Soedahkah-tocan ataunjonja beli lotsdariloterij, barang jang diadakan olek::Pekope”? "
Kalau

beloem,

segeralah

-

mem-

belinja.
Pendapatan akan dipakai
goerna menjokong koerban perang,

jang

kini soedah

Alamatnja:

banjak.

Kramat 45,

Btc.—

DOEA LEMBAR LOSSENUMMER 10 SEN,
RINGKASAN:
Timor Kise
oleh Djepang, satoe kapal - sakit
Belanda didjatoehi beberapa bom, sehingga menda:
pat keroesakan dan ada korban sedikit. Pada "hari

'Sesoedah

KAPAL

MOEATAN U.S.A.

|

KENA TORPEDO.

San

Juan,

23 Febr.

kapal

Dje

maka

loear ne-

daerah-daerah diba-

haroes

didoedoeki

Ke

Menoeroet keterangan waliinegeri Balipoen soedah didoedoeki oleh Djepang.
Peperangan di Pilipina boleh dikata berhenti.
. Lagi ada kapal Amerika ditenggelamkan di laoet

menoeroet,

dipandang

soedah

oleh Djepang:

Kapal moeatan kepoenjaan U.S
1,
Mandsjoekwo.
A. ,,Delplata”
(51.720 ton) pada |
2. Sebagian dari Tiongkok,
tgl,
20 Febr, kena
torpedo.dan$ | hitoeng djoega segala daerah
| tenggelam di laoet Caraibia sebe-| “tai jang soedah . didoedoeki
lah timoer, 52 anak boeahnja di-|
| Djepang.
ketahoei oleh pesawat-pesawat ter-| | 3. Concessie - internasional

binasa

didekat B pang

adalah
ini

Minggoe pesawat? terbang Djepang menjerang lapa
ngan2 terbang hampir diseloeroeh tanah Djawa.

peperangan

besluit minister oeroesan
wah

ter):

Banjak

dengan Djepang,
geri”

(Reu-

petjahnja

Caraibia dan di Atlantik.

Soekoe Afridi di India banjak jang masoek tentaig Shek
ra, sebagai hasil dari koendjoengan Chiang

terpan-

itoe.

oleh

Banjak

dan

koekan

bang marine, sesoedah itoe laloe di Concessie Perantjis di Shanghai.

Ba En
zg

:

MAKLOEMAT

#Dikelotarkan' pada tgl. 23 Februari, djam 16.00).

—Pada- hari Minggoe sehari-harian pesawat-pesawat Djepang terlaloe
5 giat menjerang dengan bom dan senapan mesin pada banjak-banjak la5 pangan terbang di Djawa. Lapangan-lapangan terbang di sekitar Betawi,

GOEBERNOER

DAPAT

— Disana sini ada keroesakan.

)

jang dilakoekan

oleh. bomber-bomber

kita pada

di “Palembang membawa hasil jang mempoeaskan.

sasaran

Timor-Koepang. Disana mereka mendapati perlawanan jang kponi,

nasiona
2

Ta

2 kali diserang oleh serombongan

Kapal itoo tidak Panja

-

aa

SERANGAN

dang

dari 8 bomber

PADA

22 boelan ini

BETAWI.

sekali

India.

ngan

SA
Ge serangan penjeloendoep dilakoekan djoega pada satoe kapal
| dagang jang besarnja kira-l kira 10.000 ton di
Banka. Kapal itoe-

joemlah besar dari
senapan mesin.

0.
Diada
pene 'bangan-penerbangan pemboeroe dan penindjauan.
. Doea pesawat penindjau kita diserang oleh 17 pesawat Navy-O, tetapi

Staat

jang

akan

berhimpoen

masoek

dalam

Roepa-roepanja

o

|jaitoe antara

“|

dan kapal-kapal perang dan transport Djepang jang menjokong ope-

angkatan Sekoetoo

dan banjak sekali
itoe.

“5 bar,

:

“Ke

'bakan torpedo,

:

roesak

aa

E

ada

'»KAPAL-KAPAL | BELANDA”,

Ne w York,

tembakan-tem-

1 moengkin poela

berat dan

paling sedikit

3 lagi jang kena bom.

1 pem-

boeroe torpedo roesak berat kena

22 Febr. (Ane- | torpedo, lainnja kena bom.
|

Selain itoe masih banjak lagi ka
'palkapal perang dan kapal-kapal
transport jang tepat 2 kena bom

| atatu kena near-miss.

Panen
|
ikan.
Sydney,

menaa

23 Febr, (Reuter):

Delegasi Nieuw

Zeeland 'soedah

datang disini oentoek mengadakan
Tr #pembitjaraan
dengan kabinet pei |rang Australia tentang pembelaan

| bersama,

et keterangan

Depe sen- |

Delegasi itoe akan

|

DJEPANG

BALI BANJAB.

Di

,

akan

diminta

vice-admiraal Leary

daerah-

membitjaratimbangannja

dari marine

(U.S.A. Delegasi hari ini mengoen,onden,
22 Febr, (Reuter)
djoengi dewan peperangan, tetapi
mak ada keterangan lebih Ian- Jatau kena near-miss,

jang

terseboet

adalah

djoega

diatas,

terhitoeng

daerah dibawah

ini:

| “5,

(Reu-

Hongkong.
“6.
Manila
dan daerah-daerah
ilipina lainnja jang didoedoeki

tentara

Djepang.
32

160 Oetara

kepoenjaan

“Japan.

Kwantoeng.

Londen,
Press):
2

22

Karafuto.

-

,

1

orang se-

Pkarang
ini, jala” bahwa Hitler
merantjang mengadakan serangan

besar-besaran

Atlantik

ngan

did:

laoet

dan moengkin ia akan
kemenangan

- kemena-

sementara.

“Para pengawas-awas berpendapat, bahwa soedah beberapa lama
nja Djerman hanja menoenggoe-

moenggoe

temponja

jang

tepat,

goena memakai angkatan lacetnja
centoek menggoentjangkan perimbangan antara angkatan lacetnja
dengan
angkatan lacet Sekoetoe,
jaitoe
dengan mengambil kapal-

sebab

Djerman,

demikianlah
kata senator Norris
dan “ia tidak mengerti: mengapa
president De Valera memadjoekan
protest atas pendaratan pasoekan
Amerika di Ierland-Oetara itoe,

KAPAL U.S.A. PENDJAGA
PANTAI TENGGELAM.
Didekat

Washington,

23

Ysland.

Fepr.

Norris

menerangkan,

Karena

2. kapalnja

diteng-

bahwa Amerika Serikat boleh djadi akan terpaksa membela Ierland-

.gelamkan.
New York, 22 Febr, (Aneta)
Brazilia memadjoekan
protest
kepada
Djerman karena 2 kapal

nja negeri jang terseboet belakangan ini, bahwa Ierland-Oetara di
perlindoengi
oleh Amerika terhadap
kemoengkinan “ pendaratan
Djerman disitoe,

Brarilia

apa jang

dakan
apabila
“

tidak

haroes diambil,

memberi

djawaban

kaoem

dari

kaoem

Siberaal..

dipoetoes “oleh
tidak
dengan

Cot,

soedah

jang.

pengadilan... Riom
.cesah menghadap

(verstek), menerangkan, bahwa se-

,boekannja

mem-

jang mendapat, perha.

telah dioetjapkan

oleh pemimpin-pemimpin tentara
dari negeri Sekoetoe, penoelis-penoelis dari keadaan daerah militair
dan koresponden-koresponden perang. Opsir-opsir dari balatentara
Rusia, Tiongkok, Perantjis-Merdeka, Polen, Jogoslavie, Tjeko-Slowakije
dan.
Noorwegen
adalah
menghadirinja,.

dan

njanjian-nja-

menerangkan:

,,Sesoenggoeh-

ja, barangkali se-

rangan-serangan ini ialah dari pihak tentara Merah, Barangkali saja adalah seorang optimist, tetapi
saja pertjaja jang tentara Merah
teroes meneroes berdjoeang dengan
setjara sengit”.
Schout-bij-nacht Kharlamov, pe|

'mimpin

dari Commissie angkatan

laoet dan darat menerangkan, bahwa tentara Merah akan teroes meneroes berdjocang, sehingga . moemendjadi hantjoer-loesoeh kita
loeh dan kemenangan jang tentoe
telah nampak didepan kita,
TIONGKOK DAN RUSLAND.

| Reuter

(O.-JB.)

mewartakan

dari Chungking:
Djenderal Chiang Kai Shek mengirimkan oetjapan-oetjapan selamat kepada Stalin atas hari ke-24
berdirinja tentara Merah.
tahoen
satoe oetjapan keIa sampaikan
hormatan
tentang tentara Merah
jang dipimpin oleh Stalin, ,,satoe
semangat jang ta” bisa takloek telah diperlihatkan dalam memper:

tahankan negeri dari serangan-serangan

moesoeh”,

selandjoetnja

ia

berkata, bahwa ia mempoenjai kepertjajaan bahwa tentara Tiong-

sebab-sebab-dari

ka.

oem demokrasi, sebagai pendawaan kaoem fascist,“tetapi-di Perantjis kita dapati sebagian-kaocem
jang: mempoenjai pengaroeh, boekannja -menoentoen-rakjat Perantjis ke arah demokrasi, tetapi bersoenggoeh-soenggoeh memisahkan
nja dari kemaoean itoe”.
-kedjadian-kedjadian jang
Dari
lahir antara Perantjis dan Amerika Serikat, selandjoetnja ia mene.
rangkan: ,,Saja merasa girang melihat, bahwa bangsa Amerika moe-

lai mengerti

narnja

keadaan

jang sebe-

tentang mereka-jang

doek di Vichy”.

doe-

Dia djoega menerangkan, bahwa
Petain telah memikoel segala kesalahan dari Gamelin, jang soedah
tentoe ia akan menerima pembalasan jang ringan, begitoe poela halnja dengan Jacomet.
Achirnja Cot djoega menering- kan, bahwa permoesoehannja dengan Petain terdjadi, sewaktoe ia
menerangkan
“bahwa ia setoedjoe
dengan
pengiriman - pengiriman
alat perang

ke

Republiek

Spanjol,

karena: ,,Saja-“kerdjakan ini, kare-

na saja mempoenjai kepertjajaan,
bahwa pengiriman” itoe “achirnja
memberi keoentoengan bagi

ak

tjis”,

DOEA MINISTER BAROE.
Dari Lo nd on: Reuter: mewartakan (23 h.b: ini):
Minister kabinet peperangan jg.
baharoe Sir-James Grigg dan mi-

nister

“dari pekerdjaan -oemoem

Lord Portal telah disoempahi goena menerima djabatan.
BEGROOTING PERANG. AME.RIKA

SERIK

AT,

Y

Dari ' Washington,

Reu-

ter pada 23-h.b: ini mewartakan:
Senaat telah
terima-begrooting
dari pembelaan negeri jang besar-

nja 32.763 djoeta dollar,ini-adalah
693 djoeta lebih “dari jang-disjah- ”

kok dengan tentara Merah dengan
ketjakapan bekerdja. bersama-sabisa mentjapai itoe
ma, achirnja

kan

perbaiki
kembali dan mendirikan
perdamaian doenia.

Diwartakan
“oleh Reuter dari
Riode
Janeiro (23hb.

pekerdjaan jang soetji goena mem

PROCES

ditenggelamkam oleh ka-

pal-kapal selam Nazi. Kabinet ber
himpoen oentoek menimbang tin-

ichtiar

fascisy ialah menjodorkan segala
kesalahan tentang penjerahan Perantjis « terhadap Djerman kepada

ratoes orang perloe kembali karena

jang:

Hari jang ke-24 tahoen dari ber-

ngin ini liwat,

moedah sadja berboeat- demikian”,

dan

Djerman,

tian jang besar, sehingga beratoes-

keradjaan-keradjaan

poenjai . pengrasaan kemerdekaan
telah diadakan-satoe-tanda “kehormatan terhadap tentara Merah.

jang

ja soedah berbitjara dengan
mereka jang berpendapatan,
bahwa moengkin Djerman- menjerboe
Ierland. Dan soedah barang tentoe
lah negeri itoe tidak akan bisa mengadakan perlawanan terhadap ten
tara
Djerman jang
tentoe akan

Perantjis- dari
minister:
Bekas
Angkatan Oedara, Piere Cot,. menerangkan,- bahwa proces: di. Riom
bisa disamakan dengan proces dari
kedjadian -kebakaran di Rijksdag

soedah toentoetan kepada Dreyfus
waktoe-sekarang ta' ada
hingga
pengadilan bisa disamakan dengan
di Riom itoe,
dari biblioCot. mempeladjari
theek Congres tentang .tarich Perantjis-moelai 1920 hingga tahoen 1940, ia bersoenggoeh-soenggoeh
menerangkan bahwa djatoehnja Pe
rantjis dalam peperangan ini.ialah,

nja ta' ada serangan-serangan dari
tentara Nazi sesoedah moesim. di-

(Reuter):
Departement
marine
mengkapal perang Peranfjis jang ada di oemoemkan, bahwa kapal pendjaDakar, Casablanca dan Toulon.
ga pantai. kepoenjaari U.S,A, soeSekarang ini ada tanda-tanda,
dah ditenggelamkan oleh kapal sebahwa Hitler soedah berpendapat - lam moesoeh dekat Ysland, Kapal
datang temponja jang dinanti-nan»Alexander Hamilton” itoe tergoeti itoe.
ling dan teroes tenggelam dengan
tembakan meriam. Banjaknja korTENTANG PENDARATAN
DI
IERLAND.
ban orang sedang sadja. Besarnja
U,S.A. akan membela Ier- “kapal itoe 2141 ton,
land-Oetara.
BRAZILIA PROTEST KEPADA
| Washington,
22
Febr.
DJERMAN.
(United Press):

Senator

TANDA KEHORMATAN TERHADAP TENTARA MERAH.
Diwartakan oleh Reuter (O.-JB.)
dari London:
Sewaktoe satoe oepatjara telah
maka oleh
diadakan di London,

njian kebangsaan dari keradjaankeradjaan ini telah diperdengarkan
sesoedah njanjian kebangsaan dari Inggeris Raja telah dimainkan,
Salah satoe dari jang berpidato
ialah Djenderal Sir Hubert Gough,

Merah.

Febkr. FEnited

diplomasi dengan Djerman,

Pidato-pidato

Formosa.

kepada

kan.
Protest itoe dikirim dengan peranfaraan pemerintah Portugal, jaitoe jang mengoeroes kepentingan
Brazilia di Djerman, sedjak Brazilia memoetoeskan perhoeboengan

kekoerangan tempat.

Korea.

protest

SEAE

atauKu djawabannjaa tidak mmemocas-

pat oemoem

Malaka,

14.

mendapat

tjapan selamat kepada Stalin.

dirinja tentara Merah telah dirajakan dengan oepatjara didalam ra-

13.

Hi angkatan “laoet Belanda itoe | kan soal-soal tentang strategie dan Oetara dari perlawanan leres (Ier.
1 dibinasakan dilaoet Djawa, |persediaan. Dalam pembitjaraan | land-Selatan) tentang tidak soeka
|itoe

adanja

soeh"".

ka
An

koendjoe-

Pendapat kebanjakan

1 kruiser Djepang tenggelam,
oleh

djoega

Selain

DJERMAN AKAN MOELAI MENJERANG DI ATLANTIK ?

2

berat

pa- j pap
'

tentara

“ 'Menoeroet pengoemoeman dari
eperangan disegala medan di pihak Belanda dan Amerika Seridina berkoerang. Boleh dikata| kat serta dari hoofdkwartier Wa.
1 24 djam jang terachir ini ti- vell, maka ternjata bahwa paling
ada kegiatan moesoeh didara- - sedikit ada 4 kapal Djepang tengat, ena dioedara. - Temba-| gelam dan 14 atau 15 roesak, se1
'T tembakan moesoeh pada| dang pihak Sekoetoe kekalahan 1
2 embejasn-peoikelaan kita di pe- | kapal pemboeroe torpedo,
xboehan jang kadang-kadang “dila
iroesak

tahoe

12.

Ajoet
tentang hasil pertempoeran
'laoet jang hebat itoe dekat Ban,

|

n

2 kapalnja ditenggelamkan.
Penghormatan pada hari 24 tahoennja

ata sebocah Navy-O binasa oleh meriam penangkis.

berhenti sama sekali.

soepaja
djangan
ada kesalahan.
kesalahan jang terdjadi memberi-

DI TIMOER DJAOEH.
A.N.I.P. Aneta mengabarkan:

Brazilia

ng jang ke-empat mendapat keroesakan berat. Pada satoe lapangan

-pada beberapa hari jl. itoe-

adalah baiknja

sar2an di Atlantik?

| meriam penangkis, jang ketiga, binasa oleh tembakan senapan mesin,

oa

itoe

Hitler akan menjerang be-

an

1

karena

selaan

“pengoe
deral Chiang Kai Shekpoen mengirim kancat

in

2

DAERAH.DAERAH: MOESOEH

ada soeatoe lapangan terbang ada 2 bomber ditembak djatoeh oleh

mendapat kekalahan

rechtsverkeer

djenderaf"Chiang Kai Shek

Bomber-bomber
dan pemboeroe-pemboeroe .moesoeh joni kemarin
rang aan
na
terbang kita, menderita kekalahan seba-

rasi didaratan

,,verordening

|itoe banjak sekali hasilnja oentoekmenjedarkan rakjat India dari bahaja antjaman Djepang.

23 Pogibar-bowbuiBkpet oa di Pekifie lagi mengadakan serangan Mina
. Gilapangan terbang jang didoedoeki moesoeh di Den Passer. :

g sena

vergadering: wet. |

Soekoe Afridi jang soeka sekal
bertempoer
dengan ,,As” banjak.

disekitar kota itoe. Serangan dilakoekan diantara poekoel

“

San

dari

CHIANG KAI SHEK.
22 Febr.
Peshawar,
| ter):

3

bisa Te

dari

3 “Oleh

HASIL KOENDJOENGAN

10 dan poekoel 11 tengah hari, dan sebagai hasilnja ada satoe orang mati
dan sembilan orang loeka. ae
:
Karena 2
Gm, makBa:
bom jang Sa: pada ana

: berhasil lari Gibalik-balik awan, sehingga mereka
a jang diperintahkan kepada mereka.

Febas

dg Hari jang beloem ditentoekan.

serangan dari oedara pada Betawi.

— kena dan ditinggalkan dalam keadaan terbaka
: pal-kapal . jang @Gisekitarnja ditembaki dengan

resia

Dewan

itoe tercetama benar ditoedjoekan- pada salah seboeah lapa-

ngan ter

atoeran -atoeran

gevende raad India oentoek mem. ! Hoo
di Timoer Djaoeh jang kibitjarakan keadaan peperangan. ! ! hi dipandang
sebagai
daerah

5 bom, tetapikarena
|
bomibora jang mele-

OEDA:

. |

23.

Tgl, 27 Febr, akan diadakan si- '

2
didekatnja, maka
banjak
sekali terdjadi keroesakan pada alat- lat
Tmn
dikapal itoe.
3
:
Ka
orang mati, 3 loeka berat dan 19 loeka ringan.
E

D.eshi,

(Reuter):

»0p Ten Noort” jang soedah memakai tanda-tanda inter-

sampai

||

menoeroet

Djerman

Di Londen diadakan oepatjara penghormatan atas
Djenhari genap 24 tahoen berdirinja tentara Merah.
r

'itoe haroes berla-

koe

protest kepada

Djerman.

Wouters.

INDIA DAN PERANG.

New

SAKIT ,0P TEN NOORT”

| Aneta mendengar berita dari pihak jang 'berkocasa, bahwa kapal
Belanda

“daerah moesoeh

23 Febr. (Aneta): | oorlogstijd”
dan segala tindakan.
mendapat “tindakan
jang mengenai. pendoebintang
,,Honorary Knight Com-| | doek
itoe
dalam
daerah- -daerah
mander in the Order of the British| adalah haroes dengan perantaraan
Empire Civil Division”.
13 | dari
komisi voor het rechtsvern 'keer in oorlogstijd”,
Goebernoer

-Pada penghabisan minggoe j.l. ini pihak Djepang moelai menjerang

— DJEPANG MENEMBAKI KAPAL

BINTANG INGGERIS.

Curacao,

“3S atau 4 pesawat pemboeroe Djepang ditembak aib.
—. Hanja sedikit sadja djoemlah korban jang mati dan loeka.

3 Serangan

CURACAO. MEN.- |

memadjoekan

karena 2 kapalnja ditenggelamkan oleh kapal

ra New Orleans dan Buenos Aires. | daerah-daerah jang didoedoeki dan

Bogor, Djokjakarta, Soerabaja dan Malang Giserangnja.

besar2an di laoet Atlantik.

serangan

Bragzilia

tolong dan Jaan
oleh kapal |
4,
Daerah mandaat Djepang.
perang. Kapal Delplata kepoenjaan | . Sebagaimana -diketahoei, maka
maskapij ,,Deltalijn” berlajar antasoal-soal
perhoeboengan
dengan

PERANG. No, 76.

bahwa bis, Hitler

orang" berpendapat,

menganggap soedah datang waktoenja oentoek- mela

Sama

DI

dengan

RIOM,

proces

keba-

karan Rijksdag Djerman !
United Press

kan

dari

(O.-JB.)

mewarta-

Washington:

oleh

anggota-anggota.

BRAZILIE DENGAN AS.

ini):

Bragilie
hampir-hampir » (alan
ambil bahagian dalam ini pepera.
ngan
“berhoeboeng “adanja dosa

boeah kapal Brazilie stelah ditenggelamkan oleh angkatan laoet as.

LEMBARAN PERTAMA, PAGINA Il.

Pedat

o

. TOEAR NEGERI
See
m
aman an

Vali Negeri,

|

Perang Guerilla ?

djadi semena mena terhadap pen
doedoek negeri ini jg, aman tenteram, jang katanja akan mendapat
Na
djoega dari serdadoe2
EBERAPA soerat kabar Beitoe
“Wati na pada" “TA
pagi “kan semangkin
baiknja keadaan
landa mengandjoerkan. soeperang adalah
an
pedato Mimoeka. ramenggembirakan
Sebetoelnja kedjadian ini tidak
paja di benteng penghab:san poedan membesarkan hati. Jang pa sekali doea kali sadja.
59 sebagai berikoet :
Tetapi te
lau Djawa dilakoekan perang gueling penting ialah soal waktoe,
'Sesoedah Borneo, “Celebes,
soepir diatas, banjak djoega
se: |man
2
rilla (batja: gerilja). Sebab mengbab kita- berhadapan dengan moe | “jang
T-Majantoe: maka moesoehpoen td
soedah mengalami demikian,
goenakan tenaga rakjat Indonesia
#idoedoeki Sumatra Selatan7dan Ba" soeh jang tidak tahoe kalau sam” tetapi karena memberikan rapport
5 “Alat
Naah soedah Pia 5 li, Propagandanja
jang. poeloehan djoeta banjaknja
mengatakan, . pai kekoeatan Sekoetoe kita
ma
kepada polisi tidak membawa ha
a Soematera- “Selatan dan poelau bahwa sebentar lagi tanah. Djawa
kin hari makin bertambah.
sil, maka ketjillah
harapannja, ' itoe sesoenggoehnja bisa memberiTa an
didoedoeki oleh pakan hasil lebih njata dan lebih le“Oleh karena itoe maka
makin
akan diserang... Kita pertjaja, bah
bahwa perkaranja ini akan bisa di
sos
jepang. Dan sepandj an
kas dari pada tjoema pertjaja sa4 wa2
2 ini Mean
ada be
banjak alasan bagi kita oentoek he bereskan.
| makloemat” “Angkatan
dja kepada bantoean jang soedah
et
kerdja dengan segala tenaga cen

rangannja haroes mempoenjai ke.
sempatan jang loeas boeat mengoendoerkan diri, Begitoe djoega
kaoem perempoean, anak-anak dan
oemoemnja mereka jang tidak biSa membantoe guerilla haroes bisa
melarikan
diri ke daerah
jang
aman,
Semoea
itoe tidak moengkin di
poelau Djawa,
sebab pendoedoek.
nja soedah sangat padat. Boleh di
kata dari Anjer sampai Banjoewangi seloeroeh poelau Djawa soedah
penoeh
dengan
pendoedoek.
Di

L 100tan Hindia:
dan 2
Ta

mendapat

serangan, -

#toek mendapat

yang nasib Timor ' inipoen karena
"terpoetoes dengan
indoek poclau'

terdoedoekinja'

Lyn

Bali, 4 mavean-jang tegoeh

me-

dantock

“dan moengkin djoega Timor, maka
4 ngelakkannja serta oentoek berta' Djepang mendapat kelelocasaan te |
han dan oentoek mempertahankan
. Din besar lagi di Lacetan -Hindia
pendirian kita jang selamanja ti

“" bahagian

jang diseboet.

Laoetan | dak. pernah berkehendak kedjaha-

Kidoel, dan dapat poela mengawa
si Selat Soenda, ja'ni berhosboeng
“dengan didoedoekinja
Soematera'
Selatan,

.tan itoe,

Selatan

(atau

demikian

Sikap kita sekarang ini membe

ri kepeetoesan tentang keadaan ki

se-

seba

ta sekarang

.giari sadja dari koeatnja pertahan,
Lebih2. kemacean: menjerang .ha-

fase

Tain,

Tang Djawa an Kostrats. tag
toenja pertahanannja | lebih dari

Sekarang ini soedah saatnja de

“ngan sesedar sedarnja tahoe akan

Kepada

poelau2 jang soedah dapat dire- Fkegentingan keadaan dan oentoek
“ boet oleh -Djepang, sehingga pepe
rangan sekarang ini, meskipoen pe

| hak Sekoetose.

di Indonesia

: mengembangkan

tindakan2-jang akan menolong ki

dan. ta dari bahaja.

- Australia boleh dikata hanja ting
| galdagi mempertahankan poelau2
jang penghabisan,
tetapi menilik

hal2

jang

moeng

toean sekalian, tentara

dan
pendoedoek Hindia Belanda,
lebih2 tanah Djawa, oetjapan sa
ja jang #ngkat ini saja toedjoe-

dan.

semangat”

dan

kin masih akan 'terdjadi. Dan djoe
ga akan selaras akan makin me
nambah gilang gemilangnja sedja
rah kita jang toea itoe, Djanganlah toean loepakan,
bahwa mata
seloeroeh doenia sekarang tertoedjoe kepada kita.

'.ke
'roes banjak2 ada pada kita:
maoean itoe haroes mendorong ki
.ta madjoe, tiap2 ada loebang dida
4
lam strategie.

Barat Daja)

ini soedah meningkat NIA

Meskipoen

| moea itoe. hanja meroepakan

Dengan itde maka perang di Pa.
cific

atau

keventoe-

ngan jang dapat di tjapai, Dan di |
STADSWACHT
Peratoeran
samping itoe soedah tentoe haroes |:
ken
dipakai semangat jang terpenting,
tang
penggan| jaitoe jang meminta soepaja tiap2
tian?
| orang melawan kaoem penjerboe
Tentang soal- pemberian peng
gantian kepada Stads dan Land
itoe dengan segala alat jang ia biwachten, dalam Mamorie van Ant
sa pakai,

. (Pjawa) soedah bisa diramaikan.

“Dengan

tiap2

kan.

Kita tahoe bahwa

Ada terajaii saat2 jang
lain
dari pada kedjadian2 biasa, . ada

pantai tanah

Djawa pandjang, moesoeh bisa me

poela

peristiwa2

jang

akan

larga

Kepada kebesaran pertahanan ten
njerang darisegala djoeroesan, Se tidak diloepakan, dan semoeanja
| toenja bagi Djepang poen- rneroc
meroepakan
sedjarah.
hingga lebitr banjaks 'datangnja s0 . itoe akan
| pakan aksi jang berat Ane
Se- : kongan alat kepada kita tentoelah
Dan sekarang inilah kita mengha
La dihadapinja.
kita
dapi kedjadian2 seroepa itoe. Se
'hmenggirangkan, akan tetapi
“Dapat atau- tidaknjs a Diseui
gala rasa ketjilnja semangat
ha
haroes djoega tahoe, bahwa ang:
.mereboet Tanah Djawa, hanja da
poeskanlah.
Djagalah toean, dja
katan Taoet kita siap akan menje
pat kita katakan kelak, tetapi. ke
ngan sampai toean berada
dibarang dan di poelau Djawa ada ten
MPN tentoenja ada.
3
wah oeckoeran
zaman.
Sekarang
tara jang kosat dengan angkatari
“Seperti- ternjata dalam pedats
ini peperangan berat jang mengha
Irain sekali keadaan
oedaranja.
Wali Neseri terseboet, Tanah .Dja”
didaerah2
dapi kita, Kita akan bertempoer
disini dengan keadaan
wa ini pantai 'pantainja pandjang,
dengan kekoeatan jang ada pada
seberang. Serangan2 moesoeh j3.
Gan Djepang dianggap bisa melom
banjak tentara
kita,
:
'selaloe memakai
pati tanah Djawa dari berbagai ga
-'Moga-moga Toehan memberi ke
dan alat itce akan mendjoempai ke
Tris jang terloeang. - Oleh karena
koeatan kepada toean dan kepada
soekaran kesoekaran di Djawa. Ka
'itoe, maka jang locang locang.itoe
bar? setiap hari jang.menoendjoek -saja..
“kalau datang ,,isinja” sangat| diba
-rapkan oleh Wali Negeri
3
Dengan didoedoekinja- Bali Seka
tiap-tiap 5 menit
selandjoetnja
"rang ini tidak
oesah. disangkal,
atau sebagiannja f 0.15.
- bahwa-datang balabantoean'amat
Batavia (Koningsplein) — Tan-

Tora

. 'Soekar, ketjoeali'dari cedara:
Poen

dari

Australia

roepanja

“Tanah Djawa soedah soekar

-

men

“HARAP DIPERPATIKAN.

Haa
bantosan, sebab moengkin
bahwa bangsa Australia sekarang,
— Iebih2 sesoedahi Darwin. digerm-

Dengan

soerat

-poer—- melebih: pertigaan i benocanja sendiri.
. Moela2 memang Manan
Hah
3 :wa Tanah Djawa merbepakan linie
didepan Australia, tetapi dengan
“ “direboetnja Rabaul: Ambon
dan
“lain lain poelau disebelah: oetara
“Australia, maka Australia seka(rang Toletr dibilang: merocepakan

djoeng Pericek (pelaboehan f 1.50.
idem poelang-pergi f 2.50.

ma
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: Le paling Kepan doega.
Sala pada itoe, yaaa sakanta
2xa Djepang beroesaha. mengocasai
! haoetarr Hindia, maka menceroei

“pendapatan orang 'banjak di Lon“den, Djerman poen kabarnja .sedi
Sat 'hari lagi akan membikin aksi
“di Laoetan Pacific, jani dengan
- Gjalan mengambil over armada Pe
.rantjis jang ada di Dakar (Afri
ika Barat), Casablanca dan Touee Jon...

telefoon atau

redaksi

reepa-rvepa,

|

dengan

selalse menerima '

tjerita. : Kepada

"pe-

menoenggoe:

| menit.
n.
"menit
:

ngirimnja diminta soepaja soeka ! f 010.
menjeboetkan segala sesoeatoe de- -. dari
ngan

terang dan lengkap.
Nama
roeinahnja dan hari-atau
1 ywaktoe kedjadiarnja serta mereka
jang bisa mendjadi saksi seberapa
“orang,

bisa .harces
-—psrloe

dengan

diseboetkan ' Kalau
tjara ,vertrouwe-

Iijk”, sehingga tjoema hoofdredakSi sendiri jang mengetahocinja.

Dalam beberapa hal redaksi bisa mengadakan penjelidikan stidiri, tetapi pada ocmoemnja redak. |

(si tidak bisa ntemperhatikan kabar
atau berita jang tidak menyencehi
sjarat-sjarat seperti
atas.

terseboet

di-

f 0.03 tiap-tiap

sado (delman) berdjalan: 5
pertama atau sel
5 menit

sampai 10 menit

f 0.10 — f 0.15.
5 menit
tiaptiap

|
selandjoetnja

atau sebagiannja f 0.05...
mencenggoe:
f 0.02 . tiap-tiap
menit.
HI.

roda

lan: 5 menit

tiga

(betja) berdja-

pertama atau seba

giannja f 0.05.
"5
dari
5 menit sampai
f 905 — f$ 0.07V45.-

tiap-tiap 5 menit

10 menjt

selandjoetnja

atau sebagiannja f 0.02.
-mencenggoe: f 9.02 tiap-tiap 5
menit,

'woord

tentang

begrooting

tamba

han dari Departement van Oorlog
Pemerentah- memperma'loemkan
seperti berikoet:
Selama beloem diadakan panggi
lan dari Stads- dan Landwachten,
maka dengan
pengloeasan pokok
jang tempo doeloe diterima, jaitoe
tidak memberikan sesoeatoe peng
gantian, ditetapkan,
bahwa kepa
da stads- dan
landwachten jang
masoek
pada
badan2
terseboet
atas

'kemaceannja

“sendiri,

oleh

commandant
stadsatau
landwacht jang bersangkoetan akan di
berikan sekedar penggantian sebe
sar 25 cent oentoek tiap hari da
tang (opkomstdag).
Djoega kepa
da orang2
jang tidak
vrijwillig
oentoek tiap2 hari datangnja itoe
dapat
diberikan
makanan
atas
belandjanja,
5
Setelah
mendapat
panggilan
(alarmesring),

maka

penggantian

seperti terseboet diatas itoe —- 25
cent oentoek tiap hari datang —
tidak akan diberikan
lagi, akan
tetapi selama waktoe alarmeering
Gi tempat?

stads:

tinggalnja

dan

dari semoea

landwachters

jang

di

masih

akan

diterima

teroetama
Sumatra

djoega masih

diseboet-seboet

djoega

guerilla,

tjoema

sadja

di-

ngan langsoeng dalam perlawanan,
moesoeh akan menggigit
pastilah

tanah lebih lekas. Bang Amat
atau Pak Kromo jang ijoema mem
poenjai tjelana koetoeng dan golok
itoe kalau

maoe

bersendjata

lengkap

,,tom-

my gun”.
Guerilla, jang sedikit banjak bisa djoega dioempamakan perang te
tjara liar dan terpentjar tidak berkepoetoesan
mentjapai
maksoed
menang atau kalah, tetapi teroeta-

tara

pengangkoetan

barang

dengan melintangkan

poehoen

lain

keperloean moesoeh haroes digang
goe teroes meneroes, 'misalnja sadja

dienaar)

akan

(boekan

overheids

mendapat

peng

gantian oeang seharinja, oentoek:
serdadoe
0.25
korporaal
3 0.60
sergeant 2e ki,
52.160
sergeant leki.
I sergeant majoor

ai
5

25
6.25

adj.ondlaroff..

1

onta

“onderjuitenant
2e luitenant

23
025

le luitenant-

21025

itein
1
351575
Djika perloe djoega dalam peris
“tiwa2 seperti terseboet diatas da
pat diberikan makanan2 atas he
landja Negeri
Djika disebabkan aksi moesoeh,
stads-- dan -landwacht
haroes
moendoer dari tempat2 dimana me
reka bertinggal dan kemoedian di
perbantoskan
pada
t€r, maka
kepada

akan

tentara
mereka

diberikan mobilisatie

oorlogs)

toelagen,

makanan,

mili
itoe

(c.g.
tem

pat tinggal dan pakaian oleh Pe
merentah, seperti telah ditetapkan
oentoek dienst dan reserveplichti

gen,

:

sedang

itoe,

tidoer

sehingga lelahnja boekan lenjap te
tapi malahan bertambah, Di goenoeng-goenoeng, di hoeian beloedi rimba dan dimana sadja
kar,
moesoeh tidak “boleh dikasih hati,
Pendek kata, banjaklah tjara atau
akal boeat meroegikan moesoeh.
mengandjoerkan
jang
Mereka
guerilla boeat poelau Djawa itoe
kagoem melihat perlawanan Tiong
kok dan Roeslan. Siapa sadja detidak ada ketjoealinja lagi
ngan
toeroet melawan moesoeh.
poelau
-boeat
guerilla
Tetapi
Djawa kalau tidak diatoer dan disebaik-baiknja ' moengkin
didik
tjoema

membikin

kaloet

semangat

tjang

berapi-api

sadja,
tetapi pemimpin-pemimpin
kita
haroes
mempoenjai alatnja,
haroes ada sesoeatoenja jang bisa

membakar hati rakjat Indonesia
sehingga mereka bersoempah: Lebih baik mati dari pada membiarkan moesoeh mendarat di poelau
Djawa!
Dari doeloe kita djoega menghen
daki soepaja bangsa Indonesia bisa
bagian jang penting
mempoenjai
dalam

pembelaan

airnja,

tanah

te-

tapi dengan toelisan jang penoeh
dengan kalimat jang baik-baik sadja pikiran bangsa kita tidak bisa
dirobah dan dibikin matang boeat
perang guerilla. Begitoelah keadanjata dan jang sesoengan jang
goehnja. Soedahkah semoea itoe di
pikirkan oleh beberapa soerat kabar Belanda jang mengandjoerkan
“guerilla?

masjara-

kat sadja sedangkan hasilnja tidak
Lain dari itoe guerilla
seberapa.
atau perang rakjat seloeroehnja
dengan
dilakoekan
bisa
tjoema
baik dalam daerah jang locas dan
begitoe' dikenali oleh
jang tidak
bolan-gerombolan
Gerom
moesoeh.
guerilla sesoedah melakoekan Se-

Selainnja dari pada itoe, djoega
SERDADOEB SEKOETOH MENIkepada mereka jang boekan pega
Kalau kita terlaloe gampang
:
POE SOEPIR.
wai negeri, akan diberikan pengha
pertjaja
kepada
semoea
tjerita
Tak
bajar
ocean
silan militer jang telah ditetapkan
Orang, dengan tidak disengadja.
nja
dirampas."
oentoek reserve dan dienstplichti
atau tidak insjaf kita tocroet mem
Kita
mendapat
kabar, bahwa se
gen jang deradjat, pangkat dan la
bantoe
pekerdjaan
kolonne
kelima.
Nan
jang demikian itoe
orang soepir, jang bernima
S.
manja dienst sama.
Sebab
koekan
moestahil
semoea
“ 'baharoe
meroepakan “ doegaan
alias E. tadi malam memosat serAdapoen stads dan landwachten
tjerita
'itoe
distarsiarkan
dengan
orang, tetapi pergerakan kapal ka
dadoe sekoetoe doea orang, janz
pegawai
negeri, djoega setelah me
sengadja! ——
|. pal-perang ke Trondheim membidiantarkan ke Manggarai tetapi . reka dimasoekkan pada tentara mi
orang
| 3kin makin besarnja taksiran
jang mesti
berpoetar2 doeloe ke
liter, tetap menerima penghasilan
TARIP PENGANGKOETAN
SE-.
—— bahwa sebenarnja Djepang akan
Mr. Cornelis, pada lebih koerang
nja seperti biasa.
TINGGI-TINGGINJA:
—
demikian.
Smelakoekan. aksi jang
. djam Imalam.
,
“Karena
ada
berbagai-bagai
p&
/ itoe,
| Ketika soedah sampai ditempat
ngadoean Giterima, jang mengataDjerman Mana ini7 bentoenya
| nja, maka jang ditoendjoekkan ke
TIANG TRAM LISTRIK PATAH.
kan tarip-tarip taxi, sado dan roda
pasoekan2
kalau
— “tahoe, bahwa
pada soepir itoe ialah oeang kerDitoebroek
moebil
tiga (betja), dina'kkan
dengan
. Amerika bisa Ieleloeasa digesertas f 10.— dengan meminta ocang
sekoetoes
boekan-boekan,
maka
Resident
Bemaka aesaha
kan ke Engeland,
kembalinja. “Tetapi soepir itoe ka
Hari Senen sore kemarin, lebih
tawi beranggapan pericie menetap-. rena memang tidak ' mempoenjai
. Inggeris ocntoek menjeberang : ke
koerang
djam 3 telah terdjadi kekan tarip pengangkoetan jang ceDataran Eropah tidak lama Tagi
oeang kembalinja, laloe menbentjelakaan
didepan (Oranje Bouletgl.
moelai
Maka
tinggi-tingginja.
bisa: dilakoekan,
| en
.djoekkan segala - ocang pendapavard,
“Seboeah
moebil atau lebih
29
Februari
1942
o2nfoek
Sfadsgetannja malam itoe goena
mem
| Moengkin karena itoelah, EN : ( meente Betawi ditetapkannja tategas gerobak sekoetoe jang dike"ia mentjoba sekarang ini oentoek
beri boekti, bahwa ia tak mempoe
moedikan oleh serdadcoe sekoetoe
Tina
sebagai berikoet:
. memotong: perkoeboengan antara
njai osang 'kembali,
2
telah menoebroek tiang tram lisIL.
taxis
berdjalan:
5
menit
per
Amerika dengan Inggeris. itoe.
“
Ocang
soepir
ini
poen
kemoedi
trik,
sehingga patah sama sekali.
tama ata sekagisunja f 0.25.
Desakan2 'Djerman: kepada Pe4.
an laloe “diambil: oleh serdadoe2 'Dan djoega tiang jang soedah paaa
0.25
f
10
sampai
menit
5
dari
"itoe, dimasoekkan kedalam
kan..rantjis soepaja menjerahkan. Jar j f0. 40.
tah itoe terseret sampai beberapa
| madanja makin: .mengena, dan ka
5
|
tongnja.
Dalam
pada
itoe
kepada
|
meter djacehnja, dan dengan sen
lau berhasik.,,as” bisa 'merdeka
-soepir itoe diberikan soeatoe lipadirinja kawat tram istrik itoe terarmada Peran t
. -mempergoenakan
tan kertas, jang dikira oleh soepir
pindah dari tempatnja jang mestiAusliyaon Tesndalnya tidak ada
ya maka teranglah bahwa arma
“
tadi
oecang
kertas.
poeloehan
tadi.
nja,
'alasan itoe, tentoenja Amerika me ' Tetapi apa latjoer? Terboekti bah
. da Sekoetoe di Atlantic menghada
Tram poen berhalang djalannia,
ka
demikian,
rasa patoet berboeat
'pi pekerdjaan jang amat berat, ka
wa
kertas
tadi
ialah
kartjis
bios
sehingga
diwaktoe malam terpaknja Djerman” me:
Sirena armada Perantjis 1tae, masih : 'rena kalau mi
kop.
sa
diadakan
“perbaikan, soepaja
|
| makai Terlandia, boekan hanja Ing
Ke
“besar.
keesokan harinja bisa djalan seba“Djadi dengan ini soept itna ke
“geris
mendjadi
'terantjam
dari
be
|
sam
"1 Dalan: pada itoe kena
gai bermoela.
tetapi djoega poetoss hoe ' hilangan oeangnja sendiri sebapai sekarang sesoenggoehnja me , Jakang,
Tadi pagipoen . tram berdjalan
njak
f
6.35,
sedang
oeang
sewa
“boengannja dengan Amerika,
“roepakan: soeatoe negeri-jang ma
biasa,
menoempang
moebilnja
tidak
ia
da
merasa
misal 19 Entah Amerika jang
£
sih neutraal, tetapi kalau
pat, Ia tjoba .gentoek mengedjar
—nja' diserboe oleh Djerman, maka. ada alasan masoek Ierind karena
'serdadoe2 tadi, tetapi karena me
' merarlah 'bahwa. -poclaw Ing:| 'Chawatir serbocan Djerman, atau
B SECTOR VI
reka lari kentjang (ini dilihat djoe | PEKOPE WIJK
“ geris bisa terantjam bahaja: idari “kah Djerman sekarang merasa
'BAHAGIAN
ONDERWIJS,
ga
oleh
seorang
pengemoedi
bema'mempoenjai alasan oentoek
| Kenanga
Petjah peperangan ditanah. air
tjak), maka dalam tempoh pendengan
eng
berhoebo
Ierland
a
soek
dik
jang
" Menoeroet alasan
kita ini, Indonesia, membawa ber
dek,
mereka
poen
tak
kelihatan
la
tindakan Amerika,
La “an oleh Amerika 'itoe, maka pa“bagai bagai ragam kesoekaran, jg.
gi.
ada hara: Betapapoen djoega,
“sedekan2 Amerika — tidak perdoeli
sewadjibnja kita, sebagai pendoe.
perhati
mendjadi
kiranja
ini
Hal
terlibat djoe
£ “vada 'protest lagi -— akan masoek pan Ierlandia kera
doek jang insjaf dan tahoe akan
oen
an polisi, dan jang berwadjib,
:
“ga dalam api peperangan ini.
Ierlandia, goena. mrelindoengi 'nege
oentoek. bersamaDa
kewadjibannja,
tidak
soepaja
toek mendjaga
A. Tj:
.
"
ri ini “dari serboean Mn
1
#

jang

menjetoedjoei

Abikoesno,
Soekardjo,
Sartono,
Hadji Mansjcer, Oto Iskandar, dan
djangan
loepa...... Ir, Soekarno,
Moh. Hatta, St, Sjahrir, Mochtar
Loetfi dan sebagainja. Kaoem ibog
dan pemoeda djoega tidak boleh ke
tinggalan. Dan semangat terseboet
tidak bisa dilahirkan dengan angin

Kalau moesoeh sedang enak-enak
tidoer boeat menghilangkan lelah,
maka segerombolan kacem guerilla bisa membikin riboet tentara
moesoeh

sebeloem

pergerakan kita seperti toean-foean

terdjoengkel.

gerobak

Tjoema

dari rakjat Indonesia seloeroehnja,
tidak perdoeli lagi laki-perempoean, tocea moeda atau kaja-miskin.
Rakjat Indonesia haroes mendesak
Gan maoe sendiri boeat toeroet melawan moesoeh dengan tjoema bersendjata golok atau bamboe ta.
djam sadja.
Sangat menjesal TER
itoe
sekarang beloem ada!
Jg. bisa
membangkitkan semangat itoe ras
sanja,
tjoema
pemoeka-pemoeka

serta
sebanjak-banjaknja
soeh
menghambat kemadjocannja. An-

biel-mobiel

sendiri

ma

zonder

moe-

meroegikan

boeat

sekali

ma

Oetara dan Timoer,

andjoeran
beberapa soerat kabar
Belanda itoe, Dan orang djangan
loepa
bahwa
perang guerilla di
Roeslan dan Tiongkok timboel dan
toemboeh dari hati rakjat sendiri.
Perang guerilla tidak moengkin

memang

dengan

ada

rim-

disebelah Selatan sadja moesoeh
tidak mempoenjai pangkalan boeat kapal terbangnja pelempar bom
atau pengangkoet tentara pajoeng.
Perang guerilla di poelau Djawa
akan meminta korban dari seloenoeh rakjat jang tidak terhingga
lagi, sehingga perloe dipikirkan betoel-betoel

bisa bantoe membabat moesoeh jg.

soek pada badan2 jang atas kema

jang

Barat,

anggap koerang baik boecat memberi keterangan
lebih djelas tentang hal itoe.
5
Tidak
perdoeli
persendjataan
atau pakaiannja, asal rakjat Indonesia seloeroehnja bisa ditarik de-

toempoel

tidak

hoetan

at mengoendoerkan diri, Dan lagi
motsoeh kiranja soedah mengetahoei semoea keadaan daerah poelau Djawa. Poen poelau Djawa seOlah-olah soedah dikepoeng dari

perlawanan teroes setjara guerilla.
perkara

practiseh

ba atau lain daerah jang baik boe-

Beberapa hari jang laloe ini dalam

Volksraad

Djawa

daerah pegoenoengan,

dilakoekan

oeannja

(gealarmeerd)

poelau

di Celebes, Borneo dan

besar-besar didjalanan atau meng
lobang-lobang sehingga mogali

panggil

:

jang

dari Amerika dan Inggeris.
Dari ,,weermachts communigue”
atau makloemat perang bisa diketahoei
poela bahwa di seberang,

J

: poen Timor

.

aa mem

"'

NN

Pengoemoeman jang di
sama mendjindjing beban jang ri | Hari ini.
Downing
oleh
arkan
dikeloe
:
ngan dan .memikoel jang berat.
malam
Minggoe
pada
10
street
j
Begitoelah Pekope wijk B sector
adalah sebagai berikoet:
orga
epkan
mentjoeko
VI oentoek
»,Radja soedah setoedjoe angka
nisatienja dan kewadjibannja tetap dibawah ini: minister djadja
lah mendirikan poela bahagian On
Cranborme, perang
han Viscount
dan toedjoean
derwijs, Maksoed
sir James Crigg, minister dagang
badan itoe tak lain dan tak boekan
Hugh
Dalton,
pekerdjaan2s ce
akan beroesaha memberi pertolomoem
dan
gedoenz2
serta komisie
pelakepada
nasehat
ngan atau
ner kesatoe dari pekerdjaan2 itoe
djar2 (dari sekolah rendah keatas)
Lord Portal, prodoeksi
pesawat
jang ditimpa kemalangan, jang ti
pepe
dan
Llewellin
J.
J.
lagi
terbang
oeang
kiriman
dak mendapat
Tangan
ekonomie
Viscount
Wololeh
dari orang toea atau walinja,
mer”,
(verbin-.
karena - perhoehoengan
tempat

Lord Cranborne merangkap dja

orang toeanja dirampas moesoch
Soedah tentoe
dengan kelaliman.
saudara2
peladjaran
dan
hidoep

di pemimpin hoogerhuis,
Seben
tar lagi Churchill
akan memberi
keterangan
tentang
peroebahan
doeloe
sekarang dan jang
jang
kalau diadakan
dalam Lagerhuis

ding)

atau

terganggoe

itoe terganggoe.

Seroean dari pengoeroes kepada
segenap peladjar2 jang tinggal di
dalam lingkoengan Pekope Wijk
B sector VI, (Kebon Kosong, Boe
'ngoer,Kepoe, Kwitang Wetan, Ke

debat

majoran dan sekitarnja), jang di

akan

berwadjib

berhoeboengan poela keatas pada
Comite Centraal Bestuur Pekope

Seperti diketahoei, rekan Asmara Hadi sedjak petjahnja perang

Pacific telah ditahan,

(Reuter)

baroe

menjoesoel

ring.

Na
— PEROFBAHAN KABINET
CHURCHILL,
Londen,
Angkatan 5 anggauta

oentoek

soeaminja, artinja bersama-sama
“berdiam didalam tempat internee-

afd .Onderwiis,

22 Febr,

|

Soekarno dan isteri rekan Asmara
. Hadi,
redacteur
,,Pembangoen”
soedah dibolehkan oleh pehak jang

:

Selandjoetnja pengoeroes

pe

"

MEVROUW ASMARA HADI,
Njonja Asmara Hadi, atau Retna Djoewami, poeteri abifoeh

timpa kemalangan demikian hendaklah berhoeboengan dengan segera pada
alamat jang dibawah
“mi dari djam 5.30 sampai 7 sore

pada tiap-tiap hari.

keadaan

2 hari tentang

rang.

da

ri kabinet Churchill meroepakan
peroebahan2 lagi jang dikabarkan

|

Isteri rekan Asmara Hadi itoe ta"
lama lagi akan berangkat dari Betawi ketempat ,,kediaman” soeaminja itoe.

:

"'Roemah terendam," bahkan ada

barang jang tidak dapat dikemas-

Grogol. Kaoeman soeatoe petjahan
bom (atau granaat) masoek mene
nobros atapnja
seboeah roemah,
Akan tetapi, oleh karena orang

Ikan sebermoela sebagian hanjoet
dibawa air, Itoelah sebabnja B.B.
Ijang bersangkoetan segera lakoe: Ikan peper.ksaan,
sedang mereka
jang memandjat
pohon oentoek
'menedoehkan diri disoeroehnja ber

orang jang tinggal

CM”)

ALARM DI NGAWI.
“ accu-laadstation,
Dari Ngawi dikabarkan jang pa
dan olie dengan tidak shendapat
da djam 11 Lk, telah ada alarm
Daba dari jang berwadjib.
pendoedoek dalam
Terdapat Lk, 126 liter benzine, | dan semoea
ber
beberapa drum olie | tempo 10 menit telah sama
lindoeng dalam
loebang loebang
perlindoengan dengan kalm, djoe
“Setelah 45 menit hauah ito
ga laloe lintas dalam keadaan soe
: : Gapat dipadamkan. :
nji, poen toko toko segera ditoe
| toep.
KETJELAKAAN HANDGRA.
2
NAAT.
Yihak L.B.D., Rootie Kruis, Mi|
Orang kabarkan:
:
| liter dan sebagainja soedah sama
Pada hari Raboe ddo. 18 boelan
Siap lengkap aengan sempoerna sc
consistenvet.

ter Belanda
dari
Suikerfabriek
Nieuw Tersana, jang waktoe lagi
oefening dengan handgranaat disa-

| Jah satoe

ajap semoea keadaan kembali se
"perti biasa,
Poen pesawat pesawat: moesoeh
bisa nampak njata, tetapi tidak
menerbitkan apa apa.

tempat didaerah Tjile-

| doeg soedah mendapat

tjelaka de-

tadi berganti membentak g.v.d. ke
moedian “ ketakoetan
tadi melarikan diri,

| kawedanan

- dohesia, jang Pena wet didalam
| keboennja dengan memotong mo

.roe

moeannja

Long dacen2nja, : soedah kena peloe

jang menjasar, sampai. mati'

etika itoe ajoega. Se
1 — Seorang pedagang Indonesia, jg
“Ioepa tidak mentjari periindoeTami -poen kena pelceroe
jang
|.
dan mati.
5

Dn

“Kedoea
Har

kedjadian

| memberikan

boekti,
ja, (kalau

perte-

di-

dalam ini kota, d.a. S.0.K. en S.,
PPP Bd.
PN.S.,
Re,
pendoedoek
pihak
djoega dari
Tionghoa tidak ketinggalan,
. Disitoe diperbintjangkan, hal ber
dirinja comite ,,Burgerfront de-

ngan

diberi

nama

baka

minta

serta diberi ketera-

“(ngan jang agak loeas, djoega disi-

“dar

Itoe diadakan pengoempoelan soko| ngan dari masing-masing perkoem
apa
goena membeli alat menolong selengkapnja. Dari sokongan
Titoe, jang tidak sedikit djoemlah'nja, jaitoe wang| contani sebanjak
“jang disana
oleh
aa
f 1234015 memberi loekisan kepakorang koeli, jang djalannja de
| da kita, sampai berapa djaoeh ke2. JP ngan kentjangnja sepandjang dja| 'insjafan mereka terhadap masa
—
kan Toempangweg di Malang, de
jang segenting ini.
£
mikianlah Soer. Hbl. mewartakan.
: | Dekat desa Boenoet Wetan s0e
|
“ STADWACHTER DI PANGGIL
SEMOEA:
| Sabtoe pagi sesoedahnja dipertanda sentosa, pada
dengarkan
djam 11.05 dengan perantaraannja

SEKALI

“kam-

poeng sama mentjari . perlindoengan diloebang perlindoengan “di

dekatnja.

"

seo
: Diantara mereka itoe ada
ng perempoean, Nji Engkar, jg.
- masih mengandoeng dalam keada|
jang soedah. djaoeh, demikian
sis LB.
'oentoek F
Karena | kekedjoetan

soedah

sendiri ke toko toko,

digladah

joen doejoen
hendak

dimana

dan bibirnja kemoedian

tempat

tjoer, roepanja kesalahan
penggandar sepeda.

gan

dipihak |

MINJAK KELAPA HARGA
NAIK.
$
Pada “dewasa ini dikota Madi

' keroesakan-keroesakan jang 2
babkan oleh karenanja, diper

dak-tidaknja' tiada normaal.
Asverkeer jang kepergok didjalanan d'soeroeng, sementara spoor
IS.JLS. Poerwodadi—Semarang didesa Poetatsari tiada dapat berge-

rak, dan tinggal ,,tidoer” 24 djam
disitoe. Disini tingginja air| meter
lebih. Kesoekaran sematjam
ini

djoega diderita oleh N.I.S, antara
Semarang—Tjepoe, dimana dekat
Sedadi kali Serang meloeap Sampai
beberapa
poeloeh c.m. tingginja.
Demikian poela N.L.S, Vorstenlan“den antara Goendi—Solo. Diantara

nja ada baan jang melesek, hingga
locomotiefnja berlontjat dari relnja. Karena hal-hal terseboet menjebabkan pengiriman-pengiriman
post boeat dan dari Poerwodadi di
'ambilkan- djalan lain. Pemandangan
jang demikian merereskan
hati lebih njata dilihat dimana de.sa-desa
jang
pendoedoeknja

Toemoemnja tidak tjoekoep penghi-.
4 doepannja.

PENTJOERIAN BESAR.
Seboecah toko di Gang Pasar Balong No. 20 Cheribon pada malam
d-masoeki
telah
'j.bl.
Senin
pentjoeri, dengan djalan merovesak
koentji pintoe, Pendjahat itoe temenggondol beberapa
lah dapat

blok kain soetera dan katoen, poen

rogpa-roepa pakaian, dengan harga semoeanja Ik. f 544.—. Selain
barang-barang mereka soedah oenpoela mendapatkan wang
toeng

contant

mana

Soer,

di

nja

weg

seketika

Baroe

“Lelang di roemahnja tocan E, L.
Hess di Laan Halkema 8a, oleh R.
L, Brantz,
Djoem'at, 27 Februari 1942:
Lelang di roemahnja toean J. C.
yan Amstel di Tjidengweg West 58

naik

mende-

OEDARA DJATOEH.
KAPAL
rai jang memberi warta, bah
wa 'baroe baroe ini seboeah kapal
oedara kepoenjaan negeri kawan

oleh @., A, A, Krijnen,

(Soerabaja), jang

de

itoe ialah

Sabtoe, 28 Februari 1942:
Lelang Commissie di Goenoeng
Sari

besar, sedang

' KORBAN PEREMAN
Lebih djaoeh, dapat kita kabar
kan bahwa Ma
tiada kor
ban lantaran djatoeh atau mele

(dan

'Sidokapasan) ada doea orang kor
ban, lantaran terkena oleh petja
granaat

orang

Toean Moes. R. Koeat, Bto.
»Kepentingannja propaganda pe
rang kepada rakjat” tidak b.sa kita moeat, Makloemlah hendaknja.
| Berikanlah kabar sadja.

Kabar

MALANG
S.S.

DIPER-

LOEASKAN,

|

mendapat

THALIA

se

—

MANGGA

»Pembakaran

BESAH.
BESAR.

Bio Hong Lian

Sie”,
0, ORION

GLODOR.

,Road to Zanzibar”,

GUEBEN
—
PANTJORAN
» Wajl Street Cowboy”. dan

«

»Be.ond

4

the

Soeramento.

ANESKAL!

ANESKAL !

doea doeanja
ada didalam roe
| mah akan tetapi
roepanja tidak
men jari perlindoengan dibawa me
dja atau sebagainja, Jg. satoe mati, jang lain mendapat loeka
be

— SAWAH

,,Mega Mendoeng”,

peroesaha

an
Sendiri
Bocat keterangan
penerangan
jang telah dikemoekakan di volks
raad tentang begrooting: tambahan, maka pemerintah berkata sefainnja:
““Berhoeboeng dengan banjaknja
pengiriman barang2 di
Malang,

Mereka

SENEN.
Museum”,

ALHAMBRA

- KOTALAMA

cCretaris

Tontonan.

RIALTO
»Wax

hi hoekoeman sepantasnja.

bom, entah dari

meriam afweer.

& &o.

lagi ,/pekerdjaan” itoe ia soeroeh

nja

taste

han, entah dari

Pryce

apa2.

“pilootnja
mendapat loeka parah,
dan laloe dibawa keroemah sakit.
Apa jang mendjadi lantaran ketje
“lakaan terseboet, beloem menda

di Sidonipah

74, oleh John

Kemoedian

Perboeatan 'ini soenggoeh
sa
ngat tidak dipoedji,
oleh karena
.membikin keriboetan pendoedoek
telah mendapat tjelaka djatoeh “| jang sangat
meroegikan keamadibetoelan
kampoeng
Sampalan
nan. Lagi poela, barang siapa jg.
(Rengasdengklok), sehingga men
berboeat demikian, akan didjatoe

toesnja bom,

Lelang di roemahnja Mevr. A. H.
Wija di Senen 6, oleh R. L.

Brantz,

koel kentongan itoe,
Kemoedian terboekti, bahwa jg.
pertama

Failliet boedel di Molen-

vliet Oost 7, Bat., oleh Weeskamer.

membikin
ia poen agak tertijengang,
Lebih2 polisi jang berada dide
kat itoe, oleh karena ia tidak mem
berikan perentah oentoek memoe-

moekoel

Njonja soedah kenal ANESKAL?
Kaloe belon, Njonja haroes sdjar kenal ini hari dioeka sama
ANESKAL.

rat, Peristiwa ini hendaklah men

ANESKAL ada seroepa boemboe adjaib, jang bisa meringankan banjak Njonja poenja kerdja'an masak.

djadi" peringatan bagi orang, soe
paja bagaimana djoega, asal sadja
ada alarm, mentjari perlindoengan

seperti Njonja poenja:

kalau tidak

dilindoengi oleh ba:

rang barang

jang

agak

keras,

se

perti medja, dsb. Keterangan Ie
Pin djaoeh akan kita sadjikan be
30.

A

“Akan

tetilpi

betapa

'nja perlindoengan,

ag

Keane

E

besar

«

Kemis, 26 Februari 1942:

. station sepoer

“jang soeka beriseng2.

1, oleh @. A. A, Krijuen.

Lelang

landjoetkan oleh seorang toekang
soto ajam, sedang ia sendiri mela
rjkan diri,
' Pendoedoek jang mendengar s0e
ara ini laloe lari oentoek mentjari
perlindoengan. Padahal tidak ada

Samin tentoe lebih mahal poela,
haraplah ini bisa mendjadikan per
hatiannja fabrikant jang memboe
at minjak itoe.

djelas, dan

177.—

DI BETAVI.
Rebo, 25 Februari 1942:
— Lelang Commissie di Dr. Crediet

(Soet)

jang masih

dengan

di Kali

mentega, minjak

pat chabar jeng

f

poela dibawa

beberita ini ditoelis
Sampai
me
jang
ngan
ketera
t
didapa
"Ioem
njatakan telah ketangkapnja pendjahat itoe,

DJANGAN SOEKA MAIN2
DENGAN KENTONGAN,
Membikin
riboet
“jang
tak
bergoes
na.
:

taknja dibelakang

man, soenggoeh ini sangat ketjewa sedang harganja soedah ting
gi tapi rasa tidak diperhatikan, di
mana mendjadi kemasjgoelan tiap
mampoe,
pendoedoek jang tidak
lain
apabila akan menggoenakan

dapat keroesakan

sedjoemlah

tentoe ikoet

lari,

ngar ada kentongan besi jang le-

lau bocat memasak
tidak seperti
jang doeloe doeloe, keloearan seka

bahan,“misalnja

bahwa Pemerintah

dapat selamanja.

moebil

ka

hoelan jang Jlaloe harga hanja
f 2.35 per blik, poen rasanja ka-

Beberapa hari mn
diberitakan tentang adanja bandjir besar di Poerwodadi. Beloem sampai

meskipoen

Pemb. P.

leng sekarang harganja f 3.10, se

BESAR

batannja secretaris sekarang, uan

| pemerintah di Rangkasbetoeng mo

han

rang rasa tengik 'dan tidak

toko beras,

Rangkasbetoeng soedah dapat me
“njediakan
bagaimana
kehendak
rakjat.
|
Demikianlah
atas keactivannja

ta

oen harga minjak kelapa tiap

dimoeka

membelinja,

LILLAH,

laloe

|kenteranja jang sebelah kiri

banaroe

tidak menjoekoepi asal orang men| dapat makan sahadja, maka kita
| poen
mengoetjap
ALHAMDOE-

sedang sang mobiel dapatkan
ke
roesakan katja depan petjah dan

semoestinja, kembali hari Selasa
teroelang lagi, bahkan lebih besar
| dan hebat. Mengalirnja demikian
derasnja hingga
dalam
'waktoe
amat pendek dalam dan sekitar
“4 mentjari perlindoengan itoe, ma
-kota beralih roepa lacetan. Dapat
ka baji jang dikandoeng itoe ditje dimengerti jang disini ta? ada erf
4 patkan lahirnja “didoenia, jaitoe |dan roemah jang tidak terendam
didalam loebang perlindoengan.
air, ketjoeali “Yang letaknja tinggi.
Ban INI, perempoean, oemoerka
Malahan kampoeng Djetis sekitarTg inga tidak lama Sebentar kemoedi- .nja jang selama ini beloem pernah
| an, maka njawanja tiada lagi. Da kebandjiran itoe waktoe toeroet
. lam pada itoe ibotnja dalam kea | menderitanja. Kata setengah orang
Idaanselamat.
ini ada bandjir jang sangat heibat
ta Ketika tanda aman diperdengar .selama 36 tahoen, Adapoen hal per
kan, maka orang2 jang ikoet ber
hoeboengan djalanan oemoem an| indoeng bersama2 iboe itoe, laloe| tara Poerwodadi dan tempat diloea
engantarkannja perang, keroe- tan poetoes sama sekali, atau seti-

Keberatia
sg kasiat
kemoedian teroes ter

teta

rak geriknja orang-orang jang hen
dak membeli
keperloean
hidoep
sehari2 jaitoe beras,
Kebetoelan
pada hari Djoemahat tg, 20 ini

diangkoet “ke Juliana Ziekenhuis,

“4

“| oedara, maka La era

poen

jang

| boelan orang orang telah berdoe

auto

-patkan loeka sedikit di lengan

(EA

LAGI BANDJIR

fabriek,

Begitoepoela
menoeroet
berita
jang telah tersiar, bahwa atas ge

korban,

sepeda telah ditoebroek

ngan

wachters di Soerabaja dapat pangselekasnja bisa bergilan boeat
koempoel di kampement Stadswacht, Ini perintah telah diberikan"
dari
atas namanja commandant
Soerabaja,

ke fabriek

sehingga

A.H. z3(jang dikendarakan
oleh
seorang dari
DVO,
penggandar
terseboet djadi terpental dan da

(Hocale zender Nirom, semoea Stads

Stadswacht

atau

menjelidiki

PENGGANDAR SEPEDA -DITOEBROEK AUTO.
Hari Senen jang baroe laloe di
djalanan tikoengan kampoeng Ker
toardjo, sebelah timoer dari Pasar
Baroe Madioen seorang
penggan

,C.P.K.P.D.”

' Selain dibitjarakan hal azas dan

| tocajocannja:

toko

soenggoeh kasian, setiap tahoen|
doea Bengawan itoe selaloe me

Penolong Kesengsaraan

-bagaimana |

Baroe2 ini kita, herhoeboeng de
ngan genting ini, seh.ngga pendoedoek Rangkasbetoeng kian kema
ri telah mentjari beras ke toko

pi ta? berhasil.
Jang berwadjib

angkatan

peroesahaan
sesocatoe secretaris
jang terpisah dan djoega memegang djabatan sebagai Afdeelings
“ chef. (BN.)

nja poen ta' berhasil poela.
Adalah jang
mempoenjai toko
jitnja diketemoekan setelah liwat Pitoe satoe atau doea orang soedah
mendahoeloei
menjingkir ke tem
doea hari, sedang jang lain: baroc
pat jang lebih aman,
diketemoekan tiga hari kemoedian.

(Comite
ini. Berang
Djtilawang).

diatas
ada

telah diadakan

segala perserikatan

soepaja

mendjadi soelit.
Voorstel
telah dikemoekgkan
van-den Aigemewen
dari Hoofd
Dienst jang terpisah jang a@joega
mendjabat pangkatan sebagai dja

“ii KOERANG 3AN BERAS.

ngan
handgranaat jang akan dilemparkannja.
Djari tangan kaDOEA ORANG HANJOET,
nannja poetoes kelimanja dan men | Paaa hari Minggoe jang baroe
dapat loeka-loeka jang tidak berlaloe 15 Febr. di Ngawi telah ada
- Fbahaja dimoekanja. Sesoedah men-. doea orang laki laki hanjoet, jang
dapat pertolongan pertama, laloe
satoe orang hanjoet dalam Benga
dikirimkan ke Oranje Ziekenhuis di
wan Solo, jang lain-dalam Benga1 ang la
pereman, demikian
Cheribon.
,
7
wan Madioen, jang memangnja
4
N BN Dane:
ketika ada se
soegai terseboet
mengahrnja air
IpsammAwang |(BIANOEMAS)
kedjoeroesan Ngawi,
kemoedian
saling bertemoe dan mendjadi saBURGERFRONT.
:
toe alirannja: jang seorang
ma
- Pada tgl. 20 Febr. '42 dipendopo
ai

perempoean

di-

itoe

djaan dari Hoofd van den Aigemee
nen Dienst dan Seeretaris audiah

lintas ta” berhentinja, tempo perem
poean terseboet berpapasan de-

ini soedah dibawa keroemah sakit, kali, kemoedian ajam 12.30 tanda
di Waled salah seorang Stadswach| All Ciear berboenji, dengan seke

Be

landja goena kepsrloean
taksir kira2 f 150.000.

ocesahaan jang perloe dipetjaukan,
maka goena
mensatoekan peser-

Bdg.
laloe

ngan seorang militair koelit poetih, teroes
bertereak sekoeatnja,
karena orang jang berpapasan ta
di dengan tidak
bertanja teroes
memegang boeah dadanja, Militair

peroebahan2 jang teroetama.

Berhoeboengan pekerdjaan2
di
S.S, mendjadi banjak, tevinz d.ida
lam administratiet dan pegawai:
nja, dan tambahnja soaiZ4 aari per

7.30 malam, ketika ia sedang berdjalan
di Dalemkaoemweg,
walapoen itoe waktoe orang

ma.

ka di Malang kottalama diwaktoe
jang pendek lagi akan didirikan ge.
doeng barang barang tang mema.
P kai rel2 kereta api goena
mem
“ bongkar dan memoeat dan inilah

LAGI SATOE KEBIADABAN.
Seorang
boedjang perempoesan
jang sedang disoeroeh oleh toean
“nja, waktoenja koerang lebih djam

sg ' selandjoetnja
dan

dalam roemah

itoe berlindoeng. dibawah kolong
'nja tempat tidoer, mereka selamat
Petjahan itoe tertahan, sehingga
tidak mendapat korban 'seperti ke
djadian di Sidonipah. (S.0.)

Malang-kotta lama”

tak mendjadi tjoekcep.
. 'Goena adakan perobahan,

arti

meskipoen di

Dengen sedia 1 flesch ANESKAL dalem roemah, ada sama

|.

SATOK KOKKI

-

JANG

PANDEI !

ANESKAL maskipoen moerah harganja, tjoarah 40 cent per

chiasat jang besar.
pada Njonja poenja langganan,
GEKO WEHRY & Co.
1 |. Passar Baros 28 — Batavia-0.
Seloerosh Indonesia.
flesch, tapi mempoenjai

Minta ANESKAL sekarang
HET HOENKWIE HUIS

aan SAR

. diam di Balai-desa, dsb.nja,

'maka station

dalam roemah, dapat digambar
kan, kalau kita beritahoekan, di

| jang sampai roboh, sedang barang

naat

CH 1 INDISOH LEGER ALS TELPFONISTE.
F

| van

op voor da Sa

de

1ste Divisie

roept

"

dames-sollicitanten

van telefoniste bij de onder hem staande staven

ikennis van de Engelsche taal strekt tot aanbeveling.
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Hoofdcommissaris
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gg teriak 4(dalam

Commissaris
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Telf.
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v. Politie Algemeene
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PKI

SIR
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SEN
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:

Politie

Rebo: 25 Februari Han

dan malem
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2 Voorstellingen Djam 420re—630

£

Aa

. BRIKOETNJA:

malem
:

dan 8.39 malem.
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iga

23.

&

ca

pJOOJA

Harga reciame: Kirim wang f 1.20 — terima per aangeteekend 3
roepa boleh pilih: Gelang besar, tanggoeng, ketjil, model tatah atau
oelar, toesoek konde atau tjintjin. Tjobalah boektikan, tentag Pa
Boedjian dibelakang.
:
(Ta

WI, 2574.
WI. 2574,
WI. 2121 t. 13.
WI. 2121 t. 17.
WI. 2121 t. 4.

1942.
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BATAVIA-CENTRUM,

VAN

POLITIE.

MAN

PASAR

«

SENEN

Saben malem 2 pertoendjoekan:

Louis .HAYWARD - — Joan. BENNaT

Kedjadian? jang

Perboeatan2 jang : KRDJEM
'Petempoeran

jang

Anak? 2.

dengan Sen YUNG—C.
LAWRENCE
—

dan Seraah!

11

tida

Henry
Joan

boleh nonton.

dari lilin kepoenjaannja

OR

. Moelai ini malem

'BAT

Anak? Mibawah oemoer
:
:
5

““Boeat

| BANDoOENG
|

-

DUBBEL PROGRAMMA

3
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| DJOKIA

Darmosoegito-Gevange-

iMalaan

LAHAT AN, Oeri — . Pasar Lama

He
' POERWOKERTO
M. Djawadi —.

-

BESAR

CowBor

“MI

BAROE

“N|

EN

“.

kit. Dan

Kratonstraat 64

20RwARARTA Njak Laroes —
Middellaan

| SOEKABOEMI

M. Ali — - Tjiaoel
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| SOEBANG O. Djajawisastra
deng

:

:

man

.

:

-

ee

| soto Kombat£ Rawatan

ana
|

Pa THE
,
:
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00.

Aan

2 VBILL

ta en

MATAN

k
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- Singaparnaweg
TANDJONG PANDAN

M |

:

ELLIOT”

| (Anak-anak boleh nonton),

:

ada

beroepa

ada

17 th. keatas.

Harap sekalian abonne,
djika mengirimkan soerat2
atau
postwissel
kepada
Administratie, soepaja diterangkan poela nomor
Abonnenja
jang
terang

4

pt

Pa

F3

DAPET

ae

AG
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BeELi

1

-
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DIMANA.

MANA

ra

TEMA

BATJALAH

SABEN HARI: DAGBLAD
Pm

4 kerdjaan.
Terima

5.

PAN LA

DITJARI:
2

(doea)

nMERAPI"

R.——

pemoeda

din Klerk-G.M.B.

' SOERABAIA: R. Moehammad Soe-

|» hiar, Ketandan BaroeSAI,

di bawah

pimpinan

Mr. SOENARJO

Bahasa Djawa kromo hoeroet latin

tera), satoe peladjar dan satoe
bekerdja, moelai 1 Maart '42,
Soerat2 dengan ocang pondokan
dibawah No 1153. Sebaiknja dekat
Salemba,

. HARGA

LENGGANAN

BOELANAN

' Dagblad ,,SEDYA-TAMA" Sadja f 1,25
Weekbiad , MERAPI”
Sadja 0,20

go

Kombinasi ,,Sedya - Tama" -,,Merapi"

f 1,50

PENERBIT:

MV. ELECTR. DRUKKERIJ EN. uttGeyers.mg,.
MARDI-MOELJO”

:

. toor Ondrya, Poetjoengweg.

Does - dooanja

(poe-

Kamaroe-

TANDJONG KARANG Adm. Kan-

SS

DAN TIAP-TIAP HARI SAPTOE:
WEEKBLAD
BERGAMBAR

kasi

Roemah pondokan goeorang

eni

lama

4 oentoekmemoedahkan pe"

TJILEGON Achmad Dachlan
- TJIANDJOER M. Ali — Selakopi
TASIKMALAJA H. O. Azhoeri —

PEN

“/

Siswa

| SERANG T. Ende Hoesnie — Ka

BOY R0GE Tn A(COWBOT ZANGRR)

4
d
9
4
$

na

Karrenweg 232.

D0.

disediakan

poeder, balsem dll. oentoek dipakai diloear dan didalam
badan.

PEKALONGAN Mh. S. Soenarto—

| SEMARANG Hac

Pan

dimana

5
$ —

Oentoek
“Diperhatikan.

Ss. “Tiokromanggolo-

Regentsweg 23.
| BOGOR Soemardj Kebondjae

4 CERRIBON Cintai “Gang Choe| sen-Pekalipan

-

TELATER

Aa

Marc

d.l.l.

2

Denai

23 Xebruari dan aialea beriikontada

23
:

mengarti mendjaga kese dlanakan dari

pemboenoeh2

oemoer

BI Agent? »PEMANDANGAN "

man

13 th. tida bolah nonton,

:

KAL

Cream,

kam-

orang jang

memasak
ma

.

ZANZIBAR"

To

ROAD

F

Dr.

podjok

Begitoepoen

bahaja sakit diwaktoe siang atan
malam tentoepoen tidak akan ketinggalan dari segala roepa obat tjap
matjan jang moedjarrab sekali oentoek mengoesir segala roepa penja-

tanggal 21 sampe 25 Feb. 42.

BOB HOPE dalem

KA 1

—

diseloeroeh

poengnja.

-BISA

| DOROTHY LAMOUR — BING CROSBY —

GULEN

abapon

VALERIE

dari 200: patoe ng-patoeng

.

MN | |

K
- GLODO
AVIA

ION

malam

“Satoe pemboenoe, Steve Mc. Birney, jang telah
dapet hoeckoeman mati kerna oesoetannja Charlie
Chan, soedah bisa melol osken diri koetika ia lagi
hendak dibawa ke pendjara, laloe semboeniken
diri di satoe tempat pmengoempoelken patoeng2
terdapet

| @NemA

CHAN

.WBX MUSEUM"

SEREM!

jahg pendoedoeknja sa-

Ting mengarti betapa amannja bila
diadakan ronda diwaktoe tengah

dalem

dan KEDJI!

Heikat

Misi

—

kegegahannja -itoe Manban Musketiers. 2

Perklaian SENGIT!

Sia

djam 7 dan 5.

maen

CHARLIE
| Saksikenlah

BATAVIA-C.

INI MALEM DAN BESOK MALE.

IN THE. IRON MASK

Moelai

dengan

:

BIOSCOUP

RIALTO

GSL TOPENG BESI”)

:

Telf.
Telf.
Telf,
Telf.
Telf.

Kunstnfjverteid A. Daniel

1

Avakcanak boleh nonton.

Mootain £Hari

:

E

LG Su

1126.
2121 t. 23,
47.
2101,
2121 t. 31.

:7

tt :

aa

yaa

5.

MAMPANGWEG

......... Den

HOOFDCOMMISSARIS

Ta

ya.

Telf. WI,
Telf. WI,
KRAMAT
Telf, WI.
Telf. WI,

RECHERCHE

CRIMINEELE

|

NI

Maen "an kali 'Djam 490r0-6.30 dan 8.30 malem,

ilmoe ASTROLOGIE

un : TJIKINI 44.

sana Una
aa
aan
“Buropeesehe Zaken.................. Bae BAAA RI Kei Kh
PN an una
mheemsche PA
Prijsbewaking en Dactyloscopie Karna Gaet ana

2001

Ten

1

KENARILAAN
.

van

haffthal penghidoepan

dengan

Pro)!

'TERIMA3 MA

MEA GEA BAN... mann
AFD. POLITIEKE EN INLICHTIN-

'Commissaris

E:

1161.
15.

AED.

7.

—

MN

'Telf. WI.

AE

KENARILAAN
Telf, WI, 1239.
5
KENARILAAN

N DIE

te

1224.

CORPSADMINISTRATIE EN
BOEKHOUDING “oom maan
EXPEDITIE
&
O.
ARCHIEF,
TRANSPORTDIENST
EN
VUURWAPENADMINISTRATIE
Ke Masa

Commissaris
van Politie .......... Jo
Pe en
AN UAN uan Dn ana Mean
6.
AFD, VERKEERSPOLITIE ............
an
. Commissaris van Politie ......... EA
“Sous-chef en Wacht ............... Nana anda

SAE

WI,

commissaris van Politis Speciale Dienst ...... Telf, WI. 1161.
3.

Jara Tjeng. Im

ini

| ASi. Techmiseh Leider der Veldpolitie ........ Telf. WI. 1224.
2.

2 Bit

dibawah

datang

na

Hoofdcommissaris van Politie ....
Commissaris van Politie ter beschikking

Satoe film jang&inengo spas dengan setjara
ak

memberitahoekan,

terseboet

HOOFDCOMMISSARIAAT VAN

PORPPRR

“Kalong “ronl2" jang

politie jang

menerangkan

bakal

dari dagang, pekerdjaan roemah tangga, perkawinan, pertjintaan kesalahan d.l.l, jang moestinja ingin mace tahoe.
Selahkan datang dengan lekas oentoek saksikan sendiri ! !
dan bikin haroscoop (peidji).
N.B. Sedia obat boeat ramboet poetih hikin hitam per
flesch f 1.50.
e
Segala roesia dipegang betoel,

TAHOE

Politie BETAWVI

' bahwa kantoor-kantoor
— dipindahkan:

jang

emas knitatie gaebaiagn
tidak loentoer.
tie 100
Dera, Kapan mengimbangi za

-

sendiri, DAN

peroentoengan

-

PEMBERIAN

BATAVIA- CENTRUM.

nanah, sakit perampoean, d.LIl.
Segala penjakit tanggoeng kasi obat sampai baik hbetoet.
Zonder operatie, harga pantas, di loear kota obat-obat kirim
dengan rembours, boeat pereksa penjakit, djoega boleh panggil

Sollicitanten dienen zich pesoonlijk aan te melden aan het adres
Kebon Sirih 45 (Batavia-Centrum) op WOENSDAG 25, DONDER-

|

Astroloog!!!

um

(Rheumatiek) perampoean jang keloear kotoran poetih atawa
tidak tjotjok kotoran boelan of kepingin poenja anak, Kentjing

. Boven vrije legering, verpleging, transport en de verstrekking van

1 $ twee uniform, wordt een tegemoetkoming toegekend van f 40—
| £ 10— per maand.

41

N. Mn Shar

Speciaal
mengobatin
dari
penjakit Peloe Iivostentin)
Bawasir (Ambeitn) Bengek (Asthma) napas sesak oeloeh hati,
hatoek darah of kering, penjakit koelit (Exceem) entjok-entjok

b. -kennis van de Nederlandsch en de Maleische taal:

|

Oceultist

. SENEN

YAN de Juchtverdediging. De vereischten voor deze 'betrekking zijn:
a.
leeftijd: niet minder dan 18 jaar:

.

Tabib

MINTA BELI roemah-roemah dikota Djakarta,
atas tanah “Ini,
Verp., jang letaknja didalam, asal
ada djalanan baik,
Soerat-soerat
pada ini koran No. 1152,

DJOKJAKARIA Gondomanan 1 TELF. Ne, 6404
an
ae EN eno
EN en

: “pedia.
| Dibawah kekoeasaan fascis,

BURGERLIJKE

e“ae ada kemerdekaan menghaki ta |
nah, Tanah poesaka, hak eigen- |
,

semoea

ditiadakan,

STAND,

Legercommandant,

ti

Semoea

petoendjoek

Memperhatikan
Goebernoer-Djenderal:

Reorga nisatie
Aandeel2

»

|

Memperhatikan pasal 37 Peranah2 dikoeasai oleh pemerintah: toeran
keadaan perang dan ke| (kacem modal jang bersatoe). Dja
koeasaan militer :
fa kalau seandainja. perampok Dj
Menetapkan
verordening
jang
| pang sampai berkoeasa disini,
# berikoet:
,
| ka bapak2 tani kita akan kehila- |

| ngan hak2 tanahnja.

Mereka

bo '

didjoeal kepada

Pegerkitah dan pa

5

AMA
| nal

Bentar

(Reunter"! :

Nah

itoe soedah

di-

kenal dikalangan internasiodan orang poen “tat'kan he-

pers Londen.
K C5

ngan lapangan kerdjanja, oleh sebab ia tidak bisa ikoet berloembaloemba

dalam

hal

penjiaran

berita

nja
dengan lain-lain
persagentschappen, jang ada. Adapoen seba-

ran, bahwa beberapa boelan jang
gian
dari pada sebabnja ' ialah,
Apabila sebab ketentoean pasal
laloe
dalam Logerhuis
terdjadi
bahwa. Reuter itoe tidak diorgasoeatoe kegemparan,
71, sub 2” Burgerlijik
Wetboek,
sebagai akiniseer jang modern, dan tidak
behan,
mesti diserahkan authentieke ac-| bat dari
pada rentjana
oentoek
rapa memperhatikan lain-lain
kaPenganggoeran.
“3 te, jang berisi
izin bapa, 'iboe,
membikin reorganisasi Reuter. Ke- | bar penjiaran, jang mendapat
sub.
nenek
laki-laki
atau
perempoean,
gemparan
itoe
demikian
mengeDi Djerman Italia,
dan djoega||
sidie dan soedah barang tentoe didi Japan,
pengawas, maka
penganggoeran
djoetnja,
dan tjara membitjarapakai oentoek
tidak | wali atau wali
maksoed- -maksoed
ada. Tiap2 orang mendapat peker dapatlah
ambtenaar
burgerlijke
kannja itoe begitoe tidak terang,
propaganda.
djaan, Tetapi orang djangan terge menganggap tjoekoep sebagai gan
sehingga
hampir tidak
seorang
| sa2 mendjadi heran,: sebeloem sa ti authentieke acte itoe acte dibapoer
jang mengetahosi
dengan
Persaingan.
| ja mengoepas soal pembagian reze wah tangan sadja jang berisi izin | pasti apa
sebetoelnja jang dibi“| ki disana.
itoe. Jang seroepa ini hanja boleh
tjarakan,
Jang
mendjadi
lawan persai.
'Tabeat dari.pada kaoem modal
. Karena banjak kedjadian-kedjaapabila karena keadaan sekarang
ngan jang paling besar jalah bang
| adalah menoempoek2 oentoeng. Ini ini telah sepatoetnja tidak dapat
dian jang penting lainnja, maka
Sa Amerika,
jang
mentjiptakan
“lah jang mendjadi tocdjoeannja.
diminta orang
menjerahkan ausoal ini akan
diloepakan orang.
tjara journalistiek jang baroe, seDjalan oentoek
mentjapai mak: thentieke acte. Kalau dianggap
Dan ini soenggoeh mengetjewakan,
hingga Reuter tidak tahan ,,mesoed itoe jalah dengan tjara mela
tjoekoep
acte dibawah
.tangan,
sebab poeblik
perloe sekali menlawan”nja, Memang benar, bahwa
koekan penghisapan
pada kaoem' maka hendaklah. dalam acte perdapat -penerangan tentang kantor
Reuter itoe tetap memegang nama
boeroeh. Boeat menoetoepi kedja kawinan diseboetkan sebab-sehahpenjiaran ini. Reuter itoe beberaaa Ar maba
ai
me
baiknja, tetapi anggauta-anggaut
a
hatannja dari pandangan oemoem,
nja.
pa waktoe jang lampau kepoenjamaksa orang haroes menganoet pe
stafnja jang agak
ber-enak- enak
dan
oentoek
menarik
poela
perha
an
direktoer
kantor
rintah. Tidak boleh orang mende
tsb., jaitoe
sadja
alam mengedjar
berita
tian dari rakjat negeri lain jang|
Pasal?
sir Roderick Jones, Ia ini mempoe
berita.
akan dipengaroehi,
maka kaoem
Berlainan
dari jang
ditentoenjai pandangan,
.bahwa
kantor
Siapa berboeat. ' begitoe,
Salah satoe dari nang reorga
'modal itoe memberi pekerdjaan pa
kan pada pasal 79, ajat 1 Burgerpengchianat jang haroes
dihoejang
demikian pentingnja
itoe
nisasi jang akan didjalankan
iatidak selajaknja milik seseorang,
koem an
Djadi parlement ti- .da tiap2 orang, agar tidak sampai dak Wetboek, maka izin jang dilah
pergantian dikal: angan
perterdjadi
ada
orang,
jang
mengang
|
maksoed oe: toek melakoekan per.
i- | dak ada.
milik dia sendiri,
dalam hal ini
Soneel,
'kawinan oleh seorang koeasa jang
goer.
dan ia mentjobanja oentoek menBagaimanakah
tjaranja ? Apaloear biasa,
diberikan oleh ResiDi negeri jang “democratisch,
milik pers Inggeris.
djadikannja
Dalam
pada itoe akan selaloe
kah si modal mengambil sedikit sa
den dan di Vorstenlanden oleh Goe
orang merdeka mengembangkan
Dalam tahoen 1925 maka aandeeldiadakan
djoega penilikan
atas
dja dari keoentoengan jang dida 'bernoer,
jang
berkoeasa
dalam
faham dan 'kejakinannja.
Orang
itoe ia tawarkan
aandeel Reuter
Reuter,
soepaja
pemberitaannja
patnja, dan oentoeng jang sebagi| daerah
tempat pemberi tahoean
kepada
pers Inggeris:
Irnerdeka mendirikan “berbagai
ba
sebagian
tetap "tepertjaja sebagai
docloean besar digoenakan oentoek mem
perkawinan
itoe “ dimasoekkan.
kepada Press Proprietors Associa| gai partai politik jang sesocai' de
doeloe,
Perkara ini djadinja sabajar kaoem boeroehnja?
Orang koeasa.
itoe mesti ditoenngan kejakinannja. Di negeri fastion, jaitoe provinciale pers, dan
ngat
menarik perhatian
sekali,
. Tabeat kaoem modal adalah tam
“djoekkan dengan authentieke accis hanja satoe partai jang boleh
Newspapers
kepada
lain bagian
oleh
karena dikalangan
doenia
pak
dan
loba,
Nafsoe
menoempoek
te,
tetapi
ambtenaar
burgerlijke
Proprieto
rs Association, jang meberdiri, jalah jang didirikan atau
Soerat kabar ada didapati soeat
oe
noempoek oentoeng banjak, tidak stand boleh menganggap tjoekoep
wakili pers Londen,
oei oleh pemerintah (persatoeG peroebahan jang tjepat jang meakan terlepas dalam: semenitpoen
acte dibawah
tangan, jaitoe apaL an ea modal bag
Orang
ngenai soal pemberitaan. Doeloe.
dari ingatannja.
Djadi sebagian
Pas

al

F

:

leh bekerdja tani, tetapi sebagai
| boeroeh tani, dengan makan oepa

bila

Tipotoa sesoedah Degan men
1 jadi dasar dari pemerintahan
di
“Japan. Djadi percies seperti di Ita

'lia dan Djermania.

Djadi kalau se

andainja Djepang sampai berkoea

sa di Indonesia, tidak akan diboleh
kan berdirinja. berbagai bagai per

gerakan kemerdekaan. Jang boleh

Oentoer memboeka
jang memboeta,

berdiri hanja satoe partai sadja jg.
fikiran mere| “soedah diakoei oleh Djepang, dan
dan oentoek | pergerakan jang dibolehkan berdi
rinja itoe tidak boleh meroepakan
| pergerakan

kemerdekaan.

Djadi

sebagai djoega di. Manchukuo dan
— Nanking, dimana Djepang mendiri
“kan pemerentahan2 boneka, disa
na
per erakan2. kemerdekaan di-

basmi,

dan

pendoedoek dipaksa

'boeat mengikoeti pergerakan jang
telah di says
oleh: amen

an

| ' kaoem modal

sekerdja.

rdekaan

bergerak

telah mendapat

pe-

ngalaman, bahwa adanja pergera.kan sekerdja menjebabkan kaoem
modal tidak mendapat kemerdeka

an seloeas loeasnja

oentoek

ngembangkan modalnja
noempoek2 oentoengnja.

| diberikannja

goe kedoedoekan

pada

bergerak,
mengang:

kaoem

modal

dan kedoedoekan modalnja,
Dengan adanja pengalaman 'itoe ma

doea modal sama2 meng | industrie minjak atau
ja, jang modalnja berdiri

dan maDengan

kemerdekaan

kaoem boeroeh oentoek
kacem. boeroeh dapat
1 -satoe matjam oesa-:
ng memproduceer barang jg.
,
angnja, tidak akan ter

me

ka kaoem

fascis menentoekan,

.0em boeroeh

tidak

boleh

ka

berseri:

kat. Pemboebaran perkoempoelan2

jang

minjak

mengoesahakan

,satoe modal

sa-

hoen

1938, jang tentoe masih

di

ingat oleh mereka jang mengikoe

keadaan

telah

sepatoetnja

akan digoenakan

.minta

orang

oentoek memba

jar kaoem boeroehnja. Tetap sebagian ketjil dari oentoengnja tidak

akan oentoek-

membajar digoena-

kan boeat siboeroeh. Berhoeboeng
dgn. dibasminja pedagang2 pertengahan dan pedagang2 ketjil mer
deka, serta tani -merdeka, maka

904 lebih dari djoemlah pendoe'doek adalah mendjadi boeroeh.
Djoemlah boeroeh ada begitoe be
sarnja, sedang keoentoengan jang

sekarang

tidak

dapat

menjerahkan

ini

di-

authen-|

tieke acte.
Kalau dianggap tjoekoep acte
dibawah tangan, maka
hendaklah dalam acte perkawinan

diseboetkan

sebab-sebabnja.

Pasal
3.
Ketjoeali
dalam
hal jang diatoer dalam pasal 12, ajat 2 Reglement memegang daftar burgerlijke stand
dan dalam

ment

boeat
pasal

bangsa Eropah
15, ajat 2 Regle-

Jang

diseboet belakangan

ini

menjamboet tawaran itoe,
tidak
sehingga aandeel-aandeel ini achir
ditangan provinciale
nja djatoeh
pers. Ketika Sir Rocerick itoe mediri dalam boelan
ngoendjoerkan
Februari 1941, maka N.P,A. poen
soeka djoega oentoek membeli aan
deel-aandeel

jang

sebagian

dan

Press Association tidak mempoenjai keberatan akan hal ini. Pada
perdjandjian ini
sebeloem
hari
maka perkara ini
akan terdjadi,

daftar burgerlijke
pembitjaraan di Lagermendjadi
bangsa
Tionghoa,
huis.
dalam hal-hal jang
tjil sadja. Djadi tidaklah mengha
lain, jang
orang
boleh menjoeSalah pakai!
rapkan kalau kaoem boeroeh dine
roeh wakilkan
dirinja pada bur“geri jang fascistisch itoe, oepah
'gerlijke
stand
jang
dimaksoed
Seorang
anggauta
Lagerhuis
nja rendak sekali. Seorang verkoo| 'itoe, soerat 'koeasa jang diwadjib-. e menerangkan, bahwa ada bahajaper jang haroes bekerdja 10 djam
kan boleh djoega dengan acte dinja, bahwa kacem kacem pers de
lamanja hanja mendapat gadjih
bawah tangan, jaitoe apabila mengan alt Reuter
'itoe ada salah
antara f 9— — f 12.50,
Seorang
noeroet timbangan ambtenaar bur
pakainja kantor
penjiaran ,,Reudjoeroetoelis jang haroes bekerdja
gerlijke stand
oleh karena keadater”
itoe, jaitoe
sjeema" goena
9 djam lamanja, mendapat
ga
an sekarang ini telah sepatoetnja
smaksoed jang tertentoe” (manadjih
'hanja
antara. f 10— —
tidak dapat diminta soerat koeasa
kah itoe?) dan lain orang anggau
f 15—, Oentoek mentjapai gadjih
dengan authentieke acte.
ta Lagerhuis
lagi tjoema takoet,
sampai f 12,50 dari seorang ver8
Pasal
4.
kalau-kalau kaoem pers di Londen
kooper itoe, ia haroes soedah be
Verordening ini moelai
sekali
itoe akan terlaloe besar pengaroeh
“kerdja lebih dari sepoeloeh
ta
berlakoe,
nja kepada Reuter,
Kedoea anghoen.
Demikianlah ditetapkan
pada
gauta itoe
menerangkan, bahwa
Boeat menoetoerkan soal oepah
tanggat 21 Februari 1942.
kepentingan nasional dalam hal ini
lebih loeas, akan memakan banjak
terlaloe
banjak jang ikoet menhalaman. Oentoek mentjari boek
I BrD:
tjampoerinja, sehingga dalam hal
ti2 jang -njata, baiklah orang2 jg
Menjedia
kan
ini pemerintah haroes ikoet tjamberdekatan dengan bekas2 student
Lo. 00e.anitorm.
poer
tangan.
Menteri
propadari Djepang,
soeka menanjakan
Dalam begrooting tambahan da
ganda,
Brendan
Bracken,
memhal itoe dan lain2 soal jang saja
ri dept. B.B, dimintakan djoemlah
pertahankan
soepajaaandeelkoepas pada mereka itoe.
sebesar “f 850.000 oentoek “keperaandeel
Reuter didjoeal
kepada
Kedoedoekan Agama.
icean luchtbescherming..
pers
Londen
dan mengatatkan,
Diantara kaoem moeslimin di In
Dari memorie van
toelichting
bahwa pertjampoeran tangan dari
donesia banjak
jang tertarik de
kita batja seperti berikoet:
fihak pemerintah tidak baik adangan propaganda Djepang dengan
Setelah
organisatie Luchtbenja. Dan demikian ini disetoedjoei
didirikannja seboeah
masdjid di
scherming di negeri ini dimoelai
oleh semoga soerat-soerat kabar.
goenakan

boeat

ikaoem Moeslimin,

Djepang diper

memikat

hatinja

tambah membi

pada

doeloe soerat-soerat kabar tjoema
bekerdja
dengan korespondennja
sendiri, tetapi dengan tjepat tja-

ra bekerdja
kan
oleh
agentsghap.
kerdja
porter,

tahoen

1937,

dengan

segera

terasa perloenja soepaja personeel

dengan
banjak sekali re.
sehingga seorang
kores-

Demikian,
bahwa

sedikit

pertjampoeran

ta

maka

tahoelah

provinciale

tjil-ketjil
warta-warta

itoe

bladen

jang

kita,
ke?

mengoemoemkan,
jang

ia

terima

dari

kantor-kantor penjiaran itoe. Te.
tapi soerat-soerat
kabar jang be“sar”
menghendaki
pemberitaan
jang istimewa, sekali dari korespondennja sendiri, lain kali dari
kantor penjiaran,
jang memang
mempoenjai kerdja istimewa goena mentjari
kabar-kabar, goena
matjam-matjam
soerat
kabar,
jang tidak
bersaing satoe sama
lainnja. Banjak soerat kabar Ing
geris

hak

oempamanja,

,,loear biasa”

koresponden
persbureau.

mempoenjai

atas berita dari

Amerika

kepoenjaan

Kesoekaran.

Ma

S

Nampaknja semoeanja ini tjoe
setali tiga oeang. Tetapi ma-

sih ada djoega perbedaannja, jaitoe
bahwa
pemberitaan
jang
»loear biasa”
jini adalah goena

persbureau. Perbedaan
bagi koresponden-koresponden itoe ialah,
bahwa
mereka itoe
dibajar ba.
njak, dan ia poen haroeg seorang
journalist

Makin

demikian ini dikalah
persagenischap-persBadan-badan ini be-

ponden tidak tahan dalam persai:
ngannja lawan mereka itoe,
L agi
poela kantor-kantor penjiaran itoe
kerdjanja lebih moerah.

memegang

-dipergoenakan oentoek membajar “stand
boeat
kaoem boeroeh hanja sebagian ke maka djoega

jadi dalam pemerinta- : kacem boeroeh jang telah ber fede
'itoe hanja boleh ada satoe mo : ratie di Djepang terdjadi pada ta | Tokyo, jang oleh
dja

karena

besar dari pada oentoengnja tidak

jang

oeloeng

dan

tja-

kap sekali, sebeloem ia masoek bekerdja dalam persbureau itoe oen.

dari dienst2 luchtbesecherming
di
ngan pemerintah dengan oeroesan
kin silau matanja
kaoem Moesli
setempat2 itoe diberikan tanda2.
pers, makin baik, dan pengaroeh
toek
membajar
mereka
dengan
oem boeroeh, sebagai djoega mere
| min jang memboeta toeli. Mereka
satoe modal sadja jang. bo
Maka kemoedian poen- diberikan | pemerintah kepada kantor penjiatjoekoep,
Bureau-bureau penjiaran
jang memboeta tida mengerti ba. tanda, jaitoe seboeah pita jang di
ka jang tadinja tidak memboeroeh,
mengoesahakan
fabriek2 teran ini akan membikin keroegian
itoe dalam pada
itoe mempoenjai
gaimana
sebenarnja kedoedoekan
n dan seteroesnja. Dengan tja hanja boleh mendjadi anggdutanja
taro ditangan kanan jang
lebar
djoega, sebagai pengaroeh kacem
keoentoengan,
bahwa mereka diAgama
dalam
negeri
jang
dikoea$
ca dimatikanlah mo
dari partai jang diakoei oleh peme
nja 15 cm, dan ditoelis
dengan
pers Londen
jang ditakoeti itoe.
mana-mana mempoenjai koresponsai oleh kaoem fascis.
,
rintah.
Djadi. kalau seandainja
tadinja hidoep dan
z0eroef L.B.D.
Pengaroeh-pengaroeh kaoem pers
den diseloeroeh doenia, oleh sebah
Dinegeri
negeri fascis,
orang
eerdeka. Kaoem peda Djepang berkoeasa di. Indonesia,
Akan tetapi dalam praktijk tan
ini (persbaronnen)
lagi poela didimana-mana
ada soerat
kabar
merdeka
mendjalankan
agama. , Ga ini sama sekali tidak mentjoe
jap dari doenia pen
maka kaoem boeroeh tidak akan
koerangi oleh pengaroeh dari pada
jang
dengan
penoeh
perhatian
Tetapi oleh orang agama dilarang
lagi mendesak pada pehak madjisentoeng.
2
dalam.
koepi, Beberapa fihak, teroetama
socara-socara jang memiliki sebaingin mendapat
berita jang kemengadakan persatoean,
Lebih2
kan soepaja
gadjinja
ditambah
roepa2 dienst di setempat2, mendo
gian
dari pada
aandeel-aandeel
djadian
diseloeroeh ploksok doesocatoe
partai politiek jang hen
atau djam bekerdjanja soepaja di
rong soepaja sentoek
keperloean
itoe, dan ketoea
koemisi, siapania.
dak. mentjapai kekoeasaan politik.
koerangi.
Sebab ketentoean baja
dienst Juchtbescherming itoe kepa
poen
djoega jang
akan djadi,
Peperangan
menjebabkan koe.
Djadi
seandainja
Djepang
berkoea
ran dan ketentoean djam bekerdja,
Ja personeel2-nja diberikan
uni
tiak boleh ikoet
mengelocarkan
rang
madjoenja peroesahaan Soe.
sa disini, PSII jang sekarang ber
ditentoekan oleh kaoem modal jg.
form,
sesoeatoenja. jang akan memberirat kabar dan selama perang ini
diri di Indonesia, Moehammadijah
| telah mengoeasai pemerentahan
kan kepoetoesan pada segala semasih berdjalan, maka keadaannja
Banjaknja
personegz!
—
luchtbedil-nja
lagi
'tentoe
dilarang.
Meno
"1 itoe, dan kaoem boeroeh. tidak “bo
sesocatoenja.
Djadi bahaja itoe
tidak
beroebah. Tetapi tentoelah
scherming jang haroes: berpakajan
roet fascisme, agama adalah oeroe
leh menolak atau sedikitnja
me
tidak besar.
akan
menarik,
bagaimana Reutcr
uniform.
itoe
ada
50.000
orang.
san perseorang
jang tidak
bos1 njatakan 'keberatannja.
Kaoem
Adapoen jang memang membaakan bekerdja dengan tjara jang
Personeel2
lainnja
dari
organisa
leh
ditjampoerkan
dengan
oeroe
boeroeh haroes menoeroet sadja.
hajakan ialah, bahwa soedah bebaroe itoe dalam ' waktoe damai.
tie2 jang
diperbantoekan pada
san negara dan masjarakat.
: Siapa berani menentang, concentra
berapa tahoen
ini Reuter kehila(Het Nieuws).
LBD
dan
telah
mempoenjai
pakai:
(Siaran Gerindo Soerabaja). ke. San
MN
2
an pakaian dienst, seperti beroeps1
politie, brandweer gemeente, herDATANG MENAMOE DIKRO.
rinja seorang pendoedoek disitoe.
stellingsdiensten P.T.T, dilnja,
ti
kerdja
dengan djoemlah
separo
JOK,
Tetamoe jang apes ini agaknja
dak
perole
kepadanja
diberikan
uni
“SENGSARA,
|| dari pegawai doeloe. Malah ada
|
datang
hendak
Di
Sokkaweg
hari
Minggoe
jl.
form
dari LBD. Oleh karena ke
memisah, tetapi
Timboelnja perang di Pasipik se | kabar, jang sekarang ini koerang
alangkah sialnja, orang jang tadi
berbareng
d
gan
ketika
ada
tan
pada
tiap
orang
dari
LBD
haroes
lebih da 5000 orang pegawai peroe
karang ini . menimboelkan djoega
nja hendak dikrojok dapat melari
da bahaja oedara, tiba tiba terdja
diberikan 2 boeah uniform, maka
sahaapn batik di Solo jang mendja
H kesoekaran
perdagangan
batik,
kan Giri, tetamoe jang hendak me
di
perkelahian,
seorang
dikrojok
segera diperloekan 100.000 bocah
kaoem
penganggoer.
Hanja
“di
“karena biasanja banjak sekali ka
i
misah ini jang djadi gantinja dioleh
beberapa
orang.
uniform2.
Tiap
uniform
itoe
harga
oleh sementara
kacem madjikan
in itoe dikirim ke loear negeri atau
krojok oleh mereka itoe.
Ik.
f. 8—
“dan
.oentoek
Orang jang dikrojok itoe sedang
jang baik boedinja, ia sama diberi nja
loear
Tanah Djawa, jang seka
menari
100.000 uniform diperloekan djoem
Sjoekoer sadja . segera dapat di
bertetamoe
diroemahnja seorang
makan (ocang atau beras) seke
rang ini berhoeboeng tidak berdja
et lannja kapal api an dan koe darnja. Hal ini patoet mendjadi lah f 800.000 dan jang f 50.000 prijaji, tiba tiba disebelah roemah pisahkan oleh lain lain orang Ia
lagi disediakan oentoek roepa2 ke: itoe terdengar
soeara riboet ri
gi, sehingga tetamoe jang malang
alah2
?
jang da | rang masoeknja kain poetih 6,100. “perhatiannja pemerintah dan per
!
perloean
jang
bersangkoetan
deboet,
bahwa
ada
seorang
sedang
ini
terhindar
dari
penganiajaan
srakan
kaoem
boeroeh
partikeahaan
Pan: masih be | ri”) hingga banjak peroes
ngan L.B.D.
hendak dikrojok. disangka hendak
jang lebih hebat, (Br.) &
| batik di Soerakarta jang terpaksa t : se, (,M”)
Ae ae MEmbaBa
Ka
HA menah
4
herhoeat koerang adjar pada iste
menoetoep pintoe, atau hanja be
jang mengoesahakan

tambang

ti

ti berita2 dari locar negeri.

Ka-

-

an

Sta

20 pct. jang

5. pCt.

metana

: Kg. padi, Tan

j

N

Toean
roemah melihat
nenek
itoe teroes keloear dan memberiaan
oleh arang Tesai “kan beberapa sen padanja. Kemoe |
dian perempoean itoe berkata bila
Ii aa
aa, padi
ia tidak minta. wang, te'api ingin
dari Tiiandjoer, Soekaboemi dan | membeli boeah-boecahan ke PasarBandoeng,

ada

Memang

3. regenjashappen

jang

3 “Ta mengatakan, bahwa ia da| tang” dari Tjikoedapateuh dengan

mama

mhn 22 en mma na

igiling di

1 Mass terho
Diepang
La Grissee
8 orang Djepang mati
tjoer,
Sebagaimana

g

satoe

senapan

ditoeti 1
mesin

boeat keloearkan
soedah

dikabar

bisa dipoetar

125 kali temba

kan. Didalamnja itoe 2 mesin sena

pan masih

kan, pada hari Rebo siang di kota

diketemoekan koerang

“tidak mempoenjai
Soerabaja telah alamkan serangan
lebih 180 pelor jang masih beloem
sawah jang
sangat loeas seperti 'naik deleman dan soedah dibajar . moesoeh, hingga 2 kali soeara si
dipasangkan.
ja | Bandoeng, maka oleh karena itoe, 239 sen, 'Waktoe kita amat-amati, ' rene tanda bahaja diperdengar
Pandjangnja itoe pelor koerang
erpaksa
penggilingan beras di- benar-benar bila nenek toea itoe kan. Karena kota Grissee masoek
Isbih ada 15 centimeter. Saban pe
sana, haroes banjak membeli padi | pengelihatannja soedah tidak le- daerah Soerabaja djoega alamkan
lor dikasih merk FA. 41. Menoe
lari Bandoeng, agar dapat meme. rang lagi, dan berdjalanpoen soeseroepa kedjadian.
roet anggapannja beberapa orang
langganannja, | dah soekar sekali,
noehi permintaan
Tapi di dalam kota Grissee sen
jang banjak tahoe oeroesan pelor,
.oentoek melandjoetkan per oesaha el
diri tidak ada kedjadian apa apa. | didoega bisa djadi itoe mitrailleur
annja,
“Kalau kita memadjoekan perTegasnja tinggal selafnat.
# dan pelornja
sekali ada bikinan
Berhoeboeng dengan banjaknja :tanjaan, djawabnja poen lain se“ Menoeroet keterangannja orang
dari Engeland,
Di lihat dari pan
iba | padi . jang dikirim keloear Ban-| kali dus djoega pendengarannja orang jang dapat saksikan, da- | djangnja dan besarnja patroon
al .doeng dan Pemerintah sendiri ba-| 'djoega soedah koerang sekali, Se- tangnja kapal terbang dari 3 djoe
:(pelor) itoe
senapan mesin bisa
keras sekali
roesan, sama sekali telah terlihat memasang sampai lebih dari 3.000
| njak menjimpan padi oentoek per |dangkan kehendak
meter djaoehnja,
sediaan dikemoedian hari, dan ba-| akan pergi ke Pasarbaros psen ia koerang lebih 20 bidji,
Lantaran terlaloe tinggi, keliha
njak poela menjimpan beras oen- 'selaloe membentak-bentatk, kataSirene Kemis pagi.
dapat boeah ta- tan diatas kota Grissee sangat ke
| toek keperloean balatentara, baik nja kalau tidak
tjil ketjil
Kemoeoentoek balatentara keradjaan Be-: koet tjoetjoenja marah.
Hari
Kemis
moelai
pada
:
Soeara. bom atau meriam penem
landa sendiri,
maoepoen oentoek dian dengan sokongan dari tetang
djam 8 pagi, sampai 9.50 di kota
balatentara
bantocan dari loear »ga kanan kiri orang itote dinaik- bak kedengaran beledar beledoer
Grissee djoega diboenjikan soeara
negeri, maka sekarang telah moe kan deleman, disoeroeh teroes ke beroentoenan. Djoega soeara sena
sirene,
pan mesin (mitrailleur) saban sa
Pasarbaroe.
lai dirasa oleh ra'jat djelata, men
Kenjataan tidak ada didengar
ban kedengaran njata, hingga bi
Apakah
perginja
nenek toca
tjari padi dan membeli beras itoe
apa apa baik soeara berdengoeng
kin banjak
orang jang tadinja
itoe
tidak diketahoei
familinja?
agak soekar.
kapal oedara maocepoen tembakan
maoce
lihat
peDjagalah
nenek jang soedah pi- “berlaga-lagaan
Oentoenglah padi jang disimpan
soeara meriam,
oleh pemerintah itoe, disatoe tem goen itoe, soepaja ta' dapat buha- rang oedara pada lari masoek ke
Sebegitoe djaoeh masih beloem
dalam roemahnja
boeat oempatpat telah ada jang moelai digiling ja didjalan!
didengar kedjadian apa apa.
kan diri,
dan berasnja teroes.disimpan. Hal
KPI
KELIROE
TEBAK.
ini beloem berarti sangat mengSekianlah
berita
Sin
Tit
Kedjadian jang terlihat.
Doea orang perempoean bersagembirakan . bagi ra'jat djelata,
Po,
Lebih landjoet dapat kita
2 paaa
dit arab
lagi derita
'Disebelah djoeroesan Kidoel Koe
“djika beras 'itoe beloem dikelocar ma sotaminja hendak melihat bios
ambilkan sedikit dari Soer. Hbl.:
Kep ARane, -baros dari loear relon
kelihatan dari atas asap mecoop.
Soeaminja
sedang
hendak
kan oentoek ra'jat.
Djalan2 semoeanja sepi, tjoema
e Sa am
ngepoel dan
dari atas menjelorot
. Memang
penggilingan beras di membeli kartjis, sedang doea pedisana sini ada
beberapa boeah
ke bawah, Kemoedian didapat ke
Bandoeng ini, masih ada mempoe- rempoean itoe menoenggoe disebe
moebil jang berdjalan dengan per
ada mesin ter
foeas, jang "TE berperang, Bandoeng itoe ke- njai kesempatan mendatangkan lah gedoeng-tadi, Ta' lama kemoe terangan bahwa
| sawah “jang sangat
lahan2. Dibawah pohon2 jang rin
'koerangan - beras,
sedang pada
ditembak djatoeh.
dian datang doea
orang militair bang moesoeh
joekoep memberi makanan ke.
padi dari loeat regentschap, akan
dang banjaklah koeli2 jang melin
3masa damai, ketika aman, dalam “tetapi pada masa ini oentoek men berpakaian, melihat doca orang Itoe kapal terbang jang djatoeh
dar
doengkan diri, sedikit dilindoengi
pada pendoedoek jang Ay
(zaman
jang normaal, 3 memang
soedah mendjatoehi roemah GerSina
dapatkan alat pengangkoetan itoe berdiri zonder convooi itoe tidak
oleh tangkis tanah. Nampaknja
1, 000.000 Ra itoe.
selaloe . Kekoerangan
| Bandoeng
merz?ka itoe aman disitoe, dengan
tidak moedah,- djadi berarti men- toenggoe tempo lagi laloe mende- mo tandak hingga 3 roemahnja jg
berdjentrekan terbakar habis. Ta
P Wakipset
Rona
tidak da. | beras,
kati, salah seorang militair itoe
menoenggoe
apa2
jang 'akan da
| datangkan padi dari loear regent—
Dalam
keadaan
jang
normaal,
pi oentoeng sekali tidak ada orang
dari
beras
roepanja
soedah
tidak
tahan
lagi
mendatangkan
lagi
pat
schappoen, tidak moedah poela:
tang.
'ni sebeloem negeri kita berpejang mati, karena waktoe kelihahawa
nafsoenja,
Tram? listrik dikosongkan. Ko
| Indo-China dan Thailand sebagai
Selama Palembang didoedoeki mengendalikan
rang,
menoeroet
“tjatatan
S.S.
batan ada asap mengepoel dari atas
tetaakan
waktoe
dekat
teroes
sadja
hendak
ta
kosong
“djoega
nampaknja.
Japan, soedah tentoe beras Palem
dalam keadaan damai,
itoe roemah Top
njaknja beras jang dibawa. ke
Disana
sini nampak
goempalan
bang itoe tidak akan datang lagi. meraba boeah dada, Oentoeng pe- orang isinja
Bandoeng itoe, pada setiap boelan
asap mertjoen asap, tetapi dalam
Sekarang
“kita hanja
bertanja, rempocan “jang hendak ditjemar- “pada keloear,
5
kan dimoeka
oemoem itoe, laloe
oemoemnja
semoeanja sepi soeberketjil hati, karena daerah ini | rata-ratanja 500 ton.
apakah
moengkin
Indramajoe,
Bis 1
t
terseboe
Keterangan
terseboet dinjatajang
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pada kewaapabila ta'

jang

mengerdja-

sama

ada

. maka

bebaslah dari
toe. Sedang
sekali

kannja, semoeanja orang itoe men
dapat dosa adanja.
Keterangan jang pandjang-lebar
tentang satoe per satoenja 5 kewadjiban itoe telah tjoekoep adaKitab-kitab

didalam

nja

adapoen
jang
bawah inilah:

Figh,

penting-ringkas,

di

tes Mauro ati
Ka n
Mart
Setidak-tidaknja, setelah natdjis

(kotoran) jang ada pada maji dihilangkan, laloelah majit disiram
air rata-rata, Djika ada halangan

majit

menshodo'a dan
dapat dibaginja,
dikerdja-

jang

dikoem-

Hal

mer

ng -

a

&d

-

majit,

ialah
membawanja
ke
koeboer.
Tjaranja jang oetama, ialah: di-

Kewadjiban

mengerdjakannja,

dapatnja,

katnja.
Pokok
arti mengangkat

d.Ls.,

lainnja
djiban

banjak

orang,

diangkoet
diseboet Par-

haroeslah

poelkan
boleh disholatkan satoe
kali sadja boeat semoea majit itoe.

pikoel

dhoe Kifajah, artinja ialah: djika
sebahagian orang telah tjoekoep

perintah
seberapa

lantaran pokok maksoed
latkan majit itoe
ialah:
pertolongan baginja”,
Dari itoe, djika masih
kerdjakan” sesoeatoe hal
maka baiklah
hal itoe

mengoeboernja.
ini

kaHa-

jang gampang ta' dapatlah digoegoerkan .dihentikan)
oleh sebab
ada kesoekaran
perkara lainnja,

dan

namanja.

Memelihara

disholatkan”,
@oidah dan

dith: (Inganatoet Thal:bin, dz: 2,
katja:
131),
jang makscednja:
Karena
bahwasanja
perkara

ichlas d.l.s. Dan,

oesah

ini

| atas, maka beberapa 'Oelama berpendapat: ,,ta' oesah majit demikian disholatkan”,
sedang bebe:
rapa 'Oelama lainnja berpendapat:

nja: menolong para sengsara, men
djaga
keselamatan,
menetapi ke-

wadjiban

Mereka

rat ini ta' moengkin digenapkan de
ngan sebab halangan terseboet di

tenteram,

soleh,

mensholatkannja.

disjaratkan sebagai jang oentoek
sholat biasa, misalnja: haroes berdiri bila moengkin,
soetji tempat,
badan dan pakaiannjas sedang ma
jitnja itoe disjaratkan mesti soedah dimandikan. Tetapi djika sja-

ketakoetan

tetapi boleh

dengan

asal

sadja

djoega

kereta,

tidak

auto

terpandang

hina bagi
maj:t itoe di hadapan
orang, Setengah dari pada anggarannja, dibawah inilah: (Sjarchil
Moehaddzah,

5

dz:

5, k. 270).

SeaKim

eng
Oo en

boernja.
Boeat keperloean

ini,

setidak-

tidaknja
haroes
ada lobang galian di dalam tanah jang begitoe
roepa
dalamnja,
hingga
dapat
mendjaga keamanan majit dari ba-

haja

digali

oleh

binatang,

mentjegah
keloearnja
soek di belakang hari,
Berkenaan
boeran majit

dengan soal pengoedi masa jang seperti

! sekarang - ini, perloelah
j anggaran-anggaran jang

di bawah
124),

—

atau

baoe-hoe-

di

ini: (Al-anwar,
Sjarchil

ingat

terncekil

dz: 1, k:

Moehaddzah,

dz:

5, k: 284)
jang artinja
ialah:
nja, misalnja air ta' ada atau soeBahwa
soennahnja,
.
tiap
maj.t
keperloean
boecat
tjoekoep
kar
'haroes dikoeboer
di dalam satoc
makan-minoem jang masih hidoep,
lobang:
sendiri.
Adapoen djika
1
majit kena bentjana.
atau poela
boeat
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demikian
ini ada dhzabegitoe
sampai
atau ratjoen
api
roeratnja, misalnja: djoemlah mad.siram air
hingga djika
roepa,
mendjadi

akan

roentoeh, "gogerok

atau berbahaja, maka majit jang
demik'an ini ta' oesah dimandikan
dengan air, tetapi djika moengkin
bolehlah ditajammoemi sadja, ialah: dioesapkan deboe jang soetji
wadjah dan tangan majit
pada
tajammoem ini poen
Djika
itoe,
dikerdjakan, maka
ta' moengkin

ma

jang model

terboeka —

senan

tiasa berair. Karena peristiwa de
mengoeatirkan
ini amat
mikian

bilamana

kebetoelan

ada

luchtal.

arm, maka kita lihat diantara me
reka soedah ada jang memberikan

batoe batoe ketjil didalam lobang
nja, althans bagi lobang jang mo
del tertoetoep. Ini memang baik,
sebab meskipoen basah toch tidak

beyjak
Ke

dab Pn

na

soe

dah kita wartakan, kalau diwak
toe malam ada luchtalarm, orang

segan pergi kelobang, disebabkan
bab itoelah, daripada doedoek me
tempat jang ramai dan dekat pa
mempoe
maka mereka aktief gelapnja, Kini ada jang
rang salahnja terdakwa dihoe- sar Nan maka tiada herait ba | nganggoer, kan piara ikan ta njai akal baroe, jakni dari pintoe
esaha
oem denda f 125 (Ti)
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,
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tali, Tali jang pandjang inilah di
tie ada koe
penoendjoek djalan
PERKARA KENAIKAN HARGA,
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sehi
perlindoekelobang
rang
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a
menoedjo
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.
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selamat.
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toes
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sepe
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|
a
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Tjoekoep
“ hat,
ga barang dagangannja
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orang dihadapkan Sebagai terdak hit, kantongan
mana
iwa
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i
orang
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Kerkhof

ini ta'

bolehlah kafan 'itoe dengan
atau roempoet sadja.

Dari Iman Kamil ini timboellah
kejakinan, bahwa segala apa jang
terdjadi, misalnja: sehat atau sakit, senang atau
soesah hidoep
atau mati d:l.s., itoelah hakekatnja “berasal dari
goedrat-iradat
dan ilmoe Ilahi jang Maha Koeasa.
Dengan
kejakinan
jang
begini
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Pembantoe kita ,,A.S.” menoelis:
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Dalam s.k. ini soedah kita war
permintaan

won

@oer-an,

jang

(Tj.)

takan adanja

dalam

dan mereka
itoe ta'
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mendjadikan se
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djelas dan
terang sehingga
endoeran oesaha oesaha
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sadja boleh minta dengan gratis.
dengan moe java
ri apa Tn
jang dioesahakan rakjat. Ini ten
sa perkaranja terdakwa Oei Ping
(TI.
toe sadja atas kebidjaksanaan fi
| Soei oemoer 17 tahoen karena di
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B.B. dan
hak
TIADA AMAN
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penjoeloehan kepa
eri
pada memb
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oran
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£ terseboet dipa moeda Fionghoa bernama
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i
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erapa orang
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apa net
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Seantaranja Chef dari.pa | j
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im terdakwa meme
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o
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ada
jang
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en
merota
inipo
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njeb
Demak
ikan
'ikan
regen schap
dangkan
a sakit hatinja dise
hwa dengan ketjewa | rangkan r
tinggal di kp. Pekoenden waktoe
an memperoleh harga jang
harap
ocatan jang de- |
babkan 0
sedang berdjalan menoedjoe ke Pa
pantas sekali,
- Tea
sar Djohar telah ditjaboet toesoek
Lebih landjoet bisa diwartakan,
oleh
ijib dea Dori bala- 'kondenja
5
dengan 'berani
a kaoem tani itoe sebenarnja
bahw
ang
Saksi Tan Tik An mener
orang jan gtiada dikenal. Achirnja
tanaman padinja soedah moe
demi
be
ngan
oel-de
dipoek
dirap
a
i
a
“kedjadian terseboet .teroes
lai berangkat toea, bisa dikatakan
keterangan| ini disangkal portkan pada politie,
tiada pekerdjaan lainnja, Oleh se
Pedamaran soeatoe
Kampoeng
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2

an akan

men-

sebagai mana

memboengkoes

3. Hal Mensholat.
kannja.
Djika majit-hadhir (aanwezig),
haroeslah ini ditaroek: depan para

tamoe.

teraling,

dengan

djalan

tegoeh.

ketjoeali

majit itoe.
2. Hal Kafan
(oeles)-nja,
Boeat
-kafan atau memboeng-'
koes majit, setitdak-tidaknja haroes ada lawon, kain atau sesamanja itoe, meski berwarna (iatidak: poetih)
poen boleh,
lah:
Malahan djika jang sebangsa la-

,,Bahwa
sesoenggoehnjalah
para orang jang beriman (pertjaAllah dan
Rasoel-Nja)
ja pada
soleh, mendirikan
serta beramal
sholat
dan memberi
zakat, bagi

Danoeri kp. Djomblang dapat di
wat majat Islam.
5
Setelah beberapa soal dikemoe
gondol 1 kain seharga f 2.—.
B. Djijah di kp. Srgndol dapat
kakan, 'achirnja rapat men geni
: Proet. keterangan jang kita dapat
di gondol kain dan badjoe simpa
poetoesan:
-kan bahwa soeara kentongan diper
“lobang pengoempe- goenakan .oentoek memberikan
a. Orang laki boleh memandi
nan seharga f 3.—. (Tj.)
kan majat perempoean lain (boe:
aloe maoe ngoempet tanda kalau ada pahaga oedara da
tjoetjoe oedah sekan
mahram: demikian
djoega - GOENA MENTJEGAH KETJEtang.
:
LAKAAN.
orang
perempoean
boleh
memandi
in 1 2 Dea: en
“Tindakan terseboet memang ada |
Auto
di
djalanan
dalam
keadaan
|
kan
majat
lelaki.
'Ibaiknja oentoek mendjaga keselaGombel.
'
(Menoeroet oen
matan ra'jat, tetapi apa kiranja | jang memaksa.
Sebagaimana telah dihabarkan
dang
oendang
(gaidah)
agama.
'soekar diadakan Pe Dag aaa aa
berhoeboeng keadaan
dimasa ini,
b. 'Tjara menjembajangi bersa
soeara kentongan ada
auto jang
berdjalan toeroen
di
| ma sama hanja. tempatnja jang
Jaara datang dengar
Gombel
diwaktoe
malam
dilarang
|
berlainan,
Majat
lelaki
ditaroeh
de
sa orang beragama
memakai
lampoe,
Oleh
karena
| kat Imam
Shalat (Pengimaman),
ju
7 wadjibannja (sembi
atoeran
terseboet
moengkin
djoe
'majat
perempoean
dekat
giblat.
njak orang bersembahjang hanya
djilid
1
katja
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ketjelakaan
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djalan
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I-waktoe kira kira sadja karena tia
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i
-nja terlaloe gelap dan membeng
Tan mempoenjai djam.
c. Tjara menanamnja
(ngoe kok, oleh pembesar jang bersang
atoeran goena
boer) boleh didjadikan satoe koe
diberikan
koetan
Ta
ini.
'TERGODA NONA MANIS.
x lagi Sain
jalah dibe
boer
hanja
antara
majat
lelaki
ketjelakaan,
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dibangoenin,
soedah
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barangnja
ditepi
tanah
minjak
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haroes
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lampoe
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na malah cada jang
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dalam kemoedian majatnja berdje
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soepaja
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|
Poetoesan
ini mengingat keadaan
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sa" sebab ditempat meriksa perkaranja S. tinggal di
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memaksa.
. (Kitab . ,,Aledang gelap, masih pagi Kembangpaes pegawai dari Magi- |
ingoen teroes berglanda- straat Semarang. Ia ditoedoeh te Oemm” djilid 1 katja 245, Kitab
»Al Fighoe alal Madzaahibih arba
isa ditangkap serdadoe lah menggelapkan
oeang dan ba
'ah” djilid 1 katja 423 d.I1.) (Tj)
rang barang boekti kepoenjaan ne

firman

Sr, Bagarah:

roepa roepa barang sehar

ga f 39.—

ichtiar

| nja:

Sari di Kp. Gendong leeding da

digondol

lebih

ketjoeali

mestinja, haroeslah mereka bersandar pada Iman Kamil (kepertjajaan sempoerna), ja'ni: pertjaja penoeh pada Allah S.w.T. me-

f 18.—,

pat digondol barang barangnja
harga f 15.—.

jang

Moeslimin,

djalankan

tiada

telah kemasoekan pentjoeri dengan hasil menggondol 1 blok ka-

ta? Oesablah dikeratakan. apa poen

pengantar.

djoega,

soeka merapotkan pada politie ka
rena tiada bergoena.
B. Parijem di kp. -Karangkadjo

in seharga

majit setjaru Islam oleh R. H. Moehammad Adnan,
- ketoea Mahkamat Islam Tinggi dan Moesa1 Mgehfoeld, Advrseur PetP.R:

si korban,

“Kita harapkan
keamanan

mempelihara

tentang
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' TOENTOENAN

oleh
anak anak
ketjil jang koe |
rang oemoer (oemoer 10 sampai.
. 2. Kolachman dan Narandeurs
tahoen)
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'ditosedoeh mendjoeal kain
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f 25.— per bloke mestinja harga | orang toea jang menghalang hala
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denda
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pendjagaan politie, Anehnja

MAS DL
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majit.

Pemeliharaan
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Soemadi ditoedoeh mendjoe 1 slamat melarikan diri karena koe

1.

jit terlaloe
banjak,
hingga
ta'
moengkin
mengoeboernja dengan

tjara ,,satoe lobang, satoe majit”,
maka
laloe
bolehlah
doea-tiga
majit
atau lebih dikoempoelkan
di dalam
satoe lobang koeboer,
menoeroet
Hadith ketika perang
Oechoed.”
Wallahoe

a'lamoe

bisshowah.
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SEROELING KERETA API,
Atjapkali benar terdengar seroe
ling kereta api S.D.S. agak terlam
pau pandjang, sehingga orang ter
kedjoet, dikiranja
soeara sirene.

Benar djoega, bahwa seroeling ke
reta api itoe djaoeh berlainan desirene, tetapi dangan seroeling
lam waktoe ini, soeara begitoe itoe
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mengedjoetkan
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mena-
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moesoeh
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banjak
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“DAN: DIENSTPLICHT.
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Karanganjar

kembali,

oedara

tenda bahaja
clear”. - P.

Mann

“Orang Sering mengajar pada ki
ta, apakah dilain lain tempat jang

Dengan

a beberapa organisatie parti
r jang akan membantoe peker
— djaan itoe, 'misalnja Covim, Peko
| pe dan Li.nja. Pekerdjaan 'itoe da
dengan
pat didjalankan djoega

no.

Timoer

“telah

oleh

sama
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berwadjib

dipindahkan ke lain

tempat jang lebih aman,
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kan ini diambil, karena boeat men
djaga keselamatan mereka. Adapoen mereka jang
dipindahkan
moedah, 'karena banjak orang jg
itoe adalah berasal dari bilangan
Tetapi hal
lapat mendjalankan.
ini mendjadikan kesoekaran pada .onderdistrik Depok, sebanjak 7
keloerahan, onderdistrik Kota Ge
tempat2 jang ketjil karena kekoe
|
de 3 keloerahan dan Berbah 7 ke
rangan tenaga.
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itoe

mereka

soedah

sehingga

kedjadian2

membingoengkan
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Meskipoen telah memboeka dihe
berapa tempat,
tetapi sementara
bari j.l. ini ,,Perhimpoenan Vroed.
dan Verplegers

ten” Soerakarta

(sters)

Kris

telah memboeka

polikliniek lagi di Noesoekan (ko
ta Solo sebelah
Oetara), jang di
boeka saban hari dari djam8 sam
pai 12 siang dan
djam 4 sampai

5 sore.ea
HARI

Mt)

Mean aan

ne"

TAHOEN MANGKOENAGORO.

Wawoe 1873) Z. H. Prins Mangkoe
nagoro VII tetap oesia 58 tahoen,
jang berhoeboeng dengan keada
an, hari tahoen itoe tidak diraja
kan sepertit
biasanja, melainkan

Moesik

Ketjapi

—

—

Pemb.,

Beria

Pers
2

Pers

dern

Tanda waktoe

—

—

14.30

—

18.30

Pemb.
— 17.04
Dolanan

18.00 Moesik

Oen
Dja

Tionghoa

Soeara

miss

—

mo

Jucoba

- 1843 Adzan dan kasidah
18.49 Socara dari Padang Pasir —
19.10 Doenia sport — 19.25 Lagoe
Soelingan
19.30 Berita Pers —
20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan
oemoem — 20.20 Dari piring
hi
tam — 20.30 Hal Kesehatan
—
20.5 Oejon2 — 21.30 Berita Pers
Oejon2

—

240

-- 17.04

Pe

De

2

PP.

£

SELASA,

24

FEBR.

cemoem

— 20.45 Kamermoesik —

21.20 Berita Pers «- 21.145 Klene
nganDjawa Timoer
24.00 Toe
2

en

20.45 Moesik

Melajoe — 22.45 Lagoe Minangka:
bau — 23.15 Boenga rampai Pria
ngan — 23.45
Lagoe Diawa
24.00 Toetoep.

23.00 Tanda

13.15
14.15
17.00

Berita
Berita
Tanda

malam

18.30

Pers
Pers,

205)

—

20,30

Pemb.

-—

kesehatan

17.600

Tanda

waktoe

—

21.30 Be

Berita

Pers

Pemb.
6.10 Lagoe

dan

extra

Glen

Miller

dan

11.25

Ivor

Moreton

6.40
Pers

orkest

—

11.01

orkestnja
dan

Dave

Tanda

pa

gembira

waktoe

Pemb

(,midodareni”)

malam Djoemaat

diadakan

klene

ngan dalam Poera sekedarnja, se
dang
,,Moelatsariro” 'jalah persa
toeannja semoea perhimpoenan da

man

—

-20.15

Lagoe

Hawaiian

kan
erah

' jang

klen€ngan di studio S. R. V.
Mangkoenagaran

disiarkan

mengada

di oedara,

dari

djam 12
tengah
malam hingga
djam 6 pagi, dihadiri hampir se
moea
kaoem
pembesar
M. N,
itoe (,N.I.”).

KOEASA
Oentoek

ROEMAH
PEKOPE.

GADAI

memboengkoes

&

majat,

sampai kedjadian jang ti
kalau2
“dak kita harapkan, jalah karena
moesoeh, hingga
djatoehnja hom

alias ,,boer”)

bil (tidak diteboes,

kepada

Pekope

di

Soerakarta.

—

20.35 Enkele nieuwe opnamen —
21.00 Disamboeng pada De Harmu
nie — 21.30 Lagoe piano
—
22.00”

Berita
swing
23.01
sampai

Pers

—

22.10

Sweet

and

—
23,00 Tanda waktoe —
Menjamboeng
siaran kita
malam

hari.

23.00

anandi

REBO, 25 FEBR.
6.00 Tanda waktoe
Pemh.
6.01 Berita Pers — 6.10.
Gramo

Tingilap Pati
N

foon moesik — 6.30 Berita Pers —
6.40 Gramofoon moesik
7.00
Tanda waktoe — 7.01 Lagoe pa
gi — 7.30 Berita Pers — 7.40 .Gra

|

advertentie
PATJAR

mofoon moesik — .10.00 Berita2
dalam bahasa Inggeris — 10.15
10.40 Boeat
Tanda wak

S

toe — 10.01 Vocalia — 11.20 Lich
te gramofoon moesik — 12.00 So
nates — 12.30 Victor
Silvester
dan orkesinja — 12.50 Het Salon
'ensemble — 13.20 Berita Pers —
13.30 Lagoe makan — 14.20 Berita
Pers — 14.30 Gramofoon moesik
— 16,45 Berita2 dalar bahasa Ing

5 regeti

F 1.—

N

geris.
17.00 Tanda waktoe
Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.03 La
goe gembira — 17.15 De Brandaris

uu

I
EN

Batjaloh

2

banjak korban manoesia jang me
ninggal doenia, maka Pekope mem
boetoehkan kain poetih atau lain
jang soedah terpakai, Boeat keper
loean itoe, orang minta bantoean
kepada oemoem,
teroetama kepa
da toean2 jang berkoeasa roemah
gadai, soepaja memberi bantoean
kain poetih atau kain jang telah
dipakai kepada Pekope. Sekarang
ini soedah ada jang moelai, jaitoe
tocan R, Ng. Hamongsoediro (koe
gadai partikelir) di
asa roemah
Sewoe, memberi beberapa kain jg
telah liwat waktoenja tidak diam

—

18.00 Lagoe

Toetoep.

Gramofoon moesik —
orang sakit — 11.00

Ka

“1145
De tenor Richard
— 12.00 Apollo Musagetes

Lichte gramofoon moesik — 19.40
Pidato oleh Ds, H.J.
Kater
20.00 De cellist Emanuel
Feuer-

densmeditatie — 22.00 Tanda wak
toe Berita Pers — 22.10 Varia —

12.03 Dari Bandoeng, melaloei So

5

diwaktoe

kebangsaan — 18.15 Cinema,orgel
soli — 18.45 Berita Pers — 19.00

17.03 La

penoetoep.

Oentoek
mengetahoei kedjadian? diloear dan didalam negeri djoega tentang Agama Islam dan commentaren-commentaren
jang tepat dan diitoe

Ni mnAngoEN
MADALLAN

1

10.25 Lagoe2 dari Argenti
10,50 Moon and Bentley —

17.00

berita pers — 19.00 Het Salon ensemble — 19.40 Avondwijding —
20.00 Serieuze Muziek — 21.30 Lij

Varia

.
Y

militer

Robison

17.04 Concert sore —

goe2 gembira — 17.15 De Branda
ris — 17.30 Varia
— 18.45 Beri
ta Pers —
18.55 Kommentaar atas

2230

4
3

9.00 Instrumenta

rita Bas — 14,30
sampai siang hari

Pemb.—

—

—

1
Gea

12.30 Consert piano. — 12.45
De
negerbaas Paul Robeson
13.00 Varia —
13.20 Berita Pers

FEBR.

.17.01 Isi programma

kita

Moesik

Carson

ye —
Crooks

NEB.OM
24

23.01 Me
:

930

11.00

rita Pers — 21.45 Konsert Melajoe'
23.00
Njanjian
Peiping
93.30 Dari Periangan ke Bali.
24.00 Toetoep.

SELASA,

—

nja —
nie —

modern

20.45 Konsert Melajoe —

PROGRAM.A

siaran

—

hari.

10.00

— 20..05 Penera
20.20 Dari piring
Hai

waktoe

7.40 Varia

lia

19.10 Doenia sport —
19.25 La
gce Selingan —
19.30 Berita Pers

—

22.00 Berita

pagi — 6.30 Berita Pers —
Lagoe gembira — .30 Berita

Pers
Pers.
waktoe

Krontjong

—

6.00 Tanda
waktoe
6.01
Berita Pers —

17.01 Isi programma — 17.04 Oen
toek Anak? — 17.30 Moesik Hawai
ian Timoer — 18.00 Lagoe Batak

—

20.15

REBO, 25 FEBR.

25 FEBR.

Pak

sg

:

soli —

— 22.10 Lagoe gramofoon —

njamboeng

PMA.
Berita
Berita

Mc.Cormack

orgel

ensemble

Pers

REBO, 25 FEBR.

toep.

John

Lagoe dansa — 20.45 Deanna Durbin bernjanji — 21.100 Het BRV

Berita Pers

6.00 Tanda
waktoe
Pemb. —
6.03 Berita Pers — 6.30 Lagoe Pei
ping — 7.00 Lagoe Hawatian
7.30 Toetoep..
12.00 Tanda waktote
Pemb. —
lo ke Banjoewangi — 13.15 Berita
Pers — 13.30 Opera Tionghoa
14.15 Berita Pers — 14.30
Toe-

entor

20.00 Cinema
Omroep

13.15
14.15

FEBR.

Berita Perg — 19.00 Symphonie
no, 2 in d gr. t. op. 13 — 1940

. 21.45 Moesik Yang Khiem
22.00 Lagoe extra — 22.15 Lagoe

REBO,

24

18.20 Soera2 bintang film — 18:45

Berita Pers — 20.00 Taptoe
20.05 Penerangan oemoem — 20.20
Dari piring hitam —-20.30 Pene

—

Lagoe

22.00 Tanda waktoe Be

SELASA,

—- 19.00 Agama Kristen — 19.30

oemoem

21.15

21.30

“17.00 Tanda waktoe Berita Pers
— 17.04 Moesik hall programma —

rempes-n Tionghoa Galam waktoe
perang
-- 17.24 Rajoean dari Poe
lan As alas
18.00 Mana soeka

rangan

—

SIARAN B.R.Y.

Pemb.

17.01 Isi programma

dansa —

Toe-

17.00 Tanda waktoe
Pemb. —
17001 Isi programma — 117,04 Ta
man Poetera -—-18.00 Lagoe Dja
ya Tengah — 18.24 Adzan dan ka
sidah — 18.30 Lagoe Canton —
19.00 Hal Theosofie — 19.30 Beri
ta Pers — 20.00 Taptoe — 20.05
Penerangan cemoem — 20.20 Dari
piring hitam — 20.30 Penerangan

toep. :

waktoe

ouvertures

rita Pers
22.10 Robbert Gade.
dan orkestnja — 22.40 Home
on
the Range doar Frank Luther's
1 ensemble — 23.00 Toetoep.

.

17.01 Isi programma
toek anak2 — 17.30

wa —

17.00 Tanda

hitam

6.30 Gamelan

Berita

FEBR.

—— 20.00 Taptoe
ngan oem3em —

25 FEBR.
waktoe

MAM

24

20.45 Apa dan siapa?

Twee

hari itoe semoea kantor M.N. ditoe
toep (vrij), dan

DI MATARAM.

di Seperti dilain2 tempat, maka di
| Mataram poen tidak ketinggalan
Komite
boeat menjelenggarakan
Hanja
Perang.
an an
2

21.45

Selo TI 120.
“Gp Tengah daa Timosr
Diokja HI 123, Sermarang Ir 12x
Semarang ARCH. 87 Soergks
“JA NO dan IV 122

19

dilarang oleh goebernoer
Soera
karta, boeat
orang jang bertem
pat tinggal baroe dari Ibear Soe
rakarta (evacu€'s)(
selainnja ka
lau telah mendapat idzin dari as
sistent resident
Been atau
Klaten. (,M”).
Sg

vrouw

—

PENJIAKAN

Febr. 1942 ini iboe kota Soerakar
ta dan iboe kota Klaten dan onder
nja

Khiem

22.00

Pers

14.15

—2145
toep.

Febr.

atas

—

17.00

kereta

tg. 20

Toetoep.

“Toetoep.

Dipetin at 20 Febr. ini (4 Sapar

Boeat
mentjoekoepi
keboetoe
han mereka itoe, maka didalam 3
' hari pemerintah telah memberikan,
| bantoean sebanjaknja 5 sen setiap
| .orang,
baikpoen kepada
kanak2
maocepoen kepada
orang dewasa.
i | Goena mendjaga kesehatan, maka
5
dimintak bantoean DVG. Sedang:

'moeda2 semoea di tarik mendjadi' | Ikan oentoek mendjaga

Pena

jang

«

lainnja, men

di

se

ring mendapat penjoeloeh seperloe
nja,

beslit pada

1942 no.

PEMINDAHAN
PENDOEDOEK
Sebagian
pendoedoek di Mata
ram

BOEAT
Ela

24.00

ler

toeran verordening militair gezag

dengan pe.
n ll nja.

TERLARANG
2

oemoem

12.00 Tanda waktoe
Pemb. —
12.03 onsert Popoeler — 13.15 Be
rita Pers — 13.30 Konsert Popoe-

CM”)

mena Dae

MATARAM
an jangNg benkaba

20 Febr. ini semoea

—

Degoeng —
7.15
7.30 Toetoep.

MELONTJAT

api bisa berdjalan di tempat

Pers

Khiem

6.00 Tanda

tama dari Kali Serang, Setelah di
perbaiki dengan
giat, hari Djoe

maat

Berita

Yang

ERA

Ld

| SELASA,

Pemb.

Yang

21.30

6.93 Berita

se- | sebab besarnja'air hoedjan, teroe

ada
,.al!

Moesik

REBO,

tara dari kota Solo), jang menim:
boelkan keroesakan besar, karena:
“tanah
dibawah
rail melongsor,

| besarnja
seperti di Karanganjar
: begitoe djoega keadaannja.

dinjatakan

20.45

(koerang lebih 25 K.M. Pesan Oe

laloe sama-satoedjoeannja,

pi kembali pada djam 1.50
“hingga
djari
2 ada ianda

4

— PENDOEDOEK KARANGANJAR 1
2

dalam perdjalanan
meneroeskan
ma

waktoe.

—- 20.30 Penerangan

oen Salem dengan Soemb

toko telah pada boeka semocea, sedang kendaraan dan orang jang di

mana

PP.R
Barat.

24 FEBR.

Tanda

FE

Yang Khiem — 21.30

17.01 Isi programma — 17.04 Pe
rempoezn Tionghoa dalam waktoe
| perang — 17.24 Ketjapi modern —
18.45 Adzan dan kasidah — 18.51
Lagoe extra — 19.00 Agama kris
ten — 19.30 Berita Pers — 20.00
Taptoe — 20.05 Penerangan oemoem — 20.20 Dari piring hitam

oeang

dari Semarang
ke Solo telah me
lontjat dari rail di antara
etasi

soeh, soenggoeh mengagoemkan,
ternjata fihak kita di atas-angin.
Pada djam 12.45 tanda aman sedisini laloe datang pada | gera kedengaran, hal mana tokodengan djatoehnja
maka
salali satoe

24.00 Toetoep.

SELASA,
17.00

Berhoeboeng
itoe moesoeh,

officier

1980 Berita
belan Soenda —

5

terpelanting kebawah.

moe-

pesawat

dengan

kita

Seberang

Minangkabau —
Pers — 20.00 Gam”

lo

ONE Ia

memberi

KERETA

Melajoe

Priok U 415.

RAIL
Pada sementara hari j.l. kereta
api moeat
barang jang pertama

bertempoer

19.00 Lagoe

Bandoeng II 192, Batavia Ii 197,

ba

CM”)

kita

kita lihat pemboeroe

waktoe

paskan tembakan
gentjer hingga
bikin moesoeh terbakar dan lantas

1830 “Lagoe

—

setia

:

h'doengnja.

18.00 Lagoe Arab modern

| Pjawa

Perang” di
Soerakarta,
sedang
dari Bangkalan ada
kelihatannja
sebab pertem
Goesti Kandjeng Ratoe Pakoe Boe
sekali,
Pertekmpootan seroe ak se- | sangat tegas
sekitarnja
wono memberi f 500.— dan poete
terseboet di
kitarnja Bangkalan. Moe- | poeran
soeh kena tembak djatoeh | Bangkalan, sebagaimana kita te- I ra poeterinja (G.R.M. Soerjogoerit
moesoeh
no dan G.R.A Sekarkedaton) ma
dengan terbakar angoes.
lah seboetkan diatas,
sing
masing f 100.—
djoemlah
“ Tidak berselang lama, kita dajang satoe bertaroeng dengan pem
semoea f 1.700.—.,
pat lihat rombongan moesoeh jang
boeroe kita Sedang jang 6 teroesSebeloem menerima hadiah itoe,
kan perdjalanannja.
terdiri dari 7 pesawat terbang kem
dalam kas telah menerima derma
bali menoedjoe
ke Bangkalan de“Pada sa'atnja pemboeroe kita.
lebih dari f 1.200.—
(terhitoeng
. ngan diboeroe oleh satoe pesawat- telah tembak kebakar bomber moe
ke
f
500.—
dari
tocan
Ong Siang
sampai
moesosli
pemboeroe kita. Moesoeh jang 6
sebeloem
soeh,
Tjoen), djadi hari ini djoemlah isi
teroeskan perdjalanannja', sedang tanah ia laloe kedjar itoe 6 moejang satoe melajani pemboeroe
soeh, jang mana teroes -melarikan | kas Pekope hampir f 5000.— (M.)

kita

La

krdhtjong dan stam

PENJIABAN

Ini hari Z. H. Seri Soesoehoenan

'XI

8.30

Berhenti.

—

sakit.

— goehnja djempol.

kita b

dengan

tenang

PENIIASAR

Esndey

—

tiada tamoe moe

SERI SOENAN

tinggi

| hingga granaat dari: meriam
| tidak sampai.

diroemah

OEDARA.

soeh jang datang, Pemerintah dan
pegawainja (LBD,
polisi d.s.b.)

.nimpah roemah orang peribosmi,
jang mana telah: habis kebakar
| “djoega, sedang orangnja jang poenja roemah kabarnja djoega dapat

«|: kan ketjelakaan' terbakar jang !a-

pera

| pesawat terbang kit

BAHAJA

Saptoe pagi 21 Febr. ini di Solo
diboenjikan tanda bahaja oedara,
dari djam 8.50 sampai 10.10 pagi,:

di-

Djawa

17,00 Lagoe

| boel —

Jkan aa

toep.

Nsesantara.

tjon — 9.30 Lagoe krontjong dan
| stamboel — 10.30 Lagoe Soenda
—11.30 Lagoe gambang kromong

me.

atau

—

goe Hawajian — 9.00 Lagoe Leloe

.a

oet

Tionghoa

REBO, 25 FEBR.

ialah

sdr. Nj. Sarbini, karena melang
gar dan meroegikan
or ganisasi
, Himpoenan Perempoean Indonesia
tsb.

ota Pemanenan

18.30 Lagoe

18.30 Lagoe Soenda —- 19.30 Beri
ta Pers — 2300 Berhenti.

perhim-

Soerabaja

“telah mendjatoehkan
| atas

“1700 Lagoe gambang kromong
—- 17,30 Lagoe Harmonica & Yang

ra Mile Oum alsoum — 1710
Pe
noendjoek bagi kaoem poeteri
17.30 Krontjong asli — 18.24 Ad
zan dan kasidah — 18.30 Krontjong asli — 19.30 Berita Pers -20.00 Taptae — 20.05 Penerangan
Oemoem — 20.20 Dari piring hitam — 20.30 Hal kesehatan
20.45 Oejon-oejon — 21.30 Berita
Pers — 21.45 Oejon2 — 24.00 Toe

LA

Alangkah
bagoesnja,
apabila :
itoe digaboeng.
| semoea pendirian
: v.o. B.O.
kan mendjadi satoe atau lebih ba
ik lagi, bila mendjadi tjabang dari | : tender XD &. Gelombang 89.82
oh Djakarta,
jang diselenggarakan 1
SELASA, 24 FEBR.
oleh dr, Moewardi c.s,

: HIMPOENAN

TT 30 Mary: Hor Hak dan orkest
nja — 18.00 Het Salon Ensemble
— 1830 Bocat anak2
18.4:
Berita Pers — 18.55 Kommentaar
atas berita Pers — 19.00 Het Sa
lon Ensemble — 19.30 Sweet music.
by Candle Licht — 19.45 Vragen
en feiten van den dag — 20.00 La
g0e2 dari pelaat gramofoon
—

Pemb.

nanda

| dikitnja satoe ditiap kampoeng.

ME ada

waktoe

Sal

17.00 Tanda

17.01 Isi programma — 17.04 Soea

teratoer centraal, melainkan seti
ap kampoeng berdiri sendiri2. Se

NAN

| sadja- sifatnja di Mataram tidak

MINGGOBMAN

GEMOEM

Hoofdred.

Anwar

Oesang langganan

BERGAMBAN
Tiokroamineto.

hanja t 0:60

iapboelan atau f 1.80 sekwartaal
Lekaslah minta nomor pertjontohan pada Administratie Weekbjad

,,Pembangoen" Senen 107,

Baitavia-C, 1810 Telf. No., WL.

'

