
  

  

  

| TJAMKANLAH 

HE first proof of a man's incapa- 

Tary for anything is his endeavou- 
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ring to fix the stigma of failure upon 

others. 
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orang atas sesoeatoe hal, ialah oe- 

kepada orang lain tentang ketidak-tja- 
kapan orang lain itoe.   
    

  

   

    

    

    

   
   
   

  

   

  

   

  

    

    

            

    

          

   

  

    

    

  

   
   

    

    

    
     
   

    

     

     

      

    
   

   

  

LONDEN, 

4: 

LEBIH KOEAT.. 

TENTANG TENGGELAMNJA 

   

  

MOELA-MOELA KENA 
—. TORPEDO. 

| Kabarnja kapal ,,Bismarck” itoe 
| moela-moela kena torpedo jang di 

lepas oleh pesawat-pesawat ter- 

“ .geris ,,Ark Royal”. Sesoedah itoe 

“ Ialoe kera tembakan meriam de- 

. ngan hebatnja. & 
“. DIAKOEI OLEH DJERMAN. 

SDARI BER bh I N: DN. 
MENGAKOET TENGGELAMNJA 

— BISMARCK”. 
|. DJALANNJA PERTEMPOE- 

RAN. 
Londen,. 27 Mei (Reuter). — 

»Bismarck” itoe 

' Moela-moela di Londen didengar 
kabar, bahwa ka 

|. boehan di Noorwegen, dan pada 

—0 keloear dari pelaboehan. 
|. Maka jang mendjadi soal, ialah 

. mengawas-awasi segala djalan jg. 
moengkin dilaloei oleh kapal pe- 
rang itoe, dan karena kepandaian 

“ marinestaf, maka pada tgi. 23 Mei 
— kapal perang Djerman itoe terli- 

— Mengapa sesoenggoehnja kapal 

| »Bismarck” itoc keloear dari pela- 
bothan tidak diketahoci. Kapal 
Itoe adalah kapal perang Djerman 

jang paling baroe dan paling be- 
sar dan tidak masoek akal apabila 

— kapal itoe disia-siakan oentoek se- 
| rangan jang Taak penting. 

. Perang laoet di Atlantik jang di 
.moelai dengan - tenggelamnja 
Hood” dan dihabisi dengan teng- 

 .gelamnja ,,Bismarck” itoe boleh di 

cekalahan 
apal ,,Bismarck” teng- 

: ?asoekan belakang Inggeris di Kreta moendoer. 
»BISMARCK” TENGGELAM. . 

an 27 MEI (REUTER). — DENGAN OPISIL DIBERI- 
TAKAN: KAPAL PERANG DJERMAN ,,BISMARCK” DITENGGE- 
LAMKAN. TERLEBIH DOELOE D.N.B. MENGABARKAN DARI BER- 

, BAHWA POETJOEK PIMPINAN PERANG, DJERMAN MENG- 
'“GEMOEMKAN PADA PAGI INI, BAHWA KAPAL ,,BISMARCK” ITOE 
SEDJAK TANGGAL 26 MEI DJAM 21.00 BERTEMPOER DENGAN 
HEBATNJA MELAWAN ANGKATAN PERANG MOESOEH JANG 

3 t 

| hang kepoenjaan kapal perang Ing. 

  .so0esoen dengan kabar-kabar jang 
baroe sadja diterima, sebagai de- 
mikian: 

C1 Pada tgl. 22 Mei diketahoei,: 
| bahwa kapal-perang ,,Bismarck” 

| dan kruiser Djerman baroe ,,Prinz 
| Bugen” meninggalkan pelaboehan 
— Bergen. Admiraliteit Inggeris ber- 

   

  

   

  

   

  

   
   
   

      

   

   
   

  

   

   

   

  

    

     

  

   
   
   

  

   

  

   

    
   

    
   

| kapal itoe, maka pada tgl. 23 Mei 

' tampaklah. 
Pada tgl. 24 Mei pagi-pagi tiba 

— poela kapal-kapal perang Inggeris 
“— »Prince of Wales” dan ,,Hood” oen 

toek toeroet bertempoer. Satoe 
tembakan jang dilepas dari djarak 
jang djaoehnja 23.000 yard menge- 
mai kamar mesioe kapal ,,Hood”, 

—' sehingga kapal perang besar itoe 

. meletoes dioedara. Sesoedah itoe 
— kapal ,,Bismarck” mentjoba meng- 

“ hindar dari pertempoeran. Kesem- 
| patan ada baik, sebab oedara wak- 

|. toe itoe djelek. 

MAOR MENOEDJOE PELA- 

“ Pada tgl. 25 Mei kapal ,,Bis- 
-1garck” "ketangkap lagi oleh pesa- 
wat terbang kepoenjaan kapal pe- 
rang ,,Ark Royal”, ketika , Bis- 

“ marck” hendak menoedjoe pela- 
boehan di Perantjis. 

Bomber-bomber torpedo 
|. kapal viiegdek dengan segera di- 

' soeroeh menjoesoel dan pada tgi. 
25 tengah malam, 

dari 

  

| giat oentoek menangkap kapal- | 

  maka ,Bis- 
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Hoofdredacteur: Mr. Soemanang. . Plv, Hoofdredacteur: Anwar Tjokroaminoto. 
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»BISMARCK"? ITOE DIBERITA- 
“KAN OLEH MAKLOEMAT- ADMIRALITEIT BEGINI: ,KAPAL PE- 
RANG DJERMAN ,,BISMARCK” DITENGGELAMKAN OLEH ANG- 

#1 KATAN LAOET KITA. KABAR-KABAR SELENGKAPNJA TENTANG 
PERTEMPOERAN ITOE AKAN SELEKAS.SELEKASNJA DIBERI- 

marck” kera torpedo jang dilepas 
dari oedara, Ketika kapal flottielje 

Inggeris datang oentoek menamat- 
kan sedjarah ,,Bismarck”, kapat 
perang  itoe sedang memoetar- 
moetar. 

“ LONDEN GEMBIRA. 
Londen, 27 Mei (Reuter). — 

Eerste admiraliteits lors Alexan- 
der mengoemoemkan tenggelamnja 
»Bismarck”, didalam perdjamoean 

disini. : 
Ia berkata: Pesawat-pesawat ter 

bang dari kapaf',,Ark Royal” pada 
tgl. 26 ini menembak ,,Bismarck” 
-dengan 2 torpedo dan pagi ini da-. 

        

' tang poela bomber-bomber torpedo 

lainnja dari kapal vliegdek -terse- 

boet oentoek bersama-sama dengan 
-opsir-opsir dan anak-anak boeah 
angkatan laoet Inggeris meneng- 

. gelamkan ,,Bismarck”. 
Lebih landjoet ia berkata: ,,Pa- 

da minggoe j.l. kita lakoekan per- 

tempoeran- jang hebat di Laoet 
Tengah. Pertempoeran itoe adalah 
jang paling seroe dalam pepera- 

ngan ini. Banjak opsir-opsir dan 

anak-anak boeahnja jang mengor- 

-bankan djiwanja”. 
Kabar. tentang tenggelamnja 

sBismarck” itoe tjepat benar di 

dengar di Londen. Kegembiraan 
terlihat di Stockexrhange. 

. Kata penghabisan. 
“Londen, 27 Mei (Reuter-O. 
JB). — ,,Kepal kita tidak dapat, 
bergerak dengan leloeasa. Kita 
akan berkelahi sampai peloeroe 
-habis. Hidoeplah Fuehrer”. . 

Kabar 'itoe dikirimkan dari 

»Bismarck” kepada poetjoek pim- 

pinan perang Djerman oleh admi- 

“rat Luetjes, sebentar sebeloem ka- 
pal perang Djerman itoe binasa. 

DJERMAN MENTJOBA MEN- 
DOEDOEKI CANEA DAN 

TELOEK SUDA. 
Londen, 27 Mei (Reuter). — 

Tentang peperangan di Kreta tidak 
didengar kabar-kabar baroe, se- 
djak makloemat kemarin. 

Kalangan pembesar menerang- 
kan, bahwa penjerboean moesoeh 

Mei itoe berbahaja ,tetapi sampai 
berapa bahaja itoe adalah tergan- 

.toeng kepada berhasilnja perlawa- 
nan pasoekan2 Inggeris dan ba- 
-gaimana kekoeatan desakan Djer- 
man. 4 5 

Soal kedoca-doeanja itoe tidak 
didengar di Londen. Jang njata ia- 
lah bahwa Djerman mentjoba hen- 
dak mendoedoeki Canea dan teloek 
Suda, jaitoe tempat lapangan-lapa- 
ngan pendaratan jang bagoes. Djer 
man dalam pertjobaan itoe menda- 
pat banjak kekalahan. : 

“Pasoekan belakang Inggeris 
moendoer. 

Cairo, 27 Mei (Reuter). — 
Pasoekan Djerman disebelah barat 
Canea dengan disokong oleh sera- 
ngan oedara jang hebat pada tang- 
gal 26 malam mengadakan sera- 
ngan baroe, sehingga penjerboean 
“mereka dalam garis pertahanan 
Inggeris makin loeas. 

Perpaksa pihak Inggeris mena- 
rik moendoer pasoekan-pasoekan 

jang ada digaris pertahanan bela- 

dimedan perang Malemi tgl. 26 

  

»Hood" dibalaskan. 
  

Ringkasan 

K APAL perang besar .»Bismarck” (385.000 ton) 19. 

menenggelamkan kapal perang Inggeris Hood” 

kini ditenggelamkan, ketika kapal itoe mentjoba lari 
kepelaboehan. Perant jis. 

Pertjobaan-pertjobaan Djeriman mendaratkan pasoe 

kan dengan kapal di Kreta gagal. 

. dadoe Djerman mati tenggelam di air. X€ 

dalam pertempoeran itoe kapal-kapal perangukt 

poen banjak jang tenggelam. Di sekeliling Mgiema 

tempoeran masih sehebat-hebatnja. TB 

Niat Inggeris akan mengadakan 

Beriboe-riboe ser- 
eba liknja 

    
  dienstplitikt, di Ter- 

land Oetara”oeroeng. De Valera, premier Lerittnd, me- 
nentang sekali niatan Inggeris “toe. 

Orang Joenani jang mentjoba memboenoeh radja 

Itali itoe dihoekoem tembak dalam pendjara Tirana. 

Amerika selaloe menambah pemboeatan pesawat- 

pesawat terbangnja. 
pedatonja. Konon isi 

Roosevelt akan memandjangkan 

pedato itoe paling penting. 

Pembitjaraan perdjandjian toekar menoekar antara 

Tiongkok-Roeslan berdjalan baik. Djepang awaskan be 

toel betoel kalauskalaar ada propaganda kominis mur 

soek negeri, mengena adanja perhoeboengan. baroe 

antara Djepang 

kang, demikianlah boenji makloe- | 

mat kwartier besar Inggeris di Ti- 

moer Tengah. Pertempoeran, 

djalan teroes. 2 

Perkocatan Inggeris 
Kreta. 

Londen, 27 Mei (Reuter). — 

Segala pertjobaan-pertjobaan moe 

soeh oentoek mendaratkan pasoe- 

kan lewat laoetan gagal. Perkoea- 

tan Inggeris soedah datang di 

Kreta. 

    

& 

Lebih landjoet diberitakan: 

Ketika Inggeris memoekoel moen 

doer pertjobaan-pertjobaan Djer- 

man oentoek mendaratkan pasoe- 

kannja ke Kreta itoe, pihak Djer- 

man menderita banjak kekalahan. 

Beriboe-riboe orang Djerman mati 

“tenggelam disir. 5 

Sebaliknja diketahoei, bahwa 

kapal-kapal kruiser Inggeris , Kou 

cester” dan ,,Fiji”, begitoe djoega 

destroyer-destroyer ,,Juno”, ,,Grey- 

hound”, ,,Kelly” dan ,,Kasimir” 

tenggelam, sedang 2 slagschip dan 

lain-lain kruiser roesak sedikit.   PERTEMPOERAN DI MEDAN 
MALEMI. 

Cairo, 27 Mei (Reuter). — 

Keadaan perang di Kreta malam 

ini di terangkan - oleh kalangan 

pembesar militer sebagai berikoet: 

Terdjadi pertempoeran jang sehe- 

bat-hebatnja disekeliling Malemi, 

didistrict Canea dan ditanah datar 

diantara kedoea tempat itoe. Pihak 
Djerman menerceskan pendaratan- 

pendaratan pasoekannja di Male- 

mi, maka keadaanpoen genting. 

Mereka banjak-banjak menderita 

kekalahan, tetapi tidak diambilnja 

poesing asal sadja maksoed mere- 

ka tertjapai, Kini timboel perta- 

njaan, moengkinkah mereka itoe 

terdes  meneroes, mendatangkan 

serdadoe-dan pesawat terbang di 

Kreta? 

: " Tidak lagi ada pasoekan 
pajoeng. 

Pasoekan-pasoekan jang didarat 
kan itoe boekannja pasoekan pa- 
joeng lagi, tetapi infanterie oeda- 
ra. Mereka didaratkan dilapangan 
terbang Malemi jang penoeh ber- 
taboer dengan - sisa-sisa pesawat 
terbang jang habis terbakar. 

Kabar-kabar jang diterima dari 
Kreta isinja tidak lebih dari pada 
“kabar-kabar jang  dioemoemkan 

mn Roeslan itoe. 

Lebih landjoet dikabarkan oleh 

Anip Aneta dari Londen, bahwa 

orang-orang Belanda diantara 
cemoer 18 sampai 25 tahoen dike- 
nakan arbeidsdienst 6 boelan. 

DIHOEKOEM MATI. 

Londen, 27 Mei (Reuter). — 

Radio Roma: Mihaliff Vapil Daco, 

jang pada 10-hari jl. melepas tem- 
bakan kepada radja Itali dan pre- 
mier Albani, pada hari ini ketika 

matahari terbit dihoekoem tembak 

di pendjara Tirana, Ia dipoetoes 
hoekoem mati oleh mahkamah mi- 
liter Tirana. ce 

MINISTER DEFENSI IRAK 

»SAKIT”, 
Ankara, 27 Mei (Reuter). — 

Minister defensi pemerintah Ra- 

shid Ali, Hadji Shefkat pada tgl. 
26 Mei datang di Ankara, dan ber- 
tempat di legasi Irak. Diterangkan 

datangnja kesini itoe karena ,,ha- 

roes dirawat oleh dokter”. 
Kabarnja hampir seloeroeh ang- 

katan- oedara Irak binasa, tetapi 
masih ada beberapa pesawat Djer- 

man jang meneroeskan pertempoe- 

ran. : 
Regent dan bekas premier 
tiba. 

Lebih landjoet dikabarkan, bah- 
wa menoeroet Levant Radio kepoe- 
njaan Perantjis Merdeka, bekas 
premier Irak Nuri Said Pasha de- 
ngan regent tiba di Irak, Ia 3 
kali djadi premier dan jang mem- 
bitjarakan perdjandjian - antara 
Inggeris dan Irak itoe. 

  

  

Ta 

Kewadjiban Militie sadja 
 beloem tjoekoep. 

IT (Penoetoep). 

  

   IE» SEKAN tjoema di Indonesia 
IC9P sadja orang sedang memper- 

  

soalkan ,,militie” tetapi djoega di 
Irlandia-Oetara dalam daerah Ul- 
ster jang termasoek keradjaan Ing- 

geris. Moelanja dalam daerah Ul- 
ster akan diadakan kewadjiban 
militair soepaja tentara Inggeris 
mendapat tambahan tenaga, tetapi 
kemoedian ternjata bahwa bangsa 
Irlandia oemoemnja dan kaoem na 
sionalis istimewa mempoenjai ba 
njak keberatan terhadap beban mi 
litair jang akan diletakkan atas 
poendak mereka  itoe sehingga 

achirnja tidak djadj dilangsoeng- 
kan. 

Kedjadian di Irlandia Oetara 
itoe sedikit banjak baik didjadikan 
tiermin peladjaran, soepaja orang 
insjaf bahwa , militie” soenggoeh 
soal jang sangat penting, Militie 
boekan tjoema hak jang moelia boe 
at toeroet membela tanah air dan 
bangsa, akan tetapi jang lebih nja- 

ta lagi ialah milisi meroepakan 
soeatoe kewadjiban jang berat. Soe 
atoe kewadjiban jang sebaiknja ti 
dak boleh diletakkan begitoe sa- 
dja atas poendak bangsa kita. 

Oleh golongan bangsa Belanda 
dan Indo-Belanda djoega berkali 
kali dikemoekakan bahwa karena 
adanja milisi maka golongan mere 
ka menanggoeng kewadjiban jang 
lebih berat dan sebab itoe mereka 
haroes mendapat hak2 jang setim 
bang poela. Kita peringatkan mi 
salnja pada aksi golongan Indo Be 
landa boeat mendapat hak atas ta 
nah seperti bangsa. Indonesia. 

Orang toch mengarti bahwa 
bangsa Indonesia meminta milisi 
boekan karena milisi itoe sadja, 
tetapi sebab ingin melihat bangsa- 
nja mendapat hak dan kedoedoe 
kan jang lebih baik, 

Kita boekan tjoema pintar me 
minta minta sadja, tetapi djoega 
sanggoep dan sedia toeroet me- 
nanggoeng beban kewadjiban jang 
lebih berat. 

Djangan orang begitoe pitjik dan 
sederhana dalam anggapannja ter- 
hadap rentjana milisi jang dioe- 
soelkan oleh pemerintah ini. 

Boekan tjoema milisinja sadja, 
tetapi waktoe dan tjaranja menga 
dakan milisi itoe djoega haroes di 
perhatikan. 

Sikap dan penerimaan bangsa 
kita terhadap milisi tentoe akan 
berlainan sekali kalau doeloe2 per   

mintaannja boeat “milisi dikaboel- 
kan, Dalam keadaan dan waktoe 
damai pikiran, sikap dan perasaan 
bangsa - Indonesia terhadap milisi 
tentoe sadja berlainan dari pada ke 
tika ini. Ibarat perang soedah di 
moeka pintoe dan baroe sekarang 
terasa keperloeannja boeat menga 
dakan milisi boeat bangsa Indone- 
sia dan. Timoer Asing. Baiklah 
orang pikirkan semoea ini dan 
djangan tjoema mengharapkan ke 

gembiraan sadja dari golongan In 
donesia jang mendapat pers€n mi- 

lisi terbatas itoe. 

Poen tjaranja milisi terbatas 
itoe diatoer dalam oesoel pemerin 

tah tidak sangat menggembirakan 
Banjak benar jang tidak dipasti- 
kan tetapi diserahkan sadja kepada 
resident dsb.nja. Pengiriman orang 
orang milisi ke loear daerah Indo 
nesia seperti diatoer dalam rentja- 
na milisi haroes kita tolak. Lain 
halnja kalau sesoeka hati sendiri 
dikirim ke loegar negeri. Bahwa 
orang2 Indonesia jang dikenakan 
milisi haroes mendapat perlakoean 
dan hak2 jang sama seperti milisi 
Europa soedah seadilnja. Peratoe 
ran perbedaan jang berlakoe da 
lam tentara boeat berbagai golo- 

ngan bangsa tidak pantas diada- 
kan dalam.-milisi. 

Boeat sementara tjoekoeplah toe 
lisan sesingkat ini. Kelak masih 
ada kesempatan lagi boeat membi- 
tjarakan beberapa soal jang teristi 
mewa. Sogdah terang bahwa ren 
tjana milisi jang akan dilakoekan 
itoe tidak bisa diterima begitoe sa 
dja. Dan soedah njata poela bahwa 
kita mengandjoer-andjoerkan mi- 
lisi, boekan'boeat milisi itoe-sadjz, 

tetapi sebab terdorong oleh kejaki- 
nan bahwa zonder milisi achirnja 

3 

1 

bangsa kita tidak bisa mendapat 3 
perindahan .. Dalam pada itoe mi 
lisi  djoega tidak bisa diletakkan 
begitoe sadja sebagai beban kewa- 

djiban baroe atas poendak rakjai 
Indonesia. Milisi sadja tidak dan 
beloem tjoekoep. Milisi ini tjoema 
berarti kalau meroepakan mak- 
soed pemerintah jang soenggoeh2 
boesat mempersatoekan semoea 20 
longan bangsa di negeri ini dengan 
melenjapkan pelbagai perbedaan 
bangsa. Tjoema dengan begitoe pe 
rang ini akan dirasai sebagai pe 
yangnja bangsa kita sendiri, sehing 
ga dengan rela dan gembira sedia 
toeroet mengorbankan djiwa kita. 

  

-. 

da para verslaggever,   dengan makloemat-makloemat. Jg. 
njata, ialah bahwa poesat pertem- 
poeran itoe kini ada di Malemi. Di. 
lain bagian di Kreta itoe sisa-sisa 
perlawanan Djerman hanja ada di 
beberapa tempat .sadja, diantara- 
nja di dekat Retimo. ' 

DARLAN PERGI LAGI 
KE PARIS. 

Londer, 27 Mei (Reuter). — 
Dari. Vichy: Pagi ini Darlan ber- 
angkat lagi ke Paris. 

ARBEIDSDIENST DI BELANDA. 
Londen, 27 Mei (Reuter). — 

D.N.B. mengabarkan, bahwa pada 
tgl. 26 Mei di Amsterdam, diada- 
kan makloemat tentang diadakan 
paksaan dienst bekerdja di negeri | 
Belanda, Hal ini tidak mengheran- 
kan Londen, sebab tjara jang be- 
gitoe itoe soedah lazim dipakai ' 
oleh Nazi oentoek memakai pemoe   

ae ana Naa 2 

LN ik NBA ma MLGL ai N da 

da-pemoeda. 

  

Roosevelt pandjangkan pe- 
| datonja. 

Perdjandjian toekar-menoekar 
Tiongkok-Roeslan. 

Djepang tidak soeka kepada propaganda 
2 kominis. | 

ROOSEVELT AKAN PANDJANGKAN PEDATONJA. 
Washington, 27 Mei (Reuter). — Early memberi tahoe kepa- 

. bahwa Roosevelt akan memperpandjang 
»sOmong-omong”nja. Tadinja ditentoekan dari djam 21.30 sampai 22.00 
EST, (tgl. 28 Mei djam 10.00 sampai 10.30 Javatijd). Sekarang ditam- 
bah lagi dengan seperempat djam. 

»Saja mengira pada Rebo pagi toean-toean akan tidak lagi ragoe- 
ragoe tentang politik Amerika Serikat”. 1 

Boleh djadi 'pedato jang terpenting. 
Early jang tidak soeka menjangkal berita-berita, bahwa pedato Roo- 

sevelt itoe adalah pedatonja jang terpenting, tetapi tidak maoe menga- 
takan isi-isinja pedato itoe lebih doeloe kepada para wartawan itoe. 
Hanja ia berkata bahwa pedato itoe diganti pada bagian dimana presi- 

: dent laloe menambah dengan seperampat djam lagi dari kehendaknja 
moela-moela. 

12.000 telegram satoe hari. 
Early menerangkan poela, bah- 

, wa persconfertie jang biasanja di 
| adakan oleh Roosevelt terpaksa di 
beroengkan, sebab Roosevelt per- 
loe mengerdjakan pedatonja serta 

"sebanjak-banjaknja 'poela menge- 
tahoei isi 12.000 sampai 14.000 soe : 
rat-soerat kawat jang sehari-hari- 
nja datang di Wittehuis itoe, 

| Pembikinan pesawat-pesa- 

wat terbang. 
. Washington, 27 Mei (Reu- 
ter). — Roosevelt meminta kepa- 
da. Kongres krediet sebesar 3.319 

« & 

mm dollar. oentoek  pemboeatan 
pesawat-pesawat terbang bagi ang- 
katan darat dan laoet, 

Barly jang mengoemoemkan hal 
“ini tidak maoe menerangkan, bera. 

pa djoemlah pesawat jang akan 
diboeat dan pesawat apakah jang 
akan “paling banjak diperboeat, 
pemboeroe ataukah bomber, 

2.790 mm dollar boeat keper- 
loean tentara dan 529 mm boeat 
angkatan laoet. | 

Permintaan itoe diteroeskan ke- 
pada Kongres dalam satoe soerat   kepada president dewan perwaki- 
lan, Bankhead. 

F3 Hat 5 : , Lai 

BSN 13 Men Re Ak belaka DPO DAN Mas O Demi same mma Wan bas Do Semanan iaahbak EL 

  
MINTA PEMERINTAHAN SO- 

SIALIST DI AUSTRALIA. 
Canberra, 27 Mei (Reuter). 

— Pada rapat hari ini dengan 
soeara boelat kaoem socialist Aw 

tralia melempar segala tjita-tjita 
oentoek mengadakan pemerinta- 
han negeri dari gaboengan segala 
aliran disitoe. 

Pemimpin socialist, Curtin, ber- 
(kata bahwa pekerdjaan bersama- 

sama seperti sekarang ini adalah 
lebih baik goena kepentingan pe- 
kerdjaan-pekerdjaan peperangan. 

Ia berkata poela: ,,Pemerintah 
nasional sebagai oendang-oendang 
politik sadia tidak akan menam- 
bah sedikitpoen kepada ketetapan 
Australia oentoek mentjapai ke- 
menangan dalam perang ini. Ka- 
oem sosialist soedah seia sekata 
oentoek mengorbankan segala-ga- 
lanja dalam peperangan membela 
peri kemanoesiaan ini”, 

MINJAK DAN TEH TOEKAR 

SENDJATA. 
Shanghai, 27 Mei (Reuter- 

O.J.B.). — Menoeroet berita s.s.k. 
Tionghoa di sini, maka pembitja- 
raan antara Tiongkok dengan 
Roeslan dalam hal mengadakan 
perdjandjian toekar menoekar itoe 
berdjalan dengan baik. Dari pihak 
Tiongkok dilakoekan oleh minis- 
ter keoeangan dr. H. H. Kung, da- 
ri pihak Roeslan oleh ambassa- 
deur Sovjet. 

Kabarnja Tiongkok akan me- 
noekarkan teh dan minjak tung, 
sedang dari Roeslan sendjata, me- 
sioe dan minjak. 

(Lihat samboengan di pag. 83). 
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PENERBANGAN OEDARA. 
Didengar kabar, bahwa kini pa 

da penerbangan militer ada diboe 
ka kesempatan oentoek mengada-. 

| kan perdjandjian djoeroe terbang 

| 'goena lamanja 2 tahoen atau lebih 
lama lagi, manakala perang ini 
poen lama djoega. " 

5 Tentang satoe dan lainnja tidak 
- lama lagi akan dioemoemkan de- 

ngan memasang advertensi. 
Sg 

  

DIRECTEUR DEPARTEMENT 
ONDERWIJS. : 

Aneta mengabarkan bahwa toe- 
an Loekman Djadiningrat diang- 
kat mendjadi directeur Departe- 
ment Onderwijs dan Eeredienst. 

KOMPERENSI KAOEM 
BOEPATI. Bt 

Antara tanggal 20 Juni sampai 
1 Juli depan Komperensi kaoem 
boepati akan diketoeai oleh wali - 
negeri dan dilangsoengkan dikota 
Betawi ini, Soerabaja, dan Sema- 
rang, bertoeroet2. 

" Adapoen tanggal jang pasti be- 
loem dioemoemkan. 

  

DIMANA KAU SETOE? 
Orang mengabarkan, bahwa 

seorang anak laki2, bernama Se- 
toe, dan beroemoer 16 tahoen, moe 
lai Rebo jang laloe, soedah mening 
galkan roemah t. Goenowidjojo, 
jang tinggal di Tandjoeng Kramat, 
roemah sakit Grogol Betawi. Ia 
tingginja lebih koerang:120 cm., 
koelitnja sedikit poetih, sedang 
badjoenja jang ia pakai mening- 
galkan roemah itoe, ialah badjoe 
kemedja koening. Ia bersaroeng 
djoega. 3 : 

Barang siapa jang kiranja men 
djoempai anak itoe, soekalah mem 
beri tahoekannja kepada toean 
tsb. : 

  

PENIPOE SOEDAH KETANG- 
KAP. 

Bertopeng R. P. M. 
Menjamboeng toelisan dalam Pe 

mandangan tanggal 24 Mei 1941 de 
ngan alamat Satoe kedjadian 
aneh?”, maka njonja S.Z. Goena- 
wan dari ,,Roemah Piatoe Moesli 
.min” menoelis sebagai di bawah 
ini: 
Kemaren tanggal 27 Mei 1941 ki 

ra djam 3 siang maka itoe orang 
perempocan jang mengakoe ber- 
djoealan koeih dari RPM ada da- 
tang melakoekan perboeatannja Ia 
gi ke roemah njonja Karsach di 
Kebonkatjang, Tanahabang, jang 

soedah membatja hal ini dalam Pe 
mandangan, maka ia laloe pang 
gil njonja Joesoepadi jang roemah 
nja berhadapan dengan njonja Kar 

- sach. Njonja Joesoepadi laloe ma 
djoekan pertanjaan banjak pada 
itoe orang toekang berdjoealan, ia 
mengakoe benar itoe koeih dari 
RPM. jang bikin anak anak gadis 
RPM., malah ia menerangkan ting 
gal di RPM serta tahoe benar atas 
keadaan familie Goenawan. 
Maka njonja Joesoepadj laloe 

memberi tahoe dengan telefoon ke 
pada kami, dimana kami laloe da 
tang ke roemah njonja Karsach: 
heran itoe orang tak kenal kepada 

: kami dan singkatnja laloe dibawa 
5 ke politie sectie V di Gondangdia, 

dimana ja laloe ditahan oentoek 
menoenggoe pemeriksaan politie: 
ia mengakoe asal - dari Tjondet, 
Mr. Cornelis. 

—. Tengah doea tahoen jang laloe 
.kami djoega diberi tahoe oleh se 
orang saudara di Petodjo, bahwa 
ia telah kedatangan seorang . pe- 
rempoean dengan bawa seorang 
anak jatim, mengakoe dari RPM 

| serta minta derma dengan lijst. 
Saudara2, njonja dan toean2, ba 

| rang siapa merasa mengetahoei sa 
toe kedjadian jang sekira aneh 
dan 'menjangkoet nama RPM seper 
ti terseboet diatas, diharap soeka 
memberi tahoe ke RPM., karena 

“RPM hendak mengetahoet idjoega 
hingga dimana loeasnja itoe perboe 
atan jang dilakoekan oleh orang 

.jang memang sengadja akan me 
ngisi kantongnja sendiri ANA 
bertopeng RPM. 

  

OBOR PEMOEDA. 
Pers Propaganda »Obor Pemoe- 

da” memberitakan: 
Pada tgl. 25 Mei'j.l. Johor Pe- 

moeda”  tjabang Djakarta telah 
melangsoengkan rapat anggota jg. 
kedoea ditahoen ini digedoeng 
Boedi Darma”., 
Rapat dipimpin oleh ketoeanja 

sendiri: sdr. Maroeto Soemosoedo- 
ro. Jang pertama kali bertjakap 
ialah: badan excursie ke Tjibodas. 
Dengan pendek dan sederhana kis- 
sah keoeangan dipertjakapkan dan 

       k: sesoedah itoe badan ini diboebar- 
an kan. 

  

Sdr. Soejatno Poerwosoedarmo 
memberi verslag tentang sepak 
raga diboelan j.l. jang mana hasil- 
nja diberikan pada Moekimin In- 
donesia di Mekkah. 

Wakil ketoea sdr. Poerwatinah 
dan penoelis barisan kepoeterian 
sdr. Hoentari masing-masing mem 
perbintjangkan kissah malam pe- 
rajaan R. A. Kartini jang diadakan 
digedoeng ,,Boedi Darma”. 

Penghasilan  djoega siberikan 
pada Moekimin. 

Keadaan dalam Wabusig dibitja- 
rakan sesoedah itoe oesoel-oesoel 
Poesat Besar diperbintjangkan 
djoega. 
Bermaksoed akan memperingati 

disegenap tjabang apabila oemoer 
perhimpoenan ini genap delapan 
tahoen pada boelan December jang 
akan datang. 

Semoea anggota menjetoedjoei 
hal ini dan tjabang-tjabang lain 
tentoe tiada mempoenjai kebera- 
tan. # 

Perajaan ini akan diserahkan ke 
pada badan Pers Propaganda per- 
koempoelan ini. 

Kesimpoelan debat dan discus- 
sies adalah seperti dibawah ini: 
'Ketoea: t. Bahzad M.S. 
Wakil ketoea: t. Moehadi.' 
Penoelis I: t. E. Baharoedin. 
Penoelis II: t. K.H. Wardojo. 
Bendahari I: pi Soemarti. 
Bendahari II: Soesiswardjo. 
Pembantoe-pembantoe: Moh. Ali 

moedin Nasoetion dan dari kepoete 
rian: pi Poerwatina dan Hoentari. 

Pemimpin spor tendaa en Ma- 

roeto. 

Tonil: Boestaman, 
Setelah pertanjaan berkeliling di 

adakan dan tak ada lagi jang di- 
bitjarakan maka rapat ditoetoep 
dengan melagoekan ,,0.P.” mars. 

  

MUTATIE LEDEN R R. MR.- 
«  CORNELIS. 

Semendjak tocan-toean Hartono 
dan M. Endoepoerwadilaga pindah 
keloear Regentschap Mr. Cornelis 
maka terdjadilah 2 lowongan ang- 

gauta R. R. 
Sekarang soedah boleh dipasti- 

kan eentoek mengisi 2 lowongan 
itoe, jaitoe toean-toean R. Soedar- 

ma dan M, Soewito. 
  

R. R. MR.-CORNELIS. 
Pada hari Kemis tgl. 29 Mei 

1941 Reg. Raad Mr.-Cornelis akan 

bersidang. 
Persidangan ini adalah persida- 

ngan jang pertama dalam Mei 
1941 Konon chabarnja selainnja 
beberapa punten jang- akan dibi- 
tjarakan, akan meneroeskan mem- 
bitjarakan perihal Motie S. Effendi 
cs. pada persidangan R. R. jang 
telah laloe tentang pendirian kan- 
dang-kandang babi (varkensfokke- 
rij) dalam itoe bilangan jang sa- 
ngat loeas dan tidak teratoer itoe, 
Motie ini sedang mendjadi pembi- 
tjaraan Coll. v. Gecommitteerden. 
Segenap rakjat sangat mengharap 
akan hasilnja ini motie, teroeta- 
ma ra'jat jang beragama Islam. 

Djoega telah terdengar poela 
bahwa dalam persidangan j.a.d. 
ini oleh salah soeatoe fractie akan 
dipadjoekan poela motie tentang 
perbaikan harga padi, Bilamana 
R, R. Mr,-Cornelis membitjarakan 
soeal harga padi, jang memang 
perloe mendapat perhatian itoe 
adalah jang ke doea dari R. R. 
Krawang jang djoega soedah me- 
madjoekan motie dalam menoen- 
toet - perbaikan harga padi: 'Ta' 
heran kalau motie dari R. R. Kra- 
wang jang disampaikan kepada 
tiap-tiap R. R., oleh R. R. Mr.- 
Cornelis akan 'disamboet dengan 
hangat, 

  

ANAK MOEDA JANG NAKAL. 
Wilhelm Z. oemoer 22 tahoen da 

tang dari Bandoeng telah dihoe- 
koem oleh Raad van Justitie di Be- 
tawi lamanja 2 tahoen dengan di 
potong hari tahanannja. Sebab-se- 
babnja ialah oleh karena ia telah 
memalsoekan soerat-soerat di Be- 
tawi, Tjeribon dan Soerabaja. 

  

ANGKATAN TINGGI. 
Dengan opisil dikabarkan: 
"Diangkat djadi anggota Provin- 

cialen Raad- Djawa Timoer, W. 
Mulder, administrateur koffie- dan 
rubberonderneming ,,Kali Klattak” 
(dekat Banjoewangi), Tj. Dijk- 
stra, leeraar pada Iyceum Soeraba- 
ja dan F. van Mourik, ass. res. le. 
kl. Ngawi. 

  

HAMPIR DJADI LAOETAN API. 
Tadi malam, kira kira djam. 10, 

didepan Mesdjid Djati Petamboe- 
ran, disalah satoe roemah kosong, 
telah terdjadi bahaja api, tersebab 
koerang hati hatinja boedjang2 
jang tidoer disitoe menaroh lam- 
poe botol. Dengan sekedjap itoe 

api bisa dipadamkan oleh orang 
ramai. Brandweer diberi tahoekan, 
tetapi tidak perloe bekerdja lagi. 

. Keroegian tidak seberapa, ha 
njalah jang terbakar pakaian2 darj 
itoe boedjang sadja. (M. St.) 

HASIL OEDJIAN, 

.Chr. ALM,S. afd, B. 
Jang loeloes: - 
Lim Bok Seng: Lim Tek Giauw: 

Moegiono, W, Rawung: G. .R. To- 
kaya: P. C. Yo Kiong Nio: Hama: 
my, J. C. Lalujan, Liauw Tjin 
Hay, Lie Kim Lay: Lie Kim Moek: 
Louw Ek Hin: Makboel: Paidi: W. 
Sihombing, R. Soelistio, Tan Hong 
Bo, Tan Bing Gie: Tan Eng Kie: 
Tan Keng Liang: Tan Thian Hie, 
G.W. The: Tio Keng Jam: Tjia Tjin 
Siok: A. D. Umboh: Zainal Arifin: 
Adenin: Moh, Amir: . Awuy: Liem 
Wie Hok, A. B. Loembantobing: 
IL P. Loembantobing: Ong Kie 
Hong: Patah: R, S. Riupassa: Se- 
tiadi: W, Sirat: Soelarjo, Soeman- | 
tris Soerotos, Tan Hoa Soey: Tjan 
Koen Hian, Tjoa Soe Tjan: R. E. 
Wattimena, Warsono, The Tjan 
Ie: Tan Soen Tjoan. 

Afd. A. 
Jang loeloes: 
Ie Keng Djien, C. A. Liem, Siek 

Tjien Ho. 
Koersoes-5th. afd, B, 

Jang loeloes: 
Oey Kim Tjian. 

  

PERLOEASAN PERGOEROEAN 
Dikabarkan, apabila Volksraad 

menjetoedjoei anggaran belandja 
jang dimadjoekan, di Bandoeng 
moelai boelan Agoestoes akan didi 
rikan sekolahan AMS afd. B. 

Boeat sementara sekolahan itoe 
akan digaboengkan dengan HBS. 
disitoe dan dibawah penilikan di- 
rektoer J.B.E. van Meir. 

Midd, akte bahasa Perantjis. 
Djoega dj: Soerabaja moelai boe 

lan itoe akan diadakan koersoes 
boeat mengambil middelbare akte 
A bahasa Perantjis. Koersoes itoe 
bertempat disekolahan Gouv. Ly- 
ceum. 

Sjarat2 oentoek masoek: 1. ha 
roes ada hoofdakte, dan kedoea 
mempoenjai lager akte bahasa Pe 
rantjis. 

Koersoes oentogk dapat mengadjar 
. di Mulo. 

Moelai 1 Agoestoes di Djokja, 
Djakarta, Semarang dan Malang 
akan diadakan koersoes oentoek 
mengambil lager akte Wiskunde, 
Menggambar, djoega stenografie 
dan typen (hanja 1 koersoes), pe 
ngetahoean Dagang dan bahasa 
Inggeris. 

SEKOLAH TABIB TINGGI. 

Loeloes boeat kandidaatsexamen 

bagian kesatoe: nona Koo Kiam 
Ing Nio, D. Liem Sian Ing, Tjioe 
Kiem Hwa. 

Toean2: I. Soeganda Prawira, 
Tan Hong Lian, B. Tan Tjoen 
Gwan, Lie Ging Tjwan, Pouw Tek 
Hie, Tjan Kian Hien, R.K. Satjadi 
brata, M. Soepono dan Soedijono. 

  

PERTOENDJOEKAN FOTO. 
Batav. Amateur Fotografen en 

Cineasten Club (Bafece) moelai ha 
ri ini, dari djam 6 sampai 9 malam 
akan mengadakan pertoendjoekan 
foto hasil pekerdjananja, jang bisa 
dikoendjoengi oleh mereka jang 
mempoenjai perhatian kepadanja. 
Tempatnja diroeangan atas Mai- 
son Versteegh. 

Jang akan dipertoendjoekkan ia- 
lah pekerdjaan dari 7 boeah per- 
koempoelan toekang foto di Dja- 
wa goena kompetisi ,,Air” dan 
»,Portret”. 

PERINTAH? KEPADA PABERIK 
PABERIK BESI WADJA. 

- Berdasar atas ,,Verordening Me 
dewerking Bedrijven”, jaitoe per- 
atoeran soembangan peroesahaan2, 
maka komisi oentoek menamakan 
peroesahaan besi wadja di Indone 
sia ini mengambil kepoetoesan, soe 
paja moelai sekarang orang2 jang 
mengoeasakan paberik2 besi wa 
dja tidak boleh lagi menerima pesa 
nan2 jang liwat dari djoemlah 
f 2000.— ketjoeali setelah dapat 
perkenan dari komisj terseboet. 

Peratoeran2 jang dimaksoedkan 
itoe diberikan ialah oentoek mem 
berikan kesempatan kepada komi- 
si itoe mendjadi pimpinan dengan 
sebaik baiknja moengkin goena me 
noentoen bandjir pesanan jang 
moengkin mengantjam peroesaha- 
an besi wadja di Indonesia dike- 
moedian hari.- 

Dalam mendjalankan pekerdjaan 
nja itoe maka komisi tadi akan 
memberikan hak jg. lebih kepada 
pesanan2 jg. mengenaj pekerdja- 
an2 langsoeng atau tidak dari per 
tahanan militer atau ekonomi dari 
negeri ini. 

Orang2 pengoesaha besi wadja 
jang menoeroet timbangan komisi 
tadi dibolehkan meminta perkenan 
jang diseboetkan diatas tadi, soe 
dah diberitahoekan dalam sementa 
ra itoe oleh komisi itoe.   

D Sma ie, biak 

Orang2 partikoelir dan badan2 
rechtspersoon jang bermaksoed me 
lakoekan pesanan kepada peroesa 
haan besi wadja, ada baiknja ter 
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lebih dahoeloe berhoeboengan de- 
ngan hoofdambtenaar Coordinatie 
Metaalindustrie Nederlandsch In- 
dis (Vrijmetselaarsweg, gedoeng 
Algemeene Rekenkamer, Batavia- 
Centrum) oentoek menjatakan ke 
padanja dengan djelas keperloean 
pekerdjaan2 jang berkenaan de- 
ngan pesanan2 itoe. 

  

NIPO DENGAN MOEKIMIN. 
Pengoeroes menoelis: 

Sebagai jang telah di kabarkan 
di beberapa soerat kabar, maka ke 

pandoean NIPO telah mengoem- 
poelkan sokongan oentoek Moeki- 
min. 
Sekarang bisa di kaan bah 

wa. pendapatan pengoempoelan s0 
kongan itoe, banjaknja f 97.92 dan 
120 potong 'pakaian. 

Pendapatan ini telah dj teroes- 
kan kepada Secretariaat Comite 
Penerimaan Moekimin Indonesia. 

Dengan ini Poetjoek Pimpinan 
Kepandoean terseboet mengoetjap 

kan diperbanjak terima kasih ke 
pada segenap pendoedoek di Dja- 
karta, jang telah memberi soko- 
ngan kepada anak2 kita pandoe2 
dan pandi2, 

BLOEDTRANSFUSIEDIENST 
TJIBAROESA. 

Kemain malam di Tjibaroesa te- 

lah dilakoekan soeatoe vergadering 
dengan maksoed soepaja disana 
bisa didirikan seboeah organisa- 
tie boeat oeroesan pemindahan da- 
rah. 

Antara lainlain ada hadir t.t. 
J. P. Mulder, hoofdadministrateur 
dari Tanah-tanah Michels Arnold, 
J. Jobse administrateur Tjibaroe- 
sa, dr. H. G. van Everdingen, arts 
di Tjileungsi, dr. Velds, res.-arts, 
dr. S. B. Zahar wedana Tjibaroesa, 
hoofdpenghoeloe, doea orang ter- 
nama dari kalangan Tionghoa, dan 
banjak lagi orang-orang partikelir 
dan kaoem goeroe. 

Dalam rapat itoe diambil kepoe- 
toesan bahwa 'dienst pemindahan 
darah disitoe akan dibawah pim- 
pinan toean wedana Tjibaroesa, se- 
dang t, dr. van Everdingen men 
djadi technisch-leidernja. 

Dienst terseboet melipoeti dae- 
rah daerah dan Tjilengsi. 

  

HASIL OEDJIAN. 

Kweekschool I. E. V. 
Diantaranja jang naik keklas II: 
S. Halim: S. Soesirdjo: Tan 

Tjoen Hijang, J. Nababan, S. Ai- 
sah: D, F, Oemijat: P. Ch. Giok 
Hwa The, M. Soegiasih, Soelastien 
dan R. T. Djoeaningsih. 

Naik keklas tiga diantaranja: 
R. P. Soetantios Thio Jam Nio: 

H. B. Pattynama: Tan Siem Djan. 

Koersoes hoofdakte. 

Naik keklas II diantaranja: 
Nona M. R. Maimoenah dan toe- 

an Oei Sioe San. 

Gouvernement hoofdakte 
koersoes, 

Naik keklas II :diantaranja: 
Toean Oey Kwie Tek. 

  

KOELI S.S. KORBAN SPOOR. 
Di station SS Krawang hari Se- 

lasa terdjadi ketjelakaan karena 
koerang hati hati. “ 

Iboen, demikian namanja seo- 
rang koeli SS di station itoe, kare 
na koerang hati hatinja, telah di 
toebroek kereta api jang sedang 
langsir. 
Koeli SS jang malang ini loeka2 
nja agak berat, oentoek ditorong se 
perloenja, segera di asoeng ke CBZ 
(Br.)   

   
Pa Tan Aa 

LEMBARAN PERTAMA PAG UII 

Pedato Roosevelt. 
OEMOEMKAN , KEADAAN BAHAJA NA, NASIONAL SELOEROEHNJA”, 

Washington, 28 Mei (Reuter). - - Roosevelt menerangkan, 
bahwa ia ,,mengoemoemkan kesdaan bahaja nasional seloeroehnja", 
ketika ia pada malam ini ,,omong” 
di moeka radio terhadap Amerika 
Serikat dan Doenia. 

Ia moelai ,,omong-omong”nja 
itoe dengan menerangkan, bahwa 
ia didalam Wittehuis itoe berkata 
dengan dihadiri oleh dewan pe- 
ngoeroes-dari Pan American Unie, 
gezant Canada dan keloearga me- 

reka. Anggauta-anggauta dari de- 
wan bestuur itoe adalah ambassa- 
deur-ambassadeur dan gezant-ge- 
zant dari republik-republik Ame- 
rika di Washington. 

Roosevelt meneroeskan: ',,Soe- 
dah semestinja saja berlakoe de- 
mikian. Tidak pernah diboetoeh- 
kan adanja persatoean republiek- 
republiek Amerika seperti pada 
sekarang ini, jaitoe boeat kita ma- 
sing-masing, boeat kepentingan 

kemerdekaan seloeroeh doenia. 

  

Kemerdekaan kita dikemoedian hari adalah tergantoeng kepada persa- 

toeannja segala republiek-republiek kita di Amerika ini. 

Maksoed Hitler ..... 
Soal-soal penting jang kita ha- 

dapi, ialah soal militer. Kita kini 
menghadapi hal-hal jang senjata- 

njatanja, dan karena njatanja itoe 
poen amat menjedihkan. 

Kenjataan jang pertama, ialah 
bahwa peperangan jang dimoelai 
di Europa ini hanja meroepakan 

socatoe tingkatan sadja — sebab 
jang diimpi-impikan oleh nazi — 

ialah peperangan doenia oentoek 

mendjadjah seloeroeh doenia ini 
poela. Tidak pernah Hitler meng- 

anggap, bahwa keinginannja men- 

djadjah itoe hanja terbatas pada 
Europa sadja. 

Perang Europa ini hanja tinda- 
kan pertama oentoek menaklosek- 

kan segala tanah-tanah datar di 
Doenia. 

Haroes diberhentikan ... 
Soedah njata sekali, bahwa ka- 

lau serangan2 Hitler itoe tidak di 
tahan dengan perkosa, kelak bagi- 
an doenia jang sebelah barat ini 
tentoe diroesak poela oleh sendja- 
ta nazi, 

Oentoek  keperloean  defensie 
kita, maka kita njata mengadakan 
peratoeran dalam moesim bahaja 
ini. 

1, Kita adakan perdjandjian2 
bertoeroet dengan republik2 Ame 
rika lainnja. Ini menegoehkan da 
erah kita di bagian doenia sebelah 
barat inj dari serangan moesoeh. 
Dan setahoen sesoedah itoe kita 
laloe moelai dengan rentjana kita 
memboeat sendjata2 sebanjak2nija. 
Beloem pernah kita mengerdjakan 
rentjana sebesar itoe, teroetama 
oentoek kepentingan angkatan oe- 

dara kita jang gilang gemilang 
itoe. Kita perbanjak serdadoe2 ki 
ta goena membangoen tentara jg. 

soedah koeat poela jtoe. 

Kita lakoekan politik oentoek me 
njokong kepada negeri2 demokraat 
jang sedang berkelahi oentoek ke 
merdekaannja. 

President mengingatkan poela, 

bahwa dalam boelan pertama keti 
ka timboelnja perang itoe ia soe- 
dah minta kepada Kongres . oen- 

toek menghapoes sadja larangan 
pengiriman sendjata. 

Dalam amanatnja di boelan Sep 
tember 1939 saja berkata: ,,Saja 

ingin sekali memberi pengharapan 
baik kepada toean, bahwa ini Je 
kas akan lenjap. Saja bisa demiki 

an itoe. Kenjataan kenjataan me 
maksa saja berkata dengan tandas, 
bahwa kita moengkin menghadapi 

bahaja jang lebih besar dari pada 
sekarang”. 

Bahaja itoe makin besar. Polen, 

Denemarken, Noorwegen, 

land, Belgi, Luxemburg, 
tjelaka. 

Dalam boelan Juni 1940 hanja 
Inggeris sendiri jang masih tegak 

melawan bahaja itoe jang telah 
menghantjoerkan sekoetoe2nja. “ 

Pemerintah kita segera mengi- 
rim sendjata oentoek menolongnja. 

Dalam boelan September perdjan- 

djian dengan Inggeris selesai jai- 
toe tentang penoekaran 50 kapal 

torpedo dengan 8 pangkalan jang 
penting. Maart 1941 Kongres me 
nerima wet lease and lend bill be- 

grooting 700 mm dollar oentoek ra 

pinja soesoenan. 

Frankrijk 

  

KORBAN BATJOKAN. 
Harj Senen dan malam Selasa ke 

maren, ke CBZ. dengan perantara- 

an politie telah dibawa doea orang 
jang loeka parah. 

Seorang di antaranja bernama 
Tjari dari daerah Kebajoeran. 

Menilik loeka loekanja ia di se 
rang dengan golok, dan keadaan- 
nja sangat mengchawatirkan se- 

hingga beloem dapat di dengar ke 
terangannja. 

Dan korban jang seorang poela 
bernama Endeh dari kampoeng Ta 
nah Sereal. 

Korban jang kedoea ini keada- 
annja tidak begitoe pajah, konon 
kabarnja karena berkelahi dengan 
tetangganja. (Br.) 
    

  

Keadaan djelek di Industrie. 
Dalam volksraad  dimadjoekan 

rentjana ordonnantie ,,Arbeidsrege 
ling Nijverheidsbedrijven” jang di 
sertai dengan memorie van toelich 
ting. Disitoe ditoendjoekkan rap 
port2 jang mengenai keadaan per 
boeroehan diindustrie batik dan 
rokok (strootjes). Terboektilah 
bahwa keadaan perboeroehan di 
kalangan industrie itoe kebanjakan 
tidak memoeaskan. 

Ketjoeali itoepoen  dilain2 tja- 
bang peroesahaan terdapat keada 
an jang koerang baik djoega. 

Soekar menetapkan perafoeran 
demoem. 

Berdasarkan kepada hasil2 ini se 
moea, maka dipandang perloe oen 
toek mengambil tindakan mentje- 
gah keadaan itoe. Oleh karena 
ordonnantie itoe tjoema berlakoe 
goena beberapa tjabang peroesa- 
haan, maka goena itoe soesahlah 
oentoek menetapkan peratoeran se 
pandjang ordonnantie, oleh karena 
tjabang2 industrie itoe mempoenjai 
matjam2 tjara kerdja dan matjam 
matjam perhoeboengan perboeroe- 
han. 

Berhoeboeng dengan itoe, maka 
peratoeran? itoe disoesoen seloeas   

Gi TU SE TARUHAN PIN BIT iki RKA PP AA 

loeasnja dan mengerdjakannja se- 
bagian diserahkan kepada kepala 
dari Kantoor van Arbeid. 

. Jang tidak dikenakan. 
Ordonnantie itoe tidak berlakoe 

goena 
a) peroesahaan didaerah Sebe 

rang dibawah koelie-ordonnantie 
1931/1936 atau ,,Vrije Arbeidsrege 
ling” Stbl. 1911 No. 540, 

b) peroesahaan negeri. 
Jang dikenakan ordonnantie. 
Adapoen tjabang2 peroesahaan 

jang dimasoekkan kegolongan jang 
dikenakan peratoeran itoe ialah: 
peroesahaan batik, paberik biskoe 
it, industrie kassave, peroesahaan 

kopra, pertjetakan, pemasak gam- 
bir, peroesahaan kapok, koelit dan 
besi, industrie meubel, pembikin 
mie dan mihoen, paberik minjak 
(ketjoeali pemasak2 minjak ta- 

nah), penggilingan padi, industrie 
sigaret dan tjeroetoe, industrie ro 
kok, industrie goela2 dan tjoklat, 
peroesahaan tembakau, industrie te 
gel dan tanah liat, pembikin kering 
teh, pemilihnja dan pemboengkoes. 
nja (asal meroepakan peroesahaan ' 
jang berdiri sendiri), paberik mer ' 
tjoen, paberik ijs dan pertenoenan. ' 

  

WALI NEGERI DI SOERABAJA. 
Menoeroet pendengaran Soer. 

Hbl, Wali Negeri pada tanggal 23 

Juni depan akan ditoenggoe ke- 
datangannja di Soerabaja. 

Maksoednja ialah oentoek me- 
ngoendjoengi komperensi: para 
boepati di Soerabaja, jang akan 
diketocai olehnja, sebagai jang di- 
kabarkan oleh Aneta dilain ba- 
gian. 

THEE @UOTUM DINAIKKAN, 
Reuter mengabarkan darj Lon- 

den 26 Mei, bahwa International 
Tea Committee telah menaikkan 
guotum teh dari 90 sampai 95 pro- 
sen dalam tahoen ini. 

    
TOEBROEKAN-TOEBROEKAN. 
Malam Rebo pada djam 7 di 

Pantjoran Batavia Kota di depan 
toko Kwee Co. sewaktoe seorang 
anak tanggoeng Tionghoa menje- 
brangi djalan jang ramai itoe, se- 
boeah austin jang menoedjoe ke 
Glodok telah menoebroek anak itoe 
jang meloekai kaki anak tsb, Baik 
djoega soepir itoe lebih dahoeloe 
dapat merim autonja lebih djadeh. 
Kemoedian anak itoe di bawa ke 
roemah sakit Glodok, dan oleh po- 
lisi, soepir auto itoe digiring ke 
'post polisi Pendjaringan. 

sk 

Rebo pagi djam 7, seboeah 
vracht auto militer jang menoe: 
djoe ke kota di Pintoe Besar de- 
pan toko Tek Sin telah mener- 
djang seorang Tionghoa penoeng- 
gang sepeda, jang mana ia telah 
mendapat loeka berat di kepala: 
nja, jang banjak mengeloeaxkan 
darah, sedang sepedanja ringsek. 
Kemoedian jang tjilaka itoe di ang 
koet ke C,B.Z, (Pambantoe). 

  

PEMBERHENTIAN . RESIDENT. 
Dengan opisil dikabarkan, bah- 

| wa resident Bodjonegoro, t. F.H. 
Nieuwenhuyzen, jang soedah tjoe 

  
. koep temponja mendjabat pekerdja 
an itoe, moelai tanggal 26 Juni de 

pan, akan meletakkan djabatannja, 
dilepas dengan hormat dengan oe- 

.tjapan terima kasih atas djasa2nja, 
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Nanga aah 

   Londen, 27 Mei 

a 

  
RINTAH TIDAK DJADI 

uggaran jang, lebih Madan terhadap ea 

  

Ba soeka Madinah rakjat n 

Sei S3 “Soal peribahan. 
1 tiga tahoen j.l. diadakan Nm 1 Inggeris $ 
n oleh parlement Inggeris. -Menoeroet peratoeran itoe nement Mulo Cheribon tahoen 'ini 

ihan antara Inggeris dan Ierland dihabisi. Hanja tinggal | ot Mulo Ciennn nana 

kan itoe beige lengkap, san rasa 3 tida and “temtank pes 

han itoe "masih tersimpan dalam tiap-tiap orang Ier”. 

» berkelahi oentoek nenen Bag 

Saja pertjaja soenggoeh-soenggoeh, 
baik kembali, tentoelat Tn 

| Vreugdenburg, 

| TIDAK DJADI DIENSTPLICHT. | Birkenhelz. 
(Reuter). — Dalam Lagerhuis Churchil! mem- | 

un stang KN di Kreta dan tenggelam- 

AIN ITOE IA MENGOEMOEMKAN KEPOETOESAN pama. | 
MENGADAKAN DIENSTPLICHT DI 

  

  

   : DESARLSWARA" 

uda harj Senen “slang 26 jl. 

t kita telah bertemoe se 

san Ki Hadjar Dewanta 

ggal 24 Mei ini 

o (menginap di. 
5 M 

: ri pada anak erid dan goeroe2 
Il dalam tembang Djawa, menoeroet 

pel djarannja ,,Sari Swara” jang 
| dikarang dan disoesoen oleh K-H-D. 

' sendiri. : 

  
- Pa $ 

5 | Berhoeboeng Senigan hal itoe, 
orang bertanja, apakah komisi-Mel 
der tentang hal ini soedah mengam 

ketetapan, mana jang Tega 

jara jang baik. 

| SESOEPAH DISOENAT, me. 

  

# “Soerat kabar ,Sum. Post” di Me 
2 nengabarkan, bahwa di Te- | 

1g Tinggi telah terdjadi kema- 
“tian jang djarang terdjadi. Seo- 
rang anak beroemoer 12 tahoen se 

Tr. La Sapa par oleh Lega ta 

Sea » 
2 aa ik 

sana “KMn ang 
: ne Pel ade 

  
ti     

noedjoe 

| roemahnja, 

Ne | kebangsaan dilakoekan oleh Soer 

loe meninggal doenja. Kini doekoen 

| itoe melenjapkan diri, sedang polisi 

asjik mentjaharinja. : .. 

PEMBIKINAN ARAK GELAP. 

Pada hari Kemis tg. 22 j. Po- 

|litie Agent S pada Ass. “Wedana | 

| Wadaslintang. telah menerima rap- | 

| port dari salah satoe pembantoe- | 

nja bahwa di doekoeh Andongla- 

wak desa Karanganjar ada orang | 

jang membikin arak gelap. 

Dengan segera ia dibantoe oleh 

ILoerah desa Karanganjar dan 

lain-lain pegawai-pegawainja me- 
tempat pembikinan arak 

Palapa? itoe. Waktoe mereka tiba di- 
ternjatalah, bahwa 

salah satoe orang jang bernama 
| Djojopernomo sedang asjik mem- 
bikinnja arak gelap itoe. Setelah- 
nja orang itoe telah mengakoe atas 
perboeatannja, maka dengan sege- 
ra ditangkap dan perkara ini seka- 
rang sedang arena oleh jang ber 

i wadjib. 

PERINGATAN »HARI KEBANG- 
SAAN” DI SOLO. 

Malam Selasa 26/27 Mei ini ,,Par 
tai Indonesia Raya” tjabang Soera 

1, | karta telah mengadakan malam pe 
5 2 papa Hari pergerakan kebang 
saan (20 Mei) di societeit Habipro 

'jo, jang dihadliri oleh hampir se- 
.moea anggotanja dan wakil bebera 

| pa perhimpoenan jang dioendang. 
“wakil pers dan wakil pemerintah 
(PID), djoega ketoea Parindra 
K.R. M.T,H. Woerjaningrat. 

Djam 8.30 sore pertemoean di 

| boeka dr, R. Satiman Wirjosandjo- 

'jo. Oepatjara pengibaran bendera- 

jawirawan disertai njanjian Indo- 
nesia Raya, semoea menghormati 
berdisi selain wakil pemerintah. 

Riwajat pergerakan Indonesia di 

terangkan oleh tocan R.M. Soedar 

'jo Tjokrosisworo pandjang lebar 
Yan terang, isi semangat dan an- 

'djoeran penting akan insjafnja 
bangksa kita. 
La R.A. Soepardfo berpida 

to tentang kewadjiban kaoem iboe 

dalam pergerakan, jang meskipoen 

'banjak dan berat tetapi moelia dan 

'loehoer, djoega terhadap kepada 

pemoeda kembangnja bangsa, di 

|-harap akan menetapi kewadjiban- 

“| nja. 
' Dr.“R. Satiman sendiri berpeda 

to tentang discipline dalam perge 

rakan, jang selain menjatakan keke 

| liroean djalan pergerakan kita, 

agar soepaja tidak dioelangi lagi, 

djoega berdirinja . perhimpoenan 

It | baroe hanja dari dirinja jang men 

dirikan, dimadjoekan soesoenan dic 

tatuur dan directorium. 
. Djam 11 malam pertemoean di- 

toetoep, disertai Indonesia Raya, 

| semoea bendiri oentoek menghor- 

mat semoea pemimpin kita jang te 

| lah berdjasa. 
Perloe diterangkan disini, bah 

wa pidatonja dr. Satiman diatas 

| itoe agak menggelengkan kepala 

t beberapa jang berhadlir karena isi 

5 2 | PERDA", 

Ft at 

    
  

1 | jang 

  

Henierlnd achir tahoen: 1939 di 
Yirebon pernah membentoek ba- 

dan perikatan Pergerakan Pemoe- , 
a, Seperti di lain-lain tempat se 

'Hoeroeh Indonesia Pengoeroesnja 

  

“(terdiri dari toean-toean: Ketoea t. 
Hoesin (Pendjadjah) Penoelis t. 
R. M. Saman (Pemoeda M. D.) 
'Bendahari t. Soemadi (PMI). 

Tetapi sampai kini ta 'ada soea- 
ranja mati of masih hidoep badan 
itoe, Pergerakan Pemoeda seloe- 
.roehnja memboetoehi 

      
       

  

  

tegoeh lagi penigopkta, 
Naam, An.). 

| ea | XOTO MENOEBROEK DOKAR. 
Ketika sore Senen jl. di depan 

Kaboepaten Tjirebon telah terdja- 
“di toebroekan diantara autonja toe 
jan V. d. P, dengan seboeah Dokar, 

sehingga menderita keroesakan, 
Oentoeng penoempangnja ada da- 
Ilam keselamatan, (,An”.) 

  

HASIL OEDJIAN MULO. 
Oedjian pengabisan dari Gouver- 

loeloes semoea dengan angka rata 
rata baik, diantaranja dari Afd: 

Diploma A 11 moerid ja'ni: Liem 
Siok Ham (Irma), S. Aminah, Moe: 

Pridah, Ant. de Jongh, Deetje Ha- 
mid, Tan Hwat Mo, 
Liem Giem Kwie 

'Samsoeri, 
(Greta), E. 

Soesauli, 'dan K. 

B. 14 moerid Diploma ja'ni: 
| Oetjoep, Anwar, Oesmadi, Sadikin, 

| Moektiono Oesman, Koesrin, Sla- 
| mat, Harrisan, Rf. Tardan, Soe- 
pardjo, Rahajoe, Daniar, CI. Breu- 
kers dan B. de Groot Heupnor. 

Diploma C. 19 moerid ja'ni, Jan 
Sanda, Memet, Djenal, Pek Giok 
Tjie, Abd. Moeis, Moh. Zen, Soe- 
prapti, Djadjat, Jetty Han, Soelas- 
mi, Roemini, Soemarno, Marine 
Oey, Sapari, Djoewaeni, Slamet, 
Sagiri, B. van Ouwerkerk dan R. 
Soekandi. (,,An.”). 

  

COMPETITIE CHERIBON 
KORFBAL BOND, 
CIV. — TLP, — 7—. 

Pada sore Minggoe jl. di aloon- 
aloon Kadjaksan telah dilangsoeng 
kan Competitie C.K.B., anta- 
ra kedoea belasan terseboet diatas 
dengan dipimpin oleh toean Basari 
jang sangat memoeaskan. 

Sampai boebaran permainan se- 
laloe seroe dan hebat, berachir 
stand 7—1 oentoek kemenangan 
CI.V. (,An”). 

  

(S5 COMPETITIE P.K.L.T. 
Gn J.O.P, — I.O, 2—2. 

Ketika pada sore Minggoe jl. 
dengan bertempat di PKIT veld 
Tangki! telah dilangsoengkan Per- 
tandingan antara kedoea belasan 
terseboet diatas dengan dipimpin 
oleh t. R. Anwar jang sangat me- 
mogaskan. Djalannja pertandingan 
tjoekoep menarik dan spannend. 
Sebeloemnja pauze stand 2 oen 
toek kemenangan J.O.P. 

Dibabakan kedoea permainan 
bertambah spannend dan J.C. sela- 
loe oesaha oentoek meneboes ke- 
kalahannja. Oesaha itoe ternjata 
berhatsil Soesilo lah jang bisa me- 
lobangi kerandjang J.O.P. doea 
kali. Serenta glijkspel permainan 
menarik, masing-masing ifgin me- 
nambah tegenpuntnja. Tetapi ta' 
ada jang berhatsil sampai penga- 
bisan stand tetap 2—2. (,,An.”). 

  

Bangsat SE ASEAN NAS 

  

  

V.LJ. — V. B. O. 
Pertandingan ramai. 

»Di hari Pinksteren pada hari 
Minggoe tg. 1 Juni 1941 dan hari 
Senen tgl. 2 Juni j.a.d. ini. Voet- 
balbond Indonesia Jacatra (V.I.J.) 
akan mengadakan pertandingan 
pertandingan dilapangan  Deca 
Park. Sebagian dari pendapatan 
bersih akan diserahkan kepada 
Weerbaarheidsfonds dan Penolong 
Kebakaran Djatibaroe. 

Pertandingan-pertandingan jang 

heibat dan ramaj ada. 
Pada hari pertama, hari Ming- 

goe akan bertanding Ps. MOS. de- 
ngan Vs. OLIVIO. MOS. jang te 
lah terkenal, dengan pemain-pe- 

mainnja jang “baroe telah dapat 
meroeboehkan ps. Ster, kampioen 
VIJ, tahoen 1940, dan Malay Club, 

kampioen VIJ. tahoen 1939 telah 
djoega didjatoehkan olehnja. MOS 

jang pada masa ini sesoeatoe per- 

koempoelan jang terkoeat sendiri 

dikalangan VIJ., dapatkah men: 

dioendjoeng-tinggi namanja de- 
ngan mengalahkan OLIVIO? 
OLIVIO sebaliknja, djago dari   

gaboengan 

. 

1, Dihari kedoea pada hari Senen | 
tg. 2 Juni VIJ. dan VBO. akan 
mengadoe kekoeatannja. VIJ, de- 
"ngan djago-djagonja 

jang lama itoe dengan heibat. VIJ. 

VBO. adanja? Akankah VBO. ber- 
tinggal diam, atau dapatkah VBO. 
akan menangkis serangan-sera- 
ngan dari lawannja? 

diri,” 

. Perkoempoelan sepak raga 

P.S.G.S5. 
Dikabarkan dari Bogor: : 

Pertandingan itoe adalah pertan 

patient-patient. 

Pertand'ingan 

dan diwaktoe pauze stand 2 — 2. 

P.S.G.S. poelang ke Bogor dengan 
membawa kemenangan 4 — 2. 

Dihari Minggoe jbl. telah diada 
kan djoega pertandingan. 

Sekali ini dengan K.M.S. Publiek 
amat seroehnja bersoerak karena 
permainan kedoea elftal-elftal itoe 
amat seroehnja. 

Speler-speler dari kedoea belah 
pihak bekerdja habis-habisan oen- 
toek menahankan nama masing- 

masing. 

Stand diwaktoe pauze 1—0 oen 
toek P.S.G.S. Dipenghabisan per- 
mainan stand mendjadi 1—1. 

Bermaksoed akan mengadakan 
pertandingan-pertandingan ' diboe- 
lan moeka dengan club-club jang 

masoek di Bond S.B.B. dan Persi- 
bo. Inipoen kalau bond-bond dia- 
tas mengidjinkan. 

P.K.S.B. f 
Di Tjiledoek oleh personil Bosch 

wezen telah didirikan tjabang P(er 
sjarikatan) K(aoem) S(ekerdja) 

B(oschwezen), dan pengoeroesnja 

d bangoen oleh: toean Hadihoeto- 

mo, Ketoca: toean Karnamisastra, 
Wakil Ketoea: toean Samsi, Penoe 

lis: toean Darmo, Bendahari dan 

toean-toean: Samhadi,  Soekemi 

dan Tjasmadi, Pembantoe. 
  

  

  

PASAR BETAWI. 
Tepoeng terigoe: Tjap 

Kodok f 2.95, tjap Boeroeng Ka- 
leng, Koeda merah dan Harrison 
f 2.85 per bantal. 
Goela: Sup. Hoofd Suiker 

f 11.25 per -102 kg. terima di goe- 
dang pendjeeal. 
Minjak kelapa: Harga 

roepa2 merk f 1,87, per blik dari 
143) kilogram. 

c Opra: Keloearan Bantam me 
noeroet kwaliteit f 5.75 per 100 
-klilogram. 
Katjang Tanah: Cheri- 

bon f 11.50 per 100 kg. 
Kentang: Keloearan Ban- 

doeng f 9.50 sampai f 10.50 per 

100 kg. " 

berinsjaf akan meneboes kekala- 
hannja dari doeloe, Bagaimanakah 

Inilah hanja dapat dilihat sen- 
t 

Pada tanggal 22 Mei jbl. ini te- 
“lah diadakan pertandingan bola an 
tara PS.G.S. dengan S.C.V,T. di ! 

| Tjisaroea. 

dingan persaudaraan dan bermak 
soed oentoek menjenangkan hati ' 

ramai dan seroe 

Sesoedah pauze stand berobah dan 

| LEMBARAN PERTAMA re 

Emping Menindjo:Ke. 
loearan Laboean No. 1 f 38.— 
No. 2 f 85—, Tiilegon No. £ 

jang baroe ' #32— dan N 9 30.— 100 

'tentoe akan menjerang lawannja ' : o.2 f per 
kg. 

| Bawang merah: 
bon Twaliap f 1l— Tiongtoa 

f 10.— Tiongliap f 9.50 dan Aus- 
tralia f 13.— per 100 kg. 
Katjang kedele:Kwa: 

j liteit Djember franco wagon Pa- 
soeroean/Probolinggo lev. Aug 

. Sept. f 5.99 kwaliteit Malang moea 
tan atas hoofdlijn Malang f 7.93, 
pendjoeal, dan moeatan franco pra 
hoe Pasoeroean f 8.42 per 100 kg. 

Tapioca meel: Kwaliteit 
AA lev. Mej f 7.60 dan A. f 7.30 
per 100 kg. & 
Damar: Sumatra export kwa- 

liteit A/E Mei f 29.50 dan Pontia- 
nak A'E f 26.70 per 100 kg. brikoet 
peti, tg 
Karet: Standard Sheet sedia 

f1 0.34 dan Crepe f 0.334 nom. 

per 15 kg. Licentie A. f 0.121 dan 

Te .0.2212 nom. 
Citronella: Kemaren dja- 

di contract ,,A” lev. Mei '41 f 1.50 
an kg. Lev. Meif 1.471, pembe- 

: f 4.50 pendjoeal dan Mei) Juni 
$ Lt 4215, pembeli f 1.45 pendjoeal. 
Kopi: Fonds djoeal 304, triage 

Mei/Juni basis 'Telok f 19.50 per 
100 kg. 
Lada hitam: ek. Telok 

lev. Mei f 10.25 pembeli f 10.50 

pendjoeal, « Aug./Oct. f 7.80 nom. 
dan Oct,/Dec. f 8.— pembeli, f 8.15 
pendjoeal per 100 Kg. 

Noteering New York tidak ada. 
Lada poetih: Levering 

Mei/Juni fob Pangkal Pinang 
f 20.50 100 kg. 
Minjak Tanah: Crown 

f 2.05, Panah, f 2.05 dan Devoes 

f 2.30 per blik. 
Pinang: Bidji boelat 4.-— 

iris moeda f 13.50 dan iris toei 
f 4— per 100 kg. 35 
  

Kabar Tontonan 
ALHAMBRA — SAWAH BESAR. 

    

  

,Fra Diavolo”. 

RIALTO SENEN 
»Bajar dengan Djiwa”. 

x 

THALIA MANGGA BESAR. 
,Pei Ching Doonga 

“PRINSEN PARK — BA! va. - 
»The Lilac nenina3 2 ML Sah 

O@UEEN PANTJORAN 

»Moetiara". 

C. ORION 

»Let George Do It”. 

GLODOK 

  

  

PEMBERI TAHOEAN 

Tanggal 1 Augustus ja.d. 
akan, diboeka Gouvernements AL- 

GEMEENE MIDDELBARE 

, SCHOOL (Afdeeling B) di BAN: 

DOENG, dimoelai dengan kelas 
Ttna Sekolah terseboet, oentoek 

sementara waktoe, disatoekan de- 

ngan Gouvernements H.B.S, 

Minta masoek kepada Directeur 

H.B.S. terseboet. 
  

  

  

  

    

  

    
    

    

        

    
   
    

  

   
   

  

Cheri- 

   

    

1! vice 
tjelaan jang tadjam, jang achirnja | VBO., jang mendoedoeki tempat 

voorzitter dr. R. Soepardijo jang 'kedoea di competitie VBO., 

perloe menerangkan bahwa pidato ' ' dapatkah. mempertahankan dirinja 

akan me- dirinja dr. Sati- | Penonton-penonton     njaksikan sendiri!    man sendiri. (M.) 

  

PEMBERI TAHOEAN 

Pada 1 Augustus 1941 atau kemoedian dari itoe sedikit, 

| pada ,,Gouvernements Instituut voor de Lichamelijke Opvoeding” 

di SOERABAJA akan diadakan opleiding jang empat tahoen lama: 

nja, bagi goeroe-goeroe laki-laki dan perempoean jang befhak me- " 

ngadjar dalam hal latihan badan, 

Jang boleh diterima ialah jang berdiploma sekolah Menengah 

(H.B.S., A.M.S., Gymnasium, Lyceum, Middelbare Meisjesschool). 

Keterangan (ataupoen oentoek minta ditjatat namanja boeat 

sementara) dan prospectus, boleh diminta kepada Directeur Insti- 

tuut terseboet (p'a N.LA.S.). 

Pe ea KE ME ANA EA 

r GEVRAAGD 8 
HOOFDSCHRIJVER 

   

    

   

  

   
    

  

    
   

   

  

voor groote Rubberonderneming 

Vereischten: Goede administratieve kracht, vlug en accu- 

raat werker met kennis der Hollandsche taal en net 

handschrift. Zonder goede referenties onnoodig te solli- 

citeeren, Brieven onder No. 1083 bureau van dit blad. 

Sa aa Na Me RERE aa 

NAAMLOOZE 

VENNOOTSCHAP 

ALGEMEENE HULP BANK 
GOEDGEKEURD BIJ GOUVERNEMENTSBE- 
SLUIT VAN 18 FEBRUARI 1941 NO. 4/2/2/21 
HOOFDKANTOOR: BANDOENG 

    

SBAARKASSEN 
“BOUWKASSEN 

Ditjari beberapa Agenten . dari segala 
bangsa . laki2 atau perempoean, oentoek   

itoe boekan atas nama pengoeroes "atas serangan-serangan dari MOS? | 

(| melainkan dari 

Batavia dan sekitermja. Provisie bagoes, 
pendapetan tetap. Soerat2 lamaran di. 
boeboehi pasfoto di adreskan pada ini 
soerat kabar no. 1082, 

  

    

MYPOTHEKEN 

EN ALLE BANKZAKEN 

Eye Lan Hai ss Ra TA   



   
   

  

   

    

Lara 5 : .. Kemas sa 

LEMBARAN PERTAMA PAG. IV | 

  

      

  

  

   RIALTO BIOSCOOP 
PASAR SENEN BATAVIA.C. C. 

Ini malem pengabisan 

. Productie paling baroe dari The Union Film, 
Satoe film jang haroes ditonton «leh sekalian ka- 

       

    

      
   Petjenongan 59 Batavia-C. 

  

    
   
    

    

  

    
   
    

   
    
    

  

   
   
   

      

   

. Oem iboe, kacem soeami san orang orang toea Mena 
3 dari segala golongan. ELANGGANG" 

Dengen ini Union films perkenalkan doea tenaga " Wenbblad ANN Tes 
pemoeda baroe dari gelongan terpeladjar : .. Oemoem. 

Dihimpoen dan d terbiiken »BAJAR dengan DJIWA" 
dengen ZONDER — OEDJANG — A. BAKAK 
Soelastri — Fatimah —. Ng. Ratoe Djoewarijah Masjzrakat. 

ANAK - ANAK TIDAK BOLEH NONTON !. Mintalah proefo unimer 
sam Kantoor Red. & Adm. 

Ngabean I, Djokja. 

oleh beberapa golongan 
Bergoena & Berfaedah 

ventoek segali golongan 
     

    

  

      
         

     
      

  

      

      
      
        

      

        
        
      

  

       
          

  

       
   

   
    

  

t       
  

  

  

    

    
Ini mala 

m Senshe 

dan besok CHAN MING 5 
j KAI 2 

Sisa Bel Mikir anita Pa Pintoe Besar 
Dalem No. 11, 5 
BATAVIA Penjoetjian dari segala roepa kaen? Njonja 

    

“sSFRA DIAVOLO" 
dengan Stan Laurel — Oliver Hardy 

Denais King — Thelma Todd 
Anak - anak boleh nonton! 

|Moelai tg. 30 Mei dan malem brikoetja. 

Hawaiian Nights 

bisa serahken pada Radion, jaitoe kaen? 
boeti, kaen? jang berwarna polos, kaen? jang 

berkembang, dan kaen? jang berwarna roepa? 
dan fjita2 dari katoen maoepoen fjita? dari soetera 
dan soetera tiroean. 
Radion betoel? tida meroesakan benang? dari 
pakean dan membikin tjoetjian djadi kelihatannja 
sanget poetih bersih. Boesanja jang banjak 
mengandoeng zuurstof jang dengan bermiljoen 
miljoen plemboengah menjerang dan menaoesir 
semoea kotoran zonder meroesakken Njonja 
poenja pakean. 
Radion tida boeang Njonja- poenja tempo, sebab 
ia sendiri tjoetji semoea Njonja poenja pakean, 
hingga Njonja tida oesa keloearken tenaga. 
Apakah Njonja soedah pake Radion diroemah? 
Djika belon, pesenlah- sekarang -djoega satoe 

Ongkost preksa Vrij. 
Spicialist mengobatin penjakit 

Syphilis seperti sakit Mangga, 

Kamtjing, Radja singa, Yang- 
Bwee dan Koedis. 

PILL SAKIT KENTIJING. 
Ini pill ada satoe-satoenja 

boeat penjakit kentjing kloear 
hana, makan ini obat toknja (ra- 
tjoen) semoea bisa klsear dari 
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 

PATJAR 
DITJARI satoe pemoeda laki2 
jang pandai bahasa Bel rda 
dan soedah peraah bekerdja. 
Gadjih boleh berdamai. Soerat 
lamaran pada: R Pramadio, 
Kebon Sirih 93, Batavia-C. 

  

    
  

Prinsen- Park, Erinsoalaan 
PRINS THEATER: 

Ini malem dan malem brikoetnja: 

jaitoe Gong film jang paling besar dan menarik 
hati ! 

sThe Lilac Dominers 
dengen Juae Knight — Michael Bartlett dan 

- Athene Seyler — Richard Doiman 

MATINEE: Hari Rebo djam 4 sore. 
»THE LILAC DOMINO” 

Theater ka-2. 

Ini malem moelain maen film Tiongkok: 

jang paling besar rame Radja Cheng Teh ? Jaitoe, 

sHong Liu Tian Tzes 
djangan kasi liwat ? 

Theater ka-3: 
THE MALAYAN REVUE: 

  

pak. Njonja poenja langganan tentoe ada sedia 
  

  

  

  

  

  

boeboek saboen jang mentijoetii sendirh. 

  

    
    

Distributeurs: N.V, Handel-Maatschappij voorheen G. HOPPENSTEDI 
RAD 2 -046 M     

       

  

GLODOK CINEMA ORION sativa 
Ini malem 28 sampe 29 Mei 1941 

LET GEORGE DO IT 
dengen GEORGE FORMBY 

»George Formby“ labrak , Hitler“ 

Liatlah ini dalem Gong film jang paling loetjoe 
dan menarik hati Liatlah George pergi menemoein 
HITLER dalem satoe conferentie, dimana George 
menangtang HITLER dengen gagah, poekoel, tang 

kap dan tjekek lehernja HITLER, sampe tida 
kaloear napes. 

@UEEN THEATER 

Ha
 

ka 
Sea

tik
u 

THALIA BIOSCOOP 
Mangga Besar Batavia 

  

  

Ini malem 28 Mei 41' (Satoe malem sadja) 

sPei Ching Loong”s 
(WHITE GOLDEN DRAGUN) 

Satoe film Tiongkok jang mengasi nasehat boeat 
toea - moeda, djangan kasi liwat ini koetika jang 

baek. 

Besok malem 29 Mei '41 (Satoe malem sadja) 
Kita akan pertoendjoekan 1 film Tiongkok Jaitos: 

Keizer TJEN TJEE ONG Bakar 
OH HONG KIONG 

  

  

Sakit Entjok Linoe 

dan Rheumatiek 
Bisa lekas ilang dengen 

MIXODIN TABLET 
Sakit2 itoe kebanjakan- di- 
“sebabkan cleh darah kotor 
dan hawa basa, maka pi- 

djet-pidjet itoe biar bisa menolong sebentar tapi boekan 

  

  

PANTJCRAN 
BATAVIA 

  

  

Ini malem Pengabisan 
  

obatnja boeat men,..mboehkan itoe sakit? boeat selamh-la- 
manja. Boeat tjaboet akarnja itoe sakit2 perloe bikin bersih 
itoe darah jang kotor dan ilangkan itoe hawa basa. 

Djaga dan tjatet betoel tanggal maennja dari satoe 
film gan jang penonton soedah toenggoe2 de- 

ngen tida sabaran: 
MOETIARA 

dengen Miss Tina — ,TOH TJAP NIO“ 
Matinee 31 Mei dan 1 Juni 41.” 

Warner Bros -poenja Super Productie jang maha 

Miss Habsha — Jem 
Hassan dan Haron. 

Film bitjara Melajoe 

Mixodin Tablet ada obat speciaal darah kotor. Ia tjoetji 
- itoe darah sampe bersih dan sehat kombali, matiken koeman? 

penjakit jang ada didglam darah. Ia perkoeatkan darah men- 
djaga timboelnja penjakit koelit dan djoega semboehkan pe- 

      njakk 2. darah Ket - an Pe na P besar: pertama jang dibikin 
Or atawa sakit syp a tida ganggoe e- Ka di Singapore. Satoe 

sehatan dan boleh dimakan oleh segala orang. ».idsammer N ighit s flim jang boekan sa 
Harga 1 botol f 1.— Kirim wang doeloe franco. Bisa da- Dreams dja nanti kasi lat 

pemandangan? jang 
indan dari kota Si- 8 
ngapore, deagen tem 

pat2 plesirannja 

. IL -pet pada segala toko obat Tionghoa atawa pesen sendiri pa: aan P da kita : ! i J 
Importeurs : MEDICIJN (IMPORT SAM TAK 00., Kem- 

bang Djepoen No. 48,—Soerabaja Filiaalkantoor Batavia da : HENDAK KEMANAKAH 

  

  

    

    
    

  

Toko Ti 3 , Penoe njanjian? dan oko Tiga No. 64. Anak Toean Pada Koersoes Baroe ? Isgee2 jang merdoe! 

ae : SEKOLAH Le Moelai itanggal 29 Mei 1941 dan malem'brikcetnja 
: ea NAN gn AP Dg MENENGAH an an THE PHANTOM CREEPS' : 

: we MOEHAMMADIJAH dengen BELA LUGOSI bagian ka 2 tamat 
£ MULO: Voorklas — Klas 3 
Be Leerplan || A. M.S : Klas1 — 3 POEDJTAN 

H. ILK. : Klas 1 — 3 OBAT SAIJ KIM TAN JANG SANGET MANDJOER BOEAT.PF:- 
NJAKIT BENGEK, DIKLOEARKEN OLEH SINSHE 

TJIA SIOE KHEE BATAVIA. 
Saja dapetin penjakit bengek soeda bebrapa taon lamanja, tempo- $ 
tempo baik dan tempo-tempo kamboe, djika ketemoein waktoe oedjan 
atawa mendoeng,.itoe penjakit bengek ia tentoe kamboe tidoer atawa « 
doedoek serba sala dan kloear keringet sebagi moetiara, tiada kepingin 
makan, perna diobatin oleh sinshe dan Doktor, tapi tiada maoe sem- 
boe, sehingga sampe boelan Februari ini taon dapet batja di mana 
soerat kabar ada bekend sinshe Tjia Sioe Khee poenja obat Saij Kim 
Tan jang sanget mandjoer, disertaken perantara'an sobat saia Toean 
Tan Han Tjeng. Maka saia lantas beli itoe obat I flesch. Baroe makan 
kira-kira 4 flesch itoe penjakit lantas semboe, Sekarang soeda satoe 
taon lebi tiada kamboe-kamboe lagi. 
Penjakit lebi dari 10 taon dengen sebentar waktoe Sigra disemboeken 
dengan poetoes akar-akarnja boleh dibilang ada obat jang sanget 
sampoerna sebagi obat dewa, Maka ini saia mengoetjapken trima 
kasi soepaja jang dapetin ini penjakit bisa dapetin obat jang man- 
djoer jang boleh dpertjajaken, 
Sinshe Tjia pande djoega obatih sakit batoek moenta dara, sakit 

Persediaan Staatsexamen 

  

: Penerimaan Moerid Baroe 

Setiap hari Kerdja di Kramat no. 41 Batavia. Centrum, 
djam 8 — 1. 

Soeatoe madjallah bbelitian bemwababis mengoe- 
tamakan Film. Isinja matjam-matjam toelisan dari 
penoelis berkenamaan tentang Doenia Film. Gambar 
gambar hiasannja banjak, terang dan menarik. Di- 
sertakan poela toelisan-toelisan jang mengenai atja- 
ra oemoem. Ditjetak atas kertas haloes, omslagnja 
berwarna doea. 

. Pemimpin redaksi: KARKONO (KAMADJAJ A) 

Harga SID EAET  TepBS NAN BE APN olah Data 
Berlangganan sekwartaal |... .......... 2 
Oeang langganan haroes dibajar dalvsios. 
Nomer pertama terbit .pada penghabisan Mei ini. 
Nomer pertjontoan tak disediakan. 

Mereka jang ingin berkenalan dengan madjallah 
, ini, haroes mengjrimkan ocangnja kepada: 

    
  

  

ea 

Diantara tocan-toean ada banjak sekali terdapat memakai katja 
mata, boekan oeko@ran bocat oemoernja lagi (temponja soedah ke- 

liwat). Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat 
14B — BATAVIA-C. Tel. 1949 Wel., sanggoep mem- 
beri advies serta membenarkan goena keperloean 
tocan poenja katja mata. 

Sedia katja dan montuur kwaliteit No. 1, hobat 
dipakai oleh toean-toecan dan Njonja-njonja serta 
anak 'sekola. Harga tida mahal. Terima di tt 
Dokter mata. 

    

             £ 4 : : Tni $ Pererbik mata, sakit leher, sakit oeloe hati, penjakit boewa pinggang, pe- 

:: 'Vitgeversbedrijf , NOESANTARA" Kira ABIS OPT Kom yu njakit prampoean dan segala penjakit loear dalem. Sinshe Tjia ber- 5 | Pn en Sluisbrugstrast 318. Telf, 6209 Wi. Pe en AE DU ME TEA ITA NUR tempat di Toko Tiga No, 45, Batavia, 
Jang mempoedjiken saja 

DJIAUW TJOEN SIE, Kalisat (Java). 

  

      Batavia-Centrum. 
      

1, y 

ea ian 

ea tg besi akh 

  

Ioi Dia bemk Pe Ba dpat ana Ane Da 
«Senin pa en Ng Kesal 3 Oa sena na : v 

Ar Do MEMASAK hei Ai STA Mimika is eka an ra Bh Mk ni Fb Ieeia 
? « 1 , 

 



  

R x 

»- -.djaan bagi pertoekangan, 

# 

“Ta 

2 poen-di Indonesia, pernah kita men 

  

NN 

  

“Indoestrida ntransmigrasi 
- dalam Indonesia. 

Oleh: Drs. Mohammad Hatta. 

III (Penoetoep). 

  

JALAN kedoea bagi transmi- 
) grasi ialah memindahkan ra' 

jat jang berlebih di Djawa kedae 
rah jang beloem didoedoeki orang, 
jang masih diisi oleh hoetan be- 
sar. Tidak semoeanja negeri hoe- 
tan itoe dapat ditoekar mendjadi 
tempat kediaman manoesia. Tanah 
jang banjak rawa dan sarang pe- 
njakit djangan ditempoeh dahoe- 
loe, Tetapi diantara hoetan jang 
sebanjak itoe ada beratoes riboe- 
kilometer persegi, jang dapat di: 
angsoer djadi. idoesoen, ladang, 
sawah dan kota, Kalau dizaman 
Nabi Adam memang amat soekar 

“pekerdjaan 'itoe. Tetapi dalam 
abad ke-20, abad kemadjoean tech- 
nik, semoeanja itoe poelang kepa-. 

ada soal kemaoean berdjoang de- 
hgan alam, Ongkosnja besar, me- 

mang, tetapi terpikoel djoega. oleh 

manoesia. Ongkosnja pasti tidak 

lebih dari harta jang dimoesnah: 
kan Salin perang seperti seka- 
rang ini, dalam beberapa minggoe 

sadja. 
Transmigrasi kedjalan memkboe- 

ka negeri baroe mesti didahoeloei 
dengan membabat hoetan dan 
memboeat jalan transport, Ini 
sadja soedah mengena beri- 
boe-riboe orang oe1 
djakannja. Tahi semo 

sk menger- 
j 5 .s0edah 

  

djoetannja. 
“4 Disebelah oesaha membabat hoe- 

tan itoe, dapat diadakan serenta 
berbagai oesaha lain. Kajoe jang 
ditebang dapat didjadikan barang 

“ ekonomi, Ia menimboelkan harga. 
Indoestri kajoe dapat dibangoen- 
kan dengan serenta, asal diadakan 
sekali alat dan mesinnja jang per- 
loe. Dengan itoe soedah terdjadi 
pembagian pekerdjaan. Oleh kare- 
na hoetan jang dibabat itoe akan 
didjadikan tempat kediaman, maka 
indoestri perkakas roemah bisa 
poela bangoen disana. Ada peker- 

Anak- 

anak Indonesia jang bersemangat 
toekang dan seni boleh didatang- 
kan kesana,  ikoet mendjadi pio- 
nier ke negeri baroe itoe dalam In- 
donesia, tanah airnja djoega. De- 
ngan madjoenja pemboekaan hoe- 
tan itoe dan pendirian kota dan 
desa, bertambah loeas poela oesa- 
ha pertanian, indoestri, pertoeka- 
ngan, dagang Yan transport. Se- 
banjak tambahan itoe, sekian poe- 
la djoemlah tambahan kema'moe- 
ran ra'jat Indonesia. Dan semoea 
nja itoe mengoerangkan sesak di 
Djawa, 

Demikian djalan  menjebarkan 
kema'moeran dan melawan kesoe- 
karan jang menghalangi penjeba- 
rannja itoe! 

Siapa jang memperhatikan oe- 
raian diatas ini dengan teliti, 

' njata baginja bahwa disini dima- 
djoekan moeslihat tiga sedjalan: 

| transmigrasi, indoestri dan tran- 
“Sport. Dengan transport teroetama 
dimaksoed mengadakan djalan ke- 
reta api. Sebagai pentjoekoepinja 
diperboeat djalan raja. 

'Dahoeloe, “di Nederland maoe- 

“dengar, bahwa moeslihat mema- 
“djoekan djalan kereta api di Ta- 

“- nah Seberang sangat dilawan oleh 
K.P.M., maskapai kapal jang men- 
dapat monopoli dalam pelajaran 
kapal api seloeroeh poelau-poelau 
Indonesia, Pehak K.P.M. koeatir, 
djalan kereta api itoe akan men- 
djadi konkoeren besar baginja, 

—. Bahwa pemboekaan djalan kere- 
ta api mendjadi konkoeren bagi 
pelajaran, memang tak dapat di- 
sangkal. Tetapi sebaliknja, djalan 
kereta api itoe memboeka daerah 
baroe, jang hasilnja akan dibawa 
djoega keseberang laoet. Memba- 
wanja keseberang laoet itoe tidak 
dapat dilakoekan dengan kereta 
api, melainkan dengan kapal. Oleh 
karena itoe pemboekaan djalan 
kereta api itoe lambat laoen lebih 
besar mengoentoengkan kepada 
maskapai kapal. Boeat sementara 
tampaknja meroegikan, Ditindjau 
kepada masa datang tak patoet di- 
halangi timboelnja. Ia djalan mem- 

.perata kema'moeran, jang banjak 
sedikitnja mesti diperolehnja djoe- 
ga oleh golongan pelajaran, Se- 
mangkin intensif pemboekaan ta: 
nah seberang, semangkin intensif 
perhoeboengan dari poelau ke poe- 
lau, dan semangkin banjak hasil 
bagi maskapai kapal, 

Djadinja pemboekaan 'djalan ke: 
reta api boekan meroegikan kepa- 
da pelajaran, melainkan menam- 
bah penghasilannja. Hanja paham 
sempit dan pandangan pendek, 
jang bisa mengatakan, bahwa ke- 
reta api meroegikan kepada kapal. 
Peroesahaan kereta api dan kapal 
boekan konkoeren, Kedoeanja ber: 

hoeboeng dalam keadaan koordi- 
nasi, bersamboeng. 

Sekian tentang plan menjebar: 
kan kemakmoeran. Tetapi betapa 
tentang ongkosnja? Oesaha me- 
njebarkan kema'moeran seperti 
ini memang tidak dapat dengan 
pokok 10 djoeta roepiah, Seratoes 
djoeta poen tak tjoekoep. Plan ini 
mestilah dikerdjakan hendaknja 
dengan modal kira-kira 1000 djoe- 
ta roepiah, satoe milliard. Dan mo- 
dal sebanjak itoe, jang besarnja 
kira-kira 2”, kali belandja biasa 
Indonesia jang bersih setahoen, 
soedah tentoe tidak dapat disedia- 
kan begitoe sadja oleh pemerintah, 
Tetapi atas pertanggoengan Nege- 

ri rasanja dapat dipindjam. 
Sebagian dari pada soerat pin- 

djaman itoe dapat dilakoekan disi- 
ni sekarang. Oleh karena keoen- 
toengan peroesahaan besar diwak- 
toe ini tak dapat keloear dari In- 
donesia, dan oeang itoe perloe di- 
lekatkan oleh jang poenja milik, 
maka tak soekar memindjamnja 
oleh Negeri, Sebagian lagi barang- 
kali dapat dipindjam dinegeri dol- 
lar. Apa lagi karena alat besar: 
besar serta mesin segalanja jang 
perloe dapat dibeli disana. Dengan 
perdjandjian membeli disitoe akan 
barang kapital jang perloe, pindja- 
man itoe dapat diperoleh. Dan bia- 
sanja djoega pindjaman loear ne- 
geri tidak diberikan sebagai oeang 
atau emas, melainkan sebagaj ba- 
rang. 

Kapital jang satoe milliard itoe 
tidak poela perloe dipindjam se- 
kaligoes. Tidak dari semoelanja ter 
pakai semoeanja, Gerakan trans: 
migrasi serta membangoenkan in- 
doestri dan negeri baroe dilakoe- 
kan . berangsoer-angsoer, Penge- 
loearan ongkos persiapan itoe mi- 
salnja dapat dibagi dalam 4 tahoen 
atau lebih, Kita misalkan empat 
tahoen. Pengeloearan ongkos bisa 
dibagi seperti berikoet: 
1. tahoen pertama f 100.000.000.— 
2. tahoen kedoea ,, 200.000.000.— 
3. tahoen ketiga ,, 300.000.000.— 
4. tahoen keempat ,, 400.000.000.— 

Total f 1000.000.000.— 
Setahoen disini boekan pasti, bo- 

leh djoega 1 masa-2-tahoen. 
Disini dinjatakan pengeloearan 

ongkos jang semangkin besar, se- 
bab tindakan jang pertama ber- 
iring dengan berbagai kesoekaran. 
Pekerdjaannja lebih soekar. Apa- 
bila langkah pertama itoe soedah 
selesai, pemindahan ra'jat dapat 
dilakoekan dengan lebih banjak. 
Apabila tempat kediaman soedah 
tersedia, angkatan jang bertoeroet 

Berhoeboeng dengan itoe trans- 
migrasi itoe dilakoekan poela des 

sahaan jang bakal dikerdjakan di- 
negeri baroe itoe diadakan sebagai 
kooperasi, Dengan djalan begini, 
terdapat dari semoela ordening da- 
lam perekonomian. Konkoerensi 
jang bakal memoesnahkan satoe 
sama lain dapat tersingkir, Kon: 

koerensi dalam kegiatan beroesa- 
ha perloe, tetapi medan peroesaha- 
an dibagi, soepaja dapat dipenoe- 
hi toentoetan motif ekonomi de- 
ngan sepenoeh-penoehnja. 

Apabila transmigrasi terseboet 
dilakoekan sebagai oesaha negeri, 
bantoean masjarakat dapat poela 
diharapkan, Semangat menjokong: 
dapat dibangkitkan.  Tiap'tiap 
orang Soeka berhadiah banjak se- 
dikitnja, soeka memberi bakalan 
kepada angkatan saudaranja jang 
pergi mendiami tempat jang baroe 
dalam Indonesia jang molek itoe. 
Tiap-tiap sedekah dan hadiah jang 
diberikannja itoe berlipat ganda 
manfaatnja bagi anak-tjoetjoe di- 
kemoedian hari. Pers dan rapat 
oemoem dapat dipergoenakan oen- 
toek mengembirakan hati ra'jat 
oentoek menjokong oesaha merin- 
tis djalan kema'moeran.' Barang: 
kali dengan ini sadja terdapat ba- 
kal didjalan bagi jang bertolak 
oentoek mentjapai tempat jang di- 
toedjoe. Ini sadja telah meringan- 
kan.sedikit beban Negeri, 

Kapital jang dipindjam itoe soe- 
dah tentoe menimboelkan beban 
rente, jang boekan sedikit bagi   kas negeri. Sesoedah lima tahoen 
rentennja ada kira-kira 60 & 70 
millioen roepiah, 

  

soedah boleh berlipat djoemlahnja. 

ngan tjara teratoer, Segala peroe- | 

  

  

Djawa Barat 
RANGKASBETOENG z1 

Pertjobaan menanam djati. 
Soedah sementara tahoen ini 

oleh dienst van het boschwezen di 
adakan penjelidikan jang loeas 
atas kemoengkinan pemboekaan 
djati-cultuur di Residentie Ban- 
tam. Dibeberapa tanah pegoenoe- 
ngan jang sekiranja djati dapat 
toemboeh dengan baik telah ditjo- 
banja, meskipoen sampai sekarang 
orang beloem dapat mengambil ha- 
silnja, tetapi keadaan memoeaskan 
misalnja diatas G. Pinang dan di 
Kahal dekat Sint Nicolaas-punt. 
Pada permoelaan tahoen ini pertjo- 
baan dioelang lagi diatas G. Ba- 
toer, oleh karena tanah-tanah jang 
akan didjadikan djaticultuur ma- 
sih hoetan rimba, maka tjara jang 
dikerdjakan oleh boschwezen demi 
kian: Segerombolan orang oentoek 
permoelaan hanja diperbolehkan 
memboeka hoetan satoe hectare 
loeasnja, moelai menebang pohon- 
pohonnja, membikin bersih tempat 
nja, mematjoel tanahnja sampai 
dapat ditanami, boeroehannja f 25 
(doea poeloeh lima roepiah), wang 

mana jang seperdoea dikasihkan 
pada permoelaan mengerdjakan 
hoetan itoe dan lebihnja tiga atau 
empat boelan lagi sesoedah benih 
djati jang ditanamnja moelai toem 
boeh. Djika satoe hectare soedah 

selesai baroe mereka diperboleh- 

kan memboeka satoe hectare lagi 
dan seteroesnja, apabila kita meng 
ingat segerombolan contractanten 

terdiri dari lima orang lelaki atau 
lebih dibantoe dengan isteri-isteri- 
nja dan dapat menjelesaikan diwak 
toe empat sampai enam minggoe, 
tak sepadan sekali wang f 25 itoe 
dengan djerih pajah mereka. 

Tetapi disamping oepah itoe con 
tractanten boleh menanami tanah 
jang diboekanja, disela-sela djati 
jang baroe toemboeh, padi (hoe- 
ma) setahoen lamanja berarti se: 
soedah padi masih dapat menanam 
djagoeng, singkong atau iweede 
gewas lainnja. Dari hasil padi dan 
djagoeng ini bapak tari mendapat 
penghasilan lain (bijverdienste) jg. 
tak sedikit djoemblahnja, selain sa- 
.wah atau tegal sendiri. 

Ketjoeali menanam padi dan dja 
goeng terseboet mereka mendapat 
kajoe jang ditebangnja dibocat 
kajoe bakar atau.arang, dan lagi 
ditahoen itoe mereka bisa bekerdja 
mendjadi koeli mendjaga djati jg. 
masih moeda itoe, menanam ke- 

mlandingan (pete tjina) oentoek 
groenbemester, mengoret, ja'ni 

membikin bersih tanah didekat dja 
ti itoe dan mendangirnja dengan 
oepahan biasanja f 0.20 sehari, pa 

da waktoe panen sampai f 0.60, ka 
rena boschwezen kekoerangan 

orang. 
Digoenoeng Batoer boschwezen 

djoega menanam pohon kesambi 
oentoek didjoeal kajoenja boeat 
arang jang hampir semoea dihoe- 
tan-hoetan toetoepan telah dipacht 
oleh orang orang Tionghoa. 

Sekarang tjara memboeka tanah 
sematjam diatas ditjoba djoega di 
boschreserve G. Koletjer, Poeger 
10 km. sebelah selatan Rangkasbe- 

toeng dengan sedikit perobahan 

Bpah menoeroet tempatnja, oen- 
“lek permoelaan hanja menanam 
djati. (S.W.). 

.Pertoendjoekan amal. 
Pertoendjoekan toneel jang di- 

adakan pada malam Minggoe jang 
baroe laloe ini oleh comite terdiri 
dari perkoempoelan-perkoempoelan 
dikota ini mengambil tempat di 
Soos Pamitran dengan maksoed 
oentoek amal bagi: 1. Roemah Ja- 
tim Moehammadijah 354, 2. P.O. 
M.L. 35x dan 3. Kartini Nijver- 
heidschool 3076, comite terseboet 
  

Sebaliknja djangan diloepakan, 
bahwa oedjoed transmigrasi. jang 
diandjoerkan itoe menimboelkan 
kema'moeran, Pendapatan ra'jat 
bertambah karena itoe. Penghasi- 
lan bertambah, dagang madjoe, 
transport dan pelajaran, semoea- 
nja itoe mendatangkan hasil bagi 
negeri, Segala matjam -belasting 
dan tjoekai (bea douane) bertam- 
bah besar. Dengan ini akan ter- 
toetoep keroegian rente jang ha- 
roes dibajar itoe, Boleh djadi achir 
nja lebih banjak hasil dari keroe- 
gian rente. Kema'moeran baroe 

jang ditimboelkan akan memikoel 
segala beban jang dipikoel oentoek 
mentjapainja. Dan angsoeran o€- 
tang-pindjaman itoe sebagian, me- 
noeroet kemampoean, dapat dipi- 
koelkan kepada mereka jang diberi 

bahagia tadi. 

Adakah. semangat baroe jang 
mace memimpin kedjalan kema'- 
moeran ra'jat ini? 

Neira, 14 Mei 1941,   
    

minta dikabarkan, pendapatan se- 
moea ada f 78.19 dan sekarang 
wang itoe telah dibagikan kepada 
mereka jang berhak menerimanja. 

Tentoe sadja dengan sendirinja 

terima kasih dan horas oentoek co- 
mite amal terseboet jang actief 
itoe. 

Sajang sekali kunstavond jang 
telah diadakan pada tgl. 12 djadi 
seminggoe lebih doeloe, kabarnja 
keoentoengan bersih ada f 128 dan 
perajaan sepoeloeh tahoen P.I.R. 
djoega boeat amal terseboet diatas 
soedah doea boelan jang laloe sam. 
pai sekarang Roemah Jatim be- 
loem menerima kabarnja. (S.W.). 

Membetoelkan kesalahan. 
Pada berita Pendirian Land- 

wacht tgl. 17 Mei '41 ada tertoelis 
Roode Kruis: toean Soetomo re- 
gentschaps-arts, betoelnja toean 
dr. Soetono,  regentschaps-arts 
Rangkasbetoeng. 

Djawa Tengah 
SOLO 

Z. H. Soesoehoenan hendak ke 
Soerabaja. 

Seri Baginda Soesoehoenan ber- 
maksoed pada tanggal 12 Juni jg 
akan datang akan memboeat per- 

djalanan pendek ke Soerabaja oen- 

toek membalas koendjoengan Goe- 
bernoer Ch. O. van der Plas. Koen- 
djoengan itoe akan dilakoekan pa- 

da tanggal 13 Juni. 
Perdjalanan radja Solo itoe ke 

Djawa Timoer tidak akan lama 

berhoeboeng dengan pesta-pesta 

soenat rasoel jang akan berlakoe 
dalam boelan dimoeka ini. 

  

  

POERWOKERTO. 
Malaria makin berkoerang. 

Keadaan malaria di Regentschap 
Tjilatjap dalam vierwekelijksche 
periode jang keempat ini ada lebih 

koerang djika dibanding dengan 
jang soedah-soedah. Angka kema- 

tian dalam periode ini jalah 33.1 
promille, sedang dalam periode jg. 

soedah laloe menocendjoekkan ang- 
ka 35.— promille. 

Angka-angka kematian dalam 

vierwekelijksche periode pertama, 
kedoea dan ketiga adalah bertoe- 

roet 76.9 promille, 51.7 promille 
dan 35.— promille. Kalau kita me- 
lihat angka-angka itoe, maka ada 

harapan besar akan lekas baiknja 

soeasana kesehatan dikota malaria 

terseboet...... 

Roemah Jatim e.s. mengoetjapkan : 

| tepi Soengai Way Djelai, 

  

LEMBARAN KEDOEA PAG. 1 

Pendirian Rijstpellerij. 

Dan keberatan-keberatan rakjat, 
,Soeara Ra'jat” menoelis: 

M ENOEROET kabar dari pe- 
hak jang boleh dipertjaja, 

permintaan toean L. kepada H.P. 
B. Kota Agoeng oentoek mendiri- 
kan paberik penggilingan beras di 

Kam- 
poeng Baros, Kota Agoeng telah 

menghadapi keberatan dari bebe- 
rapa banjak pendoedoek disitoe, 

karena tempat itoe letaknja koe- 
rang-lebih 50 meter dari roemah- 
roemah dan sawah pendoedoek, se 

hingga pehak pendoedoek merasa 
chawatir akan terganggoe keseha- 
tan, lagi. poela karena soearanja 
rioeh, serta chawatir kalau-kalau 
bisa terdjadi seperti rijstpellerij Gi- 
ridjaja (dekat Tjisa'at) tempoh 
hari jang meledak atau terbakar. 

Pehak pendoedoekpoen konon 
soedah mengirimkan  wakilnja 
menghadap toean controleur de- 
ngan mempoenjai volmacht, kare- 
na banjak antara pendoedoek jang 
masih boeta hoeroef lagi poela ti- 
da biasa menghadap-hadap dikan- 
tor pembesar negeri. 

Oleh wakil terseboet, ja'ni toean 

T. diterangkan, bahwa Kepala Soe- 

koe disitoe pernah mengatakan, 

bahwa atas titah toean Demang, 

pendoedoek jang merasa berkebe- 

ratan soepaja pindah 
kelain tempat, 

Tentoe sadja toean controleur 

merasa ta'adjoeb, karena biasanja 

kalau pendoedoek keberatan, pen- 
dirian tidak diizinkan, boekan pe- 

hak pendoedoek jang mesti me- 

njingkir. 

Toean Kepala Soekoe sesoedah 

didengar, telah menjatakan bahwa 
ia tidak berkata demikian kepada 

pendoedoek, sehingga toean T. di- 

sangka bertjerita bohong. Tetapi 

toean T. mohon soepaja didengar 
keterangan pehak pendoedoek ten- 
tang ,,soeara” seroepa itoe. 

Pada dewasa ini ramailah disa- 

na mendjadi boeah bibir orang ten- 
tang itoe, meskipoen kebenarannja 

disangkal. 

Ma'loemlah, kalau misalnja be- 
nar ada ,,soeara demikian” tentoe 

orang merasa heran, sebab dida- 
lam hal ini seseorang amtenar ha- 
roes tidak memehak. 

Selain daripada itoe wakil pen-   doedoek, toean T. itoepoen soedah 

pergi menghadap toean resident 

menjatakan, bahwa kepada toe- 
djoeh orang pendoedoek didapat 
kabar toean Demang pernah me- 
ngeloearkan oetjapan, seolah-olah 
ada perlanggaran kepada wet jang 
dilakoekan oleh pendoedoek terse- 
boet. 

Toean T. minta perhatian jang 
-berwadjib, djika benar ada kedja- 
dian demikian itoe. 

Sebab kalau benar demikian, jg. 
kita pertjaja tidak begitoe, — ma- 
ka hal itoe tentoe berlawanan de- 
ngan Hinder-ordonnantie jang me 
madjoekan sjarat-sjarat, soepaja 
dalam hal ada permintaan mendi- 
rikan sesoeatoe paberik, soepaja 
lebih doeloe diperhatikan kebera- 
tan-keberatan pendoedoek, dan di- 

periksa lebih teliti bahaja, keroe- 

gian atau kesoesahan jang moeng- 

kin tertimboel oleh karenanja dari 
pendirian paberik itoe. Tetapi pe- 

hak pendoedoek disebabkan men- 
dengar ini itoe soedah ada djoega 
jang tidak memadjoekan kebera- 
tannja. 

Selain daripada itoe dekat tem- 
pat pendirian paberik itoe, kira-   

  

kira 150 meter djaraknja ada se- 
boeah kampoeng djoega dimana 
ada soeraunja, jang segala keper- 

loean woedhoe, dan lain-lain dila- 

koekan disoengai itoe. ' 

Djadi kalau disebelah atasnja 
orang nantinja memboeang koto- 

ran dedek dan lain-lain, orang cha 

watir terganggoelah kesehatan 
pendoedoek kampoeng itoe. 

Jang gandjil demikian. 

Beberapa hari berselang, sesoe- 

dah timboel keberatan pendoedoek, 

tahoe-tahoe ada dimasoekkan re- 
kest oleh 21 orang, jang menjata- 
kan bahwa mereka ini tidak 

keberatan atas berdirinja paberik 

terseboet. 
Ini aneh! 

Sebab, dalam soerat pemberian 

tahoe H.P.B. hanja diminta orang- 

orang jang merasa keberatan me- 
madjoekan keberatannja, tetapi.... 

sekarang ini jang tidak kebe- 

ratan jang memasoekkan soerat. 
Moedah-moedahanlah segala-ga- 

lanja ini mendjadi perhatian jang 
berwadjib, soepaja tidak mengetje 
wakan pendoedoek adanja. 

  

  Ja, ini dia OBATNJA 
boeat segala penjakit mata !! 

Harga: Optio A40,20- Optio B f 0,15. 

TERDJOEAL DI 

SEMOEA TOKO. 

Importeurs: R. OGAWA & Co. Semarang.   
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B AROE-BAROE ini Dewan M.I. 

LP AT, telah menjiarkan memno- 

andum. jang menerangkan tjita- 

— tjitanja terhadap toentoetan ,Indo 

|| nesia ber-parlement”, 

». Walaupoen belakangan ternjata, 
bahwa tjita2 jang digambarkan da 

| lam memorandum itoe beloem men 

djadi poetoesan anggauta2 jang 
bergaboeng didalam badan M.LA.I. 
seloeroehnja, hanja meroepakan 

voorstel dari Dewan M.LA.I. jang 
akan dipertimbangkan dan dipoe- 
toeskan ke dalam yapat pleno- 

- nja, -akan tetapi tidak ada salah- 

nja- djika kita berikan pertimba- 

| ngan2 tentang rantjangan itoe, ter 

'oetama karena so'al itoe akan di 

peladjari dan “dimoesjawaratkan 

lebih djaoeh oleh perhimpoenan2 

Islam jang bergaboeng didalam 
“MLALI. : 2 

Ada empat oesoel jang dikemoe 

kakan dalam rantjangan itoe, dji- 

ka sekiranja parlement itoe kelak 

- soedah tertjapai. 
1, Staatshoofd (kepala pemerinta 

: han) hendaklah orang Islam. 

. Doea-pertiga dari ministers hen 
daklah orang Islam. 

. Hendaklah didirikan satoe mi- 

nisterie jang tersendiri jang 

berhoeboengan dengan so'al2 

ke Islaman, jaitoe ministerie 

van Islamitische Zaken. 

. Bendera merah-poetih hendak- 

lah memakai symbool boelan sa 

dita aa - 
Empat perkara itoelah jang di 

“ “oesoelkan sebagai rentjana, jang 

tidak membantah dan melaini ke- 

| pada tjita-tjita Gapi, sehingga ra- 

'sanja tidaklah akan ada perpetja- 

“han dan perselisihan, karena tiap- 

- tiap pehak merdeka mengeloear-. 

| kan timbangan dan tjita-tjitanja, 
“asal sadja tidak menjalahi akan 

dasar maksoed jang ditoedjoe ber 

sama-sama. : 33 
Tetapi soenggoehpoen begitoe, 

pengaroeh lekas ,,perasa angin” ma 

sih djoega terdapat pada bangsa ki 

ta. Ada jang menjangkan bahwa 

rentjana jang dikemoekakan Miai 

itoe memetjahkan toedjoean, meng 

- halangi djalan dan ada jang ber- 
kata beloem masanja. 

Pada hal siaran Miai itoe adalah 

sigran jang sebaik-baiknja, sehing 

iga satoe golongan terbesar, jang 

mempoenjai pengikoet banjak dan 
ngaroeh banjak didalam masja- 

rakat Indonesia, soedah dari ber- 

' moela diketahoei orang akan dasar 

perdjoeangan dan toentoetannja. 

2 Soenggoehpoen demikian, dgn. 
- berdiri sendiri dan tidak terpenga- 

.roeh oleh pehak kiri dan kanan, ki 
ta kemoekakan poela pertimba- 
ngan kita didalam perkara jang 

empat it 
Tentang Staatshoofd Islam, ja- 

itoe kepala pemerintahan jang ber 
agama Islam, tidaklah perloe didja 

| dikan sjarat jang mesti termak- 

' toeb didalam grondwet. 
Meskipoen hal ini pernah djoega 

ditoeliskan didalam grondwet nege 
ri Libanon jang memestikan kepa- 
la pemerintahannja orang Keristen 

dan dj Syria mentoekan kepala 

pemerintahannja orang Islam, ra- 
|. sanja pada negeri jang doea itoe 

— soedah sepatoetnja demikian, ka- 
rena pada kedoea tempat itoe ham 
pir sama banjak Islamnja dan Ke 
ristennja, sehingga oentoek penga 
mankan perhoeboengan, Perantjis. 

. telah memboeat systeem jang bisa 
menvetoep moeloet kedoea belah 
pehak. Di Syria Staatshoofdnja Is 
lam, di Libanon Staatshoofdnja 

Keristen. : 
Dinegeri kita tidak perloe kare- 

na 854 dari ra'jat disini orang Is 
lam, dan sampai sekarang orang2 

—. jang berdjoeang didalam lapangan 
| politik, baik perkoempoelan berda- 
| sar agama atau tidak mendjadikan 

agama djadi dasarnja, poen 854 
“ poela orang Islam. Anggauta 
. Volksraad bangsa Indonesia seka- 
rang ini, poen 8544 poela orang Is- 

. Jam. 5 
— Roemit oentoek mengaboelkan, 
dan boleh mengendorkan perhoe- 
boengan “kita dengan kawan se- 

# 

| bangsa, kalau sekiranja staats- | 
hobfd seorang Moeslimin itoe didja 

- dikan dasar jang mesti tertoelis hi 
tam diatas poetih. Staatshoofd se- 
orang Islam bisa kita tjapai asal 

| kita boeat berdjoeang, koeat men 
.. djalankan pemilihan dengan dasar 

jang sah dan koeat propaganda. 
- 'Tjoba. perhatikan, soedah bebera- 

- pa banjak pengandjoer kita jang 
|. ternama didalam lapangan politik, 
& baik jang hidoep baik jang mati, 

ta-tjita ML 
Oleh: Hamka. 

Dari Redaksi: Dengan post oedara salah seorang pem- . 

' bantoe kita di Medan mengirimkan toelisan ini jang djoega dimoe- 

“at sebagai hoofdartikel dalam minggoean ,,Pedoman Masjarakat”. 

Didalam kalangan Islam sendiri boekan sedikit pengandjoer pe- 

ngandjoernja jang mempoenjai paham loeas. Satoe antaranja ia- 

lah sdr. H. Abdoelmalik K.A. alias Hamka. 

karno dan lain2, semoeanja Islam. 
Oentoek mentjiptakan seorang 

Staatshoofd Moeslim, boekanlah 

dari kini memboeat atoeran demiki 

an, karena dari bermoela hal itoe 
soedah bisa menimboelkan sakit 

hati dengan kawan lain jang tidak 

seagama. Mentjiptakan seorang 

Staatshoofd Islam, ialah dengan 

djalan -membanjakkan persoon2 

Moeslim jang berkaliber besar, 

jang loeas faham, jang bisa dia 

koej oleh segala pehak bahwa dia 

.pengandjoer mereka, bapa mereka 

walaupoen dia seorang Islam jang 

besar dan tha'at didalam ke-Isla- 
mannja, 

Djangan orang2 jg. setelah ma- 

djoe dia didalam Islam dia men- 

djadi seorang jang fanatiek, boeta 

faham, sempit pendirian, sehingga 

'hanja pehaknja sadja jang menga- 

koeinja, pehak lain tidak. 

— Sajang sekali, sedjak Indonesia 

'bangoen, baroe sekali Indonesia di 

ssinggahi” oleh orang jang deini- 

kian, Itoelah almarhoem H. O. S. 

Tjokroaminoto, jang semoea golo- 

ngan memandangnja pada satoe 

waktoe sebagai pengandjoernja jg. 

besar. Sesoedah dia, hal ini terba- 

seorang nasional'st toelen jang be- 

sar dan seorang Moeslim jang 

tha'at! 
Dinegeri lain telah banjak tim- 

boel orang jang seperti ini. Di Toer 

ki tidak disjaratkan Staatshoofd 

itoe soepaja seorang Moeslim, te- 

tapi beloem pernah terpilih seorang 

jang boekan Moeslim. Ismet Ino- 

noe adalah seorang ,,bapa kedoea'' 

dari Toerki, diakoei oleh semoea, 

dan disamping itoe, adalah dia se- 

orang Moeslim jang tha'at. 

Tjonto inipoen pernah timboel di 

India. Igbal, ahli sja'ir, seorang 

jang masjhoer koeatnja memegang 

tegoeh ke-islaman. Seketika dia 

mati, diadakan orang peringatan 

atas kesoesteraan dan perdjoangan 

nja didalam siasat. 

Maka tampil kemoeka seorang 

Hindoe mengatakan kira-kira be- 

.gini: ,Igbal boekan hak toean-toe- 

an sadja, Igbal kepoenjaan kita 

bersama”. 

Kapan timboel seorang Moeslim 

jang begini kalibernja, dialah jang 

berhak mendjadi Staatshoofd Is- 

lam. : 

"Maulana Aboel Kalam Azad, 

'oelama besar, pengarang, ahli ta- 

rich, ahli fikhi dan loghat, ber- 

mazhab ahli soennah wal djama'ah,. 

dibatja karangan - karangannja 

oleh ra'jat Moeslim India, oentoek 

menebalkan keislaman mereka di- 

zaman iman moelai kendor ini. Dia 

seorang pengandjoer India, India 

seloeroehnja, India Moeslim dan 

India Hindoe. Dia sekarang jang 

mendjadi President dari All Indian 

Congress. Bockan karena mendja- 

di sjarat soepaja terpilih President 

Islam, tetapi karena pada Aboel 

jang dipoenjai berSjerikat. 

Oentoek mendjadi timbalan, ki- 

liknja. Di Mesir pernah ter- 

angkat mendjadi kepala pemerin- 

tahan seorang Keristen, jaitoe Pe- 

-trus Ghali Pasja. Diapoen seorang 

jang berfaham loeas, sehingga 

Oestazoel Imam Moehammad 'Ab- 

doedoekannja. (batja: ,,/Tarich Oes 

tazoel Imam”, djilid I, karangan 

Rasjid Ridha). 

Pada soeatoe ketika di Azhar di 

adakan orang gerakan hendak me- 

robah soesoenan peladjaran dari 

kolot kemodern, dikepalai oleh 

Moehammad 'Abdoeh sendiri: Se- 

dang Azhar adalah kepoenjaan pe- 

merintah. Petrus Ghali tidak maoe 

mendjawab: ,,Saja tahoe bagaima- 

na maksoed toean, tetapi golongan 

modern baroe sedikit sekali. Kalau 

Djawa Timoer 
DJEMBER. 

Menoedjoe kearah perbaikan 

3 cemoem. 

Pemb. I. Soek menoelis: 

atoe hal jang 
kan. 

Toean Hardjosoegondo,  beroe- 
mah di Kepatihanstraat dengan ti 
:ba2 mendapat kiriman oeang de 
ngan posiwissel sebesar f 20.— da 
ri toean J. Soeman  Kalitengah 
Tanggoel. Oleh karena beliau tak 

agak mengheran-   semoeanja Islam, 
THokro, Soetomo, Thamrin, Soe- 

    
mengetahocinja apa maksoed pengi 
riman ini, sebab tak ada seboetan 

An 'toean'akan mereka toedoeh peroe- 

jang pada diri Mohammad Hatta, 

Kalam Azad ada satoe kebesaran 

ta loekiskan poela kedjadian seba- 

doeh ikoet mempertahankan ke-: 

mengaboelkan. Ketika ditanjai, dia 

Di Djember telah kedjadian soe 

perobahan itoe dimasoekkan, toean 

sak agama, dan kesempatan toean- 
tocan meroesax agama itoe — ka- 
ta mereka — mendjadi loeas, lan- 
taran saja kepala pemerintahan, 
Kalau perobahan itoe akan diada- 
kan, djanganlah dizaman saja”, 

Begitoe loeas fahamnja, sehing: 
ga pengandjoer-pengandjoer Mesir 
jang loeas fahampoen mengakoei 
bahwa dia bapa mereka, kepala pe- 
merintahan mereka dan kepoenja- 
an mereka. 

Oleh sebab itoe maka perdjoea- 
ngan boeat mentjapai maksoed ini 
boekanlah didalam grondwet tem- 
patnja, tetapi didalam djalan pro- 
paganda agama dan penjiarannja, 
serta pergaocelan jang rapat dian- 

tara kaoem intellectueel dengan 

'oelama. “Djika selama ini asal 
orang soedah agak tjerdik sedikit, 
maloe dia mengakoei dirinja men- 
djadi Islam, dan djika dia pengan- 
djoer politik, teroes dipandangnja 

berpolitik itoe adalah pekerdjaan 

jang tidak diridhai Islam, sebab 
tidak diseboet ,,Islamnja”, sebagai 

menjeboet ,oesalli” kalau maoe 
sembahjang: maka boeat zaman 
jang akan datang, tidaklah akan 
tertjapai maksoed seorang Staats- 

hoofd Islam kalau sekiranja pehak 

Islam sendiri tidak sanggoep me- 

njoegoekan ,,mahasinoel hajat fil 
Islam”, keindahan hidoep didalam 

Islam, ditanah air kita ini. 
Malah selama ini bertambah la- 

ma ke-islaman bertambah kendor. 

Keislaman hanja terdjaga oleh ke- 

fanatikan, menjisihkan diri dari 

orang lain, dan menjalahkan sikap 

langkah orang lain. Boeat zaman 

jang akan datang boekan disitoe 

tempatnja: tempatnja ialah pada 

kesanggoepan berdjoeang, kesang- 

goepan masoek kedalam kalangan 

mereka, mengalirkan faham kita 

kepada mereka, sehingga Islam 

bisa membentoek kehidoepan. 

Djadi tentang - Staatshoofd Is- 

lam, dengan Miai kita tidak berse- 

lisih, barangkali hanja tjaranja 

“jang berbeda sedikit. 

Jang kedoea, soepaja 2/3 dari 
para wazir (ministers) hendaklah 

beragama Islam. Hampirlah sama 

dengan jang diatas itoe. Di Volks- 

raad sekarang sadja, soedah ter- 

tjapai Y10 dari anggota bangsa In- 

donesia jang beragama Islam. Ini 

akan terdjadi senantiasa, kalau se- 

kiranja golongan Islam bertambah 

banjak jang actief didalam per- 

djoeangan politik tanah airnja. 

ken” beloem dapat kita mengemoe- 

kakan pertimbangan, apakah ini 

lebih baik daripada dasar ,,9eroe- 

san agama serahkan kepada peme- 

loek agama itoe sendiri-sendiri”, 

sebagaimana kedjadian didalam 

negeri Roemenia dan Jugoslavia, 

jang oeroesan Islam dioeroes oleh 

'moefti-moeftinja sendiri, tidak di- 

tjampoeri pemerintah. 

Sekarang tinggal tentang oeroe- 

san bendera: Warna merah poetih 

memang disetoedjoei, itoelah ben- 
dera persatoecan Indonesia. Tetapi 

tentang menambahkannja dengan 

boelan, sebagai symbool dari ke- 

islaman, barangkali tidaklah akan 

segera terdapat kata sepakat: ka- 

rena tentoe akan timboel poela ren 
tjana lain kelak meminta soepaja 

bendera itoe dihiasi ditengahnja 

dengan boelan sabit dan ditambah 
dengan ,,kajoe palang”, seroepa 
bendera perdjoeangan orang Pales- 
tina. Dibawah boelat sabit dan ka- 
“joe palang itoe — kata satoe pe- 
hak poela —, ja'ni disoedoet se- 
belah bawah letakkan koeil, ga- 
poera, symbool orang Bali! 

Kesoedahannja tentoe - timboel 
poela penjelidikan, apa benarkah 
boelan sabit 'itoe symbool Islam, 
adakah Islam bersymbool, atau ha- 
njakah itoe symbool bendera kera- 
djaan Oesmanijah, jang kemoedian 

disamboeng oleh bendera Toerki 
sekarang dan bendera Mesir? Ka- 
lau tidak, mengapa Persi, Irak 
dan Sa'oedi Arabia tidak memakai 

symbool itoe? 
Demikian baroe pertimbangan 

jang dapat kita kemoekakan, se- 
mata-mata pertimbangan, “karena 
semoeanja tentoe diberi hak boeat 
menimbang. 

Penoetoep: ,,Tertjapailah parle- 
ment dan hidoeplah Islam! ! 

apa2 hanja alamat dari sipengirim, 
djadi postwissel ini diserahkan ke 
pada Toean Patih, hingga ini hari 
beloem  djoega ditoekarkan ke 

Kantor Post. : 
Maka menoeroet keterangan jg. 

lebih djaoeh jang disampaikan pa 
da kita, bahwa toean ini soedah 
pernah berhoeboengan dengan Toe 
an J. Soesman malah mereka me 
roendingkan soal2 bagaimana dja 
lannja akan menolong  kepenti- 

“ngan oemoem, sehingga tak soekar 
mentjahari nafkah sehari harinja, 
Jang ditjita tjitakan akan mem   bocat soeatoe kolam jang besar 
dan disitoe dipelihara aneka warna 
ikan, sehingga. ikan inj dapat men 

.Ministerie van Islamietische Za- 

“ djadi keperloean oemoem oentoek 
sehari harinja, sebagai jang telah 
pernah dioesahakan oleh Toean K. 
F, Holle didaerah Priangan, dan be 

“djadi kenang kenangan kedoea 
Toean ini. 

Bagaimana kedjadiannja kita 
Af toenggoe hingga tjita2 inj diboek- 

tikan. 

Indonesia Moeda. 
Indonesia Moeda tjabang Djem 

ber telah melangsoengkan rapat 
anggauta bertempat diroemah bo 
la ,, Persaudaraan”. Bedagoengweg. 
Rapat dimoelai poekoel 8 pagi dan 
tak loepa sebeloemnja atjara di 
-perbintjangkan lagoe Indonesia 
Moeda di njanjikan. Sesoedahnja 
Toean Imam Soekarto Sastrosoedir 
djo, sebagai Ketoea tjabang men- 
djaminkan beberapa oleh2 jang 
didapat dari Leidersconferentie jg. 
baroe2 ini diadakan (di Soerabaja 
dan meroendingkan langkah2 ig. 
haroes dengan segera didjalankan. 
Amat menjesal beliau mengemoeka 
kan dengan timboelnja beberapa 
gerombolan jang hanja mementing 
kan pada foja2 belaka semangkin 
lama semangkin mendjadi banjak 

nja. 
Maka hatsil 

berikoet : 
Indonesia Moeda amat menje- 

sal dengan timboelnja beberapa ge 
rombolan dan anggauta Indonesia 
Moeda dilarang toeroet mendirikan 
atau menggaboengkan diri kepada 
gerombolan? jang hanja memen- 
tingkan pada foja2 sahadja. 

Sedapat moengkin anggota ha- 
roes menoendjoekkan pada mereka 
kepada kearah jang benar. 

Lain2 poetoesan jalah tanggal 
'29 Junj jad. akan menerima SOP 

PI dari Soerabaja dengan mengada 
kan pertandingan2 sebagai sepak 
raga bola kerandjang. badminton 
dan akan mengadakan malam per 

temoean setjara tuinfeest. 
Besok boelan Mei 1942 akan 

memperingati 5 tahoen berdirinja 
(Lustrum jang ke I) dengan me 
ngadakan pertoendjoekan. 

Sesoedah selesai toean ' Ketoea 
mengoemoemkan bahwa Mr. R.S. 
Budhyarto sanggoep mendjadi pe 
nasehat dan tjap2 diadakan cursus 
sanggoep akan memberi cursus jg. 
berfaedah oentoek pemoeda. 

poetoesan sebagai 

Mentjoba akan menggondol kain 
kain dan badjoe. 

Hari Minggoe ddo. 18 Mei sekira 
poekoel 10 siang orang2 di Pasar 
Djember sama riboet mengedjar 
pentjoeri jg. mentjoba akan meng- 
gondol kain dan beberapa badjoe 
perempoean, hingga loepa pada 
djocalannja, akan tetapi pada sa'at 
ini sipentjoeri tak dapat keoentoe 
ngan hingga dapat dibekoek dan 
diserahkan kepada tangan polisi. 

SOERABAJA. 

Meninggal dalam wandehmarsch. 
Pada hari Sabtoe siang toean Ir 

Deneve, direktoer kedoea dari pa 

berik mesin ,,Braat”, dalam sedang 
ikoet wandelmarsch telah mening 

gal dengan seketika karena hart 
verlamming. 

Pengoeboeran telah dilangsoeng- 
kan hari Minggoe jang laloe pada 
djam 16.30. Ia adalah compagnie 
kommandant stadswacht. 

Gouvernements Kweekschool. 
Aneta mengabarkan, bahwa dari 

soember jang boleh dipertjaja di 
peroleh kabar, nanti pada tanggal 
1 Augustus depan ini di Soerabaja 
akan diboeka seboeah Kweekschool 
Gouvernement oentoek mendidik 
tjalon goeroe dengan Europeesche 
lagere acte. 

Sekolah itoe akan terdiri dari 

doea 'afideeling, jaitoe satoe afdee 

ling dengan cursus tiga tahoen ba- 
gi orang2 jang berdiploma Mulo 

B atau C, atau bagi orang2 jang 

berdiploma HBS 3 tahoen. 
Peladjaran dalam afdeeling jang 

kedoea lamanja 1 tahoen, jaitoe ba 
gi orang2 jang -berdiploma HBS li 
ma tahoen atau gadis2 keloearan 
Middelbare Meisjesschool. 

  

MODJOKERTO. 

Perahoe tenggelam. 

Baroe-baroe ini seboeah perahoe 

memoeat batoe kerikil, waktoe hen 

dak melewati bawahnja djemba- 

tan soengai Berantas jang ada di- 

kota Modjokerto terlanggar tiang 

dari djembatan itoe, Perahoenja 
botjor, hingga airnja mengalir ke- 
dalam perahoe itoe, dan tenggelam 
dengan moeatannja. Kebetoelan 

orang-orang jang menidajoeng da- 
pat berenang semoea, dan mereka 

itoe berenang ditiang djembatan 

itoe, 
Dengan seboeah tangga mere- 

ka itoe naik keatas. 
Kerap kali ketjilakaan jang se- 

matjam ini kedjadian dibawah 

djembatan ini, (Shd.). 
  

Marak ag 2 . 
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berapa soal2 lagi jang masih men | 

Laran gan Peringatan20 Mc. 
Komite Hari Kebangsaan Indonesia menoelis: 

    

Gi ANE 

LEMBARAN KEDORA PAC. 

Si 

  

  

Perloe diketahoei lebih dahoeloe, bahwa di 

ro telah dibentoek Komite Peringatan Hari Kebangsaan 20 Mei. ka 

Lahirnja Komite itoe disokong oleh 24 perhimpoenan (sosial, aga- 

ma dan politiek) dan terdiri dari 17 anggota plus 3 orang pengoe- 

roes harian. Maksoednja akan mengadakan Rapat Oendangan pa- : 

da malam Rebo 20/21 Mei 1941, dimana akan dikotbahkan sedja- 1 

Bodjonego- W 

  
rah singkat dari berdjenis pergerakan atau dengan lain perkataas Tg 

ontivikkelingsgang dari Indonesische Maatschappij” semendjak Ia 2 

hirnja Boedhi Oetomo, bertempat di ,,Balai-Persatoean”. Oentoek . 

keperloean itoe Komite telah memasoekkan Kennisgeving kepada. 

Kepala negeri pada tangal 13 Mei 1941. yg 
  

ADA hari boelan 14 Mei 1941, 

toean Wedana kota minta ke 
pada ketoea Komite, soepaja Ko- 
mite mengirimkan soerat permin- 
taan izin kepada Toean Ass. Resi- 
dent, oentoek langsoengnja rapat 

peringatan itoe dengan disertai 
agenda jang lengkap demikian 
djoega nama2 orangnja jang akan 
berkotbah. (dus boekan kennisge- 
ving, melainkan minta vergunning 
boeat sesoeatoe besloten vergade- 

ring). 
Pada h.b. 16 Mei soerat perminta 

an izinterseboet “didjalankan de- 
ngan agenda lengkap disertai poe 
la nama2 mereka jang akan ber- 
kotbah. Soerat permintaan izin 
itoe, oleh toean Wedana diminta 
soepaja dikirimkan via kawedanan. 
Hal ini terdjadi.  Selandjoetnja, 
oleh toean Wedana Ketoea Komi 
t& dimintai lagi nama2 orang jang 
akan dioendang, demikian djoega 
tekst lengkap dari apa2 jang akan 
dikotbahkan. Ketoea Komite tak 
dapat memenoehi permintaan ter- 
seboet. 

Dalam pada itoe, soerat2 oenda- 

ngan soedah didjalankan kepada 
personen2 via Komite leden, se 
djoemlah 150. Djoemlah ini diam 
bilnja karena ,Balai Persatoean” 
jang akan ditempati itoe hanja tjoe 
koep paling banjak 120 orang, se- 
dang mengingat pengalaman di Bo 
djonegoro oendangan 150 boeah ti- 
dak terlaloe banjak boeat koersi 

120. 

- Tanggal 19 Mei pagi ketoea 
Komite mendapat soerat dari T. 
Wedana jang menerangkan bahwa 

Rapat Peringatan 
boleh dilangsoengkan. Atas perta- 
njaan Ketoea maka ididjawabnja 

-oleh T. Wedana bahwa larangan 
itoe disandarkan atas motieven: 
1. ketoea Komite tidak soeka mem 
berikan isi kotbah2 dengan seleng- 
kapnja lebih dahoeloe dan 2. ka- 
rena rapat itoe. moengkin didata- 
ngi oleh orang jang amat banjak 
sekali (perloe diterangkan disini 
bahwa t. Wedana telah diberitahoe 
oleh ketoea Komite akan djoemlah 
orang jang dioendang. 

Ringkasnja T. Wedana selakoe 
wakil darj T. Ass. Resident Hoofd. 

v. Pl, Best. menghendaki: 

a. isi kotbah selengkap2nja, 
b. djoemlah oendangan djangan 

terlaloe banjak: 

c. sedapat2 nama jang dioen- 
dang diterangkan lebih da- 
hoeloe kepada PI. Besi. 

Sekian sedjarah singkat dari 
pada Komite dengan Herdenkings- 
verbodnja. 

Benar tidaknja tjara jang diam- 
bil oleh PI. Bestuur itoe disini tidak 
mendjadi soal. Jang perloe disini 
jalah bagi Komitenja dan 24 boeah 
perhimpoenan jang sama menje- 
toedjoej dan menjokong itoe. Ba- 
gaimana  djoega mereka temtoe 

merasa ketjewa. 
Komite dan 24 perhimpoenan jang 
“beridiri dibelakangnja itoe seakan2 
meroepakan wakil dari beridjenis 
lapisan 

terseboet tak | 

, mikoel segala konsekwensinja. Mo- 

Para anggauta : 

negoro, jstimewa poela perhimpoe- 
nan jang penting soedah terhi- 
toeng didalamnja. Djoemlah perhim 
poenan di Bodjonegoro, jg. sendiri 
nja meroepakan wakil dari sema IT 
ngat kota, tidak djaoeh dari 24 
boeah itoe. # 

Bahwasanja 24 boeah perhim- 
poenan itoe toeroet melahirkan ber . 
dirinja Komite Nationale-dag itoe, 
adalah mendjadi tanda bahwa per 
doedoek kota Bodjonegoro menger 
ti akan ,,harga kemadjoean rakjat”, 
insiaf akan arti , pemimpin dan 
pimpinan” sedar poela akan arti 
,kehormatan negeri toempah da- 

rah”. Semangat jang senilai itoe 
hendaknjalah mendapat poepoek 
dan badja, poela haroes dipelihara 
baik2, karea semangat demikian 
itoelah jang kocasa meninggikan 

deradjat Bangsa dan Negeri, poela 
koeasa mendjadi bahan membela 1 
keselamatan rakjat dan Tanah air, 
baik dalam masa damai, maocepoen 
dan istimewa dalam masa jang 
tidak damai. : 

Akan tefapi, sajang seriboe sa- 
jang, nasi soedah mendjadi boe- 
boer, tjita2 jang moelia itoe tak 
dapat berwoedjoed, oesaha Komite 
dan pengikoetnja, sekalipoen tjita2 
itoe tak dapat berwoedjoed karena 

| dilarang (entah karena kechilafan, 

entah karena haroes gagal), dja- 
nganlah kiranja kegagalan itoe 
menjebabkan  toeroenannja nilai 
semangat jang indah itoe. 

Mengingat kepada harga semar: 

gat dari pendoedoek Bodjonegoro 
jang soedah terloekis diatas tahadi, 

djika mitsalnja mendjadi toeroe- 
nan nilainja karena kegagalan itoe, 
sendirinja besarlah keroegian jang 
akan diderita oleh ra'jat kita, kare 
na kehilangan atap kekoerangan 
semangat jg. koeasa didjadikan ba- 
han pembela keselamatan bagi noe 
sa dan bangsa: dalam hal jg. demi 
kian ini adalah pada tempatnja 
djiika pokok kegagalan itoelah ig. 
menanggoeng ketjiwaan dan me- 

ga2 keketjiwaan ini tak akan ter- 
djadi dan langsoenglah semangat 'j 
jang permai itoe dj Bodjonegoro, 

Tambahan: £ 
Atjara jang tertoelis dalam per- 

mintaan izin: j 

1. pemboekaan (oleh ketoea t. 
Sl. Soerjosoedirdjo). i 

2. Sedjadah kemadjoean oemoem 

(oleh t. Oesman). $ 

3. Sedjarah pergerakan agama | 
(oleh t. R. Moech. Ansar). 

4. Sedjarah pergerakan seker 
dja (oleh t. M. Ng. Kaboel). 

5 Sedjarah pergerakan perem- 
poean (Oleh Nona Soetijah). 

6. Sedjarah kemadjoean oelah 
raga ,Oleh t. R.M. Bb. Soemadi). 

7.  Sedjarah Kemadjocan Kunsi 
& Wetenschap (Oleh t. R. Aris 
Soehadak). 

8. Sedjarah Kemadjoean Onder 
wijs (Oleh t. Darmingoen). 

9. Sedjarah pergerakan pemoe 
da (Oleh t. Ch. Kadjatmika). 5     

pendoedoek kota Bodjo- 
10. Kesimpoelan (Oleh t. si. 

Hardjoprawito). 
  

TIDA MENGANDOENG 
GEMOEK BINATANG. 
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HARGA: Ketjil 214 ct,   
d7 Tol Sinar 

   

              

       

    

        

    
   

Penoeroenan harga PALMOLIVE 
jang besar sekarang djadi 10 cent 5 

sea ENAM SN bia bla dada 8 

kaloe Toean-Njonja poenja 

ramboet tida “mengkilap dan 

kering keliatannja. Pakelah obat 

ketjantikan jang soeda berboekti, 

jaitoe minjak olijf, soepaja Toean-Njonja 

poenja ramboet djadi lemas dan mengkilap 

seperti soetra. Saboen PALMOLIVE dibikin 
“dari minjak olijf dan laen? minjak tetaneman 3 

jang bersih. Dari itoe ini saboen tiotjok & 

sekali boekan sadja"boeat rawat ketjantikan 
moeka dan boeat mandi, tapi djoega tiap" 

kali tjoetji ramboet. 

    sedeng 5 ct, besar 11. ct, 1 

sk 
Y 

 



  

Bas BEDJAT pernah batja 
$$ dalam koran bang Bedjat ini 

djoega, ada salah satoe orang di- 
| kasih nama sama teman-temannja 

$ .1Soewito Hittler”, 
“S Bang Bedjat jang badannja ke- 

(tjil, setengah bongkok-bongkok, 
kog lama-lama takoet dapat nama 

fan -Goebbels”. 
Ma'loem toean Soeito itoe kata- 

inja koemisnja djoega koemis 
Chaplin, sebetoelnja lebih baik ka- 

“lau dikasih nama ,,Soewito-Chap- 
2 An 
|. Ma'loem kalau bernama ,,Hitt- 
“ Ter” kog rada-rada kaga' enak, 

'biarpoen pakai doea ,,t”. 
25 Lama-lama ada jang bernama 

“0. »Plawira.Hess”, sebab bang Be- 
— djat kenal satoe orang jang ber- 

(“nama ,,Plawira” jang ditanah Pria 
|. ngan soeka  diseboet orang ,,toe- 

kang-He-es” (He-es, artinja: ti- 
doer). 

Dus karena si Plawira itoe se- 
| orang slaapkop,. lantas diseboet 
“orang ,,Plawira He-es”, dan dja- 

(ngan2 karena sekarang orang se- 
| dang bingoeng oeroesan ,,Hess”, 

“ Ban Bedjat moela2 koeatir kang 
Plawira” bisa dapat djoeloekan 
“Plawira-Hess”, tapi...... oen- 

2 toeng soedah mati, ,,He-es” teroes. 
Bana BANG BEDJAT. 

      

  — 

SITOEBONDO 
Motie Perserikatan Normaalschool. 

Pengoeroes menoelis: 
Bestuur vergadering P.N.S. tja- 

bang Sitoebondo pada ddo. 13—14 
Mei 1941. 

ana A. Membitjarakan: 
(4 Rantjangan maksoed Pemerin- 

. tah akan memboeat Standaard- 
school jang terdjadi dari pergaboe 
ngan Volks dan Vervolgschool. 
«B: Mempertimbangkan: 

1. Mengoeatkan motie toean-toean 
. Iskandar di Nata dan Kasimo. 

'2. Bahwa menilik boekti pengala- 
: man sedjak Volledige-scholen 

dipetjah .mendjadi doca, boeah- 
nja amat fidak memoeaskan, 
martabat pengadjaran terlaloe 
rendah, teristimewa di—Ver- 
volgschool pada kelas 4 per- 
moelaan tahoen adjaran ter- 
boekti sebagian besar pengadja 

ran terpaksa memberi dasar 
lagi jang sesoeai dengan ke- 

2 maoean leerplan. 
S8. Bahwa moendoernja pengadja- 
«ran dikelas 4 berakibat poela 

: pada kelas diatasnja. 
4. Bahwa dengan sementara boek- 

i ti terseboet diatas, soedah sela- 
jaknja apabila Pemerintah men 

0. fjaboet Rantjangan memboeat 
-. Standaardschool- jang terdjadi 

| dari pergaboengan Volks dan 
Vervolgschool, sedang goeroe- 

“ goeroe kelas 1, 2 dan 3 diganti 
|. dan diangkat goeroe-goeroe jg. 
“- opleidingnja sedjadjar dengan 

goeroe-goeroe Vervolgschool. 
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Motie ini dikirim kepada: 
“ca. Directeur Departement On- 

derwijs en Eeredienst. : 
b. Kangdjeng Boepati van Pa- 

: naroekan. 
'c. Verbondsbestuur P.G.I. 
4d. Pers 

Tanah Seberang. 
. SOEKADANA. 
2 Kolonisatie Metro. 
Pemb. mengabarkan : 
Baroe kira2 3 boelan pendoedoek 

kolonisatie merasa senang lanta- 
— ran panen padi banjak mendatang 
“kan hasilnja, tetapi sekarang soe- 

dah moelai patjeklik poela soedah 
banjak jang berdjalan mentjari oe 
pahan sebagai koeli. 

Beginilah keadaan di kolonisatie 
Metro Gedong dalem Trimoeredjo. 
: Pendoedoek kolonisatie disini sa 

- ngat rojal tidak memikirkan dibe 
|. lakang harinja.- Kalau soedah da 

pat wang teroes pelesir naik auto 
ke Telok Betoeng sampai kekoloni 
satie Gadingredijo. 
“ Jang teroetama kesenangan pen 
doedoek disini ialah main djoeldi. 
Boleh dibilang setiap hari jang 
ada kena tangkap. 
Jang mendjadi kepala pendjoe- 

dian itoe seperti Loerah2nja poela 
5 boekan kaoem tani sadja. . 
1 Itoe wang jang dibikin mereka 

main tidak lain wang penidjocalan 
padinja. Ha en tina A0 

Seberapa dapat padi teroes di 
djoeal sama tengkoelak2 orang In 

.donesia dan Tionghoa. Itoe padi 
teroes masoek di rijstpellerijen di 
Metro Simbarwaringin dan Gedong 
dalem dan banjak lagi tengkoelak 

.. dari Palembang. Itoe padi banjak 
“ sekali jang masoek di Palembang, 

2 

        

inja terketjoealian terdapat pada 

ngan TVC, 

  

       

    

    
     

    

  

    

  

    
   

  

    

    
   
     

  

EPERTI orang tahoe maka 
- darah orang terbagi dalam 4 

golongan jang besar, jang idiseboet 
orang menoeroet hoeroef A, B. AB 
dan O. Dargh jang termasoek pa 
da golongan darah jang tertentoe, 
dapat dipersatoekan dengan darah 
lain dari golongan darah itoe djoe 
ga. Reactie tidak akan terdjadi, 
dan bahan2 jang berbisa tidak 
akan terdjadi poela dalam tjampoe 
ran kedoea darah itoe, Kalau oem 
pamanja si patient (orang jang sa 
kit) termasoek pada golongan da 
rah A, maka orang dapat mema 
soekkan dengan selamat dalam da 
rahnja darah orang” lain, jang ter 
masoek djoega pada golongan da 
rah A, sekalipoen si patient tadi 
menerima darah orang lain itoe de 
ngan banjaknja. Tjara pengoba- 
tan sematjam itoe tidak meroegi- 
kan kepada si orang sakit itoe. 

Patient2, jang termasoek pada 5 
golongan darah jang tertentoe, ha 

nja boleh menerima dalam darah- 
nja darah seorang lain, jang ter- 
masoek djoega pada golongan da- 
rah si patient itoe. Satoe satoe- 

darah jang termasoek pada golo- 
ngan darah O, atau nul-bloed- 
groep. Cel2 darah dari darah jang 
termasoek pada golongan ini ti 
dak kena pengaroeh atau menjadi 
kotor oleh darah dari lain lain golo 
ngan. Djadi darah ini dengan cel 
cel darahnja dapat dimasoekkan 
dengan selamat dalam darah pa- 
tient2 jang termasoek pada golo- 
ngan darah lain. Oleh karena itoe 
maka orang jang termasoek pada 
golongan O diseboet universeele ge 
vers (donors), dengan lain perka- 
taan darah orang itoe dapat diper 
goenakan bagi patient jang ' ter- 
masoek pada golongan manapoen 
djoega.. Patient2 dari golongan 
AB sebaliknja dapat menerima da 
rah dari segala golongan darah. 
Patient2 itoe diseboet universeele 
ontwangers. 

Pendapatan2 tadi menjebabkan 
orang dapat mendjalankan pengo 
batan dengan djalan transfusie, ja 
itoe si patient diobati dengan da 
rah orang Jain, kalau orang tahoe 
golongan darah si patient, dan ada ' 
orang jang termasoek pada golo- 
ngan darah patient itoe atau jang 
termasoek golongan darah O atau 
nul-bloedgroep. 

Hal ini menjebabkan lagi, bahwa 
golongan darah dari tiap tiap ser- 
dadoe atau matros haroes ditetap 
kan lebih dahoeloe, dan golongan 
darah itoe ditoelis diatas soerat ke 
terangan si serdadoe atau si ma- 
tros itoe. Kalau seorang loeka per 
loe diobati dengan djalan bloed 
transfusie, maka -mestilah ada se 
orang jang maoe memberikan da 
rah (donor) jang termasoek pada 
golongan darah orang jang loeka 
itoe. ke 

" Dalam masa peperangan, dima 
na segala galanja hiboek adanja, 
orang2 itoe haroes dapat dipang- : 
gil dengan lekas oentoek memberi 
kan sebagian dari pada darahnja, 
jang dapat menolong djiwa orang : 
loeka. Lebih baik lagi, kalau diber 

  

  

“an sefjara provincie. 

  

4 

bagaj bagai tempat tersedia perka 
kas2 penjimpan darah, sehingga 
dengan begitoe selamanja terdapat 
perbekalan darah dari bermatjam 

matjam golongan darah. 
Oentoek segala galanja itoe ma 

ka diperloekanlah bloedtransfusie 

dienst itoe. 
Orang dapat memikirkan akan 

loeagnja organisatie ini, kalau 
orang hanja mendapat tahos ten- 
tang angka2 jang berikoet ini. Pe- 
ngalaman dalam peperangan sauda 
ra ditanah Spanjol memberikan pe 
ladjaran, bahwa oentoek satoe da- 
erah sebagai Djawa Barat sadja 
soedah diboetoehi 15.000 orang 
pemberi darah oentoek dapat me 
menoehi permintaan2 dalam masa 
peperangan. Hal ini berarti, bah 
wa kira2 haroes ada “50.000 atau 
60.000 tjalon pemberi darah, dan 
pemeriksaan darah orang sebanjak 

itoe. 

BANGOENNJA ORGANISATIP. 
Boeat keperloean jang ditoedjoe. 

itoe tentoe sadja beloem tjoekoep 
dengan itoe. Sekarang dibangoen- 
kan. pendirian ,,Bloedtransfusie- 
dienst darj Palang Merah Hindia 
Belanda”, Dalam badan ini terma 
soek sekalian pedjabatan - pemin- 
dahan darah jang ada dikota kota 
diseloeroeh negeri ini. Maksoednja 
badan pedjabatan itoe ialah oen- 
toek mengoempoelkan darah atau 
bloedplasma dengan berdjoemlah 
besar dimana mana tempat dinege 
ri ini. Goenanja soepaja lekas dida 
pat darah ditempat tempat jang 
perloe akan darah itoe, apabila pe 
perangan meloeas dengan tiba ti- 
ba kedalam daerah negeri kita jni. 
Djadi sekarang orang2 pemberi da 
rah itoe akan segera dipanggil ja 
itoe setelah diperiksa dan ditjatat 
namanja, oentoek memberikan da 

rahnja boeat mengoempoelkan per 

sediaan darah itoe. 
Landjoetnja dapat dikabarkan, 

bahwa oentoek organisasi bloed 
transfusiedienst ditanah Djawa — 
tanah seberang kemoedian datang 
gilirannja — ditoeroet pembahagi 

Soedah itoe 

tiap2 provinsi dibagi poela dalam 

daerah daerahnja. 3 
Boeat penjelidikan laboratorium 

dan menjimpan lama darah itoe 
maka oentoek Djawa Barat ditoen 
djoekkan Eykman-Instituut di Be- 
tawi dan Instituut Pasteur di Ban 
doeng, oentoek Djawa Tengah roe- 
mah sakit Petronella di Djokja 
dan laboratorium 'CBZ. di Sema- 
rang dan oentoek Djawa Timoer Ia 
boratorium di Soerabaja dan roe- 
mah sakit Soekoen di Malang. Pa 

. da waktoe ini penjimpanan darah 
itoe masih diatoer dengan setjara 
centraal. 

ORGANISASI DI BETAWI. 
Dalam propaganda oentoek pe- 

mindahan darah itoe jang dilakoe 
kan oentoek menggiatkan orang 
mendjadi tjalon pemberi darah ma 
ka dikota Betawi dipakai doea dja 
lan. 

Pertama dengan tjara menjiar- 
kan peroemoeman dalam soerat2 

2 PN ana Maha Go 

“PEMANDANGAN 

: Bloedtransfusiedienst. 

  

kabar, pedato radio dari dr. W.F. 
Theunissen pada tanggal 5 Mei jg. 
laloe dan teroesnja mempertoen- 
djoekkan gambar2 propaganda da 
lam roemah2 komidi, 

Jang kedoea dengan djalan jang 
tidak langsoeng. Dalam hal ini di 
minta pertolongannja Bureau voor 
de Plaatselijk Registratie jang di 
pimpin oleh njonja Ramaer, 

Dengan mempergoenakan adres 
adres jang dikenal dikantor terse- 
boet, jaitoe dari orang2 jang mem 
poenjai kewadjiban burgerdienst- 
plicht jang tinggal dikota Betawi, 
maka orang2 itoe diminta menjedia 
kan dirinja sebagai tjalon pemberi 

darah. 
Dihari hari jang akan datang 

akan dikoendjoengi berbagai bagai 
kantor goebernemen dan kantor 
dagang oleh kaoem wanita. Dengan 
djalan itoelah mereka mentjopa 
mendapatkan tjalon2 pemberi da 

rah. 

Kepala pedjabatan pemindahan 
darah dalam daerah Betawi ialah   

  

dokter G. Sieburg, ja'ni kepala da 
ri Gemeentelijken Gezondheids- 
dienst. 

dr. ir. H.M.J. Hart, ja'ni kepala da 
ri Centraal Kantoor voor de Statis- 

tiek. 
Kantor oentoek menerima tjalon 

tjalon pemberj darah itoe bertem- 

6502 toestel 51, dimana orang da- 
pat menghadap setiap hari dari 

pai poekoel setengah lima petang 
(harj Rebo dan Sabtoe tjoema da 
ri poekoel 8 sampai poekoel 1 si- 

ang). 
Keuringscommissie terdiri dari 

prof. dr. A. Siegenbeek van Hou- 
kelom dengan dibantoe oleh bebe 
rapa orang tabib oentoek bagian 
pemeriksaan, dr. W.K. Mertens, 

ja'ni directeur dari Eykman Insti- 

rah, dan njonja A. Scheltema Jous- 

ketabiban. 

Djika orang soedah mendaftar- 
kan namanja pada kantor tadi, ma 
ka orang menerima berita tentang 
waktoe dan tempatnja oentoek di 
periksa. Pemeriksaan itoe dilakoe 
kan ditempat tempat jang berikoet 
ini: di CBZ., di Gemeenteijke Ge 
zondheidsdienst dan sedikit hari 
poela dj polikliniek Jang Seng Ie, 
diroemah sakit militer, di Konin- 
gin Emma Ziekenhuis dan di Sint 
Carolus. 

Pemeriksaan darah2 orang jang 
diambil itoe dilakoekan bersama sa 
ma dengan Eykman Instituut. 

. Oentoek memoedahkan adminis- 
trasj dari hasil2 pemeriksaan itoe 
maka mestilah tjalon2 pemberi da 
rah itoe mempoenjai doea boeah 
pasfoto, jang mana oentoek keper 
loean bloedtransfusiedienst itoe da 
pat diboeat dengan harga jang sa 
ngat rendah oleh beberapa toekang 
“potret jang ada dikota ini, jaitoe 
30 sen. Agar soepaja djangan men 
djadj rintangan bagi tjalon2 pembe 
ri darah jang koerang mampoe ma   ka oentoek mereka akan diambil 
atoeran jang istimewa. 

| 
Kepala wervingscommissie ialah 

pat di Schoolweg 11, telefoon WI. ' 

poekoel 8 pagi sampai poekoel 1 si 
ang dan dari poekoel 2 siang sam : 

tuut oentoek- bagian pemeriksaan | 
laboratorium dan penjimpanan da | 

tra oentoek oeroesan administrasi 
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Makloemat. 

Comite Pemilihan Anggauta De- 
wan Kaboepaten Soekaboemi, bera 
pat pada tanggal 1 Mei 1941. 
Mendengar: 
Pembitjaraan2 tentang  soerat 

dari Centraal Kiescomite Pasoen- 
dan Soekaboemi tertanggal 21 
April 1941, jang memberi tahoekan 
bahwa mereka mengoendoerkan 
diri dari Badan Comite terseboet: 
mendengar poela pembelaan wa- 
kil dari Pasoendan jang 'disoeroeh 
moengkiri, bahwa Pasoendan te- 
lah setoedjoe dengan  berdirinja 
Comite terseboet: 
Menimbang: 
Bahwa Comite terseboet - didi- 

rikan pada tanggal 31 Maart 1941 
atas andjoerannja Pasoendan, dan 

| atas oesaha “dan permoefakatan- 

  

nja Pasoendan, Gerindo, Parin- 
dra, PII dan PAI. 
Bahwa Comite terseboet didiri- 

kan dan disoesoen dengan soeara 
boelat (acclamatie) oleh perkoem 
poelan2 terseboet diatas: 
Bahwa Secretariaat dan Benda- 

hara dari Comite terseboet terdi- 
ri atas wakil2 Pasoendan: - 

Bahwa keloearnja Pasoendan da 
ri Comite terseboet dengan mem- 

beri alasan, jaitoe: 
Oleh karena mereka, katanja, 

tidak dapat persetoedjoean dari 
conferentie Pasoendan daerah Soe 
kaboemi. 
Memoetoeskan: 
1. Sikap Pasoendan tjabang 

Soekaboemi ada menjalahi djan- 
dji (tidak ridderlijk) dan bertenta- 
ngan dengan azas oentoek ber- 

organisatie. 
2. Pasoendan tidak mengindah 

kan, bahwa Memoengkiri 
sama sekali sesoeatoe kepoetoe- 
san jang diambil djoega oleh me- 
reka sendiri: 

3. Pasoendan berpendirian akan 
mereboet sendiri semoea zetels da 
lam R.R, (memborong, monopolie, 

angkara moerka): 

4. Pasoendan terboekti ber- 
djoang dengan tidak mementing- 
kan azas perdjoangan dan azas 
persatoean, sebaliknja, malahan 
mejalahj azas perdjoangan per- 
satoean, dan kebangsaan: 

5.- Pasoendan jang tadinja me 
ngandjoerkan adanja perwakilan 
Rakjat jang 100 pCt. dalam dewan 
Kaboepaten, mengandjoerkan ada- 
nja Volksfront, sekarang djadi se 
baliknja, jaitoe meroesak adanja 
volksfront jang kita tjita2kan itoe, 
dan oleh karena itoe doedoeknja 
wakil2 Pasoendan didalam Dewan 
Kaboepaten Soekaboemi, bo e- 
kan sebagai wakil 
Rakjat jang mereka tereak- 
tereakan itoe, akan tetapi sebagai 
Wakil Golongan (groepsbelang), 
didasarkan atas rasa diri jang 
Tjongkak dan Angkara Moerkaj, 

6. Bahwa dengan keloearnja 
Pasoendan dari Comite terseboet, 
Comite tidak berketjil hati, seba- 
liknja, malahan mempersatoekan 
tenaga dan berdjalan teroes de- 
ngan disoesoen atas partai2 po- 
litiek kebangsaan, jaitoe Partai 
Islam Indonesia,-Partai Arab In- 
donesia, Gerindo dan Parindra. 

7.  Mengoemoemkan ma'loemat 
ini kepada seloeroeh ra'jat Indo- 
nesia seoemoemnja dan Bangsa In 
donesia di Soekaboemi dalami 
soesnja, 

  

Anggauta Dewan Kahoe- 
paten dan Gemeente Soe- 

kaboemi. 
Partai Islam Indonesia 

tjabang Soekaboemi. 
Partai Arab Indonesia 

fjabang Soekaboemi. 
Gerindo tjabang Soeka- 
boemi. 
Parindra  tjabang Soe- 
kaboemi. 

  

Padi dan beras itoe dikirim via 
station Tegineneng., rata2 pengiri 
man dalam 'satoe hari 10 wagon 
hari jang ke Palembang sadja, be 
loem lagi jang di paberik2 sampai 
djadi didalam 1 wagon ada 8 Ton 
soedah berdjoemlah 80 ton tiap2 
di station 'T. Neneng kekoerangan 
wagon setiap hari itoe Handelaar2 
maoe riboet sama stationchef, ka 
rena S.S. disini kekoerangan wa 
gon? 

Menilik keadaan di kolonisatie 
ini kalau pehak jang berwadjib ti- 
dak mengambil sikap boleh djadi 
2—3 boelan jad. tentoe  pendoe- 
idoek kolonisatie akan mengalami le 
bih soesah dari tahoen2 jang te- 
lah laloe. Menilik sepintas laloe bo 
leh djoega akan datang kekoera- 
ngan makanan. 

Kami berseroe kepada pendoe- 
doek Kolonisatie Lampoeng oe- 
moemnja hendaklah berdjaga se 
beloem hoedjan bersedialah pa- 

' joeng. 

Moedah2an keadaan ini dapat 
perhatian 'dari jarig berwadjib. 
  

  

  

5 . VOETBAL. 
S.V. UI versus T.V.C. 1 — 60. 
Pada hari Sabtoe jbl, telah ber- 

main S.V. (Stormvogels) dari Ke 
poe dengan Timoer Sari 'dilapa- 

Meskipoen S.V. jang kedoeanja   TVC jang ketiga hampir sadja TV   dapat mendobrak benteng S.V. 

Achirnja setelah bermain dengan 
agak seroe TVC menjerah kalah 
djoega. 

Sampaj habis stand tetap 1—0 
oentoek kemenangan S.V. 

TVC — S.V. Gempol 1 —L. 
Pada hari Minggoenja TVC. te 

lah menerima tetamoe lagi ialah 
SV. Gempol dari Kemajoran. 

Sebagai extra jang kedoea dari 
kedoea belah fihak memperlihat- 
kan permainannja. Sajang sekali 
dari fihak SVG. selaloe melakoe- 
kan ketjoerangan, sehingga ba: 
njak memboeat freekick meskipoen 
djalannja permainan boleh dikata 
kan seroe. Achirnja TVC. dapat 
mendobrak benteng SVG, dengan 
2—1. 

   

    

  

   

    

   

Sehabisnja pertandingan extra 
ini maka datanglah giliran TVC 
bermain poela dengan SVG. Meli- 
hat barisan SVG, kita merasa ini 
kali TVC akan goeloeng tikar. Teta 
pi diloear doegaan meskipoen bari 
san TVC lebih ketjil dan angin 
membantoe fihak SVG tetapi voor 
hoede SVG jang kebanjakan orang 
dari s.v. REO dan dibawah pimpi 
nan Bandjar (centervoor) tiada 
Ban mendobrak achterhoede T, 
& . 

Permainan berdjalan dengan sa- 
ngat seroe sebeloem pauze stand 
1— 0 oentoek TVC dan sehabisnja 
pauze stand berobah: mendjadi 
1—-1 higgga menit jang penghabi- 
san. 

    

Itoe ada sari dedaonan jang tida kandoeni 
resia jang soeda toea sekali, : 

DUNLOP”S HERB TONIC 

Shiong Tek Hui Djember ver- 
sus Hok Sing Hwee Sitoebon- 
do. 5 

Minggoe ddo. 18 Mei Shiong Tih 
Hui Djember menerima kesebela- 
san Hok Sing Hwee dari Sitoebon 
do. Pertandingan dilangsoengkan 
dilapangan Telegsari dan dibawah 
pimpinan Tocan Moh. Moedji. 

Sebeloem pauze djalannja per 
mainan masih baik dan kedoea fi 
hak sama mempertahankan na- 
manja masing2. 

Akan tetapi sesoedah pauze per 
mainan mendjadj kotor hingga tak 
dapat dianggap hanja mengoekoer 
kepadaiannja sadja tetapi keproek- 
keproekan sehingga timboel per 
tengkaran jang hebat. Permainan 
tak dapat diteroeskan walaupoen 

  

  
# 

2. @ Begitoe kocat Joean poen bisa menjadi! 
Dunlop's Herb Tonic ada sari dari daon-daon obat jang briken kakoeatan, Fei 
membersiken dan memperkoeatken darah. Satoe sendok-makan, 3 atawa 4 kali 
satoe hari, membikin Toean djadi sehat, koeat dan bersoemanget dan oesir 
segala roepa penjakit mendjengkelken seperti penjakit boeah-pinggang (nier), 

. seesah boeang aer, pentjernahan koerang baek, entjok, pilek dan banjak laen-laen poela, 
Kasilah diri sendiri tenaga baroe dengen minoem Dunlop's Herb Tonic dengen tentoe, 

g alcohol, terbikin menoeroet recept Timoer ' 

stand soedah 3—2 oentoek keme 
nangan tetamoe sebab publiek djoe 
ga toeroet riboet. Hal inj dioeroes 
oleh politie dan beberapa pemain 
dibawa ke kantor politie oentoek di 
dengar keterangannja. & 
  

  

O. Boestami, Soekaboemi. 

Kiriman tentang ,,Nasib bapak 
tani” dan lain2nja tak bisa kita 
moeat, Kirim sadja lainnja. 

Pembantoe Serang. 
Idem. 

   
  

IMP, 
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LEMBARAN KEDORA PA 
  

V. O. B. O. 
Zender Y.D.G. 8, Gelombang 39.82 

meter. 
REBO, 28 MEI. 

17.00 Lagoe Minangkabau — 
. 17.30 Lagoe Gamboes — 18.00 La 

goe Soenda — 19.00 Pemandangan 
Stam Kauw — 19.20 Lagoe Kwa 
Toemboe — 19.30 Krontjong Or- 

kest — 23.00 Toetoep. 

  

   
   
   

   

    

    

      

  

    

   

      

    

    

     

KEMIS, 29 MEN. 
8.00 Lagoe Gambang Kromong 

— 8,30 Lagoe Kronjong dan Stam 
boel — 9.30 Lagoe Soenda — 10.30 

Lagoe Djawa — 11.00 Lagoe Ha- 

“ waiian — 12.00 Berhenti. 
17.00 Lagoe krontjong dan stam 

boel — 18.00 Lagoe Minangkabau 
— 18,30 Lagoe Melajoe Seberang 

”. — 19.00 Pengadjian Al @oer'an — 
20.00 Lagoe Hindustan — 20.15 La 
goe Arab — 20.30 Lagoe Tionghoa 
Hok Kian — 21.00 Lagoe Gambang 
Kromong — 21.30 Lagoe Djawa — 

22.00 Berhenti. 
—. PENJIARAN P. P. R.K. 

Djawa Barat. 
Bandoeng II 192, Batavia II 197, 

Priok II 41.5. 

REBO, 28 MEI. 
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi 

programma — 17.04 Taman Poe- 
tera — 17.50 Lagoe Soenda — 
18.13 Adzan — 18.17 Konsert po- 
poeler — 19.30 Berita Pers—20.00 
Taptoe — 20.05 Dari piring hitam 
— 20.20 Kesehatan — 20.40 Kle- 
nengan Mangkoenagaran — 24.00 
Toetoep. : 

KEMIS, 29 MEN. 
6.00 Tanda waktoe — 6.02 La- 

goe Djawa — 6.30 Berita Pers — 
6.45 Lagoe Minangkabau — 7.00 

dLagoe Tionghoa — 7.15 Berita 
“Pers — 7.30 Toetoep. 

12.00 Tanda waktoe — 12.03 Pa 
kaian perempoean Tionghoa — 
12.23 Lagoe Soenda — 13.00 La- 
goe Melajoe — 13.15 Berita Pers 
— 13.30 Lagoe krontjong — 14.00 
Lagoe Bali — 14.15 Berita Pers — 
14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi 
programma — 17.04 Kesenian Dja 
wa — 18.00 Lagoe Krontjong — 
18.13 Adzan — 18.17 Moesik Ha- 
waii — 19.00 Peh Tjoen — 19.20 
Gambang kromong — 19.30 Beri- 
ta Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 
Penerangan Oemoem — 20.20 Aga 
ma Islam — 21.05 Sawer Soenda 
721.50 Ketjapi - Besar — 24.00 

Zender Y.D.H. 7 Gelombang 85.96 
“SELASA 27 MEI. 
REBO 28 MEI, $ 

17.00 Lagoe Hawaijan — 17.30 
Lagoe Djawa — 18.15 Lagoe Bali 

— — 18.30 Berhenti. 
19.00 Lagoe krontjong — 19.30 

Berita Pers — 20.00 Peladjaran 
njanjian dan Ketjapi — 24.00 Toe- 
toep. 

KEMIS, 29 MEN. 
17.00 Kendang Pentja — 18.30 

Berhenti. 
: 19.00 Lagoe gamboes — 19.30 

Pe Berita Pers — 20.00 Mengadji al 
@oer'an — 20.30 Lagoe Toerky — 
21.00 Lagoe Djawa — 21.30 Lagoe 
Soenda — 22,00 Toetoep. 

?ENJIARAN P. P. R. K. 
a Djawa Tengah dan Timoer. 

Djokja II 128, Semarang II 189, 
marang ARCH. 67, Soeraba- 

ja II 61 dan IV 129, 
Solo Y' 120.: 

REBO, 28 MEI. 
17.00 Tanda waktoe — 17.01-Isi 

: programma — 17.04 Peladjaran 
tembang — 18.00 Lagoe kasidah 

—— 18.06 Adzan — 18.09 Lagoe ka- 
sidah — 18.30 Sandiwara Radio 
— 19.30 Berita Pers — 20.00 Tap- 

  

ISTERI KARENA HOEKOEM 
NEGERI. 

Oleh Richard Henry Savage. 

BAGIAN PERTAMA. 

Pernikahan opisil. 
I 

  

Mempelai. 
£ 

8). 
»Soerat pas palsoe ......... hoe- 

koeman selama hidoep ......... Si- 
beria hanja pendjahat2 
jang soedah poetoes asa......... Ja 
Allah”, Berdengoeng2 kepala saja 
karenanja. 

Terbanjag-bajang bahaja jang 
mengantjam saja. Ta' dengan saja   
  

toe — 20.05 Dari piring hitam — 
20.20 Kesehatan—20.40 Klenengan 
Mangkoenegaran — 24,00  Toe- 

toep. 

KEMIS, 29 MEN. 
6.00 Tanda waktoe — 6.02 Mong 

gang — 6.15 Klenengan — 7.15 Be 
rita Pers — 7.30 Toetoep. 

12.00 Tanda waktoe — 12.03 La 
hoa modern — 12.30 agoe Tiong- 
hoa modern — 13.00 Lagoe Soenda 
— 13.15 Berita Pers — 13.30 La 
ngendrijan — 14.15 Berita Pers — 
14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi 
programma — 17.04 Lagoe Hawaii 
— 17.30 Hal Peh Tjoen — 18.00 La 
goe Tionghoa modern — 18.06 Ad 
zan — 18.09 Konsert Yang K'im — 
19.00 Memadjoekan Keradjinan Na 
sional — 19.20 Lagoe Djawa — 

— 20.05 Penerangan Oemoem — 
20.20 Agama Islam — 20.50 Kron 
tjong — 22.20 Lagoe Hindoestan 
— 2230 Lagoe gamboes — 24.00 

Toetoep. 

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

92 meter. 
REBO, 28 MEI. 

18.00 Taman Poetera Bijbel- 
school Koelon — 19.00 Lagoe roe- 
pa2 — 19.30 Berita Pers — 20.00 

Oejon2 — 24.00 Toetoep. 

KEMIS, 29 MEN, 
9.00 Penjiaran dari Poero Da 

lem — 11.00 Toetoep. 
10.00 Oejon2 — 11.00 Mavro II 

djoega menjiarkan oejon2 darj kra 

ton — 14.00 Toetoep. 
18.00 Ambon Moluksche Band — 

19.30 Berita Pers — 20.00 Penjia- 
ran Islam — 21.00 Krontjong Or- 
kest — 24.00 Toetoep. 3 

PENJIARAN PP. P. R. KE. 
Noesantara. 

Zender P. L. J. 20.5 M. 

REBO, 28 MEI. 
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi 

programma — 17.04 Konsert Yang 
K'im — 17.50 Lagoe Melajoe — 
18.17 Konsert Popoeler — 19.30 Be 
rita Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 
Darj piring hitam — 20.20 Keseha 
tan — 20.40 Klenengan Mangkoe- 
negaran — 24.00 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi 
programma — 17.04 Lagoe Djawa 
— 17.30 Lagoe Soenda — 18.00 La 

goe Ambon — 18.17 Moesik Ha- 
waii — 19.00 Peh Tjoen — 19.20 
Lagoe Gambang Kromong — 19.30 
Berita Pers — 20.00 Taptoe — 
20.05 Penerangan Oemoem — 
20.20 Lagoe Tionghoa — 20.23 
Agama Islam — 20.50 Konsert Me 

" lajoe — 23.00 Tjeritera komidi 
bangsawan — 24.00 Toetoep. 

PENJIARAN P. P. R. KE. 
Soematera Oetara (Medan) 

Zender YDX 41.55 M. 
REBO, 28 MEI. 

17.00 Tanda waktoe — 117.02 
Taman kepandoean — 17.30 Lagoe 
krontjong dan stamboel — 18.09 
Bang (Adzan) — 18.12 Lagoe Mi- 

nangkabau — 18.45 Konsert Ti 
onghoa Canton — 20.00 Toetoep. 

. KEMIS, 29 MEN, 

7.00 Tanda waktoe — 7.02 Kron 
tiong — 7.30 Lagoe dari Soemate 
ra Barat — 8.00 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe — 17.02 Ga 
melan Djawa — 17.30 Lagoe Arab 
— 18.09 Bang (Adzan) — 18.12 La 
goe Melajoe — 19.20 Agama Islam 

— 20.00 Toetoep. 

19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe | 

    

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

REBU, 28 MEI. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.03 Roe 
pa2 lagoe— 18.00 Omroep Orkest 
— 18.45 Oentoek kanak2 — 19.00 
Berita Pers — 19.20 Aneka warna 
— 19:45 Causerie — 20.00 Moesik 
dansa — 20.30 Moesik Ketelbey — 
21.00 Kamermuziek — 21.15 Serie 
us concert — 22.00 Tanda waktoe 
Berita, Pers — 22.10 Aneka warna 
— 23.00 Toetoep. 

KEMIS, 29 MEN. 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
6.01 Dari piring gramofoon — 6.30 
Berita Pers — 6.45 Dari piring gra 
mofoon — 7.00 Tanda waktoe — 
7.01 Dari piring gramofoon—7.30 
Berita Pers — 7.40 Dari piring 

' gramofoon — 8.00 Toetoep. 
11.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

11.01 Potpourri Inggeris — 11.40 
Agama Christen — 12.00 Serieus 
concert — 12.30 Boenga rampai — 
13.20 Berita Pers — 13.30 Boenga 

rampai — 14.20 Berita Pers — 
14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe. — 117.02 
Isi programma — 17.03 Boenga 
rampai — 18.00 Swing music — 
18.45 Radio Oranje — 19.00 Berita 
Pers — 19.20 Orkest Alfredo — 
19.45 Causerie — 20.00 Orkest Ma 
rio Melfi — 20.15 - Pemandangan 
Oemoem — 20.30 Omroep Orkest 
— 21.30 Dari piring hitam — 22.00 
Tanda waktoe. Berita Pers — 22.10 
Moesik dansa — 22.35 Aneka war 
na — 23.00 Toetoep. 

SIARAN B. R. V. 
Stadszender 157,89 dan Archipel- 

zender 61,66 m. 

REBO, 28 MEI. 

17.00 Tanda waktoe — 17.04 La 
goe roepa2 — 17.45 Lagoe Afrika 
Selatan — 18.00 Programma van 
Kamermuziek —-18.55 Njanjian 
19.00 (Ar.) Berita Pers — 19.00 

(St.) Lagoe roepa2 — 19.30 Lagoe 
Perantjis — 20.00 Lagoe Hawaiian 
— 20.40 Instrumentalia — 21.00 
(Ar.) Dihoeb. dengan NICRO — 
21.00 (St.) Piano soli — 21.35 Peer 
Gynt suite — 21.50 Cello soli — 
22.00 Berita Pers — 22.05 Dansmu - 

ziek — 22.30 Gevarieerd program- 
ma — 23.00 Toetoep. 

KEMIS, 29 MEN. 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

6.04 Bij het ontwaken — 6.30 Beri 
ta Pers — 6.40 Van alles wat — 
7.30 Berita Pers — 7.40 Elek wat 
wils — 9.00 Orkestimuziek — 9.30 
Richard Crooks njanji oentoek toe 

an — 10.00 Zigeunermuziek — 
10.30 Albert Sandler Orkest — 
11.00 Lagoe Perantjis — 11.15 Xy- 
lophoon soli — 11.30 Albert W. 
Ketelley dan Orkestnja — 12.00 
Symphonie — 12.25 Concert — 
12.37 Serieuse Orkest muziek — 
13.00 Lagoe makan — 13.20 Berita 
Pers — 13.30 Lagoe makan — 
14.20 Berita Pers — 14.30 Toe- 

toep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
17.04 Theeconcert — 17.30 Lagoe 
Orkest — 18.00 Pianoconcert No.. 

1 — 18.40 Vocalia — 19.0 0(Ar.) 
Berita Pers — 19.00 (St.) Lagoe 
gembira — 19.30 Orkestmuzisk — 
20.00 Carmen — 22.00 Berita Pers 
— 22.05 Voor onze Swingliefheb 
bers — 22.40 Marsch — 23.00 Toe 
toep. 
  

    
us ketj 

sengadja saja soedah djadi pendja 
hat jang memalsoekan pas, tidak 
lain karena perempoean tjantik 
itoe, 

Maka terpikir oleh saja bahwa 
batas tanah Djerman hanja lima 
poeloeh langkah djaraknja dari 

- tempat saja doedoek. Mengapa ti- 
dak lekas-lekas pergi dari sitoe, 
soepaja terlepas dari tjengkeram 
biroeang  poetih? (pengadilan 
Roes). Tjepat-tjepat saja ambil 
poetoesan. Sajapoen meminta diri 
kepada ,,isteri” saja itoe jang ma- 
sih asik 'memperbintjang perihal 
selama dengan  Petrof, selakoe 

orang jang tidak mengandoeng 
atau memikirkan kesalahan sedi- 
kitpoen. Wah, pandai benar ia me- 
main komidi. Saja laloe keloear 
dari roemah makan, saja toedjoe- 

—kan langkah saja kearah pintoe 
pagar besi jang kebetoelan terboe-   ika. 

Demi tanah Djerman hanja doea 

erotan d 
terdapat di roe 

  

     

langkah lagi djaraknja dari saja 
dan takoet saja moelai hilang, ma- 
ka terdengarlah soeara: ,,Berhen- 
ti! Pas toean oentoek meninggal- 
kan tanah Roes!” 

,Soedah tentoe saja tidak mena- 
roehnja,” sahoet saja sedapat-da- 
pat dengan bahasa Perantjis. ,,Boe 
kankah toean tahoe sendiri, saja 
baroe seperampat djam ini datang 
dari Berlin dengan kereta api itoe? 
Seboeah boengkoesan jang penting 
bagikoe tertinggal didalamnja dan 
hendak saja ambil”, 
Sebab ta' ada pas, dilaranglah 

toean meninggalkan tanah Czar” 
djawab pegawai itoe sopan tetapi 

“tetap. 
.Soenggoehpoen begitoe, hendak 

saja ambil djoega boengkocsan 
itoe.” 

Tidak moengkin”. 

Sajapoen tahoe, bahwa sebenar- 
nja tidak moengkin, karena djalan 
laloe di empang oleh doea batang 

Ba NN 

  

Mioetasi. 

D. V. G, 
Diserahi mengoeroes pekerdja- 

an sebagai Gouv, Ind, Arts oentoek 

sementara Waktoe pada Dienst der 
Volksgezondheid, Slamet Marto- 
dirdjo, Dienstverbandleerling pada 
NIAS di Soerabaia, dengan keten- 
toean bahwa ia oentoek sementara 
ditempatkan dj Soerabaia dan di- 
perbantoekan pada Gouv. Arts le 
klasse .pada Dienst der Volksge- 
zondheid, diserahi pekerdjaan ma- 
lariabestrijding di Djawa Timoer 
dan sebagian timoer darj Archipel. 

Dienst vvh Boschwezen. 
Diangkat mendjadi klerk oen- 

toek sementara waktoe, Erven Sla: 
wat dan Marah Kamin, schrijver 
klas 1 dan maandlooner-schrijver, 

Dienst der I. U. & A. 
Dipindahkan dari Betawi (tol- 

kantoor) ke Bengkalis, Raden Sos- 

rosoedirdjo, t.w. douane-kommies 
berdiploma (verificateur). 

'Topografische Dierist. 
Dipetjat dengan hormat dari 

djabatannja sebagai mantri-teeke- 
naar oentoek sementara waktoe 
pada Fotogrammetrische brigade 

  

di Weltevreden, Soepanidi, t.w, 
mantri-teekenaar. 

Diangkat moelai tg. 29 April 
mendjadi reserve-officier van ge- 
zondheid 2 klasse: Dr, Raden Soe- 
silo, 
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pn EN AhMbA IA 

Sea at 
5 Batjalah perdjandjian'

 
jang 

“gampang dari ini tebakan. Toean boleh ki- 

rim beberapa banjak djawaban sesoekanja. 

TEBAKAN- PALMBOOM 
Formulier' terdapat pada toean Pita langganan, kantor? ' 
Borsumij atau pada Procter- & Gamble-Soerahaia'", 

    LK 

  

  
  

.Patmosarie” tj     
      

    

  

      
    
    
    

  

    
    

  

poelang. Pende   
Ooo, kalo begitoe adja sih” gampang! | | p 
Minoemlah saben minggoe 2 kali djamoe 6 Z 

” 2 Njonja, tentoe beres a 
dah! Kasiatnja djamoe ini jalah: Menam- 
bahken ketjintaan bagi swami - istri dan 
keberoentoengan dalem roemah tangga. 

mana akoe bisa 
goembira, djika Rooslan se- 
ringkali menjakiti hatikoe. 
Dia selainnja selaloe mara? 
boeat perkara jang tida ber- 
arti, djoega pan 

sekarang tida begitoe me. 
njinta poela pada 

Karti, kenapa kau selaloe bersoesa hati adja# 
Pada waktoe belakangan ini, akoe djarang liat kau ketawa lagi 
seperti doeloe-doeloe, apakah sebabnja? 

sekali 
di kata dia - 

    

ce.     
  

NAAa 
1 
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NN Dg   Harga 

       Pasar Senen Kali Lio 53, Bat-C. 
Telf. 1367 WI. 

HOOFD AGENT 
Taij Ho Tong, Eng An Ho, Batavia. 

botol besar f 3.—, botol ketjil f 1.15. 

Eng Thaij Ho Solo, 
Thaij An Tjan Djokja, 

Eng Sioe Tong Tjilatjap, 

Ek Goan Tong Tasikmalaja, 
Djin Sen Tong, 

Tjie Ho Tong, Bandoeng. 

Eng Thaij Ho Semarang, 

Thaij Tjoen Ho, 

Tjie An Ho, Pekalongan, 

Thaij An Ho Magelang, 

Eng Nam Ho Poer bolinggo, 

Eng Ho Tong Cheribon, 

Thajj Ho Tjoen Soekaboemi, 

Sin Tjie An, 

Eng Hok An, Bogor. 

Eng An Kongsie, 

Tong An Tong, Mr.- Cornelis. 

Bang To Tong, 
Tong San Jok Fong, Tanah-Abang. 

Djin An Ho Serang, 

Ban Ka An Rangkasbetoeng, 

Ban Hok Soen Tangerang. 1 

| : 1 
I $ , Eng Thaij Ho Soerabaja, 

AGENT-AGENT, 

  
  

Saja soeda trima 

lagi Pilot vulpen 

jang model baroe 

dan harga de- 

ngan pantas se- 

perti jang toelis 

diatas ini. Kalau 

Toean-toean dan 
VULPENHOUDER 

  

     

  

      
AGENT BESAR DI :   Njonja belih Pi- No, Prijs. 

sa vidpenhendar:, 0201 Ma Ra 

keja MAean BER Kai RO 
ngan gratis inkt PE Tn KUR Tn 
1 fles, dan gra- BAE To en ana ena, D0 

veer nama. Pese- AAN Me Ant Ag 2 

nan dari loear an BA Akan Tan 6.50 

Kota kita bisa NS PAN RN Kan 

kirim dengan 

rembours. maa Airin 

Kramat 14, Bat.-C. 

  

koelitnja njonja poenja baj i selamanja 
tinggal poetih bersih, baik dan sehaf 
bajonet jang disilangkan dimoeka 

saja oleh doea orang serdadoe. 
Ada djoega djalan lain oentoek 

mengambil boengkoesan toean itoe, 

kata pegawai itoe, maka ia laloe 
berbisik dengan seorang pegawai 

lainnja. Tidak lama kemoedian ber 
dirilah kondektoer kereta api itoe 
didepan saja pada batas tanah 

Djerman. 
,Djika toean soeka menerang- 

kan betapa roepa boengkoesan 
toean itoe, nanti moedah saja ki- 

rimkan ke St. Petersburg,” katanja 

dengan sopan santoen. 
Tidak ada djalan lain lagi bagi 

saja dari pada-teroes membohong. 

Maka saja loekiskan matjam dan 
warna boengkoesan jang sebetoel- 

nja ta' pernah ada pada saja itoe. 
Saja minta poela kepadanja soe- 
paja benda itoe lekas-lekas dikirim 
kan kepada saja, bila. terdapat. 
Adres saja di St. Petersburgpoen 

menghapoeskan persangkaan jang 
tidak2, laloe saja taroehkan seboe 
ah oeang thaler ditangannja. 

sToean boleh pastikan akan me 

nerima benda. itoe kembali dalam 
waktoe 24 djam  sesoedah toean 
datang di St. Petersburg. Engelse 
Kade no. 5”, katanja seraja me- 

ngoelangi adres saja itoe. Atas ke- 

dermawan saja itoe ia amat ber 
terima kasih. 

Didalam hati, opsir jang me- 

ngempang pintoe dengan bajonet- 
nja itoe saja maki-maki tetapi ka- 
rena saja insjaf, saja didalam 
tjengkeramannja, sajapoen berka- 
ta dengan lemah lemboet djoega: 

»Atas kebaikan hati toean saja 
oetjapkan terima kasih banjak-ba- 
njak”, 

Ja, kalau perloe soeka djoega sa 
ja lebih sopan lagi dari pada itoe. 

Dengan .,,apa boleh boeat” saja 
berdjalan kembali menoedjoe res-   saja berikan poela dan oentoek toran oentoek meneroeskan kemi- 

, di kami sampai pada achirnja. Ba- 
gaimanakah- gerangan achirnja? 

Wallahoe'alam! 

Soenggoehpoen begitoe, terasa 

djoega oleh saja, bahwa achir ke- 
midi itoe tentoe menjoesahkan sa- 

ja. Mangkin lama pikir saja mang- 
kin terharoe. Bagaimana akan ka- 

di Paris, andai diketahoeinja penga 
laman-pengalaman saja  itoe? 
Alangkah akan berapi-apinja ma- 
ta jang biroe itoe, kalau diketa- 
hoeinja seorang 'perempoean lain 
doedoek disamping saja menggan- 
tikan dia dan ........ saja biarkan 
sadja, Ambooi! 

(Akan disamboeng).   
  

ta isteri saja jang saja tinggalkan ' 
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