LEBIH LANDJOET:
DEPARTEMENT
MARINE
MENJAMBOENG,
BAHWA
SELAMA 14 HARI KOERANG DARI
400 MARINTER
DAN 12 PESAWAT
PEMBOEROE
MEMBELA
POELAU.

Peme-

“Salah satoe pe
jang besar kini

berdiri disampingkoe.

(Reuter):

memadjoe-

lagi lebih

djoet, maka dengan

nam.

,,Iboe, pedang

'PARINDRA MEMPERINGATI

g

Melajang

Ia berpaling kepada iboe

Mamalsi berkata:

diboemi

oetjapan

e ,een laconisch antwoord”, jang ber
jang pendek tetapi aji
(arti Pan
ce,
v

dilaoet

toelang.

peatan anak panahnja.

E.

Tenggelam

- atau

Fa
Ea

menghadapi

dan
dada,
selaloe ada,

lang,

2 sir) dan penasehat Ardjoena jang

an

djantoeng

Semoela hamba lahir kedoenia,
Sampailah njawa dibadankoe hi-

1. “ Gita”, ketika ia mendjadi sais (koe

dibitjarakan

dengan

WAKE DIRAMPAS DJEPANG.
Washington,
24 Dec.

tuur pada ressort terseboet.
Oleh karena reorganisasi itoe ha

roes

oentoek

soerat

1941 No. 101 a) ditambah dengan
ajat ketiga, jang boenjinja sebagai

Karena Melajoe kedia tak loepa,

“Shri

perloe

rintah,
te.10Decemmber
1941.
Mengosongkan djabatan2 onderdistrictshoofd di Minahasa jang dimaksoedkan dalam pertanjaan penanja ialah dikarenakan berkenaan dengan maksoed2 oentoek meng
reorganiseer soesoenan districtbes-

vasche

Goena menegaskan sikap, pengoe

Sebab dengan

penanja

berhoeboeng

toeasi di Timoer-Djaoeh, dipermak
loemkan keadaan bahaja, Segenap
kantor pemerintah dan badan-badan lainnja menerima perintah me
ngambil
tindakan-tindakan
jang

D.v.O.- III dari Militair Gezag (Ja-

at semangat,
dengarkanlah sjair
goebahan poedjangga baroe Indohesia Moeda,
Mr.
Muhammad
Yamin,
jang bernama
Indonesia Toempah Darahkoe”:

. Sikap demikain, ia berarti mengchi

Bengalen

Pasal 1.
Pasal 5 dari verordening No. 114

pemoeda

Indonesia jang menghadapi perang
Sebab pemoeda' Indone
sekarang.
sia tidak boleh lagi ragoe2. Sikapnja haroes tetap!

akan kita toeliskan-sikap pemoeda
— Indonesia dalam keadaan perang.

£

dikalangan

Menoeroet
soeatoe pengoemoe-man jang opisil,
dalam provinsie

kepada

Djawaban

tentoelah ja bisa menetapkan sikap
goena membela negerinja.
Adakah kiranja jang loepa akan
pahlawan Hang Toeah, jang terke
nal dalam sedjarah tanah air, seo
rang pahlawan moeda jang gagah
berani, jang membela negeri Mela
ka dari serangan Peringgi (Portu
seka
Hang Toeah sampai
gis)?
di
oe
selal
dan
2kan
ngga
diba
rang
ambil sebagai tjontoh keberanian
jang mengabdi keadilan. Ia didja
model maha-pahlawan kesa
dikan
teria: Ia didjadikan pendekar da
lam ,sabiloe'lhag”, jaitoe perang
oentoek kebenaran.
- Semangat inilah jang haroes ki

n antara lain2:

ter):

-

tinggi,

jang

tjita2

sih:mempoenjai

1941, dari fihak

Poesat Besar ,,Obor Pemoeda”.
-. Dalam

kenankanlah

dikosongkan, peloeroe.moesoeh lekas menemboes dada kita.
ma
Kalau pemoeda Indonesia

soerat kabar inj hari Se

dalam

diserahkan

tetamoe-

KEADAAN BAHAJA Di
BENGALEN.
Calcutta,
24 Dec... (Reu-

kan pertanjaan, apakah Pemerintah bersedia oentoek menghapoeskan peratoeran
seperti terseboet
diatas itoe.

Kalau bedil kita tidak lekas

kita.

i pada makloemat jang dioemoem

'.nen, 22 December

Indone-

Iboe

kepada

bertanja

sia: ,,Iboe, apa sebab bedil ini diisi

makan soedah adanja perang
kita dan bagaimana
G
diinegeri
“perang itoe bagi negeri kita,
e Poasilah bisa kita katakan
Bahkan moengkin
engan djelas,
bega jang tidak atau beloem me
kesoenggoeh-soenggoeh
pen
“(de ernst) dari pada pepera
'yigan sekarang ini. Hal ini terboek
5

membinasakan-

goenakan goena

di-

aib ter beschikking, jang terketjoe
ali di Tonsawang, tidak bertempat
tinggal di standplaats2-nja
jang
doeloe.
Akibatnja peratoeran ini boekan
sadja harapan2
promosi Bestuur
Indonesia di Minahasa diperdjelek,
akan tetapi djoega pendoedoek dan
teroetama bestuur2 jang bersangkoetan terpaksa haroes mendjalani
djarak2 jang djaoeh sekali dan poe
la mengeloearkan
ongkos2, djika
mereka itoe mendapat
panggilan
dari bestuur.
Disebabkan satoe dan lainnja per

Dan kalau pemoeda.
keberanjan,
itoe berani,-tentoelah ja tidak ta-

dikeloear

banjak

1 sendiri

selandjoetnja

pendidikan

terkandoeng maksoed

Dari kalangan per:

roepanja

Akan

bomber

soeh berhatsil mentjapai sasaransasaran toedjoeannja, ialah
Mingaladon dan bengkel-bengkel pelaboehan.

maksoedkan tidak lagi akan mengi
sj tempat2 jg. telah beberapa lama
kosong
oentoek
hoekoem-kedoea
' (onderdistricthoofd)
di district2
Toulour (Eris). Menado (Tombari
ri) dan Ratahan (Tonsawang), dan
pekerdjaan2 djabatan2
terseboet

ai Djawab iboe
RI.sedjak petjahnja perang koe terlaloe
eri kita ini tidak poe- nja: ,,Kalau begitoe, madjoelah ke
depan
«
M3 permakloeman :dan peneadanja perang ini
“Baik dengan dja

kabar,

pi pesawat-pesawat

MAOE
24 Dec,

APA
(Un.

LAGI?
Pr.):

DIDOEDOEKI,

AKAN

TETAPI
TIDAK
MEMASOEKI
SPANJOL,
PERHOEBOENGAN-PERHOEBOENGAN TELEPOBN ANTARA
ZWITSERLAND
DAN SPANJOL
ADALAH SEBAGAI BIASA.
DISELOEROEH, TAPAL
BATAS
TENANG.
Madrid,
24 Dec, (Un. Pr.):
Barcelona, Irun dan San Sabas-

tian kini djam 12.30 dengan perantaraan telepoen mengabarkan,
bahwa diseloeroeh tapal batas sekaliamnja tenang.
Tidak nampak gelagat-zelagat,
akan timboel kedjadian-kedjadian.
GERAK MADJOE NAZI Di
SPANJOL ?
24
Dec,
Washington,
(Reuter):
Dalam

pers

konperensi,

PETAIN !

Londen,
24 Dec. (Reuter):
O.F.I, memberitakan, bahwa kalangan-kalangan
jang berkoeasa
menjeboetkan berita, tentang P€tain

meletakkan

djabatannja,

itoe

adalah mentertawakan,
MEXICO

—

ROE-

HONGARIA,

MENIA, BOELGARIA.
24 Dec, (Reu
Mexico.city,
ter):
Malam inj Mexico memoetoeskan

perhoeboengannja

sesemamii

koes.

pesawat Djerman dan 4 boeah pe
sawat Roesia dan pada tanggal 24
Dec. 24 hoeah pesawat Nazi
dan
12 boeah pesawat Sovjet sama bi
nasa,

DI LAOET HITAM TA? ADA
KAPAL2 SELAM

Ankara,

U?

24 Deo, (Reurer):

Setengah opisil diterangkan, bahwa pemerintah Djerman memberikan tahoe kepada
Toerki, bahwa.
di Laoet
selam U.

Hitam

tidak

ada

kapal2

PESAWAT-PESAWAT RA.F.
ATAS DJERMAN.
Londen,

Semalam.

Di.

24 Dec.

(Reuter):

pangkalan

- marine

Brest lagi diserang oleh pesawatpesawat bomber dari R.A.F'. Pesa:

wat-spesawat. lainnja membombar.deer. sasaran-sasaran
di Keulen

dan
lainnja
di Djerman barat.
Djoega pelaboehan-pelahoehan Og.

tende, Duinkerken dan Calais di.
serang.
Seboeah pesawat bomber hilang,

minister

Cordeli Hull berkata, bahwa menoeroet
“apa jang
didengar loleh
state
- department,
kabar - kabar
angin tentang Dierman nanti akan
masoek Spanjol adalah tidak benar.
.
DIKTATOR

Nazi

dimedan

KONON,
SERDADOE-SERDADOE DJERMAN DIPOESATKAN
DITAPAL
BATAS
ANTARA
SPANJOL DAN DAERAH PERAN
TJIS JANG

berhenti?

diplomatik

de-

AMANAT
MINISTER
MARING.
Londen24 Dec,
(Anip
Aneta):
Kepada komendan dari armaaa

Belanda,
minister marine mengirimkan
'soeatoe
amanat
sebagai
berikoet: ,,Atas nama Seri Baginda
Poeteri ..dan Padoeka Prins Bern-

hard, kepada sekalian jang bekerdia dienst dalam armada perang,
saja oetjapkan damai pesta Kerst
dan selamat tahoen baroe, Karena
sekarang
membela

ra'jat berkelahi oentoek
hidoepnja, tidak sahadja

dilaoetan Europa, akan tetapi djoe
ga dilaoetan Hindia Belanda, maka
lebih dahoeloe kita mengenangkan
mereka jang berdiri digaris medan
perang,
Toehan ada disamping kita”,
23.000 SERDADOE DJERMAN

dan
Roemenia
Hongaria,
ngan
SETENGAH BEKOE.
Boelgaria.
New York, 24 Dec, (Uniter
PERANG ROESIA.
MEDAN.
| Press):
senantiasa hePerkelahian2
BBC menjiarkan soeatoe berita
bar.
dari radio Moskou jang mengataMoskou, 24 Dec, (Reuter):
kan, bahwa kemarin malam di Ber
Da
Makloemat tengah malam:
lin terbit kekatjauan2, tatkala tiba
lam beberapa sektor2 darj front2
soeatoe kereta api hospitaal.
barat, barat daja dan Kalinin, pa
' Lebih landjoet radio Moskou me
soekan2 kita dengan hebat berke
njiarkan,
bahwa 23.000
serdadoe
Mereka
,
moesoeh
lahj melawan

mendapat

kemadjoean2

dan

men-

doedoeki sedjoemlah tempat2.
Pada tanggal 23 Dec. 20 boeah

Djerman jang setengah bekoe,

lah dikirimkan
Roemenia.

ke Boelgaria

te

“dan

€
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Perserikatan

nja, Lebih djaoeh dikabarkan bah |

'Oelama Indc
Indonesia".
kamoe kira, bahwa

kamoe akan masoek

ngan Toehan hampir

akan

tiba.”

(S. Albagarah

—

Assalamoe'alaikoem w.w.

nan

Sebagaimana firman Allah di“dalam Al-Goer'an:
Siapakah jang bersendirian diatas tagwa kepada Allah dan di-

atas keridhaan-Nja, adalah terle-

bih oetama:
atau barang siapa
. jang bersendikan asas pendiriannja diatas tepi djoerang jang dalam,

sehingga

- terdjeroemoeslah

kedalam neraka.
Dan Allah ta'
“akan memberi pertoendjoek kepada kaoem jang dzalim.”
:9 Djadis singkatnja dimasa jang
senang atau gembira, dimasa jang
sedih apabila mendapat pertjobaan atau moeshibat,
tetapkanlah
hati kita
,tenangkanlah fikiran
dan shabar tawakkal dalam pada
kita bertho'at
dan bertagwa kepada Allah
jang Maha Koeasa,
Segala sesoeatoe
poen tiada terloepoet dari pada tagdir-Nja (per
poetaran

Ilahi).

tetapi maut
kati kita.
poe

Kita

takoet

maut

itoe sendiri mendeTiada

orang

ada peperangan:

moedah

menemoei

adjalnja. Kewadjiban kita selakoe
Oemmat. Islam sekarang tetaplah
shabar,
tawakkal dan
pertjaja
bahwa demikian itoe adalah oedjian dari pada Toehan jang Maha
Koeasa adanja.
PEROBAHAN OENDANGOENDANG BERAPAT,
Sebagaimana diketahoei, bahwa
sebeloem
keadaan dalam Staat
yan oorlog jang dilarang ialah ha-

“

nja rapat-rapat oemoem jang bersifat politiek. Akan tetapi moelai

“hari Selasa 9 December '41 jbl.
“larangan
itoe jaitoe mengenai se|

gala rapat-rapat oemoem, begitoe
“djoega
segala rapat
tertoetoep
jang mengenai politiek, Djadi jang
tidak dilarang
ialah rapat-rapat
Saba
d1 1 pada perkoempoeHee
boeszan politiek, sedang
na zinkan rapat-rapat pengoeroes dari perkoempoelan politisk
itoe tjoemah
diserahkan kepada
kepala-kepala
bestuur pada masing-masing tempat (H.P.B.).
- Mengingat hal ini njatalah per5
koempoelan
kita
Persjarikatan
|.
'Oelama
Indonesia,
Moehammadijah, Nahdlatoel 'Oelamia dll” sebagainja
masih boleh berdjalan
“dalam
mengadakan
rapat-rapat
| pengoeroes, rapat anggauta, cur“5 sus “ dan tablig-tablig
oemoem.
“- Hanjalah rapat
rapat
oemoem
(openbare vergaderingen) itoelah
jang terlarang, Dalam pada
itoe kita peringatkan, djanganlah
sekali-kali mengeloearkan
katakata jang bersifat politiek (staatkundigen aard) dalam rapat-rapat
kita itoe, melainkan meloeloe jang

berkenaan dengan keagamaan kita
(Islam)

sadja.

Kami dari P.B.g,P.O.I”” sedang
bercorrespondentie

dengan

Padoe-

“ka tocan Adviseur v. Indonesische

Zaken di Batavia-C. oentoek menegaskan dan minta pendjelasan
tentang perobahan oendang-oendang itoe, dan kedoedoekannja per
koempoelan kita itoe,
SEROEAN

DAN

PERINGATAN

Dalam pada fihak kekoeasaan
negeri kita sedang menangkis serangan moesoeh, maka kita kaoem
Persjarikatany 'Oelama
'
Indonesia
hendaknja dapat mengerti tentang
kewadjiban dalam pada mendjaga
keamanan dan kehidoepan kita:

1, Hendaklah kita kaoem P.O1,
tetap memelihara sikap dan la'koe
(perboeatan) diatas wet
dan oendang-oendang
negeri,
dengan sesocai pada keadaan
jang dihadapinja. Segala pera-.

mendjaga

dari

serangan

keamamoesoeh,

soepaja kita seanak-isterj
dan
ahli familie soeka mengikoetinja,
Hidoeplah
setjara
djema'ah
dengan
sesama kawan moeslim, djangan hidoep menjendiri, djagalah dan tolong-menolonglah dalam segala perkara
teroetama didalam kesoesahan.

lah

Atas permintaan dengan rekest
darj Veresniging
Buitenzorgsche
Kartinischolen, oleh Gem. Bogor.te

houdschool ,,Kesampoernaan Isteri” jang dibawah pemeliharaan Ver
een. Buitenzorgsche Kartinischolen,

(Sm),
RUBBER

COOPERATIE
LONG

Perhatian

KA-

banjak

pendoedoek

dari lain bagian datang kesini oen
toek ,,zelfevacueeren” begitoe roe

pa hingga kini boleh dikata tidak

lah diberikan subsidie sedjoemblah
f 300.— kepada
perkoempoelan
terseboet diatas.

sebabnja,

ada roemah sewa kosong,
PAK

! !

DIGILING SNELTREIN.
Pada hari Rebo tanggai 17 De
"ember 1941, koerang lebih djam
setengah enam sore sneltrein Bata
via — Djocja berhenti dengan se
konjong-konjong
d.seberah Barat
halte
Premboen.
Ternjata
ada
orang laki laki beroemoer 30
ta
I hoen terpelindas oleh kereta
api.

koerang

Orang

TANI

tadi

dari

oetara

maoe

-

:

bar angin'jang terdengar, soepaja
djangan menimboelkan keadaan jg.
tidak baik dikalangan oemoem.

:

4.
Diperingatkan soenggoeh2 jg.
setiap Gerindist, djika mendjalan
kan sesocatoe pekerdjaan Ne
loear

lingkoengan

en

oeroesan

tidak boleh memakaj

nama

Sekianlah soepaja “ine
Madjelis

part

Daerah Gerinde

Andalas

Selatah,

dahoeloe dengan pihak Kepala Ne-

geri.
:
2.
Gerindo sebagai anggauta Ga
pi dan Madjelis Rakjat Indonesia
tentoe dengan tertib menoeroet ke
poetoesan jang telah disiarkan oleh

Gapi dan Dewan

Pemimpin Madje

lis Rakjat Indonesia tanggal 12
December 1941. Antara lain dipoe
toeskan soepaja:

Sdr. Rint. A, Semarang. —NPerkabaran-perkabaran tentang makloemat-makloemat — perger:

me

Kobor

PEMBERIAN

Pa

) $ )
1

"4

TAHOE

2

Firma Daishin & Co.

robahan

tempat

inipoen

tentoenja

kelak akan
kita siarkan didalam
ma'loemat
j.a.d. Soenggoehpoen
demikian segala persiapan di tjabang dan anak tjabang bagi Cong
res

hendaklah

tetap

dioessahakan.

Demikian poela telah dioemoemkan, bahwa kita dari P.B. pada
awal boelan Januari 1942, ini akan

mengoetoes

2

orang

wakilnja

boeat memeriksa tjabang-tjabang
dan anak tjabang P.O.I. di Soematera-Selatan serta djoega akan:
mengadakan
Conferentie daerah
di Tebingtinggi (Palembang), per
hoeboengan soerat soedah dilakoe
kan,
hanja tinggal
menetapkan
waktoenja sadja, Tetapi begitoelah
berhoeboeng
dengan” kedjadian
jang

tidak

disangka-sangka

ini,

terpaksalah
tournee itoe beloem
dapat ditentoekanwaktoenja (dioendoerkan),
toenggoe
kepada
waktoe jang mengizinkan,
Sekianlah
perma'loeman kita,
sambil kita ber'amal dan beroesaha serahkanlah nasib kita kepada
Allah Maha Koeasa semata-mata.
Dialah jang menetapkan radja siapa jang dikehendakinja serta men
tjaboet dari pada jang dikehendakinja djoea. Dialah jang memoelia
kan dan memperhinakan sesoeatoe golongan,
adalah pada-Nja
poela segala kebadjikan itoe.
KepadaNja kita sembah
dan ke
pada-Nja
poela kita mohon per
lindoengan
dan
pertolongan,
Amien......... ja Robbal 'alamien!
Wassalafn,
An. Pengoeroes Besar ,,Persjarikatan 'Oelama Indonesia.”
Ketoea,
Penocelis Oemoem,
A. AMBARIE. M.A. HIDAJAT.

Madjalengka, 21 Dec. 1941.
Noot Red. Karena tempat ta” ba-

jang

njak, terpaksa kita singkatkan.

menghindarkan

KAR-

TINI SCHOLEN.

sele-

Diantara 12 Cooperatie Boeminjeberang djalan kereta api ke se
a.memberikan bantoean penoeh
poetera didistrict Leuwiliang, ter
soedah kita moeat, Tetapi Ha
latan, tidak tahoe bisa ada snelkepada Pemerintah dalam memper
ngan sdr. jang dikirimkan ber
njata bahwa Cooperatie kareta di
trein datang darj arah Barat detahankan keterbitan dan keamanan
ma-sama
dengan itoe, moesta il
3. Bertambah giatlah dalamume- Kalong jg. koerang mendapat per ngan begitoe tjepat.
oemoem,
akan
dapat kita moeat,
kar
hatian,
njoesoen oentoek bekal hidoep,
b.soepaja
dengan
soenggoeh2
orang
tidak-akan mengerti 1
Sebagian pendoedoek jang berde
'dalam berdagang, bertoekang
Menilik goerita. pikoelan jg. di
menoeroet segala perintah dan pesebetoelnja
jang
dimaksoedkan
dll, sebagainja
seperti biasa katan dengan Cooperatie ters€boet
bawa oleh pak Tani, Pak Tani tadi
noendjoek Pemerintah,
| oleh sdr. dalam karangan itoe.
kita kerdjakan sehari hari, ter merasa sajang dengan adanja ke
diseret sampai 12 meter dari tem
cetama soeal bertjotjok tanam djadian itoe, Menoeroet
bisikan
pat moela moela terpelindas, KeMengingat jang banjaknja angKeterangan
sedikit: Sebeloeri
. dan bertani
harap dipenting- orang, kstanja anggauta2 Coopera
doea belah kakinja remoek dan,te
membitjarakan sesoeatoe mas'al
:
gauta2 Gerindo menanjakan tenkan.
tie sangat koerang kepertjajaannja
roes mengemboeskan nafasnja jg.
didepan oemoem,
hendaklah atof " 3
tang adjakan2
pihak kekoeasaan
Pendirian . tjabang atau anak
terhadap pemimpin
badan itoe,
penghabisan. Sneltrein lantas berjang bersangkoetan
dengan mas"
oentoek toeroet ambil bagian dida
tjabang P.O.I. hendaklah tiada boektinja banjak anggautanja jg: henti, oentoek
mengambil majat
alah
itoe dipeladjari
doeloe delam pekerdjzan2 kepada Hulppoli
gojang, teroeskanlah organisa- mendjoeal getahnja kepada tengkoe
pak tani, terces dibawa ke Koeto
ngan studie jang soengtie,
Luchtberschermingsdienst,
tie kita dengan berdjalan pada
ardjo, sebab sneltrein
tadi
ber
lak2.
goehsoenggoeh,
soepaja
Brandweer enz. maka dengan dja
oendang-oendang negeri dalam
Hal ini terdjadinja karena pe “” distat.on Koetoardjo agak se
kita
mengerti
batas-batas
dari
lan ini kami menegaskan sekali la
keadaan Staat van oorlog.
dikit lama,
'agaroeh dari kaoem
modal jang
soal pembitjaraan,
,
Hendaklah
segenap
anggauta
5. Landjoetkanlah oesaha partij, Merasa tersisih pentjaharjannja.
Gerindo bersedia memenoehj sega
Seperti: cursus-cursus agama,
Oleh karena itoe sepatoetnja ka
la adjakan seroepa itoe, jang seba
pendirian madrasah-madrasah,
MAKLOEMAT MADJELIS DAElau pemimpin2 badan2 Cooperatie
gai dikatakan oentoek mempertatablig-tablig oemoem d.l.I. oe
RAH GERINDO ANDALAS
disana mengoendjoekkan perhatihankan
keterbitan dan keamanan
saha
sociaal dan
economie.
SELATAN.
annja terhadap hal terseboet. (Sm
oemoem”,
Asalkan sedapat moengkin seka).
Kepada tjzbang2 Gerindo dise- 3. Segenap anggauta Gerindo, ALHAMBRA — SAWAH BESAR
galanja
itoe dilakoekan pada
loeroeh
Andalas Selatan.
»The Ice Pollies of 1939”
teroetama
fihak Pengoeroes2nja,
waktoe siang hari,
REGENTSCHAPSKANTOOR
DI
Mengingat keadaan
sekarang
SENEN,
haroeslah mendjadi tjontoh
dari BIALTO
6. Banjak-banjaklah melakoekan
BOEKA TEROES,
dan
pengalaman sementara hari
ra'jat dalam bersikep tenteram dan
,Gunga
Din”
8
'ibadat malam kepada
Allah
Berhoeboeng dengan keadaan se
ini,
maka
kami perloe memakloem
— MANGGA
BESAH.
tenang serta mengerti dalam meng
S.w.T. sambil mendo'a, moegakan sebagai berikoet.
»Perang Doenia ke 2”
hadapi keadaan sekarang, dengan
moega kita segenapnja disela- perti sekarang ini, maka Regent
PR. PARK
—
PKINSENLAAN.
tabah hati.
matkan Allah dari segala mala schapskantoor dj Bogor, sedjak tg.
1.
Soesoenan organisatie moesti
»Sin Cha Hwa Nu"
petaka
dan bahaja jang me- 8 ini boelan diboeka teroes (siang
malam) sehingga
memoedahkan
tetap terdjaga baik, oentoek mana
CINEMA ORION
—
GLODOK.
Oleh karena jitoe,
djanganlah
nimpa kita,
perhoeboengan
-telefoon
maoepoen
djika perloe ditambah tenaga pe»Johnny Apollo”
Sekianlah seroean dan peringamoedah pertjaja dengan segala ka
kantoor sebakerdja,, pembantoe tjabang,
pem
@UEEN
PANTJORAN
tan kita, jang hendaknja sdr.-sdr. kepentingan2 dari
bar angin, lebih2 kabar jang meng
ikoeti dengan seksamanja. Segala wehnja. (Sm.)
»Rides of the Black Rivers” dan :
bantoe ressort ataupoen groep, de
gemparkan, jang mengenai atau ti
sesoeatoe jang beloem termoeat di
ngan mengingat soenggoeh2:
»In Old Monterey”
dak mengenai organisatie partij.
GEMPA BOEMI DI PADANG.
dalam ma'loemat
ini kita serahDari Padang Anota mewartakan kepada beleidnja Pengoeroes
tjabang dan anak tjabang masing kan, bahwa hari Selasa malam jang
masing, asalkan berlakoe dengan laloe djam setengah sembilan dira |
mengingat hoekoem-hoekoem ne- sa Oleh pendoedoek gempa boemi.
Demikian djoega
kemarin malam
geri dan agama kita.
djam tiga gempa itoe terasa lagi,
Badan-badan perniagasan Djepang jang dioeroes oleh commissie voor het
CONGRES.
P.O.I.
KE 18 DAN
Kedoea2 gempa itoe tidak berapa
Rechiverkeer
in Corlogstijd (pambertahozsan jang kedoea).
CONFERENTIE
DI SOEMATEbesar.
RA-SELATAN,
Barlan perniagaan
jang oleh
TANAH GOEGOER DI POERWO.
Kendatipoen
dalam
keadaanI«
Comm
ssie
in
Oorlogtijd
dipeAlamat!
Jang mengoeroes:
DADI — GROBOGAN.
jang sedemikian
roepa, Congres
rintahkan
soepaja
dioeroes:
Dari Poerwodadi—Grobogan di
kita
jang
ke 18 itoe,
sedapat
kabarkan, bahwa karena hoedjan
moengkin
“akan kita leksanakan,
— Olich6fabriek Nagato
Betawi
L.G, ter Laag di Batavia-0O.
hanja tempat dan bentoeknja bo- jang tidak berhenti2nja, maka ter
leh djadi berobah, sebab kota Tji- djadi goegoeran tanah dibeberapa
tempat, sedang djembatan - beton
rebon
ini poen perloe ditipiskan
Handels Maatschap ij diBetawi
Bijkantoor- Bijkantoorrja
pendoedoeknja, maka entah di- jang baroe jang menghoeboengdja
langsoengkan di Madjalengka kem kan Poerwodadi — Koedoes,
bali atau di Talaga (kota soenji toeh kebawah.
dan letaknja dipegoenoengan). Pe- — Ketjelakaan manoesia tidak ada.

toeran dari fihak kekoecasaan
hendak

VEREEN.

membasmi

kasnja segala kabar bohong dan ka,

or Kat

ERANG PETJAH,
Dalam
keadaan jang serba
- soelit ini fihak kekosasaan meng| harapkan kepada sekalian pendoedoek
agar soepaja:
TINGGAL
TENTERAM,
TENANG DALAM
MELAKOEKAN
PEKERDJAAN
SEHARI-HAF
DAN
MENA. ROEH
K
RTJAAN
SEPENOEH-PENOEHNJA
KEPADA
ANGKATAN PERANG,
“ BETAPAKAH
SIKAP
DAN
PENDIRIN KITA,

dan

BOEAT

BUITENZORGSCHE

Adapoen subsidie itoe jalah goe
na keperloean Indonesische Huis-

ajat Sh Ja
" bahaja

SUBSIDIE

sampai 6 sore. Lain dari itoe, Gro
bogan kalau dibanding sama Se
marang, letaknja lebih aman, Itoe

1

TAKSI
DITEMBAK
MATI,
Karena
rem
koerang
makan.

Badan-badan

Kedjadian

perentah

Badan

oentoek

kan

tak

ber

henti. Oleh militaire post dilepasen tembakan. Penoempang Tiong
hoa loeka kena petjahan katja.

pendoedoek

Nippon

Ii
Ta enda

tap mendapat koendjoengan. Hanja diwaktoe malam nampak sangat perobahannja, jang mana se

dirinja.

Sedjak matahari terbenam semoea
toko2 ditoetoep, demikian poela wa
roeng2, Dari roemah2 hanja keliha
tan lampoe jang tidak bersinar,
sementara penerangan didjalan ha
nja didapat disaban empang djalan, itoepoen dengan Sinar terbatas. Denga begitoe keadaan djadi

gelap goelita, lebih2 diwaktoe bzla
kangan senantiasa hoedjan toeroen
tiada berhentinja. Keadaan begini
menjeramkan, lebih hebat lagi di
desa2, Lampoe dan pelita djarang
injalakan, tjoekoep ,,berdiang” be
laka,
hingga
pendjoealan petro-

agak

sedikit,

,,seret”

Alamat :

soepaja dioe.oes :

Menkwa

N.V. Warenhuis

an, waroeng2 dll. disiang hari te-

leum

voor

Commis$sie voor
jang ke doea).

:

Semaran

Kaisha

lakoe

Tjioda

“£

KAA Bing

£

instituut di Batavia-0.

N. V,

dan

Inrernationale

Handelsvereeniging

Credier. &

Rotterdam”

Soerabaja

di Betawi.
N. V.
Borneo-Sumatra

Band'armasin dan fi-

partement van Economische Zaken
di Batavia-0,
&
Nederlandsch-Indische

:
2

Handel

Maatschappij di Betawi,
Afdeeling Nijverheid van het De-

De Javasche Nijverheidsbedrijven
N V. Nomura Oost Indische Gultuur
. Maatschappij

-

Nederlandsch-Indisch - Deviezen-

2

Soerabaja

Rechtsverkeer.

:

Soerabaja
Kabushiki

het

Jang mengoeroes:

:

Lijkantoor nja

Indonesia

goena keselamatan

Commissie

in Oorlogstijd diperintah-

“The Mitsui Bank

jg. terkenad ,,tahan oedji” (dari pa
da pendoedoek dari lain benoea de
mikian pendoedoek Grobogan, tentang adanja peperangan diterima
dengan tenang dan hati sabar! Hal
ini dapat diboektikan dimana tem
pat oemoem seperti pasar, pegadai

mata2

jang oleh

k

TAHOE

Djepang jang dioeroes oleh
Oorlogstijd “pemberi tahoean

The China & Southern Bank

|

POERWADADI-GROBOKAN,
GELAP GOELITA,

Sebagaj

perniagaan

het Rechtsverkeer

itoe di Boeja

ran, ketika soepir itoe katanja

menoeroet

perniagaan
in

S. Hbl, di Semarang

telah kedjadian tembakan atas dirj:
Seorang soepir taksi, jang ditoem
pangi oleh doea orang penoempang
Tionghoa.

N V. Borneo- Sumatra

PEMBERIAN

SOEPIR

Menoeroet

Betawi dau

LN

»Adakah

soerga sadja, dan tidak akan datang sesoeatoe kekepada Orangpadamoe seperti jang telah datan
orang jang terdahoe loe dari pada kamoe, jaitoe mereka itoe ditimpa kemiskinan,
kemelaratan
jang
sangat dan mereka itoe menggeger (gemetar), karena ketakoetan, sehingga Rasoel bersabda kepada
Anabila tiba pertoloorang-orang jang beriman:
ngan Toehan? Ketahoeilah,
bahwasanja
pertolo-

Oesahakanlah

a. Rapat2 politiek, terboeka dan
tertoetoep semoeanja pada waktoe
inj dilarang,
b. Rapat terboeka sociaal dan eco
nomisch djoega: dilarang,
c.-Rapat rapat tertoetoep dari
perkoempoelan2 sociaal dan ecgno
misch boleh diadakan sebagai biasa, dengan memenoehi sjarat2 jang
tertentoe boeat itoe.
d. Oentoek mengadakan Rapat
Pengoeroes tertoetoep dari Gerin
do (djadinja rapat tertoetoep politiek), baiknja berhoeboeng lebih

wa pasar Grobogan-district jang
biasanja hari pasaran didjatoehkan waktoe malam sampai djam
12—1, penoetoepan dimadjoekan
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bank N. V. di Betawi.

liaal-filiaalnja, Peroesahaan dan Onder-

Handels-

|
,

nemingnja
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Anaknja

sekarang

tamboh

koeat, Gemoek dan Girang!

Inilah hasilnja dari: No. 41 WATSON'S BABY WATER
Obat boeat djaga kesehatan Anak-anak dan Baji-baji.
Ini obat kaloe dengen tentoe dikasi minoem pada anak-anak atawa badji-baji pasti
tiada bisa dapet 2
peroet, masoek angin, sakit kaget dan ganggoean-ganggoean
waktoe maoe 'toemboe gigi. Ia bikin tambah napsoe
makan sehingga
anak-anak bisa tambah
koeat dan

gemoek, Rasanja manis dan gampang dipake. Terdjoeal
oleh semoea toko obat atawa beli sendiri pada Hoofdagent:

MEDICIJN IMPORT
Toko Tiga No. 64
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Batavia,

1 BOTOL 30 SEN.
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