
e KA 
Tor Hk “2 Maart (Reu- 

ng peletoesan bom 
gi msejinosk itoe di- 

F Or 'Peton, 

Gara di Istanboel Bell, 
toe legasi Sofia Ja- 

konsoel djenderal | 
TA 'urman, toekang ste- 

Sofia Miss Nora Sarn 
ide Ellis dari So- | 

Pane : 

  

  

  

  

  

  

B: va aa Nan make 
menjampaikan vetjapan ter 
rika Serikat. 

Inggeris menjerang 
tangkan keroesakan di . 

“di Inggeris diatas astana 
membawa sedikit keroesak 

Pasoekan Inggeris di 

. moendoer. 
Gezant Inggeris “Rena 

hotel di Istamboel,. sebab adi 
lah seboeah koper jang 
si staf itoe. 

25 orang mendjadi 
. maat Inggeris mati. . F 

Kimi di Amerika dipersoalkan pemba- 
gian djoemlah 7 milliard jan. 
goena menjokong Ma ki 

d kasili nja Ng Ha 

soedah diterima “toe, 

ckingham dengan 8 bom 

1 Kopi melandjoetkan per- 
— djalanannja mendesak, pedaean Itali, jang teroes 

alham pir mati di seboeah 
bom meletoes dalam sa- 
pat pada bagage delega 

Ci ebd, diantara ada ? diplo 
nja bom itoe ditaroeh 

— orang didalam koper, waktoe mereka masih di Sofia. 

m akan dikirim ke Sc 
180.000 serdadoe. 

Joegoslavia .d 

Expeditie Inggeris dari 
. 2 in i, kabarnja terdiri dari 

5 

lexandria tiba. di Joena 

nn ja ke Berlin dan Ro: 
buram 
  

  

PERTOLONGAN RENDEL 
2... SANG GAGAH . 
Sesoedah ada kedjadian se: 

2 Keen, maka penenar Pan 

“aka Aa berhoeboengan den, 

— teGasi BELANDA DI- 
Bates PERSOEKAR 5 
Londen, 12 Maart (Aneta). : 

er! — Didengar kabar, bahwa berang | 

| katnja staf legasi Belanda dari 
Sofia itoe disertai kedjadian-kedja 

| dian jang tidak menjenangkan. 
. Ketika De Braauw meminta pas- 
poortnja oentoek berangkat itoe, 
maka oleh pembesar-pembesar ne- 
geri ditolaknja, sebab soedah agak 
lama ia tidak diakoei lagi sebagai 
wakil dari pemerintah Belanda. 

. Be Braauw memprotest, maka 
pembesar-pembesar “negeri itoe 

achirnja mengidinkan ia dan staf- | . 
nja berangkat dari Boelgaria teta- 
pi dengan perdjandjian, bahwa ia | 
haroes pergi ke Nederland atau 

, ataupoen kedaerah-daerah | 
Pan 3 kepada s.k. ,,New York Tribune” . 

ma ma aan: bah- ' 

goena menolong Inggeris. 

jang didoedoeki Nazi, tidak halah 
senayan Tn, 

| (Reuter). 

  

| Zwitserland « Ian. Ame, 2 h 

kata jang koeat ia mengocuki 
antjamannja itoe. Akibatnja, lega- 
si Belanda laloe: mendapat pas 
poort. 

Rendel beak maoce berlaloe, se- 
beloem legasi Belanda itoe berang- 
kat. Tindakan gezant Inggeris itoe 
lajak Ne aN Yeni tinggi. | 

ALAT PERANG KE INGGERIS 

DAN JOENANI : 
“Washington, li Maart 

— Sebentar: sesoedah 
rentjana wet ditanda tangani, ma- 
ka president Roosevelt menerima 
baik pengiriman alat perang jang 
menanna ke Inggeris dan Joenani. 

ANTONESCU TIDAK ME- 
MOEASKAN DJERMAN 

New Mork, 12 Maart (Reu- 

ional, 

  ter). — Sepandjang radio telegram 

. Terima kasih Churchill kepada 
0... Amerika. 

.Inggeris di Ethiopia melandjoetkan 

serang an. 
MEMBELI 12 KAPAL DAGANG 

1 New York, 12 Maart (Reuter). — 

| njetoeajoei pada malam jang laloe pembelian lagi sedjoemlah 12 hoeah 
Maritime Commission me- 

kapal dagang jang semoeanja besarnja 100.000 ton. 

2. GOENA PEMBELAAN AMERIKA 
Washington, 12 Maart (Reuter). — Pe 

belaan Amerika Serikat banjaknja ialah ' - bocah aphil 

ini bisa mengangkoet! 86 orang jang lengkap persen 

lebih-lebih tank ini akan dipakai dalam pembefaan darat. 
ja, dan ter- 

“Ketjepatan ini didarat ada 23 mijl didarat dan air, serta ditengah- 

tengah gelombang bian mentjapai ketjepatan 10 mijl sedjamnja. 

| PEMBAGIAN GOENA PERBAN- 
TOEAN INGGERIS 

Washington, 

(Reuter). 

1 gen nnna Rayhprn de- 
“harap soepaja lekas 

nga dit? 

kan djoega bagian- 

“bagian dari 7 milliard dollar itoe 

Dalam soerat | 

| jang akan dipakai goena memban- 
| toe Inggeris dan kawannja. 

.12 Maart | 

— President Roosevelt | 

elis Sitaan pembitjara dari | 

Direktoer keoeangan itoe mem- 
bawai kredit itoe dalam matjam- 
matjam bagian, dan jang paling 

| besar ialah 2 milliard, jang akan 
dipakai goena “pembeli mesin ter- 
bang. 

2 

PEMBAGIAN JANG DEMIKI-   

0easkan Berlin, hingga kabinet 
moengkin .akan digantikan. 

e sela oentodk. orang-Orang 

wa orang-orang Djerman, ma- 

akala tidak ada pemerintahan na- 
akan bisa membikin Roe- 

menjerahkan pangkalan di Marok- 
ko kepada Djerman. 

KOENDJOENGAN EDEN 
Catiro,12 Maart (Reuter). — 

Pada hari itoe Eden mengoendjoe- 
ngi minister oeroesan loear negeri 
Mesir. Ia mengadakan pembitjara- 
an berdjam-djam lamanja dengan 
minister itoe serta poela dengan 
premier Hussein Sabry Pasha. 

Eden djoega mengoendjoengi prins 
Mohammed Ali. 

AMERIKA MEMBERI MINJAK 
Washington, 12 Maart 

(U.P.). — Pemerintah Amerika 
Serikat mengidinkan oentoek me- 

ngeloearkan  sebanjak-banjaknja 
benzine oentoek pesawat terbang 
dan smeerolis kepada negeri-nege- 

ri keradjaan Inggeris. 

AN LAN DJOEMLAH | BANJAK, ML- 
SALNJA 629 JOETA DOLLAR 
AKAN DIPAKAI GOENA PEM- 
BELI KAPAL-KAPAL DAN LAIN 
LAIN GOENA MELENGKAPKAN 
BAGIAN-BAGIANNJA. 
DJOEMLAH LAINNJA SEBE- 

SAR 200 JOETA DOLLAR GOE- 
NA PERBAIKAN ALAT-ALAT 
PEMBELAAN OENTOEK PE- 
MERINTAH SALAH SATOE NE- 
GERI, JANG DIANGGAP OLEH 
PRESIDENT PERLOE SEKALI 
GOENA PEMBELAAN AMERIKA 
SERIKAT. DJOEMLAH ITOE ME 
NOEROET DOEGAAN ORANG, 
SEBAGIAN AKAN DIPAKAI 
GOENA PERBAIKAN KAPAL- 
KAPAL PERANG INGGERIS DI 
'PANGKALAN AMERIKA. 

DJERMAN KENA POEKOEL 
KL AE, 

N cw York, 12 Maart (Reu- 
ter). — Sepandjang telegram dari 
Berlin, R.A.F. pada malamnja jang 
laloe telah menjerang kota di Djer 
man Oetara. 

Ketjoeali itoe poen katanja R.A. 
F, mendjatoehkan bom dipangka- 
lan Djerman di Kiel, demikianlah 
boenji keterangan dari Bomber 
Commando. 

| oesahaan per tanian negeri di Take 
ngon Atjeh, 

ma sekali Naa 

/ 

| jang disampaikan kepada Volks- 
“| -raad. Boeat melakoekan rentjana 

|.ri pemerintah dan selebihnja 
| djoemlah 40 millioen 
| partikelir. 

| dirinja soeara atau Koeasa jang ter 

| at, jaitoe kepentingan jang poenja 

.sahaan tjampoeran,   
  

anna 

: Industrie dan kemak- 

2 lembar, Lossenununer 1Y, sen. 
sesama 

Mn 

moeran rakjat. 

EMAREN soedah kita moeat 

ringkasan plan industrie” 

terseboet haroes ada modal 50. 

millioen roepiah, jang 10pdjoeta da 

se 
dari pihak 

Ini berarti bahwa am- 
pat perlima (45) dari andil peroe 
sahaan2 baroe itoe akan berada da 
Jam tangan partikelir. Dengan sen 

besar bocat mengambil sesoeatoe 
poetoesan seperti oepah pegawai, 

gadjih direksi atau keoentoengan 
pemegang andil djoega ada pada pi 
hak partikelir. Peroesahaan parti 
Kelir tidak selaloe djahat dan “ada | 
kalanja malah bisa bekerdja lebih 
baik dari pada peroesahaan goeber 
nemen. Sebab peroesahaan parti 
kelir didapati dorongan jang koe 

ocang. Dari orang orang jang ti 
dak berkepentingan soeatoe- apa, 
jang tidak merasai dengan lang 
soeng roegi atau oentoeng peroe 
sahaan, oemoemnja tidak boleh di 
harap jang mereka akan memeras 
keringat sebanjak banjaknja dan 
memikirkan keadaan peroesahaan 

sampai botak kepalanja. Dasar 
perloeasan industrie dengan modal 
partikelir ada baiknja, tetapi djoe 
ga moengkin menimboelkan berba 
gai akibat jang koerang sehat, ka 
lau dibanding dengan peroesahaan   nee 

Di sena .pen kerentah soe- 
dah mempoenjai berbagai badan 

peroesahaan seperti kereta api dan 
post. Begitoe  djoega, kalau kita 
tidak chilaf, soedah didapati per   

di Sumatra Selatan 
Ti ae Periangan. Lain da ' 

: akan sa 

tjandoe, berbagai roemah gadai | 
dan pembikinan garam, meskipoen | 
dalam azasnja tidak dimaksoedkan 
sebagai peroesahaan atau bedrijf. 

ga “paberik 

li. Andil 10 miljoen atau seperli 
| ma dari djoemlah modal semoeanja 
memang tidak bisa dikatakan be 
sar, dan kalau dalam rapat aan- 
Ucelhouders atau pemegang andil 
perloe diambil poetoesan jang pen 
ting”bocat oemoem rasanja soeara 
negeri tidak sangat besar penga- 
roehnja. 

Tetapi apa jang maoe dikatakan. 
Bangsa awak oemoemnja tidak 
mempoenjai oeang sampai riboecan 
atau miljoenan. Dan jang poenja 
ocang sedikit kandel banjak jang 
masih serba takoet beroesaha se 
tjara besar atau membeli andil ber 
bagai maskapai. 

“ 

Lain dari itoe dalam keadaan se 
| karang memang boekan gampang 
boeat pemerentah akan mengada 
kan berbagai industrie baroe de 
ngan tidak memberi kesempatan 
kepada kaoem oeang soepaja toe 
roet membeli andil. Apa lagi wak 
toe sekarang ini boekan sedikit 
modal partikelir jang sedang men 
tjari tjari lapang baroe di tanah 
air kita Indonesia. 

Rentjana boeat memperloeas in 
dustrie soedah tentoe menggembi- 
rakan, sebab berarti kesempatan 
baroe boeat mentjari sesoeap na 
si dan Sepotong pakaian boeat rak 
jat kita. Oeang “jang sekarang 
masih disimpan bertoempoek toem 
poek di bank kelak akan moelai di 
poetar dan sedikit banjak rakjat 

« Kita akan menerima djoega bagian 
nja, soenggoehpoen tjoema bebera 
pa poeloeh sen sadja. 

Sesoenggoehnja kita bisa mera 
sa girang dengan ,,plan industrie” 
jang tidak lama lagi akan dibitja 
rakan dalam Volksraad itoe. Teta 
pi kegirangan kita beloem begitoe 
besarnja hingga kita boleh tidoer 
dengan tidak oesah memikirkan se 
soecatoe apa lagi. 

Tidak, sebab perloeasan indus- 

irie tjoema berarti boeat kemak 

' moeran rakjat kalau pihak peme- 
' rintah dan pihak bangsa kita te- 

Paberik kina meroepakan peroe- 

artinja jang 
dimodali oleh negeri dan pihak : 
partikelir bersama-sama. Di Bang- 
ka pemerintah mempoenjai maska- ' 

' pa: timah dan di Oembilin parit- ' 
parit arang batoe. Di Biliton seba- 
liknja maskapai timah tjampoeran 
dan maskapai NIAM di Djambi jg. 
mengoesahakan minjak tanah. 

Sebab itoe mereka jang ingin- 
kan soepaja berbagai industrie ba 
roe didjadikan peroesahaan nege 
ri seratoes percent atau dengan an 
dil goebernemen jang lebih besar 
boekan ea aan beralasan sama seka ! 

| bab andil atau bagian rakjat 

iap mengawasi segala sesocaioe. 
: Perkoempoelan2 boeroeh bangsa 

kita haroes memperkoeat barisan 
| nja soepaja toentoetannja diperha 

tikan, baik oleh pihak pemerintah 
maocepoen oleh kaoem modal, Se- 

kita 

dari segala roepa industrie itoe ter 
cetama akan beroepa oepah koeli- 
an. Oesaha memperioeas industrie 

akan bermanfaat boeat kemakmoe 
ran rakjat kalau disertai berbagai 

tindakan jang bersifat pendjagaan 
kepentingan boeroeh dan bersifat 
maksoed makmoerkan rakjat kita 

soenggoeh2. 

Sg. 
  

PERDJALANAN INGGERIS 
DITEROESKAN 

CAIRO, 12 MAART (REU- 
TER). — MAKLOEMAT INGGE- | ran, 
RIS BERBOENJI: ,,PASOEKAN 
IMPERIAL INGGERIS MELAN- 
DJOETKAN PERDJALANANNJA 
DI SOMALI, DAN PADA TANG- ' 
GAL 10 BOELAN INI MENDOE:- ' 

JANG DOEKI  DAGHABUR, 
DJAOEHNJA 960 KM SEBELAH 
OETARA MOGADISHU. KEKA- 
LAHAN-KEKALAHAN ITALI SE 
DJAK MASOEKNJA INGGERIS 
MELALOEI SOENGAI JUBA KI- 
NI DIRANTJANGKAN ADA LE- 
BIH DARI 31.000 ORANG. MAK-' 
LOEMAT MENAMBAH POELA, 
BAHWA DILAIN-LAIN MEDAN : 
PERANG PASOEKAN INGGERIS 
JANG MENOEDJOE KEBATAS 
ETIOPI MENGEDJAR PASOR- : 
KAN ITALI. SERANGAN-SERA- 
NGAN PASOEKAN ITOE BER- 
HASIL SEKALI, 

. DALAM PADA ITOE KEADA- 
AN DI LYBIA, ERYTHREA TI- 
DAK BEROEBAH. 

EDEN DAN DILL DI CAIRO 
Londen, 12 Maart. (Reuter). 

— Anthony Eden dan John Dill | 
sampai kini masih ada di Cairo, 

| djatoehnja dibagian depan. 

Mereka akan berkonperensi de- 

ngan djenderal-djenderal Wavell, 
Cunningham dan laksamana ang- 
katan oedara Sir Archibald Long- 

| more. Pada tadi malamnja perda- 
“na menteri Mesir mengoendang 
Eden dan Dill oentoek persanta- 

OHURCHILL OETJAPKAN 

RIMA KASIH KEPADA 
AMERIKA «. 

Londen, 12 Maart (Reuter). 
— Dalam Lagerhuis perdana men- 
teri Inggeris, Churchill ditengah- 
tengah sorak sorai jang gegap gem 
pita, soedah membarikan ketera- 
ngan oetjapan terima kasih kepa- 
da Amerika berhoeboeng dengan 
»lease and lend”-bill djadi hoe- 
koem. Perdana menteri itoe men- 
djawab dengan kepastian atas per- 
tanjaan, apakah ia 'mempertim- 
bangkan oentoek menoedjoeken 
pidato radio kepada Amerika, 

TE- 

ASTANA BUCKINGHAM 
KEROESAKAN 

Londen, 12 Maart (Reuter). 
— Ketika diadakan serangan jang 
paling baroe di Londen, maka as- 

.tana Buckingham kembali kena 
kedjatoehan bom 8 boetir, jang 

Jang 
mati seorang pegawai polisi.  



    

    

     
    
    
    
      
    
    
      

      

           
    

      
    
      
       

  

     
     

   
   

      

    
   

  

   

     

    

   
       

   
   

  

    

  

   
   

   
   
   

  

   

  

   

           

    

    

   
    

    

   
   
   

     

          

    
     

      

   

  

   

  

    
   

            

    

  

   

    

   

      

     

   
   
   

  

     

      

   

        

   
    
     
        
    
    

      

     
         

      

        

        

          

       

          

      

  

     

    

ai ma peristiwa 
“rika Sjarikat itoe sangat menarik 

Seikadan Ega isak Ka 

menteri Diaper 3 Pa 

ear Negeri, ja'ni Matsuoka, soe- 

dah poela bertolak menoedjoe Ber 
lin goena bermoesjawarat 

  

: Tiongkok, 

   

   
  jerman dengan Dje 

n dilakoekan permoesja- 
lagi, teroetama sekali ten 

nja tentang apa apa jang berke 
an dengan langkah langkah 

Amerika itoe. 

Betoel Matsuoka “Sken ke Rome 
poela, tetapi djika diingat kelema 
han Italia sekarang ini, roepanja 
Mussolini tinggal menoeroet sadja 
kepada apa jang dititahkan T. 
Hitler kepadanja. - . 

| Dalam pada itoe serinya 
San an Pena ak 

   

   

  

       
   

   
    

  

       
      

      
       

       
   

      

    
        

   

    

   
   

      

— Sebaliknja baik di et ma 
en di Albania tentara Sekoe-        

   
   

  

   
    

  

titer0 dan wecnneriagi san teroes | 

ngan kepada pentjoeri 

Sedjoli jang berga | 
asa seng soeatoe | 

ol er To Tariat Sa ke 

a. P Ka Nu seorang 
jang agak berat loeka loekanja. 

  

  alam. 

| di kota dari kamar mandi Gemeen- 

| te, oleh Gemeente soedah di bikin 

5 betoel, sehingga tidak berbaoe 
la . Dan ini oleh karena penga- 

docan jang keras dari seorang 
Japan jang ada tinggal di kam- 

| poeng itoe jang kebaoean. (Pem.). 

    

| ALAP-ALAP SEPEDA. 
| Pada malam Selasa 12-3-41 

Idjam 7 sore, ketika seorang Tiong 
'hoa masoek ke roemah obat Ti- 
onghoa di tikoengan Toko Tiga di 

  

kota, sekoenjoeng-koenjoeng sepe- 
: danja jang ia ada taroh di depan 

“.“ |roemah obat itoe di tjoerj oleh se- 
2 | orang jang tidak dikenal. 

Sesoedah di lakoekan kepoe- 
itoe, te- 

tapi searnja Sia-sia sadja. Sean) 1   

— KAMPOEN PEDJAGALAN : 

“berharga 

Pennanakan pen- 
aik djoega sebeloem ia 

'bisa bekerdja, soedah keboeroe di 
” Iketahoei oleh toean roemah, sehing 
2 ga pentjoerian tidak sampai ber- 

hasil. Sedang di kampoeng ini ada 
“Iberdjalan orang-orang ronda se- 

' |tiap malam. Pendoedoek kampoeng 
|ini mengharap pengawasan polisi. 
(Pembantoe). 

  

5 LOUIS KOCH. 
Zanger jang mendjadi favorict 

Idi Betawi, ja'ni Louis Koch dari 

mv. ,Lief Java” jang terkenal 
jang baroe2 ini djoega terikat mas 
kapai film (Union Film Coy).tem 

| pat akan bermainannja drs. A. K. 
Gani) sebagai instructeur njanji- 
| 2n2, moelaj 1 Maart j.l soedah poe 
la berada diloear maskapai 
itoe berhoeboeng dengan reorgani 
sasi 

Tetapi menilik keloenakan soe 

poela boeat acteur, moedah moeda 
han ta' lama ia berada diloear la 
pangan film itoe. 

KARENA BERTJANDA PELOE- 
ROE HAMPIR MENIWAS: 

- KAN DJIWA. 
“Motras M ter Cornelis ha 

Tg Rebo kemarin telah memeriksa 
seorang mantri pendjara Tjipinang 
'bernama Zjainal ditoedoeh telah 
menembak seorang kawannja ber 

      

  

I nama F. Newland, jang sedang men 
djalankan dienst. 'Peloeroe itoe 
mengenai dadanja sikorban. Sjoe 

ve Ikoer sahadja korban itoe segera 
    

    
     

   
   
   

    

   

g ialah bahwa 

| dapat pertolongan dokter sehing- 
| ga terhindar dari pada bahaja ma- 

el | oet. 
pemeriksaan itoe 

drama jang ngeri 
Kesimpoelan 

- Titoe akibat dari pada bersenda goe 
m | rau. Terdakwa itoe menegaskan 

  

   

    

   

    

   

    

ihwa kedjadian itoe sangat ia se   n, dan tidak sekali kali ia se 
'hendak mentjelakakan ka 

la akoei bahwa ketika itoe 
wadjibkan controle. 

ba di tempat pendja 

  

h auto se| 

£ | berlakoe, setelah diadakan raadka 

Teklasse: 

(Taman Sari A) 

aranja dan gerak geriknja baik | 

am Am okentinag 

    

an saksi 

sedang ia jang soedah beroesia 
tinggi kadang kadang diganggoe 
diadjak bersenda goerau. Sebeloem 

3 terdjadi penembakan itoe, lebih da 
| | hoeloe ia diganggoe oleh terdakwa | 

sehingga ia marah pada terdakwa 
| dengan perkataan ,,djangan main | 
main dengan orang toea”. 

Sehingga sekian pemeriksaan 

mer Hakim memoetoeskan bahwa 

. | terang perboeatan terdakwa tidak 
dengan sengadja, dihoekoem den- 
da f 40. —atau hoekoem pendjara 

60 hari. (Br.) 
  

B. T.A. . COMPETITIE 
BAROE 1941. 
Minggoe, 16 Maart 1941. 

3 

€hung Hua 2 — Minahassa 1, 

Ron tekL Aa: 
Mattenkloppers 1 — Minahassa 

|toran-kotoran jang seri 2, (Concordia) 
"Jang di edan gen AN di kp. Air | S.X.M.A. 1 — Mixed Pickles 1, 

(Def. wd Bosch) 
Res be Kk BE: 

Banka 2 — S.F.H. 1 (Taman Sa- 

ri C) 
M.T.C. 1 — 

straat, Mr.-C.) 
Res. te kk-6: 

Chiao Kwang 1 — H.C.H. 1 (Pe- 

P.T.C, 1 (Kerk- 

tak Sinkian) 
Rad& 1 — Shot 1, (Gg. Toape- | 

'kong) 
(2e klasse A: 

weg) 
P.T.C. 2 — M.T.C. 2 (Pegang- 

'saan O. 17) 
Liang Yoe 1 / Mixed Pickles 2 

(Ramboetanweg) 
2e klasse B.: 

Sport Club 1 — Minahassa 3, 
(Koningsplein N.) 
Horas 1 — P.P.T. 1 (Gg. Toape- 

kong) - 
Ne ade “Ar 

Al White 1 — P.P.T. 2, (Petak 
: Sinkian) 

O.C.T.A. 2 Pa 2 (Dros- 
| saerweg) 
3e klasse B.: 

A.V.O. 1 — Banka 4, Mampang 
weg Binnen) 

kot 2a) 
Minahassa 4 — Chiao Kwang 3, 

(Taman Sari D) 

DAMES: 
15 Maart 1941 Zaterdag (Sap- 

toe sore) 

LD.T.T. — Minahassa 

man Sari D) 

16 Maart 1941, Zondag (Ming- 
goe sore) 

S.T.C. — Minahassa B, (ma 

Sari A) 

A (Ta- 

  

KANTOOR O. & O. 
Soedah lebih doeloe diwartakan, 

bahwa pada 1e afdeeling dari De- 
partement Peperangan didirikan 

Kantoor Ontwikkeling en Ontspan- 
ning, jang diserahi oentoek men- 
tjari djalan-djalan agar soepaja 
kalangan militer 

dari K.N.ILL. mendapat ketjerda- 
san dan kelonggaran beristirahat 
jang sewadjarnja, dengan tjara 
jang oleh mereka itoe digemari se- 
'kali. 

Oentoek menambah berita itoe 

dapatlah ditoetoerkan, bahwa jang 
diangkat djadi kepala Kantoor 

jini ialah kolonel jang pensioen 
|dari Infanterie, L. van Rekum, | 
jang soedah memoelai melakoekan | 
pekerdjaannja baroe ini. 

Segala soerat-soerat jang diper- | 
| oentoekkan goena kantoor O.&O. 
lini dapat dialamatkan kepada 
kantoor tso»., jaitoe per udres 1e 
afdeeling Dept. van Oorlog. 

  

MOMBA BER-EXCURSIE. 

Atas oesaha dari perkoempoelan 
, Momba” di Kemajoran-Bendoe- 
ngan, maka pada hari Mi: 
tanggal 9 Maart 1941, lah di 
langsoengkan excursie ke 'Tjipanas 
dan sekitarnja. Excursie ini ter- 

| diri dari anggauta-anggauta Mom 
iba” dengan keloearga, 
“dengan beberapa saudara boekan 
'anggauta, sama ' sekali sedjoem- 
'lah 60 orang, berangkat dari Ke- 
'majoran-Bendoengan djam 6.30 
pagj dengan dcea Bus Tan Lux 
Omnibus Mij. 

Bermoela kami mampir di Bogor | 

    
    
oentoek mendjempoet seorang ang 

sh - soeka bersenda | 

Rex 2 — N.T.B. 1, (Ramboetan- | 

Khwai Lo 1 — H.C.H. v, (Kre- 

jang rendahan 

   

ditambah 

   g mendjadi kor | 

poela bernama | 
| Oesman menegaskan bahwa terdak 4 2 
Iwa entah karena oemoernja jang | : 

| masih moeda, selaloe soeka main2, 

| sate 

   

Sahil, Tanah Abang 

   
| Ongkos telegram ddo. 11-3-'41 

  

aldo 11 Maart it Tan Ts 

  

  

— KESENGSARAAN MOEKIMIN INDONESIA DI MERKAH 
(Perantaraan ,,Pemandangan”). 

| atkou oeang sidgah oentoek Fonds Kesengsaraan Moskimin 
donesia di Mekkah Sampai hari ini adalah seperti berikoet: 

. danweg 18, Tasi 1-25 
R 5 im Kartasepoetera Ketoea D.M.L.K. Kalitengah j 

PN SA Lon RK an 5 Is 
Roemah Obat ,Karoehoen” Gr. Postweg Oost 22, Bd 1722 

| Indonesische Onderwijzers Doho p/a Soemitro, Kediri... & ya 
15096 dari hasil pendapatan Tooneel di Gg. Chassee, Btc. ,, 3.91 
| Dengan perantaraan P.P.R.K. diterima dari Arrabitah Al 

'Alawijah Tjabang Betawi p/a Sd. Moehsin Alwie b. 

  

Na Se 

£ 76.88 
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f 2.069.451/, 
Djoemlah oeang jang soedah dikirimkan ke Mekkah Ne » 1.460.83 
Keloearan oentoek ongkos- ongkos telegram-telegram be asa 

Djoemlah penerimaan sama sekali Hg aa SMA y 3.578.391, 
ga # 
  

6 boelan pindah dari Djakarta. 
Perdjalanan diteroeskan ke Toe 

goe. Ditempat ini kami berenti poe 
la, menengok salah soeatoe ang- 
gauta ,,Momba”, jang semendjak 
2 boelan tinggal disitoe oentoek 
tetirah berhoeboeng dengan 'ke- 
sehatannja. Kami mengoetjap sjoe | 
koer kepada Toehan, karena sau- | 
dara kita itoe soedah banjak sem- 
boehnja. 

Theefabriek ,,Tjiliwoeng”. 
Air thee, soeatoe minoeman jang 

sehari-hari orang minoem, akan 
tetapi banjak poela diantara jang 
minoem itoe beloem mengetahoei 
bagaimana tjaranja orang mem- 
bikin thee. Kesempatan ini kami 
perloekan djoega. Sesoedah men- 
dapat idzin lebih doeloe dari Toean 

| Administrateur, maka pada djam 
10 pagj kita beramai-ramai datang 

| @fabriek itoe.: 
' Disitoe kita disamboet kesana 
Hana oleh wakil Toean Admini- 
Istrateur, Toean Gits dengan 2 Em 

    

'ploye lainnja. Olehnja lantas di- 
adjak masoek kefabriek dan di-" 
'kasih penerangan dengan djelas 
|tentang tjara pembikinan Thee 
| moelai dari dikebonnja sampai ke- 
|pada thee itoe dipak oentoek di- 
kirim dan didjoecal. Kesempatan 
jang telah dikasihkan oentoek me- 
Inambah pengetahoean kita, maka 
soedah pada tempatnja kita me- 
ngoetjapkan terima kasih kepada 

| Toean Administrateur, begitoe poe 
la kepada 'Toecan-toean kedoea 
Employe. 
' Masing-masing kamj  dipersen 

pak thee jang dibikin di- 
'fabriek itoe, -boeat mana kami 
tidak loepa mengoetjapkan terima 
kasih. Dan boleh dikabarkan, bah- 
wa rasa thee itoe “an enak 

sekali. 

    

     

3 na diteroeskan 
ke ,,/Telaga Warna”.. 

Inilah nama seboeah Danau jang 
tidak asing lagi bagi pendoedoek 
Djakarta oemoemnja. 

Letaknja didekat Poentjak dan 
dikelilingi oleh -goenoeng-goenoeng 

dengan berkilau-kilauan didalam 

air, hingga air itoe berwarna me- 

rah, hidjau dan sebagainja, me- 
noeroet, warna jang terlihat di- 
sekitarnja itoe. 

Sesoedah orang-orang merasa 

poeas, kita lantas menengok ke- 

koepel Poentjak sebentar oentoek 

diambil gambarnja sambil meli- 
hat pemandangan indah-indah 
jang ada disitoe. 

Dari sini kita meneroeskan per-' 

djalanan kita ke Tjipanas dengan 

melaloej Tjimatjan dan Sindang- 

laja. Diantara Tjimatjan kita me- 

joran, sedang dibawah pajoeng di- 

halaman roemah jang netjis. Sia- 

pa itoe? 
Disini 2 bus berenti agak lama, 

dan semoea kaoem ,,Momba” toe- 

roen oentoek mentjari kesenangan 

masing-masing: ada jang mandi, 

jang melihat ikan - dibalong, ada 

orang jang lihat-lihat, dsb. Dasar 

'kaoem Econoom, biar pesiar djoe- 

ga tidak loepa membikin perhoe- 

boengan dengan “seorang achli 

bouwer disana. 
Menoeroet waktoe, kira-kira 

djam 3.30 siang kami kita kembali 

dan mampir di Toegoe, dimana 

kami dapat djamoean dari saudara 

kami jang ada disitoe. 
Kira-kira djam 5 sore kami be- 

rangkat dari Toegoe menoedjoe 

Djakarta, dimana kita semoea de 

ingan selamat dan pocas sampai 

pada djam 6.30 sore. 
  

KONGRES VAIB. : 
Tahoen ini ta'kan diadakan. 

Hoofdbestuur daripada Vereeni 

ging van Ambtenaren bij den In- 

| landschen Bestuursdienst (VAIB) 

minta kita moeatkan beritanja, 

bahwa berhoeboeng dengan keada- 

an VAIB tahoen ini tidak akan me 

ngadakan kongresnja.        ! Soesoenan  hoofdbestuur tetap 

seperti sekarang. 

gauta dengan istrinja, jang telah $ 

lihat seorang saudara dari Kema- : 

ANNIE LANDOUW. 
Annie Landouw Java kampioe- 

ne boeat njanjian Stamboel II jang 
seperti orang tahoe baroe ini teri 
kat pada Tan's Film Coy, kabarnja 
sekarang tidak lagi bekerdja di 
maskapai film terseboet. 

Dari permainannja dan dari nja 
njiannja, kita bisa menjatakan bah 
wa Annie Landouw tidak hanja 
pandai bernjanji tetapi seorang ka 
rakterspeelster jang loear biasa 
djoega, hal mana bisa diboektikan 
sendiri didalam film2 dimana miss 

Annie itoe bermain bersama sama 
nji Roekijah dan t. Kartolo. 

Moedah moedahan soearanja se 
gera terdengar lagi dioedara, ba 
ik via PPRK (Radio Orkest) atau 
dengan ,,Lief Java”. Dan melihat 

betapa indah permainannja dalam 
film, kita pertjaja ta'kan lama la 

gi terlihat poela gambarnja dalam 
film. 

Luisteraars radio sesoenggoeh- 
nja banjak jang soedah ,,kangen” 
soeara Miss Annie. 

  

TOEAN PATTIPEILOHY. 
Minta gratie. 

Kemarin kita moeatkan berita 
dari Aneta tentang poetoesan ha 
kim atas dirinja toean Pattipeilo- 
hy, ketoea HB. BIGM, 14 hari. 

Kemoedian dibaris paling ba- 
wah kita tjantoemkan, bahwa ia 
minta gratie, sedang lain2 lemba 
ran jang masih beloem mendapat 
correctie menjeboetkan, bahwa ia 

mendjalani hoekoeman itoe. 
Adapoen jang-sebetoelnja, me- 

noeroet keterangan Aneta, ialah 

bahwa ia minta gratie. Kiranja ke 
'salahan ini dimaafkan. 

  

MISS RIBOET DAN KORBAN 
KEBAKARAN. 

Seperti diketahoei, beloem lama 
ini atas initiatiefnja p.t. boepati 
Betawi dikota ini telah didirikan 
seboeah komite bagi menolong kor 

ban korban kebakaran di Djati Ba 

roe. 

Hingga kini oesaha itoe dilakoe- 

kan dengan sangat giatnja, dan 

mendapat bantoean poela dari ber 
bagai bagi golongan dan lapisan. 

Poen Miss Riboet's Gezelschap 

tidak ketinggalan. 
Tidak hanja terkenal permainan 

mana sadja dan kapan sadja wak 
toenja senantiasa bersedia oentoek 
beramal. 

Menoeroet kabar jang pasti, ma 

ka goena pertolongan kepada Kor 
ban2 kebakaran ini, Miss Ri- 

boet's Gezelschap akan bermain 
boeat keperloean derma itoe ke- 

lak tanggal 19 Maart depan ini. 
Walaupoen beloem lama ini Ge 

zelschap itoe bermain oentoek moe 
kimin dan oentoek Fonds Amal Ti 
ongkok tetapi tidak segan ia mem 
bikin pertoendjoekan amal lagi, se 
karang akan diperoentoekkan kor 

ban2 kebakaran. 
Kita pertjaja, bahwa segala golo 

ngan akan menjamboet dengan gi 
rang, dan berloemba loemba me 

| minta kita kabarkan: 

| pertoendjoekkan 

| gambar itoe dipoetar dengan tidak 2 

    FILM 'ZAMBOANGA" DAN 
ISLAM. 

Warmusi 
keberatan. 

Pengoeroes Warmusi di Medaai 

     memulai 1 

Tadi malam soedah moelai di- 
film  Zamboa- 

nga di Deli bioscoop. Ketika film 
tsb. tempo hari dipoetar ditanah 
Djawa dan Sumatra Selatan (Pa- 
lembang) ada tersiar kritik dida- 
lam beberapa soerat-soerat kabar 

karena diantara scenes dari gam- 

bar itoe ada jang dianggap meloe- 
kai perasaan ke Islaman dan me- 
ngandoeng kesan jang bersifat me 
letjehkan dimana  diloekiskan 
orang-orang Moro sedang sembah- 
jang bertjampoer baoer sadja an- 
tara laki-laki dengan perempoean 

     
   

lagi tidak menoeroet oepatjara ba 
jang ditentoekan didalam agama 
Islam. 

Berhoeboeng dengan hal itoe 
maka pengoeroes Warmusi soedah 
membitjarakan soal itoe pertele- 
foon kemarin (Selasa) tengah hari 
dengan Direktie Deli bioscoop di- 
mana diharapkan soepaja scenes Ne 
terseboet dihilangkan ketika akan 
dipertoendjoekkan tadi malam dan 
seteroesnja di Medan ini. Lebih | 

  

  
| djaoeh pengoeroes Warmusi mem- 5 
berikan keterangan, bahwa djika | 

meninggalkan bagian jg. diseboet : 
kan itoe moengkin 'akan timboel 
perasaan tidak senang dari segolo- : 
ngan p€ndoedoek teroetama pe- 
nganoet agama Islam. 

Oentoek membitjarakan hal itoe 
lebih, djelas, maka Directie Deli 

bioscoop meminta soepaja wakil : 
| Warmusi soeka datang djam 5 so- Ig 
reh kegedoeng bioscoop terseboet Lg 
soepaja dipoetar lebih dahoeloe 

gambar 'itoe dan dipersaksikan 
mana-mana jang haroes dihilang- 
kan itoe. 

Demikianlah sebeloem gambar 
terseboet dipertoendjoekkan tadi 
malam kepada poebliek poekoel 

5 kemarin sore telah dipoetar le- 
bih dahoeloe dipersaksikan oleh ie 
tiga orang sadja, jaitoe toecan- 
toean Hamka dan M. Yunan Nasu- 
tion dari Warmusi beserta Direc- 
teur Deli bioscoop sendiri. 

Sesoedah wakil-wakil Warmusi 
itoe memberikan keterangan-kete- » 
rangan tentang scene's jang rasa- 
nja perloe dihilangkan itoe dan 
sesoedah  pertoendjoekan jang” 
perloe selesai, maka dengan sega- 
la senang hati Directeur Deli bios- 
coop menerima dan mendjalankan 
advies itoe sehingga pada waktoe 
itoe dihadapan wakil-wakil War-. 
musi itoe djoega dipotonglah film 

jang mempertoendjoekan oepatja- 

ra sembahjang jang terseboet di- 
atas. 

Perukantsk segala sesoeatoe : 
hal jang moengkin timboel dan 2 
tidak di ingini soedah dapat lebih s3 
dahoeloe ditjegah (preventief — 
maatregel) atas ichtiar Warmusi 

sehingga penonton-penonton tadi 
malam tidak melihat scene's jang 
moengkin menoesoek perasaan ke 

Islaman lagi .(P.D.) 
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noedjoe ketempat bermain Gezel- 
schap terseboet, tidak hanja akan 
kagoem melihat kebagoesannja, te 
tapi djoega merasa lebih poeas Ia 
gi karena hasilnja akan diderma- 
kan boeat korban2 kebakaran. 
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PERLOE DIMILIKI 

  

   
      

   
    
     

    
    
    segala pehak. 

    
' Diantara orang banjak 

     
    
   tafsirnja. 

dan dengan harga '   0... PENDJELASAN 
.MEMORANDUM GAP I" 

Memorandum Gapi jang diserahkan kepada Commissie- 
Visman kini tidak hanja mendjadi perhatian ra'jat, tetapi 

ingin mengetahoei isi memorandum itoe sedjelas-djelas- 
nja, artinja jang ingin tahoe ,,pendjelasannja” 

» Pendjelasan itoe ada termoeat dalam ,,Soeara PSII” 
15 s€n bisa didapat, djoega kepada 

A. aa Senen 107 — Batavia-C, 

PERLOE DISIMPAN 

  

    
   
     

           

     
   
    

     
   

    

tentoenja banjak poela jang 

  

atau 

  

   

  

   

          

    

   



   
     

    

    

   

   

      

   

      

    

                    

g dengan beberapa 
— perloe diketahoei. 

  

Tn 

  

        

   

     
   
   

   
   
    
   
   

   

  

   
    
   

  

    

  

   

    

   

   
   

  

   

  

   
     

  

   
   

  
: ts KAPAL TORPED ODJEPANG Di 

O- | di Saigon. Sedang di lapangan ter- 

  

  

    

  

    

  

    

  

    

   

      

kt dermana di Cairo itoe. 

  

     

   

  

   

  

   

   

   

  

Kawat ne Posso 
jg. menggemparkan. 

ah Saga tg. 3/2-41 MIAI dapat ka- 
| wat dari Comite Islam Posso (Cele 
| bes) jg. seperti berikoet: — MIAI 

n | Soerabaja — 

  

   
   

    

   
   

  

   

    

   

    
    

   

      

   

    

   

    

   

                  

   
   

      

   
   

4 Nun dalam 
rtanja bagi me- 
a jang sengsara, 

   

   

  

   

      

   

          

   

      

    

    

   

   
  

Dia jang ...... 

25!/1 perkawinan sedih sergeant 
bandana . (Jg. namanja tidak kita se 

arina W ) mengakoe Islam ka- 
win gadis Islam ternjata boekan 

(dia. W ) dinikahkan hanja 
' katjoengnja nama S tapi 

. (harap menger- 
ti sendiri. W) selandjoetnja S pi- 

  

aa 261241 Pe” ba 
| datang jg. menegaskan, bahwa te- 
olah kedjadian seorang sergeant 

| bangsa Belanda Indo nama d. B. 
| di Posso jg. mengakoe Islam telah 
meminang seorang gadis oentoek 

| dikawinnja. Kemoedian pada wak 
| toenja hari kawin boekanlah Be- 

| landa itoe jg. dikawinkan, tetapi 
“ketjoengnja nama S. Tetapi aneh- 

55 nja itoe Belanda d. B. jg. ngawini 
    | eri) gadis terseboet. 

e si gadis dan Oemmat Is   
iam disekitarnja mendjadi gempar 
dan moerka, karena merasa terse- 
rang kehormatan bangsanja dan 

terlanggar hoekoem  Agamanja, 
perkawinan dipermainkan Mean 
mata. 

Comite Pembela Mobilan Is- 
“lam di Posso telah mengadoekan 

| kedjadian itoe kepada Gewestelijke 
Militaire Comandant di Mekassar 

«| dan djoega kepada H.P.B. dan 
Plaatselijk Comandant di Posso. 

 djoega pengadoean terseboet kepa 
da Adviseur Indonesische Zaken 
di Betawi, dengan maksoed jg. soe 
paja Belanda d. B. itoe diberinja 

| hoekoeman sebagaimana mestinja, 

sebab telah sengadja berboeat ke- 
tjemaran didalam kalangan Oem- 
mat jg. baik-baik dengan memal- 
s0e perkawinan jg. soetji, perboe-   —.| genap peri kemanoesiaan dan ke- 

  

    

   

    

   

UE .Agamaan, teroetama Agama Is- TAH  MENERANG- |g " 
BELOEM DAPAT 4Akan disamboeng) 

itoe, tetapi berita-berita dari 
“Joecar negeri menjatakan, bahwa 
pada minggoe jang laloe pasoekan 
pasoekan Inggeris meninggalkan 
Allexandria. 

Beloem bisa diketahoei berapa 
banjak serdadoe-serdadoe itoe, te- 
tapi menoeroet kabar-kabar angin 
dari Belgrado, pasoekan Inggeris 
itoe ada 10 devisie, moengkin 
180.000 serdadoe. 

' SOKONGAN JOEGOSLAVIA DI 
MINT A DJERMAN 

Belgrado, 12 Maart (Reu- 
ter). — Didengar berita, bahwa 

Djerman mengirim nota baroe ke-   | pada Joegoslavia, dengan paksaan 
de — sespaja Joegislavia menjokong ne- 
I- | geri ,as” dengan actief, 

1 Nan ana hendak menempatkan 
apabila 

  

| dalam soesoenan baroe di 
Hnsiea tempat mana disediakan 

' baginja. 

h |zant itoe Yengaa makanan. 

aa Pada malam itoe Matsuoka be- | 

k | »tidak ada alasan-alasan oentoek 
| menjatakan perhoeboengan antara 

— DEWAN MIAI menjampaikan | 

| atan nama sangat tertjela oleh se- | #& 

  

DuPLomasI" 
Moskou, 

      

| tang naa yana 
Thai dan Roeslan jang akan dimoe- | 
lai lagi, Molotov mendjamoe se- | 

  

   
Toki 23 12 Maart (Reuter). 

Irangkat ke Berlin dan Rome oen- | 
| toek mengadakan pembitjaraan 

oleh staf dari 11 orang. 
Reuter Rome, diberita- 

“bahwa dalam interview de-| 
ngan koresponden Stefani di To- 

| kio, Matsuoka akan berangkat ke 
Rome dan Berlin. Djoega hendak 
bertemoe dengan Stalin di Mos- 
kou. Iapoen menoetoerkan, bahwa 

Djepang—ltali dan Djerman, se- 
bab perhoeboengan itoe soedah se- | 
baik-baiknja”. 

SAIGON 

Saigon,. 12 Maart (Reuter). 
— Seboeah kapal torpedo Djepang | 
jang besar pada itoe hari datang | 

bang di Saigonpoen tampak bebe- 
rapa pesawat terbang pelempar 
bom kepoenjaan Djepang. 

MENGOENDJOENGI CHIANG 

KAI SHEK 

Chungking, Il Maart 
| (Reuter). — Voorzitter kamer van | 
koophandel Tionghoa di Betawi, 

| Chiu Yua Hyung sebentar lagi | 
|akan tiba di Chungking hendak 
 mengoendjoengi Chiang Kai Shek. 

Inggeris 
PRINS BERNHARD 

Londen, 11 Maart (Aneta). 
— Prins Bernhard dan sedjoemlah 
anggauta - anggauta pemerintah 

Belanda pada tgl. 19 Maart akan 
mendjadi djamoe didalam soeatoe 
'perdjamoean makan jang dike- 
toeai oleh lord kanselier di Royal 
Tang Society. : 

Jalbani. 

MUSSOLINI BERKOENDJOENG 
Londen, 12 Maart (Reuter). 

— Radio Athene mengabarkan bah 
wa dalam 5 hari jang belakangan 
ini Mussolini mengoendjoengi Al- 
bani oentoek menjaksikan djalan- 
nja pertempoeran. Kabarnja duce 

(Mussolini) menoetoerkan akan 

| kembali ke Rome pada tgl. 15 boe- 
“lan ini. 

  

  
  

  

  

GARIS PENJERANGAN ITALI 
20 EM 

Londen, 12 Maart (Reuter). 
— Radio Athene mengabarkan: 
Serangan Itali jang mempoenjai 
garis pandjangnja 20 km didalam 
tengah-tengah medan perang Al- 

bani pada tgl. 11 Maart pagi-pagi 
hari moelai mendjadi. Ini adalah 
kelandjoetan dari penjerangan-pe- 
njerangan Ital! pada 3 hari jang 
laloe. 

Tetapi segala penjerangan Itali 
| dimana-mana terpoekoe! moendoer 
| dengan ,,kekalahan besar”, sedang 
| pihak Joenanilah jang senantiasa 
menjerang. 

»Tidak ada 1 cm. poen tanah jg. 
dirampas oleh Itali”. 
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MALARIA DAN DYSENTRIE 
DI SIDAJOE 

Seduridatangnja peroebahan ha 
wa oedara bahaja penjakit mala- 
ria dan dysentrie mengamoek di | 
banjak templt. Penjakit Malaria 
terdapat paling banjak di desa- 
desa pasisir laoetan. 

Di desa Mengaree paling banjak 
orang jang dihinggapi itoe ma- 
tjam penjakit. Maka pada boelan 
Februari disana sampai dipeker- 
djakan 2 mantri dari Grissee per- 
loe boeat kasih pengobatan dan 

djoega kasih penerangan pada 
pendoedoek desa. Katanja maka- 
nja itoe penjakit malaria mendja- 
lar begitoe loeas, sebab di desa- 
desa tentang kesehatan badan 
tidak begitoe diperhatikan. 

Menoeroet tjatatan di desa 
Mengaree sendiri ada 300 orang 
jang sakit. Antaranja pada itoe 
waktoe, selagi hebat - hebatnja 
itoe penjakit mengamoek, saban 

| — Gezant Thai : Ba pada has 
t 'ri itoe meng 

dna 

| kalau pada mereka dibagi-bagikan 

dengan Hitler dan Mussolini. Ia di- | | 

|kata Soer. Hbld. tadi — seorang 

pada 
injoeng2 telah 

“atito. 

    

Di dalam kota Sidajoe 
: sendiri. , 
| Boekan sadja di desa-desa ada 

| banjak orang sakit, djoega di da- 
lam kota sendiri tidak koerang 
jang dihinggapi penjakit demam. 
$ kota jang paling banjak 

      

    

  

empat 

Orang sakit 
Makan 'Tjina. Kabarnja dalam 

| kampoeng itoe pendoedoeknja ba- 
injak jang soesah, sebab soekar- 
.nja pekerdjaan. Ada perloe sekali 

  

beras, seperti di desa Kemantren 
Lamongan jang pada baroe-baroe 
ini dapat serangan Hongeroedem, 
dioega Malaria, kata S.T.P. 

ain dari Makan Tjina, djoe- 
ga pendoedoek dari desa-desa se- 
“perti di Randoeboto, Tadjoeng, 
Boenderan, Semanis, Modjoasem 
dan lain-lain berikoetnja. 

Boeat menjegah soepaja penja- 
kit tidak mendjalar kemana-mana 
tidak heran kalau pada baroe-ba- 
roe ini, telah di adakan rapat 
c6emoem oleh jang wadjib. Perloe 
sOepaja pendoedoek bisa menger- 
ti dan tidak tinggal pakai maoe 
diri sadja. Lain dari itoe, kabar- 
nja pada pendoedoek jang kesa- 
kitan soedah dibagi- bagikan 3 
peti Kinine terisi 4 50 botol a 500 
pillen. 

| 

- KANDID AAT I BOKAJ AKAH? 
Kita ta' moedah mempertjajai 

kabaran kabaran jang meloekis 
kan kedjahatan2 jang dilakoekan 
oleh anak anak sekolah, tetapi apa 
jang diwartakan oleh S.k. Soer. 

| Hbld. adalah terlampau mentjolok 
mata, sehingga s.k. itoe berseroe, 
Soepaja jang wadjib melakoekan 

(tindakan keras terhadap jang ber 
salah. 

Pada Minggoe pagi djam 9 — 

nona nama E.H. jang baroe me 
ngoendjoengi geredja dan hendak 
poelang keroemahnja, tiba tiba di 

| dekat sekolah Zuster jang terletak 
Darmo Boulevard sekoe- 

diserang oleh 5 
orang bangsa Indonesia jang se 
moecanja mendjadi moerid daripa 
da Handelsvakschool dan Radio 
school. Sedang seorang daripada 
5 pemoeda itoe tjoba meminta ke 
terangan pada nona tadi, dimana 
'adanja djalan jang menoedjoe ke 
Wonokromo, jang empat orang la 
gi melakoekan penjerangannja. 

Achirnja boeaja2 moeda ini men 
tjoba hendak menjerobot tasch jg. 

dibawa oleh nona itoe, tetapi pada 

saat itoe oentoenglah ia, karena ba 

panja mendatang dengan seboeah 
“Anak anak jang melarikan 

dirinja itoe teroes diboeroe sehing 
ga sampai pada djalan perapatan 
Straat Bengawan, dan 3 daripada 

anak anak itoe dapat ditawan oleh 
nja dengan satoe aksi jang dilakoe 
kan dengan autonja itoe, jang me 
njebabkan anak anak itoe terdja 
toeh dalam got jang ada dipinggir 
djalan. Soedah barangi tentoe 

Ato dimana mereka sekarang 
ada ditawan. 

S. Hbl. mengherankan, mengapa 
diwaktoe siang benderang didja- 
lan kota Soerabaja orang masih 
berboeat kekediaman jang demiki 
an itoe, apakah tidak patoet orang 
mengadakan pendjagaan jang le 

bih keras? 

Lebih heran lagi, oleh karena 
anak anak jang berboeat itoe ada 
lah anak anak moerid Handelsvak- 
school. 

PENGAMOEKAN DALAM 

TANGSI. 

Serdadoe mengorbankan 5 
“orang. 

Dalam kampement Bataljon In 
fanterie di Tjimahi — kata AID — 
pada hari Selasa malam Rebo, te 
lah terdjadi soeatoe pengamoekan 

'jalah di Kampoeng | 

y Mmoekan tadi sehingga loeka 

“da hari itoe kopral T. jang soedah 

anak anak 3 itoe dibawa ke seksi | 

   

orang. Seorang serdadoe Indone- 
sier dengan isterinja, sama berdoe 

| laka, setelah terbit pertjektjokan 
| moeloet, diantara 

.doe tadi mentjaboet kelewangnja, 
dengan sendjata mana ia membe 
ri soeatoe poekoelan kepada isteri 
nja tadi, laloe ia lari keloear. 

Disitoe ia bertemoean dengan 
Seorang serdadoe jang tidak bebas 
dari kelewangnja itoe poela. Di 
poekoellah dia. Orang pendjaga 
jg bersendjata senapan dan sedang 
berdiri didekat gerbang kampe- 
ment itoe, sekoenjoeng koenjoeng 
diserang dari belakang, hingga ta' 
berdaja lagi. Dan begitoelah sete 
roesnja, diwaktoe ia sedang berdja 
lan di djalan kampement, maka 2 
orang serdadoe djoega mesti toe- 
roet merasakan kelewang penga 

pa- 
rah. Kemoedian serdadoe penga- 

| moek tadi melarikan diri menoe- 
djoe ke Warong Tjontong. Tjoe 
koep atoeran soedah diadakan, se 

| hingga militer dengan polisi beker 
| dja bersama sama oentoek mena- 
wan serdadoe pengamoek tadi, 
akan tetapi hingga sekarang ini, 
beloemlah orang dapat menangkap 
nja, karena tidak tahoe dimana 
tinggalnja. 

Pada esok harinja dikabarkan, 
bahwa empat daripada orang jang 
dikelewang tadi loeka loekanja ti 
dak begitoe hebat, akan tetapi ke 
adaan daripada seorang  serdadoe 
adalah sangat keritik adanja. 

KOPRAL PENSIOEN MENGA- 
MOEK. 

3, .korbannja. 
Pada hari Minggoe sore di Soe 

rabaja telah terdjadi pengamoekan 
hebat jang dilakoekan oleh seorang 
kopral pensioen bangsa Belanda na 
ma T. jang menjebabkan 3 orang 
terhitoeng dirinja sendiri melajang 
djiwanja. 

Konon dikabarkan, bahwa ko- 

dengan isterinja, dan setelah tjek 
tjok maka isterinja itoe laloe me 
ninggalkan roemah tangganja oen 
toek tinggal berdiam dalam roe- 
mah paviljoen dimana ada berdi- 
am djoega orang Njonja toea, 
kedoeanja itoe ipar dari kopral ta 
di. Entah lantaran apa, tetapi pa 

besar amarahnja itoe tjoba me- 
njerboe kedalam paviljoen memba 
wa pisau. Satoe daripada Njonja 

jang sedang sakit, telah ia tikam 
begitoe hebatnja sehingga pada 
ketika itoe meninggallah dia, se- 

telah terdjadi itoe, ia beloem poeas 
djoega dengan perboeatannja itoe. 

Ipar jg tertoea, jaitoe Njonja Ros- 
kamp iapoen tikam djoega, tetapi 
menoeroet warta jg terdengar di 

Soerabaja itoe, tikaman itoe tidak 

pral T. tadi tidak hidoep roekoen ' 

doekan di chambree: tetapi apa tje | 

kedoea orang | 
| itoe, sekoenjoeng koenjoeng serda 

  

Sambil baloe. 
Siapa jang menggendong? 

  

  

ONA Soesilowati dalam ,,Ke- 
' boedajaan dan Masjarakat” 

menoelis karangan jang berkepala 
»Perloekah perempoean dapat ber- 
diri sendiri?” 

Djawabnja: ,,Perloe! Kalau 
tidak, malahan menambah peker- 
djaan kaoem laki-laki, sebab kalau 
bepergian mesti ada jang meng- 
gendong.” 

Ox 

  

njonja terseboet diangkoet ke CBZ 
oentoek mendapatkan pertoeloe- 
ngannja. Tidak habis sampai disi 
toe sadja: kopral T tadi roepanja 
soedah. begitoe kalapnja, dan bebe 
rapa kali ia menikam dirinja sen 
diri dengan pisau itoe, melarikan 
dirinja keloear roemah, mentjoba 
poela memoetoeskan oerat nadinja 
sendiri dengan pisau jg. dipegang 
itoe, dan tiwaslah djiwanja. Sehing   ga achirnja dibawa CBZ pada sore 
itoe menerima seorang Njonja jg. 
loeka parah, seorang lagi mening 
gal, dan demikian poela kopralnja, 
sedang dari njonja T bisa diwarta 
kan, jang njonja ini tidak terkena 
oleh pisau lakinja. Pagi harinja, 
apa tjelaka, Njonja Roskamp tadi 
menoeroet warta Ind. Crt. tidak da 
pat tertoeloeng djiwanja. Apa jg. 
menjebabkan pemboenoehan triple 
itoe, kabarnja soedah terang, jai 
toe, karena ipar Tiggelaar jang me 
ngamoek itoe mendjadi panas ha 
ti selaloe isterinja berdiam ditem 
pat kedoea soesinja itoe, dan pada 
pendapatannja soesi itoelah jang 
mendjadi biang keladi daripada 
pertjektjokan jang terdjadi dalam 
roemahnja itoe. 
  

Kabar Tontonan. 
ALHAMBRA — SAWAH BESAR 

»East of Borneo”, 

RIALTO SENEN. 
Ke I: ,,Publie Cowboy No. 1”. 
Ke II: ,,4rizona Legion”. 

  

  

  mendjadikan apa, sebab achirnja 

Terdjalin dalam 

Is 

Saadah Alim. 

djoeroe gambar 

Harga 

es
) 

BALAI POESTAKA   hebat jang membawa korban 5 

  

   
   

         
   

            harinja ada | atau 2 orang ti- 
was djiwanja,          

  post. 

PENDIDIKAN, PENGADJARAN, SOEKATOE SOAL 
MASJARAKAT 

TIGA BOEAH ROMAN 
Angin Timoer — Angin Barat, Pearl S. Buck, salinan nj. 

Tentang pertemosan keboedajaan Timoer dan Barat di 
Tiongkok. Sangat hebatnja, bertambah hebat rasanja, oleh 
bahasa jang sedap dan haloes, apalagi karena digambar- 
kan menoeroet kehidoepan sehari-hari. Harga . 
Ardjoena Wiwaha, Mpu Kanwa, salinan Sanoesi Pane. 
Poedjangga lama dan poedjangga baroe bersatoc tenaga 
menggambarkan ketegoehan hati seorang pahlawan de- 
ngan perkataan jang terpilih. Bergambar-gambar, oleh 

zaman baroe 

Karena anak kandoeng, M. Enri. 8 
Perdjoeangan seorang bapa, mana jang mesti dipilih isteri 
jang ditjeraikan, atau kekasih waktoe moeda, atau anak 
kandoeng? Perdjoeangan itoe digambarkan pada kelir ma-” 
sjarakat di Minangkabau. Tebal 168 htaman. Harga f 0.96 

atau pada agentnja disegala tempat besar dan disemoea kantor 

C. ORION — GLODOK. 
,TH# Hunchback of Notre 
Dame”. 

THALIA — MANGGA BESAR 
»Miss Riboet” (Gagak Solo). 

@UEEN om PANTJORAN 
»Red Barry” ke II (tammat). 
  

Lelang di Betawi 
Djoem'at 14 Maart 1941.: 
Mr. €. Chr. W. Uffelie oleh 

Brantz di Javaweg 122. 

Sabtoe, 15 Maart 1941.: 
Perceelen oleh Mr. J.H.L. Lebeb 

di Vendulokaal Batavia. 

Lelang barang commissei 
Feniks di Petodjo. 

  

oleh 

JANG BAROE. 

f 090 

menoeroet tjorak lama... 

f 0.60 

BATAVIA-CENTRUM.   £ 

  

Bisa dapat beli 
diiantero tempat. 
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“Ini malam 

penghabi- 

san 

    

New Universal pertoendjoeken Copiebaroe dari 
poesakanja Iajar poeti jang tida bosen ditonton 
jaitoe satoe actie drama jang sanget menarik hati. 

EAST OF BORNEO 
Dalem hoofdrollen dengen stars jang djempolan: 

CHARLES BICKFORD — ROSE HOBART dll. 
anak? dibawah oemoer 17 tahomn dilarang nonton. 

Lana 

| M—16 Maart 1941 DEANNA DU28IN dalema: 1 

FIRST LOVE 
  

  

  

AWAS! 12-19 MAART di GEDONG 

(HALIA BIOSCOOP 
Mangga Besar Batavia 

  

          
Aukaga, SERIa 

   
INI MALEM: ,,GAGAK-SOLO” jang PALING KESOHOR! 
TANJAK SADJA TEMEN-TEMEN JANG SOEDAH NONTON. 
Se'ekor Gagak Ikoet main — Aneh — Heran — Loear Biasa! 
BESOK MALEM: ,SINGAPORE na MIDDERNACHT” Gr. Klucht. 
Ramee- dan Loetjoenja tjoekoep terkenal! Ketawa Besar. 

SAPTOE: Atas perminta'an sanget dari langganan-langganan kita 
poenja Speciale Vrije Tooneelbewerking dari ,,NJAI-DASIMAH” ig. 

- telah poekoe Record! 

Matinee Besar: Saptoe 15 Mrt. djam 4 soreh, Minggoe 16 
Mrt djam 10 pagi dan 4 sore. 

»STAGE COACH” dengen John Wayne, Claire Trevor, 
Andy Devine, John Garradine, Thomas Mitchell, Gegorge 
Bankrof, Donal Meek dil. 
STAGE COACH .... satoe tjiptahan jang sanget penting 
dipertoendjoekan dilajar poetih, memberi nasehat dan toe- 
ladan! STAGE COACH .. . lebih rame, lebih besar, lebik 
mengheranken dari ,,Submarine Patrol”, ,,Hurricane”, ,,The 

Informer” 
Sensatie- Spanring - Actie- Avontuur - Misterie- Kemanoesiaan 

  

  

  

  

Sakit Entjok Linoe 

dan Rheumatiek 
Bisa lekas ilang dengen 

MIXODIN TABLET 
Sakit2 itoe kebanjakan di- 
sebabkan cleh darah kotor 

al 3 dan hawa basa, maka pi- 
djet-pidjet itoe biar bisa menelong sebentar tapi boekan 
obatnja boeat men,. nboehxan itoe sakit2 boeat selama-la- 
manja. Boeat tjahoet akarnja itoe sakit2 perloe bikin bersih 
itoe darah jang kotor dan ilangkan itoe hawa basa. 

Mixodin Tablet ada obat speciaal darah kotor. Ia tjoetji 
itoe darah sempe bersih dan sehat kombali, matiken koeman2 
penjakit jang ada didalam darah. Ia perkoeatkan darah men- 
djaga timboelnja penjakit koelit dan djoega semboehkan pe- 
njakit2 darah kotor atawa sakit syphilis. Ia tida ganggoe ke- 
sehatan dan boleh dimakan oleh segala orang. 

Harga 1 botol f 1.— Kirim wang doeloe franco. Bisa da- 
pet pada segala toko obat Tionghoa atawa pesen sendiri pa- 
da kita : : 

Importeurs : MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO., Kem- 
bang Djepoen No. 48,—Soerabaja Filiaalkantoor Batavia di 
Toko Tiga No. 64. 

Pn en aa AR esa TENAN 

Pilot uulpen Agent 

Kramat 14 — Batavia-Cenf rum 

»PABKAILAH!! Vulpen PILOT” : 
»BELILAH!! Di TOKO ORION” 

   

    
  

  sPENHOUDERS 10 
SIN KTT pa 

Ini waktoefkita ada speciael ,,PROPAGANDA” 
Toean' dan Njonja? kans ini dia tanggal 15 Feb. — 
14 Maart. Moelai harga dari f 1.75 sampai £ 12.00. 
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 vuipen, seperti boeat 
sekola, kantoor, koempoelan atau boeat dagang? 

jaitoe ada special mendapat oentoengan lagi. 

me 

   

      

   
    

   

    
        

  

  

PEMANDA NGAN Ta Eta Lana aa Aa 5 : 
aa Tang BNN aa Bean aan 

CINEMA ORION Siau RKIALTO BIOSCOOP 
Moelain tg. 12 Maart '4l dan malem brikoetnja. Pasar Senen . Batavia-C 

Kertoendjoeken boeat hari: Kemis 13 Maart '4l 
Dosa programma jang terpilih: 

Pertama: 

Public Cowboy No. 1" 
dengen Gene AUTRY — Ann RUTHERFORD 
Kedoea : 7 

Arizona Legion 
dengan dalem hoofdrol: 

George O'BRIEN — Laraine JOHNSON 
Moelai ini malem tg, 13 sampe 15 Maart '4i SALAK BOLEH NONTON: 

nRED BARRY” 17—19 Maart: ,BERMADOE” dencen TINA 
dengen BUSTER GRABBE ena una : 

The Hunchback Of Notre Dame 
Mendenger ini nama, tentoe sadja penonton lantes 
inget pada zaman film gagoe: sebab inilah satoe 
poesaka film gagoe jang sampe sekarang masih 
njata teringet pada penonton jang ada meliat itoe” 
film, dengen dimainkan oleh acteur jang paling ' 

tersohor dalem itoe waktoe LON CHANEY. 
Anak-anak tida boleh nonton. 

OUEEN THEATER PANTYORAN 
BATAVIA 

  

    

  

  

  

  

  

  

ana 

  Obat kelandjer 
  

  

   Hebat ! pendapatan baroe 

  

# Enya Ta 25) 

Bersemangat Laki laki. Mengombalikan LAIN dari JANG LAIN 
Kehalcesan Wanita. kg ad h did | 14 d KWALITEIT TETAP NO. 1. aan eta mocaanan didalam jam GARANTIE 100 $5 tidak Ioentoer, 
Kemolekan Romans. Uentoek orang? jang berpenjakit 'kehi- | Per Laman mama (emas imitatie) nan Pan pan Manga tjahja Seperti emas toelen dan enaga oentoek bekerdja, dara 5 : : : Ss ngan dan na jang” merasa dirinja tong Na beroebah lagi selama2nja. : 1 sebeloem waktoenja, adala! j i Bertjanda D A H L | A kalegahan djika kenal dengan Ini obet he ekiran sangat baik dan modern, dengan lander pendapatan baroe dari satoe thabib sangat betoel mengoentoengkan merikaan. : Berkotjak S O E R | Pp Ini pendapatan barog dengan Wepat dan oentoek Neon lagi. Awas ba- 

gampang dapat menjemboehkan toean poenja i dengan | Koranajer oentoek bekerdja Daan Ha paras Tang tiroean! Segala perhiasan Bergenit perbaik tenaga toean, membikin darah baroe ada sedia: AMINAH Gan bersih, memperkoeat rohani dan ingetan dengan SITI toean, aeagen pendek, ane aa tosan di- A Da 2 | & C : dalam satoe minggoe merasa djadi moe Bersenjoem J E M Fiilari Kombat, Dn pendapatan adalah sebagei T nie Oo. uatja obat roemah tangga, satoe et ja am- 1 p dengan jilatjap yang Ten nak Ti 1 dita, d 21 1 Djokjakarta POSBOX No. 10, e i djadikan a perioe poela kelandjer di . , an. riF YOUNG operatie. Didalam 14 Tn tocan Stan Harga reclame: Ya o0 engan libat jang toean (Poenja badan mondjadi Kirim wang f 1.— akan terima t koeat “dan banja engisoean, a & Sa Ss itoe, Inf tablet tida berbahaja dar Teri 3 pasang gelang besar, tunggoeng didalam pakerdjahannja. dan ketjil, model tatah : Di negeri Amerika kebaik Ini pen- , a atau oelar. dang Kainginan Publiek dapatan “Jang 'mengagoornkon ada bogitos Aangeteekend tambah 20 sen. 
dalam satoe Film Nixon sekarang telah terdjoeal diseloeroeh 

roemah? obat engan memakei pertanggoen- Bee 

PANTJAWARNA" gan, Sangat menjenangkan 'atau “oeang | 4? Ao “3”, AH 
  

  

  

        

    

    
Ini berarti, djika tablet Vi-tab l . , : Nixon tida mengombalikan "posia” atas f, an oMarto - barsono 2 m aroe O 

- Speciaal oentoek ini kenafsoean dapskikan tida Terasa 10 Sampai : erhandel (Gombong Java) - 1 Len Nag MN moeda, toean ag ngga nb Bikin ACTENTASCH Dima Djoeal ombali toean po : 2 E X T H g A T E 2 Firltan komballi “otenykoesan Pane ana & Detail - Remb. haroes abs jang kosong. irim voorschot 1/3 — Pri: 
R $ $ 5 $ 1 2 , risert. sediakan sebagai 5 Der Nixon?3 Vistabs, Targanja moerat gratis.— ". an 2 dan pertanggoengannja adalah boeat toean GALA PREMIERE (| Soe kektag n #tah BOKAT DENGAN sEGERA : Giminta perempoean b ja Terdapat di Roemah2 Obat dan Toko2 : Pp oeat dja- Selssa 18 mM cort besar. Djika tida bisa dapat, toelis soerat di toekengngepak, (pakmeisjes) kepada THE KNOX COMP. Batavia. | Boleh datang melamar diG w. 

325 Versteeg- Noordwijk 28. Bt..0   

    
Bonek ah EMAS EK 

  

   atk hebeen FIAT om:zijn 

Nk.  zuinigheid”     

  

  
En z00 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 
Fiats langs den weg..... daar is een reden voor! 

— HAT-JAWA : 
KONINGSPLEIN Z. 2 - BATAVIA-C,0 AGENTEN IN ALLE VOORNAME PLAATSEN VAN INDIE 

i “ z 4 K . 4 5 Hen 3 " h Hn BA ba HA Ma "Ma AR ET KN RY 3  Hta ken SERA ES it an HE Sesaat an d2 « bed Ind Let Ap



     

   

     

  

   

EA 

  

| 'itoe ialah Hitler. 

lerr Hitler dan pemban- 
5 toe'nja. 

   

Oleh William L. Shearer, 

Pencoelis Amerika ini mencetoerkan kesan dan penga- 

lamannja di Djerman deugan sangat neutral. Tetapi para 

perabatja jang terhormat dapat melihat bahwa dalam 

toelisan jang se-neuiral-neutralnja, bahkan hampir pro- 
Djerman ini, njata djoega jang keadaan di Djerman 

ha djaoeh dari memoeaskan seperti jang digambarkan penoe- 

lis ini. Sang waktoelah jang menentoekan kemana Hitler 

bisa membawa Dierman dikemoedian hari Walaupoen 

perang itoe soedah biasa bagi bangsa Djerman ujatalah 

achirnja bahwa mereka djoega bisa bosen tentang ke- 

adaan dalam waktoe ini, soenggoehpoen agak koerang di 

njatakan dengan tegas oleh pexoelis Amerika jang roepa- 

: ALAM perang totaliter: ini, 

$ ada seorang jang memegang 

segenap tali-temalinja, dan orang 
Ia masih tetap 

“ 'mempoenjai kekoeasaan sepenoeh- 
. nja, hanja dalam beberapa keke- 

tjoealian ia mengindahkan djoega 

andjoeran-andjoeran jang datang 
dari lingkoengannja. Kawan sedja 
wat ia tak poenja. Dan sedjak ter- 

djadinja pemboenoehan atas diri- 
nja Roehm, ketika dilakoekan pe- 

' nengkapan-penangkapan di tahoen 
1934, Goring, Goebbels dan Hess 

| poenttidak lagi berbitjara-berbitja- 
ra dengan dia dengan memakai 

-' seboetan Du (— bahasa Djerman 
boeat kau), sekalipoen - orang- 
orang itoe sangat dipertjajainja. 

Istana tempatnja ber-vacantie 
senantiasa didjaga oleh militer 
dan dirahasiakan. Pasoekan-pasoe- 
kan pendjaga, pegawai Kanzlei, jg. 
dahoeloenja masih sanggoep me- 

njatakan sekedarnja dengan .men- 

dapat oepah tentang kepergian 
Hitler, sekarang, sedjak moelai 
perang tidak dapat berkata ba 
atau boe lagi. 

Sebeloem perang, masih ada ke- 
moengkinan bisa mengetahoei apa 
Hitler-berdiam di Berlin, sebab 
kalau ia disitoe, maka pandji-pan- 

djinja dikibarkan di istana. 
Himmler, Chef. Gesiapo meme- 

““rintahkan, soepaja bendera itoe 
senantiasa. berkibar-kibar diatas 

- dstana, tidak perdoeli apa Hitler 

ia 

ada diiboe kota atau tidak. Poen 
dilarang. dengan keras soepaja 
Orang-orang pers djangan menoe- 
His apa-apa tentang perdjalanan 

2 Hitler, dalam pada itoe correspon 

    

Gent-correspondent  Amerikapoen 
tidak poela beroentoeng dapat me- 
ngetahoei dimana 
Hitler akan pergi selama hari-hari 

“ Kerstmis itoe. Djarang benar ter- 
“djzdi jang Hitler diiringkan-oleh 
orang-orang jang ternama. Ia ha- 
nja senang kalau ia bergaoel de- 
ngan kawan-kawan separtai jang 

—— karib, dalam moesim kemewaannja 
di hari hari jang kelam kaboet 
ini: Briikner, adjudant, Hess jang 

——. doeloenja djadi secretaris particu- 
liernja, Max Amann jang dahoe- 

“— Joenja bergandengan tangan de- 
ngan Hitler dimoesim perang doe- 
nia jang laloe dan sekarang: didja- 

2 dikan orang jang bertangan besi 

zs 
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mengoeasai maskapai pertjetakan 
Nazi dengan gadji jang sangat be- 
sar. : £ 

Nazi-offials jang tinggi-tinggi 
“pada siang hari hanja bisa ber- 
djoempa dengan Hitler bila soe- 

&. dah diminta lebih doeloe, dan pa- 
da malam hari kalau ia soedah 
makan. Itoepoen kalau Hitler me- 
ngoendang mereka itoe, oentoek 
ikoet menonton film jang tersen- 

“diri oentoeknja. Golongan orang 
- orang pilihan inilah satoe-satoenja 
jang telah melihat film ,,Gone with 
the Wind” (Lenjap dibawa angin). 
Goebbels. tidak sangat setoedjoe 
kalau orang-orang lain, ja, bahkan 
pembesar-pembesar melihat film 
itoe, sebab kalau-kalau film jang 

“ tidak ada ertinja sama sekali itoe, 
ternjata sangat dihargakannja se- 
dang hasil dari peroesahaan film 
Djerman akan koerang bagoesnja 
sebab film-film itoepoen diperboe- 
at dibawah pengawasannja sen- 

F et : diri. 

Setelah Hitler, Goering orang 
kedoea. Ialah seorang-orangnja 
jang dapat meneroeskan pemerin- 

(| tahan, bilamana Hitler.djatoeh. Ia 

terkenal sebagai orang gendoet, 
“faksamana-negara jang dadanja 
penoeh dihiasi oleh bintang-bin- 
tang dan hanja dapat disamai de- 
ngan Hitler. 

. Hitler senantiasa 
s0epaja Hess kelak menggantikan- 

|. xja, dan dalam soerat-warkahnja 
“dinjatakan, bahwa ia tiba giliran 
sesoedahnja Goering, tetapi Hess 

. tidak mempoenjai ketabahan dan 
lagak, boeat dapat bertindak se- 

. bagai pemimpin. Goebbels dahoe- 
Ioenja no. 3 dan selama perang ke- 
doedoekannja mendjadi moendoer 
sebagian, sebab ia tidak mempoe- 
njai perhoeboengan dengan golo- 

- 

ngan militer dan politie resia jang 
berkoeasa, dan sebagian poela ka- 
rena alat-alat propagandanja te- 

sebenarnja 

mengharap : 

nja memakai katja-mata Nazi itoe. 

lah mogek ditengah djalan, ketika 
menghadapi saat jang tergenting. 
Ia sangat. maloe berhoeboeng: de- 
ngan satoe kedjadian ketika ia me 
njoeroeh pers dan radio meramai- 
kan dar-imenjoekakan kemenangan 
kapal Graf-Spee, padahal pada ke- 
esokan harinja kapal itoe diteng- 
gelamkan. .Kemoedian Heinrich 
Himmler mendjadi orang nomor 4. 
Himmler jang pada wadjahnja sa- 
ngat alim, ta' moengkin hendak 
menganiaja seekor ajampoen, te-- 
tapi dalam keadaan jang sebenar- 
benarnja ialah seorang manoesia 
binatang. Ia mengoeasai hidoep 

matinja tiap-tiap orang Djerman, 
militer atau Nazi-offials, dan se- 
tizp hari orang dapat membatja 
berita jang tidak njaman dalam 
soerat-soerat kabar Djerman, jang 
isinja kira kira demikian: ,,5.5. 
chef Himmler - mempermakloem- 
kan, bahwa Hans Schmidt dan 

Paul Schulz telah ditembak mati 
ketika mereka melawan politie”. 

Pekerdjaan Himmler jang ter- 
#-achir — jang hingga begitoe dja- 

oeh tidak pernah botjor keloear 
sedangkan di Djerman sendiri ha- 
nja beberapa orang jang tahoe — 
adalah tentang pemboenoehan di: 
seloeroeh  Djerman atas poeloeh 
riboean orang-orang jang dinan- 
dang roesak dan koerang beres 
wataknja. Tentang ini pemboenoe- 

han ramai, jang katanja disebab- 
kan ,,rasa kasian” hanja dalam be- 
berapa hal diketahoei orang, te- 
tapi jang dapat betoei-betoel di- 
pastikan ialah bahwa Gestapo pa- 

da waktoe ini dengan teratoer me- 

lakoekan pemboenoehan ramai, 
atas riboean orang-orang jang men 
dapat keroesakan djiwa itoe,.dan. 

“dirawat dalam roemah - roemah 
sakit, baik kepoenjaan particulier 
maoepoen kepoenjaan negara. Ha- 
njalah Hitler dan beberapa orang 
tinggi dalam Partai dan djoega 
tentoelah keloearga orang-orang 
jang mati itoe sendiri, jaitoe 
orang-orang jang haroes mengang 
koet majitnja dari roemah-roemah 
sakit, jang mengetahoei akan hal 
ini dengan sesoenggoeh - soeng- 
goehnja. Diantara orang-orang jg. 
sangat dekat dengan Hitler ada 
termasoek doea orang ,,jang ber- 
koeasa besar”, Joachim von Rib- 
bentrop dan Robert Ley. Dalam 
masa jang achir achir ini Hitler 
roepanja senang sekali menjeboet 
minister oeroesan loear negerinja 
itoe ,,Bismarck ke II”, sebagai tan 

da kehormatan, jang oentoek 
orang-orang lain, Giring jang ta' 
moengkin sanggoep menghadapi 
Ribbentrop, ta” ada harapan sama 
sekali. 

Dr. Robert Ley, orang besar da- 
lam oeroesan ,,Arbeitsfront” ada- 
lah seorang organisator jang pan- 
dai, seorang jang tidak dapat mem 
pergoenakan pikirannja sama se- 
kali, tetapi dengan memboeta-toe- 
li mengikoeti dan mengchidmati 
Hitler. Salah satoe dari boeah 
'oesahanja ialah tentang pembiki- 
nan Auto-auto rakjat. Bermiljoen- 
miljoen kaoem boeroeh menjetor- 
kan oeangnja setiap minggoe 5 
Mark dari pentjarian jang kira- 
kira 40 sampai 50 Mark seming- 
goe, ja'ni sebagai pembajaran-di- 
moeka oentoek autonja jang akan 
datang. Fabriek model itoe, jang   

| 
dibikin semata-mata oentoek pro- 
ductie besar pada waktoe ini hanja 
membikin tank-tank dan vracht- 
auto-vrachtauto, tetapi mereka 

jang telah tertjantoem namanja   dalam lijst sama sekali tidak di- 
perkenankan oentoek menoenggak 
apa-apa tentang pembajarannja 
itoe.   

  

Menoeroet taksiran orang pada 

waktoe ini Reich telah mendapat 
kira-kira setengah milliard Mark 
oeang contant. Beloem selang be- 

rapa lama kita pernah memadjoe- 

kan pertanjaan pada dr. Ley, ke- 

tika  dilangsoengkan conferentie 

pers, tentang hal itoe, tetapi de- 

ngan tidak ada maloe-maloenja ia 

menjatakan bahwa tentoelah ke- 

lak ada satoe auto jang bagoes 
sekali, dan akan didjoeal dipasar 

djika peperangan ini telah liwat. 
Dr, Ley jang selaloe goegoep ka- 
lau berbitjara depan orang ramai 

dna en 

& 

adalah seorang: pembitjara jang 
pandai sekali, dan pandai sekali 
membikin hingga si pendengar 

| mendapat bajangan kesenangan- 
penghidoepan di masa jang akan 
datang dengan mendapat gadji be- 
sar dan dalam vacantie-poen mere- 
ka mendapat bajaran. - 

Tetapi semoeanja itoe berlakoe 
sesoedahnja perang. Tidak se- 
moea orang pertjaja akan perka- 
taannja itoe, tetapi banjak djoega 
jang pertjaja. Diantara orang- 
orang jang sangat tjerdik itoe ter- 
masoek djoega dr. Schacht, se- 
orang ,toekang soenglap dalam 
ceroesan keoeangan” boeat Djer- 
man, jang kedoedoekan sebagai 
president bank-negara dan sebagai 
minister oeroesan economi digan- 

tikan oleh dr. Walther Funk. Ju- 
kus Streicher, itoe orang jang ter- 

kenal sebagai pembentji bangsa 
Jahsedi, dalam masa beberapa 

boelan jang achir ini tidak tampak 
tampak lagi, bersama-sama  de- 
ngan so€rat kabarnja ,,Der Stiir- 
mer”. Dalam lingkoengan partai 
dinjatakan bahwa ia telah dita- 
han, dan atas dirinja sedang dila- 
koekan pemeriksaan berhoeboe- 
ngan dengan toedoehan oeroesan 

oeang. Hitler: masih tetap ber- 
koeasa dan. mempoenjai penghor- 
matan tinggi dalam  lingkoengan 
militer. Dan walaupoen Chef mili- 
ter itoe, generaal Franz Halder, 

seorang  Officier jang terpintar, 
jang banjak djasanja ketika penje 
rangan pada Polonia dan-di medan 
perang barat, sama dengan siapa- 
poen djoega, tidak begitoe dihar- 
gakan oleh Hitler dan Hitler tidak 
hendak mengangkatnja- mendjadi 
panglima perang sesoedahnja Pe- 
rantjis djatoeh. y 

Seorang jang sangat berkoeasa 
dilingkoengan tentara, tetapi diba 
gian loear namanja hampir tidak 
dikenal orang ialah generaal A1- 
fred Jodl, Chef dari staf mi- 
liter pendjaga Hitler. Hanja sedi- 
kit sekali orang-orang Djerman 

jang merasakan keberatan tentang 
perboeatan-perboeatan kekerasan 
Hitler itoe..Merekapoen tidak ta- 
hoe sama sekali betapa soesoenan 
nja 5e kolonne, jang telah didja- 
lankan dalam praktek-dengan ha- 
sil jang sangat baik, oentoek. me- 
nelan- negara-negara tetangganja 
dengan. boelat-boelat. 

Begitoelah. bagi bangsa Djer- 
man nama @uisling adalah nama 
seorang pemoeka dari partai Nazi: 
di. Noorwegen,dan-setelah -apa-jg: 
terdjadi orang berpendapatan 80e- 
-dah sepantasnja ia didjadikan pe- 
mimpin disitoe. Tentang maksoed- 
maksoed terhadap Polonia, rakjat 
Djerman sama sekali tidak tahoe 
menahoe. 

Ada djoega beberapa. orang Djer 
man, jang merasakan pertenta- 
'ngan-dalam batinnja. Dari perkata 
an-perkataan  ternjata - bahwa 
Orang kian lama kian insjaf, bah- 
wa orang-orang Tsjecho, Pool, De 
nemarken, Holland, Belgia dan Pe- 
rantjis sama sekali tidak merasa 
senang dibawah kekoeasaan Nazi, 
dan lambat atau lekas tentoe akan 
membalas dengan tjara jang seke- 
djam-kedjamnja. 

Seorang auto-reparateur Djer- 
man, jang keadaannja berlainan 
dengan orang-orang Djerman bia- 
sa, sebab ia tidak menjintai Hitler, 
pernah berkata, ,,Lebih baik me- 
nang daripada kalah, sekalipoen 
bila engkau tidak soeka pada 
Hitler”. Kalau kita kalah, maka 
Hitler - dan Nazi-nja akan lenjap, 
tetapi apapoelakah jang akan ter- 
djadi atas diri kita. Kita ditendang 
mentah - mentah. Kalau orang- 
orang Noor dan Belanda kelak da- 
tang di Berlin, maka mereka ke- 
lak hantjoer loeloehkan kota Ber- 
lijjn. Saja bermimpi demikian. 

Tetapi sebaliknja, kalau kita 
menang, maka kita berkeadaan 
samalah sebagai keadaan kamoe 
orang dahoeloe di Amerika”. 

Goebbels tidak “akan berhenti 
dan teroes menoeroes menggam- 

barkan keadaan jang seperti itoe. 
Pers dan radio Djerman senantia- 
sa menggambarkan kedahsjatan 
akibat perdamaian, kalau diper- 
boeat oleh Inggeris. Ketakoetan 
pada perdamaian itoelah beroepa 

satoe kekoeatan pendorong bagi 
orang-orang Djerman oentoek me- 
nimboelkan kegiatan jang berlipat 
ganda, oentoek mentjapai kemena- 
ngan dalam peperangan ini. 

,Apa kamoe kira, bahwa eng- 

kau akan menang berhadapan de- 
ngan mereka tanja saja. 

»Tentoe” djawab toekang mesin 
itoe, sambil melihat dengan kehe- 
ranan. Delapan poeloeh millioen 
orang Djerman berpikiran sama 
seperti itoe, sekalipoen saja, dalam 
boelan Augustus, telah melihat 
tentara Djerman menggali parit- 
barit perang dan memasang kawat 
kawat doeri di sepandjang pantai 
Kanaal sebagai alat pendjagaan 
terhadap tentara Inggeris, jang 
telah menjeberang sedjak Juli, 

  
  

  

PEMETJATAN KARENA 
»OVERCOMPLEET” 

,Antara” mengabarkan, bahwa 
pada penghabisan boelan Februari 
1941 ada 24 (doea poeloeh empat) 

Orang tijdelijke Beambten pada 
Provinciale Zoutbedrijf dalam Dae- 
rah Djawa Barat telah dipetjat 
dari djabatannja karena ,,over- 
Compleet”, ! 

Kalau menilik seboetan ,,over- 
compleet” diatas tentoe  oemoem 

berpendapatan, bahwa Prov, Zout- 

bedrijf kebanjakan  pegawainja, 
hingga perloe mengadakan peme- 
tjatan tijdelijke beambten. 

Agaknja tidak demikian halnja, 

djika menoeroet tjatatan dari 

Pandeglang dibawah ini: 
Sebeloem td. Beambten di Pan- 

deglang  dipetjat, pengeloearan 
Osang dari Prov. Zoutbedrijf di- 
tempat terseboet ada sebagai ber- 

ikoet: 
Gadjih td. Beambte f 16.-— 

Sewaan loods penjimpan 
garam dipasar  seboe- 

lannja pp A— 

Djoemlah pengetoearan | 
boelennja f 20.— 
Sedang kini pengeloearan oen- 

toek keperloean itoe (djika dalam 
| boelan terhitoeng 4 minggoe 
atau 8 hari pasar): 

Sewaan tempat mendjoe- 
al garam dipasar 
8 X f 0.08 25 

Ongkos koeli mengangkoet 

garam dari goedang ke 

f 0.64 

  

f 15—) lebih ketjil dari penge- 
loearan semoela. 

"- Adapoen sebabnja doeloe garam 
jang akan didjoeal dipasar Pan- 
deglang, disimpannja diloods Pa- 
sar Pandeglang, oentoek penjim- 
panan mana tentoenja banjak me 
makan ongkos, sedang kini garam 
itoe disimpan tjoekoep digoedang 
garam sadja. 
Pendjoealannja dilakoekan ha- 

mja tiap-tiap hari pasar, Seminggoe 
2 kali, jakni hari Selasa dan 
Djoem'at atau 8 kali seboelannja. 
Sebagaimana terloekis diatas ong- 
kos ongkos oentoek keperloean pe 
ngangkoetan dan pendjoezlannja 
ada djaoeh lebih moerah dari se- 
waan goedang dipasar. Dalam pa- 

da itoe oepah pendjoealannja poen 
tak boleh diseboetkan besar, kare- 
na seboelannja hanja ,,seper-dela- 
ban” dari gadjih tijdelijke beambte 
jang dipetjat itoe. 

Djika demikian djoega halnja 
dengan pendjoealan garam dilain- 
lam tempat jang td. Beambte-nja 
dipetjat itoe, maka dapatlah dika- 
  

oentoek menjerang daerah jang 
telah didoedoeki itoe,: Rakjat Djer 
man dimoesim pantjaroba merasa 
ketjewa hati karena kemenangan 
atas Inggeris . jang katanja akan 
berlakoe selekas-lekasnja itoe, ma- 
sih sadja tinggal impian belaka. 

Tetapi, itoepoen tidak djadi rin- 

netapkan kejakinannja bahwa da- 
lam peperangan ini mereka akan 
menang djoega. 

  

tangan bagi mereka oentoek me- 

  

din. 
pasar dan dari. pasar 

ke goedang garam 
8.X.f 0.30 5,240 

Oepah mendjoeal. garam 
8 xX f.0.25 Lb — | 

Djoemlah pengeloearan 1 
boelannja f 5.04 . 
Ini berarti f 14.96 (boelatnja ' 
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Da Mak Preeti 

takan bahwa Prov. Zoutbedrijf te- 
lah mengadakan penghematan jg. 
memberikan hasil jang loear bia- 
sa. Andai kata rata-rata dari tiap- 
tiap tempat td. beambte jang dipe- 
tjat itoe Prov. Zoutbedrijf f 15.— 
keoentoengannja, maka djoemlah 
semoea -keoentoengan seboelannja 
ada 24 X f 15— — f 360,— Soea 

toe djoemlah jang boekan sedikit 
dalam setiap hoelannja. 

Melihat jang teroerai diatas, 
nistjaja ada jang menarik kon- 
kloesi, bahwa pemetjatan tijdelijke 
beambten di Prov, Zoutregie itoe 
boleh dibilang tidak karena ala- 
san ,,0vercompleet”, akan tetapi 

karena perloenja Provinciale Zout- 
regie mengadakan penghematan 
dalam pengeloearan oceang sema- 
ta-mata, 

GEREDJA DAN ZENDING DI- 
BATAKLANDEN. 

»Antara” mengabarkan, bahwa 

pada hari Minggoe tanggal 2 
Maart 1941 oleh golongan Kaoem 
Kristen Batak di Batavia-C. telah 
dilangsoengkan rapat permoesja- 
waratan oentoek membitjarakan 

kekaloetan antara Geredja dan 
Zending di Bataklanden, Satoe Ko- 
mite kemoedian diberdirikan, jang 
memeriksai itoe perkara lebih dja- 
oeh dan teliti, dan mentjari ichtiar 

oentoek memperbaiki dan memper- 

koeat kedoedoekan geredja Batak 
HKBP, soesoenan mana terdiri 
dari toean-tocan: 

J. M. Panggabean — Voorzitter, 
J.. Sormin (Boekittoenggoelplein 
No, 10) — Secretaris, Leden: tt. 
Dr. LL. L. Tobing M, D. J. Siahaan, 
H. Rambo, R: Loembantobing, A. 
Siagian. 

Adviseur: t. Mr. Amir Sjarifoed- 

Dengan persetoedjogan jang ha- 
dir, maka laloe diambil motie jang 

boenjinja seperti berikoet: 
Permoesjawaratan Kaoem Kris- 
ten Batak jaitoe anggauta dari 
HKBP dan PKB:-di Batavia, jang 
diadakan pada hari 2 Maart 
1941 di Baavia-Centrum, sete- | 

lah mendengar pedato toean- 
toean R. L. Tobing, G. S, Pan- 

djaitan dan dr. L.L. Tobing ser- ' 
ta soal-djawab jang berhoeboeng 
dengan pedato itoe, 

menimbang: 

1. bahwa ada perselisihan pa- 
ham tentang pekerdjaan dan 
kewadjiban goeroe-goeroe 
zending: 

2. bahwa telah ada moelai tim- 
boel pikiran akan mengobah 
peratoeran HKBP jang seka 
rang, perobahan mana diich- 
tiarkan dengan djalan decen- 
tralisatie dalam HKBP.: 

3. bahwa dalam hal-hal jang 
berhoeboeng “dengan keoea- 
ngan kerap kali tidak tertja- 
pai persetoedjoean antara 

HKBP dan Batak Nias Zen- 
ding: 

4. bahwa oleh karena hal-hal 
terseboet diatas perhoeboe- 
ngan HKBP dan BNZ tidak 
lagi seperti seharoesnja: 

5. bahwa dalam broehure tocan 
S. C. Nainggolan, Zendings 
Indisch Arts di Balige, toean 
terseboet mentjela HKBP ser 

ta -.memadjoekan andjoeran- 
andjoeran - kemadjoean HK- 
BP 

6. bahwa pada azasnja tidak 
ada rintangan akan memper- 
satoekan HKBP, PKB, HCh 

B. dan Mission Batak. 
memoetoeskan: 

1, akan menjampaikan keper- 
tjajaan jang . sepenoeh-pe- 

noehnja atas pimpinan kerk 
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bestuur 
BP jang sekarang: 

2. bahwa pekerdjaan goeroe 
zending oentoek geredja, 
adalah soeatoe bahagian jang 
tak dapat dipisahkan dari ke 
wadjibannja 

3. beroesaha mentjari segala 
ichtiar akan memperkoeat 
kedoedoekan badan dan ro- 
chanj HKBP: 

4, menolak segala andjoeran 
akan decentralisatie dalam 
HKBP, djika andjoeran decen 
tralisatie itoe meliwati koea- 
sa Hoofdbestuur (Pedoman 

Besar) HKBP oentoek mem 
batalkan segala ketetapan 
serta menjingkirkan segala 
hal, jang tidak dapat dise- 
sogaikan dengan - kepenti 
ngan oemoem HKBP.: 

5. menjatakan semata-mata 
tidak setoedjoenja dengan 
terbitnja  brochure  toean 
S. €C. Nainggolan, 

6. beroesaha - mentjapai per- 

satoean HKBP, HChB, PKB 
dan Mission Batak: 

-T. menjampaikan motie ini ke- 
pada: 
Directeur darj Departement 
yan Onderwijs en Eeredienst, 
Voorzitter HKBP.: — BNGZ.. 

— HChB., — PKB.: — Mis- 
sion Batak,  Zendingconsu! 

dan Pers. 

EXCURSIE-VERG. BAHROE. 
Dalam liboeran paasch-dagen 

jang akan datang, tanggal 12 sam 
pai 14 April 1941, Excursie-Verg. 

BAHROE dengan 2 boeah. bus 
akan bertamasja ke Garoet. 

Berangkat dari Betawi pada 

hari Sabtoe sore djam 3 dan me- 
nginap di Bandoeng. Keesokan 
harinja (tg. 13-4-41) meneroeskan 

perdjalanan ke Dierentuin, Lem- 

bang, Tjipanas dan teroes ke Ga- 
roet, 

Disana menginap satoe malam, 
dan hari Senen 14-4-41 kembali 
poelang ke Betawi. 

|. Bagi mereka jang hendak ikoet 

perdjalanan ini masih disediakan 

. tempta dengan pembajaran f 5.50 

centoek segala-galanja. 
| ..Tempat memberikan nama se- 
' bagai pengikoet pada t. Roestam, 
| Kramat Poelo 14, Batavia-C. 

  

  

POLIKLINIEK KABOEPATEN. 
Oesoel B. en W. kepada 

gemeente, 
Pembantoe S. R. menoelis: 

Baroe-baroe ini B. en W. ada 
memadjoekan seboeah oesoel ke- 
pada gemeente, soepaja polikliniek 

terseboet sebaik-baiknja dioverkan 
sadja kepada gemeente Soekahoe- 
mi, dibawah pimpinan seorang 
Ind. Arts jang akan dibenoemd 
oleh gemeente poela. 

Dapat kita boeboehi keterangan, 
bahwa menoeroet seboeah rapport 
jang diberikan oleh regent Soeka- 

boemi tentang djoemlah orang 
jang berobat dj polikliniek itoe 
dalam tahoen 1939 jl. ialah se- 
djoemlah 14.907 orang jang ting- 
gal dalam batas gemeente dan 

hanja 3.400 orang jang berdiam 
diloear lingkoengan gemeente. 

Oesoel jang terseboet diatas 
pada tempatnja dimadjoekan, ka 

rena menoeroeti overdrachtsordon 

nantie dari Volksgezondheid jang 
menghendaki soepaja penilikan 
serta pertanggoengan djawah atas 
sekalian polikliniek bocat oemoem 
dipikoel oleh gemeente. 

B. en W. mengharap dengan oe- 

soeinja itoe, bahwa pengoveran po 
likliniek terseboet telah dapat di- 
lakoekan pada tg. 1 April jad.   

  

M OELAI hari Kemis tanggal 
6 Maart 1941 sampai hari 

Minggoe tanggal 9 Maart 1941 jbl. 
Moehammadijah Daerah Banjoe- 
mas felah melangsoengkan  confe 
rentie jang ke 15 di Poerwokerto. 
Conferentie itoe diramaikan djoe- 
ga dengan perajaan peringatan 18 
tahoen berdirinja tjabang Moeham 
madijah Poerwokerto. Poen djoega 
conferentie ini adalah sangat pen 
ting, oleh karena selain merem- 
boeg kepentingan Daerah jang 
choesoes diperbintjangkan djoega 

30 jang akan berlangsoeng di Poer 
wokerto oempama mentjari biaja 
oentoek voorkapitaal Congres men 
tjari djalan oentoek mengobarkan 
akan adanja Congres ke 30 didae 
rah Banjoemas dan menetapan C. 
v.O. Congres. Tidak mengheran- 
kan jang conferentie  terseboet 
mendapat perhatian jang sangat be 
sar. 

Dalam pada itoe kepentingan Pe 
moeda - Moehammadijah, Aisjijah 
dan Naisjah tidak diloepakan poe 
la. Pada hari Sabtoe tanggal 8 
Maart Aisijjah mengadakan “rapat   

Be Senen Tera ana Sian en da pa aka aa 

openbaar digedoeng Moehammadi- 

  

tentang persiapan congres jang ke 

  
  

jah. 
djodikromo menghidangkan peda 
tonja tentang ,,Pemoedi dalam Ma 
sjarakat” dan oetoesan H.B. Madj 
lis Aisjah. Membitjarakan tentang 
»Doenia Aisjah dengan Congres- 

nja”. 

Pada hari malam Minggoe moe 
lai poekoel 7 sampai djam 8.30 H. 
W. mengadakan taptoe dari Poer 
wokerto Lor menoedjoe ke tem- 
pat Receptie, jalah sekolahan Moe 
hammadijah di Tipar. 

Kira kira djam 8 Receptie Pera- 
jaan 18 tahoen berdirinja Tjabang 
Moehammadjjah Poerwokerto- di- 
moelai dibawah pimpinan toean Par 
dan. Sebeloem pemboekaan lebih 
dahoeloe diadakan panembrama 
oleh moerid moerid dan oleh Kjai 
Chalimi dibatjakan Algoer'an. Se 
landjoetnja toean Hasanmihardja 
membentangkan riwajat Moeham 
madijah Poerwokerto. Sebeloem Re 
ceptie terseboet ditoetoep diberi 
kan kesempatan kepada Consul H. 
B, dan hadlirin oentoek memberi 
samboetan. 

Perloe diterangkan djoega, bah 
wa Receptie itoe mendapat koen- 
dioengan jang loear biasa hingga 

  

Dalam rapat ini Njonja Har ' 

Conferentie Moehammadijah daerah Banjoemas ke 15 
banjak sekali tamoe2 jang terpak 

sa berdiri oleh sebah tidak menda 
pat koersi lagi, 

Setelah Receptie disoedahi kira 
kira djam 10.30 ,maka segera di 

moelai dengan rapat openbaar 
Moehammadijah. Rapat dipimpin 
oleh tocan Aboe Dardiri consul H. 
B. Daerah Banjoemas. Kemoedian 
setelah rapat diboekanja dengan 
oetjapan terima kasih kepada seka 

|lian hadlirin, toean R. Ali Kasim 
dipersilahkan oentoek meneranz- 
kan keadaan Moehammadijah Dae 
rah Banjoemas. Seteroesnja oetoe 
san dari HB. Madilis Pemoeda ber 
bitjara tentang ,,Pemoeda dalam 

Masjarakat” dan oetoesan HB. Moe 
hammadijah membentangkan ,,Doe 

, nia Moehammadijah dengan Cong- 
, resnja”, 

| Pada hari Minggoe tanggal 5 
| Maart diadakan perajaan moerid 
| dan anak anak HW. bertempat di 
| tanah lapang Pasar Malam. 
|. Demikianlah djalannja conferen 

tie terseboet diatas jang kita toe 
lis dengan sesingkat singkatnja. 
103 
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shek, jang La di 
dadoe (djadi metana, oldas     

perangi tentara communist | se    
ai Shek. 2 

-.. Itoe waktoe Caang Hsuenitang” 
£ apa 8 p     

    

   

   

    

Tia Pan TT terha 
.dap Djepang. SE Ina 

— lantas lepaskan 'semos 2 
| dari ,,pergerakan boeat 1 sela-- 
mat Tiongkok” jang beloem ia 
berselang dit: MA wak. sang 

$ Bai Shek. 2 

   

  

      

       
    

    

    

    
   

  

   
   
   

  

   

  

     

   

    

  

   

  

        

   
    

   
     

    
   
    
      

    

       

   
     
   

    

    

  

   
      

   
   
    

  

      

    

    

       

      

   

  

    
    

   
    

    
    

  

     

  

   

  

    

      

SERANG. 2 

—.. Penipoe f 200— 
Pemb. menoelis: 

— Hejani. lama ini di HNatobah te- 
r pong, jang loear 

takan hendak ber 
menjewa roemah 

Disitoe ia ber 

: seorang pemoeda 

Beloem ama ear inap ta 

Beberapa hari kemoedian, ma- 
| ka tiba2 isteri tamoe itoe djatoeh 
“sakit diroemah orang toeanja di | 
. Kaloran 

sapoetangan dan ditaroh dibawah 

oleh soeaminja, kata- 

5 jang ada dibawah tempat tidoer. 

. 
. poera pora, JI 

  

Parikine” iboe “Chang pi an Na 
dan San Kai Snek 2 an 

jang Sparta, ST 1 25 tg 

Ga Apu 
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Selama sakitnja itoe ba 
rang perhiasannja disimpan dalam | 

bantal jang ditidoerinja. Pada soe 
— atoe malam boengkoesan perhiasan 

Chang 

Ida satoe en Aa Kai 
| Shek tidak bisa dimerdekakan. 

aa naa. ena 

    

   Site Achirnja bisa dida 
pat permoefakatan dengan itoe 8 

| permini an mendjadi pokok per 
djandjian. Demikianlah itoe 8 per- 
mintaan di Si-an'mendjadi pokok 
dari Volksfront (bekerdja ber- 
sama sama antara Kuo Min Tang 

€ dan Partai Communist Tiongkok) 
lah 'itoe 8 fatsal men- 

djadi penting kalau orang maoe 
menimbang djalannja kedjadian 
di Tiongkok dan kalau orang me- 

m| Pan an perboeatan 

Bana Oleh Nie Dena akbak 
Sampai berapa djaoeh ini 8 djan 

dipegang oleh pemerentah 
Chiang Kai Shek? 

Semoea orang, jang anggap pe- 
A4 

| rang perlawanannja rakjat Tiong 
kok penting boeat mendapat ke 

  s | merdekaannja Tiongkok dan pen- | 
— Iting bocat kemerdekaannja lain 

lain negeri jang terantjam bahaja 
Djepang, akan mengharap, jang 
achir achirnja 8 perdjandjian ter 
seboet diatas bakal dipegang te- 

i | goeh oleh pemerentah “Chiang 
in | Kai Shek soepaja ' Volksfront 

Tiongkok tinggal sekoekoeh-koe 
| koehnja dan demikian poela na- 

| sibnja negeri dan rakjat Tiongkok 
terhadap serangan ba Dje 

- pang. ear 
——"— 

“TANGERANG. 
Cor. 0S.” menoelis: 

. | | : “Anak siapa? 
— Oleh tocan ea mantri 

tra ng telah diberi tahoe 
penoelis bahwa wak- 

ane ia PM eliikan dienstnja se 
   

| bagai biasa, ketika tanggal 8 Maart 
| jang laloe kira2 djam 12 siang di 
“djalan besar antara Kalideres — 

- | Tiengkareng telah menemoekan se 
orang anak jang baroe beroemoer 
“lebih koerang 4 tahoen. Menoeroet 

| pengakocannja ia bernama Tompel 
kesasar entah maoe kemana, ha 
nja sadja ia akan teroes menoe- 
djoe ke djoeroesan Tanggerang. 

| Menilik sedihnja anak itoe jang se 
laloe nangis sadja, moengkin jang 
ia baroe dimarahi oleh orang toea 

Inja. Setelah diboedjoeknja maoe 
Lia poelang dengan diantarkan oleh 
| toean terseboet. 

Sesampainja di Pesing, sebab 
anak itoe masih selaloe menoen- 

| djoek kearah Timoer sadja, maka 
anak itoe laloe diserahkan kepada 
Detachement Veldpolitie Pesing. Si 
apa jang merasa kehilangan anak 
terseboet, dapat dengan lekas be 
oeroesan sama na mnaeha di 
atas. Pia 

Perkalian kampoeng. 
Oleh R.W. tentang perbaikan   

| nja maoe disimpan dalam kopernja kampoeng2 di Tanggerang sampai 
“ kini masih selaloe asjik dikerdja 

| selesai dengan djalan-djalannja 
| poen aloeran airnja, maka perha 

| Kemoedian soeami memboeka kan. Setelah kampoeng Boeboelah 
ern 

" | tian kini ditoedjoekan ke kampoeng 
“Babakan di wijk Tionghoa. Di ki- 

| ra pada achiran boelan Maart telah 

oe | selesai. 
      

     

   
    

    
    
          

  

     
    

     

  

         
        
       

    
     

  

    
    

  

di Bere! yaa 
mean Naga» , Ir an mengada. 

  Haindingan, bola Na mepeboel 
- beker Njonja Meneer Soerabaja. 

  

| Spittire- | Ac 

             

| Adakah didalam rantjangan RR 
setelah perbaikan kota terseboet 

selesai menoendjoekkan djoega per 
I hatiannja ke pasarnja, jang me 

| mang pantas dan haroes mendapat 

Peak 

Tes ai Lantaran ' waloeh. La 
Baroe baroe telah terdjadi soe 

'atoe perkelahian jang hebat anta 
| ra doea saudara Beng Kong dan 

eng Kok' contra Tan Tong Seng 

    

Adapoen jang mendjadikan lan 

1 | tarannja ' | Pi Tjin telah disang 

3 FJIREBON. 2 

: AGS. menoelis: 

parah. Ta Tong st ba 
3 anja teroes dikirim ke 

( spitaal sedang lainnja 
r Mana polisi. 

  

  

(0. Indonesia Moeda. 
Dalam rapat anggautanja pada 

(| hari Minggoe jang baroe laloe IM. 
| Tjirebon telah memoetoeskan: 

1. Contributie 12 sen seboelannja 
2: Mengadakan cursus doea ka 

li dalam satoe boelan. 

3. Mengadakan lezingen satoe ka 
li satoe boelan. 

tiap tiap waktoe djika disetoe 

nambah pengalaman disekeliling 
| kota Tjirebon misalnja: melihat li 

dan barang barang koeno. 
5. Memperingati R. A. Kartini 

nanti pada tanggal 26 April. 
Kunstkring Indonesia Tjirebon. 

diri Kunstkring Indonesia Tjire 
bon. Pengoeroesnja terdiri dari tt. 
Soemitro, Nona Siti Marijam, Soe 
tarno, Soebal A.G. Soeriokoesoemo 

Kadarisman, Djojo Tirwan. Tem 
pat oentoek bertari Djawa ditetap 
kan Taman Siswa Kanoman. Koe 
rang lebih 35 orang telah masoek 

mendjadi anggauta dan 60 anak 
anak. 

LS. 

harian ini berdirinja Ikatan sport 

badan sport jang ada di Tjirebon 
masoek mendjadi anggauta. 

Pada hari Minggoe jang baroe la 
loe LS.T. telah menghadiahkan se 
bocah bola kepada J.O.P. sebagai 
club jang mendapat kemenangan 
dalam bliksemwedstrijden jang di 
adakan oleh P.K.I.T, (Perikatan 
Korfbal Indonesia Tijirebon). 

Dengan djalan demikian LS.T. 
heridak stimuleren pendoedoek Tji 
rebon oentoek berolah raga. 

Djika tidak ada aral melitang, 

maksoed akan mengadakan Sport 

akan ditanding. Kepada pengge 
mar sport kita berseroe: Besedia 
lah moelai sekarang. 

- Conferentie Daerah 
Diwartakan kepada kita bahwa 

nanti pada tanggal 5 April 1941, 
Taman Siswa daerah Tjirebon & 
Krawang (Tjirebon, Djatibarang, 
Terisi, Kalidjati, Pamanoekan, Tji 
lamanja, Krawang, Tandjoeng Tiga 
Waled, Sindanglaoet, Karangsem 
boeng, Tjiledoek, akan mengada- 
kan conferentie di Taman Nirmala 
di Tjilimoes. Adapoen jang akan di 
remboek ja'ni soal peladjaran dan 
pendidikan teroetama jang bertali 

an dengan bahasa. 
Mr. Joesoeph pindah? 

Dikabarkan kepada kita, bahwa 
Mr. Joesoeph akan pindah ke Ban 

gaimanakah kedoedoekan H.B. 
Persi? Apakah tetap di Tjirebon 

atau pindah djoega ke Bandoeng ? 
Studieclub. 'Tjirebon 

Penghabisan boelan ini Studie- 

club Tjirebon akan mengadakan 
pertemoean. Jang akan diperbin- 

tjangkan soal: 
1. Cultureele Opvoeding( oleh no 

na Siti Mariam). 

2. Bahasa Indonesia oleh tocan 

Wihanto. : 
Siapa hendak mendengarkan pi 

idato pidato itoe moelai sekarang 
dapat minta soerat oendangan ke 
pada ketoea toecan A. G. Soeriokoe 

soemo atau Penoelis toean Tikok 
dari 1 terseboet. 

TJIANDJOER 

Pertjatji. 
jaitoe satoe satoenja 

soedah 
Pertjatii 

schaakclub di Tjiandjoer, 
poela memoelai competitiewe: 5 
dennja. Pentjinta pentjinta 'schaak 
di Tjiandjoer jang akan toeroet 
mereboet kampioenschap 1941 ini 
dapat berhoeboengan dengan 
ngoeroesnja tiap tiap ha Sfasn 

    

man Siswa. DN : 

Diangkat mendjadi Patih Ro 
kaboemi. Hn 

Pembantoe menoelis: - 
Toecan Abas Wilaga Soemautii 

jaitoe Wedana Kota Tjiandjoer soe 
dah diangkat mendjadi Patih Soe 
kaboemi. 

Pada hari Minggoe tanggal 9 
Maart jang laloe Patih baroe itoe 

  

dengan diiringkan oleh banjak 
sekali pentjinta pentjintanja. Se- 

lainnja dari Tjiandjoer sendiri, da   ka mentjaboeti tanaman waloeh- 
nja Beng Kok..   
  

tang djoega  berpoeloeh poeloeh 
orang oentoek mengantarkan da 

Pri Singaparna sebab toean 

Ne Mengadakan darmawisata pa | 
Ida tia 

| djoei oleh anggautanja, oentoek me 

hat peroesahaan bangsa Indonesia | 

Dikota Tjirebon kini telah ber | 

Telah pernah diwartakan dalam | 

Indonesia. Hampir segenap badan 

LS.T, nanti dalam boelan Juni ber. 

week. Berdjenis djenis olahan raga | 

doeng. Djika berita itoe betoel, bai 

malam Rebo di roemah sekolah Ta | 

soedah berangkat ke Soekaboemi 

Abas 

itoe sebeloemnja ke Tjiandjoer men 
djadi Wedana di sitoe. 

e 21 Installatie J.O.P. 

Pada hari Saptoe malam Ming 
goe jang laloe ini J.O.P. tjabang | 
Tjiandjoer soedah mengadakan pe 
rajaan pelantikannja. Pelantikan 

'itoe diadakan diroemah sekolah Pa 
soendan Tjiandjoer dan mendapat 

  

Pelantikan didjalankan oleh 
Pengoeroes Besar J.O.P. dari Ban 

  

doeng. Pelantikan itoe dihadliri 
'djoega (diramaikan) oleh kaoem- 
kaoem J.O.P. dari Bogor, Soekaboe 
mi, Tjimahi dan Bandoeng. Hampir 
semoea perkoempoelan perkeem- 

| poelan pemoeda di Tjiandjoer me | 
.ngirimkan oetoesannja. Sesoedah 
'oepatjara pelantikan dilangsoeng 
kan, maka dipertoendjoekkan ber | 

| matjam matjam permainan jang 
| menarik hati. 

Besok paginja diadakan poela 
pertandingan korfbal, kastie dan 
badminton. 

Perhatian pendoedoek Mande ter- 
. hadap AJI. 

Di Mande (Tjiandjoer) soedah 
| diberdirikan kring A.LI. jang soe 
dah beranggauta loear biasa ba- 

| njaknja, malahana melebihi djoem 
lah anggauta Tjiandjoer jaitoe 200 
orang banjaknja. Semangat ma- 
sih bergelora. 

Tiap tiap Minggoe diadakan se 
laimnja mengadji djoega  cursus 
bahasa Indonesia jang dipimpin 
oleh toean toean R.H. Toha, Nas 
wari, Abdullah dan S. Ali. 

Wanita Taman Siswa dan hari 
Kartini. 

W.T.S. tjabang Tjiandjoer soe 
dah membentoek seboeah comite 
'oentoek merajakan hari Kartini ja 
itoe pada tanggal 21 April jang 
akan datang dengan mengoendang 
semoea perkoempoelan kaoem iboe 
jang ada di Tjiandjoer. Djoega pa 
da waktoe itoe W.T.S. akan men- 
djalankan perboeatan amal. Moe- 

|” dah moedahan berhasil. 
  

BOGOR. 

Persig. 
“Antara” mengabarkan, bahwa 
pada hari Minggoe jang baroe 
laloe dengan bertempat digedoeng 
'Harso Darsono moelai djam 9 pa- 
gi telah dilangsoengkan rapat ang 
gauta Persatoean Sekerdja Indone 
sia Good Year (Persig) dengan di 
pimpin oleh toean Dr. Marzoeki 
Mahdj — Ketoea Parindra tjabang 
Bogor. Jang hadir k.l. 200 orang 
anggauta. 2 

Pengoeroes Parindra poen hadir 
poela, demikian djoega totan Ass. 
Wedana Kota dan 2 orang Mantri 
Polisi. : 

Sebeloem rapat dimoelai terlebih 
doeloe atas permintaan pihak Po 
lisi, semoea hadirin haroes memper 
lihatkan kartoe oendangannja. Ke 
moedian pada djam 9 pagi laloe 
rapat diboeka dengan oetjapan teri 
ma kasih sebagai mana biasa dan 
diterangkan bahwa berhoeboeng de 
ngan tocan Mr. Samsoedin jang se 
haroesnja memimpin itoe rapat ber 
halangan maka paloe pimpinan 'di 
pegang oleh t. Dr. Marzoeki Mahdi. 
Persig ini adalah soeatoe.badan oe 
saha Parindra tjabang Bogor dan 
berasas sociaal dan ekonomi. 

Kemoedin pembitjaraan diserah- 
kan kepada toean San oesi, 
jang menerangkan tentang kefaeda 
hannja mersatoean dengan mem 
berikan beberapa tjontoh persatoe 
an tentang sarekat sekerdja di 
Amerika dan Eropah (negeri Be- 
landa) dan achirnja tentang kepen 
tingan sarekat sekerdja di Indone 

sia. 

Setelah persetoedjoean dari pi- 
hak hadirin dikemoekakan, laloe 

toean Sanoesi menerangkan ten- 
tang anggaran Dasar Persig. Ba- 
iklah kita terakan boenji fasal 4 
dari A.D. Persig: Persatoean ini 
bermaksoed memperbaiki kehidoe- 
pan dan kedoedoekan anggautanja 
sebagai pekerdja (pegawai) dari 
Good Year dan anggauta dari ma- 
sjarakat dalam arti seloeas loeas- 

nja. 

Kemoedian rantjangan AD dite 

rima oleh rapat. , 

Setelah ketoea rapat menjam- 

boet pembitjaraan tocan Sanoesi, 
laloe pimpinan diserahkan pada- 
nja karena Dr.-Marzoeki Mahdi ha 
roes bepergian. . 

Laloe dibentoek soesoenan Pe- 
ngoeroes Persig jang terdiri dari 

tocan2 Mr. Samsoedin — Ketoea, 
Sanoesi — Ketoea Moeda, D. Soc- 
kardi — Penoelis I, Slamet Soeba- 
li — Penoelis II, S. Soemartadipoe- 
ra — Bendahara dan 16 pembantoe 
terdiri dari pegawai2 Good Year 

gendiri dari beberapa afdeeling. 
Alamat Persig Tjiwaringin Ka- 

oem Bogor, p/a D. Soekardi. 
Setelah penetapan pengoerots 

selesai laloe 
A8 

  

| wa gedong 

1679 orang, 
| anak. 

  

n | ri tempat tempat lain, misalnja da ! memberikan soembangan pembitja- KEPADA BESTUUR ,INDONE- 
raan jang mengenai Persig, jang ' 
kesemoeanja mengharapkan hi- 

.Ioepnja Persig. 
Djam 12 setelah semoea pembi- 

tjaraan selesai laloe rapat ditoetoep 
dengan seroean Hidoep. 

  

Djawa Tengah 
SEMARANG. 

Pendapatan S.C.S. dan S.J.S. 
Hasil peroesahaan Semarang- 

Cheribon-Stoomtram dalam boe- 
lan Februari 1941 berdjoemlah 
165.000, sedangkan dalam boelan 

Februari 1940 banjaknja 155.000 - 
roepjah. Hasil selama tahoen 1940 ' | 
berdjoemlah 351.000 roepiah dan 
dalam tahoen 1941 f 402.000. 

Pendapatan Semarang Joana 
Stoomtram dalam boelan Februari 
11940 berdjoemlah f 94.000, sedang 
'kan dalam boelan Februari 1941 
f 96.000.—. Pendapatan selama 
tahoen 1940 dari peroesahaan 
tram terseboet f 202.000 dan da 
lam tahoen 1941 f 212.000.—. 

» Wakaf Persatoean Andalas”. 
Pembantoe menoelis: 

Malam Ahad dan siangnja tg. 1 

dan 2 Maart jl. telah dilangsoeng 
kan perajaan pemboekaan stich- 
ting ts., dihadliri oleh para tamoe 

jang datang dari Solo, Betawi, Che 
ribon, Tegal dan Semarang, wakil 
wakil perhimpoenan didalam dan 
diloear kota, dan beberapa orang 

wakil pers. 
: Segenap hadiirin nampak gembi 

ra oleh chotbah-chotbah jang ber 
semangat, dipidatokan oleh t.t. A. 
Gaffar Ismail dan M. Zein Djam- 
bek, goeroe Agama dari Solo dan 
Betawi. 

Perloe diterangkan disini, bah- 

ts. dapat didirikan 
(dibeli) boekan dengan toempoe 
kan wang jang telah tersedia, me 
lainkan dengan “djalan menge- 
darkan tjelengan, dan pentjoe- 
koepkannja dengan memoengoet 
derma dari orang-orang. Andalas 
jang doeloenja berniaga di Peka- 
longan — pada masa ini pindah 
berniaga di Solo dan Betawi, hing- 
ga dapat dikoempoelkan wang con 
tant sedjoemlah f 2300.—. 

Toedjoeannja: 
a. Oentoek memberi 

agama Islam, 
Oentoek memberi peladjaran 
jang tidak bertentangan de- 
ngan wet jang berlakoe dine- 
geri ini, dan 
Dipakai oentoek keperloean 
lain-lainnja, asal tidak melang- 

gar peratoeran negeri, gemeen 
te atau politie . 

Sebagai  pengoeroesnja 
rang, ialah t.t. 

Hasan St. Djamin, Ketoea. 

Jatim Joesoef, Penoelis. 
Abdul Djalil! St. Pamenan, Ben- 

peladjaran 

b. 

seka- 

dahari. 

M, Rasjidn St. 
Pembantoe. 

Batoga Marah Bagindo, 
bantoe. 

Radja Amas, 

Pem- 

POERWODADI. 
Berangkat ke Lampoeng. 

Pada 7 Maart soedah berangkat 
ke tanah kolonisatie di Lampoeng 
dari Demak 403 orang, diantara- 
nja 163 anak, dari Poerwodadi 
150 orang, diantaranja 52 orang 
anak, dari Wirosari 288 orang, di 
antaranja 122 anak dan dari Pati 

diantaranja 298 orang 

SOLO. 
Kolonisatie. 

Pemilihan achir oentoek kolo- 

nisten ke Tanah Seberang dari 
daerah kesoenanan soedah selesai 
pada 8 Maart dan berhasil ba- 
goes. 157 keloearga jang terdiri 
dari 528 djiwa, termasoek poela 
di dalamnja 19 keloearga jang 
meroepakan 78 djiwa dari Salati- 
ga akan berangkat boelan ini ke 
tanah kolonisatie. 

  

POERWOKERTO., 
Pembakaran majat. 

Pada hari Minggoe tanggal 9 
Maart 1941 jbl. ini didesa Karang 
loeas ditepi Kali Logawa telah di 
langsoengkan pembakaran dari 
majat seorang Bombay di Poerwo 

kerto. 
Sepandjang kata “ pembasmian 

majat sematjam itoe soedah ber- 
langsoeng oentoek sekian kalinja. 

(O). 5 
apinya 

Djawa Timoer. 
Xx 

SOERABAJA. 
Mr. Ploegman tidak dipilih. 
Pemilihan boeat college van ge 

deputeerden bocat Dewan Provin- 
cie Djawa Timoer soedah selesai 
Mr. Ploegman tidak djadi terpilih. 
Seperti pembatja masih ingat, V. 
C. dan anggota2 Indonesia pada 
moelanja soedah tidak setoedjoe pa 

beberapa anggauta da candidatuur Mr. Ploegman, 

berichtiar djalankan Lijst-lijst— 

| menoeloeng 

| di Djati 

| kali-kali telah ditoeloeng oleh P. 
1 B.K. ini. 

  

SIA MOEDA” di BAT.-C. 
Toean-toean jang terhormat. 

Dengan hormat, dengan sangat 
girang hati dalam soerat2 kabar 

kita ada batja, bahwa moelai di, 
tanggal 7 Maart 1941 Tocan2 akan 

      

deroenan atau sebagainja, oentoek 
korban2 kebakaran 

Baroe, jang mana ada 
djadi kewadjiban P.L.L. dan ber- 

Malahan di hari Saptoe, tanggal 

15 Maart 1941 kembali di Gang— 
| Kroekoet 44, antara djam 4!/, so- 

| teh, akan diatoer poela pembaha- 
gian amal itoe pada korban2 ke- 
bakaran di Djati -Baroe sehingga ' 
dirasa sampai t oekoep penoeloe- — 
ngan itoe. 

Atas tocan2 poenja tindakan 
jang 'moelia itoe kita haroes poe- 

dji, seraja menghatoerkan ba- 
njak terima kasaih. : 5 21 
Maka oleh sebab demikian dan 

setelah kita hoendjoek tjara2nja 
bekerdja dari P.B.K. ini, jang soe 
dah berdiri dari tanggal 11 Febr. 
1929 djadi sampai sekarang soe- i 
dah 12 tahoen lebih lamanja dan NG 
telah menoeloeng korban kebaka- 
ran, teroetama  korban2 Indone- 
sier jang paling banjaknja, baik 

jang tinggal di bilangan Batavia: 
Batavia-Centrum, maocepoen dibi- 
langan Mr. Cornelis, jang terma- 
soek dalam daerah Gemeente Ba- 
tavia, djoega dibilangan Tangge- 
rang, maka kita sangat harap 
Toean2 poenja Fonds itoe soeka di 
storkan pada Comite ,,Kebakaran 
di Djati — Baroe”, dalam mana 
Toean Assistent-Wedana Tanah— 
Abang ada djadi Secretaris—Pen- 

ningmeesternja: atau teroeskan 

pada ,,Penoeloeng Bahaja Kebaka 
ran” di Gang—Kroekoet 44, Ba- 
tavia Centrum sebagaimana  so- 

kongan2 Dagblad ,,Bataviaasch— 
Nieuwsblad” pada P.B.K. ini. 

Lebih djaoeh kita haroes terang 

kan pada 'Toean2, bahwa Stich- 
tingfonds P.B.K. ini, ada inter 

nasional Bestuurnja ada 
terdiri dari segala bangsa, djoe- 
ga Ambtenaar2 besar dari B.B. 
poen ada doedoek dalam Bestuur 

P.B.K. ini. 
Sampai disini tjoekoeplah kete 

       
  

2g
 

Ai
b 

ongla 
at

 
dia

 
ln
ey
an
 g

nye
n 

Pa 
BL 

ta 
i
a
 

rangan jang kita berikan pada 

Toean2. 

Dengan segala hormat. ja 
Bestuur ,,PENOELOENG BAHA- 1 

JA KEBAKARAN” 
BATAVIA. 

  - 

PENGAROEH DARI KEGENTI- 
NGAN DI TIMOER DJAOEH. 
Medewerker di Oosthoek dari 

»Java Bode” toelis pada soerat 

kabarnja pada tanggal 4 Maart 

1941 seperti berikoet: 

Politiek ada mempengaroehkan 
semoea pasar dan terang sekali, 
bahwa pasar goela tak bisa lolos | 
kan diri daripada itoe. Kegentingan 1 
di Timoer Djaoeh oleh saudagar- 
saudagar goela telah diikoeti de- 
ngan penoeh perhatian. Satoe 
penolakan jang pedas oleh Fran- 
krijk dari oesoel oesoel perlanta- Ka 

ran Djepang dengan segera akan 
menjiptakan permoesoehan dianta 
ra Japan dan Indo China. Ka- 
lau diterima itoe voorstel voorstel 
berarti kasihkan kemerdekaan pa 34 

da Tokio boeat melebarkan sa 
japnja dengan tentram ke Seia- 5 
tan. Poen itoe akan berakibat per 
moesoehan. Djadi ada soekar hoe 
at mengetahoei “apa jang paling 
baik boeat Java. 

Dalam kedjadian jang paling be 
lakang perdagangan export goe- 

la akan masih dapat beberapa 
minggoe tempo dengan pelandjoe 
tan pengangkoetan. Kita berang- 
gapan bahwa doenia dagang ada 
insjafkan adanja bahaja, bahwa 
pelajaran di Laocetan Tionghoa 

akan mendapat rintangan jang 
keras. Importeur dari Shang- 
hai dan Hongkong — djikalau ke 
adaan boeat sementara masih te- 
tap tenteram — akan berdaja oe- 
paja keras sebisanja membikin 
contract boeat  pengangkoetan 
(verschepping) lantas. Tetapi ig. - 
menjoekarkan adalah tempat di 
kapal sangat berwatas. Sebab da- 
lam waktoe belakangan ada. ba- 
njak masoek permintaan boeat 
pengangkoetan lain lain  produc- aah 

ten, diantaranja tepoeng beras 
slip dan teroetama djagoeng 
moesti diseboet. 

Lain dari itoe soeatoe tempat 
di kapal poen ada pengaroehkan 
pendjoealan ke lain lain tempat. 
Tonnage boeat Br. Indi& oempa 
manja ada sangat koerang, Ka- 
pal kapal dari lijn lijn jang biasa 
boleh dibilang meloeloe ada tia 
tat moeatan boeat pelahoecan- 
pelaboean dari Perzische Golf. 
Boeat pangangkoetan ke Colom- 
bo tjoema bisa didapatkan tem- 
pat jang sedikit sekali, sementa- 
ra itoe sama sekali tidak ada ke- 

       



    

     

     
   

    

   

  

   

   
    

  

e. dan agsU- 

  

: ena telah dilepa 2 
en | kan. Sekali mematahkan seboeah |: 

| siginja, dan sekali hanja menggo- 
Pres bibirnja. Den ie 

h soepE gai itoe makin mean dan men | 

1 per Ra | 
dipotong | - 

per karoeng | 

  

) san bagi- 
8 ta" djaoeh dari tempat majat 

peroleh, kelihatan seekor radja 

2 

  

  

n moesoeh, apalagi moesoeh ma 

   toean 
mandant veld- -politie, 

Kini kembali poela ketempat si- 
moesoeh. 
'lampoe senter beberapa lamanja, 
njata ia soedah timboel dekat pe- 
rahoe. Svedah tengtoe repeteer se- 

|gera berboenji tiba dikepala moe- 
| Soeh. Karena menderita kesakitan 
peloeroe repeteer, boeaja itoe se- 
makin marah dan mendekati pera- 

53 hoe, tepat dibawah perahoe bagian 
aa depan. Repeteer terpaksa berboe- 

ai. nji lagi, tiba dekat matanja- De- 

   

I ngan mengoeak seperti anak ker- 
bau, radja soengai tenggelam. 

4 hapoeng dekat desa Banggari de- 

  

   
   

minggoc . 
F3 ton Ta boe 

afnam M ketik, pai senan- 

da consumptie periode jang 
gg besar. 5 

2 | Tanah Seberang 
   

2 | TANDJOENG BALAI 
Hoofdcomite zending Islam 

"8S: | Antara” mengabarkan, bahwa 

2 2 jai 'Tandjoeng Balai (Soematra Ti- 
moer) telah berdiri  Hoofdcomite 
Yaa Islam” jang pengoeroes- 
inja terdiri dari t.t. Abdullah 
| Oemar BA Moebaligh Islam Ka- 
! p'as, President: Tan Bie Yong Goe 

2g roe Madrasah Islam Tionghoa Ba- 
toe batoe. Secretari ingmees- 

— hter dan Kommissarissen jang ter- 
ra tt A. an T. M. Dja' 

  
       

     

  

   

      

Ana Tilas bai 
: mpat dan negeri-negeri jang 
ti dirasa perloe: b. mendidik dan me- 

5 | njediakan moebalighien Islam, 3. 
hwa  pena- | Menjeroe dan mengadjak manoe 

» akan lebih (sia kedjalan tebenaran (Islam) de 
ada lebih banjak ' ngan keterangan jang djelas, 4 
Menara boe Menerbitkan boekoe-boekoe, soe- 

tara dan ' rat: soerat siaran dengan roepa- 
ala |roepa bahasa tentang agama, 5. 

' mendirikan - masd -masdjid dan 
"| | tempat-tempat ibadah, 6. membe- 

: m dan segala ma- 
.tjam an dan penghinaan 

| dari manapoen djoega. 

| Badan ini tidak berpolitik. Jang 
i boleh mendjadi anggauta semoea 

9 4 orang Islam dengan tidak membe- 
'  dakan madzhabnja dan oeang ijoe- 
krannja f 0.50 seboelan. Anggauta 

m oes | 
. teng pat 

            

   
      

    
   

   
    
   
     
    
   

  

    

  

   
     

    

   
     
   

  

    

   
    

  

    
   
   
    
   
   
   

                

   

    

    

sedikit 

   

  

poenan haroes b 
, ngoetjapkan 2k 
Demi Allah Wallahi, saja onngat 
'masoek didalam badan Zending Is- 

bahwa. | lam tiada akan berbocat dengki 

   
an 5 Ni 

bisa kabarkan, 
racht dengan ' dan chianat kepada badan ini: 3. 

Wallahi, Demi Allah, saja tidak 

kepada sesama manoesia, teroeta- | 

ma kepada kaoem Moeslimien, de- | 
ngan "perkataan, atau dengan me- 

njoerdeh orang lain dan sesoeatoe 
jang beroepa chianat (dengki): 4. 
Wallahi, Demi Allah, saja berdjan- 

. dji menepati dan mengoetamakan 

, segala perintah Allah dan lara- 

' ngan-Nja. 3 

Lebih landjoet dapat dikabar- 

kan, bahwa Hoofdcomite Zending 
Islam ini pada pertengahan boelan 
Maart '41 akan me angsoengkan 
'Openbare Lezing Islam disalah sa- 
toe gedoeng Bioscoop di Tandjoeng | 
Balai, oentoek memberi penera- 

(agan Islam dan Angggglstpaja, 

  

  

  

ri | tarkan ke Takalar. 

pembesarnja, 

jang made memasoeki ini Tn 

akan berboeat chianat (menjakiti) | 

desa segera menjoeroeh orang an- 

sikan oleh beratoes ratoes orang, 
'. | jang sekian lama maoe melihat roe 

jang kedjam | 
Pandjang radja soengai itoe | 

pa radja soengai 
itoe. 

4 aa m. dan keliling peroetnja 1.67 

aja jang mati, 

rapa besar. Ada lagi jang 
besar dan lebih ganas. 

  

LAMPOENG 

ma boeat mesdjid besar di 
kota Metro 

Pada hari Djoem'at pagi tgl. 28 
Februari 1941 telah dilangsoeng- 
kan oepatjara ,,perletakan batoe 
pertama” Mesdjid-Besar di Metro, 
dan dikoendjoengi oleh banjak 
'Pembesar-pembesar Negeri dian- 
'taranja Padoeka Toean Resident 
Teloekbetoeng (Tdk.) Toean Ass. 

Resident, Toean Controleur Soe- 
kadana poen pembesar-pembesar 
Kolonisatie ta' ketinggalan. 

Ratoesan -oelama-oelama dan 
Rakjat Kolonisatie djoega ta' maoe 
ketinggalan mementingkan datang 
ke tempat mesdjid dengan mem- 
bawa ambeng boeat selamatan. 

Oepatjara terseboet  diboeka 
oleh Toean Ramelan Aw. Metro 
dengan lezing jang tangkas dan 

gembira lagi berarti sekali isinja. 

Pemboekaan terseboet disam- 
boet oleh Toean Resident dan pem 

besar-pembesar lainnja, dengan 

djitoe lagi bersemangat. 

Henna, laloe dengan tjara 
g plechtig P. Toean Resident 

nan seboeah batoe jang 
pertama boeat fundament. 

. Pendek kata pada waktoe itoe 
Rakjat Moeslimin dan Pembesar- 

besar hatinja dan 
bersoeka raja sambil makan besar. 
Lagi seolah-olah mereka dilindoe- 

ngi semangat soetji dan bersatoe. 

. Panen # 
Kini kolonisatie Metro moelai 

ramai-ramai panen padi. Ratoesan 
ol picols beras dan padi telah mem- 

bandjir pasar. 

Harga padi Li 100 kg. 
f 2.50. 

lk 

Harga beras. per 100 kg. —- 
Ff 330, 

Pemerintah telah aa tin 
dakan jang keras dan productief 
goena mendjaga djangan sampai 
Rakjat Tani kehabisan padi de- 
ngan tjara mendirikan Loemboeng 

simpanan dan padjak. Poen dari 
Landbouw telah disediakan bibit 
Palawidja, cagar Rakjat djangan 
oeroeng menanam palawidja, ma- 
lah hal ini diharoeskan oleh Pe- 
merintah. : 

Djoega peri, Roekoen Tani ta' 
mace ketinggalan toeroet mengan- 
djoerkan peratoeran tindakan Pe- 
merintah, jang agak mengoen- 
toengkan bagi Rakjat. 

Malah  anggota- anggota PET. 
dengan tjara gotong-rojong, telah 
dapat mengoedjoedkan doea boe- 
ah roemah loemboeng jang. koeat 
dan besar, goena simpanan padi 

  

  
     

dam danang 1 a 
       

    

Fi ki 
ong orang akan lihat, — Se kian lama radja soc- 

toe vracht bocat goela Cu ngai Takalar meradjalela seperti 

      

patjeklik, Panan dan padi coope- 
ratie. - 

  

ngan hal ini radja | 

Pentet bedil Gipanubak koe | 
rang memoeaskan akan menewas- | 

narah, maka Djido kembali ke 
r dengan segera memanggil | 
Lasut, Detachement Com- | : 

Setelah ditjari dengan 

Besoknja pagi boeaja telah ter 

ngan tak bernjawa lagi. Ketoea | 

Dimana disak 

Laga dikabarkan bahwa mere- 
ka jang berdiam ditepi tepi soe- | 
ngai itoe jang datang melihat boe | 

masih mengatakan 
bahwa jang mati itoe beloem sebe | 

lebih | 

Oepatjara meletakkan batoe perta : 

Dengan ta' .memboeang | 1 
n 2 temba-| 

  

  

JANG DIBIN 
172 NEGERI PANAS 

ITA HILANG dengan    
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DJOEGA BOEAT 
Panas jang heibat ada mem- 
pengaroehi anggauta manoe- 

sia dengan 

jang boekan? 

roesakkan 

kakoeatan. 

panas 

  

sekali 

strook   

  

tong 

  

roepa? 
Roepa? perkakas badan moes. 
ti mengerdjakan pakerdjaan 

centoek me- 
ngerdjakan pakerdjain biasa. 
Kasoedahannja adalah me- 

kita 

Didalam waktoe 
heibat 

,ASPRO” dengan 
oentoek melawan penjakit? 

| jang disebabkan 

.Aspro'terboengkoes gampang 
didalam 

jang di 
Tablet?nja ada terboeng- 
koes satoe per satoe dan 

toean tida oesah pe- 
gangia dengantangan. 
Djika maoe toean 
bisa taroeh bebe- 
rapa tablet di kan- 

| didalam 
boengkoesan- 
nja jang aseli. 

tjara. 

poenja 

telanlah 

tentoe 

taeen | olehnja. 

doktor). 

..Sanitape” 
patent. 

      

    

  

            
  

    
  II 
                                                                  

  

Doea tjara jang saderhana oentoek 
menjoeroeh anak? menelan ,,ASPRO" 
adalah: a) dengan pakai sedikit soesoe 
atau b) tabletnja di hantjoerkan dan 
tjampoer dengan sesendok ketjil jam 
(sele). Atoerannja adalah: 
3 sampai 6 taoen # tablet, 

tablet. (Djangan kasih Aspro kepada 
anak jang oemoernja di bawah 3 
taoen djika tida dapat idzin dari 

  

ANAK 2 

anak? dari 

2" 14 
tablet: 14 — 18 taoen I4   

  

  

  

                    

Menoeroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh 
di djoeal didalam semoea toko? dan waroeng? dengan tida memakai licentie. 
  

  KTNA ITA UNNES LAN ENG 

ExxCerak Badan 
GREEN aaaram 

Sia ae an: ANE man 

  

COMPETITIE BAROE DAN ALG. 
VERGADERING DARI B.L.A. 
Pada Minggoe pagi j.b.l. dalam 

clubgebouw di Taman Sari telah 

diadakan algemeene - vergadering 

dari ini tennis-bond. 
Telah dipilih Bestuur baroe ter- 

diri dari: 

Lim Djien Soey, Eere Voorzitter. 

Drs. Liem Mo Djan, President. 

Mr. Tan Eng Hoa, Vice-Presi- 

dent. Par 

R. Soegito, le Secretaris. 

Mr. Tjiam Djoe Khiam, 2e Se- 

cretaris. 

Tan 'Tjoen Hoo, le Penning- 

meester. 

J. Ghijsels, 2e Penningmeester. 

G. G. Severien, Competitie Lei- 
der dan Dr. Kho Han Po, Mr. E. 

H. Karsten, Ang Jan Goan, Joe- 

marsono, Ling Sin Chow dan J. V. 
Latumeten sebagai Commissaris- 

sen. 
Lebih djaoeh telah dipilih dalam 

roepa-roepa Commissies: 
Redactie Commissie: J. V. Latu- 

meten, Kwee Tik Kwan en Soepan- 

di. 
Kas-Verificatie- Commissie: Liem 

Khe Jan, Bee Hoat Soen. 

Permanente Wedstrijd-Commis- : 
sie: Mevr. Tinangon, The Goan 
Pauw, Tan Gozn Tjoan, Kho Tek 

Biauw, Abd. Razak, J. D. Manop- 

po. 
Selainnja club-club lama jang 

tetap ikoet competitie ada bebe- 
rapa  perkoempoelan- perkoempoe- 
lan baroe jang masoek B.T.A. se- 
perti: Junioren dari Bataviasche 

Sport Club dan A.V.O. 
Sesoedahnja prijs-prijs itoe di- 

  Afd. A.: Mattenkloppers 1, Mi- 
nahassa 2, Mixed Pickles I, Rex IT, : 

SK MAT, 
Arde:B Bangka2, MIR,C. tap, 

AO one ae 
—. Afd. €.: Chiao Kwang 1, Hsing 
Chung Hui 1, Rade 1, SI, 

| 
| 
| 

bagikan 

jaitoe: 

Eerste klasse: Keep Smiling. 

Derde klasse: Chiao Kwang. 

Dalam lain-lain golongan mesti 

diadakan beslissingswedstrijden an 
tara: 

Reserve Eerste klasse: 

contra Chung Hua 3. 

Tweede klasse: Minzhassa 3 con 

bra Pele, 

Dames: S.T.C. contra Minahas- 

sa B. 

pada klasse-kampioenen 

SEO 

Oleh kerena beberapa clubs be- 

loem dimasoekkan team-opgaven 

maka dalam vergadering itoe team- 

team jang soedah tetap akan ikoet 

dibagi dalam golongan-golongan: 

Kkerstekilassxe: 

Chung Hua I dan 2, Minahassa 

1, Banka 1 en Chin Hua (vroe- 

gere Black & Yellow). 

yrekla Reserve sse: 

Shot 1, 

Ga gi 

Tweede kiasse: 

Afd. A.: Banka 3, Liang Yoe 1, 

agan Pickles 2, M.T.C. 2, N.T.B. 

PRE eno 2: j 

Afd. B.: P.P.T. i, Horas 1, Sport 

Dames: 

mentara 

Khwai Lo 2. 

Sampai tgl. 1 

dengan B.T.A. boleh 

team opgaven. 

lam 

maka 

Sabtoe sore dan Minggoe sore. 
  

PING-PONG 
  

B5.T.T.B.-COMPETITIE 1941. 

2e klasse:   
! Molenvliet West No. 188. 

| . 
| 

Ljoem'at, 14 Maart 1941. 
ee kase: 

Chiao Kwang 1 — Hsing Chung 

Hui 1, djam 1, Veorrij Zuid 49. 

  

DENGAN SENTER    
  

M
U
 

Club 1, aa 3, Chiao Kwang . 

2 O.C.LA. , Rade 2. 

Derde klasse: 

Afd, A.: All Wit e 1, H.C.H. 2, 

Koras: 2 “O.CTAME Bp? 
Rex 3. 

Afd. B.:- AV.O 1, Banka 4, 
Chiav Kwang 3, H.C,H., Kwai Lo 
1, Minahassa 4. 

PEMBANTOK  MADJALENGKA 
Kiriman tentang ,,Pendjelasan” 

tidak bisa kita moeatkan, oleh ka- 
“rena pada hemat kita, soedahlah 
tjoekoep keterangan dari. kedoea 
belah fihak. Kiranja masing-ma- 
sing akan merasa berkewadjiban 
oentoek memperbaiki salahnja. 

| Mann mama 

Indonesische Dames Team, Mi- 

' nahassa A & B-dames-team, Mi- 

. xed Pickles, S.T.C. en Tiong Hoa, 

Dalam klasse 4 boeat se- 

waktoe baroe- ditempat- 

kan Chiao Kwang 4, P.T.C. 3 dan 

Juni 1941 club- 

| club jang ingin hoeboengkan diri 

masoekkan 
Karena animo da- 

golongan dames ada besar 

pertandingan-pertandingan 
dames dames dimainkan pada hari 

Kemis, 13 Maart 1941. 

A.V.W. 2 — Lyeeisten I, djam 7 
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PEMANDANGAN 
  

    

     

  

— PEPERANGAN MENTJAPAI 
TINGKATAN BAROE 

Washington, Il Maart 
(Aneta). — Sesoedah ,,lease and 

| lend”-bill itoe ditanda tangani, ma- 

| ka Amerika "Serikat memasoeki 
tingkatan baroe jang penting. Per- 
tolorgan kepada Inggeris kini ten- 

toe akan dikirim setjara besar-be- 
saran, dan kredit-kredit dikemoe- 
dian hari oentoek pengiriman alat 
alat ke Inggeris tentoelah mentja- 
pai djoemiah jang bermilliard-mil- 
Hard dollar. 3 

KREDIT PERTAMA LEBIH 
DARI 3 MILLIARD 

Menoeroet kalangan jang menge 
tahoci, maka pada minggoe-ming- 
goe jang akan datang ini diminta 
kredit jang berdjoemlah lebih dari 
3 milliard dollar, dan djoemlah 
itoe oleh s.s.k. pada pagi itoe soe- 
dah diramalkan. 

Sebentar lagi tentoelah akan 
banjak amat alat-alat perang jang 
dikirim ke Inggeris. Orang haroes 
ingat, bahwa pembatasan 1.3 mil- 
liard dollar jang termaktoeb da- 
lam rentjana wet tentang soko- 
ngan kepada Inggeris itoe semata- 

jang soedah dikeloearkan. Djoem- 
lah pembatasan itoe didoega me- 

2 ngenai banjaknja alat-alat perang 
dari persediaan tentara dan ang- 
katan laoet Amerika sekarang ini 
jang bisa dikirmken ke Inggeris. 
Oleh karena itoe maka pembatasan 
itoe tidak meroepakan pembatasan 
jang besar. 

BOMBERS JANG MOELA- 
MOELA AKAN DIKIRIM 

Banjak kemoengkinan-kemoeng- 
kinan, bahwa pertama-tama akan 
segera di kirim ke Inggeris pesa- 

  

Pesawat-pesawat ini akan terbang 
melaloei laoet Atlantie. Kedata- 
ngan pesawat-pesawet itoe akan 

memboektikan betapa besar soko- 
ngan Amerika kepada Inggeris 
itoe. 

Sekarang ini sedang ramai dibi- 
tjarakan bagaimana Amerika da- 

memperlindoengi konvooi-konvooi. 

TIDAK LAGI MELALOEI 

AFRIKA 

Ada kemoengkinan, bahwa wet 
neutraliteit jang mengenai letak- 

Mn eenpngannaingg 

Penjaran Radi? 

  

Ba MIN NNNenNggngnngna ni 

  

"YO. R. O. 5 
Zender Y.D.G, 8, Gelombang 89.82 

meter. 
ka KEMIS, 13 MAART. 

17.00 Taman anak anak — 18.00 
Lagoe Hawaiian — 18.30 Lagoe 
Arab — 19.00 Pengadjian Al @oer 
'an — 20.00 Lagoe Selingan — 
20.15 Ketoprak Djawa — 24.00 
Toetoep. 

DJOEM'AT, 14 MAART. 
8.00 Lagoe Melajoe Seberang 

— 8.30 Lagoe Soenda — 9.00 La- 
goe Hawaiian — 9.30 Lagoe Tiong 
hoa Khe — 10.00 Lagoe Gambang 

Kromong — 10.30 Lagoe Djawa 
— 11.00 Pembatjaan Al @oer'an — 
1200 Berhenti 

1700 Lagoe krontiong dan Stam 
boel — 1800 Lagoe Hawaiian — 
18.30 Lg. Ambon — 19.00 Taman 
anak2 — 1920 Pembatjaan kitab 
Indjil — 20.09 Selingan — 20.15 
“Gamelan Soenda Galoeh Pakoecan 
— 24.00 Berhenti. : 

PENJIARAN P. P. R.K. 
Dilawa Barat. 

Bandoeng II 192, Batavia II 197, 
Priok II 41.3. 

KEMIS, 13 MAART. 
17.00 Tanda - waktoe — 17.02 

  

, RAHSIA-PEGOENOENC-AAN” 

(Tjerita roman, ialah kenang- 

: - kenangan). 

oleh 

W. 8. GLEMBO 

“Kp. Pisangan Baroe No. 222A. 
Mr.-Cernelis. 

(Dilarang koetip). 

35): 
Laloe oeang itoe poen diambil 

sleh Chefnja dari atas medja diha 

dapannja, diberikan kepada Pa' 

Roestam jang disamboet dengan 

tedoea belah tangannja oleh Pa' 

Roestam, dimasoekkan kedalam sa 

koe djssnis sekali: sambil tegak 

mata hanja mengenai kredit-kredit ' 

wat-pesawat pelempar bom besar., 

pat menolong Inggeris didalam ' 

  Ma AN ABHI SEN SERWA 0 SO 

SETELAH »LEASE AND LEND”-BILL DITERIMA: 

Harapan demokrasi akan 
menang ! 

  

letak daerah jang dipandang ma- 

soek daerah perang akan diroebah 

sehingga kapal-kapal! dagang Ame- 

rika laloe bisa berlajar melaloei 

Halifax dan teroes ke Suez dan 

oleh karena itoe maka persediaan 

persiadaan Inggeris oentoek Joena 

ni dan eentoek pasoekan Inggeris 

tidak oesah lagi mengambil djalan 

mengelilingi Afrika. Karena seba- 

gian besar dari persediaan-perse- 

diaan ini datang dari Amerika dan 

Canada, maka akan hilanglah ke- 
soekaran-kesoekaran 'itoe kalau 
persediaan-persediaan itoe dimoeat 

| dengan kapal-kapal Amerika. 
Begitoe djoega diadakan pembi- 

tjaraan mengadakan tindakan oen 
toek memakai kapal-kapal dagang 
Amerika dan: Inggeris bersama, 

ataupoen meminta pengangkoetan 

pertjoema, dan dengan begitoe me- 
noeroet rantjangan laloe ada kira- 
kira 2 atau 3 mm ton jang bisa 
dipakai, tjoekoep banjak oentoek 
menolong Inggeris didalam krisis 
jang akan datang ini.   | PENGIRIMAN KAJOE 

Ada djoega dirantjang oentoek 
| mengirim kajoe dari negara-negara 

Amerika jang di sebelah barat- 
laoet dengan kereta api kepantai 
timoer, dengan begitoe maka pe- 
ngangkoetan jang lama sekali de- 

ngan kapal-kspal Inggeris melaloei 

selat Panama tidak oesah lagi. Se- 
gala masaalah itoe dipikirkan de- 
ngan maksoed soepaja alat-alat 

itoe dengan selekas-lekasnja da- 
tang di Inggeris. 
GETJAPAN SELAMAT KEPADA 

PRESIDENT 
Menoeroet pendapst oemoem, 

maka ditilik dari soedoet kedjiwa- 
an adalah pendoedoek Amerika Se 
rikat dan publieke opini dengan 
terang-terangan bersetoedjoe ke- 
pada opini kongres didalam hal 
memberi pertolongan kepada Ing- 

geris. 
Pada hari itoe kaoem jang se- 

toedjoe dan jang tidak setoedjoe 
kepada rentjana wet mendjadi ber 
satoe dan mengoetjapkan selamat 

kepzda Roosevelt. dengan oetja- 
pan ,,berkah Toehan” oentoek per- 
tanggoengan djawab, jang beloem 

pernah dialami oleh seorang presi- 
dent Amerika lain-lainnja, seperti 
jang dialaminja itoe, 

  

Kesenian Djawa — 18.00 Lagoe 
Djawa — 18.00 Lagoe Soenda — 
18.10 Tjlempoengan Soenda — 
18.00 Lagoe Soenda — 18.35 Ad- 
zan — 18.40 Tjlempoengan Soenda 
— 19.30 Berita Pers — 20.00 Tap 
toe — 20.05 Penerangan Oemoem 
— 20.20 Agama Islam — 20.50 
Gamboes — 22.30 Hawaiian Ti- 
moer — 24.00 Toetoep. 

DJOEM'AT, 14 MAART, 
6.00 Tanda waktoe — 6.02 Me- 

ngadji al @oer'an — 6.30 Berita 
Pers — 6.45 Lagoe krontjong — 
7.00 Lagoe Ambon — 7.15 Berita 
Pers — 7.30 Toetoep. 

12.00 Tanda waktoe — 12.02 La 
goe Tionghoa — 12.30 Tjlempoe- 
ngan Soenda — 13.15 Berita Pers 
— 13.39 Tilempoengan Soenda — 
14.15 Berita Pers — 14.30 Toe- 
toep. 

17.00 Tanda waktoe — 17.02 Ke 
tjapi bobodoran — 18.00 Konsert 
Melajoe — 18,36 Adzan — 18.40 
Konsert Melajoe — 19.30 Berita 
Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Pe 
nerangan Oemoem — 20.20 Peman 
dangan loear Negeri — 20.40 Wa 
jang orang Soerakarta — 02.00 
Toetoep. 

SIARAN V.O.R.L. 
Zender Y.D.H. 7 Gelombang 85.96 

3 Meter. 
KEMIS, 13 MAART, 

17.00 Lagoe Hawaiian — 117.30 
Lagoe Soenda — 18.00 Lagoe Ke-   
berdiri loeroes (sebagai orang Mi- 

Itair), serta katanja: ,,Saja ba- 
: ajtk mengoetjap beriboe-riboe te- 
i rima kasih, atas pemberian Kan 

pat membalasnja: moedah-moeda- 
han Allah jang membalasnja keba 
djikan Padoeka Kandjeng Toean 
adanja." 5 

Setelah ia memberi hormat setja 

ra Militair, laloe keloearlah ia dari 

dalam kamar Chefnja Roestam... 

Shen, ke Menteng!” kata 
Pa' Roestam jang roman (roepa) 

imoekanja, sebentar merah dan se- 

bentar poela beroebah sebagai ma- 

jat, oleh karena mengenangkan ke 

kasihnja jang hanja satoe2nja 
itoe, hilang lenjap dengan menda 
dak (tiba2) sadja, air matanja ta' 
tertahan lagi sehingga sehelai sa- 
poe tangan jang selaloe dibawa2 
oleh Pa' Roestam, oentoek mem- 
boengkoes berkat waktoe orang se 
dekah, habis basah koejoeb   s.....y.. 

  

      

rontjong — 18.30 Berhenti. 
19.00 Lagoe Gamboes — 19.30 

Berita Pers — 20.00 Mengadji @oer 
'an dan tafsirnja — 20.30 Lagoe 

Djawa — 21.00. Lagoe Soenda — 
21.30 Lagoe Toerky — 22.00 Toe- 
toep. 

DJOEM'AT, 14. MAART, 
12.00 Choetbah dan Sembahjang 

dari Mesdjid Besar — 13.00 Toe- 
toep. 

17.00 Kresna Hawaiian Band — 
18.00 Lagoe Djawa — 18.30 Ber- 
henti. : 

19.00 Lagoe Krontjong — 19.30 
Berita Pers — 20.00 Peladjaran 
njanjian dan ketjapi — 22.00 Toe- 
toep. 

PENJIARAN PP. P. R. K. 
Djawa Tengah dan Timoer, 

Pjekja IT 128, Semarang Ii 189, Se- 
marang ARCH. 67, Soeraba- 

ja II 61 dan IV 129, 
Solo II 120. 

17.00 Tanda waktoe — 17.02 La 
goe Opera Tionghoa — 17.30 La- 
goe Arab — 183.19 Adzan — 18.22 
Lafadz sembahjang Maghrib dan 
kasidah — 18.30 Gamboes — 19.30 
Berita Pers — 20.00 Taptoe 
20.05 Penerangan Oemoem — 20.20 

Agama Islam — 20.50 Krontjong 
— 24.00 Toetoep. 

DJOEM'AT, 14 MAART, 
6.00 Tanda waktoe — 6.02 Pem- 

batjaan al @oer'an — 6.30 Lagoe 

Mesir — 6.45 Lagoe krontjong — 
7.15 Berita Pers — 7.30 Toetoep. 

12.00 Tanda waktoe — 12.02 
Sembahjang Djoem'at — 13.00 
Lagoe  kasidah — 13.15 Berita 
Pers — 13.30 Lagoe Tionghoa mo 
dern — 14.15 Berita Pers — 14.30 

Toetoep. 

Biokja II 128, Semarang II 189, Se- 
marang ARCH. 67, Soeraba- 

ja II 61 dan IV 129, 
Solo IT 120. 

17.00 Tanda waktoe — 19.02 Ra 
dio Wasita — 18.19 Adzan — 18.22 
Lagoe Aneka warna — 18.30 Radio 

Wasita — 19.00 Hal Theosofie — 
19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe 
— 20.05 Penerangan Oemoem — 
20.20 Pemandangan loear Negeri 
— 20.40 Wajang Orang Soerakar 

ta — 02.00 Toetoep. 

PENJIARAN S.R.V. 

Zender: Y.D.L. 2 Gelombang 60,85 
dan Y.D.G. 4 Gelombang 151,52 m. 

KEMIS, 13 MAART. 
6.06 Monggang dtieroeskan kle- 

nengan — 7.15 Berita Pers — 7.30 
Klenengan — 10.00 Toetoep. 

Adzan &  mengadji 
17.00 Yangkhiem orkest — 18.00 

@oer'an — 
| 18:30 Lagoe roepa2 — 19.00 Pers 

  
djeng 'Toean, jang saja tidak da- : 

  

overzicht — 19.30 Berita Pers — 
19.45 Hal ,,Igama Islam” — 20.15 

Genderan dan tjlempoengan — 
! 24.00 Toetoep. 

DJOEM'AT, 14 MAART. 
12.00 Sembahjang di Masdjid 

Besar Soerakarta — 13.00 Toe- 
toep. 

17.00 Genderan “dan tjlempoe- 

ngan — 19.00 Hal ,,Theosofie” — 

19.30 Berita Pers — 19.45 Klene- 

ngan —20.40 Radio Toneel — 2.00 

Toetoep. | 

PENJIARAN P. P. R. K. 

- Noesantara. 

Zender P. L. J. 20.5 M. 
KEMIS, 13 MAART, 

17.00 Tanda waktoe — 17.02 La 

goe Tionghoa — 117.15 Lagee Am 
bon — 17.30 Lagoe Bali — 18.00 
Konsert Batak — 1930 Berita 
Pers — 20.00 Taptoe — 20:05 Pe 
serangan Oemoem — 20.20 Aga- 
ma Islam — 20.50 Gamboes — 
2.30 Konsert Minangkabau 

24.00 Toetoep. 

DJOEM'AT, 14 MAART, 
17.00 Tanda waktoe — 17.02 La 

goe Hawaii — 17.15 Lagoe Djawa 
-.- 17.380 Lagoe Soenda — 18.00 

Setelah tiba dimoeka halaman 

Pa' Roestam, segeralah ia menge- 

losarkan seboeah oezng tengahan 

kepada soepir taxie jang diterima- 

nja dengan beberapa keriangan. 

Pa' Roestam, meskipoen telah 

beroemoer 60 tahoen lebih, tetapi 

masih tegap toeboehnja, ma'loem- 

lah bekas darah orang peperangan 

(Militair), djadi selaloe sehat sa- 

dja dan berhati riang, kalau tiada, 

tentoe ia ta' koeat berdjalan me- 

langkah pintoe halaman" dan pin- 

toe roemahnja, karena mengenang 

kan bidji matanja, djantoeng hati- 

aja hanja satoe-satoenja, lenjap 

meninggalkan dengan tiba-tiba sa- 

dja. 

Mbaoedehafa ia bersalin pakaian, 

Ialoe doedoeklah ia dikoersi gojang 

diserambi moeka roemahnja, sam- 

bil mengenangkan bermatjam-ma- 

tjam penglihatan anaknja Roes- 

tam, jang hanja satoe-satoenja ta' 

berkakak dan beradik, merantau 

| 

Konsert Melajoe — 18.36 Lagoe 
Ambon — 18.40 Konsert Melajoe 
— 19.30 Berita Pers — 20.00 Tap 
toe -— 20.05 Penerangan Oemoem 
— 20.20 Pemandangan loear Nege 
ri — 20.40 Krontjong — 2.40 Kon 
sert Harmonium — 24.00 Toetoep. 

NIROM SIARAN BARAT, 
Batavia IT 121 dan Priok II 41 M. 

KEMIS, 13 MAART. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.03 Boe 
nga rampai — 17.45 Oentoek ka 
nak kanak Tante Herla — 18.00 
Aneka warna — 18.30 Swing mu- 
sic — 18.45 Radio Oranje — 19.00 
Berita Pers dan Oedara — 19.20 
Lagoe Perantjis — 19.45 Cause- 
rie — 20.00 Orkest Alfredo Cam- 
poli — 20.15 Pemandangan oe- 
moem — 20.30 Omroep Orkest — 
21.30 Warta piring hitam — 22.00 
Tanda waktoe Berita Pers — 22.05 
Robert Pikler's Band — 22.30 Ane 
ka warna — 23.00 Toetoep. 

DJOEM'AT, 14 MAART. 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

6.01 Dari piring gramofoon — 
6.15 Peladjaran main gymnastiek 
— 630 Berita Pers — 6.35 Dari 
piring. gramofoon — 7.00 Tanda 
waktoe — 7.01 Dari piring gramo- 
foon — 7.30 Berita Pers — 7.35 
Dari piring gramofoon — 8.60 
Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
11.01 Kamermuziek — 11.40 Tan- 
go — 12.00 Karangan Ketelbey 

dan Coates — 12.30 Boenga ram- 
pai — 13.20 Bertia Pers — 13.30 
Matinee Ensemble — 14.20 Berita 
Pers — 14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
17.01 Isi programma — 17.03 Boe 
nga rampai — 17.45 Gymnastiek 
— 18.00 Peladjaran bernjanji — 
18.30 Lagoe film — - 18.45 Radio 
Oranje — 19.00 Berita Pers dan 

Oedara — 19.20 Biola — 19.45 A- 
gama — 20.00 Soli — 20.30 Mer- 
kelbach concert — 21.00 Hoorspel 
—.21.00 Warta piring hitam — 
22.00 Tanda waktoe. Berita Pers 
— 22.05 Omroep Orkest — 22.45 

Boeat orang pelajaran — 23.00 Toe 
toep. 

  

  

PELADJARAN »HENGAN SOE- 
RAT (SCHRIFTELIJK) MO- 
DERN Bahasa BELANDA dan 

INGGRIS. 
Dikirim seminggoe sekali (se- 

boelan 4 boekoe). Peladjaran di- 
terangkan didalam bahasa Indone- 
sia dengan gampang, practisch, 

  
' moedah dipeladjari oleh segala 
orang jang ingin berlomba-lomba 
didalam zaman ini. 

Peladjaran bahasa BELANDA 
tammat sampai No. 52. 

Peladjaran bahasa INGGRIS 
tammat sampai No. 32. 

Peladjar mendapat WOORDEN- 
BOEK (Kamoes) gratis, sedang 

| CERTIFICAAT diberikan apabila 

soedah tammat. 

Oeang langganan tiap-tiap baha- 

sa f 1.25 seboelan, haroes dikirim 

lebih doeloe kepada: 

Administratie 

»PENDIDIKAN OEMOEM”" 
Post Box 26, Soerabaja. 
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Kera 
EN TR OM AJAK IA 
PAN CE LAN AN     

  

kenegeri orang membawa oentoeng 

nja. 
ia ea berdjenis-djenis ke- 

'hang-kenangan Pa' Roestam,, jang 

kalau sekiranja ia...... ta' banjak- 

banjak mengoetjap istigafar, ten- 

toe moedah terserang penjakit..... 

zenuw jang soesah diobatinja, se- 

hingga kebanjakan mendjadi gila, 

achirnja...... membawa mati. 

Boektinja, telah banjak jang ke 

djadian sebagai halnja Pa' Roes- 

tam itoe. 

Pa' Roestam, berpikir poela da- 

lam hatinja katanja: Sebagai 

anak laki-laki, soedah patoet ia 

meninggalkan roemah tangganja, 

kampoengnja dan halamannja, se- 

bagai saudara-saudaranja anak 

dari oedjoeng Oetara Soematera, 

Celebes, Ambon dan Timover poen 

boekan sedikit jang koelihat dine: 

geri intai   
Kena 

Akoe sendiri poen waktoe 

Hbemuer 18 tahoen meninggalkan 
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A. H. IBRAHIM BATIKHANDEL 
Djagangwest 35, Djokjakarta. 

Pesanlah batik-batik Solo dan Djokja pada adres kita ini, teroetama 

boeat didjoeal lagi atau oentoek keperloean sendiri. Haloes, sedang 

dan kasar tjoekoep disediakan. Kain pandjang, saroeng moelai harga 

f18—, f 20—, f 22—, f 25—, f 28-—, f 30—, f 34—, f 38.—, 

f 40—, f 45.—, f 50.— per codi, Batik-batik haloesan, toelis-toelis 

haloes, moelai f 3.—, f 3.50, f 4—, f 4.50, f &—, f 8—, f 10.— per 

lembar. Sedikit banjak diterima, rembours atau oeang doeloe. Boeat- 
lah pertjobaan, tentoe berlangganan selamanja. Prijscourant batik 

dikirim pertjoema. Menoenggoe pesanan: 

  

“AGENT BESAR:   
  
SELECTIE KWALITIEIT, 

GRATIS GRAVEER NAMA. 
Loear kota dikirim Rembours 

ukoj to On 3 5! 
SENEN 79-81— BATAVIA-CENTRUM-TEL.1623     

Soedah Terbit. 

  

Mendjaga diri oentosk poeteri. 
Oleh Sosardiman Ranoewidjojo, mengandoeng pela- 
diaran (msthode) pembelaan dari kaoem iboe jang 
menghadapi ganggoean. soepaja dengan seorang 
diri dapat meloloskan diri dari ganggoean dan me- 
nangkis tiap-tiapserangan orang jang bermaksoed 
djahat kepadanja, disertai gambar-gambar jang 
tepat dan djitoe. 

Harganja hanja 25 sen seboeah. 

Boleh dipesan kepada penerbitnja, ja'ni Admini- 
stratie Drukkerij ,,Pemandangan” Senen 107 — Tel. 
WI. 1810 — Bat—C. 

Dengan ongkos kirim 80 sen. 

  

  

  

Batjalah 

  

Oentoek mengetahoei kedja- 
dian? diloear dan didalam ne- 
geri, djoega tentang Agama Is- 
lam dan commentaren-commen- 
taren jang tepat dan djitoe, 

P: 

EMBANGOEN 
MADJALLAH MINGGOEAN OEMOEM BERGAMBAR. 
  

Wang langganan hanja f 0.60 

tiap boelan atauf 1.80 sekwartaal 

Lekaslah minta nomor pertjon- 

tohan pada Administratie Week- 
blad ,,Pembangoen“ Senen 107,   
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LEAN AAA 

desakoe lari kedalam kota men- 
djadi Militair kesanar-sini, sehing- 
ga kesoedahannja dinegeri ini 
djoega. 

Tjoema akoe soesahkan iboenja, 
jang tentoe ta' dapat menahankan 
hatinja,...... karena boeah hatinja 

jang sangat disajangnja, hanja sa- 

toe-satoenja, siang-malam, pagi 
dan petang mendjadi pienglihatan 
dan timang-timangannja. 

Karena pergaoelan iboe dengan 
anak, demikian poela anak. de- 
ngan iboenja, merekalah jang sa- 
ngat 'akrabnja, djika dibanding- 
kan dengan pergaoelan ajahnja, 
sebab telah banjak kedjadian, bebe 
rapa pemoeda-pemoeda atau pe- 
moedi-pemoedi jang akan mening- 

galkan tanah airnja, oentoek me- 
noentoet 'ilmoe atau mentjahari 
nafkah...... tetapi ta' djadi (terhal 
Bt.), kerena lantaran air matanja 
iboe jang ta' dapat diloepakannja 
oentoek selama-lamanja......   
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,Djantoeng hati iboe, tjahja mata, 
terlebih dari tadjoek mahkota. 
Laksana tjintjin, bepermata, 
ta' bertjerai, selaloe serta”. 

Sedang Pa” Roestam termenoeng 
menoceng itoe, 

Roestam dari sebelah roemahnja, 
karena tetangganja sedang mela- 
hirkan anaknja, sepeninggal Pa' 
Roestam kekantoor membawa soe- 
rat, itoelah sebabnja Pa' Roestam 
doedoek seorang diri dengan me- 
noengnja. 

(Akan disamboeng. ) 

datanglah iboenja ' 
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