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edian djaoeh lebih /koerang he
nja. Ini boekan berarti bahwa
Ik akan diadakan lagi serangan
“ar hebat, Lan kita men-

membawa hasil soeatoe

|

jang

Kalau

WA ORANG.

5.

4

tocan berlakoe

. Dalam perang siam
ini “ba
J wu Sabar, tentoe banjak toecan dapat .njak orang jang mendapat loeka
| memberi pertolongan. Orang jang: besar diperoet. Loeka ini djaoeh
| hilang 'akal itoe hendaklah dibawa lebih berbahaja dari loeka ditem
Ka: | dengan sabar, djangan dengan ke
pat lain sebab banjak mengeloear
-kerasan, ketempat
jang
Lan
menje diki djalan
baroe
kan darah, dan moedah . kotoran
mengganggoe orang lain.
| via
Kaiber-pas itoe, ketjoea
mMasoek kedalam loeka itoe.

kengan

“Kadang kadang orang itoe per |

ke India, poen moe

loe dipegang oleh doca atau tiga
perhoeboengan
de8 PENJINGKIRAN DARI
n Iran, tetapi haroes. “orang. Kalau orang itoe memboeat 2
|.
SUMATRA.
de
. Kosaan beberapa hari di 'kota Be
isten jang sampai| riboet atau bertjakap tjakap
ngan soeara keras, djanganlah A00
traal, tetapi letaknja
tawj ini, selaloe kebandjiran 'kaan berlakoe keras terhadap ke 5 oem pelarian dari Sumatra. “Mere
Pena negeri2 Seda orang itoe soepaja ia djang
'ka kebanjakan adalah pegawai da
melawan, Djadi pakai taktiek jjang
ini lenjap, ma
ri. beberapa peroesahaan “disana,
itoepoen meroepa. baik, jaitoe sabar, tetapi bennk, : jang karena .ditoetoep atau lain
tocan mesti toean lakoekan.
Ba
lain hal lagi, telah disingkirkan ke
|njak. kali |hal jang seperti itoe roe, Poelau Diawa, agar mereka sepanja sadja jang amat berbahaja.
moea selamat dan didjaoehi dari
— Orang jang bersandar atau mele
ka
Kedatangan
bahaja perang,
katkan dadanja atau poenggoehg:
di Betawi ini, tak
oem pelarian
knja pada dinding, atau orang jg.
ada ketentoean waktoenja, kadang
meneloengkoep ditanah, tetapi ke
kadang sampai tengah malam ba| palanja tidak diletakkannja diatas
roe tiba di. station Betawi. :
1 “
lengannja, dapat moentah
darah
. Comite' s dan Politie kerdja 'ke
(karena tekanan oedara dan gontje .| ras oentoek memoedahkan mereka
3 Ian dibawa ke masing masing tem |
3
na Ma

Djadi: hendaklah

dng kn

lirapstkan dada atau
toear m kedinding atat
Loeka diparoe paroe ber

Djangan

| poenggoeng

ketanah.

e | bahaja

. orang

vat penginapan,

"As

sekali, “Lebih

lebih

itoe memoentahkan

kalau

darah.

Salah satoe dari

tempat penginapan
doeng Eigen Wem

itoe, ialah ge
jang letak

Berpoenja di Kartiniweg 64.
'1oeh2 perempocan dari Muntok,
ialah isterinja dari politie-agenten
djoega menginap disini,
disana,
dan sekarang telah selesai, masing

Kalau dapat soeroeh orang itoe I masing mereka itoe
'doedoek bersandar. Djangan doe| doek oeroes. Kalang atau gandjal
2G poeng oengnja «dan kepalanja de
dan toenggoe sampai

Abah tetapi

da

kekoe- Dr

s

| Letakkan dadaijs. Kalau tidak ada

iang bisa meloloskan diri dari

babat uE

dikota jang

ditoedjoe

poelau -Billiton: dan

Singkep

telah tiba disini. . Mereka, adalah
timah
pegawai dari petoesahaan

begitoe bidjaksana dengan memba

iar satoe boelan gadjih pada mere
ka oentoek memberi pakaian. Ten'

Tiap2

Subsidie
kepada

daftar

harga”

»a, soepaja,publiek

dengan

Dan

soepaja

setercesnja

boeat

jang

tidak

maoe

mengerti

kabar

»olitie

mengambil

tindakan

sekeras 'kerasnja.
toko,

pasanglah

itoe soepaja

jang

toean2

»daftar

harga”

memoedahkan:

12, dan datanglah
sentoek mengambil

pembe

di sectie-politie
daftar harga”

sebeloemnja tanggal
boelan. (Esbra),

10 dari tiap2

PERATOERAN KETJELAKAAN
PERANG,
Diterima

oleh

Volksraad.
Dalam volksraad
hari kemarin:
dibitjarakan rentjana ordonnantie
jang mengenai peratoeran oemoem
ketjelakaan dalam perang,

soeatoe

dan

memoerahkan

harga

via

districts dan

ren,

'hoebo

hulppostkantoren,
onderdistritskanto

itoe betoel2 kita minta

per'

kabar

Kita harap
kepada
Pembesar
Regeeringspubliciteitsdienst, soepa
ja atas perantaraannja kepada ifistantie2 jang bersangkoetan,
per

Mohonan kita ini bisa lekas

dapat

perhatian.

Soeatoe

|

permohonan lagi

kita

maoce madjoekan.
Menoeroet
pengelaman soerat
kabar ini, ada disatoe doea tem
pat dimana soerat kabar oentoek
langganan
jang setia membajar,
Iibatja dengan zonder permissie
lebih dahoeloe kepada jang berhak, sehingga soerat kabar
itoe
djadi lambat sekali datangnja ke
pada orang2 jang berhak.
Kita bermohon, djika hal2 jang
seperti itoe ada jang merasa
me
lakoekannja, alangkah baiknja dji.
ka moelai sekarang dioebahnja?
Djika sekiranja ingin membatja

gratis
ag

atau

dengan

moerah,

rkongsi

harga

adjaklah

barang

jang
kawan2

10 atau

orang, dengan djalan mana tiap2 .
Orang hanja membajar kira2
10
sen seboelan boeat keperloean ro-

chaninja,

Sekarang ini soedah pada
tem
pohnja kita sama2 bertanggoeng

itoe (commissie) haroes tjepat ker

kan, apakah beralasan atau tidak.

jang

masoek

burger

(dioetama-

kan), dan seteiah itoe akan

diseli

apakah kiranja “pemberian
uitkeering dari fihak pemerintah
menoeroet peratoeran itoe perloe
diki,

ataukah

tidak.

kepada

kepentingan?

moem dan berlakoe zakelijk
segala hal,”

ce

dalam

Manakala peratoeran itoe mesti
dioebah ketika mendjalankannja,
maka akan dilakoekan djoega pe
ngoebahan.
Commissie

sap sebagai
mengadakan
ngan

centraail

itoe

diang

badan:
jang selaloe
perhoeboengan
de-

masjarakat

dan

keperloean

koerban perang,
"
Kemoedian jang angkat

bitjara

t.t. Muh. Yamin, (Fraksi Nasional

Indonesia (, Sandkuyi

(Con, Groep,

Verboom (Vad, Club) dan Soekar
djo Wirjopranoto (P.NJI.)
'
Wakil pemerintah
memberikan
keterangannja, bahwa
burgerlijke

' hulpdienst ditjantoemkan didalami
' nja, oleh karena mereka itoe bisa
' mempoenjai risiko didalam perang
ini. Kalau didalam kalangan keloe

Djoemlah jang akan diberikan ' arga jang kepalanja iboe (matriar
itoe demikian roepa, soepaja tjoe ' chaat) bisa djoega diberikan vit

koep

goena

' keering. Stelsel
ordonnantie itoe
la : ialah, bahwa uitkeering diberikan
gi uitkeering dari fihak pemerin ' oleh fihak pemerintah, manakala
tah manakala koerban perang itoe
hal itoe terboekti perloe sekali,
soedah mendapat-bantoean dari fi
Tentang
pemberian
keroegian
hak madjikannja sendiri.
kepada mereka jang masoek mobi '
Dalam
“0eroesan ini tidak ada , Iisasi, jang dikemoekakan oleh t,
alasan bagi
“pemerintah oentoek | Verboom, oleh pembitjara tidak bi
mendapat kesoelitan, manakala di
sa diberikan keterangan pada NBA
pakai term ,aanspraak”, maka
toe ini.
oleh karena itoe dalam hal ini ha
Pembitjaraan itoe kemotidian di
roeslah
dipakai
term
sec”13
toetoep dan rentjana ordonnantie
(hak),
:
itoe diterima dengan tidak diada
Soal pemberian subsidie kepada
kan peroebaan,
Pekope adalah masih didalam pe- '
Hari ini djam 9 pagi dilandjoet
njelidikan, sehingga permintzan , kan sidang oemoem volksraad.

alasannja

keperloean.

oentoek

dari mereka

Tidak ada

memberikan

masih dipertimbang

apa

' Jang angkat bitjara ialah wakil
pemerintah

oeroesan Justitie Mr.

Blom.
Dinjatakan olehnja ke
poeasannja atas samboetan terha
dap rentjana
ordonnantie
itoe,.
Pendirian centrale commissie kini
soedah
dalam persediaan.
Jang
ikoet doedoek jang paling oetama

65 orang semoeanja toe'

partikelir,

ling

oetama

didalamnja

ialah

Sjarat' jang

ialah,

bahwa

pa-

badan

.

'20

djawab

lah jang paling depan,

|

soerat

| itoe?

kertas dengan memberikan
sekedar premie-kertas.
Lain darj itoe
perloe sekali pihak pemerintah toe
roet beroesaha soepaja keloeh ke-

dienstplicht termasoek djoega ke
dalam peratoeran itoe dengan be
berapa sjarat2 jang ditentoekan.
Pekope berdiri diloearnja, Bekerdja bersama sama dengan Pekope
kalau mendjalankan pekerdjaan2
itoe tidak perloe dimintakan oecang
ongkos dari Pekope. Oleh karena
itoe memberikan subsidie tidak pa
da tempatnja,
Manakala. madjikan partikelir
memberikan uitkeering, maka ini

sec

Djadi

itoe

sebagaimana jang diharap-

Mereka

tiap

»erintah dari Politie itbe.
Baroe2 ini kepgda kaoem pedagang
dikasih. peringatan jang
penghabisan
sekali, jaitoe kalau
mereka masih sadja tidak soeka
toeroet perintah itoe, maka
bisa
beroeroesan dengan politie. Dan

boekanlah

.djanja dan praktis,

da-

tentang

kita

kan. Kalau memang maoce dengan
segera pemerintah
bisa
menoeroenkan tarief pengiriman soerat ':

boelan tanggal 10, mereka (kaoem
pedagang
waroeng) diwadjibkan

doedoek

kang, dari mereka itoe telah diki

annja

.

tie-politie.
Tetapi, , teean toko
banjak
iang salah faham atau ada djoega

tidak ' pada

Lain daja oepafa haroes ditjari
Soepaja dimasa genting ini pers In
donesia bisa meneroeskan peke:

moedah.

meminta prijslijst baroe pada

djoega

ocang

djalan jang haroes dilaloei,

Warceng2,

tiap

pers

sokongan

pada pemerintah, Dengan tidak di
sengadja benih opositie atau sifat
mengritiek itoe tadi akan mendjadi
lemah kalau pemerintah memberi
kan subsidie kepada pers.
Djadi

ha-l

(pembeli)

pat melihatnja

atau

»Opositie” dan sifat mengritiek ke

dengan maksoed soepaja daftar
harga” itoe dipasang besitos roe-

ikoet

tidak

kepada

atau

tempetnja, kalau kita ingin mendja

me

To St Oa
ja
Giat
tar.harga”"
baroe.
Oemoem telah mengetahoei bah
wa oleh A.P.R. (Algemeene Politie
Reserve) telah
dibagi
bagikan

Poestaka

, ga kemerdekaan pers kita seberapa bisanja,
Pers, tidak
perdoeli
soerat kabar poestih, Tionghoa-Melajoe atau Indonesia sedikit
ba
njak selaloe
mengandoeng benih

mendapat

boelan

orang

mereka

boeat

Balai

pihak atas itoe tidak ada paksaan

KAOEM WAROENG PERHATI:
KANLAH ! !

"oesah:

tang makan
chawatir,

disini,

darj

boeat memoeatnja,

bestemming...... (Esbra).

da

Hari Sabtoe j.l. kira2 175. orang
dari

ncenggoe

setiap harj ada

ngan post

poela ime-

R.P.D. dengan sesoeka kita sendi-

Pa

satoe koffer keijil.

kira2 200

kataken

di

jang boleh

poelau Djama. Tini:

lembarannja.

| ri bisa dimoeat atau dilempar
da
lam kerandjang kertas. Terhadap
berbagai copy atau toelisan dari

lekat dibadannja. Paling oentceng
dari mereka tjoema hanja
bisa

telah sampai

disana dan dengan terboeroe boe
dipakai sebagai kompres. roe dikirimkan ke poelau Djawa.
2. kaena mt 3
Pakaian jang mereka bawa boleh
.menjediakan , kain jang direndam dalam air di
ngin.
I
n
i
boleh
mehghen-ikAN
Oa
:
Sjoekoer.
sekali.
dibilang sedikit
dan
|
sekali,
'pengoeroes dari peroesahaan itoe
banjak djoega 2!

Tp Ae ka
Ba
itoe Djangan
dipindahkan.
Sebaik baik
nja djangan bergerak. Orang ini
ta-benda
ian tjoe- "sekali kali tidak boleh bertjakap.
ne sa
na
nh jang soedah

dihantjoerkan

nja Station Kertapatih dan bebera

Sekarang tinggal

BOM:

akalnja dan berlakoe seperti:

Id .orang gila.

rima

Dikirimkan ke Betawi,

pa locomotieven dan wagon wagon
nja olek fihak kita sendiri, agar
djangan sampai
moesoeh
bisa
mempergoenakan salat alat terseboet terhadap kita. Djadi mereka
adalah orang orang jang terachir

membawa

Per

“dipotong ketjil ketjil kedalam moe
“Apa
jang
haroes
loetnja dan soeroeh isap. :
SS toean
kerdjakan
: “ADA LAGI SOEATOE HAL JG.
anh heran kalau waktoe penje HAROES
TOBAN
KETAHOEI
5 | rangan bom, ada orang jang hi- | JANG BOLEH ME NOLONG DJI-

lang

isteri2nja.

berhoeboeng dengan

masih soesah, itoe tidak Se
mengheran an La
kedjaglan io
Tetapi|

“kena, sebab toelisan2 jang kita te ' singan pengiriman?

apa. men?
Ini | ma. poenja pakaian hanja jang:me-

tjegah lebih doeloe bentjana
1 mengantjam.
5
'

PENJERANGAN

ditahan

. Covim jang dikasih tahoe,
me
la bomnja terpaksa
“diboeangken|
kelaoet dalam perdjalanan poelang .njenggo Pen
pernppe
boeat dikasihkantap
pada kaoem
— dan semoea itoe dengan tiada
larian ini...
Sepantasnja...... apa
lah pekerdjaan pertahanan oedara
lagi kalau kita lihat mereka
tjoe

jang amat pentingnja, ja'nj

KORBAN

datang

semoeanja

djadian itoe terdjadi ditanah seberang, jang
hoeboengan
postnja

nja tersiar segala publicatie berarti djoega dapat
memenoehi
ke
Sebagian pers, antaranja ,,Adii”
hendak“ badan2
officieel
jang
di Solo mengandjoerkan” soepaja
memboetoehkannja.
Djadi dalam
kepada pers Indonesia diberikan
oeroesan lekasnja pengiriman soesubsidie atau sokongan oeang. Se | rat2 kabar kepada
langganan2,
bagai alasan antara lain dikemoealangkah baiknja djika pegawai2
kakan bahwa pers Indonesia
radikantor-kantor district, onderdisdjin sekali
menjiarkan berbagai
trict dan loerah2 jang dalam restoelisan atau pemberian tahoe jang
sortnja ada orang2 jang berlangasalnja dari
pihak.
pemerintah.
ganan soerat kabar, soeka
mem
Alasan ini rasanja tidak begitoe
perhatikan lebih actief dtas kepen

lain, tetapi' reka ini adalah personeel S.S. dan

tang alarm jang tidak ada arti.nja”, tetapi di commandopost per
tahanan oedara orang semoea ke

Selandjoetnja jang Hhebaria, se

| rangan

mereka

evacuatie jang
ini,

atas
perintah Staatsmobilisatieraad,-oentoek dikasih pekerdjaan
di sosatoe vitaalbedrijf,
Mereka
jang segan
menerima pekerdjaan
| itog, bisa menjoesahkan terhadap
dirinja, Tindakan tindakan Staats
mobilisatieraad haroes dipoedji, ka
.rena dengan
ini mengoerangkan
werkloosheid.
Kemarin sore sampai Ha
3 ma
|
lam gedong pemondokan telah ke
bandjiran orang orang
evacuatie
dari Kertapatih (Palembang). Me

jang pentingnja ialah ini:
Kalau orang banjak keloear da:
ri tempat perlindoengannja,
dengan tidak ada. terdjadi apa2, bo

. | ketakan, bahwa pelempar2 . bom.
moesoeh jang besar2 jang terbang
: tinggi 'itoe, koerang
harapannja
“akan mengena, tetapi sebaliknja

a

jang

dar persediaan
ma kita akan terpaksa

djakan di Marine Etablisementen..
Oemoem barangkali tahoe, bah
Betawi

“lima hari sekali datang. Kalauk

hatian jang berwadjib, Sebagdima
kertas, soedah la- Ina telah kita katakan diatas, lekas

rim ke Soerabaja oentoek dipeker-

li

di

| Kalau kita tidak mempoenjai sekengoerangj

wa kaoem

entah

Ketjoeali

teroetama sekali
banjak dibatja
di.
Sumatra-Selatan,
Soember2
penghasilan. ters seboe: diatas itoe
sekarang
tertoetoep
semoeanja.

perloe

goeng itoe!

Serangan

1 dak dapat melihat apa2, sedang
| dia tidak maoce toeroen kebawah
lempar

Ten ghebaadA

ada

melindoe-

jang demikian bagi pertahanan oear bom itoe, tentoe,sa- |
dara kita berarti satoe xoekses.
rendah,
Mesin2
Oempamanja moesoeh boleh djadi
e mentjoba menem-|
diloener Soerabaia soedah dapat di
a-sinj dengan senapang
tahan oleh pemboeroe kita
dan
empar bom jang terdioesir kembali. “Boleh djadi moe

T deh
Prona dita TEMU t
n
Chungking lebih terantjam da
Selatan dan kehilangan Teu
alat2 perang..
Djatoehnia Tanah Djawa mem-.
«|
kin “Australia mendjadj 1
ng
depan, atau menjebabka
pakan satoe2nja
near
hanan Sekoetoe di Pacific Ba.

Kalau

jang

mengoe-

Borneo, Celebes dan daerah Sebe“rang lainnja sk. ,,Pemandangan”

| dapat tjelaka didjalanan,
toeanlah.
jang
menang-

ditempat lain.
Orang, baniak dja
Inganlah
sekali kali 'menjangka,
“bahwa mereka itoe tioema diperda
“jakan. oleh commandant pertaha-

terpaksa

sedikit atau banjak.

ada,

jang

tidak

rangi banjaknja Jembaran,

oentoek mereka itoe. "
— Kalau orang itoe men-

| angen dengan tiada dilemparkan
bom, baik di Soerabaja maoepoen
Pelempar
|
Ta Pena

“kalau

lagi jang

alarm oedara.
| Sediakanlah tempat per

Kalau ,.tidak ada terdjaddi saga
Sekarang sedikit lagi tentang se
ang Na
3
na

Jit annja berlipat-lipat lagi: Sehingga hampir tidak ada soerat kabar

djagajah «soepaja

lindoengan

pe- |

kepada

bagai pertimbangan

AWAS!

STAATSSPOORWEGEN memberi tahoekan, bahwa.” M
moelai tanggal 19 Februari 1912, barang-barang
jang akan dikirimkan harja bisa Mean
gn

-djam 2 sore.

Lg

Ke

nabi
22)

|

itoe' Desnat “jang soedah|

:

unan Cpegarwai.
oelang” “kalau ada
alarm oedara, karena be“ 'Ioem tjoekoep mereka me. njediakan tempat perlinna

an elu
NE

aa
n Ph ng

Ta

S

NUN

| roeh

aa

1

Sasa
i
Mma
aa
sa ANNTEA ET

na

Hang 2 1s

donesia soedah sering ditoeliskan
dan
soedah beroelangoelang poela dikemoekakan
ber-

aa

Fi

Soral

Rocroeh:
Oleh: mr.

ERDJOANGAN oentoek keadilan dan kemanoesiaan soe
Doea
majit
koeli,
dah berlakoe tioekoep
doea boe
. Soerat
lan. (Dalam waktoe jang singkat
bahwa pada
hari
ini tak sedikit perobahan2
jang
e jang aloe dalam seboeah telah terdjadi. Dengan djatoehnja
Moh
binasa
Na
beberapa poesat pembelaan
jang
- | penting bagi .negeri2 sekoetoe, be
'robahlah Kengaan di Tanah Indone
!

GAS?

jang mempoenjai tanggneng-djawab tentang keselamatan masjara
kat dalam mana mereka hidoep ten
toe tak tinggal diam dalam waktoe keriboetan ini.
Mereka pada

li mereka lalpe tergjatoeh atau bi
sa djoega mengisap hawa gas dida

waktoe ini haroes
“lebih berani
membelakangkan kepentingan: sen

“tank itoe, sehingga "mati,
.pesawat-pesawat
$ diserang “oleh
'Kini masih diadakan penjelidi.
KAK aengan
tembakan-tembakan
torpedo. Doea. kruiser dan 1 tor- kan kepadanja.
) 'pedo-jager . tepat 'kena, sehingga
C.B.O.
| satoe kruiser: terbakar, ' Sesoedah
Ek “ “NOODHOSPITAAR
Di seboeah societeit Tionghoa jg
itoe salah satoe ikapal “selam kita

diri oentoek keselamatan masjara
kat dari pada diwaktoe damai,
Oleh karena perdjioingan
ter
seboet diatas
dilakoekan dengan
pemberian korban, soedah selaiak
nja tiap2 golongan jang
merasa

"locas di Solo oleh Chineesche Bur

bisa menangkap beberapa kruiser

kas

democratie

dilenjapkan

moengkin.

sele

Oempama

sadja.

.perbedaan oepah menoeroet”
ke
bangsaan, perbedaan hoekoem-boe

roeh

(arbeidsrecht)

jang begitoe-

poen djoega. Apalagi
menoeroet
berita2 pers dan pengakoean pera
besar2 negeri dan kepala2 peroe
sahaan

jang

menjaksikan

,tanah

angoes” atau perdioangan sendiri,
kaoem boeroeh Indonesia tidak ka

lah dengan bangsa2 lain keberani

annja, ketjakapannja dan kesetiaannja dalam mendjalankan kewager
Organisatie
telah
didirikan
menijelidiki
apakah
jang
soedah
di
:
e
'menoedjo
| dalam perdjalanannja
noodhospitaal jg akan
.memberi
korbankan dan betapakah pengor : djibannja, sekalipoen bahaja jang
pelaboehan, 1 kruiser kena (nan
| tempat oentoek banjak patient2. | hanan itoe. Dengan tidak mengop
besar mengantjam dirinja.
Mangan torpedo. As
jet
PA
e
:8
Pimpinannja diserahkan kepada se
ransi pengorbanan golongan2
IaSelain dari pada itoe' perlakoean
"PASOBKAN “AMERIKA SDILA- orang dokter Tionghoa jg menda in, kita pandang kaoem boeroeh se jang baik terhadap pada boeroeh
pat bantoean dari stoeden sekolah. lama doea boelan ini soedah
ba
RANG” DI IERLAND,
pada waktoe inj besar sekali fae
Tabib
Tinggi jg sekarang sedang
niak pengorbanannia.
Tidak ha
5 B elfast, 18 Febr. (Reuter):
dahnja goena sang madjikan sendokter Tionghoa jang
mendapat nja dibelakang garis peperangan diri. Pendjagaan oentoek kesela
| Didengar kabar “dari para pembesar Amerika Serikat di Ierlan-- 'bantoean dari stoeden sekolah Ta- cadia kaoem hoerceh itoe mendja
matan boeroeh haroes sama
de|
rentjang ' hoeat bsa
| £-bib. Tinggi jang sekarang nana lankan kewadjibannja, poen dime
ngan pendjagazn oentoek kesela
penjimpanan-penjimpanan. barang Idia-Getara, bahwa Jerlandia adadan perdjoangan mereka itoe tak
matan sang madjikan, djadi dja
$
'boeat Nederland nanti se Jah | daerah terlarang” 'boeat pa- 'bertinggal di Solo.
soekan-pasoekan
UIS.A.
Serdadoe|
'ketinggalan
toeroet herdioang, Di
nganlah terdjadi, bahwa — sebasoedah | rang jang kini soedah :

271

a, 18 Febr.

Ankar

dan sesoe-

roeh

-da 'ketjelakaan2 disebabkan sera
ngan2 dari oedara, teroetama kepa
(R&uler) 2 Ida anak2 moerid sekalah: terse-

Husein Raouf Orbay|

kan, bahwa

diangkat djadi “embastadetr Toer

: Amerika Serikat,

ran, PENOEMPANG 3 BRA.

TERDJANGAN

— ZILIA DIFENGGELAMKAN,
Et
Wa sShington,
Naa
| (Router):
:

aa

BN

ki di pem

K3

marine .mengoe- hk

ja 5152 ton, kepoenja-

moemkan:

PERANG,

Cipebatan boks
“kita teroetama orang

ae
dak Pig

..—.

ae
pasa
di desa2 ti

lagi, misalnja 'djika men

Segan roemah biasa di
« Ne
gan ,bersama sama,

|»

dari. pakcosit kita dan Bat

ya Braseleira” pada “ig: 4

'TOE

pengkoet:

Eri

18 Febr. (Reuter):

€ a iDo

1.

Seorang pembantoe menoelis se-

'ROMMEL: BER- 1 peri

. HENTI DI GAZALA.

bahwa kapal 4'api ,,Buar |

GOTONG ROJONG : DALAN WAK
ta

Tg

:

:

hoet.:

kita 'jang- 'beralih-alih de- | aken tetapi menoeroer -penoelis 'ki
ngan dilindoengi angkatan. oedara ta itoe, perkerdjaan gotong. rowutamergacakan -£ Pera nasa
ni Te pena sekarang le
isan

itoe memegang

roet

menjingkir.

en

Katak

pedalo

Peraga

didepan

dari

| Rebr. diterangkan,

radio,

admuraliteit. Ale-

ai 33

ini moesoeh
tom ariAang

kehila-|
an

akan tetapi. masing2
menoetoer
1 kan: peladjaran2 E.H.B.O, itoe de
ngan Sangat radjin sekali. Banjak

aj kira-kira z0 atau 80 km. sebe-

-iantar

terujangan. jang "aa

Sur

Aoa
Ka

»

“Reuter (mewartakan, dari na
: jang tinggi “Sekali dalan make |j || don
7 h.b, ini):
'itoe di Laoet Tengah. "|
5 . Makloemat pasoekan merah me-.CONYVOOI: INGGERIS Di LaoEr. nerangkan, 'hahwa pada hari ini
2 Pa TENGAH DISE
|tentara kita mengadakan -seraNG.

“Londen, 18 Febr. (Reuter) : . ngan-serangan pembalasan disekaMakloemat admiraliteit menga- Jian - medan peperangan, : melan
ada | barkan: Antara tg, 13 sampai 161 djoetkan perdjoangan ini dan achir
Febr. Inggeris meraloekan convooi| nja mendoedoeki. berbagai2 tem-:
di Laoet Tengah, Karena moesoeh .pat-jang ada pendsedoeknja, Kemenjerang, maka ada |keroesakan marin
17 pesawat-pesawat Djer1 sedikit pada. salah satoe' 'kapa:|
. telah. diroentoehkan dalam:
| perang,
sedang. 2 kapal | dagang- P Beban
cedara, seboeah dipoen

roesak, -jang

laloe

lamkan sendiri oleh
Inja

oleh tembakan

'roentoehkan

air.

anak boeah-

sebab tidak bisa ditarik, Kapal

ena lainnja selamat datang pada |

ihik kita 10 boeah pesawat telah

2 boeah' pesa“hilang, sementara
.djatoeh:
ditembak
telah
: «| wat Nazi
kota

at-2AWANAN

Pemimpin

Moscou.. '

PERANG

pemimpin

'PACIFIO.

dari

Pa

1 | aa Palang Meran di Geneve Intei
I nasional di Geneve, keterangan-ke

tusetier | Singap

terangan 'tentang. tempat-tempai
doedaekan dari tawanan-ta
'pasoekan dari Timor dja-

oeh, Djoega. perloe dengan lekas
minta djalan-djalannja kapal goe-

g | na memberi bahan-bahan bantoe“an dan obat-obat terhadz Pp tawa|| nan haroes dikerdjakan, sedang.san djaminan dari Palang Merah

r
serangan.

Maka

ako bah. Hakan

dari itoe sering-

t2' mengangkoet

bagi

| Djepang terhadap

dibentoek

satoe

"misalnja. oentoek. meng:
kontrole loebang2 perlindoc'"

dakan

ngan. Mereka telah

dipersiapkan

sentoek memberitahoekan kepada
pendoedoek2 djika orang2 itoe ha

roes berlindoengan dan djika lagi

: boleh. meninggalkan tempat2 berli:

ig.

Setelah ada serangan mere

aroes berkeliling oleh kerena
nenoeroet pengalaman di" 'Soeraba
“jak “disebabkan tekanan oedara oleh
»0m2 itoe “banjak loebang2 perlin
Th
jang goegoer.

. BANDOENG DITOETOEP
3

.Maoe

tinggal,

de

:
“1 g an izin.
" Resident Periangan telah menge
loearkan besloeit pada tanggal

16

Febr. jang laloe dan apa jang me
ngenaj: 'gemeente Bandoeng adalah

t | lang Merah Inggeris minta kepa- |

te

rapa desa Jaimnja

me-

riam. penangkis, ae sedangkan -jang
| Jain-lain dibinasakan ditanah. Dari

1 disekitar

-mereka itoe jang -membi

- rang 'jang'loeka2 sendiri: Di bebe
PERANG | RUSSIA.

mereka perloe

| diketahoei. Prilang Merah Inter-

nasional menejrangkan, bahwa pemerintah Djepang adalah bekerdja

sebagai

Aa

berikoet:

'Stadsgemeente

:

Bandoeng

dan djoeg a desa2 jang terbatas ke
pada gemeente,

jaitoe desa2

long Tjidadap,

Soekarasa,

5 “Gjadi,
loea,

Tjob

Soeka

Soekasari, Andir Bodjong
akandjati, Kiaratjondong

Soerabaja dan “Tjibeunjing, dinja
takan djadi . daerah jan gtertoe
toep.

MU

Bangsa Belanda 'atau bangsa 3g
“ dipersamakan dengan mereka (ge

Njkgestelden) jang

hendak berdi

am didalam
lingkoengan daerah
itoe, tjoema diperbolehkan, dengar
“meminta izin lebih, doeloe- jang
akan di berikan oleh burgemeester

oen-

en
4
B. Barang siapa didalam ling-

masoek kota tidak bisa tahoe le- dang-oendang dari permoesjawara
bin doeloe, Kare
a- " tan tentang sikap-sikap jang diroes berhati-hati Lea
Bener
.ambil te Pan tawanan,
Pen

koengan tsb. jang memberi pengi
napan atau tempat kediaman kepa
da seseorang jang beloem bisa me

sering

pesawai

:

Mn
SG
:

dua :

rbang moesoeh

dengan

menoer'oet

boenjinja

Karena

itoe

ka

|

sa moengkin haroes berkorban dji
wa dan ragania,
Mengingat. bahwa 'kaoem
boe
roeh itoe iang sebagian besar ter

diri dari bangsa Indonesia,
boleh
lah kirania dikatakan. bahwa tak
sediki: pengorbanan bangsa Indo
nesia dalam perdioangan oentoek

keedilan

dan

kemansesiaan.

Sa-

Tanc sekali bahwa bagi bangsa In
donesia kesempatan lain dari pada

mendiadi boeroeh tak ada atan be
laem ada. Diika kesemnatan2 lain
diherikan keprdanja barangkali le
bih
herhargalah pengorbanannja
jang danat diberiksn
cetak

baniak

pe-

wa banjak boeroeh jang meningvalkan pekerdjrannja
karena
ta

koet

serangan

nia,

Karena

dari

oedara

itoe mereka

kata-

jang

me

aja sekolah2- desa dan vervolg —, | rasa diroegikan mendesak soepai»

'lah barat Gazala, jaitoe tempat ia

“MEDAN

tidak .mMempoenjai - didikan

| : 'ekolah banjak — kebanjakan ha-

moendoei
san “oentoek menarik
pasoekan- pasoekannja “jang. baroc
baroe ini menjerang madjoe sam-

meiakoekan

dll. nja. Btaanrosi me

eka

cal Roramei mengambil Bea

pen

sih dikelosarkan keloeh kesah, bah

“menoeroet berita dari: Cairo tg. ti.

Si Dalam 3 Na
inoesna Hak
| Laoet Pepak Ar ae

jang

ngorbsnan jang telah
diberikan,
haroe2 jini dari beberapa pihak ma

2

— Lebih landjoet. dikabarkan de- |
ngan -opisil dari Lenden, bahwa

:

rol

sem breroeh selain berkorban tena

“ Sekalinoen

Jkiada ma omar

,,ta

(verschoeide aarde)
terkenal kaoem
boe

ting, Diika tentara dimoendoerkan
hica diadi kaoem boeroeh ketinggalan, karena tak terboeroe
toe

Di

| Dalam staatscourant dioemoem-

. Ia sebentar lagi akan datang | di

|

kan Roode Kruis Brigade jang ter

oentoek

harves diadakan

nah-angoes”
jang soedah

ialah memberi pertolongan dalam

| dahnja.

Pen na

mana-mana

.Dibawah pimpinan Tocan Soedar
sono di Poerbolinggo telah didiri

sekali tidak boleh, sekalipoen de-: -diri dari anak2 Christelijke Scha'I xelschool. Maksoed organisatie ini
ngan Pena pereman.
"3

“Prita berhoeboeng dengan kedoe- | AMBASSADEUR TopeRi
LONDEN.
Oe- | doekan ekonomi keradjaan Belan- |
- |da selama 20 aan

toeroet berkorban berhak

ROODE KRUIS BRIGADE.

3

mendapat kemadjoean pesat dan | serdaa oe Inggeris boleh dalam
pendek ada di Ierlandia
oleh karena meloeasnja pepera- 'waktoe
| agan di Pacific laloe ada Nag Kena memang perloe, akan tetapi. orang-orang
Amerika sama
Lagi masaalah -baroe.
'3. Mr, Steenberghe Pa
me: ngadakan
penjelidikan .persoon(ik atas harapan-harapan Ame-

“Jav

rat2

Afadakan atceran2 oentoek meng
hoekoem boeroeh jang tidak setia
kepada

mereka

itoe,

Kita

berpen

Japatan, bahwa. oentoek kepentingan masiarakat tiap2 orang
ha
"neg

mendjalankon

kewadjibannja

dengan
semoestinja.. Kewadjiban
itoe tidak hanja terletak pada kas
sem boeroeh, tetapi pada tiap2 ang

gauta

masjarakat,

apa

sadja

ke

“Joedoekanmja. Barang siapa meng
harapkan, bahwa pihak lain haroes
menetapi
kewadjibannja,. haroes
heranj menjelidiki apakzh dia sen

diri soedah menetapi kewadjiban| noendjoekkan
boekti soedah men
dapat izin dari burgemeester, wa
djib sekali oentoek memberi tahoe
kan hal ini didalam
tempoh 24
djam kepada
ambtenaar dari be
volkingskantoor dari pada gemeen
te Bandoeng,
Adapoen jang dimaksoedkan de
ngan

,,diam”

itoe ialah tiap kesem

patan tinggal didalam daerah jang
tertoetoep itoe selama tempoh le
bib
dari pada
2 kali
2 4
djam.
C. “Tiap orang wadjib memberi

tahoekan - kepada

burgemeester

atau kepada pegawai jang mewaki
iinja tentang segala sesoeatoenja
jang perloe sekali jang berhoengan dengan kediaman itoe.

D.

Burgemeester

itoe

berhak

| oentoek membikin peratoeran2 lebih landjoet lagi, jang menoeroet
'perloe sekali jang
anggapannja
'berkenaan dengan kediaman pian
orang tadi,
Berdasarkan
kepada C, dan C,
maka
burgemeester menganggap
perloe sekali dan memoetoeskan

oentoek, dengan

lekas membikin

| pentjatatan kembali dari pada ke
| sempatan kediaman, jang masih
moengkin diberikan kepada orang
Eropah dan mereka jang dipersamakan kehangsaannja.

gai jang

diharapkan

oleh:

-

kaoem

hoeroeh — djika ada bahaja oeda
ra mengantjam sang Madjikan —
dapat berlindoeng, sedangkan
ba
gi boeroehnja tak ada kesempatan
oentoek mentjari keselamatan.
Disini

tidak

mengoepas

tempatnja

oentoek

so'al perboeroehan

da

lam de€tailnja atau lebih landjoet
dari garis2 besarnja. Perloe kira
nja kami peringatkan disini,
bah
wa atoeran2 jang diadakan
oleh
kaoem madjikan atau Pemerintah
dengan sendirian sadja — sekalipoen dengan maksoed jang baik —
tak selaloe memoeaskan bagi
ka
oem

boeroeh,

karena

dirasa

hanja

mengoentoengkan soeatoe pihak sa
dja, Djika kaoem boeroeh itoe ja
kin, bahwa atoeran2 itoe penting
sekali goena seloeroeh masjarakat,
kita kira tak ada seorang jang me
rasa keberatan oentoek memenoe:
hi sjarat dalam atoeran2 itoe. Da

ri sebab

itoe atoeran2 jang

17

sada LA

TI

jang soedah lama tak memadai sja-

akan

berlakoe atas diri kaoem hoeroeh
itoe hendaknja diadakan dengan
peremboekrn

wakil2

bersama sama

pemerintah,

madjikan.

antara

boeroeh

dan

Di Amerika Sarikat, se

bagaimana pembatja djoega menge
tahoej
kaoem

dari berita2 pers, wakil2
boeroeh diadjak bermoesja

dna

Inggeris. Kapal-kapal

ja | kapal

dan siksa

warat oleh president ' Rooseveli,
berhoeboeng dengan
kegentingan
int€rnasional sekarang ini, DI ne
geri Inggeris kzoem boeroeh djoe
ga diberi kesempatan oentoek toe
roet tjampoer tangan dalam
ha!
pimpinan
negara dalam
waktoe
perang ini. Memang soedah
semoestinja begitoe, djika demoeradle dipakai dasar dengan conse
guent,

:

kapal-

hoekoeman

Diharap soerat2 kabar dan madjallah2 sarekat
sekerdja soeka
mengoetip.
Tentang kediaman bangsa Indonesia dan Tionghoa masih dalam
penjelidikan.
Barang siapa jang nanti melang
gar peratoeran itoe akan dihoekoe
man
dengan hoekoeman
paling
| tingginja 3 boelan atau denda paling tingginja f 500.—
Selandjoetnja
resident
Periangan menjatakan daerah jang ter
teetoep ialah:
2
a. kaboepaten
Bandoeng,
b.
distrik2 Garoet, Tjibatoe, Trogong
dan Leles dari kabcepaten Garoet,
s. distrik2
Soemedang dan Tan
djoengsari dari kaboepaten Soema
dang, di distrik Tasikmalaja dari
kaboepaten Tasikmalaja.

Peratoeran moelai berlakoe tang
gal 10

Februari

Kabar

1942,

Tontonan.

RIALTO
SENEN.
vc dihooe
Tirr.
'
ALHAMBRA — SAWAH BESAR.
»Gambling on the High Seaw'
—

MANGGA

BESAR.

»The Goldwijn Follies”,

O, ORION
he
GLODOK.
The Voice In the Night?
OukEN
RANTJORAN
»Panah

Idjo”.

&

“dengan

sebagai

an, kita anggap keliroe.
Kaocemboeroeh lebih soeka melihat
de
mocratie dilakoekan daripada
di
dengoeng-dengoengkan. Pada wak
toe ini hendaknja segala keadaan

ALAN HAL

| kan. peperangan

,

s, Jaitoe Kamidin dan
it moekanja, maka

jang

Sinar.

ahwa karena ada
: luchtalarm pada tanggal 11 boelan
. | ini mereka laloe 'menjemboenjikan
Nai
| diri didalam tank, Moengkin seka i
mehgadatidak berhasil:

|. mentjc
-Mereka

terpaksa “amppoer
yaa 10 hari to to

Pe

seha-

t

-banji:

segala perobahan2

keadaan itoe dengan teliti, Mereka

Begitoelah

£

toe mengikoeti

alam 18. 14 Yeup. moe- : 1

sendiri2 sadja.

roesnja kaoem madjikan soeka me
ngetahoei kepentingan2 madjikannja.
Pendapatan, bahwa
segala
hal dapat ditjapai dengan kekera
san,

1

: Barang. siapa jang tidak mem"1 boeta-toeli terhadap pada kedjadi
mengenal mereka, | an2 di doenia pada masa ini, ten

Alangkah baiknja, djika tiap

tiap anggauta masjarakat — teroe
tama pada waktoe ini — tidak ha
nja
mengingati
kepentingannja

Lidia Bk

sia.

nja.

Hen

KUN

MATI KARENA

bewarna,

&

Pena aa PARa
MAAN

aka
Cak

Se

NA

S

3 saga SNN

Pn
Sg

Te
€

-

2

4

Ka

-

NEDERLANDSCH-INDISCH,

sn

DEVIEZENINSTITUUT

INNA ' LILLAHI WA INNA

memperma'loemkan, bahwa bank-bank akan membeli
I

WANG

KERTAS

ILAIHI

STRAITS DOLLAR

$ “hanja sampaj tanggal 20 FEBRUARI 1942, dan jang akan dibeli ha-

"| nja dari orang jang baik-baik (bonafide houders). Djadi jang mem-

..

Lah, njonja:
HAPSARI — DARJONO

|

Mempertoendjoeken satoe WARNER :BROS poenja

pada hari Ahad, 15 Februari

wa

PERINGATAN

1942 djam

ANDSCH-INDISCH. DEVIEZENINSTITUUT

jang boekan haknja.

:
Karena itoe, oentoek' kepentingannja sendiri,

poenjai

wang kertas

| | kertasnja

ok

Denata dimaer

3

loearan hendaklah

negeri

itoe aa

Tana

MOELAI

oemoer 1

IN

itoe, dengan-inj disampaikan

5

terima

$

1

geri djoega

tentang Agama Is:

jang

tepat

|

EMBAN
BAIWALLAF MINGGOHAN

:

GOE

OR
IN

“ROAD
dcugen

tohan pada Administratie Week--

Moelai ini malem

blad ,,Pembangoen« Sehen 107.

TN nok biasa

DJERAWAT,

serie tam

PAN BOYAN

DENGAN KEKOEATANNJA JANG
ADJAIB
MENDJADIKA?

BATAY is

Shadow”

KAL

dan

| Anak2 dibawah oemoer 13 thr tida boleh. nonton.

Koelit kasar,
“-KISOET,

. BERMINJAK,
' dapat

HOsCOoP
BALANTA

MALEM
dan Besok duta
(Tjoema DOEA
Mn
sadja) Satoe film jarg besar serta
mengagoemken:
Diam 6, 19 s0r6
DJAM 8,30 malem

sThe Goldwyn. Follies“

aan

EKANACARN

dan

jang

SORGA

Satoe

MATINEE:
Warner
aa

Doenia

DOENIA.

film jang harces

pendek

model

poeder

................ :

Harga per doos 2 model idem ....... oo
Harga perzak 1 model pil (gerentelan) .......... :
Harga perzak 2 model idem idem ............
Pesanan dari loear kota sedikit2nja harga f .050 tambah
ongkos" kirim 20X, wang lebih doeloe,
“Boeat: 'didjocal lagi atau djadi agent, lain atoeran.
Pesanlah sekarang djoega pada:
,,SOEKANEGARA"

Abang

Tanah

:

baroe

Heuvel

52—54

Telf, 1956 Welt.
BATAVIA-CENTRUM

kata

diliat.

Hari Kemis-Djoemahat
19-20 Februari:
1942 djam 4 ore.

Brus poenja RADJA dari sekalian

s

OP. ROBIN: HOOD”"

(BERWARNA)

dengen Errol FLYNN — Olivia de HAVILLAND.

RIALTO BIOSCOOP
PASAR SERUN

BATAVIA- C

mpageme Dan

Pee

“THE
al

Sapta
djam 1.30 Siang.a dan Minggoe
djam 10 pagi dan 3.30 Siang.

LION

HAS

wiNGS'

(ENGELAND BERSIAP)

Anak anak boleh

nonton.

m atinee: Saptoe-Minggoe djam 4 sore:
ah
Century Fox poenja : uper Schlager :
jang maha BESAR dan
BAU.

.SUEZ"
Anak? dibawah oemoer 17 tahoen tida boleh nonton.

BRIKOETNJA.

'Saben'malera' 2 pertoendjoekan :
Moelai maen

Matinee:

dan

seperti

Pt

gi”

tidak

“ae

$
$

Construc

soenggoeh

koeat.

boeat
bekerdja

2

pe-

“GEDIPL,

(boe-

Baravia-C.,
aravi 1

Satoe film MELAJOE

SIBOE

djam

7 dan 9.
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SOEDAH
SEMESTINJA
bila toean? dan Njonja2 tetap berhoebbengan atau herlangga
nan pada kita, teroetama boeat didjoeal lagi, atau oentoek
perloe lain-lain, Harga terkenal paling rendah sendiri,
selaloe baroe compleet, pilihan sangat teliti. Jaitoe dari batik?
keloearan Solo dan Djocja haloes dan kasar.
Kain pandjang saroeng moelai f 25.— f 28.— j 30.— f 35.f 40.—
f 50.—. Batik? toelisan moelai
f 3.— f 3.50 f 4.— $ 4.50
perlembar.
Pesanan sedikit atau banjak
diterima, rembours atau wang
lebih doeloe. Boeatlah pertjobaan.'
Tak memoeaskan
holeh

Kena

- tangga,
Anak-arak

Prijscourant

dikirim

pertjoerma,

Harza reclame:
Kirim wang f 8.40 terima 2 pt. batik toelis Prijaji
seperti diatas atau bawah, 6 pt. — f 24.50,

bepergian, pada waktoe panas, amat baik memakai Bedak
,,Saripohatji”, soepaja koelit djadi haloes sebagi beloedroe dan terhindar dari matjam2 penjakit koelit.
'Perampoean 'laki2 dan baji sngat dipoedjiken boeat
memakai Bedak Pa
Bedak ,,Saripohatji” boekan Bedak wangi, tapi Bedak
oentoek mentjapai ketjantikan jang sedjati!
Soedah terpoedji oleh toean2 dokter dan semioea pe:
makainja:

Anak-anak boleh nonton..
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Columbia poenja Super Serie-film jang paling: besar, paliiz seroe dan paling heibat boeat ini taoen
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Kepada sekalian saudara2
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bank. |
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menjeralikan
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STRANGE - Om

6 sor€, di Bila-

Petodjo,

Ten

ROBERT

2-0

4,

Centrum,

MORRIS — John LITEL — Jane WYMAN

5 Wayne

|

weg

Bakat lagi. memperingatkan soepaja memperhatikan artikel 8 dan 9
| dari
Devi
ing. Dalam artikel ini diantaranja dinjatakan,
| bahwa: menjimpan wang kertas negeri loearan tidak sjah centoek |

film jang penoeh dengan ' Sensatie :

dan damai

telah poelang ke Rahmatoe'l-

g | poenjai hendaklah menoekar wang kertas itoe pada waktoenja.

Moolai maen“djanti680/ dan B45

RADJIOEN,

Dengan aman

boleh nonton.

kembang

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE.
Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht, dat omstreeks
1 OCTOBER 1942 of zooveel eerder als gewenscht zal worden geacht
aan de K.M,A. de opleiding zal aanvangen tot beroepsofficier bij de

Infanterie,

Cavalerie,

het Koninklijk

Artillerie,

Genie

Nederlandsch-Indische

'en Militaire Administratis van

leger,

zal duren,

Voor toelating tot deze opleiding' komen
lieden

le
2e-

die:

Nederlander

of uit

anderen

hoofde

welke

opleiding
Pe

in aanmerking.

3 jaar
gina

jonge-

Nederlandseh-onderdanen

zijn,

“1

op 16 September 1942 den vollen ouderdom van 16 jaar baret
en dien van 22 jaar niet overschreden hebben:
3e in het bezit zijn van het einddiploma
eener H.B.S. 5-jarigen
cursus, afdeeling B, of van een daarmede gelijkgesteld getuigschrift,
eagle
Hak MAN
Het aantal beschikbaar te stellen plaatsen zal nader worden
bepaalds splitsing van dat aantal naar landaard zal niet plaatsvinden,
Zij die aan vroengenoemde eischen voldoen zullen, na geneeskundig geschikt te zijn bevonden, omstreeks
16 Juni 1942 te Bandoeng
worden ingedeeld, dan wel onder de wapenen worden geroepen op
den voet der dienstplicht bepalingen,
teneinde te worden opgeleid
tot soldaat. Candidaten die niet of nog niet dienstplichig zijn moeten
s€hriftelijk verklaren, de uit de dienstplichtbepalingen voortwloeiende
verplichtingen te aanvaarden,
Medio Juli 1942 zal worden beslist welke candidaten voor toelating tot de K.M.A. in aanmerking komen, waarbij zooveel mogelijk
rekening zal worden gehouden met de 'gedane wapenkeuze,
Ter tegemoetkoming in de kcsten van de opleiding a.a. is jaarlijks voor iederen leerling een bijdrage van f 500.— versehuldigd, van
de betaling waarvan in bijzondere gevallen geheele op gedeeltelijke
vrijstelling kan worden verleend.
- 'Ouders of verzorgers van jongelieden, die voor toelating tot de
K.M.A, in aanmerking wenschen te komen ,behooren daarvan te doen
blijken door indiening van een kennisgeving model letter A, welke
uiterjk
15
APRIL
1942
door het Hoofd der Iste Afdeeling van het Departement van Oorlog te Bandoeng moet zijn ontvan-

gen,
Nadere inlichtingen, alsmede modellen van vorengenoemde kenniggeving model letter A en van de daarbij over te leggen bescheiden,
zullen op aanvraag

door het Hoofd

der Iste Afdeeling van het D,v.O.

worden verstrekt. Men wende zich tijdig tot genoemd Afdeelingshoofd, aangezien het in orde brengen der over te leggen bescheiden
als regel eenigen tijd vordert,

0.

Sesal | atau stan pegawai

S.S., jang ea
roepanja
dengan

| sesoeai

ri p artai Tenaro tata 1ditahoen
11939 menoendjoekkan poesat2 Fal “kepentingan
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kita seorang2,

haroes

Francisco

dan

ini tidak mengherankan

y Fernar

ndo, Spanish | 'm

sap

Dr gaN

Library of Information, agentschap

jang opisil dari Franco, hekerdja |

lapang

jang

loeas cen

lub Isabel y Fernando, jang tak | baw:
dengan

1 Wanda jang tersekoet

Cara al S1”,
“opisi!

dari

dahoeloe. '

penerbitan

Spanish

fermation, tak

kedoea ba.

Library

Babntah Aa

nja, HAN

set TA
sadja: Kepa:

jang da, Kar tawidjaja di Bandoeng”.
of Inf “Ferangkan dengan saksama ai

soedang mana ata tempat mana
barang barang haroes diberikan.

mers :goe-ragoekan

orang tentang kewadjiban jang 1cvolusioner: dan imperialistis itoe
1 dikedoea benoca Amerika:

Masih selaloe terdjadi, misalnja
“ barang2 dialamatkan begini: Kepa
da ,,Provinciale Waterstaat di Soe
|.rabaja' ' Alamat sematjam itoe tia

,Sekarang adalah mendjadi ke
| wadjiban Falange oentoek menja-

dak tjockotp sekali kali. Kegoetoekan keinginan dari bangsa Spa
| njol jang bermiljoen-miljoen diran | “dang mana misalnja barang itoe
tau dan jang masih merasa bang “mesti dibawa? . Siapa jang tahoe
atas kebesaran Spanjol doel bal itoe? Siapa jang akan: mem
ga

i propagannat kaoem

loekala itoe, f Kita mesti bersatoe| | beri perintah membongkar barang
| dalam kewadjiban kita jang berat, itoe? Sekalian hal itoe memakan
1
jap jang
diseh: 2
itoe jang berpadanan dengan pang | tempoh dan ongkos pertjoema sa
: Spanjol ialah Ameri :
gilan zaman dan mesti kita djerit| “dja, artinja hal itoe . Meroegikan
“Gesaha peperangan kita.
Djadi:
. minister kan, bahwa hoekoem kita, indus- “Boeatlah alamat denggan tjoekoep
Irit
dan .pengaroeh semangat |
| dan terang.
n Pn tri
kita ada hak oentoek mengoeasai |
Oempamanja ada 100 baal, diki
sepertiga dari doenia jang segerim djadi ,,wagonlading”,
maka
pertahankan ke .napnja. Ini berdasar kepada riwa| dalam hal itoe tidak perloe masing
tak soeatoe | jat dan karena kekoeatan rantai “Masing bisa diberi alamat semar
'seorangpoen
da | jang mengikat kita pada doenia Itiam itoe. Tetapi kalau ada
50
-Spanjol”,
p
merobah ketetapan 'it6e.”
baal jang dikirim sebagai ,,stukLibrary
of Information
ini
' Soenggoeh tak heran poela, apa .
goed”, tentoelah perloe tiap tiap
menggoenakan madjallah »Spain” |
| bila Amerika. Serikat sendiri di
baal itoe diberi alamat setjoekoep
itoe, kalau ia menghadapi pemba- F
maksoedkan poela sebagai medan
nja.
tja2
jang berbahasa Inggeris,
| propaganda kaoem fascist di Spa''SS5ta' dapat memberi atoeran
Oentoek mendapat bantoean ka , tentang ini dengan seksama. Senjol. Franco mempoenjai sangat.
“banjak kaoem penjetocdjoe daripa| oem katholiek, maka Library of. bab Hn
kita sendiri haroes beker
| da tiap pemimpin fascist lainnja. Information itoe mempertahankan
ja
dengan pikiran jang
sehat
terang. -dan Samba
Merdeka itoe istimewa boekan bang | fascisme dengan teroes
S.S. dengan sebaik
|, Fascisme , jang
sesoenggoehnja
Ten Spanjol, tapi dalam anggapan
| baiknja.
“politieknja, mereka itoe dipenga-| membentoek atoeran dan Soes0e-.

.roehi oleh pendeta dan soerat2 ka ! han, mengharapkan persatoen ig
senasib dan mengoempoelkan. se
bar dari Geredja Katholiek. Tapi
gala kekoeatan jang kon

ra'jat Amerika jg. berbahasa Spa
na
tan
sebagian besar daribat
“dengan tegas anti Franco.

Ka

:

dalam

Dipenghabisan tahoen 1940 tiba
di New York City Falangist2 jang
baroe, jang menjelidiki penghidoe

siysteem

' Lang ini Pukat

Sa
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'jaitoe dengan perantaraan
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ama orang kenamaan di Amerika,

2
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oeang dengan

ieroes te-'

i | rang oentoek Falange Spanjoi itoe.

si

Kekoeatan gerakan fascist: Spa
njol di Amerika dapat dioekoer da
| ripada kenjataan2 jang berikoet 1
tiga pangeran dari Geredja Ka2 | tholiek telah menerima bintang da |
Eu pemerintah Spanjjol: Madjelis$

toeng
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lah dibahoenja
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tanggoengan

hara,
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okatlah

hingga

jang
seperloe-perloenja
sadja!

Dalam masa ini djanganlah hen

opi-

Commit-

lamanja

tan | bek" rapat dengan salah satoe

5 propagandist jang terpenting dari
- di Ten
faitoe Mer-

: acangekan

loe kepada sehabat kenalan,

“Kalau diperhatikan bean
Ame
rika Sarekat oentoek mengambil

perti 'renda

dan

pita,

se-

tjangkokan,

boenga. bpengaan, penganan,
dan
sebagainja. Sebagaimana ditempat

hati bangga Amerika Selatan, ms
“ka soenggoeh heran jang pemerin

lain? didoenia,

dinegeri

kita

ini-

poen. toentoetan peperangan besar
sekali epada S.S. Sebab itoe dja
ngan “diperboeat lagj kerdja S.S.
jang 'soedah amat berat itoe mem
bawa barang barang jang kalau
dipikirkan sedikit boleh
pandang ta” perloe,
“

2

Da

Eh

pepe

tetapi sebaliknja

yaa

boekan

S.S, sadja demikian.
Sekalian
. orang jang mengirim barang dan
|.segala penoempangpoen diminta be

1

Nar2 soepaja membantoe pekerdja
an itoe dengan sepenoeh-penoeh ha
| &, didalam segala hal dan dengan

3
$

Satoe

P

dan boeah

kanan dalam

' an dalam
boen

boecahan,

kaleng,

kaleng,

mandi

dan

rnasa

tjogetji, minoeman,

sigaret berpeti peti, 50.000 sepeti,
pakaian

jang teba'2 seperti

trui, '

pull over, kaces Kaki, koepiah dsb:
dikirim dengan kapal terbang
pe
ngangkoet barang kepangkalan me
sin terbang dan kepada pasoekan2

di tanah seberang. Pekerdjaan ini
dilakoekan

oleh O, dan

kiranja

di

O., diban-

toe oleh Verecenigde Fondsen, oleh
Nationaal Kleeding Comit€,
Centrale Covim, tjabang2
setempat2

dapat di

singkirkan jang akan mendatang
kan keberatan kemoedian
agak
nja,
Kalau dilihat Sepintas laloe sadja atogran itoe ta' berarti. Teta
pi dalam hal alat pengangkoet ig.

besar

seperti

S.S.

itoe

haroeslah

hal jang tidak berarti itoe dipiSA
kirkan berlipat ganda seriboe ka, tidak mengingat ini dan itoe, soepa
. Ketika itoc baroe kita ma”
| ja alat pengangkoet itoe dapat ber | loem, bagaimana perloenja,
tiap
di stiap orang membantoe peroesaha» t' djalan dengan sebaik baiknja,
Masa so0ekarssoelit | seperti seka- — an ini sedapat dapatnja. Sematarang ini. Djika ada atoeran diper| mata centoek keperloean pertahangan Hindi ini,
boeat oleh pembesar kereta api “ man Negeri.

serta penoeh dengan air hoedjan,
tetapi dengan kegiatan orang jang

mengerdjakan, lambat lao€n dapat
poela

diselesaikan.

Beaja dosa Slobang
perlindoengan dari 4 dan 245 M, lebar 2?
M dan dalam 1.80 M jaitoe:
Beli 58 balok f 22.80, 130 papan
f 22.671,
529
batang bamboe

f 66.63, 1610 atap f 20.90, 50

ka-

jang dilakoekan O, dan O. itoe.
Orang banjak menjangka, bahwa pekerdjiaan Kantor O. dan O.

Ocang derma centoek ini keper
loean diterima dari totan toean:
Abdulrachman Salman es f 37.20

itoe:

dan f 23.27, N, Loenete f 15.—, Na
sar f 10.50, Hassan f 2.50 dan 'Pe-

partikelir.

Oentoek

dan

kaoem

mendjalankan

| pekerdjaan ini haroes organisasinja baik dan teratoer. Orang ba

mengirim

soerat

kabar

tiap2

hari,
mempertoendjoekkan tonil
- dsb., mempertoendjoekkan film de
ngan

pertjoema

ditempat

atau

de

kat tempat jang besar2 jang ada
gawhizoen. Ini baroe sebahagian

dari

pekerdjaan 0.

dan

rang

tonil

dibawah

pimpinan

nja

Nash,

cabaret

' Mada dan Njonja.

O,

Seka
Njo

Njonja Dewi

Kitty Posthu-

mus sedang berkeliling - ditanah
Djawa, Tidak berapa lama
lagi
akan berkeliling poela doea per-

koempoelan tonil. Beberapa biosCo00p .mobil berdjalan sekeliling
pantai, ditempat-tempat jang be| sar sedikit dipertoendjoekkan Hn
kepada

militair dengan

pertjoer

Sekarang teranglah, bahwa Haha
gian ini poen djoega tidak diabaikan.
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Atas kiriman2 nomor
tocroet2

dari

Journalist”,

Kringorgaan

maka

mengoetjapkan

pada

ketoea

,,De

ketoea

Raad

terima kasihnja

Necd.

Kring.
Dengan perhatian
demikianlah

KRING.

jang ber-

kata

ke

Journalisten
jang

minister

besar,

kope
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18387L5,

dioemlah

merosot

mendjadi

50 pCt., ja, begi

nilah nasib RPM., malah kabarnja
moelai tahoen 1942 tak bakal me
nerima aandeel loterij poela (seba
gai Regeerings subsidie).
Dalam

masa

hoedjan

diatas,

ma

ka anak anak banjak jang sak: ng
hingga ada tiga orang anak jang.
meninggal doenia di CBZ. makloem
lah hawa begitoe boeroek,
djadi
anak anak ketjil jang memang koe
rang baik kesehatannja, nistjaja
mendjadi korbannja inj hawa oeda
ra.
.
. Kepada sekalian penderma idioetjapkan
terima
kasih, poen
patoet diterangkan, bahwa postwissel jang tak 'ada tertoelis derma
centoek lobang perlindoengan, ha
nja dimasoekkan dalam kasboek se
bagai

derma

sekali goes,

kamj mempeladjari isinja poen, ter

'cetama tentang kepoetoesan,

jai-

toe centoek terdes mengoesahakan
kelandjoetan hidoepnja
perkoempoelan - journalisten Nederland.
Dengan dipfrhatikan poela
ka

Toe

an dan kami mengharap bahwa de
ngan rachmat Toechan pekerdjaan
Toesn itoe akan bergoena oentoek -.
seloeroeh keradjaan.
PEMBAJARAN
PADA VOLKSCREDIETBANK.
Atas nama Algemeene Volkscre
dietbank, Plaatselijk Kantoor Bata
via-C,, dikabarkan Tenane
berikoet:
Orang2 pensioen jang menerima
pembajaran
pensioennja pada Al
gemeene Volkscredietbank di Bata
via-C., Mr, Cornelis dan Tanggetang, oentoek kepentingannja
ma
sing2 hendaknja datang sendiri pa

E tm K pada hari Sabtoe,

Februari
L. tm
Februari
O tim
Februari
S pada
1942.

21

1942.
N pada hari Senen, 23
1942.
R, pada hari Bgt
24
1942,
hari Rebo, 25 Februari
:

«

f 166.901.
:
Kekoerangannja
“£ 34.721, kepaksa ambil dari oeang persediaan
pembeli beras,
padahal keadaan
kas RPM sedang menderita
kesoe
sahan disebabkan dari idatangnia
oeakg derma dapat dikata soedah

itoe,

di Laapn de Riemer 4, Batavia-C.
Mereka jang namanja moelai de
ngan hoeroef2:
'
A tim D pada hari Djoemahat,
20 Februari 1942”

atau

di

sebabkan keadaan hoedjan lebat
setiap hari, lobang selaloe goegoer

njak tidak tahoe akan pekerdjaan

ini, V,A.C,

inspecteur, inspecteur jang mengoe

barang

. haroelah dapat dikata selesai

djang bekas plampang f 5.—, pakoe f 2.75, 1 kaleng teerf 2—, ta
li idjoek f 1.50 dan oepah menger
djakan f 57.3715, djoemlah semoca
f 201.63.
ana

organisatie

da tanggal2 terseboer dibawah ini,
pada Algemeene Volkscredietbank

roeg pengangkoetan

dikerdjakan moelai tanggal 17 Ja
nuari, tanggal 15 Februari 1942 ba

bocah- bah

minoeman,

Bermocsjawaratdengan chef station, adjunct

4
Tah

bagai bagai kesoekaran

Cage

Ki

dak mengirim barang jang ta' per

sil di Amerika.

Moes

'hidjrah dengan dikedjar oleh moe
soeh kaoem djahilliah, maka beliau laloe bersemboenjilah dalam se
- bocah goa.
“Lobang perlindoengan R. PSM.

Diseloeroeh

mi menoetoerkan pekerdjaan

memba-

gang

dengan komisi Jaloe lintas pada se
soecatoe tempat. “Lebih lebih dalam
Foreign Service (Oeroesan Loear
hal jang berangkoet dengan memNegeri) dari partai Falange itoe,
bawa barang ke kereta api atau da
jang digoenakan sentoek propagan . ri 'kereta api.
da dan agen2nja dj Amerika SelaPendeknja chef station dapat me
tan, dipakai sadja osntoek membe
nolong kita. Pegawai S.S.
akan
ikan barang2 makanan
oentoek
minta terima kasih kepada kita ka
ra'jat Spanjol,
jang “sekarang
lau kita minta keterangan kepada
| soenggoeh mati MENAEANAT itoe !
nja, Karena keterangan itoe ber

Les
ama menjelidiacem fascist di Ame

ahoen

Negeri

penda

jang

tah Amerika Sarekat dapat mem| dari New Mexigo,
jaitoe soeatoe.
boeang
oeang
oentoek ' mem| negeri jang djoega mendjadi toe-f “berikan barang 'makanan kepada
djoean maksoed Franco : dalam
bangsa Spanjol, jang mati kelapa
“cesahanja membentoek £ 5Soesoeyan, sedangkan pemerintah
Spa,
nan Baroe” Sp
jol menoentoet ' niol sendiri membantoe dengan oe
| dan oleh: Han
1 | dengan teroes terang pada Presi eng pekerdjaan tjiabang Oeroesan
1 dengan seboeta
3 Ne
, | dentnja oentoek mengakoe
sjah
Locar Negeri dari partai. Falange
Franco dan pemerintahannja:- be | itoe.
: endjadi medan per | berapa wakil dalam parlement di'
Barangkali baik. betoel,
kalau
ra doea peradaban | Amerika, terhitoeng djoega voorzit
State Departement Amerika Sare
itoe Ola World ter dari madjelis itoe, telah mem
kat memadjoekan oesoel kepada, pe
-bantoe. Franco, bahka Martin Dies,
merintah Spaniol, soepaja. belandia

ari

Sebab itoe ingatlah:

ganda Faslagisme di Spanish-Am2
rika
(Amerika-Selatan).
Dalam
| cesaha itoe mereka telah beroen-

i | maka komite itoe soedah mengoeri

tempat:

mocat dan membongkar dalam ma
(ss ini ialah kewadjiban jang ber
tama tama bagi si pengirim barang. Barang siapa loepa akan hal
-itoe, tentoe menghilangkan tempat jang perloe boeat pertahanan

pendapatan ramai di Amerika Sare
| ket terhadap kembangnja propa

Spaniseh' Nationalis Relief Commit

menggoenakan

diikoe

tinja di Spanjol.
Ambassadeur Franco di Amerika Serekat, Juan Francisco de Car.
-demas, soedah lama mendjadi eere
voorzitter dari Casa de Espana.
Toedjocan maksoed kegiatan Fa
| lange itoe di Amerika Serekat ti
dak hendak menjerang Amerika
itoe, tapj oentoek
melembekkan

n jang tinggi di Ame

| tee, Dengan

Nazi jang

selaloe ada

:
|-dan kepentingan kita
diri. Sebab itoe segeralah toeroet atoeran pegawai S.S., jang be
kerdja keras, tetapi jang ta" dapat
mematahkan besi dengan tangan.

hidoep di Spanjol. Tjara ini:

adalah

dengan

lah wadjib bagi kita kaoem

“mad s.a.w, ketika akan berangkat

| jang amat perloe-bagi pertaha-

jang:

keloearganja

dan

oat menangkai barang jang per

Bangsa Spanjol jang pro-demokrasi di New York diantjam dengan
masih

membongkar

an soepaja

: nan bangsa Spanjol di Amerika, ke
kajaannja dan sikap. politik
perantaraan

Memboeat

Kjepat:
|“ Kita haroes beroesaha bersama
sama soepaja ,,selaloe berpoetar”

ra "jat”.

toe sekarang djoega kedipengaroehi au
jang

2

perlindos «

ngan dalam masa perang ini ada-

ta-

ocang.

ser. Ea

an
begini

R. P. M.

lobang

nah Djawa O. dan O. mengirim
'koersi2, medja, radic, permainan
.dan koce2 dsb. ketempat pengawal
di Pt
dan di pertahanan ne

O. dengan
4

MAKLOEMAT
Mengadakan

limin, jakni meniroe
tindakan
.djoendjoengan Nabi Besar Moeha-

tine mobil, Inipoen disokong 0: daa

Gu jang metock pekerdjaan Franco: di Ameri | Be
ika, Kaocem Falangist jang revolu- | ngirimkan barang akan soeka mem
$
Park terseboet di
erhoeboengan.

kita. Dibe

“Di beberapa tempa: diadakan can-

rapat dengan 'Casa de Espana, sa
'toe koempoelan dari
djoeragan2 T
al jang kaja, €@xporteurs dsb.

m mboeka

kiranja haroes menoenggoe
$ sampai semoea “plkerdjaan2 itoe
'soedah selesai.

tanah Djawa roemah
tempat
pc
inginapan dan roemah bola dihoe '
ka: olem” Pemerintah dan kaocm
partikelir,
)
O, dan O. menendang dan menjokong oesaha ini dengan oeang.

Faep

&

maka

berapa tempat jang ketjil ketjil di-

“| terpenting dari. Falange Spanjol di 'rangan itoe oentoek kepentingan
keperloean petiga ba | demoem, 'artinja
: Amerika dioesahakan ol
. dan, jaitoe : 2“Spanish Library. of :rang itoe haroes didahoeloekan.
Dimasa biasa S. S, soeka sekali
| Info rmation, Cal a de Es
la dan
Club. Isabel

boet
memang pada hari mengeroet panggilannja.
Djika pada hu
ri panggilan itoe ia tidak datang,

SA

.ri kesehari bertambah locas. Hal

lah selaloe diingat bahwa Hindia
Yew York City. Pekerdjaan jang| | sekarang dalam perang dan pepege itoe di San

DAN

Bakordidan Kantoor O. dan Oo.
Departement van Oorlog dari seha

MEMENORHI
Atas

ACCIJNS
API.

nama

KAJOR
6

Maa

Directeur
Financien telah menetapkan verordening tg, 17 Februari 1942 No. DA 71-1-5, jang mewadjibkan memehoehi accijns ka.
joe api itoe tidak lagi beroepa zegel akan tetapi oemoemnja beroepa wang.
Atas verordening ini jang moeiai berlakoe tg, 18 Februari 1942
diberikan penerangan
seperti berikcet:

Sebagai peratoeran centoek se.
mentara waktoe dengan verordening ini diwadjibkan soepaja pelakoean

accijns

kajoe

api dengan

djalan banderol-banderol itoe dihapoeskan.
Sebaiknja persediaan
ini dilakoekan oentoek memberan..
tas satoe peristiwa jang biasa mtnjoekarkan pengiriman kajoe api
dengan
tetap dari loear negeri.
Peratoeran ini hanja akan dipertahankan selama keadaan peperangan ini menjebahkan akan ada.
nja bahaja perniagaan jang tjoerang,
Maka

selandjoetnja

joe api jang
daerah pada
voer) dengan
ngan wang,
api-api jang
dah ditempel
roet.

accijns

ka-

dimasoekkan di satoe
pemasoekannja (insegera dipenoehi deterketjoeali oentoek
boengkoesannja soezegel-zegel menoe-

peratoeran-peratoeran

jang

berlakoe terlebih dahoeloe, dengan
T Ym 'Z. pada hari Kemis,
26
tidak diharoeskan
membajar acFebruari 1942.
cijns diperkenankan oentoek di inJang haroes dibawa adalah soe
voer,
rat2 seperti berikoet:
Menoeroet verordening ini, ma1. Pensioenkaart dari bank jang '
ka selandjoetnja
tidak terlarang
aboe2 warnanja, 2, pasfoto, 3. salagi oentoek mendjoeal atau metoe atau lainnja soerat2 keteranjimpan centoek didjoealnja lagi,
ngan seperti rijbewijs, paspoort, | kajoe-kajoe api jang boengkoesan
bloedtransfusiedien t dsb.-nja,
4
nja
beloem ditempel
zegel-zegel
djika ada machtiging FCX I,
accijns.
. Soepajs, pekerdjaan2 itoe dapat
Selandjoetnja
vero:
dilangsoengkan dengan beres, ma
mengandoeng beberap:
ka hendaknja
diketahoej bahwa
| oendang
jang penting
Gitbook
orang2 itoe hanja dapat ditolong
pembikinan kajoe api di negeri ini.
djika datangnja pada kantor terse

S

Hanan

Bincmsnnsnmasazs

ENTORK Sendjaat oten
ter” atau ,,penindjau diatas
3 5 aga
doca Lg nga

J

2“

5

cm

ea

IAEPATI

sebesar f 25.000.—

Barat.

pengeloearan ,,loear biasa”,
“lagi
mendjadi
dikasih
' naik
f30M0O— “

| mnnamenann umah

nye
si

penindjau-peni
6: indjau

tanda bila moesoeh tidak ada lagi.

soedah dekat

dan sirene soedah diboenjikan boe-

at seloeroeh kota Soerabaja, tetapi“ boleh

djadi

bocat: sesoeatoe

straat atau kampoeng, bahaja aa
losm ada biarpoen boat semena
ra,

Soerabaja.

makin lama “makin

bahwa serangan oedara
banjak .memboeang tempo jang
berharga. Kemarin boleh dikatane

asai,

kan
moesoeh menjerang” dengan
hebat.
Pelempar-pelempar bomnja

. datang beberapa boeah, tetapi ti. dak kelihatan oleh sebab: ditoetoep
awan,
Mesin-mesin terbang itoe
melemparkan beberapa bom sebe-

|

ASSAINEERING DALAM RESIDANG REGENTSCHAPSRAAD
GENTSCHAP,
Selasa pagi moelai djam 9 telah
Dalam tahoen ini roepanja Re- | -dilangsoengkan
sidang
Regent| sentachap 'Bandoeng akan melanschaps Raad Bandoeng dengan di
| djoetkan djoega: 'pekerdjaannja as
hadiri oleh hampir segenap anggo| 'saineering di tiga tempat,
jaitoe | 'tanja. Pimpinan dipegang oleh d.d.:
“di Tjimahi, Tjitadas dan Madjala- Patih, R. Rg. Tirtasoejatna, berng
Kdj. Boepati R. A. A.
'ja dengan begrooting sebesar f 6. | hoeboeng
Wiranatakoesoema, . sebagaimana
- 000.- atau f 5. 000.- lebih besar de
ngan begrooting jang soedah diren | 'kita ketahoei sekarang ini sedang
Fii
membikin tournee,
tjanakan dalam tahoen 1941.
unatan ie” Hari 'bagoes dan |
Dengan singkat kata penjamboe
Selain darj pada
itoe Regentt angin beremboes dengan segarnja.'
tan dioetjapkan oleh
Ketoea, seschap Bandoeng bermaksoed djoe
: “Dibawah kota Soerabaja kelihatan
landjoetnja diharapkan agar segaga
oentoek
memperbaiki
kampoeng
.aman dan soenji.
Orang banjak
la'pembitjaraan dilakoekan dengan
' kampoeng dalam district Tjimahi,
| jang. mentjari perlindoengan desesingkat
moengkin,
mengingat
atas maksoed . mana telah direnngan baik. Tetapi lain dari pada
waktoe dan keadaan sekarang ini.
tjanakan satoe begrooting sedjoem
itoe ada djoega kelihatan jang
Antara beberapa Agenda jang di
Jah f 7.500,
“gadjil-gandjil oleh kami, Misalnja
roendingkan ialah tentang rentja| ada seboeah tram, tram itoe ber- SEREANG AKAN : MENDAPAT
na. Begrooting R. R. -0entoek ta-

ae

| Biarpoen : moesoeh

-itoe |

bentran keatas atap-dan baroe sa-

mina

aa
. Di

bendanya

henti, tetapi penoempangnja tidak

POMP£?.

toeroen
mentjarj
perlindoengan,
melainkan diam sadja dalam tram
| itoe, Boenji bom-bom jang djatoeh

lah di Oetara dan kemoedian per-

pat

'saan kebiasaan dalam hati saja,
Hasil penjerangan
dengan bom

djaga soepaja pekerdjaan dapat di
' teroeskan dengan sedapai- dapat— nja maka baiklah diadakan penin—, djau diatas atap itoe. Penindjaupenindjau
itoe soedah moelai di| adakan oleh militer dan boleh dja-

itoe pada hakekatnja sama sadja
dengan hasil penjerangan dengan
merjam, Lainnja tjoema, jang sa| toe dilakoekan “dengan bom jang

“didjatoehkan

dengan

mesin

ter-

bang, jang lain dilakoekan dengan
“peloeroe jang ditembakkan dengan
.# meriam, tetapi hasilnja tidak ber- tor-kantor. .
Dalam perang
“jang laloe,
| beda.
Penindjau diatas atap i
djaorang
bermillioen-millioen
banjaknganlah dikira besar sekali dian:
nja jang bertahoen-tahoen berketjam bahaja.
Boeat bom jang teditengah-tengah
serangan
lahi
pat djatoehnja, boleh dikatakan
-meriam,
, — tidak ada tempat jang aman, tetaSERANGAN JANG TEPAT.
'pi bom jang tepat Mataenn gia itoe
Bom-bom: itoe roepanja ada me- djarang “sekali terdjadi.
npat
| nerbitkan beberapa kebakaran keenindjau diatas atap- ios” | oleh
boeat dengan koekoeh sehingga
“fjil, tetapi kebakaran itoe tidak laka itoe tidak kena oleh petja- ima, Dari atas itoe dapat didoega
bahwa -keroegian
tidak banjak,
1 bom'dan kalau roemah tempat
dan hal ini kemoedian ternjata
berdiri
itoe ada sedikit
bahwa benar, Tetapi orang jang
'koeat, maka keadaan mereka itoe
mendjadi koerbannja boleh dika.boleh dikatakan sama sadja dengan orang jang masoek loebang
|- akan banjak djoega. “Itoe sebabperlindoengan, bahajanja sama-sa
.nja karena ada seboeah tram jang
ma koerang.
Lain dari pada itoe tepat kena bom, - sedang dibawah
orang
jang diatas atap itoe ada
tram itoe banjak orang jang.ber“oentoengnja,
jaitoe mereka- itoe
semboenji. Bom jang tepat kena:
nja itoe sesoenggoehnja besar sedapat melihat apa jang terdjadi.
“Dalam loebang perlindoengan sekali bahajanja dan- tram boekankali-kalj kita tidak tahoe apa jg. lah tempat jang baik oentoek bererdjadi dan lain dari pada itoe
lindoeng. Diatas air diadakan tirai
dalam loebang perlindoengan haasap. Kadang-kadang: penindjau-

di akan ditoeroet djoega oleh kan-

penindjau itoe memasang felinga-

wanja panas dan bernapas soesah.
MATA. DAN TELINGA MESTI

| nja lebih baik, oleh boenji auto
atau boenji ventilator, tetapi lain

TADJAM. — -

dari itoe tiada ada lagi kedenga-

'Penindjau diatas atap itoe mata-

ran, Mesin-mesin terbang moesoeh
itoe soedah pergi dan boleh djadi
tadjam- dan mesti tahoe poela
membeda-bedakan
apa jang dili- | masih ada lagi. melemparkan bom
dari tempat jang tinggi. Dari tem|hatnja dan jang didengarnja. Be.toel waktoe ada moesoeh dioedara, | pat jang tinggi itoe tentoe sadja
djarang sesoeatoe jang kena dibom
ta lebih “soenji dan lebih diam
nja.
Boleh djadi ada lagi orangdari jang biasa, tetapi dalam hal
pereman jang mati diboe“itoe.ada djoega boenji jang kede- : orang
noehnja dan hal itoe tentoe sadja
ngaran seperti boenji mesin terakan menambah bentji kita kepabang. Boenji mesin terbang moedanja. Sekalian itoe dari atas atap
. soeh mesti dapat dibedakan dari
boenji mesin terbang
negeri se- | itoe tidak kami ketahoei. Kamipoen
teroes menindjau keoedara dengan
koetoe dan hal itoe tidak moedah,
memasang telinga dan mata kami.
— Tebih-lebih membeda-bedakan hoeDidjalan, orang dan kendaraan
.nji mesin terbang pemboeroe. Akan
soedah moelai kelihatan lagi, Pentetapi djika sekiranja satoe-satoe
doedoek Soerabaja soedah moelai
“kali salah
penindjau diatas atap
tahoe bila ada bahaja besar dan
. itoe memberi tanda bahaja, maka
inja

dan

pendengarannja

haroes

“hal itoe tidak mendjadj apa. Asal
diboenjikannja

“aman,

lantas siap mendengar boenji jang

disangkanja mendatangkan bahaja. Tatkala sirene berboenji lagi
tanda soedah aman, maka njatalah

lagi tanda soedah

bila diketahocinja dengan

pasti bahwa moesoeh soedah dja“0eh, maka waktoe soedah banjak
“diperolehnja boeat kantor
atau
g0longannja, “biarpoen
sesoedah
— “itoe moesoch akan kembali poela,
PEMBERIAN

BANT OEAN

pada Soerabaja, bahwa lebih dari
. itoe dapat dideritanja. Kemoedian
dari
cpns

PEN-

bahwa ordon-

'nantie jang, ditetapkan menoeroet
date

bantoean

-doeng

sedang

sesisanja

mesti

di-

pikoel oleh desa sendiri,

|

" GOENA KEPERLOEAN
KESEHATAN,

:

Seperti tahoen jang soedah soe
dah, dalam tahoen ini poen di regentschap Bandoeng
orang akan
perhatikan
sepenoeh
penoehnja
atas perkara kesehatan ra'jat. Ka
lau dalam tahoen jang laloe hanja
dikeloearkan sedjoemlah f 6.500.

43, dalam tahoen inj menoeroet ren
tjana akan diambil satoe begrooting jang besarnja f 10.000..
Dari oeang jang sebanjak itoe:
akan dibagi seperti berikoet:
keperloean
obat-obat
boeat 17 boeah poliklinigken “entar Ff 7.140.
—
boeat vroedvrouw dalam dienst kliniek
(3 orang).

5

keperloean 2 ConsulatitebureauX aan

:£

keperloean soentik dan
obatnja

....... Aa

ta

PENA Sena aman

ni

dan
lain-lain keperTeen (aa
-

830.—

Djoemlah f 10.000.—

PENDIRIAN POLIKLINIEK
JANG BAROE.
Boleh djadi kalau dalam tahoen
ini, jalah tahoen 1942 regentschap
akan mendirikan seboeah polikliniek
di Pengalengan dengan begrooting
sebesar f 2.500.—- dan
seboeah lagi di Boeahbatoe dengan
'ongkos sebanjakf 3.500.—,

Djoega di Tjitjalengka telah dirantjang boeat-mendirikan seboeah
hulp-ziekenhuis
dengan
begrooting f 6:000.—, ongkos mana sebagian haroes: Telan oleh desadesa disana.

PERLOEASAN Ska
ISTERI :
Ada dikandoeng maksoed oen- toek memperloeas atau menambah
roeangan

dari sekolah isteri di Tji

paraj jang mana ongkosnja dikira

F2 00K-—Moengkin
“maksoed
terseboet
“akan dikerdjakan dalam tahoen ini
£

gambar perang dioedjoeng 'aloonaloon kota Bandoeng telah-hikin di

zoero bij- |

antara

pendoedoek

gambar-

kota. mendjadi

gempar karena membatjaisinja.
Boenjinja adalah koerang lebih
begini:

Diperingatkan:
kepada -bangsa

HOOFDBESTUUR INDONESIA.
“zonder Moi
dianggap berlaMOEDA,
koe moelai tanggal 1 Februari '42. :. Oentoek tahoen 1942 soesoenan
'Hoofdbestuur
Indonesia
Moeda
2 MELANGGAR LARANGAN ME- | adalah seperti berikoet:
NIMBOEN,
5
Voorzitter: Soebagio ReksodiPada tg. 14 j.l. polisi telak meng, aa,
5
. gerebek
cah toko Tionghoa di |
“Vice-voorzitter: S. Parman.

Soenda choesoesnja soepaja dalam waktoe-sekarang ini sangat
hati-hati sebab kabarnja ada
soldadoe-soldadoe Australia jg.
soedah
meroesak
“kehormatan
perempoean,
malah
kabarnja
sampai tiwas djiwanja,

— Secretaris 1: Marbangoen Har| | djowirogo.
Secretaris 2: Ibrahim Tahta.
Penningmeesteres:
ah Fatimah.

daripada plakaat terseboet jang
lantas oleh politie ditjaboet dan
tentoe sadja
ditjari. orangnja
jang begitoe djahil berboeat tje-

x

aa

'pada toko mana,ter-

“dapat isedjoemlah wang retjeh
perakan, setengah perakan, talenan dsb.-nja) sebesar
f 207.63.

Dari djoemlah ini dibeslag: f183.—
ja toko ini bernama
El anepa pagi haroes
.. djawab di moeka

s

Bagian poeteri: Diana Motor

|

Commissaris: Soetadijo.
' Secretariaat H.B. Indonesia Moe
Ao Na
t

aan

di Kernolongweg 11,

Begitoelah .koerang

rita seroepa

Natsir

me-

agar Begrooting

M.

itoe

diperloeaskan, mengingat keadaan
sekarang ini, jang memboetoehkan
pengeloearan wang
jang berhoeboengan. dengan evacuatie rakjat,
persediaan makanan dan kesehatan. Tentang voedsel voorziening,
sekarang ini sebetoelnja soedah di
'lakoekan
di bagian kota dan Tji-

lebih

isi

itoe.

Perloe djoega diterdngkan di-

sini, bahwa jang menanda tangani
toelisan dalam plakaat
itoe, jalah: SANGKOERIANG,

Maka

mengingat

kebiasaan

atoeran perang itoe dan sikap Pemerintah terhadap jang lain, kita
kita tidak ada keberatan apa djoca
psen bagi Pemerintah oentoek mengaboelkan permohonan toean Wir
jopranoto
toe,
jang djoega kita
sokong

sepenoehnja,

karena

djoega

djadi

keinginan

mahi. Mendjadi soal ini tidak per-

oemoem

antara

bangsa

Indonesia.

loe dikoeatirkan lagi.
Lebih djaoeh dibitjarakan

Moedah-moedahan lekas terkaboel,
Dan boleh djadi
sekarang
djoega - telah dioesahakan Peme-

perloe

djoe-

apa tidaknja per.

hatian ditoedjoekan kepada B.K.R.
(Badan Keselamatan Rakjat) goena membantoe seperloenja.
Maka
pertanjaan
ini mendapat djawaban,
bahwa B.K.R. itoe choesoes
boeat dalam kota sadja. Tapi bila
nanti
-ternjata diloear kota poen
ada memboetoehi terhadap badan

itoe, tentoe sadja soal itoe akan di
perhatikan

poela.

Setelah diadakan sedikit pertoekaran .rentjana. Begrooting itoe,
boeat sementara sebanjak f 30.000
zonder limit.

rintah. Djikalau begitoe
tas mengoetjap sjoekoer.

badannja baik oentoek mendjabat
pekerdjaan kelak dan tidak mem-

poenjai penjakit tuberculose
penjakit

ngan

lain jang mendjadi

oentoek

memasoekj

atau
rinta-

cursus

itoe,

Berhoeboeng dengan peratoeran
ini dalam
persidangan sesoeatoe
Raad
regentschap telah diadjoekan pertanjaan, apakah dokter ber
hoeboeng dengan hal jang ia haroes

memegang

resia

tentang

hal

jang mengenai pekerdjaannja,
tidak dapdt menolak oentoek memberi keterangan jang dikehendaki

menoeroet lid.dari peratoeran itoe.
Dokter telah ma'loem apa jang
haroes diperingatkan tentang petjoekoep kiranja.
meriksaan toe,
diberi keterangan tentang ketjakapan mereka itoe sadja. (Mendjadi,
ini -beleid dari dokter: sendiri.
Red.),
Pada djam 10 (mendjadi hanja
1 djam sadja sidang berlangsoeng)
maka sidang ditoetoep dengan sela
mat.
Kata penoetoep dioetjapkan
pimpinan

dengan

bersema-

ngat, Diandjoerkan pada segenap
anggota oentoek bergiat bekerdja

dimasa ini. Beliau moehoenkan pada jang Esa moedah-moedahan
seteroesnja
dianoegerahi
tenaga
dan fikiran jang sehat seperti sediakala, agar dapat menjelenggarakan
tenaganja goena kepentingan kita dan rakjat bersama. Disamboet dengan ,,Amin”. (N.E.).

TJIANDJOER.
Pembantoe

A.

SL.

Menaaana

kan:

KETOEA. SURYA WIRAWAN,
Oleh karena toean Achmad Soeladji ketoea Surya Wirawan diangkat mendjadi ketoea Parindra,
maka atas persetoedjoean pengoeroes
Parindra, sebagai gantinja
telah diangkat toean Ernawan. Kini soesoenan
pengoeroes
Surya
Wirawan. seperti berikoet:
Ketoea: Ernawan.
W. Ketoea: Mh, Sanoesi,
Penoelis: Wirasoedirdja,
Bendahari: Moestafa Sabandi,
Pembantoe: Sapei Ba'i.

Pemerintah itoe kita tidak was-was
dan

dan

arti Ir. Soekarno

besar
bagj

pan-

djasa-djasa

Soekarno

bagi

Rakjat

bahwa

itoe

pengaroeh

dapat

jang

membahgjakan

Pemerintah.

Kita tidak was-was karena pada
waktoe ini tentoe tidak sepantasnja
djikalau
Pemerintah
tidak
sanggoep mengembalikan Ir, Soe-karno itoe hanja
“karena koeatir
akan pengaroeh beliau atau karena

seba-

poekoelan

Ir.

disangka

gai pemimpin besar bangsa Indonesia,
dan mendasarkan permintaan soepaja dikembalikannja Ir.
Soekarno itoe djoega atas pertimbangan,
bahwa bangsa Indonesia
menderita

artj

Indonesia, dan masih di akoeinja
beliau sebagai seorang
pemimpin
besar itoe. Pemimpin jang berpeugaroeh, Hingga doeloe djoega diasingkan oleh Pemerintah karena

Kalau tocan Wirjopranoto dalam
soeratnja
terboeka
'itoe antara
lain-lain
mengingatkan
djoega
harga

akan

, mengingatkan

es

sanggoep

ri dokter jang menjatakan, bahwa.

kita

Sementara itoe, sedang meminta
kembalinja Ir. Soekarno kepada

itoe

tentoe

oleh

PLAKAAT DI ALOON-ALOON
dari:

'Toean

Beberapa. hamerpunten. telah di
antaranja
.tentang
. terima baik,
pemeliharaan
cursus-cursus. pendidikan
goeroe-goeroe desa. telah
ditetapkan, bahwa tidak boleh diterima moerid-moerid oentoek cur“sus itoe jang beloem mendapat
: 'soentikan tjatjar dengan baik,
atau jang beloem dapat penjakit
100.—
tjatjar dan jang tidak dapat mem500.—
perlihatkan soerat keterangan da-

nja wang retjeh dari tidak ada se-

atau

1942.

ngoesoelkan,

ga tentang

didekatnja sekali

dihoekoem pendjara 45 hari.

kana

Adaposen djoega
goena pendirikan roemah pompa itoe berikoet
pembelian dari pompanja, akan di
toendjang oleh
regentschap Ban-

oleh hakim ditanja kenapa semoea

.poen,
Ia dibosta sebesar. f 15.—

Ta

terbakar,

JANG MENGGEMPARKAN.
Sehelai kertas poetih jang di.toelis dan kemoedian ditempelkan

ang laloe itoe, jaitoe peratoeran. | dapat nana erie, satoe djawaban
Par

keperloean

poenjaannja akan tetapi kepoenja
an seorang familie-nja. ' Waktoe

| lembar poen wang kertas, ia tidak

dari tanggal 30 Januari

pompa bocat

djoega,

kan, bahwa wang itoe'boekan ke-

Dengan opisil diberitakan
dari
Bogor, bahwa besloeit pemerintah

ne

itoe moelai

boeng wang yotjeh. Ia menerang-

| TSIOEN KEPADA DJANDA,

| telah menetapkan,

“pada itoe kota
bekerdja lagi.

poela

roemah

— ini waktoe luchtalarm lamanja sa-

Oentoek men-

hoen

Kabarnja
bahwa
di. Sereang
akan didirikan seboeah roemah se |
reang pompa dalam tahoen ini djoe:
ga dan selandjoetnja akan menda

— gj dengan tidak berbalik lagi. Ha- | dekat laoet itoe mengingatkan saja
akan boenji meriam-meriam besar,
ri ini mereka itoe tidak-datang, teHal itoe ada mendatangkan peratapi baik kemarin maosepoen hari

toe setengah djam.

boeat keper-

'loean

— BANDOENG,

hara dari Rakjat 1 done
Oa
SOEARA PERS
figuur Ir, Soekarno memang masih :
tetap selaloe terbajang-bajang seHaa
pemimpin besar.
IR, SOEKARNO.
Seorang pemimpin kaliber besar
Berita Oemoem, 14 Febr. 12.
diakoej telah
Berhoeboeng dengan soerat tera! | jang oleh oemoem
boeka
t. Soekardjo Wirjopranoto: | dapat membangoenkan Rakjat Inkepada Wali Negeri, maka Berita | donesia. Pekerdjaan Ir. Soekarno
doeloe dilapang
politiek itoe meOemoem antaranja menoelis demimang boleh dikatakan telah dapat
kian:
mendorong Rakjat Indonesia bebePoen permintaan toean Wirjorapa
poeloeh
tahoen TRTng ke
pranoto itoe memang djoega tjomoeka!
tjok
dengan”
atoeran-atoeran
Poen djoega. diantara pemimpin
oemoem
atau internasional jang
pemimpin berbagai-bagai golongan
mengharoeskan Pemerintah-pemedan partaj di Indonesia sekarang,
rintah Negeri mendjaga baik-baik
jang kita dengar pendapatannja,
nasib
dan djiwa
semoea orangpengakocan ini terdapat hingga
orang tawanan atau jang ada dasekarang.
lam pengasingan ppolitiek itoe djaMalah boleh dikatakan semoea.
nganlah mereka sampai mendjadi
dapat mengakoei
kelebihan dan
korban perang.
8
djasa Ir. Soekarno itoe, poen dapat
Dan lagi dalam hal ini, sebagai
menerima beliau sekarang djoega
dikemoekakan djoega dalam soerat
sebagai pemimpin besar itoe.
tocan Wirjopranoto itoe, PemerinMaka soedah selajaknja dan se| tah baroe-baroe ini telah menoen- |
pantasnja kalau kita sekarang medjoekkan
sikap dan tjonto jang
mintakan pendjagaan keselamatan
bidjaksana djoega dengan menjebeliau itoe oentoek Rakjat kita.
lamatkan toean-toean drs. Moh.
Kita jakin bahwa soerat terboeHatta dan Soetan Sjahrir jang sa- '
ka tocan Wirjopranoto itoe menma
dipindahkan
ketempat pengdapat “adhaesie
Merana jean
asingan
jang
dipandang
lebih
aman, jaitoe Soekaboemi.
1
banjak fihak.
Denah

Min
bnri na
dengan
keadaan
perang sekarang,
maka gemeente
Bandoeng
jang tadinja mempoe'njai rentjana menarik begrooting

|

Te

Tnfaara

— MENDJADI
f 50, 000.—.

3 monas

ASAL f

masih

adanja

pengakocan

dan

penghargaan
terhadap
Soekarno
dari
bangsa
itoe.
Memang tidak pantas

kalau ke-

selamatan

itoe-hanja

Ir.

Soekarno

diri
Ir.
Indonesia

digantoengkan pada
sekedar
'perasaan koeatir Pemerintah doe-

dan

keroegian apapoen djoega, tjoema

loe itoe

sadja.

hilangnja Ir. Soekarno akan dirasakan sebagaj keroegian jang sa'ngat hesar dan tidak dapat penggantian dalam beberapa poeloeh
tahoen, itoe memang betoel sekali.
Bagi banjak
orang dan bagian

Maka
sekali lagi kita pertjaja
bahwa Pemerintah jang bidjaksaa tentoe akan dapat djoega me-

SIRENE DIROBAH,
Sedjak “dahoeloe tanda
sirene
L.B.D. Tjiandjoer kalau ada bahaja atau telah aman dibenjikan
tiga minuut lamanja.
Kini oleh
pimpinan
diberitahoekan
kalau
dirobah
kalau ada bahaja tetap
diboenjikan tiga minuut,
sedang
kalau telah aman tjoekcep diboenjikan satoe minuut sadja.

2. ANIN, beroemah di Sengon,
' desa Pangoelah (Tjikampek), asal

PEKOPE BELOEM BERDIRI.
Atas oesaha toean-toean Gatot
Mangkoepradja dan Achmad Soe
'ladji

baroe-baroe

telah

ngabocelkan permintaan ini.
Moedah-moedahan
lekas
boekti,

dari Pasirmalang,

|

pinggang,

roemahnja
si pendjahat
Dari
itoe politie dapat membeslag:
1 speda, 2 tjelana linnen poetih,
1 kemedja soetera, 1 tjelana ys lilin

VELDPOLITIE

KRAWANG

BERACTIE.
Pihak jang boleh dipertjaja me-

nerangkan kepada kita, bahwa ba-

dengan

ke-

giatan
Veldpolitie
di Krawang,
pada ddo. 13 boelan ini, si pendjahat
jang kedjam
itoe dapat
ditangkap,
Pemboenoeh terseboet bernama:

1,

EBNO, beroemah di Karang-

samboeng,
desa Poetjoeng
(Tjikampek), asal dari Tamboen,
N

1-rantai

arlodji perak.

politie jang

KORBAN AUTO MILITAIR.
Seboeah deeleman jang sedang
didjalankan dibetoelan Tjinangoh,
soedah
mendapat tjelaka
ketabrak
“auto jang distuur oleh militair, Saisnja mendapat loeka, se
hingga
perloe dibawa keroemah
sakit, sedang
deelemannja mendapat keroesakan. Oentoeng tidak
mendapat korban lebih banjak.

.

tidak sia-sia, karena

dan

tindakan
Soeatoe
patoet dipoedji,

me-

roe-baroe ini veldpolitie disini telah beroentoeng dapat menangkap
doea orang pendjahat jang telah
Tionghoa
seorang
memboenoeh
mindering bernama Jo Tjie Tjiong
asal dari Krawang.
Lebih
djaoeh
keterangan itoe
demikianlah:
Pemboenoehan terseboet kedjadian pada ddo. 24 Augustus 1939.
Didalam k.I, 21, tahoen drama
jang mengerikan
'itoe tetap ada
didalam kegelapan, sehingga politie soesah bolehnja mendapat keterangan jang tepat, Akan tetapi
meskipoen demikian,
politie selaloe teroes berichtiar dengan sekeras-kerasnja, agar perkara terseboet sedapat 'moengkin bisa dibikin terang,
dan
si pemboenoeh
itoe bisa dibekoek.
Ichtiar dan
oesaha politie itoe

kedapatan
dihalaman
No. 1, akan
beloelang-

Selainnja terdapat majat, maka
terdapat poela sepasang sepatoe,
seboeah loket
berisi wang sebanjak f 10614, dan seboeah ikat

diadakan

kita ,,SOTJA”

desa Parakan

(Tjikampek) djoega,
Majat si korban itoe
ada di dalam soemoer
roemah si pemboenoeh
toelang
| tetapi tinggal
nja sadja.

pertemoean.
oentoek mendirikan
tjabang Pekope..
Didalam pertemoean
“jang mendapat perhatian
loemajan ini beloem dapat didirikan tjabang Pekope.

KRAWANG.
Pembantoe
ngabarkan:

ter-

Bersamaan

i Iakaan
i

hari

dengan

ketje-

terseboet,

seboeah

auto

jang didjalankan oleh militair lain
nja poen telah selip, sehingga masoek terdjeroemoes kedalam solokan dimoeka.
roemahnja t, Tjio
Jam San dekat pasar Anjar. Ketjelakaan orang ta? ada,
TA'

DJADI

DIADAKAN,

Chabar telah tersiar, jang menerangkan bahwa dialoen-aloen di
sini akan diadakan. demonstratis
oleh pegawai.
L.B.D. Tjikampek,
oentoek mempertoendjoekkan bagaimana
tjaranja
orang memadamkam api jang disebabkan oleh
bahaja serangan oedara,
Akan tetapi setelah tiba masa-

nja jang telah ditentoekan, maka
datanglah chabar demonstratie ter
| Seboet ta' djadi diadakan, entah
apa sebabnja, sedang publiek jang

telah datang hendak menjaksikan
amat banjaknja,
Sajang!

:

inj
na
ini
. Mi

akan banjak:
kita mengingat bz wa TT
adalah geschikt oentoek ditana
sajoer-majoer dsb.

2 sasa Lela man adas didalam lo
bang: perlindoengan Jang
penoeh
kat

5. ANAK SEKOLAH.
:
Tana pagi harinja dari adanja
“akta
kedoea di Poerwokerto,
kita lihat banjak benar djoemlahnja anak moerid jang tidak ma
Ini hal sebenarnja

Kaka

da hari belakangan i ini selaloe toe-

roen hoedjan dengan lebat, hingga
banjak lobang perlindoengan beri
si air.

soek. sekolah,

| terdjadi.

soenggoeh

nja soedah sebaga
-roetnja kemboe:
S
ga bahwa anak Hae masih bisa di
tolong djiwanja dengan soesah pa
jah, oleh karena berhoeboeng pa

tidak haroes

Sebab berattilah pendidi

kan terganggoe sirsne,
Dijalan satoe satoenja jang agak

NA

EVACUATIE.
Pendoedoek kampoeng

mpoenjai harapan baik, ja0es sekolahan itoe :

6 jah mem arikan permakloeman ke
pada orang
toea (wali) moerid,
wa Gisekolahannja soedah ada
. empat “berlindoeng jang tjoe-.|

a toko-toko ba | koep memoeaskan, aman dan ter-

doedoek, J ang|

abong maan
aa
F
njak, kog lantas telegram |

r al

Handal

ang

Lena

soe-

Kita tahoe, Aka hal hal jang
mengenai sekolahan itos soedah
atjapkali diterang-terangkan dalam
ssk. dan radio, tetapi pembatja ha
roes makloem, bahwa orang toea
(wali) moerid tidak sedikit djoega

soe- 3

5: Ada poela j jang 3 patoet ditjela se

mati Ni mona perang, | sekali. Ini patoet kita kemoekakan
ah dikoeboer baroe Mikasi |: | pengalaman sendiri, jakni baiklah

ja, boekan barang gandjil.

Tapi kalau mati biasa, masih

penerangan, 'kemoedian

pintoe

toch sebaik- “akan diliwati segera diboeka.
. ngan demikian, keloearga

ditoenggoe,
£ Si omanoa

P.T.T, MANA

|. tocan mbemah ketika
mendengar
00 sirene itoe segera
memadamkan

Tana

"akan

mengikoeti

| bisa

mengetahoei

| soedah

tidak

i bandingan

De-

soedah

bahwa

diloear

gelap,

dalam

karena

roemah

| gelap sekali. Dengan

datang,
mang

per|

demikian ifi,

ahan

bisa keloear djoega.
“Sekedar tambahan,

jang

menta'djoehkan

menoelis

postkantoor

Poerwokerto

warta

ra, apakah
moen

itoe

ini,

beloem

Boektinja tidak
-lindoengan?

dibiarkan

!

LUCHTALARM
JANG KETIGA
KALINJA.
Pada harj Minggoe tanggal 15
Febr, jang laloe, antara djam 6.30

pagi di Poerwokerto

telah terde-

dan faedah-

perlindoengan

di ma-

sekarang

telah

ter-

lobang

perlindoengan,

ke-

atau

oleh organisatie-or

ganisatie
sociaal, soepaja
pada
waktoe
ada bahaja oedara, djangan sampai
“banjak jang tidak

dapat berlindoeng,
Pada

hari

Reboe

tg.

11

djam

10.40 di kota
Magelang dan sekitarnja telah di boenjikan tanda
bahaja oedara, sesoedah beberapa
menit sadja, boenji meraoeng ra#oeng kapal terbang telah nampak
oedara berpoeter poeter
di atas
mengiteri kota berapa kali, kemoe
boenji terdian kita mendengar

gar meracengnja- sirene,
Doea
maka bada
oeloeh menit kemoedian, maka ter seboet, laloe keloear dari tempat
4 waktoe alarm jang kedoea i ini, L.B,
ema
tanda all clear,
ndoengan oentotk mendjongD:-ers tampak lebih giat lagi daj
Bisa didjelaskan, bahwa alarm
bahwa telah
(melihat)
a
ri pada ketika Sea jang pertatsb. ini adalah boeat jang-.ketiga j
kapal ter
bocah
a
ik beberap
ng kertas negeri asing
. ma doeloe.
kalinja bagi Poerwokerto. Sedang
kawan sekepoenjaannja
'bang
seorang pegawai Pandhuis
kedjadian loear biasa tiada.
1
'Patoetlah kalau Na
itoe ki
koetoe kita. Dan sesoedahnja djam
“ia hendak meneboes ba-.
kita
tanda aman.
Pada
malam
Minggoenja
antara
djoega
patoet
dan
poedji,
11.45 di boenjinja
a jang ia gadai
Gisitoe. ita
sikap
djam 2.30 malam, pendoedoek ba
harapkan pada jang berwadjib,
Poela kita poedji tentang
ia diperiksa oleh politie,
5
jang selaloe menoenjak jang terkedjoet, sebab dioeda
pendoedoek
soepaja L.B. D--ers itoe: diberi unira terdengar
menderoenja
pesaroet perintah, serta L.B.D. selaform,
set dapat menemoe didjalan
wat. Terkedjoetnja ini haroes kita
loe mendjaga dan mengamat-amakampoeng Tjinangoh.
kewadjibannja.
apa
makloemi, sebab baroe-sekali itoe
segala
TAHOEN BAROE DALAM
ti
h sehari semalam ia ber(AS),
ada
pesawat
diwaktoe
malam,
al4
0. PERANG.
seo:
anaknja ditahan di“Pembatja makloem - tentoenja,
thans bagi Poerwokerto.
8

'menerangkan bahwa oeang ter-.
dimerdeka

2

MATARAM

| bahwa tahoen baroe Tionghoa (Im
Hek)

terdjadi pada hari Minggoe j.

TJILATJAP.

Sedangkan harian sembahjang pa|

da harinja Sabtoe.
Tahoen

baroe

jang

laloe ini,

ki

Ia lihat djaoeh berlainan dengan
Iiang soedah soedah. Sebab, kini
dalam perang. Tiada soecara peta
san sedikitpoen djoega.

. Akan tetapi, dapatlah dikatakan,

bahwa semangatnja tidak berobah.

Bahkan di sampingnja merajakan
tahoen baroenja, poen memoedji
kan kemenangan Demokrasi.
BIBIT

Dari

fihak

memperoleh

SAJOERAN,

jang

officieel

:keterangan,

kita
bahwa

— badan mana jang biasanja me

'ar

LBD DAN POLITIE.
:
Seorang
LBD-er
mentjeriterakan kepada kita demikian:
Pada soeatoe malam ia mendapat perintah dari Sectorhoofd-nja|
oentoek memberi peringatan kepa
da segenap orang jang sepedanja
masih begitoe terang
1
oenja.

ngoeroes persediaan benih hatsil
jang baik — Poerwokerto|
Ten
boemi
|
“Hioe
Madan
ki
ahwa malang
Pa
ini betoelnja. | beloem mentjoekoepi persediaannja bibit sajoeran.
50 malam sedangkan all
Oleh sebab mana, besar kemoeng'
pada djam 4.30 pagi.
kinannja bahwa - dilain
waktoe
ini, orang tak be
seng
'akan didatangkan bibit dari lain
a | tempat. Kemoengkinan demikian |5

indahkan, bahkan ia mengeloearkan

perkataans terhadap

LBD-er

tadi demikian: ,,Opo kowe?? Kowe
njetop akoe??? Tak “tempiling kowe”, Kedjadian ini sangat kita se
Salkan karena antara fihak politie
tidak mengindahkan akan atoeran
LBD jang telah dadakan ditempat
itoe. Lebih djaoeh dapat kita ka
barkan, bahwa hamba wet tadi ja
lah

bangsa

Indonesia.

PRELATOERAN SANGAT
3
MELOEAS.
Semendjak
timboelnja
peperangan di Pacifik maka dapat kita
kabarkan bahwa kota Tjilatjap de
ngan segera mendjadi "ramai dan
madjoe. Kemadjoean itoe menge-

nai djoega
ran.

dalam doenia pelatjoe

Ternjata

tambah

kaoem

pelatjoeran

lebih dari 2004.

Tentang

“bajarnja poen ikoet naik poela, Me

noeroet

keterangan

orang, bahwa

kini orang membajar perempocan
latjoer itoe sedikitnja : 5.— (lima
roepiah).

MAGELANG.
ANAK DALAM LOBANG
LINDOENGAN.
ditoeroenkan

wai Militair Geneeskundige Dienst oen-

€

masalah seboeah men

sakit.

demikianlah

3

namanja

Setoe

orang

anak goembala didesa Kepek, makahboe.soek onderdistrict Palijan,
selagj ia
“paten Goenoengkidoel,
binatang-

orang menggoembalakan

PER-

tik poetih sedikit, bermata hidjau,

woengoe, matanja soedah terlepas,
zonder mata,
berkembang (dioekir), dan satoe poela mirip sebagai 'stempel, dengan hoeroef jang
- mirip dengan

hoeroef Djawa ,,Pa”.

je dan percesahaan.
ENGAN pertolongan perkoem
poelan particulier, pada waktoe sekarang L,B.D, sedang bekerdja sekoecat-koeatnja
tjoekoepi
pasoekan

Buurt dan Blok

dengan

pasoekan

ini L,B.D, mengoetamakan bagian
kota
jang'moedah
dimakan api
seperti

lorong

dagang

Tionghoa

dan kampoeng-kampoeng.
Tentoelah “ beriboe-riboe
jang

perloes

sekarang

orang

telah

ada

20.000
orang jang rela memberi
pertolongan
mendjaga milik preman itoe, “akan tetapi masih banjak

koerang

lagi.

Badan-badan

peroesahaan

permintaan

jang

orang sebanjak itoe.

pegawai

Sector

dan

tidak sanggoep

banjak

mengerdjakan

pe-

kerdjaannja. Akan tetapi dalam
pekerdjaan
Buurt dan Blok itoe
sekali-kali tidak demikian.
Karena

pegawai

itoe sekali-kali

Buurt

tidak

dan

Blok

diwadjibkan

berdjaga
siang hari, soepaja pekerdjaan peroesahaan djangan ter-

ganggoe.
berdjaga

Tetapi
malam

mereka
hari

atoer

soepaja

wadjib

pekerdjaan

mereka

pada peroesahaan djangan sampai
terganggoe, jaitoe tiap-tiap orang
hanja mendapat giliran sekali dalam empat malam.

Siang hari tentoe poela ada jang
berdjaga. Dan
oentoek pegawai
siang itoe dipilih orang jang tempat pekerdjaannja dekat letaknja
pada

Buurt

bekerdja

dan

pada

Blok

itoe atau

peroesahaan

jg.

dalam

TEGAL
BANDJARAN, SLAWI MENDADAK RAMAI.
. Keadaan peperangan di ini waktoe
sangat genting,
kota Tegal
banjak pendoedoeknja jang disoeroeh menjingkir pindah ke Bandja
ran

dan

Slawi,

Berhoeboeng

ada-

nja pindahan pendoedoek dari kota
Tegal hingga roemah-roemah jang
berpajon
genteng, ' mempoenjai
roewangan
doeca atau tiga kamar
sadja soedah lantas lakoe disewah
f 25-—,
malah koerang-koerangnja

bekas

goedang

bertahoen-tahoen
pakai,

jang

tidak

sekarang

soedah

ada jang

roemah

itoe

di-

boeat reboetan, dan jang mempoetentoe

.tjintjin, masing-masing bermata:
hidjau, Woengoe, zonder mata, dan

sewah

tempatin,

boetan,

kelihatan

tidak

tapi sekarang

dengan

ongkos sendiri,

ada

roe-

jang

orang.re-

soekanja

dan dandanin

dapat

sendiri

(bikin betoel)

bekerdja

rela siang

hari itoe hanja

giliran sekali seminggoe

dan

Djika

ada

alarm oedara

satoe

matanja

mata mas, bangoennja

boelat

de-

selain

dari
atau

mereka

pada

Commandant

penggantinja,

amat

karena

perloe, lebih-lebih

ngan oedjoeng enam,
Oleh Boepati di Goenosengkidoel,
barang-barang ini soedah diserahkan pada pembesar negeri, dengan
jmaksoed soepaja diperiksa oleh
Oudheidkundige Dienst
akan kemoedian
dipertempatkan di Museum
Sono Boedojo,
kalau itoe
barang-barang
memang
betoel
berharga.
Orang mengharap itoe barangbarang ada seroepa hainja,
atau

Tetapi boeat seloeroeh Gemeen- “
te Betawi
hanja perlos kira-kira
500 orang jang bekerdja demikian
(250 Comrcandant Buurt dan 250
penggantinja),
sehingga peroesahaan
tidak
begitoe
terganggoe
“karena itoe,

Djadi kaoem madjikan tidak per
loe koeatir
sotk dalam

pegawai mereka maorganisasi L.B.D, di-

(bagian Buurt serta Blok mereka.
Lebih baiklah sekiranja mereka
mengandjoerkannja dan sekali-kali djangan menghalanginja.
Bagoes
benar
djika
mereka
kalau beriboe-riboe kaoem
ingat
boeroeh tidak mempoenjai roemah
lagi, itoelah jang akan meroegikan
keadaan peroesahaan nanti.
Insjaflah, keperloean Koe paling.
2
teroetama!
schot 3 boelan soedah dikasihkan,
ini waktoe pendoemaka dalam
'doek di Bandjaran dan Slawi jang
mempoenjai roemah banjak boleh

dibilang .alamkan

kesenangan,

se-

jang matj tidak ada
bab roemah
hasilnja dengan adanja peperangan
mendadak toemboeh hasilnja.
Belakangan
kita dapat warta
bahwa-di Bandjaran, dan Slawi di
-,,hoedjan
sedang
pasar-pasarnja
isengtjoba
kita
hal
Ini
doewit”.
iseng
datang
di Bandjaran dan
Slawi, memang keadaan perdagagan dalam pasar-pasar mendjadi
tambah ramai pendoedoek Tionghoa jang pindahan baroe darj Tegal

atau

lain

&

tempat.

Lantaran tambah hari pendoedoek Bandjaran dan Slawi tambah
padatnja, hingga orang priboemi,,Oedjan
Slawi,
dan
(Bandjaran
doewit”. (K.P.),

terima koran tetap,

lebih baik 'menendi

abone
-

WD

.dengan

f

pada siang hari, sebab jang djaga
siang sedikit benar dan haroes 1g
kerdja dengan
kawan-kawannja
dalam satoe Buurt.

dan oecang voor-

Kalau maoe

djika

pegawai

Sementara
anak
jang ketiga,
hanja mendapat 2 bidji, djoega be
soedah terlepas, dan jang lain ber-

dapat

Buurt dan Blok, tidak perloe datang ke-post tempatnja berdjaga

jang satoe dioekir-oekir.
roepa tjintjin, jang

de-

orang
itoe bekerdja
pada peroesahaan,
mereka disoeroeh berdjaga
hanja
djika madjikannja
memberi izin,

sedikitnja bisa memberi tambahan

ta ini, pendoedoek dibikin gempar,
sebab anak jang baroe oemoer kl.

bersama-sama

ngan pegawai Blok di dalam soeatoe Buurt,.
Jang berdjaga soeka

berganti-gan

ti, dari pockoel enam sore sampai
poekoel enam pagi, Lagi poela di-

soedah

kedoea mendapat 4

Wijk

Buurt atau Blok itoe, soepaja mereka
sedia dan
siap kalau ada
bahaja.
Djika tidak moengkin mendapat
orang jang demikian, dipinta,sebanjak-banjaknja 2 orang jang.soeka rela dan tinggal di Buurt atau
Blok itoe akan berdjaga siang hari, soepaja djika ada keperloeanria

Buurt

Mereka menjangka bahwa pegawai Buurt dan Blok itoe seperti

sak

Anak jang

akan menpendjaga

pendjaga api, penolong orang jang
mendapat loeka d.I.l, | Dalam hal

djoega itoe anak
Lain dari itoe,
merdapat satoe bidjj barang jang
mirip dengan giwang.

Keterangan akan halnja koeboeran

kita

Buurt-dan Blokorganisa-

soedah

,koeno (peti mait dari batoe), jang
.gidapat didalam goa Djaran, bilangan
itoe
kaboepaten
.djoega.
| (Pew. 8).

jang

kita.

roemah

teri

kabar

' pertahanan

njai

ma, pada hari Kemis tgl, 2 Febr.
42 di salah satoe kampoeng diko

Menoeroet

g jang mendapat loeka Hera

“BARANG KOENO.
dan
Koetjel
Ngatiman,

nja ditanah lapang miliknja orang
di doekoeh Ganama Oesnadji,
Tiba2 ada seorang Politie agent
Jeng, telah beroentoeng mendapat
(Commandant?) jang
lampoenja
beberapa bidji barang koeno, jang
|. -masih begitoe terang benderang, se
loear biasa, semoeanja ada tjintjin.
kalipoen telah
ditoetoep
dengan .
Oedjoetnja barang-barang jang
| tjat tapi tidak begitoe tebal. Sete
didapat oleh anak jang diseboet
lah dekat, maka
distoplah agent
7 tjintjin masingpertama “ada
itoe, akan tetapj tidaklah ia meng
masing bermata: hitam dengan ti-

| sampai pada waktoe ini Zaadhoeve

Dalam beberapa hari jang laloe ini telah tiba satoe
3.
djoemlah besar pasoekan dari salah satoe sahabat sahabat kita disalah seboeah tempat di. Hindia oentoek memperkoeat

sedang merasai
kekoerangan pegawai mendjadi koeatir mendengar

LUCHTALARM.,

per

Ka

pentingnja

Maka

'mampoe

sadja?

diberi tempat

Kemirikrep.

njata soekar, perloe haroes menGapat toendjangan dari pihak jang

publiek jang berkeroeakan

dan

tjoeali masih
ada sebagian jang
njata keadaan tidak mampoe.
Demikian
di tempat
oemoem,
telah banjak poela di tambah oleh
pihak jang berwadjib.
Bagi roemah tangga jang keadaan njata-

publiek.

hingga kita

jg.

djoega sebagian kampoeng

lobang

ipoenjai

orang kemoedian ada bahaja oeda

bisa terdjadi air tetenja tidak ke
loear, tetapi bilamana soeka mi
noem, nistjaja air soesoe itoe akan

polisi,

bah
hari

post itoe me

melajani

dari

boekti ada boeahnja, soedah moelai terlihat hampir di masing maIsing roemah
tangga, telah mem-

menjediakan tempat perlindoengan
oentoek publiek, melainkan
ada
djoega jang
oentoek pegawainja
sendiri.
Semitsal, pada waktoe ramainja

bih baik lekas kasih pe-

a LOKANG £ KERTAS |
| DI DJALAN.

centoek

Soenggoeh

telah

rasanja tidak akan membingoeng
kan lagi.
Air" minoem sangat perloe!
Bagi orang jang maoe masoek
Se yaapelan hat Kerak - Jobang perlindoengan, maka mere
ka ini masih mempoenjai anak keman: kaga' terima tele- tjil (orok), baiklah satoe diantara
mereka ketika akan kelobang itoe
-djangan meloepakan membawa air
.minoem, Sebab, anak baji itoe ha
BANG BEDJAT.
roes diberi air tete agar tidak r€wel. Bahkan kalau iboe terkedjoet,

berhoeboeng

Djagoon

Ba

PER-

kerdja tentoe banjak orang

jang

Margasa

perintah

sa ini, kita soedah sama makloem,
! demikian poela di kota Magelang
jang asalnja koerang di perhatikan oleh chalaik . ramai, setelah
di besarkan propaganda dijakinkan
perintah dari: jang wadjib,
| so paja tiap tiap roemah tangga
mempoenjai
tempat
perlindoe-

.

jg,

'keloear

LOEBANG

LINDOENGANNJA ?
Pembatja tahoe tentoenja,
wa dipostkantoor itoe setiap

sentosa,

“Betapa

oeh dari koran dan radio.
Maka
makloemat 'dari pengoeroes sekola
han sendiri perloe sekali diadakan,
dengan setjepat tjepatnja..

pada Wwaktoe mendengar si
Ea Ta
| rene, tidak soeka lari ke lobang,
tanja karena dilocar itoe gelap

dapat

berwadjib, oentoek berevacuatie ke
“Tan tempat jang lebih aman dan

nja,

jang tinggal didesa desa jang dja

jang socperlindoc-

Ta orang2
2 Nan
ah membikin :lobang

telah

MENGGIATKAN
OESAHA
LO|
BANG PERLINDOENGAN,

—tib,

kav

rie,

bajar lebih

doeloe.

ajaa
3

"3 geri

. 2015 ee

Berita Pers —
sa IR

00

ta Perg — 7.30 Gending Orkesi —

aka

Toetoep.

Berita Pers —

21 FEBR.

6.00 Tanda

waktoe

Pasisiran —

Pemb.

» | 6.03 Berita Pers — 6.30 Lief Ja0

Iva Bermain —
toep.

'— 7.30 Toe:
|

Tanda

waktoe

Pemb.

—

It toep.
:
17.00
Tanda
DJOEM' AT, 20 FEBR.,
2g
G1
ag
8.00 Lagoe Arab — 8.30 Lagoe.

Mentan

goe

entang keadaan kota dan ba
teroetama Dada
aga
di Da

5 aga

pi

“Barajoen

2 boelan November jang baroe

aloe oentoek

keperloean

pembiki

nan film Noesa Panida. Dari soem
2 ne jang dapat dipertjaja kita
mendapat pendjelasan, bahwa re2 Ikan AA, masih mempoenjai tanggoengan barang2 jg. ada padanja
kini tak ada keterangan ' sedikit

seharga k.l. f 200.-—,

Nek

h

Taeahkua

Ha

hingga

Pers —

20.00 Taptoe
—

20.05 Pe

nerangan oemoem — 20.25
Dari
piring hitam — 20.30 Agama Is
lam — 21.00 Harmonium — 21.30
Berita Pers — 21.45 Harmonium
— 23.00 Motjopat Djawa — 24.00

Toetoep.
DJOEM'AT,

20 FEBR.

6.00 Tanda waktoe
6.03 Berita Pers —

an

Pemb.

—

6.30 Pembatja

Al @oer'an — 7.00 Lagoe Me

sir — 7.15 Berita Pers — 7.30 Toe

“oa
dari rekan ALA. Semoga oe-|
- roesan tsb. dapat diberikan dengan
tidak berperantaraan polisi, karena nanti akan menodai nama baik

toep.

“nja rekan AA

.— 13.30 Konsert popceler
— 14,15
Berita Perg — 14.30 Toetoep.
17.60 Tanda waktoe Pemb. —
17. Ot Isi programma — 17.04 Da
ri kota Canton — 17.30 Tjelempoe

PENJELIDIKAN

di- 5

dan dapat|

jang

Pada

tgl.

“et

MOESOBE! 2
D2

“11.45 pagi terlihat

eekira

empat

djam

kapal

:| terbang jang tak dapat dikenal ke
|
e-|
poenjaan siapa datang dari Oetara

Selatan, dan seteroes

Petakan

| nja berpoetar2

didaerah Bali

hing

djam lamanja.
Alarm segera dipsekoel dikota2
| jang penting2,
tetapi kapal2 oe-

ga 'satoe

setengah

12.00
Tanda
waktoePemb. ——
12.03 Sjarah Arabia — 12.30 Kon

sert

popoeler
— 13.15 Berita Pers

ngan Soenda—
kasidah —
Poa
—
—

19.30

18.45

Adzan dan

18.52 Tjelempoengan
19.00 Soal" pertanian

Berita

Pers

—20.00

Tap

toe — 20.05 Penerangan oemoem
21 20.20 Lagoe Tionghoa modern
— 20.30 Pemandangan
loear ne

dara itoe tak membikin bahaja apa |
ada. Setelah mana keempat kapal berapa

Semak
elaoat kecedara tsb. kembali terbang
ke | sempatan
oentoek main kartoe
dan menghi:
| djoeroesan “Oetara
dengan oeang, Ketika mereka se. : | ms.
dang asjik itoe, maka dengan seTaka
:
“Moengkin kapal2 cedara moekonjong-konjong
datanglah se| soeh jang sedang membikin penje.
orang jang tidak dikenal, dengan
merampas
oeang
'kepoenjaan
orang Tionghoa jang djadi bank1 28 MENDJADI 40.
houder itoe. Ia inai melarikan
noerid H.I.S. jang moelai diri.
5
— Karena Tayan - kaloet
ini,
hingga tinggal 28 anak
maka salah seorang pemain itoe
2 Pn banjak jang datang
memakai kesempatan itoe oentoek
mengantjam. bankhouder
TiongNe
soedah tertjatat ada 20
'hoa itoe dengan matjam-matjam
perkataan.
anak moerid.
mn kesedarant Jepan
Perampas tadi bisa menggondol
oen tak loe |
lebih koerang enam poeloeh roePararm
1
PADA DJAM 3 MALAM.

Kira- kira djam 3
malam
nh terdengar soeara kapal oedara, de
alarm diboenjikan.
“ngan segera
| Sesoedah
ternjata tak ada apa2

| piah, demikian djoega pemain tadi
bisa
menggondol
enam poeloeh
roepiah lagi, ”

“setengah djam kemoedian Kab oenyi
kan all clear,

Kemoedian terboekti, bahwa perampas itoe adalah bernama. Wardi, jang mendjadi boedjang pada
seorang bangsa Belanda dionder-

LOEBOEK 'PAKAM.

neming.

| MENJERBOE

MN

Ie

WAKTOE

RARTOK,

“Oeang

MAIN

dirampas.

'“Pembantoe Deli Crt. mengabar| kan, bahwa dalam boelan Januari
hari gadjihan
jang laloe, waktoe

dalam kebon Loeboek Pakam, be-

19.45

20.00

19.30

Beri

Mendjawab

soe-

Taptoe

—

20.05

Da

bahasa
i | Djawa
ers

kasidah Sasa

Belanda
Tengah

— 21.45

—
—

21.00
21.30

Konsert

Lagoe
Berita

Harmonium

Pemb.

—

—

7.30 La

goe dari Tapanoeli — 7.45

ago

Yang Khiem — 8.00 Toetoep.
Tanda

waktoe,

Pemb,

—-

16.38 Isi programma — 16.34 Ra
jocan Poelau Sorga — 17.00
La
goe Djawa — 17.45 Lagoe
Gam
boes — 17.55 Krontjong Asli dan
Baroe — 19.30 Toetoep.

PRodr

TAMA

NIBOR

KEMIS, 19 FEBR.
17.00 Tanda
waktoe Lagoe riang
riang — 17.15 Warta berita dari

London — 17.30 Boenga rampai —
18.15 Swing moesik — 18.45 Beri
ta Pers — 18.55 Kommentaar atas
berita "Pers — 19.00 Njanjian Wai
ter Glynne — 19.15 Potpourri —

- 24.00 Toetoep. - $ tjong asli — 19.15
waijan — 10,30 Lagoe Dj wa
12.00 Berhenti.
3
' 'Roekiah — 19.30 Berita Pers
19.45 Pidato — 20.00 Orkest Geor
PENJIAYAN
PP. 3
&.
17.00 Lagoe Soenda — 1130 La | 20.00 Taptoe — -20.05 Penerangan
ge Krausz —
20.45 Pemandangan
Ncssantera.
ocemoem
—
2020
Dari
piring
hi
| goe Djawa — 18.00 La
“Leloe
cemoem — 21.00 Salon Orkest —
Fender
PL
IAIN
tam
—
20.30
Penerangan
oemoem
tjon — 18.30 Lagoe Hindoestan —
2200 Tanda waktoe Berita Pers
KEMIS, 19 FHBR.
2045 Keboedajaan Soenda
18. 45 OCRO —
19.30 Berita Kers
17.00 Tanda waktoe” Pemb. —
——.22.10 Serbaneka —. 23.00 Toe- ji
21.05
Wajang
Golek
—
21.20
Beri
-—— 20.00 Konsert Peron ank
17.01 Isi programma — 17.04 Cine
toep,
i
ta Pers — 21.45 Wajang golek -—
28. 00 Toetoep.:
ma Tionghoa — 18.00 Kesenian
DJOEM'AT, 20 FEBR.
5.45
Toetoep.
SABTOE, 21 FEBR.
Minangkabau — 18.46 Soeara S:
6.00 Tanda waktoe Pemb.. MINGGOE, 22 FEBR.
8.00. Lagoe Soenda — 9.00 Ea
Albar — 18.52 Kesenian Minangka
6.10
Serbanekan — 6.30 Berita
6.00 Tanda waktoe. Pemb.
goe Djawa — 9.30 Lagoe Hawaiiban — 19.30 Berita Pers — 20.00 Pers — 6.40 Serbaneka — 7,30 |.
6.03 Menjamboet Dewi Fadjar —
an — 10.0 0 Lagoe Tionghoa Can
| Taptoe —
20.05 Penerangan
oe- Berita Pers —- 7.40 Poesparagam
6.30 Ditepi Laoetan
Banda
ton — 10:3z Lagoe Gambar : Kro
moem — 20.25 Dari piring
hi- — 10.00 Berita Pers bahasa Ing
mong — 11.00 Lagoe Kr
tjong | 7.00 Berita Pers — 7.30 Sembah:
tam
20.30 Agama
Islam —. geris — 10.15 Aneka warna -—
jang pagi — 8.45 Njanjian Gere| dan Stamboel — 12.00 Toetoep.
21.00 Harmonirm —
21.30 Beri
10.40 Agama Kristen — 11.00 Tan
dja — 9.00 Njanjian Tionghoa —
17.00 Lagoe Soenda — 18.00 La
da waktoe Moesik — 11.40 Serba
ta Pers —
21.45 Harmonium —
10.00 Moesik instrumental — 10.15 23.00 Rajoean
goe Melajoe Seberang — 18.30 La
serbi — 12.35 Salon orkest
poelau Andalas —
ian
Gamelan Soenda
—
12.15 Lagoe
goe Minangkabau — 19.00 Lagoe
24,00 Toetoep,
13.20 Berita Pers — 13.30 Bosnga
Krontjong dan Stamboel — 19.30 selingan — 12.30 Boenga Rampai
rampai — 1420 Berita Pers
DJOEM'AT, 20 FEBR.
8

“goegat atau direpotkan kepada po
'isi, Perkaranja ini berhoeboengan
“dengan perdjalanan | beliau ke Bali

ga

Oemoem

—

ri piring hitam — 20.15 Peladjaran

oetoep boeat sementa
— 13.15 Berita Pers — 13.30 Boe
“Taman Siswa ditoetoep | Berita Pers — 20.00 Ajam Djago
5 P.K.M. trein 20 dari Madioen. | boeat 263) minggoe oentoek menan
nga Rampai — 14.15 Berita Pers
Orchestra — 24.00 Toetoep.
— 14.30 Toetoep.
— ke Soer baja,
akan tetapi
oleh ti hilangnja . terkedjoetnja
hati
MINGGORKF, 22 FEBR,
sebab ada bandjir antara Kerto- anak2 dan orang tosa moerid.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
8.00 Taman anak2 dari Muslim |
1 Semboeng, ma
maka dengan |
17.01
Isi programma — 17.04 Ta
Kini dalam kota Denpassar baInst. — 9.30 Krontjong orkest HI
kali, laloe di poetarkan | Ng doeda2, disebabkan isteri dan:
man Poetera — 18.00 Koor Batak
BOER — 12.00 Lagoe Djawa —
:
ar oentoek meryaryne ker | anaknja didjaoehkan
dari kota, 12.30 Lagoe Soenda A 13.30 Lagoe |— 18.45 Adzan dan kasidah —
Ha
5
aa itoe,””——
18.51 Soeara Sech Albar — 19.00
“kesempatan ini dja- Sambang kromong — 14.00 BerMoedah2an
Perdana
Penerangan Oemoem — 19.15 Gen
| Diantaranja jang n
ngan dipakai
oentoek
henti.
Lilieaga. sdr. Elijas (se Pa pe
ding Djawa — 19.30 Berita
Pers
masa gelap dan dingin. Tjikar dan
17.00 Moesik uurtje — 18. 00 — 19.45 Mendjawab
- ngoeroes Besar kita “di Bangil), | | koeli tambah banjak pekerdjaansoerat2 -——
Lagoe Soenda — 19.30 Relay PPR| 120.00 Taptoe — 20.05 Dari piring
| jang pada waktoe itoe djalan se- | nja, sampai
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