kmandangan
AN aah

Mr, Soemanang, :

:

Madjallah minggoean kita:

j Pembangoen”
harg anja

hanja 60 sen seboelan.
Padahal: lengkap, djitoe, memoeaSkan.
gambar?
poela.
Dihiasi dengan

Plv. Hoofdredacteur: Anwar Tjokroaminoto.
2 lembar Lossenummer

Rebo 7 Mei 1941

peperangan.
Ringkas an

— fan ditoetoep.
« alau Amerika perang, Pih:
:

Pp

ENDOEDOEK
Amerikd merasa, bahwa peperangan dengan Djerman tidak lagi dapat dihindar. kan. Pengiriman alat alat Amerika ke Roeslan dihentikan, sebab takoet kalau diteroeskan ke Djerman.
Molotoff berhenti djadi vovrzitter raad komissarisrakjat, diganti oleh Stalin. Molotoff djadi vice-voors
| kitternja.

pina toeroet.

Irak diminta oleh Mesir sdepaja

Perdjandjian

Tiongkok

koeat

INGGERIS.

adalah rakjat jang memikirkan

ri kemoedian tidak toeroet berpe-

Didoega Stimson pada hari Se-

jang ingin mengoeasai
jat lainnja.

PRODOEKSI BOMBER DI.
ERTJEPAT
|.
-

Washington,

6 Mei

(Reu-

“kemoeka,
| tara dan

boek tentang
“doeksi

Mean

bom.

,

. KALAU

pelempar

8

AMERIKA

PERANG,

“0
PILIPINA TOEROET
Manila, 6 Mei (Reuter). —

nazi

dan

memberi

Haile

djalan-djalan

N

pa

haroes

nja

dikirim

poela,

ke Tiongkok,

“akan toeroet berperang. Dan' ka:

demikian,

Mesir

ti-

ragoe-ragoe Ihgi bahwa

dan

pesawat-pesawat

itoe haroes diberi anak boeah djoe
roe-djoeroe terbang Amerika, jang
soeka mendjalani hal itoe dengan
pena
sena.

penang, ke

USA. TIDAK MENGIRIM

dengar, bahwa "Amerika. Serikat ti-

“dak

lagi mengirim

«dan

He sebabnja, ialah:
CI. Amerika Serikat

hostosk

sen-

— diri akan alat-alat itoe.
baja penanda yha netra an.

HAILE

boeat

| ' MoOrsOEH

KATJAU

Y

SELASSIE

BALAU

Di TOBROEK

£ Oairo, 6 Mei (Reuter). — Serangan “serangan moesoeh jang di
lakoekan lagi di Tobroek terpoekoel sekali, sehingga ikatan perang moe-

soeh 2
.

mendjadi katjau balau, dengan mena
sea

3

PERHOEBOENGAN

kekalahan besar.

' beri komentar tentang moengkinnja diadakan Jagi per anboen gp

matik antara |Irak “dengan Djerman,

diplo-

MESIR TJOBA MEMBERESKAN SOAL IRAK
Cairo, 5 Mei (U.P.). — “Dikabarkan bahwa pemerintah Mesir
genicek: membereskan «

Kemarin kabinet bersidang

Sinai lengkap, (Ta

Inggeris

dengan

Na

soal-

dan kabarnjapoen laloe dikirim soerat kawat: kepada Rashid
Ali dengan permintaan soepaja membereskan pertikaian toe, sedang gezant Mesir di Irakpoen diberinja perintah oentoek' melaftoekan segala

-soal

en

hoeat tertjapainja pemberesan

lil,

3
te

— AMANAT MESIR "KEPADA IRAK
ig Oo NDEN,
5 MEI (REUTER-O.J.B.). — RADIO CAIRO ME“NAMBAH KETERANGAN TENTANG BERITA, BAHWA MESIR MENGIRIM AMANAT KEPADA: PEMERINTAH IRAK. SEBAGAI BER-

“| kont:

MESIR, JANG MERASA TERIKAT OLEH PENGHARGAAN
bd B). Sada: hari tni deninar!
1 Smuts men erangkan dalam Senaat | DAN PERSAHABATAN DENGAN IRAK, MENGHARAP DENGAN

SEDJOEDJOER-DJOEDJOERNJA,
AKNJAIL.AH
SEBAB-SEtidaklah oertoek propa-| BAB JANG- MENDJADIKAN ADANJA
ERTIKAIAN ITOE DIBERESKAN, DAN HENDAKNJA PERHOEBOENGAN IRAK DENGAN
da, tetapi sebab rakjat: .mendoeharoes toeroet perang. Tidak SEKOETOR MESIR JANG BESAR ITOE DIPERBAIKI LAGI”.

smikian: ,,Amerika akan toeroet:

ang,

toelisan

kabar

memberikan

peman-

terseboet dan berkata,

bahwa sk.

Locomotief telah menggambarkan
keadaan dengan sebenarnja.

Dahoeloe persatoean antara berbagai
mang

golongan
ada,

rakjat

akan

itoe me-

tetapi

sekarang

tidak begitoe lagi. Pertentangan
bertambah njata
dan perhoeboengan
antara berbagai
golongan
tidak lagi seperti doeloe. De eenheidiser geweest. Wjj drijven
met groote snelheid uit elkaar, De

“
XEGUS HAILE
SELASSIE: —
Radja Abyssinia (Ethiopia) jang
menggerakkan kembali tentaranja
dengan bantoean Inggeris oentoek
mereboet kembali negeri Ethiopia
dari tjengkeraman Itali. Menoeroet
kawat hari ini Baginda ini telah
masoek

Addis

Abeba,

iboe

kota

Ethiopia.

PASOEKAN PORTUGAL KE
KEPOELAUAN KAAP
VERDISCH
LONDEN, 6 MEI (REUTER). — A.F.I. MENGOEMOEMKAN, BAHWA PASOEKAN PORTUGAL (INFANTERIE DAN ARTILLERIE) BERANGKAT DARI
LISABON KE KEPOELAUAN
KAAP VERDISCH. SEBELOEM
PASOEKAN - PASOEKAN ITOE
NAIK KAPAL, MEREKA DIPELABOEHAN DI PERIKSA OLEH
PREMIER SALAZAR. KEPOELAUAN KAAP VERDISCH LETAKNJA 350 MIL DARI DAKAR.

miya, sedang pihak Perantjis ambassadeur Arsene Henry dan Goebernoer

djadjahan

Perantjis

Rene

Robin.
PERDAMAIAN PERANTJIS—
THAI
Tokio,

6 Mei

(Domei).

Canea

MARINE
(Kreta),

JOENANI
6 Mei

(Reu-

ter). — Dalam: keterangan opisil
tentang nasib angkatan laoet Joenani diberitakan bahwa kapal-kapal Joenani itoe berlajar ke Alex-

Medan

kalau kalau pemerintah djoega segan melihat keadaan jang koerang
itoe. Padahal permenjenangkan
hoeboengan antara Nederland dan
Indonesia kelak haroes bertambah
tambah

erat

dan

kekal.

Kalau

tidak begitoe maka keoentosngan
satee
satoenja
dari peperangan
ini akan lenjap sama sekali.
Soeara soeara
seperti jang didengarkan oleh doea soerat kabar

Belanda
ini
soedah
oelang
dikemoekakan
kita,

dan

kalau

lebih banjak
ra

soeara

mereka

beroelang
oleh pers

bangsa

Belanda

memperhatikan

terseboet,

pasti

lambat

mendjadi

soealaoen

sedar.

Bangsa Belanda disini rata rata
tjoema melihat doenia dan masja-

rakatnja sendiri. Beloem bisa me
lepaskan diri dari semangat kolonial dan oedara djadjahan
jang
serba kolot. Memangnja pengaroeh
ratoesan
tahoen tidak bisa dihilangkan begitoe sadja.
Dan kita poen tidak heran kalau
soecara

soeara

dari

Locomotief

dan
A:I.D.
boeat
sementara ini
akan hilang begitoe sadja dalam
angin dengan tidak meninggalkan
bekas bekasnja jang njata, sebab
kebanjakan bangsa Belanda sekarang ini memang masih berhaloean
dan berpikiran
seperti Java Bode
jang dalam toelisan kemarin mengatakan
bahwa
soeara soeara
ketjewa dalam pers Indonesia dan
satoe doea soerat
kabar Belanda
itoe tidak menggambarkan keada
an
jang
Ssebenarnja,
melainkan
tjoema menimboelkan indruk atau
pemandangan jang palsoe. Begitoe

lah beberapa soeara pers Belanda
jang ada baiknja tempo tempo di
perhatikan, sebagai tjermin masja
rakat

bangsa

Belanda,

andria oentoek bergaboeng dengan
angkatan laoet Inggeris.
3 boeah
Cari 10 kapal
pemboeroe torpedo
ditenggelamkan moesoeh, sedang 2
boeah dari 13 kapal torpedo dapat
datang di Alexandria.

—

Perdjandjian
perdamaian
antara
Perantjis
dengan
negeri
Thai
akan ditanda tangani pada habisnja minggoe ini berdasar atas sarat-sarat
perantaraan
Djepang,
jang
diterima baik pada tgl. 12
Maart j.l.
NASIB

koeatir

nja. Poen sk. A.I.D. merasa

MOLOTOFF BERHENTI
Londen,
6 Mei (Reu-

ter). — Radio Moskou: Stalin mendjadi gantinja Molotof sebagai voorzitter Volkscommissarissen-raad.
Molotof berhenti atas permintaan
sendiri
jang
socdah
kerap
kali dilakcekan, ia sekarang

djadi vice-voorzitter dari dewan

itoe,

(Lihat di pagina 3).

Ethiopia.

Jersey
City, 5 Mei (Reuter-O.J.B.), — Kapten Grove, ge« zagvoerder

dari

kapal

dagang

,,Ex

calibur” kepoenjaan American Export. Lines ketika datang di New
York menerangkan, bahwa di Portugal . ada kekoeatiran moengkin
adanja serboean
dipoelau-poelau

Azoren

oleh

pena, pasoekan

pajoeng.

DJERMAN—IRAK

Ber lin, 6 Mei (U.P.). — Kalangan pembesar tidak maoe mem-

f memberikan Penparoehaja
| Rhshid Ali itoe.
4

karena

tegenstellingen
worden
scherper,
begitoelah dalam bahasa Belanda-

PORTUGAL KOEATIR

ADDIS ABEBA, 6 MEI (REUTER). — KAISAR HAILE|
. SELASSIE MASOEK KOTA ADDIS ABEBA.

mesin-mesin

alat-alat ke Roeslan. Sebab.

amanat ie Irak.

KAISAR

MESIN

Londen, 6 Mei (Reuter-O.J.
B.). — Dari kalangan pembesar di

ki

Djerman minta Marokko
pangkalan. Ai

akan segera terseret da-

lam peperangan”, demikianlah ke“terangan
president @uezon disidang jang istimewa dalam rapat
nasional. (Guezon minta 5 mm dolIar crediet oentoek menolong pen“doedoek dalam waktoe bahaja. -

6

kata-

“sekarang ini seolah-olah menoen. djoekkan “dengan ' njata, bahwa
. Moengkinlah
Amerika - Serikat
lau sampai terdjadi

Indo-

oesoel,

Pembitjara mengemoekakan pen
dapat
djoega tentang
menggaboengkan marine Amerika Serikat
dengan
marine Inggeris di Pacific.
Pesawat-pesawat bomber Amerika. jang dapat
terbang djaoeh

Pelausie

“ »Pjalannja kedjadian - kedjadian |

“dak ada

soal

dari Afrika, Europa

mendoedoeki

itoe”.

rakjat-rak-

Claude Pepper (Florida) pada hari ini berpedato dimoeka Senaat
jang berapi-api' oentoek kepentingan Inggeris.,

“mempertjepat pro-

soedah ditanda tangand.

dan Asia jang
moengkin diboeat
djalan menjerang ke Amerika ditoetoepnja. Djalannja ialah bersa:
ma sama dengan Inggeris mendoedoeki Groenland, Island, kepoelauan-kepoelauan
Azoren,
Kaapver-.
disch dan Canari, serta Dakar dan
Singapore-perloenja soepaja djalan:
ke Inggeris terboeka dan oentoek
menghalangi
maksoed - maksoed

ter-O,J.B,). — Senator demokraat

pemimpin-pemimpin tenmarine oentoek berem-

diri

»pintoe-pintoe

»GABOENGAN MARINE ING: GERIS DAN AMERIKA”
Washington, 6 Mei (Reu

ter).
Roosevelt
memanggil
ga perbimapaen para minister jang ter

Perantjis

kan Staat van Nood dalam negeri.
(Keadaan bahaja). Pembitjara jg.
djoega djadi salah satoe orang pemoeka dalam peperintahan negeri,
menasehatkan
djoega - soepaja

ha

rang”.
Sesoedah dikemoekakan keper— Ilasa malam berpedato dimoeka ratjajaannja
dengan tegas tentang
“dio kepada rakjat Amerika Seri
pekerdjaan
bersama-sama antara
“Kat,
Kalangan jang mengetahoei
rakjat-rakjat, maka premier itoe
doedoeknja
perkara
mendoega, T berkata: ,,Saja tidak pertjaja, bahwa Satoe rakjat negeri dapat mebahwa ia mengemoekakan persetoedjoecannja oentoek memakai ma
nakloekkan segala rakjat lain-lain
rine Amerika Serikat goena pengi -nja. Nistjaja kelak datanglah wak
riman
alat sendjata ke Inggeris
toenja,
bahwa Amerika, Inggeris
dan akan memberi ingat kepada
dan segalasgaboengan rakjat-rak—. Djerman, bahwa Amerika Serikat
jat akan bertambah
erat-perhoeboengannja dari pada jang #nedah
-hal ini tidak akan ragoe-ragoe la| Bi serta tidak akan membiarkan
soedah”.
| sadja alat-alat itoe ditenggelamDjenderai Smuts nona
bah
wa adanja
| kamoleh Djerman di lacetan Atlan
kegadoehan sekarang
ini jalah sebab ada soeatoe rakjat
“—

—

atau

dangan
jang "tidak
sebenarnja,
publiek akan
mempoenjai pikiran
jang salah,
itoelah akibat satoe
satoenja. Publiek akan mempoenjaj pengharapan jang tidak tidak
'dan segera akan
-ketjewa kalau
timboel hal2 jg. tidak menggembirakan. Kewadjiban pers djoega di
Indonesia ini, jalah beroesaha soe
paja publiek dapat menahan rasa
ketjewa dan tetap koeat semangat
nja kalau sampai
terdjadi
apa
jang tidak. diharapkan.
Berdasar
atas pendirjan tertoelis diatas sk.
Locomotief-/dan AID, tidak Segan
mengatakan
ketjewa dan menjesalnja terhadap penoendaan pero
bahan perobahan di Indonesia. Kemarin soedah
kita moeat toelisan
pertama dari sk, De Locomotief.
Harian A.I.D. menjamboet toelisan

bahwa Roosevelt haiknja menentoe

3

NewYork,
6 Mei (RBeuter).

Djerman

keadaan

toelisan dalam soerat kabar. Kalau

seerat

Pepper
menerangkan,
bahwa
»datanglah soedah waktoenja soepaja
Amerika
Serikat memper-

. SETOEDJOE DENGAN PENGIRIMAN BANTOBAN MILITER ATAU
. BANTOEAN MARINE KEPADA INGGERIS, SEDANG 544, BERPEN“DAPAT, BAHWA BERPERANG DENGAN DJERMAN BERARTILAH

PENGIRIMAN ALAT SENDJATA
2
KE INGGERIS

bisa dihilangkan

menjoedahi perti-

Negus Haile Selassie masoek Addis Abeba.

segala

kedjadian jang moengkin timboel.
Hal ini tidak bisa dan tidak moeng
kin tertjapai dengan memberikan
pemandangan
jang tidak tjotjok
dengan keadaan jang sebenarnja.
Keadaan
jang sebenarnja
tidak

Batas Toerki — Iran diperkoeat.

— “MAGAZINE",
JAITOE
MADJALLAH
OPISIL
.KEPOENJAAN
» YOUNG REPUBLICAN LEAGUE ” TERNJATA, BAHWA 524, TIDAK

KEKALAHAN

terhadap

kaian dengan Inggeris, Konon moengkin Djerman mengirim perkoeatan ke Irak dengan pesawat terbang.
Morokko diminta oleh Djerman kepada Vichy akan
didjadikan pangkalan terbang dan lacet. Poelau poelau
Mitylene dan Chios kepoenjaan Joenani jang disebelah
selatan Dardanellen didoedoeki Djerman.

' TENTOR BERPERANG DENGAN DJERMAN?
2 “curcaGo, 6 MET (U.P.). — PERASAAN-PERASAAN PAR| TIJ REPUBLIEK TENTANG POLITIK. LOEAR NEGERI AMERIKA
| SERIKAT TERMAKTOEB DALAM REFERENDUM DALAM ORGAAN
“PARTIJ ITOE, JAITOE BAHWA. PEPERANGAN ANTARA AMERIKA
| DAN DJERMAN TIDAK DAPAT DIELAKKAN LAGI, TETAPI PAR“TIJ ITOE TIDAK SETOEDJOE KALAU AMERIKA TORROET PE. RANG KARENA MEMBELA INGGERIS, SEKALIPOEN DJIKALAU
“ »INGGERIS KALAH PERANGNJA DJIKA TIDAK DIBANTOE OLEH
“AMERIKA SERIKAT”.
|.
DALAM SATOR REFERENDUM DIANTARA . PEMIMPIN-PE“(MIMPIN PARTIJ, JANG DIORGANISEER OLEH ,REPUBLICAN

ka

ata

kabar
EWADJIBAN
soerat
dalam
zaman perang
jang
publiek
“ialah soepaja
teroetama
bisa melihat dan mempahamkan
keadaan
dengan sebenarnja. Publiek haroes dibikin Siap dan sedar

mama bling

2 ngiriman alat2ke Roes.

Tjermin Masjarakat Belanda.

ah

ditepi api

Ketika ia berangkat Pa
kapal ,Excalibur” dari Lissabon ia
melihat
seboeah kapal transport
Portugal dengan memoeat kirakira. 3000 serdadoe, moengkin berangkat ke kepoelauan-kepoelauan
Azoren. Iapoen mendengar, bahwa
pada beberapa hari jl. ada pasoekan sebesar itoe poela berangkat
ke poelau-poelau Azoren itoe.
“PEMBITJARAAN EKONOMI
.
DJEPANG—PERANTIJIS
Tok i o, 6 Mei (Domei). -—
Pembitjaraan ekonomi antara Djepang dan Perantjis soal Indo-China jang lamanja 4 boelan itoe pada hari ini soedah selesai dengan
setjara sahabat, jaitoe ketika per
djandjian tentang tempat tinggal,
pelajaran, tarief-tarief douane dan
soal pembajaran diantara Djepang
dan Perantjis itoe ditanda tangani
diroemah Matsuoka.
Dari pihak Djepang jang menanda tangani Matsuoka dan Matsu-

sebisa Ot

KT

315 sen

phwahansad

Hoofdredactewr3

Pa

ai NP

mena

“Pv. Din Mr SOEMANANG.
| Telefoon Redactie — 1440 WL
AA
da mp ra Wi
Ea
:
f 150

Lembaran pertama pagina II.

PEMANDANGAN

pendapatan

dah memberikan tanda tangannja
itoe, Dan teroetama kepada

SERI RATOE BERPIDATO

ijoekai pertjampoeran perang itoe

dengan

segera.

Tetapi

pada
tanggal 11 boelan ini pada
djam
23.15 malam (Java Tijd)
akan bitjara depan Radio Oranje,
hingga mereka jang akan mendengarkannja bisa memasang radio-

nja pada waktoe terseboet.

dari bebe

rapa pehak poen timboel soeara,
djanganlah niat itoe tinggal pada
jat belaka,
ah baiknja

melainkan sekarang
Amerika menoeroen-

Pernah diwartakan,
“lebih
dari djoemlah,,businessmen”
(kaoem

oem

.oesahaan),
—

'menjebabkan
perang

kaper

akan tetapi itoe tidak

- berarti, soeara 80 pCt.
pada pendoedoek USA
| Makin lama, soeara
“makin tidak nampak
Koe

so'al

boelat dari
segenapnja.
procent itoe
njata, jang

pertjampoeran

membimbangkan.

Bisa djoega dilihat daripada war
- ta Chicago dari United-Press, jang
memberitakan bahwa- perasaan par

“tai kaoem republiek

tentang

poli-

tiek loear.negeri Amerika itoe, me
| noeroet referendum masihlah gan
“'djil. Mereka itoe tidak menjoekai
Amerika memberi pertolongan sen
| gjata.
Meskipoen Inggeris
alah
' Poen dalam peperangannja. Dalam
“referendum diantara
pemimpin2
partai,

jang

diadakan

oleh

,,Repu

blican Magazine” maka ternjata— lah 52 pCt. tidak menjoekai pengi
-riman kekoeatan militer atau per
—.
tolongan kapal perang.
“Sedang
54 pCt. pikiran bersih
beranggapan, kalau Inggeris alah,

maka

itoelah

| “berperang

akibatnja Amerika

dengan

Djerman.

De-

“ngan perkataan lain, mereka

itoe

lebih baik mengoeatkan

negeri sen

diri.

Nampaklah

2

disitoe, Hana

ma-

sih ramai pertikafan
,,perang”
atau ,,tidak tjampoer tangan” .itoe
diboeat soal jang hangat. Entah ba
gaintana kelak djadinja.
Sedang
Lindbergh selaloe menentang
pi
kiran Roosevelt.
Di Eropah, Portoegal soedah me
rasa koeatir, kalau kalau kepoelau
an Azoren itoe akan direboet oleh.
Djerman, maka itoe mereka
ber-

““4.
ag

dari Londen, mengabar-

N.V. BATAVIASCHE VER.
Pendapatan
kotor dienst tram
“pada boelan April 1941 banjaknja
.f 47.032.59 dengan
f 38.076.941,
pada boelan April 1940.
Moelai tg. 1 Januari 1941 pen-

dapatan.

f

193:980.81

PELANTIKAN SECTIE
. PEKODJAN.,

DARI POESTAKA TIMOER KE
PERTJATOERAN DOENIA
DAN FILM.
Toean Karkono (Kamadjaja) be
kas redacteur Poestaka Timoer di

Djokja,

jang disiarkan akan ma-

soek doenia film, sekarang dapat
kita kabarkan poela bahwa t. Kar
kono

akan

memimpin

OEPATJARA

2g
:

ri pehak Irak. Poela tidak bisa di

ketahoei apakah Djerman
memberikan pertolongan
“

Irak

ataukah

beloem,

soedah
kepada

karena

be

Penerbitnja ialah ,,Uitgeversbedrijf NOESANTARA" Sluisbrugst.

kan pada
moemkan

31

jang

(ANTARA).

MASKAPAI
AMERIKA
DAN INGGERIS.
Perdjandjian antara
maskapai
minjak Amerika dan Inggeris dine
geri. kita ini memperbaroei perdjandjiannja dalam boelan Novem
ber jang laloe dengan
Djepang.
Perdjandjian itoe diperpandjangkan.
Lebih djaoeh Aneta- mengabarkan tentang
perpandjangan
ini,
bahwa maskapai minjak Amerika

“ loem ada warta warta jang mem
bawa berita itoe. 'Moedah moeda
“han conflict jang terdjadi di Irak

itoe lekas dapat dienjahkan
dengan damai, karena djika itoe ber
boentoet pandjang, maka kekoeatan Inggeris itoe terbagi bagi.

Hebat benar penjerangan Djerman jang dilakoekan atas tepi soe
ngai'Mercey dan kota Ulster itoe,
sebab tiap malam masih didjalan

kan terses, sedang sebaliknja ke

koecatan RAF djoega membalas pe
njerangan2 itoe dengan aksinja dia
tas oedara negeri moesoeh.
Pergoelatan
di Afrika Oetara,

agaknja bertambah bengisnja. Pe.

hotel,

Tempat

kami

“tandanja. Moengkin poela tentara
Tobroek

sehingga

dapat

2

€
(

“4

3

bada ALS
la

«

Dak

7

lainnja

betapa

rantau

kemana2,

sebab

ialah

nanti?
£

Stm,

“D.

BANTOEAN
Komite

kagoem

da kita, bahwa

Perantjis

,,Franc@”

guard

'dan hormat

loes hati.
Dengan

jang

Meme”

itoe

djalan

dengan

ini maka

menjampaikan

toe-

komite

terima

kasih-

nja kepada
penderma penderma
dan orang orang jang teroes me
ngirimkan sokongannja.
PEKKOEMPOELAN TJATOER
INDONESIA DJAKARTA.
Dengan bertempat digedong te
Unischool Djatibaroe Bat.C, telah
dilangsoengkan
pertemoean oleh
beberapa
perkoempoelan
bangsa Indonesia.

Dalam rapat

terseboet

oentoek

poetoeskan

tjatoer

telah

di

mendirikan

| bond
dari perkoempoelan tjatoer
seloeroeh Djakarta.
Rapat
terseboet memoetoeskan
boeat menentoekan pengoeroes 'sementara jang terdiri dari: Ketoea,
t. Sabar Sastrawidjaja.

perempoe

senantiasa

DALAM

WILLEMSKERK.
Orang minta dioemoemkah

bangsa

bernama

KEPADA

DE GAULLE.

soedah
dapat lagi
mengirimkan
oeang sebesar seriboe pond sterling kepada djenderal
De Gaulle
dengan kawat. Kiriman oeang itoe
diikoeti dengan kawat jang boenji
nja demikian: ,,Temoignage d'admiration fidele”, jaitoe pernjataan

ia bertempat.
SEMBAHJANG

OEANG

DJENDERAL

Ge

Penoelis,

t. S. A.

Soepardi.

Bendahari, t. M. Margoena.
Adres secretariaat: p/a t. S..A.
Soepardi, Karetweg achter no 39
Batavia-C.
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(ANTARA)

kepa

hari Sabtoe depan

ini ,,Koempoelan

MEMBOEKA

Besar dari Gere-

Diberi

dja Indonesier dan Tionghoa di
Betawi
dan sekitarnja” berhoeboeng
dengan
:
pada F poekoel

peringatan

idzin

genees-heel

praktijk

“verloskundige

« en

5 sebagai

di Indonesia

| dienst

10 Me'

PRACTIJK.

memboeka

Arts,

Sasetengah toedjoeh : | Raden Harjono Hardjokoesoemc.
malam akan mengadakan sembah- '
jang di Willemskerk.
Pembitjaranja
ialah

toean

M.

Pakpahan dari Geredja Batak dan
tocan S. Moendoeng

dari Willems-

kerk.
£
Selain dari pada itoe akan diper
dengarkan beberapa lagoe geredja.

POST POST PENERIMAAN
RADIO B. B.
Penerimaan

Post

Radio

B.B. Ko-

tg, 3 Mej oentoek
kas moelai
mentera waktoe ditoetoep.
Penerimaan
Post
Okaba diboeka kembali,

Radio

se
B.B.

DAN

STRATEGISCH

Jahoedi, tetapi sekarang tenteram.
Transjordania tidak pernah me

K

ARENA
sekarang
doenia
Arab, Irak istimewa, menarik perhatian, ada baiknja menoe
toerkan serba sedikit kedoedoekan
politik daerah itoe dan penting le
taknja bagi
peperangan: harga
strategischnja.
Kita
masoekkan djoega Mesir,
Iran dan Afghanistan kedalamnja.
Perkataan doenia Islam tidak dipa
kai, sebab Moeslimin boekan sadja
disana ada.
.Edjaan nama2 tjara
Indonesia seboleh bolehnja.
Hedjaz, Irak, Transjordania dan
Soeria berdiri atau merdeka kemba
li setelah perang doenia.
Dengan
bantoean Inggeris pergerakan na
sional Arab, jang moelai timboel di
Bagdad

dan

kemoedian

njoesahkan Inggeris.
pergerakan nasional

tentara

Arab

Iran seakan
“djanja
roei

di

Palestina

oentoek

Inggeris

dan

fa,

ada

dipesisir

dapatan

soember2

minjak.

Mi

Laoet

Tengah.

poela

berapa lama

minjak

ke

tanah,

teta

pi tidak banjak, di Mesir, didaerah
pesisir Laoet Merah sebelah Barat

dan didaerah Sinai. Selandjoetnja
di poelau Bahrein di Teloek Persia,
tidak

berapa

djoega.

Minjak

di

Persia
ditangan
Anglo-Iranian
Company.
Banjaknja loemajan.
Didepan Soeria terletak Poelau
Cyprus, pangkalan marine Ingge-

menga

ris, jang
bersama
Iskandariah,
pangkalan armada Inggeris
jang
lebih: besar lagi,
mempertahankan

me-

Soeria dan Palestina serta Mesir,
kalau hendak
diserang dari laoet.
Antara

Cyprus

dan

Joenan

terle

tak poelau
Italia, Rhodos, tidak
djaoeh dari pesisir Toerki.
Di Oe
tara Rhodos kepoelauan Dodekane
sos, kepoenjaan
Italia poela.
Di
Rhodos dan Dodekanesos
tentoe
ada pangkalan Italia.

Ibn.
Saocd,
jang
memerintah
Nedjd. Ia makin mengembangkan
terdjadi

India.

Beloem selang

Faizal dan Transjordania oleh sau
daranja.
Kemoedian Hedjaz direboet oleh

sehingga

dan

Mosoel

nang.
Hedjaz, Irak dan Transjordania
diperintah
setelah oleh anggota2
keloearga Sjarif Hoesein, Irak oleh

koeasanja,

membaha

Afghanistan

njak itoe
dialirkan dalam -pipa2
melalbei Soeria dan Palestina
ke
Tripolis (dekat Beiroet) dan Hai-

de

Arab

teroes

Tentang

Kembali kepada kepentingan dae
rah itoe bagi Inggeris.
Didaerah

dakan pertempoeran
penghabisan
dengan
tentara
'Toerki.
Orang
Toerki
terpaksa
meninggalkan
Damaskus dan
dengan demikian
tentara

negeri.

Roeslan

ngan tentara Inggeris, jang datang
dari Kairo dan dikepalai Lord Al
lenby

akan terpentjil. Ra

beroesaha

tidak berapa kabar setelah disana
terdjadi pergolakan mereboet koe
asa.
Negeri itoe tembok antara

teroetama

bertemoe

ada
Pe

rantjis. Riwajat pergerakan di Me
Sir terkenal dan bagaimana achirnja tertjapai ketjotjokan.

@pimpin oleh keloearga Sjarif Hoe
sain di Mekkah, sanggoep memoen
doerkan tentara Toerki dan mema
tahkan daulah Istanboel.
Dengan dipimpin
“oleh Faizal,
poetera Sjarif Hoesain, dan Lawrence of Arabia, pegawai Intelligence Service, dienst rahasia Inggeris,

Di Soeria
terhadap

Ara |

Di Selatan garis Rhodos — oedjoeng Joenan jang paling diba-

bia Saoedi jang sekarang.
Irak pada moelanja djadi daerah
mandaat Inggeris, kemoedian dinja
takan merdeka.
Transjordania negeri jang dilin
doengi oleh Inggeris. Palestina da
erah mandaat Inggeris dan Soeria
daerah mandaat Perantjis.

wah Poelau Kreta, jang sekarang
| ditangan Inggeris — Joenan.
Ba
gi armada dan angkatan
oedara
Ingeris poelau itoe -mengoentoeng-

keradjaan-

kan benar: pangkalan menjerang
kesegala pihak.
Demikian dengan ringkas hai2
strategiseh
jang paling penting
berhoeboengan dengan pertempoe

sedjarah

negeri negeri

itoe dengan

ringkas

semendijak

| ran jang moengkin terdjadi di La| oet Tengah sebelah Timoer itoe.

rang

jang

Ibn.

Saoed

hankan

sanggoep

memperta

kemerdekaan

nja.
Demikian
doenia

pe

pertama.

Daerah Arab penting bagi Ingge
ris teroetama karena djalan ke In
dia dan Asia Timoer serta Australia jang paling
pendek: melaloei
dia: teroesan Suez dan djalan oedara.

Selandjoetnja tembok jang baik
baginja: menahan
serangan jang
menoedjoe India oleh Djerman dan
merintangi daja
oepaja Roeslan
meloeaskan
daerahnja sampai ke |
Hindia.
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Teroetama garis Haifa — Basra
berharga sekali bagi Inggeris.
Di Irak

ia mempoenjai

Djerman dan Italia soedah agak
lama melakoekan propaganda
di
' doenia Arab. - Kita peringatkan sa
. dja Radio-Bari.
:

|

Mesir pada moelanja negeri jang
dilindoengi..
Semendjak beberapa
tahoen dinjatakan merdeka.

Laoetan

|

angkatan

oedara jang koeat.
Pemerintah dan tentara Irak ig.
setia kepadanja berarti sokongan
jang besar baginja, sebab serdadoe
Irak tangkas dan berani dan ka
rena itoe Inggeris senantiasa menjelenggarakan perhoeboengan jg.
baik dengan
pemerintah
negeri
itoe,
Dalam pada itoe ada djoega golo
ngan jang tidak menjoekai Inggeris.
Bagaimana keadaan di Palestina
tidak oesah dioeraikan lagi, beberapa lamanja riboet
“karena soal

Ear! of Athlone dan isterinja, se
orang prinses, anggota keloearga
mengoendjoengi
:| radja
Inggeris,

||

||Ibn. Saoed dan Emir Transjorda| nia, Penjiaran radio dalam bahasa
Arab diadakan.
Itoelah antaranja
samboetan Inggeris jang paling me
narik perhatian publiek.
Achirnja kita tjatat, bahwa Toer
ki, Irak,

Iran

dan

Afghanistan

ter

ikat oleh perdjandjian Saadabad,
jaitoe perdjandjian oentoek tolong
menolong
dan
memperingatkan
adanja gerakan Pan-Isiam (persatoean Islam), Pan-Arab (persatoe
an doenia Arab) dan nasionalisme
(dalam tiap negeri) serta soal Chi
lafah, jang kadang2 timboel.
Kita harap daerah jang mena
rik perhatian ini sekarang loepoet
dari segala malapetaka, tidak dja
di mendjadi medan
perdjoeangan
atau dekat kepada perang.
Sesoenggoehnja orang tidak bisa
memikirkan - bagaimana Djerman
dapat mengirim tentara ke daerah ini, karena.armada, angkatan oedara dan tentara Inggeris tak ter-

hingga koeatnja di Timoer Tengah,
Sns.

Pn.

BER NAA

. KEGANDIILAN

ALAM.

Teloer ajam. berisi permata.
KELAPA BERMATA EMPAT
|.

Pemb. kita S. Cs. mengabarkan:

Diseboeah

desa dibilangan

dae-.

rah P. Pandjang, sedjak hari Rebo
pertengahan April jang laloe, keda.
patan doea Kegandjilan pada seboe ,
ah roemah tangga.
Pertama per !
mata

jang

lebih

berkilau

mata delima, kedapatan
teloer ajam
iboenja.

jang

dari.per

dari dalam.'

soedah. Uta g

Kedoea: tempoeroeng jang mem.
poenjai mata empat boeah.
Tentang permata itoe lebih djaoch dapat kita beritakan sebagai
berikoet:

Apa jang akan diker.,
negeri ini? Sekarang
Sago, begitoelah nama seorang”
“barang barang dari pereniposari didesa terseboet mem.
Sovjet itoe telah di- poenjai seekor ajam jang soedah
5: asa

rang ini.

dilarang oleh pembesar negeri di |
mana

ba

ben-

Burgemeester

seorang:

soembangan

roe jang berdjoemlah besar goena
mendjalankan
peperangan
seka-

oe-

itoelah tinggal soeatoe. pertanjaan
Peang. masih mentjemaskan:
“Soelit segala galanja dimedan | besar,
Tinggal satoe lagi, jaitoe

w

bendera

pener-

Indonesia tentoe
dengan sekeras-

lah dikoempoelkan

me-

an genit jang - menggoentjangkan
segala sesoeatoenja dimana sadja
ia datang, sehingga terpaksa me

memperhatikan warta warta
pe: pertahankan teroesi e mendapai $ rang Paea “2
- pertolongan dari ten
ra TU
“Perantjis pada sekarang ini roe
:3 jang meninggalkan TK
| i pa roepanja djoega soedah nammoesoeh jang men
ke Na
pak. lemahnja, sehingga admiraal
| xandrie melaloei Solloem. moeng- Darlan, jang agak lebih berbahakin 'poela tidak diam,
ja dari Laval - bisa mengadakan
. poen disoegoeh oleh perlawanan be
persatocan dengan Italia dan Djer
bat. Sikap Toerki, mengapa begi | man dalam djabatan pemboeatan |
toe tenangnja dalam keadaan jang
auto (auto industrie)...
Apakah ini berarti jang Petain
enting ini, tak dapat orang mem
bocat socatoe penerangan. Segala itoe soedah: kehilangan .pengaroeh, '

2

tempat

Staalplein,

barkan

pikiran2 pembatja sendiri dengan

soal Sovjet.
| djakan oleh
| pengiriman
snia, di Irak jang semoeanja itoe
Amttika ke
pada sekarang ini memaksa orang : "33
ai
memoesatkan pikirannja
kearah
Suez, dm hanja bisa diikoeti oleh

dimana

boe

kerasnja oentoek
menjatakan ke
maoeannja pada hari Sabtoe jang
akan datang ini, sehingga dapat-

»SEVEN SINNERS”.
Tadi malam di Rex Theater di
pertoendjoekkan film ,,Seven Sinners” dengan Marlene Dietrich se
bagai pemegang rol. ' Koendjoengan penoeh
sedang tjeriteranja
poen memoeaskan, jaitoe menggam

mem

lar kemana mana. ' Di Inggeris, di
23 Bropah, di Afrika Oetara, di Abe

oentoek

hari. Sebocah

lagi, pendoedoek
akan beroesaha

tang keadaan tanah kolonisasi itoe.

—

peperangan itoe, jang agak mendja

J.A.D.

moeatkan verslag jang lengkap ten

kepala

nangkapan 3000 serdadoe 'moesoeh
- di Tobroek itoe bolehlah didjadikan

23k

toe malam

WARTAWAN KE KOLONI
SATIE.
Para wartawan
Indonesia dari
Djawa jang bersama dengan RPD.
melihat keadaan tanah kolonisasi
di Lampoeng sekarang soedah sam
pai di Djakarta. Besok akan kita

dan hasilnjalah spora
riboe tan
da-tangan.
Demikian djoega Hung
dengan
Z.H. Soesoehoenan Solo, Z. H. Sul
than Djocja dan sementara Regent
regent toeroet menjetoedjoej djoe
ga akan maksoed kita itoe, sedang
73 badan bestuur daripada Covim
dj Hindia
#Belandalah jang telah
memberikan tenaganja oentoek pe
ngoempoelan
tanda tangan
jang
itoe,

goenakan

beberapa

bang
Beau
fighter
harganja
£ 17.000.
Adapoen tidak dapat diragoekan

PARA

Commando “dis. kesemoeanja itoe'
memperhatikan akan maksoed ini,

itoe. Sebab

MEI

membeli

angkatan tentara Inggeris. Pener
bang penerbang bangsa itoe baik
sekali oentoek dipergoenakan melakoekan gerakan gerakan diwak

Bisschopplein
dan
Waterlooplein
tetap.
Di Tandjoeng
Priok oepatjara
ini akan
dilangsoengkan dilapangan jang terletak dipodjok Zuiderboordweg
dan Celebesweg sebelah Selatan.

kepala daripada
segala djabatan
dan peroesahaan, roemah roemah
sakit, sekolah sekolah, Plaatselijk

banjak

akan

neraal

menjaksikan,: bahwa - samboetan
atas oesaha
ini adalah oemoem..
Regent,
Bestuur Societeit, berbadan

10

dapat

ah penerbang Beau fighters, jaitoe
penerbang
peperangan
oentoek

dera akan dikibar kibarkan dengan
disinari oleh lampoe sorot, dipindahkan ke Gouverneurskantoor.

Oil Coy dan maskapai minjak Ing
geris ialah Koninkhijk Shell.
Perdjandjian jang diseboetkan
itoe ialah perdjandjian jang dilakoe
kan di Tokio.

toko

akan

hari Sabtoe jad. mengoe
bahwa
tempat tempat

tion Glodok

iang dimaksoedkan ialah Standard

bagai

Selain dari pada itoe orang ber
-harap poela, moedah
moedahan

ngadakan
oepatjara
tsb., ,dipindahkan.
Oepatjara
jang tadinja
akan dilangsoengkan diplein sta-

MINJAK

gai

Sap

Plaatselijk komite dari oepatjara
"peringatan jang akan dilangsoeng

PENGOETJAPAN TERIMA
KASIH.
Kepada kaoem perempoean.
Kepada segenap perempoean di
Hindia
Belanda,
Njonjah D. La
djaga djaga djangan sampai kepoe
Lau-Brendgen mengoetjapkan teri
“lauan itoe didoedoeki kaoem para
ma kasihnja sebagai dibawah ini:
chutist.
Penggeratakan Djerman
Senen pagi 5 Mej maka boekoe
agak maoe
diloeaskan sehingga
sampai di Afrika (Maroeco) bah tanda" peringatan, oentoek Sri Ratoe. telah
kami atoerkan kepada
kan kepada Perantjis soedah dikeNjonjah van Kleffens dan dipersak
moekakan permintaannja itoe. Ba
Sikan oleh-.Nj. Tjarda van Starken
- gaimana
pikiran orang2 Spanjol
borgh,
dan Nj. van Kleffens itoe
dan Portoegal tentang itoe, tidak
terdengar. Makin hari, sedjak Joe akan bersedia menghoendjoekkan
tanda peringatan itoe kepada Sri
nani roeboeh, gerak Djerman itoe
Ratoe tadi. 39.702
kaoem perem“kian memboeas, sedang di medan
pocan di Hindia
ini jang soedah
Azia-Tengah
politieknjapoen mamenarohkan
tanda-tangannja me
kin berbahaja. Syria poela
akan
njetoedjoei hadjat dengan perboea
didoedoeki. Egypte dan Toerki roe
tan itoe, menoendjoekkan ketjinta
pa roepanja hendak menjingkiran dan kesetiaan kepada Sri Ratoe,
kan pertjideraan Irak dan Inggeris
maka hasil darj djoemlah penanda
- itoe dengan damai, tetapi beloem
tangan
itoe adalah
sangat me. djoega nampak njata hasilnja, baik
moeaskan. Dari Bandoeng, tempat
dari pehak Inggeris maoepoen da
kediaman kami, maka kami dapat

a

itoe orang
akan diperoleh
jang
mengharap akan dapat memenoehi
oleh
dilahirkan
jang
kehendak
Seri Padoeka Toeankoe Prins Bern
hard oentoek membeli kapal kapal
boeat keperloean
torpedo motor
angkatan laoet Keradjaan.
Ongkos pembeli kapal kapal ter
seboet berdjoemlah kira kira setedjoeta roepiah boeat satoe
ngah
satoe kapal.

madjallah

jang akan dikeloearkan dalam boe
lan Mei ini jaitoe ,,Pertjatoeran
Doenia dan Film”.

B Batavia-C.

Berkenaan dengan Prins Bernmaka darj hasil hasil
hardfonds

toe tanggal 9 Mei 1941. P.A.I. tja
bang Djakarta, akan mengadakan
rapat anggauta oentoek pelantikan
sectie P.A.I. Pekodjan, berkenaan
dengan
kedatangannja
toecan A.
R. Baswedan maka beliau djoega
akan menghadirinja.
Rapat mana
akan dilangsoeng
kan diroemah Toean Alie Basjeib
Gang Gatep Pekodjan Batavia-St.
Djoega akan di hadiri oleh anggau
ta P.LAI. istri Tjabang Djakarta.

f 158.417.383 pada waktoe itoe djoe
ga dalam tahoen 1940.

Weerbaarheidsfonds,

goena

sepertiga oentoek Prins Bernhard
lagi oentoek
fonds dan sepertiga
Spitfire fonds.

P.AI.

Pada hari Djoem'at malam

dengan

toek pelempar pelempar bom ,,Rot
terdam” - sepertiganja dioentoekkan

POLITIEK

mengerami teloer 12 boetir seboe
| lan lamanja. Djadi soedah agak la
ma

kalau

dioekoer. dari

teloer

te-:

ag jang dierami indoek, jang la
manja hanja lima belas hari.
Pada hari
Rebo, disoeroehnja

soegaminja melihat teloer' itoe, apa
masih baik atau soedah boesoek.
Oleh soeami terseboet sesoedah.dili
hatnja, jang menetas seekor dan
boesoek.
teloer jang lain soedah

Dan

djoemlah

sebelas

jang boe-

soek itoe, satoe
diantaranja ada
berlainan roepanja, hingga keinginan soeami
itoe timboel hendak

melihatnja.

Setelah

dipetjahnja

memanglah 'seperti teloer boesoek.
Karena demikian
dilemparkannja
kehalaman jang sengadja hendak
diberikannja kepada andjingnja.jg.
ikebetoelan berada dihalaman. Bagi
sang andjing, santapan
jang tak

didoega itoe-tentoelah diterinfa de
ngan segala senang hati, dan teroes dimakannja.
At
Berbeda dengan jang
terbiasa,
andjing

ini,

tidak

maoe

memakan

sekoempal darah jang kedapatan
dalam teloer terseboet sedang jang
lainnja tidak bersisa sisa olehnja.
Perobahan.

dari

biasa

ini,

menim-

boelkan minat Sago hendak melihat warna merah (darah) jang di
tinggalkan andjingnja itoe. Sesoe
dah" . dipidjit2nja, dan -kedapatan
benda jang keras, laloe diletakkan
nja diatas telapak tangannja. Dan .
setelah dikeloepaskannja kenjataanlah benda jang keras-itoe, satoe
permata jang: berwarna merah se
perti permata. delima. Tetapi fasal
kemerahannja, - melebihi tjahajanja dari tjahaja . permata delima.
Permata itoe, sesoedah kita perha
tikan- dan sekembali dari sana kita
perbandingkan dengan -permata de
lima ditoko. mas dikota P.
Pandjiang, menoeroet doegaan kita tja

haja permata

dari

dalam.

teloer

itoe-lebih mengkilap. Sedang: besar
nja hanja sebesar
ranting -korek
api, itoepoen soedah
mempoenjai
segi2 seperti bekas soedah diasah:
Senjampang kalau permata
itoe
hendak diboeatkan permata : tjintjin hanja
lagi.

tinggal

Nag

sadja

Adapoen kelapa bermata empat
itoe, menoeroet penoetoeran perem
poean

Sago sendiri,

adalah

sebagai

berikoet:
Seboelan sebeloemnja mempero
leh teloer jang berisi perttata itoe,
disoeatoe hari pasaran di P, Pan

djang dia membeli

kelapa, Sewak

toe dia memilih2 kelapa itoe, keda
.patan olehnja diantara kelapa jg.
bersenggoek itoe jang mempoenjai

eta

k membela Inggeris, Roosevelt
telah mendapat hasil, karena beberapa banjak aliran memang me-

Reuter

kan, bahwa Seri aRtoe Wilhelmina

ter-

dari aksi oen

sekali

lepas sama

jang

10 Mei

tanggal

oentoek

Kan

“gadji

dari gerakan

cmpat mata. Atas kegandjilan itoe,
dia kepingin hendak mempoenjainja. Kelapa jang bermata empat

itoe setibanja diroemah dipergoe

nakannja dan isinja tidak berbeda
dengan kelapa2 lain.
“Tetapi tem
poeroeng kelapa itoe tetap disimpanja, sehingga
sampai sekarang
tempoeroeng bermata empat itoe,
begitoepoen permata - dari dalam
teloer itoe, tetap
djadi simpanan
lemarinja.
Bagi perempoean Sago selaloe di

perlihatkan dengan

segala soeka

hati kepada. siapa2 jang
datang.
hendak mempersaksikan keroemah
nja atas kegandjilan Alam jang ter
bit atas roemah tangganja itoe,

au

ENGAN mosaik .di id
ton, dimana
Roosevelt telah
gandjoerkan
rakjat
soepaja
era mengangkat sendjata, oen-

toean

Ruehl
jang
dengan
soenggoehsoenggoeh soedah memboeat ontwerp daripada
“tanda peringatan
itoe.
Djoega
kepada
Nirom
dan
P.M.Y: tidak boleh diloepakan pe
ngoetjapan terima kasih kami itoe.
Achiroelkalam
baiklah
kita berharap soepaja
tanda peringatan
kita kaoem perempoean dari segala
bangsa itoe, jang mengoendjoekkan kesetiaannja kepada Sri Ratoe
itoe, diterimalah oleh Sri Baginda,
dan moedah moedahanlah Sri Baginda
itoe lekas kembali ditanah
kelahirannja.

hah

KIN GELAP.

Doenia

| AKSI GADII OENTOEK 10 MEI.
maka
diketahoci
Sebagaimana

terima kasih kepada se
" #japkan
genap kaoem perempoean jang soe

NN

ja T MAN PENEMPATAN

NI

ala

PEMANDANGAN.

dan komentaren

fat politiek, tiada melahirkan sesoe

"dengan' oesoel-

atoe keterangan

“berhoeboeng
Pa

tentang

soal

tata negara,

jang akan dipermoesjawaratkan
oleh MIAI, — seperti jang baroe2
ini disiarkan dalam pers, — se' soenggoehnja agak terlambat. Sepada beberapa
. bab lebih doeloe
' boelan jang laloe, Dewan MIAI te
bebe
lah memoetoeskan

| rapa soal jang berarti pentjampoeran Miai dalam soal politik, sekalipoen berdasar dan bertali kepada
'kepentingan agama
teroetama mendjadi

5 ai.

(Islam) jang
perhatian Mi-

Dewan Miai di
| Dalam rapat
. Djombang
pada beberapa boelan
| jang laloe — menoeroet comminugue Miai — wakil Gapi jang meng
hadliri rapat itoepoen meminta ke
pada Miai memadijgekan rantjangannja tentang tata negara dida

“lam Islam. Maka oleh Dewan

di

poetoeskan:: menjerahkan pekerdja
itoe kepada tiga
an merantjang
- orang dari tiga perkoempoelan ig.
terikat dalam Miai, akan tetapi ke
tiga perkoempoelan
itoe b o €kan
perkoempoelan jang bersifat

politiek,

hanja

semata

mata

perkoempoelan agama,
5
Ketika comminugue Miai itoe di
siarkan maka orang menoenggoe
reaksi jang bakal terbit didalam
pers, teroetama pers — jang dise
boet pers Nasional — berhoeboeng

dengan poetoesan Dewan Miai itoe,

-

tak-

tis!
Benarkah anggapan jang demiki
an itoe?
Anggapan orang tentang kebidjaksanaan Miai (Dewannja) itoe
sekarang
baroe ketahoean
benar

tidak

benarnja,

karena

se-

ik oesoel2 jang.
oleh Miai baroe2

negara, telah menimboelkan pelba
gai pertanjaan.jg. mengandoeng ra
sa. gelisah dari banjak pemoeka2
dan pemimpin2 perkoempoelan Is

| lam sendiri, jg tergaboeng didalam
Miai, teroetama jang djoega mendjadi anggota Gapi.
Tidakkah Miai telah membatasi
pekerdjaannja
“kepada lapangan
jang mengenai agama semata mata, jakni jang tidak mentjampoer!
Ataukah Anggaran
soal politiek?
Dasar Miai memang tidak memba
tasinja?
Sa

Djika

andainja

tidak,

orang

wa Indonesia ini adalah negeri Is
lam!
Akan tetapi pers Indonesia oemoemnja — sepandjang jang kami
ketahoei — tidak
banjak
jang
poetoesan2
Miai
membitjarakan

sifat politiek itoe jang toeroet me
moetoeskan poetoesan2 dalam rapat Dewan di Djombang, maoepoen
jang telah mengoesoelkan oesoel2
jang baroe2 ini tersiar tentang ta

itoe, ketjoeali satoe doea madjal
“lah jang
mengeritieknja dengan:

Djika sekiranja pertanjaan2 itoe
tidak terlintas didalam pikiran pe
-moeka2 dari perkoempoelan2 aga
ma jang
tidak
bersifat politiek, maka amat - mengherankan
ka'au djoega tidak terlintas didalam pikiran perkoempoelan2 agama jang bersifat politiek dari Miai,
apapoela
jang djoega tergaboeng

Indonesia roepanja pandai

skebidjaksanaan”

Miai

itoe.
Tidak maoe dia membangkit
kan sesoeatoe jang moengkin bera-

“kibat koerang baik bagi persatoean
ocemmat Indonesia.
Tetapi
itoe
poen tidak berarti bahwa dalam ka
langan orang banjak dari berbagai
pihak dan golongan tidak ada kege
- Ysghan, bahkan
sampai sekarang
masih ditoenggoe orang, apa gera
ngan djawab Gapi terhadap per
“mintaan Miai soepaja Indonesia ini

diakoei sebagai
negeri
Islam.
Orang poen ingin roepanja menge
tahoei, mana

boengan

diantara kedoea

kita — Miai

ga

dan Gapi

itoe — jang lebih bidjaksaBat
Jang mengherankan ialah, perkoempoelan2 “jang tergaboeng di
dalam

Miai,

teroetama

MEN

Para Pena

jang

KANN

bersi

Nana

xPER RAN

(Samboengan

dari pag.

1.)

PERAMPASAN POELAU-POE(7 LAU JOENANI OLEH
|
DJERMAN
Londef,

6 Mei

- bahwa menoeroet D.N.B. lasjkarlasjkar Djerman
kemaren
telah
' mendoedoeki poelau-poelau kepoe-

njaan Joenani ialah Mitylene danChios, Poelau-poelau itoe terletak
di laoet Egeisch dekat Toerki sebelah selatan selat Dardanellen.

DJERMAN MINTA MAROKKO LONDEN,6
MEI (REUTER). — ,,NEW YORK TIMES"
MENGOEMOEMKAN.
BAHWA
' PERMINTAAN NAZI JG. KEMOE
DIAN SEKALI KEPADA PEME-

5 | RINTAH/ VICHY,

DIANTARA-

“NJA IALAH MAROKKO OEN' TOEK DIBOEAT
PANGKALAN
LAOET

3 MAN.

DAN

OEDARA

DJER-

DITERANGKAN DJOEGA
BAHWA PETAIN DAN DARLAN
»KINI REPOT. LAGI TENTANG
5' PEKERDJAAN BERSAMA- SAMA

DENGAN

DJERMAN

ITOE.

| DYERMAN MOENGKIN MENGIRIM PASOEKAN
KE IRAK

|Lomden,

Mesir

ta negara.

didalam

6 Mei

(Reuter-O:

tindakan Basi Ab itoe

Gapi.

Oleh sebab itoe maka terhadap
pertanjaan2 jang terseboet
tadi
itoelah jang haroes lebih doeloe di
perhatikan oleh semoea perkoem
poelan2 jang terikat didalam Miai,
sebe 'oer membitjarakan isinja oe
soe12 tentang tata negara jang ba
roe2-ini disiarkan.
Apabila soal diatas itoe tidak le
bih doeloe diselesaikan, maka kebi
djaksanaan MIAI kita kewatirkan
akan menghadapi kesoelitan2 jang
ditimboelkan olehnja sendiri,
dan
jang
sekali kali tidak diinginkan
olehnja maoepoen oleh oemmat In
donesia seloeroehnja.
ALI TIDAK LEKAS-LEKAS DITAKLOEKKAN,
MAKA ORANG
ORANG DJERMAN LALOE MENGIRIM PERKOEATAN - PERKOEATAN DENGAN PESAWAT
TERBANG
TRANSPORT,
OENTOEK
MENJOKONG.
AKSI
DI
IRAK ITOE.
PERMINTAAN

(Reuter-O.

“—IB). — Dari Berlijn dikabarkan,

Salah seorang dari pengantar-pengantar
Matsuoka berkata:
»Hitler marah sekali dan berteriak bahWa, Inggeris haroes dika'tahkan dalam pe-.
perangannja.
Pada waktoe itoe ia marah
sangat hingga loepa dengan siapa ia bitjara”.

baroe disiarkan”
ini tentang tata

Lon

den,

INGGERIS

6-Mei

(Reuter-O.

J.B.).— Minister Eden dalam Lagerhuis diantaranja berkata djoega demikian:
Permintaar
Inggeris
oentoek
menerima baik perantaraan Toerki

tentang pertikaian
lah pertama-tama

di Habbaniyah

di Irak itoe, iapasoekan

Irak

itoe haroes ditarik

moendoer. Kalau ini soedah kedjadian dan pertempoeran disoedahi,
maka pemerintah Inggeris bersedia membitjarakan hak-haknja jg.
termaktoeb
dalam
perdjandjian
dengan Irak dan menetapinja dalam keadaan jang bagaimanapoen
sadja.
BATAS

TOERKI—IRAN

DI-

' PERKOEAT
Londen,
5 Mei (Reuter). —
Menoeroet radio Ankara, sekarang

ini

diadakan

tindakan

oentoek

memperkesat batas negeri ToerkiIran, soepaja aman. Tindakan ini
berdasar
pada perdjandjian pada
tgl. 11 December
i.l. antara kedoea negeri 'itoe.

- Londen,
kan, bahwa sama

SOEPAJA

MEMBERON-

. TAK KEPADA INGGERIS. TE“TAPI ADA KEMOENGKINAN-

BAHWA DJIKALAU PA$ “NIA,
|SORKAN - Ponse RASHID

itoe

barkan.

Poen

kemoedian

polisi

6 Mei (Router). —— Dalam Lagerhuis Eden menjatasekali tidak benar tentang berita-berita angin, bahwa

di kareria salah faham belaka.

man

Jang

sokongan

kepada

Joenani

itoe,

Djenderal

Smuts

dioendang

oleh

Dalam

Djerman.

Londen,

6 Mei

(Reuter-O.

menoendjoekkan,

bahwa

soekarlah

huis, jaitoe jang mengenai peperangan di Timoer Dekat.
Minister meneroeskan: ,,Kita ti-

SESOEDAH 8 FEBRUARI
Sekarang moelai berkata tentang
tgl. 8 Februari jaitoe ketika pasoe
kaa-pasoekan .kita masoek Ben-,
ghazi dengan socatoe kemenangan

saja

katakan,

tetapi

terpaksa

ti-

dak dapat saja katakan, sebab kata-kata saja itoe haroes saja atoer
demikian

roepa,

sehingga

saja

ti-

dak
menjokong
moesoeh dalam
serangannja”.
Dengan mengingatkan keadaankeadaan pada permoelaan Februari, Edenpoen berkata:
,,Sebabnja
doeloe pemerintah mengira, bahwa

Djerman

akan

moelai

menjerang

“pada permoelaan tahoen ini, ialah:
Pada waktoe itoe Djerman soedah
banjak-banjak poenja pasoekan di
Roemenia dan mereka moelai aksinja dengan memasoeki Bdelgaria.
Pendoedoek-pendoedoek
pereman
modelai mendoedoeki
lapangan-lapangan terbang Boelgaria,
maka
teranglah

soed

dari

“bagi

Kita,

bahwa

mak-

itoe

ialah

segala:segalanja

setindak

ke setindak'

me-

naklodkkan Balkan. Sesoedah- mereka mendoedoeki
Roemenia dengan tjara-tjara jang soedah kita
ketahoei itoe,
orang-orang Djerman maoe bersarang di Boelgaria
dan

dengan

begitoe

mengepoeng

Joegoslavia, menakloekkan Joenani din menghambat Toerki. Dari
'kedoedoekan
nja

itoe

jang

mereka

ingin

didapat-

dengan

amannja

akan merijerang kedoedoekan kita
di Laoet Tengah.
Soedah tentoe maksoed jang ber
samaan dengan ini, ialah memberi
nja sokongan

kepada

sekoetoenja,

jaitoe Itali jang perangnja di Al'bania agak koerang baik itoe.
Hitler mendongeng kepada kita,
betapa baik sikap orang-orang Ita
li itoe. Ia bertjerita kepada kita,
bahwa.ia memberi selamat kepada
Itali, sebab soedah memperlemah
Joenani. Jaitoe negeri dengan 45
dj.wa

jang melemahkan

dengan

7 mm

doegaan

soea-

djiwa!
tidak

ada

sindiran
penghormatan
soeatoe.
. Pengirim Kam
PRs. Kali Pasir, i kepada socatoe sekoetoe jang le. Bat.-C.
4
bih besar dari pada itoe. Pan
Kita soedah membatja' kabar P.
ramai).
Kalau - kita memandang pepenai
R.S. jang toean kirimkan pada tg.
itoe,
di Albania
Joenani
7 Mei.
Tetapi oleh karena sjarat
ngan
dengan
-dibantoe
chpoen
soenggoe
nja journalistiek ta' tjoekoep, ma
angkatan oedara kita, tetapi deka tidak bisa kita moeat.

tara
tanda

segala-galanja

jang seketjil

dengan

itoe.

Tetapi

ten

(Tertawa

sesoedah

Pembantoe

kemena-

nama

moela-moela,

Kalau

gonggo”
boekan

dalam

hakekatnja

soezstoe

ialah

ga

di

,,Siloe-

Poerwo-

djadi:

keterangan

lagi
me-

pendirian.

Hidoep!

D.R.G.D.

ganti

Perhoeboengfan

en

| & Hygiene-Mantri-School
' D.VIG:

dari

1
Solo-Se

poetoes.

Ba

Dari
Djokja
dikabarkan
oleh
Aneta, bahwa pada hari Minggoe
jang baroe laloe kawat
terlocaal
antara Solo

rang

poetoes

ngan

dari

dekat

paal

telefoon in
dan Sema-

desa

Kemba-

8 sampai

9 dekat

halte N.I.S. Kalijoso dibilangan

So

lo. Oleh karena itoe maka terpoetoeslah perhoeboengan telefoon in

terlocaal

antara

Solo

dan

Sema-

rang pada hari Minggoe kemarin
sampai
poekoel setengah doea te

ngah hari. Tetapi sesoedah kawat
telefoon itoe diperbaiki lagi, maka
perhoeboengan
baik kembali.
Pada hari itoe djoega assistentwedana Nogosari menangkap doea
orang
dari
desa Malangan jang

memoetoeskan

kawat telefoon itoe.

Kawat telefoon jang 72 meter pan
djangnja
jang
ditjoeri oleh kedoea orang itoe terdapat pada me
reka. Politie melakoekan pemerik

jang

lebih djaoeh.

Roekoen
oesaha

maka

di

Eko Cietomo.
toean Aboenandar,

Glintoeng

Blimbing

soe-

dahlah dihimpoen koempoelan
sepakragaan
jang merangkap

ganisasi

Crediet

Cooperasi

per
or-

diba-

wah pandji
,,Roekoen Eko Oetomo”.
Soesoenan pengoeroes bagi tjabang sepakbola jalah ketoea toean
Darsono, Penoelis I toean Oekoen,
penoel's II, toean Moechtar, Bendahara I toean Aboenandar: Ben-

dahara

2 toean

Admawidjaja

de-

ngan dibantoe oleh 5 orang commissaris.
Lebih djaoeh soesoenan pengoeroes Crediet Cooperasi ketoea toean
Aboenandar,
penoelis
toean
Achmad, Bendahara toean Padma: widjaja
dengan 4 orang pemban“toe,

Membenarkan

Dalam
April

kesalahan.

, Pemandangan”

lembaran

II pagina

Pendirian Krido
ada

salah

tgl. 22
I dengan

Bekso

zet (opmaak)

Wijang

moedah
menimboelkan
salah fa' ham. Betoel toean Dr. R. Soerodjo
' tampil kemoeka dan mengoetjapkan penerimaan hadlirin, tetapi jg.
pidato tentang ,,Riwajat dan berkembangnja
tari
Djawa”
jalah

Harjo Soerjodi-

dari Djokja.

Kabar

Tontonan

ALHAMBRA

—

SAWAH

RIALTO

BESAR

nama

SENEN.

IL. ,,Law

For

Gong

Kang”.

@UEEN
PANTJORAN
,The Under-Pup”,
P. PARK
PRINSENLAAN
“Se

El Eiauw

Yoen

Chi”.

Batjalah!

"nGELANGGANG”"
Weekblad
Dihimpoen

oleh
.

Opleivan

ini

dan diterbitken

beberapa

Bergoena

oentoek

golongan

& Berfaedah

segali

golongan

Masjarakat.
Mintalah proefnummer
Kantoor Red. & Adm.
Ngabean I, Djokja.

den

(tidak

loear negeri,

Indonesia

Oemoem.

Hygiene

penerimaan

TI UDA NUR TARUNG

obat-obatan dan lain-lain

kita poenja persediaan sela"

manja

bentangan

Fombstone”.

II. ,,Mr. Wong Detective”.
C. ORION
GLODOK.
» Doctor Cyclops”.
THALIA
—
MANGGA
BESAR

MEN NU OM EN

Dengan

djoegg

(A.S.).

Landelijke

Me

Cha

Wedang

telefoon

marang

nama.

Demonstratie.

benar

Ass.

di Soembang (Banjoemas)
pensioen.
Selamat berpensioen!

dilingkoengan

oemoem.

Moengkin

toean R. Oemar

Sosrokoesoemo

,Bermadoe'.

sidang

| dings- Centrum.

P

(

m—

kan keterangan, bahwa pada achir
ini nama daripada D(emonstratie)
R(egentschap)
G(ezondhe:ds)
Diienst) telah diganti, ja'ni men-

pangkalan

itoe, maka

sim

Mendjadi
D@lah?
Pembantoe kita A.S. mendapat-

lengkap:

Pergilah ke: ,, HOLLANDIA”
tanggoeng beres!

pe:

merintah- laloe tidak djadi menghentikan gerak madjoenja tentara
ke Benghazi
sebagaimana soedeh
ditentoekan lebih doeloe itoe serta
laloe menfjediakan pasoekan-pasoekan oentoek
menolong
Joeriani.
Poetoesan ini adalah poetoesan pemerintah dan pembesar-pembesar .
militer

nama

mend

bahwa
toean R.

pensioen.

Sedangkan

ningrat

dalam berita ini, itoelah
bengawan Siloegonggo di

pengaroehnja

rakjat

tentang sikap Joenani dan soeatoe |
permintaan soepaja kita soeka me'
rerangkan pendirian kita.
Dengan mengetahoei segala ke-

njataan-kenjataan

toelis

A.S.

endoro Pangeran

menoesoel.

Sedangkan nama daripada perhim
poenan ini, ialah
,,Siloegonggo”.
Konon, modal jang dipakai besar
poela djoemlahnja.
Kita harapkan, moga moga
Siloegonggo Poerwokerto baik djoe

ni m'nta keterangan sokongan apa
jang dapat diberikan Inggeris, dan
apakah perdjandjian-perdjandjiannja. Nota Joenani 'itoe tidak meroepakan
djeritan minta
tolong |
tetapi

kita

langsoengkan

Joenani jang tetap oentoek melawan Djerman. Pemerintah Joena-

(Sorak),

,,Wilhelmina”.

lengkap

jang kita peroleh, tidak Yama
I.M.A, di Poerwokerto akan

akan
berhenti sesoedah Tobroek
dirampas itoe, tetapi kemenangan
adalah terlaloe besar sedang moesoeh terlaloe kotjar-katjir, sehingga laloe dipoetoeskan oentoek madjoe teroes. Timbangan la'nnja ialah, bahwa pelaboehan di BenghaZi ketika itoe tidak dapat-dipakai
lagi, sedang memperbaiki lagi akan
makan banjak tempo. Dalam pada
itoe akan diadakan gerak madjoe
lagi dengan Tobroek sebagai pang
kalan. Pelaboehan Tobroek soengSoehpoen bagoes, tetapi ketjil, sedang

mengawatkan,

Hindustan,” melainkan
kerto.
Arkian, sepandjang

sa-

besar kita ada di tanah delta soenga' Nil.
“"Pada tgl. 8 Februari pemerintah
Inggeris menerima nota dari pemerintah Joenani, tentang poetoesan

njoemas)

romo

Siloegonggo mengalir.

ma sekali.
Rentjana

djembatan

Kabar

kin diadaken
gerak madjoe lagi
dari pada sampai di Benghazi, dan
oentoek madjoe dengan pasoekan
moengkin

kita

tetapi

djono menteri polisi Sampang

kepala

djembatan.

bahwa
kemarin djembatan
jang
menghoeboengkan Palembang dengan Kartapati
telah diboeka dengan opisil.
Djembatan itoe melaloei
soengai
Ogan, dan diberi

pada itoe,
dengan - hampir tidak
pernah mengaso.
Oleh karena itoe tidak moeng-

tidak

R.

Djojoardjo, Agoes

Pemboekaan

ngan jang gagah ini, pasoekan iapis kita haroeslah mengaso dan di
perlengkapkan poela. Kereta mereka tidak
sadja dalam 2 boelan
terpakai teroes meneroes, tetapi
ada banjak poela jang lebih dari

itoe ke Tripoli

Daslam-

Soejoedi, Soeparman, Sarwin, Soer
jowedeno.
Sedangkan
jang boeat kiesdistrict
Adjibarang,
adalah toeantoean R'stam, Dasam. (A.S.).

setoedjoe).

besar.

Marsoedi,

Hardjowarsono,

Padmosoekarto,

an seroepa itoe, jaitoe bahwa tentara jang sebesar itoe haroes dirampas

dak sendirian.
Orang orang lain
mendengarkan tiap-tiap kata, jang
dioetjapkan dalam perdebatan ini,
dan banjaklah jang mestinja akan

Toean-toean
Adiwarsito,

ngan mendapat serangan jang loear biasa oleh tentara dan alat-alat,
maka kita akan insaf, bahwa beloem pernah terdjadi ada kedjadi-

membesf
verslag jang lengkap ten
tang kedjadian-kedjadian jang kemoedian sekali itoe kepada Lager-

la-

Poerwokerto, Banjoemas, Soekara
dja,:
Soempioeh adalah demikian:

kepentingannja. Ia jakin ,bahwa dasar politiek loear negeri Toerki tetap
sadja, jaitoe berdasar pada kesetiaan kepada Inggeris.

JB). — Debat di Lagerhuis diboeka
oleh minister
loear negeri
Inggeris,
Anthony Eden dengan

Parindra.

rapatnja jang beloem

boeng dilihat pentingnja.
Nama-nama dari kandidat jang
dapat
dipilih
oleh
kiesdistrict

pertocannja serta atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak dan

bisa dis

B.B.

kita

warta resmi,
Mei 1941 ini

Atas

pi itoe baroe dari lingkoengan pengoeroes.
Kini ditambah, berhoe-

Eden menerangkan, bahwa ia terkena betoel hatinja tentang baiknja persahabatan dengan ahli-ahli negara Toerki dan ketetapan niat
Toerki oentoek melawan. dengan gagah segala antjaman terhadap hak
dipertoeannja serta atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hak di-

LAGERHUIS

dimadjoekan

at mendjadi kandidat dalam pemilihan
anggauta
R.R. mendatang
ini.
Doeloe pernah diberitakan, teta-

greep itoe terlaloe lambat djalannja, soenggcehpoen atjap kali didjandjikan. Baroe sesoedah ada staatsgreeplah, maka dengan tjepat-tjepat
tentara itoe dimobiliseer. Tetapi soedah kasip, tidak dapat lagi menahan

DI

kan
achir

saan

ma ini langsoeng,
maka Parindra
tjabang Poerwokerto telah memadjoekan diantara anggautanja boe

wa poetoesan menjokong Joenani doeloe itoe djoega atas permoefakatannja.
Mobilisasi tentara Joegoslavia jang diadakan sebeloem ada staats-

DEBAT

Pembantoe

Banjoemas.

oleh

Eden ke Cairo.
Smutspoen memberi kekoeasaan kepada Eden oentoek berkata, bah-

serangan

da

tang mempersaksikan, bagaimana
Uoedoeknja perkara.
Terboektilah, bahwa pengibaran
hendera swastika oleh boedjang ta
Kandidat anggauta R.R.

Menoeroet

ARAB

boekan

seolah-olah diantara chef generale staf keradjaan, Eden dan 3 orang
kepala tentara, jaitoe di Timoer Tengah, Laoet Tengah dan kepala R
A.F. di Timoer Tengah, itoe tada pertengkaran pikiran tentang pengiri-

toe-negeri

' PAI KINI BELOEM BERHASIL
. MENGHASOET ORANG-ORANG

bahwa

lah bendera jang seharoesnja diki-

Kedjadian2 di Balkan.

tim

S “ORANG-ORANG DJERMAN Iwa

peringatan,

MINISTER EDEN
EDEN PF
PEDATO:

|

sekolahannja)

singkat. mendjadi DOLAH,
boekan wak hadji Dolah!

MENGIBARKAN
BENDERA
NAZI
Karena salah faham
Koresponden I. Crt. di
Malang
mengabarkan, bahwa seorang pen
doedoek Eropah di Dinojo telah ka
win dengan seorang anak perempoean dari salah seorang bekas pen
doedoek Malang, jang berasal
da
ri bangsa Djerman.
Beberapa lamanja jang 'aloe is
teri jang lakinja diinterneer itoe
menginap di Dinojo dan antara ba
rang barang jang ia simpan dalam
lemarinja terdapat bendera nazi.
Ketika hari tahoen prinses Juliana
orang mengibarkan bendera
Be
landa, maka seorang anak
boedjang mendapat perentah oentoek
mengibarkan kendera djoega. Ye
tapi ketika ia tjari dalam lemari,
nampakla holeh boedjang itos ben
dera nazi tadi, tidak tahoe apakah
berdera itoe atau
bendera
jang
lain jang haroes dikibarkan. Wak
toe masih dikerek, maka ketahoean
lah ia oleh beberapa orang, dan di

tjerita tentang

Selandjoetnja pemerintah Djepang makin lama makin menolak sjarat-sjarat jang
dimadjoekan oleh 8 anggota dari delegatie
Djerman jang pada waktoe itoe mengikoeti Matsuoka ke Tokio.

pandjang jang kami ketahoei, seba

koempoelan2 agama jang tidak ber

dan bidjaksana benar menghadapi

5.

tergaboeng
didalam
Gapi, maka
anggapan orang seakan akan itoe
adalah soeatoe djaminan akan ke

bidjaksanaan Miai jang amat

memoeat

terhitoeng

Moetasi

bentrokan antara Hitler dan Matsuoka
waktoe
minister Djepang
itoe berkoendjoeng ke Berlijn. Kabar ini jang
berasal dari koresponden: Tokio menerangkan lebih
landjoet
Waihwa
Hitler
dengan
menghantam medja sekoeat-koeat
nja telah marah
sekali ketika
Matsuoka menolak adfakan Hitler
oentoek ikoet menjerang Inggeris
sefekas-lekasnja.

mimpin partai politiek jang djoega

Miai soepaja Gapi mengakoei bah

tadjam.

Tribune”

de

soenggoeh ingin mengetahoei sam
pai dimana dibolehkannja oleh per
atoeran2
organisatoris dari per-

Pers

Londen,
6 Mei (Reuter-0.
J.B.). — Dikabarkan»dari Londen
bahwa
s.k. ,,New York Herald

ngan poetoesan Miai itoe.
Roepa
nja karena poetoesan2 Miai itoe di
poetoeskan oleh Dewannja — keti“ka berapat di Djombang itoe
dengan dihadiri oleh beberapa pe

@joega tentang poetoesan2nja jang
lain, istimewa tentang: permintaan

agak

T

berhoeboeng

kabaran

sedikit sloepas!
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katja
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nnNan
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malem

2

pengabisan

pa

Ron

. Tiongkok:

.SONG

dari film

ngen

malem 8 Mei 1Y4l dan malem
brikoeinja
soegoehken satoe film Tiongkok:

sJang

Than

Ketjantikan

membawa

Fong

GOL
Bandoeng

bang

ka

Djoerang Kn

Batavia-C,

Djocja,
Mr.-Cornelis.
Mr.-Cornelis.

2x00

Tel. WIL. 2770
a

Tel. 3380

BI OSCOOP
BATAVIA

ORION

Prinsenlaan

n BATAVIA

paling

GLODO

»DR.

penghabisan

Yoen

'dengen

Chi“

njanjian

se-

11 Mei

41

CYCLOPS”

Albert DEKKER — Janice LOGAN
Thomas COLLEY
Paramount, poenja film jang palirg besar meheranken.

Ini adalah

HARI REBO DJEM 4 SORE.
satoe

film

jang

amat

njanjian

jang

tanggal

maennja

Tjatet

SHU

SHEN”

AKEN

DIMAENKE

Djangan

liwatken

chance

de-

Ka-4

NDI TANGGAL

ini

bagoes,

merdoe.

jang

8 MEI.
bagoes!!!

Ka

membawa

1. Keroyalan dan kesombongan

jang

Siauw

3

Djocja.

Ini malem 77 sampe

pertoendjoekan

banjak

—

DBERG

2

El

Djocja.

—
—

Bragaweg

k,

Bandoeng.

—

—

46
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—
..—

Batavia-C.

.VEN

Ngots

Soerabaia.

11

(Doeablas njanjian-njanjian jang merdoe)
Ada dinjanjiken oleh Miss Wong itoe kampioen dari
Shanghai. Tida koerang jang tergila-gila padanja tetapi
dengen blon ada satoe jang terkaboel. Antara apanja
Dari sebab soaranja jang seperti
“jang orang gilahin?
BOEROENG KENARY!!!!!
Dikasi

—

—

"SPECIAL MATINEE!

KANG

« Moelaia besok
kita aken

.Se

6

Noordwijk 21

PRINS THEATER
1. 45 & 9.50
Ini malem

-

Batavia-C,

-

dengen dalem hoofdrol:

-

Fa

Matramanweg 129
Kamporg Melajoe Ketjil

ag

Zusters Ursulinen
Ambarak bin Said

dengan pertjoemah,

radio

25

6/159

Koningsplein

Sultansboulevard

—

Wethmar

Dwarslaan

-

atau

Gondolajoe

—

Houten

ten

» ar

mata

Boulevard

Van

Si

Kadir

6.

7.

Heutsz

—

Ia

- Prinsen- - Par

Goelita”

James CAGNEY — Pricilla LANE dll.

Ini

ASIA

mendapat

La

Twenties)
Gelap

2.

OPTIEK

BERMADOE
Roaring

Dr.

9.
10.

Directie Alhambra, mempersembahkan satoe film
kloearan Singapore, jang soedih dapet succes, : jaitoe:

(The

Levelt

H. J.

1.

8. A. P,

malam

sanTES HAN

jang
Dibawtih wae Tnnauari
:
jubileum
an
penawar
poenja
kita

Djoerang Ketjilakaan.

“

Rame!

Inilah
:

Sedih!

Menarik

Sedjak tg. 1 Juli 1949
Agentschap »Pemandangan”
dan
di Lampoeng:

hati.

ada sala satoe film jang seswatoe penonton
haroes saksiken!

Administratiekantoor

. Awas djaga betoel tanggal maennja!

KIT

Poetjoengweg
: —
Beheerder:

CARSON-

United kibata poenja film jang maha besar. Satoe
actiefilm besar! Peperangan jang seroeh dan hei-.
bat dari
bangsa Indianen! Ditenggoeg dapet ke
poeasan sepenoehnja! Jon HALL dan Lynn BARI
ada, djadi tanggoengan. boeat penonton poenja
oewang.

Orang orang jang tjoema doca djengkal tingginja
Bitjara berdjalan bertjinta, dia hidoep di dalem film jang
adjaib soenggoe,
dan jang dj bikin di HOLLYWOOD

II Mei '41, djam 4,30 sore.
Bros poenja film jang gilang- goemilarg.

s»BROADWY
Boeat

,,INDRYA“.

Tandjoengkarang
P.A. WARGANEGARA.

boeat hari Saptoe 10 dan Minggoe

Matinee:
Ataroar

4
,,Pembangoen”

hari Minggoe

GONDOLIER”
1l Mei "41 diam
1,30 siang.

. Columbia

poenja Super

.MANDRAKE

THE

Bagian

SIANG dan MALAM

Liatlah bagimana ini film menheranken orang. Ini film
loear biasa MOESJKIL,
ini film membikin orang orang
Sp
2
TR
menkirik, kendati itoe bagoes soenggoe, dan terlebih: lebith
Ae bagoes dari WARNA WARNANJA,
lagt
Film seperti ini Penonton blon pernah liat, liatlah
bagimana orang orang jang soeda besar, jang tinggi

10 pagi dan

Serial:

MAGICIANs

biasa,

Kasatoe.

TOEAN

pekerdjaah

jang

Batavia-C. (Sindoroweg 25) — -Djam

Senshe

CHAN MING
KAI

“bersangkoetan

hari djam

A. H.:

BANK

djam kerdja: Ia

'Ongkost
Kamtjing,

BAGI ORANG JANG-MENGOENDJOENGI DAN HENDAK
MENGETAHOEI

Dalem

No. 11,

preksa

Vrij.

KEADAAN

KOTA BETAWI, WALAU -

SIA, DAN SOEDAH PASTI TIDAK ADA ORANG
JANG DAPAT MEMBERI KETERANGAN JANG TJOEKOEP. TENTANG APA JANG KITA TANJAKAN ITOE.
MAKA SANGAT PERLOELAH BAGI MEREKA BOEKOE BATAVIA", KARENA
'DISITOE- MEMOEAT SEGALA ADRES JANG BEGOENA- OENTOEK OEMOEM

DAN

DIHIASI DENGAN GAMBAR-GAMBAR, SERTA DILAMPIRI POELA SEBOEAH
— GAMBAR

Radja

penjakit
Mangga,

singa,

mendjadi

orang-orang

AT:

OLEH:

Agent: PING PING & Co.
No. 11, Glodok. — Bat. Tel. 741
TIA P-TIAP HARI

Advertentie
5 Regels

Sluisbrugstraat 31 B.

PATJAR
DIMINTA: Agent2 orang Indonesiers
'boeat
djoeal
batoe
“api.
Kaocentoengan
bagoes.
Bitjara
Tongkangan 33, Batavia-Stad,

di

Kalau
toean2 dan njonja2 maoe menambah ilmoe2 pengetahoean
jang lengkap, persilahkanlah
beli boekoe2 pengetahoean seperti terseboet dibawah ini:
Koempoelan Wet? Indone-

2 00

7...

AN La

LITA Tel.6299W.

No. 24.

dan Koedis.
PILL SAKIT TOELANG.
sia
| 1D
Ini pill bisa ilangken penjakit Wet Boek van strafSyphilis jang soeda masoek
di
recht
8.50.
Toelang-toelang.
.atawa
toelang Tjonto-tjonte Rekeat Hito.”
sakit, ini obat baik sekali boeat
dia
semboekan
penjakit iftoe,
soeda Sport Besar
ML OM
bebrapa lama atawa baroe lantas Taktik memindjam dan
mendjadi baik. Harga f 1.50
menagih oetang
Ae da

PLATTEGROND BETAWI DiTJ ETAK 2 WARNA.
— DIKELOEARKAN

Yang:

Bwee

. POEN BAGI PENDOEDOEK BETAWI SENDIRI, SANGAT
— SOESAH BERTANJA-TANJA, KARENA KOTA INI ADA
- LAH SEBOEAH KOTA JANG TERBESAR DI INDONE-

dengan menit.

Besar

Spicialist mengobatin
Syphilis. seperti
sakit

di

Menajoealhorloge roepa?
2, pembajaran boleh

Pintoe

BATAVIA

Hap 2!

8—10 pagi, Saptoe dan Minggoe 8-2.

dia

baroe, No. 24. British Olympic News

dengan bank di Indis dan djoega bekerdia atas NAM EA
“dan HULPBANK.
2
Diposito's moelai dari f 100
mendapat: boenga jang besar
Spaarbrieven dengan uitkeeringnja jang besar besar. Hypotheek
Bouwkassen oentoek mempoenjai ROEMAH SENDIRI jang
lebih
lekas
(ROEMAH
oentoek.
tiap-tiap . toean. poenja
ANAK)
atas hypotheek jang tidak dipoengoet boenga. Penjimpanan tiap tiap boelan-sangat rendah. Hari kemoedian
jang. tentram, dan kekajaan arti semoeanja. Toelis, datang atau

mintalah didatangin oleh INSPECTEUD

sampe

ATENTIE: Moelai ini m lam gantie News jang

ha-

roes
ditoedjoekan kepada
SPAARTARIEVEN
jang baik
dan tidak asing lagi oentoek sesocatoe orang jang dinamakan
dengan singkat. A. H. BANK:
5
Ini NAAMLOOZE VENNOOTSEHAP jang berdirk di Indie,
Gan segala kepoenjaannja dan hypotheek hypotheeknja ada di“sini, mengerdjakan segola

ringkesken

darj 2 djengkal kefjilnja.
Liatlah bagimana dia melawan, dan berkelai dan lari
aken melepasken dirinja dari tangannja Dr. CYCLOPS.

» Pap 4

selamanja PERHATIAN

dj
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Ilmoe Meliatin Besar
Boekti dalam perkara
Pengoendjoekan Oeroesan
Padjek

Boekoe masakan PopoI
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ama
Bisa pesen pada Adm. Penanda

sekali moesat ngan Batavia-O,
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Soal

ka-

boeat

sekarang sport
poeteri

lam hamil

dalam za

bahwa

makloem,

njak

dan bersalin, dan

lain-lain soal-soal

ba-

kese-

adalah.) hatan kaoem poeteri, maka tentoe
ti- sadjalah k'ta haroes berhati-hati
elnja
sebeto

rata rata

jang

sekali dalam mendjalankan semba
rangan sport boeat kaoem poeteri.
Di Barat banjak ahli-ahli kedok
teran memoedjikan sport jang dikerdjakan dengan .teratoer oleh ga

lagi.

benar.

soal

mendjadi

ab kita soedah moelai metahoei, bahwa sport itoe, kalau
ja dikerdjakan dengan saksa'adalah baik boeat toeboeh dan

dis-gadis jang menempoeh kesotkaran tiap-tiap kali ketika mereka

'oesia, dengan tidak dike

poetri, s€

kaoem

n bocat

Sport jang spesial
ada boelanan.
annja boeat
kebaik
ekakan
dikemo
gymnastiek
Zweedseh
itoe ialah

“masih ada orang jang me-

ngkal. Dan memang sport itoe
.pad golongan kaoem poetri lebih2
reka jang tinggal di kota2 be-

tistiek atau

sta-

“ Menoeroet

dan wandelsport.

populair, dan

-adalah sangat

sar,

lagi

angka-angka

di-

jang

'makloemkan oleh soedtoe sportkaoem poetri jang bersatie 5 perempoean di Londen
.organ'
djoe”
itoe di kota2 besar itoe
ole oleh beberapa: dok-

Sa

dan dikontr
ter-dokter perempoean disitoe, ma
ka njata, bahwa pendapatan jang
betoel atas
saja oeraikan diatas,

200
moelai populair.
«
Ini boekan berarti bahwa sekali
dipeladjari
- an sport baik dan-hisa
“ | 'oleh
bab
toeboeli
kaoem poetri:
“dari kaoem poetri adalah -berlain

ga

| sedikit dari toeboeh
poetri

kacem
'boeh
oem lelaki.

“beri batas jang sempoerna.

Sebab

brani.

kita ini, adalah datang dari Barat,
maka tentoe sadjalah tidak berarpengalaman
semoea
tis bahwa

sport ialah berhoeboeng de

— oleh

Djadi

kita ketahoei dinegeri

sport jang

poetri

pada kaoem

| Perobahan2

ka

dari pada

menengah.

pendek kata: sport itoe adalah banjak kebaikannja boeat toeboeh,
kaocem poeteri, asal sadja pada di-

perobahan “pada -toe-

banjak

“bih

gadis bersekolah

le-

sport itoe ada membawa

| poen

mendjoealkan

ngan toeboeh dan roch, dan perobaadalah biasanja menjehan. ini
orang-orang Barat tentang hal
nangkan kalau- sport itoe diker- -sport bisa kita ambil over dengan
djakan dengan teliti serta berhatilah, bahwa

|

| hati.

begitoe

“lah

lebih koerang dari ka

njatalah bahwa

oem poetra, maka

sport itoe

semoea bahagian?

“tak

(Hochschule

baik dikerdjakan oleh kaoem poetri. Memang alam soedah menentoe

ka

| jang lemah itoe diberi pantjaindra

“ri

'Ioe

Alam

itoe memang

an-perempoean kita. Kalau mereka

dicoempamakan roesa, bangsa kita
kidjang tingkat kekoeabaroelah
Pendek kata, soedah djetannja.
las, bahwa sport oemoemnja adalah baik boeat kaoem poeteri, asal
sadja sport itoe dibatas, baikpoen
biardalam tjara dan roepanja,

da

mengkehendaki kaoem poetri
dan

terlaloe memakai

membanting

| kan toelang boeat bekerdja dalam
sport

laki2. Sebab .,,sport-

seperti

2 training” jg. sangat teliti dan giat
seperti
poecan2

dikerdjakan
sport orang

poen dalam

oleh peremBarat dan

“soeatoe djenis manoesia lagi, jang
'bernama perempoean, tetapi berke
“ koeatan

laki2. Inilah

seperti

jang

-di katakan orang Barat ,,verman(atau djadinja laki2 ti
nelijking”

: “roean)

dari

kaoem

“

Ka

oleh

poetri

| rena gila-gilaan sport. Kalau kita
lihat setengah dari ,,sportwomen”
”
| dari Barat dan Amerika ifoe dipor

- ta heran mendengar perkataan ka
sar tadi, sebab mereka jang di ka
| takan begitoe memang tidak begi

toe sepadan lagi tabiat dan roepa

dengan kaoem poetri
| toeboehnja
diamboeng-amboeng
begitoe
jang

“oleh ahli sjair, sebagai iboe bang
| sa atau sebagai manoesia jang men
dari pemoeda2
2 gjadi| inspirasi”
— jang bersemangat.

»... Menoeroet ilmoe djiwa pada ma

| sa ini, njata adalah perhoeboengan

-. dantara

dengan

toeboeh

bentoek

| roch dan boedi pekerti.

“5 Menilik
“ njata

kepada soal ini, maka

poelalah, bahwa

soal sport

— bocat kaoem poetri, ialah soeatoe

' soal jang penting, tidak sadja boe
| at poetri itoe sendiri, tetapi djoega
' 'boeat

masjarakat,

terlebih

lebih

“ bocat masjarakat Timoer oemoem

| nja dan Indonesia choesoesnja.

(1

r
Dengan

mempastikan

teroes-mene-

ma

main

djadi

sport,

beloem

tjoekoep training, dan oleh semasoek golobab itoemasih

bahwa

4.

Kaoem poeteri jang pentjemas,
pengedjoet atau dalam bahasa

£
veus”,
Kaoem poeteri jang memang ti
dak begitoe baik kesehatannja.
Segala golongan kaoem poeteri
dalam boelanan
berada
jang
djanganlah melakoekan sport

'panja sport itoe haroeslah dipilih

| dengan hati2.
Pn Seperti soedah

saja

terangkan,

| tidaklah semoea sport ada baik ba
gi anak-anak

jang terlaloe moeda,

wa bermain sport itoe haroes disertakan dengan makanan jang

“dan oetjapan ini adalah benar djoe
“ga bagi golongan kaoem poeteri.
Bahagian
sport jang terang baik

N

bagi kaoem

poeteri ialah jang di-

KA Sa

namakan orang: ,,Zweedsch “Gym“nastiek,
Rythmische gymnastiek,
-sport- berenang, korfbal, handbal,
tennis dan wandelsport”. Bahagian
Td . bahagian sport jang terseboet poen

“hanja baik poela, -djika ada con(5 trole, Sebab menilik banjaknja bro
|
"3

tehure - broehure, artikel - artikel,
boekoe-boekoe jang membandjiri

K2

literatoer

| & “ roehnja

doenia tentang pengapada toeboehnja
sport.

bertambah
Indonesia,
iboe-iboe
sehat dan bertenaga poela poetera
dan "poeteri .Indonesia jang bakal
Dan poetera-poeteri jang
datang.
sehat diboetoehkan poela oleh tanah

air dan bangsa.

Hanja keberatan saja seringkali
gadis-gadis jang bermain
kepada

sport idlah ini:

'Mentang-mentang

sport itoe datang dari Barat tidaklah ada perloenja tabiat Barat jg.
sport
lelocasa, dalam pergaoelan

itoe ditiroe tiroe poela oleh

kita

bangsa Timoer. Pakaian sport jg.
sportief adalah perloe dilapangan
tetapi” mendjadi djanggal
sport,

dan koerang tertib tampaknja kajau dipakai sepandjang

djalan di-

mata poeblik jang berperasaan Timoer: sebab ,,shorts” (tjelana ter-

“ pendek) jang diperlihatkan didjalan raja tak bersangkoetan sedikit

|

kaoem pocteri ketika ada boelanan ' djoega dengan sport atau sporti-

|.

aport itoc terhadap sanggoep atau

y.

(menstruatie)

dan

pengaroehnja

viteit (semangat - sportief)
han ada sebapkrja,

Indonesia.

Oleh oesahanja sdr. S.N. Notomaka pada malam
atmodjo c.s.,
Minggoe dd. 3—4 Mei 1941 bertempat disekolah Islamyah Tjimajang

pertemoean

dikoendjoengi lebih dari 100 kaoem Kleermakers. Djam 8.50 pertemoean dimoelai. Sesoedahnja di
terangkan dengan pandjang lebar
.maksoed dan toedjoeannja Perkin
dibatjakan anggaran
do, dengan
dasar dan diterangkan satoe per-

“satoenja fasal itoe, moepakatlah di

mala-

karena

boleh

dikatakan

BISA

3ATHKAMP

'

kenjataan
mengeloearkan
telah
pada pkl. 10.45 pagi semalam seperti dibawah ini:
Sebeloem tengah hari setelah “di
adakan moesjawarat dengan Perse
Company ini,
Boeroeh
koetoean
telah memberi tambahan gadji se
banjak 11/, pCt. jang mana ini ber
arti tambahan sebanjak 5 pCt. dari
jang disiarkan pada 1
tambahan
April dan sementara tambahan gadji ini dipertimbangkan oleh Djawatan Koeasa Persekoetoean Boe
sekoempoelan

roeh,

bahwa tawaran tambahan ini masih terboeka hingga poekoel 3 petang ini. Wakil wakil persekoetoemenasihatkan kepada
an boeroeh
koeli-koeli soepaja balik bekerdja,
soenggoehpoen mereka telah
dan
menoendjoekkan tanda akan mesemoela pada hari
moelai kerdja
ini.

pilihan

Bestuur

ada

beloem

ke II sdr.

Soekma,

pasti

dari“

diterim:
p

toean

Bendahari

Eerefuncties: toean
kara, t. H.. Monzoel.

A.W.,

leh, IV

sdr. Jahmin.

Pada itoe malam jang minta ma
mendjadi

soek

Kemoedian
djam 11.45

ber-

ikoet: Ketoea Sdr. S. N. Notoatmo

lid ada

65

orang.

pertemoean ditoetoep
dengan selamat. (Pem-

bantoe).

djo, Ketoea moeda Sdr. Ramelan,
Penoelis ke I sdr. Kasian, Penoelis

“Barang siapa latjoer tergodah:

Sakit POETJET! sakit KOERANG DARAH! badan LEMAH (awak)! badan semingkin SOEROET TENAGA!
tida mempoenjai nafsoe ma-

t. Wi-

Voorzitter: t. O.. Wiradinata,,
Vice Voorz.: t..J. Marcinu.
Seeretaris: t. Soepeno.
Penningmeester:
t. Soekarmas.
Comm.
t.
Sastraatmadja,
t.
Moch. Koerdi, t. Dahlan.
Competitie Leider t. Tjakramiarsa. '(J.M.).
£
Friendly Game.
Pada hari Minggoe pagi dd. 27
April '41 dilapang badminton Fadjar telah diadakan perlawan perdiantara bc. Lockheed
saudaraan
dan stand seperti:
Fadjar
dan
Sin

ee:

“

-—

Doerachman

moesti djangan toengsampe: te-laat (kasip)!

minoem

OBAT BESI

IPATO

Y,

selamet, lekas
soepaja
bisa semboeh.

0—2.
0—2.

Kastam

Iljas —

lekas

0—2.

. Soeria — Oedin
Doelali

kan!
'goeh

,IPATO"
doeng

darah

Double:
— Oedin/SoeGoenawan/Soeria
peno, 0—2.
Doelali/Iljas — Wira/Tirto 2—0.
Soerddi/Moelani -— Oekir/Nadji
02.
- Goenawan/Doehri — Karpi/Tohir
0—2.
:

poela

diwaktoe

jang

achir se-

djoega

memasoekkan

perlahan2

barang

Terdjoeal

dimana-man a TOKO

OGAWA

ini,

industri-kampoengan

jang didaerah Soemedang itoe hidoep kembali, Begitoe poela kare-

!

aa

2

TE

BA

AN

MM

lengkep

semoea

zat

H3

begitoe

kenegeri

ZAT BESI, ada

#

adanja "peratoeran

dengan

-merahnja

Harga 1 botol besar isinja 360 tabl, f 225
180 , 1.25
hn MA

kali moendoer perdagangannja, di
sebabkan tidak dapat berlawanan
dengan boeatan locar negeri.
, Berhoeboeng dengan adanja atoe
ran pengelocaran barang2 keloear

seperti tembagay,

jaitoe

dari

Motoi Yamada sama 7temen sepangkatnja. Soedah kesohor di
keliling djagat. Istimewa sanget
dipoedjiken bagi prempoean
hamil oentoek kebaikannja
sang IBOE dan sang BAJI.

kali, barang2 terseboet djaoeh se-

“negeri

pokok

mengan-

wat dan sehat bagi segenap
anggota (organisme). Ipato
ada pendapatannja Prof. Dr.

bagainja.

Tetapi

selainnja

penting boeat menambah koe-

SOEMEDANG.
Peroesahaan barang koeningan.
Soemedang, soedah dama sekali
“barang2 jang
memperdagangkan
koeningan, seperti
terbikin dari
pantji2, pot, tempat sirih dan se-

TO

O

ea

PN

kU

53

sdr.

Seno, Pembantoe I sdr. Marto, II
sdr. Soejono, III sdr. Achmad Sa-

(Perkinpauze 10

sebagai

koeli

kenjataan
Sekianlah
ngoecasa WM.

menit dan diadakan djamoean seperteSehabis pauze
kedarnja.
diada
lantas
etkan
dilandjo
moean
kan

jang

Keterangan

koeli

Persatoean

Kleermakers Indonesia
do). Kemoedian diadakan

ini menerangkan

ini kompeni

ngan

koeli telah ber

diberdirikan

demikian:

lagi

kenjataan

diloemboeng arang
Pekerdjaan
masih henti. Didalam soeatoe moe
sjawarat dari koeli koeli pada pagi
pengoeroesan
tawaran
semalam
walautelah ditolak,
Ioemboeng
poen pada hari sebeloemlah telah
diterima oleh djawatan koeasa dan
berdjandji akan
koeli koeli telah
bekerdja semoela. Berhoeboeng de

henti bekerdja.
Pada esok petang djawatan koea
bersetoedjoe dengan
sa terseboet
ini dan jang dipertoea
tambahan
nja memakloemkan “kepada kompani ini, bahwa semoea koeli koeli
akan bekerdja semoela pada poe7 pagi ini, doeka tjita disekoel
boet, bahwa pikiran mereka telah
dapat dirobah sehingga peroesaha
Tjimahi

dikeloearkan

hari

tengah

Pada
soeatoe

batoe ini telah »

arang

an loemboeng
terhenti.

Malayan

Loemboeng

DAPAT

DIMANA - MANA

se-

moea sekolahan dalam daerahnja
toeroet
mempersatoekan
dalam
bond terseboet.
Kemoedian pengoeroes dapat di
bentoek seperti:

:

Selebihnja sport boeat kaocem
poeteri hanja bergantoeng kepada
training dan sport apa
tjaranja
jang dikerdjakan, dan kepada kekoeatan . toeboeh masing-masing.
Bagi saja persoonlijk adalah baikkalau sport boeat kaoem
sekali,
ih boeat gadis kita
lebih-leb
poeteri
di Indonesia ini dipopulairkan sebe
“berapa moengkin, disekolah-sekolah dan diloear sekolah. Tentoe sa
dja djangan poela diloepakan, bah

- sport itoe memang baik boeat' ma
sempoerrra, seperti soedah saja dje
dengan tiada ketjoealinja Haskan dahoeloe. Sehat dan-bertam
“,noesia
tenaga badan gadis-gadis,
“ sekiranja dikerdjakan dengan teli
bahnja
patoetlah
mendjadi
jang bakal
ti dan hati hati maka
Indonesia

“ “djoega kaoem poetri diberi berma
in sport. Hanja tjaranja dan roe

askan,

berenang boeat sementara wak
toe.

Rapat Persatocan Kleermakers -

diadakan

itoe

sebanjak

KALIDJATI
.
Kastie Bond Kalidjati.
Dengan mendapat perhatian dari Toean
A.W., maka
pada hari
Sabtoe sore tanggal 26-4-41, ber
tempat disekolahan Vervolgschool
telah didirikan Kastie Bond Kalidjati dengan berhasil jang memoe

Belanda masoek bahagian ,,ner

3.

Pengoeasa

TJIMAHI

hi telah

tambahan

tiada tjoekoep, sehingga ditambah
5 perserafoes lagi, mendjadi 11,
perseratoes. Tambahan ini beloem
hati kaoem
memoeaskan
djoega
boeroeh Tionghoa itoe hingga sam
pai masa bertia ini ditoelis mereka
beloem lagi bekerdja semoela.

masih beproductienja
Djika
loem banjak, hal ini bisa poela ditolong kepada peroesahaan2 terse
djalan mengoesahaboet dengan
bahan-bahannja,
kan memperoleh
d.l.I, bantoetoea
tembaga
seperti
an Econ. Zaken perloe dalam hal
ini.

Gg

tetapi “ koeli-koeli menjatakan

bahwa

barang2

2
|

sedoos terisi

dari gadji

perseratoes

setengah

jl.

loeas.

:

diloem

bahwa

diberitakan,

boeng arang batoe Malayan kirakira 30 batoe dari Kwala Lumpur
pada 8 April telah melakoekan ge
rakkan enggan bekerdja oleh lebih
koeli
orang koeli
koerang 4000
tambaa
memint
Tionghoa karena
harta
han gadji. Bagi mendjaga
benda loemboeng itoe telah dikirim
150 polisi kesana tetapi sampai kemoedahan tiada
tika ini moedah
terdengar berita soeatoe kekatjauan ataupoen pengadoean, kata Per
samaan.
Pengoeasa loemboeng telah mem
koeli-koeli
kepada
beritahoekan
akan tambahan gadji sebanjak 7

heroleh tempat jang dipasar negeri
mengingat soekarnja
ini, apalagi
masoek barang loear negeri, patoet
perhatian
mendapat
ini
Gesaha

MENES.
Seorang tani disambar petir.
jang
hoedjan
toeroen
Ketika
lebat pada hari Djoem'at sore jang
laloe seorang bapak tani dari desa
Koebang Kondang pada waktoe ia
dalam seboeah . goeboeg
berada
ditengah tengah sawah disambar
petir. Pak tani jang malang itoe
mati seketika itoe' djoega. Majatnja diangkoet keroemah sakit di
Menes.
Assistent-wedana onderdistrict
Saketi dischorst.
Assistent-wedana
Saketi dibilangan Banten dischorst oleh karena
memakai ceang negeri.
Comite Spitfire.
Moelai permoelaan boelan ini di
kaboepaten Pandeglang dibangoen
kan satoe Comite Spitfire, jang di
pimpin oleh boepati Pandeglang.
Sampai sekarang soedah dikoempoelkan oeang sedjoemlah 10.000
roepiah dari pendoedoek."
Comit€ itoe selandjoetnja akan
mengadakan pemoengoetan derma
dari saudagar-saudagar karet, copra dan beras.

ngan "lemah.

w

. tret, difilm d.I.I:, maka tidaklah ki

lamanja

Tetapi baik
roes dalam training.
bahwa
djoega saja beri nasehat,
ada golongan kaoem poeteri jang
haroes berawas bermain sport ketika dalam ada dalam boelanan.
Golongan-golongan ini ialah:
I. Kaoem poeteri jang beloem la-

membangoenkan

Amerika, - adalah

#

maka

kir lebih dahoeloe. Bandingkanlah
toeboeh perempoean - perempoean
lebih-lebih” dari Europa
“Barat,
Oetara dengan toeboeh perempoe-

terla

tidak

boelanan,

dalam

ta ambil over dengan tidak berfi-

poela dengan kekoeatan jang sedi
kit itoe. Maka njatalah bahwa soe
gadis jang terlaloe giat ber:
atoe
seringkali lekas mendapat
jang pernah saja
,overtrain'ng”
djelaskan dalam artikel2 jang da

hoeloe daripada ini. Sebaliknja

berada

tidaklah patoet peratoeran itoe ki-

| dan perkakas badan jang sepadan

-.

Leibesubungen)

fur

di Berlin, tidak diperkenankan ber
henti bermain sport selama mere-

kaoem poetri

badan

bahwa

kan

Makloem

bangsa Indonesia ,oleh karena beberapa hal, adalah mempoenjai toe
boeh jang koerang-koeat daripada
toeboeh orang Barat. Djadi, kalau
misalnja gadis-gadis student di sekolah tinggi boeat gerakan badan

Kalau kita mengerti bahwasanja
(Spiertenaga
dan
— kekocatan
kracht) kaoem poetri biasanja ada

banjak

sadja.

4000 koeli enggan bekerdja.
Adalah

di Soemedang ' itoe,

dikerdjakan

SU

“

sar tempat
Djoemlah
f 137.911
mendapat penjoeloehan
terseboet
Dalam kas comite nihil.
diperbaiki, soepaja daperloe
nja
|
Atas nama Comite terseboet:
bertanding
kepasar
dibawapat
Ketoea, H. Moehammad Djoeharga dan roepanja.
:
naedi.
oesaha kampoeKita pertjaja
. Bendahari, H. Moehammad Tajang sedang
ustrie)
(huis-ind
ngan
:

pemeriksaan pada 6099 anak-anak

lagi

lelaki,

poela. Ba-

model

-Djawa Barat

sanggoepnja toeboehnja
koereng
gadis jang giat-bersport kelak da-

BAN KAOEM POPTRI.
ORT
EMOEANJA kita ini tentoe

lain

membikin

rang2 jang dikerdjakan pada waksadja segala roepa
toe:ini, tidak
pantji, pot, tempat sirih sadja, tetapi ditambah poela dengan membocat barang2 seperti: engsel pin
TANGERANG
toe atawa djendela, alas2 koentiji,
Komite P.K.ILM. di Tangerang.
pegangan pintoe lemari, dan lain
Djoemlah wang masoek jang di
lain barang keperloean
toekang2
koempoelkan oleh komite ini, sam
f 137.0115 ! kajoe,
pai 1 Mei. 1941
Dikeloearkan oentoek:
Tiap2 oesaha baroe jang banjak
Dikirimkan kepada M.
sekali diboetoehinja, ialah pen esa
LA.I. badan P.K.M.I.
ran gan, sebagaimana dengan
M. (dengan. perantaperoesahaan memboeat koeningan
raan.
Pemandangan) '
ini poen demikian djoega. Barang2
F1 —
djoemlah
dan bentoeknja
model.
terseboet
Oentoek
Wilhelmina
soedah dapat diketengahkan dipaFonds (dengan per-:
sar2 dinegeri kita.
3
antaraan P.T. Contro
(tjahajanja) mas
Hanja warna
legr Tangerang),
- memboetoehkan - penjoeloesih
djoemlah
1 13.11
dapat disamainja
soepaja
han,
Dimasoekkan pada lijst
dari
jang didatangkan
barang2
No. 135 dari Comite
loeir negeri.
M.LA.I. - penerimaan
Dalam hal ini perloelah toekang
3.031/5
Moekimin
si
mendapat ' pendjoealan
terseboet
Ongkos soerat menjoedari
Econ.
Zaken.
rat
: KE OTK
Tidak sadja mengoesahakan pa-

Oleh: dr. Abu Hanifah Dt. M.E,

-

URENGNE

ESA TNO NS

JAPAN

YOKO

srmnnanc

na ii

ndonesia

LAI AN

Pemogokan di tanah Melajoe.

jang diperoleh
pengalaman2
na
toekang2 terseboet, timboellah roe
pa-roepa pendapatan baroe dengan

Kp PAN naa

PEMANDANGAN
T

peri

Varia.

Salah sa

e Didalam

minggoe ini Landraad

?

Medan soedah memeriksa perkara

tinggal diam, data meskipoen ,,As'mara-Moerni” kini masih dipoetar
di salah satoe gedoeng bioscoop di

nja seorang Tionghoa
T.K,S. Poe-toesannja denda f 250.— Mena 50
- hari pendjara.
:

Jacatra, akan tetapi reclame tiap
hari soedah dikelilingkan, masoek
kampoeng keloear.kampoeng. Al-

Sen Looang TAGS didakwa
main
: knoei dengan
“banderol, jang ditempelkan kepada rokok tjeroetoe

hasil simarhaen djoega jang ,,meng
garoek kantongnja”.
Arme slachtofferai:"

nja. Pleidooi dari eigenaar paberik
“tjeroetoe ini ialah »salah-potong”,

Nona Temuan cemoem.
“Di Centrale Passer Medan oleh
Gemeente akan diadakan peman-

“akan tetapi landraad tak maoe terima keverangang i, sebab dirasa
|.
moestahil, ole
1506 riboe. . dian bagi oemoem.

(Volks-zwembocah banderol menjadi. 650 riboe
'bad). Doeit. f 70 riboe soedah di
potongan. :
Akan tetapi maskape
sediakan.
Selain- Jari denda jang telah di- ,Ajer Bersih” tak dapat menjedia
kan airnja, sebab “oentoek -keperdjatoehkan itoe, doea peti besar
Serial, sana
Mipelag,|Hoean- “itoe maskape itoe' mesti
| menggali 'soemoer-soemoer

5

air ba-

:
Se Hari
Tea roe di Sibolangit, dekat Brastagi,
“Pads saat ini, soedah 10 hari la-. sedang -soember. jang diperloekan
. manja pendoedoek: Medan menge- “itoe letaknja ditanah Keradjaan
. Ioeh semoeanja,
oleh- “karena. Me
Deli. Dari fihak Maskape-itoe soe| kepanasan. Poekoel 7 pagi soedah dah pernah diadakan pembitjaraan

sa

| merasa

haoes, dan banjaklah anak:

anak jang membeli air-batoe (ijs)|

ditengah

djalan, waktoe maoe ker:

2 sekolah. Sebab penjakit typhus be:
oem lenjap sama sekali dari ka
. Medan, sedang anak-anak itoe ba-

2

2

njak jang beli bogah-boeghan

di-

"-.ngin, soedah tentoe 23 baiklah aki

Yen

bara

'dengan fihak Keradjaan, akan tetapi sampai kini beloem ada poe'toesan, sedang Directeur dari Mas
kape itoe kini berada-di Amsterpoelang ke
dan tak dapat
dam
Medan.
Selain dari - fihak ..Gemeente,

Landschap

Deli djoega. ikoet me-

ongkos-ongkos: “oentoek
| mikoel
mendirikan roemah bagi pemandiFancy-Fair.
an itoe.
Tentang F.F. ini jang dioesahaMoedah-moedahan peroendingan
kan. oleh
perkoempoelan. kaoem
dapat diselesaikan selekas moeng— Iboe ,,Kaoem Iboe Sepakat" soedah Pan Mangan

saja toelis di »Deli Varia” ini. Ke-

maren doeloe tgl. 29 malam 30 F.
“KF. :soedah diboeka, bertempat di-

' soedoet

Balistraat dan

Sportlaan.

” Poekoel 6 sore Nj. D. Poeloengan

—.

Ketoga dari K.LS. tampil kemoeka,
..

smengoetjapkan terima. kasihnja
kepada hadirin didalam bahasa In: | donesia dan Belanda, dan seteroes“.nja membentangkan riwajat K.LS.
sedjak berdirinja pada tgl. 7 Dec.
'31 sampai tahoen '4! kini, Tjita- tjita dari K.LS. ialah hendak meng
“adakan roeriah pemondokan bagi
| anak-anak jatim piatoe. Kemoedisan beliau menerangkan
maksoed
“LEK.
itoe
ialah
50 pet oentoek
- Fonds peperangan, 25 pct' oentoek
'“Roode Kruis. Tionghoa dan 25 pet
bagi pemondokan anak-anak mis“ kin piatoe di Poeloe Brajan.
Pe
Selesai pidato ini, Nj. Spits, is——. teri Gouverneur, menggoenting pi|

ta dan

dengan

itoe

F.F.

diboeka

opisil. Pada malam pertama pen“ dapatan oeang “masoek f 553.—
.dan (pada malam kedoea f 550.—.
—- 'Oentoek :masoek orang memba-

.

jar 10 sen,

&4 Baree sekali inilah dikata -Me
dan diadakan oesaha sosial jang
| diatoer dan selesaikan oleh kagem
| wanita semoeanja.

Te

Lana

ma

Ps

Film Daneela
na
film Indonesia sebagai
3 | »Pantjawarna”, »Roekihati” d.LI.Tn “nja di kota Jacatra sini, bisa di-

. mainkan

seminggoe

teroes mene-

Pertama,
resepsi jang dibikin
loear biasa “ini meloeloe oentoek
mengatoerkan terima kasih kepada semoea jang telah menjokong
oesaha M.D., teroetama pada Seri
Soenan dengan pemerintah Kasoe
nannan,

Prins

M.N.

dengan

peme-

rintah M.N., goebernoer Soerakar
ta
dengan “pemerintah goebernemen dan kaoem pembesar goebernemen lain2nja.
Kedoea, mengoemoemkan penerimaan

idzin,

mengadakan

6 tahotn berdirinja -onder-

linge

levensverzekering

,,Indone-

sia” jang didirikan oleh M.D.
— Selesai pidato, laloe dipertoen.djoekan tari ,,Golek” dibarengi ga
.melan
lengkap,
hadiah B.K.P.H.
Koesoemojoedo beschermheer O.L.
My,
Indonesia” jang
dipimpin
bangsawan achli gending K.R.M.T.
H. Wirjodiningrat.. Dalam hal mi
diterangkan, bahwa M.D. ternjata
tidak
bertentangan. dengan djo
get
dan gamelan.Djawa. Boekan
itoe

sadja,

djoega

segala

boenji boenjian moesik

tari

dan

dari Tiong

.hba, Belanda dan sebagainja, jang
Semoea itoe poenti dak
berten
tangan dengan igama Islam.
Selama
itoe tetamoe didjamoe
makanan

w»haibat”

ialah:

Soezen

met ragout, Gekookt kakan wortels- aardappelen, Tong met madeira-saus
groenten
aardappelen
Vanille-ijs met kattetongen,
Societeit Medan Sepakat”. : dan
djoega
minoem dan sigaren-siga
Di- Medan doea boeah societeiretten
jang
njaman. Djam 12 ma,,Tasatoe
terkenal,
tenlah jang
lam
resepsi diboebarkan dengan
man Persahabatan " dan satoenja
selamat. (,,M”)
lagi ,,Medan Sepakat”. Pada hari
Sepakat
M.
April
30
tgl.
Minggoe
telah mengadakan leden-verg. oenTEGAL.
pengoeroes baroe.
“toek : memilih
Perajaan R. A. Kartini jang saSidal:,
t.
Ketoea:
sebagai
Terpilih
ngat memoeaskan.
wk. Ketoea: t. Moenar, Penoelis I:
Sebelas
perhimSoeIr.
t.
II,
t: A. Gani, Penoelis
poenan
bersamat. Samioeddin
mono, Bendahari:
sama
memperinga
dan dibantos oleh 6 orang comti.
missarissen.
Sebocah badan Comite jang ter.
'Toean-tocan Tahier dan Hassan
diri dari 11
perhimpoenan, jalah
:Noel Arifin terpilih sebagai pemim
dari Kenja Nijata, Boedi Wanita,
pin, bagian muziek.
Wanita

Doenia persepak- ragaan.
Didaerah Atjeh jang masjhoer
namanja pada saat ini ialah T.A.P.
jang soedah mengalahkan V.O.A.
Hoofdcomite Congres BIC Medan akan mengoendang T.A.P. ke
Medan oentoek bertemoe sekali dengan kesebelasan

BIC, diperkoeat

dengan Pematang Siantar dan Tan
.djoeng Poera sedang hari kedoea-

nja dipertandingkan

dengan

M.S.

V. . kampioen Medan. Perdjandjian
ialah T.A.P: menerima 45 pCt dari
pendapatan bruto dengan djaminan f 200— (doea ratoes: roepiah).:Pada saat ini sedang dilakoekan soerat menjoerat dan kalau tak ada aral melintang, pertandingan-pertandingan

jang

Ssa-

ngat seroe dan hebat ini akan dja
toeh pada hari 31 Mei dan 1 Juni

Kentjana,

P.P.B.

Poetri,

IM-PBM. TS PBPT.S.
KBI
Surja Wirawan, LS.U. dan V.O.J.
pada malam Minggoe jbl. telah me
langsoengkan mengadakan perajahari lahirnja
an dan peringatan
R.A. Kartini almarhoem, bertempat di roemahnja t. Soehardjo di-

aloon-aloon kota Tegal, dengan

ramaikan

je

muzieknja

BANTEN.

S.W.

di

Ge

Soerakarta

mangat

menambahkan

perajaan

masih.

itoe,

se-

poeloeh wakil perhimpoenan teroe
tama dari kaoem iboe adalah mem
perloekan datang mengoendjoenginja,

begitoepoen

wakil

wakil

Pa

pers,

sehingga
tidak koerang dari 500
orang banjaknja
jang menghadlirinja itoe malam perajaan.

Nonah Lien Soeriodinoto Ketoea
dari

Kenja

Nijata

dari

Comite

sebagai

perajaan

Pet

Ketoea

boekaan . dan

sekalian

toe, adalah

terima

kasih

pada

hadlirin serta sekalian

pe

njokong-penjokong oentoek keper'loean itoe, poen
terhadap kepada

ngandoeng
gemoek
#
binatang

boeat tempat perajaan R. A. Kar
tini ini, maka“
obor pemboekaan
api oenggoen dinjalakannja
dan
diserahkan
kepada
Commissaris
Kwartier Tjb. dari K.B.I. jang mana Ialoe api oenggoen dimoelaikan,
berpoeloeh

poeloeh

Harga:

djoemlah

dan

soenggoeh

menarik

hatian hadlirin.

Riwajat

ngan

per-

R. A. Karmembamenam-

bahkan kejakinan bagi kaoem

iboe

choesoesnja
cemoemnja,

dan: sekalian hadlirin
disamboeng poela oleh

nona

Kadarwati

Lien

njamboetan

njanjian

dengan
lagoe

pe-

Djawa

jang dinjanjikan oleh para gadis,
njanjian mana laloe diertikan oleh
beliau.
jang sangat
masjarakat kita.
Didalam

pauze,

para pelajannja
tanja

itoe

Poetri

jang

sjarat sjarat pandoe
ta-mata.mentjotjoki

sehingga

sengadja

Poetri

Tegal

didiri

jang be-

doem- selang lama telah dibangoen
kan. Begitoe poela
Kartini-bloem
habis poela terdjoeal dan pendapa
tannja

sangat

memoeaskan

goena

S.O.MP.I.- di Djakarta.
Setelah itoe maka nona Artini
dari LM. laloe melandjoetkan meriwajatkan

R.

A.

Kartini

dan

tani

itoe

de-

lannja

| aji.

dideka

pengairan

Baiklah

tidak

perhatian

kita

jang

terangkan

tjita R. A. Kartini itoe dengan djelasnja disertai dengan keterangan
keterangan. Pimpinan perajaan-laloe diteroeskah
oleh t. Abdulmanaf dari IM. Kemoedian laloe beberapa wakil-wakil perhimpoenan
dan.
para
hadlirin
mengadakan
samboetan adanja perajzan:
itoe,
poen

beberapa

nasehat

jang

sa-

pada
buffet tadi
jang goenanja
oentoek oemoem, ja'ni studiefonds,
dan lebih. landjoet diadakan derma lagi oentoek studiefonds itoe
jang pendapatannja djoega sangat
menjenangkan.
Sebagai
penoetoep maka sekalian hadlirin menjanjikan poela la-

goe

Kartini,

jang

dibarengi

jang sangat bersemangat.
malam baharoelah
gembira.

baiki,-baik

begitoe
berwa-

disini,

keloeh kesah pendoedoek dari doea

“de-

ngan soecara muz:ek,
dan sebagai
penghabisan lagoe Indonesia Raja
tidak
keloepaandinjanjikannja

Djam

dihabisi

dengan

tenaga

|!

dengan

Berkali kali
bendoengan
soedah dioesahakan oentoek

Pagelaran.

| mendapat

j
|

adalah semadengan tjita-

ter Abdulkadir Ketoea dari P.P.B.
Poetri menjatakan terima kasihnja
.atas bantoeannja
soeka membeli

kan di halaman itoe, jang sekalian
habis terdjoealnja, jang pendapatannja
diperoentoekkan
Studie“fonds"P.P.B.

oentoek

sekalian

jang agak tidak ketjewa, poen sebocah buffet jang disediakan oleh
P:P.B.

tauladan

bagi

itoe dari anggau-

perhimpoenan

beberapa

PALMOLIVE

harga

ngat berarti diseroekannja, sebagai penghabisan maka njonja dok-

berarti
maka

5 ct, besar 11 ct.

kaoem ihoe teroetama sebagai jang
ditjita-tjitakan oleh R. A, Kartini
itoe,
poen
nona Moerjatmi dari
K.B.I. menjatakan bahwa sekalian

tini laloe dioeraikan oleh nona Soe
limah dengan « tangkas dan pandjang, jang semata-mata
ngoenkan . semangat dan

ketjil 2'4 ct, sedeng

jang besar sekarang

1

almarhoem

laen-laen minjak tetaneman jang bersih.

Penoeroenan

nja kaoem pandoe lelaki perempoe
an dan kaoem Surja Wirawan, dimana setelah gambar R.A. Kartini
jang terhias diboekanja, maka-sam
boetan njanjian lagoe Kartini dimoelaikan
“dengan penoeh
semangat

jang baroe dan diperbaikin

tiap-tiap kali tjoetji ramboet.
Saboen PALMOLIVE di- AA
bikin dari minjak olijf dan Yj,,

Tida me-

t. Soehardjo jang sampai ketiga
kalinja
memberikan.
gedoengnja

jang

PALMOLIVE

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

sangat tjakap memimpinnja, setelah beliau mengadakan pidato pem

bapak

ingat ketika

APA JANG
SAM PAKE?

perpoeloeh-

hain mang -asy

MENGHARAPKAN
AIR BOEAT
PENGAIRAN SAWAHNJA.
|:
Antara”
mengabarkan, bahwa

orang tentoe

poetri, adalah

TK

'Kesoekaran

'

dengan
perhiasan
jang teratoer
oleh
para pemoeda-poetra
dan

,,prang

ko-amal”
jang “akan dilakoekan
moelai 22 September sampai 31 Oc
'tober
1941 jang hatsilnja meloeloe- bagi keperlbean sociaal M.D.
Begitoe
djoega penerimaan ,,geljkstelling”- dari lagere nijverheidschool M.D. bagian Aisjijah di So
lo dan jang terpenting memperi-

ngati

doeng jang besar itoe jang penoeh

itoe
diper
rempoe

ngan desa sendiri, bahkan dengan
tenaga jang oleh tiap2 kepala Onderdistrikt (jang ganti berganti se
bagai Assistent Wedana di Pagela
ran hingga jang sekarang) meski
poen- dengan mempergoenakan ra
toesan pohon. kelapa
dan riboean
bamboe osentoek tongak
dan ga-

djadi

10

cent

Pertapatan" 10 Mei.
memperoleh
kabar,

Kita

pada

tanggal

10

Mei

bahwa

depan

ini

oemmat Islam di Tegal akan bersembahjang di Masdjid Besar dite
pi aloon-aloon disana. Sembahjang
'toe-dikepalai oleh hoofdpenghoeloe Tegal.
Banjak
pembesar
negeri akan
# menghadiri sembahjang itoe.

POERWODADI.
ketanah kolonisatie di
Lampoeng.
Dengan diantarkan oleh 2 orang
“kepala desa, maka pada tanggal 4
Mei
jang laloe ada berangkat 32
keloearga jang terdiri dari 108 dji
wa dari regentschap Grobogan ke
Berangkat

tanah kolon'satie di Lampoeng.
ngiriman

jang

ini

kedoea

adalah

selama

Pe

pengirimans

tahoen

ini da

ri regentschap terseboet. Pada se
mentara itoe B.B. masih teroes me
lakoekan propaganda oentoek ke-

pentingan

kolonisatie

di Celebes:

KOEDOES.
Djatoeh

kedalam

djoerang.

Seorang kepala desa dari daerah
Majong dibilangan
Koedoes pada
waktoe menaiki goenoeng oentosek
berboeroe.
telah djatoeh tergelintjir kedalam satoe djoerang jang

kira-kira

15

meter

| Orang itoe tidak
lagi djiwanja.
jaran

padjak

ratpoen,

dapat

Landrente

mendjadi

dalamnja.
tertolong

tanah

soesah

da

djoega,

karena sebagai telah lazim, bahwa
pembajaran sekalian padjak Land

rente di Onderdistrikt Pagelaran
itoe (baik oentoek padjak sawah

maoepoen oentoek tanah darat) da
patlah

moedah

dipoengoef,

sehabh

diambil dari hasil padi.
Djadi dari
pihak
pendoedoek
sampai sekarang soedah banjak di
oesahakan oentoek
memperbaiki

ia doedoek dibangkoe sekolah, dalang2nja, sama sekali tidak menda
desa, jakni dari
desa Soerakarta
lam. peladjaran ilmoe boemi,dimatangkan hasil, karena bendoengan
bendoengan terseboet
diatas,
se
Selamat!
3
dan
Pandeglang
(bahagian
Boelana oleh goeroe diadjarkan, bahwa
jang
dengan
sehabis
habis
tenaga
hingga
dapat
kita
lihat
hasil
pegor
onderdistrict
Pagelaran
Distanah Banten sebelah Kidoel, taorang desa itoe, tiap2 bandjir da
Matt hidoep Kembali.
trict Tjaringin
Regentschap Pankerdjaannja jang-setelah djadi la-:
nahnja sangat kering. Peladjaran
| kan loket oentoek orang-orang peSekitar Tandjoeng Poera ramai
tang,
hantjoer goegoer. hanjoet di
loe dibawa bandjir lagi, seperti se '
deglang.
itoe dengan
sendirinja
mengan“rempoean.
dibitjarakan:
orang mati hidoep
bawa
air
bandjir,
jang
menjebabboeah
sipon (besi penjeberangkan”
doeng arti, bahwa tanah jang. keAda 13 orang.masing2 toea2 de
Djadi kalau kaoem bapak sama
kembali. Doedoeknja perkara: Se-: :ting itoe soepaja dapat
kan tambah lama tambah roesak
air solokan( jang mempoenjai
ga
ditanami
sa Soerakarta dan Pagelaman telah
- beradoe
koeat
oentotk membeli
orang
laki-laki
jang:
setengah
tempat itoe.
tis tengah 0.70 m dan jang panharoes diichtiarkan pengairan jang
mengirimkan
soerat
kepada Rekartjis,si kaoem Iboe tak maoe ke
oemoer, Oleh karena -sesoeatoe pedjangnja-k.I. 20 meter jang melin
baik.
gent aPndeglang pada tanggal 15
| tinggalan pn... ikoet mengadoe.
tenjakit tak bernapas lagi. KeloearDiachir tahoen 1937 bendoengan
tang pada kali Tjibintoelang
dan
Perloe poela kita terangkan di
Januari '41,
“dimana
dinjatakan
. naga poela masing-masing maoe ganja riboet. Keperloean oentoek
sini,
bahwa pendoedoek: daerah
itoepoen soedah
poela. diperbaiki
tembokannja jang kini masih dira
bahwa mereka selakoe wakil dari
“lekas mendapat kartjis. Dan kaoem
orang mati disediakannja.. Akan Pandegelang, hidoepnja sebahagidengan
mempergoenakan
oeang
wat:-oleh mandor irigasi dari afdee !
pendoedoek bapak tani dari kedoea
. Iboe ini boekan hanja adoe koeat
tetapi amat herannja, waktoe- yi
an besar tergantoeng dari hasil taling Sitoe Tjikendal.
:
subsidie dari R.R. dan kesoedahan
desa tsb., jang . mempoenjai.
satenaga: sadja, tetapi djoega adoe. mati” maoe diangkat,
-setelah-ia .naman padi dan palawidja sehingnja'setelah bendoengan
itoe
dira
wah2 diblok Walang, KadoekomDergan
tidak
adanja
perbaikan
“koeat. soeara...... sebab moestahil
15 djam tak bernapas,
ia hidoep
ga bila kedoea soember hidoep ini
jakan tidak lama kemoedian ben
bong, Karangmalang, Tjoeroeg dan
sekarang ini, maka sawah2 menkalau 'kaoem Iboe sewaktoe »hemkembali. Tjerita ini sampai di Metertoetoep, mereka tidak mempoe- Rantjalaja.
doengan itoepoen hantjoer lagi ka
3
djadi terlantar, ada jang soedah di
— pit-hempitan” tak berteriak! —.
.dan dan tentoe -ditambah-tambah
.njaisoember penghidoepan lainnja.
rena derasnja air bandjir dan sebe
bikin tanah darat dan kebanjakan
Dan film ,,Roekihati” dan ,,Panpoela.
3
- Betoel ada terdapat dibeberapa
loemnja pengolahan sawah dilakoe
Adapoen
sawah2
jang
kekoefadibiarkan
begitoe sadja. . Teringat
tjawarna” meskipoen dipoetar 10
' Penjakit epilepsie terbown et
tempat "jang banjak pohon2 kekan.,
ngan air itoe loeasnja ada 238,275
kita pada zaman jang laloe, dima
hari lamanja, toch tetap masih ye
“Tetapi soeatoe perkabaran se- lapa,. akan tetapi sebagaimana ohektare dan jang padjak Landren
nd kita dapati didaerah terseboet
noeh sesak poela.
2
t
matjam ini, tentoe dihemboes-hem- -| rang,tahoe harga kelapa sekarang
Berhoeboeng
dengan:
selaloe
|
tenja sebanjak f 1.363,09 (bahagi |
loemboeng2 padi jang berbaris ba
Tetapi apakah acteurs dan acboes sampai mengatakan, “bahwa
@djatoeh- harganja, sedang- hasil2
bongkar2. sadja bendoengan
'itoe,
Lan desa.
Soerakarta)-serta lebih
ris menoendjoekkan kemakmoeran |
2 trices' kita ikoet mendapat keoen- | -jang mati itoe ialah doekoen jang
pohon . lainnja Gea
bisa diharapmaka laloe pendoedoek membikin
. koerang sedemikian poela loeasnja
pendoedoek.
Sangat
diharapkan "
toengan i ini, tetap mendjadi Penana “sakti, bisa meninggalkan bidan
kan banjak.
tanah sawah itoe mendjadi tanah
jang
termasoek
desa
Pagelaran,
se
sekali oleh ' pendoedoek dari kenjaan publiek.
:
£
oentoek sementara
wakto.. Ta # Djoega hasil karet tidak Gapitoe
darat dimana ditanami padi
dan
djak kira tahoen 1934, djadi telah
doea desa itoe soepaja pekerdjaan
Djoega film dari Drs. AL K. Sea. lain-lainnja..
besar. dan oemoem, “djadi-dengan
palawidja,
akan
tetapi
hasil
penda
koerang
lebih,
7
tahoen
lamanja,
pembetoelan bendoengan Tjisata di
ni »Asmara-Moerni”
tetap men- « “Kalau tak -sbegitoe, doenia ini i tak
singkat soember penghidoepan di
patannja djaoeh koerang dari hasi:
tiada ada mendatangkan hasil apa
kerdjakan oleh pihak irigasi, so»
““djadi bocah toetoer publiek. Eige- | ramai!
desa2 Pandeglang teroetama sekali
pendapatan semoela, sedang paapa, karena
bendoengannja (tam
paja soember pentjaharian pendoe
« Ngar-eigengar Lina
djoega tak.
Medan, 2 Mei at. diambil dari hasil" panen disawah
djak Landrentenja tidak sebanding
bak
air)
jang
bernama
'Tjisata
doek
kembali dapat diolah, sehing '
ataupoen dihoema.
dengan hasil pendapatan.
(Koebang) dan jang dapat menga
ga kemakmoeran pendoedoek jang:
din
setjara .resepsi. Adaposa
Et'— Penghoemaan tidak - memadai
lirkan air kepada doea bocah solo
Keadaan itoe tidak sadja menje
perloe diwaktoe sekarang ini, de-g
jang dioendang hanja kaoem pem
atas.kemavean orang, ,karena boek
kan dikiri dan dikanan Tjisata itoe
babkan soesahnja oenteek pemba
ngan demikian dapat dikembalikan '
besar, kaoem battgsawan, sementa tinja setiap tahoen ratoesan pentelah bongkar (bedah) sama seka: ! jaran padjak Landrente disawah2
kepada pendoedoek
kedoea
desa
: SOERAKARTA,
ra njonja2 dan toean2 jang rapat
doedoek jang:
dikenakan hoekoeli.
jg. tsb.,
bahkan oentoek 'pembaitoe. (Antara),
. Resepsi. Moehamn
k
.perhoeboengan kewadjiban dengan
man
.meboeka- tanah
toetoepan,
Sana
»locar-biasa”.
“ek
Moehammadijah dan wakil-pers:
soeatoe tanda alamat, bahwa pen»
Wakil pemerintah bagian PD.
: Aslam dengan gamelan dan
doedoek - memboetoehkan
sangat
berhadlir Ladoega
“ Ajoget.
akan tanah, dan moengkin
poela
. mentang resepsi MD, lebih aja
Djam 8,30 sore resepsi . Biker
pendoedoek tidak tahoe menahoe,
olen Kjahi Kdris (ketoea). seperti" bagaimana.
tjaranja meminta ta-.
biasa.
nah toetoepan'itoe, sehingga kedja
——n
Treep
Atas
an Sendbabis ma $
Toean Hadiw? 'joto (penoelis II)
dian penghoekoeman pendoedoek
Rempa-rempa.jang Super-kwaliteit dan terpili, serta
. lam-Rebo 29/30 April ini wakil kita ! membatja soeratnja Z.H. Seri Soe
di-kerdjaken oleh achli jang berpengalaman Ig:
berhoeboeng dgn. pemboekaan taada
en
soeatoe
arantie dari Aa
aah Ke
telah mengahadliiri malam- -resepsi, -Sochoenan
dan Z.H. Prins Mangnah toetoepan tidak bisa dikata1 OE" tjap 2 Menja.
djamoe
"G
jang
diadakan oleh perh.. Moekoenagoro jang sama memberi ga
kan mereka berboeat kedjahatan.
Boeat tiap- tiap keperloean, ada speciaal djamoe.
5
hammadijah tjabang Soerakarta,
djian selamat.
:
PRIN SCOURANT
GRATIS,
Sawah2 ini selain dari pada tiD4
di societeit Habiprojo (Solo). Ma'Tocan Moeljadi Diojofnartono
dak ada sekarang jang memboeat
"YJAP 2 NJONJA
4
“lam itoe meloeloe hanja diperoen(penoelis I) berpidato “pandjang,
lagi, bahkan ada poela jang telah
toekan bagi jang mendapat oenda
jang pokoknja sadja dengan penmendjadikan tanah sawahnja men
ngan, dan tidak banjak, melainkan
dek.
koerang
lebih seperti beridjadi kering (tanah darat), karena
hanja
disediakan 100 koersi, dan
koet:
kekoerangan “air atau karena djaroes dengan penoeh,
djangan di-kata lagi di Medan. Boekan hanja
| penoeh sadja...... sampai eigenaar
— -eigenaar
Bioscoop itoe menjedia-

jasad

:

— Djawa . Tengah

Ang memotnakkan
“xi DJAMOE

Ph

LA

PEMANDANGAN.
Apakah P.S.LM, dalam revanche

“jang djoega poetra2nja jg. ada da-

Marga,

boogbal ketjil, menjesep precies di
bawah lat: Khek Kwah melontjat,

ma menantikan -sa'at pertandingan
dimoelaikanhja, sebab pada beberapa boelan jang
laloe,
P.S.L.M.
telah dibikin roeboeh oleh Tiong'hoa di MAAN
dengan angka
5 —1.
Koers: P.S.LM. sebakin tarabah

bola

toeroen,

Di ronde kedsea Tionghoa keliha
tan lebih-sentosa, tetapi PSIM poen
tidak koerang gembiranja:.
Djalan
pertandingan
tidak kalah dengan

:

Sedjak sekian lama: di. Menda| joen ada satoe Partij Politiek (PS
II) boleh dibilang beloemlah
ada

PSI ' Se

3 “dang soesoenan-Bestuurnja leng“kap. (S),
.
——mman

bisa

djoega

tan,

uk

pakan

lama

tidak

'ini

bintang”

dengan

Samboedi

“|

Bersama ini-saja mengabarkari, bahwa telah beberapa lama saja menderita perjakit wasir (Ambeien)
dengan pertoelaengannja Doktor China Toean Tjia

z9

beberapa

bola

Sioe

meledjit,

dibawa “ lat.

bseat PSIM, .dan deini, pertandingan dibe

ri tanda boebaran.
Tionghoa

—

4 —

2.

lebih besar, tetapi Sri Soeltan dan
kaoem bangsawan serta Gouverneur

Hanja

Diokjakarta

ini-sore

tidak

-

Kita

se

GOENAWAN

Kp.

akan

mengakoe,

memboeat

hingga

Kesoedahannja -

adalah 4—2

da

Ali

pertandingan,

oentoek Tionghoa.

Pasangannja:
Tionghoa:
. 'Keh

Kwie.

Tiong Khim
Tik Kwie
Sim Tjong Siauw Tjong Yong Bing
San Liong Hway Gie Tjoen Bok

men

Kiang

sama

sekali

Lie

Hong -Djin

King Gwan
Kim Sian
v.d. Burgh
Smits

ti-

tegenpunt,

pertandingan

ini

Tiong Djoen
Kamoeloe Kerkhoff
Hok Swie Zinnemers
- Ottevanger
Bie Giok
:

sebab

bisa

V

Bana
Waktoe

mengaso

stand

(piar pan dirompak

bei-

Satoe kemenangan
pada tempatnja.

2—2,

Sport

verslagg.

jang

)

,,Pemandangan”

|

PPK — S.V. Perky

0 — 0.

|

pangan

ke

Mataram.
x
Inilah pengalaman
jang pantas:
sekali diperhatikan oleh kaoem se
pakraga!
Pasangannja:

sama sekali
patan PSIM

:

Perky:

dimoelai.
nampak

kaian

pihak

“#adiin jang Hioeridang” dada da
SE 'kampoengpoen

aa

memoeas- |

' vOeTBaL

telah

Kedoea
dari

pihak

.pemajn2
moesoeh

poetih poetih,
toean

“roemah

&
.

DI MATARAM.

didatangkan

di Mataram,

oentoek mengadakan

pertandingan

Sera idan Tan

TE

toean2

“Abdullah Oemary dan Nanti,
ket
djam Ta S)
5

Kang

UE

kali bertoeroet2.

di4

NE

«

1
an

an Li Ta sore, Bepagut kerana, per
itoe, Tionghoa dikete| tandingan
P.S.LM.: oedara
' Gomite Moskssala.
3
dengan
moekan
“Oleh “karena melihafkan “Badan | sangat. bagoes, hingga tidak heran
Comite Mauloed Nabi saw. di Men | publiek soedah mendapat kesempa
tan jang sangat bagoes sekali oen
dajoen 'sangat lengkap, maka ba
.dan Comite ini “dipandjatkan oen toek memoeaskan - keingimannja

-toek Comite penjamboetan peneri-

menjaksikan

pertandingan besar,

'maan Moekimin jang akan tiba, se “hingga lapangan Asri laksana berpagar. orang berlapis2.
ada agak loema
ab di Nae

me

makai tactick openspel, dengan de
mnikian, maka

djalannja

bola

H5

dc-

PI

AK A
|
$

Bisoei Bernanah-Koedis-Gatel-Sakit-Toelang
Rheumatiek
DARAH KOTOR JANG MENDJADI SEBAB !
Mixodin Tablet ada obat jang terkenal moestadjah
hoeat meringanken dan menjemboehken
penjakit-penjakit
jang disebabken
oleh darah kotor atawa syphilis, tida
perdoeli itoe penjakit masi

baroe atawa soedah lama.

atken dara dan tida ganggoe Mn
sehingga bisa dipake
en
segala orang.
Haraga 1 botol f 1.—, Kirim wang doeloe franco. Bisa dapet pada

semoea roemah obat Tionghoa atawa pesen sendiri pada kita :
Importeurs : 'MEDICIJN IMPORV SAM TAK CO., Kembang
pon No. 48 Sourabaja
FILIAALKANTOOR Batavia di Toko Tiga No. 64.

1

salaman

|

men

menolong Noto

AGENT-AGENT,
Eng Thaij Ho Soerabaja,
Eng Thaij Ho Solo,
Thaj An Tjan Djokja,
Eng Sioe Tong Tjilatjap,
Ek Goan Tong Tasikmalaja,
Djin Sen Tong,
Tjie Ho Tong, Bandoeng.
Eng Thaij Ho Semarang,
Thaij Tjoen. Ho,
Tjie An Ho, Pekalongan,
Thaij An Ho Magelang,
Eng Nam Ho Poer bolinggo,

Eng Ho Tong Cheribon,
Thajj

Ho

Sin Tjie

PI
MAN

|

Tr,

de

ngan djalan bola dibikin cornerkick.
sa'at jang
Achirnja sampailah
penting, Sarwoko mendapat overan
bola, dengan ketjepatan loear bia
sa ia.masoek, dengan pertolongan

4

Mixodin Tablet boekan sadja ilangken ratjoen-ratjoen dan matiken baccil-baccil penjakit jang berada didalem dara tapi ia djoega
tjoetji itoe dara sampe djadi bersih dan sehat kombali. Ia perkoe-

Id

“ Satoe doea kali Tionghoa mentjo
dari
“ba lepas tembakan meriam
djaoeh, tetapi tidak berhasil: seka
li Hway Gie dapat meloloskan diri
nja, sehingga ia tinggal berhada
pan dengan Keeper Noto, tetapi da
slam sa'at jang sangat betoel seka
dapat

PEMERENTAH

sedangkan

djadi Sangat tjepat sekali, poen ge
rakan didalam lapangan kelihatan
sangat ramai.

li, Wardi

SENGSAN

itoe

masih blanco. :

Tionghoa

tidak memberi kesem
mendekati benteng.

Ketua belah koin jas sama

ABS

berpa

tampak

nja dipandang ringan, ternjata bo.
leh diharap, sehingga oleh karenanja, mereka itoe laloe memberi an
djoeran: dengan bermatjam matjam
:
.tereakan.

—P.S.
(Soerabaja)
Tionghoa
“ kemoedian njanjian
2
—2.
0
IM.
2La
Fachroel Islam di |“Mataram, 3 Mei 1941.
F hgarkan jang berkenaan de
Atas oesahanja Comite Perkino
Span, setelah-itoe dipersi
dan P.S.I.M., maka oentoek doea |
(SoeraTionghoa
hari lamanja,

I baja)

achterhoede

TA

ngan berpakaian hidjau poetih. Me
lihat-pasangan PPK nampak diper

— Pelahan' dengan pelahan publiek
.mengarti bahwa PSIM jang doeloe

BUS PENGENSnganamasanaan eat
»
«

tetapi

ATAS

|
|

ngis,

D'

Pada hari Minggoe kemarin dila |

ditoeroenkannja

dari Soerabaja

MN

soedah

dilangsoeng-

pang autobus

|

aman, dan mereka jang Toba hendak memulikirja
, tidah terlepas dari belenggoe hochoem.

kan pertandingan sepak raga-anta
poen boekan pasangan sembarara kedsea
perkoempoelan tersengan, tetapi sangat boleh djadi ke | -boet diatas.
Pada djam 5 djoeroe
lemahannja disebabkan karena papemisah telah memboenjikan peloe
iah, sebab satoe hari ia menoemitnja menandakan permainan akan

jang

:

dam boekoe Simpanan toean dapat dirampasnfacewang

simpanan togan &lap dalam pendjagaan jan 9.

#

betoelnja tidak dapat dikata lemah,
pasangan

AG

maling ditengah malam,

dan ketika Djajadi referee dari ini
pertandingan memberi tanda boebaran, stand
beroebah mendjadi
4—2 oentoek Tionghoa.

kesoedahan
',,gelijk
stand”, supporters
P.S.I.M.
soedah
merasa
tjoekoep girang.
Tetapi ternjata,
“mereka itoe telah mendapat lebih
dari jang diinginkannia.
Di pihaknja Tionghoa sendiri se-

Gerak Badan

1

1

tang.

menilik kedoedoekan P.S.IL.M. pada waktoe tang achir ini, teroetama menimbang djoega dengan positienja Tionghoa, Kalau P.S.L.M.
dapat
mepertahankan dirinja, se-

'ka, oentoek Perajaan Mauloed Na
Moehammadsaw. jang beroepa
Bow, Dao
moelai diboeka

2

dan: pakai djoega Ko Ti San.

jang

lantaran ia.

Ne

“nantikan: boeahnja.

oleh beberapa orang jang terkemoe.

10
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da-

4

semboeh sebagaimana biasa
itoe penjakit saja soedah minoem

tian dari kalanganepubliek Belanda

dak menjangka bahwa P.S.I.M. da
pat-meroceboehkan moessehnja dengan zonder memberi kesempatan

: Selamat bekerdja dan kita me-

Comite
dan dibantoe

dalam

5

Oo

Kong,

orang2 PSII disana telah dibentoek

satoe badan

Maka

1941

Dari itoe sija membilang banjak terima kasih atas
peitoeloengannja dan memoedji dengan hormat soepaja mendjadikan perhatian adanja

“Pemb. menoelis:
- Dari soember jang boleh dknoreia
koeat sekali dari pemain2
Tan-'
“ Pontianak.
Teror oh og.
ja, bahwa baroe baroe ini telah di
djoeng Prioek jaitoe dari Tampo
2.
Karena mereka iba dipandang
kepoetoesan oleh
adakan soeatoe
..
- Khek Kwah
mas,
sedangkan
Perky,
pemain?
mengganggoe keamanan
oemoem
rapat L.V.B. itoe, akan mengada- |
Tiong Khim
Tik Kwie
jang
biasa.
Baharoe
sadja
perma
ngan menjiarkan Tn
Kanan
'kan pertandingan voethal dalam 8
Yong Bing Siauw Tjong SimTjing sinan dimoelai, alam mendjadi. ge
hari lamanja teroes meneroes, jg.
Kiem Hong Hway Gie San Liong
lap goelita, akan toeroen hoedjan,
Eebilr Jandjoet da, orang Na
bersih
pendapatan
mana hasil
Soen Djin
«
Hong Diin.
sedangkan lapangnja masih nam
- sa Tionghoa lagi ditetapkan haroes
akan diserahkan kepada Comite Pe
pak-penoeh dengan air, hingga ke
:
0
tinggal di Pontianak, ialah:
: nerimaan Moekimin Lampoeng di
Naa
belah pihak tidak dapat.meSarwoko
Hardono
1. Jong Kon Sang alias Jong Tjin
Telok Betong itoe.
noendjoekan
permainannja jang as
Kardjo
Karman
Naroechaman
2 “Pin, cemser 20 tahoen, pekerdjaan
Tentang
transport
kendaraan
li, kedoea pihak saling mengoeTherus
“Ali
-Kirman
te rekening looper dan looper koran
voetballers itoe waktoe datang ke
roeng.
Wardi
Samboedi
: Pontianak.
menoeroet|
tanah lapang - dil.nja,
“
Noto,
2
Dari s.v. Perky Soekardi dapat
"2, Liauw Kie Hong, oenioer 18
chabar -ditanggoeng oleh prive toe
memasoekan
bola kedalam dnel, de
tahoen, krani pada firma Sien & Co
PSIM.
an dokter Kadjat sendiri.
ngan
moedah.
Wetapi djoeroe pe
Pan agak.
. Sokongan amal jang baik seroc
misah
tidak.
menganggap,
karena
-mensadja
lantas
gan
andin
“Pert
pa ini, tentoe dari fihak comite MI
opsed. “Dengan mendadak hoedjan
: MENDAJOEN MARTAPOPRA zsel (AI
djadi spannend, satoe sama lain sa
Penerimaan
Moekimin Lamtoeroen jang amat lebat tidak ber
“» Perajaah Mauloed.
"poeng akan mengoetjapkan banjak: ling mereboet kekoeasaan didalam
hentinja, sehingga permainan ter
me
PSIM
kali
“Pada beberapa hari dibelakang
pa
bebera
an,
lapang
terima kasih kepada oesaha .jang
paksa diberhentikan. Stand tetap
initiatiefnja | akan diadakan oleh LVB. itoe.
“di Mendajoen ' atas
lakoekan penjerangan dengan bebeheerder toko boekoe Kha

Toko tiga 45 Batavia,

Pil Tji Tjong Wan

:

V.B.D.O.

Khee,

hari saja soedah
Boeat obatnja

9 Maart

meroe-

kali P.S.I.M.

dapat keroegian

bola,

menjesep"

Stand 2—0
ngan stand

dan Hardono jang ini sore kelihatan selaloe didalam Wzenuwachtig.
hingga

Poedjian
Batavia-Cenirum

Hormat dan tabe dari saja.

Wardi,

jang 'mengoemoemkan.

B:.0.BATAVIA-C.

Dengan segala hormat.

dan

djoega Noto

dan

14

Pala esok harinja, Tionghoa di
ketemoekan dengan VBDO, perha

lapangan

demikian

WL.1940.0:KRAMAT

Soerat

keliha-

sore.

$ TELF,

menarik, ia madjoe, kemoedian ma
soek, waktoe ia tahoe bahwa pin
toe ditoetoep rapat, dengan bagoes

ia menjontek

lam banjak hal ia selaloe bersedi:
dalam keadaan sempoerna,
tidak
heran lantaran ini, beberapa kali
bahaja
jang
“mengantjam, dapat
disingkirkan olehnja dengan tjara

emoer 29 tahoen bekerdja sebagai

Ta

sa-

Soekardjo maski

'Sarwoko

loear biasa,

perti berikoet:
: Tanggal 8/9 Mei — Receptie dan
diteroeskan dengan. rapat naa
"5 tep I.
Tanggal & Mei — Vii.
. Tanggal 9/10 Mei — Toneel.
: “Tanggal 10 Met — “Rapat tertoetoep IU.
£ PONTIANAK.
- Tanggal 10/11 Mei — Gymnas| DILARANG
TINGGAL
?
D1 INDOtiek demonstratie.
- Tanggal 11 Mei — @panbare Ver
2Ng
aai Nana
wali negeri
gadering.
“ 'tanggal-2 Mei, telah dilarang berTanggal 11/12 Mei — Pertemoe
2ai aapat tinggal di Indonesia:
'an Keloearga.
“4. Then Kiat Ngiao, “alias Then
Selain-hal peladjaran maka akan
ie Thong, alias Then Liao Njan,
dibitjarakan djoega tentang ren" cemoer 34 tahoen, pekerdjaan se
tjana propaganda dan Mera
| bagai goeroe pada (Chun Fa school,
3
program AS. Di.)
E Pontianak. :
2- Djoeng Hoi Pen, alias Djoen
TELOK Ben,
Djoen Sam, ofmoer 49 tahoen dan
bekerdia pada firma Kong Djoe,.
Voetbal Bond.
Lamporgsche
Pontianak.
—
Comite
Menjokong
3.: Wang Ai Jok, alias Wang
Moe“Penerimaan
Jok Sien, alias Wang-Thiam Lin,
“kimin.
Ng

soedah

ASIA OPTICIEN
PUNKTAL

3
.

lbe memberi 'perlindoengan.
Men
dadak kembali Sarwoko terlepas
dari pendjagaan, dengan 'tjara jg.

masih tetap sebagai Soekar-

ngi,.

vergadering.

telah ditetapkan

jang

djo jang doeloe, keradjinan dan
“ketjepatannja
soesah
dibanding

“Djoem'at s: ang 9 Mei, vrij.
' Sabtoe pagi. 10 Mei, besloten.
Minggoe pagi 11 Mei, openbare
Pn
TA
'apa Teb2 “vergadering.
Minggoe malam ja 12 Mei, per
nja . Hitler
e lompat .ke Sia
AA ena
Dahan):
f
Irak: — Kabar “karat bilang, diamaoe.: ambil -minjzk dari Mosoel.
amir: Siswa Werom febaatie.
inja kaga' benar, sebab”
Menjamboeng perkabaran “kami
r menoeroet kawat jang
ma,” "€
itoe f berhoeboeng akan adanja conferen
tie Taman Siswa daerah Bengkoelen, maka lebih djaoeh dapat kami
beritakan bahwa conferentie terse
- Ma'loem
koemisnja djoega nga
-long koemis. Chaplin, niroe
si : boet tetap langsoeng di Bengkoelen
san, sekarar'g maoe tiroc De
- pada hari boelan 8—12 Mei 1941.

- Programma

soedah

barisan

itoe tidak angot:

tjaja kita" dapat kabar, bahwa T.S.
“daeralr
Bengkoelen
pada ddo. 8
betoel-betoel. Malang sebab ketang
kap, dan karena njolong kawat in- . Sampai 12 Mei kelak, akan melang
i-bakal Gi-localiseer 2 soengkan conferentie bertempat di
kota Bengkoelen.
“
Kemis malam ddo. $&—9 receptie

"Tapi orang-orang Malangan itoe-

.besloten

meroepakan

ngat tanggoeh dan berbahaja bagi
mpesoehnja. Soekarman jang biasa
ditjela2 karena terlaloe-soeka menahan bola,
ini kali penjakitnja

otong T2 meter: ka

teroes

ternja

rapa invaller ini, P.S.ILM.

. Orang-. £ te Makanan Taman Siswa.
telefoon interloc
“Dari soember jang boleh diper'itoe asalnja dari Malangan.-

“dan

doega,

#

PRANNUSAAN

idja)

orang

ta tidak benar, sebab dengan bebe-

5 BENGKOELEN. :

wat

bermoela

mata.

"1

me

Secretaris

jang

Dokter

3

:“

v0

Sjablie,

toe

keperloean

Tay

Ho

Tjown

Sasar Senen Kali Lio 53, Bat-C.
Telf.

1367

WI.

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

Eng
Eng
Tong
Bang
Tong

Tjoen

Soekaboemi,

An,

Hok An, Bogor.
An Kongsie,
An Tong, Mr.-Cornelis.
To Tong,
San Jok Fong, Tanah-Abang,

Djin An

Ho Serang,

Ban Ka An Rangkasbetoeng,
Ban Hok Soen Tangerang.

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

PA HAApaR 2 hampa belia

MEA

MABA AMAN

"an

diroemah

goena

bak

2

bertempat

dapat dikatakan
bahwa P.S.I.M.
soedah toeroen “dengan pasangan
TEA '...asa? genap. . Tetapi apa

membenarkan

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

ke-

voor halftime: - beroelang oelang
PSIM didjadikan boelan boelan, te
tapi Dewi Fortuna roepanja sela-

loear biasa,

serta

bit

“dan PMI

tenaga2

effect

Dengan ini stand, tanda halftime
dikasih dengar oleh Proewito.

ketika orang melihat op-

meroepakan

tetapi

ras hingga terlepas -lagi, dan...::.
bersarang. Dengan ini stand mendjadi '1—0 oentoek PSIM.

-.| bahagian. -Departementennja jang. 'stelling jang ditoeroenkan, zonder
ada terdiri dalam Tjabang ini, teta| Djawad, Moerkadi, Soediro. Hadjir,
karena dengan tidak toersetnja ini
“pi oleh karena kejakinan dan kesa
spelers jang dalam barisan P.S.I.M.
“ baran- Alhamdoelillah pada hari

Djoem' at-hari jang moelia (ddo. 25
pril 1941) ini tadi-PSII disana te
SN
bkan
Persiapan SIAP

tertangkap,

beri advies

1

SIAP dan PMI.

oekoeran boeat oemoernja lagi (temponja soedah kes
Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat
14B — BATAVIA-C. Tel. 1949 Wel., sanggoep mem-

Ng

Perdlapga

Diantara toean-toean ada banjak sekali terdapat memakai katja
mata, boekan
liwat).

ngan mardekkan oedjoeng sepatoe
nja ketanah, bikin bola mendjadi

Ti

R.P.

Sjablie Abdulah Oemary, M. Tapi
-(lan dibantoe oleh beberapa Commissarissen. “(S) 2
,

: 3 F

SNN

EN

UNNES

pagina

Nada

Bachtiar,

“pertanjaan -suporters Mataram di
dalam masing2 harinja, ketika sa-

kedoea

BN

“Depati

Bestuur-

perbaiki kehormatannja, inilah ada

IN

KAI

MEA

Naroechman, ia bisa passeer Sim
Tjing,- bola diplaats, Karman « de

“wedstrijd ini sore, akan dapat mem

lam golongan Moekimin.
Socsdenan
dagelijks
nja terseboet ialah:

Lembaran

PAN KPR

La

Dept

ii
Dje-

PER TA
aa

ON
Mp3

PEMANDANGAN.
—

17.30 Taman

Poetera

—

PROGRAMMA

18.12 Adzan — 18.15 Taman Poete
ra —- 18.30. Lagoe
: dern — 19.00 Hal

Penjiaran

Tionghoa moTheosofie —

koelit

6.00 Tanda waktoe — 6.02 Mong

— 19.20 Bournemouth
Municipel
Orchestra — 19.45
Causerie

Kesehatan

8

KEMIS, 8 MEI.

REBO, 7 MEI.

Melajoe Seberang

Lagoe

“Y7.00

20.40 Wajang

Djawa Timoer — 01:00 Toetoep.

meter.”

Ne

—

| gang — 7.15 Berita Pers — 7.30 '

—. toep.

:

"

KEMIS, 8 MEI.
6.00 Tanda waktoe. Pemb.
6.01 Dari
piring gramofoon
—
6.30 Berita Pers — 6.45 Dari
pi
ring hitam — 7.00 Tanda waktoe
7.01 Dari -piring- gramofoon
—
7.30 Berita Pers — 7.40 Dari pi
ring
gramofoon — 7.45 Oentoek

kro- ' programma — 17.04 Lagoe Batak
Pei
oa
Tiongh
Lagoe
mong — 9.30
— 18.12.Adzan — 18.15 Lagoe ber
ping — 10.00 Lagoe Melajoe Sebe
zandji — 19.30 Lagoe Hawaii —

rang — 10.30 Lagoe Hawaiian —
Djawa —

11.00 Lagoe
-henti. .

20.00 Ketjapi Orkest — 23:00 Toe

:

"

—

20.20 Lagoe Arab — 20.23 Agama
Islam — 20.50 Konsert Harmonium — 22.50 Lagoe Soenda — 23.00
Motjopat — 24.00. Toetoep.

4

Miangkabau — 18.30 Lagoe- Arab
— 19.00 Pengadjian Al @oer'an —
toep.

Timoer

Pers — 20.00 Taptoe

“— 20.05 Penerangan Oemoem

18.00 Lagoe-

Harmonica —

Djawa

19.30 Berita

Leloetjon — 17.30

17.00 Lagoe

Lagoe

19.00 Lagoe

12.00 BerSa
Ae

orang

8

P. P. R. E. .
PENJIARAN
Djawa Barat.
|
IT 192, Batavia HI 197,
Bandoeng
REBO, 7 “MEI.
Priok II 41.5.
9.00 Oejon2 — 13.00 Toetoep.
REBO, 7 MEI.
18.00 Lagoe roepa2 — 19.00 Aga
17.00-Tanda waktoe — 17.01 Isi
ma Kristen — 19.30 Berita Pers —
20.00 Oejon2 — 24.00 Toetoep.
“ programma 2 STA Taman. Poe
2
Hata
&
tera — 18.00 Lagoe popoeler . —
18.10 Moesik Hawaii — 18.16 Ad
“ KEMIS, 8 MEI.
Hawaii

Moesik

18.20

—

aan

“tam — 20.20 Kesehatan — 20.40
Modern
Tionghoa.
Njanjian

18.00 Kepandoean — 19.30 Beri

ta Pers — 20.00 Penjiaran Islam
— 21.00 Penjiaran muziek —,24.00

hang

24.00

21.40 Gamelan - Soenda —.
:
Toetoep.

Toetoep.

saya...

KEMIS, 8 MEI.
6.00 Tanda waktoe — 6.02 Lagoe Djawa — 6.30 Berita Pers —
6.45 Lagoe krontjong — 7.00 La
Pers —
goe Arab .— 7.15 Berita
:
7.30 Toetoep.
12.03
—
waktoe
Tanda
12.00
koewe — 12.18 Lagoe
Membikin
Popoeler — 12.30 Tjelempoengan
Soenda — 13.15 Berita Pers
Soenda- —
13.30 - Tjlempoengan
14.15 Berita Pers — 14.30 Toetoep
— 17.01 Isi
17.00 Tanda waktoe
Dja
Kesenian
17,04
—
programma
wa — 18.00 Ketjapi modern
18.16 Adzan — 18.20 Ketjapi mo
dern — 19.30 Berita Pers — 20.00
Taptoe — 20.05 Penerangan Oe
moem — 20.20 Laeoe Arab

Noesantars.

programma

waii —

toe — 20.05

"

KE.

Dari

piring

hitam

“PENJIARAN

tjapi dan njanjian oleh pemoeda2
“ dan pemoedi2
dari JOP — 22.00
Toetoep.

P..P.

Soematera Oetara

R.

KE.

(Medan)

Zender YDX 41.55 M.
(Djam Soematera Oetara —

— Lagoe Gamboes

|. Soenda —

—

21.30

Lagoe

22.00 Toetoep.:

—— #ENJIARAN

| joe — 1807

REBO,

Go

7 MEI.

programma

—

: Ha

an

E

sa

2
eton

:

$

“

MY

“Oleh: S.N. Armandy:

pengarang terlindoeng)

siy,”
TA
Na—

“nat

tp

,Zoebir poclalah jang memboeka

brandkast

digedong-

si Djabbar

itoe, bersama Aminah dan
Akoe

teroes kekapal

Malik.

menemoei

sa

habat lamakoe Entjik Dalopa. Ada
persendingankoe

dengan

dia

sedi

kit. Ketika akoe toeroen poela keda

“rat Zoebir telah beroentoeng dapat
ineneken seboeah wissel dan
-

menerima oeangnja sekali!”
Tidak
bertemoe
lagi kau dengan Mahmood”" tanja Mat Gempal.

21.15

—

22.05

Dihoe
Orkest

p

Toetoe.

KEMIS, 8 MEI.
6.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
6.04 Concert
pagi — 6.30 Berita
Pers — 6.40 Dari kita poenja Dis
cotheek —
Pengoelangan
Berita
Pers — 740 Lagoe
gembira —
9.00.Albert Sandler — 9.30 Piano
muziek — 10.00 Orkestmuziek —
11.15 Vocalia — 11.45 Geraido Or

- kest —

12.00 Viool concert —

OEMOEM"

26,

Soerabaja.

!

KEPOETI

sampoerna

—

19.00

jang

(kepoetian),

anakannja
tentoe,

bengkak

kekedjoetan,

keloear

darah

19.40

Lagoe

Beri

ta Pers — 19.00 (St.) Lagoe roepa
roepa — 19.30 Magyari Imre dan
Zigeunernja — 19.45
Othello —
22.00 Berita Pers — 22.05 Instru
mentalia — 23.00 Toetoep.

La-

20.00 Toetoep.

Arab

:

CLICHEFABRIEK

“ah

MOLENVLIET O,. 89 BAT,C,
TELF. NO 526 Bt

Nanti doeloe!” djawab Marzoeki
kau

potong bitjarakoc.

habis. Dengar-

' Mat Gempal berloedah, laloe doe.
doek mendekati Marzoeki. Suddin
merrjamboeng
rokoknja. Berkerenjit dahinja, Hanja Malik-lah jang
agak tetap doedoeknja. :
»Doeit diserahkan Zoebir kepameneroesdakoe” kata Marzoeki

kan tjeritanja ,,koeterima, laloe balik keroemah akan melihat Ami'nah. Alangkah mendidihnja darahkoe, ketika akoe tiba diroemah...!”
Kenapa?” tanja Suddin. terkedjoet.
7
“ SPintoe
kamar
dikoentji oleh
Aminah dari dalam. Ta' didengarnja akoe datang, karena” sepatoe
jang koepakai sepatoe ,,canvas”...

| Sebeloem akoe

,Apa?!" tanja Mat
ngan mata terbeliak.

mengetok 'pintoe,

' kocintip doeloe dari lobang. koen| hk
ak ! Apa jang koelihat?”

:

SEKARANG:

men-

tjioem-tjioem portret si Djabbar!
»Tjilaka!” soempah Mat Gempal
seraja berloedah dengan sengitnja.
»Tidak disangka, berobah setianja
padamoe, Marzoeki!”

Marzoeki tersenjoem-sedih. Disamboengnja -rokoknja, diisapnja
beberapa kali derigan roman sedih
bertjampoer geram, seraja katanja
poela.
.Soenggoeh
ta' sedikit djoeapoen hatikoe, kesetiaan Aminah...
psen sjak hatikoe, kesetiaan Ami
nah

djadi

'loentoer,

padahal

kit

'ia

soedah
berdjandji
tidak.........
Ne meloepakan
akoe! Darahkoe
meroeap 'benar ketika itoe, tetapi
koesabarkan sadja hatikoe sedapat
dapatnja. Pintoe kamar koeketok.
Koelihat Aminah tergesa-gesa me.

orang

dan

”

1

REK

prampoean

jang boem .erpakai 10 Minggoe

per doos

seperti

”

kepoetian

lain2.

f 4.25

5 Minggoe per doos ,, 2.35
5 Minggoe per doos ,: 1.55
2 Minggoe per doos ,, 110 dan

Sl Ir OS
3

!

» AA

OBAT BENGEK (ASTHMA)
Semoea orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jang diterdjang penjakit bengek, hingga apabila pada sa'at jang keliwat pajah, hilanglah orang poenja angen-angen atau keinginan oentoek dapetken keoentoengan.
Ini obat
kemoestadjabannja ada jang Special beeat mengobati penjakit
bengek.
Tenggorokannja tida kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang, batoeknja berenti dan bisa enak tidoer.
Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa
tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada
kesoesahan
Djika dipakei pada waktoe timboel koematn ja penjakit, bisa ternjata
khasiatnja seperti obat soen:
tik sadja, demikian poela boeat hi langken batoek bisa dengan gampang, pendeknja dipakei
nja mengobati bisa sampai sampoerna menoeroet kita poenja kemaoean.”
TJOTJOK. PENJAKITNJA: Boeat ben gek, sakit didjalanan napas,
antero batoek, batoek redjan
(batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, mengom pol (kentjing
diwaktoe tidoer), sakit wasir dan
boeat antero penjakit djantoeng jang membikin lelah
HARGANJA: per flesch isi 20 tablet
pai
Ini obat obat bisa dapat beli ditoko-toko Japan dan Ag ent-agent jang mendjo
eal obat: kapan tida
ada atau kehabisan boleh teroes pesen pada kami poenja toko.
Prijscourant obatsobat boleh diminta dengan pertjoema.
IMPORTE URS

Molenvitet
de-

sa-

kan Njonja-njo
nja dari ganggoean dan ke
soesahan penja

”

njemboenjikan
itoe kedalam

sedang

tiada
dilain

selainnja dari itoe oentoek mengekelken perhoeboengan SOEAMI-ISTRI.
Pendeknja inilah obat jang boleh dibilang SOEMBER
JANG INDAH OENTOEK PERTIJINTAAN.
Pakeinja ini
PIL BIDADARI tida
dimi:
ncem, 1 bidji boeat 1 Minggoe.
HARGA

ini

PiL
BIDADARI
jang sanget ter
oetama kemoes
tadjabannja
boeat semboeh

waktoenja, jang kemaloeannja berbaoe, gatel
dikemaloean,
peranakannja
letjet serta pe-

YA
Gempal

boelan

peranakan

Pakai

roe!

dja

K.

NW

Pa YA

:

dikoelit dalam per

datang
dari

12.45

(Ar.)

boeat

Goena mendjaga kesehatap, pilihlah obat
jang soedah termashoer.
Pjaagan keli

AN)
ketentreman

Adapoen kekoeatannja jang teroetama dari ini
Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan segais
matjem
penjakit jang dari djalannja darah
dan .penjakit-penjakit
diperanakan seperti :

Vocalia — 13.00 Pada waktoe ma
kan — 13.20 Berita Pers — 13.30
Landjoetnja lagoe makan — 14.20

berboenji

Ini waktoe kita ada speciaal ,,PROPAGANDA"
Toean' dan Njonja? kans ini dia tanggal 15 Feb. —
14 Maart. Moelai harga dari f 1.75 sampai f 12.C0.
Segala vuipen PILOT bisa dapat: No. 1 Graveer
nama-nama, No. 2 10 Tahoen grantie, No 3 Pilot
inkt 20z2satoe botol warnz-warna pegimana soeka,
No. 4 Satoe kali pakai banjak vulpen, seperti boeat
sekola, kantoor, koempoelan atau boeat dagang?
jaitoe ada special mendapat oentoergan lagi.

Gih, tangan kaki dan pinggangnja sakit seperti ditarik-tarik, sakit sesoedahnja bersalin dan

klanken — 22.50 Lagoe Toetoep —
23.00

“ JAAR GARANTIE --

jang beroemah-tangga.

:

Harmonie

Pers-—

paling

Obat
Pemb.

8 MEI.

kanlah kelandjoetamnja.”

&

00. (Hak

—

Tjeritakoe beloem

” MEMBONGKAR RAHASIA JANG
GELAP.

dengan

Berita

goe Melajoe Asli — 19.00 Agama

Islam

sDjangan

una

Abe

2 z2

17.04 Lagoe kron

—

Box

(OBAT

waktoe.

BELANDA

PIL BIDADARI

|
KEMIS,

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi-

7 MEI.

Pianomuziek

22.00

goe langgam Hawaii — 7.30 Lagoe
— Miangkabau — 8.00 Toteoep.
|Djawa Tengah dan Timoer.
17.00 Tanda waktoe — 17.02 La
Djokja II 128, Semarang Il 189, Se- |
goe Batak — 17.30 Lagoe Ambon
marang ARCH. 67, Soeraba-— 1745 Lagoe Melajoe Asli
“ jalIl 61 dan 1V 129,
2
| 18,07 Bang (Adzan) — 18.10 La
3
Solo I" 120.

Bp

REBO,
Tanda

Post

Archipel-

61,66 m.

boengkan

goe2

Bang (Adzan) —

1.00 Tanda waktoe — 7.02

P. P.R.K

dan

zender

(se-

Administratie

B. R. V.

157,89

bahasa

»PENDIDIKAN

rieuse Orkestklanken — 18.40 La-

"18.10 Nonstop lagoe gamboes —
18.50
Bingkisan “Mandailing —
20.00 Toetoep..

20.00 Mengadji @oer

Peladjaran

Pemanda

17.00 Tanda waktoe — 17.04 Pa
da waktoe minoem teh — 18.00 Se

19:00 Lagoe Djawa — 19.30 Be
20.30 Lagoe Toerki — 21.00

20.15

SIARAN

21.05

—

REBO, 7 MEI. '
17.00 Tanda waktoe — 17.02 Ta
iman Poetera — 17.45 Komik Mela

Pers —

—

sekali

tammat sampai No. 52.
Peladjaran
bahasa
INGGRIS
tammat. sampai No. 32,
Peladjar mendapat WOORDENBOEK
-(Kamoes) gratis, sedang
CERTIFICAAT
diberikan apabila
soedah tammat.
Oeang langganan tiap-tiap bahasa f 1.25 seboelan, haroes dikirim
lebih doeloe kepada:

|

19.30 Amusementsmuziek
20.15 Vocalia — 20.45 Vioolsoli —-

17.01 Isi

KEMIS, 8 MEI.
“197.00 Taman “Kepandoean oleh
HW — 18.00 Lagoe
Soenda —
18.30 Berhenti.

'an —

Horlick

seminggoe

Berita Pers — 14.30 Toetoep.

. Berita Pers — 20.00 Peladjaran Ke

“rita

Kristen

sette Orkest — 19.00 (Ar.) Berita
Pers — 19.00 (St.) Lagoe gembira

—

19.00 Lagoe Tionghoa

Agama

17.04 Lagoe
gramofoon — 18.09
Joe Loss dan Bandnja — 18.30 Mu

—

19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe
— 20.05 Penerangan Oemoem
—
20.20 Lagoe Arab — 20.23 Agama
Islam — 20.50 Konsert Krontjiong
Besar — 24.00 Toetoep.

19.30

'
|

17.00

Poete

Lagoe Ambon

— KEMIS, 8 MEI.
17.00 Tanda waktoe —

waii —

Lagoe Djawa — 18.00 Lagoe Soen

|

:

programma — 17.04
.Lagoe Bali
— 19.15 Lagoe Djawa — 17.30 La
goe Soenda — 18.00 Moesik
Ha

17.00 Lagoe Krontjong — 17.30

—

:-

20.20 Kesehatan — 20.40 Njanjian
Tionghoa Modern — 21.40 Lagoe
Extra — 21.50. Konsert Harmonitim — 24.00 Toetoep.

7 MEI.

—

18.16

11.40

Stadszender

“4

Taman

8.00 Toetoep.

ngan oemoem — 20.30 Omroep Or
kest — 21.30 Dari piring hitam —
22.00 Tanda waktoe. Berita Pers
122.05 Moesik dansa — 22.35 Aineka warna — 23.00 Toetoep.

18.20 Moesik Hawaii — 19.00 Aga
ma Budha — 19.20 Lagoe Djawa
— 19.30 Berita Pers — 20.00 Tap

SIARAN V.O.R.L.

da — 18.30 Berhenti.
19.00 Lagoe Hawaiian

17.04

—

Harry

ra — 18.00
Lagoe
popoeler —
18.10 Moesik Hawaii — 18.16 Lagoe popoeler — 18.10 Moesik Ha

Tender Y.D.M. 7 Gelombang 85.96
REBO,

—

ORION”

boelan 4 hoekoe). Peladjaran diterangkan didalam bahasa Indonesia dengan gampang, - practisch,
moedah
dipeladjari
oleh segala
orang jang ingin berlomba-lomba
didalam zaman ini.

Tanda waktoe. Pemb. —
Selecties — 11.25 Aneka

Berita Pers — 14.30 Toetoep.
F7.00 Tanda waktoe. Pemb. —
17.01 Isi prggramma — 17.03 Boe
nga rampai — 17.45 Oentoek anak
anak —— 18.00 Lagoe film — 18.15
Swing music — 18.45 Radio Ora
nje — 19.00 Berita Pers — 19.20
Varia — 19.45 Causerie — 20.00

Zender P. L. J. 20.5 M.
REBO, 7 MEI.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

24.00 Toe

Krontjong Besar —

P. P. R.

—

Dikirim

12.00 Opera moesik — 12.30 Boenga
rampai — 13.20 Berita Pers

“3

PENJIARAN

Kon

20.23 Agama Islam — 20.50

..sert
».toep.

11.00 Oejon2 —

PILOT”
Di
TOKO

PELADJARAN
DENGAN
SOE(SCHRIFTELIJK)
MORAT
.DERN
Bahasa
BELANDA
dan
INGGRIS.

13.30 Boenga rampai-— 14.20

9.00 Penjiaran dari Poero Dalem

19.00 Agama Budha — 19.20 La
— 11.00 Toetoep.
Berita Pers
— 19.30
goe Djawa10.00 Oejon2 —
20.00Taptoe —20.05 Dari piring hi 4 14.00 Toetoep.

pelajaran

1.00
11,01
warna

SIARAN MLA.V.R.O.
Zender: YDL 5 87,98 dan YDL
3
-92 meter.

»PAKAILAH!!
Vulpen
sBELILAH!!

toep.

gambang

9.00 Lagoe

—

Batavia-Centrum.

-— 22.30 Roepa2 jagoe — 23.00. Toe

| KEMIS/8 MEL

boel

14

—- 21.00 Moesik dansa — 21.30 Gen
remuziek — 2200
Tanda waktoe.
Berita Pers — 22.05 Kamermuziek

Konsert siang — 13.15 Berita Pers
— 13.30 Konsert Siang — 14.15
HA
Berita Pers — 14.30 Toetoep.
8.00 Lagoe krontjong dan stam- "47.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
2

Kramat

20.00 Roepa2 lagoe — 20.30 Njanji

17.80 Lagoe Leloetjon — 18.00. Toetoep.
:
Lagoe Krontjong dan Stamboel —
-12.00 Tanda waktoe — 12.03 Ke
“5 19.00 Gamelan Djawa — 28.00 Toe pentingan kaoem
iboe — 12.30

Se

IV.

Pilot uulpen Agent

NIROM
Barat

17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.01 Isi progremma — 17.03 Thee
"concert — 17.45
Gymnastiek —
18.00 Omroep Orkest — 18.45 Ra
dio Oranje — 19.00 Berita
Pers

“— 20.05 Dari piring hitam — 20.20
8, Gelombang 89.82

pagina

REBO,7 MEI.

19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe

| Tender Y.D.G.

kedoea

Pu

tiong

Lembaran

portret

si Djabbar |

koetangnja, setelah di

tjioemnja lagi
lama sekali.
Djantoengkoe rasa terbakar, pintoe
koegotjoh
beroelang-oelang
sekoeat tangankoe akan melepaskan amarahkoe....... 12
,Kemoedian?!”

tanja

Suddin.

ta' sjabar lagi tampaknja.
.»Pintoe

diboekanja,

djawaban

tidak”,

203—204,

akoepoen

perlahan

sekali. Darahkoe
semangkin meroeap, tetapi dapat koetenangkan.
Ia koetinggalkan berlaloe, setelah
koehardik
dan koeantjam habishabisan!'
Tidak kau poekoel?” tanja Mat
Gempal dengan soeara tjemas.

Telf.

&

293

Batavia.

»Tidak!” sahoet Marzoeki ,,sebab
akoe masih mengharap
dia akan berbalik sajang lagi ke-

ram
ian

padakoe.

nja

“Dengan

perasaan

jang

terpoekoel
keras,
pergilah akoe
ke Johnson menemoei entjik Dalopa. Dia soedah lama menantikan
akoe
roen

disana,
di

karena

Kami

Arab

kami

naik

Street,

telah

tram,
laloe

toe-

masoek

ke ,,Thay Thong Pawn Shop” akan
menawarkan tjintjin ini”.
Marzoeki

mengelocarkan

seben-

toek tjintjin pertama berlian dari
dompetnja, diperlihatkannja kepa
da

kawan2nja

sebentar,

dari

kata

mana

mahal,

berlian

tjahajanja

laloe

kau

Mat

dapat?

penoeh

betoel

koelihat!”

»Koetjaboet

dari

,,tetapi
harta-benda

kepadakoe,

pindah..sekasi bedebah itoe

beloem

dengan

sama

harga

nilaian-

Siti Ami-

nah seorang! Koeferoeskan tjerita-

koe tadi. Harga tjintjin itoe
tidak
penting benar bagikoe.
Hatikoe

berdebar

sedikit,

ketika

koelihat...

Mahmood masoek djoega denga
n
tiba2 kedalam roemah padjak
itoe.
Ia menawarkan arlodji-tangan:
nja. Tetapi akoe tahoe, dia
poera2
sadja, sebab koelihat matanja
sela.
loe melirik kami berdoea,”.
kenal
»Dia
padamoe?”
tanja
Suddin,
SPA 1
13

3

| Marzoeki?”

Gempal
Itoe

itoe

poela.

disimpannja
s»Wah

Co.

MANA
TENAN
SING
US EAASNN

berdjandji.

masoek "kedalam. Koelihat bibirnja
sangat poetjat. Matanja tjekoeng
| dan baloet. Kau sakit ...... ? tanja
koe. Lama
bibirnja menggeletar,
baroelah terdengar ia mendhahirkan

West

ITO

djari

si

Djab-

bar!” djawab Marzoeki dengan

ge-

(Akan

disamboeng).

1

$
4

