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7 pan terba ng Syria di-| 
: Pan Pan 

BERN, 

. PERANTIJIS. 

Tak 

“Londen, 15 Mei (Reuter). .. 
— Petain malam ini dimoeka 

S radio menjinggoeng-njinggoeng p 
pertemoean Darlan dengan Hit- 

itoe, katanja: ,,Saja setoe- 
— djoe dengan dasar-dasarnja per 

“#temoean itoes Pertemoean ini 

menjebabkan kita laloe tahoe 
dengan njata djalan kita kearah 
hari jang akan datang dan pem- 
bitjaraan jang soedah dimoelai 
dengan pemerintah Data 

| “diteroeskan. 
.. Kita tidak maoe lagi meng” 

toengkan keadaan diri kita 
genta pendapat-pendapat jang 

  

    

  

   

    

      

      
    

   
        

      

    
    
   
   

    
    
   

      

    
   

  

   
   

      

   
   

    

   

  

    

    
   

   
    
   

  

    
       

“sebab memang koerang diberi 

'tahoe keadaan jang sesoeng- 
'goehnja, dan tidak lagi kita pe- 
doeli akan bagaimana pendapat 
“nja atas tindakan kita jang se 
karang ni. 1. 

  

Samwootlah saja, 4d orang 
2 orang Perantjis! 

. Apa jang saja meminta ke- 

pada kamoe, orang-orang Pe- 
antris, ialah bahwa sekarang 

saja, mengambu djalan oentoek 

Peak dam kepentingan 

' Dan kalau pembitjaraan jang 
“sedang dilakoekan dengan Djer 

man sekarang ini berhasil dan 

  

  

Aatalaya” 

"KETERANGAN “PERANTJIS—DJERMAN ITOE MOENGKIN 
BERISI DJAMINAN -DJAMINAN JANG FORMEEL KEPADA PERAN- 
JIS JANG BERKENAAN DENGAN DAERAH: DAERAH NEGERI 

kekoeatiran, - 

  
'kamoe haroes sadja menoeroet " 

  

  

hoeboenan Larae" 
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: Irak. 
Concessie Peraintjis kepada Djerman 

15 MEI (REUTER). — AGENTSCHAP TELEGRAM, | 
TELEPON DAN PEKABARAN JANG DIBAWAH PENILIKAN ITALI 

GABARKAN DARI VICHY, BAHWA SEBENTAK LAGI RIBBEN” 
“ TROP AKAN TIBA DI PARIS BERHOEBOENG, DENGAN PENG- 
'“OEMOEMAN KETERANGAN PERANTJIS—DJERMAN, JAITOE 
| TIANG MENENTOEKAN, BAHWA PERANTJIS TOEROET AMBIL 

,MENJOESOEN ANGKATAN BAROE" Di 

I ORANG-ORANG JANG MENGAWASI DJALANNJA POLITIK DI 
“SINI MENERANGKAN, BAHWA RAKJAT PERANTJIS ITOE TIDAK - 
DIBERI TAHOE TENTANG ADANJA PEMBERIAN CONCESSIE- 
CONCESSIE KEPADA DJERMAN, SEDANG VICHYPOEN SEDAPAT- 
DAPAT BEROESAHA OENTOEK MENDAPAT KEOENTOENGAN DA 
RI PERDJANDJIAN DENGAN DJERMAN ITOE, JAITOE DENGAN 
MEMINTA KEMBALI SEDJOEMLAH TAWANAN PERANG JANG 
BANJAK SERTA MINTA DIROEBAHNJA GARIS BATAS DAERAH 
JANG DIDOEDOEKI DAN JANG TIDAK DIDOEDOEKI, SEHINGGA 
DENGAN BEGITOE PARIS LALOE MASOEK DAERAH JG. TIDAK 

2... Masil-hasil dari pekerdjaan bersama antara Djerman Perantiis itoe 

2 | soedah timboel, jaitoe dengan adanja larangan terbitnja soerat-soerat 
“kabar Zwitserland di Peranfjis, sehingga rakjat Perantjis sekarang ini 
— tidak dapat mengetahoei lagi tentang kemenangan-kemenangan pihak 

kalau kita dapat mengadakan 
Tan atas pendapat-pendapat 

maka Perantjis akan tim- 
bos lagi dari kerendahan dera- 

atnga dan Perantjis. akan 
dapat lagi menempati .kedoe- 
doekan dalam doenia seperti 
jang doeloe-doeloe, jaitoe seba- 
gai soeatoe negara agoeng jang 
mempoenjai djadjahan-djadja- 
“han.” 

-MASOEK DJALA HITLER. 
Vichy, 15 Mei (U.P.-OJ.B.). 

— Ada kemoengkitan bahwa se- 
bentar lagi akan terdjadi persetoe- 
djoean antara  Djerman dan Pe- 
rantjis, jaitoe jang menjebabkan 
Perantjis laloe toendoek pada ke- 
kocasaan Djerman, 2 sebab kini 
Darlan dan ahli-ahli negara sedang 
menjediakan soak-soal goena pem- 
bitjaraan politik jang akan dimoc- 
lai dengan Djerman, jaitoe jang 
soedah disetoedjoei “nleh Petain 
dan dewan minister. 

Kalau persetoedjoecan kelak 
"| tertjapai, maka tidak sadja Peran- 

tjis laloe terikat oleh Djerman, te- 
tapi djadjahan-djadjahannjapoen 
terantjam bahaja. 

Perdjandjian itoe tidak sip 
mengharoeskan Perantjis toeroei 
berperang “ disamping  Djerman 
ataupoen memindjamkan angkatan 
laoet dan pangkalan pangkalannja   di Afrika kepada ,,As”, tetapi de- 

| ngan adanja persetoedjoean itoe, 

: Medan perang Irak kembali idjadi 
perhatian ramai.   

Ringkatan 

ETAIN toendoek kepada desakan Djerman, toe- 
roet dalam ,,s0esoenan  baroe”. 

berimja idin memakai lapangan-lapangan terbang di 
.. Syria. 80 pesawat terbang Djerman datang di Syria 

dalam perdjalanannja ke Irak. 

Pp 

Inggeris merasa berhak 
Djerman di Syria 'itoe. 
Londen, Churchill akan mengoendjoengi dia. Pers dan 
propaganda Djerman diam.tentang Hess. Ada doegaan 
dengan larinja  Hess “toe berarti Djerman diantjam 
perpetjahan. 
Pesawat-pesawat Raf memboeat kalang kaboetnja 

konvooi moesoeh dilaoet Tengah. Poelau. Rhodos di- 
Maltha diserang moesoeh. 

Amerika mendoega-akan terbit krisis diplomatik di 
Timoer Djaoeh dan EBuropah. Pesawat-pesawat ter- 
bang raksasa dikirim ke Hawaii. Amerika djaga-djaga. 

Singapore makin diperkbeat. 

serang djoega, sebaliknja 

Djerman di- 

menjerang pesawat-pesawat 
Hess akan dipindahkan ke 

  

boleh dipandang sebagai boekti, 
bahwa Djerman soedah dapat 
-menginsafkan Petain, bahwa Ing- 
geris tidak akan menang perang- 
nja melawan Djerman. 

Maka sekarangpoen laloe boleh 
dikatakan, bahwa Pe€tain dengan 
pemerintahnja soedah memberi 

Idin kepada Darlan oentoek ber- 

boeat sesoeatoe, jang pada 5 boelan 
LL djoega akan diperbocat oleh 

Laval, tetapi dilarangnja. 

LAPANGAN TERBANG SYRIA. 

Londen, 15 Mei (Reuter). — 
Dari kalangan pembesar didengar 
berita bahwa pembesar-pembesar 
Perantjis di Syria memberi idin 
kepada pihak Djerman oentoek me 
makai lapangan-lapangan terbang 
di Syria bocat keperloean penerba 
ngan ke Irak. EPA & SP ee Pa 

Karena ini, maka peni rintah 
Inggeris laloe berhak menjerang 
pesawatpesawat terbang Djerman 
di Syria itoe. 

Didengar, bahwa pesawat-pesa- 
wat terbang Djerman itoe mema- 
kai lapang-lapang terbang Syria 
itoe sebagai ,,tempat oentoek me- 
lontjat”. 

KAOEM AGITATOR DJERMAN 
DATANG DI IRAK. 

CAIRO, 15 MEI (REUTER). 
-— DENGAN OPISIL DIBERITA- 

KAN: SESOEDAH RASHID ALI 
MEMADJOEKAN PERMINTAAN 
KERAS KEPADA -DJERMAN, 
MAKA  DATANGLAH PESA: 
WAT - PESAWAT . TERBANG 
DJERMAN DI IRAK DENGAN 

MEMOEAT PROPAGANDIST- 
PROPAGANDIST JANG Pr 
SEKALI MENGGONTJANGKA 
SEMANGAT DAN LAIN tag 
KAOEM AHLI ,AS” JANG SE- 
ROEPA ITOE. 

- » 

Menceroet rantjangan pembesar 
negeri, maka ada kira-kira 30 pe- 
sawat Djerman jang melajang rae 
lajang melaloei Syria. Pesawat-pe- 
sawat itoe tidak memakai tanda- 
tanda Djerman, didoega memakai 
tanda-tanda Perantjis. Kabarnja 

pesawat-pesawat itoe tidak me- 
moeat pasoekan, hanja ahli tehnik 
dan pegawai-pegawai pereman. 

DJENDERAL DENTZ MINTA 

KETERANGAN VICHY. 

Cairo, 15 Mei (Reuter). — 
Didengar djenderal Dentz pada 
tanggal 5 boelan ini dengan te- 
legram minta keterangan kepa- 
da pemerintah Vichy, sikap apa 
kah jang haroes diambil apa- 
bila pesawat-pesawat Djerman 
itoe mendapat dipangkalan- 
pangkalan Dyria. Pemerintaan- 
pemerintaan itoe dioelangi lagi 
pada tg. 18 dan 14 Mes jl., te- 
tapi tidak diketahoei, apakah 
djenderal itoe menerima djawab 
atau tidak. 

x 

Lebih landjoet diberitakan dari 
Cairo, bahwa menoeroet soem- 
ber jang boleh dipertjaja, ada be- 
berapa pesawat Djerman dengan 
tanda-tanda jang sama mendarat di 
lapangan-lapangan terbang Syria, 
dalam perdjalanannja ke Irak. 

Sedang menoeroet keterangan 

seorang moesafir. jang datang dari 
Syria, katanja di sana ada seorang 
pembesar Djerman tinggi jang se- 
dang mengadakan pembitjaraan 
dengan komisi perletakan sendjata 
Itali serta pembesar-pembesar Pe- 
rantjis. | 

MISSIE ITALI DAN DJERMAN 
DI SYRIA. 

“Cairo, 15 Mei (Reuter). — 
Menoeroet soember partikoelir, ba- 
'roe-baroe ini ada beberapa pesa- 
wat terbang Djerman mendarat di 
lapangan terbang Rajak di Syria. 

Menoeroet keterangan lainnja, 
pada beberapa hari sebeloem itoe 
ada datang missie Djerman-ltali 
:dengan pesawat-pesawat terbang 
jang melajang diatas Syria. Missie 

Mitali-itoe terdiri—-dari 2 djenderal 
angkatan oedara dengan stafnja, 
sedang missie Djerman jang terdi- 
ri dari 15 orang itoe datangnja de: 
ngan 2 pesawat terbang. 

PENDAPAT EDEN TENTANG 
PERANTIIS. 

Londern 15 Mei (Reuter-O. 

J.B.). — Pemberian tahoe, bahwa 
Inggeris akan menjerang pesawat: 
pesawat terbang Djerman jang di 
Syria, pada hari ini diberikan oleh 
minister Anthony Eden dalam La- 
gerhuis, ketkia d'adakan kesempa- 
tan bertanja. Ministerie loear ne- 
geri itoe menerangkan, bahwa se- 
pandjang  penerangan-penerangan 
lengkap jang diterima oleh peme 
rintah Inggeris, njatalah pembesar: 
pembesar Perantjis di Syria itoe 
memberi idin kepada pesawat-pe- 
sawat Djerman oentoek memakai 
lapangan terbang di Syria goena 
penerbangannja ke Irak. Oleh ka- 

rena itoe pemerintah Inggeris kini 
berhak. 'seloeas-loeasnja oentoek 
menjerang pesawat-pesawat Djer: 
man jang di Syria itoe, (sorak tan- 
da setoedjoe). 

Eden berktaa: ,,Pemerintah Pe 
rantjis tidak akan dapat hindar 
dari pertanggoengan djawab atas 
kedjadian ini. Tindakan Perantjis 
— atas perintah Djerman — mem- 

' beri idin kepada penerbangan Djer- 
man itoe teranglah melanggar per: 
djandjian-perdjandjian perletakan 
sendjata dan melanggar djoega ke- 
wadjiban kewadjiban Perantjis”. 

MANDAAT ATAS SXRIA TIDAK 

LAKOE LAGI ? 
" Dalam djawabannja atas perta- 
njaan anggauta socialist dalam La- 
gerhuis Shinwell, jaitoe apakah 
Inggeris kini tidak sekali-kali lagi 
menaroeh kepertjajaan kepada 
pemerintah Vichy, maka minister 
Eden berkata: ,,/ Tentang keadaan- 
keadaan istimewa jang terdjadi ini, 
soedah saja njatakan, bahwa tin- 
akan Inggeris adalah soedah se- 
mestinja”. 

Anggauta sosialist Cocks berta- 
nja: ,,Boekankah soedah njata, 
bahwa sedjak keloearnja Perantjis 
dari Volkenbond itoe, maka man- 
daat atas Syria'itoe mestinja tidak 
ada lagi?” 

Eden  mendjawab: ,,Oentoek 
mendjawab ini saja mace memikir- 
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ILITTE atau dalam edjaan jg. 
lebih tjotjok dengan lidah In- 

donesia ,,milisi” asal moelanja dari 

Roma zaman  dahoeloe kala dan 
maksoednja legioen atau tentara 
nasional. Sekarang petjah kabar 
bahwa tidak lama lagi soal milisi 
boeat bangsa kita akan dibitjara- 
kan dalam Volksraad soepaja da- 

lam tahoen ini djoega bisalah 
agaknja moelai didjalankan. 

Dalam zaman Sekarang ini me- 
mangnja tidak ada lain djalan jg. 
lebih aman, baik dan moerah dari 

pada mengadakan kewadjiban mi- 
lisi boeat pemoeda-pemoeda Indo- 
nesia. Djangan hendaknja dalam 
persiapan dan pendjagaan ini kita 
di Indonesia sampai terlambat. 

Lebih lekas lebih baik. 
Kalau kita tjoema ingat kebera- 

tan dan berbagai kesoekarannja 
boecat mendjalankan milisi itoe sa- 
dja, boleh djadi kita mendjadi bo- 
tak kepala, kalau tidak oebanan. 

Kesoekaran dan keberatan ter: 
hadap milisi memang banjak, baik 
jang mengenai pertimbangan atau 
paham semata-mata, maoepoen jg. 

bersangkoetan dengan praktek 
atau techniek mendjalankannja. 

Kita sendiri tidak paham dalam 
soal-soal militair dan sesoenggoeh 
nja kita  tjoema bisa 'bajangkan 
dengan samar samar dalam pikiran 
betapa banjaknja kesoekaran jang 
bertalian dengan milisi itoe. Pela- 

tihannja, alat sendjatanja, pakaian 
nja, tempat penginapannja dan ba- 
njak lagi jang perloe disediakan. 
Beloem lagi diketahoei bagaima- 
na kelak hasilnja. 

Dalam pada itoe tempo dan ke- 
gentingan zaman soedah sangat 
mendesak. Kalau tidak sekarang 
kita berani mengambil poetoesan 
dalam . soal milisi kapan lagi kita 
akan mendjadi berani? Kalau an- 
tjaman peperangan-jang bertam- 
bah hari bertambah dekat itoe be- 
loem tjoekoep boecat menghilang: 

kan berbagai kesoekaran atau ke- 
beratannja, baiklah kita tidoer 

sadja. 
Apa artinja segala propaganda 

dan pe a Jaja oepaja boeat 

toeroet menangkan perang ini? Bo- 
leh djadi banjak, sebab kalau rak- 
jat Indonesia tinggal tenang ten- 
teram dan dari oeang jang sedikit 
itoe masih djoega soeka menjokong 
berbagai fonds perang, soedah itoe 
djoega beroepa bantoecan jang be- 
sar harganja. Boleh djadi begitoe, 
tetapi boeat kita beloem tjoekoep. 

Milisi dan Bakjat. 

  

Keadaan dan oedara djadjahen di 
Indonesia ini memang tempo-tem: 

po. mempoenjai Tana jang 
aneh. 

Banjak orang mengira kalau 
rakjat Indonesia diam sadja, de- 

ngan tidak berkata apa-apa, soe: 
dahlah itoe soeatoe boekti bahwa 

bangsa kita soedah senang hati 

dan tidak maoe apa-apa lagi. Pe- 

patah ' Belanda  mengadjarkan: 
,zwijgen is toestemmen”, atau jang 

diam jaitoe menjetoedjoei, tetapi 
pepatah ini njata tidak benar boeat 

bangsa Indonesia. 

Perdjalanan sedjarah jang ber: 

abad2 serta berbagai keadaan se- 

olah-olah mengadjar kepada bang 
sa kita soepaja lebih mengoetama- 
kan diam daripada bertreak-treak. 

Bangsa Indonesia sampai sekarang 

sesoenggoehnja  beloem beladjar 

boeat bertreak-treak mengatakan 
apa jang terasa dalam hatinja. LN 

Tetapi pertjajalah mereka dian- 

tara bangsa kita' jang sedar dan 
tidak berhati litjik atau berotak 

oedang sebenarnja soedah lama 
menanti-nanti datangnja milisi. 

Soeatoe bangsa jang soedah poeas 

dan senang boeat mendjadi penon- 
ton sadja dalam zaman kegenti- 
ngan seperti sekarang adalah 

bangsa jang tjilaka. Bangsa jang 

begitoe lambat laocen akan tersapoe 

dari moeka boemi ini kalau tidak 
selama-lamanja tjoema mendjadi 

bangsa klas kambing sadja. 
Sjoekoer, oetjapan-oetjapan di 

atas tidak teroentoek bangsa kita. 

Bangsa Indonesia tidak tjoema 
toetoep moeloet atau diam, tetapi 
sekarang djoega tidak segan me- 

ngemoekakan tjita-tjitanfa. 

Satoe antaranja ialah memint: 
milisi, sekarang djoega! 

Kita tahoe dan insjaf bahwa n 

lisi ialah sesoenggoehnja soeat 
beban kewadjiban jang berat. 

Akan tetapi milisi atau kewadji- 
ban memanggoe! senapan sadja 
beloem. tjoekoep kalau milisi itoe 
tidak disertai kegembiraan rakjat 
seloeroehnja. Segenap bangsa kita 
haroes menerima milisi terseboet 

sebagai socatoe hadiah jang meng- 

gembirakan, baroelah nanti berar- 
ti soenggoeh-soenggoeh. Rakjat 

haroes dibikin sedar bahwa milisi 
itoe bergoena dan perloe sekali 
boeat membela dan mempertahan- 
kan apa-apa “jang mereka hargai 

dan tjintai. Dan ini tidak bisa dja- 

di selama beloem  didjalankan 
soenggoeh oesaha menghilangkan 

perbedaan bangsa. 
  

——Petempoeran di — 
Irak 

Cairo, 15 Mei (Reuter). 
— Kalangan pembesar me- 
nerangkan: Pesawat-pesawat 
terbang jang soedah dika- 
barkan melajang diatas Sy- 
ria, kini memakai lapangan 
terbang. di Syria dalam pe- 
nerbangannja ke Irak. 

Kelihatannja kebanjakan 
terdiri dari pesawat pelem- 
parpelempar bom, djoega 
moengkin ada 1 atau 2 pe- 
sawat pengangkoet pasoe- 
kan. Boleh djadi ada semen- 
tara pesawat tinggal di Sy- 
ria. 

Pertempoeran soedah ber- 
djalan 3 atau 4 hari. Djoeroe 
bitjara militer memberi ingat 
tentang adanja aroes-propa-   ganda, jaitoe jang selaloe di- 
pakai oleh Djerman didalam | 
peperangannja.   
  

Anggauta liberaalnasional sir 
Henry Morr:s Jones bertanja,: apa- 
kah pemerintah Vichy soedah di- 
beri ingat Eden mendjawab: ,,Pe- 
merintah Vichy soedah tahoe be- 
toel-betoel akan sikap kita tentang 
hal ini. Tindakannja itoe memberi 
kenjataan sampai dimana pemerin- 
tah Vichy itoe memegang djandji- 
nja”, 

Atas pertanjaan, apakah hal ini 
pemerintah Amerika Serikat ' soe- 
dah diberi tahoe selengkapnja, ma-       mikirkan doeloe, tetapi sesoengs 

goehnja betoellah kata, Cocks itoe”. 
ka Eden mendjawab: ,,Soedah ten- 
toe”,   

LAPANGAN TERBANG RYAK 
DAN ALEPPO, 

Cairo, 15 Mei (U.P.). — Me- 
noceroet berita jang boleh diper- 1 
tjaja betoelnja, lapangan-lapangan 
terbang Ryak dan Aleppo di Syria 
sebelah dalam negeri dipakai oleh 
Djerman. 

CHURCHILL—RUDOLF HESS. 

Londen, 15 Mei (UP). — 

Tidak ditentoekan betoelnja kabar, 

bahwa Eden mengoendjoengi Hess 

diroemah sakit. Didoega Hess 

akan lekas dipindahkan ke Lon: 
den, dan disana akan dikoendjoe: 

ngi oleh Churechill. 

(Lihat samboengan di pag. 3). 

  

  

  

Memadjoekanlah ekonomi 
Indonesia  seoemoemnja 
dengan mendjadi' ang: 

gauta dari K. E.I. 

Anggauta K.E-I. mendjadi- 
lah aandeelhouder Mid- 
denstandsbank dari K.E.I. 

Ketrangan2 boleh dapat di 
Petjenongan 50. — Telf. WI, 532. 
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olong | boeatan lampoe, listrik sadja poen 

oeh | 'sieclub »Bersepakat” akan menga | 

  

   
    

   

          

       

i Ihtatang: dr. JAAA. Vreede di Mo 

|tawi, “dr. J. Haga di Malang, dr. 
YG. Reekers di Batoe: R.W.J. Jen- 

(don di Sydney, dan Sj. Nsanan 
| tandarts di Betawi. 

Sae Betawi. | 23 

| MENAIKKAN HARGA DENGAN 

Iboelan ini Landgereeht di Betawi 
“ I memeriksa doea perkara menaik 
Ikan harga dengan sewenang2. 

» Nasar Baroe ,jaitoe bernama Tan 

dan pada masa itoe djoega, telah 

Idiboeat gedong- gedong banjak lagi 

loentoek memperloeaskan barang- 

, pe gi kabarnja Indonesia akan | 

'€ Isoedah bisa menerima toestel- toes | 

i 'industrialisatie di Indonesia, se- 

$ |dikerajakan lagi didalam poesat2 
n | dilain ia 

-Inoeng, Goalpara, G 

' |das, Telaga Warna, Borok 

peroleh kabar, bahwa 
ibulance dari kapal 

akit ,,Oranje” terdiri dari 
rti berikoet: 

impin ambulance: kolonel 
. Ketabiban Militer, J.G.:   

vi. dr, JWN. Wempe di 

“djokerto: JHR. Dik, oogarts di Be: 

tink, dokter di Soebang: dr. Bran- 

Administratie : 

majoor Administratie Militar 

J.F. Snijdewint, 
di 

  

yENANG WENANG. 
“ Falibtiset Kemis tanggal 14 hari 

“Doea orang Tionghoa jang mem 
boeka toko di Gang Sentool dekat 

Si Min dan Tan Wong Seng bersa 
Iiah telah menaikkan dengan sewe- | 

|nang2 harga kertas sigaret 21: 6 
sen sampai 8 sen. 
— Adapoen kesalahan jnereka te- 

ang dan sjah. Kedoea terseboet: 
" masing dihoekoem denda 
— Subsidair 2 boelan tahanan 

5.— subsidair 1 ira ta 

  

FABEMK DI AUSTRALIA. 
“Pada saat ini fabriek jang didiri 
an di Sydney itoe, sebegitoe dja- 

h hanja dapat mempenoehi sege 
nap 'keperloean Australia sendiri, 

  

bikinannja, jang akan didjoeal ke- 
Ioear negeri, ditempat itoe djoega, 
demikian djoega halnja Denga. 
'toestel2 radio... 

— Dari sebab itoe, sebentar hari la 

| tel radio Philips bikinan Australia. 
- Tentang fabriek Philips di Soe- 

rabaja jang. hanja mementingkan 

abarkan, bahwa tidak lama lagi 
tj bang itoe akan dibesarkan, ma 
lahan akan toeroet meramaikan 

| dang di Amerika tidak akan didiri 

Ikan seboeah fabriek, 'ketjocali pem 

| boeatan2 alat-alat sadja jang akan 

SBXCURSIE G. | GrDEE». 

“Pada tanggal at Mei jad, Excur 

dakan po la Excursie jaitoe ke Goe 

ig akan dikoendjoe- 
       

  

   

   

  

   
   
   

   

  

     

' Tempat2 

nginja dan dilaloei de Sitoe Goe 
, Gedeh, Tjibo 

Siapa2 jang akan toeroet boleh ber 

hoeboengan dengan Secretariaat 
Excursie: t. Moehd, Oesman, Gg. 

epoe Binnen No. 188. 
' Commissarissen t.t. H.M.A. Has 
san Gg. Kmp. Bali 25 No. 16, dan | 

.M M Tohir, eng v/d Bosih 
Oo 159. 
  PNS an 

ba Ftanja, Sekawan 'seksag bersedia | 

- |gaimana maksoed Hess katanja, 

Ibaran kabaran diatas, tidak banjak 

I segenap medan peperangan. 

sedia oentoek menjerang Inggeris 

dengan setjara besar, boekan seba 

'jang maoekan damai. Ketjoeali ka 

| warta warta lain jang penting, di 

€ listen jang terkenal dari pers 
IL delict weekblad 

$ | “Iict, masih sadja beloem di- 

3e klasse Ba 

3 Aj kah | tie 

5 . beloem djoega menerima 
Instructie dari atas ? 

| Kita mendengar kabar, bah 
Ta ini hari, tatkala tocan- 
tosan '"Fjokrosoedarmo dan 

  

   

Saumanhadhy, doea journa- 

1 Rajat”, diantar dari boei ke 

Landraad, mereka masih sa- 
dja diborgol tangannja. 

Djadi roepanja perdjandji 
an pemerintah beberapa ta- 

| hoen jang laloe, jaitoe, bah- 
| wa kaoem journalisten tidak 
| akan diborgol lagi, kalau 

mereka dikenakan persde- 

. djalankan seperti moestinja, 
ondanks koendjoengan Hoofd 
bestuur Perdi beberapa wak- 
toe jang laloe kepada P.G., 
dan 'pertanjaan Mr. Sjamsoe- 

| din dalam Volksraad baroe- 
: paroe ini. (5. :IP).   

| inginan oemoem: 

at memperbaiki sekedarnja, positie 

eta masih H 

ja. 

»Pembela 1 - 

te. 

| ngoeroes baroe, maka hasilnja ia 

| roes lama dipilih kembali. A 

h     

FABRIEK “Pars DIMANA- 

MANA. 

Fabriek Philips jang memboeat 
radio, sedjak Nederland didoedoe 

toek penggantinja, jaitoe di New: 
York sedangkan poesat daripada 

(Hindia-Barat). 
Dalam tahoen jang laloe, direc- 

tie Philips itoe telah berdaja mem 

jang | termasoek dalam N.V. Phi- 

oem Nazi. Maksoed itoe jakni oen 
toek memboeat soeatoe peroesaha 
an jang dapat mendjadi pengganti 

Hindhoven. 

aktief itoe akan mendirikan bebe: 
rapa poesat poesat lain oentoek 
memboeat barang barang keperloe 

dan pendirian2 ini agaknja sangat 
pentingnja bagi Indonesia. 

V.B.0.-COMPETITIE. 

2e klasse: 

“ML. — CHA, “dilapang Ke 
bon Pala. 

3e klasse: 
“UMS. 4 — $S. 2, 
Oliveo (Waterloopl.). 

Minggoe, 18 Mei 1941. 

dilapang 

Sopo Batak — Lag 
Sparta A. 
Res. leki.B.: 
-U.M.S. 3 — Vios 3, 

U.M.S. 
3e klasse B.: 

dilapang 

dilapang 

Sparta B. 

Res. le kl.: 
BV.V.2 — TNH- 2, Ni 

"Kebon Pala. 

  

OETOESAN P. B. GERINDO KE 
ANDALAS SELATAN. 

| Akan berangkat pada tanggal 
“17 Mei 1941. 

: Antara” mengabarkan, Ihakwa 
dalam Konperensi Gerindo. jang ke 
III di Sriwidjaja telah dipoetoeskan 
bahwa dalam boelan Mei 1941 
akan diadakan toerni oleh Ketoca 
Oemoem P.B., Ketoea Madjelis 4 
erah dan | emimpin. Daerah 
san Pemoeda Gerindo. kelatane2 

| didaerah “Andalas Selatan. 
Maka sekarang soedah dapat di- 

“pastikan, 'bahwa  toerni itoe akan 
| dimoelai tanggal 17 Mei 1941 sam 

Ipar pertengahan. Juni 1941, sedang 
Idari PB. Gerindo akan dioetoes toe 

an Dokter A. K. Gani ee wa- 
kilnja. 

  

v.0B. REN GASDEN GKLOK 
. Pada hari Minggoe ddo. 11 Mei 
1941, VOB Rengasdengklok telah 
melangsoengkan rapat anggauta- 
nja, “dikoendjoengi oleh anggauta 
Inja 35 orang. 

Tamoe jang hadlir VB. PG, HB 
voOB, .VOB Krawang, Tiikampek 
'dan Mr. Cornelis. 

Antara pembitjaraan2 dalam ra 
pat itoe ialah: 2 

Standaardschool jang terdjadi 
“oleh gaboengan Vervolg dan Volks 
school. Laloe memboeat motie, se 
perti berikoet: ' 
Vergadering anggauta VOB tja 

“bang Rengasdengklok pada 11 boe 
“Jan Mei 1941, membitjarakan mak 
soed akan mengadakan standaard 
school baroe, jang terdjadi dari per 
gaboengan  Vervolgschool — dan 

Volksschool. Ui     Menimbang: 
bahwa maksoed itoe menjalahi ke 

'ki moesoeh telah menjelenggara- 

kan satoe peroesahaan lagi oen- j 

: Ikongsi itoe, (N.V. Philips) ditem- 
patkan di Wilemsoord, di Amerika 

persatoekan segenap concernsnja 

lips, jang terletak didaerah-daerah | 
jang beloem didoedoeki oleh ka: 

daripada fabriek besar Philips di 

Tersiar kabar, bahwa peroesaha 
an Philips jang sekarang sedang 

an radio, di Sydney, Buenos-Aires, 

Sabtoe, 17 Mei 1941, 

F 330 t/m 330. Dikirim ke 

SBALT:A, 2— HC. 2, dilapang 

| bahwa atoeran itoe mengoerangi 
kesempatan bagi kaoem V.O. boe 

inja jang boeroek itoej 

 kaoem goeroe: 
“Memoetoeskan: 

menjatakan tidak se- 
“toedjoe atas maksoed 

| pergaboengan  Vervolgschool 

dan Volksschool ifoej 
mengirimkan motie ini kepada 
P. Toecan Directeur Departe- 

KE Uh 

jang dipandang perloe menge 
tahoeinja 
.menjiarkan motie 
pers: 

Laloe meneroeskan sha. 
Ketika diadakan pemilihan pe 

# 

lah sebagai jang diandjoerkan oleh 
“wakil HB. jaitoe soepaja pengoe- 

  

MENIKAM ISTERINJA. 
Orang. memberitakan kepada 

kita, tadi pagi djam 6 di Pekodjan 
(Betawi) terdjadi pertoempahan 
|darah jang hebat, karena seorang 
soecami telah menoesoek isterinja. 

| Toesoekan jang mengenai peroet 
'itoe demikian hebatnja, sehingga 
isi peroet  perempoean jang ma- 
'lang itoepoen keloear, Segera ia 
diangkoet ke C.B.Z. : 

Nama lelaki mata gelap itoe 
'Nian,. sedang isterinja Masinah. 
Kabar lebih landjoet beloem dike- 

tahoei. 

GABOENGAN COMITE MIAI PE. 
| NERIMAAN DAN KESANGSA- 
RAAN MOEKIMIN INDONESIA. 

Penerimaan lijst-lijst No. 300 
sampai 350. 
No. Denganper-  Banjak- 

Lijst antaraan nja oeang 
300 Tn. Regent Ma- 

EME aan fp. 451 

301 idem S3 035 
302 idem » —— 
-303 idem Ea 
304 idem SS — 

23805 idem » —— 
306 idem »—— 
-307 idem ah —— 

323 Tn. H. O. Djoe- 
naedi ....... PEKAN 3D 

324 “ Moehammadijah 
Kemajoran ....... aa —— 

325 idem 250 
326 idem 1 345 
327 idem  —— 
328 0 idem Pee ra 
329 “idem 2g Hi — 

: MIAI Soerabaja ,, 
340 Tn. S. Sajoeti 

(BII) PETA Yeah 

341 idem h —— 
342 -idem hn —— 
343 idem GA 
344 idem » —— 
345 “ Comite MIAT 

Telokbetong ...... ».- 10.30 

346  Comite MIAI 
Telokbetong ...... pakean 

347 idem , 101.70 
348 idem » 52 — 
349 idem » 386.— 
Lijst-lijst No. 200 sampai 300 

kita kirimkan kepada Regenten di 
Djawa, akan tetapi oleh karena 
tiap-tiap Regentschap telah me- 
ngoempoelkan oeang  sokongan 
sendiri, ocang mana telah dilang- 
soengkan kepada Departement van 

Onderwijs, sehingga lijst-lijst kita 
di kembalikan. 
Moeda-moedahan ini mendjadi 

tahoe para pembatja. Secretariaat 

berseroe, selekas moengkin, lijst- 
lijst jang beloem masoek, soepaja 

di kirimkan kepada Secretariaat 
Senen 107 Bat, Centrum. Comite 
mengoetjapkan diperbanjak terima 
kasih" kepada Comite MIAI Telok- 
betong jang dengan giat menge- 
djarkan kewadjibannja, oentoek ke 

perloean kita sesama. 

PENGHORMATAN KEPADA 
PENOLONG. 

Dari Departement van Oorlog 
diterima kabar jang berikoet: 

Tanggal 31 Maart j.l. doea mesin 
terbang Glenn Martin dari Mil. 
Luchtvaart pergi patroeli. Satoe di 
antaranja roesak - motornja, laloe 
terpaksa toeroen ditengah tengah 
Laoet Djawa. Hal itoe dilakoekan 
dengan selamat. Dari kedjadian 
itoe dapatlah diambil kesimpoelan 
bahwa mendarat dilaoet lepas de 
ngan pelempar bom Glenn Martin 
itoe tidak oesah dikoeatirkan be- 
nar. Karena koeatnja serta ringan 
nja kedoeca sajap mesin terbang 
itoe dapatlah ia merapoeng seper 
ti boeroeng air. Dan orang orang 
jang didalamnja dapatlah melari- 
kan diri keatas mesin terbang jang 
terapoeng apoeng itoe. Soenggoeh 
poen demikian mereka itoe tentoe 
lah tidak berada dalam soeatoe ke 
adaan jang boleh dikatakan se 
nang. Oentoenglah beberapa poe 

bahwa atoeran itoe mengetjewa | 
||kan kepada sebahagian besar dari 

ment van O. en E dan kepada | 

ini dalam 

tentang Memorandum 

pleno 
I. GAPI DAN MINISTER 

WEI TER. 

Minggoe tanggal 11 Mei'1941 jang 

diadakan di Djakarta, GAPI telah 
memoetoeskan : 

1. menjatakan perasaan “ketje- 
wa terhadap kepada oetja- 
pan-oetjapan dari Z. E. Mi- 
nister Welter, bahwa peroba- 
han tata-negara tidak (be- 
loem) bisa dilakoekan ber- 
hoebozing dengan Ra'jat Be- 

“Janda tidak bisa didengarkan 

nja. 
Njata, bahwa sebaliknja me- 
landjoetkan soesoenan tata- 
negara Indonesia jang st€ka- 
rang ini tidaklah selaras de- 
ngan azas demokrasi. 
oentoek menentoekan sikap 
lebih landjoet GAPI menoeng 
go keterangan-keterangan 
dari Pemerintah Hindia-Be- 
landa seperti di ,/djandjikan” 
dalam radio-radio dari Minis- 
ter terseboet. 
Melandjoetkan aksi INDO- 
NESIA BERPARLEMENT. 

KONFERENSI-KONFE- 
RENSI DAERAH. 

" Semendjak peroemoeman ME- 
MORANDUM GAPJI dan pertemoe 
an dengan Commisie Visman, 

maka tambah hari tambah deras- 
lah Secretariaat GAPI menerima 
pengharapan dari Ra'jat oemoem- 
nja oentoek mendapat pendjelasan 

terseboet 

dan lebih keraslah poela desakan 
dari badan-badan Comite PARLE- 
MENT INDONESIA oentoek me- 
ngadakan  konferensi-konferensi 
Daerah, agar lekas ' terdapatlah 

perhoeboengan persoonlijk dianta- 
ra Comite-comite itoe dengan oe- 
toesan-oetoesan GAPI. Persoonlijk 
contact, kcentak dengan persoon 
dari oetoesan GAPI sangat diboe- 
toehkan oentoek dapat mengatoer 
lebih rapat dan lebih radjin dari 
kekoeatan dan tenaga dalam 
badan - badan Comite itoe oen- 
toek mendalam-dalamkan dan me- 
loeas-loeaskan tjita-tjita INDO- 
NESIA BERPARLEMENT dalam 
kalangan Ra'jat moerba. Rapat- 
pleno GAPI pada tg. 11 Mei jbl. 
telah memoetoeskan berlangsoeng 
nja Konferensi-konferensi Daerah. 
Tempat-tempat, nama-nama oetoe- 

san-oetoesan GAPI dan waktoenja 
lagi poela tjaranja mengatoernja 
rapat telah ditentoekan oleh Secre- 

tariaat. 
Pengoemoemannja hanjalah sa- 

dja menoenggoe hasil peroendi- 
ngan dengan Procureur-Generaal 
jang sedang didjalankan. 

n. 

NI. FONDS-GAPI. 
Telah sampailah kiranja waktoe 

bagi GAPI oentoek soenggoeh- 
soenggoeh merapatkan perhoeboe- 

ngan baik dengan Ra'jat oemoem- 
nja maoepoen dengan badan-badan 
Comite PAKLEMENT INDONE-: 
SIA. Perhoeboengan ini dapat di- 
lakoekan dengan propaganda de- 
ngan mengoendjoengi tempat-se- 
tempat atau dengan penjiaran 
bullentins dan brosoer-brosoer, Se- 
moeanja ini tentoelah memboetoeh- 
kan biaja jang tidak ketjil. Dengan 
meng-intensiveer, dengan meniier- 
das-tjerdaskan propaganda keloe- 
ar perloelah poela badan Secreta- 
rjiaat dilengkapkan, ja'ni jang per- 
loe jalah menempatkan satoe te- 
naga jang tjakap diloear anggauta 
|anggauta Secretariaat jang dapat 
mengerdjakan instroeksi-instroek- 
si Secretariaat dengan tenaga dan 
waktoe sepenoeh-penoehnja. Ber- 
hoeboeng dengan kepentingan ini 
maka sangatlah diseroekan soepa- 
ja tiap-tiap badan Comite PARLE. 
MENT INDONESIA saban boelan- 
nja wmempenoehi kewadjibannja 
kepada Secretariaat GAPI. Tetapi 
dengan mengalirnja soember ini 
sadjapoen beloemlah dapat biaja 
pekerdjaan jang ditjita-tjitakan 
oleh GAPI dapat tertoetoepnja. 

Didalam Rapat-pieno pada hari 
| lah djoemlahnja kacem dermawan 
bangsa kita jang soenggoeh ingin 

| menjokong GAPI dalam aksinja 
mengedjar tertjiptanja INDONE- 

  

  

PETA PERTAMA PAG. II 

Daftar Kamalitanian rapat- 
Gapi. 

           

     

ta-berita jang sampai pada Seer 
tariaat GAPI, bahwa tidak ketji 

      

   

              

   

SIA BERPARLEMENT dengan 

harta oleh karena tenaganja ada . 

terhalang, maka Rapat-pleno GA- 

PI telah menentoekan menjoesoen 
seboeah badan . penghimpoen han- 

toeari-bantoean jang beroepa ceang 

pada GAPI, baik dengan .djalan 

Berhoehoeng poela dengan beri- 

    

   

  

derma, sidgah, dan lain sebagai-. 

nja, ja'ni dengan nama ,,F' on ds 

GAP 
roes sendiri diloearnja Secreta- 
riaat GAPI, tetapi terdiri 
orang-orang GAPI poela. 

Sebeloem badan ini tersoesoen, 

maka moelai sekarang bantoean 
atau sidgah atau derma oentoek 
fonds-GAPI dapat dikirimkan ke- 
pada Secretariaat GAPI. Sangat di 
harapkan kepada setiap poetra 
dan poetri Indonesia jang soeng- 
goeh-soenggoeh mengharapkan ter 
tjiptanja INDONESIA BERPAR- 
LEMENT soeka membantoe me- 
njokong dan menjiarkan pendirian 
fonds-GAPI ini, jang hasilnja se- 
lama Parlement beloem tertjipta 
teroentoek kepentingan aksi IN- 
DONESIA BERPARLEMENT se- 

mata-mata. 

IV. SEROEAN KEPADA PERS 
INDONESIA. 

Kepada seloeroeh Pers Indone: 
sia jang sampai kini njata telah 
memberi bantoean dan sokongan 
kepada aksi INDONESIA BER- 
PARLEMENT diharapkan soepaja 
dalam waktoe jang akan datang 

soeka memberi sokongan dengan 

menjediakan tempat advertensi de- 

ngan gratis 'oentoek seroean- 

seroean GAPI dalam melakoekan 

aksi terseboet. 

Berhoeboeng poela dengan be- 

berapa peristiwa jang telah laloe 

rapat-pleno GAPI berseroe kepada 
seloeroeh Pers dndonesia, soepaja 
apabila tidak mengoerangi atau 

mengganggoe kepentingan journa- 

listiek soerat kabarnja, soeka 
mendjaga dan mengawaskan ter- 

' djaganja PERSATOEAN RA'JAT 

  

INDONESIA, jang njata dengan 
soesah-pajah kini dapat tersoesoen 
nja. 

V. KONGRES RA'JAT INDO- 
NESIA KE-I TENTANG 

PEREKONOMIAN. 
Berhoeboeng dengan beberapa 

soeara dan pendapat tentang poe- 

. toesan GAPI oentoek melangsoeng 

| kan Kongres Ekonomi, soeara dan 

! pat-pleno 
memberi peroemoeman 

pendapat mana njata ada timboel 
oleh karena koerang keterangan 
tentang poetoesan itoe, maka ra- 

memoetoeskan GAPI 
lebih dje- 

las dalam kepentingan itoe, bah- 
wa: 

1. dengan berlangsoengnja 
Kongres Ekonomi itoe sekali- 
kali GAPI tidak akan mein- 
belokkan perhatian Ra'jat 
dari so'al Parlement kedjoe- 
roesan ekonomi: 

Kongres Ekonomi terseboet 
semata-mata akan menentoe- 
kan principieele richtlijnuen A 
(garis-garis prinsip) dari- 
pada penghidoepan ekonomi 
Ra'jat kearah penghidoepan 
social-ekonomi jang bersan- 

Garkan atas azas ke-Ra'ja- 
tan, sebagaimana ditentoe- 
kan dalam Memorandum GA- 
PI. 

dalam masa pergantian jang 
soenggoeh besar dan hebat 
dari soesoenan seloeroeh doe- 
nia ini Ra'jat Indonesia ber- 
wadjib dan berhak poela me- 
nentoekan garis-garis prinsip 
daripada demokrasi dalam 
social-ekonomi oentoek dapat 
mengarahkan hidoep dan 
penghidoepannja dalam wak- 
toe jang akan datang, 

  

sadane” dari Java China Japan 
Lijn. Kapal itoe diberi tahoekan 
oleh mesin terbang jang satoe Ia 

|gi, laloe dibawanja ketempat 
ketjelakaan itoe. Berkat kegiatan 
nja kapten kapal Tijisadane itoe, 
tocan van Rees, serta opsir opsir 
'nja dengan dibantoe oleh anak2 
kapalnja, dapatlah sekalian orang 
jang diatas mesin terbang jang roe 
sak itoe ditolong semoeanja. Dan 
mesin terbang itoe sendiripoen da 
pat djoega diangkat kedalam ka 
pal itoe. Sesoedah diperbaki tentoe | 
lah dapat dipergoenakan kembali 
oentoek pertahanan negeri ini. 

Sebagai tanda terima kasih oen | 
toek pertolongan jang sigap itoe, 
diadakanlah tanggal 30 April j.l. 
dikapal ,.Tjisadane” itoe penghor 
matan jang sederhana oleh wakil2     loeh mil dari sitoe laloe kapal ,.Tji 

5 | Banua 

"UNA 

| Djam bitjara 5 — 6 sore 

kan kepada mereka seboeah djam 
dalam baling2 mesin terbang. Itoe 
lah tanda peringatan jang diberi- 
kan kepada mereka sebagai akan 
pembalasan boedi baik jang soedah 
diperlihatkan mereka itoe, jaitoe 

| jang timboel dari hati orang pela 
oet jang sebenarnja. 

  

  

MOEWARDI 
Oor -neus - keel- Specialist 

Boeat 

Sakit Koeping, Hidoeng 
- dan Kerongkongan 

Raden Salehlaan 24, Telf. 

WI. 1351.   dari Mil. Luchtvaart. Dioendjoek | 

dengan badan pengoe- 

dari 
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| Amerika Serikat men- 
. akan 0. terate Na 

   

   
   

    

ber jang boleh Gta 
kan, bahwa njata 

   

  

an Europah 
ini tidak soe- 

    

         
    
      
        
    

     
     

    
        

  

       
     

      
    
      
      

    

  

            

  

   

  

   

        

   

      

   

        

   

  

   
   

    

   
   
   

   

      

       

      

     

    

    

    

   

        

    

La tidak Ban Dekan 
1 dimoeka komperensi 

can. di Witte Huis 

uta kabinet di 
, sebagai tandu, 

dang. diadakan | 

bangan diatas daerah-daerah ter- 
-seboet dilarang oentoek kapal-ka- 

  

x- | pal oedara baik kepoenjaan Neder- | 
Iland maoepoen lain-lain nationali- 

3 2 dita senfoek keperloean. itoe   
Dengan Haa Siberitakun: 

- negeri da- | 

'Ambon, dengan arti bahwa pener- 

— Atas permintaan sendiri, maka 
@ipetjat engan, Da aga 

1 peperangan jang ta” 

TRRBANG” KE HAWAIL. : 1 
Mej (Reuter). — Pada tgl. 14 diberitakan | 
»benteng-benteng terbang” melakoekan pe: 
0 ke Hawaii. sega akan #neonjaa dengan 

besar -pembesar negeri sepatoet | 
.nja pendapat oemoem itee dibe- | 
Ti kesempatan doeloe goenu | 
membentoek pendapat jang nja- | 
ta tentang djalannja kedjadian- | 

, belakangan “ini. 
SINGAPOERA TEROES DI- 

. PERKOEAT. . 
Singapore, 15 Mei (Reu- 

ter). — Dengan op'sil diberitakan: 

tan oedara dan angkatan laoet, pa- | 
da tgl. 14 boelan ini datang. 

NELSON T. JOHNSON KB 
— HONGKONG. 

Hongkong, 15 Mei (C.N.A.) | 

— Nelson T. Johnson, bekas am: 
bassadeur Amerika Serikat di 

Chungking pada tgl. 14 Mei siang 

“ 

dengan pesawat terbang. 

— HOETANG AUSTRALIA BER- 
TAMBAH 35 MM STERLING. 
Sydney, 15 Mei (Reuter). — 

kan pada tgl. 28 Mei j.a.d. Hoetang 
negeri oentoek keperloean perang 

| bertambah 35 mm sterling, pentja- 
: tatan akan segera ditoetoep, demi- 

kianlah keterangan djoeroe bitjara 
pemerintah. 

anggota College van Curatoren pa 

an Mr. J. Elshout, dengan diiringi 
Ne an atas djasa djasanja.   
  

  

Toean S. W., Rangkasbetoeng 
Pengiriman sekali doea, atas ke 

| maoean sendiri: biasanja tak men- 

| dapat, ketjoeali tea 

 Toean JH. Piet, Tajoe. 
Boekoe itoe tan djoega! 

'Toean MN subakireia. 
Lebih baik soal itoe tidak oesah 

dicemoemkan.   
  Na 

  

Sajang, 

HARGA TANAH NAIK. 
» ADA malam Rebo jang laloe 

gemeente Bo 

  

belt 

         

      
        
     

       

  

  

   

  
   

      

   

  

    
   

  

besluit 4 

penoetoepan lapan 

| daerah air di sekelil 
  

) oentoek penerbangan di $ 

  

    

Madielis 

r soedah ber : 

Benoa dibawah pi pinan burge 

».| meester baroe, t. Mr. Dr. Soe- 

Setelah aster dari rapat Haag 

diadakan pada tanggal 10 dan 27 

hkan, maka jang dibi - 
1 oesoel penetapan 

$ 1 jang mengenai pemoe 

r- ( ngoetan oeang sekolah dan pene 
Itapan dari pembajaran keroegian 
oentoek alat2 beladjar dll. dari am 

pachtsleergang. Sementara bebera 

nggauta Belanda menghendaki | 

ja pt kengoetan bajaran itoe. 

n perbedaan bangsa | 
a Tap nnpri Tn | 

dengan oesoel oen- 
: dari lid 

Thung Matana 
w mengoendoerkan diri, ma 

a0oem Taka an 

0
g
 

—
 

| Banjak: banjak pasoekan dari Ing: 
| geris, jaitoe terdiri dari perkoea- : 

tan bagi tentara. Inggeris, angka- & 

hari dari Chungking datang disini 

Parlement gemeenebest di himpoen 

da sekolah2 Tinggi di Betawi, toe 

    

  
PD.M.N. 

Swan (TAS Sar Dana sengon ag koran 

P- Ke yaa 

AN an 

   
   
  

RAPAT WDMA. DI SOLO. 
|. Malam Selasa 12—13 Mei ini 
| perhimpoenan, 

'| Mangkoenagaran” 
»Wanita Darah 

jaitoe kaoem 
poeteri keloearga M.N. telah me- 
ngadakan rapat tahoenan, bertem- 

|. pat di societeit M.N., jang dihadliri 
“oleh hampir semoea anggota. 

Djam 7 sore rapat diboeka oleh 
| ketoea njonja R. A. Darmoro Sper: 
|jodarmodjo seperti bizsa. Laloe 
| penoel s membatja notulen dari ra- 
pat jang lalse dan pelapoeran ta- 
hoenan dari oesahanja perhimpoe- 
nan, jang semoeanja diterima baik, 
begitoe djoega bendahara memba- 

:tja pelapoeran keloear masoeknja 
ocang perhimpoenan 'selama seta- 
hoen, dan diterima baik oleh rapat. 

Setelah d'adakan pidato tentang 
kewadjiban kaoem poeteri, laloe 
diadakan  pertoendjoekan ' smal- 

film jang menggambarkan gerebeg 
kedjadian pada waktoe jang | 

| ton 

 Soesoehoenan XI. Poen djoega ter 
dengar soeara gamelan jang meng 

Moelbed Dhal dan oepatjara kera- 
Soerakarta, hadiah Z.H. Seri 

|'gembirakan 

Selama mengaso, semoea jang 

berhadlir  diperslahkan melihat 
boeah tangan pekerdjaan keradji- 
nan kaoem .poeteri anggauta W.D. 
M.N. sendiri, jang ternjata baik-ba 

Ik. Djam 12 tengah malam rapat 

ditoetoep dengan selamat. 
Perloe diterangkan d'sini, bahwa 

meskipoen ta' bersoeara, tetapi W. 

telah banjak bekerdjanja, 

teroetama dalam lapang sosial dan 
bagi anggotanja sendiri. (,M”). 

MATI KELELAP DIKALI 

KOMERING. 

Pada hari Minggoe tanggal 11 
Mei 1941, kira2 djam 1 siang ter 
djadi soeatoe kegemparan dipasar 

Kajoeagi seng, berhoeboeng dengan 
seorang anak perempoean jang 
bersemver kira2 2 tahoen telah 
mendjadi korban kali Komering. 

Seorang iboe pergi menjaboen 
dipangkalan dimoeka tokonja, dan 

“bersama dengan anaknja tadi, seta 
hoe oleh karena sang iboe sedang 

asjik membersihkan barang tjoetji 
Jannja, anaknja tadi beransoer2 ke 

Ibear dari tempat jang didoedoek 
| kan ibvenja, hingga terdjatoeh kea 
“ir, begitoe sang iboe teroes sambar 
anaknja jang sedang masoek da 
lam air, tetapi malang bagi sang 
iboe berteriak minta pertolongan, 
Can dengan tidak ajal lagi bebera 
pa orang memberikan pertolongan 
dengan menjelam dan mendjala, ke 
moedian sesoedah beberapa djam 
baroe itoe anak diapat jang soedah 
mendjadi mait. 

PENDAPATAN ROODE KRUIS 
WEEK. 

Menoeroet taksiran jang tegas 
Roode Kruis Week telah dapat 
mengoesahakan sedjoemlah wang 
lebih dari 11.000 roepiah. 

  

  

   
   
   

  

    
   

    

        

Menajoeal harloge roepa? 
merk. pembajaran boleh 
Kengan meng. 

DJATI BAROE - BATAVIA:C. 
TEL.WL. 6299 - SEBLAH TEGELFABR. ATLAS 

LEMBARAN PERTAMA PAG. UI 

  

KESOESAHAN SEALOE" 

BERAKAR. 

Orang menoelis: 
Orang bernama 'A bekerdja di 

kantcor bb. di Bogor, tempat 
tinggalnja di Panaragan — Kidoel 
di itoe kota djoega. 

Dalam boelan jang telah laloe 
ia telah minta idzin kepada Pem- | 

| besar dari kantoor Gemeente Bo- 

gor oentoek memperbaiki ia poenja 

roemah, jang letaknja di Panara- 

gan, dan ia telah mendapat idzin 
djoega dari Pembesar Kantocr Ge- 

meente Bogor oentoek memindjam 

wang sedjoemlah f 500.— (lima ra 

toes roepiah) dari kantoor A.V.B. 
di Bogor. 

Pada tanggal 8 Mei 1941 hari 
Kemis ia telah mendapat wang se- 

djoemlah f 22.50 4 kwitantie & 
f 47T0— dari kantoor A.V.B. 

Pada tanggal 9 Mei 1941 hari 
Ljoem'at ja telah datang di kan: 
tocr A.V.B. oentoek mengambil 

wang. Tapi sajang, ada soeatoe 

personeel dari A.V.B. telah bilang 
padanja bahwa ia haroes membi- 
kin pembagian doeloe berapa roe- 

piah jang haroes ia bajar, baroe 
ia bisa mendapat wang, dan itoe 
Djoeragan telah bilang, bahwa ia 
nja haroes datang lagi pada hari 
Senin tanggal 12 Mej 1941. 

— Djadi ia poelang dengan nihil 
(ta' mendapat apa-apa), ditambah 

datang di kant6or ia diomel oleh 
baasnja, sebab ia telah liwat dari 
moestinja permisi. 

Pada hari Senen tanggal 12 Mei 

1941 ia telah datang poela di kan- 
toor A.V.B. dengan membawa jang 

(lipinta tapi setelah sampai di kan 
toor terseboet itoe Djoeragan te- 
lah bilang poela, bahwa ianja ha- 
roes digezien doeloe oleh Agent 
AV,B. jang roemahnja di loear 
kota Bogor, itoe hari ia poelanz 
dengan nihil djoega. 

Pada hari Selasa tangga 12 Mei 

1941 ia telah datang poela di kan- 

toor A.V.B. (sebab itoe roemah 
akan diperbaiki telah dibongkar, 
ia telah menjewa roemah orang 
lain dan ia haroes membajar ong- 
kos koeli). Tapi masih djoega ia 
beloem mendapat, sebab katanja 

'haroes mendapat gambar doeloe 
dari Gemeente, sedang itoe gam- 
bar haroes diteboes —& f 10—. 
Dari mana ia mendapat wang se- 

djoemlah itoe? : 

Barangkali oleh sebab ia telah 
tjap6 oentoek 'di kantoor A.V.B. 
dan si koeli bongkar telah minta 

' oepahnja, terpaksa ia menghadap 
kepada Poenggawa Gemeente Bo- 
gor: Dari actiefnja itoe Poengga- 

  

' Gemeente Bogor. 
Pe Decentralisasi. 
  

ka jang Ginga -dekaan soeara 
boelat ialah anggauta madjelis -. 
Thung Liang Hoat. 

Selandjoetnja jang dibitjarakan 
ialah penoendjoekan anggauta dari 
strafcommissie. 

loe ialah resident pensioen toean 
Linck, jang tidak menerima 
angkatan ini. Berhoeboeng 

jaitoe t. Dr. 

kandidat lain, M r. 
maker. 

“terbanjak ialah t. 

   Tt 

- Kongres Decentralisasi. 

Pe AN, 

White 

oleh fihak IEV., soepaja t.t. M r. 

Liang Hoat. 

  jaknja pergi kekongres. 

Jang oleh madje 
“lis ditoendjoek dalam rapat jang la 

de- 

ngan itoe, maka oleh B. en W. di 
madjoekan oentoek penggantinja, 

Altman. Te 

tapi fihak I. E. V. memadjoekan 
JI. Leyle- 

Tetapi dalam poengoe 
tan soeara jang mendapat soeara 

pare Tt 

m an, dengan soeara 13 lawan 

- Pasal pembitjaraan kemoedian 
“falah soal oetoesan ke Kongres De 

 centralisasi di Malang jang akan 

| datang itoe. Dari fihak IEV. dima- 
“di | djockan, soepaja oetoesan Bogor 

se | jang dikirimkan ialah 
sedang dari fihak Indo 

I nesia dan Tionghoa dimadjoekan 

kau djoega, bahwa t.t. Samsoeddin 
dan dia sendiri (mereka ini anggau 

ta vo'ksraad) bisa bepergian de- 
ngan gratis, hingga goena lain2 
anggauta bisa diambilkan dari 
djoemlah jang masih beloem dipa- 
kai. Inipoen diterimabaik oleh si 

dang. 

Menaikkan harga tanah. 
Kemoedian dimadjoekan oesoel 

soal menoeroenkan harga tanah di 
Soekasari. Berhoeboeng dengan 
ini, maka t. Wolff v. Wulit- 
fi ng memperingatkan B. en 
W., bahwa B. en W. akan memper 

baroeci harga2 tanah. Pada waktoe 
ini keadaannja demikian roepa, ja 
itoe, bahwa crisis korting dari 25 
prosen, masih didjalankan, hingg4 
alasan diatas itoe tidak lakoe sama 

sekali. : 
Oleh karena itoe ia mengoesoel- 

kan hapoesnja crisis-korting itoe 
dan menghendaki kembalinja ke 
harga jang doeloe2. 
bahwa harga2 itoe haroesnja akan 
naik tidak koerang dari 33 satoe 
pertiga prosen (dari 75 mendja- 
di 100 prosen). Oesoel ini diteri-   

“am tool Uta dan Thung.: 
' Berhoeboeng de 

| ngan ini, maka burgemeester mem 
| beri keterangan, bahwa anggaran 

| belandja- goena ke kongres itoe 

| tjoekoep goena 3 orang sadija, se 

| dang ketjoeali. burgemeester sendi 

ri mesti pergi, masih ada 3 orang 

lain jang haroes mewakili Bogor. 

Tocan White mendjawab, 

bahwa burgemeester memang sela 
Dikata- 

ma dengan tidak oesah poengoec- 
tan soeara masing2. 

Berhoehboeng dengan keterangan 
ini, maka t. Bos, direktoer ge 

meentewerken, memberi ketera- 
ngan, bahwa pada harga tanah di 
Soekasari tidak didjalankan crisis- 
korting, sehingga kenaikan harga 
tanah tidak akan berlakoe goena 

tempat itoe. 
Selandjoetnja t. White me 

noendjoekkan, bahwa di Soekasarie 
banjak sekali orang mendirikan ge 
doeng, berhoeboeng dengan perhi 

Ini berarti, 

i toengan orang, bahwa tidak lama 
lagi di Bogor akan didirikan ge- 
doeng sekolah pertanian tinggi, 
hingga tanah poen harganja akan 
makin naik. Madjelis akan membi 

lebih djaoeh. 

Lapangan patjoe koeda. 
Sehabis ini, maka jang dibitjara 

kan ialah soal lapangan patjoe 
koeda (race-terrein), soepaja dise 

wakan kepada BHS. Setelah hebe 
rapa pikiran dimadjoekan, maka 

oesoel itoe diterima dengan tidak 

mengadakan perobahan apa poen 

djoega. 
Setelah ini, maka burgemeester 

meminta perhatian para anggauta 
kepada foto dari stellage jang di 
bikin oleh Bos, berhoeboeng de- 
ngan peringatan 10 Mei. Oetjapan 
terima kasih kepada t Bos di 
sampaikan oleh burgemeester. 

Madjelis mempertimbangkan 

akan mendirikan piagam goena 

memperingati koerban2 Neder- 
land jang dalam. perang ini. Tem 
patnja masih dipikirkan, beloem 
ada kepoetoesannja. 

Kepala Veterinairen Dienst. 
Toen Marzoeki Mah- 

di menjatakan tidak setoedjoe- 
nja, berhoeboeng dengan angkatan 
t. Steigenma, mendjadi ke- 
pala Veterinairen Dienst, oentoek 
pengganti t. Roesli, jang 

soedah diangkat oleh B. en W., te 

tapi jang angkatannja ditarik kem 

bali. 
Tetapi kebanjakan soeara dari 

fihak Belanda soedah setoedjoe. 
Dalam pada itoe t. .Marzoe- 
ki Mahdi selaloe akan mem 
pertahankan pendiriannja dan hal 
ini minta soepaja  dipertimbang- 
kan oleh pemerentah, 

Maka rapat poen ditoetoep pada   djam 9 malam. 

tjarakan soal ini dikemoedian hari | 

wa, ia telah menerima wang dari 

kantoor AA. V. B. sedjoemilah 
f 270.— (restant f 200.—). 

Kita memohon kepada jang Koe 
wasa,. moga-moga ia bisa lebih 
gampang mengambil itoe restant 

wang daripada jang  soedah-soe 
dah. 

Apa tidak lebih baik kalau 
A.V.B. mengasih tahoe permintaan 
nja dalam satoe hari sadja? Dja- 
ngan sampai si pemindjam boelak 
balik? 

  

  

  

PASAR BETAWI. 
Tepoeng terigoe: Tjap 

Kodok f 2.85, tjap Boeroeng Ka- 
leng Koeda Merah dan Harrison 
f 2.80. 

Goela: Sup. Hoofd Suiker 
f 11.25 per 102 kg. terima dida- 
lam goedang pendjoeal. 
Minjak Kelapa: Harga 

roepa roepa merk f 1.871, per blik 

dari 142) kg. 
Copra: Keloearan Bantam 

menoeroet kwaliteit f 5.75 p. 100 
kg. 

Katjang tanah: Keloea- 
ran Cheribon f 10.— per 100 kg. 

Kentang: Keloecaran Ban- 
doeng f 11— sampai r 12.— per 

100 kg. 
Emping Belindjo:Ke- 

kearan Labocan No. 1 f 38.— 

No.2 f35—- Tjilegon No. 1 
f32— dan Noa 2 f30.— per 100 

kg. 
Bawang merah: Cheri- 

hon 'Twaliap f 10.50, Tiongtoa 

i9.50, Tionglip — f 8.50 dan Aus- 
tral'a f 12.— per 100 kg. 

Katjang ke dele: Kwa- 
liteit Djember franco wagon Djem 
ber lev. Mei f 7.80, franco Vemm 

Probolinggo f 7.80 per 100 kg. 
Tapioca meel: Kwaliteit 

At. lev. Mei f 7.60 dan Af 7.30 

per 10 Okg. i 
Damar: Sumatra export 

kwaliteit A/E Mei f 29.50 dan Pon 
tianak A/E f26.70 per 100 kg. 
Karet: Standard sheet sedia 

f 0371, dan Crepe f 0.3714 nom. 
per 5 kg. Licenties A. f 0.17 

noni. dan B. f 25. 

Citronella: Kemarin dja 

di contract A. lev, Mei f 1.45 dan 

Mei/Juni f 1.40 per kg. 
Koffie: Kemarin djadi 30 Xx 

triage lev. Mej basis Telok f 19.50 

per 10! kg. 
Lada hitam: ek. Telok 

lev. Mei f 10.75 pembeli, f 11.-— 
pendjoeal, Juli/Augst. f 9.-— pembe 
li, f 9.15 pendjoeal, Sept./Oct. 

f 8.40 pembeli f 8.50 pendjoeal, dan 

Mei f 11.25 nom, 

Noteering New York Mei 722 
(toeroen 8 punt) Juli 719 (toeroen 

12 punt) dan Sept. 727 (toeroen 

11 punt) d. per Ib. 

Lada poetih: Levering 

Mei fob. Pangkal Pinang f 20.25 

kg. 

Minjak Tanah: Crown 
f 2:05, Panah f 2.05 dan Devoes 
f 2.30 per blik. 
Pinang: Bidji boelet f 4.—, 

iris moeda f 12.— dan iris toea 

f 3.50 per 100 kg. 
  

Kabar Tontonan 
ALHAMBRA — SAWAH BESAR. 

Gulliver's Travels”. 
PRINSEN PARK — BATAVIA. 

»Trapped bij G.-Men”. 

THALIA — MANGGA BESARE 
»Tao Hoe See Sie”. 
  

PE 

AKAN DIDJOEAL 
6 boekoe simpanan Bouwkas 
»Ons Huis” (Trustee N. V. 
Baakoh). 
Djoemlah hyp. “tiap-tiap boe- 
koe f 10.000,— : 2 boekoe soedah 
banjak simpanannja. Ketera- 
ngan lebih landjoet boleh minta   kepada Weeskamer Betawi, tel. 

1 W. 4280. 
FERARO RR KETAT 

Oct./Dec. f 8.50 nom. e.k. Batavia : 

pembeli f 20.50 pendjoeal per 100: 

.It's A Date” 
RIALTO — SENEN - 

The Green Hornet” ke II. 
€. ORION aa GLODOK 

Angels over Broadway”, 
@UEEN —- PANTJORAN . 

  

      
    
      
      

     

         

     

  

      
      
    

       

  

     

       
     

      

    

        

       
      
    
    
      
      

    
     

       
     

       
    

      
      
      
    
    
       

    
    
    
   

      

  

    



    

  

TAHOEN 9, No. 108, DJOEM'AT 16 MEI 194i 
Santana 

       RIALTO BIOSCOOP 
PASAR SENEN BATAVIA-C, 

Pertoendjoeken boeat hari: Djoemahat 16, Saptoe 
17 dan Minggoe 18 Mei 1941. 

Satoe New Universal poenja super serie film special: 

The Green Hornet 
(TAWON HiIvJjAu) 

Bagian Kadoea Tammat 
dalem mana ada bermain GORDON JONES dan 
KEYE LUKE jang soedah terkenal dalem film2 

CHARLIE CHAN 
dengen dibantoe oleh : 

WADE BOTELER — KEYE LUKE 
5 ANNE NAGEL — FHILIP TRENT, dil. 

   
  

anak - anak tidak boleh nonton. 

  

  

Ini malam 

Sy dan malam 

berikoetnja 
Pavar Sawah Besar — Batuvis-Centram. 

Deanna Durbin 

  

dalem 

ITS A DATEs 
Satoe ala muziek-“romance jang meresep serta 
menarik... meloekisken setjara gilang-goemilang 

penghidoepan koesoet dari sitoe actrice BROAD- 
jang termashoer dan ia poenja anak - ya jang 
soedah roemadja- poetri jang romantisch ,. ma- 

sing masing rol dimainkan oleh: 

Kay Francis — Walter Pidgedon — Lewis Howard 

Eugene Paullette — Cecilia Loftus 

Henri Stevenson — Harry Owens 

Anak - anak boleh nonton! 

P
A
 

E
A
 
e
a
 

  

  

THALIA BIOSCOOP 
Mangga Besar Batavia 

Ini malem 16 Mei '4| dan malem brikoetnja. 

dengen bangga kita persembahken pada penonton 
satoe film Tiongkok jang terkenal dan soedah lama 

          

ditoenggoe-toenggoe : 

»TAO HOE SEE SIE“ 
Bitjara Tjeng Im Pake Tekst Melajoe. 

Satoe tjerita jang betoel- betoel telah kedjadian 
beberapa poeloeh tahon jang laloe! 

YO NAI WU satoe Redacteur dari salah soeatoe 
soerat kabar di kota Shanghai, kerna dari fitena- 
han soedah moesti dihoekoem dengen tida bersa- 

lah, tapi ini roesia djadi terbongkar. 
Nona SIAUW PE TJAY, satoe prampoean hins 
poenja lantaran sampe Iboesoeri Hongte maceliat 

dan saksiken sendiri. 

Saptos dan Minggoe 17-18 Mei '41 
djam 4 sore: 

Warner Bros poenja film: Kapal oedara jang ra- 
me dan heibat serta aa : 

»CEILING ZERO” 
dengen James GAGNEY — kat RK ORan 

Minggoe 18 Mei 4l djam 10 pagi- 1,30 siang. 
Super - Serial: 

»TIHE MANDRAKE MAGICIAN ' 
Ba aa an kadoca Tammat. 

  

MATINEE : 

  

Pa ata PANP3: MULO — RB 

(pendidikan 4 taon boeat eind-examen MULO-B) 

Minta ketrangan dan prospecti pada: 

1. DIRECTEUR, Riouwstraat 42, Bandoeng. 
2. Kantoor 'dari NA TLW- Uy Hebat: 13, 

Bandoeng. 

  

  
IBOF JANG TJERDIK SELALOE KASI MAKAN ANAKNJA 
TABLET ,WAKAMOTO", OENTOEK BIKIN KOEAT DAN 

SEGARKAN BADAN.   
  

- tjoen) semoea bisa kloear dari 

    BISA DAPAT BELI DI ANTERO TEMPAT, 
PMA AAA NAS PAN AAA AL APA 

  

  

PEMANDANGAN 

  

Senshe 

CHAN MING 

KAI 

Pintoe Besar 

Dalem No. 11, 

BATAVIA 

Pertjaja 

  

Ongkost preksa Vrij. 
Spicialist mengobatin penjakit 

Syphilis seperti sakit Mangga, 
Kamtjing, Radja singa, Yang- 
Bwee dan Koedis. 

PILL SAKIT KENTJING. 
Ini pill ada satoe-satoenja 

boeat penjakit kentjing kloear 
nana, makan ini obat toknja (ra- La. 

AI 
aer kentjing dan berak, kaloe sakit 
atawa bengkak lantes djadi sem- 
boeh. Harga f 1.50. 

Agent: PING PING & Co. 
No. 11, Glodok — Bat. Tel. 741 

  

LOTERIJ OEWANG BESAR! 
1 lot f 11l— 14 lot f 5.50, 14 

lot f 2.75 Vio lot f 1.10. Aangetee- 
kend f 0.30. Rembours tidak kirim, 
»WENALIN-PILLEN” 
Obat koeat paling baik djempoi 

boeat lelaki. Teroetama boeat se- 
xueel-zwakte (tjongjang) f 3—, 
Wenalin extra koeat f 6.—, 3 fleseh 
bisa boektikan. 
sLIBRALIN-PILLEN”, 

Boeat penjakit koelit gatel, brin- 
tisan, pelintingan goedik kerok 
enz. f 1.50, Besar f 2.80. Loearnja 
moesti pake cerenolzal. f 0.30. Be- 
sar f 0.55. Brikoet oewang onkost 
vrjj. 

ACUNOL PILLEN, 
Obat jang paling baek boeat 

saeiwit, air kentjing seperti ada 
poetihnja telor, makan ini obat 
tanggoeng bisa baek 1 fl. f 1.75 
besar f 3.25. 
Kirim oewang ongkos vrij. 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN 
Gang Tengah 22 — Semarang. 
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an diri aa 

PA TJ A R S. 
K.LF.A, DE GROOT, cenggoeh ada satoe kesenangan, djika bisa berada dalam per- 

(Kantoor Indonesische Filmstars djamoean jang terpilih, dengan perasaan jang pasti, bahwa diri 
Actors & Actresses) Oude Tama. 
rindelaan 88, Telf. 795 toestel 2. 
Vraagt actieve intellectueele Indo 

nesische personen (liefst Journalis 
ten), wonende te Bandoeng, Ma- 
lang, Soerabaia, Semarang, Pa- 
dang, Medan, Makasser, Singa- 
pore, Cheribon, Solo, Djocja, Pon- 
tianak, Bandjarmasin, Den Passer 
(Bali) en Koepang (Timor) voor 
aldaar te openen filialen. Brieven 
met 'uitgebreide inlichtingen en 
toezending foto te addresseeren 
aan de Directie K.ILFA. 

bahaja ,.B. O”. 

  

TE KOOP : 5 jaren Tn inge- 
speelde viool. Imitatie Cremo 
ha, goed onderhouden, nieuw 
gekost f39 —. Thans vooridem, 
cash. Te bez. Senen 157. adr. tjoelnja B. O., 

MAOE DJOEAL: 1 motorfiets 
merk ,,Mechless” pake zijspan, 
keadaan masih baik. - Harga 
f 175. - Contant.- Boleh bitjara 
sama toean Asman, Kebon Ka- 
tjang Gang II No. 54- Bat-C. SABOEN TOILET   Sahoen Lifebuoy Toilet 

mengandoeng bahan-bahan 

jang terpilih bosat member- 

sihkan betoel semoea daki 

keringat. Dengan pakai sa- 

boen ini Toean tjega moen- 
jaitoe bace 

Depe. jangtidaenak dari diri Tosan 

jang sering kali djadi sebab 

oentoek lain? orang, hoeat 

tida bergaoel sama Toean 

sendiri tida akcn terijela oleh lain” tetamoe. 

.Hasilnja” dari Toean poenja koendjoengan ini bisa terganioeng 

dari sebab itoe. Maka itoe djanganlah kasi B.O. (body odour - bace 

keringat) ganggoe diri Toean. Djanganlah kira, bahwa Toean tida 

bisa dihinggapi B.O., kerena semoea orang memang mesti berkeringat 

lantaran mana B.O. bisa kelesar dari diri Toean. Kalau Toean ingin 

iida teriiela, pakailah sehari-hari saboen Lifebuoy Toilet jang 

disoekai oleh berjoeta joeta orang oentoek melindoengkan diri dari 

  

SPESIAL BOEAT NEGERI JANG PANAS 
  

TINGGAL 3 Nan — Sa KETAFANG Maan W.) 

  

INI MALEM: SFOELOES ) Dosa PFATSAL" Ntutian Besar KE 
TAWA OBAT BESAR! HATI SENANG-BADAN SEGER-TIDA 

KETAWA. — WANG KOMBALI! 
BESOK MALEM: Sengadja boeat Penonton jang Kerdja Kantor 

» GAGAK-SOLO” 
Se'ekor Boeroeng Gagak Ikoet Main! Aneh-Heran! Gamelan — Tari- 
tari Srimpi — Bedoio, dsb. dari Kraton Solo! MINGGOE 18 PENG- 

HABISAN: ,SAIDJA H” Last-Best. Harga tempat tjoema: 
f120 — f 0.90 — f 0.60 — f 0.30 — f 0.15. 

Prinsen- Park, Tg 
    

PRINS TEBATER: 1.40 & 9.45 

Ini malem dan malem brikoetnja. 

pertoendjoeken Columbia poenja actie film, jaitoe : 

sTrapped By G-Men“ 
dengen JACK HOLT, WYNNE G18S0N, C. HENRY 

GORDON dan JACK LA RUE, dan terbantoe oleh 
laen? pemain jang ternama. 

Theater ka-2. 7.40 & 9.45 

Ini malem dan malem brikoetnja. 

Film Tiongkok Jaitoe: 

sDjasgo Vedaras 
Lihatlah djago oendara jang gaga berani menjerang 
moesoehnja. Goena kepentingan ia poenja negri 

Theater ka-3: 
The Malayan Revue: Ini malem tjerita 

s.Loepoet Pengharepan“ 
MATINEE : Hari Saptoe djam 4 sore. Hari Ming- 

goe djam 10 pagi & djam 4 sore. 

| »STRAPPED BY G@-MEN« 

  

    

  

          

      

  

48785 - 612 M 

ORION BEO 
GLODOK 

Ini malem Pengabisan 

Aher Over Broadway 
Moelain 17—18 Mei '4l maen di Orion & & Gueen 

Theater Berbareng 

Kabar penting! Kabar penting! 

Satoe film jang haroes diliat oleh sasoeatoe bang 
sa Tionghoa di ini kapoeloan. 

CHINA NEWS OF THE DAY 
(Kedjadian? penting di Tiongkok) 

Anak: anak boleh nonton 

    

BATAVIA 
  

  

Matinee: 17—18 Mei "41 djam 4 sore 

sTHE RAT” dengen Adolphe Wohlbruck—Ruth 
Chatterton — Rene Ray — Mary Clare dil. 

Attentie: : Speciaal | P Pertoendjoekan 18 Mei ' 

djam 10 pagi. , GULLIVER'S TRAVELS” 

OUEEN THEATER 
Ini malem Pengabisan 

»Gulliverss Travels” 
Matinee: 17 —18 Mei '41 djam 4 Sore. 

MR, MOTO dalem ,DANGER ISLAND” 

    
"4 

            

    
  

  

INSTITUUT VOOR KLEERMAKERY 
Bidara Tjina 28A — Mr.-Cornelis — Batavia-C, 

Mendidik toean-toean mendjadi Kleermaker jang terpeladjar. 
Di sampingnja beladjar potong memotong segala model pa ke 

kaian lelaki oleh goeroe jang berpengalaman, djoega moerid di 
peladjari bahasa: Belanda, Inggeris, Hitoeng dan Warenkennis. 

Oentoek moerid jang beloem bisa menoelis dan membatja di 
beri a-b-e-cursussen lebih doeloe, 

Lama sekolah satoe tahoen, pembajaran f 3.50 seboelan, alat 
di mang geang Neni Di Na dan mete 
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“ memadjoekan pertanjaan: 

pai 
" disangkal olehnja. Ia memberi ke- 

  

   : Pertanggoe 
” EDJADIAN-KEDJADIAN ba- 
x-roe-baroe ini dalam doenia 

“stoeden-stoeden kita mengingatkan 
a pada peristiwa pada 10 tahoen 

jang lampau, dalam tahoen 1931, 
-jaitoe perhimpoenan stoeden Indo- 

nesia jang ada di Nederland: 
.Perhimpoenan Indonesia”. 
|» Salah seorang pemimpinnja jang 
ikoet djoega mendjelmakan P.I. 
'itoeialah Drs. Mohammad 

at ta: 
| Pada tahoen 1931, jaitoe 10 ta- 
hoen jang lampau, P:I. mengalami 

| perselisihan faham dengan Hatta, 
“sampai jang diseboet -belakangan 

ini mendapat ,,schorsing” dari P.I. 
— Adapoen sebab-sebabnja ialah oleh 

karena Hatta mentjela pemimpin | 
— Partai Nasional Indonesia” 
(ada di Indonesia ini, jang mengoe- 
boer P.N.I. itoe, disaatnja Ir. Soe- 

- karno masih meringkoek dalam -. 
' pendjara Soekamiskin, Bandoeng. 
Pengoeboeran P.N.I. inilah jang 

| menjebabkan Hatta melepaskan tje 
“laan jang keras, sampai poen ia 
mengatakan, bahwa pemimpin-pe- 

. mimpin poeteri India ada lebih 
“ djantan dari pada pemimpin laki- 
“laki Indonesia. Sebab pada hemat- 
nja, selama pemerintah beloem 
mematikan pergerakan, djangan 
lah kita sendiri 'memboenoehnja. 
“Antara lain-lain lebih koerang ia 

,Ada- 
kah hikajat doenia memberi tjon- 

. toh jang kedoea bagi kita, bahwa 
' Satoe partij politik menggoeloeng 

|. tikar dalam perdjoeangan menoen- 
'toet hak, selagi jang berkoeasa 
beloem berani menindasnja?” 

. Ketjoeali ,,schorsing” atas diri 

“Hatta itoe ada disiarkan berita 
djoega dalam soerat kabar, bahwa 

| dia akan masoek dikalangan ,,s0- 
ciaal-paedagogie”, dan akan me- 
ninggalkan perdjoeangan politik, 

| “apabila ia soedah kembali sam- 
di Indonesia. Penjiaran ini 

terangan jang -menoendjoekkan, 
bagaimana ia menjerahkan seloe- 

.roeh hidoepnja kepada perdjoea- 
ngan tanah air. Keterangannja itoe 
antara lain lebih koerang berboe- 

-nji demikian: ,,Kalau benar saja 

cendoer dari kalangan politik se- 
.sampai saja di Indonesia, maka 
berhaklah rakjat Indonesia men: 
tjintjang badan saja sampai han- 
tjoer. Sociaal-paedagogie seperti jg 

-saja maksoed tidak boleh diarti- 
kan dengan 

“-wijs. Ma'nanja tak Iain melainkan 
“ mendidik rakjat dalam politik, eko- 

ncmi dan sociaal”. 
Apakah jang dapat kita ambil 

dari oetjapan-oetjapan diatas itoe? 
Meskipoen ia soedah kena ,,schor: 

“sing” dari P. IL, ia masih tetap di 
. pandang pemimpin oleh rakjat, 
oleh karena pendiriannja itoe ber 

. dasarkan kejakinan jang dipertim- 
“bangxan dengan dalam-dalam dan 

— “djoedjoer. 
Boekan keterangan politik jang 

 melontjat-lontjat”. Terboekti djoe 

   

     
    

   

      

  

   

  

ar “dengan konsekwensi 

nee “ mengambil poetoesan: 
|. kommando kepada bekas anggauta 

tega 

ga, bahwa perdjoeangannja sesam 
'pai ditanah air, dilandjoetkannja 

jang besar 
. sekali. Tidak moengkir soempah! 

F 

: Doeloe Perhimpoenan Indonesia 
.. Memberi 

“ anggautanja jang poelang dari 

9, No. 108, DJOEM'AT 16 MET 1941 

ngan djawab. 

jang 

»Sociaal dan onder- 

  

Nederland ketanah air Indonesia, 

gang perdjoeangan politik, mem- 
bimbing rakjat dalam ketjerdasan 
politiknja”. Setelah P.I. doeloe itoe 
berani mendjatoehkan ,,schorsing” 
atas diri Hatta karena soal princi- 
pieel, adakah bekas pemimpin-pe: 
mimpin P.I. jang kembali di Indo- 
n€sia masoek kegelanggang per- 
djoeangan politik? Adakah "konse- 
kwensinja mengabdi kepada ta- 
nah air? Pertanjaan ini akan bisa 
didjawab oleh jang bersangkoetan 
sendiri. 

“ Kita mengemoekakan kedjadian- 
kedjadian 10 tahoen jang lewat de- 
ngan mengoelang soempah Hatta 
dengan mengingat. perdjoeangan 
nasional jang waktoe ini kekoera- 
ngan pemimpin. Pemimpin baroe 
mesti ditjiptakan lagi dari angka 
tan moeda, jang mempoenjai tang: 
goeng djawab dan konsekwensi.” 

Oentoek mendjelaskan dan oen: 
toek mengoentji toelisan ini, kita 

koetipkan pidato Hatta pada malam 
pertemoean P.P.P.I. pada tanggal 
22 October 1933 digedoeng L.C., 
jang dimoeat dalam Indonesia 
Raja”, madjallah P.P.P.I. Novem- 
ber 1933 (Pemoeda dalam Krisis): 

,Sekarang haroes terboeka mata 

sekalian, bahwa disebelah pergaoe- 
lan hidoep Hindia Belanda ada 
masjazakat jang bernama Indone- 

I-sia, loeas tetapi tertinggal dalam 
segala hal. Kesinilah pemoeda In- 
donesia jang terpeladjar tinggi ha- 
roes kembali, kesinilah ia haroes 

pergi hidoep, ditengah-tengah rak: 
jat sendiri jang boetoeh akan pe- 
ngetahoean dia. Disini dikehenda- 
ki soepaja ia siap oentoek mengor- 
ban dan tidak oentoek berhidoep 
senang,  beroesaha' soenggoeh: 

soenggoeh dan sekoeat-koeatnja 
menimboelkan keadaan baroe dan 
boekan bekerdja sebagai automaat 
menoeroet edjaan lama sadja, ta- 
hoe menanggoeng djawab dan ti- 
dak seperti perkakas jang terpakai 
sadja.— agar dapat membimbing 

Indonesia kepadang kemadjoean. 
Disini lapangan bekerdja amat 

banjak, karena hampir segalanja 
haroes dimoelai dari bawah. Kalau 
pemoeda Indonesia tahoe mentjari 
djalan kembali kedalam masjara- 
kat sendiri, ia akan terlepas dari 
krisis jang mahahebat dan maha- 
sedih sekarang ini. Kalau tidak, ia 
akan tenggelam dalam laoctan 

penghidoepan, sekoerang-koerang- 
“nja Kehilangan tunpar Selama jama 

nja. Dengan atau zonder pemoeda 
jang terpeladjar rakjat Indonesia 
akan teroes menempoeh padang 
kemadjoean, akan teroes' berdjoe- 
ang oentoek mentjapai fjita-tjita 
dan perbaikan nasib. 

Sebab itoe ,,pemoeda dalam kri- 
sis” berarti pemoeda terpak- 
sa mengambil — kepoetoesan: 
»Maoekah poelang kembali kema- 
sjarakat sendiri? Dan disini tidak 
ada entweder......... oder!” 5 

& x 7 

—Ada baiknja kita beladjar dai 
sedjarah 10 tahoen jang silm. 
Tanggoeng djawab terhadap »er- 
djoeangan rakjat, itoelah jar di- 
harapkan dari stoeden-stoede' kita 
apabila mereka kelak loeles dari 
sekolah tinggi dan memaseki ma- 
Lada: 
Ma SOEN. 

  

   
  

SINGAPOERA KEHABISAN 
: - ROKOK. 

,Straits-Times' menoelis, bahwa 
kampoeng Tionghoa, beberapa hari 
“berselang telah dilipoeti oleh ke- 
gemparan, oleh karena orang tidak 
bisa mendapatkan rokok dan siga- 

“'ret lagi. Toko'toko Provisien en 
Dranken tidak menjediakan barang 

barang itoe, karena soesah orang 
“-menentoekan' kesanggoepan pema- 

| soekan barang-barang itoe. 

Dengan sebentaran sadja ada 

warta roepa-roepa, jang mengata- 

— kan, bahwa persediaan sigaret itoe 

' akan dibagi-bagikan, dan kebanja- 

“kan orang jang bersantap siang di 
| mana-mana berkeroemoen, agak 

''senang, akan mendapat rokok lagi. 

“ “Banjak orang jang soedah lama 

bersedia di toko-toko oentoek sege- 

- ra bisa memberi barang isapannja 

itoe. Maka tidklah salah, sebab pa: 

da soeatoe saat datanglah seboeah 
| yrachtauto merah dari salah se- 

boeah toko import jang mengirim: 

kan sigaret kepada toko-toko oen: 

toek dibagi-bagikan. Pada waktoe 

pembagian itoe, maka berdjedjal: 

| ah orang-orang jang hendak mem- 

beli itoe, sehingga perhoeboengan 

“Taloe-lalang terganggoe karenanja. 

' Soenggoehpoen demikian, soal ro- 

“kok beloem beres djoega. Pada 

gocatoe saat nampaklah keloear se- 

orang jang mempoerjai restaurait 

jang soedah mendudi marah, kaie 

na ia tidak mendipat soeatoe aPs 

soepaja mereka masoek kegelang-. 

tement Binnenlandsch Bestuur se 
bagai wakil departement terseboet 
dan beberapa orang peladjar Be- 
stuursacademie dari tahosn pela- 
djaran jang kedoea. Selain (dari 
pada ftoe tampak djoega peladjar2 
Sekolah Hakim Tinggi. Directeur 
Onderwijs dan Eeredienst mengi- 
rimkan soerat berhalangan. 

President-curator, Edeleer Soe- 
jono, mengoetjapkan satoe pedato 
pendek. Pembitjara meriwajatkan 
sedikit berdirinja Bestuursacade: 
mie, dan memberi selamat kepada 
peladjar2 jang soedah tammat da 
lam peladjarannja. Ia menetapkan 
dengan gembira, bahwa mereka 
itoe telah beladjar dengan soeng- 
goeh2 oentoek memperoleh keoen- 
toengan jang sebanjak2nja dari 
segala peladjaran jang diberikan 
kepadanja. Pembitjara mengoentji 
pedatonja dengan melahirkan ha- 
rapan, moedah-moedahan mereka 
itoe akan memetik segala boeah pe 

ladjaran dalam practijk bestuurnja. 

Kemoedian salah seorang pela- 
djar Bestuursacademie jang baroe 
tammat beladjarnja itoe disilahkan 
oentoek mendjawab pedato presi- 
dent-curator terseboet. Atas nama 
segenap kawan2nja jang soedah 
loeloes dalam peladjarannja, maka 
pembitjara mengoetjapkan kata2 
terima kasih oentoek pimpinan jg. 
baik, jang diberikan kepada mere- 
ka oleh college van curatoren, Se- 
lain dari pada itoe pembitjara ber- 
terima kasih poela kepada para 
docenten (goeroe2), jang telah me 
lakoekan segala2nja jang moeng- 
kin dilakoekan oentoek menjelesai 
kan peladjaran mereka dengan se- 
baik2nja. Ia menoetoerkan, hahwa 
peladjaran “dalam Bestuursacade- 
mie itoe telah memberikan lebih 
banjak ilmoe pengetahoean dari 
pada mereka mendoega pada moe- 
lanja, jaitoe berhocboeng dengan 
koerang loeasnja pendidikan dimoe 
ka jang mereka dapat dahoeloe, 
(Peladjar2 jang pertama dari Be- 
stuuracademie jakni berasal dari 
sekolah Osvia jang dahoeloe). 

Sesoedah itoe laloe 14-orang jg. 
tammat o€ntoek pertama kali dari 
Bestuursacademie itoe menerima 
diplomanja masing2. Dalam soe- 
rat2 berdjabatan itoe diterangkan, 
bahwa orang jang bersangkoetan 
telah menoentoet peladjaran pada 
Bestuursacademie. Mereka telah 
dapat mereboet gelaran ,Groot In- 

landsch Bestuurambtenaar". 
2 14 Orang jang tra EP as 

stuursacademie dan jang mendapat 

diploma ,,Groot Inlandsch Be- 
stuursambtenaar” .itoe ialah: R. 
Moh. Hamid assistent-wedana: M. 
Soelaeman Nataamidjaja, assistent 
wedana, M. Soebakti Poesponoto, 
wedanza: R.M. Ng. Prodjosoehardjo 
al. Soeparto, wedana (dari Vor- 
sterlanden) R. Ng. Pringgosoemar 
man, wedana (dari Vorstenlan- 
en) Soewondo Ranoewidjojo, as-   

  soenggoehpoen soedah pesan. Ia 

tjeriterakan hai itoe kepada semen: 

tara orang. Achirnja ternjatalah, 

bahwa cafe itoe tidak mendjoeal 

roko sigart# dalam boengkoesan, 

melainkay hadiahkan sebatang ro- 

kok sadja kepada tiap-tiap orang 

jang / membeli setjangkir koffie, 

dan,harganja sigaret inipoen, dji- 

ka sipeminoem koffie menerima ro- 

kok itoe...... haroes dibajar poela. 

Demikianlah halnja dengan soal 

rokok di Singapoera. 

Kiranja,...... kalau kaoem kre- 

tekfabrikant itoe mengirimkan 

kreteknja kesana itoe, kaoem peng 

gemar rokok bisa tertoeloeng dan 

toeroet mengepoelkan koekoes tem 

bakau Indonesia dikalangan masja 

| yakat Singapoera. 

BESTUURACADEMIE, 
Memberikan diploma jang 

pertama. 
Aneta menoelis kepada kita: 

Hari Rebo 14 Mei pada poekoel 

12 tengah hari diadakan satoe oe 

patjara ' jang istimewa Gidalam 

faculteit Sekolah Hakim Tinggi di 

Betawi, jaitoe: pemberian diploma 

jang pertama kepada 14 orang pe- 

ladjar- Bestuursacademie jang me- 

noentoet peladjarannja di Sekolah 

Hakim Tinggi. 

Oepatjara itoe disaksikan oleh   College van Curatoren dan oleh 

segala docenten, Secretaris depar- 

  

sistent-wedana: Sarimin Reksodi- 
hardjo, wedana: R. Kadarman Rek 
sonotoprodjo,  assistent-wedana: 
M. Soegiri, wedana: M. Soekardjo, 
wedana: R. Soemarsono, assistent- 
wedana: R. Doelkarnaen Soeriakar 
talegawa, assistent-wedana: Soe- 
wandowo o.g. Soeriowandowo, as- 
sistent Wedana, dan R. Soejadi 
Wirjakoesoemo, wedana, 

Berkenaan dengan pemberian 
diploma itoe maka Perhimpoenan 
Peladjar2 Bestuursacademie kema 
rin malam mendjamoe makan para 
curator dan docent sekolah terse- 
boet bertempat direceptiepaviljoen 
Hotel des Indes di Betawi. 

  

SEKOLAH HAKIM TINGGI. 
| Loeloes goena doctoraal-examen 
boian ketiga t. R. Soewanto. 

  

GABOENGAN FONDS. 

Site oemoem dari perserika- 
tan inds-fonds” Prins Bernhad 
dan Sifire mengoemoemkan bah 
wa Pertntaanpermintaan dan ta 
waran taaran dari badan2 parti- 
koelir da. kantor2 dagang perte- 
ngahan Otoek mendjoeal barang 
barang Serdan barang? makanan 
jang penda tannja akan diserah- 
ikan pada Pserikatan itoe dan di 
mana tanggngan2 seperti akan 
didjoeal dtan besar-besarsan 
atau ketjil-kelan diserahkan pa 
da komite tsb 

Djoega disehtkan harga2 pem 
belian dan hariberapa haroes di 
djoeal. 

Poen oeang j# nanti akan dise 
rahkan pada fig diterangkan 

Komite dari fts2 itoe ta'akan 
menerima  PerMa4an dan tawa- 
ran jang semah itoe, karena 
oentoek mendjoerarang-barang 
itoe tentoe dibothkan soeatoe 
kontrole jang soegsh2 terhadap 
harga2. 
Pimpinan dari perikatan fonds 

fonds itoe ta' mMa0lantjampoeri 

PEMANDANGAN £ 

KELANA AN Arena aan 

Indonesi 
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Djawa Barat 
SERANG 

Oentoek Spitfire-fonds. 

Oentoek keperloean fonds terse- 
boet pada tanggal 29 April — $ 
Mei telah diadakan pasar malam 
oleh Regentschap comite pendapa- 
tan semoea ada f 1907.70 dan Spit- 

fireavond jang diadakan Residen: 
tie-comite, -pada tanggal 3 Mei 
menghasilkan f 151642 bruto 
(Sw.). 

TJIREBON 
Persjarikatan dagang. 

Bestuur dari ,,Handelsvereeni 

ging” di Cheribon oentoek tahoen 

1941 ini terdiri daripada toean-toe: 
an L. J. Bulthuis (dari kantor In- 

ternatio), sebagai voorzitter: W, 

Ch. van Slooten (Javasche Bank), 

penningmeester: J. W. Liefrick 

(Harmsen, Verwey & Dunlop), com 

missaris dan P. J. Dammers (Han- 
delsbank) sebagai secretaris. Per- 

sjarikatan ini ada mempoenjai 

doea poeloeh doea orang anggota, 

diantaranja adalah empat orang 
bangsa Djepang firma's, sedang 

Stadsgemeente Cheribon sebagai 
donatrice. 

Dapat kita wartakan djoega ten: 
tang keadaan kas perkoempoelan 

ini pada achir boelan December 
1940 sebanjak f 4.408.83., 

TJIASEM. 
Comite perbaikan kaoem tani. 
Pembantoe O.D. mengabarkan: 
Doea boelan jang laloe kita telah 

beritakan, . bahwa di desa Tan- 

djoeng—Tiga Tjiasem daerah reg. 
Krawang, telah diberikan seboeah 

Comite ,,Perbaikan Kaoem Tani”, 

dengan mendapat persetoedjoean 
beratoesan orang pendoedoek itoe 
desa, sehinggka Comite dapat men 
djadi Roekoen Tani, jang berdiri 
tegak serta bekerdja kedjoeroesan 
tjita2nja Comite tadi. 

Tandjoeng Tiga letaknja dekat 
pinggir laoet (Moearas Tjiasem). 

Dan pergoeroearn  Taman-Siswa 

poen disitoe dapat hidoep dengan 
soeboer. 

Maka berhoeboeng keadaan pe- 
sawahan diitoe desa, tidak menda- 

pat air oedjan sadja, dan soedah 
banjak jang asalnja sawah men- 
djadi daratan, berhoeboeng djoega 
saana sekali tidak mendapat air. 
Maka oleh karena itoe, Comite 

memadjoekan permohonan kepada 
Irigatie dienst, soepaja diitoe desa 
diadakan pengaliran air Irigatie. 

Pendoedoek T, Tiga rata2 pokok 
pangkal! penghidoepannja dari per 
tanian. 

Permintaan Comite tentang pe- 
ngaliran air mengharap sekali, ka 
rena hampir tiap2 tahoen, bapa2 
tani disitoe tidak mempoenjai hasil 
pertaniannja jang memoeaskan, 
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bahkan tidak djarang terdjadi jg. 
sama sekali tanaman padinja mati, 
karena djoega waktoe membibit 
atau tandoer kekoerangan air. 

Meminta pertoendjoek dan pim- 
pinan Dept. Economische 

Zaken. 
Comite Perbaikan Kaoem-Tani 

T. Tiga tadi, memadjoekan poela 
permohonan kepada Dep. v.Eco- 
nomische Zaken, oentoek meminta 

pertoendjoek, soepaja tanah2 dara 
tan, (jang asalnja sawah) dapat 
ditanami jang membawa hasil bagi 
penghidoepan mereka, karena ta- 
nah2 tadi jang loeasnja lebih dari 
300 H.A. tidak membawa hasil 
apa2, berhoeboeng poela tanah di 
sitoe dekat ke laoet dan tempat 
panas. 

Djadi permohonan Comite tadi, 
boekan hanja sadja pertoendjoek 
tetapi pimpinan dari para achli 
Landbouw D.E.Z. 

Kalau permintaan pengaliran air 
Irigatie dapat, soedah barang ten 
toe tanah kering tadi, dapat kem- 
bali mendjadi sawah. 

Meminta kelonggaran pembajaran 
kepada A.V.B. 

Comite Perbaikan Kaoem Tani 
tadi, - pekerdjaannja tidak sampai 
disitoe .sadja, tetapi djoega men 
djadi perantaraan  anggauta?2nja 
(bapa2 tani), jang  mempoenjai 
sangkoetan oentoek tahoenan ke- 
pada AVB., jaitoe meminta kelong 
garan mengoendoerkan bajaran ke 
moesim panen th. jad., berhoe- 
boeng dengan tanaman padi mere 
ka roesak,. tatkala diwaktoe tan 
doeran teroes mati, disebabkan toe 

roennnja hoedjan koerang, walau 

poen “dioesahakan oleh mereka 
hingga 2 atau 3 kali tandoer. 

  

  

BANDOENG. 

Arbeiders , Cooperatie. 
Diwaktoe achir ini dikota Ban 

doeng soedah didirikan seboeah ko 

perasi goena menolong kaoem boe 

roeh dalam keperloeannja sehari2. 
Koperasi itoe dinamakan GKBI. 

jaitoe singkatan dari Gotong-ro- 

jong Kaoem Boeroeh Bangsa Indo 

nesia. Hari mendirikannja itoe te 

pat ialah 13 April 1941. 
Oesahanja antara lain goena 

mentjapai tjita2nja menoeroet mak 

loemat mereka ialah seperti diba 
wah ini. 

Iehtiar langkah jang pertama 
kita telah dapat mengoempoelkau 
wang af 0.10 tiap2 anggauta GK 
BI dan soedah dibelikan 2, lot lot 

terij wang besar oentoek boelan 

April 1941 No. B. 20527. 
Teroes tiap tiap boelan, dengan 

f 0:10 dari tiap tiap anggauta itoe 
| kita mengedjar nasib dengan fjara 
teroes terang ichtiar di dalam per 
mainan lotterij, sampai dapat dan 
sampai bisa berdirikan roemah ke 
diaman semoea anggauta GKBI. 

BOGOR. 
Pemboebaran  Comite 

Kartini. 
Dengan bertempat di gedoeng se 

kolah Taman Siswa pada malam 
Selasa jang baroe laloe Comite Pe 
rajaan R.A. Kartini telah diboebar 
kan. 

Perajaan 

Dalam pada itoe ternjata ada 

kelebihan oeang f 11.30 jang me 

noeroet poetoesarni pertemoean itoe 

ocang terseboet akan dibagikan ke 
pada Fonds Kartini — sekolah Pa 
moelangan Istri dan sebagian pada 
Fonds Moekimin. (Sm.) 
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Be Me SA 
Moestail orang sengadja tjari tjilaka! 
Dari ifoelah, apabila orang sial dangkal, djatoh sakit, tidaperdoeli lantaran apa 
djoega, patoet sigera ditoeloengi. 
Begitoc poela orang jang dilanggar ,,Sakit kentjing”, seberapa boleh biar lekas di- 
obati Nla'loem, berapa djahat siksa'annja itoe penjakit. Saloeran—-seni roesak ter- 
soempel sehingga soekar kloewari aer-seni, 

2 bk si SN sa Me MN Hah WAS 

Biar djangan ajal, pesen sekarang 
djoega obat 
djanja -ini obat amat keras. dan 
tjepat Begitoe dipake 
lai entengan sakitnja. 

2 

»TAKOR”. Beker- 

lantas moe- 

Berselang sedikit waktoe bakal 
bisa semboeh sama sekali — radi- 
caal. 
Hal ini akan diakoe — dibenarken 
oleh banjak orang dari segala bang- 
sa jang soedah pernah di toeloeng 
oleh obat. 

»TAKUR”. 
HARGA : 

SP 15 Tbl. f 1.50 

an BA 230 

aa us ISO 
Ka La D.D0 

Copa S0 Rb 

Importeurs : 

sR. Ogawa & Co" 
SEMARANG 

Pekodjan 50. Telf 50. 

Hoofdagent: 

KYODO OpticaL 
Senen 177 Bat.-C, — Telf. 352 WI. 

AGENT DI !3ATAVIA, 
Senen Toko ,,Z. Kaneko” 

Bisa daper dibeli pada” sernoea toko-toko Japan. 

Mr. Cornelis 
Senen » . »Okamura” Kramat 
Pasar Senen “TN Ona” Mr. Cornelis 
Mr. Cornelis, ., , Mikado” Kali Goot. 
Kramat » »Orion” Kramat 14 
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ANG seroepa itoe berlakoe' 
djoega boeat tepoeng cadao 

dan chocoladej hal ini tidak akan 
| mendatangkan kesoesahan sedikit 

djoega, sebab barang-barang ini 

dapat diperboeat dinegeri kita sen- 

'Oentoek- makanan jang soengz- 

gesh-soenggoeh masoek barang ke- 
mewahan, seperti champignon, 

truffels, asperges dan artisjokken . 

tidak akan diberi sedikit djoega 

'wang negeri asing itoe.. Agaknja 
'beloem diketahoei oleh sekalian 
'pendoedoek Hindia, bahwa negeri 
'kita sendiri soedah ada menghasil- 

kan champignon dan artisjokken 
jang baik kwaliteitnja. : 

| Koet-koet chocolade dan bonbon 
'chocolade soedah tentoe sadja di 
larang wmemasoekkannja, tetapi 
itoe tidak djadi apa, sebab Hindia 
sendiri soedah mempoenjai per- 
oesahaan jang memboeat sedap-se- 
dapan ini: tentoe sadja hasil per- 
“oesahaan ini akan dapat menggan- 
tikan barang negeri loear jang ti- 
dak akan didatangkan itoe lagi. 

Oentoek havermout akan diberi 
kan wang sterling, dan wang asing 

. jang lain akan diberi djoega, teta- 
pi akan sangat dibatasi. 

Boeat kedjoe akan diberi ster 
ling, ini soedah tjoekoep, sebab 
boleh dikatakan semoea kedjoe ki- 
ta datangnja dari negeri jang ber- 
wang Sterling. , 

Boeat soesog tetap akan diberi 
wang sterling, dan wang asing jg. 
lain akan diberi djoega sedikit-se- 
dikit. Poen oentoek memasoekkan | 
preparaat -soesoe seperti lactee 
dan lactogen akan diberikan djoe- 
ga devies setjoekoepnja. 3 

Oedang besar (kreeft) hendak- 
lah diloepakan sama sekali, begi- 
toe djoega oester. Sebab makanan 
seperti ini sama Sekali tidak akan 
diizinkan lagi memesannja. 

Begitoe .poela halnja- dengan 
ikan, baik jang masih baroe, jang 
dari dalam kamar €s, jang diasapi 
ataupoen jang dikoekoes.  Djadi 
boeat sementara orang tidak akan 

dapat mengetjap stokvisch lagi, 

begitoe poela: paling asap, zalm 
asap, dan makreel. Orang jang do- 
jan pada gemarineerde haring dan 
rolmops poen djoega tidak akan 
mentjoba-tjoba ikan itoe lagi boeat 
beberapa lamanja. 5 

Ikan- sardintjis dalam kaleng 

| jang harga moerah akan diizinkan 

djoega memasoekkannja, sebab ini 

termasoek makanan rakjat jang | 

terpenting djoe£a. Tetapi jang ma- 

halmahal tidak akan boleh lagi 

memasoekkannja.  Hors d'oecuvres, 

kaviaar dan haaievinnen sedikit 

hari lagi akan masoek barang: 
enak, jang tidak akan bisa dibeli 

lagi dinegeri ini. 

Tetapi sebaliknja ham akan bisa 

teroes dipesan dari negeri Sterling. 

Mereka jang dojan memakan sa- 

rang boeroeng (jan-o) akan bisa 

teroes mendapat makanan ini, se- 

bab negeri kita sendiri ada meng- 

hasilkan barang ini. Tetapi sarang 

“dari negeri loear tidak akan boleh 

| didatangkan lagi. 

Dari antara bosah-boeahan jang 
masih segar masih dapat dipesan 

dari negeri sterling bocah anggoer, 
dan sinaasappel (djeroek manis). 
Dalam pada itoe appel masih djoe- 
ga dibeli dari negeri loear, tetapi 
banjaknja akan dibatasi. Oleh ka- 
rena negeri kita sendiri banjak 

|. menghasilkan boeah-bocahan jang 
baik-baik, maka hal ini tidak akan 
menjoesahkan kepada kita. 

Bocah dalam kaleng bisa dipe- 
san dari negeri sterling. Tetapi 
manisan bogah-bogahan tidak akan 
bisa lagi, begitoe poela koelit 
bocah jang dikeringkan dan di 
gojelai. aa 
“Brendi (brandewijn) tidak akan 

diizinkan wmemasoekkannja lagi, 
cognac, jenever dan whisky hanja 

"akan bisa dipesan dari negeri ster- 
“ling. 
— Anggoer, port dan sherry hanja 

| boleh dipesan dari negeri sterling. 
.Boeat sigaar dan sigaret hanja 
akan diberikan wang negeri asing 
“sedikit sadja, sebab itoe tentoe sa- 
dja orang haroes mengoesahakan 
mengalih rokoknja kepada rokok 
boeatan negeri ini. 

| Intan jang soedah digosok sama 
“sekali tidak bisa dipesan lagi dari 

|. negeri asing: jang beloem digosok 
“boleh djoega dipesan, asal dibajar 

— dengan pond sterling. Oleh karena 
kita ada mempoenjai peroesahaan 
intan di Borneo, perkara ini tidak 

“oesah mentjemaskan hati: tidak 
oesah kocatir tidak aken mendapat 
perhiasan jang gilang gemilang 
itoe lagi. 

Boeat geretan keadaannja tetap 

- seperti jang soedah-soedah djoega. 
Sampai sekarang tidak ada orang 

Eau de Cologne, air pentjoetji 
moeloet dan barang-barang lain 
sematjam ini, seperti minjak ram- 
boet, obat pentjat dan pentjoetji 
ramboet tidak diizinkan lagi me- 
masoekkannja. 

Begitoe djoega halnja dengan 
haroem-haroeman, minjak wangi 
Gan alat pentjantikan roepa. Soe- 
paja tentang ini kita djangan ter- 
laloe koerang sekali, maka akan 
diizinkan djoega memesan dari ne- 
geri sterling: pomade, cosmetigue 
dan pcudre de rix. Poeder peng- 
gosok gigi, tandpasta dan saboen 
gigi hanja sedikit sadja akan di- 
bolehkan memasoekkannja. Ini ti- 
dak akan menjoesahkan, sebab 
tandpasta soedah banjak dibikin 
Ginegeri kita. Peroesahaan ini da- 
pat dibesarkan dan dimana perloe 
tentoe akan dibantoe dengan ba- 
rang masoek itoe. 

Boeat kristal dan barang-barang 
kristal tidak bisa diberi wang ne- 
geri asing itoe lagi. Barang-barang 
gelas jang sederhana sadja, djika 
ternjata perloe, akan diizinkan 
djoega memasoekkannja. 

Perabot makan jang mewah, ba: 
gian-bagian servies, stel minjak 
dan azijn, piring hors d'oeuvres 
dan piring koe€ perabot medja toi- 
let tidak akan diizinkan sama se: 

kali. £ 
Sepatoe boeatan negeri loearan 

sama sekali tidak akan dapat di- 
beli lagi. Akan tetapi peroesahaan 
dalam negeri sendiri akan dapat 
mentjoekoepi sekalian keperloean 
kita. Etui dari koelit, tasch isteri 
dari koelit, dompet koelit dan por- 
tefeuille koelit hanja akan boleh 
dipesan dari negeri sterling. 

Boeat membeli kaoes kaki akan 
masih diizinkan wang sterling, 
wang negeri lain hanja akan dibe- 
ri sedikit sadja. Djadi kaoes soe 
tera oentoek njonja-njonja akan 
tidak sebanjak doeloe lagi bisa di-. 
beli. 

Boeat kertas perekat dinding ti- 
dak akan diberi izin lagi memper:- - 
goenakan wang negeri asing itoe. 
Kertas soerat jang mewah sama 
sekali tidak akan diberi masoek la- 
gi. Djoega tidak diberi lagi orang” 
memasoekkan boekoe-boekoe kati- 
tor, boekoe gambar dan boekoe 

toelis, Tapi anak-anak sekolah ti- 
dak akan bergirang hati djooga | 

karena atoeran ini. Mereka itoe 

akan diberi djoega kerdja seperloe- 

dapat dipenoehi oleh peroesahaan 

dalam negeri kita sendiri. 

(Oentoek - kartoe main, hanja 

akan diberi wang asing Sedikit sa- 

dja. 

Tempat tinta mewah dari mas 

dan perak, dan djoega vulpenhott- 

der dari mas dan perak tidak di 

izinkan sama sekali. Tetapi tempat 

tinta kantor dan tempat tinta se- 

kolah jang biasa dan vulpenhouder 

biasa jang tidak dari pada mas 

atau perak bisa dipesan dari nege- 

ri sterling, sedang wang negeri 

asing jang lain akan diberi djoega 

sedikit oentoek keperloean ini. 

Sendok garpoe dari perak dan 

“djoega pisau perak, tidak bisa di- 

pesan dari negeri loearan lagi: be- 

gitoe djoega perabot makan jang 

dari pada perak. 

bot dapoer jang dari aluminium 

soedah beberapa boelan lamanja di 

larang memasf#kkannja. Negeri: 

negeri serikat lebih memboetoeh- 

kan aluminium oentoek mesin ter- 

| bang dari kita oentoek keperloean 

dapoer. 

- 'Oentoek sendok garope perak- 

baroe (alpacca, christoffel, gerozil 

ver dan jang sematjam itoe) dan 

barang-barang jang sebangsanja 

akan dilepaskan djoega wang ster- 

ling dan wang negeri asing sedikit. 
Kendaraan auto bisa djoega ,di- 

pesan, tetapi ditentoekan harga 
jang setinggi-tingginja, sehingga 
merk dan model jang mahal-mahal 
tidak akan bisa dimasoekkan lagi. 

| Begitoe djoega halnja dengan 
vrachtauto dan speda. motor. 

Mesin-djahit poen akan bisa di- 
pesan dari negeri sterling, sedang 
wang negeri lain akan diizinkan 
djoega sedikit oentoek keperioean 

ini. 
Oentoek pembeli toestel radio 

sterling, tetapi wang negeri lain 
poen akan dilepaskan djoega sedi: 
kit. 

nja, sebab sekalian keperloean itoe | 

Seperti soedah diketahoei, pera- 

akan dioetamakan djoega wang 

Atoeran jang begitoepoen ditoe- 
roet boeat sikat gigi, kwast pen- 
tjoekoer, sikat keperloean roemah 
tangga, sisir dan keperloean lain 
jang sematjam itoe, seperti perka- 
.Kas pengeringkan ramboet. 

Aansteker automatis tidak bisa 
dimasoekkan lagi dari negeri loezr. 
Negeri kita sendiri akan sanggoep   jang merasa kesoekaran karena 

atoeran jang soedesh didjalankar. 

  

memenoehi keperloean kita diten- 
tang barang ini.   

' Djawa Tengah 
SIDAREDJA 

Tertimpa pohon. 
Seorang koeli boschwezen, Na: 

jadjiwa, dari desa Boemiredja, jg. 
memang pekerdjaannja menebang 
pohon-pohon, beloem lama ini men- 
dapat ketjelakaan, koerban peker: 
djaannja sendiri karena salah se- 
boeah pohon jang ia tebang menim- 
pa dirinja sendiri sehingga menda: 
pat loeka-loeka. 

Orang - malang itoe soedah se: 
djak tahoen 1920 bekerdja pada 
boschwezen, meskipoen hanja se- 
bagai koeli. 'Tentoenja, kalau ia 
kelak ta' bisa bekerdja lagi, tidak- 
lah dibiarkan sadja oleh jang ber- 

    

wadjib, toelis pembantoe kita 
AON” ' 

KROJA 
Perempocan toea dikerojok 

perampok. 
Sepandjang berita jang diterima 

oleh pembantoe kita ,,Son”, beloem 

lama ini roemah Bok Tirtadikra- 
ma, seorang djanda toca jang soe- 
dah raboen dan lingloeng tetapi 
mampoe didesa Sikampoeh telah di 
gerebek perampok, sepoeloeh orang 

banjaknja. 
Bok Tirta tentoe sadja ta' dapat 

Nan dan ia poen dibelenggoe 
oleh pendjahat-pendjahat jang pe- 
ngetjoet itoe. Beberapa 
barangnja dibawa. 

Beresok harinja pihak polisi men 
djalankan kewadjibannja, tetapi 
hingga sa'at ditoelisnja berita ini, 
beloemlah pembantoe kita itoe ber- 
oleh beritanja soedahkah atau be- 

loem ditangkap. 

banjak 

POERWOKERTO 
Pemb. A.S. memberitakan: 

Peringatan hari Nasional. 1 
Berhoeboeng dengan sesoeatoe 

sebab, maka besok pada tanggal 21 

menghadap 22 ini boelan, Parindra 

bersama S.W. tjabang Poerwoker- 
to akan melangsoengkan hari per- 
ingatan lahirnja Boedi Oetomo. 
Hal ini tidak langsoeng pada tgl. 

20 Mei berhoeboeng dengan peker: 
djaan partij jang sedang banjak. 

Oentoek kepentingan mana, soe- 
dah dibentoek komisi sendiri, ja'ni 
terdiri dari toean-toean Hardjowar 
sono, ketoea: Djojosoempeno, pe- 

noelis: Oerip, bendahara dan Wira- 

wan selakoe pembantoenja. 

dang dewasa ini, maka peringatan 
mona harija— aka langsnona de: | 

ngan rapat oendangan jang terba: 

ban 

Mempoenjai pengharapan. 

asing lagi bagi kita. Kini kita men 

Berhoeboeng dengan hak bersi- | 

7 

dapatkan berita, bahwa salah sa- 

| toe importeur miliknja bangsa Joed 
jang terbesar di Indonesia soedah 
membikin kontak oentoek membeli 
pajoeng dari ini daerah.- 

Njata benar, bahwa pajoeng Ba- 
njoemas semakin loeas pasarnja. 

Karena menaikkan harga. 
Seorang saudagar gandoem diko 

ta ini, selang beloem lama ini soe- 
dah mendjadi perhatiannja fihak 
polisi. Hal mana berhoeboeng ia 

telah menaikkan harga gandoem 

dari 30 sen mendjadi 40 sen setiap 
kantongnja. 

Hal ini patoet benar kaoem sau- 
dagar ingat akan risikonja. 

»Siloegonggo”. 

Ketetapan akan -.langsoengnja 

sidang pendirian dari LM.A. Siloe- 
gonggo di Poerwokerto, tetap da- 
lam boelan ini tanggal 18. 

Dalam mana — menoeroet kete- 

rangan — beberapa pembitjara jg. 
oeloeng akan mengoepas-atjara jg. 

soedah dibagikan kepadanja. 
Satoe boekti lagi bahwa dikota 

Poerwokerto sedang berkembang 
adanja gerakan koperasi. 

2. 

Pemberantasan boeta hoeroef. 
Disampaikan keterangan kepada: 

kita, bahwa atas oesahanja Parin- 

dra tjab. Poerwokerto maka tidak 
lama kemoedian akan didjalankan 
pemberantasan boeta hoeroef. 

Para goeroenja akan mendapat 
dari fihaknja Kr. Poetra Tama, se- 

dangkan alat-alat dipikoel oleh 
Parindra dengan meminta soko- 
ngan kepada oemoem jang dipan: 
dang menaroeh minat akan hal 
ini. 

Oentoek sementara, para moerid 

nja terdiri dari para keloearganja 
Parindrist, dan fihak jang meng- 
inginkan —dapat poela menghoe- 
boengkan dirinja dengan secreta- 

riaat commissie. 

Goena keperloean ini, maka ba- 

dan ini dipimpin oleh toean Oerip. 

Sekolahan toekang. 
Pemoeda-pemoeda kita tam 

pak keinsjafannja akan pendapa- 
tan pentjaharian dari lapangan per 

toekangan. Hal ini terboekti de- 
ngan banjaknja pemoeda-pemoeda 
jang memadjoekan dirinja oentoek 
mendjadi moerid pada Ambachts: 

school. 

Sneleursus bernjanji lagoe Djawa. 
Segla Volksonderwijzer dari dae- 

rah Mangkoenagaran akan diberi 

snelcursus oleh Ki Hadjar Dewan: 

methode cijferschrift ,,Sari Swara” 

memakan tempo kira-kira sete: 
ngah boelan dan oentoek keperloe- 
an ini, maka Ki Hadjar akan ber- 
ada di Solo oentoek beberapa la- 
manja. 

Sesoedah cursus 'itoe selesai, 
maka disegala sekolahan rakjat 

goeroe haroes memberikan pela- 

djaran tembang dengan memper:- 

goenakan methode atau tjara cij- 
ferschrift ,,Sari Swara”. 

Tindakan ini disetoedjoei “oleh 
Departement Onderwijs dan Eere- 
dienst dan oleh Seri Padoeka 
Kangdjeng Goesti Mangkoenagoro 

sendiri, 
  

POERWOREDJO 
Keradjinan tangan anak negeri 

di Kedoe selatan. 
Dalam boelan Januari dan Fe- 

bruari 1941 pekerdjaan sedikit 
adanja dalam industrie batik di 
Baledono (Poerworedjo). Baharoe 

dalam boelan Maart orang beker- 

dja seperti biasa oentoek boelan 

Mauloed jang akan datang. Dari 

Solo orang meminta banjak kain 

»bang-bangan”. Perlengkapan ba- 

han-bahan kain dan lain-lain lagi 
keperloean membatik tjoekoep 

adanja. 
Keradjinan batik di Gombong. 

Karanganjar dan di Keboemen da- 
lam kwartaal pertama dari tahoen 

1941 ada lebih baik dari pada di 
Baledono. Hal.ini disebabkan oleh 
karena peroesahaan batik ditem- 
pat-tempat terseboet selaloe me- 

nerima lebih banjak pesanan. Pada 
penghabisan verslagkwartaal per: 

oesahaan-peroesahaan batik ditem- 

pat-tempat itoe tidak mempoenjai 
perbekalan barang-barang bahan 

lagi, oleh karena banjaknja pesa- 

nan dari: berbagai-bagai tempat. 

Perlengkapan barang-barang ba: 

han boleh dipandang tjoekoep ada- 
nja. 

Di Koetoardjo diregentschap 

Poerworedjo keradjinan tenoen 

didesa-desa dalam boelan Maart 
1941 ada lebih soeboer dari pada 

dalam boelan-boelan jang terdahoe- 
loe. Bakoel-bakoel (pedagang) dari 

Koetoardjo mengoendjoengi de- 
ngan tetap langganan-langganan- 

kan bakoel-bakoel dari Djokja dan 
Solo membeli hasil-hasil tenoen da- 

ri bakoel-bakoel jang datang dari 
Koetoardjo. 

Selain dari pada loerik, klamboe 
Cijvega lakoe adanja. 

  

BANJOEMAS 
Pemberantasan penjakit oedeem.     Tentang pajoeng industrie didae- 

rah Banjoemas soedah tidak akan 

di Tji 

Pemeriksahan hari Rebo ji.l. 

fiei 
KETERANGAN TIGA MANDOR 

POLITIE. 

Dihadapkan mandor politie Dji- 

woh. Saksi ini menegaskan bahwa 
ia poenja roemah berdekatan de- 

ngan roemah jang dirampok. Ke- 

tika ia mendengar soeara riboet, 

segera ia datang ketempat kedja- 
dian itoe. Ketika itoe dilhatnja be- 
berapa orang jang ia sangka pen- 
djahatnja keloear dari roeman 

itoe, : 

Mandor politie Mingga dihadap- 
kan, Ia dari kampoeng Djarakos- 
ta, kenal” pada terdakwa Mang- 
kih. Hakim membatjakan- proces- 
verbaal Assistent Wedana, bahwa 
ketika malam terdjadi perampokan 
itoe saksi terseboet telah menegas- 
kan, bahwa terdakwa Mangkih 
datang di roemah saksi kira-kira 
djam 7 sore, tapi ta' lama, te- 
tapi disangkal kebenarannja. 

Oleh karena djawabnja mandor 
politie ini, Assistent Wedana Tji- 
karang dipanggil dan dihadapkan 
dengan saksi, di perintah Assis- 
tent Wedana terseboet memperi- 
ngatkan pada mandor politie itoe 
hingga dengan- bingoeng menga- 
koei jang sebenarnja. 

Seorang mandor politie poela di 
hadapkan, bernama Saita. Saksi 
agak loetjoe, waktoe ditanja bera 
pa oesianja ia djawab 15 tahoen, 
sehingga Hakim tertawa, (padahal 
oemoernja lebih koerang 40 ta- 
hoen). 

Keterangan saksi ini ia menga 
koei bahwa malam kedjadian pe 
rampokan itoe, ia tahoe bahwa 
terdakwa Mangkih datang di roe 
mah colleganja mandor  politie 
Mingga, karena ketika itoe ia dan 
colleganja hendak menangkap 

orang, terdakwa Mangkih tak la 
ma ditempat itoe. 

f 

Ta r Ba Haa, H ai PNP Ae TA Oa DRAG EA 3 
Tabanan Ara KAS Kan Ap adab Lawe 

, 

tara dalam hal ,,tembang” dengan 

Pemeriksaan perkara perampokan: 
karang. 

10 ORANG JANG TERDAKWA. 

| KETERANGAN 4 PEREMPOE- 

AN ISTERI TERDAKWA. 
Empat perempoean isterinja 4 

terdakwa dihadapkan, pertama sak 
si pr. Kainah. Saksi ini isteri ter 
dakwa Si'in bapa Oenah. Ia mene 
gaskan sangat moestahil soeami 

nja toeroet lakoekan itoe perampo 
kan, karena malam terseboet ia 

bersama soeaminja berada diroe- 

mah Asinin dikampoeng Pendeui, 

orang toeanja Asinnin meninggal 
doenia. Soedah djaoeh malam ia 
poelang, soeaminja tinggal ditem 
pat kesoesahan itoe. 
Keterangan saksi ini dikoecatkn 

oleh doea saksi jaitoe saksi Asiin 
dan Baoh. / 

Kedoea saksi pr. Djasmar: ISte 
ri terdakwa Tjipoet. Saksi '! me 
njatakan herannja bahwa-0cami 
nja ditoedoeh demikian.r“Pa, pa 
dahal itoe malam terdjadPerampo 
kan, soeaminja sedang'erada di 
roemahnja mandor pitie Gam- 

ditempat mana oentoek melawat | 

Kita memperoleh kabar, bahwa 
residentie-arts Sardjono sekarang 

KETERANGAN ASS. WEDANA. 
Assistent Wedana Tjikarang di 

periksa. Ia menoetoerkan, setelah 
terdjadinja perampokan itoe beli- 
au bersama politis sebawahannja 

segera melakoekan  penjelidikan. 
Pertama kali beliau mendapat ke 
Serangan dari saksi Mandor Dji 
Yok bahwa mandor terseboet me 

POL itoe ia dapat mengenali jaitoe 
terakwa Mangkih. 

Stelah penangkapan dilakoe- 
kan, i teringat kepada seorang 
kernam. Olim jang baroe sadja poe 
ang darihoekoeman, oentoek men 
tjari keteangan Olim laloe dipang 
gil dan difiriksa ditanjakan ma 
lam kedjadiar itoe ja ada dimana. 

  
Ketika itoe Gim mendjawab bah 

wa ketika itoe i1 menonton wa- 
jang, iditempat mana ia bertemoe 
dengan terdakwa Mangkih. Oleh 
Mangkih dengan bisik bisik dia- 
djaknja ia merampok dikampoeng 
Roembia, tetapi ia menolak karena 
ketika itoe ia beloem sekat dari 
sakitnja. Dan malam 'itoe djoe- 
ga ia bertemoe dengan terdakwa 
Esan, Tean dan Arman, laloe “ber 
sama Mangkih mereka pergi dari 
tempat tontonan. " Esok harinja   prit. $ 

Ketiga saksi pr.Neng isteri 

terdakwa Koentoel, dKsi ini me 
negaskan bahwa itodalam terdja 
di perampokan jaan soeaminja 
berada ditempat tenan, dan di 
tempat itoe ia bert/0e dengan pen 
tjalang politie PD Pandjang na 
manja Tamin. 

Pentjalang pcie Tamin dipe- 
riksa, dan mengoOci benarnja ke 
terangan saksi”rempoean terse 

boet. 
Keempat sal Pr. Aranik isteri 

terdakwa Nan Saksi ini menja 

takan tidak mzartinja bahwa soe 
aminja di to'eh merampok, se 
bab katanja 'ika itoe malam, ia 
dan soeaminSedang tidoer nje 
njak, tiba tidibangoenkan oleh 
mandor polj laloe digeladah da 
lam roemah, penggeledahan ma 
na tidak tdpat apa apa, tetapi 
soeaminja awa ditoedoeh djadi 
zampok dsitahan sehingga kini.     

Olim mendengar chabar soedah ter 
djadi perampokan itoe. 

Demikianlah orang orang jang 
terseboet itoe Ialoe ditangkapi, 
dan telah diperiksa dihadapan We 
dana mereka mengakoei dan menje 
boet lain lain kawannja, itoe sebab 
lain lain terdakwa ditangkap dan 
mengakoei idjoega, ketjoeali doea 
orang Milin dan Naman, 

    

  

2. Kantoor dari N,T. 
Bandoeng 

A 

dari Ki Hadjar. Sneleursus ini akan. E 

nja di Djokja dan di Solo, sedang- | 

Nctoerkan bahwa seorang peram ' 

S TEL. 979 BAT. 
KALI BESAR ZUID 6-7 BATAVIA      
  

ditempatkan dengan pasti di Poer: 
bolinggo oentoek melakoekan pe- 
kerdjaan-pekerdjaan goena pembe- 
rantasan penjakit voedingsoedeem, 
jaitoe satoe penjakit jang disebab: 
kan oleh karena kekoerangan zat: 
zat makanan, jang mengamoek di- 
keresidenan Banjoemas. 

Dari regentschap Poerbolinggo 
dapat dikabarkan, bahwa djoemlah 
orang mati oleh karena penjakit 
terseboet dalam waktoe belaka: 
ngan ini, tidak banjak adanja. Hal 
ini berkat bermatjam-matjam atoe- 
ran jang dilakoekan oentoek mem: 
berantas penjakit voedingsoedeem 
itoe. 

Keadaan di onderdistrict . Ke 
doengredjo poen menjenangken. 

Selandjoetnja dapat dikabarkan, 
bahwa diregentschap Poerbolinggo 
ada ditempatkan 4 orang mantri- 
verpleger, jaitoe seorang di Poer- 
bolinggo, seorang di Soedjoet, se- 
orang di Kalimanah dan seorang 
lagi di Bobotsari. 

  

Djawa Timoer 

MADIOEN. 

Rapat anggauta PPST   
Berhoeboeng de 

| ngan Conferentie 
f raddi-Mr Core 

lis. 
Antara” mengabarkan, bahwa 

pada hari Minggoe 11 Mei jang soe 
dah .PPST jabang Madioen telah 
melangsoengkan rapat anggauta 
bertempat di gedoeng , Pergoeroe 
an Rakjat” Celebesstr. 5. Dianta- 
ra 400 anggauta ada hadir se- 
djoemlah 200 orang. Sebagai ke- 

| SOEMPAH PALSOE. 
Saksi Olim diperiksa. Oleh Ha- 

kim dibatjakan proces verbaal As 
sistent Wedana, bahwa saksi telah 
menoetoerkan ketika ia sedang ber 
ada ditempat tontonan  bertemoe 

| dengan Mangkih, Esan, Tean dan 
| Arman, ketika itoe oleh Mangkih 
yia diadjak melakoekan perampo- 
kan, 

Proces verbaal ini oleh terdakwa 
diakoeinja. Ia akoei betoel ia ada 
bertemoe dengan Mangkih dan lain 
lainnja, tetapi ia tidak diadjak bi 
tjara apa apa, apapoela diadjak 
merampok. 

Saksi ini dipadoe dengan Assis 
tent Wedana tetapi ia tetapkan ke 
terangannja ia kata demikian ka 
rena dipoekoeli. Hakim laloe meme 
rentahkan politie menangkap saksi 
ini oentoek dimasoekkan dalam 
boei. 

Tiga saksi poela jang dalam pe 
meriksaan hari kedoea jaitoe saksi 
saksi Ipin, Saih bapa Rantji dan Sa 
ih bapa Inih jang menjangkal pro 
ces verbaal politie Assistent Weda 
na bahwa mereka dikatakan tahoe 
waktoe semoea terdakwa lakoekan 
permoefakatan oentoek merampok. 
Oleh Hakim mereka dihadapkan 
poela dan dipadoe dengan Assis- 
tent Wedana. Tetapi saksi saksi ini 
menjangkal teroes jang mereka ti 
dak pernah bitjara demikian pada 
Assistent Wedana, Ketiga saksi 
ini oleh Hakim diperentahkan ma 
soekkan poela dalam boei, 

Sehingga sekian pemeriksaan di   hentikan, dilandjoetkan hari Rebo 
jg. akan datang, (Br.) 

Ta aan NABI LEN 
N.LA.T. W.U. 

PARTIC. MIDDELBARE SCHOOL 
(dengen leerplan A.M S. 

Minta ketrangan dan prospecti pada : 
1. DIRECTEUR, Riouws 

B.) 

traat 4, Bandoeng. 
T Wu, Merdikaweg 13, 
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. klas-commissarisnja, 
“ toernja terkenal sebagai seorang 

- teroes 
. djongkok, ja, vuile katjong!”. 

  

PSI Poajok 
  

  

   

    

    

VUILE KATJONG!. 
#——w—————— : 

OERID-MOERID dari salah 
satoe Middelbare School di 

kotanja bang Bedjat, hari Senen 
jang laloe, waktoe vrije uur pada 
main sport di Koningsplein. 

“ Disekolah itoe saban2 klas ada 
dan direk- 

jang betoel2 ingin soepaja ilai 
perbedaan bangsa. e - 

. Tapi roepa2nja moerid2nja be- 
lon maoe semoea. 

Welnu, pada hari Senen itoe se 

“'soedah abis main sport, salah sa- 
toe moerid djongkok (hurken). 
 Klas-commissarisnja, satoe sinjo, 

tegor: ,,Zeg, engkau tadi 

Salah satoe klas-commissaris 
jang lainnja jang dengar teroes de 
hem: ,,Hemmmmm''. : 

Klas commissaris jang katain 
“ »katjong” tadi teroes beringas, lan 

tas bilang sama colleganja (sama2 
“-cCommissaris): 

,Engkau djoega, ja? Engkau 
djoega djongkok, vuile inlander, 
engkau memang soedah lama loe- 

—.ren saja!”. 
“Habis sampai disitoe, tapi boen- 

toetnja, ........ - doea commissaris 

| itoe teroes adoe tindjoe, main bok 

“ 

  

sen, soepaja beres. 

Sama-sama hebat, padahal jang 
satoe ,,vuil” jang satoe ,,schoon”. 

Jang satoe jang dikata ,,vuil” ta 
pi moeloetnja ,,schoon”, tapi jang 

helagak. seperti ,,toean schoon” 

itoe moeloetnja kog ,,vuil”. 
Hoe deze? Vuile schoone!. 

Bang Bedjat 
  

toea jang memimpin rapat adalah 
toean Soemarta jang memboeka 
persidangan pada djam 8.30 pagi. 

Dalam rapat itoe disaring segala 
oesoel oesoel jang akan diketengah 
kan dalam sidang conferentie jang 
di adakan pada tanggal 17 boelan 
ini di Mr, Cornelis. Lain dari pada 
itoe dibitjarakan djoega tentang 
oetoesan jg. akan dikirim mengoen 
-djoengi conferentie itoe. 

Pergoeroean Pembantrasan Boeta 
hoeroef Anak Tionghoa. 
Akan diperloeas. 

Antara” menoetoerkan, bahwa 
menoeroet wpoetoesan dari perte- 
motan Schoolbestuur dan goeroe2 
dari Pergoeroean ..Pembantrasan 

: Boeta Hoeroef Anak Tionghoa di 
Madioen pada tanggal 1 Augustus 

. 1941 jang akan datang pergoeroe 

an terseboet akan diperbesar dan 
Giperloeas seperti dengan menam 
bah klas klas baroe. 

Selain dari pada' itoe akan di 
boeka poela koersoes mendjahit 
dan koersoes . menjoelam dibawah 
pimpinan Nona $. Majangkoeng se 
orang goeroe dari ,,Pergoeroean 

Rakjat” di Madioen. 
THHEK. akan mengadakan se- 

kolah menengah. 
Antara” mengabarkan: 
-Menoeroet kata kabar pergoeroe 

an Tionghoa THHK (Tiong Hoa 
Hwee Koan) Madioen berniat akan 
mengadakan sekolah menengah. 

Oentoek mengoempoelkan beajanja 
' pada boelan Juli jang akan datang 
“akan diadakan toneelopvoering:. 

  

' KETANGGOENGAN. 
Penganiajaan. 

Baroe-baroe ini diroemah T.N. 
- Tehir, Desa Padakaton ond. Ke- 

| tangoengan, telah kemasoekan pen 
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. rangan, 

panja. 

djahat dengan meroesak, djendela 
roemah terbawa barang-barang 
taksir f 28.75. Serenta jang poenja 
roemah akan mengedjar si pendja- 
hat, -sekonjong-konjong dibatjok 

“oleh pendjahat dengan parang ke- 
na dihidoengnja, loeka parah, se- 
hingga perloe dibawa keroemah 
sakit ,oentoek diobati. 

Dengan keterangan dari salah 
satoe pegawai politie, konon cha- 
'barnja politie soedah dapat kete- 

dan dapat menangkap 
doea orang S. dan T. asal dari desa 
Kedoengbokar ond. Larangan jang 
didakwa memegang rol didalam ini 

penganiajaan. 
Perkara ini lebih landjoet akan 

dimadjoekan dan diperiksa Lan- 
draad didalam boelan ini. (S.R.). 

Kesoekaran bapak tani. 
Pada kini masa Ketanggoengan, 

sedang hiboek moesim panen, be- 
gitoepoen dilain-lain tempat roe- 

Bangsa awak jang biasanja ma- 
kan onggok (ampas pohoeng), de 
ngan adanja moesim panen dapat 
makan nasi. Goa? 

Sebaliknja, kaoem jang mempoe 

njai sawah, soekar hendaknja men: 

tjari orang oentoek mengetam, ber 

hoeboeng datangnja .moesim ber- 

samaan, sehingga terpaksa se- 

hari sebeloemnja memorgoel, soe- 

dah pesan orang dengan memba- 

jar satoe 
(SR). 

sen tiap-tiap orang. 

TAHOEN 9, No. 108, DJOEM'AT 16 MET 1941 

Tanah Seberang. 
PALEMBANG 

Pemb.: Dahsy kabarkan: 

Partai Islam Indonesia. 
Pada malam Senen jbl. P.L.I. tjb. 

Sriwidjaja soedah melangsoengkan 
algemeene ledenvergadering, ber- 
tempat dipergoeroean Moe'allimin 
19 ilir Palembang. Koendjoengan 
dari para anggota menjenangkan 

sekali, begitoe poela dari orang- 
orang jang dioendang. Wakil pe 
merintah lengkap. Sehabisnja mem 
bitjarakan masaalah-masaalah par 
tij, kemoedian dilakoekan pemilihan 
pengoeroes berkesoedahan: 

Ketoea: M. Lawit. - 
Ketoea Moeda: H. Asif Idris. 
Penoelis I: H. Zainal 'Arifin. 
Penoelis II: Madjmoeddin. 
Bendahara: K. H. Masjhoer Az 

hary. 
Pembantoe-pembantoe: Masalan, 

Agoestjik Sjahaboeddin, Soehaily 
dan Oemar Taufig. 

Secretariaat vlpg. Nadjmoeddin 
22 ilir no. 39 Palembang. 

  

Boekhouder 3e kl. Palembangraad. 
Kita dapat kabar dari salah se- 

orang anggota Palembangraad, bah 

wa pengisi lowongan jang tertera 

diatas diangkat 'toean Anwar. Toe- 
an terseboet bekerdja mendjadi 
commies Regentschap dikota ini. 

Semoga Toean itoe, dapat succes 

dipekerdjaan jang baroe ini. 
2 

Mati tenggelam. 
Seorang gadis peranakan Tiong- 

hoa, telah mati tenggelam dikolam 
didarat 24 ilir Kebondoekoe. Dia 
djatoch karena mengambil air dan 
teroes tergelintjir. Naik tidak bisa, 

karena airnja soeroet djadi tebing: 

nja tinggi. Peristiwa ini terlaksa- 
na, pada hari Selasa jbl. 

2 Anak lenjap. 

Dari soember jang boleh diper- 

tjaja, kita dapat kabar didoesoen 
Tandjoeng Acer marga Djedjawi 
Komering Ilir, seorang anak ketjil 
perempoean beroesia kira-kira 315 
tahoen, telah lenjap dihadapan roe 
mahnja. Djemoe pendoedoek dan 
jang berwadjib mentjarinja, apa- 
kah lagi orang toeanja, sam- 
pai berita ini kita toelis konon ka- 
barnja beloem djoega diketemoei. 
Entah bagaimana hilangnja anak 
ketjil itoe. Beraneka warnalah pen 
doedoek menebaknja jang boekan- 

lam pada itoe, lenjapnja ini anak 
mengherankan djoega. .Lenjapnja 
pada hari Senen jbl. pagi hari. 

Parpindo. 
Dihari Djoem'at ddo. 2 Mei j.l. 

Persiapan Parpindo tjabang Soe- 
rabaja. Martapoera, soedah mela- 

koekan rapat anggota. Wakil P.I. 

“D. dan Kepala 'Adat lengkap. Te- 
pat poekoel 2, rapat diboeka. Se- 

soedah itoe dilaksanakan pengesa- 
han tjabang oleh toean Hassan Sja- 
fei oetoesan H.B. Parpindo. Seha- 
bisnja beliau mengoepas keadaan 
arena politiek tanah air. Begitoe 
poela akan azas dan toedjoean 
Parpindo. Pengoeroes tjabang se. 
perti dibawah ini: 

Ketoea: M. Mahidin. $ 
Wakil Ketoea: Hassan R. Per- 

wiro. 
Penoelis I: Damsiky. 
Penoelis II: M.-Noer P. Alim. 
Bendahara: R.M. Igamo. 
Pembantoe: M. Moenir dan DI. 

Radjo. 

Percies poekoel 4 rapat ditoe- 
toep dengan sedjahtera. Perloe 
djoega kita terangkan disini bah- 

wa tjb. terseboet akan mengadakan 
Taman Batjaan enz. 

. Pemenda. 
Dengan bertempat di Sandang: 

school 30 ilir, Pamenda Sriwidjaja 
telah melangsoengkan rapat ang- 
gota. Sehabis verslag dan jaarver- 

,slag disahkan, maka dipilih pe- 
ngoeroes baroe berkesoedahan: 

Ketoea: K. A. Solihan A. Hamid. 
Wakil Ketoeca: K. H. Asjik. 
Penoelis I: Aboe Zed. 
Penoelis II: K. Mattjik. 
“Bendahara: K. M, Haroen. 

Dan beberapa orang pembantoe. 
Penasihat K. Hoesin Said. Rapat 

ini ialah pada malam Djoem'at jg. 
baroe laloe. 

Membenarkan kesalahan. 

Dalam ,,Pemandangan” tgl. 3 

Mei jl. lembaran ketiga pagina 1, 

dengan kepala ,,Rapat anggota Par 

tai Islam Indonesia” dan',,P.S.D.I.” 

ada salah zet. Betoelnja W. Ke 
toea P.LI. tjb. Sirapoelaupadang 

Z. Abidin Faizal. Penoelis satoe da 

lam P.LI., benarnja penoelis satoe, 

dari P.S.D.I. Dengan -ini, itoe ke- 

chilafan kita benarkan. 

Ittihadoeltalamiz Guraniah. 

Beloem berapa lama, dengan ber 

tempat dipergoeroean @oeraniah   soedah didirikan perkoempoelan 

jang namanja tertera diatas. Or- 

ganisatie ini, tjoemalah oentoek 

  

   

boekan dan tak masoek akal. Da- 

  

moerid-moerid pergoeroean @oera- 
niah sattja. Pengoeroesnja Kgs. A. 
Srody, Ketoea M. Sajoeti, Penoelis 
Boerhanoedd'in Bendahara, Chodi:- 
djah dan M. Dahlan Pembantoe. 

Pandoe Arabittah Alawijah. 
Kita dapat kabar, bahwa dikota 

Sriwidjaja telah didirikan comite 
pendirian Kepandoean organisatie 
A.A. Secretariaatnja Al-Ihsan: 
school 10 ilir Karang Bengkoeang 
Palembang. 

Peringatan 10 Mei. 
Peringatan 10 Mei dikota Palem- 

bang, sangat besar sekali dapat 

perhatian dari pendoedoek diloear 
atau didalam kota. Dikala fadjar 
mendjelang pagi, soedah nampak 
rakjat keloear roemah kepinggir 
ajalan. Djam 6 publiek telah 
ramai bertjokolan dipinggir dja- 
lan raya, ditempat mana ba- 
risan akan liwat. Sebagaimana 
biasa boeat kota Palembang, se 

4 gala sesocatoenja kaoem ibve tak 
maoe ketinggalan. Begitoe poelalah 
dihari peringatan ini, segerombol 

demi segerombol moentjoel dari 
dalam kampoeng, malah sampai 
anak-anak ketjil jang lagi digen- 

dong toeroet dibawa. Kaoem-kaoem 
boeroeh masoek kepekerdjaannja 
diketjoealikan hari ini, jaitoe ma- 
soek poekoel 9 pagi. Konon kabar- 
nja ada djoega pergoeroean parti- 
culier jang menoetoep sekolahnja. 

KENDANGAN, 
Tocmeel amal. 

Oleh golongan — ambtenaren 

(Schrijversbond) dikota Kenda- 
ngan telah dibentoek satoe comi- 
te oentoek mengadakan tooneel 

dan pendapatan bersih dari too- 

neel itoe didermakan oentoek Land 
wacht. : 

Pertoendjoekan tooneel jang per 
tama kali digedong Eendracht Bios 
coop mendapat perhatian jang be- 
sar sekali, sehingga keoentoengan 

bersih tidak koerang dari f 400.—, 
Pertoendjoekan jang kedoea kali 

di Negara mendapat koendjoengar 
penonton jang memoeaskan djoe- 

ga. 

Kabarnja tooneel itoe akan diper 
toendjoekkan poela ketempat-tem- 
pat lainnja, 3 

Sebagai ketoea dari comite toe- 
an Ambrie beheerder postkantoor 
Kendagan. 

Pengoeroes Moehammadijah. 
Soesoenan Pengoeroes Moeham- 

madijah groep Kendangan dalam 
tahoen 1941, sebagai berikoet ini: 

Toean Tawaf Saleh: Ketoea, t. 
R. M. Goendomono: Wakil Ketoea, 
t. H. Gt. A. Rahman: Penoelis I, 
t. Amir Hassan: Penoelis II, t. Be- 
rahim: Bendahari, t. M. Djapar: 
Pembantoe, t. H. Ma'moer: Pem- 
bantoe, t.” H.- Baseri: Pembantoe, 
t. Sjamsie: Pembantoe. 
Mengandakan tablig tetap saban 

malam Djoem'at bertempat diseko 
lah Moehammadijah. Oemoem bo- 
leh berhadlir. 
  

  

  

(Zetsel jang tertahan kemarin) 

AMANAT HITLER KEPADA 
INOENU. 

Londen, 14 Mei (Reuter) — 
Comentator radio Amerika meng- 
oemdemkan: Dikabarkan dari An 
kara bahwa pada hari ini Von 
Papen memberikan amanat Hitler 
setjara persahabatan kepada pre 
sident Inoenu. Dikatakan bahwa ti 
dak diketahoei isi amanat itoe, ha 
nja diterangkan dalam makloemat 
opisil, bahwa amanat itoe adalah 
jang biasanja diberikan kepada seo 

rang sahabat. 

Kalangan jang mengetahoci doe 
doeknja perkara menerangkan, 

bahwa dalam pembitjaraan ke- 

marin ite Von Papen menjata- 

kan kepada Saracoglu tentang ke 

tetapan anggapan Djerman, bah 

wa Toerki itoe bersahabat dengan 

Djerman, dan oleh karena itoepoen 
Djerman akan membalas persaha 
batan Toerki itoe dengan tidak oe- 

sah menjebabkan  terlanggarnja 

perhoeboengan Toerki dengan lain 

lain negeri. 
Tidak akan minta apa2 kepada 

Dioega dioemoemkan, bahwa 

Von Papen mendjamin soenggoeh2 

kepada 'Toerki, Djerman tidak 

akan memadjoekan permintaan jg. 

memaloekan Toerki, tidak akan 

minta hak oentoek melewatkan pa 

soekannja ke Toerki, malahan hal 
sematjam itoe masoek pikiran 

Dierman. 
Komentator itoepoen menerang 

kan djoega, bahwa sekali lagi djoe 

roe bitjara Djerman menjangkal, 

bahwa pesawat2 Djerman jang me   
ngirimkan alat2 perang goena Irak ' 

  

PEMANDANGAN » 

itoe tidak melajang diatas Syria. 
Tetapi didengar, bahwa tingkatan 
pertama dari pembitjaraan antara 
Djerman dan Irak jang moengkin 
mengenai pengiriman alat2 sendja 
ta Djerman, jaitoe jang soedah di 
pesan oleh Irak sebeloemnja ada 
peperangan. 

MINTA TOENDA PEMOGOKAN 
GENERALE MOTORS. 

Washington, 14 Mei (Uni 

ted Press) — Vice Voorzitter ,,De 

fensie Meditation Board” William 
H. Davis minta kepada serekat se 
kerdja kaoem boeroeh mobii soe 

paja menoenda pemogokan dalam 
61 paberik2 G.M.C. jang akan dila 
koekan besok pagi itoe. 

D'doega semalam2an pembitia- 
raan akan diteroeskan, lain hal ka 

lau persetoedjoean soedah tertja 
pai. 

Lebih landjoet dikabarkan dari 
Washington: Beloem ada ketentoe 
annja, bahwa Davis itoe memberi 

tahoe kepada kedoea pihak jang se 

dang melakoekan  pembitjaraan, 
bahwa kalau tidak ditjapai persc 
toedjoean, ia akan minta kepada 
Roosevelt soepaja 

tjampoer. 

AMERIKA MENGANTJAM 
VICHY? 

Washington, 14 Mei (Uni 
ted Press) — Dikabarkan, bahwa 

tentoelah Vichy itoe akan menda 

pat rintangan2 dari Amerika Seri 

kat, djika Vichy betoel2 melakoe 

kan pekerdjaan bersama2 dengan 

Djerman. 
  

KAT IA 3 Yeejnesea, ae, MEN AA ERT 

   KENNENEE ANA EA 

  

Aborme No. 24304, Tanah Tinggi. 

Permintaan kabar lelang kita 

perhatikan. Terima kasih. 

soeka toeroet ' 
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  Aa 

Ta ANT Wara   
disoekai oleh orang-orang jang kerdja berat, banjak doedoek, i 
berkendaraan dan achli sport. enz. 3 

Harga per pak boeat 1 X minoem f 0.04 dan boeat 2 X : 
f 0.071. 

Proefpakje boeat loear kota f 0.90 boeat 20 X minoem, 1 
wang lebih doeloe. 4 

. . “ 

Djamoe Industrie ,, SOEKANAGARA 
Tanah-Abang Heuvel 12—14 Batavia-C. 

Djoega bisa dapat pada: 

Chemicali#nhandel THERAPIE, Kramatplein. Gg. Kepoeh 
O. 290: depan Bioscoop Tg. Priok. Kebondjatiweg 4A, Tanah- 
Abang. Poengkoerweg 10, Bandoeng. Pasar Djamoeaah, Poer- 
wakarta. AGENT DI SOLO: Toko Ivoorwerk van Palembang. 
Tjajoedanstraat 117. 
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OBAT TJATJING WATSON'S TJAP PAGODA 
(Koewe Kembang Pagoda dari Watson's) 

Bikin anak2 koeat, gemoek dan sehat! 
Matiken tjatjing2 dan mengloearkan kotoran! 

Tjatjing makan habis sarinja makanan hingga anak2 men- 

djadi koeroes-kering, poetjat, soeka marah dan nangis dengen 

tida ada sebab, tida bernapsoe .makan, idoeng dan gigi gatel 3 
Ml: 5 

Ini obat tjatjing dibikin seperti manisan sehingga anak2 
3oeka maksn. Awas barang palsoe! 

»Moelai sekarang saben bidji obat Tjatjing Wat- 

son, Tjap Pagoda, terdapat atoeran pake dalem 

jJahasa Indonesia jang tertjitak pada kertas boeng- 

koesan Celluphane”. : 

Terdjoeal oleh toko obat Tionghoa dimana-mana atawa 

beli sendiri pada Hoofdagent: 1. 

MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO, 
Toko Tiga No. 64, Batavia. 

  

      
  

No, Pt prij3. 

Oant t0 
(909. ih 12:00 
0361 .. » 3,50 
0363 .. » 450 
0248 .. ”, 3,00 

0206 Sis (3 5,00 

0335 .. » 6,50 

Saja soeda tri- 
ma lagi Pilot 

vulpen jang mo- 
del baroe dan 
harga dengan 

pantas seperti 
jang saja toelis 

diatas ini Ka- 

lau Toean2 dau 
Njonja belih Pi- 
lot vulpenhou- 

der, kita kasih 

  

    
Pesenan dari loear Kota kita bisa kirim 

  

& Ha NA Kan 
KT AN BPN ham oat 

dengan gratis inkt 1 fles, dan graveer nama. 

dengan rembours, 

| 

GENT BESAR DI 
Kramat 14, Bat.-C. 

:g 

- 

si Ji 3 

PA na He BRA DA an SA bb Kabid Dena HTS KELAS GENAP AN Salin San ehi SAK benda 4



  

  

Nan V. 0. R. O. 
— Tender Y.D.G. 8, Gelombang 89.82 

: meter, 
DJOEM'AT, 16 MEI. 

“17.00 Ketjapi Orkest — 19.15 
Taman anak2 — 19.30 Pembatjaan 
kitab Indjil — 20.00 Krontjong 
Orkest — 23.00 Toetoep. 

SABTOE, 17 MEI. | 
8.00 Lagoe Soenda — 9.00 La- 

goe Djawa — 9.30 Lagoe Melajoe 
Seberang — 10.00 Lagoe Tionghoa 

Kromong — 11.00 Lagoe Kron- 
tjong dan Stamboel — 12.00 Toe 
toep. 

17.00 Lagoe Hawaiian — 17.30 
Lagoe Minangkabau — 18.00 La- 
goe Ambon — 18.30 Lagoe Harmo 
nica dan Jang Kiem — 19.00 La 
goe Arab — 19.30 Lagoe Soenda 
— 20.30 Krontjong Orkest — 24.00 
Toetoep. : 

PENJIARAN P. P. R. K. 

Ae Maa an Ban a tavia II 197, 
ae gaga 

   

  

       

   

       

    
   
   

- DJOEM'AT, 16 MEI. 
17.00 Tanda waktoe— 17.01 Isi 

programma — 17.04 Ketjapi — 
18.13 Adzan — 18.17 Ketjapi — 
19.15 Lagoe krontjong — 19.30 Be 
rita Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 
Penerangan Oemoem — 20.20 La 

goe popoeler — 20.23 Pemanda- 
ngan loear Negeri — 20.40 Keto 
prak — 01.00 Toetoep 

SABTOE, 17 MEI. 

goe Melajoe — 6.30 Berita Pers — 
6.45 Lagoe Arab — 7.00 Lagoe Me 
Sir — 7.15 Berita Pers — 7.30 Toe 
toep. 

12.00 Tanda waktoe — 12.03 
Oejon2 — 13.15 Berita Pers — 

1 13.30 Oejon2 — 14.15 Berita Pers 
— 14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi 
programma — 17.04 Lagoe kron- 
tjong — 18.13 Adzan — 18.17 La 
goe Krontjong — 19.00 LBD — 
19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe 
“—.20.05 Dari piring hitam — 
20.20 Kamermuziek — 21.20 Wa 
jang Golek — 5.45 Toetoep. 

SIARAN V.O.R.L. 
'ender Y.D.H. 7 Gelombang 85.58 

DJOEM'AT, 16 MEI. 
17.00 Lagoe Hawaiian — 17.30 

Lagoe Melajoe — 18.00 Lagoe 
Soenda — 18.30 Berhenti: 

19.00 Lagoe Djawa — 19.30 Be 
rita Pers — 20.00 Lagoe Soenda 
— 20.30 Lagoe Krontjong — 21.00 
Lagoe Hawaiian — 22.00 Toetoep. 

5 SABTOE, 17 MEI. 
17.00 Lagoe Djawa — 17.45 La 

goe Bali — 18.00 Lagoe Hawaiian 
-— 18.30 Berhenti. 

da — 21.20 Wajang Golek — 5.45 
Berita Pers — 20.00 Gamelan Soen 
da — 5.45 Toetoep. 

?ENJIARAN P. P. R. K. 
: ME en aa Tana 

Djokja N 128, Semarang HI 189, Se- 
| marang ARCH. 67, Soeraba- 

ja Il 61 dan IV 129. 
Solo Y 120. 

DJOEM'AT, 16 MEI. 
17.00 Tanda waktoe — 17,01 

Isi programma — 17.04 Radio Wa 
sita — 18.30 Lagoe Tionghoa mo 
dern—19.00 Tjerita kemidi bangsa 
wan — 19.30 Berita Pers — 20.00 
Taptoe — 20.05 Penerangan oe- 
.moem — 20.20 Lagoe popoeler — 
20.23 Pemandangan loear negeri 
— 2040 Ketoprak — 01.00 Toe 

  

  

|. MEMBONGKAR RAHASIA JANG 
| GELAP. 

  

Oleh: S.N. Armandy. 
(Hak pengarang terlindoeng) 
49). 
»Kita pergi kesana, Mr. Morey”, 
»Ja Mr. Morey” djawab Inspec 

tor.Ah Kow dengan soeara tetap. 
»Dan di-bendoel djendela itoe ada 
djoega bekas tapak sepatoe tadi, 
ta' boleh tidak pasti ada orang 
jang lolos dari sitoe ......... & 

»Maksoed toean Salah seorang 
kawannja, Mr, Kow?” 

Tidak, Mr. Morey! Malam tadi 
ada toean katakan, bahwa pendja 
hat itoe ketjil sadja orangnja. Koe 

  

6.00 Tanda waktoe — 6.02 La- ' 

. Peiping — 10.30 Lagoe Gambang |“ 

SABTOE, 17 MEI. 
6.00 Tanda waktoe — 6.02 La 

.g0e Hawaii — 6.30 Lagoe Ambon 
— 7.00 Lagoe Canton — 7.15 Beri 
ta Pers — 7.30 Toetoep. : 

12.00 Tanda waktoe — 12.03 
Aneka warna — 13.15 Berita Pers 
— 13.30 Aneka warna — 14.15 Be 
rita Pers — 14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi 
programma — 17.04 Konsert sore 
— 18.10 Adzan — 18.13 Konsert 
sore — 19.00 LBD — 19.30 Berita 
Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Da 
ri piring hitam — 20.20 Klenengan 
Soerakarta — 24.00 Toetoep. 

SIARAN M.A.V.R.O. 
Zender: YDL 5 87,98 dan YDL 8 

RN : 92 meter. 
DJOEM'AT, 16 MEI. 

17.00 Tanda waktoe — 17.02 Isi 
programma — 17.04 Radio Wasita 

Adzan — 18.30 Lagoe roe 
pa2 — 19.30 Berita Pers — 20.00 
Ketoprak — 20.40 Direlay PPRK 
— 01.00 Toetoep. 

SABTOE, 17 MEI. 
112.30 Oejon2 sederhana — 15.30 

Toetoep. 

17.00 Taman Poetera — 18.00 
The Little Boys — 19.30 Berita 
Pers — 20.00 Oejon2 — 24.00 Toe 
toep. 

PENJIARAN P. P. R. KE. 
—. Noesantara. 

- Zender P. L. J. 20.5 M. 
DJOEM'AT, 16 MEI. 

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi 
programma — 17.04 Lagoe Atjeh 
— 17.15 Lagoe Minangkabau — 
17.30 Lagoe Arab — 18.00 Moesik 
Hawaii — 19.39 Berita Pers — 
20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan 
cemoem — 20.20 Lagoe popoeler 
— 20.23 Pemandangan loear Nege 

ri — 20.40 Lagoe krontjong — 
23.00 Tjerita Langendrijan 
24.00 Toetoep. 

SABTOE, 17 MEI. 
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi   

| 

  
19.00 Lagoe krontjiong — 19.30 j 

  

i ze 7. Bagaimana pendapat 

programma — 17.04 Lagoe Kron 
tjong — 18.13 Lagoe Melajoe — 
18.17 Lagoe krontjong — 19.00 L 
BD — 19.30 Berita Pers — 20.00 
Taptoe — 20.05 Dari piring hitam 
— 20.20 Kamermuziek — 21.20 La 
goe krontjong — 21.30 Konsert Me 
lajoe — 24.00 Toetoep. 

PENJIARAN PP. P. R. K. 
Soematera Oetara (Medan) 

Zender YDX 41.55 M. 
DJOEM'AT, 16 MEI. 

-Y7.00 Tanda waktoe — 17.02 La: 
goe Melajoe — 17.30 Lagoe Mi- 
nangkabau — 17.45 Gamboes — 
18.07 Bang (Adzan) — 18.10 Gam 
boes — 19.00 Kesehatan — 19.30 
Lagoe Hawaii — 24.00 Toetoep. 

» SABTOE, 17 MEI. 
7.00 Tanda waktoe — 7.02 La- 

goe Cinema Tionghoa — 7.30 La- 
goe Soenda — 8.00 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe — 17.02 La 

goe mana soeka — 17.45 Lagoe Ba 
tak — 1807 Bang (Adzan) — 
18.10 Poesparagam — 18.40 Lagoe 
gamboes — 20.00 Toetoep. 

PROGRAMMA NIROM 
n Barat 

DJOEM'AT, 16 MEI. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.03 Boe 
ngan rampai — 1745 Gymnastiek 
— 18.00 Peladjaran bernjanji — 
18.30 Lagoe Cowboy — 18.45 Ra 
dio Oranje — 19.00 Berita Pers — 
19.20 Moesik serieus — 19.45 Toem 
boeh toemboehan — 20.00 Instru 
mental — 20.30 Merkelbach con 
cert — 21.00 Hoorspel — 21.45 Or 
kest Yay Wilbur — 22.00 Tanda 
waktoe. Berita Pers — 22.05 Om 
roep 'Orkest — 22.45 Oentoek 
orang pelajaran — 23.00 Toetoep. 

SABTOE, 11 MEI. 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. 

6.01 Dari piring gramofoon — 

—. 

orang /jang dimaksoedkan oleh 
Inspector Mahmood dalam soerat- 
nja itoe, ialah ... seorang jang 
berpengawakan besar tinggi”. 
“Bagaimana tocan bisa tahoe, 

Mr, Kow? Ada Mahmood meloekis 
kan pengawakannja?” 

,Ada Mr. Morey!” djawab Mr. 
Kow seraja berdiri mendjempoet 
stelan Gabardine dan seboeah topi 
»Panama” dari medja toelisnja. 
sInspector Mahmood tidak meloe- 
kiskan pengawakannja, tetapi 
tidak loepa menjeboetkan pakaian 
jang dipakainja: Stelan ,,Gabar- 
d'ne” berwarna kelaboe dan berto 
pi ,,Panama”. 

poela sepatoenja. 

,Lorig Wear” dan ,,Barrats” si- 
toean,   

Mr, Morey?” 
,Doea pasang sepatoe ini toean 

R3 

SN SA De bin MATAN KM DADA Kk Pa 
: 
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PEMANDANGAN 

Moetasi. 

KAA On 

Ditempatkan pada Indisch Cen- 
traal Aanschaffingskantoor- seba- 
gai klerk technisch oentoek tempo 

jang tidak ditetapkan tocan Soeka 
wan dan Doegel Wignjowijoso. 
Doeloe mereka bekerdia partikoe 
lir. 

Dept. v. Financien. 
Oentoek sementara waktoe dise 

rahi pekerdjaan sebagai le klerk 
pada  kantoor Hoofdambtenaar 
voor Algemeene Ambtenaarszaken 
Raden Soerido, sekarang klerk pa 
da kantoor terseboet. 

Dienst. Boschwezen. 

Diperbantoekan pada Directeur 
Middelbare Bosehbouwschool di 

Madioen,boscharchitect klas 1 pa- 
da Dienst Boschwezen, R. Odang 
Prawiradiredja, sekarang diperban 

toekan pada Hoofd v'/d Diensi der 
bosschen di Java dan Madoera. - 

S.S. 
Diangkat mendjadi onderopzich: 

ter oentoek sementara waktoe klas 

3 dan dipindahkan dari Soengei 
lassi ke Katjang, Rain, sekarang 

mandoer-baan. 
  

6.30 Berita Pers — 6.45 Dari pi 
ring hitam — 7.00 Tanda waktoe 
7.01 Dari piring gramofoon 
7.30 Berita Pers — 7.40 Dari pi- 
ring gramofoon — 7.45 Oentoek 
orang pelajaran — 8.00 Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
11.01 Doenia film — 11.40 Doea 
karangan Sibelius — 12.00 Matinee 

Ensemble — 12.30 Harmonika — 
1250 Orkest Robert Pikler — 
13.20 Berita Pers — 13.30 Aneka 
warna — 14.20 Berita Pers — 

14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isi programma —- 17.03 Boe 

nga rampai — 18.00 Serieus con- 
cert — 18.45 De Ramblers — 19.00 

Berita Pers dan Oedara — 19.20 

Royal Hawatian Minstrels -— 19.45 

Orkest Albert Sandler —— 20.00 De 

Troubadours — 20.45 De Bonte 

Hondt — 21.)0 Konsert — 21.30 

Lagoe operette — 22.00 Tanda 

waktoe. Berita Pers — 22.05 Moe 
sik dansa — 22.20 Njanji — 22.45 
Moesik dansa — 23.15 Piano -— 

23.30 Moesik dansa — 24.00 Toe- 

toe.p. 

—. SIARAN B. R. V. 

Stadszender 151,89 dan Archipel- 

zender 61,66 m. 

DJOEM'AT, 16 MEI. 
Y7.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.04 Pada waktoe minoem teh — 

18.00 Lagoe Afrika Selatan — 
18.30 Groot Salonorkest — 19.00 
(Ar.) Berita Pers — 19.00 (St.) 

Lagoe gembira — 19.30: Vioolsoli 
— 20,00 Vocaal — 20.35 Chopin 
— 21:00 Concert — 22.00 Berita 

Pers — 22.05 Vocalio — 22.30 In 

strmentalia — 23.00 Toetoep. 

SABTOE, 17 MEI. 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

6.04 Des morgens vroeg — 6.30 Be 

rita Pers —.6.40 Lagoe gembira — 
7.40 Orkestmuziek — 9.00 Vioolso 

1 — 9.20 Lagoe Perantjis — 9.45 

Njanjian Bing Crosby — 10.00 Vic 

tor Silvester Orkest — 10.30 Opera 

varia — 11.15 Boston Promenade 
Orkest — 12.00 Trio in b. gr. t. 

Op. 11 — 12.20 Vocalia — 13.00 

Lagoe makan — 13.20 Berita Pers 

— 13.30 Lagoe makan — 14.00 

Njanjian Louis Davids — 14.20 Be 

rita Pers — 14.30 Lagoe roepa2 — 

15.00 Toetoep. 

' 417.00 Tanda waktoe, Pemb. — 
17.04 Lagoe roepa2 — 18.00 Instru 
mentalia — 18.30 (Ar.) Lagoe per 

mintaan — 19.00 Berita Pers — 
18.30 (Std.) Symphonie — 19.15 Pi 
anoconcert — 19.55 Vioolconcert   

'roes dan ketjil badannja. Tetapi- 

Tjoba toean lihat 

— 20.30 Lagoe permintaan — 
22.00 Berita Pers — 22.05 Lagoe 
permintaan — 24.00 Toetoep. 

Kow?” 
.Ja! Terletak dibawah divan, la 

loe saja bawa”. 

»Djika demikian, kita telah dike 

tjohnja poela, Mr. Kow?!” 

Orang djahat selamanja mem: 
poenjai seriboe-daja akal akan me 

lepaskan dirinja, Mr. Morey. Teta 
pi badjingan oeloeng jang kita ha 
dapi ini termasoek pendjahat jang 
loear biasa, terlampau kedjam ...” 

Toean J. F, Morey berdiri, laloe 

berdjalan moendar-mandir, Sedjoe 
roes kemoedian ia bertahan poela 
dihadapan Inspector Ah Kow. 

,Ada lagi jang lain2nja, Mr. 
Kow?” tanjanja. j 

,Tidak Mr. Morey! Itoe ada se- 

boeah album, tetapi isinja portret2 
biasa sadja, tidak ada portret 
orang ataupoen toelisan2. Jang la   innja, barangkali pakaian Aminah. 

ah 
P. 

k 

  
bawa dari gedong itoe djoega, Mr. 

  

Diangkat  mendjadi schrijver 
klas |! oentoek sementara waktoe, 

Abdullah, sekarang schrijver bia: 

sa. 
Diangkat mendjadi - haltechef 

klas 3, Baharoeddin, sekarang tsa- 
tionsbeambte klas I. 

Dipindahkan dari Pajakombo ke 

Fort de Kock, Nawar gelar St. Ra 
djo Lelo, onderopzichter klas 3. 

Dipindahkan dari Moearokala- 
ban ke Pajakombo onderopzichter 

klas 3, Djamin. 

Dipindahkan dari Katjang ke 
Moearokalaban, onderopzichter 

klas 3, Adjis. 
  

  
Soedah termasjhoer di 
seloeroe doenia dan ke- 
moestadjabannja, telah 
dapat banjak poedjian 
dari Dokter-Dokter segala 
bangsa. 
Selamanja"sedia Obat 
Tjap Matjan - dalam 
roemah .atawa dalam 
perdjalanan | 

DANA AJA IE NA   
Kain badjoenja. Dan itoe sebotol 
»Lorigan Coty”, barangkali minjak 
wangi itoelah jang “diseboetkan 
oleh Inspector Mahmood ketika 
ia mentjotjokkan baoe haroem 
jang melekat pada hartawan Djab- 
bar. dan minjak wangi jang dipa- 
kai oleh Siti Aminah ............ 2, 

,Anak Siti Aminah?" tanja toe 
an Morey poela. ,,Ja, dimana anak 
itoe sekarang?” 

Ketika Inspector Ah Kow hen- 
dak bersoeara, akan menjahoeti 
tiba beli telepon berdering......... 
tiba bel telepon berdiam ............ 

Inspector Ah Kow berdiri men- 
djempoet gagang telepon itoe, Ia- 
loe mendengarkan. 

,O, bocat toean, Mr. Morey. Dari 

njonja Morey diroemah”, katanja. 
Sebentar sadja tocan Morey ber 

bitjara dengan isterinja itoe, ga- 

Men aa NAN Abang 50. 

   
MIDDELBARE H 
(Sekola dagang pertengahan dengen resultaat2 

jang baek) 

Minta ketrangan dan prospecti pada: 

1. DIRECTEUR, Riouwstraat 42, Bandoeng. 
2. Kantoor dari-N.I. A. 

Bandoeng. 

  

    

N. 1. A.: Tt. w. Uu. 

    

Djangan Memaksa : 

LEMBARAN KEDORA PAG. IV 

   
ANDELSSCHOOL 

T. W.U, Merdikaweg 13, 

  

  

a 
pada kita! 

Kita..... 
memeriksa dengan Pertjoema me- 

makai perkakas2 jang paling baroe. 

mata toean, 
ta' dapat melihat terang, datanglah 

Kalau tocan merasa 

    

CG PIELIEN oo. 
Gediplomeerd Opticign 

Pasar Baroe 83 — Bat.-C. — Tel. WI. 159 

  

  

TELAH DIPAKE, DALAM 5 

mendjadi litjin dan terang, 

sakit, kaloe orang lelaki, 

perempoean, 
nistjaja lebih menjenangkan. 

Telapakan tangan, bila 
pake ini 
ditanggoeng mendjadi haloes 
goes, 

Harganja ,AJER DAFF 
1 flesch besar 

hain 
PESENAN dengen soerat, 

wangnja. 

dilakoekan. 

Filiaal Chun Lim & Co. 

58 

baocenja keras, tidak enak. 

sendiri dan bikin seroepa   

Boleh tjoba dihadepan orang banjak. 
SESOEDAH MEMBOEKTIKAN BETOEL, BAROE BELI !!! 
»AJER DAFFODIL”, seroepa ajer, Speciaal boeat koelit 

moeka kasar, banjak kotor, sesoedah gosok ini ajer Daffodil 
(aer obat) didalam tempo 5 minuut, lantas koelit moeka berasa 

Waktoe pake,”berasa dingin dan enak, 
tida ada sedikit perih atawa gatel dan 

tjampoer 

pake BEDAK SPECIAAL, boeat orang 
pake BEDAK VIRGIN, 

AJER DAFFODIL,, 

boleh dateng pada FILIAAL 
CHUN LIM & Co. boeat bikin pertjo- 
baan dan menjaksikan dengan lantas. 

f 0.80) Lain on- 

» 0.40)kost kirim 

REMBOURS, sementara waktoe tida 

Glodok Passerweg No. 2, Batavia. 
Widosari No. 81, Semarang. 
Bakmistraat No. 18, Soerabaia. 

Geylang Road Io. 598, Singapore. 

N.V. HANDEL Mij. ,KIAN GWAN” 
di Seloeroeh INDONESIA. 

STANGGI, OBAT NJAMOEK, kebanjakan Obat Njamoek, 

Maka CHUN LIM & Co., dengen sigra tanam Obat Njamoek : 

faedahnja, basmi Njamoek. 
SATOE BIDJI bisa bakar sampe 9 djam, satoe doos terisi 

12 bidji, harga ketengan per doos 25 Cent. 
Siapa soeka djadi AGENT, harep toelis pada Hoofdkantoor 

CHUN LIM & Co. di BATAVIA-CENTRUM. 

MINUUT DAPET FAEDAH. 

koelitnja 

dan ba- 

ODIL” 

berikoet   

  

EDAK VIRGIN” 
Sole Agents: 

Obat Njamoek, baoenja wangi   
  

Sinshe TJIA SIOE 
TOKO - TIGA 45, BATAVIA 

SAIJ KIM TAN (obat bengek) 

(ASTHMA) 

SAIJ KIM TAN adalah seroepa 
sanget moestadjab boeat semboeken penjakit 
bengek dan perna toeloeng banjak orang serta 
dapet banjak poedjian dan pengoetjapan tri- 
ma kasi dalem advertentie. 

Ini obat goena semboeken sakit bengek jang 

    

            

baroe didapetken atawa jang soeda lama di 

tenggorokan bersoeara, batoek, napas sesek 

terserang hawa dingin lantas kamboe, bengek 
dapet asal toeroenan, reba djalan tiada enak, 
sering keloear keringet, sering kamboe sering 

    

ET 
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baek. Roepa-roepa penjakit bengek kaloe makan ini obat nistjaja 
lantas semboe dengen tida kamboe kombali. Baek orang toea masce- 
poen anak moeda lelaki, prempoean jang hamil semoea boleh 
makan. 

1 Flesch harga , 

Loear kota tamba harga Rembours. Oewang kirim 
f 2,50 

doeloe zon- 
der ongkos kirim, boeat djoeal lagi direken lebi rendah. 

Speciaal mengobatin roepa-roepa penjakit batok, batok darah. 
sakit kotor, sakit mata, sakit tempolong, sakit peroet dan roepa- 
roepa penjakit loear dalem. 
Agent? di Ioear kota: Sam Tak Co., Soerabaja. Eng Seng Ho, Ban- 
doeng. Hong Oh 'Thian, Makassar, Phang Tjoeng Soen, Billiton. 

gang telepon disangkoetkannja poe 
la. 

»Toeanstentoe kenal pada Rachi 
mah, boekan?” tanjanja pada Ins 
pector Ah Kow. 5 

Inspector Ah Kow memanggoet: 
manggoet  kepalanja. 

,Dia sekarang ada diroemah en 
tjik Djamilah. Tadi entjik Djami 
lah menelepon keroemah, laloe di 
teroeskan oleh isteri saja kemari!” 

Kita pergi kesana, Mr. Morey”? 

,»Tampoek rahasia pendjahat 
itoe ada dalam genggaman Rachi- 
mah. Marilah kita berangkat seka 

rang djoega, Mr. Kow!” 

Djam 9 pagi itoe djoega Marzoe 
ki telah tiba di-pondok Rachimah. 

Pintoe tidak berkoentji, tetapi 
orangnja tidak ada didalam. Ham 
pir |! djam ia menanti, berlaloelah 

ia dari sitoe. Niat hatinja balik   

| 

4 

doeloe ke Paya Lebar, karena ia | 

soedah merasa tjoeriga poela, ka- 
lau2 kawan2nja itoe belot pada- 
nja 

Hatinja berkata-kata, doeit da- | 
lam tangan kawan2nja. Kalau me- ' 
reka belot, dia akan menggigit dja 
ri, 

Dia soedah tiba dipinggir djalan 
Tanah Merah, Akan mendapat bus 
atau taxi dia mesti berdjalan kaki 
kira2 doea kilometer doeloe. Hari 
hoedjan. Kian lama kian lebat, ba 
gai ditjoerahkan dari langit laik- 
nja. 

Marzoeki berdjalan teroeg de: 
ngan langkah jang tjepat, sedang 
hatinja tidak tetap lagi 

(Akan disamboeng). 
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