
   
    
   

  

  
  

  

  

  

  

   
    

    

     
   

   
    
   

   

  

   

        

   

shington, 14 Febr. 

   
   

g—Amerika. Tetapi dalam 

   

    

MARILAH SAMA-SAMA 
MENGARTI 

bih landjoet, Nomura menga 

bahwa ,,kelandjoetan-ke- 

etan jang parug baroe an- 

PF 

     

    

   

              

   

  

Djepang. — Aa itoe 

:karena kekoeatiran jang 

     

      

dari pada jang doeloe2, .oen- 
i satoe sama    

          

  

                      

) ana Nomura mengata- 
kan pengharapannja, kiranja ia 

can mendapat bantoean dari 

  

   

   

    

   

  

   

  

   
    

    

   
   

  

   

      

   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
     

  

    

   

    

  

      

erhoeboeng dentan ini, maka 
resident mengatakan: ,,Sebagai 
ah toean katakan, ada kelan- 

  engan antara Amerika dan 

ran. Saja menjamboet dja- 
n toean itoe dengan gembi- 

ra, bahwa toean oentoek kepen- 

ngen tradisi kedoea negeri se- 
pandjang persaudaraan, akan 

    

ta itoe”, 

TJOEMA MENGOELANGI 

NASEHAT DOELOE 

& Washington, 14 Febr. 

(Reuter). — Dalam perskonferen 

si president menerangkan, berhoe 

ng dengan pertanjaan, apa- 

: dimadjoekan kembali per- 

'irsatan kepada orang-orang 

ika, oentoek meninggalkan 

r Djaoeh, bahwa hal itoe 

ma sebagai. peroelangan na- 

chat jang lebih doeloe dikeloear 

aa berhoeboeng dengan situasi 

i Laoetan Tedoeh, 

STROYER LEBIH GOENA 

# New Ye 14  Febr. 

BANTOEAN mika ri PADA i 
ngto sa Febr. Menpar). — Sec 

shan PN akan desirasar. “fa mempoenjai 

ggap, bahwa mas'alah ini haroes dipeladjari 
Lunar banjak factor-factor jang tidak 

Tandjoet, maka Early mendjawab, Oam memin- 

1 memberikan begitoe sadja alat-alat perang kepada 

Pena Nan PERDAMAIAN 

, jang: diantarkan oleh Cordeli Huli, menteri oeroe- 

eri, soedah menjampaikan soerat-soerat kepertjajaan 

dent Roosevelt. President memperhatikan kegentingan 

ja, bahwa Nomura menjatakan dengan pasti-pasti, bah- 

can perhoeboengan jang lebih baik” dan de- 
, in kedamaian di Laoetan Tedoeh”. 

  

    

   

joetan-kelandjoetan dalam per- | 

ang, jang menjebabkan ke- | 

  

(Reuter). — Dikabarkan, bahwa 

pada itoe Roosevelt menjatakan 

  

ton orang berpendapat,   
'rimkan sedjoemlah 40 atau lebih 
destroyer Amerika ke Inggeris, 

“setelah diadakan konperensi pa- 

da tanggal 13 boelan ini antara 

-Roosevelt dan Knox. Di Washing 

  

   

  

dan Malayu, berhoel 
jang pati ing: belakang ini, 
bahwa kegentingan di Timu 

2 ne: (menoerget 

Djepang kian berenggang. 
Nomura menerangkan 

kedoea negeri sebisa? akan 
ngan dan sgepaja saling mengarti .goena ,/pertahanan 
kedamaian di Laoetan Tedoeh”. an 

Djepang ingin sekali 
tidak maoce mengoebah. Anti Comintern Pact, po 

dah membitjarakan dengan. 
njak dpoediu Sachalin. 

demi- 

kianlah boenji berita itoe, bahwa 

46 boeah destroyer toea jang di 

perbaiki akan dikirimkan ke Ing- 

geris, meskipoen menteri marine 
Knox soedah mengadakan, bah- 
wa tidak ada lagi dikirimkan ke 

Inggeris karena tidak ada lagi ig- 

tinggal. 
Oleh sebab destroyer-destro- 

yer ini akan dioebah djadi kapal 

pengangkoet, maka tentoe tidak 
akan dinamakan destroyer lagi. 

  

  

  

KAN” 
Londen, 14 Fet 

'— Atas pertanjaan 
'bar-kabar bahwa perhoeboen 
'Inggeris—Djepang memifadi ma- 

'kin genting, pembesar-pembesar 

inegeri di Londen memberi dja- 

   

waban pada koresponden Reu- 

, bahwa selama diadakan pe- 

ngawasan benar-benar tentang 

keadaan Timoer Djaoeh itoe, ti- 

dak ada didapat soeatoe kedja- 

 dian-kedjadian jang dapat diboe- 

at alasan oentoek mengakoei be- 

| toelnja kabar-kabar jang dilebih- 

I-lebihkan itoe. 
PEMOESATAN TENTARA 

INGGERIS DIBATAS 
THAI 

Bangkok, 14 Febr. (Reu- 
ter). — Sepandjang makloemat, 

adalah tersiar kabar dari bebe- 

rapa golongan, bahwa pada wak-   
soenggoeh-soenggoeh bekerdja | 
oentoek kebaikan perhoeboengan 

Reuter). — Sepandjang berita 

| jang diterima dari Washington 

leh ,,New York Herald Tribune” 

hwa tidak lama lagi akan diki- 

  

1D epang harapkan persahabatan Sovjet 
ID IkuGAn Openmsir- w eh lebih- -lebih bahwa se- 

. | karang ini perhoeboengan Ingge- 

“| ris dan Djepang mendjadi long- 

Keterangan itoepoen dipan- 
dang sebagai anasir-anasir (fac- 

tor) jang menjebabkan akan 

  toe ini pembesar-pembesar mili- 

ter Inggeris memoesatkan pasoe- 

' kan-pasoekan darat, laoet dan 

' oedara sepandjang batas Thai, 

jaitoe pada batas tempat perte- 

moeannja persatoean tanah-ta- 

nah Melajoe dengan Birma. Ka- 

bar ini menjebabkan orang-orang 

| laloe mendoega, bahwa Inggeris 

akan melanggar tanah Thai. 

Oleh karena itoe, maka wakil 

'Inggeris di Thai 

bahwa persahabatan Inggeris 

dan Thai tidak berkoerang. 

Kedoea negeri itoe senantiasa 

menghargai perdjandjian tidak 

saling menjerang, serta senantia- 

sa masih saling mengerti, begitoe 

poela senantiasa saling menaroeh 

sympathie”. 

Komentator-komentator diplo- 

matik menjamboet maklbemat 

itoe sebagai soeatoe pengakoean 

jang tegoeh tentang perhoeboe- 

ngan Inggeris dan Thai. Penga- 

koean itoe adalah tepat pada   

menerangkan | 

  
     

| gar, sedang Djepang mendjadi 
sahabat Thai jaitoe sedjak Tokio 
mengatoer perdjandjian damai 
antara Thai dan Indo-China. 

moengkinnja Inggeris dengan se- 

gera mengoeatkan batas-batas 

tanah Melaya. 

PERSAHABATAN DJEPANG— 
ROESLAN 

Tokio, 14 Febr. (Domei). 

— Didepan komisi begrooting di 
lagerhuis Matsuoka menerangkan 
tentang peroebahan jang baik di- 
dalam kedoedoekan Djepang dan 
Roes. Menteri itoe berkata poela, 
bahwa ia akan menggoenakan 

  

: 1 --p sa 2 
NGGERIS memoesatkan pa 

      

  

    

  

dak ada alasan oentoek berk 
: pemoesatan -pasoekan terseboet 

plomatik, dikatakan pada temp 

poen djadi roendingan djoega. 

ang yaaa 
oeh mendjadi2, jang 

ng terkemoedian ), ti- 
eatir. Dalam pada itoe 

, koresponden di- -: 
Kimi Inggeris— 

     

    
   

  

   

    
epada Roosiwelt, bahwa 
merapatkan. perhoeboe-   

dekati Roeslan, “dengan 

   oeslan soal konsesi. mi 
tsal penangkapan. “ikan     

    
   

   

  

"Lebih landjoet iapoen. mene- 

rangkan, bahwa pada waktoe ini 
diantara Roes dan Djepang di- 

adakan pembitjaraan tentang con 
cessie minjak Djepang di Sacha:" 
lin sebelah Oetara serta peneta- 
pan perdjandjian penangkapan 
ikan. 
j g njata tentang adanja persa- 

  

Ini adalah soeatoe boekti. | 

”     komite 

Bai. 2g 

   

  

na 
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BATAVIASC HE 
ONDERLINGE 

| LEVENSVERZEKERING-MIJ 

  

  

a' 

LEGATIE ROEMENIA 
BERANGKAT 

Londen, 14 Febr. (Reuter). 

— 6 anggauta dari legatie Roe- 

menia akan berangkat pada tgl. 

15 Febr. dgn. pesawat terbang ke 
Lissabon. Didoega anggauta-ang 
gauta lain dari legatie itoe akan 

menjoesoel dengan segera. 

'PELABOEHAN - PELABOEHAN 
PERANTJIS DIAMOEK 

Londen, 14 Febr. (Reuter). 
— Didoega, bahwa pada hari 
itoe dengan sekonjong-konjong 
pesawat-pesawat R.A.F. menje- 
rang pelaboehan-pelaboehan di- 

sepandjang pantai Perantjis jang 
akan diboeat pangkalan Djerman 

oentoek menjerang Inggeris. 
Berdjam-djam terdk “ dari 

seberang Kanaal dentoeman-den- 

toemanjang hebat, sedang diatas 
.pantai Perantjis diantara Calais 

|   habatan Djepang dan Roes itoe. 

    

Ain tidak sean Kerergan ea 

ngan Roes. 
Matsuoka mendjawab, bahwa 

ia akan berdaja oepaja oentoek 

mengadakan peroebahan-peroeba 
han, tetapi ia tidak soeka mene- 

rangkan bagaimana tentang per- 
djandjian tidak saling menjerang 

itoe, 
Pihak jang bertanja meminta 

keterangan dari Matsuoka, beta- 
pa pendapatnja kalau anti-komen 

tern-pact ditarik kembali perloe- 
nja soepaja perhoeboengan de- 

ngan Roes dapat baik. 
Matsuoka mendjawab, bahwa 

pact itoe tidak tertoedjoe kepa- 

da pemerintah Soviet, tetapi ter- 

toedjoe kepada segala kominis 

serta aksi-aksi kominis diseloe- 
roeh doenia. Diterangkan poela, 
bahwa didalam perdjandjian de- 
ngan pemerintah Nanking pada 

tahoen j.l. 
ngan seterang-terangnja oentoek   segala kemoengkinan oentoek 

merapatkan diri dengan Roes. 

GENTING Di PACIFIO. 

bersama-sama menentang  ko- 

mintern. 

O.B.N. menerima warta kawat dari Domei Tokio, jang mengata- ' 

nadjoekan per- 
tanjaan mendorong soepaja pa- | 
sal 5 dari perdjandjian 3 negeri . 

dirobah, jaitoe soepaja di- | 

: Batakan atoeran tentang penjoko- 
an Djerman dan | 

jae kaan yan, kalau se- | 
F ainja z moes oehan ' — 

poen dinjatakan de--: 

dan oedjoeng “Grisnez. tampak 

koekoes mengepoel jang asalnja 
dari letoesan - granaat-granaat 

itoe. , 

KORBAN PENJERANGAN DI 
LONDEN Tea 

Londen, 14 Febr. (Reuter). 
— Makloemas ministerie pener- 

      

   

    

terbang MOS3UE me 
bom-bomnja di Schotland sebe- 
lah Timoer laoet dan di Kent, te- 

tapi tidak mendatangkan keroe- 
gian ataupoen korban-korban ma 

noesia.. 
Ketika diadakan patroeli di- 

atas selat Calais, seboeah pesa- 
wat pemboeroe kepoenjaan moe- 

soeh ditembak djatoeh, begitoe 
djoega seboeah pesawat pemboe 

roe Inggeris hilang. 
Menoeroet kabar-kabar jang 

kemoedian, maka adanja korban 

di Londen.pada malamnja jang 
laloe ternjata lebih banjak dari 

pada doegaan sebeloemnja, dihi- 
toeng djoega banjaknja jang 

mati. 
BOMBARDEMENT DIATAS 

INGGERIS 

Sebagaimana diwartakan oleh 
Reuter dari London, maka pa- 
da malam jang silam keaktipan 
tentara oedara Djerman diatas 
negara Inggeris seloeroehnja, ha- 

Nang, penjerangan itoe menje- 

: Australia 

sadja, setelah matahari terbe-- 

dari Ministerie penerbangan ka- 

tanja — sedang ada beberapa 

pesawat terbang jang bergerak 

sendiri-sendiri mengerdjakan pe- 

njerangan dan mendjatohkan 

bom-bomnja diatas kota London 

Raja, sehingga menjebabkan ke- 

roesakan besar karenanja. 

DJOEGA DI TIMOER LAOET 
SCHOTLAND 

Demikian djoega diatas seboe- 
ah kota di Timoer laoet Schot- 
land didjatoehkan beberapa bom, 

babkan beberapa gedoeng-teroe- 
' Sementara djiwa ma- 

jadi korbannja. : 
anjak- pesawat-pe- 

    

sawat lainnja mengerdjakan poe- 
la perboeatan jang kedjam itoe, 

atas beberapa tempat-tempat Ia- 
gi di Inggeris sebelah Timoer, 
tetapi 
kan karenanja hanjalah sedikit, 
sedang tiada mengambil korban 
soeatoepoen. 

  

KEADAAN TAK BEGITOE 

PENTING 

Sydney, 14 Febr. (Reuter) 

koempoel hari itoe dengagechef 
dari staf oentoek membitjarakan 
keadaan internasional. Diterang- 
kan, bahwa berita-berita jang 

djoekkan, bahwa keada: an Pakan 
genting”. . 

Kemoedian wakil 
teri Fadden menerang 

jat gemeenebest 
goeng, bahwa peringatan-per- 
ingatan jang dikeloearkan perloe 
sekali, soepaja tiap orang soeng- 

    

haroesannja oentoek mengemoO 
kakan kepentingan- kepentingan 
nasional. Bangsa Australia akan 
dan bisa menghadapi tiap krisis 
dengan tenang dan maksoed jang 

tentoe”. 
Fadden menjindir-njindir pro- 

gramma pertahanan negeri dika- 

binet peperangan dan mempe- 
ladjarinja berhoeboeng dengan te 
legram-telegram jang paling ba- 
roe jang mengenai keadaan inter     

kan, bahwa kabar-kabar angin jang tersiar dan mengoearkan bahwa 
orang sedang membikin persediaan, oentoek peperangan di Paci- 

fic, itoe sama sekali tidak benar — demikianlah kata wakil djoeroe 
pembitjara Japan dari Kantogr pemberi keterangan Koh Ishii. 

Ketika mengadakan conferentie dengan correspondent-corres- 

pondent loear negeri, maka atas soeatoe pertanjaan tentang itoe, oleh 
Koh Ishii telah didjawab: ,tidak akan terbit 
apa-apa! Soenggoehpoen demikian, — kata Ishii tadi — haroes 
diakoei, bahwa oedara memang mengandoeng kegentingan, sehingga 
semoeanja orang haroes berdjaga-djaga sadja dan bersedia. 

x 

Seorang wakil Pers bangsa Perantjis ada berkata, bahwa kabar- 

boeah pembitjaraan dikalangan kaoem diplomaat negara asing di T o- 
kio, akan tetapi djawab Is hii atas segala itoe, jakni: ,,M emang 

benar, bahwa banjak dan berbagai-bagai kabar angin   itoe memenoehi telinga”, 

kabar angin tentang soeatoe perselisihan didaerah Pacific itoe djadi 

njalah berlakoe boeat sekedjap 

Japan dan Hindia Belanda masih 
NEDERLAND—JAPAN BAIK 
ATAS PERTANJAAN APA- 

KAH  OESOEL:0OESOEL  BE- 
LANDA JANG MENENTANGI 
OESOEL-OESOEL JAPAN, DAN 
DIBITJARAKAN DALAM CON- 

FERENTIE DI BETAWI ITOE 

TIDAK MASOEK DIAKAL ATAU 
KIRANJA DAPAT DITERIMA, 
ISHII TIDAK SOEKA MEMBERI 
DJAWABANNJA, KETJOEALI IA 
KATAKAN BAHWA ANTARA 

- JAPAN DAN HINDIA BELANDA 
TIDAK ADA SOAL JANG MEN- 
DAPAT KEBOENTOEAN DJA- 
LAN. 

Tentang perhoeboengan Japan 
dan Australia, ketika dilakoekan 

pertanjaan, Ishii berkata, me- 
mang - perhoeboengan-antara ke- 

  

  

nasional, 
DN ea: 

beroending. 
doea negeri itoe sebagaimana di 
harap oleh Japan seharoesnja jg. 
baik-baik, itoelah sebabnja, bah- 

Rar 

ada pertoekaran wakil diplomasi, 
oentoek kepentingan — mana 
Tatsuo Kawai nanti 

akan berangkat dari Tokio pada 
tanggal 28 Maart ke Australia se- 
bagai ambassadeur. 

x 

Tentang hal itoepsen di Syd- 
ney, dimana kabinet . oeroesan 

perang telah bermoesjawarat, 
soedah membitjarakan soal inter- 
nasional, dan akibatnja semoea 
itoe jakni, bahwa diakoei djoega 
Oleh wakil Premier Fadden, 

bahwa soal itoe tidak semangkin 

mendjadi djelek adanja.   
  

nam — demikianlah Commando . 

keroegian jang diterbit- 

— Kabinet peperangan telah ber- 

melaloei ladetan ,,tidak menoen- . 

dapat ditang-- 

goeh- -soenggoeh jakin akan Hg 

wa diantara kedoea negara itoe 

        
     

      

    

     

    

     

         

    

     
   

    

       
     

        

  

    

     
       
      

     

      

      
     

   

       
      
      

    

       
       
    

      

     

  

   
      

 



    

  

    
   
   
   

    

     
    

    

   
    
   
   
   

Pp negeri jang masih meng 

rmati hak-hak demokrasi 

, dan perloe sekali memberi 

edar pendidikan politiek ke- 

pada rakjatnja. Dan boekankah 

soedafi beroelang-oelang dengan 

- tiada berhentinja selaloe dike- 

moekakan dengan berbagai tjara 

dan alat, dengan djalan pidato.di- 

moeka radio dan pers, bahwa In- 

donesia sebagai bagian dari ke- 

| radjaan Nederland soenggoeh- 

soenggoeh melawan moesoehnja 

bocat . membela hak-hak demo- 

“'krasi? Pengakoean ini tidak bisa 

dibantah lagi. 

.. Pemerintah demokrasi berda- 

| sar atas rakjat. Sedikit atau ba- 

njak, rakjat negeri toeroet meme- 

rintah, artinja toeroet menentoe- 

    

soal-soal politiek. Itoelah sebab- 
nja mendjadi anggauta salah sa- 
toe partai .politiek dan membi- 
tjarakan serta mengritiek politiek 
pemerintah negeri boekan dosa 

atau kedjahatan jang haroes di- 

larang, asal dalam batas-batas 
jang soedah ditetapkan dalam 
oendang-oendang negeri." Seba- 
liknja, kalau tidak ada partai- 

partai politiek “dan pers jang 
mengritiek pemerintah — dengan 
mengingat batas-batasnja — ma- 
lahan pemerintah sendiri akan 
roegi dan tidak bisa memenoehi 
kewadjibannja. Lain lagi halnja 
dalam negeri jang dipimpin oleh 
sang dictator. 

Demikianlah maka makloemat 
Gapi (kita moeat hari ini djoe- 

- 

  kan toedjoean dan arah politiek 

. pemerintahan. Dan bertanjalah ki 

— ta, bagaimana rakjat bisa toeroet 

-menentoekan toedjoean dan arah 

pemerintahan kalau tidak mem- 
poenjai sekedar pengetahoean 

'politiek? Pengetahoean politiek 
“soenggoeh sangat  perloenja 
dalam negeri demokrasi. Rak 
jat jang toeroet menentoekan 

| toedjoean dan beleid pemerinta- 
han itoe — dalam banjak negeri 

“ malahan ada stemplicht atau pak 

saan boeat toeroet memilih wa- 
— kil-wakilnja dalam pemerintahan 

— dengan tidak disengadja atau 
diketahoei malahan moengkin se- 
kali menimboelkan bahaja boeat 
negeri dan pendoedoeknja kalau 
mereka toeroet memerintah de- 
ngan tidak bisa membeda-beda- 

n berbagai paham atau tjara 
politiek. Bagaimanakah akibatnja 

- kalau misalnja pemilih-pemilih 

memasoekkan djago-djago N.S. 
B. dalam berbagai Raad Gemeen- 

'te dan Volksraad, sebab dikira- 

nja N.S.B. mendjadi pembela dan 
pentjinta jang paling djempol 
dari hak-hak demokrasi? Kita 
oelangi lagi sekedar pengeta- 

| hocan dan. kesedaran politiek 
'perloe sekali boeat rakjat. 

Dan pengetahoean serta kein- 
isjafan politiek itoe tjoema bisa 
didapdk dengan djalan pendidi- 

kan, baik dengan langsoeng 
maoepoen tidak. Pendidikan poli- 
.tiek dengan langsoeng ialah an- 
an beroepa partai-partai 

    

    

    

    

   

    

   
   

   

   

    

   

   

    

   
   

    

   
    

    

   

  

   
    

    

    itiek jang tidak istime- 
ainja berbagai toeli- 

ga) tentang Parlement dan ben- 

toek soesoenan pemerintahan 

jang kemarin sore disampaikan 

kepada Komisi-Visman dalam 
gedoeng Raad van Indit moeng- 

kin sekali besar artinja sebagai 
satoe langkah jang njata menoe- 

djoe ke pendidikan politiek, Da- 

lam “garis-garis besarnja seka- 

rang soedah diloekiskan- oleh 

Gapi betapa herdaknja negeri 

ini diperintah. Dengan njata dan 
tegas sekarang soedah digam- 
barkan apa artinja sembojan: In- 

donesia berparlement! 

Rakjat jang memikirkan poli- 
tiek pemerintah dan tjita-tjita 
pergerakan nasional bisalah se- 
karang mempoenjai pegangan 

jang njata. 
Benar segala sesoeatoe baroe 

| dalam garis-garis besar dahoe- 
loe, tetapi sesoenggoehnja tjoema 

itoe sadjalah jang kita perloekan 
sekarang ini. Lebih dahoeloe ha- 
-roes ditimboelkan persetoedjoean 
dan keridlaan tentang perobahan 
politiek negeri jang memberi ke- 

doedoekan jg. lebih lajak kepa- 
da bangsa Indonesia. Dan boeat 
itoe tjoema perloe garis-garis 
besar dahoeloe. Kalau sekarang 
Orang soedah inginkan pendjela- 

ketjil-ketjil, maka 'artinja itoe 
tjoema maoe ,,omong kosong” 
belaka. Dan kegentingan seka- 
rang ini di Europa dan sekitar 
Pacific soenggoeh boekan main- 
main lagi, seperti diterangkan 

“oleh salah seorang menteri Aus- 
tralia. Sehingga tiada lagi tempo-   .nja boeat omong kosong! J 

Sg. 
  

  

  

     

   
    

   

    

  

   
    

    

   
   

              

   

    

    

  

    

    

   

Nanda 16 Fe- 
bruari Sa“ 

Rathkamp & Co., Rijswijkstr. 
Ban An Apotheek, Senen, 
Kong Gwan Apotheek, Stad. 
Bavosta, Matramanweg 

Oranje Apotheek, Javaweg. 
  

LEKASLAH KIRIMKAN 25 Ct. 

.. Boeat bisa mengikoeti berita2 
- pers tiap hari dengan moedah dan 

— terang perloe'ah tiap Demnala. 

mempoenjai socatoe — peta boemi | 

dari Europa, Azia, Afrika, 'Ame- 

Apa lagi daerah2 jang letaknja di 

sekitar Laoetan Tedoeh atau Pa 

— fic sebab awan mendoeng di Pa 

F3, @fie bertambah tambah tebal nam- 

“- Peta boemi seperti diatas kini 

sedang dikerdjakan dan tidak lama 

lagi pembatja soerat kabar ,,Pe- 
| mandangan” soedah bisa meneri- 

. manja dengan pembajaran 25 cent. 
. Bocat boekan-abonng harganja se- 

poeloeh cent lebih mahal djadi 35 
cent. 

Siapa jang tidak lekas mengi- 
rim ocangnja, pasti tidak kebagian 

'lagi. Sebab itoe kirimlah selekas 
lekasnja 25 Cent. 

  

Lagi pemboenoehan di Senen. 

— Djoem'at sore kira2 djam 6 

'digedoeng Rialto diwaktoe ra- 
mainja orang hendak. datang 

enonton ,telah dibikin kaget 

rika dan doenia seloeroehnja. : 

Korban jang diboenoeh itoe 

seorang Tionghoa. Pem- 
8. | boenoeh bernama Moehamad Ta 

sik pendoedoek dari daerah Pa 

sar Minggoe. 

Pemboenoeh ini telah dapat 

ditangkap, sedang sebab2nja 

masih dalam penjelidikan poli 
tie. (Brit. ) 

P.G.I. tidak bisa Tn 

bersama-sama 
Seboeah deputatie daripada 

P.G.I. telah datang menemoei t. 
Pe Ea ah OA 

.memberitahoekan bahwa P.G.I. 
| pada hakekatnja principieel ti- 
' dak dapat bekerdja bersama-sa- 
ma dengan O.V.O. sehingga sa- 
menwerking antara P.G.I.-O.V.O. 
dan N.I.O.G. dalam penjelengga- 
raan ouderblad ,,Penjoeloeh” ada 

bertentangan dengan ichtiar dan 
dasar P.G.I. Pada sekarang ini 
N.L.O.G. dengan P.G.I. tadi se- 
dang bersoerat-soeratan tentang 

soal ini, sedang O.V.O. senantia- 
sa menoenggoe' kepoetdtsan itoe 
dengan perhatiannja. 
Ada apa lagi ? 

  

  

" Amal oleh. USI. 

Nanti malam. 
Kemarin soedah kita oemoem 

kan tentang pesta amal jang di 
cesahakan oleh USI. goena be 
berapa badan sociaal. Tempat 
nja digedoengnja, jaitoe Kra 
mat 45 dan dimoelai nanti ma. 

lam djam 8.30. 
, Ramai2lah “ mengoendjoengi 
pesta itoe dengan membawa ,,be 

| ka?” pembeli barang2 jang dise 
diakan disitoe.   

san tentang segala roepa jang 

oentoek | 

  

Oleh karena terganggoe 

kesehztannja maka moelai 

ini boeclan Agent kita di Ma- 

kassar Toean Zainveddin Sja 

hadat meletakkan djabatan- 
nja, hendaknja jang berke- 

pentingan beroeroesan lang 

| soeng dengan Administratie 
| kita di Batavia-0. 

Harap soepaja sidang ra- 

| mai.mendjadi tahoe adanja.       

Majit seorang iboe. 

Ditepi djalan di Asemka Ba 

tavia Kota Kemis pagi oleh poli 

tie telah terdapat majit meng- 

geletak. Majit ini seorang. pe 

rempoean toea jang tidak dike 

nal siapa nama dan asalnja. Me 

nilik pakaian dan keadaannja 
mpengkin disebabkan kemelara 

tan, /'Oentoek penjelidikan la- 
Ice diangkoet ke CBZ. (Brit.) 

  

Rampok di Kebon Djeroek. 

Tempo hari kita wartakan, 

bahwa politie telah menangkap 

tiga orang, jang disangka toe- 

roet merampok diroemah Hadji 
Sarii dikampoeng Kebon Dje 
roek (dibilangan Kebajoeran, 

regentschap Meester Cornelis). 

Sekarang kita mendapat ka 

bar, bahwa politie telah dapat 

lagi 
disangka. Mereka itoe boleh 

djadi telah mengepalai peram- 

pokan tadi. 
Kedoea orang itoe ialah Ma 

djar dan Taba, jang ditangkap 

dikampoeng Rawah Bokor dide 
kat 'Tjengkareng (dibilanga 

Tangerang). Mereka ibawaj 
kepada hadji jang mendjadi kor 

ban perampokan. Seorang da 

rampok. 

  

Njonja Tjarda dan Covim. : 
Minat jang besar 

Kantoor Covim dikota ini see 

dah pindah tempat, jaitoe di Ke 

bon Sirih 125. Berhoeboeng de 
ngan gedoeng baroe ini, maka 

njonja Tjarda van Starken- 

borgh Stachouwer soedah me 

merloekan mengoendjoenginja. 
Disana mendapat samboetan 

dari pengoeroes2 Covim dan di 

| antarkan poela ketempat goena 

matjam2 keperloean pekerdja- 

an badan terseboet. 

Dalam koendjoengan ini be 

liau menaroeh minat jang besar 

sekali, dan menoendjoekkan 

gembiranja, karena hasil jang 

soedah didapat oleh oesaha ka 

oem perempoean dalam waktoe 

perang. : 

Orang pelarian dari Portugal. 

Empat familie 

" dimerdekakan. 

Aneta mengabarkan: 
Dari orang2 pelarian Neder 

land jang ada dipoelau Onrust 

hari ini kembali lagi dalam ma- 
sjarakat merdeka - 4 keloearga, 
jang terdiri dari 13 orang. 

Doea dari pada empat familie 
itoe berada di Betawi sekarang, 
berhoeboeng dengan sakitnja be 

berapa orang anggauta keloear 

ganja. 
Kepala2 familie jang dimak 

soed disini akan mendapat pe 
kerdjaan. 

  

Politie tidak menerima pengadoean 

Berhoeboeng dengan kabar 
tentang penganiajaan pada ma 
lam Tjapgomeh jang dimoeat 
dalam s.k. ini pada tanggal 11 
Februari, hari ini dikabarkan 
kepada redaksi bahwa pihak po 

litie tidak menerima pengadoe 
an tentang kedjadian terseboet 
diatas. 

  

Mati terbenam. 

Pagi kemaren 'pendoedoek 
kampoeng Kwitang jang beroe 
mah berdekatan soengai telah 
mendjadi terperandjat disebab 

kan mendengar soeara pekikan 
orang ditepi kali bahwa ada se 

orang jang hendak mandi telah 

tergelintjir . kedalam soengai. 

Korban ini ternjata, seorang   
      

  
P | ada 

menangkap 2 orang jang : 

ri padanja dikenali sebagai pe 

  

    djongos jg. biasanja waktoe pa 

oentoek mentjari korban itoe, 
kesoedahannja dapat dikete- 
moej soedah mendjadi majit. 

(Rep). 

  

»Nederland ter zee” 

Dewan pengoeroes Pendirian 
.Nederland ter Zee” (Nederland 

dilaoet) mendapat keterangan-ke 
terangan dengan telefoon tentang 

gerakan oentoek mendirikan ba- 
dan terseboet di Canada dan di 
“Amerika Serikat. 

Sekarang soedah didirikan em- 
pat boeah roemah boeat orang 
pelaoet Nederland, jaitoe di New 
York, New Orleans, Philadeiphia 
dan Vancouver. Kedoea roemah 
jang paling belakangan dioesa- 

hakan bersama-sama dengan 
orang Inggeris. Hal ini begitoe 
djoega dengan roemah orang pe- 

laoet di Halifax, jang diboeka Ga- 

lam minggoe ini. Sedikit hari lagi | 

di Baltimore akan dioesahakan 
roemah jang keenam. 

Sekalipoen gerakan comite-co- 
mit€ pekerdja jang loeas mema- 
kan ongkos banjak, akan tetapi 
keadaan keoeangan badan tadi 
baik, jaitoe berkat bantoean 
oeang dari Inggeris dan soemba- 
ngan-soembangan beroepa oeang 
dari orang-orang Nederland. 

Djoega dari Amerika Serikat 
diberikan  boengkoesan- 

boengkoesan kerst kepada orang- 

orang pelaoet. Dari samboetan- 
samboetan nachoda dan orang- 
orang pelaoet, maka ternjata ki- 
riman-kiriman itoe dihargai, se- 

kali. Pimpinan organisatie itoe 
diserahkan kepada toean Aron- 
stein. 

  

Atoeran mengeloearkan barang. 
Tambahan. 

Oleh R.P.D. dikabarkan: 
Atoeran tentang mengeloear- 

kan barang sebagai jang termak 

'toeb dalam beslit Goebernemen 

tanggal 4 Februari 1941 No 1, 

soedah ditambah dengan beslit 
'Commissie voor het Rechtsver- 

keer in Oerlogstijd tanggal 12 Fe 
bruari 1941. Menoeroet tamba- 

han itoe, sekarang ini kalau tidak 
pakai izin, terlarang poela mengi 

rimkan keloear negeri berbagai- 
bagai matjam saboet (lain dari 
pada sisal, Jute, rosella dan aba- 
ca) 'tapioca berbagai - bagai 

boengkil, bibit kratok dan maka- 
.nan ternak lain-lain (semoeanja 
masoek golongan Statistiek No 
No. 247), minjak dan gemoek da 
ri toemboeh-toemboehan, lain da 

ri minjak kelapa dan minjak ke- 
lapa sawit, terketjoeali minjak 
wangi, boeah-boeahan dan bibit 
jang mengandoeng minjak dan ge 

moek lain dari pada copra, bidji 

| kelapa sawit dan bidji djarak dan 
ilmeniet. Barang-barang itoe ter 
larang dikirim keloear negeri ma 
na djoega, terketjoeali ke Straits 
Settlements. 

Beslit ini moelai beriakoe pa- 

da tanggal jang soedah djoega di 
tentoekan oentoek beslit terse- 
boet diatas, djadi oentoek tanah 

Djawa dan Madoera moelai tang- 
gal 15 Februari, oentoek goeber- 
nemen Soematera dan Borneo 
dan residensi Bali dan residensi 
Lombok moelai tanggal 22 Fe- 
bruari dan oentoek daerah Hin- 
dia Belanda lain-lain moelai tang 

gal 1 Maart 1941. 
  

Competitie V.B.O. 
Minggoe,.16 Febr. 41. 
2e klasse: 

Sparta 1 — T.N.H. 1, terrein 
Sparta. 
Res. le kl. A.: 

Hercules 2 — SVJA 2, terrein 
Hercules. 
Res. le kl. B.: 

SDL 3 — Oliveo 3, terrein Ke- 
bon Pala. 
3e klasse B.: 

UMS 4 — HCH 2, terrein v 
MS. 
4e klasse A.: 

TNH 3 — BVC 5 (bagian per- 
tama), terrein Taman Sarie. 

4e klasse B.: 
Sopo Batak 2 — Vincent. 2, 

terrein Karang Anjar. 
S.S. 2 — Kolff 2, terrein Mang 

garai. x   
  

PEM. ANGAN Lemb pertama pagi 

4 AGENTS EMAN. gi2 mandi disoengai terseboet. KINOBANDAN GAPI: » 

“Pendidikan p Bak ae Hn Sa (| Politie segera diminta perto 

SAR. longannja, dengan soesah pajah ||). SpGesoenan Tata-N.: ogara 
Indonesia 

memeras 

BENTOEK DAN SOESOENAN 

PARLEMENT., 

1. Parlement jang ditjita tjita 
kan oleh GAPI terdiri dari 

doea Madjelis, Madjelis Per 

tama (Eerste Kamer) dan 

Madjelis Kedoea (Tweede 
Kamer). : 

2. Hak anggauta boeat kedoea 
Madjelis diberikan pada pen 

doedoek negara (Staatsbur 

ger) baik laki2 maoepoen pe 

— rempoean, 

3. Semoea anggauta dipilih: 

a. boeat Madjelis Pertama 
menoeroet atoeran jang 
akan ditentoekan, atoeran 

mana haroes memberi 

tanggoengan, soepaja go- 

longan2 dan aliran2 (groe 
peeringen en stroomin- 
gen) dalam masjarakat 

mendapat perwakilan jang 

pantas dan adil, 

b. boeat Madjelis Kedoea 

oleh Ra'jat (staatsbur- 
ger). 

4. Pendoedoek Negara terdiri 

pada azasnja dari ,,Neder- 
landsch onderdaan” jang se- 
karang. 

5. Pemilihan dari anggauta 

Madjelis Kedoea dilakoekan 

atas dasar berimbangan 
(evenredigheid) dan pem- 

bagian dalam daerah2 (regi 
onaal). 

6. Hak memilih adalah oemoem 

dan langsoeng. 

7. Hak memilih pada azasnja 
diberikan pada tiap tiap pen 

doedoek negara. 
8. Djoemlah anggauta Madje- 

lis Pertama dan Madjelis 

Kedoea adalah masing2 se- 

dikitnja 100 dan 200. 

9. Parlement adalah Kekoea- 

saan Pembikin Hoekoem jg. 
tertinggi. 

10. Parlement menentoekan se- 

moea peratoeran jang me- 

ngenai kepentingan negara. 

BENTOEK ,INDONESIA BER- 

PARLEMENTI”, 

1. Indonesia adalah socatoe ne 

gara dengan dikepalai oleh 

seorang Kepala Negara 

(Staatshoofd). 
2. Kepala Negara mempoenjai 

hak ,,veto” (menerima dan 

menolak kepoetoesan Parle- 
ment), dan tidak memberi 

pertanggoengan djawab ke- 

pada Parlement (onschend- 

baar). 

3. Menteri menteri 
goeng djawab. 

4. Kekoeasaan boeat mendja- 

lankan pemerentahan adalah 

pada Kepala Negara. 

5. Kepala Negara mengangkat 

dan melepas Menteri-mente 

ri sesoedah bermoesjawarat 
dengan Parlement. 

6. Kepala Negara dibantoe 

oleh satoe Badan Penasehat 

(Raad van State), jang ang 

gautanja diangkat dan dile- 

pas oleh Kepala Negara. 

7. Indonesia dan Nederland 

mendjadi satoe Sjarikat Ne 

gara (Statenbond). 

menang- 

DAJA OEPAJA OENTOEK MEN- 

TJIPTAKAN , INDONESIA 

BERPARLEMENT”, 

1. Haroes diadakan perobahan 

perobahan tata-negara da 
lam arti kata kemadjoean 

dalam soesoenan tata nega 
ra. 

MA 

t 

2 

  

Ditetapkan dalam rapat GA- 

Pl-pleno di kota Djakarta 

pada tg. 

daa 

  

SEN SI LM LA LLA ATA LL 

31 Januari 1941. 
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Langkah2 pertama jang dila 
koekan oleh Pemerentah Loe 

hoer (Opperbestuur) c.g. Pe 

merentah Hindia Belanda 

(Indische Regeering): 

a. mengangkat seorang Lui 
tenant Gouverneur Gene- 

raal bangsa Indonesia: 
b. mengangkat seorang on- 

der Directeur bangsa In- 

donesia boeat tiap2 Depar 

tement c.g. menambah te 

naga Indonesia dalam pim 

pinan Departement2. 

c. mengangkat lebih banjak 

bangsa Indonesia didalam 

Raad van Indie: 

d. mengadakan Madjelis Ra' 

jat (Volkskamer) disam- 

ping Volkesgad jang seka 

rang, 

e. melakoekan pemilihan boe 

at anggauta2 Madjelis 
Ra'jat, menoeroet atoeran 

pemilihan oemoem dan 

langsoeng atas dasar pe 

rimbangan (evenredig- 

heid) dan pembagian da 

lam daerah2 (regionaal). 

f. memberikan hak boeat me 

milih dan boeat dipilih boe 

at pemilihan anggauta2" 
Madjelis Ra'jat pada Pen 

doedoek Negara, Ra'jat 

Keradjaan Belanda (Ne-' 

derlandsch onderdaan) Ia 
ki2 dan perempoean, 

9g. menentoekan wakil2 pe 

milih baik Jlaki2 maoe 

poen perempoean (Kies- 

mannen en kiesvrouwen) 

boeat jang tidak pandai 

membatja dan menoelis 

salah satoe toelisan jang 

ada di Indonesia. 
Volksraad dan Madjelis Ra” 
jat bersama sama mendjadi 

Perwakilan Ra'jat. 
Pemerentah dan Perwakilan 
Ra'jat bersama sama men- 
djadi ,,Pemerentahan Ber 

diri Sendir?' (Self Govern- 
ment). 

Pemerentah Bediri ' Sendi- 
ri mengatoer kepentingan 
negara (Begrooting dll). 
Pemerentah Loehoer (Opper 
bestuur) dan Pemerentah 
Berdiri Sendiri (Self Go- 
vernment) bersama sama 
menentoekan: 
a. Hoekoem Dasar Negara 

(Constitutie), jang haroes 
disoesoen sedemikian roe 
pa sehingga tidak sadja 
soesoenan tata negara, te 
tapi soesoenan sosial eko 

“ nomi dari masjarakat 
djoega diatoer menoceroet 
azas ke-Ra'jatan (demo 
krasi): . 

b. perhoeboengan dengan Ne 

gara negara lain: 
Cc. peratoeran2 kepentingan 

pertahanan (pembelaan) 
negara. 

Soesoenan tata negara jang 
mentjiptakan ,INDONESIA 
BERPARLEMENT” hendak 
lah tertjapai dalam waktoe 
5 tahoen, djika perloe de- 
ngan mempergoenakan 
Staatsnoodrecht. 

Sekretariaat GAPI: 

Abikoesno Tjokrosoejoso. 

Soekardjo  Wirjopranoto. 

Drs. A.K. Gani,” A 
  

FONDS KESENGSARAAN MOEKIMIN INDONESIA DI MEKKAH 
(Perantaraan ,,Pemandangan”) 

Perhitoengan oeang sidgah oentoek Fonds Kesengsaraan Moe- 
kimin Indonesia di Mekkah sampai hari ini adalah seperti berikoet: 
Sebagian pendoedoek bangsa Arab Kb. Djeroek Bte., 

dengan perantaraan t. Machsin b. Djafa b. Machri f 

Saldo 13 Februarj 1941 

Djoemlah jang soedah dikirimkan ke Mekkah 
Keloearan ongkos-ongkos telegram dan plakzegels ... ,, 

Djoemlah penerimaan sama sekali 

12.— 

f 
1.657.449, 

f 1.669.441/ 
1.460.83 

43.61 

US 

3.173.8814 
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. toeroet berhadlir. 

Sabtoe 15 Februari 1941 

& , 

Pertemoean Gapi dengan 
2 . f » : W e' 

Commissie Visman. 
IA ,,Antara” diwartakan oleh Sekretariat GAPI, bahwa perte- 

: moean GAPI dengan Commissie-Visman telah berlangsoeng 
pada Djoem'at sore tgl. 14 Februari 1941 di Gedoeng Raad van Indie, 

- Djakarta, Commissie-Visman hadlir genap-lengkap, sedang delegasi 

“ GAPI ada terdirj atas t.t. Abikoesno Tjokrosoejoso (PSII), Soekardjo 

' Wirjopranoto (Parindra), Drs. A. K. Gani (Gerindo), Ir. Djoeanda 

| (Pasoendan), Kasimo (PPKI), F. L . 

(PAI). Oleh karena berhalangan sakit t. Wiwoho (PII) tidak dapat 

  

Laoh (PM) dan Hoesin Alatas 

| Pada djam 5 sore pertemoean diboeka oleh Voorzitter Commis- 

sie, t. Dr. F. H. Visman, dengan oetjapan selamat datang dan setelah 

- diatoernja tjara akan bertangsoengnja peroendingan, maka oleh t. 

' Abikoesno Tjokrosoejoso, pemimpin delegasi GAPI, disampaikan 

. Memorandum GAPI tentang soesoenan tata-negara Indonesia dengan 

—. peda i lam 3 to, jang salinannja dalam bahasa Indonesia ada termoeat da 

— Iain an Setelah itoe dilakoekan soal djawab oentoek mendapat- 

kan pendjelasan daripada Memorandum GAPI dengan tjara jang me- 

njenangkan dan satoe sama lain 

Sebeloem pembitjaraan ditoetoep, oleh t. 
terlihat ada pertjaja mempertjajai. 

Soekardjo Wirjopranoto 

dikemoekakan kepentingan dan keperloean lekas tersoesoennja badan 

— Nolkskamer (Madjelis Rakjat) jang dioesoelkan dalam Memorandum, 

jakni misalnja berhoeboeng dengan tjita-tjita Pemerintah oentoek 

i kewadjiban milisi) 
menentoekan hoekoem tentang »militie-plicht” ( b 

bagi pendoedoek negara, sebab hanja sadja badan Perwakilan Rakjat 

Sedjatilah - 
“seroepa itoe 1 

Pada dja 

dengan oetjapan, 

ada berhak oentoek menimbang rentjana hoekoem 

7.40 pertemoean ditoetoep oleh Voorzitter Commissie 

bahwa Commissie merasa sangat gembira atas per- 

temoean terseboet, jang njata soedah memberi pendjelasan tentang - 

toedjoean GAPI jang kini ada berlainan dengan persangkaan orang. 

PERMOELAAN KATA DALAM. 

MENJAMPAIKAN MEMO- 

RANDUM GAPI KEPADA 
COMMISSIE VIS- 

MAN. 

  

Oleh tocan Abikoesno Tjokrosoejo- 

s0, pemimpin delegasi GAPI. 

Toean2 jang terhormat, Ketoea 

dan anggauta2 dari Commissie 

oentoek mempeladjari peroba- 

han2 tata-negara. 

LEH karena beberapa per 

istiwa baroe hari inilah 

GAPI dapat. mempenoehi oen- 

dangan toean, dengan soerat 

tg. 30 November 1940, oentoek 

berapat dengan Commissie toe: 

T 

Terlebih doeloe kami hendak 

menjatakan, bahwa pertemoe- 

an ini, bagi Pergerakan Rakjat 

Indonesia, adalah satoe peristi | 

wa jang haroes diperingatkan. 
Sampai sekarang baroe seka 

Hi inilah kedjadian satoe gaboe 
| ngan daripada partai2 politik 

Indonesia jang terbesar mem- 

hentoek satoe delegasi oentoek 

3 “berapat dengan satoe Regee- 
— “rings-Commissie. : 

Peristiwa ini akan lebih besar 

arti dan goenanja, apabila Re 

geering memberi kepada Com 

-missie toean hak oentoek me- 

rantjang - perobahan soesoenan 
tata negara dan tidak sebagai 
“sekarang hanja oentoek mela- 

pe koekan penjelidikan sadja atas 

     

   

5. .minta kita beritakan lagi, bah- 
wa didalam berita tentang toko 

| Bata jang baroe di Tjikini, jang 

  

keinginan, pengharapan dan pen- 

| dapatan tentang ketjerdasan 
“#staatkundig daripada negeri2 

ini. 
Djika kini delegasi GAPI 

“menghadapkan diri pada Com 
missie toean, setelah dalam ra 
pat plenonja pada tanggal 1i 
“September 1940 menentoekan 

pendiriannja jang koerang ba 

ik bagi Commissie toean, maka 
jang demikian itoe sadja dise- 

babkan oleh karena GAPI ingin 

mempergoenakan — kebebasan 
oentoek menentoekan soal pem 

bitjaraan, jang toean berikan 
dalam soerat oendangan terse 
boet diatas, tetapi teristimewa 

poela oleh karena hal itoe ada- 
| lah soeatoe boekti daripada ke 

. hendak jang koeat dan maksoed 
jang bersoenggoeh2 oentoek da 

pat bekerdja bersama2 jang le | 

bih erat dengan Regeering oen- 

toek mentjiptakan perobahan2 

tata negara, dalam arti kema- 

djoean dalam soesoenan tata 

negara, semoeanja itoe terdo- 

rong cleh rasa kescenggoehan' 
hati jang sangat dalam serta ke 
jakinan jang 'Soetji akan ke 
pentingan dan keperloean jang 

selaloe bertambah besarnja di 

sebabkan oleh perhoeboengan 

internasional jang selaloe sa- 
ngat gontjang, saban waktoe 
tjepat berobah dan teroes mene 

roes bertambah genting. 
Telah semendjak meletoesnja 

perang dibenoea Eropah, sebe 

loem Nederland terikoet terba 
wa2, GAPI telah meng-adzani 

aksi INDONESIA BERPARLE 
MENT, aksi mana sampai hari 
ini dilandjoetkan dan akan t e- 

roes dilandjoetkan sampai 

maksoed -tertjapai.  Bersama- 
an dengan keinsjafan pada se 
tiap ,,rechtgeaard Nederlander” 

(Nederlander jang sedjati) 
akan mengisi dan memimpin fi 
kiran-rakjat oentoek menolak 

bisikan jang berdjenis2 isi dan 
maksoednja jang dapat meroe- 

gikan kepentingan Nederland, 

maka GAPI merasa telah lebih 

doeloe berboeat sedemikian itoe 
dalam negeri ini. 

Sebab disini djoega menam- 

pak tanda tanda kedjoeroesan 

itoe. : 
Dan dalam pada itoe GAPI 

dapat bergirang hati boleh dan 
dapat menjatakan, bahwa tidak 
sadja seloeroeh PERS INDO- 
NESIA tetapi djoega sebagian 

| besar dari Rakjat jang berfikir 

adalah berdiri dibelakang GA 

PI dalam aksinja INDONESIA: 
BERPARLEMENT, 

Walaupoen roepa2 rintangan 
telah dilakoekan oleh beberapa 

pemerentah daerah, sampai ha 
ri ini Sekretariaat GAPI telah 

menerima  persetoedjoean de- 

ngan soerat dari: 

21.047 orang dan 246 perhim 
poenan2 dan sampai hari ini 
tanda persetoedjoean masih 
teroes diterima, selandjoetnja 

dalam waktoe koerang dari sa 
toe tahoen tidak koerang dari 
di 170 tempat, tersiar diseloe- 
roeh Indonesia, dapat didirikan 

badan2 ,,COMITE PARLE- 

MENT INDONESIA” jang men 

  

  
2. bahwa 

akan   

    
PEM 

djadi badan bekerdja setempat 

tempat oentoek mengerdjakan 

instroeksi2 Sekretariaat GAPI 

dalam aksinja oentoek memper 

oleh Parlement. 

Selandjoetnja dengan sambil 

laloe dapat poela diperingatkan 
pada aksi ramai GAPI pada tg. 
17 December 1939, dimana ti- 
dak koerang dari 100 tempat 
berbareng2 dapat dilangsoeng- 
kan rapat openbaar. 

Dengan semoeanja itoe, maka 
GAPI merasa dapat mewakili 
fikiran dan perasaan politik da 
ripada Rakjat Indonesia, fiki- 
ran dan perasaan mana dengan 
tegas dan sadar diarahkan pada |. 
soesoenan jg. positief dan tidak 
pada pembongkaran jang nega- 
tief dan menoedjoe oentoek 
membangoenkan »h 0 m e- 
front” (barisan dalam nega- 
ra) jang kokoh dan sentausa da 
lam waktoe senang dan dalam 
waktoe soesah. : 

Toean-toean jang terhormat, 
GAPI telah menentoekan me 

ngirim delegasinja oentoek me 
njampaikan pada Commissie toe 
an Memorandum tentang soesoe 
nan tata negara Indonesia jang 
ditentoekan dalam rapat pleno 
nja pada tanggal 31 Januari jl. 

Dalam membentoeknja Memo 
randum terseboet GAPTI ada ber 
pendirian, bahwa oentoek men 
dapatkan satoe pendirian jang 
baik, koeat dan sentausa selama 
lamanja (djoega dalam kepen- 
tingan tata negara) terlebih 
doeloe harnses ditentoekan ga 
ris garis daripada ,,hoofdcon- 
structie”-nja. | 

Dalam pada itoe perloe kita 
mengharapkan perhatian Com- 
missie toean pada: 

1. bahwa semendjak sebeloem 
Volksraad terbentoek, oleh 
pergerakan Rakjat telah di 
seroekan mendapatkan ba- 
dan Perwakilan Rakjat jang 
Sedjati, seroean mana semen 
djak tahoen 1918 dikoeat- 
kan oleh beberapa mosi 

. staatkundig dalam  Volks- 
raad itoe, : : 

penjiaran2 Regee 
ring, misal Rapport dari 
»Herzienings - Commissie” 
dan penjiaran dari ,,Proeve 
van een staatsinrichting” 
jang telah terkenal, demiki 
an poela penjiaran2 dan ri- 
salah2 jang kemoedian dari 
pada itoe soedah sangat ba 
njak dikeloearkannja, lagi 
poela perdebatan2 diloear 
dan didalam badan2 perwa 
kilan soedah tjoekoep mem 
beri alat alat oentoek penin 
djauan dan bentoekan dari 
soesoenan tata negara jang 
lebih landjoet, sehingga da 
pat memoeaskan tjita tjita 
jang ada pada waktoe ini. 

Sangat terboeroe dan sangat 
koerang goenanja kini dalam 
fase penjelidikan akan bertoe- 
kar fikiran tentang bagian? 
jang ketjil2. 

Menoeroet hemat kita terle- 

bih doeloe haroes ditentoekan 

,melangsoen g- 
kan” perobahan2 soesoenan ta 

ta negara, setelah itoe perloe 
terdapat keselesaian dalam' ben 

toek besarnja, dan selandjoet- 

nja baroelah sampai datang sa 

atnja oentoek menentoekan ba 

gian2 jang ketjil2 — dan me- 

noeroet tjara bekerdja jang de 
mikian inilah GAPI bersedia de 

ngan sepenoeh penoehnja oen- 

toek bekerdja bersama. 
Dan dengan inilah kami me- 

njampaikan Memorandum GA 

PI kepada Commissie toean. 
  » 

Toko Bata jang baroe. 

Rectificatie. 

Pehak jang bersangkoetan 

.. termoeat dalam harian ini ke 
marin ada salahnja sedikit. Ja' 

| ni mestinja: ada satoe afdeeling 
    

      ta 

jang speciaal boeat melakoekan 

“'reparatie tjepat djoega boeat 

“ sepatoe jang boekan boeatan Ba   
  

Segala leveran semata mata 

hanja sepatoe bocatan Bata sen ' 
diri. 

  

Siapa pembantoe ,,Pembangoen” 

Berhoeboeng dengan adanja 
pertanjaan, maka perloe diberi 

takan disini bahwa pembantoe 
pembantoe madjallah minggoe 
an kita ,,Pembangoen” boekan 

lah sembarang orang. 
Djika misalnja kita seboet- 

kan namanja satoe demi satoe,   

nistjaja sidang pembatja tahoe, 

bahwa antara penoelis2 dalam 

madjallah itoe ada tiga orang 

hoofdredacteuren dari dagblad2 
jang terkenal, doea orang hoofd 
redacteuren weekblad jang ter 

| kenal, seorang bekas hoofdre- 

dacteur dagblad, doea orang ju 
rist (Mr.) seorang ahli keseni 

an film, dan banjak lagi ahli 
ahli, seperti misalnja ahli biogra 
fie. 

Didalam ,,Pembangoen” jang 

    
GAPI: Gambar diatas meloekiskan delegasi Gapi jang kema- 
rin berpertemoean dengan Commissie-Visman di Gedoeng Raad 
van Indie . 5 
Dari kiri kekanam: t.t. Drs. A.K. Gani (Gerindo) F. Laoh (Per- 
satoean Minahasa), Soekardjo Wirjopranoto (Parindra), Abi- 
koesno Tjokrosoejoso (PSII), Ir. Djoeanda (Pasoendan), Hoe- 
sin Alatas (PAI) dan Kasimo (PPKI) 
  

3 redacteur ada, toelisan doea 

orang Mr. ada poela, dan selan 
djoetnja. 

Poen termoeat poela ,,Memo 

randum Gapi tentang soesoenan 
tata negara Indonesia” lengkap 

dengan gambarnja. 
  

Mentjatat djoemlah perempoean 

Betawi. 

RPD. memberi tahoekan, bah 

wa kini soedah dipoetoeskan 
tentang burgerdienstplicht, bah 

wa  pertjobaan pentjatatan 

djoemlah orang2 perempoean di 
Betawi ini akan lekas dilakoe- 
kan. 

  

Perdjalanan mengelilingi 

Indonesia. 

Pedatot. Parada 

Harahap. 
Tadi malam dengan bertem- 

pat di Club Indonesia, Kramat 
158, Isteri Indonesia tjabang 
Djakarta telah mengadakan per 
temoean dimoelai djam 8 ma- 

lam, dipimpin oleh njonja Har 
djono, ketoea LI. Djakarta. Se 

boekaan sekedarnja, maka di 

persilahkan olehnja toean Para 

ra Harahap, hoofdred. Tjaja Ti 

moer, oentoek berpidato ten 

tang ,,Perdjalanan mengelilingi 
Indonesia”, oleh2 ketika dalam 

waktoe jang lampau ia berkela 
na goena kepentingan soerat ka 

barnja dil. 

Pembitjara memoelai dengan 

perdjalanan dari Djawa Ba- 

rat, mengissahkan bagaimana 

radjin dan pandainja bangsa ki 

ta jang dikatakan bodoh oleh la 
in bangsa itoe, sambil menoen- 

djoekkan boekti2 kerdja oesaha 

nja dibeberapa tempat jang 
mendapat koendjoengannja itoe: 

Tasikmalaja, - Tjirebon  (sa- 

roeng, pajoeng dll). Daerah 
Keradjaan Djawa (batik), Koe 

does (roko), Lampoeng (Lada, 
karet dll.). 

Dalam membitjarakan hal2 

jang berkenaan dengan ekono- 
mi, ia mentjeritakan djoega 

adat istiadat beberapa daerah 

dengan tjara jang menarik dan 

tjoekoep difahamkan oleh pen   dengar2. 
Ada jang memadjoekan per- 

' tanjaan kepada pembitjara. 

“Setelah ini, laloe diadakan 
pauze dengan dihidangkan pe 

nganan sekedarnja. Kemoedian 

dipoetar film kesehatan, atas 

Soegandi dari DVG, jang me 

noendjoekkan goenanja meme 
lihara kesehatan dengan perto 

longan dokter. 

Pertemoean 'itoe berachir 

djam 10.30 malam. Antara jang 

hadlir nampak wakil H.B.LI., 

jaitoe mr, Maria Ulfah Santo- 

sa, perkoempoelan2 isteri, Per 

pindo, serta IM Djakarta 

Ketjilakaan di Priok. 

Di Tandjong Priok Kemis j.l. 

terdjadi ketjilakaan dalam pe- 

kerdjaan sehingga doea korban 

diasoeng ke CBZ. 
Korban ini masing2 sedang   bekerdja dalam seboeah goe- 

  

  

oesaha dan pertolongan toean |. 

terbit hari ini misalnja, toelisan dang itoe. Karena koerang hati 

hatinja sebatang besi di atas 
goedang itoe terdjatoeh menim 

pa doea korban terseboet. Se 

orang antaranja bernama Mail 

agak parah loekanja dan sebe 

lah tangannja patah. (Brit.) 
  

Gezantschap Belanda di Djeddah 
Sebagaimana diketahoei telah 

diangkat boeat sementara djadi 
zaakgelastigde negeri Belanda di 
Djeddah toean D. van der Meu- 

len akan ganti Dr. H. H. Binge- 
mans, jang perlop kenegeri Be- 

landa dan sekarang ada dalam 
tahanan orang Djerman. Seka- 
rang dikabarkan zaakgelastigde 
barce itoe telah berangkat ke- 
standplaatsnja. Ia pergi bersama 
sama dengan beberapa orang 
anggota stainja, antaranja toean 

Mr. Raden . M. M. Soeria Nata 
Djoemena, secretaris gezant- 
schap dan Raden Tarbidin Soe- 
riawinata, secretaris-drogman. 

  

Financitn 
Moelai 28 Februari 1941 diper 

hentikan dengan hormat. dengan 
, berhak pensioen, Soedana Wiria- 

telah mengoetjapkan kata pem sasmita, hulpontvanger Telaga 
jang diwachtgeld. 

  

»Doenia Film”. 

Sedikit hari lagi dikota ini 
madjallah ,,Doenia film” akan 

terbit dan akan disiarkan  de- 

ngan gratis. 

  

KABAR TONTONAN: 
  

ALHAMBRA: 
»T yphoon”. 

RIALTO: 
»S Uez” 

CINEMA-ORION: 
»Bermadoe”. 

THALIA: 
,Kota Shanghai 60 tahoen 
jang akan datang”. 

@UEEN: 
Son of Frankenstein”' 

MISS RIBOET: 
»Saidjah”. 

PRINSEN PARK: 
,Damaged Lives” 

  

  
  

& 

DenbNAn perban Pagina m 

Sambil lalae. 

Heureka. . . .! 

  

- 

» doeng  menoelis dibawah 
gambar kapal demikian: ,,Kapal 
perang Djerman Gnerisenau sete 
lah ditenggelamkan oleh kapal 
perang Inggeris”, 

Kalau memang soenggoeh bi 
sa moentjoel diatas pemoekain 
air laoet kembali, sehabis ,di- 
tenggelamkan”, maka kapten 
kapal itoe tentoe bisa bilang oe 
tjapannja ahli ilmoe kodrat Ar 
Chimedes: Heureka! (Ik heb het- 
gevonden. .Saja menemoekan!) 

Gendong-gendongan? 

EBOEAH kabaran berke- 
pala ,,Regent di Brebes 

naik Ario Adi Pati”. 
Meskipoen orang tahoe apa 

ma'nanja, tetapi moedah sekali 
orang laloe bertanja: he, orang 
naik orang? “Apa gendong gen 
dongan? 

  

Or 

TEE NN ESA 

s1 “Perkabaran 
Penataan uu maa nasasenanenan 

Angin riboet di Poerwokerto. 

Hari Kemis sore jang laloe 
dikota Poerwokerto toeroen hoe 
djan sangat lebat dengan diser- 
tai angin taupan jang keras. 
Angin taupan itoe lama menga 
moeknja, jaitoe dari poekoel 3 
sampai kira2 poekoel 5.30 sore. 
Atap toko ,Oranje”di Groote- 
postweg kebawa angin. Keroe 
sakan besar. Njonja toko itoe 
dan seorang anaknja mendapat 
loeka loeka. Soeaminja sedang 
bepergian. 

Sebatang pohon sawoh di Sa 
wanganweg toembang dan me 
roesakkan antenne radio dide- 
katnja: 

    

  

   

  

  

ADVERTENTIE. 

Mereka jang mengirim soe 

rat lamaran atas advertensi 

dalam soerat kabar kita ha- 

rap soeka- meneelis dipodjok | 

atas sebelah kiri: Ad ver- | 

bento Nora (tiap 

advertensi mempoenjai nom- | 

mer sendiri). : 

PE
NA
 
N
A
N
 

m
h
 

Kalau mommer-advertensi 

tidak diseboetkan terpaksa 3x 

administrasi memboeka soe- 

rat lamaran itoe soepaja bi- 

sa diteroeskan kepada jang, 

dan motsti - menerimanja, 

djangan dialamatkan kepada : 

redaksi ? 

PPAT AAA ! 

4 gi gn 
$ CI EE 

N
A
S
I
 

2. Membeli roemah.sawah.keboen dsb. 

Memperbaikiatau membesarkan roemah. 

4 Oentoek keperlocanapa sadia asalada uin, 
tanggoengan roemah dan/atau sawah. 4g8 

BOUWSPAARBANK 
AN Telan tele en 

 BERINGI Aa ln LAIN TAU 
-SATOENJA BOUWSPAARBANK BOEMIPOETERA JANG 

2 TOEA DAN TERBESAR DI/SELOEROEH INDONESIA. 

  

   
    

     

      

          

  

2 

   
R3. Me Ro har, Mes.   PASAR SENEN 195 BAT.-C.   

LUCHTOEFENING ? 
Fa 

Ada sedia bola lampoe electris jang soeda goedge- 

keurd- oleh Gouvernement, dan' bole dipake waktoe 

bikin LUCHTOEFENING. 

Roepa-roepa oekoeran koffers imitatie dan koelit, 

djoega bisa dapet beli Marco Poloshirts pada , 

  

     

     TELF., WL. 2894 
  

  

ALAH seboeah s.k. di BKM 
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MALEM MINGGOE-KEGOEMBIRA'AN PALING BESAR 
di PASAR SENEN: 

          

        

   
   

13 »SAIDJA H” 

PERA SBOGE2 pan evan ena nnena tanin 't stuk zit vol oerkomische situaties” 
PENA ina and alan op meesterlijke wijze door M, R. uitgebeeld” 

KATJA PENGHIDOEPAN boeat KAOEM PABAK, IBOE & ANAK2! 

SEXTRA-EXTRA” PILIHAN SPECIAAL MALEM MINGGOE! 

(5 BESOK dan SENEN 17: »DE ZWANE PRINSES” 

(Poetri Angsa-Djaja). ai 5 

1001-kali LAIN dari LAIN! Pemandangan jang Gilang-Goemilang. 

Pakean2, speciaal — Bekakas jang Aneh — Heran! Loear Biasa! 

  

Ini malam 

Sm dan malam 

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum. 

-TYPHOON « 
(in Technicolor) dengen 

Dorothy LAMOUR — Robert PRESTON 
Lyne OVERMAN — J. Carool NAISH 

Liatlah ,,Typhoon”... Liatlah tjintanja dari satoe 
prawan dari laoetan sebelah kidoel, dari negeri 
Polyaesie. Liat bagimana ia orang bisa tjinta, dan 
liat bagimana ia bisa... sanget pada orang2 .:. 

Anak2 tida boleh nonton. 

Sebagai Extra FOX MOVITONE NEWS No. 45. 

RIALTO BIOSCOOP 
Pasar Senen - Batavia-C 

Pertoendjoeken boeat hari : 
Saptoe 15 dan Minggoe 16 Feb. 4l 

Satoe super productie dari 20th Century Fox film: 

SUEZ 
dengen Tyrone POWER — Loreta YOUNG 

Anna BELLA 
—-anak -anak boleh nonton — 

MATINEE: Saptoe 15 Febr. djem 4,30. sore 
Minggoe 16 Febr. djem 4,30 sore. 

Dick POWELL dan Ann DVORAK dalem 

.Thanks A Million” 

berikoetnja 

  

  

  

  

FAILLISSEMENT. 
DIPOETOESKAN dengan vonnis 14 Febr. '41 R. Cs. Mr. A. A.Kroon): 

L, L. H. Brugman, Commies S.S. afd. Controle, tinggal di Naripan 23, 

Bandoeng, - 
Tan Tjoan Lim, pedagang sampai baroe-baroe ini berniaga pakai 

merk Hing Liong, tinggal di Pintoe Ketjil, Gang Boeroeng no. 53, 

  

pt Betawi (R. Cs. Mr. J. H. Preter), 
P Tan Beng Kauw, tinggal di Tandjoeng Pandan dan disana berniaga 

P pakai merk Eng Djoe Liong (R. Cs. Mr. J.H. Preter). 

DIHAPOESKAN dengan vonnis tg. 5 Febr. 41: 

Said Ali bin Abdullah bin Mohamad Alatas, Batavia-C, 

    

  

   

    

  

Benoa ai ae CURSUS 10.Vingers. Bapa, iboe, ANAK, :....oood pendeknja segala orang misti 
Kuasa Blindsysteem nonton ini film jang sanget penting dan berharga! 

Leeraressen SN TYPEN Tenan: MATINEE 
en Leeraren 2 MA nel Hari Saptoe, djem 4 sore 
Pp Mann Hari Minggoe, djem 10 pagi & 4 sore 

J5 »DAMAGED LIVES” 
: ENLUCHT BIOSCOOP 
G. Sentiong 42 - Batavia-Centrum Toestel film bitjara baroe. Tempat doedoek banjak 

» Memberi akibat j ang memoeas kan dan tertoetoep. Djangan koewatir oedjan atawa 

Dalam hal-ichawal mengetik mesin toelis 
i boeat kantoorpractijk jang toelen 
Tiap waktoe menerima moerid baroe. Mintalah prospectus 

  

FP - : Pilot uulpen Agent : 

p TOKO ORION 
PS Kramat 14 — Batavia-Centrum 

»PAKAILAH!! Vulpen PILOT” 

k »BELILAH!! Di TOKO ORION” 

  

     

    

MISS ROEKIAH 

  

ia) 
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. | Ini waktoe kita ada special ,,PROPAGANDA" 
i Toean?' dan Njonja? kans ini dia tanggal 15 Feb. — 

14. Maart. Moelai harga dari f 1.75 sampai f 12 0. 

, Segala vulpen PILOT bisa dapat: No 1 Graveer 
nama-nama, No. 2 10 Tahoen grantie, No 83 Pilot 
inkt 20z satoe botol warna-warna pegimana soeka, 

| 3 No 4 Satoe kali pakai banjak vulpen, sep:rti boeat 
| sekola, kantoor, koempoelan atau boeat dagang? 
P jaitoe ada special mendapat oentoengan lagi 

   

                  

    
   

    

   

  

    

    

        

    

  

PATJAR 
  

Expeditie & Transport 
Onderneming. 
»S E TIA” 

G. Sentiong Bt.-C Telf. 2292 WI. 
Menerima pekerdjaan : Verhui 
ziagen Verpakkinger, Trans- 
porten, Opslag Van Verhus 
boedel. Vakkundig - Garantie, 
Service - Coulance, Dan harga 
rendah. 
  

Boekbeader Lijsten & Etuis 
Makkerij 

SETIA" 
G. Sentiong 13, Bt -C. Telf 2292 

Wil 
37 tahoen dalem practijk di 
kalangan Boekbender (1904- 
1941). Menerima segala peker- 
djaan Boekbender, manoenggoe 
panggilan dengen 'Telf. atau 
soerat. 
  

DITJARI perhoeboengan da- 
gang oleh, West Java Vlecht- 
werk adres pintoe besar 64 
Batavia - Stad, dari anjam2an, 
bikinan anak negeriaseli Toe- 
djoean memadjoek:n dengan 
pesat. ,,5Banjak lakoe harga 
moerah” pada kota2 diloear 
Poelau Djawa. Sokonglah pe- 
roesahain Boem'poetera ! !! 
Djoega sedia melajani pesan2- 
aan Toean2 lain2 barang serta 
ditjarikan harga jang seren- 
dah2nja. Tempat persediain 
barang (Depo) Kp Dojong post 
Tangerang. 
  

(SERI EU KEK RERNG SA BEN ENGB KANG 

AGENTSCHAP 

dagblad 

Pemandangan” 
dan weekblad 

»Pembangaen” 
di Billiton 

p/a Toean 

K. M. ROSJADLD, 
Sidjoekseweg no. 30 

TANDJOENG PANDAN 

PEMANDANGAN 

  

" NP MG " 

Lembaran pertama pagina IV 
  

    
  
    

Distributeurs:     

     

   

   

Sajasoedah joba 
pake Radion.... 

dan saja senang 
betoel sama sa- 
hoen boeboek ini! 

    
pm #4 

um 1 

    Radion ada satoe saboen boe- 
boek jang tida bisa diloepaken 
oleh Njonja?2 jang soedah perna 
pake ia. Menjoetji sama Radion 
berarti tida oesa membanting atau 
mengiles lagi tjoetjian, .lantaran 
mana pakean djadi tjepet roesak. 
Radion menjoetji sendiri. Boesa- 
nja jang banjak mengandoeng 
miljoenan plemboengan? zuurstof 
jang mengoesir semoea kotoran 
zonder meroesakken benang? pa- 
kean. Hasilnja penjoetjian ini bisa 
dilihat. dari pakean jang sanget 
poetih bersih. 
Radion ada satoe saboen boe- 
boek keloearan Levers Zeep- 
fabrieken N. V. sang terkenal: di 
Batavia dan fabriek ini kasi tang- 
goengan penoeh atas kwaliteitnja 
jang tinggi. 
Radion paling tjotjok boeat di- 
pake, boekan sadja boeat kaen? 
poeti, tetapi djoega boeat kaen? 
jang berwarna polos, jang ber- 
Kenang dan berwarna roepa?, 

N maocepoen tjita2 dari katoen dan 
soetera, serta soetera tiroean. 

ATC 
'boeboek saboen jang” mentjoetji sendiri 

   
      

EKA 

N.V. Handel-Maatschappij veorheen G. HOPPENSTEDT 
RAD 3.046M 

  

PA EA RIANA TEE PN DISENANGI NO       

Prinsen- Park, (ae 
PROGKAMMA BAROE: 
— malem Minggoe, 15 Febr. — 

PRINS-THEATER: : 
7.45 & 9.50 : 

ini malem dan malem brikoetnja: 

»DAMAGED LIVES” 
— Bahajanja Penjakit Resia — 

  

emboen. 
SABAN MALEM DOUBLE PROGRAMMA 

1. The Return Of The Scarlet Pimpernell 
.. 2. MeKenna Of The Mounted 

KRONTJONG AVOND 
dinjanjiken oleh: 

Miss Titing, Semarang & Miss Vetty, Batavia.   
  

  

CINEMA ORION H2: 
Ini malem dan besok malem 

Film-bitjara Melajoe bikinan Singapore jang loear 
biasa menarik dan bagoesnja. 

-— BERMADOE — 

  

Mangga Besar Batavia 
  
  

Ini malem 15 dan besok malem 16 Feb. 41 

aken dipertoendjoeken satoe film Tiongkok jang 

djempolan : 

Kota Shanghai 60 Tahon 
Jang Aken Dateng 

Satoe film paling bergoena boeat diliat! 
Auto Bersajap jang boekannja Kapal terbang! 

Politie dari kajoe jang bekerdja automatisch! 
100pCt. Kapoeasan dan Kagoembirahan! 

Rame! Heibat! Loetjoe! Kotjak! Adjaib! Heran! 
Loear Biasa ! 
  

Matinee: Saptoe 15 Feb. '41 djam 4 sore dan 
Minggoe 16 Febr. '41 djam 10 pagi 
dan 4 sore. 

SECRET AGENT 
dengen PETER LORRE, jang soedah terkenal. 

Madeleine CARROLL — Robert YOUNG 
Percy MARMONT dll. 
  

Boeat hari Senen 17 dan Selasa 18 Feb. '4l1 atas 
permintaan orang banjak aken diadaken Reprise 

Voorstelling: 

dari ,,STAN LAUREL dan OLIVER HARDY” 

»SAPS AT SEA" 
(Doea Matros Jang Gaga perkasa) 

  

  

Mengharoeken, mengenesken dan mengantjoerken 
hati, disertaken dengen lagoe-lagoe jang merdoe 
dan njanjian jg menggirangken dan menjedihken. 

Apa toean tergoda oleh sakit 
pinggang?   

  

  
aa ANAK-ANAK TIDA BOLEH NONTON. 

Minggce 16 Febr. djam 10 pagi, pertoendjoekan 

siang dengen BERMADOE. 

Apa sering brasa sakit tertoesoek 

toesoek dipinggang ? Diwaktoe 
malem apa sering moesti bangoen 
boeat kentjing ? Kapala poesing ? 

  

Matinee: Saptoe dan Minggoe 15 — 16 Februari 
djam 4 sore 

» HOLLYWOOD CAVALCADE” dengen Alice Faye 
— Don Ameche — Buster Keaton dan Ben Turpin 

Anak-anak boleh nonton. 
  

  

OU EEN THEA TER antyoran 
BATAVIA 

Ini malem dan besok malem 

Film-serem jang paling adjaib dan loear biasa 

»SON OF FRANKENSTEIN“ 
dengen Boris KARLOFF — Bela LUGOSI 

Basil RATHBONE 

Anak - anak tidak boleh nonton. 

Soeka ngantoek ? Lekas 'Tjape ? 
Males dan lesoe ? Tangan dan Ka- 

ki Dingin ? Koerang Napsoe ? 
Itoelah tanda tanda jang njata 
dari sakitnja boeah gindjel — sa- 
kit nier. Boeah gindjel ada satoe 
bagian anggota jang penting oen- 
toek pemelihara'an kesehatan ba- 
dan maka haroes lekas diobati bi- 
la dia ada koerang koeat atawa 
sakit. NEWTONE PIL, Tjap 
Prauw, ada obat satoe-satoenja 
jang terkenal mandjoer boeat 
semboehkan sakit boeah gindjel 
nier. Ia lekas bikin sehat dan per- 
koeatkan nier. Ia boekanobat ba- 

  

Matinee: Saptoe dan Minggoe ajam 4 sore 

»sHIGHWAY PATROL” 

dengen Robert Paige & Jagueline Wels 
Anak - anak boleh nonton ! 

  

roe ditjoba-tjoba tapi satoe obat 
jang pasti bisa tolong ! 

e Harga 1 botol f 1.25. Kirim wang 
doeloe franco. Terdjoeal oleh semoea roemah obat Tionghoa. 

Hoofdagent : Medicijn Import SAM TAK Kembang Djepoen 48 
SOURABAIA 

    
 



“oten: Dr. @ss3. Ratu 
M Ia 

dan politieknja berhasil. 
t Boelgaria 
bil sikap sympathie kepa- 

n. ang kepada . Inggeris sebesar & 

mn | riboe djoeta dollar: kedoea: soe 

ek |at ms 

ce | jang  berhoeboengan dengan 
| »lease and lend-bill” itoe diba | 

Selihajoeti di telegram 

gabarkan bahwa Boel 
an menoeroeti permin 

Djerman, sehingga Djer 
isa melaloei Boelgaria dan | 

menjerang negeri Joenan. 
& Bapa diketahoei beberapa. 

Toedjoea n ni doea mak 

5 yrang terlin dari As ha- 

rses diperbaiki sesoedah kega | 
galan jang menjolok dari tenta 

IK Italia. Kedoea, djalan itoe 

alah Jangkah pertama ke 

em! ber2 minjak di Irak. Te 

ki akan terboekti tidak begitoe 

ba Meskipoen negeri 
oerki oem menerangkan si 

ngan tegas, tetapi tan 
oeat mempoenjai 

Toerki tidak 
y njerbocan Djer 

man ke Boelgaria dan ke Joe | 
nan dengan diam sadja. Pembi 
araan antara pemimpin2 ten 

a Toerki dengan officier2 
"geris jang waktoe belaka- 

ngan ini diadakan hingga ber- | 
oelang oelang, tjoema bisa mem: 
.poenjai maksoed jang merdeka 
itoe sedang memboeat rentjana 

21 Ng sama soepaja bisa me 

asti, 
kap Roeslan, Kalau Roeslan me 
ngambil tindakan di Boelgaria 

atau memberi pertanggoengan 
'bahwa.Roeslan tidak akan tjam 
poer sama sekali, maka Toerki 
tentoe akan tooraet membela 
Joenan. Tetapi kalau sikap 
dan kemaoean Moskou tidak te 
rang, maka sikap dan tindakan 
Toerki djoega mendjadi tidak 

pasti. Sebab Toerki haroes men | 
djaga djangan sampai Roeslan 

memakai keadaan itoe boeat 
mentjari oentoeng sendiri de 

ngan meroegikan Toerki. Roes 
lan moengkin mengoeasai selat 
Bosporus dan Dardanellen. De 
ngan begitoe ,,impian Zsaar Pe 

akan diwoedjoedkan oleh 

lin. Sebab bahwa Stalin dan 

iktoe ini masih me 
ri menoeroet azas demo 

ratie separo lebih satoe”, ti 

'dak seorang didoenia bisa. per | 
tjaja itoe. 

— “United Press skonk apakah | 
Roeslan akan tjampoer tangan 

“kalau Djerman terang terang- 
2 n menjerboe ke Griekenland. | 

BANTOEAN AMERIKA. 

“kan oleh Rocsevelt dan IA 

Mad 

Sendi bill soedah dibitjarakan 
| dalam Dewan Oetoesan dari Con- 

| gress Amerika. 

ialah me- | 

» | da negeri2 demokrasi jang di- | 

| rang. 

etapi Toetissan Toerki j jang : 
tergantoeng poela dari si | 

dahnja koeasa Hitler dan ka 

Na hill | 
Rantjangan wet jang dioesoel | ngan sikap Winston Churchi 

(nat dengan nama nlease and | 

Reuter . Washington (62 
41) mengabarkan bahwa 3 oe- 

| soel perobahan sedang dibitjara 
kan jaitoe, kesatoe: saga | Ann and lend-bill” dirobah | 1 

i | mendjadi oesoel pindjaman oe- | 

paja kekoeasaan president boe 

ngadakan “perdjandjian2 

| tasi sampai 5 ta 

ga: soepaja dite 

| xantjangan itoe tidak berarti 

| jang kapal2 perang Amerika 

soedah dibolehkan mengantar 

4 dan melindoengi kapal2”. Demi | 

'kianlah keadaamnja pada tang 
| gal 6 Februari. Pembitjaraan 

' itoe masih dilandjoetkan dan 
: arah soedah selera, 

, Oem perobahan jang kesa- 
1 lak, sedangkan jang ke- 

| - dan jang ketiga diterima 
Sebab itoe rantjangan oesoel 
'Roosevelt mendjadi dibatasi 
sampai 5 tahoen. Amendement 
jang ketiga berarti bahwa boe 

| at mengantar dan melindoengi 
kapal2 jang berlajar ke Eropah 

| oleh kapal2 perang Amerika 
moesti dibitjarakan lebih dahoe 

Hasil pembitjaraan sekarang 

ini soedah tentoe beloem tetap, 

sebab dalam poetoesan jang 
| penghabisan sekali Senaat djoe 

.ga haroes memberikan soeara- 

aja. 
- Tetapi maksoed jang teroeta 
ma dari rantjangan itoe tidak 

berobah. President Amerika 

Serekat boleh memberi bantoe 

an dengan tidak terbatas kepa | 

  
anggap perloe. Bahwa kekoea 

saannja itoe dibatasi sampai 5 

tahoen, 'hal itoe . hampir tidak 
berarti apa2. Sebab perang se 
karang ini tidak akan begitoe K 
lama. Tjoema soal »C0nVvooi” 

atau seal perlinde eng: kapal2 | 

jang berlajar ke Eropah, itoe | 
.sekarang mendjadi 'beloem ten 

toe. s 

Sampai berapa djaoeh hal ini 
akan merintangi bantoean Ame 

rika tidak bisa dipastikan seka 
'rang. Tetapi kalau keadaan 
memperloekan, boekan tidak 
moestahil bahwa Congress akan 

merobah sikapnja jang 0 

    
f 

Sebab selama pembitjaraan 

tentang oesoel ,,lease and lend 

. bill” soedah terang sekali bah- ' 

wa djoemlah mereka jang me 
njetoedjoei bantoean, jang sa 

ngat loeas kepada Inggeris sela 
loe makin bertambah. Setengah 

| tahoen jang laloe rantjangan 

wet seperti itoe tidak mempoe 

injai harapan akan diterima. 
Correspondentie Evert R. Rol- 

les dari United Press (Washing 

ton 6—2—'41) menjatakan bah 

wa pemoeka2 jg. menanggoeng 

djawab di Amerika menjetoe- 
djoei bantoean jang loeas kepa 
da Inggeris. Mereka itoe tjoe 
(ma ingin  mengetahoei bghwa 
toedjoean dan maksoed Inggeris 

dengan peperangan ini ialah soe 
atoe kemaoean jang tetap boeat 
membasmi aliran Hitler. 

“ Djadi boekan soeatoe perda 

maian dengan 0 peroendi 

ngan! : 

  
Rakjat Amerika berperasaan, 

bahwa peperangan sekarang 

tjoema boleh dihentikan, sesoe- 

wannja lenjap dari doenia poli 

tik. Anggapan ini sesocai de 

- Inesia sedang asjik membikin 

  

“DJAwA BARAT: 
| rANGGERANG. 

. Pemeriksaan perkara pemboe- 

5 : noehan. 

' Selasa jl. Landraad Tangge- 

tahoen jang laloe. Jang men- 
-djadi korban seorang bernama 

Enim. 

dah ditahan sementara kira ki 

ira setahoen lamanja, dibel 

kan. Terdakwa mengakoe ter 

hingga meningga! doenia oleh 

karena loeka loekanja. Tetapi 

ini disebabkan oleh karena 

membela djiwanja sendiri. 

TASIKMALAJA 

Dikabarkan dari Tasikmalaja, 

bahwa tiga orang Indonesier de- 

ngan tiba-tiba diserang oleh ban- 

djir tatkala mereka lagi menjebe 

rangi seboeah soengai. 

bandjir. Doea orang dari pada- 

nja mati tenggelam dan jang ke- 

tiga dapat tertolong djiwanja. 

TJIREBON 

Prins Bernhard fonds dan fonds 

amal Tiongkok 

Pengoeroes perhimpoenan Ti- 

onghoa ,,Hoo Hap” di Tjirebon 

mewartakan seperti berikoet: 

Atas ardjoeran ,,Hoo Hap” di 

Tjirebon”, maka pada waktoe di 

adakan perajaan Tjap Go Meh di 

lakoekan pengoempoelan oeang 

boeat Prins Bernhard Fonds dan 

Prins Bernhard Fonds dan sepa- 

ronja lagi kepada Fonds Amal 

Tiongkok. 

TJIAMIS 
— 2 amil dipanggil potisi " 

Antara” mengabarkan, bahwa 

beloem selang berapa lama 2 

(doea) Amil dari daerah Tj jiamis 

(Amil Benteng dan Panamoen) 

telah dipanggil ke ke-Wedana-an 

Tjiamis. Mereka diperiksa oleh 

tocan Wedana ditoedoeh telah 

ikoet tjampoer ogroesan tabligh. 

M. Soedjai (amil Benteng) 

mendjawab, bahwa betoel ia soe 

. dah datang ditempat tabligh 

akan tetapi semata-mata oentoek 

mendjaga keamanan karena me- 

rasa jang dia djadi kepala agama 

dalam desa tsb. 

Toean Wedana diantaranja te- 

lah mengadjoekan pertanjaan, 

soedalr berapa” tahoen mereka 

masoek perkoempoelan dan apa- 

kah sebabnja djika setelah ta- 

“ bligh tidak membawa rapport ke- 

pada kamoe poenja baas? 

M. Soedjai menerangkan, bah- 

wa ia beloem pernah masoek per 

koempoelan apa-apa, dan sebab- 

nja tidak membawa verslag — 

kalau soedah tabligh — sebab ta' 

“ada jang memintanja. 

Lebih landjoet dikabarkan, 
bahwa toean wedana memper- 

ingati kedoea amil itoe akan di- 

ontslag apabila mereka ternjata 

masoek perkoempoelan, dan st- 

telah peperiksaan habis, laloe 

kedoeanja disoeroeh poelang. 

BOGOR. 

Tentoonstelling di Kaboepaten 

dari barang2 hasil 

dan Nijverheid dari 
.regentschap. — Didalam 

kan hasil2 barang 
itoe, tetapi     

— nja dalam pidato radio. 

| tang memeriksa perkara pem | 
boenoehan, jang terdjadi dalam | 

Terdakwa, Hasan, jang soe . 

terang ia telah menghantam 

Enim, seorang sekampoengnja 

3 

Doea orang mati kebawa bandjir 

Ketiga- 

| tiga orang itoe terbawa oleh air | 

Fonds Amal Tiongkok. Pendapa- 

| tannja besarnja f 406.30. 507F0 

| dari pada itoe diberikan kepada 

Dari Bogor diwartakan pada 

kita, bahwa pada hari Sabtoe 8 | djoega para adbidalem nijaga di 

Maart dan Minggoe 9 Maart minta datang berhadlir atas ke- 

jad. dalam Kaboepaten Bogor : 

akan diadakan tentoonstelling 

Landbouw 
segenap 

tonto- 

nan itoe tadi, maka boekan sa 

'dja kelak akan dipertoendjoek 
industrie 

djoega bagaimana 

tjaranja mempergoenakan. itoe. 

Pada sekarang ini, Njonja2 

jang berkali2 telah dioeraikan | dari B.B. Eropah dan B.B. Indo 

| persediaan oentoek kepentingan 

|akan didermakan pada Per-: 

| koempoelan oentoek memperba 

| iki nasib orang2 boeta diseloe 

'Ioeh Hindia Belanda dan seba 

$ 3 gian oentoek .perkoempoelan 

(gntoek melindoengi kaoem 

jang masih meneteki anak 

@naknja di Bogor. 

| k DJAWA TENGAH 

DJOKJA. 
| Anak Agoeng Karangasem. 

| Ke Vorstenlanden. 

| Berkenaan dengan pemboeka 

an officieel dari museum Sana 

boedaja di Djokjakarta dan de 

  
h Rijk Mangkoenagaran, ma 

Anak Agoeng Karangasem 

| dalam boelan ini akan pergi me 

noedjoe ke Vorstenlanden. 

Dari Bali beliau membawa ga 

melan jang lengkap dan 60 

orang penaboeh dan penari. 

Dimuseum terseboet diatas 

dan dipendapa Mangkoenaga 

ran akan dipertoendjoekkan ke 

senian Bali. 

Ba Mangkoenagara memerin 

SOLO. 
Rapat ,,Bale Agoeng” 

B.A. telah mengadakan rapat 

demoem, dihadliri semoea ang- 

gota dengan wakil pemerentah 

dan wakil pers. Penonton tak 

banjak. 
Djam 7 sore rapat diboeka 

ketoea, penoelis membatja soe 

rat2 jang datang. 

Rapat membitjarakan rentja 

na peratoeran peroebahan bouw 

verordening bagi kota2 dan 

pinggir djalan besar, jang bitja 

ra R.M. Ng. Soetosoewignjo dan 

R. Ng. Prijodiprodjo jang sete 

lah didjawab seperloenja, ren- 

tjana diterima baik. 

| Rentjana begrooting bagian 

B.B. dibitjarakan oleh anggota 

anggota FG. Weiffenbach, R. 

Ns. Prijodiprodjo, .H. Soetadi 

n drs. C van Dam. ae 

“Eeines laloe mempersilahkan 

wakil pemerintah oentoek mem 

beri djawaban atas pidato bebe 

rapa anggota dalam 1e termijn 
dalam pembitjaraan begrooting 

bagian algemeene beschouwin 

gen, jang dilakoekan oleh KRM 

"EN, Poerwodiningrat dengan 

KRT. Soeronagoro dan mr. R. 

T. Djaksonagoro 

Djoega rentjana bentar 

bagian I. (Rijksbestuur & Col- 

lege) dan bagian II (pengadi- 

lan) djoega diberi djawaban se 

perloenja. Djam 9 sore rapat 

ditoetoep dengan selamat. (M) 

GBRA. Kartoprodjo wafat. 

Dikabarkan dari Solo, bahwa 

kemarin meninggal doenia GB 

RA Kartoprodjo, saudara Seri 

Padoeka Mangkoenagoro jang 

lah oesianja 64 tahoeng 

Ki Hadjar depan radio soal 

tembang 

Nanti pada hari Senen tanggal 
17 Februari 1941 atas perminta- 

an Z. H. Prins Mangkoenegoro 

VII Ki Hadjar Dewantoro dengan   
' swara”-nja (Radio-Wasita) akan 

memboeat lezing serta demonstra 
si di poera Mangkoenegaran. 

Oentoek « menjaksikannja ma- 

ka sekalian goeroe dari pelbagai 
sekolahan di Solo jang menga- 
djarkan tembang Djawa, poen 

hendak Sripadoeka K. G. Mang- 
koenegoro. - 

Lezing dengan demonstrasi 
itoe ada berhoeboengan dengan 
satoe peristiwa jang penting, ja- 
itoe keniatan Departement van 
Onderwijs oentoek menetapkan 
soeatoe systeem notenschrift, ig. 
akan dipilih antara ,,kepatihan”- 
systeem (tjara Solo) dan ,,Sari- 
swara” methode dari K. H. De- 
wantoro. (D)s 

| itoe, dan hasil pendapatannja |. 

ngan genap 25 tahoen Seri Pa 

"legioen 

Malm Selasa 10/11 Febr. jl. 

. Perdjamoean 

  
toea. Jang pergi kerachmatoel. 

  
sRadio-Rini-Club” dan ,,Siswa- 

  

en. 

Ringkasan programma perajaan. 
di Mangkoenagaran 

Berkenaan dengan 2: 25 tahoen 
lamanja Seri Padoeka K.G.P. A. A. 

Mangkoenagoro m 6 
pinan ag 
maka anti ak: 
kit perajaan 

. Mangkoenagaran, 
adaan masa, perajaan itoe dila- 
koekan dengan serba sederhana. 
Dibawah ini diberikoetkan oleh 

Aneta ringkasan programma pe- 
rajaan jang soedah tetap: 

Hari Minggoe 2 Maart. 
Pagi: Duurloop dibawah pim- 

pinan Mr. R. M. Widodo Sastro- 
hoekoero. Wandelmarsch J.P.O. 

dan Kridamoeda. 

gai pertoendjoekan di Partini- 
tuin. 

Malam hari moelai poekoel 6 

sore: ,,mangoejoe-oejoe” dipen- 

dapa Istana. Api oenggoen di Pa- 

medan, diadakan-oleh jeugdor- 

ganisatie Mangkoenagaran. Salat 

hadjat di Masdjid Mangkoenaga- 

ran. : , 

Hari Senin 3 Maart. 
Pagi: Kirab dalam kota oleh 

dengan Seri Padoeka 
Mangkoenagoro. Mengadakan se 

lamatan di Pendapa Astana. 

Kinderaubade disamboeng de- 

ngan berbagai-hagai pertoen- 

djoekan jang dilakoekan oleh J. 

P.O. dan Kridomoeda dihalaman 

Astana. | 

Malam harinja: Resepsi de- 

ngan pertoendjoekan Serimpi Poe 

teri Tjina di Pendapa Besar. 

Pada hari Selasa 4 Maart. 

Malam hari moelai poekoel 9: 

,Andrawina” di 

Pendapa Besar dengan pertoen- 

djoekan Serimpi Poeteri Tjina 

dan Topeng Bali. 

Pada hari Kemis 6 Maart. 

Malam hari moelai poekoel 

8.30: Roepa-roepa pertoendjoe- 

kan dengan satoe pertoendjoekan 

tooneel jang mengambil tjeritera 

»Poeteri dari Medan”, bertem- 

pat di Sanaharsana, dan dilakoe- 

Ikan oteh-beberapa perkoempoe- 

lan di Mangkoenagaran dan M. 

N.D.T.C. Koesoema. 

Hari Djoen'at 7 Maart. 

Malam hari moelai poekoel 

8.30: Wajang orang dengan me- 

ngambil tjeritera ,, Toenggarana”, 

bertempat di Sanaharsana oleh 

perkoempoelan P.B.M.N. 

Hari Sabtoe 8 Maart. 

Malam hari moelai poekoel 8: 

Krontjong dan leloetjon dari 

Djokjakarta di Soos Mangkoe- 

nagaran, dilakoekan oleh per- 

koempoelan-perkoempoelan Kron 

tjong. 5 

TJILATJAP 
— Malaria di Tjilatjap 

Menoeroet ,,Loc.” di Tjilatjap 

.sedjak penghabisan boelan No- 

vember 1940 didapati penjakit 

malaria jang hebat mendjalarnja. 

Di Kroja ada 20.000 orang sa- 

kit, di Sidaredja 20.000 orang, di 

Tjilatjap dan Ma 10.000 

orang. 
Dalam boelan December tiap 

hari kadang-kadang ada diberi- 

kan sedjoemlah f 1.200 goena ki- 

nine oentoek pembanterasan pe- 

njakit. Djoemlah koerban mati 

banjak djoega. Tetapi dalam pa- 

da itoe tempo jang paling soesah 

soedah lampau. 

SEMARANG. 

Gigi 3 bidji haroes membajar 

xi f 35 — 
Nj. Teng Tjing Njo beberapa 

hari j.I. telah memoekoel B. Soe- 

bari seorang bakoel nasi sehing- 

ga giginja protol 3 bidji. Perka- 

ra terseboet telah diperiksa oleh 

Landrechter dan terdakwa menga 

koe teroes terang kesalahannja. 
Achirnja diberi hoekoeman den- 
da f 25 atau 7 hari masoek pen- 
djara. Karena alat-alat djoealan 
banjak jang roesak dihoekoem 
denda f 10.— atau 3 hari pen- 
djara. Mendjadi f 35 atau 10 ha- 
ri pendjara. (Tj.). 

Oelah raga dan berbagai-ba- 

  

Handelsschool dan Huishoudschool 

Moelai dengan cursusjaar 
1941/1942, 1 Augustus jad. Ko 

Semarang akan poenjai 2 boe 
sekolahan lebih, jaitoe seboe 

Middelbare Handelssehool 

ngan peladjaran 2 tahoen, an 

seboeah Middelbare Meisjes- 

school peladjaran 5 tahoen, dan 
masing2 sekolahan itoe akan di 
moelaikan dengan satoe kelas le-. 

bih dahoeloe. 
Bagi mereka jang mempoe- 

njai kepentingan dan hendak 

memasoekki roemah pendidikan 

terseboet, boleh mengirimkan 

soerat pada Directeur2 sekolah 

terseboet pada 25 Juni jad. 

Menoeroet pendapat kaoem 

keloearga Semarangan, katanja 

ini berarti soeatoe kemadjoean 

bagi kota itoe, akan tetapi jang 

sangat mengherankan jaitoe, 

bahwa kota Semarang masih 

senantiasa dengan sifatnja se 

bagai gedebog (potongan ba- 

tang pohon pisang). 

Apa jang menjebabkan itoe, 

selaloe di kota itoe mendjadi 

boeah pertanjaan dan pembitja - 

raan. Demikian orang toelis da 

ri kota panas tadi. 

Melanggar art. 26 pasar 

— ordonnantie 

Hari Senen Landgerecht te- 

lah memeriksa beberapa orang: 

Tionghoa mindring waktoe ia me 4 

nagih di pasar Gemeente Boeloe. 

Oleh pihak Gemeente dianggap 

melanggar artikel jang telah dite 

tapkan. Achirnja terdakwa ber- 

nama Tan'Go Moe dan The Sie 

Pang karena mengakoe kesala- 

hannja dihoekoem denda masing- 

masing f 1.— dan f 2.50 sedang « 3 5 

lainnja karena tidak masoek ke- 
dalam pasar -perkaranja dioen- 

doer. (Tj.). 
Industrie Indonesia 

Kedoedoekan kaoem intellec- 
tueel Indonesia di Semarang be- . 
loem memoeaskan. Mereka be- - ' 
loem pernah keloearkan satoe 
product jang djitoe bagi keoen- 
toengan masjarakat. Gerakan- 
gerakan jang didirikan oleh go- 
longan itoe poen tidak terdengar 

lagi. ,,Penjoeloeh Semaranp” 
jang digaboengkan oleh para 
academicus poen seolah-olah 

soedah tidak bernjawa lagi. ' “& 
Apa jang diperboeat oleh mes 

Ta 
reka? Betapakali werkprogram 
mereka oentoek menempoeh ke- 

madjoean masjarakat dan kedoe- 
doekan Indonesia? Masih hidoep- 
kah mereka diantara kita — dite- 
ngah-tengah masjarakat Di 

sia? Soekar didjawabnja! Disa-” 
na sini (diloear Semargng) diberi” 
toek dan didirikan beberapa ba- . 
njak pendirian, baik jang beroe- 
pa cooperatie maoepoen I.M.A. 

Di Bandoeng soedah dibentoek 
persiapan ,,Nasionale Centrale 

Bank” dengan kapitaal f 50.000 
dan di Djokja (Kota Gede) didi- 
rikan Energie Bank dengan kapi- 
taal f 5000.—. Toko dan per- 
oesahaan Indonesia semakin me- 

loeas dan mengganti kedoedoe- 
kannja bangsa asing. Apa jang 

di kerdjakan di Semarang? 
Para academicus dan tierdik 

pandai di Semarang terang seka- 
rang tidak atau beloem mempoe- 
njai program oentoek menempoeh 

kemadjoean dan kesedjahteraan 
masjarakat Indonesia. Mereka ka 

lah dengan kemaoean dan oesaha 
ketjil-ketjil dari golongan ,,mar- . 
haen”. Golongan ini soedah me- 
njingsingkan badjoenja. Ada jang 
memboeka peroesahan membikin 
sendoek, saboen, balsem, tenoen - 

dan sebagainja lagi. Peroesahaan 
tenoen itoe sekarang telah mem- 
poenjai bond sendiri dengan na- 

ma Persatoean Tenoen Indone- « 
sia (PETI). Hasilnja menjenang- - 
kan sekali, kata P.O. 

Lain kali akan kita tjeritaka 

betapa keadaan peroesahaan dan 
sindustrie Indonesia” di Sema- 

rang. SI 

Sekalipoen diantara golongan 
,imnarhaen” didapatkan kema- 
djoean dan keradjinan, orang 
toch masih merasa menjesal ka- 

langan academicus beloem sing:  
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Pasar malam. 

YOELAI tanggal 30 malam 
“dimoeka Station besar, 

bertempat ditengah tengah Es- 

plande, oleh seboeah Comit€ jg. 

diketoeai oleh t. Josua, diadakan 

Pasar Malam. Nama P.M. ini 

“ialah ,,Pasar Malam Penolong 
Negeri Belanda” dan 5090 dari 

| pendapatannja akan diserahkan 
“kepada Prins Bernhard Fonds. 

|. Jang dilihat didalam P.M. 
| itoelah sebagai biasa, permai 
| nan ronggeng, loedroek, keto- 

- prak, boxing dan hula2 dans, 
'meskipoen dans ini tak origi- 

      

Deli-Varia. 

  tetapi penoeh menarik 

perhatian publiek Medan jang 

memang tjandoe menonton itoe. 
Tombola stands penoeh se- 

sak, malah seboeah stand sadja 

tak ada jang tak berisi. Bantoe 
“an dari fihak bangsa Tionghoa 

oekoep dari memoeaskan. 
Djoega publiek tak maoe keting 
galan poela dan ini bisa kita li 
hat dari pendapatanmnja...... 2 

riboe roepiah semalamnja. 

Sebelas malam P.M. telah ber 

main dan pendapatan dari kar- 

tjis: f 15.988,10. Ini beloem 

terhitoeng sewa stands. Dus L.k. 
doea riboe roepiahlah semalam 
nja , 

Disamping dari 2 riboe itoe, 
pendoedoek Medan masih ,,sang 

goep” mengeloearkan oeang la 

gi oentoek menonton pertandi 

ngan2 bola, jang sekali main 

“roepiah. Publiek Medan ,,men 

derma” tiga riboe roepiah seha 

katakanlah kalau 

Medan boekan ,,Dollarland”. 
Tetapi orang Betawi djangan 

.- loepa, bahwa tiap tiap kali pa 
“ djak gadai diboeka, publiek ber 

derek derek, penoeh sesak, sam 
| pai halaman padjak gadai itoe 

. menjeroepai ,,Pasar Malam” di 

waktoe siang. : 
Kalau malam berpasar ma- 

: lam di Esplanade, bila siang ha 

ri ,,berpasar siang” panreka roe 
- mah gadai. 

  

  

     

     

   

     

   

   

      
     

     
    

     
   
    
    
     

    
    

   
   
   
    

    

     

   

' Pada tanggal 5 Febr. sore 
kembali pasoekan ,,Persim” 

menghadapi pasoekan Chinese 
Combination, dengan berkesoe 

“dahan 2—1 oentoek kemena- 

ngan orang2 Mataram. Aftrap 
dilakoekan oleh Consul Tiong- 
ok dan sebagian dari pendapa 

tan diserahkan kepada ,,Roode 

. Kruis” Tiongkok. Soedah ten 
toe pertandingan ini menarik 

| perhatian, sebab pasoekan Ti- 

- onghoa ini telah mengalahkan 
“DLSV ialah salah satoe perkoem 

poelan bola jang masoek Bond 

“ ASVB (Bond Belanda), dengan 
— : : 

— Hari 7 Febr. pasoekan ,,Per 

“sim” ke Asahan oentoek meng- 

“ hadapi ,,Bond Asahan”, dan 

»Persim” dapat mentjetak ke- 
" menangan poela dengan 3—2. 

- Sajang sekali tanah lapang me 
“ njeroepai sawah, sedang wak- 

toe main, doea orang pemain 

  

    
    

  

    

Oleh: Moenar. 

  

,Persim”, toean Ali — center- 
voor jang berbahaja itoe — dan 
toean Handiman — midhalf—, 
mendapat ketjelakaan sampai 
diangkat dari tanah lapang dan 
pada esok harinja dibawa teroes 

ke Medan oentoek dipelihara di 

dalam roemah Dr. Pirngadi. 
. Tg. 9 Febr. pasoekan ,,Per- 

sim” menghadapi ,,Sidempoean 

Combinatie” ditanah lapang Pa 
dang Sidempoean (Tapanoeli). 

Stad: 2—2. Soeatoe ,,saluut” 

kepada pasoekan ,,Persim” jg. 

boleh dikatakan tak pernah me 

ngaso, toch dapat menjetak ke 
menangan poela. 

Maksoed pada tanggal 12 Fe 

bruari akan mengadakan revon 

che dengan MSV jang telah me 
ngalahkan ,,Persim” dengan 
2—0 itoe tidak djadi, berhoe- 

boeng dengan blessore dari 2 
orang pemain itoe. Publiek Me 
dan dan sekitarnja merasa sa- 
jang, tetapi apa boleh th 
Next time, Folks! 

Commissie Visman. 

Didalam minggoe jang telah 
laloe, Dr. Visman telah menga 

dakan peremboegan dengan se 

orang djoernalist, Hoofdredac- 

teur ,,Pewarta Deli” toecan Adi 
negoro. Sesoedah omong ten- 
tang hal kedjoernalisan dll. 
pertjakapan berpindah kelapa-   

Comite bisa mendapat seriboe | 

ngan politiek. Toean A. Nego 

ro mengemoekakan  toentoetan 

i dari fihak rakjat, soeara me- 

njokong ,,Gerakan Indonesia 
Berparlement”, keperloean In 

dische Burgerschap, keperloean 

perobahan2 di Sumatra, soal 

Cultuurraad,  Groepsgemeen - 

schappen, Gemeenteraden dil.- 
nja. 

Dr. Mohd. Amir dari Tan- 
djoeng Poera djoega ,,diver 
hoor” oleh Commissie tsb. 

Boekoe riwajat Thamrin, 
Diantara ,,poedjangga2” ba- 

roe, sedang siboek menjoesoen 

riwajat alm. Thamrin. Dikota 

L
i
a
 

  Medan sadja doea orang kaoem 
4 Gjoernalis jang sedang siboek 
menjoesoennja, toean Abd. Wa 
hid Rata dari ,,Pewarta Deli” 
dan toean Matu Mona (Hasboel 
lah Parindurie) dari ,,Penje- 

| dar”. . 

Paling laat achir boelan 
Maart kedoea boekoe itoe akan 
terbit dan dengan boekoe2 itoe 
moedah2an para pembatja lebih 
mengerti dan insjaf bagaimana 
kehidoepan dan perdjoangan ' 

»Abang Thamrin” oentoek bang ' 

sa dan Noesa hendaknja. 
Dari Solo djoega diwartakan, 

bahwa djoernalis Imam Soepar 
di sedang menjoesoen djoega 
riwajat alm. Thamrin jang 

akan dikeloearkan oleh ,,Poes- 

taka Nasional” di Soerabaja. 
Competitie jang menggirang 

kan, dan kita ingin mengeta- 
hoei mana jang lebih pesat ma 

di Medan atau jang dihimpoen 
di Soerakarta? 

Medan, 11 Febr. '41. 
  

    

   
   
   
   
    
   
   

  

    

   
   

  

    

      

   

    
    

   
   
   

   

  

    

singkan badjoenja, bahkan mere- 
ka mengetahoei, djika pikiran 

' dan peladjaran tinggi itoe diberi- 
| kan poela bagi kaoem ,,marhaen” 

. itoe, kemadjoean dan kesedjah- 
“teraan masjarakat Indonesia se- 
makin tertjapai dengan tjepat! 

Kita serahkan sekarang pada 
para academicus oentoek memi- 
kirnja! 

Apa jang diperboeatnja sesoe- 

dah lakoekan kewadjibannja se- 
tiap hari? 

Pembajaran pensioen - 
Dikabarkan. dari Semarang, 

'bahwa moelai tanggal 1 Maart 
“depan ini, pembajaran pensioen 
di Sematang tidak dilakoekatt 
“lagi pada kantor Landskas, me- 
“lainkan akan dilakoekan oleh P. 
T.T. Oentoek maksoed ini ditele- 

| “graaikantoor diadakan satoe roca 
ngan jang istimewa. 

  

DJAWA TIMOER 

MADIOEN. 

Nasib koeli. 

Loeka lehernja. 

'Beloem selang berapa lama, 
seorang toekang batoe nama 

Djaipes jang kebetoelan se- 
dang memperbaiki tembok dari 

salah seboeah roemah di S.F. 

Poerwodadi, tiba2 soedah dja 

toeh, hingga beberapa kali ia 

pingsan, karena tjetok jang dipe 
gangnja soedah mengenai leher 
nja jang belakang. Loekanja k. 
1 V4 cm. dalamnja 

Perkoempoelan Mardi Moelia 

Merajakan oesia 
TI tahoern 

Perkoempoelan Kematian 

Mardi Moelja, salah seboeah 
perkoempoelan jang terbesar di 
Madioen beloem selang berapa   
djoenja: riwajat jang ditoelis | 

rajaannja goena memperingati 
tjoekoep oesianja 1 tahoen. Pe 

rajaan ini dilangsoengkan dige- 

doeng Neutrale HIS dengan 

mempertoendioekkan  wajang 

koelit. Wakil2 perkoempoelan 

Kematian lainnja banjak jang 

mengirimkan oetoesannja. 

Konperensi Pergoeroean Rakjat. 

Diantaranja di- 
poetoeskan Kon- 

perensi jad. akan 
dilangsoengkan 

pada boelan Ju- 

li 4 di 

radan. 
Oleh Madjelis Goeroe Daerah 

Madioen dari Persatoean Per 

goeroean Rakjat beloem se 

lang berapa lama telah dilang 
soengkan Konperensi Daerah 

dengan bertempat di PR Madi 

oen, Celebesstraat 5. 

Semoea wakil2 tjabang PR 
hadir demikian poela Commissie 
van Toezicht hadir poela. Pim 

pinan rapat dipegang oleh toe- 

an Soebaron. Diantara poetoe 

san2 jang diambil ialah: 

Nj. Krissiati dari Kedoeng 

galar, berhoeboeng dengan pin 

dahnja toean Djoemadi ke Ro 
godjampi, telah ditetapkan men 

djadi Wakil Goeroe pemimpin 

di PR Saradah, t. Roestamadji 

goeroe Saradan, ditoendjoekkan 

tempatnja sebagai Wakil Pe- 
mimpin P.R. di Gorang Gareng, 

berhoeboeng dengan kepergian 

nja toean Harsono. 

Nona Darmini dari Madioen 

ditetapkan mengganti Njonja 

Soemojong dari PR terseboet. 

Konperensi jang kedoea akan 
dilangsoengkan pada boelan Ju 

h 41 di PR Saradan, dan sete 
roesnja tiap2 6 boelan sekali 

berganti tempat Konperensi. 

Kota Madioen, vooruit ? 
»S.H.” mengabarkan, bahwa 

kota Madioen agak madjoe, ter- 
oetama berhoeboengan dengan 
djabatan-djabatan baroe 

ngat kewalahan lantaran kekoe- 
rangan roemah-roemah sewa ka- 

renanja. Djoemlahnja  orang- 
orang baroe jang datang disitoe 
bertambah besar, dan mereka 

itoe berhadjat berdiam dj. kota, 
oleh karena pekerdjaannja itoe. 

— Boleh dikatakan tiada seboeah 

roemah tinggal jang kosong disi- 

toe, sehingga banjak orang ter- 
paksa berdiam dalam hotel-hotel. 
Poela banjak diantara mereka 
itoe jang bertempat ditanah pe-   

  lama telah melangsoengkan pe 

goenoengan seperti di Plao- 
san dan Ngerong, dibawah 
kaki pegoenoengan Sarangan. 

| Dan hampirlah roemah-roemah 
di Plaosan dan Ngerong itoe ter- 
sewa habis. Maka sebab itoelah 
Dienst-dienst jang mempekerdja- 

kan orang-orang itoe berhadjat 
mendirikan roemah-roemah -sen- 

diri oentoek personeelnja. 

& 

MALANG 

Tionghoa dengan Stadswacht 

Baroe-baroe ini telah diwarta- 

kan, bahwa Stadswacht dikota 

Malang memperloei oeang se- 
djoemlah f 80.000. 

Roepa-roepanja disana orang 
asjik mendjalankan lijst derma, 
terboekti daripada djoemlah be- 
sar, jang dari pehak Tionghoa 

sadja telah bisa didapat sedjoem 
lah Lk. f 8000.—, satoe djoem- 
lah jang lipat 2 kali banjaknja 
kalau dibandingkan dengan der- 
ma-derman jang masoek dari pe- 

hak orang Europa jang lebih koe 

rang hanja f 4000.— sadja. 
Dari pihak Indonesier orang 

beloem dapat menentoekan bera- 

pa besarnja djoemlah derma me- 
reka, tetapi menilik keadaan 
bangsa awak jang biasanja va - 

luta dalam kantongnja serba 
melorot, didoega akan ta” bisa di 

dapat banjak dari mereka, 

KEDIRI 

Oeraian hoekoem 
Soedah dapat diadakan perte- 

moean oleh anggota P.G.K. oen- 
toek mendengarkan oeraian hoe- 

PR S.. an 

jang: 
akan diadakan disitoe, sehingga: 
gemeente Madioen merasakan Sa 

  

KEDOK GOENA KETJANTIKAN 

@& la NJONJA MENEER, 
SEMARANG TJAP PORTRET 

PEMELIHARAAN KOELIT INI mem- 
perkoeat oerat-oerat (spieren) dan memberikan 
kelemasan (elasticiteit) seperloenja. Keroet- 

keroet moeka bisa lenjap dengan seketika, 
Tiap 14 hari sekali satoe perawatan. Ongkosnja 

Hanja £ 0753 tiap kalinja 
| tiap2 tanggal 1, 2, 3 dan HANJA BISA 

  

  

Iapanen. 1 

DIDAPAT PADA | Be Ke 

ADVIS-PERTJOEMA oleh anak perem- 

. poean dari NJONJA MENEER SEMARANG 

PASAR BAROE 130 
TELEFOON 829 WL. 

16 dan 17 dari tiap2 

  

  

DAK 

MENJENA, 

BATAVIR 

pjaoei 
onja3 POEMJA DIRI 

DARI PENJAKITI SE 
ras. BOEKTI TELAH. BANJAK, 

1JOEKAN: KEBOERSAN DAN 
KEKEDJAMANUJA, SEDANGKAW OJAN 
LAM OENTOEK MEMBASMI! 
ORH SRHADJA: JALAH DE 
PERGOENAKAN HOESTPOEDER 
TJAR PADI, BISA DIORPAT. PRO: 

  

Obat-obat Tjap ,,PAD!” bisa dapat beli di Toko” 

toko ,,Annoshita” 3awah Besar, ,,Asia Opticien” 

Kramat, ,,Kaneko” Mr. Cornelis, ,,Kobe” Mr. Corn, 

Dias 

Aa Moe 
HEM 

  

  

ub
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Goena ketjantikan! Bi 

kin.koelit moeka tam- 

ba haloes dan bertjah- 

ja. Pakelah bedak 

»& LO R Y” 
atawa 

spEXTRAFINE" 
SARIBOENGA 

jang soeda terkenal 
kebaikannja sedari 

tahon 1909 
Bisa dapat beli di- 
mana mana tempat 

Sole Agents : 

JAVA 
HOLLAND 
COMBINATIE 
Asemka 28 -Batavia   

  

  

koem oleh toean Mr. R. Sjarit 

Hidajat, sedjak djam 7 malam 
hingga djam 9. Sedang tempat- 
nja di gedoeng B.P.K. 

Koendjoengan memoeaskan be 
nar hingga tempat penoeh se- 
moca, Lain dari kaoem laki-laki, 
kaoem poeteripoen terdapat 11 

orang hingga dapat kita ambil 
kesimpoelan, bahasa poeteri Ke- 

diri memang gemar menambah 
ilmoenja, agar dapat mengoera- 

ngi ragoe-ragoe hati. 
Mengadjarnjapoen “jelas dan 

memakai soesoenan jang moedah 
difaham. Lagi poela enak dan 
poeasnja, sebab semoea jang da- 
tang dibolehkan bertanja jang ten 
toe laloe dapat djawaban dari 
toean Pengadjar. 

  

MODJOKERTO 
K.B.I. 

Didalam soerat kabar ini per- 
nah kami kabarkan, bahwa di Mo 
djokerto telah didirikan K.B.I. 
Lebih landjoet kami dapat meng- 
chabarkan, bahwa K.B.I. jang 
baroe berdiri itoe di Modjokerto 

dapat perhatian dari pendoe- 
doek. Berhoeboeng dengan be- 

loem dapatnja pengesehan dari 
Pengoeroes Besar, maka oentoek 

sementara waktoe telah didapoek 
Pengoeroes  'Tjabang sebagai 

berikoet: 
Ketoca: Toean Katamsi. 
Penoelis: Toean Kadamarwa- 

ni, 

Bendahara: Toean  Abdoel 

Moekti.   Pembantoe-pembantoe: Toean 

Neha SER an Haag dibbnlB3 

  

toecan Kadar Siamet, Mhd. Noer. 
Kommissaris Tjabang: Toean 

Kadamarwani. 

Pemimpin 
Soerowijono. 

Kepala Pasoekan: Toean Soe- 

harso. 
Pembantoe Kepala Pasoekan: 

Toean Sardjono. 
Kepala Pasoekan pandoe poe- 

tri: Nona Kamarijah. 
Pada waktoe ini soedah ada 45 

pandoe dan pandoe poeteri. 

Oemoem:  Toean 

Moerid-moerid Among-Siswa dan 
Pergoeroean Rakjat Parindra 

Soerabaja bertamasja ke 
Trowoelan 

Pada hari Kemis tgl. 6 Febr. 
41 gedoeng Taman Siswa Mo- 
djokerto telah didatangi moerid- 
moerid dari Among Siswa dan 
Pergoeroean Rakjat Parindra Soe 
rabaja dibawah pimpinan Toean 
Fekih dan Toean Soewito. Pada 
hari Kemis malam anak-anak ber 
malam digedoeng Taman Siswa 
dan hari Djoem'at pagi mereka 

itoe berangkat:ke Trowoelan oen 
toek melihat bekas-bekas dari 
Kraton Modjopait pada zaman 

dahoeloe Pada sore hari mereka 

itoe poelang ke Soerabaja. 

Sekolah Volksschool Gedongan 

pindah tempat 

Sekolah Volksschool Gedongan 
jang bertempat di Raadhuisstr. 
No. 39 telah berpindah tempat 
dibekas gedoeng sekolah Mulo 
di Oosterweg. Dengan kepinda- 
han ini maka Gemeente Modjo- 
kerto dapat menghemat sewaan 
roemah sebanjak f 22.50, 
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Empoenja Hadiah 

JUBILEUM 
ADALAH SATOE 

SUCCES 
LOEAR BIASA 

Tjitjipilah 

SEKARANG 
  

  

  

"KASATRIAN 
MASIH &ISA TRIMA 
MOERID BOEAT:: 
M.U.L.O EL IL. 
HANDELSSCHOOL 
KL. I dan FI. 
H.LS. KL. 0—7. 
SCHAKELSCHOOL 
KL. 1— V, 

BOEKHOUDEN oen- 
toek examen 1941 dan : 
moerid baroe. 

CURSUS K.E. 1941 

dres: PETODJO OEDIK 
15 dan KADJIWEG 48 
BATAVIA - CENTRUM. 

b 

  

  

Tempat Perlindoengan Bahaja 
Oedara 

Seperti dilain-lain kota, maka 

Gemeente  Modjokerto" tidak 
maoe ketinggalan oentoek me- - 
njediakan tempat perlindoengan 
oentoek oemoem. Ditempat-tem- 
pat terboeka seperti di aloon- 
aloon, dekat pasar, didekat sta- 
tion dan dilain-lain tempat jang 
dirasa ' banjak  dikoendjoengi 
orang, maka telah diadakan tem- 

pat perlindoengan bahaja oeda- 

ra, Masing-masing tempat perlin 
doengan.. dapat diboeat berlin-' 
doeng I.k, 50 orang. . 

 



Tp — TE PA MIN PRANATA 'A 
PESAN ay, Pn TE SN MIT Re: — 

OES | kan via Antara”. Sampai pada | 
Oo | saat ini tanggai 10 Januari 40), 

| saja. beloem pernah menerima | 
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. Memboeka praktijk 

Nona MOEDINEM 
Menoeroet edaran zaman. ,,Lain dahoeloe lain sekarang. 2 
Moelai tahoen 1941, kita bersedia kamar? boeat sewaan 

      

    

     
   
     

        

   

      

   

  

     

5 boelanan perabotannja kita. bersedia barang an- - Ipemberian tahoe dari 1.M. (P.B. Arts. thiek. Kita ta'oesah poedjikan lagi, boekti zaman se- 
i|iatau tjb.) soal hoekoeman tsb. fl 'Matramanweg 167 telef. karang Toean ndiri. Kita menoenggoe dengen so- 

3 diatas. Padahal setjara organisa- Mr-C. 408. | pan-santoen da tangannja Toean2 dan tetamoe2 
S3 si orang jang berkepentingan ha- | djam bitjara (poetri2dan engan 8 TE bang | Lada La Sarang Sg - roes mengetahoei terlebih doe- || anak-anak) pagi 7.30—9 Er O TEL "BOGOR" 

loem selang beraja. lama telah di | log, sebeloemnja disiarkan dimoe || gore 5 —6 ketjoeali hari Viiegveldlaan No 8, Batavia-C. 
ka oemoem. (f). k 

4. Menilik akan pertimbangan . 
| 1,2 dan 3 diatas, saja tidak me- | 

ngakoei sjah royement terseboet, 
| dan saja memadjoekan protest ke | # 

ra gan Nih soo ras, atas ketidak adilnja P.B. 1. 
| perkara jang sebenarnja, dan di- M. selakoe Poetjoek. Pimpina 
bawah ini kita moeatkan ketera- | Pergerakan Pemoeda Indonesi 

        atoehkan hoekoeman, royement | 
D olen P.B. LM. : 

d gta dengan Hong ma- 

Minggoe dan hari besar “ Eig: ahli perdagangan batik dan tenoen Md. Soe'oed. 
kita 

'THE TUTORIAL ACADEMY 
GANG KLINTJI 34, BATAVIA -CENTRUM 

' Diboeka Cursu3 baroe: 
: Bahasa Inggris (oentoek segala tingkatan y 

“coooocorcercecoooeroseooe 
sSUCCES" 

Agentuur & Commissie 
' Handel — Transport-On- 
derneming — Bouwmate- 
rialen Handel - Bouwwer- 

. ken — Producten Haodel 

             
     
          

   

PEN ba ngan dari tocan. Agoes. Miitah jang menoedjoe kearah Indonesia | $ Shorthand (Pitmans) ah 'I& Belilah, berhoeboenganlah keper. s € Pes 1 Dadonlnanyamo— - jang eni 'Raya. (g). 5 lean Kosan pada Kn hang. Typen (Tienv. & Blindsysteem) 
Correspondence (oentoek dagang dan kantor) 

P.S. Kita djoega mendidik mereka jang ingin 
mendapat titel LL B., satos cursus jang di 
oesahakan dengaa soerat menjoerat oleh 

diatas, berarti mengoerangkan 

djoemlahnja WERKLOOZEN. 
121-84 Djamika bandoeng 

O00rso.. corco000000020xx 

Dengan permakloeman ini, sa- | 
ja menjerahkan paloe kehakiman | 
dan keadilan kepada anggauta I. O
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'M. dan chalajak pergerakan Indo- | Ws “ - University loear. negeri. 
: ai nesia seoemoemnja. : 5 : Oentosk keterangan lebih landjoet datanglah boga 
5 Pede Horas!!! Ta R. SLAMET bitjara dengan kita pada tiap? hari 
33 an 3 Moeda: iang telah disiarkan via | — A. Miftah Danoekoesoemo IC peka Ba meansmgana 
Gang toean Soekardjo | Antara” keseloeroeh Pers Indo- | Noot P.B. LM. i 

Pabean pagarjopan | vesia, male dengan ini kami akan | — Sea Ka an Manar sanga doedoeknja perka- | a. Makloemat Pedoman Besar CHERIBON sana — 
.a lang memang penting sekali | itoe tidak sadja ditanda tangani | -. 1. 3 mi mer at sae Sosis Gondemam. | jan itpre: —t0pas: || "FSUBONO & COMPANY jo sebagaj Ketoea P.B. 1939/40, II 5-7 sore 

tetapi - djoega ditanda tangani | JI MAKASSER SEMARANG SOERABAIA 
13 AL Maki € keebaa ditan- | oleh sdr. Soemarman sebagai Pe- | #: . Pasarstraat Oudstadhuisstr. 11 Tepekongstraat 17 

, bete boenji a tangani oleh P.B. I-M. 1939— | noelis P.B. 1939740, dan oleh Dok 
940 dengan Ketoea, t. Soetjipto | sdr. Soebagjo Handinoto sebagai | Onter LEVERANCIER MASIN, ONDERDEEL DAN LAIN - LAIN 

g Bedjat kog rada-rada bi- | Gondoamidjojo (a). Soeatoe tan | wakil ketoea P.B. 1939/40, dan | R. HARDJONO PERKAKAS BOEAT PABRIK TEXTIEL 
oer . Ini teroes terang Io, Ka- “Alleenvertegenwoordiger voor Nederlandsch-Oost-Indis, aa ketoea P.B. 1941.- . 

b.-Royemernt didjatoehkan se- 
soedah Kongres Pa tanggal 1 

da, bahwa royement itoe didja- | 

oeir “binggeng,. boe- | | tochkan sebeloem dan atau sela- 
Fs ma Kongres jang baroe diadakan 

Pasebanweg 21. 

Alg. Praktijk 

  

Enshu Sakamoto's Cotton, Rayon, . Towel Looms 
eb: F sala satoe lid rakjat di Solo. Akan tetapi selama Kon- | Januari 1941. Pes R10 vr» Gakiscoonin. tenoen). 

. ag ali bang Bedjat boleh gres jtl., saja sama sekali tidak | ' c. Toean Agoes Miftah Danoe werkdagen | 5 — 6 Kn Kar Pan Patented High Speed Warping Machine 
a secheermolen ). za dong tanja: itoe rantja- | diberi tahoe tentang ini, sedang- 

1 apa memorandum Capb | kan kami selama Kongres ada di 
(| Solo, (b) sebagai oetoesan IM. 

tjabang Bandoeng menoeroet ra- 
ai | patnja pada tanggal 22 Decem- 
a- | ber 1940. (cp) “—— 
- - Menoeroet Anggaran Dasar I. 

PE 2 Uu Tua M. mereka jang diroyeer, diper- 
ang Bedjat koetika masih bolehkan dan berhak membela di- 

kalau poenja rantjangan rinja dalam Kongres. (d) 
: 3s disetoedjoei, itoe namanja |  Djadi socatoe akal soelap, da- 
can ena STA Bedjat pat mendjatoehkan hoekoeman. 
Ts | Hoekoeman  didjatoehkan sebe- 

Toemnja pesakitan menerima toe- 

3. | ecenami dan membela diri. 

22 Alasan P.B. LM. jang saja, 
senantiasa beroesaha dan bertin- 
dak meroesakkan IL.M. tjabang 
Bandoeng pada choesoesnja dan 

— | perhimpoenan LM, nada cemaem | 
|. Inja, telah dipakai P.B. 

erto| — Saja tidak mengerti apa jang 
'kampe o SR Pee aksoedkan itoe, karena saja 

ac tgl. 8 Februari 241 anake | beloem pernah bertindak demi- | 
PP. 'T.S. Modjokerto diba- kian. - Selama saja doedoek da- 

h mpinan Toean Soehoed | Iam I.M. dari moelai tahoen 1933 
: berkendaraan sepeda te- | sehingga sekarang beloem per- 
Pa ke Patjet akan me- | nah menderita toedoehan jang 

n pemandangan, dan akan | demikian. Djika saja memang 
ceren. disana dengan mem- 'hendak meroesak I.M. apakah 

0.00 # goenanja saja doeloe mendjabat 
: ta Ketoea tjabang Mataram jang 

Za anggautanja boekan sedikit? Dan 
: | bocat apakah saja toeroet me- 

koesoemo tidak datang sebagai 
oetoesan tjabang Bandoeng se- 
bab mandaat toean A.M. Danoe- 
koesoemo tidak sjah, berhoe- 
boeng formaliteiten tidak men- 

| tjoekoepi. 

d. Memang begitoe, tetapi da- 
lam soal ini tocan A.M.D. berhak 
membela diri di Kerapatan Besar 
jang akan datang. 

e. P.B. LM. mempoenjai gege- 
vens. tjoekoep oentoek mendja- 
toehkan royement ini, dan toe- 
doehan — bahwa toean A.M. Da 
noekoesoemo senantiasa beroesa | 
ha dari bertindak meroesakkan |. 
M. tjabang Bandoeng dalam choe 
Soesnja dan perhimpoenan I.M. 

| seoemoemnja — itoe tidak de- 
ngan sekonjong-konjong datang- 
nja. Soal ini adalah soal intern 
dan tidak dapat dioemoemkan di 
Sidang ramai. 5 

f. Soerat royement telah diki- 
timkan kepada tjabang pada 
tanggal 2 Januari 1941 sedang- 
kan afschrift soerat royement di- 
kirimkan kepada ,,Antara” tgl. 4 
Januari 1941. 

$. Moedah dimengerti, bahwa 
orang jang diroyeer memadjoe- 
kan protest dan tidak mengakoei 
sjah royement. Akan tetapi Pe- 
doman Besar Indonesia Moeda 
berkejakinan, bahwa royement 

Tel: Mr.—C. 745 'Enshu Sakamoto's Patented latest high production weft pirn winder 
(copsmachine). 

Enshu Sakamoto's Patented Cheese & Cone Winder (klosmachine). 

Tsudakoma's Rayon Loom (masin tenoen boeat kunsizijde). 

Midachi's Motor, Switch, dan lain-lainnja. 

Xamada's All Kind Dobby's (segala roepa dobby's). 

MYK's Knitting Machine (breimachine). 

Maeda's Finishing Machine dan lain-lain masin boeat pabrik tenoen, 

    
  

  

# A. HALIM, arts 
5:4 

F Praktijk oemoem 
jam bitjara: tisp? hari 

dari djam 5— 6.30 sore, 
4 ketjoeali bari Saptoe. 

Kramat 33— Tel. 2029 WI. 
# BATAVIA-C. 

ABDOELKADIR,arts 
Hanja oentoek penjakit 

“gigi dan moeloet, mene- 
roeskan praktijknja 

Dr. OUW ENG LIANG 
Tempat berpraktijk, 

Krekot 36. — Tel. 836 WI. 
Djam bitjara: tiap' hari 
dari djam 5 — 7 sore, 
ketjoeali hari Saptoe. 

  N.B. Bersedia segala roepa masin-masin dan alat-alat boeat per- 

oesahaan tenoen. 

Djikalau toean-toean maoe mendirikan peroesahaan tencen, 

mintalah keterangan kepada kita, kita bisa kasih keterangan 

jang lengkap kepada toean tentang semoea keperloecan masin- 

masin dan perkakas-perkakas lain-lainnja. 

ne 

| 

  

Pnanocag Tebih baik secre- 
at 2 api kasih ian ig 

    BANG BEDJAT..       
   
   

    

  

      

      

  

    

  

   

      

Ea k nnjoesoen Organisasi baroe dengan sjah menoeroet Anggaran Indo- 
anak s ekol a ah pe ja Daerah Systeem jang | nesia Moeda. . em poe an. Asal “sekarang: masih berlakoe? Dan | Atas nama Pedoman Besar IM. 

ve | boeat apa memimpin Daerah Dja | 
et! wa Tengah jang pertama? 

dja- | Djadi alasan P.B. adalah soca- 
, jang ha- "3 teka-teki boeat saja. Toedoe- 

y Belgia aa Tart han. sekonjong-konjong datang 
saja tidak ngenes lebih | dan tidak diberi kesempatan goe 

(na membela diri. (vide 1) (e). 

| 3. Saja mengetahoei royement 

Ketoea P.B. LM. 1941, (wg.) 
Soebagjo  Hadinoto: Penoelis 
(wg.) Soemarman) : Ketoea P.B. 
LM. 193940 (wg.) Soetjipto. 

Sekian keterangan t. Agoes 
Miftah, anggauta IM. dari tja- 
bang Bandoeng jang kemoedian 
diberi Noot oleh P.B. I.M. tahoen 

  
  

  
     

  

par pi 5 : anja masih | diri saja itoe, oleh karena mem- | 1939/40 dan Ketoea P.B. 1.M. rang h Bebindas hina vosk batja oaiakt "pa jang disiar- ' 1941. 

gakoe mendjadi dokter dan me | mm 
eriksa moerid moerid perem. Pe Ya 

poean dari sekolah Adhi Dar- | 1» ses mendalan Karena Depe .di Kapasaristraat. gan Me Soekannja mentjela beliau itoe, 1 

Sandal Mafjan 
— Oentengnja orang Denga 

noedian dapat diketahoei a- 
maksoed maksoednja jang | 

Jjati, jalah maksoed djelek, 
ga ia laloe dapat ditangkap 

5” |bahkan memoedjinja. Terboek 
re selandjoetnja ditoelis oleh De 

pe tadi: ,,Kita kenal poela, sifat 
dan tabiat beliau itoe, serta pem 
bawaannja poela, jang senanti 

2 

  

  

mengharapkan moedah moeda 
lam politiek akan dapat menjem 
lam politiek, akan dapt menjem 
boehkan aliran politiek jang pa 
da sekarang ini. 

pn “ag me aa ak Aa na Padan ksatryaan da M Oo E R A H K O EF A T 

Si : Ae us : 3 sa Achiroelkalam poen Depe T A H A N A I R, 

   ja, kelahiran di Soe az sbaja, oemper Z1" aho ler| 

ng klerk pada Marin  Etablis 3 
ement, berdiam di Soerabaja, 
tjarkembang, moelai hari Ke | 

    

Harga boewat sekarang masih tetap 
  

—. MODEL B f 0.70: MODEL OB f 0.85. anggal 13 Februari diperik 
oleh Raad van Justitie de- |   

PA, 

   Y kan ,stiyjfkop” dan apa salahnja 

"»Kepala batoe” boleh diarti- 

| djikalau seorang itoe  berstijf- 

MODEL A f 0.48: 

beli ditoko-toko JAPAN dan Dapat   : ran pintoe tertoetoep. 1 Ki dian ado a 
tanggal 23 dan 24 | kop, jang setidak tidaknja dja - aa aa tam to di tjap bagi karakternja, Dus, TIONGHWA diseloeroeh Indonesia. 

jang. eko 2 He aan artian jang baik. 

  

  
   



    

  

   

   

                        

   

  

  

  

Anak sekolah dikrojok. 

Hari Kemis jbl. telah terdja 

di perkelahian antara anak In- 

| donesia dengan anak Tionghoa. 
Kedjadian itoe sebagai beri- 

j koet: F 

Seorang anak bernama Aksa 

ri beroemoer k.l. 14 tahoen, dan 

bersekolah di. ,,0. Bey Stich- 

ting” afd. leerplan Gang Wa- 

roeng pandjang, entah karena 

apa telah berkelahi dengan seo 

rang anak Tionghoa Lim Hok 
Lim beroemoer k.l. 18 tahoen. 

Anak Tionghoa itoe roepanja 
banjak mempoenjai kawan, se- 

hingga anak Indonesia itoe di 

krojok mereka bersama sama. 

Oentoeng sadja pada waktoe 

itoe ada doea orang polisi jang 

| melihat kedjadian itoe, dan me 

& | mangkap anak Tionghoa itoe, 
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serta dibawanja keroemah seko 

lah itoe. 
Dengan beberapa nasehat 

goeroenja kedoea. anak itoe da 

pat didamaikan kembali. (Sb.) 

  

Mendjaga harga barang-barang 
manufactuur 

Belakangan ini ada terdengar 

kabar-kabar angin, pendjagaan 
harga barang-barang manufac- 

tuur tiada berapa lama lagi akan 
dihapoeskan. Berhoeboeng de- 

ngan itoe Departement Economi- 

sche Zaken. minta dikabarkan, 
bahwa kabar-kabar 
angin itoe sekali-ka- 

litidak benar. 

: Agaknja kabar itoe disiarkan 

oleh orang-orang jang ingin men- 

dapat oentoeng karena itoe. Te- 
tapi akibatnja ialah pendjagaan 

harga barang-barang manufac- 

tuur itoe akan dilakoekan lebih 

keras. 

  

Pemberian pensioen kepada djan- 
da dan onderstand kepada 

anak piatoe 
Pertanjaant. Is- 

kandar Dinata, 

(0-2-41. 
Circulaire Indische pensioen- 

fondsen tgl. 3 December 1940 no. 
' 6765/1 A memoeat peratoeran ten 

tang pemberian pensioen kepada 
djanda dan onderstand kepada 

anak piatoe dari pegawai boekan 
militer dan boekan bangsa Euro- 

pa jang termaktoeb dalam Staats 
blad 1940 no. 449. Dalam circu- 

— Iaire itoe terdapat bagian-bagian 
seperti berikoet: 

Punt 24: ,,Pada verwisselings- 
kaart ini haroes diboeboehi tjap 
djari-djari dan toemit kaki kiri, 
begitoe djoega haroes diboeboe- 
hi tjap 3 djari jang tengah dari 

tangan kiri si anak”. 
Punt 25: ,,Tjap-tjap ini haroes 

diboecat dihadapan directe chef 
'dari contribuant(e), dan kalau 
anak itoe tinggal ditempat jang : 
berlainan dengan tempat tinggal 

contribuant(e), atau kalau con- 
tribuant(e) itoe soedah mati, ha 

roes diboeat dimoeka ambtenaar 

B.B. pada tempat anak itoe be- 
roemah. Oleh ambtenaar B.B. 
itoe maka diberinja keterangan 

tentang perboeatan itoe didalam 
verwisselingskaart dan di tanda 
tanganinja. Sesoedah itoe kaart 
laloe dikirimkannja kepada fond- 
'senadministratie”. 

Penanja ingin mendengar dari | 

pemerintah: 

a. apakah ia tidak sependapat 

dengan penanja, bahwa atoeran- 
atoeran jang termaktoeb diatas 
itoe tidak terlaloe menjoekarkan 

contribuanten, begitoe djoega 
memberi banjak pekerdjaan ke- 

pada directe chefs dan ambte- 
naar-ambtenaar B.B, 

b. kalau pemerintah memang 
sesoeai, apakah tidak baik kalau 
oentoek itoe tjoekoep. dipakai 
soerat kelahiran anak itoe atau 
soerat keterangan dari Boepati 

.jang bersamaan dengan itoe, dan 
djikalau di tanah Seberang dipa- 
kainja keterangan dari hoofd van 

plaatseliik bestuur? 

Malam propaganda ,,Dalihan 

Toloe.” t 

Antara” mengabarkan, bah | 
wa pada tanggal 8 ke 9 Febr. jl 
perhimpoenan pemoeda Tapan- 
oeli ,,Dalihan Na Toloe” me- | 

Na 

“langsoengkan malam propagan | 

danja digedoeng K.J.O., Water ' 
looplein Noord, Betawi. 

Didalam pertemoean itoe di 

adakan pedato2, diantaranja pe | 
dato dr. Rasjid jang mengan- | 

djoerkan betapa perloenja per | 

himpoenan2-pemoeda itoe oen- | 

toek para pemoeda, lebih2 dida 

lam waktoe jang serba katjau | 

ini, dan oleh karena itoe haroes 

disamboet dengan soeka tjita. 

Kemoedian  dipertoendjoek- 

kan poela tonil dan djoega di 

perdengarkan muziek dari ,,Gol 

den Vvice”, | 

  

  

Mengoempoelkan aluminium | 

Pemerintah Inggeris tentoelah 

tahoe akan maksoed kita hendak | 

mengoempoelkan aluminium di 

Hindia-Belanda ini. 
Bagaimana gembiranja orang | 

Inggeris menjamboet maksoed 

kita itoe, njatalah dari telegram 

Lord Beaverbrook. Disini kami 

| salinkan sebagiannja: 

Dengan berbesar hati kami 

samboet kabar, bahwa toean- 

toean hendak mengoempoelkan 

aluminium. Pengoempoelan ig. 

seroepa itoe amat besar arti- 

nja bagi kita jang berperang 

bersama-sama hendak menga- 

lahkan ,,Luftwaffe”. 

Bagaimana tjaranja aluminum 

itoe akan dikoempoelkan, dapat- 

lah dikabarkan, bahwa bagi 

orang-orang partikoelir lain atoe 

rannja dari bagi peroesahaan- 

peroesahaan. 

Mengoempoelkan logam itoe 

| dari orang-orang partikoelir akan 

dioeroes oleh comite setempat- 

setempat jg. akan dibentoek dise 

loeroeh Hindia Belanda ini. Co- 

mite-comite itoelah jang akan 

mentoekan bagaimana tjaranja 

mengoempoelkan aluminium itoe 

dan dia poelalah jang menentoe- 

kan dimana tempatnja mengoem- 

poelkan. Djadi sebaik-baiknja da 

ri sekarang njonja-njonja roemah 

baiklah, sementara menanti ka- 

bar jang lebih landjoet, memerik   sa kamar-kamar, dapoer dan goe 
dangnja, akan mengoempoelkan 

  

aa ES AS AN bi bae Kelinci AN We 

  

PEMANDANGAN 

logam. jang perloe bagi perang 

itoe, soepaja nanti boleh sedia 

memberikannja kepada comite. 
Pada beberapa tempat aluminium 

itoe akan dikoempoelkan dari 
roemah keroemah. 

Mengoempoelkan barang - ba- 
rang aluminium itoe dari peroesa 

haan-peroesahaan dioeroes da- 

lam satoe tangan dengan ban- 
toean B.B. Peroesahaan-peroe- 

sahaan jang patoet toeroet mem- 

berikan barang - barang alumi- 

niumnja jang telah toea akan da- 

pat kabar nanti kemana barang- 
barang itoe haroes dikirimnja. 
Berikanlah barang- 

Pertama ru mini um 

toean Nederland 

memboetoehkan dia! 
  

AMBULANCE-AUTO'S 

Mobil-mobil pengangkoe- 
tan orang sakit oentoek 
pengawal kota-kota dan 

negeri. 

Kita mendapat chabar, bahwa 

Centraal Comit€ dari Pengawal 

kota-kota dan Negeri sekarang 
sedang berichtiar dengan soeng- 
'goeh-soenggoeh oentoek membe 

li ambulance-auto's dengan oeang 
boenga tahoen 1940 jang dikoem 

poelkan oleh penjimpan Post- 

spaarbank goena Weerbaarheids- 

fonds itoe. 

Oentoek pembelian itoe soedah £ 

diadakan pembitjaraan dengan 

General Motors, dan sekarang 

soedah diboeat soeatoe rantja- 

ngan oentoek membeli 6 boeah 

mobil besar dan 50 boeah mobil 

jang ketjilan, boeat mana ocang 

jang sampai sekarang soedah 

terkoempoel itoe akan tjoekoep. 

Tentang pembelian ini nanti 

tentoe akan diminta lagi perse- 

toedjoean dari Legerbestuur. 

Oleh sebab masih banjak mo- 

bil-mobil jang perloe, tentoe pe- 

njimpan-penjimpan, jang sampai 

sekarang beloem mempoenjai ke- 

sempatan pergi kekantorpos oen- 

toek mengisi soerat pengoeasa- 

an, akan merasa terdorong akan 

memberikan bantoeannja kepada 

maksoed jang bagoes dan ber- 

goena ini. Pemberian jang bagai- 

mana ketjilnja poen tentoe akan : 

diterima dengan senang hati! 

Mereka jang soedah menjoe- 
roeh menoeliskan boenga 1940 

kedalam boekoenja, diberi kesem 

  

    
  

KUNSNIJVERHEID 

D.Z.FAROOK EC2 
DJOKJA 
    

Ditjari agent jang actief. 

  
TIDAK LOENTOER  SELAMANJA 
TJEPET TRIMA TAMBAH AANG. 200 

  

  

  
  

KITAB ,,AMAL SALEH" 
Penoendjoek akan kelakoean (AMAL) bagi siapa-siapa 

jang ingin mendjadi baik benar (SALEH) serta ber'ilmoe loeas, 

karena moedah difaham. Ialah pedoman hidoep sehari-hari 

memoeat 600 ajat Gur'an dan 400 hadits, ditjetak dengan hoe- 

roef Arab: do'a-do'a arti-artinja dan keterangan djelas dengan 

basa Melajoe toelis Latijn, terbagi dalam doea djilid, deel I 

(tjetakan ketiga kali) tebal 320 moeka hanja f 2.— dan jang 

omslagnja linnen titel indah f 2.65 dan deel II tebal 244 moeka 

obral f 1.50. Gebonden djadi seboeah besar 564 pagina bagoes 

koeat tjoema f 4.60 onkost VRIJ, pesenan per postwissel, 

Tapi djika diminta Rembours, pembelilah jang tanggoeng on- 

kostnja j 0.80. 
Poedjian-poedjian dari para 'OELAMA Arab dan Indonesiers, 

Penghoeloe, Wartawan, Boepati, Wedono, Dokter, Mantri, 

Goeroe, Pedagang, lain-lain kaoem Boeroeh dan Pensioenan. 

Menamakannja:" ,,PINTOE KESELAMATAN”, »BERLIAN 

ILMOE DOENIA DAN ACHIRAT”, ,,SENDJATA TABLIGH 

ATAU BERFATWA”, ,,PEMBOEKA SOERGA DAN PENOE- 

TOEP NERAKA" enz. Garantie 100 Y5 memoeaskan, kalau 

tidak senang boleh kami kembalikan wang. Nah, chawatir apa 

dan mace minta apa lagi? Lekaslah Toean pesan sekarang 

djoega! Poeljian-poedjian tsb. dikirim bersama kitabnja. 

Memoedjikan dengan hormat, 

ACHMAD ALMARDOEFF BASALAMAH, 
—. TEGAL (JAVA). 

          

patan meminta bajaran kembali 

rente itoe dikantorpos. Sesoedah 

oecangnja diterima, laloe dikirim- 

kan dengan  postwissel kepada 

Directeur Postspaarbank di Ba- 

tavia-Centrum dengan menoelis- 

kan pada postwissel itoe: ,,REN- 

TE 1940—WEERBAARHEID”. 

Djoega pada sekalian firma 

dan peroesahaan, jang mempoe- 

njai Zekerheidsboekjes boeat Te- 

legraafcrediet diminta soepaja 

menaroeh perhatian kepada Aksi 

ini. 
Hoofdkantoor dari firma atau 

peroesahaan itoe boleh memberi 

koeasa kepada Agent-agent dari 
itoe firma soepaja memberikan 

boenga dari Zekerheidsboekjes 

kepada Weerbaarheidsfonds. 

Apabila oeang boenga soedah 

dibajar, boleh mengirim postwis- 

sel kepada kita.   Djoemlah oeang sekarang ada 

koerang lebih f 118.000.— diha- 
diahkan oleh kira-kira 17.000 pe- 
njimpan dari Postspaarbank. Ak- 

! si masih diteroeskan. (Ofif.). 

  

  

baji. 
Seringkali terdjadilah, bahwa anak 

baji tiap? kali berteriak djaga oleh 

sebab tempat? sarap, merah ataoe 

bzreh dalem pelipatan? koelit, ataoe 

oleh sebab koelit kasar dan roesak. 
pad Per    kit? enteng, jang sanget meng- 

gansgoeken anak itoe. Sebelonnja 

mexsidoerken anak, lipoetilah tem- 

pat? berpenjakit itoe dengen sedikit 

Purol. Palit koelit jang enak men- 

goerangken sakit ini, menawari pen- 

jakit? sematjem itoe dalem sedikit 

tempo dan membikin anak berdiam 

dan tida siboek. 
Boeat hari? menjoetjiken anak tida 

ada obat terlebih baek daripada 

Saboen Purol, jaitoe saboen obat 

tida berisi alcali, jang dengen sem- 

porna membersihken, memboeang- 

ken toelar dan memoetihken koelit 

anak. 
Dan apabila pada kasoedahannja 

tocan senantiasa bedaki koelit anak 

toean sasoedah mandi dengen 

Bedak Purol, lebih? dalem peli- 

patan? koelit, toean dapet katentoean 

bahwa koelitnja tinggal sama sekali 

soetji serta sehat. 

Bagian? penawar, jang terdapet dalem 

katiga obat ini, membikin koelitnja 

anak2 ketjil mendjadi semporna 

boeat selama?nja. : 

  

  

  

  

  

   

     
    

    

  

   
BEDAK 
PUROL 

  

      
Saboen Purol f 0.90 sedoos boeat 

Bedak Purol 10.90 dan f1 50 sekoepi 
Purol 10.40 dan 4 075 sedoos Onak-Onak 

dam badan 

»# FAKEDA:CO 

          

  

MN-PABRIN OBAT-OBAT 
A MUMRAROT TEST MOLAND     

KRL Anu PRA SAR 

     
Lembar kedoea pagina ne 

SEPATOE SANDAL - 

si ) Y J ang keloearan baroe 

JAN IKI ikaretjang | | Terbikin dari 

aslie,kelihatan netjis dan 

Can £ . 

   

    

   

   
     
     

    

  

   
   

    

       

    

    

   

, warnanjaseperti koelit. 

, Kekoeatannja: 

/, Soedah terpoedji dan 
4 ta'ada bandingannja. 

BU, Itiadopatdimana?toka 

    

  

  

Pn 

      

| SENEN 125 
BATAVIA-C! 
TEL.WL.5401 

TOEAN OAPAT 
TENAGA BAROE 

  

PIL JANG BAKERDJANJA TJEPAT 
Ilmoe pengetahoean poenja 
pendapatan adjaib sekarang 
soedah terboeka resiahnja! 

Tenaga kehidoepan dan ke-oeletan mendjadi 
berkoerang, bilamana toean bertambah toea, 
kcrena kelandjer? toean telch mendjadi 
lelah, lemah dan Jetih. Doktor? poen 

8 waktoe doeloe uda berpendapatan 
bahoea kelandjer' itoe tida dapat di 
perbaik poela, tetapi sekarang telah 
dapat diboektikan oleh obat penda- 
patan baroe jang adjaib, bahoea 
kelandjer” itoe DAPAT di perbaik 
poela dan mengasih poela kombali 

kepada toean tenaga jang telah 
hilang, kagoembiraain hidoep 

dan ke-oeletan. 
Satoe “orang terpeladjar 
Amerikaan jang ter- 
masjhoer di seloeroeh 

        

   

      

   
   

            

   

                

   
   

      

   

   

  

   

                

   

   

  

    

doenia, telah menda- 
patkan satoe obat 
baroe jang sangat 
berharga, obat mana 
dopat memperbaik poela 
kelandjer' jang telah lelah 

8 serta wmemperkoeat dan 
memberi makan kepadanja. 
ni obat resiah jang adjaib, 
bernama ,Extract G-37”, sekarang 
ae soedah tersedia boeat toean 
idalam roepa pil? ketjil dengan 

5 tida mempoenjai rasa apa?. Tjobalah 
ini hori djoega berobat dengan 

# Re-zex. Lihatlah perobahan jang sa- 
ngat mengagoemkan. Djika kelandjer' 

soedah baik poela bakerdjanja maka 
? toean akan merasa kehidoepan 
baroe dan tenaga moeda mengalir 
poela di seloeroeh toean poenja 
toeboeh. Kalemahan berganti de- 
ngan kakoeatan. Toean mendjadi 
gagah kombali. Toean dapat poela tenaga baroe — 
mendjadi koeat lagi seperti doeloe. Tosan dapat 
poela badan tegoeh dan kekar dengan mengandoeng 
penoeh keradjinan. Re-zex bakerdjanja TJEPAT sekali. 
Dan dia bakerdja aseli sekali. Tida membahajakan 
apa'. Tida meroesakkan asabat. Perhatikan djangan sam- 

ai toean keliroe dapat Re-zex toelen. Djangan maoe 
arang tiroean. Djika toean poenja langganan tida ada 

sedia Re-zex, kirimlah coupon jang di bawah ini kepada kita. 

    

     

   

Kirim ini coupon de- 
ngan oeang f 2.55 dan 

  

   
     

      

    

dengan tjepat toean 
GRATIS ! akan terima satoe fla- Nama 

: con Re-zex bersama 
! Boekoe ber- satoe boekoe ketjil gra- 
gambar jang tis. Atau mintalah sa- Adres 
menerangkan dja boekoe gratis. 
tentang sifai'- 
njaRe-zexjang 
adjaib itoe. Li- 
hatlah coupon. 

Muller & Phipps, 
Batavia-Centrum, 

ME 2 aa 2 

P 2/3 
  

AGENT-AGENT. 

Eng Thaij Ho Soerabaja, 

   
   

NT N sum || 

Ni MA DRA MAA AR Ak 
AE MEA 

Tay Ho Tjoen 
         J4 Pasar Senen Kali Lio 53, Bat-C, 

Telf. 1367 WI. 

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

  

    Harga botol besar f 3.—, botol keljil f 1.75. 

IA YAA RS HA AA MA Hnbinttarna unbrn 

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, 

Thaij 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. 

Mn Mn beban sun NUN HAN ba 3 abi 
 



  

  

ang 

boengan (antara kedoea merpati 
itoe,-telah bertahoen2 lamanja 

» | mereka rahasiakan, jaitoe sedjak | 

Pan Naa toean Dalil. 
Bila Pevjaen kamoe itoe s0e- | 

| beloem si poeteri bersekolah lagi 
| ke P. Pandjang. 

Begitoelah pada soeatoe hari 
orang toea (Iboe) si poeteri telah 

Ojak 
Tapi Mb cetar farazhadik eng- 

ja telah menaroh perdjandjian sc 

| lain. 
Dalam pada itoe Sana 

| ngan sipoeteri dentan pemoeda 

ah | kekasihnja itoe, kian bertambah 

: Nara ae di- 

oleh .moerid 'moerid 

Visa 3g Aan sa 
in: : Jan, boekan? Siapa jang dapat 

Mt “Dijawab bapa Moesa: Hal 

Moesa 'itoe sama dengan jang kita dja 
»Toem- 2 Jankan dahoeloe waktoe berta 

1 Sg NN soepaja boe 
mhn moedah bertambah be- 

sar. “Pada ketela pohon poen 
: nja soepaja oembinja 

" “aneh “bertambah besar.” 

ang ana KA H3 Benar,” oedjar toean Dalil. 

ng menjebabkan tis daan | ,Roepanja bapa Moesa beloem 

an itoe)” kata toean Da- 
' Joepa kadji jang dahoeloe. Dja- | 

| di kalau ketela pohon diboem- | 

at boen, sama artinja dengan di- 
i dekat batangnja disediakan ban | 
Tar tanah jg. loenak (longgar). 

Oleh Karena 1 itoe cembinja moe- 

& hanja ia goenanja. Tjobalah 

ae” 

Gn) 1 

1 tanaman jang, 

ja kerdil,” oedjar 
dari moerid moerid 

Ie Tea: tanaman itoe- 

| Sinta tiada Naa 
cesaha oentoek mempero- 

ng batang jang be- 
'ek Manar bibit. Ba 

ingat SN Maa, mata jang ada 

»Lain dari 58. ada lagi goe | 
nanja,” kata toean Dalil mene- 

roeskan tjeriteranja itoe. ,,Ingat 

"Jah djika hoedjan toeroen! Ka 

lau tanaman tidak diboemboen, 

akan banjak air tergenang di 
| keboen. Tetapi kalau tanaman 
 diboemboen, air jang 'berlebih 
| dengan Iekas dapat mengalir. 

wa Air jang tergenang ta' baik bagi 
aman itoe. Karena air itoe 

an memboesoekkan oembi.” 

il mentjeriterakan, djika ta 

dahlah kelak mentjaboet tana 
man itoe. 

- Demikianlah toean Dalil me 
njoedahi tjeriteranja itoe. Be 

| berapa hari kemoedian moelai 
lah: 'moerid moerid itoe menjia . 

'ngi keboennja dan memboem-   ' boennja. Pekerdjaan dilakoekan 
mereka Iga Tn patjoel. 
  

Sitara Hito nana, 
masoek “bilangan onder-afdeeling | 

5 'Kota-Nopan ada seorang goeroe 
— | poeteri pada 'seboeah sekolah 

mengadji. Beliau ini adalah lepa- | 
S 2 PAMA Pan- 

ne ta lan sesamanja.   ' Roepanja, dibalik pembawaan- 

1k jang baik dan pergaoelannja 

1 an itoe, eos ini telah 

n dengan “seorang pes? 
ypo hana itoe djoe- 

ikan kesoedahannja tocan 

| naman diboemboen akan moe- | 

eratnja, dan poen bertambah hari 

bertambah terboeka bagi oe- 

pertjintaan itoe, mendjadi boeah 

toetoer orang banjak. 

ok e 

Maloe mendengar kata2 orang 
pan dan toedoehan2 jang ti- 

| dak2 orang lemparkan terhadap | 

dja itoe, 

hannja mengambil kepoetoesan: 
seperti terseboet diatas, agar de- 

ngan djalan begitoe, nama baik 
kaoem keloearganja djangan men 

I djadikan ternoda. Len 
“kk 

Sekarang siiboe itoe telah da- 
lam tahanan politie, dan betapa 
kesoedahan perkara jang menge- 

rikan ini, sampai waktoe kita me 
noelis chabar ini beloem kita ke- 
tahoei. Fa 

' POERBA-BAROE 
Perloeasan sekolah Moestho- 

—.. fawijah. 

“Sekolah Moestho- 
fawijah” ini adalah sekolah 
Islam jg. paling besar dibilangan 

dibawah pimpinannja t. Sjeh. 
“Djoemlah - -moeridnja -menoe-- 

roet keterangan jang kita peroleh 
-ada 900 (sembilan ratoes) pe- 
moeda, jang berdatangan dari se 

'loeroeh daerah Sumatera ini. 
'Poen dari bagian Semenandjoeng 

| (Melaka) banjak kedapatan dian 
tara moerid2nja. 

Diantara goeroe2nja jg. seba- 
injak 15 orang itoe ada 6 orang 

jang lepasan sekolah di Mekkah 
dan Mesir. 

Chabarnja 'tahoen depan ini 
sekolah ini hendak diperloeas la- 
gi dengan memboeka soeatoe af- 

| deeling, jaitoe afdeeling meloeloe 
boeat bagian poeteri. 

“ Dan leerplan bagian poeteri 
ini akan disesoeaikan dengan 
Dinijah-School P. Pandjang, ser- 
ta goeroe2 poeterinja poen dari 

sekarang soedah ditjari2. 

# —— aan 

GORONTALO. 

»Pahlawan Moesa” menoelis: 
Penjamboetan kepada t. B. W. 

Berhoeboeng dengan perdja- 
lanan t. B.W. Lapian Volksraads- 
tia (Nationale Fractie) dengan 
Kapal- terbang (KNILM) dari Ma 
nado singgah di Gorontalo pada 
hari Senen tanggal 6 Januari '41 
il, mana diantara beberapa pe- 

| mimpin pergerakan dari Copra- 
producenten sebagai comite van 
Ontvangst »Barisan National”, 
telah perloei menjamboet dengan 
mengharap kepada beliau terse- 
-boet oentoek .bertinggal semen- 
tara hari disini karena berhoe- 

i s boeng dengan beberapa hal ter- 

1 “Dalam Ribpoenghia beliau di F 

2: segani serta terkenal poela ber- 

. | pembawaan baik dalam pergaoe- 

oetama tentang perbaikan harga 
Copra dan penaksiran belasting. 

Akan tetapi oleh karena be- 
liau terseboet meneroeskan: per- 
djalanannja ke Betawi boeat Zit- 
ting Volksraad, maka harapan co 
mite beloem dapat dipenoehi, ha 
njalah pada waktoe itoe dapatlah   dipersoal-djawabkan tentang: har 
.ga copra dan penaksiran belas- 
“ting diini negara, 

' Menoeroet kata orang, -perhoe- | 

.menjoeroehnja oentoek pergi ber 
| soeami dengan seorang pemoeda 
lain jang telah Kenang Mann   kar akan menoeroetkan soeroe- 7 

| han 'iboenja itoe, sebab: katanja , 

| nidosp semati- TIsuRan pemoedal) 

moem, hingga kedoea merpati jg. 
sedang maboek dalam gelombang 

peanpesta Oetara Ini, jang magk -dakan sembahjang Hari raja di 
Tanah lapang tidak diidzinkan 

. Kemoedian beliau meneroes- 
kan perdjalanan dgn. KNILM ter- | 
seboet. Moedah2an beliau akan 

Bampai bertemoe poela. 

| Nasibnja perajaan Gaboengan 

Oemmat Islam 
“ Sebagaimana telah mendjadi 
“azas-toedjoean dan kebiasaan ba- 
gi ,,Gaboengan Oemmat Islam” 

| terseboet mengadakan perajaan 
| pada saban-saban hari Besar Is- ' 
lam dan tjara perajaan Optocht 
(arak-arakan) oemoem dan Open 

sht-vergadering. 
'ada hari raja adha Tg 

atoeh pada hari Raboe tgl. 8 
IjJanuari 1941 jl. ini, lebih dahoe- 

loe telah dirantjang dengan di- 
| mintakan idzin kepada jang ber- 

wadjib, oentoek mengadakan pe- 

rajaan jaitoe dengan tjara pada 
pagi bersembahjang hari raja ber 
tempat di Tanah lapang Negeri 
'dimoeka roemah P. t. A.R. Go- 

rontalo, sorenja Optocht (arak- 
arakan) oemoem berangkat dari 
halaman Mesdjid Djami' Kotta 

| keliling Kota Gorontalo dan Open 
Tucht vergadering djoega bertem- 

| pat dihalaman Mesdjid Tn 
Kotta terseboet. 

adres anak gadisnja jang rema- L Akan tetapi rantjangan terse- 
maka siiboe kesoeda- | | boet ta' dapat dilangsoengkan ha 

njalah: sembahjang Hari raja da- 

pat.dilakoekan bertempat dihala- 
man Moeshalla 'Aisjijah Goron- 
talo, demikian djoega tentang Op 
tocht dan Openlucht vergade- 
ring. Alhamdoelillah jang bersem 
'bahjang Hari raja ditaksir kl. 
1000 orang kaoem Moeslimien 
dan Moeslimaat, Optocht (arak- 
arakan) terdiri dari pandoe-pan- 

oem Moeslimien, Ik. 1500 orang, 

dan Openlucht vergadering diha- 
diri oleh Ik. 300 orang (karena 
kehoedjanan, pen.). 

Lain tidak karena rantjangan 
",Gaboengan Oemmat Islam” ter- 

seboet tidak dapat dilangsoeng- 

kan ditempat jang dimaksoed, 
karena permohonan boeat menga 

oleh” Hoofd van Plaatselijk Be- 
stuur, hanjalah diidzinkan ber- 

sembahjang dihalaman Mesdjid 

Optocht dan Openlucht vergade- 
ring. Sedang ,,Gaboengan Oem- 
mat Islam” tidak meminta tem- 
pat terseboet Ba Mesdjid 

pang, tetapi tidak diic Bian, ma 
ka terpaksa hanja dilakoekan 

dihalaman Moeshalla' Aisjijah 

terseboet. 

Demikian djoega tentang ber- 

angkatnja Optocht (arak-ara- 
kan) oemoem dan Openlucht ver 
gadering jang telah diidzinkan 
oleh Hoofd van Plaatselijk Be- 

stuur “bertempat di dihalaman 
Mesdjid Djami' Kota tidak kedja- 

dian melainkan bertempat diha- 
laman Moeshalla' Aisjijah, kare- 
na keberatannja toean Kadlim 
Gorontalo (M. van Gobel) jang 

mana Harj raja tidak bersamaan 
(oleh karena Hari raja negeri 

nanti pada hari Kemis tgl. 9 Ja- 

na sehingga diteroeskan kepada 
jang berwadjib (H.P.B.) sehing- 

ga oleh H.P.B. mengoebah ten- 
tang besluit keidzinannja. 

Sesoenggoehnja kalau menilik 
kedjadian dan nasibnja perajaan 
,Oemmat Islam” ini maka pa- 

toetlah disesalkan, karena oen- 

toek bersembahjang Hari raja di 
Tanah lapang itoe adalah salah 
satoe soeroehan agama, sedang 

Tanah lapang itoe kepoenjaan ne 

geri dan oentoek oemoem, teris- 
timewa ocmmat Islam jang ber- 

maksoed oentoek sembahjang 
itoe boekannja bermaksoed meng 
ganggoe ketertiban dan keama- 
nan oemoem, melainkan hanjalah 
oentoek menjembah. ang Be- 
sar Toehan.   katnja Optocht dan Openlucht 
vergadering bertempat dihalaman ' 
Mesdjid Djami' Kota itoe, tentoe 
nia akan mengoerangi dan meng- 

Djami' Kota bersama-sama dan 

nuari 1941, pen.). Keberatan ma- 

Demikian poela tentang tanda 

doe, anak-anak sekolah dan ka- F 

  
| 

 goegoerkan haknja oemmat Islam | 

pada tiap-tiap Mesdjid, karena 
setahoe kita Mesdjid- Kran. itoe 

diri, apalagi maksoed toe. telah 
diidzinkan dengan be ar P.B. 
Kalau hanja hari raja j 
bersamaan, toch sebahagi 

| sar dari oemmat Islam soedahlah 

berhari-raja pada hari Raboe gi. 
8 Januari 1941 terseboci. 

— Oleh karena itoe besar hara- ' 

pan kami moedah-moedahan di- ' 
atas kedjadian jang sematjam 
mendapat perhatian dari Hoofd- 

bestuur dari perkoempoelan-per- 

koempoelan Islam dan jang ber- 
wadjib di Indonesia, teristimewa 

kepada jang moelia wakil Islam 
jang doedoek didalam Volksraad, 
agar kebebasan oentoek agama 
Islam itoe tidak mendjadi ketji- 

wa, d.l.I. sebagainja. 

Toeroet berdoeka atas Almar- 
hoem M. H. Thamrin 

Setelah mendengar siaran -Ra- 
dio bahwa Pemimpin Besar kita 
sdr. M. H. Thamrin telah poe- 

lang ke rachmatoellah pada pagi 
hari Sabtoe tgl. 11 Januari 1941, 
maka dengan tjepat perkabaran 

itoe tersiar kepada satoe sama 

lain dengan oetjapan: Inna lilla- 
hi wain-na-illaihi radji'oen dan 
dengan hati jang berdoeka. 

Kemoedian atas initiatief dari 
beberapa Pemimpin Pergerakan 

mengirim telegram kepada fami- 

like Thamrin oentoek menjatakan 

toeroet berdoeka jalah: atas na- 
ma dari: Moehammadijah, ,,Ga- 
boengan Oemmat Islam” dan 
Gapi. : 

Atas nama Gapi mengedarkan 
list oendangan kepada kaoem 

Moeslimien oentoek pertemoean 

bersembahjang Djinazah Gaib 
# atas Almarhoem terseboet. Per- 

oesahaan-peroesahaan bangsa ki 
ta seperti Toko-toko, Cooperatie- 
cooperati, “Sekolah-sekolah, dll. 

sebagainja ditoetoep dengan sen 

dirinja oleh Pengoesaha-peng- 
oesaha itoe. 

Maka pada djam 4 sore lang- 
soenglah pertemoean bertempat 

di Moeshalla” Aisjijah Gorontalo 

jang dikoendjoengi oleh 100 (se- 

ratoes) orang lebih kaoem Moes- 
limien dan semoeanja bersembah 

jang bersama-sama serta berdo'a 
atas roch dan gan “Alm. 
M. H. Thamrin. 

Sesoedah itoe diadakan pidato 

jang bertoeroet diperslahkan: 

Il. R. Soerjokoesoemo (Voorz. 
Comite Parlement Indonesia). 

2. A. Haroen (Voorz. P.LL.). 
3. M. Doenggio (Wakil Moe- 

hammadijah). 

4. Sagaf Alhabsini (Wakil P. 
AL). 

5. A. Joenoes Wakil Tana 

kan Penjadar). 
6- L. M. Gani (Wakil ,,Per- 

sis” 
ke 

Si). 
8. Oe. 

LL). 
9. A. Wartabone (Nasionalist) 
10. H. Mohammad. : 

“11 K. Hadji Sjahrain (Moebal- 
ligh). 

12. Tjan Lamato ex Bestuur 
Tan 

13. Oe. H. Boeloeati (Secre- 
taris) penoetoep. 

Kesimpoelan daripada pidato- 
pidato itoe melahirkan doeka tji- 

ta serta do'a atas Almarhoem M. 
H. Thamrin. 

Kira-kira djam 5.40 ditoetoep 
dengan selamat. 
2 

Doenggio (Wakil P. N. 

Hadjoe (Wakil P.S. 

KAJOE LAOET. 

Mrd. Nast. menoelis: 
Pendirian Comite Indonesia 

Berparlemen. 
Dalam waktoe doea-tiga ta- 

hoen belakangan ini, njata benar 
bagi kita kebangoenan senian- 
ngat kepolitikan didaerah Z-Ta- 
panoeli Taman Siswa, Parindra 
dan Gerindo masing2nja telah me 
naroeh tjabang2nja, baik dikota2 
maocepoen dikampoeng2 satoe2- 

Dewan Rakjat 

Propaganda membentji moesoeh 

Pertanjaan 
Kan, 6-2-41. 

Hoofdbestuur Christelijke On 
derwijzers Vereeniging telah me 
ngirim soerat terboeka kepada 

 pemerentah. 

Maksoed soerat itoe ialah, 
bahwa perhimpoenan  itoe ti- 

dak moefakat dengan adanja ra -   sa bentji kepada moesoeh. Me- 

noeroet pendapatnja, maka ra 
isa bentji ini jang membangkit2 
ialah sebagian dari pers disini. 

|. Berhoeboeng dengan ini, pe- 

nanja ingin mendapat ketera- 

ngan dari pemerentah: 

a. Apakah pemerentah sesoeai 

dengan pendapatan Jeger- 

predikant, Ds. W.M. Duyker 

(menoeroet madjallah ,,Ons 

Contact” tg. 1 Febr. no. 7), 

jaitoe bahwa kita haroes me 

gitoe djoega sebagian besar : 

orang orang Djerman, lebih 

lebih pemoeda2 Djerman, se 

bagai moesoeh kita dan ha- 

roes kita bentji dengan se- 

bentji2nja dan djoega haroes 

kita tentang mati2an 
Bahwa hal itoe tidak berten 

tangan dengan maksoed aga 

ma, karena jang dimaksoed 

agama ialah moesoeh perse- 

orangan sadja. 

. Adakah Pemerentah meng- 

anggap, bahwa propaganda 

jang berlainan maksoednja 

dari pada itoe ada berbahaja 

dan haroes disingkiri, tidak 

perdoeli dari siapa datang- 
nja propaganda itoe? 

Kalau memang sesoeai, soe- 
kakah pemerintah segera 

bertindak jang terang? 
  

nja kota dan kampoeng ta' perloe 

diseboetkan namanja lagi. Djoe- 

ga gerakan agama, seperti Moe- 
hammadijah, Djamiatoel Was- 
lijah dsb.nja tak-ketinggalan. . 

Begitoelah disamiptnp Parin- 
dra, Taman-Siswa dan Perkoem- 

poelan Kaoem Iboe jang soedah 
ada di Kajoe-Laoet, pada achir 

boelan Januari jbl. itoe orang te- 
lah dirikan poela Comite Indone- 
sia Berparlement. 

Adapoen soesoenannja seperti 
berikoet: 

t. Mahmoed Nst. Ketoea. 

t. M. Joesoef Nst. Secretaris 
dan Penningm. 

t. Moesthapha Nst. Comm. 

t. Abd. Halim Nst. Comm. 
t. Rausin Nst. Comm. 6 

PLADJOE. 

Rapat anggauta Gerindo. 

Menjoesoen Pe- 
ngoeroes Baroe. 

Pada hari Sabtoe malam Ming 

goe tanggal 1/2 Februari '41, Ge 

rindo di Pladjoe telah melang 

soengkan rapat anggautanja de 

ngan bertempat diroeangan se 
kolah Pergoeroean Rakjat jang 

selandjoetnja akan  mendjadi 

Clubhuis Gerindo. 

Rapat dipimpin oleh toean 
Toumahu. — Dari Gerindo tja- 

bang Sriwidjaja ada hadir toe 
an A.S. Soemadi. Setelah bebe 

rapa agenda dibitjarakan, ke- 

moedian sampai waktoenja oen 

toek membitjarakan soal peng - 
gantian Pengoeroes Baroe, jang 
mana hasilnja adalah sebagai 
berikoet: 

Ketoea — t. Toumahu. Pe- 
noelis t. Mgs. Achmad: Benda 

hara — t. B. Ardenan: semen 

tara Pembantoe terdiri dari t.t. 

Ngadiroen, Atmo, Noezi dan: 
Kadir. Cursuscommissie — tt. 
Lazim, dan Jasmin Koebit. 
Pimpinan Barisan Pemoeda Ge 
rindo t.t. R, Soegeng dan Ngad 

etalak semoea Abi aan   selesai, laloe rapat ditoetoep pa 

da djam 11 malam (Antara). 
masa   

tOoean.. 

-nganggap 'nazi-spgiem, be-



   

    

   
   

  

| man bodi aa 10.30 Na Ha 

. I waiian — 11.00 Krontjong Or- 
| kest Menara — 14.30 Berhenti. 
Pr EL  Padvinderuurtje 

  

   

   

18.00 Lagoe Selingan — 18.15 
| Mond armonica Song Band — 

| 19.00 Lagoe Djawa — 20.00 Ke 
tjapi Ork a — 24.00 Berhenti. 

3. ancaa ago 9.00 Lagoe Soenda 
1 — 10.00 Lagoe Tionghoa Tjieng 
   

Ban- ia 10.30 Lagoe Gambang 

Kromong — — 11.00 Lagoe Dja- 
Kai 12.00 Berhenti. 

— PENJIARAN P. P. R. K. 

Djawa Barat 

| sangoeng II 192, Batavia li 197 

2... MINGGOE, 16 FEBR. 
6.00 Tanda waktoe — 6.02 

| Lagoe Batak — 6.30 Berita Pers 
li: 4 e3 6.45 Lagoe Ambon — 7.00 

'roepa2 adik Ba wagon € 
Priok/Cheribon f 7.90 dan 4. A. 

T 8.30 pers100 kg. 
Damar: Sumatra export kwa-. 

tianak A/B f 2550 per 100 kg. 
— Karet: Standaard Sheet sedia 

03015, Crepe f 0.30  nom 

per 19 kg. 
—  Citronela: Contract A kira 

n Pn f 1.55 pembeli 

hada Senin: Ma Febru 
ob. Pangkal Pinang f 20— 

pembeli f 20.50 pesek cak per 
00 kg. 
Minjak Panah: AAN f 2.05, 

ina . f205 dan Devoes f 2.30 

PASAR BERAS DI BETAWI 

£ Via 

                        

   

    

                  

    
   

    

    

   

  

   
   

  

    
    

  

    

  

   

    
      

    

    

    

   

   

    

: Ringb. Batavia) « 
Levering Februari: 23 

6 p. 100 kg. 
KSB. ,, 881 
KBA. ,, 8.55 
K.B.B. ,, 8.30 
KBD.,, 7.98 
K.M.B. ,, 8.14 
K.M.C. ,, 7.98 
K.M.D. ,, 7.82 

1 Huller Boeloe 
Huller Boeloe. 

” ” 

# KD. 
Bt Bp KTI, 

k'lit Tjer. pt. P.K.T. 
: PK.T, 

7.73 

7.63 

7.49 
7.39 

    

vering Februari: : 

di tawarkan: 

Vol H 8.41 
Vol HI. tjere Serang S.T.A. ,, 8.11 

HI tjere S.T.B. “1.95 
HI. Tjere poetih S.T.B. ,, 7.95 

La SIR 

lititeit AJE Jan. f 30.— dan Pon '! 

ring Febr. (Mrt. f 0.9214 pendjoe 

“Lada hitam: E.k. Telok leve 

is Makelaarskantoor Wes- 

1.958 

| 

te Kabaret — 8.15 Lagoe Kron- 
| tjong — 8.30 Taman  Poetera 

Tionghoa — 9.15 Lagoe Tiong 

hoa modern — 9.30 Berita Pers 
— 945 Lagoe Djawa — 10.00 

Gamelan Soenda — 12. 30 Har- 

| monium — 13.15 Berita Pers — 
1 13.30 Harmonium — 14.15 Be- 

rita Pers — 14.30 Toetoep. 
AT. -00 Tanda waktoe — 17.02 

jan kanak2  Soenda “ — 

  

“Indramajoe: 

e 5 ditawarkan 

Levering Februari: 
p- 100 kg. 

Petjah koelit tjere « P.W.T. f 7.49 
Lolosan Tere II. Ta 
Y, Slijp Tjere ES, Tab 

Slijp Tjere LES 3 S2 

Petjah koelit srogel L.S.Z. ,, 7.64 

| Lolosan srogel ES 106 

Slijp srogel LS.S. ,, 8.32 
Lolosan boeloe. TB, 8:13 

Slijp boeloe ILBS.,, 8.54 

Tjiandjoer: F 
(Fr. wagon Tjiandjoer) 

Levering Februari: 
Mach. Ven. Foeng SPA f 9.30 
Mach. Ven. Foen S.L.R. ,: I9— 

Mach. Oeij Kam Hoa 
O.S.H. » 9.20 
Mach. Oey Kam Hoa 
O.K.H. » 8.90 
Boemiajoe. : 

(Fr. wagon Boemiajoe). 

Levering Februari: 
Slijp boeloe H.G. f 9.20 
Slijp boeloe H. » 8.50 
Slawi: 

(FT. pr. K.P.M. Tegal) 
Levering Februari: 

| Slijp Eng Seng O.T.S. f 8.45 
Slijp Boeloe O.T.B. » 846 

» Tjere OT.P. » 3.5 
| Ketn Slijp : » 10.36 

Harga beras dari sauda- 
gar-saudagar kefjil ” 

» tavia, 

per 100 Ki 
Ketan Java “neo 

S.P.A. OSH In 10 — 
Beras Machine Tjiandjoer   — Hul boeloe Krawang 

Kemana ». 8.65 

18 00 Krontjong — 18.46 Ad- 

dan — 18.49 Krontjong — 19.00 
peboedajaan Tionghoa — 19.30 

PEM 

Berita Dani — 19.45 Mendja- 
wab soerat2 — 20.00 Taptoe — 

20.05 Bahasa Belanda — 20.50 

SENEN, 17 FEBR. 

ta Pers — 6.45 Gamelan De- 

7.30 Toetoep. 

Lagoe gambang kromong 

14.30 Toetoep. 
PENJIARAN P. P. R. K. 

NOESANTARA 
Zender P.L.J. 20.5. 

MINGGOE, 16 FEBR. 
6.00. Tanda waktoe — 6.02 

Lagoe Batak — 6.30 Berita Pers 

Kabaret — “8.15 Lagoe kron 
tjong — 8.30 Taman Poetera 

Tionghoa — 9.15 Lagoe Tiong- 

hoa modern — 9.30 Berita Pers 

— 9.45 Lagoe Djawa — 10.00 

Gambang Kromong — 12.00 La 

goe Krontjong — 12.30 Harmo. 

nium — 13.15 Berita Pers — 

13.30 Harmonium — 14.15 Be- 

rita Pers — 14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe — 11.02 

Krontjong — 18.00 Krontjong 

— 18.45 Isi programma — 18.49 

Krontjong — 19.00 Keboedaja- 

an Tionghoa — 19.30 Berita 

Pers — 19.45 Mendjawab soe 

rat2 — 20.00 Taptoe — 20.05 

Bahasa Belanda — 20.50 Wa- 

jang orang Sri Wedari — 22.00 

Lagoe Aneka warna — 24.00 

Toetoep. 

PENJIARAN NIROM BARAT. 

Batavia II 121 dan Priok II 41 M. 

MINGGOE, 16 FEBR. 

6.01 Dari piring hitam — 7.00 

Tanda waktoe. Berita Pers — 

7.05 Dari piring gramofoon — 

7.30 Geredja — 8.45 Intermez- 

z0 — 9.30 Geredja Betawi —   9.30 Geredja Soerabaja — 1100 

Tanda waktoe — 11.01 Berita 

Pers — 11.05 Accordeon dan 

cinema orgel — 11.30 Instrumen 

talia — 12.00-Njanji — 12.30 

Orkest Robert Pikler — 13.00 

Lagoe gembira — 13.15 Pidato 

1 158 Lagoe kebangsaan — 

13.20 Berita Pers — 13.30 Boe 

nga ram pai — 14.20 Berita Pers 

2 AO 'Toetoep. 

16.45 Pemboekaan — 16.46 Tje 

rita Indjil oentoek kanak2 — 

17.00 Tanda waktoe — Isi pro- 

gramma — 11.03 Boenga ram 

pai — 18.15 Radio Oranje — 

18.30 Konsert popoeler: — 19.00 

Pidato — 19.15 Hawaiian Big 

Boys — 19.45 Kabaret Peran- 

tjis — 19.55 Pidato — 20.00 Be 

rita Pers — 20.15 Hungarian 

Swingers — 20.45 Lagoe film 

— 21.00 Serieus concert — 

2200 Tanda waktoe. Berita 

Pers — 22.05 Soft Lights and 

sweet music — 22.30 Varia — 

23.00 Toetoep. 

« SENEN, 17 FEBR. 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

6.01 Dari piring gramofoon — 

6.15 Gymnastiek — 6.30 Berita 

  

  Pers — 635 Dari piring gramo 
foon — 7.00 Tanda waktoe — 

  

Lagoe Hawaii — 21.00 Klene- | 

ngan Djawa — 24.00 Toetoep. | 

06.00 Tanda waktoe — 6.02 | 
Gamelan Degoeng — 6.30 Beri- | - 

goeng — 7.15 Berita Pers — |- 

12.00 Tanda waktoe 23 

      

   

12.30 Lagoe krontjong — 1315 
| Berita Pers — 13.30 Lagoe:E 
| waii — 14.15 Berita Pers 

pat 

dikemaloean,   
— 6.45 Lagoe Ambon — 7.00 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

TAAN. 

Pakeinja ini 

noem, 1 bidji boeat 1 Minggoe. 

- 

darah. 

“ »Bersilin”. 

” 

- kepada toko kami.   
  

GENTLEMEN TAILOR 
Kramat 120 - telf. No 1430 WI. 

Batavia-Centrum. 
  

Tosan2 jang 
terhormat, 

Djika ingin 
dapatkan poto- 
ngan pakaian 
jang baik, rapih 
dan netjis da- 
tanglah pada 
adres terseboet 
diatas. 
Pekerdjaan tje- 
pat dan menje- 
nangkan. 
Baas TABRA- 
NI AIN, ex tk. 
M. de KONING. 

N.B. Speciaal 
membikin tjela- : 

na jang pake ban karet, 

  

  

7.30 Berita Pers — 7.35 Dari pi 
ring gramofoon — 8.00 Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe. Pemb.— 

11.01 Sonate — 11.40 Agama 

Kristen — 12.00 Populair con- 

cert — 12.30 Njanji — 12.50 

5 01 Dari piring gramofoon — 

rita Pers — 13.30 Matinee Ern- 

semble — 1400 Varia — 14.20 

Berita Pers — 14.30 Toetoep. 

PIL BIDADARI 
(OBAT KEPOETIAN) 

Obat paling sampoerna boeat ketentreman 

jang beroemah-tangga. 

Adapoen kekoeatannja jang teroetama dari ini 

Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan segala 

matjem penjakit jang dari djalannja darah 

| dan penjakit-penjakit diperanakan seperti: 

jang (kepoetian), bengkak dikoelit dalam per- 

anakannja kekedjoetan, datang boelan tiada 

tentoe, keloear darah dari peranakan dilain 

waktoenja, jang kemaloeannja berbaoe, gatel 

peranakannja letjet serta pe- 

dih, tangan kaki dan pinggangnja sakit seper- 

ti ditarik-tarik, sakit sesoedahnja bersalin dan 

selainnja dari itoe oentoek HKN an per- 

hoeboengan SOEAMI-ISTE 

deknja inilah obat jang boleh dibilai 

- BER JANG INDAH OENTOEK PERTJIN. 

PIL BIDADARI tida 

Djika diminta, 

  
Matinee Ensemble — 13.20 Be. 

   

  

     
roe! 

dja ini 

pja dari 

soesahan 

Pen- 

k: SOEM- 

dimi-     
” ” 

” ” 

BERSILIN 

Hn boeat diminoem 35 hari............. 

» » » DO AMAN Henarasnennan 

aa Ae 3 Ta han aan 
G1 hank enakan na 

” ” 

prijscourant dikirim graties. 

Goena kamoe poeaja kesehatan, pilihlah 
obat jang soedah termashoer. 

Djangan keli 
Pakai sa- 

BIDADARI 
jang sanget ter 
oetama kemoes 

tadjabannja 
boeat semboekh- 

kan Njonja njo 

goean dan ke : 

oom 

PIL 

    

gang-     
      

      

  

   
    
   
   

    

   

   

   

  

   
    

        

    
   

  

    
   
    
    
   
       

   
   

    

    
   

   
       

   

    
   
     

    

penja 
kit orang ramnean iban kenogtia 

dan lain2. 

  

HARGA SEKARANG: jang boem .c.rpakai 10 Minggoe per doos f 4.25 

: 5-Minggoe per doos ,, 2.35 

5 Minggoe per doos ,, 1.55 

2 Minggoe per doos ,, 1.10 dan f 0.55 

Obat Syphilis boeat -dimincem 

Obat ini telah terboekti dapat memberi harapan baik kepada orang-orang 

jang menanggoeng penjakit Syphilis. 

Telah dioedji chasiatnja. Tidak mendatangkan atau meroegikan kesehatan, 

| tetapi bisa membasmi segala koeman penjakit jang telah meresap didalam 

Penjakit Syphilis bisa bermatjam-matjam roepanja. Bisa beroepa bisoel 

besar diselakangan, oerat-oerat darah mendjadi kakoe, soesah boeang air, sakit 

toelang, sakit saraf, otak mendjadi koerang beres dan ada poela beroepa 

penjakit koelit jang ta' moedah disemboehkan. 

Segala roepa penjakit itoe, bisa hilang karena minoem obat ini. 

Barang siapa jang menderita soesah karena penjkit itoe, tjobalah minoem 

7.50 
” 4.50 

3— 
1.50 

£ Bisa beli ditoko-toko Japan jang djoeal obat. Djika tida ada, hendaklah pesan 

Agent Besar K, ITO & Co. 
Molenvliet West No. 203-204 — Telf 293 Batavia. 

  

  
Sadjiman betoel- 

betoel goembira, 

karena waktoe 

sore dapet hiboe- 

ran dari: 

FAROKA 
SPECIAAL 

Ini roko memang 

njaman rasanja, 

bikin pikiran tjape 

Siadi seger kombali. 

KASEHATAN TOEAN AKEN TERDJAGA 
  

            

   
   

  

   

    

   
   
   
   

    

    

  

: kenangan). rs 

oleh 

WS. CAM 

Mr.-Cornelis. 

kiri kanannja halaman 
h itoe, toemboehlah sepa- 

4 pohon delima jang sedang 
t-lebat boeahnja serta de- 
masaknja, karena maan 
g telah merekah...... 

| dan selaloe mendjadi 
-roman, ialah kenang: | 

3 sebelah kanan delima merah dan 

sebelah kiri delima poetih. 
Inilah jang mendjadi pertanda- 

22 | an oleh segala pemoeda-pemoeda 
jang berdiam dikampoeng itoe, 

oetjapan 
serta goerauan masing-masing 

| bagi sesamanja moeda dengan 
| moeda, bila masing-masing...... 

—.. | mentjita - tjitakan (ngelamoen) 
Pisangan Baroe No. 222A. | r 

5 2. I merah itoe. 
(Dilarang koetip): 

kepada Ssi...... boenga mawar 

Waktoe hari raja 'Aidilfitri, 

.ramailah segala pemoeda2 dari 
lain2 kampoeng jang datang me- 
ngoendjoengi roemah orang toe- 
Pe Sitti Hafsah, akan memberi 

lamat hari raja ...... setahoen 
sekali, tetapi jang ditjita2nja sk   teroetama sekali ialah akan me- 

    

  

lihat si boenga mawar me 

rah (Sitti Hafsah) itoe. 

Bagaimana pesoleknja (perlen- 
tenja) segala pemoeda2 itoe da- 
tang keroemahnja si boenga ma- 

war merah itoe, ta” lah dapat di- 
tjeriterakan lagi, sebab masing2 
hendak menoendjoekkan keelo- 
kannja (ketjakapannja Bt.): se- 

gala pakaian djas tjelana, koe- 

-piah, kemedja, dasi, kaoes kaki, 

sepatoe, sapoetangan perhiasan, 

rantai erlodji, tjintjin, peniti dasi, 

jang mahal2 harganja. 
Akan tetapi sajang dibalik nan 

sajang, bahasa boenga mawar me 

rah (Sitti Hafsah), agaknja 
ta' akan menampakan roepanja 
oleh karena ia boekan pada 

tempatnja,. sebagai gadis2 jang 

su... 

ra. 

kebanjakan...... terlaloe..:- 

nit (Bt.). 
Itoelah sebabnja masing-ma- 

sing pemoeda itoe sekeloearnja 

dari dalam halaman (roemah- 
nja) si boenga mawar merah... 
bersoengoet-soengoet, karena ha 

rapannja sia-sia sadja. 

Waktoe Tjap Go Meh, 

ge 

Peh 

Gambir, banjaklah pemoeda-pe- 
moeda, terlebih-lebih poela tjoe- 
te-tjoete hidoeng belang (Bt.), 

jang keliroe (ketjele Bt.), 
karena disangkanja si boenga ma 
war merah itoe...... ' menonton 
sebagai anak-anak dara (gadis, 
perawat) jang kebanjakan, oen- 
toek keramaian setahoen sekali 

dalam kota Betawi, iboe negeri-   
    

Tjoen, "Pasar Malam dan Pasar -   
nja Tanah Hindia Belanda. 

Bagai toean-toean dan njonja- 
njonja pembatja, jang diloear 

kota Betawi dan  Mr.-Cornelis 
dan telah pernah mendapati ke- 

ramaian jang terseboet, tentoe 
ta' loepa akan mengenangkan ke- 
ramaian-keramaian itoe . karena 
disitoelah goedangnja segala apa 
apanja....... 4 

Lain dari itoe, pada waktoe- 
terang bo#lan, sesoedahnja lepas 

bedoek 'Isja, ramailah segala pe- 

moeda-pemoeda jang berdjalan- 
djalan dengan membawa instru- 
mentnja serta memboenjikannja 

dengan berdjenis-djenis lagoenja 
serta mendengarkan “"poela soea- 
ranja masing-masing, agaknja 
soepaja....., terpoedji oleh sihoe 

nga mawar merah (Sitti Hafsali) 
Teka , sehingga ada djoega jang 

masih sangat tachjvelnja, mem- 
pergoenakan 'azimat dan goena- 
goena, soepaja...... siboenga ma 

tertarik dan tergerak hatinja. 

ketinggalan oentoek menarik hati 
sipendengar, begitoepoen lagoe 
gamboes.,.... 

(Akan disamboeng). 

TN 
S9 0d"     

    

      

war merah (Sitti Hafsah) itoe... BP 

Lagoe kerontjong, ta” pernah N 
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