
    

2 Ia Hp O, 
 Makloemat 
kan, bahwa pada hari itoe 'pagi2 |   

  

O.ton telah diserang oleh pesa- 
Pa terbang itoe sehingga" 
boeritan kapal itoe dibawah air, 

:, | sedang koekoes mengepoel-nge- 
poel. Seboeah kapal Itali lain be- 
sarnja 4000 ton jang diboeat se- 
bagai kapal penolong djoega dise- 

rang dan mendapat keroesakan. 
| Da am pada itoe segala pesawat 

2 ng kembali kepangkalannja”. 

| MERORSAN SUEZ DISERANG 
18 Febr. (Reuter). — 
opisil mengoemoem- 

pesawat-pesawat terbang moesoeh 
| menjerang teroesan Suez, tetapi 

e- | tidak ada keroesakan atau koerban 
'karenanja. Tanda bahaja oedara 

| djoega terdengar di daerah-daerah 
| Mesir dibagian oedik sebelah Ti- 

| moer. Ae Aa . 

TALI MENINGGALKAN 
DANGELA 

Cairo, 18 Febr. (Reuter). — 
| Sedjak djenderal Wavell menak- 

hari itoe makloemat mengoemoem 
sarana) kan, bahwa ',karena kegiatan-ke- 

i an pasoekan patroeli di Abes- 
maka pasoekan-pasoekan 

pe 1 Hali, "terpaksa meninggalkan Dan- 
| gela dan lain-lain pertahanan di- 

| daerah Gojjam. Sedang keadaan-   5 keadaan dimedan 

| beroebah”. 
Jaan “tidak 

  

PEMBELIAN KAPAL-KAPAL JANG TERTAHAN 
ork, 18 Febr. (Beuter). — Menoeroet koresponden 

Morata Tribunes” di Makan, maka peran ar 

. sen diberikan TM: Ba" 
Jang agak gandjil, jaitoe, bahwa orang-orang jang poenja apk 
bersedia oentoek mendjoealnja. 

TOEKAR MENORKAR WAKIL DIPLOMATIK 
Ke hington, 18 Febr. (Reuter). — Ketika diadakan pers- 
erentie Sumner Welles mengoemoemkan, bahwa Amerika Serikat 
Nieuw Zeeland soedah menentoekan oentoek PAN MN In, wa- 

—— Pemerintah Amerika 

: TAPAKat methjoba. oentoek menda- 
penerangan tentang kedjadian- 

kedjadian di Balkan. Sumner Wel-. 
poen mengadakan pembitjaraan 

“dengan gezant Joegoslavia. Apa 
jang dibitjarakan itoe, tidak di- 
Tenan j 

DJERMAN HAROES MEMBERI 
, MAKAN 
Washington, 18 Febr. 
Mania). aa Lana hari itoe Sum- 

mann Sajika Dijerat bentang. 
. goeng djawab atas pemberian ma- 
kan pada pendoedoek-pendoedoek 

ia tidak soeka menerangkan apa 
jang dibitjarakan itoe. Iapoen di- 
(antar oleh nachtschout Gormly, | 
jang pada 5 boelan j.l. mengoen- 
djoengi - Inggeris. 5 

ANGKATAN LAOBT KE 

PHILIPPINA? 

Washington 17 Febr. 
(United-Press): Welles. tidak ma- 

oe memberi keter | kepada 
pers tentang kabar-kabar, bahwa 

. Amerika akan mengirimkan ang- 
Ikatan laoet ke Philippina kalau 
Japan moelai dengan aksinja. ke 
Selatan. 

Welles berpendapatan, bahwa 
keterangan : tentang ini haroes di 
minta kepada departement ma- 
rine, 

AUSTRALIA BERDJAGA- 
. DJAGA. 

Sydney, 17 Febr. (United- 
. | Press): Fadden mengoemoemkan, 

bahwa. konperensie diantara pre- 
.mier-premier negara Australia 

| akan segera memoelai dengan pem 
| bitjaraan tentang kedoedoekan 

Diantaranja ia berkata demi- 

(kian: ,,Kita haroes berdjaga-dja- 
.ga soenggoehpoen bahaja beloem 
'memoentjak. Keadaan sekarang 

, | ini beloem menggemparkan, tetapi 
| kita boleh diseboet orang gila, ka 

lau kita tidak menjelidiki dengan 
.s0enggoeh-soengigoeh setjara jg.   ngkin menolong kita dari ba- 

  loekan Mersahmatru, maka pada 

Te dengan Roosevelt tetapi 

: I perang, istimewa tentang penolak 4 
| bahaja oedara. : 

Sepandjang kata konsoel dial , 5 
deraal Djepang Masatoshi Akiya- 
ma, maka diantara Djepang dan 

  

Ringkasan. 
Australia tidak ada barang sesoe- | 
atoe jang tidak dapat dibereskan | 

setjara damai. 

senang, bahwa 
-aran dengan 

mentjoba soepaja perhoeboengan 
Djepang dengan Australia mendja 
di djelek. 

TOENDJOEKKANLAH PER- 
BOEATAN-PERBOEATAN 

Reuter dari Washington 
18 Febr. mengabarkan, bahwa Sum |. 
ner Welles dalam persconferentie 
telah memberikan keterangan de- i' 
mikian ,,Amerika lebih soeka, ka- | 
lau negeri-negeri lain menoen- 
djoekkan boekti-boekti jang nja- | 
ta dari pada keterangan-ketera- 
ngan jang dimadjoekan oleh djoe- 
roe-djoeroe bitjara”. 

Keterangan ini berhoeboeng de- | 
ngan pertanjaan jang dimadjoe- 
kan jang berkenaan dengan tjita- 
tjita Djepang oentoek memperta- 
hankan perhoeboengan baik anta- | 
ra Djepang dan Amerika. 

SOENGAI DONAU BANDJIR 

pat. Oleh karena itoe maka tanah | 

lebih-lebih di Epostag dan disebe- 
lah atasnja. 

doedoeknja, sedang beberapa desi 
lainnja terkoeroeng oleh air. . 

Senen pagi 15 boeah pe 
pesawat terbang militer m 

-| toehkan AAN adi, 

Tang alirnja koetipai 

pandjangnja 16 km., jaitoe diatas 
'Boedapest. - 

Air bah itoe mendatangkan ba- 
njak keroegian ditanah datar Hon- 

garia, begitoe djoega di lembah 
Theis. : 

-Serdadoe-serdadoe dan orang- 
orang pereman siang dan malam 

| bekerdja oentoek mentjegah men- 
djadinja bandjir itoe. 

Ia merasa tidak | 
orang-orang loe- | 

lakoe tjoerang” IP. 

Boedapest, 17 Febr. (Rew- | 
ter).. — Tebing-tehing dipinggir | 
soengai Donau dalam waktoe 48 Il 
djam jl. ini temboes pada 5 tem- | 

jang loeasnja 400 mijl pesegi laloe | 
tergenang oleh air. Keadaan pada | 
Senen malam adalah Len 

12 desa ditinggalkan oleh pen- | 

55: 

onau, jang 

| Sampai kini soedah ada 1 miljoen 
kaoem Senoessi jang memihak 
kepada Inggeris melawan Itali. 
Peperangan Italia di Joenani 
dan Afrika senantiasa kalah, be 

&- gitoe poela di laoetan Tengah, 
2 kapal kepoenjaan Italia dan 

1 Djerman ditenggelamkan. 
(KKedjadian2 di Balkan menarik per 

Hatian Amerika, Menoeroet ang 
gapan kalangan politik di Toer- 
ki dalam perdjandjiamnja « dengan 
Boelgaria, maka jang penting, 
ialah bahwa Bulgaria tidak akan 
mengadakan penjerangan bersa- 

nfa dengan Djerman. 
“Peperangan Djerman — Inggeris 

“senantiasa meroepakan pepera- 
ngan oedara sadja, dikabarkan 
4 bocah pesawat terbang Djer- 
man hantjoer, disamping itoe 1:3 
pesawat Inggeris. 

F Amerika tid/ak bisa mengirim kapal 
kapal perang ke Inggeris. Teta- 
pi maskapai? kapal hendak 
membeli kapal2 dagang jang ter 
tahan di pelaboehan2 Amerika. 
Dengan begitoe moengkin Ingge 
ris laloe dapat diberinja. 

F Kesiiaan penjakit bekas radja Al- 
fonso masih sangat. 

“Di Kobe orang2 Inggeris tidak bi- 
sa mendapat kapal oentoek me- 
njingkiri bahaja peperangan. 
  

INGGERIS DISERANG 
Londen, 18 Febr. (Reuter). 

-— Pada malamnja jang laloe pe- 
sawat-pesawat terbang Djerman 

endjatoehkan bom-bomnja di 
h Inggeris. Kebakaran jang 

F kanan karenanja, sebentar 

  

  

  

» tah 

Kesengiaraan : 

di Mekkah! 

ALAM hoofdartikel jang ber- 
kepala ,,Vertrouwen” s.k. ha- D 

rian De Locomotief antaranja me 

noelis seperti berikoet: 
»Keadaan di Pacific tetap me- 

ngandoeng antjaman,  walaupoen 
orang dapat mengatakan itoe de- 
ngan perkataan2 jang serba ha- 
loes. “Tenaga peperangan pihak 
Inggeris dan Amerika diperkoeat 
soepaja bersedia. sewaktoe wak- 
toe. Tiap tindakan Djepang me- 
noedjoe ke Selatan jang bisa mem 
perkoeat kedoedoekan angkatan la 
oet dan oedara disana diawaskan 
benar2, 

Keadaan jang agak tidak barke 

tentoean ini ditambah poela dengan 

pekerdjaan bersama antara Berlin 
dan Tokyo. Kedjadian dan keada- 
an di Europa akan mempoenjai aki 
bat poela di Azia. Baiklah kita per 
hatikan semoea itoe' sebagai soea- 
toe ,,waarschuwing voor ons”. 

»Wij vragen daarom, dat een ie 
der zich geestelijk instelle op den 
toestand van  gevaar.  Zuik 
een  geestelijke  instelling  be- 
teekent- het. zorgvuldig cul- 
tiveeren van .vertrouwen in on- 

ze regeering”.- Karena itoe di 
harapkan soepaja kita semoga ber 
sikap dan berpendirian seperti da 
lam keadaan bahaja. . Pendirian 
terseboe: berarti bahwa kita ha- 
roes mempelihara dan membimbing 
kepertjajaan kita kepada pemerin 
tah. 
Sekaranglah soedah sampai wak 

toenja kita bersatoe dalam keper 
tjajaan kita kepada pemerintah. 
Kepertjajaan ini sangat perloenja 
dan kita kemoekakan dengan te- 
gas, sebab moesoeh kita boekan 
tjoema berperang dengan bajonet 

i - katau ,kapal terbang, -akan. tetapi I. 

PESAWAT? DJERMAN DI- 
TEMBAK DJATOEH. 

Londen, 18 Febr. (Reuter). 

— Pada hari itoe sebentar sebe- 
loem hari moelai. siang, seboeah 

“pesawat pelempar bom Heinkel 
“telah ditembak djatoeh diatas 
Norfolk oleh meriam penolak se- 
rangan oedara. Lima orang anak 
boeahnja, diantaranja djoega djoe 
roe terbangnja jang memakai 

  

ASIA: 

Birma pertjaj 

dengan baik”, 

hama. 

“baik sebeloem tgl. 19 Fevr. 

SEMOEA KABAR BOHONG ! 

Dari Bangkok Reuter 18 

Febr. mengabarkan, bahwa peme- 

rintah Thai telah mengeloearkan 

makloemat hari itoe. Disitoe di- 

sangkal adanja penempatan kapal- 

kapal Inggeris dalam laoetan Thai 

dekat Songkhola dan pemoesatan 

lasjkar Inggeris dibatas Thai. 
Lagi poela kabar jang mengata- 

kan, bahwa ada ,,kekoeatiran di 
Thai bagian selatan” adalah sema- 

ta-mata bohong. 

APA SEBAB AS TAK MENGA- 
KOEI PEMERINTAH NANKING? 

Reuter dari Tokio 18 Febr,   
a 'kepada ke 

Ba Bir 
'Rangoon, 18 Febr. (Reuter). — Goebernoer Sir Archibald 

| Douglas Cochrane pada hari itoe berkata tentang kepertjajaan Burma 
Calam persediaan-persediaannja, dengan disokong oleh kekoeatan Ing- 

geris Oentoek menentang tiap-tiap serangan. Goebernoer itoepoen ber- 
kata, bahwa soeatoe serangan terhadap Burma berarti djoega sana an 

terhadap keradjaan Inggeris dan sekoetoenja. 
»Di Burma kita menjokong dengan memperbanjak adanja media 

dan dengan girang saja bisa berkata bahwa kewadjiban ini berlakoe 

PELARIAN TIDAK DAPAT KAPAL 

Shanghai, 18 Febr. (United Press). — Pembesar-pembesar 

negeri Inggeris memadjoekan permintaan kepada maskapai kapal, soe- 

paja kapal ,,President Pierce” singgah di Kobe, perloe mendjempoet 

orang-orang pelarian. Akan tetapi kapal itoe menolak permintaan me- 

reka, sebab mestinja pelarian-pelarian itoe haroes naik kapal di Yoko- 

MISSIE CURRIE 

Chungking, 18 Febr. (United Press). — Sebentar sebeloem 
missie Currie berangkat! dengan kapal terbang ke Chengtu, tiba-tiba 

mendapat kabar dari C.N.A.C., bahwa pesawat terbangnja tidak bisa 

Dr. J. IL. Buck, maha goeroe pertanian Amerika dari 'universiteit 

Nangking di Chengtu pada tgl. 17 Febr. terbang ke Chungking, perloe- 

nja akan diminta pertimbangannja serta mengantar Currie ke Chengtu. 

mengabarkan tentang keterangan : 
wakil menteri oeroesan loear ne- 
geri Djepang, Ohashi hari itoe ke- 
pada komite Lagerhuis. Ia mene- 
rangkan apa sebab-sebabnja ma- 
ka keradjaan-keradjaan ,,a8” ma- 
sih beloem mengakoei sahnja pe- 
merintah Nanking, ialah oleh. ka- 

rena sampai kini  mas'alah-mas'- 
alah dalam negeri memberi rinta- | 
ngan-rintangan kepada Djermamn 
dan Itali oentoek menjelidikinja, 
tetapi keterangan-keterangan jang 
mengenai sikap mereka dalam 
tempo 4 sampai 6 minggoe akan 
sampai djoega.   

(ajoega 

  

Sendjata moesoeh jang paling ber 
pengaroeh tidak terlihat, tidak ter 

dengar dan tidak bisa diraba poe- 
la. Moesoeh kita tahoe apa artinja 
kalau bisa meroesak kepertjajaan 
rakjat dan menjebar kekaloetan. 
Perang oerat saraf atau zenuw- 

oorlog ini sangat penting dan kita 
haroes bersedia soepaja bahaja 
itoe hilang sama sekali. Boeat itoe 
perloe kita mempoenjai keper- 
tjajaan kepada pemerintah jang 
koeat dan tegoeh sehingga tidak 
moengkin dirobohkan lagi. Demi 
kianlah sari toelisan De Locomo- 
tief. 

Agaknja sama sekali | boekan 
tjoema kebetoelan sadja bahwa soe 
ara diatas datangnja dari ,,De Lo- 
comotief” dengan pimpinannja toe 
an W.A. Goudoever. Siapa tahoe 
haloeannja De Locomotief dan ke 
nal poela hoofdredacteurnja jang 
sympathiek soedah bisa mengira 
apa jang kita maksoedkan diatas. 

De Locomotief (dengan pemim- 
pinnja) adalah soerat kabar Belan 
da jang beroesaha paling keras 
boeat mendekatkan berbagai golo- 
ngan bangsa di negeri kita ini. 

dengan tain? alat sendjata. 

2 lembar, Lossenummer 71, sen. 

Kepertjajaan kepada 
pemerintah. 

Dan toelisannja jang sekarang ten 
tang ,,kepertjajaan” itoe boekan ti 

| dak ada hoeboengannja dengan oe 
saha jang kita seboetkan diatas, 
Segala oesaha Locomotief dengan 
toean Goudoever sesoenggoehnja 

baik dan sympathiek. Kalau pers 
Huropa oemoemnja seperti De Lo- 
comotief dan orang Belanda se- 
perti tocan Goudoever, pertjajalah 
kita bahwa oesaha boeat menim- 

boelkan kepertjajaan kepada pe- 
merintah dan rasa pertalian de- 

ngan lain2 golongan bangsa akan 

“lebih moedah ditjapai. Tetapi mak ' 
Soed dan soeara. Locomotief jang 
baik itoe hampir tidak terdengar 
sama sekali dalam  masjarakat 
Hindia Belanda jang sangat loeas 
dan beraneka warna ini. 

Pers Europa boekan tjoema ter- 
diri dari s.k. De Locomotief sadja 
dan perasaan sympathie dalam ka 

langan bangsa Indonesia jang di 
timboelkan oleh toelisan2 toean 
Goudaever dan beberapa orang 
Belanda lainnja segera diroesak 

dan mendjadi lenjap lagi karena 
toelisan2 beberapa soerat kabar Be 
landa lainnja. 

Soeara pers tidak bisa dilepas- 

kan dari masjarakat-nja dan soeng 

goeh benar kalau dikatakan bahwa 
soerat kabar adalah tjermin per- 
gaoelan hidoep. Dan selama ma- - 
sjarakat Belanda masih menjoekai 
tjermin beberapa s.k. Belanda se 
perti sekarang ini, pertjajalah oe- 

Saha toean Van Goudoever akan te 
tap tinggal tjita2 belaka. 

Sebab soal kepertjajaan ini boe 
kan gampang. Kalau orang maoe 
mengatakan bahwa rakjat Indone 
sia pertjaja kepada pemerintah se 

soenggoehnja hal itoe boekan sa 
-tah,-tetapi-sebaliknja- kalau ada 
jang berkeras bahwa rakjat Indo 
nesia tidak pertjaja kepada peme 

rintah djoega benar. 
Boeat rakjat moerba pemerin- 

tah atjap kali disamakan sadja de 

ngan pers ,masjarakat dan orang2 

Belanda. Dan inilah jang menam: 
bah kesoekaran boeat menimboel 
kan kepertjajaan kepada 'pemerin- 

tah. 

Tetapi jang soedah njata ialah 
bahwa dengan politiek dan masja- 

rakat Belanda jang sekarang ini, 

kepertjajaan jang diharapkan oleh 
De Locomotief itoe tidak begitoe 
moedah didapat. Kedjadian seperti 
pesta amal di kota ini sadja, di- 

mana seorang non Belanda meng- 

goenakan perkataan ,,baboe” ter- 

hadap seorang poetri Indonesia 

soedah tjoekoep bocat membakar 
perasaan kita. 

Tabeat kepala batoe dan pera- 
saan tjongkak serta sikap radja- 
radjaan dari sebagian orang Be- 

landa, itoelah jang lebih dahoeloe 
haroes disikat bersih oleh pengan 

djoer-pengandjoer seperti pemim- 

pin De Locomotief dan beberapa 
kawan lainnja. 

Sg. 

  

tanda palang besi (ijzeren kruis) 
ditawan. Sedang pada malamnja 
'jl. seboeah pesawat terbang Djer- 
man djoega ditembak djatoeh oleh 
pesawat pemboeroe Inggeris. 

Lebih landjoet tentang penjera- 
ngan-penjerangan pada malamnja 
jang laloe itoe diberitakan, bahwa 
djoega 2 boeah pesawat pelempar 
bom Djerman ditembak djatoeh di 
atas pantai. Dan dengan begitoe 
maka djoemlahnja ada 4 boeah. 

Disamping 
nisteri angkatan oedara mengoe- 

moemkan, bahwa seboeah pesa- 
wat pendjagaan pantai Inggeris 
pada tg. 17 Febr. tidak kembali 
ketika mengadakan penerbangan 
diatas daerah moesoeh. 

BANJAKNJA KOERBAN PE- 
2. NJERANGAN OEDARA. 
Londen, 18 Febr. (Reuter). 

— Menoeroet angka-angka opisil 
jang dioemoemkan pada hari itoe, 
maka djoemlah koerban penjera- 
ngan oedara di Inggeris didalam 
boelan Januari jl. itoe adalah 1502 
orang pendoedoek jang mati, dan 
2012 orang jang loeka. 

itoe makloemat mi--     
KAPAL ,,HUNTLEY” 

TENGGELAM 

Reuter dari Londen 18 Febr. 

mengabarkan, bahwa kapal mijnen- 
veger ,,Huntley” ditenggelamkan 

oleh moesoeh. 1 

BEKAS MINISTER DITANGKAP 
Londen, 17 Febr. (Reuter), 

— Stefani dari Boekarest menga- 
barkan, bahwa menoeroet ketera 
ngan opisil di Boekarest bekas ge: 
zant di Berlin Grecianu telah dita. 
han, terdikwa toeroet tjampoer" 
dalam hoeroe-hara pada boelan Ja- 
nuari jl. Pada boelan December 
j1. Grecianu diangkat mendjadi 
penggantinja Sturdza sebagai mi- 
nister oeroesan loear negeri. 

DARLAN KE PARIS. 
“Londen, 18 Febr. (Reuter). 

— D.N.B. mengabarkan dari Ber- 
lin, bahwa pada hari itoe Darlam 
berangkat dari Vichy ke Paris, 
Pada tgl. 17 Febr. malam ia mes: 
ngadakan pembitjaraan jang lama 
dengan Petair dan   

 



    

  

   

    

Peang Italia itoe. 

   udah heran, bahwa : 
1g menganggap p bahwa ga 

tanja perdjandjian (keterangan) - 
adalah soeatoe kemenangan | 

i negeri-negeri nas” (Djerman 

  

itoe adalah socatoe sjarat 
toek mentjegah soepaja Boel-: 

a djangan menjerang Grieken 
id, hal mana ternjata dari kete-' 

,  Sartinja, bangsa 

tera Sisca, 
garia benar2 tidak se' 

gin ,,menikam” Grie- 
n g sedang roesoeh mem | 
-aa dirinja melawan Ita- 

' Tetapi, betapa Mama kalau 
1 an toch bergerak teroes? 

lau demikian, meskipoen mi- 
melaloei Boelgaria, maka 

anglah jang demikian itoe ae 

g Boelgaria tidak maoe tang | 
djawab soeatoe apa, ma'- 

ia ngga tekan, dan tidak bisa 

ja ia tidak) Ka sa | 
kenland kalau sewakto 

   

emban j 

Kaka Sa jang hen- | 

sian 

Na Birtonga itoe, Kemen 1 

dak akan ikoet berge-: l 

kehendak Djermam sendiri, se , 

ci sekolah terseboe 

  

  

    

  

    
   

   

      
   
   

   

        

    

     

     

   
   
   

    
   

  

   
     
    

   
   

   
   
   
   
   

   

   
   

  

   
        

   

    

   
    

       

   

   

  

   

   
   

  

   

  

   
      

     

     

  

   
   

  

   

      

   

          

    

      

   

  

    

  

       

     

   

   

      

   

    

     

    

melarikan 
—. sengadja diberi Nana 
— boekankah itoe menoendjoek- 
— kan dengan terang-terang, bah 
-wa kesetiaan penolongnja itoe 
kepada negeri apa lagi 
kalau ia seorang NSB — tidak 
lagi boleh dipertjaja. 

La sebab kekoerangan dalam 
hoekoem negeri, 

2 : demikian itoe 
Tn n pai selandjoetnja demi 
kian poela, tidak lekas-lekas 

' diganti oleh kekoeasaan mili- 
ter, 
apakah pemesinan. jang dima- 
djoekan oleh t. Kan itoe akan 
mengandoeng maksoed oentoek 

..- menghoekoem orang jang mem 

ne 3 .. beri pertolongan kepada. orang 
Ba Tn Djerman jang Aa 

eer, oentoek lari. gi 

HADIAH wALI NEGERI... 
Wali “Negeri soedah memberikan 

hadiah banjak goena keperloean 
orang-orang Moekimin, hamba Be 

ate || apa dl Arah 
  

| VISUM BOEAT Ban 
Dengan officieel dikabarkan: 

“ Rakjat Nederland jang hendak 
bepergian ketanah Thai, oentoek 

maksoed ini dikemoedian hari ha- 
roes mempoenjai visum. . Oentoek 
meridapatkan visum itoe orang ha 
roes menghadap kepada .wakil 
consul tanah Thai di Betawi. 

  

RAPAT ANGGOTA 
. Moehammadijah Kroep 2 
Abang. 2 

Pada malam  Minggoe tel. 15 
| Febr. 1941 Mochammadijah Groep 
T. Abang telah melangsoengkan si 
dang anggotanja,. bertempat dise- 

"| kolahnja, Oude Tamarindelaan No. 
181 dan dikoendjoengi oleh kl. 70 
orang, diantaranja dari sectie2 

ati Pebalara Kam    
mang, dan dari b n2 Tabligh, 

Pengadjaran 
“Rapat dimoelai djam 8.30 atas 

Pimpinan ha Mertadiredjo, Ketoea 
groep.. 

Agenda pertama ialah memba- 
IN daan Al, Guran, diserahkan kepa 

da t. Rafani, goeroe agama pada 
t, jang menerang- 

ikan tentang arti ajat-ajat, 
Agenda kedoea ialah ,,Pengoe- 

2 'moeman - - Pertemoean Congres ke- 
4 29”, 

| Oemar. 
diserahkan, kepada t. Dalari 

“Rapat aka “ditetapkan 3 kali da 

lam setahoen, dan ditoetoep djam 

|x2 malam. . 

  

| HAROES HATI-HATI. 
— Sehen malam j.l. toean S. di Ke- 
.majoran' Bend. telah kehilangan 2 

-| kapstok jg. dipasang pada dinding 
| di serambi moeka roemahnja. 

“ Begitoe djoega tetangga toean 
-itoepoen kehilangan lampoe serta 
Ma medjanja. 

Sebaiknja Aa sekarang ha- 
ragu berhai   

5 Ten 

' batjok diarah lehernja. 
| batjokan ini jang seorang ta' ber | 

P.K.O. Pemoeda, C.P.R.J.M. dan | 

1 “an antara “doea Oka “ba 
“Perkelahian ini -masing- 

ndak menjaboeng Ea 
wa, karena kedoeanja bersendjata 

    

| golok. 
: Tetapi. seorang antaranja agak 
lebih tjepat silatnja 

bih dahoeloe. Moesoehnja kena-di 

Karena 

-daja. Sjoekoer segera orang ba- 4 
-njak datang memisah. Jang loeka 

: diasoeng keroemah sakit, jang me 
“loekai telah dapat ditangkap. 

|. 
  

GOENA KESEHATAN PEN- 
: DOEDOEK. 

Haha: diadakan soal djawab 
sebentar, maka college gedelegeer 

| den menerima rentjana ordonnan- 

| tie jang berisi 
|ilmoe kesehatan, perobatan gigi 

| serta hal pembikinan obat2an goe 

peratoeran tentang 

na pendoedoek Indonesia kalau ada 

loear biasa. 

  

| LELANG DI BETAWI. 
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. Heineman di Matramanweg 
1124, oleh R. L. Brantz. 

— J. E. Poel di Waterlooplein 
West 12, oleh John Pryce & Co. 

  

BARAT. 
Pihak pengoeroes menoelis: 
Sedari tanggal 26 — 30 April 

1941, Persatocan Pemoeda Taman 
Siswa “akan  melangsoengkan 
Conferentie daerah Djawa Barat 
di Djakarta, 

Soesoenan Hoofd Comite: 
Ketoea I — Djalaloeddin. 
Ketoea II — Effendie Noor. 
"Penoelis I — Zar Effendie.. 
Penoelis II — Soetiksno. 
Bendahari I — Soemarni. 

” Bendahari II — Soeratmi 

sehingga | 
| dapat menggoenakan goloknja le- 

mobilisasi atau hal2 lainnja jang | 

CONFERENTIE PPTS DJAWA | 

  

  | Pembantoe2 — Hasan Bakri, M 

“goe “el. 15 Febr. 1941, Tk 
'Orkest Nachtegaal dengan penja- | 

“Inji2nja telah memperdengarkan 
lagoe2nja ditengah perdjamoean 
t Hoesin di Kp. Bali, Gg. IX dan 
dihadiri oleh k.I. 100 orang banjak 

.nja. 
Toean Narka atas nama kaoem 

'keloearga tocan Hoesin mengoe- 
“tjapkan terima kasih atas koen- 
djoengan hadlirin, teristimewa ke 
pada Pengoeroes Gamboes Nachte 
gaal jang telah memperdengarkan 
lagoe2nja dengan gratis. 

  

. KSVO. 
Pada tangagi 16 Febr. 1941 KS 

VC mengadakan rapat anggauta 
bertempat diroemah toean Pach- 
nin. Rapat terseboet” dihadiiri 

nja nampak 2e Wijkmeester seba 
gai oetoesan kepala kampoeng. 
“Rapat dimoelai djam 10, tocan 
Narka membatjakan verslag dan 
Anggaran Dasar dan Tetangga, 

» Rapat ditoetoep djam 12.30. 
Soesoenan pengoeroes hang. ter 

diri dari: 
Eere voorzitter — t Pavinta. 

“Eere Voorzitter — t. Djoenaidi 
Soleh. 

Joesoef Jachja. 
le Secretaris — t. Narka. 
2e Secretaris — t. Moh. Said. 
Pen. Meester — t. Pachnin. 
Commissarissen — t.t. Sariie, 

Abd. Rachman, Sapiie, Mohd. 
Alie. 1 13 

  

ANGKATAN RESIDENT 
Diangkat mendjadi resident Ba 

njoemas mr. J.W.A. Boots, seka- 

rang resident ter beschikking pada 
goebernoer Djawa-Timoer.. 

Diangkat mendjadi resident ter 
Te pada goebernoer Dja 
a-Timoer dr. B.Ockers, sekarang 
Na Ai kl. 1. terbeschik 
king pada goebernoer Djawa Ti- 
moer. 

Bantam Mr. W.H. Coert, sekarang 
assistent-resident kl. 1 di Tegal. 

  

MEMBOENJIKAN SIRENE. 
Djangan kaget. 

Kemis besok antara djam 5 dan 

“8 malam maka dikota Betawi ini 

sirene2 akan ditjoba diboenjikan 

lagi. Djanganlah kiranja pendoe- 

doek kaget, kalau mendengar per 

Yopagn besok, 
  

| persatocan 
Choezaimah Asnawi dan Sjarifah. | 

“Ipoelan jang saja masoeki tak ber 
- |bocat demikian, poen nama saja 

   
   

        

     

    

oleh k.I. 80 anggota dan diantara- 

't, G, Koesoemah, 

Vice Voorzitter — toean Mohd. 

Diangkat mendjadi resident di |   

SIAPAKAH PAK WONGSO 
ITOE? 

H.N. menoelis: 
'Pak Wongso ialah nama dari 

bapak t. Wijuhamer jang baroe2 
' Jini diperdengarkan kepada polisi 

| berhoeboeng dengan penangkapan | 
doea orang NSB-ers jang melari- 

| kan diri. 
Pak Wongso itoe adalah seo- 

rang Belanda kampoeng dari Soe 
rabaja, mendjadi  administrateur 
pada visscherij-vereeniging di Bre 

bes. 
Orang 

soepaja anak2nja mendapat pendi. 
dikan baik dari sekolah sedang dia 
sendiri tidak mendapatnja. 

Doea orang anaknja jang perem 
poean mendjadi goeroe, dan ,,Vic” 
jaitoe Pak Wongso jang sekarang, 

| dimasoekkannja ke sekolah HBS 
di -Soerabaja. 

— Kemoedian dia mendjadi amanu 
ensis  (pembantoe) pada sekolah 

| Thabib tinggi di Betawi.- 
Sipatnja ialah sipat bapaknja, 

penolong sesama manoesia. 
'Diroemah bapaknja banjak seka 

li anak2 desa, anak2 itoe dibawa 

nja dari kampoeng2 karena mere 

“Ika tidak beriboe-berbapak lagi. 

Orang toca itoe kemoediannja pin 

| dah ke Betawi. 

  

PENGOEROES BESAR ISTERI 
INDONESIA. 

Ketoea: Nj. Mr. Maria Ullfah 

Santoso, Nieuwe Laan 18, Batavia 

Centrum. 

Wakil ketoea: nona T, Koosman. 

Penoelis: Nj. Boerdah Joesoepa 

di, Kebon Katjang IV no. 1, Bata 

via Centrum. 

Bendahari: Nj. Roesmali, Gg. 

Kembang 88, Batavia Centrum. 

Pembantoe: Nj. Harni Aboe Ha 

nifah. 

  

BOEKAN SAJA. 
Nj. Soemarto menoelis: , 
Berhoeboeng dengan toelisan Nj. 

S. Soewarto dalam Pemandangan 
tanggal 18-2-41 lembaran perta- 
ma pagina Il berkepala ,,Berhati- 
hatilah”, dan nama saja N. Soe- 
marta (entah kalau ada nama jg. 
seroepa dengan saja) Kp. Bali 
Tanah Abang, maka dengan iri di 
djelaskan, bahwa benar saja men 
djadi anggota dari salah soeatoe 

isteri (Boekan kaoem 

iboe) tetapi setahoe saja, perkoem 

tak terbawa2 dalam hal itoe djika 

ngan keterangan jang sering 
kas ini soepaja pembatja ma'loem. 

PENGOEROES BAROE PPT. 

toea itoe bertjita fjita ' 

  
Boeat tahoen 1940 — 1941 telah : 

terpilih dan disjahkan oleh rapat 
Poetera Poeteri Tijirebon pengoe- 
roes baroe, jang terdiri dari: Ke- 
toea t. Goenawan Koesoemah, W. 

Ketoca t. Moh. Anwar, penoelis I 
t. I. Soebiantoro, penoelis II nn. 

Soeratwidharti, bendahari I nn. Ri 

adien, bendahari II nn. Nanny Se 

waka, commissaris oemoem toean 

Tomtanies jang dibantoe oleh nn. 

Aminah dan t.t. Ramelan, Adeli, 

Gartiwa, Hasim dan t. Soebari. 

Pimpinan 'Tjabang: Damesafd. 

nn. Joes Soebiah, Madjallah toean 

Tjahaja Tamboeh, Administrateur 

t. Maroeto, Bibliotheek toean I. 

Kartabrata, Verificatie Commissie 

t. Sadik, Korfbal: t. Adeli, Tennis 
B.T.A. Tennis 

t. Goenawan Goetomo, ' Athletiek 

t. R. Affendi, Wandelmarsch t. Ma 

roeto Sosro, Muziek t. A. Ermas 

dan Voetbal t. Soebari. 

PENDJOEALAN KEMBANG 

JANG SIAL. 

Beloem. lama ini seorang toe- 

kang-kembang pergi memborong 

kembang jang dipohon, kepoenjas 

an seorang jang tinggal di King- 

kitweg Pegangsaan. 

Seperti kebiasaan, maka toe- 

kang kembang itoe memandjat 

pohon boenga  oentoek memetik- 

nja: 
emak ia Sama. sepeda. 

Dari asjiknja memetik boenga 

itoe, tidaklah ia tahoe, bahwa se- 

peda jang disandarkannja pada 

pohon itoe dimiliki oleh orang lain, 

alias alap-alap sep@da. 
Tentoe sadja ia tertjengang ker 

tika sampai kembali dibawah. 

Dengan beramai-ramai pentjoeri 

sepeda dikedjar, tetapi sia-sia be- 

laka. 
Hingga kini pentjoeri tidak ter 

tangkap dan sepedanjapoen ikoet 

hilang, toelis Ltd. 

  

SEBAB MENAIKKAN SEWA 

ROEMAH. 
Oleh Landgerecht di Prapatan 

kemarin doeloe dihadapkan se- 
orang Tionghoa toean T, G. S. jang 
mempoenjai beberapa roemah se 
waan diatas perceel di Djembatan 
Batoe Batavia. 

Doea roemahnja jang diftewa- 

  

  

Aboe-Awas dari Kebangoenan' 
menoelis tentang 3 boeah sekola- 
han Tinggi Islam jang akan diada- 
kan di Solo. 

Sebeloem sekolah-sekolah itoe 
berdiri, orang soedah ramai ,,ber- 
polemiek”, jaitoe antara t. Moel- 
jadi Djojomartono dari Moeham- 
madijah dan Dr. Satiman dari 
(rantjangan) Pesantren Loehoer. 

Kata Dr. Satiman dalam ,,Pe- 
.warta Oemoem” toecan Djojomar- 
tono mengandjoerkan dalam 'rapat 
ocemoem di Habiprojo, soepa: 
ja depan Pesantren loehoer didiri- 
kan retja (patoeng) Dr. Satiman, 

oleh karena thabib ini ada promo- 
tornja. 

Keterangan Dr. Satiman dalam 
S.k. itoe, ia tidak soeka terima ka- 
lau patoeng oentoek sendiri sadja. 

“Sebab itoe Dr. Satiman mengan- 
djoerkan, soepaja ' didirikan pa- 
toeng t. Moeljadi Djojomartono 
depan sekolah tingginja jang ba- 
kal berdiri itoe. 

Dengan mengedjek, A. Awas se- 
karang mengandjoerkan soepaja 
didepan tiap-tiap sekolah tinggi 
itoe diadakan patoeng itoe, dan di-- 
letakkan djangan djaoeh-djaoeh 
satoe pada jang lain, soepaja pa- 
toeng itoe bisa ngomong-ngomong, 
dan achiroelkalam, soepaja acade- 
misch debat itoe sampai disitoe sa- 
dja, dioesoelkan oleh Aboe Awas 
soepaja didepan sekolah-sekolah 
tinggi Islam itoe didirikan satoe | 
matjam patoeng sadja, jaitoe pa- 
toeng ,,Inlajer” djadi boekan pa- 
toeng ,,Inlander” sebagai kata Mr. 
Soemanang dalam Pemandangan- 
nja ketika membitjarakan mak-. 
soed mendirikan 3 sekolah tinggi 
Islam itoe (sebab Mr. Soemanang 
menjeboet semangat bersaingan 
sebagai itoe semangat ,,inlander” 
tetapi ,,inlajer”). 

Rt 

Tentang Memorandum Gapi, Be- 
rita Oemoem, setelah mengingat 
akan oetjapan Voorzitter Kommis- 
sie Visman pada penoetoep perte- 

moean dengan wakil-wakil Gapi 
jang kira-kira demikian: ,,p er - 

temoean itoe soedah 
memberi pendjelasan 
tentang toedjoean 
Gapi jang kini ter- 
njata ada berlainan 
dengan persangkaan 
Orang (Belanda)” me- 

ngoetarakan pikirannja lebih lan- 
djoet.dan berkata demikian: 

,Moedah-moedahan  djanganlah 

sampai diliwatkan begitoe sadja 
kesempatan baik ini, kesempatan 
oentoek mentjiptakan apa-apa 
jang serba besar, jang kelak dapat 
dibanggakan oleh bangsa Belanda 
dan Bangsa Indonesia kedoea- 
doeanja, jang dalam sedjarah me- 
reka akan tertjatat sebagai boek- 
ti dari saling soeka dan bisa me- 
ngerti, soeka menghargai, poen 
dari good-will dan kebesaran boe- 
di jang masih bisa terdapat anta- 
ra bangsa jang mendjadi wakil- 
wakil dari Barat dan Timoer da- 
lam waktoe doenia kini keroeh 
karena sifat angkara moerka jang 
disebabkan oleh semangat mate- 
rialistis dan kapitalistis, semangat 
Barat jang maoe selaloe menang 
sendiri dan ingin mendjadjah sa- 
dja”. 

x 

Pewarta-Oemoem satoe antara 
lain begini pendapatannja: ,,Wak- 
toe toean Roestam Effendi kata- 
kan itoe (petitie Soetardjo), maka 
pers poetih disini telah poela me- 
noendjoekkan, bahwa 

Soeara Pers. 
jang doeloenja jaitoe ,,Indonesia 
merdeka sekarang” tidak ada lagi, 

dikit kegembiraan. 
Dan sekarang, Gapi datang mem 

bawakan boektinja. Ia tjoema me- 
madjoekan permintaan perobahan 
soesoenan tata negara dalam hoe- 

boengan Statenbond atau Sjarikat 

Negara, jang harves mempoenjai 
badan parlement sendiri dan Wali 
Negeri sekarang dianggap sebagai 
Staatshoofd, jang ' mempoenjai 
hak veto dan tidak dapat ditolak 
lagi hak serta kekoeasaannja 

itoe.” 
x 

pandang rentjana Gapi itoe seba- 
gai satoe  compromis-voorstel, 
socatoe oesoel jang hendak mela- 
loei djalan jang ditengah antara 
segala aliran jang terdapat dalam 
negeri ini. 

Baik dari pada aliran pergerakan 
nasional, maocepoen dalam aliran 
pergerakan bangsa Europa dari 

jang semoeanja menginginkan 
agar Indonesia djangan terpisah 
dari Nederland. Achirnja pendapat 
P.W, 'jaitoe, bahwa oesoel jang 
compromistis ini (Gapi) dapat me 
-reka terima. 

“ 

Socara-Oemotm, dalam pembi- 
tjaraannja tentang Gapi dan me- 
morandumnja, bahwa baroelah se- 
karang dengan djelas oleh Gapi 
itoe dikemoekakan bahwa seboe- 
tan ,,Indonesia” itoe boekan ber- 

arti ,/Indonesia Merdeka”, atau- 

poen Indonesia lepas dari Neder- 
land. Dalam pada membitjarakan 
hal hoeboengan gerakan dengan 
Pemerintah didalam Dewan Rak- 
'jat, pendapatan Soeara-Oemoem 
tadi, jakni moga-moga diakoei be- 
narnja maksoed Gapi itoe. 

Dioetjapkan dan diperingatkan 
poela apa jang telah dinjatakan 
oleh Wakil Oemoem dari Pemerin 
tah, Dr. Leveli dalam Volksraad 

pada tahoen jang laloe jaitoe: ,,dji 
kalau pergerakan nasional dengan 

Indonesia bermaksoed hendak men 
tjapai Indonesia Merdeka, Peme- 
#rintah menolak dari semoelanja se 
gala peroendingan tentang soal 
itoe”. 

Djadi njata dan terang dengan 
gerak Gapi itoe tadi, Gapi soedah 
memberikan pendjelasan: ,,Indone- 
sia tiada berarti Indonesia-Merde- 
ka!” 

Tentang hak burgerschap, tidak 
semoecanja onderdaan Nederland 
mempoenjai hak sama, tetapi ren- 
tjana Gapi sekarang menentoekan 

sekalian ra'jat Belanda dalam prin- 
cipe haroes. dipandang dan diper- 
lakoekan sebagai Indonesis-staats- 

burger. 

Djadi jang mendjadi pokok ja- 
itoe, bagaimana hoeboengannja 
pendoedoek negeri ini masing-ma- 
sing dengan negeri ini. misalnja, 
apakah hanja boeat sementara sa- 

nja. Baik arti ,,Indisch-Burger- 

schap”, maoepoen ,,Rijksburger- 
schap” masih berkokoh pada per- 
bedaan, tetapi, sekarang ini se- 
moea perbedaan ini dalam tjita-tji- 
tanja Gapi lenjap sama sekali! 

Djadi, tiap orang jang mengang 
gap negeri soenggoeh-soenggoeh 
sebagai tanah-airnja, sebagai Va - 
derlandnja, disamping Neder- 
land (tanah-iboenja) haroes dipan 

dang mendjadi burger Indonesia,   sembojan tidak perdoeli bangsa apa sadja. 
  

kan bermoela f 13.50 dan f 16.—, 
waktoe jang terachir ini ia naik- 
kan sewanja mendjadi E 16.— dan 
f an 

rena/fpelanggaran anda 
tan itoe, oleh Landgerecht eige- 
naar roemah itoe dihoekoemi denda 
f 195— atau doea kali 14 hari. 
(Br.). 

  

BELANDA PELAKIAN KE 
»TJITRAP” 

Moelai hari Rebo ini gerombolan 
bangsa Belanda pelarian jang be- 
berapa lamanja di ,,Onrust” soe- 
dah dipindahkan ke Tjitrap, se- 
dang satoe kelocarga lagi soedah 
dimerdekakan boleh masoek ma 
sjarakat ramai (Aneta). 

  

KABAR TONTONAN: 

ALHAMBRA — SAWAH BESAR 
The Sea Hawk”,   RIALTO — SENEN, 

Harta Berdarah”. 
C. ORION — GLODOK 

Five Came Bock”. 
THALIA — MANGGA BESAR. 

,Saps at Sea”. 
@UEEN — PANTJORAN 

»Wyoming Outlaw”. 
MISS RIBOET — SENEN 

Saidjah", 

     
       
       
      dan hal itoe disamboet dengan se- 

Lebih landjoet oleh P.W. itoe di 

V.C., LK.P. LE.V, serta Insulinde, 

  
tjita-tjitanja tentang status guo 

dia, ataukah oentoek selama lama 

  

“LAHIR 
Pada malam Senen tang- 
gal 26/27 Januari 1941, 
telahlahir denganselamat 

SITI FARIDAH 
poeteri dari 

S8. ZUHAYAH-AL-HADY 

Muhameth D. Lanisie 
Moedah2an mendjadi 

» “harapan sajap kiri 

: INDONESIA. 
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|! perti diseboetkan diatas, jang bisa 
| hidoep segala genap biasanja bang | 

sa jang biadab. Sebab itoe gera- 
ng | kan autarki diwaktoe damai ada- 

lah keadaan jang tidak normal, 

htik Perniagaan 

. sat Oleh: Drs. Moh,-Hatta. 

  

| djalan dari pada menghasilkan 
| sendiri apa jang perloe. 

| memperkoeat toedjoean autarki, 
Perang 

hidoep dengan segala genap. Se- 

tidak sehat. Autarki hanja dapat 
dilakoekan oleh negeri jang loeas 

    r | sekali tanahnja, kaja dengan ber 
nja, | bagai barang tanaman dan logam, 

    

   
   

    

   
    
     

          

   
   
   
   

  

   

  

   

    
   
   

  

    

  

    
   
    

    

   
    

    
   

   

   
   

    
    
   
    

   

  

     

      

    

  

    

     

  

   

    

    

   

     
    

    

    

   
   

    
   
   
   
    
   
    

    

   
    
    
    
    

  

itoe, negeri"jang bangoen. 
n merasa tertindis de- 
mbojan laissez-faire itoe. 

ika ia berpegang dengan dasar 

, se ai sg 'M 

bagian pekerdjaan: Tetapi, sebab 
doenia beloem teratoer dan tiap- 
tiap bangsa mentjari kemagahan, 

|. maka negeri agraria ingin djoega 
| menempoeh tingkat perekonomian 

doestri. Indoestri pangkal ke- 
“ koeatan ekonomi dan politik. Se- 

| mendirikan indoestri, dan memper 
lindoengi indoestrinja jang masih 

|. moeda itoe dengan djalan pro - 

— teksi. Negerinja dipagar de- 
ngan dinding tarif. 

Proteksi dikemoekakan sebagai 
didikan. Apabila indoestri sendiri 
soedah besar dan koeat, orang tak 

gan lagi memboeang moeslihat 
proteksi. Ini niat. Tetapi dalam 
praktek ternjata, bahwa proteksi 

   

ang soedah didjalankan tidak 
i jang kena proteksi, sekalipoen 

ah balig, masih berkehendak 
Nana itoe. Sebaliknja, bagian jang 

ng tidak diperlindoengi, berke- 

| inginan akan proteksi semangkin 

Proteksi akibatnja menolak ba- 
g masoek, mengoerangkan per 

perang proteksi, s 
hebat dilakoekan dahoeloe 

tahoen 1914—1918. : 

' Selandjoetnja tjita-tjita protek- 
- si koeat pada masa meleset. Di- 
“masa itoe banjak indoestri dan 

jan jang menderita kesoe- 
1 Tidak heran, sebab dimasa 

, meleset harga barang moerah, 

berlebih itoe diwaktoe orang eng- 

an m i barang, tak sedikit 
— menoeroenkan harga. Sebab itoe 

| keras pekik orang jang berkehen- 
dak akan proteksi. 

Seperti diseboetkan tadi, protek 
“si jang membatasi perniagaan in- 
ternasional, sakit rasanja bagi 
negeri jang barangnja kena tinda 
kan itoe. Sebab itoe proteksi me- 
nambah besar bahaja perang. 
  

“ berpengaroeh akan kedoedoekan 
dan bangoen ekonomi internasio- 

. nal sesoedah itoe. Istimewa perang 
“besar seperti jang berlakoe dari 

tahoen 1914—1918 dan seperti 
jang berlakoe sekarang ini. Ke- 

| adaan perang memaksa negeri 
jang terkepoeng menghasilkan sen 
diri seboleh-bolehnja segala ba- 
rang jang perloe baginja. 
| Perniagaan internasional ter- 
sangkoet. Sebab itoe tak lain 

ja, menoeroet teori pem- 

“bab itoe negeri agraria bergiat 

dalam perekonomian negeri, 

dengan proteksi. Sebab itoe ke- 

Tiap-tiap peperangan senantiasa 

seperti  Sovjet-Roes.  Itoepoen 
Roes tidak akan beroentoeng dek 
ngan hidoep autarki. Politik itoe- 
'poen tidak poela ditoedjoenja. 

|-Hanja Djerman jang maboek ke- 
mentjoba ber-autarki. 

| Autarki adalah tindakan jang 
tidak normal, dan hanja boleh di 
kerdjakan dalam masa perang. Se 
perti diseboetkan tadi, terpaksa 

 dikerdjakan oleh negeri jang ter-, 
koeroeng. Ia moengkin didjalan- 
kan, sebab dalam waktoe perang 
rakjat disoeroeh hidoep dengan 
tjara jang sangat sederhana. Pen 
deknja dengan menanggoeng la- 
par. Dimasa perang indoestri di- 
perbanjak, teroetama  oentoek 
memperboeat alat perang. Tetapi 

“djika perang soedah habis, in- 
doestri itoe masih ada. Sekalipoen 
ia didirikan dengan paksa, sehabis 
perang ia hendak hidoep teroes. 
Berdjoeta-djoeta kapital terpakai 

pembangoenkannja. Apakah ia 
hendak dirombak kembali? Tjoe- 
ma dasarnja jang dioebahi. Peker 
'djaannja jang selama ini meng- 
hasilkan alat perang, sekarang di- 
poetar kepada menghasilkan ba- 

habis perang ternjata benar rak- 
jat kekoerangan barang pakaian. 
Pada moelanja indoestri itoe tam 
paknja mempoenjai pekerdjaan ba 
njak. Apabila ia soedah ada dan 

| moelai bekerdja, maka kedoedoer 
'kannja dipertahankannja sedapat- 
“dapatnja. Sekalipoen ia terhitoeng 
indoestri jang berlebih, jang didi- 
rikan diwaktoe loear biasa, ia ber 

| kehendak akan kedoedoekan jang 
tetap. Penghasilannja menghenda 

| ki proteksi, apabila ia tak sang- 
goep berlawan dengan indoestri 
toea jang soedah poenja pengala- 
man. Demikian djoega negeri ba- 

| -roe,-jang- terdiri sesoedah- perang: | 
tahoen 1914—1918, membangoen- 
kan indoestri sendiri dan meloeas 
kan indoestri jang soedah ada 
dalam daerahnja. - 5 Ea 

'" Pengaroeh perang besar tahoen 
1914—19183 sangat besar atas per 
ekonomian doeria sesoedah itoe. 
Peladjaran autarki dan semangat 
ber-autarki jang didapat diwaktoe 
perang hendak diteroeskan djoega 

| sesoedah itoe, Orang berladjar 
hidoep sendiri dimasa jang soekar 

| itoe. Sebab itoe orang ingin hidoep 
sendiri poela sesoedah itoe. Inilah 
»Vverwildering”, sifat keboeasan, 

jang ditimboelkan oleh tiap-tiap 
perang besar. Apa lagi djika golo 

t ngan bangsa sesoedah perang itoe 
dipengaroehi oleh rasa bentji ter 
hadap moesoeh jang lama. Kita 
tahoe, betapa tebalnja perasaan 

“| bentji jang mengoeasai doenia se 
(Barang jang banjak soedah perang tahoen 1914—1913. 

Permoesoehan diteroeskan dengan. 
'djalan lain. Dalam hawa seperti 

| itoe perekonomian internasional 
tidak bisa selamat. Negeri jang 
terhina atau merasa terhina me- 
moepoek perasaan menghindarkan 
diri itoe dari persekoetoean inter- 

| nasional. Sebab itoe tak heran, 
djika negeri Djerman mendjadi pa 

 berik semangat autarki sesoedah 
perang besar jang laloe. Djerman 
lah jang paling banjak berladjar 
autarki dan hidoep ber-autarki se- 
'lama perang besar. Kebiasaan 
'dalam keadaan loear biasa itoe 
maoe diteroeskannja. Ia tidak ter- 
oetama memagar negerinja de- 

| ngan tembok tarif jang tinggi- 
| tinggi, seperti negeri lain-lain jang 

| baroe djadi, tetapi mentjoba mem 
boeat sendiri segala barang keper 

| loeannja. Dalam hal ini ia dapat 
mempergoenakan persiapan indoes 
trinja jang terbilang djempol. 
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ae 

au, kampak primitief dll. 

ri makan dan lemari boekoe, 
— #childerij tjat minjak (olieverf), medja toelis, lampoe gantoeng elek- 

, satoe partij barang mainan orchidesen (angrek boelan) d.Li. 

Lain dari pada itoe beberapa tameng, anak panah, toembak, 

SELANG WEESKAMER. 
“ Pada hari KEMIS 20 FEBRUARI 1941 poekoel 9.30 pagi dalam 

piano merk Moutrie, beberapa lemari katja, lemari pakaian, 
“zitje tempat tidoer, permadani, 

“Bisa dilihat pagi-pagi sebeloem lelang. Bt 
: LELANG WEESKAMER. 
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'Toerki, maka didalam perdjandji- 

ki dan Joenani, ini berarti bahwa 

| permintaan Djerman tidak termak 

“rang pakaian. Apa lagi karena se- 

- 

seng an Uaann 
NN PGM —”— 
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BULGARIA TIDAK AKAN 
MENJERANG JOENANI 

Ankara, 18 Fepr. (Reuter). 
— Menoeroet kalangan politik di 

an diantara Toerki. dan Bulgaria 
itoe jg. penting, ialah bahwa Bul- 
garia tidak akan menjerang Toer- 

Bulgaria tidak akan mengadakan 
penjerangan bersama-sama dengan 
Djerman. : 

Tentang sikap Bulgaria terhadap 

toeb dalam keterangan-keterangan 
itoe, tetapi sepandjang kalangan 
politik di Toerki, pemerintah Boel- 
garia sedapat moengkin akan men 
'tjegah orang-orang Djerman dja- 
ngan masoek ke Boelgaria. 
Maka kalangan politik tidak 

akan terikat benar-benar dengan 
adanja kemoengkinan, bahwa di- 
antara Boelgaria dan Toerki laloe 
'ada perdjandjian tentang pembe- 
laan negeri. 

PEMBITJARAAN DAGANG 

DENGAN AMERIKA 

Londen, 18 Febr. (Reuter). 
— Menoeroet radio Djerman pada 
tgl. 17 Febr. soedah dimoelai pem- 
bitjaraan tentang dagang diantara 
Bulgaria dan Amerika Serikat, 

Toerki 

MENDJAGA DJANGAN SAMPAI 
ADA KESOEKARAN 

Ankara, 18 Febr. (Reuter). 
— Tentang perdjandjian antara 
Toerki dan Bulgaria itoe, Saraco- 
glu berkata demikian - ,,Itoelah 
socatoe sjarat oentoek mentjegah 
djangan sampai ada kesoekaran- 
kesoekaran lebih landjoet di Bal- 
kan”. . 

Portugal 

KOERBAN ANGIN TOPAN 
Lissabon,18 Febr. (Reu- 

ter). — Banjaknja korban djiwa 
ketika ada angin topan itoe, ada- 
lah lebih dari 100 orang. Didalam | 
pelaboehan Sesimbra sadja ada 
300 bocah perahoe-perahoe pe- | 
ngambil ikan jang binasa. : 

Joegoslavia . | 
MENTERI JOEGOSLAVIA BER- 

MOESJAWARAH Di 
DJERMAN. 

Perdana menteri Joegoslavia dan $ 
menteri oeroesan locar negeri pada , 
tanggal 14 boelan ini soedah ber , 
moesjawarah tiga djam lamanja 
di Berchtesgaden dengan Shli2 ne 
gara Djerman dan kembali ke Bel 

grado kemoedian, oentoek membaz- 
wa verslagnja kepada Prins 'Re- 
gent. : 5 

Koendjoengan itoe diperbatasi 
sampai sehari. Sampai di Belgra- 
do tidak ada satoe poen jang dioe- 

moemkan tentang pembitjaraan 

itoe. 
Dalam pada itoe wakil perdana 

menteri Matchek mengadakan kom 

perensi dengan menteri loear nege 

ri. Kini segala persediaan goena 

pertahanan negeri soedah diambil. 

Di Londen orang mendoega, bahwa 

Joegoslavia akan masoek dalam 

Tripartite-pact. 

Nederland 

DIDENDA KARENA ANTI- 

DJERMAN 

A.N.P. dari Londen 18 Fepr. 

mengabarkan, bahwa sepandjang 

s.s.k. Inggeris Heerlen didenda 

100.000 roepiah oleh karena ia da- 

lam sepak terdjangnja ,,anti-Djer- 

mafi”. Poen ia dilepas dari djaba- 

tannja selakoe kommissaris polisi. 

Setelah ada kekatjauan dikala- 

ngan Jahoedi di Amsterdam, maka 

dibentoeklah kini soeatoe madjelis 

Jahoedi, jang menempatkan djoe- 

ga Asscher dan prof. Cohen. Ma- 

.djelis itoe mengeloearkan peringa- 

tan kepada kalangan Jahoedi di 

Amsterdam, dengan menerangkan 

tidak boleh memanggil sendjata. 

Keriboetan. itoe dalam minggoe 

jang laloe lamanja beberapa hari, 

dengan beberapa pertempoeran jg. 

beralirkan darah, sedang seorang 

nazi bangsa Belanda diindjak 

mati. 

Roeslan 

PEMBITJARAAN DAGANG 

—. ROES—DJEPANG. 

Moskou, 17 Febr. (United- 

Press): Pembitjaraan dagang an- 

  

     

    

   
   

  

   

  

  

      

  tara Roes dan Djepang pada hari . 

“ itoe dimoelai. : 

'nja memberi keterangan jang pas 

| sebagai penoetoep Konperensi PAI 

| Malang, maka pada tanggal 9 Fe 
 bruari '41, CvO telah mempertoen 

  

PENANGKAPAN JANG AMAT 

: Medaki kaki G. Merapi. 
H.N, dari Solo menoelis: . 
Oleh doeca detachementcomman- 

danten dari polisi di Bojolali dan 
Klaten, sedang jang di Bojolali 
mempergoenakan detachement ber 
koeda, diiringkan oleh beberapa 
orang menteri dan agen2 jang ber 
pakaian setjara anak desa sadja, 
kira2 poekoel 5 pagi telah ditang 
kap tiga orang laki2 dan seorang 
perempoean disebosah desa keitjil 
dikaki G. Merapi. : 

Pada penangkapan itoe terda- 
pat beberapa helai soerat. (pand- 
briefjes) dan beberapa barang jg. 
bergoena oentoek keterangan. 

Barang2 terseboet dapat diketa 
hoei asalnja, jalah dari Kebonda- 
lam (Klaten) jang ditjoeri pada 
boelan November tahoen 1940, 
dan dari Tegalredjo (Bojolali), di 
mana pada pertengahan boelan Ja 
nuari ditjoeri dari roemah loerah. 

Polisi terseboet mengalami per- 
djalanan jang amat soesah, mela- 
loei pematang - soengai ke desa 
Djengglong, dan baroe sampai ke 
tika ajam telah berkokok, dimana 
orang2 itoe dapat dibangoenkan 
dari tidoernja. 

Siang hari perdjalanan itoe ten 
toe akan moestahil dapat dilakoe- 
kan, karena dari tempat jang ke- 
tinggian itoe dapat melihat keseke 

lilingnja. , 
Beberapa helai kain, dan barang 

barang perhiasan serta lain lain- 

ti, bahkan diantara ketiga orang 
itoe ialah kepala dari 15 perkara 
rampok, bernama Ranahardja ali 
as Soeardi jang melarikan diri 
pendjara dan roepanja menjeboe 
njikan dirinja didesa Djengglong 
itoe. 

Perempoean jang tertangkap 
itoe ialah isterinja, dan bapak pe- 
rempoean itoe termasoek djoega 
dalam penangkapan itoe: jang ke 
empat ditangkap diroemah jang Ia. 

in. 

KONPERENSI PAI DJAWA 
3 TIMOER. 

,»Antara” mengabarkan, bahwa 

Daerah Djawa Timoer ke I dikota 

djoekan toni! ,,Mr. Faisal B.A.” 
gannja t. Ibnuhani, bertem- 
igedoeng  Centrum-bioscoop 

di Meubelstraat (Malang). 
Meskipoen CyO tidak banjak 

memboeat reklame, hanja tjoekoep 

“dengan siaran dalam boekoe pro- 
gramma sadja, akan tetapi seki- 
an itoe tjoekoep menarik perhatian 
dari segala pihak kepada itoe per 
toendjoekan, boekan sadja dari 
pendoedoek kota Melang keliha- 
tan orang menoriton, akan tetapi 
sampai dari berbagai bagai tem- 
pat di Djawa Timoer, teroetama se 

kali dari pihak golongan Arab. 
Setengah djam sebeloem tonil di 

moelai, publiek soedah memban- 

djiri tempat pertoendjoekan, mes- 
kipoen sedjak sore hoedjan toe- 
roen. 

Waktoe ketoea Daerah mengoe- 
tjapkan terima kasihnja pada pa 
ra penonton atas perhatianja Ke- 
pada pertoendjoekan terseboet, ki 
ta lihat tempat pertoendjoekan 
soedah penoeh sesak terdiri dari 
golongan Arab totok dan perana- 
kan, sementara pihak Isteripoen ti 
dak koerang dari 50 orang jang 
menonton ditempat jang dipisah- 
kan, demikian poela dari pihak 
pemoeda2 pergerakan Indonesia 
dan wakil pers. Pemain2 tonil itoe 
adalah semoea anggauta PAI, dan“ 
hoofdrol dipegang oleh toean2 Ai 
wi Aldjoefrie selakoe Mr. Faisal 
dan Ahmad Sjahab selakoe Mah 
moed. : 

Sementara itoe Lasjkar PAI toe 
roet poela menggembirakan de- 
ngan harmonicorkestnja dan Mond 
harmonikanja jang sangat memoe 
askan para pendengar. Dari pihak 
Moehammadijah memberikan soem 
bangan extra's jang tjoekoep me 
narik mata. Te 

Dengan pertoendjoekan ini Kon 
perensi PAI Daerah Djawa Timoer 
jang ke-1 disoedahi dengan penoeh 
gembira. 

Baiklah kita terangkan djoega, 
bahwa tonil Mr. Faisal B.A. keti 
ka PAI mengadakan Kongresnja di 
kota Betawi, poen telah dipertoen 
djoekkan, digedoeng Gang Kenari 
I/15 dan mendapat perhatian jg. 
tioekoep memocaskan. 
PENJELIDIKAN DI TANAH 

PAPOEA 
.Ned. Maatschappij voor Nieuw 

Guinea” soedah menghentikan pe 
njelidikan2nja di beberapa daerah   

nja ketetapan oentoek mengada- 
kan pertjobaan2 di tanah datar Gri 
me, jang kira2 akan makan wak 
toe setahoen. 
Disana akan ditanam minjak 

paim, karet, cacao dan tanaman Il- 

nja. Oentoek permoelaan akan di 
boeka tanah jang loeas didaerah 
Nimboeran. Tanah ini boleh dja- 
di bisa dipergoenakan oentoek ko 

lonisasi orang2 priboemi. 
Lebih landjoet dalam tahoen' 

"41 ini akan diadakan penjelidikan 
penjelidikan disekitar teloek Macc- 
luer dan pada pantai tanah Papoea 
sebelah selatan, “kira2 lebarnja 
185.000 ha, Jang penting jaitoe ber 
hoebocng dengan pengambilan ka- 
joe2 loenak, jang sekarang diboe- 
toehi oleh doenia, dan sesoedah pe 
rang tentoe akan banjak diminta. 

GEMPA BOEMI. 
Diberitakan, bahwa di Ampenan 

pada tanggal 17 Febr. djam 12.02 
terasa ada gempa. Gempa ini tidak 
tertjatat di Betawi 

DOKAR LARAT. 
Pada malam Senen tanggal 16/ 

17 Februari jbl, sebocah dokar 
dengan 3 orang penoempangnja te 
lah larat. Dokar itoe menoebroek 
sebatang pohon kenari hingga roe 
sak sama sekali. Oentoeng benar 
penoempangnja selamat belaka. Ke 
tjelakaan ini terdjadi di Sempoesa 
ri dekat Djember. (Dar) 

Toean tidak perloe piara 
fjenteng, toean tidak oesah 
takoet,oewang toean ter— 
djaga rapi didalam 

Gevraagd 
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Perempoean Indonesia mani: , 
  

ATANJA fihak B.B. di Ban- 
doeng sekarang menjelidiki 

soal. tanah jang kepoenjaan orang 
asing, tetapi tjara membelinja de- 
ngan nama orang perempoean In- 
donesia jang dikawini doeloe oleh 
orang asing itoe, dan dengan ini 
oentoeng dari tanah tadi biga dige 

noeki oleh si asing tadi. ' 
Nah, katakanlah, bahwa pereri- 

poean Indonesia tidak manis raSa- 
nja! 

Os 

KEADJAIBAN ALAM. 
Hari Minggoe 

  

jang adjaih terletak (toemboeh) 
dipekarangan sebelah timoer ge- 
doeng sekolah ,,Instituut Koot” 
Besar pohon 
anak baji, tingginja sekira 35 em. 
Dari tjelah2 tiap ranting . pohon 
terseboet-moentioel bertoebi2 kem : 

bangnja (ontong Jav.) Kita hi- 
toeng koerang lebih sebanjak 18 
boeah.koentjoep. Matjam2 doega 
an orang, tak koerang poela 
orang menaboer kembang pengi- 
rim, karena dipandang keadaan jg. 
adjaib itoe 
berchasiat. 

sebagai barang jang 
Boleh lihat! 

    
Pee 
DIATAS TANGGOENGAN PEMERENTAH 

  

Machine fabr: WEST JAVA 

ervaren Inheemsche construc. 

tie - teekerazsr.— 

Brieven met opgave ervaring en verlangd salaris 
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Batavia-C.       NV.N.I.SCHOEN HANDEL MIJ. 

Fabriek te Kalibata     
  

    di onderafd, Holandia. Hasil pe- 
njelidikan itoe menjebahkan ada- 

petang, berdoe- 
joen2 orang melihat pohon pisang 

itoe sebesar lengan 
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Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 

»GAROEDA LMOET" 
dengen ERROL FLYNN - 

"THE SEA HAWK” atawa ,GAROEDA LAOET" : 
satoe pembikinan loear biasa, penoeh perdjalanan 
perdjalanan jang menjedihkan dalam kapal-kapal . 

badjak laoet jang djempolan dan terkenal karena. . 

kekedjamannja jang dahoeloekala membikin tidak 
.amannja toedjoeh laoetan' 

Anak? boleh nonton. 

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

Barisan Italie dibom oleh Nenen perang Ing- 

geris. 
.. Inggeris: 

- Beberapa kapal perang Perantjis menggaboengkan 

diri pada angkatan laoet Inggeris. 
Itahie: 
Mussolini memoetoeskan akan menggoenakan barisan 

Alpen. 
Albanit: 
Barisan Italie mendarat, bersedia oentoek hendak 

melawan Griekenland. 

Moelai 28 Februari 1941 

SECRET in CAIRO”" 

PEMANDANGAN 
3 

  

  

INI MALEM: 

KETAWA OBAT ,,MALAISE : 

KETAWA, bisa FURPATEIN PES ENENAN ROEMAH TANGGA! 

RIBOET 
“SAIDJAH” Miss Riboet's Kavoriet! 

Java BOde ia vol oerkomische situaties” 
N. v. D.: ,,op meesterlijke wijze door M., R, uitgebeeld” 

HATI SENANG-KERDJA BAIK. 
EXTRA": DITAMBAH ARTIST VAUDEVILLE dari S PORE! 
  

BESOK MALEM: »KAMBING-HITAM” (,ZWARTE SCHAPEN”) 
Dipertoendjoeken lebih dari 400 kali — Succes Besar. 

    

  

ea LODOK 

- CINEMA ORION Sen 
Meelai ini malem tanggal 15 — 20 Februari 1941 

FIVE CAME 
—.. BACK 

dengen 
CHESTER MORRIS 
LUCILLE BALL 
WENDY BARRIE 

' Satoe RKO Radio poenja 
drama jang sanget me- 

ngagvemkep, memperliat- 
ken peroentoengannja 
doea belas djiwamanoesia 
dalem satoe kapajoedara. | 
jang dipet keroesakan be- 

sar ditengah2 hoetan. 

Anak2 tida boleh nonton. 
aan 

    

Which five came 
back from the 
jungle in which 

- twelve crashed & 

OGueen Thea'er 
Pastjoran - Batavia 

Ini malem 194— 20 Feb. 41 

Bagian ka 1 Serie Baroe 

BAJANGAN HITAM 
dengen  VICTOR JORY 

- Anak? boh nontop. 

GE. OK BloSsCcOOP 

Moelai ini malem tanggal 19 — 20 Februari 1941 

.Wyoming Outlaw“ 
Tiga Sekawan, dengen pasangan baroe, boekannja 

Max TERHUNE, aken tetapi Raymond HATTON, 

itoe komiek jang nomor wahid. 
Ba mamang anak boleh nonton. 

  

Pant 5 oran 
Batavia. 

  

  

RIALTU BIOSCOOP 
Pasar Senen Batavia-C 

Pertoendjoekan boeat hari: 
Rebo 19 dan Kemis 20 Febr. '41 

Semalem publiek gembira, ketawa, bersorak sorak, 
menjaksiken : 

  

Karangan SAEROEN jang pertama di UNION 
FILMS. 

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

sociaal.   Boeat segala oemoer. 

  
        Diantara toean-toean ada banjak sekali terdapat memakai katja 

mata, boekan oekoeran boeat oemoernja lagi (temponja soedah ke- 

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

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

TELFE. WL.1949:-0-K RAMAT 14B..60.BATAVIA-G. 

  

  
  

@ Iiap-tiap hari Mdvertenti @ 

2 nanjak? F 1. sekali macat @ 

  

. Pilot uulpen Agent 
TOKO ORION 

- Kramat 14 Batavia-Centrum 
  

»PABAILAH !! 
»BELILAH!! Di 

(abbanaja asiong 
aan serang! 

M135 ROEKIAH 

Vulpen PILOT” 

  
Ini waktoe kita ada special ,,PROPAGANDA” 

Tosan? dan Njonja? kans ini dia tanggal 15 Feb. — 
14 Maart. Moelai harga dari f 1:75 sampai f 12 20. 

Segala vulpen PILOT bisa dapat: No 1 Graveer 
nama-nama, No. 2 10 Tahoen grantie, No 3 Pilot 
inkt 2 oz satoe botol warna-warna pegimana soeka, 
No» 4 Satoe kali pakai banjak vulpen, sepzrti boeat 
sekola, kantoor, koempoelan atau boeat dagang? 

“jaitoe ada special mendapat oentoengan lagi.   
TOKO ORION” 

FIAT-JAUR 

  

  
sIk heb een FIAT omzijn 

beirouwbaarheid . 

Fiat's-langs den weg .. 

KONINGSPLEIN Z. 2 - BATAVIA-C. 0 AGENTEN IN ALLE VOORNAME PLAATSEN VAN INDIE 

  

    AN TA Pa SN Gn ST Na TA Pb NN AA aa OA UU OPEN NS Da Maa NT 

“Lembaran pertama paginaIV 

BB 

e THALIA BIOSCOOP .i 
Mangga Besar Batavia 
  

INI MALEM 19 FEBR. PENGHABISAN, " 
Siapa jang blon ketawa dan bergoembira silahken dateng ke- 

temoe sama: 

SAPS AT SEA 
MOELAI 20 FEBR. DAN MALEM BRIKOETNJA: 

TAN'S FILM COY poenja film Melajoe SUPER ACTION: 

GAGAK ITEM 
jang soedah menggemperken seloeroeh Indonesia. 

Kedoea favoriet MISS ROEKIAH dan RD. MOCHTAR, dibantoe 

oleh EDDY T. EFFENDI, KARTOLO, d.l.I. moentjoel lagi dilajar 

poetih goena menggoembiraken penonton. 
MENARIK HATI — RAME — PENOEH ACTIE — ROMAN — 

MEMOEASKEN DARI MAT DAN TELINGA SAMMPAI MERESEP 
DIHATI. £ 

MATINEE BESAR: Saptoe 22 Febr. djam 4 soreh, Minggoe 
23 Febr, djam 10 pagi dan 4 soreh pertoendjoekan besar dengan 
SUPER SERIAL jang SANGET LOEAR BIASA: 

»SCUSIERS LAST STAND” Bagian Kasatoe 
»PERANG  DAJAK” 

LEBIH HEIBAT DAN SEROEH DARI ,,LAST OF THE MOHICNS” 
JANG DOELOEAN SOEDAH BEGITOE MENGAGOEMKEN PADA 
PENONTON. 

  

  

  

  

PATJAR 
DITJARI oentoek lantas be- 
kerdja STENO-TYPISTE La- 
maran datang sendiri di Toko 
Populair, Pasar-Baroe 93Bt.-C. 

Senshe 

CHAN MING 

KAI 

Pintoe Besar 

Dalem No. 11, 

BATAVIA 

  

  

Kalau toecan2 dan njonja2 ma- 
oe menambah ilmoe2 pengetahue- 
an jang lengkap, persilahkanlah 

Ongkost preksa Vrij. 

Spicialist mengobatin penjakit 

Syphilis seperti sakit Mangga, beli boekoe2 pengetahoean seper- 

Kamtjing, Radja singa, Yang- |ti terseboet dibawah ini: 

Bwee dan Koedis. Koempoelan Wet? Indone- 

SO TOK WAN sia f- 2.35. 

Pill boeat ilangken tok (Ratjoen). | Boekti dalam perkara 

Ini pill spiciaal obatken penjakit Hoekoem 1.50. 

Syphilis seperti sakit Mangga, Tjonto-tjonto Rekest Him.” 

Kamtjeng, Radja singa. Jang lia » 4.50. 

Bwee dan Koedis, tida perdoeli |Wet Boek van straf- 

lama atawa baroe lantas mendjadi | Techt : » 6.50. 

semboe betoel. Harga f 1.50 Penjoeloeh beladjar me- 
motong pakaian 1 

Agent: PING PING & Co. 
No. 11, Glodok — Bat. Tel. 741 
  agan Batavia-O,   
  

  

    
    

    

En zoo zijn er nog tientallen andere redenen om 

een Fiat te koopen. Laat U zich eens vrijblijvend 

door ons inlichten. U ziet hoe langer hoe meer ' 

, daar is een reden voor! 

  

1 

2.45. 1 

Bisa pesen pada Adm. Pemanda-



    
   

      

   

      

   

  

     

    

    

   

  

   
   

  

   

    

    
     

   

  

    

   

  

   
    
    
   

   

  

   

        

   
     

   

  

    

    
   

            

   

      

   
   
   

   
   

  

    
    

   
   

    

   
   

      

   
   

      

   
    

    

   
    

   

    

    

      

    

  

   

  

   

      

   
    

      

   

   

    

   

1, ea peang ta si. 
| Keadaan peperangan disana wak 

tidak memberi alasan sedi- 
pen djoega bagi Inggeris serta 

awannja boeat merasa 

Ta Dia: sapaan Barat art 
ilia soedah «aa 

ep seloeroeh tepi FT 
daerah Italia soedah dalam 

ih geris Tea Ten- 

rang sena ditawan oleh 
dan telah moendoer ke 

ija sebelah dalam. : 
“gan dan Abessinia kita 

5 kedjadian jang seroepa. Se- 
1) peperangan dilakoekan 

h Italia. Dalam keadaan 
boleh dikatakan bahwa 

esan Suez sae soedah ter 
aman. 

Tetapi bahaja aja antjaman 
tangnja dari sebelah Oetara. Ia- 

kinan penjerboean 

t dari keadaan sekarang 

aka bagi Inggeris dan ka- 
annja tidaklah ada se- 

satoe alasan oentoek merasa 

gatir tentang daerah perang ini. 
'Di Lybia, sebelah barat dari Me 

sir, pehak Italia terpoekoel de- 
ngan sempoernanja. Tentara dari 

jenderal Wavell masoek sampai 
ghazi, dan dengan itoe berarti 

2 boleh dikata seloeroeh tepi 

'ketangannja. Mertara: Italia kira- 
| kehilangan 150.000 - orang 
kena tawan, dan sekarang 

ndoer mendalam. 
Di Erythrea dan Abessinia ter- 

di jang demikian djoega mes- 
dengan oekoeran lebih ke- 

. Pertaroengan - pertaroengan 
karang ini terdjadi didalam dae- 
Italia. Melihat kesemoeanja 

| boleh dikatakan, bahwa pada 

saat ini Teroesan. Suez aman oleh 
anja. 

Tetapi Durenan datangnja dari 
elah (Oetara. Ialah penjerboean 
x diniatkan oleh Djerman di 

Joenan, jang akibatnja tentoenja 
mbahajakan- poela kepada  ke- 

koeasaan Inggeris di Timoer Te- 
ih itoe. Bahwa antjaman ini be 

el-betoel ada, bisalah dicekoer 
ari penegasan didalam pedato per. 
ana menteri Inggeris jang baroe- 

'baroe ini, ja'ni-bahwa sangat per- 
- “h ah “ada pertahanan bersama. 

i negeri-negeri Balkan: terha- | 
Tn desakan Pa : 

| Aa Sa mam matan, Han 

|. 10em Maan. ks memperpoe 
| Satkan Tentara Angkatan Oeda- 

“pat, kare 
"Kita "bia lebih besar Ingi, dan 

| kita mendjadi rakjat jang leng- 

ih rena tentara darat dan laset 

3 

| pan-oetjapan lain-lain ahli-negara 

serangan Djerman ke Joenan ha- 

rian jang akan dilakoekan oleh 

ini dirantjangkan atas lain soal, 

| moes dalam keadaan jang boeroek 

lia ini djatoeh | 

pertoean Mesir. 

Sangat ketjil. 

Sa semoea ra Pat Belia 

  

HSEN Tae 

ranja di. (Eropah Tenggara, dan 
d PO beberapa: boelan 

Jaasih banjak jang bisa 
Banjak jang terdjadi 
toendjangan Ameri- 

“ka bisa bergoena dengan te- 
2 angkatan oedara |! 

| karena Ft | 

  

kap dengan sendjata, serta ka- 

kita akan bertambah-tambah 
koeat lagi. 

Tidak 'ada barang sesoeatoe 
jang  koerang pasti, ketjoeali 

— kalau negeri-negeri jang ada di 
Eropah Tenggara itoe soeka, 

| satoe-persatoe dirobek - robek, 
. dan mengalami nasib jang seroe- 
pa dengan Denemarken, Neder- 
land dan Belgia. 

Tidak seorangpoen bisa me- 
ngatakan dengan tjara bagaima- 
na hal ini akan terdjadi”. 

Dari oetjapan ini, dan dari oetja 

dapatlah diketahoei, bahwa gerak- 

nja dapat ditangkis dengan aksi- 
bersama dari negeri-negeri Bal- 
kan, dengan bantoean Toerki. Di- 
dalam toelisan kita jang termoeat 
terdahoeloe dari ini soedah kita 
katakan, bahwa sikap Toerki akan 
ditentoekan dengan melihat pendi- 

Roeslan. 
Salah satoe factor jang penting 

lagi ialah pendirian atau sikap ne- 
geri-negeri Arab sendiri. Sebab di 

sitoelah ada soeatoe Perdjandjian 
diantara empat negeri Islam, ja'ni 
'Toerki, Iran, Irak dan Afghanis- 
tan. Tetapi Perdjandjian Saadabad 

ja'ni boekan diperoentoekkan ke- 
pada apa-apa jang terdjadi seka- 
rang ini. ? 

'Masih mendjadi soal, apakah 
Irak, Iran dan Afghanistan akan 
membantoe Toerki, kalau sekira- 

nja negeri Toerki ini terdjeroe- 

disebabkan menaot kedalam pepe- 
rangan. 

Sikap jang dopekliha ikan oleh 
Irak sampai saat ini, bolehlah di- 
katakan, masih asing. Kitapoen ma 
sih beloem meroendingkan Mesir, 
jang hingga pada sa'at ini masih 
djoega ,,neutraal”, meskipoen ten- 
tara Italia sebeloem goeboer tem- 
poh hari masoek kedalam: negeri 

Mesir, djadi berarti melanggar hak 

—4 

Sangat boleh djadi ketiadaan 
kepastian-kepastian inilah jang di- 
pergoenakan oleh Djerman dalam 
oesahanja membentoek gerak- ter- 
djangnja ke Timoer Tengah. Pehak 
Italia telah memboektikan dengan 
senjata-njatanja, bahwa ia tidak 
sanggoep masoek ke soember- 

soember minjak di Irak. Dan oleh 
karena itoe Djermanlah jang men- 
tjobanja. Tetapi selama armada 
Inggeris sangat berkoeasa di Lace 
tan Tengah — hal mana telah di- 
boektikan —, maka bisalah diang- 

.gap, bahwa harapan gerak-sera- 
ngan Djerman ke Timoer Tengah 
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. BOENTOETNJA ITOE KOM- 

2. PLOTAN DJAHAT 

. Apd. menoelis: 
' Menjoesoel berita kita jang la- 

' Toe, maka ada di terima berita poe- 

la dari Djeddah, bahwa itoe kom- 
tan djahat atas djiwanja bagin- 

Ibnoe Saoed ada loeas sekali, 
« orang jang soedah di tang- 

, dan dikirim ke mnagik Dalam 

         
    

     

  

      

      

        

      

    

            
      
    
    
    

  

| Soetji 

ngan dan kedjajaan dalam penghis 

PRKERDJAAN - PEKERDJAAN 

jang setiap tahoennja berdjoem- 
| lah ratoesan riboe orang. Dari se- 

 Injai auto-auto ambulance baroe, 

- dan mempoenjai seboeah gedoeng 

Djaziratoel-Arab, tebu negeri 
Mekkah, masih maoce di 

sedang radja ini sangat 
mengangkat deradjat. penggawai- 
penggawainja, dan orang-orangnja 
sampai tjoekoep mendapat kesena- 

aniaja, 

doepan mereka. 

KESEHATAN JANG 
BERHASIL 

' Sedari berdirinja pemerintah 
Saoedi di Hidjaz, pemerintah sa- 
ngat memperhatikan tentang kese- 
'hatan sekalian rakjatnja dan ke- 
sehatan djema'ah-djema'ah hadji 

tahoen kesetahoen, pendirian kan- 
toor kesehatan di Hidjaz semang- 

kin baik dan loeas, dan banjak per- 
kakas baroe boeat oeroesan roe- 
mah sakit telah di datangkan dari 
loear negeri. Menoeroet tjatatan- 

nja kantoor kesehatan ini pada ta- 

hoen jang laloe, ia ada mempoe-         
       
     

   “kenal Sangat berajasa. besar ( 

| jang mentereng di sebelah Masdji- 

| | pertolongan-pertolongan jang te- 

Sasana, kendaan-kendaan a Bal 3 berikan Mennaan djema' ah- 

' dil-Haram di Mekkah, dan banjak 

TAN GERANG. 

' I mengabarkan, bahwa ketika tang 

  

Djawa. Barat 

  

Djamoer beratjoen. 
Dari Tangerang Corr. kita ,,S.J.” 

gal 16-2-'41 didesa Serdang Tjoe- 
roeg telah terdjadi soeatoe kedjadi | 
an jang amat menjedihkan, ber 
hoeboeng dengan adanja 10 fami- 

ratjoen. Dengan segera regent- 
schapsdokter didatangkan oentock 
memberi pertolongan. 

Corang jang ta? tertolong djiwa- 
nja sedang lainnja selamat. 

Sport berdjalan. 
Atas initiatief toean Wedana 

Tanggerang sendiri, kini telah ber 
edar soeatoe lijst kekantor kantor 
dan sekolahan, jang mana disitoe 
disejagjakan agar para pegawai 
toeroet mengambil bagian di wan 
delmars jang akan diadakan nan 

23-2-”41. Adapoen djarak jang 
akan ditempoeh oentoek pertama 
kalinja 10 k.m., ialah ke Priang. 
Pantas kalau andjoeran jang seba 
ik ini mendapat samboetan seba- 
gaimana mestinja. 

  

BOGOR. 
Sekolah Al 'Irsjad jang kedoea. 

Pada tanggal 15 Februari jang 
baroe laloe atas oesaha Al 'Irsjad 
tjabang Bogor telah didirikan se 
bocah filiaal sekolah Al. "Irsjad, 
tempatnja di Gang Kebondjae 31. : 
Sebagaimana diketahoci oemoem 

sekolahnja jang ke 1 letaknja di 
Empang. Bagi mereka pendoedoek 
poesat kota, jang merasa djaoeh 
boeat menjekolahkan anak anaknja 
di. Empang, dengan didirikannja 
sekolah jang kedoea ini adalah soe 
  

djema'ah hadji dalam melakoekan 
ibadah hadjinja, dan di tiap-tiap 

toor-kesehatan boeat oemoem, di. 
mana bisa di dapatkan segala 
Obat-obatan dengan gratis. Straat- 
straat selaloe di sirami dengan kar 
bol, dan segala sampa-sampa, di. 

nja sembarangan. Sementara se 

- | wa sekolah itoe tidak sadja 
“nerima moerid dari bangsa Arab, 

lie jang sama memakan djamoer be h 

Dari 10 korban terseboet, hanja | 

ti pada hari Minggoe pagi tanggal | 

tempat, ada di sediakan hulpkan- ' 

larang keras orang memboeang- : 

  

  

   
“'atoc keoentoengan, hal mana ten 

8 | toe sekali disamboet dengan gem 
bira oleh jang berkepentingan, 

: Perloe diterangkan disini, bah- 
me- 

Poen moerid Indonesisrs mendapat 
| tempat. 

 Pendjoedian digerebek. 
Receielea tie 

Berhoeboeng dengan berita ten- 
“tang ,,Pendjoedian digerebek” di 

Tjemplang, jang termoeat  dida 
lam soerat kabar tanggal 13 Feb. 

| jang laloe, dimana terdapat soe- 
soenan kalimat: 
1. ,Kabarnja memang diroemah 

tsb. adalah tempatnja orang ber 
. djoedi hampir setiap hari dan 
malam. 

2. digiring keroemah tahanan.” 

Belakangan dari pembantoe ki- 
ta didapat pendjelasan, jaitoe: 
1. ,,Pendjoedian itoe hanja terdja 

di waktoe itoe sadja, ketika di- 
adakan pesta. Djadi boekan se- 
tiap hari dan malam. 

2. ,beberapa orang diantaranja di 

bawa dengan motorfiets. Bah- 
wa pendjoedian dan penggere- 
bekan memang telah kedjadian, 
maka dengan ini kabaran itoe di 
betoelkan. (S.m-) 

  

Djawa Tengah 

MATARAM. 
Djambore cemoem  Kepandoean 

Indonesia. 
Seperti telah pernah dikabar- 

kan, berhoeboeng dengan Staat 

van beleg, maka Perkino, jaitoe 
djamborenja . kepandoean-kepan- 
doean Indonesia, jang sebenarnja 

'akan dilangsoengkan didalam per 
tengahan 'tahoen -1M0 terpaksa 
dioeroengkan. 

Sekarang telah dapat dikabar- 
kan bahwa Perkino “akan djadi 
langsoeng dalam tahoen ini, ber- 
tempat dikota Mataram. Adapoen 

djambore tsb. akan diadakan pada 
pertengahan  kedoea dari boelan 
Juli jang akan datang. 

Persiapan goena keperloecan ini 
|'telah dimoelaikan- dan berada di 
bawah pimpinan . Dr. R.Rijo Mar- 
tohoesodo sebagai — Voorzitter 
'Hoofdcomite. 

Perloe djoega diterangkan bah- 
wa Organisatie-organisatie kepan- 

.doean Indonesia jang bernaocoeng 
dibawah bendera N.IP.V. sama 
tidak toeroet dalam djambore ini. 

Didoega tempatnja di Pakem.   gala barang makanan di pasar-pa- 
sar oemoem, di djaga sangat kese- 
hatannja. Directie dari kantoor ke. 
"sehatan ini menerangkan, bahw 
selama moesim hadji, selaloe me- 
nerima oeang-oeang derma daripa- 
da djema'ah-djema'ah hadji, dan 
selandjoetnja kantoor kesehatan 
ini soeka menerima dermanja tiap- 
tiap kaoem Moeslimin dari negeri 

mana poen, karena pertolongan- 
pertolongannja semoea -oentoek 
6Gemmat Islam seloeroehnja. 

  

MESIR 
  

MEMBASMI FOTO-FOTO JANG 
.MELANGGAR KESOPANAN 
Seboeah comite dalam ministeri 

bagian oeroesan oemoem Mesir di 

Cairo, telah bersidang dan menim- 
hang oeroesan tentang foto-foto 
“dan siaran-siaran jang melanggar 
adab-sopan. Kemoedian di ambil 
ketetapan, jaitoe menghoekoem 
orang-orang jang menjiarkan fo- 
to-foto dan siaran-siaran jang ti- 
dak sopan. 

Di tetapkan jang doedoek dalam 
comite ini, ialah directeur dalam 
oeroesan pekerdjaan oemoem, de- 
ngan di bantoe oleh kepala madje- 

lis polisi bagian keadaban. 

FILM MILITER 
Poetjoek pimpinan dalam oeroe- 

san-0eroesan oemoem dalam mi- 
nisteri “pembelaan negeri, telah 
menetapkan akan mengeloearkan 
socatoe film jg. mempertoendjoek- 
kan kemiliteran balatentara Mesir 
dalam segala alat-alat sendjatanja, 
dan kapan klaar film ini, akan di 
pertoendjoekkan kepada oemoem, 
dan kepada peladjar-peladjar di 
sekalian sekolah-sekolah di Cairo. 

PERDAGANGAN MESIR DAN 
AMERIKA 

Telah tiba di pelaboean Bosrah 
(Irag) doea kapal dagang Mesir, 
jang pertama bernama: ,,Nadjma- 

ton, sedang jang kedoeanja ber- 
nama: ,,Nadjmatoel-Iskandarijah”, 
beratnja delapan riboe ton. Ke- | 
doea kapal ini ada kepoenjaannja 
kongsi pelajaran Mesir, jang di 
goenakan oentoek ' mengangkoet 
barang-barang dari Amerika dan 
Mesir, dan singgahnja di pelaboe- 
an Bosrah, ialah oentoek menoe- 

toel-Maks”, beratnja ada seriboe, 

IMPORTEURS:   roenkan barang-barang perdaga- 
ngan ke Bosrah, serta mengambil   

# 

minjak, 
. 
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.tive Council) 

 mendjadi 

  

Malaya. 

  

Belasting Penghasilan. 

Dewan Pemerintahan (Legisla- 

di Singapoera dan 

Federal Council di Kuala Lumpur) 

soedah mengeloearkan oendang- 

| oendang belasting penghasilan 

| pada mereka jang berpenghasilan 

lebih dari 4800 dollar setahoen 

banjaknja diantara 2 dan 8 96. 

Rantjangan oendang-oendang ini 

mendapat perlawanan jang keras 

dari anggauta- -anggauta jang boe 

| kan pegawai pemerintah, terlebih 

lagi Sir Shenton Thomas, Goeber- 

noer Singapoera, kepala Pemerin- 

tah di Malaya, pada 10-boelan jang 

laloe berdjandji tidak akan mem- 

pergoenakan soeara anggauta jang 
pegawai Pemerintah 

jang mendoedoeki lebih dari sepa 

roeh koersi Dewan. Akan tetapi 

pada pertemoecan ketika itoe me- 

reka-mempergoenakan soeara itoe. 

Perloe ditjatat, bahwa diantara 

koran-koran jang menolak padjak 

pentjaharian ini dan mjengoesoel 

kan lotery ialah Malaya Tribune, se 

hingga dalam hoofdartikelnja di- 

njatakan jang tindakan Pemerin- 

tah dalam “hal ini njata bureau- 

cratisch dan autocratisch, karena 

tidak mengindahkan pemandangan 

cemoem. : 
Selain itoe tjoekai export getah 

dan timah soedah naik dari 

21, 4 mendjadi 5 X. Dan menoe 

xoet Government Gazette (siaran 

Pemerintah .opisil)- jang keloear 
paling belakang, ada lagi dima- 
djoekan rantjangan menaikkan 

25 5 tjoekai tembakau dan minoe 

man keras. Pada boelan December 
ini, kenaikan itoe akan- mendjadi 

1939 tjoekai  boeat 2 barang ini 
soedah dinaikkan djoega 25 X, se 

hingga dengan adanja rantjangan 

50.4, dari zaman sebeloem perang. 

Tjoekai extra boeat 1 botol whisky 

adalah 50 sen. 

Tjoekai bier mendjadilah kini 
1,80 dollar per gallon (Kk. 1.5 liter). 

(,Antara”). 

Militien masoek training. 
Pada hari Saptoe tanggal 1 Fe 

bruari '41, segala kadem milisi 
dari berbagai bangsa di Singapoe 

  

ra soedah masoek kedalam tangsi 

boeat training jang lamanja 2 hoe 
lan. Menoeroet keterangan Pem- 

“besar Militer Malaya, Luitenant- 

Generaal L. V. Bond adalah trai- 
ning ini sangat 
boeng dengan situasi perang seka 

rang... 
Dinegeri bersekoetoe (Federated 

Malay States), training dimoelai 

pada. tanggal 9 Februari '41. 
(,Antara”). 

Persatogan Pemoeda Malaya. 
Atas andjoerannja toean M. 

Samin Taib, doeloe terkenal di An 

dalas Oetara dan Borneo, pada 
tanggal 26 Januari '41 di Penang 

telah didirikan Persatoean Pemoe - 
da Malaya dengan kedoedoekan 
Pedoman Besarnja di Penang. Ke 
toea BP. PPM ini adalah terpilih: 
toean M. Samin sendiri. (,Anta- 
ra”). 

Penoentoet-penoentoet Moeslimin 

se-Malaya. 
Pada tanggal 26 Januari '41 

djoega di Singapoera dilangsoeng 

kan pertemoean antara anggauta- 

anggauta dari perhimpoenan Pe- 
noentoet. Moeslimin Se-Malaya, 

dan ditetapkan, bahwa pertemoean 
jang. akan datang akan dilang- 
soengkan ditahoen '42 di Kuala 

Lumpur. (,,Antara”). 

Berita permainan. 

Dengan mendapat perhatian be 

sar dari para autoriteit , dianta- 

ranja Radja Moed Perak, toneel- 

gezelschap ,,Bolero” pada tanggal 
25. Januari '41, -soedah memper- 
toendjoekkan ,,The Spirit of the 

British Empire”, bertempat di 
Schouwburg (Town Hall) Ipoh, 

oentoek Malaya Patritic Fund. 

. Dapat kita toetoerkan disini, 

bahwa permainan ,,Bolero” di Ma 

laya mendapat perhatian besar, se 

hingga rata-rata dalam waktoe 
4 boelan ini ,,Bolero” soedah men 

dapat piala (beker) 1 Xx tiap-tiap 
10 hari. 

Moengkin sesoedah selesai op- 
name film technicolour di Singa- 

poera pada Maart '41 — dimana 
djoega orang-orang ,,Bolero” toe- 

roet bermain- ,,Bolero” akan kem- 

bali ke Indonesia. (,,Antara”). 
  

Penipoe litjin. 
Pada waktoe. ini politie di 

Djokja telah mengoeber seorang 
jang telah dapat wmenipoe orang 
23 sama sekali dengan oeang me- 
reka- banjaknja tidak koerang 
dari f :200.— 

aan 

Barang siapa latjoer tergodah: 
Sakit POETJET! sakit KOE- 
RANG DARAH! badan LE- 
MAH (2wak)! badan seming- 
kin SOEROET TENAGA! 
tida mempoenjai nafsoe ma- 
kan! moesti djangan toeng- 
goeh sampe te-laat (kasip)! 
lekas minoem OBAT BESI 

IPATO 
soepaja selamet, 

bisa semboeh. 
lekas 

nIPATO" 

Ia mengenalkan diri sebagai 
seorang habdidalem Kesoeltanan 
berpangkat  Raadmeester ialah 
orang jang berdiri sebagai advi 
seur dalam salah  soeatoe com- 

missie jang menaikkan atau me- 

ngangkat hamba Kesoeltanan. 

29 

selainnja mengan- 

penting berhoe- 

  
doeng pokok dari merahnja 
darah jaitoe ZAT BESI, ada 
poela lengkep semoea zat 

penting boeat menambah koe- 
wat dan sehat bagi segenap 
anggota (organisme). Ipato 

ada pendapatannja Prof. Dr. 
Motoi Yamada sama 7temen se- 

    

    

   

      

   
    

  

   
   

    

    

' pangkatnja. Soedah kesohor di 
keliling djagat. Istimewa sanget 
dipoedjiken bagi prempoean 
hamil oentoek kebaikannja 
sang IBOE dan sang BAJI. 

Harga 1 botol besar isinja 360 tabi. f 2.25 
bm kot . Min "125 

Tardyanal dimana-mana TOKO JAPAN 

OGAWA YOKO semaranc 
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Pesen: 

erdjoennj 

       | ABAR tentang masoeknja Drs. | 
NA. K. Gani ke doenia film | 

soenggoeh menjebabkan banjak | 

   

      
    
    

     
    
           

  

     

  

   

    erankan djikalau diingat kedoe- 
doekan toean terseboet dalam ma- 

kan satoe dan lain hal jang ber- 
hoeboengan ini hal pada t 
Saeroen, pembantoe directie Union 
Films jang ini waktoe mentjipta- | 
kan karangan - karangan goena 
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ketjintaannja kepada kesenian, 
kata toean S. pada kita. 
'— Apakah toean soeka sedikit | 

toetoerkan permoelaannja sehing- 
ga Drs. A. K. Gani tjeboerkan da- 

lam kesenian lajar perakitoe? 

.— Wel, sangat sederhana. Tadi- 

nja saja bawa karangan saja ke- 

padanja, oentoek meminta advies. - 

'Dalam karangan itoe, saja beri 

nama ,,Asmara Moerni” ada sce- 
ne-scene jang menjangkoet kedok 

teran dan roemah sakit. Tjeritanja 

sama sekali haloes, dan — boeat 
menoeroeti soeara pers bangsa ki- 

ta — sekali ini ta' ada perkelahian 
“serta njanji-njanji di dalamnja. 
Saja, disetoedjoei oleh directie 
Union, ingin mentjoba menggam- 
barkan penghidgepan biasa, seda- 

| pat-dapat djangan di lebihi dan di 

| koerangi. Kira-kira satoe djam 

Jamanja saja batjakan scenario da- 

ri,,Asmara Moerni” depan Drs. A. | 

|K. Gani. Ia sangat gembira pada 

tjerita itoe. Sekalian timboel ta- 

beatnja soeka menolong, ingin me- 

-nolong saja dan menolong sahabat 

£ .. (tentang ini saja ti- 

dak dikoeasakan toetoerkan) dan 
: am laloe terdjadi. Drs. 

ii akan pegang sendiri rol 

rdi jang ada dalam tjerita | 

»A 4 Moerni” dan akan mem-. 

beri penoendjoek scene-scene jang | 

“berhoeboengan ketabiban, rawatan 

orang dalam roemah-sakit, perha- 

pan antara dokter dan patifnt 

n sebagainja. Tetapi boeat saja, 

selain jang menjangkoet hal terse- 

boet poen Drs. A. K. Gani akan 

| saja mintai advies boeat lain-lain 

' scenes karena kepandaiannja too- 

-   

| lapangan lajar poetih. 
|. SEDIKIT PEMBITJARAAN DENGA 

me menata AT 

-neel 

orang terkedjoet. Ini tidak meng- | 

sjarakat kita. Ok 
Hk K 

ka   

| reactie 

    

: 5 

PENGARANGNJA. 

  

ta? asing lagi boeat kita se- 

moea. 
— Apakah ada lain-lain pembi- 

tjaraan antara toean dan Drs. Ga- 
ini di itoe waktoe? 

Ja, antaranja saja madjoe- 
iran bahwa tentoenja ka- 

an tentang tjampoernja Drs. 
Gani akan agak menggem- 
karena student jang soe- 

   
   

   
      
  

a main dalam film baroelah Drs. 
A. K. Gani. Tidakkah nanti ada 

dari publiek? Tentang ini 

  

   

  

    

  

peroesahaan film terseboet. —” |ia djawab: Tentoe akan timboel 

. — Masoeknja Drs. A. K. Gani | soeara pro dan contra. Memang di 

ke. doenia film adalah berdasar | si adaan aneh. - Di Amerika 

atas sebab-sebab jang moerni dan | at: uropa, student boeat soepa- 
“ja dapat membeajai teroes peladia 

| rannja ada jang mendjadi tockang 
tjoetji-piring, portier nachtclub, 
djongos hotel, djoeal koran enz., 
di sini anggapan itoe masih lain. 
— Apakah dalam tjerita jang 

toean karang itoe ada mengan- 
doeng sedikit politiek? 
— Sama-sekali tidak. Sedikit- 

poen ta' ada, berterang atau de- 
ngan tedeng aling-aling tidak. Sa- 
toe pertjintaan soetji, lelakon se- 
orang dokter jang menjintai gadis 
desa, sedang gadis itoe soedah 

| mempoenjai ketjintaan toe- 
“kang angon (gembala). Tetapi 
- biarlah nanti sadja tentang tjerita 
Prndi itoe di programmanja sa- 
aja. Sen : 
— Apakah soedah ada socara 

jang diterima di Union berhoe- 
boeng ini keoentoengan besar jg. 
didapatkan? : 

. — Ja, banjak kita menerima p.f. 
dan telefoon menanjakan apakah 
masih ada lowongan. Jang tadi- 
nja madjoe-moendoer, sekarang 
ingin diterima toeroet main dalam 
film. Roepanja satoe kehormatan 
dianggapnja orang boleh main 
bersama-sama Drs. A. K. Gani. 
— Kapan itoe ,,Asmara Moer- 

ni” moelai di opname? 
— Tiga atau empat hari lagi, 

sekarang kita sedang hiboek mem- 
boeat persediaannja. 

      

studio memeriksa adegan-adegan 
(gebouwen) jang sedang didirikan 
dengan penilikannja toean Ang 
Hok Lim (directeur) sendiri. Sam 
pai disini pembitjaraan dipoetoes- 
kan dengan pamitan. Demikian 
toelis N.S. : 

  

— | Maka dari itoe ia menawarkan, 

siapa jang ingin naik pangkatnja 

    

   
   
   
   
     

    

   

  

    

  

    
   
   

    

      

kongan dari korban-korbannja 
laloe membikin besluit sen- | 

Sangkoro Moeda, perkoempoelan- 

“nja orang-orang jang masih ke- 

' toeroenannja Sri Soeltan I. 

olitie di Djokja telah menem- 

n proces-verbaal kepada R. 

inten Prawirokertarto alias 

joejati, R. Nganten Prawiromin- 

Giri dengan memakai stempel | 

Sikap P.K.N., B.W.N. dan S.M. 
terhadap Commissie Visman 

' Sebagaimana dapat diketahoei, 
oleh Commissie Visman telah di- 

| sampaikan oendangan kepada ham 
pir segala perhimpoenan2 bangsa 
kita jang terkemoeka, teristimewa 

| perhimpoenan politiek. Diantara 
beberapa banjak perhimpoenan jg. 
telah mendapat oendangan itoe, 
boeat Djokja djoega tidak ketingga 
lan nama nama ,,Boeren vereeni- 
ging” (Pakempalan Kawoela Nga 
jogjakarta) jang dipimpin oleh 

| Padoeka Prins Soerjodiningrat, ke 
moedian perkoempoelan para hab 
didalem-Kraton ,,Boedi Wadoe Na 
rendra” (Boewana) dan perhim- 
poenan keloearga Kraton (Sangka 

ra Moeda). 
Atas oendangan itoe, ketiga tiga   tardjo alias Soedjilah alias Bok 

'Teekenaar, Bok Kertowasito alias 

dinem, dan Bok Djogodikromo 

Rotoloekito alias Soemardi- 

      

    
      

        

    
    

    

    
   
   

    

    
    
   

    

   
   
   
   
   
    
    

   
     
       

       

    

    
   

    
   

   

   

jang tjerdik telah dapat melakoe- 

' kan peaipoean terhadap dirinja se 

| orang bangsawan .poeteri dengan 

berhatsil membawa barang-barang 

nja berharga f 900.— . 

— Menjatakan sympathienja kepada 
moesoeh. 

Pada hari Djoemahat tanggal 14 

boelan ini, landraad di Djokja, di | 

bawah pimpinannja Mr. Evers, dan 

Openb. Ministeri diwakili oleh. Mr. 

“ Dardo, telah memeriksa perkara- | 

nja 
aa. gepensioneerd hoofdcommis, . 

— karena dipersalahkan menjatakan 

'sympathienja kepada moesgeh de- 

| art. 1 juncto art. 3 dari verorde- 

' ning No 12/D.v.O/VIHa. 3 dari 
Militair gezag tanggal 5 Mei 1940 
(terseboet dalam Javasche Cou- 

rant tgl. 17 Mei 1940 No. 40.2.) 

Dalam hal ini jang akan dipe- 

riksa saksi-saksi: Karel Eduard 

Soselira, Margaretha Seselisa geb. 

“Bodin, Amelia, Soselesa, Daniel 

    

masau. : Pe 

. Oleh karena sebeloem peperik- 
saan berdjalan lebih djaoeh ter- 

“'dakwa minta kepada hakim soe- 
Si pl ia diberi kesempatan oen- 

oek mentjari pembela dan permin 

' taan aboelkan, perkara ini 

| ditoenda dan akan diperiksa pada 
tanggal 21 boelan ini, moelai djam 
10 siang. (D.) 

3 

Toean Rudolf Robert Kesaul- | 

ngan perkataan-perkataan, hing- | 
ga sebab ini ia telah melanggar | | 

Pistersen, F. Swartjes dan Tho- | 

nja telah sama menentoekan sikap 

nja. g 
PKN. tidak keberatan memenoe 

“karena mereka dengan tjara | hinja, dan menoeroet berita jang 
kita peroleh, Prins Soerjodining- 
rat (voorzitternja sendiri) mela- 
wat ke Betawi. 5 : 

Tetapi pehak ,,Sangkara Moeda” 
dan ,,Boedi Wadoe Narendra” tak 
Hapat memenoehinja oendangan 

.itoe, karena doea-doeanja  per- 
. koempoelan ini boekannja perkoem 
poelan politiek, sedang mereka in: 
sama mengerti, bahwa pembitjara 
'an2 dalam sidangnja Commissie- 
 Visman itoe mengenai soal2 poli- 
—tiek belaka. 5 

  

“TEGAL. 

0000 BPB, POETERI. 
Oesia 2 tahoen. 

    

| poetera Poeteri. pada hari Rebo 
| ibl. telah mengadakan rapat tahoe 
.nan bertempat di roemahnja njo- 

| nja Martosoedarmo di Mangoekoe 
| soemanstraat, dengan dikoendjoe- 

'ngi oleh sebagian besar anggauta 
 Inja, beberapa anggauta P.P.B. jg. 

perhimpoenan isteri. 1 
Pada djam 9 pagi rapat dimoe- 

laikan dipimpin oleh njonja R. A. 
Abdulkadir Ketoea dari persereka 
tan itoe, setelah beliau mengoe- 

'dioendang, poen djoega wakil2 

|.tjapkan terima kasih sebagai biasa 
nja, maka beliau mengadakan pida 
to pemandangan keadaan perhim- 
poenan itoe selama 2 tahoen lama 
nja, banjak sekali oesaha dan pe 
kerdjaan goena ocmoem jang telah 
dilakoekan, begitoepoen banjak   

  

| tang verslag congres P.P.B. jang 
“telah diadakan di Mataram, dima- 

Juitkeering dan wezenfonds, poen 

soeami meninggal doenia itoe, iste 

'anak tanggoengan lainnja poela. 

Hal2 terseboet oleh congres telah 

da . Pemerintah. Selain dari pada 

| djadi instellingnja P.P.B. anggaran 

Toean Saeroen haroes pergi ke | 

Pensioenan Boemi. 

na 

  

anggauta dan semangatnja ternja” 
ta tidak mengetjiwakan, 

Setelah itoe maka njonja Marli- 
jah Penoelis II menerangkan ten- 

na disitoe banjak soal2 jang dibi- 
tjarakan, diantaranja jalah soal 

tentang isteri jang kedoea dari pen 
sioenan, karena isteri jang keI te- 
lah meninggal doenia, dan bila si- 

ri tadi tidak mendapat pensioen 
jang mana mendjadi peroendingan 
jang agak pandjang dalam cong- 
res itoe, karena soenggoeh merasa 
keberatan tentang dihari kemoedi 

an, teroetama bila banjak anak 

disampaikan permoehoenannja pa 

itoe telah dipoetoeskan oleh cong- 

res jang P.P.B. Poetri diakoe men- 

tetangga dan dasar diafoer oleh 

H.B. tetapi sepandjang anggaran 

tetangga beloem ada, maka ma- 

sing2 P.P.B.P. dibolehkan mema- 

kai anggaran tetangganja sendiri 

lebih dahoeloe. 

Njonja Soeleman Penoelis 1 la- 

loe tampil kemoeka, menerangkan 

tentang keadaan dan pekerdjaan 

perhimpoenan pada tahoen jg. la- 

loe, Banjaknja anggauta makin ber 

tambah, Oesaha oentoek keperloe- 

an oemoem dilakoekan, ialah se- 

perti mengadakan tentoonstelling, 

jang maksoednja mementingkan 

hasil pekerdjaan kaoem isteri, me- 

ngadakan Fancy-fair jang hasilnja 

100 pCt. boecat SCVT. Ikoet men 

derma goena Steunfonds Holland, 

Ikoet membantoe pekerdjaan Co- 

vim, mengadakan bekerdja bersa- 

sama dengan perkoempoelan2 iste- 

ri lainnja, jalah dengan soedah ber 

dirinja pergaboengan perkoempoe- 

lan2 isteri dengan nama PPPT 

(Pergaboengan Perkoempoelan2 

Poeteri Tegal). Mengadakan cx- 

cursie dll. Adapoen pemberania 

san boeta hoeroef beloem djoega 

dapat dikerdjakan oleh keadaan, 

tetapi hal ini akan dioesahakan 

teroes sampai tertjapai maksoed- 

nja. PS 

Njonja Soepodo Bendahari Ia- 

loe menerangkan tentang hal ke- 

ocangan, masoek dan keloearnja 

diterangkan pada tiap boelannja, 

jang ternjata sampai penghabisan. 

tahoen 1940 ada diterima djoem- | 

lah f 102.89 dan pengeloearan 

f 89.30 sehingga masih mem 

lah diperiksa oleh Verificatie Com . 

missie jang terdiri dari njonja2 

Soewito dan Sremadi, dan telah 

terdapat betoel. 

Kemoedian maka wakil2 perhim 

poenan, jalahdari Aisijah, Boedi 

Wanita, Vaibda dan PPB. laloe 

sama menjamboet tentang soedah 

2 tahoen oesianja perhimpoenan 

tadi, dengan menjeroekan agar 

makin madjoe dan berhasil segala 

tjita2nja,. begitoe poela dari Aisji 

jah menjatakan karena PPB Poe 

terj doeloe berkehendak akan me 

ngadakan excursie mengoendjoe- 

ngi Kraton Solo tetapi tidak dja 

di berhoeboeng dengan kekaloetan 

doenia, maka oleh beliau dimadjoe 

kan oesoel, agar PPBP soeka me- 

moehoen pertoeloengan kepada K. 

Soesoehoenan di Soerakarta oen- 

toek memindjam film dari wakioe 

Sri Soesoehoenan naik tachia kera 

PEMANDA 

  

    

   

'njai saldokas f 13.59. Hal ini te | | 
pertengahan 

NGAN - 

dapat dilihai dari keadaan semoeu 
| nja dalam Kraton jang sangat me 
narik hati. Hal ini sangat mendja 

di perhatikan PPBP akan disesaha 

kan dapainja. : 

Toean Sastrosoedjono ketoea da 

ri PPB tjabang Tegal jang djoega 

mendjadi Adviseur dari PPB Poe 
teri laloe angkat pidatonja jang 

maksoednja memberi suggesti: de 

ngan pandjang lebar oentoek me 

madjoekan perhimpoenan itoe. 
Sesoedahnja laloe diadakan sela 

matan goena memperingati berdi- 

rinja itde perhimpoenan jang telah 
beroesia-2 tahoen dengan selamat 

dan soeboer, beroepa daharan, dan 

minoeman2 jang lezat. 
Kemoedian sekalian jang boe- 

kan anggauta PPBP laloe boeba- 

ran dan laloe mengadakan rapat 

tertoetoep. 
Dalam rapat tertoetoep tadi di- 

antaranja telah membangoenkan 

studiefonds jang waktoe itoe djoe- 

ga dapat dikoempoel wang derma 

oentoek itoe djoemlah f 10.— 

Lebih dari djam 1 siang rapat 

baroe :disoedahi dengan mendapat 

perhatian. 

P.P.P.P.A. Berapat. 

Perhimpoenan P.P.P.P.A. tijb. 

Tegal telah mengadakan rapatnja, 

bertempat dipergoeroean Stan- 

daarad Moehammadijah di Poeng- 

koeranstraat, boekan sahadja di- 

hadliri oleh anggautanja lelaki 

dan perempoean, poen banjak ha- 

sengadja diondang dlirin jang dic 

oentoek  mengoendjoenginja. Pe- 

ngoeroes Besar dari Mataram 

poen memperloekan menghadiiri. 

Pada djam 9.30 pagi persida- 

ngan dimoelaikan oleh Ketoea 

PP.P.P.A. njonjah Soetjirah, se- 

telah dioetjapkan terima kasih 

sebagai biasanja, maka Ketoea 

P.B. njonja Soekemi tampil ke- 

moeka menerangkan dengan pan- 

djang lebar dan djelas tentang ke- 

doedoekan kaoem poetri pada 

masa sekarang ini, djikalau di- 

perbandingkan dengan djaman 

pertengahan jang laloe, adalah 

ternjata tampak kemadjoeannja, 

dan mereka sama insjaf akan 

haknja sebagai kaoem poetri, dan 

kalau  diperbandingkan dengan 

dahoeloe kala, dimana kedoedoe- 

kan kaoem poetri pada masa itoe- 

poen kelihatan telah madjoe, te- 

tapi berhoeboeng poela dengan 

berobahnja masjarakat, dengan di 

pengaroehi oleh beberapa keada- 

an, maka dengan sendirinja ke- 

doedoekan kaoem poetri itoe men- 

djadi merosot, jalah pada djaman 
itoe. Merasa gembi- 

ralah dengan lambat laoen tera 

salah mereka jang makin : lama 

bertambah sadar dan insjaflah 

akan kedoedoekannja. 

t. Tjitrosoewarno Consul P.P. 

P.P.A. daerah Tegal Aroem dari 

Pekalongan laloe menerangkan 

tentang pergaoelan merdeka (vrije 

omgang), inilah ada terbawa oleh 

berobahnja dan kemadjoean za- 

man, sehingga tidaklah moedah 

oentoek ditjegahnja. Hal ini oleh 

gpreker dinjatakan tidak anti, 

hanjalah diseroekan agar sekalian 

orang-orang toeanja soekalah me 

ngamat-amati sekalian para poe- 

tranja agar pergaoelan merdeka 

itoe tidaklah meliwati batas, jang 

  

Margarine jang enak 
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sekali rasanja, banjak 
gehalte.gemoeknja. dari'tetoemboehan aseli 

dari barang-barang. bahan Indis. 

  

kah sebabnja P.P.P.P.A. timboel. 
Biliau menerangkan dengan pan- 
djang dan djelas, jalah oleh ke- 
adaan jang menjoeroeh, ja'ni dari 
makin mendjalarnja pelatjoeran 
dimana-mana tempat sehingga 
merasa sangat perloe P.P.P.P.A.. 
itoe dilahirkan, oentoek mentje- 
gah keadaan jang menimboelkan 
deradjatnja kaoem perempoean 
itoe. Beberapa boekti di bentang- 
kan oleh beliau itoe, teroetama 
tentang pendjoealan anak-anak 
gadis dengan perboeatan jang sa- 
ngat rendah. $ 

Didalam pauze maka sekalian 
hadlirin diambil fotonja, dan se- 

| 

  dapat membawa terdjeroemoes 

pada djalan jang tidak dikehen- 

dakinja. 

Kemoedian t. Darmosoegito,   anggauta P.B. mengoeraikan, apa- 

telah itoe pimpinan rapat membe- 

rikan comentarnja jang agak me- 

moeaskan, lebih landjoet pimpi- 

nan rapat menerangkan keadaan 
kawin Moetlah, sebagaimana ter- 

moeat dalam s.k. Pesat jang 
dapat mengoetip poela dari s.k. 

Sin Tit Po, jalah jang dilakoe- 

kan ditanah Nadjaf dan Perzie, 

jang menjatakan bahwa djikalau 

ada gadis-gadis jang datang ma- 

soek dalam hotel diterimalah oleh 

tengkoelak-tengkoelak, jang mana 

laloe didjocalnja menoeroet tarief 
jang telah ditentoekan oentoek 
dikawinkan, baik boeat semalam 

sahadja, baik boeat doea malam, 

atau lebih itoe semoeanja dengan 
kalau mereka telah ditjeraikan 

ada harganja sendiri-sendiri, dan 

poela maka oleh tengkoelak-teng- 

koelak itoe-didjoealnja poela ke- 
pada lain lelaki, jang mana soeng- 
goeh sangat menjedihkan bagi ke- 
adaan masjarakat perempoean di- 

sana. Kemoedian diseroekan oleh 
pimpinan rapat agar insjaflah 
akan keadaan jang sedemikian 
itoe dan saling mendjaga agar ke- 

doedoekan kaoem poeteri tidaklah 

terhina. 
Djam. 12.30 siang rapat disoe- 

dahi dengan penoeh perhatian. 

  

Djawa Timoer 

SOERABAJA. 
Vereeniging ,,Al-Irsjad”. 

Pada malam Saptoe 14/15 Febr. 

41 telah dilangsoengkan oleh 

verg. Al-Irsjad tjb. Soerabaia 

LEDEN-VERGADERING bertem- 

pat di Al-Irsjadschool. Rapat di- 

boeka pada djam 8.40 malam atas 

pinpinannja t. M. Aboed Alamoe- 

di. 
Kemoedian oleh toean A.S. Mah- 

foed 2e Secretaris dibatjakan ver- 

slag “tentang keocangan bagian 

  

ALI DAHLAN 
Ind. Tandarts 
(Dokter Gigi) 

MATRAMANWEG 44 — 
Telf. Mc. 715 

“djam bitjara 8—11 pagi 

Hari kerdja 5—7 sore 

dan menoceroet perdjan 
djian       

  

2 tahoen jl. Sesoedah selesai pem 
batjaan terseboet, maka telah di- 
poetoeskan oleh rapat soepaja di- 

angkat verificatie-commissie jang 

diserahkan kepada bestuur jang 

baroe oentoek mengangkat ang- 

gautanja, kemoedian sesoedah be- 
stuur lama meletakkan djabatan- 

nja laloe diadakan pemilihan be- 
stuur baroe boeat periode tahoen 

1941—12 kesoedahannja seba- 
gai berikoet: 

1. Sajid Moehamad 

moedi, Voorzitter. 

Aboed Ala- 

2. Ali b. Abdurrahim Ba'sjin, 
Vice-Voorzitter. 

3. Sajid A. S. Mahfoed, le Se- 
cretaris. 

4. Sajid Hoesin Baswedan, 2e 
Secretaris. 

5. Sajid Aboebakar Zoebeidi, Pen 
ningmeester. 

6. Sajid Mochamad Bahwal, Com 

missaris. 
7. Sajid Awad Oekbah, Commis- 

saris. 

Tanah Seberang 

AMPENAN. 
Malaria di Lombok Timoer. 
Dikabarkan dari Ampenan, bah 

wa di Lombok Timoer mengamoek 

penjakit malaria. Pedjabatan Kese   hatan telah melakoekan. 

jang perloe. Seorang dokter mala 
ria dikirimkan dari Makassar ke 

Lombok Timoer. 

MAKASSAR 

K.B.I. memperingati pahlawan 

alm. Diponegoro 
Pada hari Sabtoe tanggal 8 Fe- 

bruari '4l, K.B.I. tjabang Makas- 
sar telah mengadakan peringatan 

hari wafatnja Pahlawan Dipone- 
goro. Pada pagi harinja segenap 
Pandoe K.B.I. menaikkan bendera 

K.B.I. dan pada petang harinja di- 

adakan pedato-pedato tentang ri-   
  djaan, dimana film itoe djoega 
  

  

PENGGELAPAN SAMA SEKALI 
(LUCHTALARM). 

a, Kalau ada peloeit, soeara sire 
ne, sesoedah matahari terbenam 
(lihatlah djoega bab II) semoeca 

“Jaloe-lintas kendaraan dihentikan 
dan penerangan-penerangan ken- 
daraan haroes dipadamkan. 
b. Penerangan oemoem jang ma 

“sih adapoen dipadamkan poela. 
c: Pada 'oemoemnja penerangan 

jang masih boleh dinjalakan ia- 

lah penerangan didalam kamar di 

mana orang berada dengan tidak 

boleh pentjarannja menjorot ke- 

loear, ataupoen nampak dari loe- 
ar. 2 
d. Memainkan flashlight (lam- 

poe senter) dilarang keras. is 

Kalau soedah terdengar tanda 

.bahaja soedah lenjap” maka ke- 

adaan berbalik kepada biasa dida 

lam keadaan perang, ja'ni peng- 

gelapan berbatas. si 

Alamat-alamat luchtalarm (ba- 

haja mendekat) dilakoekan: 

a. dengan djalan meraocengkan si 

rene, hanja sekali dan lamanja ber 

boenji tiga. menit lamanja. 

b. Dengan djalan poekoelan doea 

doea singkat-singkat dan diselangi 

dengan pauze sebentar-sebentar   
  

“ 

  

Beberapa 

1. 

atau kentongan, dan soeara doeg- 

doeg, doeg-doeg, itoe berlakoe ti- 

ga menit djoega. 

c, Dengan djalan Radio (Nirom, 

BRV dan siaran Ketimoeran). 

| Alamat-alamat jang menjata- 

kan bahwa ,,bahaja soedah. le- 

njap” dilakoekan dengan djalan : 

a. Soeara peloeit-peloeit, antara 

lain-lain jang dipasang pada uit- 

laat dari kendaraan bermotor. 

b. Poekoelan sekali kali singkat 
singkat dengan bedoeg danatau 
kentongan (00 00 00 00) 

c. Radio (Nirom, BRV dan Ke- 

timoeran). 

Peloeit-peloeit paberik dll sela- 
ma ada latihan ini tidaklah boleh 
dikerdjakan boeat pekerdjaan pe- 
roesahaan, Kalau misalnja peloeit 

peloeit itoe tidak dipakai boeat ke 
perloean alarmsysteem ini, maka 
peloeit-peloeit itoe haroes di ang- 
goerkan sadja. ! 

Barangsiapa tidak mempenoehi   (00 00 00) dengan bedoeg dan atoeran dan ketentocan-ketentoe- 

  

ketentoean boeat 

poeblik. 
» 

(Penoetoep). 

  

an jang dioemoemkan ini bisa di 

hoekoem pendjara 2 tahoen atau 

hoekoeman denda f 1000 banjak- 

nja. 

Kalau kelak orang itoe melakoe 

kan tindakan jang istimewa ber- 

kenaan dengan pemberian auto- 

kaarten (soerat-soerat LBD) ti- 

daklah boleh diherankan, karena 

pengalaman jang tidak baik pada 

waktoe latihan dalam boelan De- 

cember 1940 j.l. itoe. 

Kepala Luchtbescherming mem 

perma'loemkan: 

Telah ditentoekan, bahwa se- 
lama latihan 15 menit sesoedah 

tiap-tiap luchtalarm laloe-lintas di 

bolehkan lagi. Pada malam hari 

hanja berlakoe boeat orang-orang 

jang berdjalan kaki. Walaupoen 
latihan masih asjik asjiknja  ber- 

djalan dan pesawat-pesawat misal 
nja masih bisa berkelilingan di-   atas Betawi, tetapi sesoedah 15 me 
nit sesoedah alamat, poeblik dibo 
lehkan bergerak lagi. 

bahaja oedara di Betauri 
Oleh karena itoe, maka praktis 

tidak. '“perloelah dibagi-bagikan 
autokaarten, karena tiap-tiap 
orang kalau berangkat bekerdja 
atau kelain-lain tempat hanja ha 
roes berangkat 15 menit lebih 
awwal dari biasanja. 

Tetapi kalau toch disebabkan 
sebab-sebab jang sah orang mem 

boetoehkan autokaart, haroeslah 
mengirim soerat- kepada Hoofd 

,van de Plaatselijke Luchtbescher- 
ming, Kebon Sirih 41, sambil me- 
njeboetkan 

| penting itoe, demikian poela djam 
djamnja diwaktoe mana orang 
jang berkepentingan 

keloear. 

Permohonan ini haroes dima- 
soekkan sebeloem hari 
Sabtoe, 22 Februari, dikantor ke- 
pala terseboet. Permintaan dengan 

! talipon atau dengan lesan, atau- 
poen jang tidak tjoekoep tidak 
akan dipertimbangkan, 

Soepaja tjoekoep terang, baik- 
lah dioelangi 

terseboet dimoelai pada hari Sela- 
sa tanggal 25 Februari pagi hari 
djam 6 dan  disoedahi pada hari 
Kemis 27 Februari djam 12 tenga 

malam. 4 
  

sebab-sebabnja jang 

itoe hendak   
lagi, bahwa latihan 
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| onderafdeeling Djene- 
ponto-Takalar. 

makanan di- 

  

How - MEMBERIKAN 
DJAGOENG PADA PEN- 

DOEDOEK. 
NTARA mengabarkan, bahwa 
berhoeboeng dengan roesak- |A 

Inja panen anak negeri, teroetama 
| sekali disebabkan oleh koerang dja 

K3 BA “betah £ 
a milih Digo sam 

dk Ngawi dipindah ke Di- 
Lebih tepat, boekan? 

En jang di Ambarawa kalau per 

  

   
    

    

   

  

   
      

| tempat dengan orang orang 

jipinang, misalnja. 
endeknja bang Bedjat betoel- 
Pa Masal »lari-lolos” 

Tboapada ea lolos lagi. 
oih baik jang Men TAN, diper 

at lagi, dong! 
BANG BEDJAT 
  

wajat Pahlawan Diponegoro ini 
(,Antara”). 

—. »Antara” manabanbit bahwa 
perkoempoelan-perkoempoelan pe- 
moeda di Makasar, seperti Barisan 
Pemoeda Gerindo, K.B.I., Surya Wi 
wan, Lasjkar P.A.L, JB. dan 

P.H.I. telah bertindak bersama sa 
. ma menggoeloengkan lengan ba- 

| djoe oentoek mentjari oeang goe 
na menolong Moekimien Indone 

| sia jang sama sengsara di Mekkah 
| dengan djalan mengadakan per- 
 toendjoekan jang matjam matjam 
permainan, bertempat digedoeng 
Langen Boedi Soeworo, pada ma- 

| lam Senen 9 Februari '41. Pendapa 
| tan bersih 100 pCt. -diserahkan 
nam pong orang jang sengsa 

, li Mekkah. 
Yoea TAK bertoeroet toeroet 

em pertoendjoekan ini dila 
djoega perkoempoelan La 
edi Soeworo sendiri me- 

ngadakan pertoendjoekan wajang 
ang oentoek maksoed jang seroe 
'itoe djoega. 

“Selain dari pada itoe dapat poe 
“ditambahkan, bahwa sebeloem 

| dioesahakan adanja pertoendjoe- 
Ta. perkoempoelan Pera, 

   
    

    
    
   

   
    

  

    

    

    

  

    
   
    

   

   
    
   
    

   

  

   
   

   

    

    

  

  

dikbua pengendara sepeda na- 

-4 Djamal dihari Senen jang laloe, 

| telah ditabrak oleh sebocah auto 

51705 distuur oleh Masjhoer 

Alamsjah . Disebabkan loekanja 

ada begitoe hebat hingga terpaksa 

“ia digotong keroemah sakit. Se- 
— dang fietsnja ada begitoe roepa, 

| roesak berantakan. Kedjadian ini 

"2 ana Talang Djawa. 
(Mh. Os). 

Pemakai Majit. 

Dihari Minggoe jl. telah dilang 

pengkan pembakaran majit didja 

Talang Betoetoe, diantara 

KM 7 dan 8. Sebeloemnja pemba 

karan dimoelai, penonton telah ba 
njak, teroetama sahabat dan han- 

5 2 Bupeaa apatah lagi fihak 

| Dari pihak politie kelihatan t. 
“Tullener, t. Verstraete d.LL, djoe 

ga dari B.B. R.A. Bakri Demang 

   
ketinggalan, mengirimkan wakil 

“nja, Kira-kira poekoel 1.30 auto 

 majit tiba, dibawah pimpinan t. 

Van der Zee, kemoedian majit ber 

sama kotaknja diletakkan dite- 

ngah-tengah oenggoenan kajoe 

pembakaran, djoega diatasnja di 

toempoeki kajoe pembakaran. Se- 

— soedahnja disirami dengan minjak 

tanah banjaknja doea kaleng. Na- 

moen demikian, disebabkan kajoe 

karan ada agak basah, pem 

toe beloem selesai, hatta 
poekoel 6 sore, sedang 

h jang telah ditoeang 

kaleng. Sekarang 

    

    

  

    

  

    
    

  

   
   
   
   

  

   

  

  

  

  

          

  

    

ngania, 
sekolah, 

reta anginnja dibawa 

bih Iandjoet kita kabarkan, ba 

'anak terseboet adalah bernama 

Adam anaknja t. Doelhani. 

| Pada hari prampokan 

  

  

  

  

     
   

  

     
    

    

itoe ia 
“    

     

    

      

. boleh djoega bertoe | 

  
le kl. dll. Dari perspoen ta' poela | 

lada orang maoe djoeal 

| merk Mister, Karena merk sepeda 

| dinja padi dan djagoe maka se 
karang pendoedoek ii baroceting 

| Djeneponto-Takalar teroetama se- 
kali kaoem taninja sedang menderi 

: Ita 'kekoerangan makanan, sehing 
ga dichawatirkan adanja bahaja 
kelaparan ditempat terseboet, Ber 
hoeboeng dengan ini keadaan, ma 
ka pihak jang berwadjib (Pemerin- 
tah) dengan tjepat telah mengam 
bil tindakan dengan djalan mem- 
Tapa djagoeng pada pendoedoek 

gan gratis. Beriboe riboe ka- 
roeng djagoeng- jang didatangkan 
dari Palima (Bone) teroetama se 

kali soedah dibagikan pada pen- 
doedoek. Selain dari pada itoe djoe 
ga telah didjalankan pemberian- 
pekerdjaan (werkverschaffing) 
oleh fihak B.B. bersama sama de 
ngan V.&.W. kepada pendoedoek 
dengan ketetapan, sipekerdja da 
lam seharinja mendapat oepah 
f 0,25 (doea poeloeh lima sen), se 
hingga dengan demikian kehidoe- 
pan ra'jat dapat tertolong. 

Oesaha Pemerintah dalam hal 
ini patoet dipoedji, dan oleh ra” 
jat masih diharapkan tindakan tin 
dakan lain lagi jang lebih meloeas 
dan mendalam. 

Oentoek djelasnja, baiklah ditoe 
toerkan disini, bagaimana asal 
moelanja bahaja kekoerangan ma 
kanan ini. 

Dalam bahaja kekoerangan ma 
kanan ini adalah teroetama sekali 
jang memegang rol keadaan iklim 
jang panas dan hoedjan. 

Pada permoelaan tahoen 1939, 
jaitoe pada achir moesim hoe- 
djan oleh karena banjak bandjir 
maka banjak tanaman djagoeng da 
ri anak negeri jang mendjadi roe 
sak, sehingga tidak lama sesoe- 
dah itoe bahaja kekoerangan ma- 

kanan moelaj timboel. 
Perloe dinjatakan disini, bah- 

wa- djagoeng adalah penghasilan 
boemi jang terpenting sesoedah 

padi, 
Kemoedian Pemerintah mengoe- 

loerkan tangannja, dengan membe 
rikan pertolongan, jaitoe membagi 
kan djagoeng jang beroepa pin- 
djaman, jang kelak haroes diba- 
jar, akan tetapi panen ditahoen 
itoe djoega, baik padi maoepoen 
jang lain lain roesak, maka oleh 
karena itoe pendoedoek ta” sang 
goep oentoek mengembalikar dija 
goeng sebagaimana jang soedah di 
pindjamnja itoe doeloe dari jang 
berwadjib, dan karena kedjalian 
roesaknja panen ini, maka baha- 
ja kekoerangan makanan tambah 
meloeas. : 

Keadaan seroepa ini teroes hing 
.ga sampai tahoen 1940. 

Sekarang bahaja jang kedoea, ia 
lah moesim kemarau jang mer aja 
lela. 
Ditahoen 1940, tanaman  dja- 

goeng roesak sama sekali, demiki 
an poela padi, lebih dari separoeh 
tidak mendatangkan hasil. Sawah 
sawah ditanah pegoenoengan, s€ 

perti di daerah Binamoe (Djene- 
ponto) poen ikoet roesak dan men 

| derita karena panas teriknja mata 
hari. Didaerah daerah dipinggir 
pantai laoet tentoe sekali keada- 
annja lebih ketjiwa. Disinilah poe 

| Ia, didaerah pantai laoet, tampak 
betoel bahaja kekoerangan maka 
nan itoe. Ma'loemlah poela, pentja 

nan sampai pada akar 

Disamping ini, 
loepa, bahwa daerah ini, adalah da 

.erah jang banjak ditempati sarang 
njamoek malaria. Sebagai tjontoh 
dipertengahan tahoen 1940 soedah 

ditjatat, pendoedoek jang menderi 
ta penjakit malaria, tidak koerang 
dari koerang lebih 10.000 (sepoe 
loeh ribos) orang, sedang korban 
jang mati ada koerang lebih 1.500 
(seriboe lima ratoes) orang. “Ini 
adalah tjatatan bosat Adaigemeen- 
schappen Binamoe dan Aroeng- 
keke sadja. 

Sekian sekadar riwajat kekoera 
ngan makanan didaerah Djenepon 
to-Takalar (Makassar). Dengan 
moedah dimengerti, dapat dikira ki 
rakan bagaimana hebatnja keada 
an itoe, disamping kekoerangan 
makanan, ra'jat ditimpa bahaja pe 
njakit malaria dan dalam kedoea 
Soal ini pihak jang berwadjib te 
lah poela mengambil tindakan ia 
lah disamping membagikan dja- 
goeng djoega melakoekan pembe- 
“rantasan penjakit malaria. 

Sebagaimana kita terangkan di 
atas, pertanian anak negeri adalah 
tergantoeng dari hoedjan. Sebenar 
nja keadaan tanah didaerah -ter- 
seboet adalah soeboer, djadi djika 
pengairan dapat idiatoer rapih — 
djangan tergantoeng pada toeroen 
nja air hoedjan seperti sekarang 
— nistjaja peroesahaan pertanian ' 
(sawah) anak negeri akan ma- 
djoe, dan bahaja kekoerangan ma 
kanan akan dapat ditjegah de- 
ngan sendirinja. Menoeroet kete- 
rangan orang jang achli dalam 
hal pertanian dionderafdeeling Dje 
neponto-Takalar, maka apabila ta 
nah daerah onderafdeeling itoe 
dioeroes rapih pengairan sawah- 

inja, maka hasilnja (baik padi atau 
poen djagoengnja) akan dapat 
membandjiri seloeroeh Soelawesi- 
Selatan. 

Adanja senojengda Pemerin- 
tah jang kita terakan diatas, ada- 
lah tentoe sekali diterima kasihkan 
oleh pendoedoek, akan tetapi per- 
tolongan seroepa itoe, adalah per 
tolongan jang sementara, artinja 
pada tiap ada kedjadian Pemerin- 
tah memberikan pertolongan pada 
anak negerinja, dan itoe beloem 
berarti jang Pemerintah telah da 
pat membongkar dan menjingkir- 
kan bahaja kekoerangan maka- 

akarnja, 
tidak, sebab bila pertolongan soe- 
dah habis, maka ra'jat kembali 
memboetoehkan pertolongan lagi, 
dan seteroesnja, selama pengai- 
ran sawah sendiri beloem diada- 
kan oleh Negeri, sehingga dengan 
adanja ini pengairan (irigasi) jang 
teratoer rapi, baroelah pertolongan 
sempoerna, dan selandjoetnja da 
pat diharapkan jang pendapatan 
(hasil) panen, baik padi ataupoen 
djagoeng akan dapat membandji 
ri pasaran di Soelawesi Selatan. 
Irigasi di daerah Tarowang (agak 
ke Timoer sedikit dari Djenepon 
to) soedah berdjalan, tetapi de- 
ngan saloeran ini sadja beloem Ia 

ngai Djeneponto oentoek pengairan 

jang soedah dirantjang (Kelara- 

irrigatie) diharapkan oleh segenap 

ra'jat soepaja disegerakan. 

Sebab selain oentoek pengairan 

nanti, poen pekerdjaan besar ini 

boleh mendatangkan mata pentja- 

harian bagi anak negeri dengan 

mengambil oepah pada pekerdija- 

an terseboet. 
Keaktipan pihak B.B. ' maoe- 

  

| apa anaknja beloem djoega poe- 
lang, sedang hari telah sore. Pada 
biasanja sesoedah poekoel 1, ia 

boeng dengan hal ini, Doelhani 
telah memerloekan datang kepada 
goeroenja nama Hasjim dan men- 

dapat keterangan ,bahwa pada 
'itoe hari, ia tidak lihat batang 

hidoengnja si Adam. Berhoeboeng 

: dengan kedjadian ini fihak fami- 

“Nie si Adam telah kelabakan. Ke 
betoelan dihari itoe djoega, paman 

si Adam nama Rohim mendapat 
“kabar, bahwa di Tandjoeng Radja 

sepeda 

“Adam merk Mister djoega, maka 

- | beliau memerloekan datang ke 
: Tandjoeng. Radja, kemoedian ter- 

| njata memang benar doegaannja 

itoe, “itoe akan didjoeal,   oleh seorang: nama Sjafoean, pada 

H, Achmad tetapi oleh karena tja- 

| telah berada diroemah. Berhoe- 

harian anak negeri jang lain, bo | poen V.&.W. dan Landbouwvoor- 

leh dikatakan tidak berarti, se- | lichtingsdienst sat kita harap- 

En Ba ikan. kan disini. 

telah merasa tjoeriga karena , ranja mendjoeal agak mentjoeriga 

kan, oleh t. H. Achmad dilapoer- 

kannja pada politie. Bila t. Man- 

trie Politie tiba, menanjakan soe 

kemoedian ternjata ia telah ambil 

langkah seriboe. 

. Pada keesokan harinja, t. Man- 

tri Politie Tandjoeng Radja mela 

koekan pengoesoetan, dan pada 

hari itoe poelalah diketemoekan 

“orang majitnja Adam didalam ke 

bonnja si Sjafoean, didarat doe- 

soen Djoea-Djoca. Sjafoean teroes 

ditangkap dan ditahan preventief. 

Malah didekat majit itoe terletak, 

terdapat djoega satoe pasang Se- 

lop Adam dan Sjafoean. Menoet 

roet kabar jang kita dapat bela 

kangan ini, bahwa Sjafoean, djoe 

ga Mat Kimsin telah dibebaskan. 

Kalau kabar jang kita dapat ini 

benar, soenggoeh 'adjaib.   £ Os). 

orang djangan : 

gi mentjoekoepi sebagaimana ke j 

boetoehannja. 
Pekerdjaan mengempang  soe 

k
a
i
 

SENGATAR TS NANGA TNEDANIA 

SoeratKiri im: 
ENENEENANANEYA NE. SP 

SEKELILING L.P.P.L. 
Membalas soerat toean S. dari 

E.T.S. kepada-L.P.P.I. jang laloe 
berisikan: 

a. menghilangkan djam karet, 
b. IPPI memakai bahasa asing 

pada rapat anggota. 

|. Sebenarnja bagi kami amat soe 
sah memoetoeskan apakah jang se 
benar?nja maksoed soerat toean 
itoe. Hendak dikatakan soea- 
toe ,,soerat seroean” tak tentoe 
oedjoeng pangkalnja, hendak dika 
takan critiek apakah jang toean 
critiek. 

D'@inpatnja tocan memakai per 
kataan ,,djam karet” kalau satoe 
rapat dioendoerkan dengan tak 
bersebab. Loepakah toean, bah- 
wa pada hari Minggoe waktoe IP 
PI mengadakan rapat anggota itoe 
semendjak siang hari hoedjan le- 

“bat tak poetoes2nja, sampai djam 
9. Djadi ada jang mendjadi sebab 
boekan, dan ,,djam karet” toean 
roepanja disini tak lakoe. 

Kami memoedji kegiatan toean 
S. dan terima kasih banjak 
tocan datang pada waktoe jang di 
tentoekan, sampai terpaksa toean 
menanti nanti lebih dari 1!/, djam. 
Moga moga kalau'toean dan ka- 
wan-kawan E. T. S. telah mendja 
di anggauta dari IPPI kegiatan 
dan perhatian jang besar itoe 
akan membawa IPPI selangkah 
kearah kemadjoean hendaknja. 

“Tentang bahasa asing jang di 
pakai oleh IPPI pada waktoe ra- 
pat. Memang perhimpoenan dina 
mai ,,Ikatan Peladjar Pemoeda In- 
donesia” memang madjallahnja 
bernama ,,Soeara IPPI”, tetapi apa 
kah sebabnja tidak dipakai bahasa 
Indonesia diwaktoe rapat? 

Toean S. jang terhormat. Boleh 
djadi bagi tocan koerang apakah 
arti rapat, dan marilah kami oerai 
kan disini sedikit sekadar jang per 
loe. Soeatoe rapat atau permoe- 
sjawaratan ialah seboeah perte- 
moean oentotk memperbintjangkan 
sesoeatoenja (soal), oentoek kepen 
tingan bersama misalnja. Djadi 
soepaja dapat bertoekar fikiran ha 
roeslah pada permoesjawaratan 

itoe dipakai satoe bahasa jang di 

'ketahoei oleh sekalian hadirin. 

'Pada rapat IPPI jang laloe ha 
nja bahasa Belandalah satoe satoe 

nja bahasa jang dapat dipakai. Ba 

hasa Indonesia boleh dikatakan 

tak moengkin dipakai, karena seba 

hagian besar dari pemoeda2 dan 

pemoedi2 IPPI tak mendapat didi- 

kan bahasa Indonesia disekolah 

rendah. Kamipoen merasa ketje- 

wa jang tidak semoea anggota me 

ngarti bahasa Indonesia, tetapi hal 

ini soedah ta” dapat-dielakkan lagi. 

Kami permakloemkan djoega, 

bahwa pada waktoe jang dibela- 

kang ini telah dioesahakan oen- 

tock memoengkinkan memakai ba 

hasa Indonesia di IPPI dengan per 

antaraan bibliotheek dan cursus. 

Andjoeran tocan oentoek ,,men- 

djoendjoeng tinggi bahasa kita” 

dsb. amat kami hargai, dan kami 

mengoetjapkan terima kasih oen- 

toek itoe. 

Memang itoelah tjita2 IPPI, ha 

nja kami ketjewa sedikit jang toe 

an telah pajah2 sadja ,,menda- 

joengkan bidoek kehilir”. 

Wassalam, 
Pengoeroes IPPI. 

jang” 
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Sehaak dan Bridgeclub Koeda 
Hitam 

Oleh berapa pendoedoek di Ta- 
nah Abang pada beberapa boelan 
jang laloe telah didirikan Schaak 
en Bridgeclub jang diberi nama 
,Koeda Hitam.” 

Adapoen soesoenan pengoeroes 
nja begini: 

Ketoea R. Notosarojo. 
Penoelis S.A.. Soepardi. 

Bendahari Setiawiria. 
Pembantoe pembantoe R.W. Dja 

jakoesoemnmah dan Zaindoen. 
Perkoempoelan ini semendjak 

berdirinja telah doea kali mengada 
kan pertandingan. Pertama sama 
Pesaderekan Banjoemas dari Ke- 
bon Sirih dengan berhasil 8—2 oen 
toek Koeda Hitam dan kedoea kali 
nja pada tanggal 15 Februari M1 
(malam Minggoe jang laloe) Ia- 
wan Sc. Ardjoena, bertempat di 
roemah toean M. Margoena. Dja 
tibaroe no. 9 dan hatsilnja begi- 
pit 

Koeda Hitam Ardjoena 
Kahono — Tamboenan 1—0 
S. Iskandar — Sabar 1—0 
M. Margoena — Effendi  1—9 
Sarbini — Soedigdo Yg — Yo, 
Pandjaitan — Silitonga 1— 
S.A. Soepardi — Moestari 1—0 
Zaidoen — I. Sobari 0— 
Jachja — Soedjono Yo Yo 
R.E. Soekadar — Moh. Djoehro 

1—0 
S5. Soepardi — Soediro 0—1 

Djadi standnja 7 — 3 oentoek 
Koeda Hitam. 

Perloe djoega kiranja diterang 
kan disini bahwa Koeda Hitam ber 
tjita tjita akan mendirikan Indo- 
nesische Schaakbond, dan soedah 
mendapat persetoedjoean dari 
Satoe doea perkoempoelan schaak 
dikota ini. 

Berhoeboeng dengan ini maka 
Koeda Hitam berseroe soedilah ki 
ranja perkoempoelan schaak jang 
lainnja atau toean toean pengge 
mar schaak berhoeboengan de- 
ngan perkoempoelan terseboet 

adres secretariaat S. R. Soepardi 
Petak Alhabsji no. 234 Karetweg 
Tanah Abang. 

  

Ba aa kemjan 
EiGerak Badan | 

BADMINTON DI TANGERANG. 
Dengan bertempat di baan b.c. 

Regentschap maka ketika hari 
Djoem'at sore ts. 14-2-41 telah 
dilangsoengkan pertandingan bad- 
minton antara b.c. ,,Onze Club”. 

dan b.c. Regentschap. Achir per- 
tandingan ada 6-4 oentoek keme- 
nangannja b.c. ,/Onze Club”. 

Keterangan djelas sebagai beri- 

koet: 

Singles 

Soele 
Ken 

Lomang — Moeharam 15—13, 

15—6. 
Nabib 

14—14, 
Sjarif 

153. 
Zakaria 

15—5. 

A. Hamid 15, 

Dahlan 

13. 

Soemarno 

10—15, 

15—190 

Rachmat 15- 

Daoubles 

SoelejLamong — A. Hamid/Moe- 
haram 15—3, 12—15. 

Nabib/Ali — Soemarno/Dachlan 
159, 13—13 2—5, 11—15. 

Asari/Endang — Rachmad/Da- 
roes 12—15, 12—15. 

Moertado/Kadarisman 

Salikin|Ishak 15—12, 15—12. 
Sjarif/lsman — Daroes/Soewono 

155, 15—1. 
- 

2 

  

A. HALIM, arts 
Praktijk oemoem 

Djam bitjara: tiap”? hari 
dari djam 5— 6.30 sore, 
ketjoeali hari Saptoe. 

Kramat 33—Tel. 2029 WI. 
BATA VIA-C. 

ABDOELKADIR,arts 
Hanja oentoek penjakit 
gigi dan moeloet, mene- 
roeskan praktijknja 

Dr. OUW ENG LIANG 
Tempat berpraktijk, 

Krekot 36 — Tei. 836 WI. 
Djam bitjara : tiap? hari 

“dari djam 5 — 7 sore, 
ketjoeali hari Saptoe.       

  

Scholen. 

sinshe boeat boekti) dan makan 

Toko Tiga No. 45 — Batavia.   
  

Cursus: TIJPEN, STENOGRAFIE, BOEKHOU- 
DING, BAHASA BELANDA, INGGRIS 
dan PERANTIJIS. 

BIJWERKEN Moerid-moerid M.U.L.O. dan Lagere 

  

SINSHE TJIA SIOE KHEE 

Menerima segala Tikwerk, 

AWIDJAJa" 
Matramanweg 93A — Telf. MC 705 Mr.-Cornelis. 

PEPERANGAN BEN NK BEA 

Kemandjoerannja Obat Sakit Wasir. 
Sinshe Tjia Sioe Khee jang kloearken obat wasir Ko Tji San 

soenggoe ada sematjem obat jang paling mandjoer.: 
Kita berdoea orang dapetin penjakit wasir itoe soeda betaon-ta- 

onan waktoe boeang aer kloear dara dan perinja tida bisa di tahan, 
telah pake banjak obat tida maose semboe, kemoedian dapet pake 
obat sakit wasir jang dihikin oleh Sinshe Tjia Sioe Khee tjoema 
pake 7 hari sadja tjopot itoe wasir (Tjopotannja telah di kasi pada 

  

pill Tji Tjiang Wan kira-kira 4 
flesch soeda semboe betoel dengen tempo jang pendek dan zonder 
rasa sakit apa-apa dari itoe maka saia mengoetjapken banjak tri- 
ma kasi serta menjaksiken kemandjoerannja ini obat soepaja Tocan- 

Lag en Njonja-njonja jang dapet sakit terseboet bisa dapetin pada 

Saja jang mengoetjap trima kasi, 

KAN SIAUW LAM 
WONG FOENG. 

cio Firma LIE GOAN HIN. 
Kali Besar Batavia. 

  

    
rat keterangan maka ia minta per . 

misi akan ambil soeratnja, tetapi 

  

TI: ML Kg 

  

        
Tay Ho Tjoen 

Pasar Senen Kali Lio 53, Bat-C. 

HOOFD AGENT 

Taij Ho Tong, Eng An Ho, Batavia. ' 

| Harga botol besar f 3-—, botol ketjil f 1.75, 

  

Telf. 1367 WI. 

AGENT-AGENT, 

Eng Thaij Ho Soerabaja, 

Eng Thaij Ho Solo, 

Thaij An Tjan Djokja, 

Eng Sioe Tong Tjilatjap, 

Ek Goan Tong Tasikmalaja, 

Djin Sen Tong, 
Tjie Ho Tong, Bandoeng. 

Eng Thaij Ho Semarang, 

Thaij Tjoen Ho, 
Tjie An Ho, Pekalongan, 

Thaij An Ho Magelang, 

Eng Nam Ho Poer holinggo, 

Eng Ho Tong Cheribon, 

Thaij Ho Tjoen Soekaboemi, 
SinTjie An, 
Eng Hok An, Bogor. 

Eng An Kongsie, 

Tong An Tong, Mr.- Cornelis, 

Bang To Tong, 

Tong San Jok Fong, Tanah-Abang. 

Djin An Ho Serang, 

Ban Ka An Rangkasbetoeng, 

Ban Hok Soen Tangerang.   
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3 merah: Cheri- 

TE 

Oitromea:Contraet Aloe. 

r 0.90 peahetii 

/ pendjoea 
ada hitam:E Ek. Telok 

Ka Febr.Mrt. rn 50 pembeli 

7.15 pendjoeal. 

da poetih: Levering 

ari, fob. Saga, Aang 

Agan 

NA ..p. 100 kg. 
p Boeloe KSB. , 881 

1 Huller Boeloe K-B.A. ,, 835 
   

    

3 BM Uu 

  

po KMD. , 182 
1 Le KTB. , 195 

KE: ng KTD. , 7.173 

: Br. KTD., 163 
ketat Tier. . PK.T., TA9 

Pn EL “PKT., 139 | 

dag Sen IAI 2 aga dat | 
Serang: 

Februari: 25 
— ditawarkan: 

p. 100 kg. 

1 SI. BI. Pdaglang P.S.A. f 9.21 
Hi. Bl idem — P.B.H. ,, 841 

| : tere Serang S.LA. : 

STB. Tn 
195 

sn 
» 7.49 

    

Va H. Tjere poet lih Sx. 

Petjah KI. HI. poetih me: 

Indramajoe: 

  

nan 

p 100 kg. 

Petjah koelit None: 4 P.W.T. f 7,49 

Ata » 7.81 

| tender Y.D.G. 8, Gelombang 39.82 

-goe “Melajoe Seberang — 18.30 La 
2 g0e Arab — 19. .00 Lagoe Kron- 

| tjong dan Stamboel — 20.00 Ga- 
Paean. Djawa ta 24.00 Toetoep. 

Arab — 19.00 Pengadjian Al @oer 

“| Stamboel —..20.30 . Gamboes Or- 

kest 

toep. : 

f Fa 50.-Tiongtoa 7 PA , 

6.50 gan Australia - PENJIARAN P. P. R. K. 

: ME Men 2. Djawa Barat. 

kadele: Kwa- | Bandoeng HI 192, Batavia II 191, 
xoe Pro- | — Priok MH 41.5. 

3 REBO, 19 FEBR. 

waliteit 17.00 Tanda waktoe — 17.02 

. | Lagoe Hawaii — 17.15 Taman 

| Poetera — 18 .00 Lagoe Hawaii — 

| 18.10 Mondharmonika — 18.46 Ad 

Levering Februari: 

sei 

meter. 
“GREBO, 19 FEBR. 

5 00 Lagoe Soenda — 18.00 La     
Le KEMIS, 20 FEBR. 

3 Ptnea Tionghoa Kongfoe 
- 8.30 Lagoe Gambang Kromong ' 

| Lagoe Krontjong dan Stam 
10.00 Lagoe Melajoe Se- | 

PT —— 10.30 Liga, oa — 

  

et 00 'Taman anak? — 18.00 La 
| Hawaiian — 18.30 Lagoe 

'an — 20.00 Lagoe Krontjong dan 

,Alwathon” — 2330 ee: 

zan — 18.49 Mondharmonika — 

19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe 

- 20.05 Dari piring hitam — 

20.20 Pemandangan loecar Negeri 

— 20.40 Krontjong Asli — 22. 00 

“Gamelan Soenda — 24.00 Toetoep. 

KEMIS, 20 FEBR. 

6. 00 Tanda waktoe — 6.02 Ta 

goe Hawaii — 6.30 Berita Pers -— 

ye Lagoe Batak — 7.15 Berita 

Pers — 7.30 Toetoep. 

1200 Tanda waktoe — 12.02 

Gambang Kromong Asli — 13. 15 

Berita Pers — 13. 30 Gambang 

Kromong Asli — 14.15 Berita Pers 

—— 14.30 Toetoep. 

11. 00 Tanda waktoe — 17.02 Ke 

senian Djawa — 18.00 Lagoe A- 

rab — 18.46 Adzan dan lafadz sem 

.bahjang Maghrib — 18.49 Kasi- 

dah — 19.00 Lagoe Melajoe — 

Petjah koelit srogel IS. ,, 1.04 

t 
1 19.30: Berita Dea Yap. 00 Pantas 
ag na Penerangan Oemoem — 

boes — 23.00 Motjopat Soenda -- 
124.00 Toetoep. 

Djokja Il 128, Semarang Il 189, Se- 
- marang ARCH - 

| Taman Kepandoean KBI — 18.00 
Lagoe Melajoe — 1816 Adzan — | 

. 1819 Lagoe Arah — 18.30 Kron 
tjong — 19.30 Berita 
20:00 Taptoe — 20.05 Dari piring 

| hitam — 20.20 Pemandangan loear 
| | Negeri — 20.40 Klenengan Mang- 
| koenegaran — 2400 Toetoep. 

- 

gang — 6.15 Klenengan — 7.15 
“Eerita Pers — 7.30 Toetoep. 

  

Agama Islam — 20.50 Gam- | 

Arts pada dines kesehatan, Moha- 

'PENJIARAN P. P. R. K. 

bjawa Tengah dan Timoer. 

. 61, Soeraba- 

ja Il 61 dan IV 129, 
Solo 11 120. 

REBO: 19 FEBR. 
17.00 Tanda  waktoe — 17.02 

Pers — 

4 KEMIS, 20 FEBR. 
6.00 Tanda Waktoe — 6.02 Mong 

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

T:lempoengan Djawa Timoer —- 
13.15 Berita Pers — 13.30 Tjelem 
poengan Djawa Timoer — 14.15 
Berjia Pers — 14.30 Toetoep. 

Djokja U 128, Semarang UH 189, Se- 
marang AROH. 67, Soeraba- 

ja Il 61 gin IV 129, 
Tn Solo 11 120. 
17.00 Tanda waktoe — 17.02 

Muesik Hawaii — 18.17 Adzan — 

18.20 Lafad2 sembahjang Magh- 
rib dan kasidah — 18.30 Lag»se 
Arab — 1900 Lagoe Djawa Te- 
ngah — 19.30 Berita Pers — 2 
Tapioe — 20.05 Penerangan "3 
moem — 20.20 Agama islam — 
20.50 Krontjong — 23.00 Motjopat 
Djawa Tengah — 24.00 Toetoep. 

PENJIARAN P. P. R. K. 
Noegantara. 

Zender P. L. J. 20.5 M. 
REBO, 19 FEBR. 

17.00 Tanda waktoe — 17.02 
Lagoe Mel GAS Taman 

Poetera — 18.00 Gamelan Djawa 
— 19.30 Berita Pers — 20.00 Tap 

toe — 20.05 Dari piring hitam — 
20.20 Pemandangan Loear Nege- 

yi — 2040. Krontjong Asli — 
22.00: Gamelan Soenda — 24.00 
“Toetoep. : 

KEMIS, 20 FEBR.   Lolosan srogel LIL. 111.96 

Slijp srogel LS.S. ,, 8.32 

Lolosan boeloe LB.L. » 813 

Slijp boeloe LB.S. , 8.34 

Tjiandjoer: 

(Fr. wagon Tjiandjoer) 

'Mach. Ven. Foeng SPA f 9.30 

  

Mach, 'Ven. Foen SLR. .— 

Mach. Oeti Kam Hoa 
$ O.S.H. .9.20 

| Mach. Oey Kam! Hoa 

loka. 10 G— 

Boemiajoe. 
(Fr. wagon Boemiajoe). 

Levering Februari: 

Slijp boeloe H.G. f 9.20 

Slijp si nb » 850 

Slawi: 

(FT. pr. KPM. Tegal) 

Levering Februari: 

Slijp Eng Seng O.T.S. f 845 

Slijp Boeloe O.T.B. » 846 

U Tjere OTP. » 818 

Ketn Slijp 2, 10.36 
Harga beras dari sauda- 

gar-saudagar ketjil Ba- 

tavia. : 

ai per 100 kg 

Ketan Jaya “7 1165 

— S.P.A, OSH (pa Hot 

Beras Machine Tjiandjoer 

Hul boeloe Krawang - 

K.B.B. PN ya. 2 Oh 

17.00 Tanda waktoc — 17.02 La 

26.00 Taptoe — 20.05 Penerangan 

Osmoem — 20.20 Agama Islam — 

20.50 Gamboes — 23.00 Dari Be- : 
tawi ke Bali — 24.00 Toetoep. 

NIROM SIARAN BARAT. 

Batavia 1 121 dan Priok MH 41 M. 
19 FEBR. F 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — 

|17.01- Isi programma. — 17.03 
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 — 19.45 , 
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 
— 2205 Concert arrangementen 

— 2230 Moesik dansa — 23.00 
Toetoep. 

KEMIS, 20 FEBR. 
6.00 Tanda #aliioe — Pem. — 

6.01 Dari piring gramofoon — 
6.15 Peladjaran main gymnastiek 
— 6.30 Berita Pers — 6.35 Dari 

piring gramofoon — 7.00 Tanda 

“waktoe — 7.01 Dari piring gramo- 

foon — 7.39 Berita Pers — 7.35 

Dari piring gramofoon — 8.00 
Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe. Pemb. 
11.01 Potpourri — 11.25 BN im 
11.40 Agama Kristen (NICRO) — 
1200 Sericus concert — 12:30 Bue 

| Gouv. Indisch Arts, dengan keten- 

| berhoeboeng dengan tjoekoepnja 

| Amir Hoesin Siagian. 

Berita Pers — 14.30 Toetoep. 

yoe Djawa — 17.15 Gambang Kro | 
mong — 1930 Berita Pers -— ' 

2 Moetasi. 

D. V. & 
Diserahi- pekerdjaan wd. Gouv. 

mad Arif gelar Soetan Bandahara, 

toean, bahwa ia tetap pada C.B.Z. 

Betawi. y 
Moelai penghabisan Januari 

1941 karena keperloean-keperloeh 

an jang penting ,diberi binnen- 

landsch verlof kepada Pamenan 

Harahaf, Gouv. Ind: Arts. 

. Moelai penghabisan boelan Juni 

1941, karena permintaan sendiri 

diensttijdnja, diperhentikan dengan 

hormat serta dengan berhak pen- 

sioen, Raden Mas Gombrek, hoofd- 

gouv. arts di Kendal. 

Moelai penghabisan boelan Fe- 

bruari 1941 dipindah dari roemah 

sakit gila Sabang ke Padang 

Sidempoean, Gouv. Indisch arts, 

nga rampai — 1320 Berita Pers   —- 43.30 Boenga rampai — 14. 20 

17.00 Tanda waktoe. Pembh. -— 

17.01 Isi programma 2 Enn Bae 

nga rampai — 17.45 Oenioek ka- ' 

nak2 Tante Herla — 18.00 Moe- 

'sik Hawaii — 18.15 Swing music 

— 4843 Radio Oranje -— 19. 00 Be 

rita Pers dan Oedara -- 19.22 Or- 

chestra Napolitain — 19. 4a Cause- 

rise — 20.00 Joan Edwards —- 20.10 : 

Pemandangan oemoem — 20.30 

Omroep Orkest . 21.30 Dari pi- 

ring hitam — 

toe. Berita Pers — 

Piklers 

23.00 Toetoep. 

22.05 Robert 

PENJIARAN B.R. V. 

gtadszender 157,89 dan Archipel- 

zender 61.66 meter. 

REBO, 19 FEBR. 

17.00 Tanda waktoe — 17.04 

Orkestmuziek — 17. 30 Vocalia — 

18.00 Concert door het BR. V.- 

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 -— 

23.00 Toetotp. 

KEMIS, 20 FEBR. 

6.00 Tanda waktoe — 6.04 Och- 

tend concert — 6.30 Berita Pers — 

6.40 Lagoe gembira — 7.30 Berita 

Pers — 7.40 Lagoe roepaZ — 

: 9.00 Vocaal sad Pa 521930 Bi- 

0.00 Accordeon ' 
| geunermuziek — 

Crkestten main — 0. 30 Lagoe Pe- 

rantjis — 11.00 Orkestmuziek — 

11.30 Lagoe dari Hawaii — 12.00 

Jeu le Cartes — 12.20 Serieuse Or 

kest — 1240 Vocaal Programma 

—. 43.00 Lagoe makan — 13.20 Be 

riia Pers — 13.30 Lagoe makan 

14.20 Oelangan. Berita Dp 

14.30 Toetoep. 

17.00 “Tanda waktoe. Pemb. 

17.04 Lagoe roepa2 — 1800 @ir 

gzes Boulanger — 18.15 Lagoe Pe 

rantjis — 18.45 Piano muziek -—- 

1990 Ar.) Eerita Pers — 19.00 

Ga ) Lagoe roepa — 19. 20 Faust 

. 5900 Berita Pers — 22.05 Voor 

onze swingliefhehbsrs — 22. 40 "51 

200 ter ep. 4 
Si 

Tspeksi di Soerabaja, Th. Jamin dan 

22.00 Tanda wak- | 

Band — 29:55 Varia — ' 

18.45 Paul Robeson — 19.00 (Ar. 5 $ 

  

Bosehwezen. 

Tijd. Wd. laborant M. Soetarna 

Najasoeparta ditetapkan dalam 

. dines negeri. 
Dibantoekan pada kepala dines 

boschwezen di tahah Seberang, 

boscharchitect Soejoto, sekarang 

dibantoekan pada dines. tsb. di 

R: Pal 

| Djawa dan Madoera dan ditempat- 

kan pada opperhoutvester Toeban 

Pandhuisdienst. 

:Benoemd mendjadi beheerder 

kl. 1 dan tetap pada pandhuis di 
Gebang, Djajadipoera, sekarang 

beheerder kl. 2. 
Dipindah dari Djatisarono ke 

Poerwodadi hoofdschatter Mas 
Iskadi. 5 3 

| 

KE RA 

Belastingdienst. 
Diserahi dengan  pekerdjaan : 

klerktolk -oentoek — Chineesche | 
Boekhouding pada kantor inspeksi 
Financien di Palembang, Thian Kie 
Tjong, sekarang partikelir. 

Ditempatkan pada kantor in- 
speksi di Malang. Mas Soewarno, 
klerk kl. 1 di Soerabaja. 

Ditempatkan pada kantor in- 

R. Mohamad Ismail Soerjonegoro, 

masing-masing klerk kl. 1 di Ke- 

diri. 

In. Onderwijs. | 
| Diserahi sementara waktoe men- 

djabatan huiponderwijzer (goeroe 

: bantoe) pada openbaar Inl, Onder- 
wijs, ditempatkan pada vervolg: 

i school di Baroes, afd. Sibolga dan 

| daerahnja, res. “Tapanoeli, M. 

! Jatim, pegawai diloear djabatan 
negeri, paling  kemoedian goeroe 

. bantoe openbare Ini. Vervolgschool 
di Padangsidempoean. 

Dipindah. dari  vervolgschool 
Hoetagodang (Padangsidempoean) 

  

ke sekolah seroepa itoe di Goe- 

noengtoea ( Padangsidempoean) : 

goeroe-bantoe Ikoh. 
Dipindah dari  vervolgschool 

Goenoengtoea kesekolah seroepa 
itoe di Hoetanopan (Padangsidem- 
poean) goeroe bantoe Djamir. 3 

Dipindah dari  vervolgschool 

Loemoet (Sibolga) ke sekolah se- 
roepa itoe di Tamiang (Padang- 
 Sidempoean) goeroe bantos SM3 

Jasin. 
Dipindah dari vervolgschool Ta- 

miang ke sekolah seroepa itoe 
Hoetagandang goeroe bantoe Poen 

tjak. 
Dipindah dari le vervolgschool 

'Siboehocan ke sekolah seroepa 
itoe di Padangsidempoean goeroe 

| bantoe Pogang gelar Baginda 

Sorilagat. 

Dipindah dari  vervolgschool 

Padangsidempoean ke sekolah se- 

roepa itoe di Panjaboengan (Pa- 

dangsidempoean) goeroe bantoe 

Aset. 3 
Dipindah : dari  vervolgschool 

di Baroes (Afd. Sibolga) ke seko- 
lah seroepa itoe di Goenoengsitoli 
(P. Nias) goeroe bantoe Ahmad. 

Diserahi mendjabat goeroe ban- 
toe pada 'le vervolgschool Siboe- 

hoean (Padangsidempoean), Si 
Matnoer marga Ritonga, paling 
belakang mendjadi kandidat goe- 
roe bantoe di Sipiongot (Tapanoe- 
1). 

Dienst der LU. & A. 

Dipindah dari Meulaboh ke Ba- 
tavia (Tolkantoor) sebagai boek- 

houder Balaroensjah,  gediplo- 

meerd douanecommies kl. 1 (ont- 

vanger).- 
Dipindah dari Belawan ke Serat 

sebagai ontvanger Boerhanoeddin, 

gediplomeerd douanecommies kl. 1 
(verificateur). 
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MP   “FAKEDA:C TEL.WL.540) 

SE PATOE sAN DAL 
| Ijap Ojompot 

g keloearan baroe 
| Terbikin dari karet jang 

aslie,kelihatan netjis dan 

, , warnanj aseperti koelit.” 
Ba 

, Soedah terpoedji dan 
ta'ada bandingannja. : 

7 4 “in dopotelenp 270k 

  

  

    

  

- 

Harga 1 botol 15 sen.   

No. 190 WATSON'S 

UNIVERSAL STOMACH REMEDY 

inilah 

Obat sakit peroet jang paling mandjoer | 

'Ini obat menjemboehken segala roepa sakit pe- &- 

roet, moentah2, moelas dibawa peroet, boeang2 aer j 

darah, dan sakit jang disebabken oleh salah ma- 444 

kan makanan, ganti hawa dan masoek angin 9) 

WATSONS, 

Semoea toko obat Tionghoa ada djoeal atawa beli pada: 

Hoofdagent : MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO, Toko Tiga No. 64, Batavia. 
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KA ngiri Bt.), melihat si boenga ma- 

ah memang pengharapan. Roes- 

hingga tidoer poen 
#    

'Iboeah delima dan boenga2an itoe 

: | anggo 
Ita? danaah diloepakannja lagi se 

| “nenek ditjinta, celaan tiba": . 

mendjadi angan2nja Si- 

rasa seriangainja ketika si boenga. 

Ilmawar merah itoe memberikan 

      
. ketangan Roestam sendiri, sehing- 

: lah kedoea djari pe- 

gentarlah 

lama2nja 

Siapakah jang ta' iri hati (me- 

| war merah (Sitti Hafsah) ketika 
memberikan boeah2 dan boenga2 

'an itoe ketangan si Roestam, se- 

hingga bersentoeh2an kedoea 'ta- 

Tw tangan dan djarinja, serta de- 
| ngan tersenjoem2 simpoel??? 

1 Hanja Allah nan menjaksikan- 
   

Tboe Siti Hafsah, sangat riang 

.hatinja, karena agaknja mak 

soednja akan kesampaian inilah 

tjita2nja jang telah lama disimpan 
nja dalam. kalboenja..   

  

     

  

, bagai terbang 

dan demikian poela kepada 
na Mawar merah (Sitti Haf- 

sah) ...... ta' kan diloepakan. 
Sitti Hafsah membalas poela ke- 

nemboes dari 

laksana ditaman firdaus. 

kan kepalanj ja, 

jang sangat ladjoenja. 

hormatan pada iboe Siti Hafsah . 

hormatannja Roestam dengan ber- 
oebah merah padam warna moeka- 
nja berseri-seri, laksana tjahjanja 
intan jang bergoemilapan, karena 

kena Sinarnja matahari jang me- 
tjela-tjela daden 

kembang kemoening jang memba- 
wa segar dan haroem bacenja, 

Tboe Sitti Hafsah dan anaknja 

menghantar sehingga dipintoe ha- 

laman roemahnja, kemoedian se- 

soedahnja Roestam menganggoe- 
ialah akan tanda 

memberi hormat, laloe ia poen me- 

ngendarai sepedanja merk Raleigh 

hari. 

Sambil menoenggoei 

itoe, orang toeanja, d.l.I. 

perkataan 

da kedoea orang toeanja, 

panaaa otaknja   Kemoedian pintoe 

  

  
    

Roestam, memberi. 

halamannja ga mendjadi 

ta moelai mengerdjakan pekerdja- 
. annja sebagaimana biasa sehari- 

anaknja 

bekerdja, iboenja poen moelailah 
mentjeriterakan hal pemoeda tadi 

Sitti Hafsah mendengarkan akan 

iboenja sambil beker- 

dja, mengerdjakan pekerdjaannja, 

ada djoega sekali-doea akan me- 

ngiakan perkataan iboenja jang 

selaloe memoedji-moedjinja sadja, 
Ia memoedji bahasa Roestam 

seorang anak jang berbakti kepa- 
radjin, 

oesaha dan keras hati, sehingga di 
dalam peladjarannja poen ringan 

Diploma K.A.E. dan typen poen 
dengan moedah diperolehnja de- 
ngan goed. Dari oepas toko sehing 

Djoeroetoelis toko 
soeatoe-hal jang boleh dikata dja- 

Tanggap boekan karena pang- 

kat (seboetannja), tetapi jang ter- 

oetama gadjinja. 
Karena iboe perkara pangkat, ti- 

tel, gelaran, ta' maoe ambil per- 

doeli, sebab didjaman ini boekan 
seperti djaman lima poeloeh: ta- 
hoen jang telah laloe, banjak jang 

memandang pangkat, titel atau 

gelaran. 

Dahoeloe, iboe mavse tjeritera 

padamoe sebab engkongmoe (Da- 

toe', kake), waktoe masih hidoep- 
nja mendjadi bek, sekarang dise- 
boet le wijkmeester, ta' ada ber- 
gadji sepeser djoecapoen, tetapi.... 
jang mace ambil mantoe bereboet, 
seperti waktoe Tjio Ko, sebab di- 
djaman itoe orang masih goerem 
matanja, agaknja beloem menge- 
nal betoel akan gucnanja ocang, 
tetapi kepada pangkat atau titel 
jang dinomor wahidkan. 

Sekolah klas 2 (Melajoe) poen, 
sekota Mr. Cornelis tjoema ada 
satoe, itoepoen djarang-djarang      

mace sekolah, karena ma'loemlah 

masing-masing masih takoet ke- 
pada sekolah, karena bermatjam- 

matjamlah alasan oentoek mentje- 
gah anaknja, soepaja tiada kese- 

.kolah, dikatakannja kelak djadi 
Serani, kapir, tangannja dikerat 

Oleh Malaekat, bila mati, karena 
menoelis hoeroefnja bangsa Kapir, 
ai. 

Begitoepoen sekolah agama, se- 

bagai sekarang ini 

djarang ada, apa lagi tempat ha- 
dlir seperti sekarang ta' ada sama 
sekali. 
Pangkat bek didjaman itoe, boe- 

kan sebab pandai sekolahnja atau 
berdiploma, tetapi sebab jang 
teroetama sekali ialah tentang tje- 
pat langkah, kelit tangan dan ge 
rakannja bertjap  djempol 
alias djagoan (tjabang atas),   (Akan disamboeng 

di 

  

   

    

SENEN 125 | 
BATAVIA-C! 

2 dimasing-ma-: 
sing podjok, soedoet (plosok Bt.), 
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