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Pada ketika moesoeh menjerang lapangan terbang ditanah seberang

“ada beberapa bomber jang mendapati keroesakan sedikit.
Pada tgl. 24 Dec. lapangan terbang Tarakan ditembaki dengan semesin oleh pesawat terbang marine moesoeh jang bermotor 4 boeserta dipersendjatai dengan meriam. 2 kacem boeroeh mati, 1 orang

“(militer loeka ringan, Sebeloem kapal terbang itoe dapat mendjatoehkan

bom-bomnja soedah dioesir oleh pesawat-pesawat pemboeroe kita, 1 pem

“boeroe roesak sangat oleh tembakan meriam kapal terbang moesoeh itoe

“dan 1 lagi mendapat keroesakan ringan.

Pada tgl. 23 Dec. seboeah pesawat terbang moesoeh mendjatochkan

“3 bom di Penagih pada kepoelauan Natoena, doesoen itoe habis terba-

“Kar, 1 infanterist dan 3 orang Tionghoa loeka. Pesawat moesoeh itoe la“loe menembaki Ranai dengan senapan mesinnja tetapi tidak ada orang

—

jang loeka karenanja,

3. Pada tgi. 23 Dec.
“- Yang pada moeara Aer
Malakka dan haroes
|
xnja ditengah lacetan.

:
|

2 opsir Inggeris
Asin di Atjeh.
9 hari lamanja
Mereka dirawat

dan 7 serdadoe India Gurkah daMereka terpisah dari pasoekannja
terapiseng-apoeng dalam perahoedalam roemah sakit.

9.
Commandement Angkatan Laoet dengan berdoeka tjita mengabarkan, bahwa seboeah kapal selam Koninklijke Marine ketika kembali

“dari mengadakan aksi jang berhasil bagoes telah melanggar perioek api
. dan tenggelam. Hanja seorang anak boeahnja, jaitoe kwartiermeester C,
de Wolf jang dapat menjelamatkan dirinja:
anak-anak boeah lainnja
ti Ketika mendjalankan kewadjibannja.
—.
Kelocarga mereka jang di Hindia diberi tahoe.
“Keterangan lebih landjoet, kalau memang dapat disiarkan akan meajoesoel, sesoedah didengar keterangan dari anak boeah jang selamat

Sesoedah

ditoetoepnja

makloemat

no.

16 itoe,

laloe

dikabarkan

se-

- bagai berikoet:
|
Komendan angkatan laoet mendapat herita, bahwa salah seboeah
selam kita pada malam tgl. 24 ke 25 Dec, dapat menjerang seboeah
pemboeroe torpedo Djepang dan menembaknja dengan torpedo.

perang mioesoeh itoe terbenam ke lacet.

- Kapal selam Belanda itoe-laloe diserang dengan beberapa dieptebom
pemboeroe-pemboeroe

torpedo

moesoeh

lainnja,

tetapi

tidak

ber-

asil socatoe apa.
|
Kapal pemboeroe jang binasa itoe adalah dari type Amagiri. Type

toe kalau dipersendjatai lengkap besarnja bagian jang ada didalam air

- 2100 ton.
0 Persendjataannja 6 meriam dari 12,

c.m. dan 9 meriam torpedo,

sedang anak boeahnja sedjoemlah 200 orang.

“Front

Malaka- Barat: laoet

:e

#
s

sepi.

BOMBER MOESOEH
“
“ BESAR.
Pitembak djatoeh.
“AN.IL.P, ANETA
MENGABARKAN, BAHWA PADA PAGI INI
“KETIKA
MOESOEH . MENJE—. RANG SALAH SEBOEAH LAPANGAN
TERBANG DI DAERAH
SEBERANG,
ADA SATOE PESAWAT PELEMPAR BOM DJEANG JANG BESAR DITEMBAK
DJATOEH
OLEH
ARTILLERIE

—

OPDRACHT DE GAULLE.
. Aneta mengabarkan, bahwa atas

rintah djenderal De Gaulle, maZi
komisaris
tinggi dari segala
“orang Perantjis Merdeka di Timoer

Djaoeh memberi perintah
a wakil-wakil

militer.

koetoe

di Pacific

memberi segala permoedahan-permoedahan (faciliteiten) di pangkalan Hebriden,
Tahiti dan
Nieuw
Caledonia
kepada angkatan-angkatan perang

kepada

Inggeris, Tiongkok, AustraBelanda dan Nieuw Zeeland,
n toeroet membela

mereka

daerah

Se-

pada

waktoe

.maka

moesoeh
koeatnja,:

pasoekan-pasoekan

di-

oedjoeng poelau terdjadi perkelahian.
IKWANGSI DAN LIYANG.
Dirampas kembali oleh tentara Tionghoa.
21
“Pee
hungking,
(Reuter):

Menoeroet berita-berita

hoa,

jang

diterima

Tiong-

dari medan

pe-

rang, di Hunan oetara dan di Hupeh Timoer, antara pasoekan-pasoekan Tionghoa dan Djepang terdjadi perkelahian-perkelahian jang
sengit. pi Hupeh timoer, -pasoekan-pasoekan Djepang, jang mendoedoeki

-Kwangsi,

itoe

oleh

serdadoe-serdadoe

Di

laloe

dioesir,

kota

Kiangsu

dirimpas

dan

kembali
Tionghoa.

selatan,

serdadoe-

serdadoe Tionghoa merampas kem
bali Liyang dan
pasoekan-pasoe-

kan Djepang bergerak keselatan.
Disitoe
perkelahian - perkelahian
teroes.

24

DIJEPANG.

djenderal MacArthur
kan, bahwa pasoekan

memberita- pasoekan

Djepang masih mendarat
gian dari poelau Luzon.

di 2 ba-

MANILA DISERANG DARI
TEMPAT JANG TINGGI.
Manila,
24 Dec. (Reuter):
Pada tgl, 24 Dec. djam 12.00 beberapa
oeah
pesawat-pesawat
bomber
mbesoeh,
jang
terbang
tinggi, telah melemparkan pelbagai bom diatas Manila dan daerah
pelaboehan. Samboetan tembakantembakan
meriam
menghalangpesawat-pesawat

itoe, akan

moesoeh

terbang lebih rendah.

MOESOEH TEROES MENEKAN.
Kemenangan - kemenangan
kapal-kapal selam U.S.A.
Manila,

25 Dec,

(Reuter):

loearkan di Hongkong pada tgl. 24
Dec. djam
15.00, mengatakan:

terdjadi perkelahian - perkelahian
ketjil. Moesoeh dioetara dan dise-

24

Dec,

makloemat,

»Perhoeboengan

(Reuter):

jang

diseloeroeh

me-

dan perang masih dapat diperta-

hankan. Perkelahian - perkelahian

latan senantiasa menekan-nekan.
.
Admiraal Hart mempermakloemkan,
bahwa seboeah kapal tran-

ia

Amerika,

oleh

kapal-kapal

selam,

Barisan Djerman
se-

dang boleh djadi sebocah kapal pengangkoet
pesawat-pesawat
terbang dan seboeah kapal transport
lainnja, djoega ditenggelamkan.
MOESOEH

TEROES MENERIMA
BANTOEAN.

Manila,

25

Dec,

(Renter):

Kini
pagi-pagi seorang djoeroe
bitjara dari tentara U.S.A., menerangkan, bahwa moesoeh senantiasa menerima lebih banjak perkoea-

tan-perkoeatan.

Meskipoen

perke-

lahiam-perkelahian diseloeroeh
dan perang dilandjoetkan,
tetapi sitogasi tidak mendapat
oebahan jang penting.
Djoeroe bitjara pada tgl. 25
menerangkan

lagi:

me-akan
perDec.

,,/Menoeroet

se-

DISELOEROEH
Moskou,

perang,

memperta-

stelling-stelling

mereka

dengan bagoesnja.
Lebih landjoet diberitakan dari
Washington:
Soeatoe makloemat
dari
departement perang, mengcemoemkan,
bahwa
di Philipina
perkelahian-perkelahian

hebat

perang,

kan

peroleh kemenangan-kemenangan.
FRONT MALAKA BARAT
NX
LAOET.
Tidak ada peroebahan.
Singapoer,
25 Dec, (Reuter):
E
/
Makloemat Inggeris tgl. 25 Dec.
Pada front barat-laoet keadaan
tidak beroebah. Ada beberapa kegiatan
pesawat-pesawat terbang
kepoenjaan

Djerman

gang dan paling sedikit ada 6 near-

misses (bom jang djatoeh disamping) pada beberapa kapal lainnja.
Kabar jang diterima dari Koetjing tgl. 23 Dec. menjeboet adanja pendaratan-pendaratan moesoeh disana,
Sedjak tgl. 23 malam tidak ada
lagi perhoeboengan langsoeng dengan

Koetjing.

KAPAL

SELAM PENJERANG
»ABSAROKA”.
Long-Beach,
24
Dec.
(Reuter):
Orang-orang dipantai mengetahoei, seboeah kapal selam Djepang
dimoeka air, setelah kapal .,Absa-

roka” (boekan ,,Absokarat, sebagai
dikabarkan

kemarin)

-ditorpedo.

Mereka memastikan, bahwa roepa-

sektor

gerak

dibinasakan,

kita kehilangan

ma-

sedang

11 bocah.

BENGHAZI DJATOEH.
Cairo,
24 Dec, Reuter):
BENGHAZI
DITAKLOEKKAN
TENTARA

INGGERIS.

MALTA
Malta,

Pada
wat

DISERANG,
24

Dec.

(Reuter):

tgl. 24 Dec. 3 boeah

bomber

moesoeh

pesa-

ditembak

djatoeh diatas poelau Malta, Boleh djadi masih seboeah lagi djoega dibinasakan.
DIDJAZIRAH

KRIM.

Sovjet memperoleh kemenangan besar.
Menoeroet
berita-berita
Sovjet

jang opisil, fihak Djerman difront
Krim didjalan-djalan masoek ke
Sebastopol, kehilangan 20.000 ser-

| dadoe. Djoemlah itoe adalah sepa-

"ika
Se
OS

5

Kekalahan Djerman berat.
Mosikou,
24 Dec, (Reuter):

Tentgra

Merah

melandjoetkan

offensiefnja di Tula. Pada tgl. 25
Dec. , /Pravda” memberitakan: ,,Dengan koeat pasoekan-pasoekan jg.

dipimpin

oleh

djenderal

melandjoetkan

Boldip,

offensiefnja

dan

menjapoe daerah Tula dari penjerboe-penjerboe

Fascist.

Lagi

pasoe-

kan-pasoekan kita melepaskan beberapa tempat, jang ada pendoedoeknja,

dari

tangan

moesoeh.

Di-

visie-divisie
infanterie
Djerman
menanggoeng kekalahan - kekalahan jang berat. Moesoeh menarik
diri kebarat.
Disogatoe tempat serdadoe-serda
doe Djerman berdaja oepaja akan
mengatoer
kedoedoekan defensie-

nja, akan tetapi pasoekan-pasoekan
Roesia mengepoeng mereka.
Soeatoe bataljon Djerman menderita keroesakan hebat. Sesoedah
menjiapkan barisan meriam, fihak
Sovjet menjerang serdadoe-serdadoe Djerman, jang dengan poetoes
asa melakoekan perlawanan, Akan

tetapi mereka dikalahkan dan dibinasakan.
Dimedan perang miesoeh meninggalkan 300 majat serdadoe.
Selandjoetnja
pasoekanpasoekan Roesia merampas vracht
auto-vrachtauto, senapan-senapan
mesin dan perbekalan militair jang
berdjoemlah besar.

rsh dari kekoeatannja.
toepanja

kapal

selam

itoe

menda-

pat keroesakan:
Mereka
djoega
mengetahoei,
bahwa kl. 35 orang
penoempang
kapal ,,Absaroka” sama naik kapal-kapal sekotji,

moe-

soeh.
Bombardement
dilakoekan
dengan serampangan sadja, menje
babkan keroesakan dan korban sedikit,
Dari
Malaka barat laoet tidak
ada dikabarkan soeatoe apa. Pada
tgl. 24 Dec. pesawat-pesawat kita
menjerang kapal-kapal Djepang di
dekat Koetjing. Ada bom jang tepat mengenai boeritan kapal da-

beberapa

kita melandjoetkan

di-

lipina membalas menjerang, dan di
tempat-tempat itoe mereka mem-

Dalam

Inggeris.
TULA.

(Reuter):

djoenja dan mendoedoeki sedjoemlah tempat.
Pada tgl, 24 Dec. 24 boeah pesawat

di

leboer.

di Krim

FRONT.

25 Dec,

dari front-front dibarat, di barat
laoet dan di Kalinin pasoekan-pasoekan kita berkelahi mati-matian
dengan moesoeh. Pasoekan-pasoe-

seloeroeh medan perang jang penting di' Luzon,
berdjalan teroes.
Pasoekan-pasotkan U.S.A, dan Phi

penjeloendoep

diteng-

kapal selam Djepang

ditakloekkan

Makloemat tengah malam: Pada tgl. 25 Dec. pasoekan-pasoekan
kita berdjoang diselberoeh medan

pasoekan-pasoekan kita dise-medan

ada

tersapoe bersih.
Tula.

Nazi

mengoemoemkan:

24
Dec.
Washington,
(Reuter):
Menoeroet departement perang,

halangi

kan

didaerah

terbang

lapangan

Barisan Merah menjapoe bersih tentara Djerman di
Tula. Djoega di Krim pasoekan-pasoekan Sovjet mendapat kemenangan-kemenangan.
Benghazi soedah ditakloekkan pasoekan Inggeris.

sport dan sebeeah kapal penjapoe
perioek-perioek api,, ditenggelam-

hankan

DEPARTEMENT U.S.A. OEROE
SAN PERANG, MEWARTAKAN,
BAHWA TENGAH DITIMBANGTIMBANG OENTOEK MENARIK.
MOENDOER PEMERINTAH PHI
LIPINA
DAN
TENTARA-TENTARA DARI MANILA.
DEPAR| TEMENT
MENJAMBOENG,
' BAHWA
DALAM
MENJERANG
| PHILIPINA, DJEPANG MENJER
BOEKAN
SERATOES
BOEBAH
KAPAL TRANSPORT,
JANG DIBANTOE
OLEH MARINE DAN
ANGKATAN OEDARANJA.

menjerang

Benghazi

loeroeh
Dec.
:

moesoeh

rang pelajaran
gelamkan.

gala berita-berita ternjatalah, bah-

Washington,
(Reuter):

Ketika

meneng-

dapat

seberang, ada bombernja jang besar ditembak djatoeh.
Di pantai California kapal-kapal selam Djepang menje-

di tempat tinggal mereka,

Wa

PEMERINTAH PHILIPINA
AKAN MENINGGALKAN MANILA ?

—

peng-

da boelan Januari 1942 haroes memadjotkan namanja
pada ambtenaar dienstplicht

telah-

mengosongkan teloek Repulse.
Oentoek mereboet Stanley,

.oentoek

selam

sesoedah

Belanda

marine

Kapal

gelamkan kapal pemboeroe torpedo moesoeh, malang melanggar perioek api, sehingga tenggelam. Hanja 1 orang
anak boeahnja tertolong.

lahir dalam tahoen. 1924, pa-

Inggeris:

dengan tjara jang berhatsil

berperang

rapa kapal Djepang ditenggelamkan oleh kapal selamnja.
Medan perang di Malaka-Barat-laoet sepi. Disitoe tjoema terdjdi kegiatan dioedara jang tidak besar.

PANGGILAN BOEAT
BANGSA BELANDA.
Segala orang bangsa Belanda rakjat Nederland jang

pagi Kerst,

dike-

Manila,

pembesar-pem

loearkan

mengabarkan:
,,Karena
selaloe menekan dengan

Pagi tgl. 25 Dec, seorang djoeroe bitjara dari tentara, menerangkan: ,,Semalam keadaan amatlah
tenang,
Dalam
beberapa distrik

Kowloon terbakar!

maoe- |

itoe- ber-

mengatakan bahwa

Sekoetoe.

HONGKONG MENJERAH!
Londen,
25 Dec. (Reuter):
MINISTERIE DJADJAHAN DE
NGANOPISIL
MEMPERMAKLOEMKAN,
BAHWA
HONGKONG MENJERAH,
BERITA-BERITA, SEBELOEM
HONGKONG
TAKLOEK,
DITERIMA SEBAGAI DIBAWAH:

Soeatoe

dengan

segala

Lebih Iandjoet para wakil-wakil
itoe mendapat
perintah soepaja

ific

gan

dengan

sjarat jang ada.

n civiel di Timoer Djaoth dan
soepaja mereka

Hongkong,
25 Dec, (Reuter):
.Soeatoe
makloemat jang dike-

LAGI 2 PENDARATAN

: Kapal selam Marine melanggar pe'rioek api, sesoedah menenggelamkan kapal perang moesoeh.
SATOE

ga.

dan Liyang.

Marine Amerika giat, bebe-

akan oendoer dari iboe kota.

hidoepan mereka, maka pikiran
kita adalah pertama
kali pada mereka jang bertempoer-.di garis jang paling
moeka. Moga-moga Toehan
ada pada toean sekalian.
Gerbrandy”.

ran, Ea dan kota kini masih senantia-

berdjalan

&

.

ke-

bahan-bahan kepoenjaan marine,
djatoeh
dalam
tangan moesoeh.
Kowloson ditembaki oleh moesoeh,
sehingga terbit kebakaran-kebaka-

Beberapa tembakan kapal terbang Belanda itoe dapat mengenai.

“..

memperoleh

ke Kwangsi

risan-barisan moesoeh bergerak menoedjoe Manila. Dipertimbangkan, bahwa pemerintah Pilipina dan tentaranja

,,Atas

nama Seri Ratoe dan Prins
Bernhard, maka saja cetjapkan kepada toean sekalian,
terhitoeng djoega K.N.ILL.,
bahagia pada pesta kerst dan
tahoen baroe, Karena kini di
Hindia rakjat Belanda djoe-

tidak

menangan.
5
Kedoedoekan kita di Mount-Cameron masih dapat kita pertahankan. Tempat-tempat
penjimpan

MAKLOEMAT PERANG No. 16.
fa
(Ditoetoep pada tgl. 25 Dec. djam 14.00).
— Beberapa hari jl. seboeah kapal selam marine ketika kembali dari
. mendjalankan aksi jang berhasil bagoes telah melanggar perioek api
“dan tenggelam. Anak boeahnja tjoema seorang tertolong. “)
Diatas Laoet Tiongkok Selatan pesawat terbang marine soedah berkelahi
dengan pesawat moesceh jang melarikan diri di balik-balik awan.

a
4 Baba
:

kita

berikoet:

menjerboe

MABA

troli-patroli

oendoer dari Manila.

|.

jang

begitoe besar berachir dengan pa-

Luzon.

Pemerintah

patroli-patroli

sebagai

dan

tentaranja di Puupina.
Djepang selaloe mendaratkan
Pertempoeran hebat kini dilakoekan di poelau Luzon. Ba-

FRONT
New
ter):

LINGAYEN.

York,

25 Dec.

(Reu-

rie

dan

barisan

tank-tank

ketjil

Djepang mentjapai Binaloan, jang
terletak 175 km disebelah oetara
dari Manila. Disepandjang djalan,
mibesoeh bergerak madjoe keselatan kedjoeroesan iboe kota.
Dari
beberapa
tempat
di sepandjang
pantai timoer dari teloek Lingayen,
fihak

Djepang

dalam

distrik

Lin-

gayen dibeberapa tempat berhatsil
mendjorokkan pasoekan-pasoekan
nja kedjoeroesan Manila,
Disitoe
Djepang pada tgl, 22 Dec. mendaratkan serdadoe-serdadoenja, setelah fihak Djepang tidak berhatsil
menemboes tempat-tempat pembelaan, jang terletak dipantai sela.tan dari teloek.
«
Bagian-bagian
Djepang
ketjil
lainnja bergerak madjoe menoedjoe
Baguio, iboe kota oentoek moesim

zomer jang terletak disebelah timoer

“dari

tempat - tempat

benzine,'

laoet dari Lingayen,

Moeng-

kinlah, bahwa moesoeh telah mentjapai iboe kota itoe.
Dari post
pengintai didekat teloek Lingayen,
nampak api bergoeloeng-goeloeng

jang

dibakar

persediaan
oleh

pasoe-

kan-pasoekan U.S.A. sendiri. Ketika itoe orang bisa menghitoeng kapal-kapal Djepang, ialah bahwa di
antara Demortis dan Bauang terdapat 36 boeah kapal moesoeh.
Seorang officier U.S.A. mentjeritakan: ,,Hampir segenap pesawat
Djepang

Kini di front Lingayen, infante-

di

—

wat

antara

kan desakannja

KAWAT KERST GERBRANDY.,
Wali Negeri menerima ka-

membombardeer

dam

me-

nembaki kita, akan tetapi tidak dapat menimbioelkan kercesakan-le-

roesakan.”
1 KAPAL

SEKAM

MOESOEH

DITENGGELAMKAN.
Washington,
(Reuter):

25

Dee.

Soeatog makloemat dari departement perang, mempermakloemkan, kahwa seboeah pesawai bomber kepoenjaan tentara U.S.A., didekat pantai California menenggelamkan seboeah kapal selam moesoeh.
PERLAJARAN U.S.A. DISERANG.
San-Francisco,
29 Dec,
(Reuter):

Pada

”

tgl.

kan, bahwa

24

Dec.

diwartakan

boeat kedoea

kalinja,

kapal-kapal selam Djepang menjerang

perlajaran

pantai California,

Departement
(berita “tentang

U.S.A,

didekat

:

"marine menerima
ditembakinja se-

boeah
kapal schoener
jang bertiang empat
“dan memoteat kajoe
(boekan bikin medja, koersi dll.)

Paha

(0
dan Liyang.
.
Peperangan hebat di

Hongkong soedah menjerah kepada DjeENTENG
pang. Dalam pada itoe tentara Tiongkok melandjoet-

Sekte

menjerboe Kwangsi

RINGKASAN:

Kes ja KASN ke

Tentara Tiongkok

4

menjerah.

soedah

H ongkong

5 Sen.

NUMMER

LOSSE

LEMBAR.

SATOE

H3

PBMANDANGAN

Dari “toean H, Menke
Hoofd
dari Burgerdienstplicht,
kita dapat keterangan sebagai berikoet:
“tentang keroegian dan onderstand
boeat pegawai L.B.D,

(adha. 'kelak hari Isnain, 29 De
| cember. 1941 soerat kabar kita

diotseti Ia 2
diri, tetapi tidak |.

“tidak terbit,

baik

terbi

tan Mean, maocepoen terbitan exac
g jang merasa keheran Pa
'h€ranan tentang djatoehnja ben as Tana demikian itoe karena pega
Inggeris jang letaknja dide “wai pegawaj perloe mengerdjakan
wadjibnja sembahjang 'id, sehing
moeloet" moesoeh itoe, bah
ga ta' moengkinlah menerbitkan
an jang mengherankan ialah bah
extra, meskipoen kita jakin betapa
wa Hongkong dapat bertahan: sa
kepada
boetoeh
sidang pembatja
| “begitoe lama:
S1 Ketjoeali haroes dipoedji. dinas
: berita2 pada hari itoe:
Rela kiranja sidang
pembatja
balatentara jang memperta |
han
memperma
'afkannja
-Tan
mema'
haroeslah
poelau 'itoe,
hankan

poela orang: tidak- meloepakan be
dalam

tapa besar: djasa. Tiongkok
“hal

ini:

loeminja.:

Kemoedian kita

aa

sela

mat berhari raja.

ai

Chiang Kai Shek

tidak berhenti

tentaranja

degan

2

" hentinja

Keroegian:
Orang-orang jang toeroet
D. bisa dibagi 3 golongan:
1. Ambtenaar dan “pegawai

,KAOEM ISTERI SEPAKAT”
kedaerah Ke
, dan senantiasa
DAN KOERBAN,
emperlihatkan
aksinja disepan
nama Pe
Rameli, atas
Njonja
HCanton—
api
kereta
'djalan
. djang
ngoeroes ,,Kaoem Isteri Sepakat”
Kowloon itoe, menjoekarkan amat
di Meester Cornelis minta kita ka
Djepang, dan me
sangat kepada
barkan, bahwa perhimpoenan
ter
Hong
di
Prana
' ambatkan aksi
29
seboet kelak pada hari Isnain
kong:
December 1941 akan
menjebelih
empat &kor kambing oentoek koer
Menang
tentang
djatoehnja
ban, dengan harapan soepaja jang
didoe
lama
soedah
ini
' Hongkong
berkepentingan dan berhak meneri
ga orang dan tidak ada seorang
ma soeka datang diroemah sekolah
poen
jang
bisa merasa bahwa
Dinijah, Gang Sterk nomor 3, Mees
Hongkong bisa teroes bertahan.
ter Cornelis djam 1 lepas tengah
Djika
dilihat dari djoeroesan
hari.
2
,seloeroeh medan. Pacific” maka
ajatoehnja Hongkong ini tidaklah
keoentoengan - Djemenambah
KOERBAN BAHAJA PERANG
pang, hanja terang bahwa ia bisa
Seperti telah
disiarkan dalam
mempergoenakan
Hongkong seba
pers,
maka
dikota
ini telah didiri
oentoek
baik
lagi,
bases
gai bases
kan seboeah
voorloopig Comite,
maocepoen oen
kapal terbangnja
toek armadanja.

'Hongkong,

dan

Hai-

Indo-

tenggara

tepi

dan

nan

jang

$

Formosa

—. China boleh dikata sama dekatnja

| dengan Filippina, sehingga orang

tidaklah akan heran bahwa kelak

—

dari.

Hongkongpoen
Djepang

“aksi

|

hari

dibandjiri oleh

“Iboe kota

nannja.

soepaja teroes bisa memimpin per
“lawanan,
bandjir

Dengan

tidak poetoes

pang jang

'

tentara

Dje

poetoes

nja itoe, teranglah kiranja, bahwa
tentara Hara kiri itoe akan mereboet Filippina setjepat tjepatnja,

.

karena letaknja Filippina ini sa

ngat strategisch dar bisa memba
| hajakan lain lain negara ABCD,

' teroetama sekali Indonesia.
menoeroet

Sekadar
—.

jang doeloe

doeloe,

hitoengan

serdadoe

ser

| dadoe Amerika jang ada di Filippina itoe soedah kalah banjak de
ngan serdadoe serdadoe Djepang

“ jang didaratkan disitoe, sehingga
tentara pertahanan
overmacht.

Daan

badan ke
Pemindahan
han dan djoega balatentara dari
djoega goena
“|. Manilla moengkin
kota indah itoe,
menjelamatkan
menoeroet berita kemarin
jang
$ edang dipertimbang timbangkan
ndak didjadikan kota terboeka.
keadaan ini, maka

"Menilik

misal

me-

ditanah

di

soedah

Voorloopig-Comite

ini masih

dan Pemerintahan
kian didekati,
Filippina soedah hendak mengoen
doerkan diri, pindah kelain tempat

meradjalela

jang sedang
air kita ini.

asoekan

Filippina, kian hari

oentoek

mendjadi koerban dari peperangan

bentoek.
njokong

Djepang.

kan

1

jang

ke Filippina,

berita

menoeroet

teroes

dilakoekan

bermaksoed

ngoempoelkan oecang goena membe
rikan sokongan kepada mereka jg:

Dinamakan Comite Pe
Perang, soesoe
Korban
Et

Ketoea — Dokter Moewardi, ke
toea II — R.H.O. Djoenaedi, penoe
lis — Soedjono, bendahari — njo
nja Hardjono, anggauta2 — njo
nja Mr. Maria Ulfah Santoso, "Ps
dokter
Hamzah,
W. Tahiruddin

M, Sar
Prawirohardjo,
Sarwono
noe, S. Prajitno.
Pekerdjaan ini tentoe meminta
sokongan dari seloeroeh perkoem
ada disekitar kota '
poelan jang
Djakarta ini. Oleh karena ini men
persetoedjoean dari jang
dapat
wadjib, maka ocentoek membitjara
kan hal ini lebih landjoet, maka
pada

hari

Minggoe,

28

December

1941, moelai djam 8.30 pagi akan
diadakan rapat di Club Indonesia,
Kramat 158.
jang akan dibitjaraAdapoen
kan ialah Membentoek komite te
tap, rentjana pekerdjaan, pertanjaan keliling.
didjelaskan, bah
Perloe sekali
jang memperha
banjak
wa makin
tikannja, makin baik, dan barang
siapa jang
ma soerat

teri
hen

ada masih beloem
oendangan, kalau

dak mengoendjoengi rapat itoe, le
-hit doeloe dipersilahkan datang ke
tempat secretariaat comite Kali Ba

roe Oost 173 perloe meminta soe

rat oendangan.
Hendaklah ini sama2 dipeffati
kan karena dengan djalan demi
kian berarti oentoek ikoet meripekerdjaan goena koer
ngankan

nja Manilla djatoeh, poen jang de
mikian itoe tidak berarti djatoeh
. nja Filippina, jang sekarang dise
ban perang ini.
1. gala bahagian sedang dilakoekan
| pertaroengan, jang tidak memba T
OETJAPAN SELAMAT DARI SE
.wa peroebahan jang penting.:
PRINS
DAN
RI RATOE
Ratoesan riboe orang Djepang:
BERNHARD.
jang didatangkan ke Filippina itoe,
soepaja f
Wali negeri terima telegram jang
pertama kali
“ ketjoeali
se
doeki
mendoe
tangani oleh menteri Ger
bisa
ditanda
“lekas lekas
brandy, atas nama Seri Ratoe dan
loeroeh. negeri Kilippina, poen ten.
Pring Bernhard, jang menjampai
toenja — althans kalau berhatsil
ser
ra
tenta
kan oetjapan selamat kepada ser
—— digoenakan boeat
Borsch
(Brit
diwaktoe Kerst ini, jang ber
ak
dadoe
Seraw
ke
bocan
seka
peperangan
dalam
g
djoean
.neo).
perasa
dan
pikiran
wa
rang. Istime
kepada mereka
an ditoedjoekan
Dalam pada itoe patoet poela di
peperangan
jang berdiri digaris
ingat, bahwa disamping bantoean2
jang paling depan.
are, dengan setjepat tjepat
Ketjoeali itoe poen wali negeri te
zima kawat dari Commander
in

Celebes: Oeta

4
aa
amat dekat
ra.
|. Sampai

| bahagian

sekarang boleh

Indonesia

“kena pan

ialah

2

dikata,

jang soedah
pelara,

Chief di India, djenderal Wavell,

jang ditoedjoekan 'kepadanja dan
segala serdadoe jang berdjoeang
dengan gagah berani dalam tahoen
1942 dengan hasil2 baik. :

ja

-bagi

Sekoetoe,” baik di Roeslan

macepoen
eat, saat
IE
permoesjawara :
Churchill—Rc osevelt berdja-

ba

lan teroes jang hasilnja moedah
|

moedahan Gdak terla:
Eropah
Adapoen dimedan
Afrika,

berita berita

dan

sngat bai

di Lybia,

lain lain menjatakan,

hazi soedah
Ingat

antara

jang

bahwa

poela didoedoeki

' Sekali ini- barangkali

Beng

oleh

diperta-

hankan betoel2, djangan terlepas
ag

seperti doeloe,”
:

AA. Tj.

boekoe

daftar

lang-

ganan tertoetoep dengan sebaik-baiknja, artinia, dikolom
kolom.
atau
dikotak-kotak
daftar pembajaran tidak ada

jang

oleh sectorhoofd. " Keroegian jang

sendiri:
50 cent keatas
hoofd
“haroes berembosk
dengan Hoofd dari L.B.D.

Sebagai
nomor 2:

bahwa

tjonto dari golongan
Orang poenja pengha-

terliti

oleh

noeroet

sectorhoofd

terangan

jang

sectorhoofd

me-

ia poenja

memang

tersangkoet

dan

ke-

betoel,

orang

tadi bisa

dapat

ma
via

Golongan nomer 3 dapat keroegian
menoeroet functie
(djabadi L.B.D.

dan

dari

gitoe

merintah

voorman,

dan

be-

seteroesnja,

Ini meloeloe

boeat pegawai

(dari Gouvernement,

kantoor-par-

rawatan dari L.B.D., tetapi dari
madjikannja (Gouvernement, kan
toor particulier, militair) sendiri.
Kalau
pegawai L.B,D.
tempo
dienst sampai tiwas djiwanja, ia
poenja
keloearga dapat
onderstand. Beberapa besar ini sokongan toean Menke masih beloem
bisa kasih tahoe, sebab peratoeran
inja masih dibikin dan beloem selesai,

(Sin Tit

Por.

PERKABARAN

PpT.T.

Hoofdbestuur Dienst P.T.T, mem
perhatikan bahwa. pengiriman ka
wat2 ke Hongkong dan Penang ti.
dak lagi dapat dilandjoetkan,
Mereka jang mengirimkan

ka-

wat oentoek Malaka hendaknja ki
riman

ini

dipikoel

atas

metoenia

sendiri.

Oeang oentoek ongkos2 mengi
rimkan itoc tidak akan dipoelang
kan kembali,

Pantai
Laoet Atlantik
de Goede Hoop
14X:

Verlof bocat sementara
tidak akan diberikan.

antara

pe-

dan pergerakan nasional
selekas-lekasgolongan atau

ma

kasih

Bestuur

-— Batavia
terima

Jang

Seng

mengabarkan

derma

terseboet:
. Dari Njonja

goena
Kwee

teriIe”

soedah

vereeniging
Kim

Soe

via

miajoe:

kiriman

boelanan

2

baal

menggenapkan

Pengoeroes

Lokale

Gaspi Djakarta,

angkat

t.

P.P.S.T.

Sidi

Harian

telah
k,

di

ketoea

Djakarta.

VERORDENING No, 119 D.v.O,
— I DARI MILITAIR GEZAG.
Legercommandant

telah

mene-

tapkan verordening jang berikoet:
Pasal
Pengadilan (Rechtspleging) pada angkatan
darat (Staatsblad
1932 No. 75) sebagai semendjak
itoe dioebah dan ditambah, dioebah demikian:
Pasal 214
(2) dibatja Anas
berikoet:
Permintaan soepaja mendapat
djoeroe nasehat (raadsman), jang
sesoedah
permintaan
itoe tidak
dapat diganti lagi dengan djoeroe
nasehat jang dipilih, dimadjoekan
bersama
dengan
-appel dan dimoeat

didalam

keterangan

jang

terseboet

alam ajat pertama. |
Pasal...
Provinsioneele instructie boeat
Mahkamah Tinggi Militer Hindia
Belanda, (Staatsblad 1932 No, 15)

waktoe jang sah boeat dienst militer jang
sebenarnja.

wakilan

ea

dan lain-lain djabatan

negeri, akan tetapi sesoedah pe

temoean dengan
Komisi Visms
adalah tjara sekarang ini baree,
Apakah pertemocan antara pemerintah
dan
pergerakan. itoe

nanti akan membawa hasil jang
njata
atau tjoema
mempgenjai

Sebeloem permoesjawaraian ter:
seboet dilangsoengkan rasanja ber
goena sekali kalau lebih doeloe diselidiki benar-benar

apakah

kedoea pihak soedah ada kerelaan
soenggoeh-soenggoeh

merobah

si-,

jang kini

selaloe mendjadi hala-

Dari

kedoea

ada kesanggoepan

boecat ,,geven en

itoe mempoenjai

warat,

begi-

pengaroeh

propa-

kemoekakan

bahwa

kawan

ber-

djocang jang teroetama haroes ditjari di negeri sendiri. Ketika itoe
soedah dikemoekakan dalam berbagai

kesempatan

soepaja

selekas-

lekasnja dibentoek benteng jang
tegoeh dalam hati rakjat. Akan tetapi, apa lagi jang maoe dikatakan,

sebab

doeloe

masih

terlaloe

jang baik atas per-

hoeboengan pendoedoek Indonesia
dan Belanda, jang sekarang ini benar-benar menghadapi satoe moesoeh,
Bagaimana pendirian dan penerimaan
pemerintah
atas" sikap
pergerakan Indonesia bisa diketahoei dari
djawaban pemerintah
atas makloemat
dewan pemimpin
Madjelis
Rakjat
Indonesia dan
-Gapi, jang soedah kita moeat kemarin, Kita
boekan anak ketjil
lagi jang lekas kegirangan karena menerima oetjapan manis, Tetapi siapa jang bisa mempahamkan atau merasai oedara dan semangat pemerintahan
negeri ini,
pasti tidak akan menjangkal bahwa
pemerintah sedang
melangkahkan
kaki ke djoeroesan jang
baik,

Antara
lain dikatakan
dalam
soerat pemerintah bahwa: ,,kepada semoea
djabatan pemerintah

telah dititahkan soepaja menjelidiki sampai kemana bisa digoenakan

tenaga-tenaga

atau

kesang-

goepan-kesanggoepan boeat membantoe
jang hidoep
masjarakat
negeriini. Djoega dengan
wakil-wakil Madjelis
Rakjat Indonesia
dan
Gapi
akan
diadakan
permoesjawaratan

oen

toek
mempergoenakan
segala
tenaga
itoe
se
barke kaikngja.
Satoe hai soedah
njata pemerintah tidak memandang pergerakan
sebagai oedara
atau angin
belaka jang tiap
waktoe keloear
masoek
dada kita sebagai napas
zonder dibeli sepeser poen djoea.
Akan
tetapi ada kalanja oedara
jang sekarang tiap orang bisa memakan
sebanjak-banjaknja
itoe
akan mendjadi sangat penting dan
Jaitoe kalau ada
amat berharga.
bahaja gas berbisa.
halnja deHampir bersamaan
Indonesia jang
ngan pergerakan
serba lemah
masih
nampaknja
dari doesendiri
itoe, Pemerintah
loe moela memangnja soedah mem

VERORDENING No. 117 D.v.O.
GS III-15 DARI MILITAIR
GEZAG.
Legercommandant
telah menetapkan verordening jang berikoet:
Pasal
1.
Penerangan sport dilarang sam
. pai diizinkan lagi.
Pasal
2.
Pendjagaan soepaja verordening
ini ditoeroet dan pekerdjaan mentjari pelanggarannja terserah kepada orang-orang jang pada oemoemnja berkewadjiban mentjari
hal-hal
jang dapat.
dihoekoem
dan
Jain dari pada itoe
kepada
orang-orang
lain jang berkewadjiban mentjari hal-hal jang dapat dihoekoem menoeroet atau ka-

rena
dan
1934”,

,,Luchtvaartbesluit
1932”
»Luchtvaartordonnantie
kepada

orang-orang

jang

sebab hasilnja nanti

rasa

tidak

akan

meroegikan

13

pihak harves

toe djoega dalam negeri sendiri hal

dan

2

antara

nemen”, boeat memberikan
dan
menerima,
Kalau kerelaan terseboet tidak
ada, lebih baik djangan hermoesja-

loecar negeri

'

sekarang.

ngan.

menondjol-nondjol-

njai pengaroeh

JANG SENG IE,
membilang banjak

seperti

nesia sekarang

naal 84,

Dengan

pergerakan

dalam badan-badan per-

kap - pendiriannja masing - masing

ke. dan dari Westkust vja Pacific
104: dari dan
ke Westkust via
Kaap de Goede Hoop/Panamaka-

|

nampak

Orang-orang jang doeloe segan menjeboet-njeboet pergerakan - Indo-

banjak jang tidak maoe' mendengar, jang sengadja atau poerapoera toeli,
Sikap pergerakan Indonesia sedikit banjak djoega akan mempoe-

STADSWACHT BETAWI.
Commandant Stadswacht Beta
sebagai dioebah dan ditambah sewi mengoemoemkan bahwa anggau | mendjak itoe, dioebah demikian:
ta noodformatie jang soedah dite “3. Pasal 51-(3) dibatja:
Selebihnja jang terdakwa tjoetapkan dengan pasti bahwa mere
ma dipanggil kalau, Mahkamah
ka termasoek pada ,,evacueerende
merasa berfaedah,
noodformatie” dari moelai waktoe
hb. Pasal 51 (5) ditjaboet.
ini boeat sementara waktoe dibe
baskan dari kewadjiban masoek
mendjalankan dienst
bersendjata
VERORDENING No. 118 D.v.O.
oentoek latihan militair dan Stads
DARI MILITAIR GEZAG.
-—7I
wacht Betawi.
j
Legercommandant telah meneDiperingatkan,
bahwa,
meski
tapkan verordening jang berikoet:
poen dibebaskan dari kewadjiban
masoek dienst oentoek latihan di |
Pasal satoe-satoe
peta
Stadswacht itoe, tiap tiap anggau
Stadswacht
Pemberi tahoean, jang disamta Stadswacht, 'baik
biasa atau Stadswaeht evacuatie
paikan oleh atau atas nama ComStadssoeatoe
dari
maocepoen »kernoodformatie” atau mandant
kepada
wacht
Lands
atau
'
, vrijwilliger”, selaloe haroes berpa wacht
atau Landpegawai. Stadswacht
kader uniform, dan tidak boleh me
sa'at datang
g
tentan
itoe
wacht
ti
dengan
Betawi
kota
kan
ninggal
boeat toeroet latihan atau dienst,
izin .Commandan
dak. mendapat
| dianggap sama dengan panggilan

Stadswacht.

soepaja

ganda jang tidak ketjil.
Ja, memangnja, dalam keadaan jang soekar soelit biasanja baroe diketahoei siapa jang mendjadi kawan
soenggoeh-soenggoeh. Dari sedjak
doeloe soedah beroelang-oelang di-

ada

jang
sebeloemnja masoeek beras-medja.
tidak mempoenjai hak
perawatan dokter
dengan | LOCALE
atas
GASPI
DJAKARTA.
vrij. Mendjadi:
seandai kata-ada
Locale Gaspi mengabarkan:
pegawai L.B.D. jang sebeloemnja
Berhoeboeng dengan keadaan t.
masoek
L.B.D. soedah mempoeSoedarso,
Bendahari Lokale
njai hak atas
perawatan dokter
Gaspi Djakarta oentoek mendjalan
dengan pertjoema kalau ia sakit
kan pekerdjaannja, maka oentoek

ticulier, militair). Ini orang kalau
dapat ketjelakaan tidak dapat pe-

bersama-sama

Terhadap

Onderstand (toendjangan).
Kalau
pegawai
L.B.D.: dapat
akan
goena »Tong Siaf” Tong”:
ketjelakaan dalam dienst ia dapat
peang banjaknja f2 —
perawatan dokter dengan" pertjoe- Ps Dari Tocan Tan Soen Tjajj, Boe

ma,

poela

kan sikap pergerakan
dalam perang ini, soepaja diketahoei oleh
orang sebanjak-banjaknja,

Tiong Hoa Hwee Koan, Batavia:
oecang banjaknja f 150.—
Dari
Eldorado-Club, ' Batavia

L.B.D.
L.B.D.

bangsa

ini agaknja sedang

bisa diwoedjoedkan
nja. Boekan sedikit

djoerlahnja

-keroegian jang ia dapat ada menoeroet
'B.B.L.
(schaal
gadjih
pegawai negeri).
(Paling sedikit
25 cent).
Djadi satoe voorman
(mandor) dapat lebih banjak dari
manschap biasa, dan satoe leider
lebih

10#6:
Kaap

pemoeka

beroesaha

bekerdja

'“ OORLOGSCRISIS-RISICOPREMIES.
|
Departement Economische Zaken
menerima kabar, bahwa di Amerika Sjarekat sekarang berlakoe oor
logs-risicopremies kedan
dari
Indonesia sepertj berikoet:
:
Pantai Lzoet Atlantik via Pana-

toe
djoemlah
jang
ia
kehilangan
lantaran dienst.

tan)

menonggak

arti jang ,,symbolisch”
sematamata,
soekar akan
diramalkan

Beberapa

toeroet

harapan tidak akan dikoen. djoengi lagi oleh harian kita.
Moga
kiranja mendjadi
perhatian adanja.

silan 300 roepiah seboelan, tetapi
lantaran masoek Li.B.D. tidak bisa

dapat begitoe banjak lagi.
Dalam ini hal orang jang ter“moesti bisa boektikan
sangkoet
(dengan kasih oendjoek ia poenja
'padjak penghasilan dan kasih keterangan masoek Li.B.D. penghasilannja merosot.
Sesoedahnja
diselidiki dengan

jang

Huropa,

toe belakangan

bannja,
apa lagi djika diingat
bahwa jang demikian
itoe semata-mata bagi kepen
| tingan pembatja djoega, dan

sectordoeloe

perhatikan

Belanda, baik jang mendjabat pekerdjaan negeri atau tidak diwak-

memegang record, berlombalomba
memenoehi
kewadji-

sedikitnja 25 cent.
dapat
keroegian antara
25—50
sectorhoofd
bisa poetoesi

orang
Boeat
cent

NDJOERAN soepaja antara
“X9.
pemerintah dan pergerakan
nasional. dimasa ini diadakan bekerdja bersama-sama roepa-roepanja bertambah
hari bertambah
njata, Keinginan terseboet hidoep
dalam berbagai golongan masjara'kat negeri ini, boekan tjoema diantara
bangsa
Indonesia
tetapi
djoega dalam berbagai golongan

Hen, KN

A

terima gadjih tetap.
2. Orang
jang bekerdja
dengan
jang kosong.
commissie- basis, orang djoeal
- Goena mengisi kotak-kotak
soto, sate, enz. dan klemhrande'itoe tentoe sadja tidak bisa
“Jen.
.semaoe-maoe
administratie,
3. Orang jang menganggoer,
tersemata-mata
melainkan
Golongan 1 tidak dapat ke.gantoeng kepada sidang lang
roegian apa-apa,
sebab ia toch
ganan semoea.
:
dapat gadjihnja dengan penoeh.
. Gleh karena itoe, kita berGolongan 2 dapat keroegian me
serise, soepaja pembatja Penoeroet keterangan
jang didapat
mandangan
semoea
dapat

“

it

soepaja

L.B.

bangsa.

pocas

jang
kita

tjoema

sekarang
semoea

:

ka-

lau dibesar-besarkan.
Sampai sekarang tjita-tjita ,,Indonesia berparlement”
meroepakan sjarat pihak pergerakan Indonesia jang tidak boleh dikoerangi
lagi. Dalam keadaan sekarang rasanja sikap terseboet haroes diro£
bah. Boekan karena melepaskanPS
nja sama sekali, tidak, tetapi tjoe-m
ma
sekedar
mentjari
pendirian

dm

anilla.
NGKONG
enjerah

"NDAK ta

EN

Bagan
|
3 dan

derstand?
: Boeat pegawai L.B.D.

— Berhoeboeng dengan Hari Raja
Idoe'l @oerban atau Idoe'l
: Pe

Pengakoean sebagai

WARTA
ADMINISTRATIE,
Seperti kita semobea ma'loem, boelan ini adalah boelan achir atau penoetoep ta.
hoen, bahkan Ima hari lagi
“kita soedah mengindjak tahioen jang baharoe, ja'ni ta| hoen 1942.
Penoetosp tahoen, boekan
kerarti penoectoepan oesaha,
melainkan penoeoepan boe“koe,
dan besar minat kita

roegian dun on- :

N

jang lebih tjotjok dengan maksoed
bermoesjawarat,
Pihak pemerintah djoega selaloe
sadja tetap tidak berobah-robah
dalam pendiriannja
atau keterangan.

Waktoe

belakangan

LA Ti

Ka

PAGINA

ini keli.

hatannja moelai ada perobahan,
meskipoen beloem njata, Dalam ra

:

dio

1

misalnja

oelang

soedah

beroelang-

diperdengarkan

»Indonesia”

jang

seboetan

sementara

wak-

:

toe dilarang keras. Apa artinja semoea itoe?
Kedjadian

hisa

“1
1

ketjil

tempo-tempa . "

se-

:

mangat serta haloean jang loeas.
Adakah itoe barangkali pengakoean jang lebih njata bahwa kita memangnja meroepakan soeatoe bang
sa. Dengan
diakocinja seboetan
,Indonesier”
sebemarnja hal itoe

mendahoeloci perobahan

:

soedah

dimoelai.

Dan

in

dapat

PERTAMA

4,
NAN

! iaiapa

LEMBARAN

sekarang

tjoema sekedar meneroeskan sadja. Sampai berapa djaoeh penga-

koean itoe akan dilakoekan, misak
nja sadja jang mengenai seboetan,

2

njanjian

5

atau

bendera, sebaiknja

«

dipoetoeskan dalam permoesjawaratan nanti.
Berhoeboeng dengan toelisan ini
hendaknja orang djangan salah
tangkap. Boekan kita minta oepah
dalam perang ini, tetapi sematamata karena kejakinan bahwa itoe .
lah salah satoe djalan jang bisa
menambah kegiatan kita,

Orang boleh menoedoeh kita be
chianat kepada pergerakan ,,Inde
nesia berparlement”, tetapi apa bo
leh

boeat.

Permoesjawaratan

tara wakil2 pemerintah

wakil Madjelis

dan

-

an

.

wakil:

Rakjat Indonesia

beserta Gapi menghendaki pandangan dan kerelaan jang loeas dari
kedoea
pihak Ki Hadjar Dewantara menoelis bahwa rakjat

soedah berkata, Het voik heeft gesproken. Tetapi apakah rakjat itoe
djoega
mengandoeng
kerelaan
boeat menoenda toentoetan parlement selama perang?

Te

Dan apakah djawab pemerintah

“

jang kita seboetkan diatas djoega
mengandoeng kerelaan boeat me
.
landjoetkan ,,pengakoean
sebagai
“1
bangsa Indonesia” lebih djelas?
7
Doea pertanjaan itoe haroes di

djawab lebih doeloe dengan teroes
terang, kalau kita mengharapkan

“MN
“'

hasil dari

“—

permoesjawaratan

anta

ra wakil2 Madjelis Rakjat Indone
sia-Gapi dengan pemerintah.

diseboet atau ditoendjoekkan menoeroet atau karena pasal 13 dari
»Territoriale

zee-

en

maritieme

kringen-ordonnantie 1939

(Staats

blad No, 442), kepada territoriale
commandanten

dan

orang-orang

jang dibawah perintah territoriale.
commandanten
itoe, jang boeat
hal itoe mendapat
perintah dari
mereka itoe.
manenaran
pa maa AN EN
ENI

PEMASOEKAN BARANG TA- .
NAH DJAWA DAN
MADOERA,
Menoeroet tjatatan jang ada
da Kantor Statistiek, selama
lan November 1941 djoemlah. b
rang jang dimasoekkan ke T
Djawa dan Madoera 14: 900 te

harga f 28100, 000m

aa

8

|

PEMANDANGAN

LEMBARAN

PERTAMA PAGINA
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Dalam siaran panggilan diradio
oentoek membawa kendaraan motor itoe, lain dari pada angka2 itoe

"akan diseboetkan
bosat

angkot sisakit

: bek ? mandek, te2 'sebab isterinja sensakit keras,

“kebajan
ja

itoe pikoel

nan

sisakit

sen-

disoeroeh

“dan karena tidak
es ditinggal terlantar

e kemoediah,

dikete-

tentoe sadja
majatnja,
boesoek digalengan sawah.
diperiksa

Landgerecht.

nnja tien pop
2 kelnja bebas.
gloesi kita:

panja

kas

per

desa

per-

tidak

, boeat bajar koeli hoeat
3 'sisakit itoe,

Sisakit itoe, karena
dani
senewen, roepanja tidak bemasoek hitoengan.
Zenuw-patient itoe waktoe
keras, boekan ditahan atau
an roemah sakit jang lebih

malah disoeroeh

angkoet

Pendanja keliwat moerah.
Kebajan-kebajan itoe onget boeat mendjadi L.B.D. atau
-orang Roode Kruis.
Oeroesan pendoedoek desa,
pantas lagi diserahkan keorang demikian.

LAMPOE

BENDIOBALAN

BAT

| TERIJ BOLEH LAGI.
telah dipermakloemkan, bah
ndjoealan flashlight dan batte

jang beberapa hari jang laloe
ang, diizinkantkembali.

djoega warna

“soerat perintah.
Kendaraan
motor
jang akan
dibawa karena soerat perintah ig.
terseboet ialah:
autobus,' autolette, mobil pengangkoet orang sakit, mobil barang (ter

'masoek

djoega

weerauto,

sampah

bestelauto,

brand-

penjiram,

mobil

mobil

dil.)

Tractor dengan oplegger
aanhangwagen
greedschapauto (jang
diseboet toelcars).
Jang empoenja atau jang menaroeh matjam mobil jang terseboet

diatas jang pada tanggal 1 Januari
1942 beloem mendapat soerat perin
tah seperti jang diseboet tadi, mes
ti dengan segera memberitahoekan
hal itoe kepada directeur Etappeen
Verkeerswezen
(Algemeen
Hoofdkwartier Bandoeng)
sesoedah tanggal terseboet.
Berhoeboeng dengan

soerat

pe-

rintah serta hal memberitahoekan
ini, maka publiek dengan tegas di-

peringatkan,

bahwa

orang

jang

mempoenjai atau menaroeh
matjam auto jang d'seboet diatas seboeah atau lebih, jang beloem men
dapat soerat
perintah sesoedah
“tanggal 14 Januari 1942 akan dihoekoem karena
melanggar pasal

5 dari verordening kekoeasaan Militair No. 104.
Dalam
verordening itoe djoega
ditetapkan bahwa orang jang mem
"poenjai atau menaroeh mobil peroe
sahaan akan dihoekoem djika ia ti
dak memberitahoekan pada directeur Etappe-en Verkeerswezen dengan

selekas-lekasnja

tentang

pe-

robahan alamatnja dan tempat ken
Garaan motor, tentang pendjoealan

kendaraan itoe-dan bila kendaraan
itoe tidak

dipergoenakan

lagi boe-

at peroesahaan.

OEANG DARI LON
DEN.
Kruis

Roode

“Goena

Centraal Comite dari pada

Ned.

1d. Roode Kruis disini telah mene

oeang

kiriman

rima

sebanjak

PEMERINTAH BELI KARET.
(Siaran LT. PSII).
Dalam waktoe jang achir ini ke
soelitan pendjoealan karet dan cou

#1.900— (250 pond sterling), jg. pon rakjat, istimewa di bilangan
oleh Komite Londen, ber

£
diberikan

eng

|

aa,

dengan kegagahan para

dalam Lean

seka

Soematera Selatan, makin hebat sa
dja, Demikianlah pada tanggal 22

hari boelan ini LT. PSII telah mene
rima kawat poela darj toean Ham

zah Koentjit. Ketoea dari Centraal
S2

pendjoealan Karet Rakjat, jang ine

2

41

-Pada hari Rebo, 24 December

“dikantor ,,Penolong Bahaja Keba
karan” oleh toean Tjiam Kiem Ho
t telah dibagi bagikan derma kepa
a tiga orang koerban kebakaran

i bangsa Tionghoa sebesar f 15
ng dahoeloe dari itoe soedah

. Gibagi bagikan

ngatoer dan menjoesoen pendjoea
lan keret dan coupon -anggauta
anggauta PSII dan rakjat jang Ia
innjapoen dj Palembang, dari kawat itoe adalah berboenji sebagai
berikoet:
Xbikoesno Batavia C.
Sheet

Pane

22 slap 85X

16 coupon

260 sepi”.
Berhoeboeng dengan sangat me
rosotnja harga karet dan coupon
itoe, jang dengan sendirinja tidak
boleh tidak mesti
bererti sangat
merosotnja poela oemoemnja peng
KITA BERHASIL BAGOES LAGI.
noeroet berita jang masoek se

m salah satoe kapal selam kimbinasakan tiga boeah kapal

hasilan rakjat di Soematera Selatan, maka dari pehak LT” PSII toe
an Abikoesno datanglah mengoen
djoengi Adjunct Directeur Departe

ment

Eeonomische

»harj
ES

bg

sebab

be tatanAa. ig.

ter-

@jadi disalah satoe

kapal perang

'kita ada tiga orang

penoempang

2

ti ialah matros Boe
CH. Moestika, matros
si J. G. Binse dan matros kelas

Pe

Oltmans. Keadaan orang jang
tidak .mengoeatirkan.

B..

Zaken, toean

Mr. J.E. van Hoogstraten.
Sebagai hasil daripada perkoen
djoengan itoe, maka dapatlah LT.
PSII pada tanggal 23 December
kemarin mengirim kawat ke
Pa
lembang jang isinja begini:
shamzahkoentjit palembang
nemen

ini exportfonds
dengan

perantaraan

goeber
remil

lerg dan exporteurs membeli kesemoea hasil karet jang bercou

pon

1941

dan kwartaal

1942 harga

satoe

40 4 50 sen”,
Abikoesno,

Demikianlah,

dengan

pembelian

dari exportfonds tadi itoe, maka
Iharga sheet i-- coupon jang tadi
nja menoeroet
keterangan kawat
tocean Hamzah Koentjit itoe ada
lah 22 -- 2.6 atau 24,6 bisalah naik
mendjadi diantara 49 dengan
50
sen se K.G.nja.
Lain tidak harapan kita hendak

Inja dapatlah diichtiarkon, soepaja

- MOTOR.

| Sekalian orang jang belasan dipe

rintahkan membawa

lama

anja

mobil peroe-

(bedrijfsauto's)

lagi akan

tidak

mendapat soerat

ih dari kekoeasaan militair,
ndapat soerat perintah jang

boekan

berarti bah-

kendaraannja itoe mesti akan
“atau ditoentoet ketika
kabar panggilan oentoek
n kepada.com1 orderingscom-

kenaikari itoe soenggoeh hendaknja
dapat poela diperoleh pihak rakjat
jang poenja karet dan coupon.
Laeana

PEROEBAHAN TEMPAT PEM
BOEANGAN,
Dengan mengoebah beslit inter
neeringnja Pemerintah menentoe
kan tempat tinggal, boeat Saidir
vellah alias Saidi gelar Soetan Be

sar, Kadin gelar Pono Alam dan
Mohammad Disat, tidak lagi Bo

ven Digoel melainkan Batavia,
—

.Tobroek"
Kesabaran

ditanah

serdadoe2

Djawa.

orang serdadoe-biasa
bertjakaptijakap
dengan seorang
militer,
jang sangkanja
seorang sepang-

meriam penangkis, oedara

katnja,

jang ta' bertanda.
PEMBOENOEHAN
RI.

JANG

NGE

Pemb. kita P.B, mengabarkan:
Amat, demikianlah
nama
seo
rang Indonesier Lampoeng,
jang
telah melakoekan pemboenoehan pa
da seorang Tionghoa jang berda
gang dikp. ,,Negara Katoen” mar
ga Tiga, onderafdeeling Soekada
na. Doedoek kedjadian sebagaima

na jang kita terima, dapat ditoetoer

MERIAM PENANGKIS SERANGAN OEDARA MENANTI
— PEKERDJAAN,
ANGSI ,,Tobroek” penoeh keberanian,

Selain

dari To-

broek jang ada di Lybia ada poela
-Tobroek ditanah
Djawa, Disitoe

ada meriam penangkis serangan
dari oedara. Karena tanahnja ber-

pasir

tempat

itoe

menjeroepai

kan, adalah sebagai berikoet:
Pada malam Minggoe 20/21 Dec.
1941 jang baroe laloe ini,
kira2
Lk djam 8 seorang nama Amat te
lah datang keseboeah waroeng ke
poenjaan seorang Tionghoa dikp.terseboet, dengan maksoed hendak
membeli rokok. Sebagaimana bia

tanah goeroen, Barang siapa jang
mengoendjoengi tempat itoe dengan mobil, ia mesti menghentikan
mobilnja disoeatoe
tempat
dan meneroeskan
perdjalanannja
berdjalan kaki. Setelah itoe akan
dilihatnja papan penoendjoek dja-

sanja,

broek, Nama
'Tobroek itoe ialah
nama jang diberikan oleh serdadoe meriam kepada tempat itoe,
Garnizoen
jang diseboet
To-

maka

si Amat

doedoeklah

oentoek seketika, goena melepas
ken Itlahnja. Tetapi malang sekali
ini, si Amat telah ditoedoeh
oleh

orang Tionghoa itoe akan mentjoe
ri. Jang disebabkan si Amat doe
doeknja agak sedikit dekat
dari
latji tempat oeang. Toedoehan ma
na si Amat sangat menjangkal, De
ngan didahoeloei oleh sedikit per
tengkaran, maka terdjadilah dera
ma jang ta” diingini itoe. Orang
Tionghoa itoe, telah telentang. di
lantai, dengan menemoej adjalnja.
Didadanja jang sebelah kiri
ter
dapat loeka jang agzk sedikit da
lam, Setelah “beberapa djam ke
moedian baharoe kedjadian itoe da

bat diketahoei oleh politie Skd. Si
Amat

lantas

dibawa

ketangsi

poli

tie, goena diperiksa lebih diaoeh
dan si korban dibawa
keroemah
sakit

Skd.

goena

diperiksa.

Bagai

mana kesoedahannja baiklah
nja

kita

sama

kira

menoenggoe.

PERBAIKAN KOTA.
Djalan
raja
Lb:
Meringgai,
haroes
djadi
perhatian.
Semoea djalan2 raja dalam kota
Skd. diperlebar dan di asphalt. De
mikian poela semoea dahan2 kajoe
jang terdioentai dari sebelah me
niebelah djalan,: telah sama ditebang. Dengan demikian mak» kea
daan kota adalah sangat bagoes
dan bersih sekali.
Disamping kebagoesan dan ke
bersihan

keadaan

dalam

kota,

ha

roes noela diperhatikan -oleh Mar
ga Soekadana dan Loebing,
jai
toe tentang dialan raja arah
ke
Lb. Meranggai jang demikian ber
gelombangnja.
Kalau mengingat, dengan Lb. Me
ringgai, adalah seboeah pelabaoehan
nerahoe jang terpenting kedbedoe

kannja, dan iang tidak hanja sedi
kit menghasilken jkan laoet, jang
tidak sadia
mengambil
sasaran
ikan di Skd. dan T. Betoeng, bah
ra
sampai ke Palembang dan ta
ah oeloean, soedah sepatoetnia

Helan

terseboet

djadi

perhatian

Marga,
PASAR SOENJI.
Berhoehoeng dengan tidak

ber

harganja hasii2 boemi dalam bebe
rapa harj jang achir2 ini, maka ke
adaan pasar Skd, sangat sepi se
kali. Loods A. B. dan C, tidak ada
jang berisi, Demikian poela semoea
toko2, kita dapatkan melompong
kosong ta' ada jang menjewanja.
NGANDJOEK
KEKOERANGAN
BAHAN DAGANGAN KAIN2
Kalau bagi
oemoemnja orang
hendak
bekerdja dagang
jang
mendjadi. kesoelitan rata2nja
ti
dak berkapitaal, tetapi pada saat
ini adalah bagi Ngandjoek terse
rang kesoelitan karena tidak ada
barang dagangan. Ta' koendjoeng
'padam dalam soerat kabar ini ka
mi beritakan matjam2 kesoelitan2
kaoem

dagang moelai dari jang ke

tjil dan kini soedah sampai kepoen
| tjaknja
serangan itoe menimpa

kacoem

dagang

ketjil,

sehingga

banjak diantara mereka jang ter
paksa meletakkan pekerdjaannja.
Dengan sendirinja hal itoe berar
ti, bahwa orang2 jang sedjak ke

tjil dilahirkan oentoek berdagang
haroes meninggalkan lapagannja
dan mentjari daja ichtiar lain.
Tidak satoe doea sadja djalan
jang soedah ditempoeh oleh me
reka2 itoe oentoek dapatnja mem
beli bahan dagangan kain2 seper
ti cambrics,
blatjo, kiper hitam
@.LI. tetapi segala oesaha itoe pen
.dapatannja nihil! ! Dengan keaadaan ini, maka kaoem dagang ke
tjil, tadi kehilangan mata pentja
hariannja.

Harapan

kami tidak lain, moga

moga jang berkewadjiban mengoe
roeg lekas2
mengambil tindakan

jang

saksamanja,

agar

kaoem2

dagang
diatas
dapat tertolong
atas nasibnja jang djelek itoe.

lan

kekiri

Bardia,

kekanan

To-

broek itoe tidak besar, hanja di-

sepatoetnja,
ini tidak

sekalipoen

banjak

jang

sekarang
perloe

bagi

mereka. Di Yobroek dan ditempat
tempat
soenji jang lain
tempat
serdadoe berkawal mendjalankan
kewadjibannja sebenarnja mereka
tidak meminta peliharaan jang se
baik-baiknja,

akan

tetapi

segera.

Sebab

pada

tempatnja

itoe? Mi-

djoega

dengan

noeh perhatian.
Batjaan djoega, karena
itoe tidak selaloe djaga,

tiap orang insaf, banjak kesoekaran besar-besar tentang hal orga-

maka seketika
itoe djoega tiaptiap pengawal akan lebih bersiap
ditempatnja.
Tapi selama pesawat terbang
sendiri sadja jang

hisasi

KESABAKAN,
Berperang”
atjap kali berarti
sabar. Hal ini diketahoei benarbenar

oleh

serdadoe

biasa.

Tapi

serdadoe jang baroe dimobilisatie
ada kalanja berpendapat,
bahwa

kalau

soedah

dimobilisatie

itoe

kerdjanja
tidak lain
dari pada
bertempoer dengan moesoeh, sehingga sesampainja ditempat mobilisatienja
ta' lain dikehendakinja dari pada menjerang dan berhadapan dengan moesoeh, Tentera

jang

ada ditanah

Djawa

hanja

sebagian ketjil sadja jang dapat
menangkis
serangan
moesoeh
dari.
oedara, jang dalam
pada
itoe sampai sekarang beloem terdjadi,
Bagian tentera
jang terbesar bertempoer
nanti dengan
moesoeh,
“apabila tentera
moesoeh itoe mentjoba mendarat disini, dan pada
ketika itoe poen
serdadoe-serdadoe
mesti
tahoe
bersabar, karena sifat jang demikian sangat
besar goenanja diwaktoe perang,
Oleh sebab itoe
baik sekali djika serdadoe-serdadoe itoe dipelihara doeloe dengan

BERTAMASJA
KEPOENTJAK
GOENOENG SA ASA.
Orang menoelis:
Pada hari Minggoe tg. 21 Dec.
1941 jbl. perkoempoelan
,,Soeka
Riang” telah mengadakan exsursie
kepoentjak goenoeng Sa asa.
De
ngan pemimpin t. S. Ellendie sela
koe ketoea dari perkoempoelan tsb.
maka pada hari jang terseboet dia
tas sekira djam 7 pagi berangkat
lah menoedjoe tempat itoe. Koe
rang lebih 2 djam lamanja
da

lam

perdjalanan

naik toeroen me

nempoek djalan jang ber batoe2 ma
ka sampai kepada tempat jang di
toedjoe. Oleh karena hari
hoe

djarn,

djalan

jang

dilaloei

litjimnja dan dalam
itoe mestj hati2 benar.
Semoea sama didorong
riang, perdjalanan jang

amat

perdjalanan
Disebabkan
oleh
hati
soekar itoe

seolah olah ta” dirasai.
Demikian sesoedah

waktoe

moela-moelanja

melihat2 tem

Perloe ditoelis, bahwa selain dari
tempat itoe banjak pemandangan,
poen tempat itoe dikenal orang ka
rena disana terletak djoega pekoe
barannja Djoko Tole
atau
lebih
terkenal dengan nama R, Ario Kod
ha Panoeli,
-

RAKJAT TENANG,
Sedjak petjahnja perang sampai
inj waktoe rakjat Magelang keliha
tan tenteram dan tenang. Semangat
tegoeh dibelakang Pemerintah. Se

orang

paling

gampang,

jang

mesti

jang

boekan

hasil

Bala-

lagi, Lemari

njak

moe

'itoe moengkin

sekali, se-

terang

benderang

men

djadi gelap kalau soedah djara
malam soenji senjap.

meriam

itoe

mendapat

bergantoeng

mendapat

ketempat

peladjaran,

meriam

mengira-ngira,

tempat

moea peratoeran
berdjalan
de
ngan rapi, tiada jang memboeat ri
pot pekerdjaan politie.
Penggelapan dalam kota berdja
lan dengan sempoerna. Kota jang

doeloenja

“dengan

ke-

jang

oedara itoe,

pasti
mendapat pengaroeh
dari
meriam jang hebat itoe, Dia dapat

menjimpan
es ada djoega pada
balatentera disana sini.
Karena
itoe
lepas pekerdjaan
ditempat
panas kadang-kadang sangat panas — mereka itoe dapat minoeman jang segar,
Lain dari itoe,
dalam oremah ketjil-ketjil dan goe
dang, kadang-kadang
djoega dibawah seboeah atap sadja tampak
veldbed pakai kelamboe, Makanan
nja teroetama nasi. Mereka jang
tidak
djaga, memakai
pakaian
jang sesenang-senangnja.
Dimana-mana sadja, kita mesti menak
sir pangkat
seseorang,
karena
djas uniform kerapkali ditanggal
kan. Kalau
hari sangat panas,
dan mereka mesti bekerdja keras,
tidak
perloe memakai
pakaian
menoeroet atoeran. Orang ditempat itoe kenal-mengenal,
tetapi
tamoe moedah salah sangka. Ka-

rena

itoe,

tjakap memegang pekerdjaannja.
Mereka
itoe soedah
menempati
tempatnja dengan girang dan berani. Orang jang
datang berta-

PENGHIDOEPAN JANG
SEDERHANA,
Djadi tempat
sebagai Tobroek
masoek "daerah pertahanan oedara. Tempat sematjam itoe soedah
banjak

de-

djoega,

Kebanjakannja

tentera sendiri bekerdja sedapatdapatnja, tetapi pendoedoek dapat
dan wadjib memberi bantoean.

tentoe

diperoleh

pada
ketjakapan orang
meriam
itoe,
Kalau mereka itoe
dapat
tjepat menembak dan teliti bekerdja, baroelah meriam jang bagoes
dan berharga itoe pada tempatnja.
Hal itoe kita boleh bersenang hati. Barisan meriam oedara Hindia
pasti mempoenjai orang jang ba-

dan

militer,

oedara

demikian,

orang dengan senang hati menerima keadaan jang memang soedah semestinja itoe. Oentoek wak
toe jang akan datang, orang meng
harap
pertolongan dari pendoe-

doek

jang

sangat sedikit
harapannja akan
mengenai sasarannja dan dengan

tiap

diatoer

tadi,

menerima

soesah,

karena

jang soe

djalan terbang tinggi-tinggi. Tetapi kalau
dia berboeat
begitoe,

haraannja pasti ada kekoerangannja,
tetapi dilain-pihak
itoelah
jang

perhitoengan

vuurleidingtoestel
itoe
memoetar roda-roda ke-

toengan

itoelah

paling

penting,

ngan sendirinja, dengan sendirinja
poela sampai kepada semoea meriam jang dengan segera menembak
moesoeh itoe,
Pada malam
hari tentoe mesti ditjoba menangkap
moesoeh diantara
lampoe
senter.
Waktoe siang hari moesoeh dapat mentjoba mendjaoehi

karena tidak boleh tidak pemeli-
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bahwa

orang

me-

riam itoe ingin sekali hendak mengadoe
kekoeatan. dengan moesoeh dioedara,
Diapoen berpikir,
pasti serangan moesoeh dari oe-

dara
djoega

mengedjoetkan,

tetapi ada

menggembirakan

lau meriam

hati.

itoe semoeanja

Ka-

mele-

toes, kalau dicedara tampak asap
memboekoeng.

Oleh

granaat

jang

petjah, dekat moesoeh,

kalau

boeah

moesoeh
itoe pasti

mesin

sangat
Orang

terbang
kedjadian

menggembirakan
meriam

oedara

se-

hati!

itoe,

jang

hidoep ditempat jang soenji sepi,

dekat
meriamnja
di ,,Tobroek”
dan ditempat
lain, insaf benar
akan hal
itoe. Mereka itoe menoenggoe kabar dari commandant
perlindoengan oedara, tentang kedjaga

doedoek

diseboeah

rosi,
pakai katja mata
menindjau keoedara.

ke-

in kedoea 7.30 — 10. Biasanja2
doeng bioskoop dibandjiri oleh
nonton, lebih dari pada waktoe
sa, Lebih lebih kalau ada film
kinan Indonesia,

ge
pe
bia
bi

RAKJAT DESA TIDAK MENGER
TI ADANJA PERANG ?

lau hendak bepergian ke Ngablak
sekarang agak soekar..:

Boeat menjesoeaiken keadaan se
semoea

rapat apa sadja tiada di

langsoengkan. Ini boekannja berar
ti semoea perkoempoelan laloe di

matikan. Tidak!

Organisatie

ber

djalan teroes dengan tiada menga
dakan rapat. Kalau ada hal. hal
jang penting biasanja laloe beter
banganlah soerat edaran centoek
mengambil kepoetoesan,

BIOSKOOP DIMADJOEKAN
MAINNJA,
Sebagai Betawi djoega mainnja
bioskoop di Magelang dimadjoekan.

Main pertama djam 4.30 — 7, Ma |

Bs

:

hitam,

rit. Dahoeloe 7 rit. Sebab itoe ka

RAPAT TA' LANG
SOENG

1

datangan mesin terbang moesoeh.

Jang

Sampai kinj rakjat desa jang dja
oeh
djaoeh dari kota tiada menger
BANJAK PENTJOERI,
Karena gelaplah barang kali ma . ti adanja peperangan ini. Mereka
atjoeh ta? atjoeh akan adanja baha
ka beberapa malam
belakangan
ja jang boleh
datang sewaktoe
ini banjak pentjoerian, Sajang oen
waktoe.
Sebab
itoe
baiklah kiranja
toek pendjagaan negeri laloe di
apabila mereka diberi penerangan
boeat kesempatan melakoekan kesetjoekoepnja.
djahatan. Sebagai peringatan kepa
da pendoedoek,
hendaklah berha
PERHOEBOENGAN KE
NGA
ti hati mendjaga barang miliknja
, PLAK SOEKAR.
masing masing, djanganlah
bere
Beghoeboeng waktoe sekarang
nak enak tidoer sadja semalam ma
mak2
bus Esto sekarang tinggal 2
jaman.
SEMOEA

pat jang indah permai dan peman
dangan jang menjedoekkan perasa
an maka semoea bertolak poelang.

jang

koerang

dan

tjil, sehingga misalnja doea boeah
djaroem berhimpit. Hasil perhi-

jang boekan militer dapat berdjasa dalam
hal itoe,
Permainan,
misalnja
tjatoer dsb. dan permainan
lain-lain, soedah tentoe
baik poela. Soenggoeh, banjak sekali
orang
dalam
balatentera,
jang mendjaga keamanan kita ber
sama, tetapi sangat sedikit mendapat kesempatan oentnek melalaikan pikirannja, Disatoe pihak,
barangkali

mendjadi

megang.
tjoekoep

mereka
'Toean-

mendengar,

bersama-sama

kar-soekar. Maka achirnja ketahoeanlah apa jang mesti dikerdja
kan oleh meriam, Orang jang me.

pe-

memberi tanda bahwa ada pesawat terbang moesoeh
dioedara,

soedah

bekerdja

bagai-bagai

salnja ialah radio, soepaja tetap
diketahoeinja berita jang disiarkan jang sebagai orang lain dinantikannja

diketa-

Soeatoe perangkat
meriam oedara jang modern
soeatoe hasil
kepandaian
jang mengherankan.
Vuurleidingtoestel serempak 'melakoekan
beberapa
pekerdjaan:
kalau seboeah mesin terbang moesoeh soedah kelihatan dalam kijker, alat itoepoen memboeat ber-

waktoe mere-

toean

oedara selama itoe Tobroek beranggapan bahwa hanja angin sepoi-sepoi basa, dan keadaan pemondokannja
tidak begitoe boeroek,

mani

ka berkawal itoe boleh lama djadi
nja, dan dalam pada itoe pendjagaannja tidak
boleh berkoerang
awasnja,
Apakah jang diseboet permintaan jang

kemoedian

semangat persahabatan. Hal djas-

segala

diami oleh serdadoe meriam penangkis
“serangan dari oedara,
jang insaf
akan kewadjibannja
karena nama
itoe. Ia tidak bimbang mengatakan, bahwa ia ingin
sekali
didatangi
pesawat
terbang moesoeh dari oedara soepaja dapat
ditembaknja pesawat
itoe. Mereka
poen pertjaja akan
kepandaian mereka serta keadaan
meriamnja
jang pasti mengenai,
pesawat terbang
moesoeh. Siang
hari ta' poetoes-poetoesnja serdadoe berkawal jang berkatja mata
melihat
keatas kalau kalau ada
moesoeh
dioedara. Dan apabila
commandant
pertahanan oedara

melajang-lajang dan kelihatan di-

soeka

permintaan mereka jang pada tem
patnja hendaklah dikaboelkan dengan

tetapi

hocinja, orang itoe kapite.n, Begitoelah keadaan dalam 'waktoe”
mobilisatie,
atau keadaan dalam
waktoe perang.
Pekerdjaan jang
dilakoekan,
sangat banjak, masing-masing terikat oleh discipline dalam
batin, lambat " laoen
toemboehlah
socatoe
semangat

Jet Tewbditinnnsan

tah itoe

ARA

Ala

didesa Pe-

PEN BEN TEKAN
NE RUN

di

bah

aena

nada

ad

Nana

Kobor

Tontenan

ALNAMRRA — SAWAH
The Flame of The
New

BESAR
Orleans”

MIN KN

Perang Doenia ke 2”
PR. PARK
»Sin Cha

'-— PRINSENLAAN.
Hwa Nu"

CENEMA ORION..
GLODOK.
»Johnny Apollo”
UEEN
— . PANTJORAN
Elang Darat”

ak bank BEBAS

1 Semi

.

Aa ad

menoelis kepada. ,,Bat.

Eng

Oo

Soerat2 perkai keroepa-roepa
warnanja dan dari soedoet kesoedoet jang bertentangan akan keli'hatan tjorak jang berwarna poela.
Seteroesnja sekalian soerat perindiberi angka jang besar,
dari 1 sampai 6.
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MOSI

Persatoean

donesia

(PERSI)

raan dibikin amat singkat sekali,
karena
waktoe sekarang boekan

Soepir In-

jang dilangsoeng

waktoenja
orang banjak bitjara,
PERSIDANGAN DEWAN
melainkan sekarang haroes beker, KABOEPATEN.
dja dengan
tjepat menoeroet pePemb, D.D.S. mewartakan:
rintah-perintah dari atas, Tentang
Pada hari Djoem'at tgk 19 Dec.
rantjangan
begrooting,
pertjaja
"41 Dewan Kaboepaten Keboemen
sadjalah kepada Madjelis Gecommemboeat persidangan oemoem, di
mitteerden jang telah bekerdja dan
antara
beberapa
agenda adalah 5
menjoesoen
dengan
soenggoehtentang
begrooting
Kaboepaten
soenggoeh.
boeat tahoen 1942.
Andjoeran jang sebagai
oesoel
Dari 27 anggota,
jang datang
dari Dr. Fonk itoe oleh Voorzitter
hanja 17 anggota. Djam 9 rapat di
laloe. dimadjoekan kepada sidang,
boeka oleh voorzitter Kg. Boepati
jang diterima djoega oleh persidaa:
Keboemen, dengan keterangan pan
ngan.
Sebab
itoe
pembitjaraan
djang lebar berhoeboeng dengan
amat tjepat sekali, jang biasanja
keadaan sekarang.
Diterangkan
memb'tjarakan begrooting itoe me
bahwa sekarang Hindia Belanda
makan Waktoe tidak koerang dari
betoel-betoelsoedah toeroet bertiga atau empat djam, waktoe itoe
perang dipihak sekoetoe,
karena
setengah djam soedah selesai, Perpenjerangan
moesoeh jang tidak
sidangan hanja berdjalan lebih koe
setjara ksatria, menierang dengan
rang tiga perempat djam. Djam se
tiba-tiba selagi diadakan pembitjapoeloeh koerang seperempat rapat
raan beloem selesai. Diandjoerkan
ditoetoep,
1
soepaja semoea tenang, mendjalan
kan segala pekerdjaan dan kewaHARI IBOE DI KARANGANJAR.
djibannja masing-masing
seperti
Pada hari Minggoe
pagi tg. 21
biasa, toendoek segala perintah da
December '41 oleh Komite peringa
ri atas, dan pertiaja penoeh kepatan Hari Iboe di Karanganjar jang
da pemerintah.
Tiap-tiap hari kedipimpin oleh nji Soesanto
telah
loear beberapa oendang-oendang
mengadakan rapat oendangan ber
baroe
atau peroebahan oendangtempat
digedoeng
Taman Siswa
oendang jang” haroes didjalankan
Karanganjar, jang dikoendjoengi
oleh pendoedoek dengan segera, tioleh lebih koerang 110 orang, Ledak lain maksoednja
pemerintah
akan mendiaga keselamatan nege-- bih dari separoehnja hadlirin itoe
terdiri dari kaoem poeteri.
Dari
ri dan sekalian pendoedoeknja. Se

kan di Batavia-Centrum pada tgl.
7 December 1941,
setelah mendengar pembitjaraan
dan oeraian serta keterangan-ke'terangan:

bahwa
keadaan kaoem boeroeh
soepir memang
soenggoeh njata
djelek, karena mereka itoe sebagian besar mendapat oepar harian
dan moedah sekali mendapat kelepasan, sedang
kaoem
boeroeh
soepir itoe sebeloem mendapat rijbewijs haroes "menempoeh examen,
baik tentang mengandarakan auto
maoepoen tentang atoeran-atoeran
verkeer,
oentoek menempoeh examen itoe
. mereka haroes beladjar,
menimbang:
bahwa

kaoem

long kaoem
djaran

soepir

boeroeh

itoe

tergo-

jang berpela:

(geschoold)

dan

nasibnja
soenggoeh
njenangkan,

keadaan

koerang

me-

merhoetoeskan:
1)

menoentoet

pemerintah

soedi mengoesahakan agar kaoem boeroeh soepir ditoendoek
kan
pada ontslagrecht jang
baroe.
menoentoet kepada pemerintah
dan
—madjikan-madjikan
oentoek perbaikan nasib
kaoem
soepir,
hak verlof bagi kaoem
soepir
dan boeroeh rendahan oemoem
nja diberikan tiap-tiap tahoen
sekoerang-koerangnja
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bab

hari,

menoentoet
soepaja djoemlah
djam bekerdja bagi kaoem boeroeh

soepir dan

kaoem

boeroeh

oemoemnja ditetapkan 8 djam
tiap harinja atau 48 djam dalam satoe minggoe,
c)

menoentoet

adanja

dji boeroeh
ber-rijbewijs

-

B. Ii

ga

soepir bagi jang
A: f 30.—, rijbe-

f 35.—

AN

minimum

gadji

anggota

ha

pir jang berdjalan reis keloear
wang

menginep

makan,

dan

f 1.— dan

ka-

lau tidak menginap f 0. 59 sedikit-dikitnja,
menoentoet
soepaja
boeroeh
soepir diberi duurte-toeslag ber
hoeboeng dengan naiknja per-

ongkosan hidoep pada ini waktoe,
menoentoet soepaja pekerdjaan
kewadjiban boeroeh soepir jang

soedah sangat berat itoe tidak
dibebani lagi pekerdjaan
jang
boekan
mendjadi
kewadjiban

toean

Daroesman

Voorzitter

akan

memoe-

boeroeh soepir seperti merangkap dengan haroes mengerdjakan pekerdjaan djongos, kebon
dan lain-lainnja.
menjampaikan poetoesan dengan
hormat kepada:
1. Pemerintah.
« 2, Volksraad,
3. Kantoor van Arbeid.
4. Centraal Bestuur GASPI.
5. Pers.
Pengoeroes Besar Persatoean
Soepir Indonesia
(PERSI)
Penoelis, S. Hartono,
: Ketoea, Mr, M. Joesoep.

dan

Gombong

jang

dan

Mantri

pangan

hingga masjarakat

sedang berlomba-lomba

kaoem

terhadap kaoem
gelijkwaardigheid

wadjiban kaoem perempoean
lam roemah tangga.

Toean

jang

maoe

toepet

.berbitjara,

pemandangan,

antara oetoesan dari Taman
setelah

memberi

komite,

laloe

tentang

selamat

di

Siswa
kepada

toeroet menambah

beratnja

kewadjiban

ka-

ocem poeteri didalam roemah tang
ga.
Diterangkan djoega besarnja

ipengorbanan kaoem poeteri oentoek mentjari keselamatan roemah
tangga, anak-anaknja dan soeami-

di-

nja,
dengan
diberi tjontoh jang
betoel-betoel telah terdjadi. Tidak

loepa diterangkan pengorbanannja
njonja S.S. di Kedirj jang sekarang
beloem selesai perkaranja, tidak
lain
penanggoengan nj. S.S. itoe
soecatoe pengorbanan oentoek keselamatan

orang

toea

dan

Van

Schravendyk

Mr.

Mhd.

Mr,

Room

tidak datang,
ngan.

adik-

Perkoempoelan

dari

karena

Kacem
Iboe
Karanganjar
dan
Angoedi Kaoetamaning Wanito di
Sroeweng.
Djam 9 rapat diboeka oleh ke:
toea
Komite
nji Soesanto. dari
Kaoem Iboe, seperti biasa, dengan
diterangkan
bahwa komite jang
mengadakan peringatan itoe terdjadi
dari empat perkoempoelan
atas.

poeteri

Dengan

'maksoednja

seperti

terseboet

memboeat

per-

ingatan itoe, jang mestinja djatoeh
pada

tgl.

22

December

dari

tiap-

peratoeran

L.B.D.

kar akan mengadakan pada malam

laloe

sampai

Toean

Pengeran

Tihang

ronda)

ini ada

satoe

kebaikan

boe

at mendjaga keselamatan seantero
pendoedoek kampong seoemoem
nja.

DAERAH NGAWI,
Setelah berita bahaja oedara di
makloemkan oleh jang berwadjib
pendoedoek

dari

segala

.

bangsa

dalam Regentschap tsb. nampaknja tinggal tenang dan tenteram
sadja, begitoepoen
toko-toko di
Ngawi
sama boeka pada pagipagi hari dan pada djam 6 sore
pada
ditoetoepnja
begi,toepoen
roemah-roemah
dari pendoedoek
Ngawi

penerangannja

batas dan breada

samar-samar,

sama

ber-

dalam keadaan

sedang

laloe lintas

penerangannja
hanja
ditempattempat jang terpenting sadja ada
kelihatan njala, pendjagaan kota
telah dilakoekan dengan tertib sekali.

hala-

CONOL

jang soeada obat jang sanget terkenal dan menoceloeng sekali
boeat tjepet semboehken penjakit di djalanan kentjing
,

hari, laloe dimadjoekan sehari dja'toch tgl. 21 pagi.
Anak-anak perempoean dari Ta
man Siswa dan Naisah lebih koerang 30 anak tampil kemoeka men
:
djamoe njanjian lagoe Iboe Indonesia.

Kemoedian

seba

ANTI

tiap tahoen, tetapi berhoeboeng de
ngan

ada

Marga, Atas actiefnja beliau ber
doea itoe mengadakan poela ampat
orang sebagai wachters (toekang

Batavia

ada

ini.

SANTALI

di

singkat diterangkan

komite

Legoen

gai Voorzitter landraad, telah pe
riksa perkara seorang lampong di
bilangan Boelo (Kalianda), berna
ma R. Kenisa Gelar Raden Mang
koe Desa karena soedah didakwa
pada berapa boelan jl. telah mem
perkosa dengan antjaman memakai
golok pada seorang gadis bangsa
nja nama Djahra sampai doea ka
li bertoeroet toeroet, sehingga ga
dis itoe misti dikirim ke roemah sa
kit Td. Karang, maka dalam pepe
riksaan dokter gadis terseboet soe
dah roesak kehormatannja, .
Sesoedahnja
dilakoekan peme
riksaan terlebih landjoet terdakwa
soedah terang kedosaannja, maka
oleh Hakim mendjatoehkan hoekoe
man pendjara pada terdakwa doea
tahoen 6 boelan dengan dipotong
selamanja berada didalam preventief, poetoesan terseboet oleh ter
dakwa minta dipikir
pikir doeioe
karena terdakwa poenja pembela

Empat orang dari hadlirin memberi samboetan.dan.

Mr,

pendoedoek

tjoekoep mengarti atoeran2nja jg.
telah diadakan
oleh
pemerintah
dan terbantoe oleh Wijkmeester T,
The Tian yjay dan Pasirah Marga

JANG KEDJAM.
PERBOEATAN
Pada berapa hari ini landraad
di Kalianda dibawah pimpinannja

Setelah dari pihak komite habis,
laloe ditawarkan kepada hadlirin
ada

poedji

itoe.

Pembitjara keempat dari wakil
A.K.W.
Sroeweng,
menerangkan

apabila

laki-laki tetapi
jang haroes di-

Djan Il siang rapat itoe ditoetoep dengan selamat, dan. setelah
hadlirin didjamoe kopi soesoe dengan mantennja, laloe boebaran.

dida-

perloenja. kaoem .perempoean
roet
berlomba-lomba dalam
koempoelan.

mentjapai

kedjarnja.

per-

moelai dari kampong

sampai di kota.Kaliianda ada sam
pai memoeaskan bagi. siapa jang
melihat, karena gelap goelita tidak
ada sebidji lampoe jang bersinar
keloear, djika kita menilik kendati
poen Kalianda ada sebagai kota ke
tjil dan selamanja beloem pernah
diadakan - oefening
penggelapan
lampoe2, tapi sebaliknja haroes di

ngan sampai menoentoet gelijkheid

diterangkan laperempoean

pa malam ini

Kemoe-

kedoedoekan jang lebih tinggi, dja

hoekoem-hoekoem

batas-batasnja

Islam,

LAMPOE2.

Dick” mengabarkan:
Sebagaimana publiek seoemoem
nja pada mengetahoej soedah bera

dian
sebagai penoetoep diberikan
nasehat kepada kaoem poeteri jg.

Pembitjara jang ketiga nji Moe
djijo dari Kaocem iboe tentang ke-

politie,

'Aisiah,

dan

djoangan

Dimedja pengoeroes doedoek be
berapa orang kaoem poeteri jang
terdjadi dari wakilnja empat per
koempoelan poeteri jaitoe dari Sri

Paniti,

menoeroet

Islam, begitoepoen

oelemi djoega, tetapi tak ada seorang poen jang tampak. Dari pehak jang wadjib tampak berhadlir
toean-toean '. Wedono, A. Wedono

kaoem

£) menoentoet soepaja boeroeh soe
diberi

oendang

lai membitjarakan agenda,
toean
Dr. Fonk berdiri, menerangkan dengan pandjang lebar berhoeboeng

nja,

kalau

baroe

Waktoe

riah (daggelder)
bagi kaoem
soepir,
3
menosentoet
adanja pemberian
pensioen boeat boeroeh
soepir
dan boeroeh partikoelir oemoem

kota

semoea

V.O. di Keboemen akan pengganti
toean Soemarko wedono Keboemeri
jang dipindah.

dan B. I.:

hilangnja

jtoe tetapilah

oendang itoe dengan hati jang tenang. Kemoedian Voorzitter
menjeroekan soepaia semoea anggota
berdo'a kepada Toehan jang Maha
Esa soepaja semoea diberi toentoe
nan djalan jang benar, dan Hindia
Belanda mendapat kemenangan di
dalam peperangan
itoe bersamasama dengan negeri sekoetoe.
Voorzitter
laloe
menjamboet

Keboemen

kat

PENGGELAPAN

adiknja, Kesanggoepan kaoem poe.
teri tidak hanja oentoek mengoeroes dapoer sadja, diberikan beberapa.
tjonto
pendekar-pendekar
poeteri moelai masjarakat Boedha,

(gonnorrhea.druiper)

baek

jang

masi baroe maocepoen

jang soeda lama.
Ia lantes datengken perasaran
rasa sakit dan poen matiken baccil-baccil.

SANTALI

ANTICONOL . gampang sekali dipakenja,

lega, ilangken

tida berminjak dan sama sekali tida ganggoe kesehatan.

Harap perhatiken merk Tjap Prauw pada doosnja soepaja tida dapat barang palsoe.
Harga botol besar f 1.52. botol ketjil f. 0.75. Kirim wang doeloe franco.
Bisa dapet pada semoca roemah obat Tionghoa dan depot.obat di segala kotta- atawa pesen

diterangkan

oleh pehak pimpinan, apa maksoed
nja Hari Iboe dengan pandjang le-

Hoofdagent:

MEDICIJIN

IMPORT

SAM

TAK

CO,

Toko ia

pada:

No. 64, Batavia.

T

3

dan malam

DIETRICH

DIVENE

dalem

CINEMA

17th.

boleh

Sean

Prinsesisas

25 djam

bitjara Tjeng

OUEEN

Im

NU".

THEATER

ELANG
Actie,

Romance,

Drama,

Njanjian,

ATFNTIE:

2

pertoendjoekan

27 Dec. dj. 1 sore,
MATINEE:

27 — 28 djam

»MEN
dengen
:

Minggoe

ARE

aman

Priocilla

LANE

Perklahian.
bole

nonton.

Speciaal

Saptoe

28 Dec dj. 10 pagi.

4 sore.

SACH
—

FOOLS"
Wayne

BERIKOETNJA

DIN

Grant, Victor Mc. LaglienDouglas Fairbanks Jr
dan ditamba dengan riboean pemain-pemain
jang terkenal.
Anak? dibawah oemoer 13 taon tida boleh nonton

THALIA
MANGGA

PERAN

Ini

malem

BATAVIA

pengabisan “Wisngsoongkan
djoekan:

DOENIA

pertoen-

KA 2"

Pake Tekst MELAJOE.
2 Voorstelling djam 6 & 8 sore!
ANAK-ANAK
boleh nonton
Ini Hari 3 Kertmis-Matinee Voorstellingen.
Djam: 10 pagi- 1.30 siang.- dan 4 sore,

ONE

MILLION
B.C.
ANAK? BOLEH NONTON!

MATINEE: Hari Saptoe 47 Dec. djam 1.30 Siang
dan Minggoe 28 Dec. djam 4 sore,

nMERRY

GO

ROUND

1938"

Anak-anak

SPECIAAL
United

boleh

nonton.

MATINEE:

-Artists

MORRIS

(Anak-anak tidak bole nonton).

BIOSCOOP

BESAR

»PERANG

nonton.

DARAT
Anak2

SHADOW
boleh nonton.

boleh

Ini malem dan malem berikoetnja
Satoe film film Melajoe dari Jacptra Pictures

THEATER Ka 2.
Ini malem dan brikoetnja dipertosndjockan
Columbia Film

mur

4 sore

en
Walter Uimchell — Ben Bernie — Alice Faye

BiOsScoOP

ANAK

10 pagi

deng

Anak? dibawah oemoer 17 taon tida boleh nonton.

FIGHTING

Kemis

MALEM

4 sore.

sS5HIS
AFFAIR"
Robert TAYLOR-Barbara STANWYCK
(Anak-anak tidak boleh nonton).
Matinee:

DAN

Gary

POWER

28 Djam 1:30

Anak-anak

nSIN CHA HUA
OPENLUCHT

27 Djam 4 sore.

MALEM

Satoe R.K.O. Radio Film jang amat besar, dengan

keatas.

Djoemahat 26 djam
dan 4 sore.
sWAKE
UP
AND
LIVE”

Ini malem dan brikoetnja dipertoendjoekan.
film Tiongkok

Tyrone
17

&

nonton

PRINS THEATER:
—

—

Boeat

Matinee:

BATAVIA-C.

GUNGA

GLODOK
BATAVIA

41.

Dec

Dorothy LAMOUR

BSpeciaal

#3

26

BIOSCOOP

SENEN

Satoe poesaka Lajar poetih, jang akan djadi kenang-kenangan boeat selama hidoep .
. . akan
djadi pokok pembitjaraan sehsri- hari

.Johnny Apollo”

den 8 en

dengen

Prinsen-Pa Kk

INI

Satoe film jang loear biasa dengen 2 bintang jang
tersohor pertama kali dalem satoe film.

d.IL.nja

tida

PASAR

malem

ORION
24 —

Satoe film jang sargat bagoes.
Pertjintaan jang
gilang-goemilang
Diselingi dengan leloetjon
jang menggelikan

Anak? dibawah oemoer

ini

Bioscope

menjenangken pada penonton kita robah
Djam pertoendjoekan:
Ka 1 Djam 6:00
—000—
Ka 2 Djam 8.00

BRUCE CABAT - ROLAND YOUNG —
ANDY

Theater — Gloria

Boeat

The Flame of the
New Orleans
dengan:

Orion — Oueen

|

.

MARLENE

Cinema

Moelai

berikoetnja
—

RIALTO

ATTENTIE:

| Ini malam

|

a

v

2)

soepaja

bar, dimoelai dengan adanja hari
iboe dilocar Indonesia sampai Hari
Iboe dj Indonesia jang ditetapkan
oleh Kongres Perempoean Indonesia jang ketiga di Bandoeng.
Pembitjara kedoea nona Alfiah
wakil dari 'Aisiah jang bitjara dalam bahasa Indonesia jang lantjar
dan djelas, maksoednja
membitjarakan soal kaoem poeteri didalam masjarakat. Diterangkan bermatjam-matjam pandangan kaoem
lelaki kepada kaoem perempoean,
laloe diterangkan kewadjiban kaoem
perempoean dalam masjara-

dengan
keadaan
sekarang
jang
amat genting, maksoednja mengan
djoerkan soepaja segala pembitja-

-

Congres

AA

PERSI.

(LEMBARAN PERTAMA PAG. .IV.

PEMANDANGAN

1941

AE

4

Hari SaptoeMinggoe 27-28
Dec. djam
4 Sore.
poenja Comedie-film jang menggemperken,

2ETERNALLY
Anak? dibawah

oemoer

'YOURS

17 th

je iban

tida

lia Ea

«

boleh

Ba

Sp

Hasi

nonton.

7|
i|
$

