Maa

Kekoeatan Lasjkar Meralterle.
bih2 letaknj adidalam paham, bah
wa Lasjkar itoe berperang
oentoek

kemerdekaan

nasional

dan

"

ti

dak berperang imperialis jang me?

njerang2,
Stalin (peringatan
Merah).

SATOE

SETENGAH LEMBAR,

Tentara

9

LOSSENUMMER

10 SEN.

RINGKASAN:
Pelaboehan Priok dan lapangan terbang di Betawi diserang hebat dari oedara. Pemoesatan2 kapal Djepang dekat
Makasar dihoedjani bom oleh pihak Sekoetoe.

bahwa
pengiriman
Yan Kleffens menoetoerkan,
U.S.A. akan tetap membandjiri poelau Djawa.

alat

12.000 sampai 14.000 orang2 asing di Australia dimasoek

kan dalam kamp interneering.

Port M: oresby diserang lagi

dari coedara.

&

iboe kota Burma soedah ditinggalkan oleh
Rangoon,
pe ndoedoeknja, karena tentara Djepang raakin mendekat.
Djalan2 di Burma Selatan itoe dibandjiri tentara Djepang.
Korea dalam oesaha mereTiongkok akan membantoe

akan diambilnja

tetapi Formosa.

boet: kemerdekaan,

kem-

bali.
Serangan-serangan - moe-

Prodveksi Inggeris dipergiat oentoek menoetoep kekalahan di Pacific. Amerika Serikat memberikan lagi hoetang
hoetang bruikleen kepada Inggeris.
Pasoekan pesawat terbang Spanjol jang ada di Roeslan

-

terhadap garis-garis "kita di
telah dipoekoel moendoer.

“bangsa

Italia.

Pihak pembesar

| menerangkan, bahwa sekarang diadakan tindakan oentoek menghaan
kelima,
Moengkin
ada

2000

orang

asing

an

4

beloem: diketahvsi

| MAKLOEMAT PERANG No. 78.

(bikistoranian

pada tgl. 25 Februari,

didalam

telah

dipoekoel

G-ORANG DJEPANG TETAP HANJA MENJERANG
PANGAN TERBANG TDI TANAH DJAWA.

menangan

lawan

menderita

banjak-banjak

ikekala-

GATAAN

PENDOEDOEKNJA.

Rangoon,

24 Febr. (United

Press):
Segala pendoedoek kota Ran
goon Soedah menjingkir, Kota soedah bersiap -oentock mengadakan
aksi, kalau misaluja pasoekan Djepang berhasil menjeberang soengai

menjeboet,

bahwa

dengan

Djoeroe

Selatan, sebeloem bantoean-bantoean Sekoetoe datang.
-DJALAN2

DI

BURMA

DJIRI ORANG2
Rangoo

DIBAN-

DJEPANG.

ka 24 Febr.

(United

Press):
Menoeroet Kla
berita
jang
boekan opisil,- maka patroelj dari
A:V,G. terdiri dari 6 pesawat Tomahawk
“pada tgl. 21 boelan ini
bertemoe dengan
40 pemboeroe
Djepang. 5 dari pesawat Djepang
itoe ditembak djatcsh, sedang pa
troeli itoe tidak kehilangan soea-

RKORTOR,
SATOE SERANGAN ORDARA PADA LAPANGAN TERAR PALEMBANG ADA 3 PESAWAT MOESOEH TERR KARENA DIDJATOEHI BOM.

toe apa.

in gton,

24

Febr.

:.

ih diadakan
s
1

Kan porn

blong"

Pesawat2 Bleinheim jang dikawal oleh pemboeroe2
AVG dan
RAF' kemarin tidak berhenti henti
nja menjerang pasoekan pasoekan
moesoeh didaratan dan
dioedara

memerdekakan

sebelah selatan Sittang.
terbang

itoe

djalan2

jang

Djoeroe2

mengatakan,

bahwa

menoedjoe

Sittang

itoe kelihatan hitam oleh
nja pasoekan2 Djepang
Kena bera.
25 Febr. (Pa
| beratoes ratoes serdadoe
ter):
jang binasa karena bom
Makloemat R. A, A, F meng-

banjakdan ada
Djepang
dan tem

DI-

— SERANG DARI OEDARA.

'|oemoemkan:

Port Moresby

pada

ini sesoedah djam 12.00 diseoleh bomber-bomber Djepang.
. ride ada keterangan tentang kekoeatan pihak penjerang, Pesawat
'|pesawat itoe terbang diatas Sala-

bakan2

t -

"| mawa dan mendjatoehkan 4 bom.
- (14.000 ORANG
I-.

ASING

DI AUS-

TRALIA DI INTERNEER.,
: s ydney, 25 Febr. (Reutet):
12.000 sampai 14.000 orang-orang

| asing

antaranja

jang djoega

soe-

1 | dah genaturaliseerd djadi rakjat
| nggeris jang asalnja dari negetinegeri moesoeh sekarang ini di-interneer di @ueensland.
Sebagian
besar dari mereka itoe asainja

tempat

ini

bahasa dari pemerintah

KALAU

KABEL

Londen,

D.N,B.

»

e 1 lin

leuter)
enoeroet
Net nan

25

mitrailleur

dari pesawat2

itoe,

Febr.

.

(Reuter):
Ma'loemat

ngan

departement

mengoemoemkan

pepera-

pada hari

ini 09.30, bahwa didalam 24 djam

jang liwat pasoekan darat di Philipina ta' ada pertempoeran.
PEPERANGAN TIONGKOK.
Chungking
24h.b. ini
(Reuter):
:
Achirnja
ma'loemat
jang
dioemoemkan pada hari ini mewardiberbagai - bagai
takan, bahwa

£

.

habis boelan November, jaitoe kedjadian jang pertama dalam abad
ini. Hawa ijs itoelah jang boeat sementara

rak

waktoe

madjoe

menghentikan

dan

ge-

kemenangan-ke-

menangan
tentara Djerman jang
| tidak ada bandingnja dalam sedjarah - toe
Pada.
“ketika:
“itoe
moesoeh-moesoeh kita mengharap

akan bisa menghantjoerkan tentara Djerman seperti tentara Napoleon djaman doeloe, Tetapi oesaha
Teroetama jang meitoe gagal.
njebabkan kegagalan mereka itoe,
ialah keberanian
dan rasa sedia
berkorban dari serdadoe-serdadoe

Serangan di Soerabaja.
BOMBERS MOESOEH.
Pew.
Soer
kita

kita

bandingnja,

ada

tidak

jang

berdampi-

berkelahi

jang

jaitoe

sekoetoe-se-

dapati kabar
tentang
serangan
jang dilakcekan
moesoeh
diatas

ngan

Soerabaja pada hari Selasa
pagi
kemarin doeloe.
Sirene diboenjikan pada
djam
6.45 pagi, Kira2 seperempat djam

boelan December dan Januari, sebagai ketika mereka bersama-sama

kemoedian

maka

dengaran

menggeroeng

mesin pesawat

diatas oedara

terbang

ke

- geroeng
tetapi pesa

watnja sendiri tidak nampak

dia-.

dengan

bahoe

koetoe

kita

didalam

badai

ijs di-

dan mentjapai kemebertempoer
nangan besar. dalam oedara
jang
panas
diboelan-boelan Juni, Juli,
Augustus dan September.
Sekarang ini hawa sedjoek soe-

dah

habis,

di

Roeslan

Selatan

tjair.
tas kota.. Soeara tembakan atau
moengkin
letoesan djoega masih beloem sam | Oleh karena itoe tidak
saja meninggalkan hoofdkwartier
pai kedengaran. Pada djam. 7.30
demi sekarang diadakan persaja,
pagi soedahlah diboenjikan tanda
oentotk menga
sediaan-persediaan
aman ,dengan tidak ada kedjadian
apa2 jang loear biasa.

12

Alarm kedoea.

kantoor

bisa

masoek

jang

kerdja

betoel,

soedah

saldjoe

.Krim

"

Tanda
,,all clear” terseboet di
atas
menjebabkan
orang orang
waktoenja

dan

tapi

pada

doe-

doek dalam kantoor beloem lama,
atau kembali
Soerabaja dipaksa
soeroeh mengaso sebentar, karena
pada djam 9.05 kembali diperde-

ngarkan ,,alarm” poela.

anti-pesawat terbang.
ra jang biroe dengan

pak kanjak sekali goeloengan goe
loengan asap boendar berasal dari
perledakannja peloeroe meriam ki
dak ada.

biasanja,

sebab pesawat pesawat mereka, sc
kalipoen bombersnja kelihatan le
bih
besaran dari biasa.
Soearasoeara tembakan meriam. anti-pesa
wat terbang kedengaran bergemoe
roeh di atas oedara.

hasilnja

boleh

dibilang

Sebab-dari itoe

ti

doea for

maties tjoema ada satoe pesawat
| sadja

Ini kali moesoeh datang dengan
betoel betoel.
Terbangnja mala

Di atas oeda
di sana sini

tertoetoep mega poetih, kita nam-

ta, Tapi

jang

roepa

roepanja

kena

ditembak dengan djitoe, hingga da
ri salah

satoe

formatie

tadi

tjoe

ma ketinggalan 7 pesawat sadja.
Berhoeboeng dengan dilepaskan
nja begitoe banjak tembakan tembakan meriam
anti pesawat terbang, maka jagers kita tidak tertampak ada di oedara. Apakah pe
ngoesiran

atau

perlawanan

pada

2

ma

bombers moesoeh
dilakoekan de
ngan meriam akan
bisa memberi

sing masing terdiri dari 8 pesawat,
terbang,
diatasnja
kota,
menoedjoe ke djoeroesan Lor. Pesawat pesawat terseboet terbangnja
sangat tenang, dan dioeber oeber
teroes dgn. tembakan2nja meriam

lawanan jang dilakoekan oleh pasoekan pesawat memboeroe, itoewadjib
kaoem militair dan jang
sadja jang bisa tahoe, jang djoega
memastikan segala apa.

Pada

djam

rombongan

9.50 kita nampak

pesawat moesoeh,

lebih banjak

hasil,

dari

pada

DINANTI-

dakan-peperangan penghabisan jg.
akan
menghapoes komplotan ka-

gantoeng,
soedah
hampir
habis.
Moesim ijs itoe
moelai sebeloem

radio jg. di

han lebih rendahan dari

— PERTEMPOERAN PHILIPINA,
24 h.b. ini
Washington,

dari Ber-

Pada saat ini mes
Winter,
tempat pengharapan moesoeh ber-

pakai kalau nanti terpaksa karena
kabel-kabel perhoeboengan antara
Nieuw Zeeland—Inggeris poetoes.
Djoega disedia-sediakan mengadakan perhoeboengan seroepa itoe
antara Nieuw Zeeland—Amerika.

BANJAK
Dalam

(Reuter):

kwartiernja.

premier Nieuw Zeeji. Soedah diadakan
hoeboengan

24 Fepr.

mengabarkan

ma di Bierkeller (Miinchen) pada
hari peringatan 22 tahoen berdirinja partij Nazi, Hitler mengatakan,
bahwa dia tidak bisa datang, sebab
meninggalkan hoofd-bisa
tidak

NANTINJA

8 ton,

itoedioen-

JANG

HABIS, WAKTOE
SOEDAH TIBA.

lin: Dalam amanatnja kepada pertemoean 'dari orang-orang Nazi la-

POETUES.
w

di Rim

toentoetan

SOEDAH HAMPIR
DAN DANA

IS

MOESIM

KOREA.
24hb.

Hitler.

Hitler berpedato.

toe permintaan Korea atas kemerdekaannja, tetapi djoega bersoeag
goeh-soenggoeh goena mengambi!
kembali Formosa,

tidak

memandang keroegiannja,
pihak
Djepang
mengerahkan bantoeanbantoean
pasoekan dalam medan
perang oentoeck mentjapai maksoednja Mereka datang di Burma-

OBHKAN 1 (MOENGKIN 5). KEADAAN TANAH: TANAH DI
an Maa. Aa
maan SOEKARNJA MENDA-

MORESBY

diberbagai-bagai

djitoe

tetap memoekoel

Tentara Merah

sakit sehigga
Daladier
doer sampai tg. 27 Febr.

Didalam

Tiongkok mengoemoemkan, bahwa
menoeroet
pidatonja
president
Rooseveit, Tiongkok akan memban

itoe. Kabar-kabar jang tidak opisil

AN BOM DI SASARAN-SASARAN MARITIEME DI
HANJA MENJEBABKAN KEROESAKAN SEDIKIT.

PORT

moendoer,

mereka

Sittang dan mengoeroeng iboe kota

SAWAT tor. BEBERAPA DRUM SIMPANAN
RBAKAR. DJOEGA LAPANGAN TERBANG DEKAT
KEMARIN DISERANG, SEHINGGA ADA KEROESA-

Lagi

garis

Chungking
(Reuter):

kelahi dengan hebatnja, menjerang
membalas
dengan menggoenakan
bajonet, . menjebabkan. moesoeh

AWAT, TETAPI LALOE DIBORBARKAN : OLEH MERIAMENOLAK. PESAWAT-PESAWAT ITOE LALOE KEMBALI
ROMBONGAN- PN
aa
KETJIL DAN SERAN GAN LA

Na anna Korea.

barisan?

“ MERDEKAAN

poeran hebat beberapa hari lamanja dimedan sepandjang soengai
Bilin. Disitoe banjak terdjadi pertempoeran
seorang
lawan -se-

OLEH

La

terdjadi,

sengit

dekatnja Nanchang.

seorang.

— RANGOON DIT

Rongkok membantoe

jang

Aimoron MENJOKONG KE-

han.

Pa
e

ngan jang baroe.

BURMA.
Perkelahian seorang

LA-

2

sesoedah

doea

dikirim kembali dan akan diganti de-

Djerman

membantoe

Hwahsien,

1g0e jang liwat ini, maka lasjkai slasjkar kita telah mendapat ke

orang. Pasoekan-pasoekan kita ber

djam 16.00).

dari

perte smpoeran

| tgl. 24 Febr, pasoekan kita moen| doer sesoedah mengadakan pertem
tetapi

ak

maka

Rangoon,
24 Febr. (Reuter):
Makloemat hoofdkwartier meng
oemoemkan:
,,Pada front selatan

mendapat “eroesatan

dari' soengai

| di-interneer
dalam
kamp, baroelah
nanti terhindar
Bas barisan kelima itoe.

-

k - penjerang

barat

per

oem

plutocraat

(kaoem

dalam bank-bank

oeang)

di-

dan sampai me-

loeas dibilik-bilik Kremlin dibawah
maksoed:
satoe
dengan
tanah,
embinasakan sama sekali bang“sa Arier”,

Hitler menerangkan, bahwa kom
plotan antara bangsa Jahoedi dan "
kaoem

“komoenis

rang "baroe,
bangsa

itoe

Hanja

Janoedilah

goeng
djawab
gsa-bangsa
| b

doenia,

tetapi

ba- -

jang menang-

atas
dalam

ler meramalkan,
Arier
tidak bisa

boekan

semata-mata
perpisahan
doenia ini.

bahwa bangsa
terhapoes dari
Jahoedilah

bangsa

binasa dalam peperajang akan
jang bagaimana sadjapoen
ngan
hasilnja
dan jang sampai kapan

sadja habisnja, Tetapi tetap, bahwa pada penghabisan perang itoe
akan terhapoeslah bangsa itoe dan
kalau soedah begitoe, baroelah doe
nia jang selama ini selaloe menderita kesengsaraan akan mendapat
perdamaian

jang betoel-betoel

per-

damaian antara bangsa-bangsa se'moea.
Hitler menoetoep amanatnja de-“
ngan menocetoerkan,
bahwa ,,dia
terlaloe jakin, bahwa peperangan
kita sekarang”
ini tidak bisa lain
lagi kesoedahannja dari pada kemenangan, seperti jang soedah di
dapat
dalam
perdjocangan Nazi
oentoek mereboet kekoeasaan dalam negeri itoe. Dalam perdjoeangan mereboet kekoeasaan negeri,
Toehan soedah memberi barkah ke
maka
dalam pepera-menangan,
ngan jang sekarang inipoen pasti
Toehan

akan berboeat

begitoe djoe

.

ga. Sekarang soedah berwoedjoedlah rentjana doenia jang lebih baik
lagi”,

Pada djam
10 rombongan bom
bers moesoeh mendatangi lagi di

kota. Ini kali kita nampak 3 forma
ties bombers

ja.

di atasnja

Kembali tembakan2

Soeraba-

meriam

anti pesawat diperdengarkan
de
ngan gentjar sekali, tetapi sebegi
toe djaoeh kita tahoe sendiri, ini
kali tidak seboeah bomber
moesoeh dapat ditembak djatoeh, For
maties bombers moesoeh memoetar dan teroes mengilang ke djoe
roesan Koelon.
Menoeroet pende
ngaran sadja, roepa roepanja bom
bers moesoeh. tidak sampaikan dja
toehkan bomnja.
Tjoema itoe rombongan
pesawat, jang menoedjoe ke Lor tadi
sesoedahnja dioeber oeber dengan

tembakan

meriam,

di loearnja

atau setidak tidaknja di tepi kota
Soerabaja sebelah Lor djatoehkan
beberapa bomnja,
Pada djam 11.03 kedengaran di
boenjikan tanda ,,all clear” jang
kedoea dari ini pagi.

NN Ma TAN Like Hedi

sebelah

ingtse kira-kira” 2000 lasjkar
Djep ang jang waktoe malam ber-

“LEMBARAN

Dialan « “Burma
Dinlan- kereta api Haiphong

BERTAROH 5 ROEPIAH
BOEAT MATI,

Kaoming

Seorang Tionghoa telah bertaro

kan)

Meacati

han

Burma roepanja tam: 2

engoe

ng

Oo.

|

balatentara Djepang,

pai ,,hitam nampaknja” djala- | .
terseboet,

i semoea memberi

.A

,

boekti, bah.

betapapoen djoega, Burma hen

i

Mena

kok, baik jang dikirim ke

sendiri,

maoepoen

jang

Burma

oentoek menjerang Muang
karena serangan di Muang

&

—

«

1iboe

Berita

kota

- doeknja,

enek

hari

Burma

ini

Dalam pada itoe serangan sera

berhoeboeng

dengan

edanja

- laboehan dan lapangan terbang jg

mendjadi boelan boelan,

pasoekan2

Pada

boelan

hatan

ini

diikoeti dengan

Sera-

ngan-serangan dari oedara,
Tiap-tiap kali luchtalarm itos
tentoenja sedikit banjak melambat

Berhoeboeng

dengan

jang tidak tentoe Itoe,
ngan

sekocat-kocat

beroesaha,

keadaan

maka detenaga

kita

rang

lembarannja

dengan

tidak

kedja-

berkoerang,

disebabkan

—

akibatnja

Februari.
Toean Lie Tiang Hoey
Petamboeran

Disebabkan

katja2

di

toko2

Njonja

-toko2

Tocan

ini,

teroetama

sekali oleh

oerki sendiri,
karena
esan
bom itoe nampak
seakan akan.

orang hendak melakoekan aansiag

Berhoeboeng

dengan

situasi pe

se

Si.

A. Tj.

N.N.,

roen

As Reclame

teekenaar

KOR

:

Nas-

jang

.

pendjahat.

Menoeroet
“kabar
toean
aa
akan pergi ke Soematera, akan ae.
tapi karena sesoeatoe sebab, Sam
painja

di

Oosthayen

ia

“Tjeng, Petamboeran

0.50

Toean
Said
Mashabi,
Petamboeran
1
'Tocan Ahmad Mashabi

.20.—

. Petamboeran

»

menginap
balik lagi disini, dan
disatoe hotel di Krekot. . .
“Pada socatoe
malam waktos

»Pekope”

terde
minta

blok

blok

boeran
.Pekope”

HI.

blok

'.,

Gang

Djoemlah
dioemoem-

—

Pendapatan

kan

bl. Januari 1942

perang.

T4.43U,
Ta TOYa

biri,

didalam ' boekoe

djoega tentang
vitamine A dan € jang perloe dise
diakan
dan amat bergoena bagi
anak2 ketjil, Kepada tiap2 orang
jang berkerdja mengoeroes maka
| nan dan dapoer oemoem d.I.l dima
| sa' ini dinasihatkan benar2 soepa
'

| tabel
selaloe

meminta

nja

tentang

soepaja
fjam

itoe

nasi

jang

tjara

memasak

gi,

jang

dimasak

tidak

amat
nasi

sema

menimhovikan

pe

makanan

jang ba

dan banjak
keterangan,

djoea orang
lebih2

se

djak perang petjah ini perminta
an itoepoen semakin bertambah 23
njak poela.
Boekan sadja kita hendak me
ngingatkan boekoe itoe sekali Ia

lam waktoe soekar poen ada djoe
ga diperbintjangkan. Begitoe poe
Djawa, misal

(daftar)

i

tapi

kitapoen

hendak

makanan,

rapa

Kalau

bisa akan

antara

moesoeh

dibagi-bagikan

pendoedoek,

gelijk worden

(Zooveel

mo-

deze bij cen drei-

' gende bezetting onder de bevolking gedistribueerd.).”

»Soeatoe

nertanjaan

Jln

jang

teranglah bahwa pemerin-

gikan barang makanan itoe, tjoema sadja kalau poelau Djawa soe-

Tentang

masih
tan,
Ada

hal

ada

ini

dah

rcepa-roepanja

perselisihan

pendapa-

jang Teinan dara

terantjam

dengan

pendcedoe-

kan: moesoeh,
Pembatja
barang
kali beloem loepa bahwa dari doeloe

kita

soedah

mengandjoerkan

bagi
kjat,
pembagian
beras kepada rakjat,
Keadaan
jang soenggoeh gen| ting waktoe ini rasanja bisa dike-

baba

bagaimana-

bahwa

beras

jang

memang

beroentoeng

disim-

seka-

maka pendoedoek tanah
mendasarkan
fikirannja

beras!

Kalau orang maoce meroesak semangat, moreel, pendoedoek tanah
Djawa, maka tidak ada djalan le-bih
baik dari pada
membiarkan
orang-orang di Djawa dalam keragoe-ragoean tentang dibasmi atau
tidaknja persediaan-persediaan beras itoe”,
Tocan
Soekardjo Wirjopranoto
djoega mengemoekakan
hal itoe
dalam Volksraad,
satoe soal jang ingin sa-

disini, jaitoe jang
politiek
tanah

Tjara

perang

itoe

agak

baroe dan diantara publiek ada
jang
merasa
“koeatir tentang
pertanjaan apakah politiek me-

roesak

'itoe

akan

didjalankan

dengan
keras
didalam segala
hal. Kekoeatiran itoe teroetama
sekali mengenai barang-barang
makanan dan obat-obatan. Ingin
sekali saja mendapat keterangan
jang terang dari wakil pemerintah

bahwa

barang-barang

saja seboetkan

akan

jang

itoe tadi tidak

diroesak,”

begitoe

Wakil

pemerintah

dalam

lebih

Volks-

raad mendjawab

pertanjaan tocan

Soekardjo

berikoet:

seperti

»Perintah

boeat

meroesakkan

nan, jg. tersedia itoe hanjalah sedi
kit sekali terdapat zat makanan,
mesti ada pada
jang
selamanja

menge

moekakan beberapa perkara jang
sangat penting djoega dalam ma
sa ini,
Bagi beberapa
negeri jang be:
sar2 dipoelau Djawa soedah dise
diakan makanan. Tetapi makanan
itoe haroes dimasak dengan tjara
jang sebaik baiknja, baik didapoer
ocmoem baikpoen diroemah tang '
ga oentoek keloearga sendiri, Tam
bahan poela dalam barang maka

itoe barang makanan jang tersedia
itoe tidak tjoekoep bocat berlama
lama. Achirnja kita akan kekoera
ngan djoega zat makanan jang ber
“Dan djika moengkin ke
paedah.
itoe haroeslah ditam
koerangan
bah dengan makanan jang mesti

ditjari
lain,

dan

diambil

tidak akan begitoe

makanan

bisa

menoeroenkan

dan

jang

palng

sial, tetapi

jang

boekan

moestahil

sama

rasanja
sekali.
Kalau

hal

rasanja

masih

itoe terdjadi
moengkin

apakah
dilakoe-

kan pembagian
barang makanan
seperti diterangkan oleh wakil pemerintah dalam Volksraad itoe?
Sebab, itoe tetap kita menganGjoerkan soepaja
moelai dari sekarang diambil tindakan seperloenja dan
selekas-lekasnja
boeat
mendjalankan

makanan

pembagian

kepada

barang

Beras dan lain-lain barang makanan
seperti garam, ikan asin,
goela.
dan sebagainja jang sekarang
disimpan
dalam
beberapa
goedang rasanja soedah bisa dibagi-bagi dan d'tempatkan dalam
roemah-roemah

wijkmeester

tjaranja

pembagian

akan didjalankan.

itoe

Perasaan tidak

tahoe dan tidak menjaksikan sendiri itoe tidak bisa menambah semanygat

perang.

itoe oemoemnja

tidak banjak

dan

-tjara

memakainja

poen soedah” osmoem diketahoei
orang,
an ena BE
RE

hanja

sedikit atau ta' ada sama sekali,
haroeslah kita tjari dan ambil sen
diri makanan dari tempat lain. Se

bagaimana

telah

dikatakan,

sega

la keterangan tentang hal maka
nan jang terpenting boleh dikata
soedah ada diterangkan da
kan
ketjil tadi. Apa2 jang
boekoe
lam
akan dipaparkan dibawah ini ha
tambahan

sadja!

Disini

ti

dak akan dibitjarakan makanan
dalam kaleng jang datang dari loe
ar negeri, sebab makanan seroepa

da

lam persediaan lagi, dan tidak ten
toe poela sampai kemana kemoeng
kinan import djenis makanan jang
demikian itoe, Tambahan poela pa

“edahnja

Vendubedrijf ,,KRIJNEM"
Ini hari

oentoek

melihat

BESOK LELANG.
Tjidengweg West 58
(Seblah kanan dari
Lagn Trivelli)
. Bsrang? jg. bagues dan
compleet seperti: Piano

soeararja
Ekctr.

masih

hagoes

Gramof.

MENDE
- radis dll,

!

dan

kepala-kepala blok Pekope. Moelai
sekarang hendaknja Pekope dimin
ta bantoeannja
bagaimana
bisa
mendjalankan
pembagian barang
makanan itoe diwaktoe jang memaksa. - Kalau pendoedoek kampoeng mengetahoci bahwa di kam.
poengnja sendiri,
dalam roemah
wijkmeester dan dalam roemah pemimpin
Pekope soedah tersedia
barang makanan seperloenja, tentoe rasa ketentraman
'akan bertambah. Tetapi sekarang pendoe
doek tidak mengetahoei sama se.kali dimana: tempatnja goedanggoedang beras (jang tentoenja ha
roes
dirahsiakan boeat moesoeh)
dan tidak mengetahoei poela bagai
mana

AI

pendoedoek.

dari tempat
disana

.

tentara berpajoeng di kota ini?
Soedah terang, hal itoe tidak kita
harapkan, tetapi dalam perang sekarang ini lebih baik kita memikir
kan poela jang paling tidak enak

Dinegeri jang ketjil2, kalau

persediaan

njalah

moesoeh

gampang bisa berlakoe seperti Palembang, tetapi bagaimanakah kalau pada soeatoe ket'ka Djepang

kita oentoek kesehatan kita. Sebab

itoe soedah

roe telah terbit poela, tapi masih

:ganti ganti dalam makanan rant
soen itoe, Tentang makanan da

“perkara2'

boekoe

| banjak disebarkan, dan meskipoen

nan, jang dapat dipergoenakan ber

bagi poelau

Meskipoen

be-

' rang-barang makanan itoe sebe-

koerang maksoed pembitjaraan
dalam Volkstoean Soekardjo
raad,

. itoe dibitjarakan

apa jang perloe kita ketahoei, Zat

la tentang

rang

perloe didjawab ialah tentang pem
basmian
beras bilamana moesoeh
telah mendarat di Djawa,

angoes.

elo

dimasa .

biri

itoe

akan mendoedoeki, daerah tempat kediaman Kita,
maka ba-

8

njakit

.peroesakan

pertanjaan diatas se- ' tah djoega soedah memperhatikan
perti berikoet?",
kemoengkinan
boeat membagi-ba-

ja bitjarakan
dinamakan

2.50

an

jang

bitjarakan

»Ada

benarnja terdapat didalamnja apa :| ja menaroeh boekoe ketjil itoe.

penting

mengetahoei
minjak

beberapa soerat kabar poetih mem.“PadaDjadi

atas

Djoemlah -f 120.14

makanan

kita

-paberik

tjoema bisa didirikan dengan soesah pajah
serta modal ratoesan
djoeta dibakar sampai kabis, Begitoe djoega lain-lain barang jang
bisa digoenakan moesoeh,
Berhoeboeng dengan itoe ada jg.
bertanja,
bagaimanakah
halnja
dengan beras dan lain-lain barang
makanan di poelau Djawa ini. Begitoelah
seorang pembantoe-dari

32

|

telah

lakoekan

loem d-berikan, : Pada oemoemnja jang diroesak fjoema barang
barang atau pendirian-pendirian
jang
“bisa “ mengoentoengkan
moesoeh dalam peperangan, Te.
tapi
tidaklah ' dimaksoedkan
bocat memoesnakan barang-ba-

bom.

bagaimana

tiemes,
Djawa

7

pe

pai sekarang perintah boeat me-

ambtenar — doeloe — dengan tan-

3.8814

Hadj Hasbi
.,Pekope” blok gang Ki”
Apang

Jang

atau

Di Indonesia

Maka baiklah Pemerintah

8.61

Petam-

diaan boeat meroesak apa-apa
jang dirasa perloe, tetapi sam-

,,ver-

li lagi memberi
penerangan, menjatakan
pendirjiannja
seterangterangnja tentang hal ini,
Seperti
orang-orang
Amerika
berfikir dengan
dollar,
planterplanter Belanda
dan ambtenar-

Kamp.

Djati Baroegg.

djoega

ta-mata.

«
3.63

Djati Baroe gg. III ,,
Pekope” blok Kamp.
»Pekope”

granaat

tjoecali

3—

Roekoen Isteri
groep
Petamboeran
»
Toean
SS,
Hasjim
Alajdroes Petamboe-

|

pan oentoek persediaan perang, ig.
disediakan oentoek tentara sema-

Tjay,

,,

terpaksa

ia berada dalam kamarnja,
ngar
olehnja soeara orang

?

Petamboeran
3.
0.50
Toean Djaih
b, Nan
Petamboeran
2.025
Njonja wed. Gouw Wie

terkenal dan pembantoe dari sos:
korban
ara Nirom
telah
djadi
nja

A

dinamakan

Apalagi,

Petamboe-

jang

politiek-meroesak,

kah pendoedoek jang banjaknja
seperti di Djawa itoe masih akan
bisa menjingkir? Maka oleh karena itoe Iantas djoega tidak boleh
ada beras jang dimoesnakan. Ke-

Gan

Tjhan”

Tocan.Kwee

NASROEN DJADI
BAN PENDJAHAT.
Beberapa hari j.l. tocan

2—
Petam-

-ran
020
Toecan Gouw A ne
Petamboeran
0.50
Njonja Rimah bin Riin,
““Petamboeran
a25

selaice
dalam

TOEAN

O.25

Nio

'Kwoh

Toean

“ makanan jang penting2
seperti:
perangan, maka Nirom berniat
|
poetih
teloer,
gemoek,
vitamine
oentoek mengoebah
pandjangnja
. 4 dan djenis djenis garam diptrka
gelombang penjiaran.
takan didalamnja, dan ditentoskan
Dibawah ini kita tjantoerakan
poela berapa banjaknja zat2 itoe
'gelombang2 itoe Gan djamnja “me
dan panas jang dipergoenakan
njiarkannja.
dan
perloe bagi orang tiap2 hari:
— Peratoeran berlakoe moelai ke
poen
kedapatan djoega peri keada
marin sore djam 1
an makanan jg. baik jg, ditentoe:
— 'Moelai djam. 6.00 — 23.00 de“kan banjaknja (rantsoerm) oentoek
—
“ngan gelombang 19,8 — 273
waktoe soekar. Lain dari pada itoe
20.58,03 — 61,3 dan 61,7 Meter.
ada poela daftar
barang2 maka
gelom
30
16.
—
9.30
. Moelai djam

'kepada Von Papen, ambassadeur
$
Djerman jang ada di Ankara.
...Djika melihat betapa giatnja pe
hak Djepang di Timoer, maka roe
panja sebeloem di Eropah
habis
moesim Saldjoe ,ia hendak menjele
saikan peperangannja | di Pacificarat-Daja ini, soepaja kelak da bang 19,06 dan 19,01. Gelombang
jang lama jaitoe 120 meter moelai
pat bersama sama Djerman meta
hari kemarin itoe tidak dipakai la
koekan aksi, baik di Eropah (poekepada
Ian Inggeris), maoepoen
Benoeca Amerika.
«
KEDJAHATAN DI BETAWI
-Habisnja moesim salajoo ini te:
BERTAMBAH.
membawa peristiwa
rang akan
belaka
jang
minggoe
Dalam
jang sangat hebat,
ngan ini djoemlah kedjahatan di
Betawi bertambah lagi.
Ihoe Tn

Pek

Hiong, Petamboeran,,
0.50
Toean Ong Tjiong Eng,
Petamboeran
2030

itoe.

“Soal

sadeur Djerman tentoenja sangat|. “ : GELOMBAN G2 PENJIARAN,

AP
Tjio

Petamboeran
Tocan Son Rin,
boeran

karang biasa ditempel kertas, ma
ka orangpoen tiaak dapat
mendjaga
sepedanja dari

0.75

boeran

|

ini bermoe-

Roeslan

Tatan memoesnakan barapa
rang
diberikan
oleh pimpinan
tentara, Boeat poelau Djawa me
mang
soedah
diadakan perse-

persediaan-persediaan beras akan
dimoesnakan,
' moekakan
sebagai alasan soepaja
Di Djawa orang soedah berkelapembagian
beras itoe dilakoekan
hi penghabisan, “dengan tembok di
selekas-lekasnja.
Pendaratan moebelakang poenggoeng (melarikan
soeh di Palembang hendaknja sediri lebih djaoeh soedah tidak bi.
dikit banjak mendjadi peladjarans
sa). Ini berarti bahwa orang tidak
Benar
poelau Djawa boekan Paperloe lagi memikirkan evakoeasi,
lembang
dan kita pertjaja poela
penjingkiran.

1,—

Tocan Tjin Joen Khin,
Petamboeran
Toecan Saimoen, Petam-

'poen telah beroelang oelang dinase
' hatkan soepaja
jangan menjim
pan sepeda. dipinggir djalan atau
dimoeka toko dengan tidak didjaga,

soepaja Pemandangan

mang dirasa lebih soeka beriae-

j.l,

ba sa'atnja bisa
dpertookan ke- soepaja Pemandangan penerbitan.
laloe pintoe. diboe
'poelau Djawa,
Tag tetap sama dengan sediakala. boeka spintoe
kanja, Baros sadja pintoe kamar
Menoeroet: doegaan,
aan
terboeka tiga orang jang.
bersen
“PENGIRIMAN KE SEBERANG
kepada poelau Djawa ini, menilik
djata berpakaian koening, telan
BERHENTI.
persediaan jang ada di poelau Dja
- Pihak PTT memberi tahoekan, : mengantjam padanja dan meminta
wa ini ,tentoenja akan dilakoekan
ogangnja,
bahwa pengiriman2 kedaerah
Se
'kerlairan dengan jang soedah soe
asi
Dengan.
tidak
melawan
. “dah, entah dibikin setjara sangat| berang dihentikan, Segala soerat2 ..
tocan Nasroen
telah member.kan
“ Mesar, entah
dan lain2nja jang tadinja.akan di
dibikin
bersamaan
ocangnja -beberapa
perak
“jang
. waktoe, karena serboean bersama
kirimkan dan kini masih di kantor
ada -di kantong
badjoenja dan
2
yh waktoe soedah: besar skemoeng | kantor post akan- dikirimkan kem"
perampas
jang berkoelit poetili
“kinannja, berhoeboeng dengan di . bali kepada pengirim.
berbadjoe koening dan berbahasa
. doedoekinja Soematera- Selatan, . Ea
Inggeris 'itoe laloe menghilang
— TENTANG BARANG MAKA.
an Selehes dan Bali,
Pada politie kedjadian ini telah
.NAN,
|
dirapportkan,
tapi beloem didapat
Tidak
Ea
'Adapoen
:
di Eropah roepanja 5
- lebih: Pen joeh
KB)
kan.
orang sedang menghadapi sa'at jg. | Disana sini roepa2nja ada terbit
hebat djoega, berhoeboeng dengan
kegemparan tentang soal
barang
. habisnja moesim saldjoe, sehingga.
— sekarang ini masing masing pehak- makanan, berhoeboeng' dengan ka
bar angin jg. mengatakan, bahwa 1
“sedang mengatoer .- atoer diri de
dikandoeng niatan akan memoes- |
ngan giatnja,
nah barang2 makanan pada soea
Kalau.dipehak Sekostoe “dilakoe:
kan persiapan2 ,teroetama sekali: toe ketika nanti.
Oleh karena itoe maka diberi ta
di Amerika, soepaja bisa mengada
ALAM th, 1940 soedah dikahoekan oleh
fihak pemerentah,
kan perhceboengan lebih rapat Ia
rang
ojeh Instituut voor Volks
aa dengan Inggeris, maka pehak' bahwa seka!i2 tidak ada diniatkan,
vocding
seboeah boekoe -ketji,!
poen
bagaimana
ne
dalam keadaan
,28” nampak sedang mendekati
bernama ,,Makanan jang baik di
gara2 iang kini masih neutraalt: se
djcega, oentoek membinasakan ba
masa perang” (di keloegarkan oleh
perti Portugal,
Spanjol demikian
rang makanan matjam jang ma
Baiai Poestaka, Batavia C.). Dida
terhiini
hal
'poela Perantjis.
$
(Dalan,
na djoega.
lam boekoe itoe diterangkan maka
:
toeng
ajoega
teh,
kopi,
goela
(
dil)
Sedang keadaan Toerki dengan
nan jang baik dimasa perang. Se
-' terujadinja incident dekat ambas-

rangan

di wa

: PENERIMAAN DERMA BOELAN FEBRUARI 1942,
Sampai
tanggal
22

an besar alalah disebabkan tele
dornja eigenaar2nja sendiri walau

terbit seijara biasa, artinja: Goea

lembar,

December

perang, — akan tetapi belakangan
ini bertambah lagi,
Adapoen kedjahatan2 ini. hanja
jang .ketjil2 sadja jang dimadjoe
kan pada polisi, misalnja pentjoe
rian pentjoerian sepeda jang agak
banjak poela dan oentoek sebagi,

' PENERBITAN KORAN.
Seperti diketahoei, di kota Be
tawi hampir tiap hari ada sirene,
jang djoega

jan :g

Djepang

sangat

.moengkin

telaat datangnja, daripada banjak
- Tentoenja- didalam.
semen
'leimmbaran tetapi telaah.
kapal terbangnja tiap2 me
3 . Oith karena fioe, silang pembadatangkan kepoelau Djawa bocat -fja hendaknja ajangan terkedjoet
melakoekan
peroesakan, dibela.
kalau moelai hari ini kadang-kakang, jakni seperti di Soematera
dang terbit djoega 11, lembar, ja,
Selatan, di Borneo Selatan dan di: | kalau soedah soekar berar dja-.
Selebes Selatan diatoer poela ten
.
satoe Ismbar. .
tara darat jang djika dianggap ti
Tetapi oesaha tetap didja'ankan,

Giperhatikan oleh sekalian negeri2.
jang bersangkoetan dengan pepe-

nasi ini,

menginap

dan

schroeide aarde” politiek atau politiek tanah angoes,
Segala apa
jang dikira bisa mengoentoengkan
moesoeh haroes diroesak atau dimoesnakan sama sekali, baik dibakar atau
dihanfjoerkan dengan

apa jang djadi penjerangnja,
Pengoendjoekan korban ini, penjerangnja sedang ditjari. (Br. )

mendekat.

ngan pehak Nippon jang dilakoe- |. Metapi kalau -banjak sanksi
. kan di Tanah Djawa makin hari
(sirene), Kita akan bekordja seda
“makin bertambah besar, hai mana
pat-dapatnja,
jani terbit sebisa|E
- tidak mengherankan, karena poe-bisanja, Kalau tidak bisa doea
lau Djawa pada sa'at ini bagi In
“lembar
tentoe satoe lembar, asal
donesia boleh dikata
pertahanan
memt2at berita-berita kawat jang”
anu terachir tetapi terkoeat seka- penting.
:
. Bagi kebanjakan pembatja me

Sampai sekarang masih tetap pe-

jang

habis-habisan

sekarang

Tiongkok

mendjalankan

tempat, korban itoe' masih dapat
memberi keterangan, dan kenal si

nata » bahwa La
Rangoon, jaitoe
soedah ditinggalkan oleh seloeroeh pengo

.kan pekerdjaan, lebih-lebih djika
Thai,
ada serangan, sehingga semoca
Thai pekerdjaan haroes ditinggalkan.

2 Ka

la

pentjoeri djiwa terseboet.
Pedagang nasi ini telah diserang dengarr pisau arah lehernja,
dan keadaannja-agak berbahaja,
Kedatangannja politis di itoe

dikirim

dimaksoedkan oentoek
membikin
kendoer tekanan jang dilakoekan'
oleh pehak Djepang. kepada Ran.
goon,

biasa pedagang

perang

Seperti

Mati
Pri-

roengnja, diwaktoe ' mana sekonjong Waroeng itoe dikoendjoengi

India, lagi poela

Burma, sebeloem front

| ALAM

£

di “Waktoe malam

» hoeboeng dengan pertemocan?
jang dilakoekan oleh- 'generaal Chi
ng Kai Shek dengan beberapa pe
mimpin2 India, maka - moengkin
Djepang ingin soedah-bisa
men-

India bisa diben:oek, atau sangat pe
' boleh djadi membikin soepaja poe
toes poela
hoeboengan
antara
Tiongkok dengan “India,
sebab
“ bangsa Tiongkok dan India kalau
“ didjadikan satoe adalah meroepa“kan kekoecatan jang terdiri dari
600 miljoen djiwa banjaknja, jang
“meskipoen tidak bersendjata
mo
.dern, tentoenja sedikit banjak da
pat mendjalankan
pertaroengan
ang menghambat.
Maka tidaklah heran, baju
di
. Sari hari jang belakangan ini nam
|. pak sangat giat tentara
Tiong-

se

20
MALING DJIWA:
Kemarin
“berbetoelan
hampir
Soeboeh di kampoeng Ambon ' te
ah terdjadi perkara djiwa,
ang jang mendjadi
korban
itoe, bernama Adi pedagang nasi, .

dik diserang tjara besar besaran |
Djepang, soepaja sebeloem se
Tiongkok: memboeat djalanan

roe melaloei

kawannja

Hasilnja ja Pelari tenggelam dan
majitnja poen
beloem
terdapat
kembaii.

Inggeris sampai |
i soengai Tipan, seperti terdari beritana
— dengan

seorang

renang .menjeberangi Kali
Ea @roogdok di Dana

(Pabsi ien)

pemnaninnanonaa

| JALAN

dengan

besarf 5.— bahwa ia sanggocp be

&Chungking

sewi.

PAG, 1

Pembagian makanan.

BURMA — SELATAN.
mawas
|
aa

PERTAMA

Ht

aa je sengaa Inggeris diper-

Jam

Mann Koba
|

. Barisan

Merah tetap memoskoe!

An

Hitler.

Diatas kota sebelah oetara nam |
paklah pesawat2 itoe, laloe
af- |
weergeschut Siboenjikan Nat .
teroes meneroes.
| KasiNer PERANG INGGERIS.
| Dari oetara itoe pesawat2 moe|
Londen, 24 Febr, (Reuter):.
| soeh- menoedjoe kelapangan ter- Ia Tentang kabinet perang di Ingbang. Beberapa boetir bom didja “geris Churchill menambah keteratoehkan atas koeboeran di
Pan
ngan, bahwa
kabinet itoe hanja
doeweg. Disekitar ini ada “seboeisa bersidang sebagai kabinet peah roemah roesak, tetapi oentoeng- E di Inggeris dan lerland-Octadjoega tidak ada koerban manoe- ra sadja, atau bisa mengadakan
rapat besar dengan wakil dominion

. Daladier

“Diantara pegawai lapangan

bang tidak ada SEANN

loeka

ter

sakit,

dominion dan India.

dan

rapat

itoe

akan

Kedoca-doea

.

tetap

diadakan.

Orang kabarkan:
Pada hari Minggoe

P

Loemadjang

telah

bahwa

Chiang Kai Shek soedah setoedjoe
atas cendangan oentoek mengirim
wakilnja. dalam dewan itoe.

di

diadakan

o rapat oemoem oleh bestuur PE| KOPE bertempat di digedoeng Par
PRODOEKSI. KERADJAAN
indra,| jang dihadliri oleh k.l. 75
INGGERIS,
orang poetera dan poeteri,
atas
Dipergiat.
pmpinannja t. Sastrodikoro sebaLonden,
25 Febr, (Reuter):
| gai Voorzitter.
Kekoeatan prodoeksi keradjaan
Taste
Vooralam 1 pada Pong
| menga4 Didalam
akan dipergiat oentoek
gkan dengan pan- | Inggeris
rkan, bahwa ketika di Tanah
zitter .
keperloean
perang dan
djoega
djang |
ntang kepentingan
An
nampak seboeah pesawat
oentoek menoetoep kekalahan-kedan keperloean PEKOPE didirikan
moesoeh dikedjar oleh pesawat
kalahan di Pacific, Ketika hal ini
di kota Loemadjang.
.
kita, Sena peorang toekang be
'Toecan W. Wondoamiseno sea . dioemoemkan di Lagerhuis, maka
ditoetoerkan
oleh onder-minister
gai Adviseur PEKOPE membitjadjadjahan MacMillan, bahwa akan
rakan
Rentjana Anggaran Dasar
.
akan
- Ki
didjaga soepaja perloeasan kependan Rentjana Pekerdjaan tiap-tiap
atas, ketika pesawat moesoeh
“tingan anak negeri djadjahan dan
bagian, Wijk dan Groep.
itoe 'hampir lewat.
E
mereka
jang koekan anak negeri
Halini kelihatan oleh seorang| . Kemoedian setelah d'lakoekan
djadjahan
hanja mendapat keroe.soal
djawab
antara
pembitjara
de. sersi jang bernama M. Ia laloe
gian-keroegian jang tidak melebihi
ngan beberapa hadlirin, Anggaran
“ mendekati oentoek menangkap.
besarnja keperloean sadja.
L — - Achirnja toekang betja dengan Dasar tptseboet ditarina baik deugan
soeara
boelat.
$
: Gibelenggoe Siangkoet kekantor
Menoeroet
kepoetoesan “anak: PASOEKAN OEDARA SPANJOL
5
E

Didepan polisi ja menerang“kan tidak mempoenjai maksoed

aa 2, tjoema

6.

belaka. Te

ana

: jang lekas pertjaja dengan kete
rangan demikian,
oleh karena
itoe hal ini masiha diselidiki lebih.
2
oleh polisi. 5g Tarih

maka soescenan Pengoeroes

PE-

KOPE Loemadjang terdiri daripaJar
. Beschermheer Kangdjeng Boe
pati,
“2. Adviseur, W, Wondamiseno.
2 Voorzitter, Sastrodikoro,
“4, Vice-Voorz., Hoesein W Pane
2.
amiseno,

|

5. PenoelisI, Zarkasi.
| 6. Penoelis H, Slamet.

7. Bendahari I, Achmad ibrahim
8. Bendahari II, Nji Wondoami-

seno,
9. Pembantoe Oemoem I,
HarTantan
senjata
ana
2.
pono.
| Dalam loebang loebang perlindoe
10. Pembantoe Oemoem UH, Moeiana erna mereka |toe bertjakap
. jono,
ae terdengar jang 'seorang | Il. Pembantoe Bagian: Pemeliha|raan anak-anak dan iboe, NY
a, jang TE . mendjaSastrowardojo
dan Nji Soedjai.
Ea Pembantoe
Bagian:
Pengoe“
boeran,
Abdullah.
“Setelah soeara
»
Near
soenji,
“3 Pembantoe Bag'an: Alat-alat
“lama sebeloem terdengar sirene
dan
tempat
semboenian
Bi 'berboenji pall clear”, . soedah ba
Agoesman.
njak orang2 jang keloear dari loe
14, Pembantoe Bagian: Sokongan
2 bang2 perlindoengan. “Lebih2 da
. Matdani,
Pai kalangan bangsa. Indonesia, ba
15. Pembantoe Bagian: Penolong
2 looper, maoepoen orang biasa,
. Oemoem, Moenadjat.
jang naik taksi atau deeleman, ser
16, Pembantoe Bagian:
Penera28 ta betja, segera meneroeskan per
. ngan Oemoem, Iman Seedjai
T “djalanannja, sambil melihat2 tem |
Ag
Pembantoe Bagian:
Pendjapat loebang periindoengan, soepagaan
Keamanan,
Soemedhi.
ja sewaktoe2 bisa tjepat masoek
18. Pembantoe Bagian: Makanan,
“lagi kedalam loebang.
Eadji Kasan Bisri,
p 19. Pembantoe Bagian: 'Pengoeng
| Makanan boeroeh di Priok.

sen, Atmoprajitno.

“mamdebena dengan Sadang
| jang diambil, di Priok boleh dika

20. Enam

| ta tidak ada lagi orang2 jang

kan

ber

djocalan makaman, LNG ANU,

1

orang Wijkleiders.

Sekalian hadlir'n sama menjata

soeka

membantot pendirian

PEKOPE. Pada rapat terseboet di
Fkoempoelkan oeang derma terda'Retapi
berapa maskapai2 s0e
pat sedjoemlah f 25.485.
Kantor PEKOPE hoeat semendah membikin atoeran membagi
rantsoem kepada pegawai pegawai
:tara bertempat di Kantor Dewan
nja, Aa aa
tentoenja sifat -MIAI Gang Hadji Machmoed Loe| ra
1 Aa
beloem memocas.
madjang.
. Rapat jang dimoelai dari djam
Aap
2
5
9 pagi sampzi djam 1 siang dila: Wamoeront
ad SMN, (Stoom
koekan dengan aman dan gembira.
| vaart Maatschappij
Nedertand)
“SEKITAR ,BAETOBLLAH”
| djoega (akan bervoeat demikian,
tetapi sajang, kabarnja sampai se
'Pentioeri jang hendak
mentjoe
ri sendal atau sepeda, jang ,poera
karang beloem dilakcekan, arti.
poera (menjamoer) sebagai orang
nja beloem mengadakan gaariseu
sembahjang
|kens jtoe soepaja pegawai pegawai | jang hendak toeroet
makan Gisitoo, |atiap kali terkabarkan.
nja bisa anom
Di Masdjid djame Madjalengka
sega
kedjadian
terseboet oentoeng ma
dengan
aa
Na
h
Mocda
—
.
| sih terbatas pada sendal2 sadja.
Djangan “kedjadian
terseboet
sampai melocas: dan meradjalela.
kaoem . Moeslimin
hendaklah
cemoemnja
dan pegawai 'kaoem
choesoesnja awas adanja, dan hen
daklah
toeroet membantras per“serangan jang terdjadi
doeloe, dapatlah kita ka boeatan terseboet itoe, sehingga
bahwa disalah satoe lapa »Baetoellah” dan halamannja te-

, kapal2 terbang Dje | tap soetji dan aman. Adapoen djax terbang
ang,

telah mendjatochkan 60 boe| lan-djalannja kalau d'tjari ta' seag
dikit, demikianlah Morena abonne
NA MENI:
#
-

toelis kepada kita.

dan

productie-

Saat

PASOEKAN-PASOEKAN IN GGERIS DI NEW YORK,
Washington,
25
Febr.
|
(Reuter):

Departement

peperangan meng-

oemoemkan,
bahwa nasoekan-pasoekan ketjil dari serdadoe-serdadoe
Inggeris ada- d.daerah kota
New York.
Tidak diketahoei tentang pasoeckan-pasoekan apa, lama
nja tinggal
disana seberapa dan
kemana toedjoeannja.
SATOE

PEMBOEROE

TORPEDO

24

Fepr.

(Reuter):

disektor-seator
Idinujd S€ralyulserangan memberi hasil, Ll seoul

Marine mengoemoemkan, bahwa
kapal Truxstun besarnja 12.000 ton
dengan 7 opsir serta 90 anak hoeahnja, dan kapal Pollux besarnja
6085 ton dengan 1 opsir dan 92
anak boeahnja soedah tenggelam.
Truxtun adalah kapai pemboeroe
torpedo dari peperangan doenia
jang doeloe, sedang Pollux adalah
kapal moeatan, Kedoea kapal itoe

Seiaian

ada

kakan,

4 Sialion

Pasoekan

oedara

Azut?” jaitoe

dari

divisie-birog ke-

poenjaan Spanjol

jang kini mem-

bantoe
Djerman di Rotslan akan
kembali ke Spanjol,
demikianlah
menoeroet
berita koresponden di
Berlin dari s.k. A.B.C.
'Pasoekan
itoe lekas diganti dengan lainnja.

U.S. A. MEMBERI

president

hari

Ini

memberi tahoekan,-

Rooseveli

bahwa perse-

ngah.

sokongan kepada Inggeris, sedang
kan Inggeris sendiri telah berdjandji akan membantoe Amerika dejang
kekoestan-kekoeatan
'ngan
sekedar ia miliki, Selandjoetnja
Roosevelt mengatakan, bahwa. .perini boekannja

Kabar

menindis

uapat

perekono-

RIALTO
SENEN.
sTunder Over Texas” AA Anna — SAWAH
,,Mega Mendoeng”.
UHALIA
— MANGGA

BESAR.

Akun

BESAR.

the Iron Mark”,

O, ORION

GLODOK.

Road to Zanzibar”.
PANTJORAN
9UEEN :
.
Wali
Street
Cowboy”
dan
|

Be. ond the Soeramento.

aibenjoek

bauwa

5

temara

itoe

saioe

Givis-e paut-

01 sig

2

POEKOELAN HEBAT BAGI
TENTARA HIILEK,
Moskou,
25 Fepr, (Keuter):
Pengogtmoeman

dari Moskou:

istiowa

rawo

Yasoekan-pasockan

dimedan

barat-ia0et

a.bawuti

panpman Kurochkin mengoerocus
sama sekaii tentara Djerman ja:

ke-16.
Poekoelan djitoe diberikan kepada tentara Djerman di medan SeDalam 20 hari berdjoeang
latan
mati-matian
ada 3220 opsir dan
serdadoe Djerman
binasa.
21/00
lagi mati di front sitoe djoega. 27
tank Nazi, 160 meriam lapangaw

S5

' dan banjak-banjak alat Jainnja diroesak
dalam
ran itoe,

kedoea

pertempoe-

Pladjoe atau istri?
dibolehkan Winta

di

de BP.M.

der N.V.

Batavia,

4,

Willemslaan

|

O

Pelnvtbai-

Tengan dan

bangsa

Mertelenoardiking

Leraik sucil-

dari

4nggeris,

Indonesia dari B.P.M
mereka jang telah ada di poelau Djawa
pertolongan dengan soerat kepada:
Pegawai

iso.0-

pO.en Hoe akan Menjokong Sinuja
Ia jang
modern kepada #Wesial.

Roes

kedoedoekan

UEWAR

pertala

Kepasuan

pembesar

dirampasnja. Doea orang pemimpin perang Roeslan di medan Barat mengeloearkan soerat perintah
oentoek memperingatkan para serdadoe goena bersed:a-sedia dalam

Tontonan

“The Man

geris.

iam sidanguja

moesoeh,

koeat, kemoedian

negeri

kedoea

antara

setoedjoean

bekerdjia

baawa

uat Folen Jang Dare diPeniika AA-

TENTARA MERAH MASIH
TEROES MENANG.
Moskou,
24 Febr, (Reuter):
Siaran berita dari medan perang
mengoemoemkan,
bahwa tentara
Merah menjerang kedoedoekan-ke“ doedoekan
moesoeh
jang diper-

teroes sokongan

toek mengirimkan

ser di Timoer

tgl, 24 #ebr,

wa, kini sedang sakit.

toedjoean antara pemerintah Amerika Serikat dengan Inggeris berhoeboeng dengan oendang-oendang
Maka
bruikleen kini telah habis.
pemerintah Amerika
dengan ini,
Serikat mengoemoemkan lagi oen-

40uv serua-

Lonaen,
24 Febr, (Reuter):
Sikorski mengoemocuksan paud

DALADIER SAKIT.
Vichy,
24 Fepr. (Reuter):
Proces di Riom dioendoer sampai tgl. 27 Febr. karena bekas premier Daladier, jaitoe jang terdak-

(Reuter):

Pera

DIVISIE POLEN.
Di Inggeris aan ahnu0er Te-

BRUIKLEEN

LAGI KEPADA INGGERIS,
Washington,
23 Febr.

Ulu

Girasipas.

doe binasa,

' 4 ORANG BELANDA DIHOEKOEM MATI DIPERANTTIS,
Londen,
24 Febr, (Reuter):
Menoeroet
kabar
koresponden
Berlin dari s.k, Dagensnyhetel, ma
ka menoeroet proklamasi bestuur
militer di Perantjis-Oetara soedah
dihoekoem
mati 4 orang Belanda
asal dari Delfi, karena terdakwa
bagi

Ismpat

njak sekali drampas,

badai dekat New Foundland.

,,Esguadrilla

do€a

@djaai pertempueran
lcvat, Scidcgan mempasas dari ImSebubu cik
Las
poekoel
moeudoer,
@Aidl-dial

telah kandas dan binasa ketika ada

kembali ke Spanjol. 25 Pebr. (Reuter):

sebe-

peperangan jang akan
member:
kepasiian kalag atau menang.
kado Moskou:
dari Darac Uaja
ada 4 tempat. di mergerakali uai

JANG DI ROESLAN,

Akan
Madrid,

(Pacific-

djam

|.

DAN 1 KAPAL PENGANG.
KOET U.S.A. TENGGELAM.

Washington,

Setengah

memberitahoekan nama dan nomer dan gadjihnja
atau delegatie dari soewaminja dan adres jang lengkap.

dengan

Keterangan2 terseboet haroes ditandatangani djoega oleh
Assistent Wedana

atau Loerah.

AA

2

:

productie

djam 03.00

tyd),

loem itoe diperintahkan meng
gelapkan kota didaerah seloe
roeh Los Angeles, Benda jg.
tampak itoe tjepatnja hanja
40 km sedjam. Ini menjebabkan orang berpendapat, bahwa jang bergerak itoe satoe
luchtschip (matjam pesawat
Zeppelin) dan menghilang di
atas
soember-soemker .minjak. Pembesar-pembesar ten
tara tidak soeka memberi ke
terangan soeatoe apa, hanja
mengatakan, bahwa pesawat
pesawat terbang jang kelihatan itoe kepoenjaan Amerika Ser.kat sendiri.

productie dari barang-barang jang
ditetapkan.

.

La

toekaran

moelai

SK

'pa

g .t

U

EP

AR AG e

Ate

5

"al

1

-

.

, :

“ ,

“kota

.
8 Febr.

minister djadjahan.
4
Premier merasa girang,

dicendoer.

mian
negeri-negeri
didoenia ini,
tetapi hanja memperbaikinja. Ten- :
ini sedikit
tang
persetoedjoean
waktoe lagi akan adakan pembitja
raan-pembitjaraan
dengan memperhatikan tentang dasar-dasar jg.
baharoe dimana sesoedahnja pep?rangan ini dan tjara-tjaranja per-

|

KOMITE PEKOPE.

tentera

Aa

toentoetan

Djoega soedah diadakan dewan
“ Dalam poesat “kota Nagan perperang
Pac'fic,
disitoe doedoek
tempoeran
dioedara itoe banjak| IL djoega- wakil-wakil dari Australia,
| djatoehpetjahan2 besi granaat.
Nieuw Zeeland dan Nederland. Dewan ini dibawah
pimpinan Churchill atau wakil-wakilnja,
jaitoe
mati.

di Pacific.

GOAL

.

menoetoep

AAN

Naga boeat
' kekelahan

LUCHISCHIP DIATAS
CALIFORNIA ?
$
Los
Angeles,
25
a
Febr, (Reuter):
Pada pagi ini merjam-meriam penangkis berdentoemdentoem
menembaki
satoe
benda jang tidak dikenal asal
nja
jang
bergerak
diatas
daerah sekitar boekit-boekit
Baldwin,
5
Beberapa
pengawas-awas
mengatakan telah melihat pe
sawat-pesawat terbang kena
'sorot lampoe senter, pesawat
pesawat
itoe mencedjoe ke
selatan.
Tembakan-tembakan
itoe

BATAVIA

ELECTRICITEITBEDRIJF

Het publiek wordt in hun eigen belang verzocht, ter voorkoming van oponthoud bij het: telefonisch opgeven van

Yandubedrijf ,,KRUNEN”
Hari Saptoe LELANG
PENSION INVENTARIS
di Goesoengsari 71
(didjoezot sanL. Kadiman)
-

40

tempat

tidoer.

Incdja,

medja,
Pt, nisuwe

—

hiervoor aan te vragen:
STORINGEN

dien ook

aterdagen
22 uur)

WI. 300 of WI,

g ng ,speciaal.”
IN BUITENLEIDINGEN

's nachts melden aan WI,

300
-

14 —

22 uur:

299 met de toevoekan men

boven-

,,speciaal.”
DE DIRECTIE

dil.

Accu - onder-

dut,

Oentoek ineiinat: Djoemahat sampe

16,30 — 22 uur
Zondagen 8 —

NA

tollet

Zitjcs

seen

(Werkdagen

Ka-

tja2
L
kristal, iemari-lemari
pasa,

INSTALLATIE STORINGEN
KANTOORUREN

djam

7.

'KALAU MAOE TERIMA KORAN TETAP,
LEBIH BAIK MENDJADI ABONE,
' DENGAN BAJAR LEBIH DOELOR.

Tan

memeriksa dengan Pertjoema memakai perkakas? jang paling baroe.

MEGA MENDOENG

BElD

:

disaksiken

EN

oleh sesocatoe kaoem

iboe-baps, soeami-istri dan pemoeda-pemeedi.
| Satoe film jang mengoepas dengan setjara

HUDSON

haloes soal2 jang
masjarakat kita.

BioscooP

terdjadi

DJERAWAT,
KETOEA'AN,

Menpan

Esa Ag Rano
PARAS HALOES

SERIAWAN,

BEROENTOESAN,

BIN ni

Iiang-herirget,
Koelit kasar,
KISOET,
BERMINJAK,

owMEMBASMI

dalam

PENJAKIT KOELIT

|. Anakanak boleh nonton. -

BEDAK

2 MALEM pengntikan 26 Februari 194,
Oentoek
geri djoega

dan KEDJEM|
heibat
jang seroeh serta
. dengen PEDANG!
| Anak? dibawah oemoer 17 tahoen tida boleh nonton.

|
Pertempoeran

1

.

SADJA) Tiga Voorstellingen:

ra tinoo:

“Faproe

Tn

Minggoe

djam

Bros

4 sore:

8

jang

2

didjoeal

Boeat

blad ,,Pembangoen“ Senen 107.
Batavia-C, 1810 Telf

MORRIS —

"..
JOAN BLONDELL.
Saksikenlah sendiri itoe BOKSWEDSTRIJD boeat
merebset titel KAMPIOEN AMERIKA.
.
2
Serat oesia 17 ih. keatas.
2 'Matinee:

Tjokroaminoto.

Lekaslah minta nomor pertjontohan pada Administratie Week-

a

dan

dipoedjiken

sangat

baji

slah

toean2

dokter

dan

5

boeat

1

tapi Bedak

4

:
semoea

pe-

f 04T1/9
inna
Harga per doos 1 model Doble Sat
0.24
oo
Harga per doos 2 model ideM .......
0.07
Y
.
..........
lan)
(gerente
pil
Harga per 3ak 1 model
Harga per zak 2 model idem idem .............. f 0.04
Pesanan dari loear kota sedikit2uja harga f .050vtambah
ongkos kirim 2055, wang lebih doeloe.

Oeang langganan hanja £ 6:60
tiap boelan atauf1.80sekwartaa!

“aa

THE KID KOCM KOKOMO"
Pat O'@RIEN — Wayne

Anwar

1 :

TAVIA-C..

laki2

Soedah terpoedji
makainja:

BERGAMBAH
k

Hoofdred.

xatoe Comedie Film dari Warner
:
gilang-goemilang:
Dengan

GEMOLM

8-4

memakai Bedak ,,Saripohatji”
Bedak ,,Saripohatji” boekan Bedak wangi,
oentoek mentjapai ketiantikan jang sedjati!

ma

| ENDJAHAT JANG
| Kedjem: Seroeh! — Hei

tahon

HEUVEL

Sehabis mandi, sehabis ditjoekoer, hendak tidoer dan
bepergian, pada waktoe panas, amat baik memakai Bedak
5,,Saripohatji”, soepaja koelit djadi haloes sebagi beloedroe dan terhindar dari matjam2 penjakit koelit.

Nemsan GOEN
#AMALLAH MINGGOBAN

4 sore — 6.30 dan 8.3) malem.
. €RUZ DIABLO"

: 17

TANAH-ABANG

tentang Agama Is-.

lam dan commentaren-commentarer jang tepat dan djitoe

Batjalah

DIANOEINDUSTRIE ,SA

Perampoean

: B0E IT Hari Djoemakat 27 Februari 42 (SATOE
jam

kedja- -

dian? diloear dan didalam ne:

—

| Liatlah SEKSA-SEKSAAN jang mengeriken hati

MALEM

mengetahoei

1

Iron Mask”

(ST TOPENG BESI”)
dengan Louis HAYWARD — Joan BENNET
— Alan HALE
Warren WILLIAM

APA ME Len

in the

SARIPOHATJI

DEP
ig

Sa

Man

en

»The

Djam 4

malem.

lagi

atau

djadi

agent,

lain atoeran.

Pesanlah sekarang djoega pada:
Djamoeindustrie , SOEKAN EGARA”
Tanah Abang Heuvel 52—54
Telf. 1956 Welt.
BATAVIA-CENTRUM

1

sore—-6.30 dan 8.30

aa

Tiap2 malem Tiga Voorstellingen:

oleh

dibasmi

dapat

BATAVIA

en

TI

1

sering

WI. 159

ih

dengen
- MORE

jang perloe

Ne

ae
TAYLOR

balisg berani).

en

2
KENT

ta

U/.K/I

MTA

Productie paling baroe dari ,,UNION - FILM”
Henna2 Bamipan

Gediplomeerd Opticisn
Baroe 83 — Bat.-C. — Tel.

Pasar

deg
:
SOFIATI — SOEHAENA — OEDJANG —
SOEKARNO
ETNA DJORWITA — RATNASIH - - CANARY FADJAR — MOE3A dl..

O. 0:

FIELIEN

CC

-eASA

sea

ea Dag

Moelal
—
1

Kita.....

Ik

5

F

Hain

Moolai 2 ajam 7 Dok
DusBEL PROGRAMMA

mata ioean. Kalau toean merasa
ta' dapat melihat terang, datanglah
pada kita!

.

dan malam

5
mms

Djangan memaksa ....

No, WL

#

duaindhulhehdndnliaindhah

Tantes Tam . 30 Siang dan Minggoe
djam 10 pagi dan 130 siang:
-

Th Century-Fox poenja Comedie-film jang
Sanget Loetjoe:

3

000

H

PLL

GIVE

A MILLION"

Dengan Warner BAXTER— Majorie

-

WEAVER

»

—

Peter LORRE— Jean HERSCHOLT.
“Songs!
Dance!
Music!
Loetjoe!
Maan
x“Nonstop Ketawa!
2. Anak-anak boleh nonton.

Jentoe memocaskan

ad vertentie

PATJAR
Ta

IT GREMA Orion

|

5 regela

8.
B

Satoe Fim jang paling baros dan loear biasa dari
permoela sampo habis penoeh dengen actie-loetjoe
- sorta gilang-goemilang.
h
in

MAURICE

DRUK WERKEN

N

BRIKOETNJA.

SHIRLEY

Djika Joean psenja

F 1.—

Moelai in! malem tg. 26 Febr. '42 dan Natan.
—.

!

TEMPLE

eno

MAETERLINK'S

»sTHE BLUE BIRD“

THE

BLUE

BIRD"

(Anak-anak

Tr

Matinee: Saptoe 28 Febr. 42 djam sore
1
»SIKTY
GLORIOUS”
Anna Neagle — Anton Walbrook

-—

Anak- anak boleh nonton.
Ps

Eaptos 28 Febr. 42 dan snack k

5 MATINEE::
gra
&

Maart

42 djam.4 sore.

Berhoeboeng dengan
keadaan, maka dengan ini
dipermaloemkan
bahwa

moelai ini hari perminta-

boleh nonton).

dan Minggoe 1 Maart '42 djam 1,30 sore

dengen

an mendjadi abonne.
» Pemandangan” dan Pembangoen” jang tidak di
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