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3 Pane, sieng Hanna 
om RAF telah melakoe 

i didaerah jang sa) 

    

pada hari Sabtoe malam pe 
pelempar bom itoe mendja- 
makloemat2 diatas Ten 

ice -dan Krakau di Polen. 

   
     

ad 

INDJOENGAN PESAWAT 
£ MOESOEH. 
inden, 17 Febra (Reuter) 

   
        

       

    

   

maan, Eastanglea poen didjatoehi 
| bom2, tetapi tidak mendatangkan 

|  keroegian PENAK korban manoe | 
“sia. 
(3 Lebih landjoet diberitakan, bah- 

| sawat2 pemboeroe Inggeris telah 

KORP KORAT”. 

5 Orang mengerti, 'bahwa ketera- 

rg (-rah Laoetan2 Selatan, adalah soe 

i| atoe anasir (factor) jang terlaloe 

i 1941 2 lembar, Lossenummer 7 sen. 
  

  

wa pada tanggal 16 Februari pe- 

menembak djatoeh sebocah pelem 
par bom Djerman da Ta 
Ta" 

Londen, 17 Febr. (Reuter) 

'ngan2 Halifax tentang perkoeatan 
'angkatan perang Inggeris di dae- 

"penting sebagai socatoe patang: 
tan pada Djepang. 

£ Pertahanan Inggeris sekarang ti 
'dak hanja tergantoeng hasil in- 

-doestri Inggeris sadja. Pada kera 
djaan Inggeris dibagian boemi ti- 
|moer hasil2 itoepoen disesoeaikan. . 

Boleh djadi. bagi Djepang hal 
“ini soedah diketahoei. Australi pa 
da sekarang ini .tjoekoep mempoe.:   

  

      
      

  

     
         

       

     

        

       
      

    
    

s hanja Sedikit terdapat ke | 

hari moelai gelap, ma 
sawat terbang moe 

kan bom dikota 
er laoet, sehing 

ih roemah roesak, ! 
e djoega beberapa djiwa 

ad jadi korban. P3 

   
   

      

wat terbang moesoeh. : 

a2 Pane sana jang bera 

njai indoestri perang, tetapi tanah 
ini boekan goedang' sendjata Ing- 

geris jang satoe2nja. Begitoe djoe 

ga India masih siboek  oentoek 
memperkoeat diri, sedang indoes- 
tri perang dipertinggi. 

? Baiklah kalau pemerintah Dje ' 

pang ingat : akan 3 soember Ingge- 

'ris jang kaja dengan pendoedoek | 

ag Sa alat2 Nanang. itoe. 

  

  

   

        

   
  

     

      

   
      

      

    

  

      
       
     

      

    
    
   
   

  

    

   

    

   

            

   
    

  

   
    

    

   
   

   

   

   

£i o, 17 Febr. (Domei). — 
pertanjaan seorang interpe- | 

tentang tidak soeka- 

niatnja mengadakan soea- 

TOEBOENGAN INGGERIS— 

ka "2 1” Febr. (Reu- 

  

   
    

  

   

   

  

   

   

    

    
   
      

   

| barisan jang koeat didalam dan di 

PAN itoe. Bakjat | sadja, 

Gezant Inggeris, Sir Jo- | 
sby dalam soeatoe inter- | 

“4 NIEUW ZEELAND 

soepaja mencendjoekkan sotatoe 

“Tentang pendirian 

“Dengan penoeh Semangat Mat- 

suoka bitjara dihadapan komisi | 

grooting di Lagerhuis, diminta- 

2 soepaja rakjat Djepang me- 

noewdjoekkan ketetapan niatnja 

oentom” mentjiptakan soeasana 
“kesedjahneraan bersama. Inilah 

ketetapan - kita, tidak moengkin 

lagi kita ingkOr dari ini, bagaima- 

na sadja akan. kedjadiamnja. Se-. 
gala orang Djepang jakin. dengan 

kepertjajaan ini, . jaitoe kepertja- 

n jan 

1 Panen. tetapi kepertja- 

jaan jang berdasar kepada “ke- 

kocatan nasional, jang akan | 

| moengkin. mentjiptakan tjita-tjita | 

tin itoe”. 

Bean bai 5 negeri itoepoen ber 

kata, bahwa diplomasi Djepang 

berdasar atas rentjana pentjiptaan 

| soeasana |kesedjahteraan bersama 

.itoe. Ia menentang siapa sadja, 

jang didalam negeri sendiri malah 

tidak setoedjoe dengan adanja per- 

djandjian tiga negeri dan jang 

“ memperkefjil arti ketetapan hati 

| Djepang dengan yuenganggap, bah- 

wa kata-kata menteri logar negeri 

| koeat, kalau 

. Idamai. ,,Dasar dari sarat-sarat 
| perdamaian ialah kekoeatan per- 

| tahanan nasional dan sesoedah 

'sesoeatoe diplomasi jang tidak di 

   

  

tidak hanja berdasar | 

| orangjorang jang mengangg: 
bahwa Djepang soedah kehab 

ngan Tiongkok itoe. D 
| katanja: »Masakan saja dap 

mendjalankan diplomasi jang 
sekian anggapan | 

   

  

'ini benar”. 
. Atas pertanjaan Shinzo Imai | t 
Matsuoka menerangkan, bahwa ja 

ssenantiasa berdjaga-djaga oen- 
toek segala kedjadian jang sehe- 

bat-hebatnja”, dan disamping itoe 

dengan sekoeasa-koeasanja ia men 

djalankan segala sesoeatoe setjara 

itoe baroelah diplomatie jang 
koeat, sebab soedah barang tentoe 

sokong oleh kekoeatan tidak akan | 

mentjapai soeatoe apa ? demikian- 

lah kata menteri loear negeri itoe. 

Ne derland 

    

MAX BLOKZIJL MENGGANTI 
COLIIN 

Londen, 17 Febr. (AN.P.). 

— Max Blokzijl mendjadi hoofd- 

pada tgl. 5 Febr. memoeat soeatoe 

artikel 

Colijn. Didalam artikel itoe dike- 

moekakan pengharapan- -penghara- | 

pan, bahwa soenggoehpoen hoofd- | 

redacteur baroe itoe soedah 72 ta- 

hoen, tepat djoega ia kembali ke 

Sk. ,,Standaard”, jaitoe sk.: -jang 

.soedah 20 tahoen ditinggalkan.   “ang ak dari aa ssk. lainnja, 

J : 
soepaja pimpinan redactie haroes 
diserahkan kepada seorang Belan- 
da jang paham-pahamnja berten- 
tangan dengan Colijnsatau dengan 
Abraham Kuiper, jaitoe orang jang 

| mendirikan s.k. itoe. 
Blokzijl djoega mengoemoemkan 

tentang angkatannja sebagai hoofd 

redacteur itoe. Ia menambah ke- 

      

   

Ha ia hendak mentjoba membe 

  

   
   

| Menoeroet koresponden 
| machrichten” di Berlin, maka ka- 

'langan? pembesar Djerman soe- 
dah mengantjam kepada Toerki, 
bahwa Toerki tidak bisa lama lagi 
'mendjadi pemimpin di Balkan. 

ae Kalangan itoe menerangkan poe 
“la bahwa perhoeboengan Djerman 

|terangan, bahwa 
| strasse terhadap Joegoslavia nda- 

“ Ilah sikap menoenggoe, 
. Iboeng dengan adanja pembitjara 
|han jang sedang dilakoekan dianta 
ra doea negeri itoe, tetapi disam- 
| ping itoe ditedangkan dengan nja- 

“antara doea negeri itoe sedjak doe 

redacteur sk. ,/Standaard”. Sk. itoe | . 

,selamat berpisah” -dari |. 

jagak bisa tidoer njenjak, 

» Dalam art. itoe Colijn menoelis | 
. poela, bahwa pihak Djerman me- | 
Ke ang banjak-banjak perdjan- | 

a ,Standaard”, le- | 
Pa 2 | Menoeroet koresponden ,,Nationale 

   

  

  

erangan bahwa dana dasar poli- 
iek sk. itoe tidak akan beroebah 

penerangan jg. lebih baik kepada 
embatja-pembatjanja tentang ke- 
jadian di Europa Tengah. 

  

Djerman 

ANTJAMAN DJERMAN KEPA- 
DA TOERKI. 

Bazel 16 Febr. (Reuter) — 

»Basler- 

engan Joenani beloem berobah. 
Koresponden itoe menambah ke 

-sikap Wilhelm- 

berhoe- 

ta tentang adanja persahabatan 

“1oe2. 
— KEADAAN BEKAS RADJA 

ALFONSO TETAP. 

R om e, 16 Febr. (Reuter) —— 

'Makloemat mengoemoemkan, bah 
| wa pada hari Minggoe malam kea 
“daan bekas radja Alfonso tidak be 
'roebah selama 24 djam jang kemoe 

dian. 
“— Pada malamnja bekas radja itoe 

HAL PENTING AKAN TER- . 
DJADI. 

Bazel, 16 Febr, (Reuter) — 

itung” sebentar lagi pemimpin2 

Djerman akan bertemoe dengan 
impin? negara Bulgaria, Ka 

diplomasi mendoega nistja 

Burma 

LARANGAN KEPADA 
ASING. 

'Reuter dari Rangoon 16 
Febr, mengabarkan tentang per- 
makloeman goebernoer jang mene 

ORANG 

  

BULGARIA: 

Perdjandjian tidak 

tidak saling menjerang. 

Amerika Serikat menjokong djoega 

pada batas negeri. 

ini masih dilakoekan pembitjaraan   itoe hanja soeatoe omong kosong 

  

Ma ENI 

AM ERIKA. 

2, id ta Bnitain"-bie dan haetang 
65  miljard. 

WILLKIE KE TIONGKOK 

New York, 17 Febrs(Reu- 
. ter). — Menderoet berita-berita 
dari kalangan pembesar negeri, 
“Willkie menimbang-nimbang akan 
“pergi “ke daerah-daerah Tiongkok 

| jang tidak didoedoeki oleh Djepang 
-perloe mempeladjari keadaan disi- 

| toe. Didoega ia akan terbang me- 
| Ialoet Jaoetan Pacific. 

MIMAN GEZANT OENTOEK   KS Up atasan 17 Febr. 
| (Reuter). — Pemerintah Amerika ' 

aksen diterima oleh radja Boris. 
AT AAS ARI 

  

Serikat Nb ini masih beker- 

| dja oentoek memilih seorang ge- 

zant ke satoe boeat Nieuw Zee- 

land. Oentoek itoe diperloekan se- 
orang jang tahoe betoel keadaan 

di Timoer Djaoeh. 

BOLEH HOETANG 65, MILJARD 
Washington, 17 Febr. 

(Reuter). — Kongres soedah me- 
ngirim rentjana wet soepaja di- 
tanda tangani oleh president. Da- 
lam rentjana itoe diseboetkan, 
bahwa pemerintah diberi hak oen- 
toek berhoetang sampai sebanjak 

65 milliard dollar,   

| Lon-den, 17 Febr. (Reuter). -— Menoeroet kabar D.N.B. dari 
Sofia, maka diantara Toerki dan Bulgaria soedah diadakati perdjandjian 

Tentang ini lebih landjoet diberitakan oleh Rzuter dari Sofia, bahwa 

poen menoeroet anggapan Orang di Sofia, perdjandjian itoe ada hasil 
jang bagoes dari diplomasi Djerman. 

- Kalangan politiek di Bulgaria menganggap, bahwa sekarang kedoea 
negeri itoe masing-masing memoendoerkan ta Jaranja jang ditempatkan 

saling menjerang. 

adanja perdjandjian itoe, soenggoeh- 

. 

   senin jang 

      

    

      
Sedang menoerocet berita jang beloem. batita betoelnja, sekarang | 

1 

diplomasi antara Bulgaria dan Joe- | 
goslavia, jaitoe soal pertikaian-pertikaian tentarig daerah negeri. 

- PERHOEBOENGAN BULGARIA—HONGARIA 
Sofia, 17 Febr, (Reuter). — Kalangan politik djoega menaroeh 

perhatian atas kedatangan minister Oonderwijs Hangaria professor Ho- 
man, di Sofia, dengan membawa banjak Wakil-wakil. Menoeroet kabar, 
maka koendjoengan itoe perloenja oentoek menanda tangani perdjan- 

| djian jang bersifat koeltoereel pada tgl. 18 Febr. 
Tetapi lebih landjoet didoega, bahwa sesoedah oepatjara itoe, maka 

ia akan diterima oleh minister oerbesan loear negeri, begitoe djoega 

DEBAT TENTANG ,,AID TO 
|. BRITAIN”-BILL 

hington, 17 Fepr. 
(Reu er). — Pada tgl. 16 Febr. ma- 

lam hari Roosevelt telah berkon- 
perensi dengan Hopkins. Ketera- 

ngan-keterangan jang diberikan 
oleh Hopkins itoe perloe boecat 
Roosevelt, sebab ia pada tgl. 18 

    

perensi dengan pemimpin-pemim- 
pin Kongres, jaitoe sebeloem di- 
boeka debat didalam senaat ten- 

'L tang ,,aid to Britain”-bill.     

Febr. pagi hari mengadakan kon- 4 

aa 

Djawab studenten kita. 
I lain bagian termoeat toeli- 
san ' ketoea  Perhimpoenan 

Peladjar Peladjar Indonesia jang 
memberi keterangan lebih djelas 
tentang sikap studnten kita ter- 
hadap Kongres Ekonomi. 

Dalam makloematnja sikap P.P. 
P.I. terhadap Kongres Ekonomi di 
loekiskan seperti berikoet: ,,P.P. 

.P.I. mendesak kepada pengoeroes 

K.R.I. dan lapisan pergerakan 
Rakjat Indonesia djangan meng- 

Akan tetapi dalam toelisan ke- 
toca P.P.P.I. pada angka II kita 
batja: ,,Djika sekiranja Kongres 
Ekonomi dioesahakan oleh Peme- 
rintah atau K.RI. jang batasnja 

tertentoe, maka njatalah kami se- 
toedjoe, akan toeroet poela ber- 

oesaha dan barangkali menoeroet 
Mr. Sg. sebagai sociaal-economisch 
geori€nteerd Mr.” 

Berdasar atas pendjelasan ke- 
toca P.P.P.I. itoe, teranglah bah- 

wa studenten kita setoedjoe de- 
ngan Kongres Ekonomi kalau di- 
oesahakan oleh (Pomer atau) K. 
R.I- jang batasnja tertentoe. De- 

ngan ini maka hilanglah poela se- 
babnja boeat mendjewer telinga 
studenten kita, dan kalau sekiranja 
kami jang salah mengambil kesim- 
poelan, baiklah kami minta maaf 

disini. Tetapi socara studenten kita 
jang bermoela soenggoeh seperti 
petir boenjinja dan moedah me- 
nimboelkan anggapan bahwa mere- 

ka tidak setoedjoe “sama sekali 
akan adanja Kongres Ekonomi. 
Sedangkan kami dengan njata-nja- 
ta dan'teroes terang juist menge- 

moekakan ,,batas-batas” jang ten- 

toe. 

Kalau kami tidak salah paham 
maksoed Secretariaat Gapi tidak 
lain dan tidak lebih tjoema me- 
nga joerkan sadja dahoeloe. Ba- 

nana “bentoek dan organisasi, 

ih | lagi Se ena, 

  

    

Ekonomi kita ketahoei semoeanja, 
  

tetapi sengadja kita memilih mak- 
loemat PPPI. 

Boekan maksoed kita mengada- 
kan ',toedoehan” apa-apa dan 
soenggoeh benar kalau dikatakan 
bahwa penoelis ini ,,bertahoen-ta- 
hoen tergaboeng dalam P.P.P.I. 
dan tahoe benar akan djiwa per- 
himpoenan kami, dimana ia tetap 
masih mendjadi anggauta locar 
biasa”. 

Sebab itoelah penoelis ini mera- 
sa wadjib mentjela kekerasan si- 

kap principieel kaoem studenten 
kalau perloe ditjela. Kalau orang 
tjoema dipoedji sadja, moedah se- 
kali loepa daratan. 

Jang penovelis takoetkan kalau- 
kalau sebagian studenten kita ke- 
na dihinggapi ,,penjakit makloe- 
mat dan penjakit mosi” jang wak- 
toe achir ini soedah hampir men- 

@ijadi mode. Dari pada seriboe sa- 
toe makloemat atau mosi jang prin 
cipieel se-principieelnja, penoelis 
ini lebih soeka kalau studenten 
kita bekerdja jang njata dan me- 
masoeki kampoeng atau desa mi- 
salnja zonder main makloemat- 
makloematan. 

Ada kalanja jang toeca haroes 
mengalah kepada jang lebih moe- 
da dan sesoenggoehnja djiwa dan 
tjita-tjita penoelis. djoega mendja- 
di djiwa. dan tjita-tjita P.P.P.I. 

Semoeca perkataan . pedas-pe- 
das jang ditoedjoekan  ke- 
pada penoelis kami terima dengan 

gembira. Lebih pedas dan lebih ta- 

Gjam rasanja lebih baik, soepaja 
sebagian bangsa kita jang masih 
ngantoek bisa bangoen hendaknja. 

Tempo dan tenaga kita lebih 

berarti boeat. bekerdja soenggoeh- 
soenggoeh dari pada boeat adoe 
pena.dan anggar lidah. Kalau P.P. 
P.I. tahoe benar kewadjibannja 
maka doea makloemat itoe segera 
akan di-ikoeti poela oleh pekerdja- 
an-pekerdjaan jang njata. Itoelah 
pengharapan kita. Dan kalau peng- 
harapan ini meleset......? Biarlah 
kita toenggoe! Sg. 

  

tapkan orang asing tidak boleh di 
am atau mengindjak daerah batas. 
Perentah itoe mengenai negeri2 
Shan, Tenasserim, ketjoeali Toung 
too-distrik, Bhamo- dan Myitkyi- 

na, 

Portugal 

BAHAJA ALAM 
Lissabon, 17 Febr. (Reu- 

ter). — Pada penghabisan minggoe 

ini di Portugal ada angin topan jg. 
amat hebat, sehingga didoega me- 

minta korban 78 djiwa. Di Lassa- 
bon sadja ada 20 orang jang men- 
dapat kematian. 

Afrika 

  

  

  

  

SOEDAN DIBERSIHKAN DARI 
SERDADOE ITALI. 

Cairo, 16 Febr. (Reuter) — 

Dengan. didoedoekinja - kembali 
Kurmuk oleh pasoekan2 Inggeris, 
maka daerah Soedan soedah diber 
sihkan dari serdadoe2 moesoeh. Pa 
soekan Inggeris mengedjar pasoe 
kan2 Itali jang  mengoendoerkan 
diri ke benteng Ethiopia. Dalam 
pada itoe diberitakan, bahwa .pa- 
soekan Inggeris soedah sampai pa 
da tempat jang djaoehnja 50 km. 
dari Keren, sedang dimoeka Ke- 
ren senantiasa “ mendapat kema- 
djoean didalam persediaan2nja 
oentoek menjerang. 

PEREMPOEAN-PEREMPOEAN 

ITALI LARI DARI DJIBOETI 

Aden, 17 Febr. (Reuter). — 
Menoeroet kabar maka dari Dji- 
boeti beriboe-riboe “perempoean 
bangsa Itali masoek ke Somaliland 
kepoenjaan Perantjis. Mereka di- 

Opsir Itali. 
Lebih landjoet dikabarkan, bah- 

wa pembesar-pembesar Perantjis 
menolak mereka, sebab pada dae- 
rah itoe tidak tjoekoep makanan 
oentoek hidoep mereka. 

BENGHAZI DIAMOEK OLEH 
PESAWAT MOESOEH 

Londen, 17 Febr. (Reuter).   — Makloemat ministerie pepera- 

antar oleh beberapa orang opsir-: 

ngan pada hari itoe mengoemoem- 

kan, bahwa Benghazi diamoek oleh 
pesawat-pesawat terbang Djer- 

man dan Itali. Dengan sembara- 

ngan sadja mereka mendjatoehkan 

bom-bomnja pada roemah-roemah 

pendoedoek, sehingga banjak di- 
antara pendoedoek jang mendjadi 
korban. Doeloe ketika Inggeris 

mendoedoeki kota ini, kota serta 

pendoedoeknja tidak diganggoe, 
  

Joenani 

LAGI2 SERDADOE ITALI 
TERTAWAN. 

Athen e, 16 Fepr. (Reuter) 

— Makloemat tentara Joenani me 
ngoemoemkan, bahwa pada hari 
Minggoe malam pasoekan Joenani 
mengoesir moesoeh dari tempat 
pertahanan2nja dgn. mengadakan 
penjerangan2 setempat2. 

Diterangkan djoega, bahwa ten 

tara Joenani dapat menawan 200 
orang serdadoe Itali, sedang ba- 

nja. 
Pada medan perang itoe pesa- 

wat2 pelempar bom kepoenjaan 
Joenani menjerang dengan .ba- 
njak kemenangan. 

R.A.F, MENOLONG JOENANI 

Athene, 17 Febr. (Reuter). 
— Makloemat peperangan Inggeris . 
di Athene mengabarkan, bahwa R. 
A.F. pada Sabtoe malam mengada- 

goes terhadap lapangan terbang 
Brindisi. Tampak beberapa bom 
meledak ditengah-tengah hangar- 
hangar dan kantor-kantor admi- 
nistratie, sehingga kebakaran-ke- 
bakaranpoen terdjadi. 

Peledakan-peledakan jang amat 
hebat terdjadi di darat, berhada- 
pan dengan poelau Lazaretto. . 

Dan pada tgl. 16 Febr. pesawat- 
pesawat Inggeris itoepoen menje- 
rang pasoekan-pasoekan moesoeh 
jang mengoendoerkan dri serta 
pasoekan-pasoekan mobil di dja- 
lanan Klisura—Berati di Albani. 
Didalam perkelahian jang tidak la- 
ma, maka seboeah pesawat pelem- 
par bom moesoeh mendapat keroe- 
sakan.   

    

nfak alat peperangan dirampas- 

kan penjerangan jang berhasil ba- 
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c bolehkah ag menentoe- | 

Sikap jang tetap dan tegas? 
makloemat kami titik ke 

dimana kami madjoekan soe 
“dalil, dan oleh” karena dalil 

'Economie. 'Tahoe benarkah | 
Sg. bahwa kami tak memfikir 

e pandjang lebar? Mr. | 

  

aGongag: Ang Upi Ba 

   

aa Bana ai Na 

toesan2 Ini kami ha- 
aa berhoeboeng 

     
Anna Tak tahoe 

asnja dimana Gapi berhen 
an Executieve moelai! Selakoe 

cve, Gapi, beloem Kena! 

        

selakoe Gapi 2 
mi peringatkan poela disini 
a Gapi ialah teroetama (na- 

anja Ta menankai sendiri) 

   

    

asan c. 
diadakan sekiranja Kong. 
nomie itoe apakah boeah 
aan itoe? Theorie econo 

 Perloekah diadakan Kong 
   

    

koep ditjari orang2 jang akan me- 
2g Senang beberapa hal 

   
ikan dibitjarakan Politiek 
e? Be Pa sesoe- 

  

   
      

  

ira bnta aja tidak ada 

  

tidak setoedjoe dengan kong- | 

tidak Sa mega 

Na : Penenpana Tea Se : 

pa kachirnja: 
| jang oed 

.|-mi tak soedi kepala kami € 
. | ki oleh Gaboengan apa atau pe- 

| ioepa Mr. Sg. jang akan bitjara:) 
|-kan ialah economie R ak: jatt) 

Indonesia! 
- Telah beratoes ratoes tahoen: eco . 

, | nomie Rakjat kita boleh dikatakan 
i- | sebagian besar economie goba- 

an. Neng di poelau Djawa 

dimana hampir 
aa ihaan tidak ditangan 

kita dan telah enggan: AO 
rie 

ja oentoek mentjapai ke : 
“kita haroes kembali . 

  

oentoek mentja 
aj segala sesoeatoe. | 

|. Andjoeran kami lain tidak djika 
kekoeasaan politiek telah ada, le 

  

i | bih sempoerna . jalan oentoek 
memperbaiki ec economie Rakjat. Se 

| gala ini dapat dibatja dalam mak- 
| loemat kami bagi orang jang pan- 

| dai membatja. £ 
| Selain dari itoe dimadjoekan 

Li ian ME 
“HM. Mr. Sg. menoelis seakan2 
kami tidak setoedjoe dengan oesa- 
ha economie, dan diberhentikan da 
'hoeloe oesaha itoe 

Sesoedah membatja alasan2 ka 
mi diatas tentoe perkataan ini ter 
njata omong kosong belaka. Dji- 

  

lah Mma Ti ha 'sekiranja - Kongres Economie 
| dioesahakan oleh Pomer atau KRI 
| jang batasnja tertentoe, maka nja 
| talah kami setoedjoe, akan toeroet 

'! poela beroesaha dan barangkali 
menoeroet Mr. Sg. sebagai sociaal 

— Ieconomisch georisnteerd Mr. - 

II. ,,Bahwa sebaliknja econo- 
" mielah jang memberi toedjoean ke 
"pada politiek” 

Kebenaran sebesar sapi ini ten- 
toe tak dapat kami membantah. 

Oleh karena itoelah Rakjat meng 
harapkan Parlement dan oleh kare 

: | na itoe poelalah di sjoerga tak ada 
politiek atau peristiwa economie. 
|. IV.- Mr.“Sg. menoelis - pada 

»Tetapi soenggoeh sa- 
sekitar 

“Kongres Economie Rakjat Indone 

  

  

Isia sekarang soedah 
'moelai keroeh”. 
- Achiran ini kami protest! Seka 
1 lagi apakah kami tak boleh ber 
pendapat lain daripada Secretari- 

-aat Gapi? Bagi kami Secretariaat 
| itoe boekan soeatoe Toehan jang 

| tak diperkenankan dibant Ka- 
edoe 

. mimpin siapapoen djoega. Dalam 
masa kesetoedenan kami fikiran 
kami tetap akan merdeka semerde 

 kanja. Apakah benar kami hanja 
“hendak mengeroehkan dengan me- 
nentoekan sikap kami? 
Kami sangat menjesal bahwa 

Dar. Sg. melakoekan. toedoehan de 
mikian. - Apalagi kalau diingat 
bahwa Mr. Soemanang bertahoen- 
tahoen tergaboeng dalam PPPI, 
tentoe ia akan tahoe benar akan 
djiwa perhimpoenan kami, dima 
ina ia tetap masih mendjadi ang- 
gauta loear biasa. 

Berhochoeng dengan toedoehan 
ini, tak ingatkah Mr.. Sg. lagi bah 

wa Comite Indonesia Berparlement 
di Bangkahoeloe (motienja termoe 
at di sk. Pemandangan sendirg 
dan djoega beberapa s.k. seperti 
Pertja Selatan dan madjallah Pe 

| sat djoega tidak setoedjoe de 

ngan Kongres Economie terseboet 

lebih dahoeloe dari PPPI. 
Menoeroet Mr. Sg. sekarang oleh 

karena makloemat PPPI oeda- 

ra Kongres Economie sek a- 

rang soedah moelai 

keroeh. 

Segenap anggauta PPPI akan 
memperhatikan benar2 toedoehan 
ini, dan tentoe akan berterima ka- 
sih kepada Mr. Sg. 
.Djoega kami pada achirnja ber- 

terima kasih kepada Mr. Sg. atas 

| kesoediannja mengoemoemkan ka- 

rangan ini sebagai samboetan dje   Nana 

     
      
    
     
      

  

     

  

           
       
        

      
     

       
     

  

    

Maa semdtei ” 

lagi na sdn kabar ,,Pe- 
gan” soedah bisa meneri- 

manja dengan pembajaran 25 cent. 
Boeat boekan-abonn€ harganja se- 
poeloeh cent lebih mahal Ss 35 2 

| Siapa jang tidak lekas mengi- 
“rim Tn ja, pasti tidak kebagian 
lagi. itoe kirimlah selekas 
Ae? 25 Cent. 

MOESJAWARAH BELANDA — 

  

     

   
   
   

h 

bab awan mendoeng di Pa. 
tambah punah tebai natii- 

rt Gitikas kelot 
n tidak lama | 

    

  

DJEPANG LANDJOET. 
     

  

2 ag Drnja mendengar, bahwa pembi 
“antara Belanda dan Dje- 

' pang kini “dilandjoetkan. Pada ' 
tanggal 17 boelan ini (kemarin) Is 

| hizawa bersama van Hoogstraten 
| mengadakan . pembitjaraan goena 

| penetapan tjara Peak itoc 
kemoediannja. : 

, 

Oh. Saleh, eta PPPA t3 

tita tjita 

VERSLAG PERTANDINGAN — 
, V.B.O. 

Sabtoe, 15 Februari 1941. 
leklasse: 
SNV.LA. — UMS. 2—1 

2e klasse: 2 Sh 
“BVV. 1 — CHA, F 321 

"SKOLFP 1 — HCH. 1s PB 
Res Teki A: 2 
SD.L. 2 — Oliveo 2 3— 

de uh A 

Vios 4 — Sopo Batak 1 1—3 
3e kl. B.: 

T.N.H. 2 — Sparta 4 3—9 

— Minggoe, 16 Februari 1941. 
12ec klasse: 

Sparta 1 — T.N.H. 1 43 

Pem Ianiu Al 
Hercules 2 — S.V.JLA. 2 6—2 

Rima ek Bi 
S.D.L. 3 — Oliveo 3 16—0 

ge ah 
UMS: 4-— H.CH.2 TN 

At Bene Aa : : 
TN.H. 3 — BV.C. 5 1—3 

4e kl. B.: 
Sopo Batak 2 — Vinc. 2 7—0 

  

PERSAGI. 
“Dari pengoeroes Persagi: diteri- 

ma kabar, bahwa Persagi tidak 
toeroet dalam pesta.pertoendjoe- 
kan amal jang- diadakan oleh 
US, 

Kalau didalam “ pertoendjoekan 
itoe ada terdapat gambar-gambar 
dan loekisan-loekisan boeah tangan 
peloekis Persagi, maka boleh 
djadi boeah tangan dari anggauta 
Persagi belaka, tetapi Persagi se- 
bagai organisasi tidak toeroet 
tjampoer. 

PELARIAN BELANDA AKAN 
DATANG 

.. Gerombolan jang kedoea. 
Aneta mendengar kabar,, bah- 

wa pada tanggal 17 boelan ini 
gerombolan orang - orang pela- 
rian Belanda sampai dikota 
ta ini. Mereka itoe adalah terma- 
soek gerombolan jang melarikan 

diri dari Lissabon dan kini bera- 
da di poelau Onrust, jang verslag 
nja soedah kita moecatkan doea ha 
ri bertoeroet toeroet dalam 
rat kabar ini. - 

s0e- 

  

Pai 3 
BERHATI-HATILAH! 

- Nj. S. Soewarto menoelis: 
Baroe2 ini, kira2 pk. 12 siang di 

roemah. saja kedatangan seorang | 
. lelaki Indonesier-Djawa membawa $ 
satoe boekoe besar dan tebal (se- 

toea. Sesoedah ia memberi salam 
lantas ia memberikan boekoe jang 
ia bawa kepada saja sambil berka- 

.ta dengan bahasa jg. amat rendah 
bahwa ia disoeroeh -mengiderkan 
ljst derma oleh ,,Kaoem Iboe”. 
Boekoe saja terima dan saja boe- 
ka..Halaman pertama isi circulair 
dari prk. ,,Kaoem Iboe”, dengan 
singkat maksoednja meminta soko 
ngan oeang oentoek - menolong 
iboe2 jg. merantau di ini kota dan 
djatoeh miskin. Lijst terseboet di 
toelis dengan mesin-ketik akan teta 
pi “djaoeh dari rapih. Soesoenan 
perkataan dan .kalimat2 poen ta' 
begitoe baik. Dibawah di tandata- 
ngani oleh anem orang, poela di 
seboet nama2nja, di antara mana ' 
iang saja ingat ada njonja Soe- 
marta, nj. Djojowisastro dan nonah 
Djoeleha. Tentang Ketoea perk., 
Penoelis, Bendahari, dis. sama se- 
kali ta' diseboet. 
Halaman kedoea, ketiga dan se 

tengah dari halaman keempat teri 
si dengan nama2 penderma, jang 
terbanjak njonjah2, dan oeang der 
manja paling sedikit f 1- (satoe 
roepiah). - 

- Dalam penglihatan dan pendapa 
tan saja toelisan sebanjak itoe.ada 

“lah toelisan orang satoe, hanja se- 
dikit2 terpoetar (verdraaide) hand 
schrift), lagi poela sebarispoen | ta 
ada jang ditoelis oleh tangan pe- 
rempoean. 

Di belakang nama2 sipenderma 
djoega tidak ada alamatnja seper- 
ti bidsanja. 
Melihat circulair jang seaneh 

itoe, maka didalam hati saja tim- 
boel persangkaan jang boeroek, 
ja'ni bahwa saja tentoe s g ber 
hadapan dengan s eora 
nipoe. 

|ja jg. boeroek itoe koetika orang 

' di serambi moeka, maka orang ter 
M seboet diatas lantas tergesa-gesa 

wakannja itoe orang. 

Terlebih besar persangkaan sa- 

| toca lelaki saja datang ari kamar | 

minta permisi pergi. 
Da Dengan maksoeti soepaja oe- 
'moem mengetahoei dan berhati ha 

ti terhadap orang terseboet diatas, 
djika itoe orang betoel -bwe- 
toel seorang penipoe, 
maka saja rasa ta” ada salahnja ka 
lau saja toelis disini tentang penga 

Tinggi: sedeng, Lk. 165 cm. 
Besar: sedeng, gagah. 
Moeka: bersih, koelitnja hitam 

kekoeningan. 
Pakaian: djas toetoep, pantalon, 

warna hidjau-kekoeningan (khakie 

kleur). 

Akan tetapi bilamana itoe orang 

soenggoeh benar ada seorang oe- 

toesan dari perk. ,,Kaoem Iboe” jg. 

menoeroetrkata orang itoe, doeloe 

bertempat di Gg. Tengah dan se- 

karang di Petodjo, maka dengan 

soeka hati saja akan meminta ma- 

'af di moeka oemoem atas persang 

kaan saja jang berboeroek itoe. 

Dengan harapan akan ketera- 

ngan dari ,,Kaoem Iboe” (2?) ten 

tang hal ini, maka saja soedahi toe 

lisan saja. 

Noot: Red: ! 

Hingga sa'at ini kitapoen beloem 

pernah mendengar perkoempoelan 

jang bernama ,,Kaoem Iboe”. Teta 

pi kalau ada hendaknja segera per 

koempoelan terseboet. mengirim- 

kan berita kepada kita. 

  

PERATOERAN PERBOEROE- 

HAN MERDEKA 

Pertanjaman tocan Smit, 15 

Jamuari 1941. 

Pada tanggal 15 Juni 1938, ja- 

itoe pada waktoe pemboekaan si- 

dang Dewan Rakjat, Wali Negeri 

menerangkan seperti berikoet: 

»Satoe atoeran perboeroehan 

merdeka jang baroe sedang diran-   tjangkan. Selain dari pada itoe se- 

dang | dirantjangkan satoe ordon- 

nantie boeat peroesahaan ketjil 

dan satoe werkloosheidsvezeke- 

ring, jaitoe tanggoengan boeat 

orang-orang jang tidak berpentja- 

harian”. 

Seri Padoeka Toean Besar meng 

'oemoemkan dalam pedato pemboe- 

|kaan, jang dilahirkan pada tang-      

  

    
   

    

pe 

Ngal 15 Juni 1939 demikian: 
roepa register) bersimpoel hidjau | "Satoe atoeran perboeroehan 

deka jang baroe sedang diren- 
akan boeat tanah seberang. 

'Seboeah rentjana peratoeran per- 

boeroehan boeat peroesahaan-per- 

oesahaan industrie soedah selesai, 

tetapi haroes dibaharoei, berhoe- 

boeng dengan keberatan-keberatan 

jang dimadjoekan kepadanja”. 

Penanja ingin — apabila moeng- 

kin pada hari bertanja — menda- 

pat tahoe, apakah soedah selesai 

rentjana kedoea peratoeran per- 

boeroehan tadi. Pada pendapatan- 

nja kedoea peratoeran perboeroe- 

han itoe perjoe: sekali diadakan. 

Djawaban Pemerintah, 14/ 

Febr. 1941. 

Pemerintah berharap akan da- 

pat memadjoekan seboeah rentja- 

na ,/Oendang-oendang Perboerce- 

han Merdeka boeat tanah sebe- 

rang” pada ketika jang demikian 

roepa kepada Dewan Rakjat, hing- 

ga rentjana oendang-oendang itoe 

dapat dibitjarakan dalam sidang 
besar 1941—1942. 

Pada masa moelai petjahnja pe- 

perangan, orang menganggap lebih 

baik oentoek mengoendoerkan di- 

masoekkannja rentjana boeat ,,Per 

atoeran Perboeroehan dalam Per- 

oesahaan Keradjinan”, jang s0e- 

dah selesai. Rentjana ini telah di 

timbang-timbang oentoek dima- 

djoekan sedikit hari lagi kepada 

Dewan Rakjat. (Aneta). 
  

f 10.000 BOEKAT SPITFIRE: 

Aneta mengabarkan dari Medan, 

bahwa  menoeroet. Sumatra Post, 

pendapatan malaman Spitfire di 

Kisaran, jang diadakan pada ma- 

lam Minggoe jang laloe, besarnja 

kira-kira 10.000 roepiah. 
    

  

FONDS KESENGSARAAN MOEKIMIN INDONESIA DI MEKKAH. 
£ 4 (Perantaraan ,,Pemandangan' ”a 

Perhitoengan oeang sidgah oentoek Fonds Kesengsaraan Moekimin 

Indonesia di Mekkah 
Excursie- -Vereeniging i 
Comite Penolong ,,MOEI 

wihardja, Tjiampea 

        

Saido 15 Februari La Hanana 

Djoemlah ocang jang soedah dikirimkan ke Mekkah . 
Keloearan ongkos-ongkos telegram, plakzegels .   Djoemlah penerimaan sama sekali 

Pengoempoelan pandoe -pandoe KBI. abon Djakarta 
pada hari Kebadjikan tgl. 8 Februari jl. ............... 5 
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S BTELAH fihak P-5 (badan 
jang dioesahakan oleh 

PVPN) mengoeloerkan tangannja 
kepada boeroeh partikelir jang 
rata-ratanja masih beloem memt 

-poenjai organisasi sekerdja, maka 
matjam-matjam samboetan jang 
dikemoekakan atas makloemat 
Jang Pekan, Oleh badan tsb. Be 
erapa rekan jang memang dapat 

melihat, bahwa oesaha tsb. mem- 
berikan harapan kepada boeroeh 
partikelir, menjatakan kegembira- 
annja, oleh sebab dengan adanja 
andjoeran demikian itoe boeroeh 
jang beloem insaf akan keperloean 
organisasi boeroeh ,akan tergerak. 
Selajaknja oesaha demikian itoe 
mendapat samboetan kita. Se- 
baiknja, apabila ada oesaha baroe 
jang hendak " mendjelaskan mak- 
soed-maksoednja, djanganlah hen 
daknja dengan gesa-gesa dihan- 
tam dengan toelisan-toelisan dan 
andjoeran jang negatief. Sebalik- 
nja haroes ditoendjoekkan hal- 
hal jang memoengkinkan soeboer 
nja oesaha itoe, 

Dalam kita memadjoekan kritik 
kepada oesaha g baroe, seha- 
roesnja kita at doeloe, bagai- 
mana hasil2nja dalam perdjala- 
nan. “Apabila jang dikatakan ,,0e- 
saha” itoe tjoema omong kosong, 
maka bolehlah kita memadjoekan 
kritik sehebat-hebatnja. 

Tetapi apa jang diperboeat oleh 

reken S. dalam Soeara 
Oemoem dan “Tempo 
jang baroe-baroe ini pada hemat 
kita koerang pada tempatnja, oleh 
karena ja menjam- 
boet P-5 itoe moengkin menjebahb- 
kan orang laloe ketjil hati. Tetapi 
oentoeng poela, bahwa oesaha P-5 
itoe tidak seperti apa jang diba- 
jang-bajangkan oleh rekan S. tadi, 
jang dalam toelisannja nampak 
pessimistisch, dan tak mempoe- 
rn La ketika melihat ran 
jangan P-5 sebagai jang disiar- 
kan dalam Danone” Hi 

Rekan S. mengatakan, bahwa 
sikap P-5 ,,ragoe-ragoe” (I), P-5 

i pengalaman 
serekat sekerdja partikelir (II) 
dan djandji-djandji P-5 membaha 
jakan oentoek kesehatan gerakan 
sekerdja partikelir (III). 

Jang mengenai: nkeragoe-ragoe- 
an” rekan S. mengatakan, soepaja 
P-5 djangan djadi advies- dan in- 
formatie bureau, tetapi soepaja 

-boeroeh partikelir dipimpin dalam 
organisasi. : 

Pend “dan pendapat demi- 
kian ini memang bagoes, tetapi pe. 
mimpin-pemimpin jang tergaboeng 
dalam P-5 itoe (tt. Soeroso, Atik 
Soeardi, Mr. Hindromartono, Drs. 
Soebroto, Moh. Afandi) adalah se 
.moeanja tenaga dalam pergerakan 

boeroeh, jang - memimpin sarekat 
sekerdja dengan sekoeat tenaga. 
'Ini bisa diboektikan sewaktoe- 
'waktoe. . 

Bahwa mereka itoe disamping 
'pekerdjaan jang memoetar otak- 
nja, masih soeka poela menoen- 

djoekan kemaoean dengan bentoe: 
kan P-5 itoe, haroeslah mendapat 
penghargaan sepantasnja. Kalau 
kita menilik daftar pekerdjaan P-5 
tidaklah “kita bisa mengatakan, 
bahwa mereka itoe ragoe-ragoe, 
bahkan menoendjoekkan kemaoe- 
an bekerdja dengan melihat, bah- 
wa kekoeatan mereka berbatas, 

“oleh karena Besa itoe adalah 
manoesia belaka. Hendaknja kita 
bersembojan ,,djangan main bor 
rong-borongan”. Lebih baik satoe 
pekerdjaan  dilakoekan dengan 
soenggoeh-soenggoeh dan menda 
lam dari pada banjak matjamnja, 
tetapi semoea terbengkalai. Sifat 
demikian ini membikin kaloetnja 
organisasi. 

Adapoen jang mengenai ,,pemim 
pin-pemimpin jang tidak berpenga 
laman”, t. Soeroso sendiri telah 
memberi pendjelasan, berhoeboeng - 
dengan toelisan S., bahwa toean 
Soeroso sendiri soedah miempoe- 
njai pengalaman dalam sarekat 
sekerdja. Selandjoetnja t. Hindro- 
martono paen pada waktoe ini 
mempoenjai kedoedoekan penting 
dalam vakorganisasi boeroeh pe- 
ngangkoetan (Ketoea PB-PPST 
jang melipoeti djoega boeroeh se- 
poer partikelir, wakil ketoea dari 
doea-perkoempoelan hoeroeh KPM 
bagian pelajaran dan darat, wakil 
HB. dari organisasi baroe dari boe 

roeh Rott. Lloyd, Nederland, 

Oceaan, JCJL). 
Dalam pencetoeran S. tentang 

tenaga jang berpengalaman” se- 

betoelnja “koerang terang benar. 
Apakah kiranja jang dimaksoed- 

kan itae ialah tenaga organisasi 
sekerdja di Indonesia jang sebe- 
toelnja soedah ,,mati”, karena me- 
reka itoe soedah diloear negeri 
atau di Digoel? 

Dalam hal ini sebaiknja S. me- 
noendjoekkan tenaga mana jang 
berpengalaman, agar soepaja bisa 
menjoeboerkan P-5 jang dimak- 
soedkan S. itoe. 

Tentang fatsal ,,djandji-djandji 
P-5 jang membahajakan” jaitoe 
oentoek djadi perantaraan kaoem 
boeroeh . partikelir dengan madji- 
kannja, adalah satoe ichtiar sema- 
ta-mata. Selama orang hidoep, wa- 

djiblah ia berichtiar. Berhasil atau 
tidak, itoe adalah oeroesan ke- 

doea. 
Seteroesnja bolehlah kita kata- 

kan, bahwa oetjapan S., bahwa 
boeroeh partikelir tidak boetoeh 
advies-adviesan, itoe adalah koe- 
rang pada tempatnja. Oetjapan ini 
dibathalkan oleh prakteknja. Apa- 
kah. boektinja? 
Berhoeboeng dengan Samhoejkk 

S. itoe, maka kita perloe menanja- 
kan kepada salah seorang pemim- 
pin dari P-5 itoe, jaitoe mr. Hin- 
dromartono, bagaimana hasil mak- 

loemat P-5 jang disiarkan itoe. 
Adipoen djawab jang kita dapat 
ialah, bahwa sampai pada tempo- 

nja kita bertanjakan itoe, soedah 
datang beberapa soerat dari ma- 
tjam-matjam tempat di Djawa Ba- 
rat dan Tengah d.l.l., jang mena- 

njakan satoe dan lainnja soal or- 
ganisasi boeroeh dan menjatakan 
kegembiraannja bahwa ada badan 
jang memperhatikan nasib boe- 
roch partikelir. 

Kalau misalnja S. mengandjoer- 
kan tiga matjam fatsal diatas itoe 
jang ditoedjoekan kepada P-5, ma- 
ka lebih baik lagi, kalau ia mem- 

peringatkan poela  departement- 
departement sarekat sekerdja dari 
beberapa partai politik. Mereka 

ini poen sewadjibnja diperingat- 
kan, soepaja ikoet beroesaha me- 

ngoeatkan barisan boeroeh parti- 
kelir. Soen. 

  

  

“TAMASJA , SABAR” 
Perkoempoelan ,,Sabar” mem- 

poenjai tjita-tjita nanti pada peng 
boelan December j.a.d. 

akan bertamasja ke 'Tawang- 

mangoe (Solo) jang telah terke- 
mal keindahan alamnja. , 

Siapa jang berkepentingan bisa 
berhoeboengan dengan t. Achman, 
G. Kepoe Binnen 251. 

BERITA P.T.T. 
Djalanan kabel ke Philipina ter 

ganggoe, dan oleh karena itoe djoe 
ga djalanan ke Amerika tergang- 
goe poela. 

aan ang mn 

TEH GOENA INGGERIS, 
RPD. mengabarkan: antara pe- 

merentah Ingeris dan Nederland di 
Londen soedah disahkan satoe kon 
trak pendjoealan tahoen 1941 se 
djoemlah 48 joeta Ibs. teh. Harga 
jang masoek akal dan tjoekoepan 
soedah ditawarkan. 

  

mma, 

TETAMOF TINGGI DARI 

INDIA, 
Pada hari Senen tanggal 17 boe 

lan ini tiba di Betawi dengan naik 
penerbang KLM. dari Lydda, Pa- 
doeka Toeankoe Poeteri Maharaj 
Kumari Lalita Rani Devi. Beliau 
“ea Maa Burdwan di In 
ia 

Tetamoe tinggi ini, jang akan ber 
diam selama vacantienja ditanah 
Djawa, teroes terbang ke Ban- 
doeng pada hari Senen djoega.   Lean 

  
MISS RIBOETS GEZELSCHAP. 

De Zwane Prinses. 
Tadi malam Miss Riboet di loods 

P, Senen telah mempertoendjoek- 
kan nummernja sangat digemari 
dan telah lama ditoenggoe toeng- 
goe oleh segenap pendoedoek Be- 
tawi, jdi. ,De Zwane Prinses”. 

Tidak heran bahwa gezelschap 
itoe mendapat koendjoengan jang 
loear biasa. 

Adapoen djalan tjeritanja ada- 
lah menggambarkan bagaimana ke 
djadiannja seorang Radja jg. mem 
poenjai permaisoeri jang tidak 
mempoenjai nama dan tempat asal 
dan merobah. djandjinja terhadap 
permaisoeri itoe, 

Costumes jang  digoenakannja 
soenggoeh indah. 

Ketjoeali tjeritanja jang seindah 
itoe, djoega publiek telah didja- 
moe dengan badoet2 jang loetjoe2 
dan membikin publiek ketawa ter 
pingkel pingkel. 

Djoega Chorus-Girls dan dansa 
Cabaretnja telah memberi kepoea 
san kepada semoea penonton. 

Ini malam akan dipertoendjoek- 
pertoendjoe- « kan ,Soire Variee”, 

kan mana selaloe mendapat koen- 
djoengan jang loear biasa. 

  

SEKOLAH TABIB TINGGI. 
Telah madjoe dalam examen 

arts bagian kesatoe Mej, A. He 
demann, dan t. Sie Hok Liang dan 
t. Maskawan. 
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|» Ketjoeali itoe, Djermanpoen sa- 
" Ingat roesoeh dilain bagian di Bal 

  

    
   
   

    

   

  

   

   
   
   

      

    

    

   

    

   
    
   
   

  

       

    

       
   

  

      
      

          

    
   

  

   

    

   

    
   
    
   

   
    

   

   
   
    

   
   

   

  

          

  

    
    

    
     
    
    
     
    

     
   
     
    

      

  

     
   

     
   

      

   
   

    
   

  

    
    

Pa | Joegoslavia, 

heran, sebab makin lama 
besar 'kerontokan Italia, 

eradjaan Roma jang di- 
kan ol&h Mussolini roepa 

an meroepakan. impian be- 

maka ada gelagatnja 
djadjahan - 

akan djatoeh seloeroehnja. 
idak itoe sadja. Inggerispoen 
g mendapat kemenangan teroes 

a melawan Italia itoe seka 

moelai menggerakkan tentara 
gnja ke Italia sendiri. 

poela ng kena tawan. 
tara nekat 'seroepa itoe, me 
soekar diharapkan Loan 

balik kembali lagi, sebab 
: : ema 

agi. 
djadi bahwa perintah 

Sa aa ana pen- 
tidak mengapa di 

1g bahwa aksi hoedjan 
itoe tidak diiringi oleh | 

an pasoekan dari Laoetan. 
alam pada itoe Hitler masih 
p hiboek sadja hendak mengi- 

k Seger Nenen ne: Sen   

a jerman-Ialia dengan Spa- 
itoe tidaklah kita ketahoei, 

tidak moestahil, bahwa 
1 Franco Lai ba biak soe- 

.goena Maen Ingge- 

Ladang ber 

mereka itoe ialah meroesak- 

  

   

'kan. Sesoedah Roemenia kena di- 
| tekan, dan sesoedah ratoesan riboe. 
Iasjkar: Djerman dimasoekkan ke 
Boelgaria demikian poela pesawat 

wat terbangnja, sekarang ini 
 Joegoslavia mendapat giliran. : 
ra Ahli-ahli negera Joegoslavia 

  

| sangat x memoen an | mendapat panggilan ke Bergtesh- 
gaden. Tjelakanja seperti biasa, 
| orang jang datang di Bergtesch- 
gaden itoe Manga mmenoeroet'" be- 

SR laka 
Peni Haookavia sekarang meng 

"Haa kesoekaran. Soeka masoek 
dub, ataukah memilih kena ser- | 

| boe. 

  

Kalau orang melihat letaknja 
tentoe mempoenjai 

pendirian bahwa negeri itoc s0e- 
kar bertahan diri djika sewaktoe- 

toe diserboe ol&h Djerman. Te 
api Griekenland mendjadi teladan, 
althans kalau boleh didjadikan te- 
ladan, karena............ Djerman 
boekan Italia. 

Dalam pada itoe desas-desoes 
| lagi menjatakan, bahwa tidak akan 
lama lagi akan dioemoemkan kete 
| rangan persahabatan antara Boel- 

| gari dengan Toerki. 
Alamat ini menjenangkan bagi 

Joenani (Griekenland), tetapi dji 
ka ditilik, bahwa sekarang — al- 
thans menoeroet warta — pasoe- 
kan Djerman soedah masoek 

y- | di Boelgaria goena menjerboe ke 
- | Griekenland, maka persahabatan 

'itoe hanja mentjegah 'Toerki be- 
laka oentoek melawan Djerman 
aka Djerman menjerboe Grieken 

x   
3 

.| "Adapoen kegentingan di Asia 
Italia, ayok: bertambah hari bertambah hebat- 

nja. 

Djerman dan Italia seakan-akan 
menekan kawannja jang ada di 
timoer itoe, soepaja dapat mengoe 
rangi tekanan di Barat. 

Oesaha Djepang mendamaikan 
Thai-Indo-China moengkin bisa 
Na bertambah banjak- 
nja pangkalan Djepang. - 

“Djepang hendak meneroeskan 
Gjoega niatnja memimpin oesaha 
tertjiptanja ketertiban -baroe di 
Asia ini. Hal ini tentoe tergan- 
toeng djoega kepada perhoeboe- 

| ngan Roeslan-Djepang. Djika ber: 
| hasil Djepang mengadakan per- 

£ di-   
tidak akan me-oeroengkan Naba 

meskipoen Pengen DONee lain Edak 
soeka. 

- Betapapoen djoega ,perang- 
diplomasi” sekarang ini memoen- 

1 dak: djoega, dan bangsa-bangsa 
Amerika. diberi nasehat poela 

| boeat meninggalkan sekitar Asia-   
| bagi pendjagaan. - 

Timeer, sedang bangsa Djepang di 
. Amerikapoen demikian poela. f 

Ini semoea hanja semata-mata 

Bay 
     

    

    
   
   

    
    
    

      

       

dasan”. “Dalam berita itoe 
Ik RPD. Ini sebetoelnja 

PD, melainkan PID. 
ai kesalahan dibetoel- 

-. Ta 

  SE Mean BAKAT: Ekonomi. 
Antara” mengabarkan, bahwa 

            
          

          

           

    

     ari 1941, Komite Indonesia 

igsoengkan rapatnja dengan 
rtempat digedoeng . Permoefaka ' 

Indonesia Djakarta. 

        

dum ash. jang ainnjookan ke- 

pada Komisi Visman jbl. djoega te 
h lah membitjarakan organisasi Ko- 
mite Parlement Djakarta. 

Andjoeran Gapi oentoek menga 
dakan Kongres Rakjat Indonesia 
jang ke-2 tentang Kongres Ekono- 
mi telah ditolak oleh ra- 
pat dengan djalan memadjoekan 

| Mosi pada Sekretariaat Gapi. 
“Selain dari pada itoe, Komite te 

|, lah memoetoeskan oentoek menjii- 
, tak siaran memorandum Gapi se 
banjak 50.000 exemplaar oentoek 
disiarkan diantara rakjat dikota 

malam Minggoe tanggal 15/16 | Djakarta. 

  

riement Djakarta soedah me RAPAT ANGGAUTA GERINDO. 
Tidak mentadjoekan wakil 
dalam gemeente. 

Antara” mengabarkan, bahwa | 
lam rapat terseboet selain da | pada hari Minggoe tanggal 16 Fe- 

pada membitjarakan soal Memo , bruari 1941, Gerindo tjabang Dja- 
: Warta telah 'melangsoengkan rapat 

      
         
    

         
      

     
     

    
       
       
      

        

  

    
    

      

    

   

   
   

   
    

       
           
     

     

      
        

      

         

    

   
    

    

    

  

   

  

'Djajakoesoemah, 

   tanggal 1 Maart 1941. 

  

ne Tasya tinyan dengan 
' Oentoek mendjaga « soepaja sekalian kepentingan penjimpan- 

Sa Sat »De Ta Volksbank” t 

3 3g berhak Put ae k 
- commissie atas perboeatan bank oentoek kepe 
Satu dan bea La padanan jala riboe penjimpant 

, Moh. Koerdi, Oak R. Imbi 
wiradinara, Mevr. Sjamsoeddin 

St. Pamoentjak, R. Kompol noto, | 
— Kalau ada penjimpan-penjimpan »De 
tidak setoedjoe, haroes mengabarkan ke! BA 29 sampai 

Jjaga, dan memenoehi    

    

: ag Gantroie code 
| dan sebagai 

ntingan bank 

dari ,,De Java . 
   

  
R. Brataadisoeria. 

Java Volksbank” jang     

    

paja.a sana 2 aa 

  

djam 8.30 pagi. Dalam rapat ter 
seboet. selain membitjarakan for- 
masi soesoenan Pengoeroes tja- 

moekakan dalam rapat konperensi 
'Gerindo Djawa Barat jang akan 
diakaan pada achir boelan Maart 
1941. dikota Djakarta, 

Selain dari pada  itoe dibitjara- 
kan poela tentang pembagian pe- 
kerdjaan oentoek. mengatoer pene 
rimaan Konperensi, tentang Gerin 
do tidak akan memadjoekan tja- 
lon oentoek lowongan koersi Ge- 
meenteraad Betawi dan dipoetoes- 
kan menjokong Pasoendan dalam 
pemilihan ini. Ocntoek keperloe- 
an-penerbitan madjallah partai 

bali menoeroet formaat lama, ma 
ka fjabang telah memoetoeskan 
akan menjokong sebanjak f 50.— 

Berhoeboeng dengan akan diada 
kannja kembali rapat anggauta pa 
da tanggal 23 Februari j.a.d, oen 
toek membitjarakan lain2 soal, ma 
ka laloe rapat ditoetoep pada 
djam 11 siang. : 

  

»HARTA BERDARAH” DI 
RIALTO. 

Tadi malam digedoeng bioskop 
Rialto Senen soedah dipoetar film 
»Harta Berdarah” jang soedah di 
poetar lebih doeloe di lain tempat. 
Koendjoengan penoeh, 

Dengan ini diberi tahoekan, bah 
wa nanti malam film ini masih di | 
poetar di Flat $ 

  

OETJAPAN TERIMA KASIH 
DARI SERI BAGINDA. 

»Vereeniging van Leerkrachten 
“bj het Mulo in Nederlandsch-In- 

die” dalam Rapat Oemoemnja pada 
tanggal 2 Januari jang laloe me- 
ngirimkan seboeah telegram pem 
berian selamat dan pernjataan se 
tia kepada Seri Baginda Koningin 
Wilhelmina. Sebagai djawaban 
atas telegramnja tadi perhimpoe- 

, nan goeroe2 Mulo terseboet mene 

ti berikoet: 

ini menjampaikan terima kasih 
“dan penghargaan Seri Baginda 
oentoek telegram pemberian sela- 
mat dan pernjataan setia, jang di 
persembahkan Pengoeroes Toean   

  

! ngeloearkan 

kehadapan Seri Baginda. 
Goebernoer Djawa Barat. 

  

MALAM AMAL U.S.L. 
Koendjoengan jang ramai. 

Soedah dipermakloemkan lebih 
doeloe, bahwa U.S.I. pada malam 
Minggoe jang laloe mengadakan 
malam amal, goena tiga boeah 
perkoempoelan sociaal, jaitoe R.P. 
M., Toeloeng Sakit dan Sengsara 
serta Mevr. de Jonge School. Ma- 
lam amal itos dilakoekan di Kra- 
mat 45, gedoeng U.S.I. dengan 
koendjoengan dari matjam-ma- 
tjam lapisan dan Bengaa dengan 
penoeh. 

Pada djam 7.30 para tamoe jang 
berkoendjoeng soedah bisa mem- 
persaksikan pertoendjoekan-per- 
toendjoekan jang disoesoen de- 
ngan rapinja, jaitoe matjam-ma- 
tjam foto, barang kesenian dari 
beberapa daerah di Indonesia ini, 
d.LI. Sehabis ini, maka pada djam 
8.30 toean Moeshammad Sis Tja- 

kraningrat mengadakan pidato de- 
ngan oetjapan terima kasih kepa- 
da mereka jang ikoet meramaikan 
amal itoe, jang berarti, bahwa me- 
reka itoe ikoet menjokong tiga 
badan sociaal jang tsb. diatas itoe. 
Amal demikian matjamnja soedah 
doea kali diadakan, din dengan 
mengoetjapkan itoe ia mengharap- 
kan soepaja para tamoe soeka me- 

visi - kantong”nja 

goena keperloean oemoem. 

Kemoedian t. A. Z. Abidin, ke- 
toea U.S.I. tampil kemoeka, sedi- 
kit mendjelaskan maksoed malam 

tjam2 pertoendjoekan tari disoe- 
goehkan kepada hadirin: soemba- 
ngan Anggana Raras, Krido Bek- 
s0 Wiromo, pentjak Minangkabau, 
Madoera, tari piring, djoget Kali- 
mantan, Atjeh d.L.I. 
Sampai laroet malam pertoen- 

djoekan itoe baroe selesai. 
  

LELANG DI BETAWI. 

“Rebo, 19 Februari 1941. 
Lelang Commissie di Kramat 

194, oleh R.D. de Feniks. 

Kemis, 20 Februari 1941. 
Lelang di roemahnja Mevr. J. 

Drayer di Kebon Sirihpark 13, 
oleh John Pryce & Co. 

Lelang Failliet boedel di Molen 
vliet Oost 7, oleh Weeskamer. 

Djoem'at, 21 Februari 1941. 
Lelang di roemahnja toean Ch. 

G.  Heinemap di Matramanweg 
124, oleh R. L. Brantz. ' 
— J. E. Poel di Waterlooplein   West 12, oleh John Pryce & Co. 

      

anggauta dengan bertempat dige- 
doeng Permoefakatan Indonesia, | 
Gang Kenari — Betawi, moelai | 

bang, djoega diadakan pembitjara | 
“an oentoek oesoel2 jang akan dike 

  

Manga 

   

ATASAN SAFARA BNN NT ARGS STAN LEAN 
ar : 

M IAAR GEN ASaNuumNganauEnsamgaNaaanamen 
  

VOETBAL 
... DOENIA MAIN BOLA bi 

DJAKARTA 
Jong Ambon - : U.M.S. 2-1. 

K Rest. V.LI. — M.O.S. 3—2. 
Doenia persepakragaan di Dja- 

karta pada minggoe jang laloe 
agak sepi. Dikalangan V.I.J. di- 
sebabkan ditanggoehkannja keda- 

Poerwakarta — karena lapangan 
V.L.J. di Poelo Pioen mendapat la 
rangan dari Politie boeat melang 

-soengkan pertandingan-pertandi 
ngan interstedeliik — hanja bisa 
menjadjikan satoe friendlij game 
sadja antara M.O.S. dengan Rest-   »Plopor” jang akan ditjitak kem 

rima oetjapan terima kasih seper 

Atas perintah, maka saja dengan 

itoe, dan sehabis itoe, maka ma- j 

V.LJ. jang soedah berachir boeat 
kemenangan Rest-V.ILJ. dengan 

“stand 3—2. Dalam pada itoe kita 
pertjaja tidak lama lagi V.ILJ. : 

| toch akan sanggoep djoega me- 
| ngoesahakan agar pasoekan Per- 
' sipo dari Poerwakarta bisa datang 
ke Djakarta jang sangat ditoeng 

| goe-toenggoe oleh semoea pangge 
mar main bola bangsa kita ber- 
hoeboeng dengan keoenggoelan-ke 
loenggoelan jang diperoleh oleh 
Persipo jang telah menggempar- 

| kan doenia P.S.S.I. Djawa Barat. 
Djoega kalangan, V.B.O. pada 

Minggoe jang laloe hanja bisa me 
ngadakan satoe pertandingan 
kelas satoe sadja, jaitoe pada hari 
Saptoe jbl. dilapangan B.V.C. an- 
tara S.V.JLA. melawan U.M.S. 
Pertandingan ini telah membikin 
spannend lagi perpoetarannja roda 
kompetisi dari V.B.O., sebab de- 
ngan kekalahan U.M.S. dengan 
stand terseboet diatas, 2—1 boeat 

Jong Ambon, 4 club sekarang, 

rjalah Vios, UMS, BVC dan Oliveo, 
Imasing-masing sama banjak peng 
harepannja boeat djadi djoeara 
V.B.O. dari tahoen competitie jang 
sekarang soedah hampir selesai. 

VBO dari tahoen kompetisi jang 

sekarang soedah hampir selesai di 
Jangsoengkannja. 

“ Dibawah ini kita terakan stand 
dari kompetisi VBO sampai ming 

“goe jang laloe. 
BVC 11 7 1 3 3926 15 
UMS 10 7 —3 36—16 14 
Olivea 19 62 2 21—21 14 
Vios 96 143222 13 
Hercules 11 5 2 4 26—19 12 
NM 31 

3 & 
1     "masing soedah kelocar dengan pa 

sangan seperti jang kita tjantoem 

kan dibawah ini, 
S.V.J.LA. 

Heluselan 
Pattinasarany Teterisa : 

Titaley Tetalepta Anakotta 
Taihitu Pietersen Riupassa 

Nikijduw « Leatemia 
Oo 

Siong Lim '" Liong Tong 
Min Sin 'Tony Wen Teck Eng 
Tjiang Ho Thim Siew Siong Tjoan 

Tjong Lip Mie Fong 
“ Eng Hoey 

UMS. 1 

Begitoe wasit Hoogewoud mem 
berikan tanda permainan bisa di- 
moelai teroes sadja barisan depan 
Jong Ambon menjerang benteng 
UMS dengan seroe sekali. Akan te 
tapi soal jang pertama soedah di 
masoekkan kedalam djalanja He- 
luselan waktoe satoe voorzet me- 
lajang kedepan doel merah-poetih 
dan teroes disoendoel dengan dji- 
toe sekali.oleh kanan loear The 
Liong Tong stand 1—0 boeat UMS. 

lempem kalau soedah kemasoekan 
sekali telah mempertoendjoekkan 
perlawanan jang lain matjamnja. 
UMS hanja sebentar sadja boleh 
bergembira dengan goalnja jang 
pertama dan ternjata belakangan 
djoega  boeat jang penghabisan 
kalinja dalam pertandingan ini. 
Setelah bola diketengahkan lagi 

|! pasoekan Jong Ambon dengan se 
gera menjerang benteng moesoeh 
nja lagi. Tetelepta memberikan 
oempan kedepan dan Taihitu ter- 
lepas dari pendjagaan Tjong Lip 

| c.s. dan sebentar kemoedian angka 
dipapan beroebah djadi 1—1. Sam 
pai waktoenja mengaso stand te- 
otap tidak berobah lagi 1—1. 

Begitoe dalam bagian kesatoe, 
begitoe poela dalam bagian jang 

a, pertandingan ini dja 
ainan adalah dilakoe- 

setimpal sekali, se- 
rang menjerang tjoekoep' banjak- 
nja dilakoekan oleh kedoea bari- 
san dan kesempatan-kesempatan 
boeat mentjetak goal djoega tidak 
sedikit, tertjipta, akan tetapi goal 

ada soekar sekali dimasoekkannja. 
Nasib jang baik boeat Jong Am- 
bon telah membawa kemenangan 

dengan stand penghabisan 2—1 ke 
tika Riupassa meloloskan diri dari 
pendjagaan barisan biroe-poetih 

-dan teroes melepaskan satoe tem 

  
   

  

  
      

tangan kesebelasan dari Persipo 

SVJA jang biasanja soeka me- | 

MENGGELAPKAN SATOE TON. 
Dikabarkan Aneta dari Soeraba 

ja, bahwa toean De H......, direk 
toer pada Verbandstoffen-fabriek 
di Ngagel, soedah ditahan preven 
ticf, oleh karena di ditocdoeh meng 
gelapkan. 

Soedah lama orang mendoega2, 

adanja main tjoerang itoe. Kini di 
lakoekan  penjelidikan oleh pega- 
wai accountant. Djoemlah jang di 

gelapkan ada satoe ton. 

1 ROEMAH KOERBAN API. 
Dihari2 belakangan ini soedah 

terbit kebakaran dikampoeng de- 
kat Sidikalang, hingga menjebab- 
kan 7 bocah roemah djadi maka- 
nan api. Antara roemah2 itoe jg. 
habis ialah roemah kepala desa. 

Selandjoetnja ' XP.  menoelis, 
bahwa waktoe orang kebanjakan 
pergi kepasar hingga tidak lekas 
ketahoean adanja. api itoe, sedang 
angin poen bertioep dengan ken- 
tjangnja, dan api soedah dipadam 
kan : 

Oentoengnja koerban manoesia 
tidab ada Keroegian ditaksir ada 
f 2.200.— 

Adapoen sebab moesababnja ke 
bakaran itoe ialah oleh karena koe 
rang berhati2nja salah seorang 
pendoedoek kampoeng, jg membi 
kin tjampoeran raboek dengan 
membakar daoen2 kering dan ran 
ting2 kajoe. Dan dengan tidak 
memperhatikan api itoe ia pergi 
kepasar hingga terdjadi bahaja api 
jang demikian hebatnja itoe, Ia 
poen ditangkap oleh polisi, setelah 
diadakan p€njelidikan., 

BOEPATI MENDAPAT TITEL 
»ADIPATI”. 

Orang menoelis kepada kita, bah 
wa pada hari malam Rebo j.l. dika 
boepaten Brebes soedah dilang- 
soengkan resepsi jang berkenaan 
dengan anoegerah titel ,,adipati” 
kepada Boepati Brebes atas djasa2 
beliau terhadap negeri. 

Roemah kaboepaten itoe penoeh 
dengan tamoe2 jang tidak koerang 
dari 300 orang banjaknja, dianta 
ranja ialah dari pihak pembesar 
dan perkoempoelan2. be 
.Kemoedian ioean resident Peka 

longanpoen tiba- dengan di sam- 
hoet oleh lagoe Wilh&imus. Toe- 
an Resident berpedato, jang mak 
soednja memoedji kepada ketjaka 
kapan boepati Brebes serta riem 
berikan seboeah souvenir pajoeng 
Adipati. 

Sehabis itoe tocan Boepati men 
djawab serta mengoetjapkan teri- 
ma kasih atas anoegerah titel itoe. 

Diantaranja jang berpedato, ia- 
lah wakil dari dewan Regentschap 

dan Moehammadjjah. 
Dengan adanja anoegerah ini, 

maka orang boleh seboet R.T.A. 
Soetirto Pringgohaditirto. 

KOELI TERBAKAR HIDOEP2. 
Diberitakan dari Medan, bahwa 

menoeroet Sumatra Post, diatas 

(kapal penggaroek loermpoer ,,Bela- 
wan” pagi hari Senen terdjadi ke 

tielakaan jang ngeri, jang mem- 
bawa seorang koeli Indonesier ke 
liang koeboer. Disebabkan botjor 
nja penoetoep stoomketel kapal 
penggaroek loempoer terseboet, 

  
maka koeli itoe terbakar hidoep hi . 
doep oleh asap jang tak terhingga 

| panasnja. 

| MANDOR DIANIAJA KOELI 

 'Dihari2 belakangan ini dekat 
Serbangan,- seboecah halte DSM 

: antara Kisaran dan Tandjoeng Ba 
jai, adalah seorang mandor dipoe- 
koel dengan kampak oleh seorang 
koeli, demikianlah toelis S.P. Se- 
mentara mandor itoc diangkoet ke 

tangkap. 

KETJELAKAAN MOBIL. 
Pada hari ' Minggoe jang laloe 

loe mobil jang distuur oleh toean 
Van Dijk tergelintjir di Tegalsari, 
demikianlah Aneta memberitakan 
dari Soerabaja: Roepa-roepanja 
toean Van Dijk mendapat loeka loe 
ka enteng, tetapi pada siang hari- 
nja ia meninggal doenia di CBZ. 

Jang poelang “ kerachmatoellah 
itoe selagi hidoepnja bekerdja di 

krembangan. 
  

bakan jang moeloek jang loepoet 
dari penolakanja pendjaga gawang 
Eng Hoey. Sesoedah itoe biar bal- 
gaimana kerasnja djoega kedoea 
belah pihak membanting toelang 
boeat dapat membotjorkan djalan 
moesoehnja lagi, stand waktoe per 
tandingan boebaran tetep menoen 
djoekkan angka perbandingan 
2—1 boeat kekalahannja orang 
Petak Sinkian.   

tetap, 

  
padang penerbangan marine Moro. 

4 

roemah sakit: maka koeli itoe di- ' 

Ke
ma
s 

Te
ma
n 

  

  

EORANG pentyoekk j 
hakim, apa sebab 

tjoeri. Djawabnja ialah karena ia 2 
apakah “benar-benar mentjoba, 

orang jang poenja goemah itoe 
berhati-hati. 

Kalau orang pemboenoeh me- 
makai logica ini, maka ia bisa 
mendjawab, bahwa ia memboe- 
noeh, karena ia ingin tahoe, apa- 
kah jang diboenoeh itoe kebal 
(onkwetsbaar). 
Berhoeboeng dengan ini, maka 

kepada langganan jang tidak mem 
bajar oeang langganannja dengan 

kita madjoekan harapan, 
djangan memakai logica: ,,Saja 
dak maoe hajar oeang langganan, 

sebab maoe tjoba apakah Peman- 
dangan koeat bisa hidoep dengan 
tidak dihajar oeang langganan- 
nja!” Malah haroes sebaliknja: 
»Saja setia bajar, soepaja oesaha 
bangsa kita djangan mati!” 

Gr 

  

PATJEKLIK SOEDAH BER- 
- ACHIR: 

Didaerah Lampoeng dalam oc- 
moemnja dan ditempat kolonisasi 
bangsa Djawa disitoe soedah di- 
moelai dari sedikit kesedikit me- 
moelai padi, jaitoe padi gogo, 

Meskipoen kini beloem banjak, te 
tapi tidak lama lagi pengetaman 
ini akan meloeas. Dalam pada itoe 
barangkali pengetarian padi sawah 
biasa akan dilakoekan dalam per- 
moelaan April depan. : 

Melihat geiagat jang baik ini, ba 
rangkali tempat2 itoe tidak !agi 
akan kekoerangan padi, moeng- 
kin. 

KETJELAKAAN MOBIL HEBAT. 
Dikabarkan dari Ampenan, bah 

wa pada malam Minggoe jang la- 
loe diantara 'Tjakranegara dan 
Narmada terdjadi ketjelakaan mo 
bil jang hebat. Jang menjetuur 
mobil politie-inspecteur Ley. Ia ti- 
dak mendapat loeka sedikitpoen 
dioega. “Jang doedoek dalam mo 
bil itoe ialah seorang agent KPM 
dari Laboean Hadji, bernama Bol 
sius dan politie-inspecteur Kadt. 
Mereka masing2 mendapat loeka2 
di dalam foeboeh dan kepala Mo- 

bil - terbalik sama sekali dan 
djatoeh disawah kira2 3 meter dja 
oehnja dari djalan raja. 

Seboeah tjikar diseberang dja-' 
lan jang lain terlanggar oleh mo 
bil itoe dan roesak sama sekali. 
Toekang tjikar djoega mendapat 
loeka loeka jang enteng. 

Seorang dokter 

memberikan pertolongan dengan 

segera. Assistent-resident Ampe 

yan dan controleur Lombok Barat 

sendiri datang ketempat ketjelaka 

in oentoek melakoekan pemerik- 

sdan. 

|AGI-LASI LARI DARI INTER- 

NEEKRINGSKAMP 

Dikabarkan oleh Aneta, bahwa 

dari £: BNN Ea Ambarawa 

telah lar! J. 

jang diwak. ip paling achir ini dja- 

di militer. 

PESAWAT GLENN MARTIN 

DJATOEH 

Aneta mengabarkan, bahwa pa- 

gi ini seboeah pelempar bom Glenn 

Martin ketika hendak terbang te- 

tah djatoeh disalah satoe lapangan 

penerbangan di Borneo. Jang mati 

ialah seorang sersan kelas satoe 

jaitoe W. H. A. Ahling dan briga- 

dier leerlizg. morteur, Nieboer. 

Doea orang lainnja jang didalam . - 

kapal terbang itoe mendapat loeka 

keijil, sedang jang kelimsinja tidak 

apa-apa. 

YTAKSI BERADOE DENGAN 

£ TRAM LISTRIK. 
Dari Soerabaja diberitakan oleh 

Aneta, bahwa pada hari Minggoe 

jang laloe didjalan simpangan di 

Palmenlaan seboeah 

doe dengan tram listrik. Taksi itoe 

hantjoer. “Si Soepir dan doea 

orang penoempang mobilnja di- 

angkoet ke CBZ. Ta 

. AW. Post, salah seorang pe- 

noempang mobil jang beradoe itoe 

meningal doenia pagi hari ini. Dia 

tjalon djoeroemoedi kapal motor 

.Oranje” 

KABAR TONTONAN: : 
  

  

ALHAMBRA — SAWAH BESAR 
Too Hot To Handle”, 

RIALTO aa SENEN. 
»Harta Berdarah”. 

C. ORION mi GLODOK 
,Bajangan Hitam” 

THALIA — | MANGGA BESAR. 
,Saps at Sea”, : 4 

GUEEN  —  PANTJORAN » 
»The Cat and the Canary”. 

dari Mataram 

.G. van der Stroom, 

taksi bera- 

  

   
     

      

       

   



    
PEMANDANGAN 

  

   
Lembaran pertama pagina IV 

  

  

  

      

        
  

  

       

    
    

    
    

  

RIALTO BIOSCOOP CINEMA ORION $x20x Ini malam 
3 Pasar Senen - Batavia-c Pn Ini malem Pengabisan pen gha bi- 

Pertoendjoekan boeat hari: Selasa 18, (Bagian ka 1) Serie Baroe! 
Rebo 19 dan Kemis 20 Febr. '41 Seroe! Heibat! Ramee! san 

Pasar Sawah Besar — Batevia-Centrom. Semalem publiek gembira, ketawa, bersorak-sorak, 

menjaksiken : 
  

  

Metro Goldwyn-Mayer pertcend'oeken satoe Super 
film .jang heibat dan rame sekali, serta menga- 

goemken ketoel. 
CLARK GABLE — MYRNA LOY dalam 

TOO HOT TO HANDLE 
Djoega nanti dikasi liat bagimana bahajanja peng 
hidoepan cameraman (toekang bikin film, maoe- 

dengen VICTOR JORY 
BAJANAGAN HITAM .... tida lama lagi aken 

P3 bikin tergeter ini kota !! 
Bersedialah.. kersiaplah .. ,, "ajangan hitam” aken 

. dateng meradjalela!!! ,,Bajangan Hitam” aken 
mentjari korbannja !!! 

Anak - anak boleh nonton | - 
  

  

  

«: 3 bi 

Karangan SAEROEN jang pertama di UNION 
: FILMS. : 

Dengerlah njanjian Miss NING dan Miss IJEM, 
liatlah ZONDER mengamsek. pahamkenlah pidato 
Hadji Doerachman. Film mengandoeng didikan 

sociaal. 

Boeat segala oemoer. 

  

   

     

     

   
    

  

   

      
    
       

       

     
       

      
    
       

  

THALIA BIOSCOOP 
Mangga Besar — "Batavia 

Ini malem dan besok malem 18-19 Febr. 

tinggal doea malem lagi diadaken Reprise - Voor- 
stelling dengen filmnja jang paling baroe dari: 

LAUREL en HARDY” alias si Gemoek dan 
si Tjengeng. 

SAPS AT SEA 
Si Gemoek dapet Sakit Claxon, obatnja dokter bi- 
Jang M3 pantang makan, meloeloe minoem soe- 

goe Kabing dan... pesiar dilaoet! 
Kotjak — Loetjoe — Ketawa — Teroes?an 

Goembirahan. 

  

  

  

Awas, Perhatiken Betoel, Programma Jang Aken 
Dateng: 

Tan's Film Coy poenja Film Melajoe Super Action 

GAGAK ITEM 
jang soedah menggemperken seloeroeh Indonesia, 
dengen kasoedshannja semoea golongan penonton 
Miss ROEKIAH dan Rd. MOCTAR, kedoea favoriet 

jang setimpal sekali dalem ro'bezettingnja 
  

  

   

  

ALMANAK MOEHAMMADIJAH KE XVIII 
G Th. 1360 H — 1941/42 M. 

225202000050 4000 COMDOOOL 2 LO DOS 066oboLL 0.220 00 

2! Soedah Terbit!!! 

  

Bagian ka 2 tamat tanggal 24—25 Februari 1911 

   

    

      
    

- Moelai 195 — 20 Februari '41 

FIVE CAME BACK" 
dengen 

CHESTER MORRIS — LUCILLE BALL 

OUEEN T HEBAT ER PANTJORAN 
BATAVIA 

  

Ini malem Pengabisan 

,The Cat and the Canary“ 
dengen BOB HOPE — PAULETTE GODDARD 

Satoe film Mysterie dari Paramount lebi heibat 
dari film ,DRACULA” Frankenstein. 

Film jang soedah menggemparken dalem doenia 
tontonan diseloeroeh djagat, oleh kerna film ,,CAT 

AND THE CANARY” jang pertama ada 
begitoe loear biasa. 

ANAK-ANAK TIDA BOLEH NONTON.    

  

  

kaki, dan lain-lain. 

Rembours f 165 50   

Paket Saudagar & f 15. 
Terisi roepa2 barang2 perhijasan perak — mamas — 

dan oesapan mas 

@ 30 matjam @ 
giwang markis, madilior, peniti kebaja, broche, tjin- 
tjin, rante kaloeng, anting?, gelang tangan, gelang 

Kirim wang lebih doeloe onkos vrij 

AMIN ISMAIL 
Pasar No. 8/9. 16 Ilir, — Palembang.   
  

  

  

Pengidoepan baroe kebroentoengar 
dan kegoembirahan 

Satoe halangan besar bagi ma 
noesia, teroetama bagi kaoem le- 

laki, adalah keilangan tenaga, ba 

dan lemes dan sering2 sakit se 
hingga napsoenja ilang, lekas men 
djadi toea dan tidak bisa idoej 

poen didaratan, dilaoetan atawa dioedara. 

Anak? boleh nonton. 
    

Sebagai Extra FOX MOVJIETONE NEWS No. 46. 
1, Laoetan Tengah: 

Barisan Italie dibom ol 
geris. 

2. Inggeris: 

eh kapal-kapal perang Ing- 

Beberapa kapal perang Perantjis menggaboengkan 
diri pada angkatan laoet Inggeris. 

3. Italie: 
Mussolini memoetoeskan 
Alpen. 

4.  Albanie: 
Barisan Italie mendara 
melawan Griekenland. 

akan menggoenakan barisan 

t, bersedia oentoek hendak 

  

Moeclai 19 Februari 1941 

»THE SEA HAWK« 

Heibat ! | 

BAJANGAN HITAM" - 

  

  

Senen 44 Batavia- 

station, pasar dan lain2. 

ditanggoeng menjenangkan, 
Tempat bersih rawatan mem 

  

HOTEL ,,SOERABAJA" | 

Inilah Hotel Indonesia jang terbesar dan teratoer rapi serta 
termasjhoer dikota Betawi. Letaknja dicentrum (ditengah2), 
dekat dari segala kantoor Gouvernement, kantoor Handels, 

Menerima tetamoe segala bangsa dan boelanan, pembajaran 

foon boeat keperloean tetamoe. 

Menoenggoe dengan hormat 

CO. Telef. WI. 2105. 

oecaskan. Sediakan djoega tele- 

  de Directie. 

  

  

EXAMEN KLEINAMBTE- 
NAAR. 

Segala orang boleh toeroet 
menempoeh oedjian (examen) itoe, 

ketjoeali jang setengah tahoen se 

beloem diadakan examen itoe, 

masih mendjadi moerid pada se- 
kolah rendah berbahasa Belanda 

(W.L.O.) goebernemen atau se- 

kolah partikoelir jang disamakan 

dengan sekolah goebernemen itoe. 

Orang jang maoe toeroet exa- 

men itoe dan tempat-tinggalnja 
dalam provincie Djawa-Barat, hen 

(ERA AA ELIA PEN AN NE PERS RE 

AGENTSCHAP 

dagblad 

Pemandangan” 
dan weekblad 

»Pembangaen” 
di Billiton 

p/a Toean 

K. M. ROSJADLD, 
Sidjoekseweg no. 30 

Lebih penting, lebih sempoerna dari tahoen jang soedah-soe- 
dah, tebal 300 pagina. Penoelis rentjana terdiri dari pada Djoe- 
ara pena jang soenggoeh boleh dibanggakan, sebagai: Mr. Kas- 
man, H. Rasjidi B. A., Dr. Aminoeddin, Moh. Din Yatim, As. 

dengan 'kegoembirahan dan ke TANDJOENG PANDAN 
broentoengan. 

HOWPEN PILL, Tjap Prauw 

daklah sebeloem 1 Mei 1941 
masoekkan soerat permohonan di- 
atas segel dengan disertai ocang 

  

2
5
0
2
2
0
5
0
0
6
0
0
 

00
 0
0
0
0
0
5
 
C
o
0
5
O
B
A
h
 
aa

 A
A
N
 
- 

  

  

5 , dari Locksons, ada satoe enda |examen f 2.50 kepada toean In- A Hadisiswaja, A. Hasymy. M. Isa Anshary. Mh. Dimjati, Hamka, petan obat speciaal boeat Na specteur van het Westersch lager TNI 3 
nan atken antero badan dan kasi te- | onderwijs in het 2de ressort di Ban j ,PEMANDANGAN 

Goenawan dan lain-lain ahii fikir jang terkenal. : naga baroe dengan tjepat dan san |doeng dan ambtenaar itoe kelak “ 
HARGA TETAP TIDAK NAIK: ousa. Ia bikin antero badan men djadi koeat kombali dengan djoeg: |jang akan memberitahoekan di- sP E M BA N G Oo E N 

Almanak boekoe dengan dinding f 0.85  porto 15 ct. ilangkan tanda-tanda ketoea'an. Ia membawak satoe pengidoepan ba | mana dan tangal berapa examen SEMARANG 
Almanak dinding sadja ......... santa” ““» 3 et, 

Lekas pesen sekarang: Siapa tjepat dapat, terlambat ta' dapat. 

PESEN BANJAK. : 
10 — 15 boeah korting 
16 — 20 ” »” 

roe dengan penoe kegoembirahan dan kebroentoengan. Ia pasti to 
long ! Harga 1 botol f 1.25 Kirim wang doeloe. franco. 

Terdjoeal oleh semoea toko obat Tionghoa. 

1 — Hoofdagent: MEDICIJN IMPORT SAM TAK Co., 

Kembang Djepoen 48 — Sourabaia. 

itoe akan diadakan. Djika soerat 
terlambat dari tanggal ters#boet 
diatas, permohonan itoe tidak di-: 
terima: 1 

Agent dan Correspondent 
8. k. ,PEMANDANGAN” 
dan minggoean ,, PEMBA- 

NGOEN” di Semarang ia-   

“ 

€ 
@ 

2 T. M. Oesman, H. S. D. Moentoe, Mej. Soemijati, Njonja S. Z. 

3 
$ 
$ 
“ 
8 
. 

: 
»   

  

  

  

        

                  
         
  

  

. 21 sal 25 ” 99. co... 20796 Pe AE TEE RA ANE 1 lah 2 R HADISOENAR- 

2 26 keatas ,, Kanan 25 2 i mn TO, Nieuw Holland No. 46 
3 Ongkos tetap diatas. Pesenan langsoeng pada: 8 | Sasa as | Oa 0 Rf ai Mereka jang perlce 
: PERSATOEAN DEPOT BOEKOE — DJOKJA. 3 Soedah Terbit Uu | AI oeroesan s k. kita soepa- 
Sinsnnnotnnooann aini aon rasas anon 002 3SUSAn oeaa eroii. Pha macollum ja berhoeboengan dengan 

toean tsb     Mendjaga diri oentoek poeteri. KENAPA TOEAN 
DAN NJONJA? 

- Koerang tenaga, soe- 
ka malas bangoen, tidak 
terang berpikir! 

Nah... inilah obatnja. 
Minoemlah saban hari 3 
sendok VITOSINE. Pasti 
tenaga mendjadi koeat, 
badan ringan dan bisa 
berfikir dengan tenang. 

Obat ini adalah be- 
kerdja tjepat berdjalan 
pada oerat-oerat. Inilah 
kelebihan Vitosine dari 
lain obat jang memberi 

  

  

Pilot uulpen Agent 
  

   

    

          

    

    

Oleh Soesardiman Ranoewidjojo, mengandoeng pela- 
djaran (msthode) pembelaan dari kaoem iboe jang 
menghadapi ganggoean, soepaja dengan seorang 
diri d:pat meloloskan diri dari ganggoean dan me- 
nangkis tiap-tiapserangan orang jang bermaksoed 
djahat kepadanja, disertai gambar-gambar jang 
tepat dan djitoe. . 

Harganja hanja 25 sen seboeah. 

Boleh dipesan kepada penerbitnja, ja'ni Admini- 
stratie Drukkerij ,,Pemandangan” Senen 107 — Tel. 

WI. 1819 — Bat—C. 

PATJAR 
  

  

MAOE BELI satce speda merk 

Raleigh atau Fongers jang ma- 

sih compleet. Harga f 25 — 

sampai f 50,— Contant. Kete- 

rangan pada Administratie Fe- 

mandangan fenen 167 Bat.C, 

    

    

Kalau toean2 dan njonja2 ma- 
oe menambah ilmoe2 pengetahue- 

Dengan ongkos kirim 30 sen. 

  

  

  

   
     

   

    

      
5 Kramat 14 -— .. Batavia-Centrum 

ee BR. ,PAKAILAH!! Vulpen PILOT” 2 

Pe To. »BELILAH!! Di TOKO ORION” 

8 

s5 : 
an jang lengkap, persilahkanlah 

Ka. : 5 6G an L 9 kekoeatan. beli boekoe2 pengetahoean seper- 3 : Ta : Ma «GG 2g Yan Al ti terseboet dibawah ini: 
Ka 1 ea HA Pe aa Koempoelan Wet? Indone- 

: 1 P an Oentoek mengetahoei kedja- 5 an f 235. 
: MN Sa TN $ dian? diloear dan didalam ne: Panah pena : | San gen Ne geri, djoega tentang Agama Is- Ta salah "160. 
g Rn 7 "lam dan commentaren-commen: Tionto-t - "145. 

4 : : taren jang tepat dan djitoe, donto-tJonto' Rekest' Hin- 
21 - : 

Wet Boek van straf- 
ee 2 : RR : recht » 6.501 
. 1 

: 
Is Penjoeloeh beladjar me- Pen | . g 4 3 motong pakaian Koh | 3 1 EMBANGOEN 2 Ip ("nina et 3s anda » 0.83, - 6 : Ez Boekoe beladj x MADJALLAH GGO OEMOEM AMB Ss « eladjar sambah 

t Ini waktoe kit1 ada special ,,PROPAGANDA" 5 ME ma Ne - La 14? jang Fardoe »' 0.55, 
Toean? dan Njonja? kans ini dia tanggal 15 Feb. — Pem! | India soetji » 250. 

. 14 Maart. Moelai harga dari f 1.75 sampai f 12.40. Wang langganan hanja f 0.60 Ca wan 0.90 Dat | Nana Pengoendjoekan Oeroesan : Segala vulpen #ILOT bisa dapat: No 1 Graveer tiap boelan atauf 1.80 sekwartaal AW AKA TERIMA SA | pe g Ha i Ba 
. nama-nama, No. 2 10 Tahoen grantie, No 3 Pilot Lekaslah minta nomor 'pertjon- Ta ea Nas ia PAN la BA bana dan 
inkt 20zsatoe botol warna-warna pegimana soeka, tohan pada Administratie Week- 2S PARMACOLLU Sport Bes PT Va No 4 Satoe kali pakai banjak vulpen, sep rti boeat blad ,,Pembangoen“ & 167 BA KRU po ar » 126. 
sekola, kantoor, kempoelan atau boeat dagang? . Pantura! ASP Kake EA Dafa ala : jaitoe ada special mendapat oentoengan lagi : Batavia C. Telf. No. 1810 WI. Pe HVG. HARMSEN VERWEY a DUNIOP xv, Mn sunan pada Adm. Pemanda- 

  

daitibudi 

  

ia ml Sa erat ea 

ia 

dan KA KS in Ao PA EM Bait Sasa Siam akui Kama seb AA ts aa



dengan ba 
. banjak pertoekaran, 

Bea 
: 2 Nan dihasilkan orang 

£ Karena Hae timboellah peperangan 
antara kaoem dengan kacoem. Ram 

o dan rampas adalah djalan 

pertama oentoek mendapat barang 

penghasilan bangsa asing, jang ti- 
dak dapat dihasilkan sendiri” 

Tetapi rampas dan rampok: -itoe 
tak lain dari pada pendahoeloean 

perniagaan. Apabila mata soedah 
terboeka dan ketjerdasan soedah 

. pada Kanoa bae Sebab 'itoe 
dapat dipertoekarkan. Kaoem jang. 

tempat, dan jang “Shngoeli enjah 
“bersemboenji pada 

jang agak djaoeh. Apabila 
Ba Dn lawannja aa. 
toekar disebelah erananna . 

3 — diambilnja toekarannja itoe dan Ka 
bawanja. Pertoekaran langsoeng. 
Apabila beloem tjoekoep menoe- 

. nja. Ini tanda bagi lawannja, bah- 
wa ia mesti menambah. Pada per- 

. toekaran diam-diam ini t kke- 
oesan timbal-balik. 

  

aan dioega dikemoekakan 
. djalan oentoek penjebar 

“Bahagia pernjagaan 
eroet. pahamnja semang- 

Yr apabila ia dilakoekan 
merdeka, atas kesoekaan | 

masing-masing. ka . pernia- 

Setmn add h menjoeloehi ke- 
ag aa. 1 itoe 2 djoe- 

| hatlah, tanja, tidak aa" daliain 
| jang “di doenia ini jang sang- 
| goep menghasilkan sendiri 2m 

ing keperloean hidoepnja. Tiap 
| Tg 'hanja dapat menghasilkan 

| sebagian sadja dari pada keperloe- 
a jang 'sebanjak itoe. 

lain. ja, barang jang diha- 
Kngkonja 'itoe tidak habis boeat 

dia sendiri. Bagian jang terbesar di 
1 oenakan orang lain. Sebab 
itoe an menoeroet tjetakan 
alam, apabila orang toekar-menoe 

Sa dlm mempertoekarkan barang 
penghasilannja masing - masing. 
Apabila tiap orang mengerdjakan 
pekerdjaan jang seoekoeran de- 
ngan ketjakapannja, maka peker- 
 djaannja itoe djadi mahir dan ha- 
silnja bertambah baik. Oleh kare- 
ina itoe penghasilan “bertambah 

'banjak dan kemakmoeran bertam- 
bah besar. Pembagian pekerdjaan 
“itoe ditentoekan alam bagi manoe- 
sia. 

' Tiap negeri dan bangsa berlain- 
.lain pembawaannja. Iklim berbeda, 
bangoen tanah berlain-lain, harta 
jang dikandoeng boeminja demi- 
kian poela. Serenta pangan itoe ber 

Ia tian bangsa menghasilkan ba- 
rang jang paling moedah ia meng- 

| hasilkannja. Dengan djalan per- 
niagaan segala bangsa berbahagia. 
“Dan perniagaan itoe mestilah mer- 
.deka, soepaja' tiap-tiap orang da- 
pat mpetbeli parang dengan harga 

z aa en ariana mem- 
perbaiki teori goeroenja itoe. Ka- 
tanja, bangsa jang terkebelakang 
dalam segala hal masih dapat ber- 
niaga dengan bangsa asing, asal 
sadja ja memboelatkan penghasi- 

| lannja pada barang, jang keting- 
.galannja tentang menghasilkannja 
paling sedikit diantara segala ke- 

.4 tinggalannja itoe. Bangsa jang ter- 
diketahoei oleh bangsa 

biadab. Apakah tidak Pa 

2 mengakoe “Dean 2 
- — diatas, mengemoekakan 

“djoesta dalam segala tindakannja? 
3 Demikianlah perniagaan mendi- 
| dik semangat damai, menghilang- 

| kan nafsoe perang. Semangkin ba- 
njak perniagaan antara sa 
dengan bangsa, semangkin koeat 
semangat perdamaian itoe. Dan se- 
mangkin sedjahtera perdjalanan 
dagang, semangkin 2 sala- 
toerrahim. 

Itoelah sebabnja maka badak 
filosoof besar sebagai Imma- 

 nuel Kant memandang per- 
21 Pra itoe sebagai mperatoeran 

“alam” oentoek mentjapai perda- 
majan jang kekal. Lihatlah poela, 
betapa tepatnja Goethe, ahli ke- 

kemoeka sekalipoen dalam segala 
| matjam penghasilan, tidak akan 
menghasilkan segala matjam ba- 
rang, melainkan memboelatkan 
0esahanja pada penghasilan jang 
paling moedah ia mengerdjakan- 

nja. Ini berkenaan dengan toentoe- 
tan motif ekonomi, jang menghen- 
daki soepaja dengan tenaga jang 

'ada ditjapai kehasilan jang seba- 
njak-banjaknja. Sebab itoe bangsa 
jang terkemoeka dalam segala-ga- 
lanja masih dapat bertoekar peng- 
hasilan dengan ban 
belakang dari segalan a dan dalam 
segalanja. Dengan kedoedoekan se- 

 perti itoe, perniagaan berkehendak |- 
akan kemerdekaan, bebas dari se- 

| gala ganggoean dan paksaan. 
Sebab itoe, atas pengaroeh ma- 

sembojan abad ke-19 ialah ,,laissez   
  

'koet keroema! 

dengan loeka2 berat: 

|. Menoeroet keterangan jang kita” 
— dapat, ia mn SERA oleh seo- 

boeat dan merdeka bertindak. 
ya 

rang bernama Djatar, tinggal di 

bersama sama dipaberik Caroline 
| di Maoek, 

|. Gara2 pembatjokan itoe ta? lain 
8 perkara konde litjin bernama Ni 
vas, jang roemahnja dekat paberik 
terseboet. Waktoe Nairin berdja 
lan telah dihampirkan oleh Nias 
keroemahnja. . Djatar jang seko- 
.njong konjong mengetahoei 'hal 
ini, moengkin. djoega berhoeboe- 

| ngan dengan Nias, menaroeh hati 
| dan dengan tidak menanja lagi si 
korban diserang olehnja dengan 

| | gotok, menjebabkan ia haroes di 
'angkoet keroemah sakit. Sedang     8 page ANA soedah ditangan 

Ka dengan. 
Na dengan kerelaan kedoea be- 
lah pehak. gets 

in besar Sngpan satoe | 

“loekanja Pelo perloe 

Menemoekan majat dilaoet. - 
S.J, toelis: 

“ Ketika hari « Djoem'at tanggal | 
14-2-41 j.l. orang telah menemoe | 
kan majat manoesia jang tera- 
poeng2 dilaoet  dibilangan ond. 

| Tjengkareng. Dengan segera dirap 1 

| portkan kepada jang wadjib, jang 

mana selandjoetnja dengan mema- 

kai auto gezondheidsdienst majat 
itoe dibawa keroemah sakit Tang 
gerang. Menoeroet keadaan ma 
hat jang soedah begitoe roesak | 
dan boesoek, moengkin soedah se | 

minggoe terendam diair, 
Oentoek memoedahkan pengoe- 

soetan politie majat itoe diambil 
gambarnja. Keterangan djelas ten 

tang asal: oesoelnja orang tjilaka 

terseboet beloem dapat menoetoer- 

kan. 

Na kaya pentjoeri .jang 

ramai. 
Malam Djoem'at jang baroe la- 

loe, ialah pada tanggal 13-14 Fe- 

bruari 1941 orang  dikampoeng 

Serdangkidoel Tjikoepa telah dibi- 
kin geger, dengan adanja penge- 

djaran dan pengepoengan pentjoe- 

ri. Malam itoe, pentjoeri jang ba 

roe sial itoe telah mentjoba mem 

bongkar roemahnja seorang berna 

ma Armaja. Tetapi beloem djoe- 

| ga maksoednja kesampaian, soe- 

dah dapat diketahoei orang. Se- 

landjoetnja laloe mendjadi boeron. 
Setelah sekian lama diadakan 

pengepoengan baroe  sipentjoeri 
dapat dibekoek, ta” loepoet djoe- 
ga mendapat batjokan jang loema 

. Ternjata pentjoeri terseboet ber 

nama Reban bin Minggoe, orang 

desa disitoe djoega. Kini masih di 

rawat diroemah sakit Tanggerang. 

Perkelahian jang hebat. 
Seorang pendoedoek doekoeh Pi 

nang Legok bernama Pelo bin Soe 

ta mendjabat mandor politie dan 

menoeroet keterangan jang penoe 

lis dapat, selaloe hidoep bermoesoe 

han sama seorang Tionghoa ber- 

nama Gouw Pit Soen pendoedoek 

desa disitoe djoega. Bermoesoe- 

hannja roepamja tambah hari tam 

bah sangat jang mana menjebab- 

kan pada soeatoe malam terdjadi 

penembakan atas dirinja. mandor 

Pelo bin Soeta itoe, oleh lawannja 

“ialah Gouw Pit Soen memakai re 

volver. Tembakan tadi mengenai | 

toelang dadanja. Dengan loekanja 

Pelo mendjadi lebih mata gela 

membalas menjerang lawannja 1 
makai golok. Nasib djelek 

si Tionghoa, ia kena batiokan 

ga ia roboh ditanah dan seketika 
itoe djoega menghemboeskan na- 
fasnja jang penghabisan. Majat 

Gouw Pit Soen dan Pelo diangkoet 
keroemah sakit. Disebabkan loeka 

mendapat 
rawatan CBZ Betawi. 

POERWAKARTA 
—. Peroebahan kantor post, 

Moelai tg, 17 boelan ini hulp- 

postkantoor. Kallajati didjadikan Kalidjati didjadikan 

Bantan pernah diberitakan, 
kelak pada tanggal 25 sam   

hagoeroe jang doea orang itoe, 

faire, laissez aller”. Merdeka ber- 

Rawakidoeng. Masing2 bekerdja 

pai tanggal 27 Februari jang akan 
datang diseloeroeh Tanah Djawa 
akan diadakan latihan atau pela 
djaran memperlindoengi pendoe 

doek dari pada bahaja oedara. 
Direksi Luchtbescherming di 

Kring I (keresidenan keresidenan 
Betawi, ketjoeali regentschap Kra 

wang, Bogor, demikian poela Ban 
tam) .telah menentoekan atoeran 
atoeran seperti dibawah ini. 

Adapoen latihan terseboet akan 
dimoelai pada tanggal 25 Februa 
ri pagi pagi hari djam 6 dan akan 
disoedahi pada etni 27 Februa 

“ri djam 12 tengah malam. Djadi 
sedjak djam 6 pagi tanggal 25 Fe 
bruari itoe keadaan dianggap seba 

gai keadaan ,,ada bahaja (luchtge 
vaar aanwezig ? sam ai djam 12 
tengah malam tanggal 27 Februari 
Selama saat itoelah 

sebentarsebentar a- 
ikan diboenjikan sire 
“ne. 

 Adapoen jang akan dimaksoed 
dengan ,,ada bahaja” ialah sela- 
ma ada perang, dalam waktoe ma 

“na sewaktoe waktoe bisa diharap- 
kan akan adanja serangan dari 

dara). 

Soeara sirene (luchtalarm) akan 
diperdengarkan dengan soeara si 
rene. Dan djika sirene meraoeng 
itoe berarti: pesawat pesawat moe 
soeh sedang: mendatangi. 

ATOERAN2NJA. 
A. Boeat pendoedoek didalam 

lingkoengan gemeente Betawi dan 
Bogor: 

I. Kalau ada socara sirene pada   siang hari: 

orang bangsa Belanda 

  
Pelo jang soenggoeh djitoe, 'sehiher | 

  

 pehak moesoeh (serangan dari oe |" 

  

| hulppost- en telegraafkantoor- de- 
| ngan bersamboengan kantor di 
Poerwakarta. 

Waktoe. bekerdja ialah djam 8 
pagi sampai djam 12 siang, djam 
4 sore sampai djam 5 sore. Pada 
hari Minggoe dan hari besar di- 
'toetoep. 

Djawa Tengah 
SEMARANG 

Arbeidsbeurs. 
Dalam boelan Januari jang ter- 

tjatat dalam pasar perboeroehan 
adalah sebagai berikoet: 

69 orang bangsa Indonesia ter- 
peladjar. 

146 orang bangsa Indonesia ti- 

dak terpeladjar. 
65 orang bangsa Belanda. 
23 orang bangsa Tionghoa. 
Jang tertolong dalam boelan 

Januari ada 25 orang bangsa In- 
donesia tidak terpeladjar, 9 orang. 
bangsa Indonesia, 11: bangsa Be- 

landa dan seorang bangsa Tiong- 

hoa.: 

Sampai achirnja boelan Januari 
djoemlah pasar perboeroehan ada 
lah sebagai berikoet banjaknja: 

700 orang bangsa Indonesia fi- 

dak terpeladjar, 597 orang bang 

sa Indonesia  terpeladjar, 528 

dan 126 

orang bangsa Tionghoa sehingga 

semoeanja hampir ada 2000 orang 

jang mentjahari pekerdjaan dalam 

Gemeente Semarang. (H.) 

Pertjasi. 

Berhoeboeng dengan kembalinja 

semangat pertjatoeran disini ma- 

ka besoek pada hari Minggoe tang 

gal 23 Februari akan dilakoekan 

perloembaan oemoem oleh Pertja 

si bertempat digedoeng Pergoeroe 

an Taman Siswa Karrenweg. 

Adapoen jang akan toeroet me 

ngambil bahagian dalam perloem 

baan oemoem ada enam boeah per 

koempoelan masing masing keloe 

ar dengan 10 papan. Jang toeroet 

jaitoe 'T.S.W., M.A.S, Tjatoer Poe- 

tra Borneo, PBS., Schabrico dan 

Langen Tjatoer. Sampai ini wak- 

toe piala Pertjasi masih dipegang 

oleh PBS., djika dalam ini tahoen 

PBS masih menang, maka piala te 

tap mendjadi miliknja. 

Persiapan Conferentie Gerindo. 

Berhoeboeng dengan akan ada- 

nja Conferentie dari Gerindo be- 

| soek pada tanggal 15 dan 16 Mrt. 

sekarang soedah diadakan 

persiapan. 

en jang doedoek dalam 

a an terseboet jaitoe tocan2 At- 

mosantoso, Basoeki dan Poedjo. 

MAGELANG. 

Banjaknja perkawirtan dan 

: pertjeraian. - 

Dalam verslag penoetoep tahoen 

keadaan perkawinan dan pertje- 

raian, teroetama adanja keoeangan 

masdjid dalam Regentschap Mage 

lang, menoendjoekkan angka2 se 

perti dibawah ini: 

Beberapa 

. orang orang jang kebetoelan ber 
.ada didjalanan diharoeskan le 
kas lekas menoedjoe tempat sem 
boenji djika terdengar 'alamat 
ada bahaja oedara itoe. 

. berhoeboeng dengan itoe segala 

laloe lintas segera dihentikan, 
.pada waktoe kendaraan berhen 

ti ditepi haroes mengikoeti keten 

toean ketentoean jang soedah 

ada, sedang koesir koesir haroes 

menambatkan (mengikat) 

wan hewannja pada tiang atau 

pohon dlis. 

“bagi mentjegah soepaja poeblik 

“ tidak mendapat banjak kesoesa 

han, maka laloe lintas bisa di- 

f moelai lagi setelah 15 menit dje 

rak waktoenja dari waktoe ada 

'socara ,peloeit alamat  bahaja 

itoe, djadi tidak tergantoeng Ia 

“gi kepada peloeit jang memberi 

tahoe. bahwa ,,bahaja soedah le- 

pedah matahari terbenam: 
Bagi ini berlakoe djoega oen 

dang oendang seperti pada si 
ang hari dengan tambahan bah 
wa semoea penerangan kenda: 
raan haroes dipadamkan. Sesoe 
dah 15 menit orang orang jg. ber 

 djalan kaki boleh berdjalan la- 
“gi, tetapi kendaraan kendaraan 
tidak, karena pada waktoe itoe 
tetap berlakoe keadaan gelap 
seloeroehnja. « 
B. Boeat pendoedoek Kring I 

| ran — .132, 

  
he- ' 

lau adi sogara sirene sc- 

| a.adapoen penggelapan 

  

(PAT 

Dp berbena mangga 
mengeringkan 
bedak dengan bedak Purol jan 

1 EDAK PU 

T Siika njonja mandi pakai saboen Purol dan ber- 
menjegarkan dan 

  

Dalam h al 
Ya 
Wana — 601, Bandoengan 

— 673, Kaliangkrik — 391, Gra- 
bag — 1.30, Setjang — 560,, Nga- 
blak — 483, Tegalredjo — 498, 
Mertojoedan — 466, Tjiandimoel- 
ja — 395, Moentilan — 335, Moeng 
kid — 905, Doekoen — 526, Sa- 
lam — 403, Ngloewar — 3174, 
Sroemboeng — 281, Salaman — 
619, Boroboedoer — 400, Tempoe- 
ran — 354, Kandjoran — 448, 
djoemlah semoea ada 9.541. 
Pertjeraian: 

Magelang — 217, Bandoengan 
— 223, Kaliangkrik — 127, Gra- 
basa Setjang — 231, Nga- 

blak — 117, Tegalredjo — 195, 
Mertojoedan — 190, Tandimoeljo 
— 138, Moentilan — 153, Moeng- 
kid — 336, Doekoen — 140, Sa- 
lam  — 163, Ngloewar — 121, 
Sroemboeng — 145, Slaman — 

2171, Boroboedoer — 119, Tempoe- 
Kadjoran — 177, 

djoemaiah 3.431, sedang jang roe- 
djoe' tjoema terdapat: Doekoen — 
12, Salam — 5 dan Boroboedoer 
—.5. 

Pendapatan djoemlah oeang se 
loeroehnja ada sebesar f 36.796.85, 
sekian itoe dari ocang kawin ada 
f 28.374.85 dan pendapatan ocang 
dari pertjeraian ada f 8422.— 
(Antara). 

SOLO. 
Hooge School Islam. 

Berhoeboeng dengan tersiarnja 
beberapa berita jang menerangkan 
bahwa di Solo akan lekas didiri- 
kan 3 sekolahan tinggi Islam, ma 
ka disini kita terangkan, bahwa se 
lainnja jang bersangkoetan dengan 
komite ,,Pesantren Loehoer” jang 

didirikan oleh dr, R. Satiman Wir- 
josandjojo di Solo dan poetoesan 
kongres ,,Moehammadijah” jang 
ke XXIX di Mataram baroe2 ini, 

hal itoe poen djoega dibitjarakan 
rentjana begrooting Keradjaan 
Soerakarta tahoen 1941 ini, jaitoe 
bermoela ada anggota jang madjoe 
'kan oesoel dalam sectie vergade- 
ring jang laloe termoeat dalam af 
deeling-versiag B. A. soepaja se- 

'kolahan ,,/Mambangoel'oeloem” ke 
poenjaan negeri Soerakarta itoe di 
reorganiseer, hingga bisa mendja 
di hooge school. 

Setelah didjawab dalam memo- 
rie van-antwoord dan dibitjarakan 
dalam rapat oemoem B.A., maka 
wakil pemerentah Keradjaan Soe- 
rakarta menerangkan, bahwa da 
lam hal itoe pemerentah akan mem 
beri perintah kepada koemisi seko 
lahan Mambangoel'oeloem - terse- 
boet diatas oentoek mempeladjari, 
soepaja sekolahan itoe bisa sam- 
boeng dengan sekolahan tinggi Is- 
lam. Dengan ini boleh-kita ang- 
gap bahwa pemerentah memper- 

hatikan hal berdirinja hoogeschool 

itoe. (,M”) 

perkawi- 

  

, Ri 

Djawa Timoer 
DJEMBER. 

 Hulppolikliniek Patje 1 

Oleh Regentschapsraad di Djem 

ber telah diadakan 

niek di desa Patje, onderdistrict 

Sempelan. Ternjata perhatian pen 

doedoek memoeaskan. Oentoek se 

mentara polikliniek itoe dioeroes 

oleh seorang Mantri verpleger da 

ri polikliniek di Sempelan. Mengi- 

ngat pentingnja kesehatan rakjat " 

pendirian sematjam itoe patoet se 

kali dipoedji. (Dar). : 

Betja jang pertama 

Sebagai bocah pertama dari ar 

tikel tentang ,,BETJA” dalam Poes 

taka Timoer, jang terbit pada tg. 

| Januari '41 tampaklah di Djem 

ber betja jang pertama. Keadaan 

sederhana tetapi tjoekoep membe 

ri pertanggoengan atas ketentera 

man serta kenjamanan berkenda- 

ra, istimewa sekali goena mengan 

tar dan mengambil anak anak ke- 

tjil, jang bersekolah. (Dar.). 

Hendak memisah mendjadi lawan 

nja. 

K. seorang pendoedoek dari de 

sa Gebang (Djember), pada hari 

Djoem'at jang laloe melihat lem . 

boenja berlaga dengan lemboe te 
tangganja. K. tiada menjoekai ke 

djadian ini, maka dihampirinja ke 

doea binatang itoe oentoek dipisah 
nja. Tetapi setelah lawannja ber- 
lari lemboenja itoe menoedjoekan 
serangannja pada K. Setelah K. 

dengan satoe toebroekan djatoeh 

ditandoekinja kepalanja, hingga da 

rah bertjoetjoeran keloear. Oen 
toeng sekali hal ini diketahoei oleh 

paman K. jang laloe .mentjegah 
keboeasan lemboe itoe. (Dar.). 

NGANDJOEK. 
Angin riboet. 

Disampaikan berita dari pem 

bantoe A. Sm. di Ngandjoek, jang . 
di Ngandjoek sebelah selatan te- 
lah terdjadi angin riboet jang be 
sar bersama sama hoedjan. Doea 

boeah roemah telah roboh. Jang 
seboeah robohnja sebab kerobbo 
han pohon asam jang toembang 
Tiga orang mendapat ketjelakaan, 
jang seorang sangat mengchawa 

tirkan. Ketiga tiganja telah diang 
koet ke roemah “sakit. 

Robohnja pohon melintang dite 
ngah djalan, sahingga menggang 
goe djalannja lalge lintas. antara 
Ngandjoek dengan Kediri. Sehing 
ga memakan tempo beberapa djam 

Poela Oa tiang selendon tjon 
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diloear stadsgemeente Beta 

wi dan Bogor. 

I- Kalau ada soeara Sirene siang 

hari: 

Soecara sirene diboenjikan djoc- 

ga,, tetapi pada siang hari tidak di 

kenakan kewadjiban jang tentoe- 

tentoe. $ 

II. Kalau ada" sochra sesoedah 

terbenam matahari: 

Oleh karena seloeroeh kring pa. 
da malam hari diharoeskan ber- 
gelap dan waktoe ada soeara si- 

| rene haroes bergelap gelita sama se 

kali, maka laloe lintas kendaraan 

pada malam hari itoe haroeslah se 

gera dihentikan dan penerangan 

penerangannja dipadamkan. 

Djoega parkeeren (menepi) ha 

roes memakai peratoeran jang 

“ada. Koesir koesir haroes menam- 

batkan poela hewan hewannja. 
PENGGELAPAN' TERBATAS 

Oendang oendang penggelapan 

bagi seloeroeh. kring ialah: peng 

gelapan terbatas. 

terbatas 

itoe diadakan pada tanggal 25 
tanggal 26, dan tanggal 27 Fe 
bruari laloe haroeliomzeea...frk 
rene laloe haroes gelap gelita sa 
ma sekali. 

.pada waktoe penggelapan ter- 
batas itoe disjaratkan, soepaja Ia 

“loe lintas didjalanan, kehidoe- 
pan sehari hari diroemah, dan 
pekerdjaan didalam paberik, kan 
tor. atau lain tempat bekerdja te 

  

  

Latihan perlindoaengan bahaja aedaradi Betawi. 

ketentoean boeat 

poeblik. 

roes berdjalan dengan tjara bi- 

asa. : 
.jang haroes didjaga ialah soepa 
ja djangan sampai ada sorot 
lampoe keloear, apa lagi menoe 
djoega keatas (dari katja atau 

atap roemah). 

.asal sadja dipergoenakan lam- 
poe jang tidak begitoe keras 
tjahjanja ,maka pendoedoek ti- 
daklah diwadjibkan menoetoep 
pintoe dan djendela semoeanja. 

jang baik, bisa ' Memakai kap ! 
mentjegah soepaja djangan ata - 
sorotnja keloear. 

.semoea penerangan loear dari- 
pada roemah, kantor, paberik, 
dan lain lain haroeslah dipadam . 
kan. Inipoen berlakoe bocat pe 
nerangan2 emplacemenf, onder 
neming2, lapangan2 spori, ke- 
tjoeali kalau memakai lampoe 
jang kapnja soedah disahkan 
oleh LBD. agar tidak Keren 
g0e pekerdiaan. 

.penerangan-penerangan etalage 
haroes dilipoeti (afgeschermd). 
.penerangan (djalanan) oemoem 
hanja ditinggalkan pada dijalan 
djalan persimpangan jang per 
ting2 sadja. 

Berhoeboeng dengan ini kenda- 
raan tidak boleh berdjalan -mele- 
bihi 15 k.m. sedjam ketjepatannja. 
Lampoe2 kendaraan haroes dili- 

bat dengan barang biroe. 

Orang2 jang mengendarai sepe- 
da  haroes menoendjoekkan lam- 
nja jang soedah. diperkoerangi 
tjahjanja. E 

h.flashlight jang perloe dipakai 
misalnja, haroeslah  ditoetoep 
poela dengan bira.   

hulppolikli-



       
    

  

   

  

    

      

    

    

   
     
    
    
    
    
    

  

   
    

  

    

     

        
   

   

    
      

    
   
   
   
   
   

    

    

    

    
   
    

    

   
   
    
    

     
   

   
   
    

    

   
   

      

    
   

    

    

    
    
   

    

   
     
   
   
   

  

   

    
     

    

    

    

    
    
    

    

   

  

   
     

  

   

    

   
     

  

    

   

   
        

  

   

      

   
   

  

   

   

  

   
   
    

      

    

    

   

  

   

  

   

  

   

  

perlawanan Mongkok 
5 kaart antero Azie 

dak erobah sa- 

  

  

    

3 'boeat Koeatirkan Inggeris, Tiong | 
kok: dan Amerika Serikat jang 

| ngetahoei, pada hari 
| taloe dalam Gedoeng Raad van In- 

  

selempang 

-air boetek boeat 
keroegian. eh 

last not least: Ja- 
et ia dibokong dari be- 

— oleh: aa waktoe 

sibir-p ma Bak Ma- 
dan mendadak sontak 

.poenja barisan mene- 
masoek di Indo-China 
oekan lain gerakan jang 

ah: boeat Japan, kedoe- 
kan. Djepang “bisa men- 

di ondjet dan tidak enak se- 

|. Boekan moestahil antara En- 
Amerika Sariket dan 

Ok soedah lama ada ka- 
5 sakedsik akan toeroen tangan 
“ berbareng setjara ragem kalau 

Akan Japan tidak bisa kendalikan di- : 

S3 oe biasanja orang takoet 
Japan jang ,,ngamoek”, tapi se- 
karang ada Japan poenja giliran 

2 menggoelingkan 
atau kekoecasaan atau pengaroeh 

Ingan tidak 

| “akan meman- | 

  

Pemerintahan 

bangsa Belanda. Demikianlah 
Tj TI. itoe, 

Lebih landjoat: »Pemintaannja 
ada begitoe sederhana dalam sega 

lahalselaloe bergantoeng 
kepada persobatan dan perhoehoe 

'- (ngan dengan Belanda, dengan 
-.| bangsa dan negeri dan pemerintah 

Inja. 
“Sekali kali tidak ada seoedjoeng 

ramboet poen dapat dilihat hen- 
“dak ,berlepas diri de- 

IK EUr an aa 

men a” 

wa inilah — katanja — sebagai sa 
' | toe langkah dalam permoelaan men 

tjapai oedara baroe (overgangs- 
tijdperk) sedang segala rakjat jg. 
akan memilih dan terpilih dalam 
Parlement j jang sedang dipikirkan 
itoelah jang ber-Nederlandsch-on- 
derdaan jang sekarang. Dan achir 
.nja dapat dilihat olehnja, dengan 
tegas tiada socatoe t e n- 
den s atau sifat jang hendak 
mengoesir atau menge 
loearkan bangsa Belanda 
dan negeri Belanda, sebab dalam 
segala tjita2nja Gapi hendak me- 
-ngadakan soesoenan baroe dinege 

ri ini. 
Ia Badan toeroet berseroe -— 

Welnu, pemerintah dan pu- 
bliek . "'Belandalah, sekarang jang 
mendapat giliran oentoek mem- 
dengarkan pendapatannja, sebab 
dari pehak Indonesia soedah dibe 
rikan via memorandum itoe”, 

SinarSelatan menoclis: 
Dari memorandum itoe, orang me 
.ngetahoei, apa jang diboetoehkan 
.oleh anak negeri dan gerakannja 
oentoek mentjiptakan soeatoe pero 
-bahan jang selaras dengan keada 

an. 
Anak negeri menghendaki toe- 

.roet memegang »stuur” pemerinta 
'han. 'Toeroet menanggoeng dja 
wab atas kewadjibannja. .Oentoek 
itoe, perloe  dibentoek Parlement 
Indonesia”. - 

Dan pada achirnja Sinar Selatan 
berseroe: ,,Moedah2an Parlement-   

,ngamoek" berbareng bertiga. 
Sekarang Djepang moelai jn- 

sjaf boekan tjoema ia sendiri jg. 
bisa nekat: djoega lain fihak bi- 

|: sa hilap dan mengamoek setjara 
'hikajat Pacific beloem pernah 

alamkan. : 
Tapi biar bagaimana poen, te- 

rang sekali Tiongkok poenja ke- 
doedoekan sebagai factor jang 
actief di Pacific, ada boekan 
main poenja penting dan iapoe- 
nja rol semangkin hari malahan 

-akan mendjadi semangkin besar 
20 Peng 

N ESL: “BERPARLEMENT 

Wina pembatja telah me 

joem'at jg. 

  

dig telah diselenggarakan soeatoe 
pertemocan diantara - wakil wakil 

-| Pemerintah dan wakil wakil Gapi, 
: diwaktoe pertemoean' mana oleh 
GAPI telah:diterimakan M em-o- 
randum, jang soedah kita moe 

| atkan. 

Sekarang soedah poela ssk. moe 
"lai membitjarakan — memorandum 
toe, dan dibawah ini kita terakan 
pendapatan2nja sementara Sak. 
kita tentang itoe. 33 
Naga Timoer, mengeli- 

mati toelisannja tentang Memoran 
| dum Gapi itoe, dengan kata2 jang 

manis, ARIE DJINAK Sem LO- 

YAAL. 

Dari isi memorandum itoe re- 
Kan? 'P.H. “melihat dengan njata, 

Sa —kbahwe djika ada satoe ketika (pe- 
— Priode) jang begitoe | j: ta 100 pCt. 
ia “berterang terang 

. Iwabat kera 
"0liah periode G api “seka- 

3 rang ini, jang dioendjoekkan de- 

    

didapati didalamnja 
as apa poen djoega,. 

Na ai n Gapi di- 
politi ke-federatie 

Indonesia itoe akan segera dapat 
dibentoek, dan anak negeri menda 

pat andjoeran soepaja toeroet 
| menanggoeng djawab keadaan ne 

rang dari pehak Belanda. 

Ioem pernah terdjadi dalam hikajat- 
,Jang ia ambil daripada petika 

pernah dioetjapkan oleh toecan Soe 
tardjo. 

Sinar Pasoendan me- 
noelis demikian: ,,Dina koempoe- 

“Ian djeung ieu Commissie para pa- 
ra pamingpin Gapi tangtoe bakal 
ngedalkeun sagala roepa tjita fji 
tana sarta sanadjan Comm. Vis- 
man henteu ngabogaan hak pi- 

roepa toedjoean Gapi tea tapi hen 
teu weleh.aja.pangharepan koe pe 
rantaraannana ieu Commissie, ka- 
hareup dimana Commissie Visman 
geus beres pagaweananna. Pama 
rentah bakal ngarobah tangtoe- 
nganana. : i 
Babakoena pisan 

Pamarentah tina perkara Indone 
sia Berparlement tea. Kitoe koe 
pangharepan!” (artinja: Tentang 
perkoempoelaa dan Commissie ini, 
tentoelah pemimpin2 Gapi akan 

| mengoesahakan pelbagai tjita tjita 
nja, dan biarpoen Commissie Vis- 
man itoe tidak mempoenjai hak 
oentoek meloeloeskan berbagai ba- 
gai toedjoean Gapi itoe, akan-teta 
pi barang kiranja tidak woeroeng 
adalah pengharapan daripada Com 

missie Visman ini, apabila disedjak 
nanti Commissie Visman itoe soe- 
dah menjelesaikan segala pekerdja 

pendiriannja.  'Teroetama sekali 
pendirian Pemerentah jang berke- 
naan dengan Indonesia Berparle- 
ment. Demikianlah jang: en n   Kan 

  

    
1 bersoenat rasoel. 
0 telah 'beroesia 1 boe- 

  

1g ini dengan keadaan se- 
N NO Png dan Mato 

  

ne jang itoe dan se- 
tidak koerang djoe- 

berikan baritoean se-. 

MP : 

Oleh: Sttepetubinge: PERDA Me- 
dan ( adres: Oude Mana Loods — 

Pekingstraat) pada kita minta di- 
kabarkan. 

Dikira semoelai dari tanggal 30 

  

       
lah mensjahkan peneri 
gota baroe toeroet berg 

dalam PERDA Medan, jaitoe »Per- 
satocan Moerid-moerid Taman Sis- 
wa” (P.M.T.S.), adres secretariaat 

nja Djalan Nilam No. 9, mempoe- 

  

kira-kira sedjoemlah 200 (doea 
ratoes) orang. 

Seteroesnja atas pengoendjoe- 
kan anggota baroc terseboet dan 

“disetoedjoei oles Sekretariaat Ha- 
rian, jang mendjadi wakilnja serta 
pembantoe dalam  Sekretariaat     PERDA, ialah sdr. Ramli, dikira. 

Dilihat oleh Tj.T. itoe poela, bah 

'gerinja sambil .mendapat nasehat | 
dan penerangan lengkap dan te- 

semoelai dari tgl. 6 Februari 1941. 
Kepada perkoempoelan-perkoem 

-poelan jang beloem  bergaboeng 

kepada perkoempoelan jang soe- 
dah berdjandji dengan perantaraan 
wakilnja didepan chalajak ramai 
akan segeranja menggaboengkan 
diri kedalam PERDA Medan, disini 
kembali diseroekan: Mari kita ber- 
satoe dengan perantaraan perga- 
boengan kita (PERDA) dan kalau 
hari ini soedah dapat, tak oesah di 
nanti sampai besok, djangan sam- 
pai kesiangan atau menanti hari 
mendjelang tinggi dahoeloe. .Boe- 
kan oentoek kami jang soedah ber- 
.gaboeng dalam PERDA Medan me- 
loeloe, tapi oentoek kita bersama! 
(Si De), 

Journalistenkring 
Semendjak lama terasa benar 

oleh kaoem wartawan Medan be- 
tapa perloenja satoe badan persa- 
tocean djoernalisten didirikan di 
Medan ini, baik oentoek menentoe- 
kan sikap terhadap kepada 
oemoem dan" pemerintah, maoe- 

djoernalis seoemoemnja dalam per 
soerat kabaran. 
Atas initiatief toean-toean Ma- 

ngaradja Ihoetan dan Jahja Ja- 
coeb maka pada malam Sabtoe te- 
lah diadakan pertemoean  dige- 

doeng Keoetamaan Isteri jang di- 
hadiri oleh 17 orang wartawan In- 
donesia, diantaranja toean Mohd. 
Arif Loebis sebagai wakil moetha- 

nangkabau. 
Sesoedahnja jang hadir menge- 

moekakan alasan masing-masing 
dan mengadakan debat sedikit ten- 

tang hal itoe dimana toerdet djoe- 
ga t. Mohd Arif Loebis memberi- 
kan pemandangan tentang Journa- 
listenbond di Minangkabau, laloe 
didapat kata moefakat oentoek 
mendirikan boeat sementara satoe 
Journalistenkring Medan. Satoe 
Journalistenkring lebih banjak 
memberi kelonggaran-kelonggaran 
kepada anggota-anggotanja, dan 
tidak mengikatnja setjara discipli- 
nair seperti didalam Journalisten- 
bond, tetapi meskipoen demikian 
dalam satoe-satoe ketika Journalis 
tenkring ini bisa mengadakan ac- 
tie, dalam soal-soal perlakoean p»- 
litie maoepoen perhimpoenar jang 
tidak pantas terhadap kaoem war- 
“tawan dan lain-lain soal lagi. pen- 
deknja kriag itoe bisa didjadikan 

“alat persatocan dalam sikap meng-   
    
    

     
   

    

Djabatan tangan kita akan se- 
makin keras dan kentjang jang he 

Commissaris Tinggi Mc, Nuti, dan 

keun ngalaksanakeun kana sagala. 

tangtoengan - 

annja. Pemerintah akan merobah f 

Januari 1941, oleh Sekretariaat te- 

S hadapi sesosatoe soal: 
Pada malam itoe lantas ditanam 
oe bestuur harian oentoek se- 

ara waktoe tersoesoen seper- 

Penasehat: t Adinegoro, t. Ma- 
ngaradja Ihoetan. 

Ketoea: t. Jahja Jakoeb. 
Djoeroesoerat merangkap Ben- 

Gahari: t. Amarullah O. Loebis. 
Pembantoe: t. Abdoel Wahid Ra- 

ta. 
Pengoeroes harian ini akan mem 

peladjari soal-soal jang dimadjse- 
kan dalam rapat pada malam itoe 
Can menjoesoen agenda - agenda 
jang akan dibitjarakan kelak da- 
lam pertemoean jang-akan datang. 

Djoega dalam pertemoean -tadi 
malam ada poela diperbintjangkan 
tjita-tjita centoek mengadakan 
konperensi segenap journalisten 
dipoelau Sumatra, moengkin di 

ga di Medan ini. 

Tetapi lebih banjak kans konpe- 
rensi terseboet akan dilangsoeng- 
kan di Medan jang mendjadi iboe 
negeri provincie Sumatra dan me- 

megang leiding dalam persoerat 
kabarannja hal mana diakoei djoe- 
ga oleh t. Mhd. Arif Loebis sela- 
koe wakil dari 

di Minangkabau. 
Moedah-moedahan sadja seka- 

lian tjita-tjita terseboet dapat ter- 
kaboel hendaknja. 

Selamat! (Si. De.). 

PALEMBANG 

Pemboekaan sekolah. 
i Mendajoen dibeberapa hari 

jang lampau, telah mengadakan 
oepatjara “pemboekaan dan perle- 
takan batoe pertama dari Madra- 

| sah Fachroel. Islam.- 
Sebeloem .0epatjara dilakoekan, 

moerid2 dari Fachroel Islam, me- 
Ingadakan njanjian.- Sesoedahnja 
maka pemimpin cepatjara, mengoe 
tjapkan banjak2 terima kasih pada 

sekalian penolong2 dan pengoesaha 
hingga segala keperloean gedong 
pergoeroean tersedia, maoepoen     

njai anggota poetera dan poeteri | 

beton, papan enz.- Lebih2 lagi pa- . 
da t. Sjabli jang soedah soecd! men 

| dermakan tanahnja, goena pergoe 
|rocan terseboet.- 

Sehabisnja sebagai pencetoep t. 
“K.H. Abdullah Oemary membatja- 
kan do'a, kemoedian dihidangkan 
djamoean & la kadarnja. 

Penipoean jang litjin. 
Malam Djoem'at jang laloe, ki- 

ra2 djam 10, ditoko koffie "merk 
Tjin Tjhan Tengkoeroekkade 16 
ilir, soedah sama riboet karena di   

kedalam PERDA Medan, apa lagi ' 

'Saboen PALMOLIVE jang baroe dan diperbaikin 

  

  

    

      

  

    dema 

APA JANG 
SAM PAKE? 

  

ada haloes sekali. Boesanja lemas dan haroemnja 
sedap sekali. Selaennja itoe ini saboen himat sekali 
(sebab tida tjepet habisnja). Tida ada saboen 
jang lebi baek dari saboen PALMOLIVE sebagi 
saboen ketjantikan boeat moeka, boeat mandi dan 

poen oentoek mengangkat deradjat . 

lak dari Journalistenbond di Mi- 

Fort de Kock dan moengkin djse- 

Journalistenbond 

  

     
    

     
    

    

    
    

   
   

Tida me- 
ngandoeng ' 

gemoek 

binatang 
  

    

  

   

   
    
Harga: ketjil 214 et, sedeng 5 

tiap-tiap kali tjoetji ramboet. 
Saboen PALMOLIVE di- 
bikin dari minjak olijf dan 
laen-laen minjak teta- 
neman jang bersih. 

ct, besar 11 ct. 

  

  

tipoe oleh komplotan setjara litjin. 

Doedoeknja terdjadi peristiwa ini 

adalah seperti demikian: Pada ma- 

lam terseboet, soedah datang doea 

orang jang tidak dikenal, dengan 

memakai pakaian jang netjis dan 

rapi. Serta membawa poela satoe. 

boengkoesan jang diboengkoes de- 

ngan . kertas courant, ikatannja 

amat indah, hingga meroepakan 

barang jang sangat berharga.- Me 

reka telah meminta doea piring 

nasi, koffie soesoe, ijs dan sehabis 

nja makan meminta rokok tjap kar 

toe bersama kosetan.- Dikala ini 

waroeng , koffie itoe, sedang pe- 

noeh dibandjiri oleh pembeli.- 

Laksana ada sesoeatoe kepenti- 

ngan, salah seorang dari mereka 

telah keloear, Kemoedian jang 

tinggal, dengan sekedjap mata te- 

lah lenjap poela dan dilihat oleh 

orang waroeng terseboet, itoe 

boengkoesan, kosetan dan rokok 

jang baroe “di isap doea batang, 

masih terletak diatas medja. Toeng 

goe poenja toenggoe jang poenja 

beloem kelihatan batang hidoeng- 

nja. Bilamana didjalankan peme- 

riksaan alangkah terkedjoetnja 

mereka, karena boengkoesan ter- 

seboet sangat enteng benar, bila 

diboeka ternjata satoe kotak Eve- 

ready jang kosong. Serta didalam- 

nja didapati satoe toelisan dengan 

tinta jang berboenji ,,terima ka- 

sih, selamat tinggal”. Sekarang 

baroelah mereka tahoe, bahwa me- 

reka telah kena tipoe, mendjadi 

korbannja sitangan pandjang. Ka- 

barnja hal ini tidak dirapportkan 

sama politie. 

Comit€ P.S.DI. 

Dimalam Senen tadi 2-3 Februa- 

ri bertempat dipergoeroean Taman 

Sisya Talang Djawa, telah dilang- 

soengkan rapat pendirian P.S.D.I. 

Pengoeroesnja terpilih sebagai ber- 

ikoet: Ketoea H. Kasim: W. Ke- 

toca 'S. Josodipoero: Penoelis I, 

Mailan: Penoelis II, Soehitno, Pem 

bantoe-pembantoc M. J. Pohan, 

Noengtjik A: R. dan A. S. Soema- 

di: Secretariaatnja c/o Mailan 14 

ilir. : 

Looper lari 

Disalah satoe peroesahaan toe- 

kang binatoe di 19 iir, dihari Sela- 

sa j.L., seorang'loopernja telah lari 

entah kemana. perginja, dengan 

membawa oeang f 40.— roepiah 
kontan. Pada moelanja simadjikan 
tidak tjoeriga padanja, tetapi oleh 
karena dia tak datang-datang lagi, 
kedjadian ini telah dirapportkan 
gama politie. 

Sectie-sectie P.A.I. 

Kita dapat kabar dari soember 
jang boleh dipertjaja, bahwa P.A. 
I. tjb. Sriwidjaja akan "mengada- 
kan sectienja di 6 ilir Soengai Ba- 
jas. Tempat terseboet dahoeloe- 
nja adalah soeatoe tempat jang 
paling anti pada P.A.I., tetapi se- 
karang roepanja mendoeng itoe 
telah moesnah Mio MAA KAN. angin 
keinsjafan, 

Satoe succes bagi PAI. tjb. Sri- 
widjaja. 

Perkelahian 
Ketika hari Sabtoe tadi, ddo. 1 

Februari '4l, didoesoen Terate 
| marga Sira poelau padang, pen- 
doedoek mendjadi riboet, karena 
mendengar pekikan seseorang. Ke- 
moedian ternjata orang berkelahi 
jaitoe t. Basoeni contra Rantau. 

Rantau telah mempergoenakan 
“parang pardjang, hingga djari ta- | 
ngan Basoeni hampir poetoes oleh 
karenanja. Kalau tak lekas dile- 
raikan moengkin terdjadi jang tak 
diingini. Kabarnja jang mendjadi 
oelahnja, gara-garanja boeah ke- 
mang jang diroentochkan oleh t. 
Rantau menimpa boeah gandaria 
Basoeni. 

" Badmintonclub 
Dimarga Sirapoelaupadang, per- 

mainan badminton sangat pesat 
benar, hingga disana sini kita lihat 
banjak lapangan main badminton. 
Permainan ini boekan sadja diikoe- 
ti oleh kaoem-kaoem Ilewasa, teta- 

pi jang teroetama sekali bagian 
pemoeda-pemoeda dan pemoedi- 
nja. Tentang tjara bermain serta 

tactieknja, tidak alah dengan per- 
mainan dikota-kota, makloem di- 

sana memang ada pemimpin (pem- 
bimbing), jang memang terkenal 
kepandaiannja bermain dikota Sri- 

widjaja. Hingga mereka mempoe- 
njai “organisatie jang teratoer 

djoega. Kabarnja, oleh seorang jg. 

terkena! dimarga terssboet, akan 

mengorganiseer penggemar-peng- 
gemar badminton hatta teratoer 
benar. 

Penjamoenan 
Soember jang boleh dipertjaja, 

mengabarkan pada kita bahwa di 

Kajoeagoeng seorang moerid seko- 
lah, telah dibegal ditengah djalan 
sedang melaloei keboen. Itoe moe- 
rid dianiaja, dan kereta anginnja 
dibawa maboer. Kabarnja, moerid 
terseboet telah menghemboeskan 

nafas jang penghabisan. Hal ini 

masih dalam pengoesoetan politie. 

Dioeber penjamcen 
Beloem berapa lama, seorang 

nama Pa' Kohar bersama isteri 
Gan anak gadisnja, pergi kemarga 
Pampangan dengan perahoe. Dika- 
la poelangnja, mereka telah di- 

iringkan oleh satoe perahoe ba- 

njaknja 8 orang, lengkap dengan 

sendjata. Dari poekoel 3 petang, 
sampai 8 malam, mereka diiringkan 

itoe penjamoen. Disebabkan letih 

Pa' Kohar berhenti dngan nekat, 

telah memasang senapannja tiga 

boeah, satoe olehnja dan lain oleh 

anak -isterinja. Melihat ini, kira- 

kira 4.djam kemoedian itoe kawa- 

nan penjamoen lari. Namoen demi 
kian sampai hari siang, ketiga me 

reka anak beranak sekedjappoen 
tak tertidoer. 

P.A.I. Isteri 
Waktoe ini, menoeroet kabar 

jang kita peroleh isteri-isteri P.A. 
L-ers, sedang beroesaha dan mem- 

banting tenaga, akan mentjiptakan 
persiapan tjabang P.A.I. Isteri. 

Konon kaharnja akan dipimpin 
oleh seorang poeteri jang terpela- 
djar, 

Anak ketiil mati tenggelam 
Dimalam Djoem'at jang laloe, 

| telah diketemoti orang satoe ma- 
jat anak ketjil didalam soemoer. 
Roemah orang toecanja tak djaoeh 
dari tempat soemoer terseboet. Pe- 
roetnja penoeh berisi air, anaknja 

dari t. Tji' Goes di Kzbon Doekoe 

24 ilir. 

Kemadjoean pembatjaan 
Disamping dari beberapa biblio- 

theek jang telah ada, sekarang ki- 

ni roepanja kian bertambah djoem 
iahnja. «Menoeroet pendjawaban 
dari pengoeroes bibliotheek, pada 

djoean orang menjewa sangat loe- 
ar biasa sekali. Ini soeatoe tanda, 

bahwa pendoedoek Sriwi!jaja rata- 
rata telah mengerti benar, betapa 
pentingnja pembatjaan itoe. Teta- 
pi soenggoeh sangat sajang seka- 
li, boekoe-boekoe ilmoe pengeta- 
hoean (ilmiah), djarang benar di- 
sewa, tetapi kalau roman pitjisan 
boekan main larisnja laksana pi- 
sang goreng. 

Kereta roda tiga 
Dikota Sriwidjaja, kereta roda 

tiga kian lama kian banjak, hing- 
ga waktoe ini telah lebih dari 15 

boeah. Poen sangat laris dinaiki 
orang ialah diwaktoe pagi oleh ka 

' Oem-kacoem iboe jang pergi berbe- 
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— Malam resepsi, 

NTAHA SAK sa bahwa 
Konperensi. PAI daerah Dja- 

Timoer telah moelai dengan 
| Baik diterang- 
Wenger Ini 

Hain lengi 
“rena 'adanja pertondipekan Sendi 
(PAI. 

RESEPSI AA PAI. 
Pada malam tanggal 6 Februari 

4 'Konperensi dimoelai dengan 
resepsi PAI bertempat digedoeng 

0 h | Parindra, 'Taloenstraat. Dari para 

2 Ng “alot aa 
letter na” itoe mo: - 

1 Sendiri  Begitoe 

tamoe kita lihat, diantaranja toean 
| A.R. Baswedan wakil PB 
jang datang dari kota Solo, demi- 
'kian poela oetoesan-oetoesan tja- 

| bang: PAI seloeroeh Djawa Timoer 
ja'ni: Soerabaja, Modjokerto, Pro- 
bolinggo, Malang, D'jember Ba- 
njoewangi Toeban dan Ampenan 

(Lombok). 
Pada djam 9, resepsi diboeka 

oleh Ketoea Daerah — t. S. A. 
| Bahreisj — sekalian mewakili OVO 
dan dengan sepatah doea patah 

ing | kata Pembitjara mengoetjapkan 

engah 'misalnja kalau pa- 
besar, sekarang doea 

inja sama dengan doea se 
lembar,” malah waktoe 

jat oke Nan lebih 

& letter -besar, waaa, aga 
oe, “menga 

apa 
: Sekmnahai: orang orang 

ha 

aan 
One moedakt Hain sete | 

bad, soedah 'bongkok, tapi 
masih seram Jo. Malah ada se 

pada hadirin dengar   
diperbanjak terima kasih dan se- 

| lamat datang pada para oetoesan 
'dan hadirin. Pembitjara menjata- 
“kan tak dapat melebihi 'pembitja- 

| annja sebagaimana mestinja, ber- 
se hoeboeng dengan adanja instruksi 

, |dari jang berwadjib, 

pakai doea lem "7 agenda dari beberapa pedato jang 
akan dioetjapkan oleh lain-lain 
pembitjara poen tidak dapat di- 
langsoengkan. 

Kemoedian dari pada itoe laloe 
diadakan djamoean sekedarnja, 
.dan sesoedahnja- laloe resepsi 

| Konperensi PAI ditoetoep dengan 
pengoelangan kata terima kasih 

Hangkatnja. 
janlah, resepsi itoe “jang 

sesoenggoehnja ditoenggoe lang- 
soengnja dengan penoeh kegemhi- 
raan — dihadiri oleh hadirin jang 
tidak koerang"dari 37 wakil-wakil 
'perkoempcelan dari dalam dan 
loear kota serta wakil pers dan 
Pemerintah. 1 
'Diantara jang hadir nampak 

poela Njonja Joen Aldjoefrie — 
“Ketoea PAI-Isteri Soerebaja. Soe- 
“rat-soerat dan tilgram-tilgram je. 
diterima adalah dari: 

KEB. PAI-Djakarta, Poetjoek 
Pimpinan PAI-Isteri dan Lasjkar 
| PAI--Djakarta dan dari seloeroeh 
tjabang-tjabang PAI, PAI-steri 
dan Lasjkar PAI, demikian poela 

1 | dari HB. Moehammadijah, PB. 

8 mbatja” Mangan »meng- 

ah, begitoe keterangan bang 

. Letter ketjil, biar lemba- 
sama, - isinja dobbel. 

. batja, jang baroe bladjar me- 
f Isteri memakai | bus spesial. Ge- 
I-doeng “tempat ber-res 

dja, harap lekas-lekas mem- 

akan ,,batja”. : 

3 ja! Bnarangja moesti benar 

| BANG BEDJAT. 
  

V3 Le Tetapi kalau waktoe tengah 

i dan sore, KOEANg” lakoenja 

f / sekali kita. per- “Iwa Timoer dilangsoengkan pada 
tenaaanat tidak | 

  | Gerindo, Regent dan Burgemeester 
s5 “Malang .dan beberapa orang ke- 
| namaan, sementara karangan boe- 
nga aneka warna kiriman dari PB 
dan tjabang BIC Malang, Aboe- 
bakar Sjahab Soerabaja, M. Alge- 

drie — Pasoeroean dan Printis 
|| Malang, semoea itoe mengharoemi 
| Konprensi 

f Thnoer jang ke- 1. 
PAI Daerah an 

Resepsi Konperensi PAlkIsteri, 
Pada tanggal 8 Februari '41 

.moelai djam 4 petang, dengan ber 
tempat digedoeng Nasjijahschool 
'Aisjijah, telah dilangsoengkan Re- 

£ Eps Konperensi PAI-Isteri Dae- 
rah 'Djawa Timoer jang ke-! de- 
ngan mendapat perhatian jang be- 
sar dan memoeaskan sekali dari 
perkoempoelan-perkoempoelan Is- 

teri dikota “Malang, teristimewa 
karena dari PAl-Isteri Soerabaja 
pcen telah datang anggauta PAI- 

— dihiasi 
Gengan padjangan berbagai kara- 
ngan boenga jang amat indah seka 

Ik Sajang-seperti djoega nasibnja 
resepsi Konperensi PAI, pernjata- 

nja Joen Aldjoefrie-Ketoea PAI- 
Isteri Soerabaja dan kemoedian se 
kedar perdjamoean.  Soenggoeh 
poen demikian, soeatoe kasempa- 
tan oentoek kaoem isteri PAI telah 
dapat berkenalan dengan wakil-wa 
-kil perkoempoelan kaoem isteri In- 
donesia telah digoenakan dengan 

“| sebaik-baiknja. 

Resepsi Konperensi Lanjkar PAI. . 
' Resepsi Lasjkar PAI Daerah Dja 

tanggal 7 Februari '41 moelai 
“| djam 9.30 malam digedoeng Parin 
“Fdra, Taloenstraat Malang, dengan 
mendapat perhatian jang tjoekoep 

“| memoeaskan dari perkoempoelan 
“perkoempoelan pemoeda jang ada 

“dikota Malang. Demikian poela ha 
| dir wakil-wakil Pers dan semoea 

h | konferensisten dari PAI, sementa- 
ra dari PID poen lengkap. 

' Sebagaimana dengan keadaan- 
| nja ke-2 resepsi diatas, djoega re- 

| sepsi, Ka ang PAI tiada loepoet da   

9 pagi, PAI-Isteri 

sehingga . 

ri kaoem isteri-PAI. “ 

sesingkat- 

an terima kasih dari CvO dan Njo   'seroepa, sehingga nja | 

njian Mars PAI sadis tidak dapat 
dilakoekan, Maka itoe resepsi sete 
lah dibvaka Oleh Ketsea Lasjkar 
dengan sepatah kata terima kasih, 

'laloe djamoean dihidangkan, dan 
setelah selesai hidangan djamoean 
laloe'resepsi ditoetoep. Kemoedian 

rapat tertoetoep baroe - dimoelai 
Konperensi Lasjkar PAI. 

Excursie PAI-Isteri, 
Pada keesokan -harinja, pada 

tanggal 9 Februari '41, pada djam 

dengan isteri-isteri dari beberapa 
pergerakan-pergerakan isteri diko 
ta Malang telah berangkat dengan. | 
autobus memboeat tamasja diseki 
tar kota Malang, langsoeng'menoe- | 

An Pena 

(Zetsel jang tertahan Haii) 

Joenani. 

LARANGAN BENTOEKAN OR- 
GANISASI POLITIK LAIN 

Reuter dari Lon den 16 
Febr. menerangkan, bahwa Stefa 
ni menjiarkan berita tentang poe- 
toesan radjaan, dengan “penetapan 

“ bahwa ,,Barisan Besi” 'adalah sa- 

  

| toe2nja organisasi politik jang ho 
“leh diadakan di Roemenia. Firman 
itoe melarang selandjoetnja tiap 
pembentoeckan organisasi politik 

bersama-sama | @tau perkoempoelan. 
Dalam pan ttos di Boekarest di 

omat opisil, bah- 

adalah ti 

djoe gedoeng Roemah Piatoe Moe |“: 
hammadijah di Kledjenstraat, di 
mana “mereka toeroen melihat-li- | 
hat keadaan serta mempeladjari 
tjara-tjara “pemeliharaan anak- 
anak piatoe dengan tidak loepa 
memberikan dermaan oecang seke- 
darnja atas nama PAI-Isteri 

oentoek pendirian amal jang :soe- | 
tji itoe. Dari sitoe laloe excursisten 
pergi menoedjoe keroemah seko- 
lah-sekolah HIS. Moehammadijah . 
dan dari sini langsoeng ke Wendit. 

Djam 12 siang mereka poelang 
ke Malang dan setelah makan, 

djam 4 sore masing-masing poe- 
lang ketempatnja sendiri-sendiri. 
Dapat kita katakan, bahwa de- 

ngan mengetjoecalikan Konperensi 

PAJI-Isteri di Djakarta boelan 
April '40, baroe sekali inilah kaoem 

isteri Arab Indonesia di Djawa 
Timoer mengadakan Konperensi, 
sehingga dapat diharapkan jang 

pergerakan PAI akan madjoe lebih 
pesat dengan adanja bantoean da- 

Pa 

Poetoesan - poetoesan Konperensi 
PAI Daerah Diawa Timoer 

jang ke-l. 

Rapat-rapat tertoetoep dari Kon 
perensi PAI jang - bertoeroet- toe- 

roet . dilangsoengkan dari tanggal 

6 sampai tanggal 9 Februari '41 di 

kota Malang, telah membitjarakan 
dan mengambil poetoesan-poetoe- 
san, antaranja seperti berikoet: 

Il. Menjelidiki berlakoenja poe- 
toesan-poetoesan Kongres PAI js. 
laloe dikota Djakarta dan instruk- 
ssi-instruksi dari PB. PAI. meran- 
tjang dan menetapkan berbagai 
atoeran centoek memoedahkan da- 
lam mendjalankannja poetoesan- 
poetoesarw dan instruksi-instruksi , 

- Membitjarakan rentjana per 

Sa Konperensi Daerah jang di 

kemoekakan oleh Madjelis Daerah 
-Gentoek dikemoekakan pada PB. 

PAI. 

poetoesan ' prae-advies 
PAI di Djakarta jang laloe, Kon- | 
perensi memoetoeskan, tiap-tiap 

tjabang PAI di Djawa Timoer di- 
wadjibkan mengadakan Madjelis 

Penasihat Ekonomie, jang peker- 
djaannja boeat permoelaan haroes : 

dibatasi dengan mengoempoelkan | 
statistiek “dari pada mereka jang 
menganggoer dikalangan sendiri. 

Mengharapkan PB. PAI mengambil! 
over poetoesan ini, soepaja seloe- 

-roeh tjabang PAI djosga diwadjib- 

kan mengadakan Madjelis seroepa 
itoe, agar soepaja dapat bertockar 
tjatatan 'statistiek dari mereka 
jang menganggoer itoe oentoek 

mendjadi perantaraan memoedah- 
kan mereka beroleh pekerdjaan, 
demikian poen bagi mereka jang 
mendjadi werkgever (madjikan) 
maoepoen oentoek memberi advies 

p ntak akan 
digagalkan, 

PERHOEBOENGAN DIPLOMASI 

POETOES. ' 
Londen,14 Febr. (United 

Press) — Menoeroet keterangan 
dari kalangan di Roemenia, peme 
rintah Roemenia tidak mengidin- 

beloem sedikitnja 6 orang anggau 
ta delegasi Roemenia jang di Ing 
geris berangkat dari sana. Dika- 
barkan pada itoegari 6 orang dari 
delegasi itoe soedgh berangkat de 
ngan tidak poenja kedoedoekan di 
plomatik lagi. 
1000 ORANG ITALI DITANGKAP 
Londen, 14 Febr. (Reuter) 

— Radio'Athene mengabarkan bah 
wa sepandjang- hari barisan Joena 
ni disegala medan madjoe teroes. 
Pada soeatoe tempat sadja ada di 
tangkap serdadoe Itali 700 orang. 
  

“advies oentoek mengadakan se- 

soeatoe peroesahaan. 
4. Menetapkan soeatoe plan 

oentoek memperloeas pergerakan 
Isteri-PAI di Djawa Timoer, de- 
ngan mengatoer tjara pimpinan   

3. Membitjarakan soal &kono- | Timoer pada 

mie, dengan mengingat poetoesan- | 
5 na Kongres | Prae-Advies toean Abdullah Bara- 

tjabang-tjabang PAT atas badan- 
badan PAI-Isteri. 

5. Mengandjoerkan kepada ka- 
langan Arab seoemoemnja dari se- 

“gala pihak, soepaja menaroeh per- 

hatian jang soenggoeh-soenggoeh 
jatas bahaja pelatjoeran 
“jang makin hari makin mendjalar 
lidalam kalangan kaoem perem- 

.pocan Arab, di Djawa Timoer jang 
telah lama terdapat, akan tetapi ti- 
dak pernah mendapat perhatian 

jang semestinja. 
6. Memoetoeskan 

wah ini: 

Motie konperensi 
Konperensi PAI Daerah Djawa 

tanggal 9 Februari 

141 di Malang, meroendingkan 

iba tentang benoeman anggauta- 

| anggauta golongan Arab oentoek 
| Provinciale. Raad “dan 
|! schapsraden Djawa Timoer: 

|Mengetahoei: 

bahwa koersi-koersi “didalam 
Raad tsb. di 'Djawa Timoer jang di 
sediakan bagi golongan Timoer 
Asing hampir semoeanja didoedoe- 
ki-oleh golongan Tionghoa, 
bahwa kebanjakan 'anggauta- 

anggauta Arah didalam Dewan-de- 
waa Kaboepaten amat tidak me- 
mocaskan. bagi perwakilan golo- 

i ngannja: 

bahwa dibeberapa Dewan Ka- 
boepaten di Djawa Timoer, seper- 
ti: Djember, Sidoardjo, Kediri, 

Bangkalan, Toeloeng Agoeng dan 

Djombang tidak terdapat wakil- 
wakil golongan Arab.   

kan Hoare poelang ke Inggeris, se 

  
i mengambil | 

| metie sebagai @'berikoetkan diba-   
Regent- | 

  

Hongaria 
SEKELILING DONAU BANDJIR. 

Reuter- dari-.B oed-ape.st 

16 Febr. mengabarkan, bahwa ba 
njak timboenan ijs “didapati disoe 
ngai Donauw disebelah oedik  Boe 

dapest, jang menjebabkan, bahwa 
keadaannja djadi mengoeatirkan 
kepada beberapa - distrik.  Airnja 

soedah sama tingginja dengan ben- 

doengan, Pasoekan Hongaria la- 
loe-mentjoba oentoek  mentjegah 

“bandjir dengan menempatkan ka- 
roeng2 pasir dan mentjoba meme 
tjah iis itoe dengan dynamiet. 

Roemenia 

TIDAK INGIN DAMAI YENGAN 

, ITALIA 
sLonden, 16 Febr. (Reuter). 

-—- Radio Athene menjangkal ka- 
bar-kabar dari loear negeri, bah- 

| wa Joenani hendak mengadakan 
pembitjaraan tentang damai de- 
ngan Italia dengan 
perantaraan Djerman. 

TIDAK AKAN LAMA LAGI iSA- 
LIA AKAN MERASA POE- 
KOELAN JANG HEBAT 

Londen, 16 Fepr. (Reuter). 

—- Radio Athene mengabarkan, 
bahwa penjerangan Joenani dimoe 
lai pada tanggal 13 Febr. disegala 
medan, dari danau Ochrida sampai 
laoetan Adriatik. Penjerangan itoe 
masih dilakoekan dengan ketegoe- 
han hati. Makloemat dari ministe- 
terie pers menerangkan, diharap 
tidak akan lama lagi nistjaja' pihak 
Joenani mendapat, kemenangan- 
kemenangan besar. : 

Lebih landjoet omroeper xvadio 
Athene menerangkan, bahwa pihak 
Italia mempertahankan 
mati-matian, tetapi pada banjak- 

banjak “tempat tentara Joenani 

mengalahkan mereka. Merekapoen 
banjak mendapat keroegian. 

Tawanan-tawanan Italia makin 

hari makin banjak jang datang, 
sedang roepa-roepa matjam alat 
perang djatoeh ketangan Joenani. | 

Pada tgl. 14 Febr. tentara Joe- 
nani membersihkan” pegoenoe- 

ngan-pegoenoengan sebelah oetara 
Klisura. Dengan beroentoeng me- | 
reka dapat mendoedoeki soeatoe ' 

“boekit jang diperkoeat oleh moe- 
'soeh. Dengan begitoe pihak Joe- 
nani laloe dapat madjoe dengan 
mengelilingi belokan - pegoenoe- 
ngan. 
Kemenangan-kemenangan Joe- 

nani di medan perang oetarapoen 

dikabarkan. 

PASOEKAN ITALIA KE-1l 
BINASA 

L-onden, 16 Febr. (Reuter). 

- Menoeroet berita dari korespon 

den Reuter jang ada di batas Al- 
bania, maka tentara Joenani soe- 

| dah membinasakan pasoekan Italia 

jang keli dimedan perang Mos- 

kopoli—Tepeleni. Kabarnja ada 

2000 orang jang tertawan, selang 

banjak poela alat-alat perang jang 
dirampas. 

perantaraan 

dengan | 

    

kedoea paginu : 

'TEROES . . ... SAMPAI ITALIA 

TEKOEK LOETOET 

Athene, 16 Febr. (Reuter). 

— sJoenani akan terroes berkela- 

hi didalam peperangan jang dipak- 
sakan oleh Italia ini, sehingga Ita: 
lia betocl-betoel kalah. Segala :ka- 

bar jang bertentangan dengan ini 
adalah. bohong semata-mata, de- 
mikianlah boenji keterangan dari 
nieuwsagentschap Joenani jang se- 
mi opisi! pada tgl. 15 Februari. 
Agentschap itoe menjangkal se- 

gala berita dari negeri loearan ten 

tang adanja pembitjaraan jang di- 
lakoekan oleh Djerman atas nama 
Italia tentang perdamaian. 

Lebih landjoet agentsehAp itoe 
menerangkan begini: ,,Joenani ti- 

dak melakoekan pembitjaraan de- 
ngan siapa sadja”. 

  

  

Minoemlah n 
Wood's Great Pepermint 
Cure. Obat jang baik sekali 
dan tjepat menjemboehkan 
pilek. Enak . diminoemnja. 

Tida membahajakan apa? 

Djoega baik sekali oentoek 
penjakit? bertahak, medjan, 

malaria, sakit leher, be- 

ngek, bronchitis dan lain?. 

    
Manu 

Be Ai 

  

  

  

PAKAIAN-RAKAIAN SOETERA, 
—... PAKAIAN-PAKAIAN,WOTL, 

'ROK-ROK (JAPONNEN), 
KABAJA-KABAJA ,BENDA, ' 

BISA 

  

“DAPAT BELI 

zonder digilas dan Menang-bahling 

ARE ITOE PAKAILAH MARAS" 

SARONG-SARONG JANG ALOES, 

PAKAIAN-PAKAIAN STELAN, 

PIAMA-PIAMA dil. 

Foeboehoaloen.MARAS" 

  
  

Di SEGALA TEMPAT Senpi 

Distributeurs : N Va EVERARD & Go. 

Selainnja dari. boeboek saboen terseboet, Toean-toean dan Njonja-njonja dioega 
bisa dapat beli dimana-mana tempat : 

Saboen tjeetji merk Maras. 
Ke  



    

         
    
       

  

  

voro: 
Pj Zender Y-D.G. 3, Gonta se 20.32 

: meter, 

  

  

    

            

    
           

        

    

     
   

      

    

          

      

' Banak ng 25:50 per : 2g 
|. Karet: Standaard Shee 
aj Crepe f 0.30-nom per 1 

“ring Febr.Mrt. f 0.92/2 ea 
f 0.95 pendjoeal. 
“Lada nh 1 bm: Ek. Telok 

     

    
   

   

              

   

  

    

  

   

   
   

  

   

   
   

  

    

      

   

    

   

   
   
   
   
   
   
   

    
   
   
   
    

    

   
   

'per100kg. 
Minjak manah: Crowu 

5 204 Panah | 20 Ia Daya 

p. 100 kg. 

» ditawarkan: 2 

KR 100 kg. 

Of 921 

» 195 

& aan Sm. ” 113 

an 

“Indramajoe: : 

(TE Tea hkiadaan 
Levering Februari: 

: p. 100 kg. 

Petjah koelit tjere 

Lolosan TA Te ar baba 

levering Febr./Mrt. TA 1. 50 pembeli 

$ Kam Islam — 20.00 

De Boga Hati 

   

12 menang, H 192, Batavia II 191, 

Sa 

- Kn SELASA, 18 FEBR. 
17.00 Lagoe Soenda — 18.00 La 
oe Arab — 18.30 Lagoe Hindu- 
tan — 19.00 Keterangan tentang 

Lagoe Seli- 
3 2015 Pen, H. 

    

Saga - ng 30” Nae an 
bang Kromong — 12.00 Toetoep. 
17.00 Lagoe Soenda — 18.00 La 

f. B0 Melajoe Seberang — 18.30 La 
goe Arab — 19.00 Lagoe Kron- 
tjong dan Stamboel — 20.00 Ga- 

3 | melan . Djaw &— 24.00 Toetoep. 

| PENJIARAN P. P. R. K. 
—.. Djawa Barat. 

Priok 1 41.5. 

| SmLASA, 18 FEBR, 
”1700 Tanda waktoe — 17.02 
Pidato hal mode — 17.30 Moesik 

| Hawaii — 18. 30 Doenia Sport — 
“| 1846 Adzan — 18.49 Lagoe Am- 
bon — 19:00 Agama Kristen — 
19.30 Berita: Pers — 

.20 Sandiwara Radio — 22. 20 
| Lagoe krontjong — 22.30 Konsert 

| Yang K'im 

2 Ci tron el a:Contract A Iere 

— - 24 .00 Toetoep. 

REBO, 19 FEBR. - 
: 6.00 Tanda waktoe — 6.02 Gen- 
dang pentja — 6.30 Berita Pers — 
6.45 Gendang pentja — 7.15 Beri- 
ta Pers — 7.30 Toetoep. 
”12.00 Tanda waktoe — 12.02 

Langendrijan — 12.30 Lagoe kron 
. Hong — 13.15 Berita Pers — 13.30 

goe gamboes — 14.15 Berita 
Pers — 14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe — 17.02 
Lagoe Hawaii — 17.15 Taman   

Bi.idem — PBM. , 841 
Ben BEA. y SAN 

Ta 

' Petjah KI. HI. poetih SPKT. ,, 7.49 | 

P.W.T. f TAG | | 
| Beras Machine Tjiandjoer 

HST. , 1.86 | 

Poetera — 18.00 Lagoe Hawaii — 
| 18:10 Mondharmonika — 18.46 Ad 

  

Petjah koelit srogel LS.Z. 
Lolosan srogel LS.L. ,, 7.96 
Slijp srogel Ia 2 
Lolosan boeloe IBI 8.13 

 Shijp boeloe LB.S. ,/ 854 
Tjiandjoer: 3 

(Fr. wagon | Tjiandjoer) 
Levering Februari: 

| Mach,. Ven. Foeng SPA f 9.30 

Mach, Ven. Foen S.L.R. ,, — 

Mach. Oeij Kam Hoa 
1S » 9.20 
| Mach. Oey Kam Hoa : 
O.K.H. 890 
 Boemiajoe. 
(Fr. wagon Boemiajoe). 
Levering Februari: 
Slijp boeloe H.G. f 9.20 
Slijp boeloe H. » 8.50 
Slawi: 

(Fr. pr. K.P.M. Tegal) 
Levering Februari: 
Slijp Eng Seng O.T.S. f 845 
Slijp Boeloe O.T.B. /'””,, 8,46 

“Tim “Ejpke OT.P. 2 » 8.18 

Ketn Slijp N » 10.36 

   

“ang —tavia. 
| ORA Aka 6 per100 kg 
"etat Jawa "gp TAN 
“SPA. OSH MO      

   
   

  

    

   

      

   

        

   

    

    

        

   
   

   

  

    
   

  

    

  

  

e Tee Nia Wala metiinig 
! asa sambil memboenji” | 

oeroeh kampoeng 
n sehingga djaoeh 

toeroenlah dari fietsnja 

Te 8.65 - 

Ae serahaia serta dengan werig- 

ngannja. $ 
| Dalam minggoe jang telah laloe, 

“ketika Roestam poelang dari roe- 

| (Sitti Hafsah), kebetoelan iboenja 

sedang berdiri di pintoe halaman 

'roemahnja, dengan segera ketika 

itoe djoega Roestam, disoeroehnja 

“hendak dipintanja tolong. 

“Dengan, segera Roestam poen 
sambil 

seri hormat, tjara ketimoe- 

Lang 'kemoedian sertalah ia mengi 

ringkan masoek kehalaman, lang- 
| soeng Pa ana diserambi moe 
Pa 

Ajah si iboenga mawar merah   
“ 

| zan — 18.49 Mondharmonika — | 

| — 20.05 Dari 
1 20.20. Pemandangan loear Negeri 

Dive: II 128, Semarang II 189, Se- 

“ Iihagoe krontjong — 18.00 Moesik 

| Moesik Hawaii — 19.00 Soal pen- 

| Oemoem — 20.20 Oejon oejon — 

20.00 Taptoe | 
| — 20.05 Penerangan Oemoem — 

7.64. 

| Batavia II 121 dan Priok UN 41 M. 

— Harga beras dari sauda- 
aan” ketjil Ba- 

"mah kawannja si Saleh, melaloei 

| roemah si boenga mawar merah 

dan dipaksa disoeroeh singgah se-. 

bentar, sebab ada keperloean jang 

19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe 
piring hitam — | 

— 20.40 Krontjong Asli — 22.00 
| Gamelan Soenda - — 24.00 Toetoep. 

| PENJIARAN P. P. R. K. 
Djawa Tengah dan Timoer. 

| marang ARCH. 67, Soeraba- 
ja Il 61 dan IV 129, 

Solo II 120. 

| SELASA, 18 FEBR. 
17.00 Tanda waktoe — 17.02 

Taman Poetera Tionghoa — 17.50 

Hawaii — 18.16 Adzan — 18.19 

didikan — 19.30 Berita Pers — 
20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan 

24. 00 Toetoep. 

REBO, 19 FEBR. 
6.00 Tanda akte Ea Bas, 

goe Gambang . Kromong — 6.30 
abah Bali — 7:00 Lagoe Hindoe- 
stan — 7.15 Berita Pers — 7.30 
Toetoep. 

Soerabaja II 61 dan IV 129. 
12.00. Tanda waktoe — 12.02 

“Hal roemah Tangga bangsa Ti- 
onghoa — 12.30 Lagoe Mandarijn 
— 13.00 Lagoe Soenda — 13.15 
Berita Pers — 13.30 Lagoe Ha- 
waii — 14.15 Berita Pers — 14.30 

| Toetoep. : 

Djokja n 128, MN 1389, Se. 
AR 67, Soeraba- 

Sa II 61 din Iv 129, 
. Solo II 120. 

17.00 Tanda waktoe — 17.02 
Taman Kepandoean KBI — 18.00 
Lagoe Melajoe — 18.16 Adzan — 
18.19 Lagoe Arab — 18.30 Kron 
tjong — 19.30 Berita Pers — 
20:00 Taptoe — 20.05 Dari piring 
hitam — 20.20 Pemandangan loear 
Negeri — 20.40 Klenengan Mang- 
koenegaran — 24.00 Toetoep. 

PENJIARAN PP. P. R. K. 
: Noesantara. 

Zender P. L. J. 20.5 M. 
SELASA, 18 FEBR. 

17.00 Tanda waktoe — 17.02 
Pidato hal mode — 17.30 Konsert 
Batak — 18.30 Doenia Sport — 
18.46 Lagoe Djawa — 19.00 Ag 
ma Kristen — 19.30 Berita P 

  

   

anna sebagai vakkundig amb- 

Mboetasi. 

Dept. Ec. Zaken. 
Sementara waktoe diserahi pe- 

  

pada afd. cooperatie en 
binenlandsche handel, Moechamad 
Ambijah Adiwinoto sekarang amb- 
tenaar pada dines terseboet, det- 
ngan ketentoean, bahwa ia ditem- 
"patkan di Semarang. 

Sementara waktoe dinapbtit pe- 
'kerdjaan sebagai controleur pada 
centraal kantoor “voor de statis- 
tiek: Mas Moehamad Sata Brata- 
midjaja, tijd. wnd. comptabilator 

kantor terseboet. 

PP, 
| Dipindah dari Toeban ke Singa- 
radja bedrijffsambtenaar Ktoet 
Mandra. 
Dipindah dari Betawi-C, ke Ban- 

doeng postklerk kl. 1 Raden Saepi. 
'Dari Poerwokerto ke Pangkal- 

pinang, bedrijfsambtenaar Soetan 
Abdul Chalid dan dari Pangkal- 
pinang ke Betawi Mas Asal.   Dari' Medan ke radiostation 
Poeloesaftahoe tw. monteur Many 

Dari Kediri ke Toeban tw. be- 
drijfsambtenaar Moehamad Sing- 

gih. | 
  

Dari piring gramofoon — 8.00 
Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

toek orang orang sakit — 12.00 
| Konsert popoeler — 13.20 Berita 

Pers — 13.30 Boenga rampai 
14.20 Berita Pers — 14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — 
17.01 Isi programma. — 117.03 
Boenga rampai — 17.45 Gymnas- 
tiek — 18.00 Aneka warna — 
18.15 Sonate — 18.45 Radio Ora- 
nje — 19.00 Berita Pers — 19.25 

Orkest Alfredo Campoli — 19.5 
Causerie — 20.00 Njanji Film — 

20.15 Vidor Silvester — 20.30 Nja 
nji — 21.00 Dari segala pendjoe- 
roe — 21.35 Serieus concert — 

22.00 Tanda waktoe. Berita Pers 

— 22.05 Concert arrangementen 

— 22.30 Moesik dansa — 2 00 

Toetoep. 

2 PENJIARAN B. R. V. 

Stadszender 157,89 dan Archipel- 
zender 61.66 meter.   

22.30 Konsert Yang K' 
Toetoep. : 

REBO, 19 FEBR. 
17.00 Tanda waktoe — 17.02 

:Lagoe Melajoe — 17.15 Taman 
Poetera — 18.00 Gamelan Djawa 
— 19.30 Berita Pers — 20.00 Tap 
toe — 20.05 Dari piring hitam — 
20.20 Pemandangan Loear Nege- 
ri — 20.40 Krontjong Asli — 
22.00 Gamelan Soenda — 24.00 
Toetoep. 

NIROM SIARAN BARAT. 

SELASA, 18 FEBR. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.03 Boe 
nga rampai — 17.45 Cursus baha- 
sa Melajoe — 18.15 Lagoe Spanjol 
— 1845 Radio Oranje — 19.00 
Berita Pers dan Oedara — 19.25 
Trio — 19.40 Agama Kristen — 
20.00 Piano — 20.30 Lagoe film 
— 20.45 Marsch — 21.00 Omroep 
Orkest — 22.60 Tanda waktoe. Be 
rita Pers — 22.05 Moesik dansa — 
22.30 Aneka warna — 22.45 Boe- 

toep. 

REBO, 19 FEBR. 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
6.01 Dari piring gramofoon — 
6.15 Peladjaran main gymnastiek 
— 630 Berita Pers — 6.35 Dari 

   
    

at orang pelajaran — 23.00 Toe- 

SELASA, 18 FEBR. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

T- 4 7.04 Gramofoonmuziek — 18. 00 

“Vit Steppenland — 18.30 Van Ivo 

ren toetsen — 19.00 (Ar.) Berita 

Pers — 19.00 (St.) Lagoe gembira 

— 19.30 Serieus Orkestklanken — 

20.00 Boeken - halfuurtje — 20.30 

Vocaal programma — 21.00 Lagoe 

Hawaiian programma — 21.45 Do 

nald Thorne — 22.00 Berita Pers 

— 22.05 Concert — 23.00 Toetoep. 

REBO, 19 FEBR. 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
6.04 Lagoe gembira — 6.30 Beri 
ta Pers — 6.40 Lagoe gembira — 
7.30 Berita Pers — 7.40 Lagoe roe 
pa2 — 9.00 Lagoe Perantjis — 
9.30 Zang en Dans — 10.00 Instru 
mentale klanken — 10.30 Zigeu- 
ners spelen — 11.00 Mark Ham- 
bourg — 11.30 Orkestmuziek — 
12.00 Symphonie — 12.25 Operet- 
te klanken — 13.00 Pada waktoe 
makan — 13.20 Berita Pers — 
13.30 Lagoe makan — 14.20 Be- 
rita Pers — 14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe — 17.04 

Orkestmuziek — 17.30 Vocalia — 
18.00. Concert door het B. R, V. -— 
18.45 Paul Robeson — 19.00 (Ar.) 

Berita Pers — 19.00 (St.) Lagoe 

gembira — 19.30 Serieus instru- 
mentaal programma — 20.00 Pia 
no recital — 20.35 Symphonie — 
21.20 Lagoe gembira — 22.00 Be- 
rita Pers — 22.05 Dansmuziek — 
22.30 Geraldo Orkest — 22.50 Met 
een militaire marsch naar bed —   piring gramofoon — 17.00 Tanda 

waktoe — 7.01 Dari peng gramo- 

mengadji di Kampoeng Kwitang 

F(B.C). 
Setelah doedoek masing2, laloe 

iboenja Sitti Hafsah poen menje 
roekan anaknja (siboenga mawar 
merah), katanja:,, Saaah (verk. 
'Sitti Hafsah), boeatkan abangmoe 
teh manis, bawa sini?” 

Sitti Hafsah, mendengar perin- 
tah iboenja itoe poe. segeralah di 
kerdjakan, ta' lama telah sedialah 
tjoekoep dengan segala djoeadah- 
nja terletak diatas medja. 

Bagaimana warna moekanja ke 
doea pemoeda itoe, waktoe berte- 

moe moeka serta berpandang2an, 
hanja Allahlah jang mengetahoei- 

| nja dan menjaksikannja. 

Kedoeanja poen masing-masing 

toendoek, agak kemaloe maloean, 

ma'loemlah ibaroe sekali ini 

bertentang moeka jang sah satoe 

persatoe. 

  

  (Sitti Hafsah) pada waktoe itoe 
ta” ada diroemah, karena setiap 
Minggoe “waktoe vrij s laloe hadlir Beroelang-oelang iboe Sitti Haf- 

23,00 Toetoep. 

sah, menjoeroeh minoem dan ma- 
kan djoeadahnja, baroelah dimi- 
noem dan ditjobainja djoeadah 

agak kemaloe-ma- 
'loean, tetapi terpaksa djoega Oleh 
karena takoet iboenja Sitti Hafsah 
marah. 

Iboenja Sitti Hafsah, bertjerite- 
ra ketimoer-kebarat mentjeritera- 
k 

Roestam djangan maloe dan dje- 
nga' (Bt.), seperti kata peribahasa 
Betawi: ,,Didjoeal, engga lakoe”. 

...... 

Akan Roestam, ada djoega men- 
djawab sepatah doea akan perka- 

taan iboe Sitti Hafsah, tetapi oleh 

karena pengaroech si boenga ma- 

war merah itoe, sehingga melekat- 

lah rasa pantatnja dengan koersi 

itoe, kalau boleh dan ta' maloe 

akan selama-lamanja disini 

sadja. 
Seperti kata orang toea-toea di   
  

foon — 7.30 Berita Pers — 7.35 | 

11.01 Serieus concert — 11.40 Oen - 

1 ini itoe, maksoednja soepaja- 

Dari Singaradja ke Makasar tw. 
Postcommies Made Tata. 
“Dari Pangkalpinang ke Medan 

| postklerk kl. 1 Kawi. 
Dinaikkan mendjadi tw. telefo- 

niste kl. 1 di Tjirebon tw. telefo- 
niste disana, nona Mas Roro Wies- 
je Koestini Tardan. 

Dinaikkan mendjadi postklerk 
kl. 1 di Madioen, post klerk di- 

sana Mas Poerwadi. 
'Dinaikkan mendjadi tw. post- 

klerk di Madioen assistent disana 
Raden Soeprapto. 

Dinaikkan mendjadi 
klerk di Malang, 
tent disana, 

Soewarno . 
Dinaikkan mendjadi tw. post- 

commies di Poerwokerto post klerk 
kl. 1 disana Raden Koesnadi. 

Dinaikkan mendjadi postklerk 
kl. 1 di Koetaradja post klerk di- 
sana Abdulhakim dan dinaikkan 
mendjadi tw. postklerk di Koeta- 
radja, tw. ass. disana Mohamad 
Radjab. 

t.w. post- 

assistent-assis- 

Iskandar dan Djoko 

D. V. G. 
Diserahi pekerdjaan tijd. wd. 

Gowvernements Indisch arts Liem 

Djoe Siong, moerid N.ILA.S. Soe-   rabaja, ditempatkan di Sanasa 

        
       
    

Lembaran kedoeca pagina Iv 

(res. Molukken), dan diperbantoe- 

kan kepada landschap-landschap 
Ternate, Tidore dan Batjan. 

Volontair E. N. Siauw moelai tg. 

31 Januari 1941 dipekerdjakan se- 
bagai dd. Adjunct-commies-redac- 
teu pada afd. landelijke hygiene 
dihoofdkantoor D.V.G. Oentoek 
tempo seboelan lamanja moelai tg. 
3 Febr. 1941 Mohamad Joenoes, 

Nani Indisch arts dise- 
rahi pekerdjaan sebagai kepala 
doorgangshuis orang-orang gila di 

Grogol Betawi. . 
Diangkat dalam djabatan negeri 

tetap sebagai propagandist D.V.G. 
Raden Moeljadi, : tijd. wd. propa- 
gandist dengan ketentoean, bahwa 
ia tetap di tempatkan pada De- - 
monstratie — en opleidingscentrum 

di Banjoemas. 
Moelai penghabisan boelan Fe- 

bruari 1941 tidak dibantoekan lagi 
pada reg. Magelang, tetapi dipin- 
dah ke roemah sakit gila di Sa- 
bang, gouv. indisech arts Tjokro- 
pratiknjo. 

Moelai penghabisan boelan Febr, 
1941 dibantoekan pada reg. Ma- 
gelang, tijd. wd. gouv. indisch arts 
Soetono, sekarang ditempatkan di 
Sanana. 
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Dengen hormat. 
Bersama dengen ini saja menoelis ini soerat, 

dengen saja membilang banjak trima kasih jang 
tempo doeloe Njonja soeda kirim DJAMOE ABIS 
BRANAK Compleet boeat 40 hari jang seharga 
£ 4,— jang begitoe bagoes hasilnja terhadep sama 
saja poenja Istri sesoedahnja melahirken anak itoe. 

Tabe dan hormat dari saja, 
B. Mantri Verpleger, 28 October 1939. 

Filiaal Batavia-C: Sawah Besar 2N-Telf. 5563 Wil. 
Meester C: Toko Djokja Makanan 252. 
Semarang : Depok no. 20. 

  

Kapada 

Njonja GOUW (H.G.) 
Eigenares Djamoe Industrie 

.TJAP LAMPOE” 
Kosambi-Bandoeng. 
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Boleh tjoba: 

f 0.012, 

wang lebih doeloe. 

ka 

wakarta,   
Djamoe SEHAT-KOEAT jang amat populair jang sangat 

disoekai oleh orang-orang jang kerdja berat, banjak doedoek, 
berkendaraan dan achli sport. enz. 

Harga per pak boeat 1 X minoem f 0.04 dan boeat 2 X 

Proefpakje boeat loear kota f 0.90 boeat 20 X minoem, 

Djamoe Industrie ,, SOEKANAGARA" |. 
Tanah-Abang Heuvel 12—14 Batavia-C. 2 

Djoega bisa dapat pada: 

Chemicalifnhandel THERAPIE, Kramatplein. Gg. Kepoeh 
O. 290: depan Bioscoop Tg. Priok. Kebondjatiweg 4A, Tanah- 
Abang. Poengkoerweg 10, Bandoeng. Pasar Djamoeaah, Poer-   
  

kampoeng: ,,Maloe-maloe 
.tjing”, 

v0. 

Moeloetnja, akan minta diri, se- 

bab ini dan itoe, tetapi teta- ....y 

Hafsah menahan dahoeloe poe 
lang, sebeloemnja makan, ka- 
rena hari masih pagi, tetapi sebab 
Roestam beroelang-oelang minta 
diri, karena banjak oeroesan jang 

lain-lain, terpaksa djoega diidjin- 
kan, hanja berpesan soepaja sering 
sering kemari dan kalau laloe (dja 
lan) disini, djangan tidak singgah: 
kalau pintoe halaman tertoetoep, 
tolak sadjalah, akoe beramai-ra- 

mai ada dibelakang......, dan sam- 
paikan salamkoe seisi roemah ini 
pada iboe.dan ajahmoe serta diha- 
rap kalau ta' ada halangan, djalan- 
djalan ke Boekit Doeri (M.C.), ka-   Bea , hatinja...... biarlah saja di 
sini sadja, sebab...... banjak keper 
loean disini............: .. Iboe Sitti 

(takan pada iboe dan ajahmoe: 
.Enjanje si Hafsah oedah kangen, 8 

kefikrken keteraoe”. 
Dan ta' loepa poela akan tanda 1 

dari roemahnja Sitti Hafsah, laloe 
iboenja Sitti Hafsah memanggil . 
anaknja, disoeroehnja memetik de. 
lima merah dan poetih jang ma- 
sak-masak dan ta' loepa poela me- 
metik boenga mawar merah dan YA 
poetih, ialah kesoekaannja iboenja' . 
Roestam, karena ia tahoe ketika Ea 
sama2 ketjil sehingga perawan. ' 
hal iboe Roestam dan bapa'nja Sit- 
ti Hafsah, sebagai saudara sendi- 
ri sadja. Roestam, poera- poera f 
memboeat mahal akan pemberian 
iboenja Sitti Hafsah sebanjak itoe, 
tetapi. didalam hatinja Allah 
jang tahoe, 3 

Dae 

  

   
    

3. 
TP 

1 
(Akan disamboeng.)      


