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Keosuriycan

Irak

soedah

Serangan

berkoerang,

DAPAT
TAWANAN
DI TOBROEK
Cairo,
-7 Mei (Reuter). —
Makloemat kwartier besar: Pasoekan Inggeris
pada Senen malam
menjerang pasoekan moesoeh jang
disodorkan
kemoeka
disekeliling

sam

jang
paja

Indone-

seorang

negeri

Segala

sesoeatoe

ada

tempo

dan saat sendiri. Ini soal pertama
jang haroes diperhatikan. Sebagai
soal kedoea jang tidak boleh diloe
pakan ialah
soesoenan masjardkat doenia
dan soesoenan sociaal

menghendaki soekelak mempoenjai

antaranja
Indonesia

pemimpin

ta.

oesoel

oesoel

Dewan MIAI,

harian

sia Islam, sebagian besar dari ministers beragama Islam poela dan
selandjoetnja soepaja bendera Inpoetih
berwarna merah
donesia
berboelan sabit.

ini. Soesoenan doenia
berdasarkan kebang-

pada waktoe
dan negara2

saan dan ikatan
nasional. Maoe
atau tidak, dalam banjak hal kita

dalam peperangannja pasoekan pasoekan Irak
mendapat kekalahan. Tempat pipa minjak jang tadinja didoedoeki pasoekan Irak, kini didoedoeki pasoekan
Inggeris.

hebat, banjak keroesakan terdapat | Tobroek dengan berhasil, beberapa | Jang terseboet diatas beloem | haroes mengikoeti structuur atau
poetoesan jang tetap dari MIAI | ssegoenan doenia waktoe ini. Kaserdadoe moesoeh ditawan.
dan Ajooga sedJoamlah korhan
masih | jau pada ketika ini masjarakat
melainkan
selengkapnja,
PERANTJIS
DJE
soen
noesia. Djoega pinggir

ngan im akan lama sekali.

adanja keroesakan, tetapi didoe
tidak banjak korban. Bom-bom
lemparkan pada beberapa tempa ,

Di Tobroek keadaan masih- dalam
Inggeris, begitoe djoega di Ethiopia.
peperangan

Minister

7

Serikat

Amerika

pedato dimoeka radio, mengandjoerkan

keoentoengan

di Ta
Stimson

besar, sehingga 60.000 orang kehilangan roemah. Roo-

sevelt masih agak sakit.
Diantara Darlan dan Abetz ditjapai persetoedjoean
tentang Peratoeran peratoeran jang mengenai batas
antara tanah Perantjis jang didoedoeki dan jang tidak
didoedoeki

oleh

Djerman,

djoega

IRAK—SYRIA

Londen,

DITOETOEP, SED
SEDANG
MENJIN GKIR

8 Mei (Reuter). — Djenderal Dentz, hoogcommissaris

Perantjis di Syria kemarin dari Beiroeth pergi ke Damaseus dan akan
| aa
2 minggoe disana, demikianlah boenji. radio Lyon, jang meng" cemeemkan

berita dari Beiroeth.

ris-garis perbatasan antara negeri

kah

terbang

moesoeh

ditem-

7 Mei

(Reuter).

—

Bomber-homber R.A.F. tadi malam
menjerang Djerman barat laoet.
HAMBURG DJADI BOELANBOELAN
Londen,
7 Mei (Reuter). —
Didengar pada pagi ini ada.4 pesawat pemboeroe kepoenjaan motsoeh dibinasakan oleh pemboerorpemboeroe R.A.F. Djoega didengar
bahwa serangan R.A.F. di Djerman tadi malam itoe teroetama di
toedjoekan kepada Hamburg.
Diberitakan

wa

pada

lebih

pagi

landjoet,

ini-ada

Stalin

boenji

makloemat

kan garis:garis pertahanan moesoeh di batoe karang jang tjoeram

toekan

bah-

2 pesawat

itoe soedah tidak didoedoeki lagi.
“Pada tanah tinggi sebelah selatan kantonnement di kabarkan ada

lama

sekali,

tetapi

jakin

saja

pada datangnja kemenangan
x

ke-

kita.
:

garis

batas

antara

rat menjoerat dengan kartoe-kartoe jang biasanja dipakai oleh post
dibolehkan.
Idin oentoek melampaui batas kedoea daerah itoe diberikan kepada anggauta-anggauta dari tentara dan angkatan oedara, dengan djandji-djandji seperti

jang

soedah

orang-orang

-diberikan

kepada

laoet.

KAOEM

BOEROEH
TAMBANG
BELGI MOGOK
Londen,-7 Mei (Reuter). —
Menoeroet kabar dari nieuwsagent
schap
kepoenjaan
orang-orang
Belgi merdeka, maka. dari Brussel
diterima berita, bahwa kaoem boerogh tambang arang batoe mogok.
Kaocem

boeroeh

tambang

jang

ti-

dak soeka masoek dalam satoe-satoenja serekat sekerdja boeroeh
tambang jang ada pada sekarang
ini,

pada

minggoe

jang

laloe

mo-

gok. Mereka di denda 2 mark tiap
tiap hari selama
mereka mogok
itoe.
PETAIN MENEMOEI DARLAN
7 Mei

Londen,

—

(Reuter).

Menoeroet radio Paris, P€tain medi
pesanggrahannja
ninggalkan
extra
api
kereta
Cannes dengan
oentoek menemoei Darlan.

makin

berkoeasa.
Tokio,
7 Mei (ReuterO.J.B.). — Sehagaimana di-

beritakan oleh Domei, maka
orang-orang Djepang jang
menjaksikan djalannja diplomatik

Roeslan

“mendoega,

bahwa
tidak ada peroebahan politik logar negeri Roes

lan berhoeboeng dengan Stalin djadi voorzitter dewankomissaris itoe.
Orang-orang jang menjaksikan itoepoerr berkata, bahwa dalam

hakekatnja

soedah

sedjak lama Stalinlah djadi
diktator di Roeslan itoe dalam hal diplomatik dan lainlaimnja lagi. Tetapi mereka
itoe mendoega dengan adanja ,,zet” ini, maka pengaroeh Stalin kepada rakjat

dia. Pada tgl. 6 boelan ini pasoekari-pasoekan Irak kekalahan 1000
orang di Habbaniyah.

ini akan

bahwa

Perantjis jang didoedoeki dan jg.
tidak didoedoeki Djerman itoe pada oecmoemnja diboeka boeat pengangkoetan
barang-barang
dan
effecten.
.
Orang-orang jang hendak mengoendjoengi keloearga jang sakit
atau mati diidini bepergian dari
daerah satoe kedaerah lainnja. Soe

ngan, tetapi kesoedahan perang ini

peperangan

mengoerangi

x

beloem ada ketentoeannja.
Pasoekan-pasoekan Inggeris di
Irak senantiasa ditambah dari In-

Moengkin

oentoek

Lebih landjoet tentang persetoeGdjoecan Darlan-Abetz itoe menen-

-djenderal kita adalah salah hitoe-

dikeloearkan pada pagi ini,
maka keadaan disekeliling lapang
terbang Habbaniyah itoe sekarang
kegentingan berkoerang. Barisan
patroeli Inggeris malam mendapat

pertama

bea jang dikeloearkan oleh Perantjis sehari-harinja dengan 2575, ja
itoe dari 400 mm franc mendjadi
300 mm france. Soal-soal lainnja
masih haroes ditentoekan lagi.

« Yebih landjoet diberitakan, menoeroet berita. dari Berlin, D.N.B.
Messersehmitt diroentoehkan poemendengar kabar, bahwa batas negeri antara Syria dan Irak ditoetoep. Ila oleh R.A.F. sehingga djoemlahDitambah keterangan batas neger, antara Syria—Toerki masih sadja
nja ada 6, sedjak terbitnja mataterboeka, tetapi moesafir-moesafir jang dari Syria ke Irak tidak boleh
hari pada tgl. 7 boelan ini.
mejaloei daerah Toerki.
PASOEKAN IRAK DISoal pepergian melalaei negeri itoe sekarang mendjadi hangat, seKALAHKAN
' bab ada 300 stoeden bangsa Irak di Universiteit Amerika di Beiroeth
Cairo,
7 Mei (Reuter). —
200
hendak poelang ke Irak.
Makloemat kwartier besar. Pasoekan Inggeris
berlapis jang melaBENTENG RUTBAH DIDOEDOEKI INGGERIS
koekan serangan dari Habbaniyah
MENOEROET
RADIO
LONDEN,
7 MEI
(REUTER).
pada tgl. 6 boelan ini soedah meROMA MAKA BENTENG RUTBAH SOEDAH Ne
OLEH
ngoesir
pasoekan-pasoekan
dan
aATOEBAN INGGERIS..
pasoekan-pasoekan
sewaan
Irak
dari garis-garis pertahanannja, jg.
minjak itoe laloe mengibarkan ben menghadapi kampement. Pada maMINISTER IRAK DITOENGGOE
dera poetih tanda menakloek.
Ea
DI ANKARA
Iam sebeloemnja itoe R.A.F. senanSesoedah itoe garis pendjagaan
An k ara, 7 Mei (Reuter-O.
tiasa menghoedjani bom pada gaitoe laloe didoedoeki oleh pasoekan
J.B.). — Nezih Shefkit, minister
ris-garis moesoeh itoe, sedang keInggeris. “defensie pemerintahnja Ali Rashid
tika diadakan seranganpoen memDJENDERAL WAVELL POENJA
| di Irak pada tgl. 8 boelan ini dibantoenja dengan bom-bom
jang
500.000 SERDADOE
. oenggoo Gatangnja di Ankara.
hebat, serta tembakan-tembakan
“Londen,
7 Mei (Reuter). —
sehingga
achirnja- selaloe mem3
Dengan menoetoep. debatnja di La boeat kasoet moesoeh dalam moen
PERANTARAAN
TOERKI
gerhuis, diantaranja Churchill ber
. Tawaran Toerki oentoek
mendoernja ke Falluja. Kekalahan pikata demikian:
djenderal Wavell. hak Irak besar amat,
(0 djadi perantaraan dalam pemberekekalahan
sekarang
poenja.
tentara terdiri Inggeris sedikit. Lebih koerang Ing
san pertikaian Inggeris—Irak ada3 lah mendjadi pembitjaraan jang di dari 500.000 serdadoe. Kekalahan geris menawan 300. serdadoe.
kedoedoekan
Inggeris
sekeliling
: Ilakoekan antara pemerintah ToerMeriam-meriam “jang
dibawa
laoet Tengah dan di"lembah soe- oleh R/A.F, ke medan perang me2 “ki, ambassadeur-ambassadeur Ingngai Nil akan boleh dikata soeatoe nambah tertjapainja kemenangan
- geris di Iran dan Afghanistan dan
kekalahan jang besar. Oleh karena itoe. Lapangan terbang Moscar-algezant Irak.,
"#
itoe kita poetoeskan oentoek ber- Raschid didjatoehi bom-bom lagi.
Pada tanggal 3 Mei minister loekelahi
dan adalah alasan-alasan,
ar negeri Toerki Saracoglu bertebahwa kita akan menang.
moe dengan ambassadeur Inggeris
Sekarang ini moesoeh di goeroen
Sir Hughe Montgomery,
Knatchpasir poenja barisan kereta berla..bul-Hugessen
dan
menawarkan
pis jang koeat,
tetapi angkatan
perantaraan Toerki itoe.
oedara sama koeat dengan poenja
— Doea hari lagi Sir Hughe laloe
kita. Kita bermaksoed akan mem, Tn
djawaban Inggeris.
pertahankan Kreta
dan Tobroek
sampai
sedjadi-djadinja,
tidak
” KEGENTINGAN TRAK
akan kita moendoer.
BERKOERANG
Djanganlah bertjakap - tjakap
c @iro,
7 Mei (Reuter-O.J.B.)
jang seolah-olah mematahkan se". —. Kegentingan
di Habbaniyah
(Irak) sekarang berkoerang dan mangat, bahwa kita akan moendoer dari Timoer Dekat. Bagaimakaoem pemberontak jang mendoenakah maka orang-orang Djerman
“ doeki pipa minjak itoe kini soedah
dapat
selekas itoe. menjeberangi
— menakloek, maka pipa minjak itoe
goeroen pasir di barat? Djenderallaloe didoedoeki oleh pasoekan Ing

“ia'Sepandjang

Djerman

didoedoeki

jang

Perantjis

lagi “tetapi didab

djatoeh.
DJERMAN BARAT LAOET
DISERANG

Londen,

MAOE

AN

jaitoe jang
tentang ga-

pesawat

setiap

300 STOEDEN

Abetz dikemoekakan,
mengenai peroebahan

dan

dan jang tidak didoedoeki, begitoe
djcega tentang dikoeranginja bea
pendoedoekan negeri itoe.
Tentang soal bea pendoedoekan
itoe dipertimbangkan sebagai lang

tentang . pengoera-

ma sekali" kata Churchill.

sn

antara Darlan

rah-daerah ini hanja sedikit adanfa
korban, sedang keroesakanpoen tidak seberapa.
Sepandjang
malam itoe ada 9
bak

Peperangan moengkin la.
BATAS

aa aan
ar

soepaja Ame-

ngan bea jang haroces dikeloearkan Perantjis
harinja atas pendoedoekan daerah itoe.

Na

ber-

Persetoedjocan

Roeslan akan bertambah beJoseph

Stalin.

sar,
"

Djoernalis Amerika jang termashoer, jaitoe Walter Duranty per-

#

:

:

dari Pe- | dan bangsa Indonesia diatoer me-

oesoel rentjana

|bersifat

(Reuter). —

7 Mei

Vicehy,

diserang, ' menjebaha

Mersey”

rika Serikat toeroet berperang. Di Brazilia ada bandjir

Es

meloeas

membitjarakan

pengoeroes

INGGERIS

pada
beberapa
district. Ping
soengai Clyde diserang lagi ag

sebab

Pemerintah Inggeris mendapat 'kepertjajaan dalam
Lagerhuis. Churchill berka ta, bahwa moengkin pepera

e:

itoe

ingin

haroes melaloei
rakjat Indonesia
»historisch procesnja” sendiri dan
tidak bisa dipaksa sesoeka hati ki

ngoeroes harian sadja.
Sehingga
kalau nanti dipertimbangkan lebih
djelas AA
masih bisa ditolak,
dirobah
.

noeroet

structuur

atau ditarik kembali oesoel oesoel | ix kepentingan

sekarang

kita

mempoenjai

dan

agama

me-

mang besar, malahan sangat besar
di Indonesia ini. Kekoeasaan aga

ma Islam
tidak boleh dilalaikan
apalagi dipermainkan. Kawan atau
lawan,

setoedjoe

atau

tidak,

tetapi

orang haroes
memperhatikannja.
Meskipoen
begitoe haroeslah kita
melihat serta menimbang
segala
sesoecatoe dalam hoeboengan jang
benar. Besar atau ketjilnja penga
roeh Islam haroes dilihat dalam
tempat dan batas batas jang benar. Kalau kita meloepakan batas-

batas
dan sifat-sifat pengaroeh
Islam dalam masjarakat Indonesia,
gampang
sekali
kita
mendjadi
loepa daratan dan akibatnja mendjadi ,,fanatiek”
sehingga tidak
memperdoelikan lagi pertimbangan
benar atau salah.
Kita
soedah tjoekoep
banjak
mempoenjai orang orang jang fanatiek, baik jang fanatiek agama
dalam

oemoemnja,

maoepoen
Soesoenan

Indonesia

dan

toeroet

dipengaroehi

oleh

lain2 negara diseloeroeh doenia. De
ngan tidak oesah mengoerangi
ke
!
pentingan
dan kesoetjian agama
serta keloeasan Islam seoedjoeng
ramboetpoen
djoega, kita haroes

kesem-

Islam

masjarakat

dibentoek

patan boeat toeroet mengemoekakan
pertimbangan pertimbangan
kita. Sedikit banjak rasanja pembitjaraan dalam pers bisa bergoena, kalau diperhatikan beberapa
batas jang tertentoe. Banjak soal
jang
perloe dibitjarakan
dalam
lingkoengan tertoetoep dengan .leloeasa, beloem tentoe baik boeat
diobral dalam soerat kabar,
Pengaroeh

soesoenan

agama

nasional.

kepentingan

terseboet.

Ada pihak jang tidak bisa membenarkan penjiaran oesoel rentjana diatas dalam soerat soerat kabar, sebab sedikitnja amat tergesa
baik di
gesa,
Dalam pada itoe
ingat djoega bahwa faedahnja penjiaran dalam pers boekan tidak
ada.
Sebab karena penjiaran itoe

atau

lain, rasanja hal itoe akan meroegi
kan kepentingan kita sendiri, ba

fanatiek politik,

fanatiek . bahasa, seni maoepoen
jang fanatiek keboedajaan. Baiklah ini diperhatikan,
sebab jang
sangat
diperloekan pada
zaman
jang genting ini ialah orang orang
jang loeas pikiran dan pandangan
nja. Jang bisa mengikat dan mem
persatoekan semoea lapisan rakjat
Indonesia, tidak perdoeli kejakinan atau tjita tjita masing masing
jang
tentoe sadja berbeda dalam
beberapa hal.
Akan tetapj dalam semoea oesa
ha dan gerakan bangsa Indonesia
jang bersifat apa sadja selaloe dilihat dengan njata garis besar
jang sama. Dalam politiek, agama,
pergoeroean, ekonomi atau sociaal
selaloe terlihat semangat dan tali
ikatan Indonesia, dalam artj jang
seloeas-loeasnja.
Dan garis besar inilah jang moes
ti kita pegang tetap.
Sebab banjak pihak, orang atau golongan
dengan tidak berhentinja beroesa
ha teroes meneroes soepaja berba
gai lapisan atau golongan rakjat
Indonesia bergerak sendiri sendiri,
berpisahan satoe sama lain.
Hal itoe haroes
didjaga djangan

sampai terdjadi, lebih lebih dalam
zaman sekarang ini,
Berdasar atas
keterangan diatas, maka kita anggap oesoel ran
tjangan pengoeroes harian
MIAI
pada ketika ini sedikitnja sangat
,praematuur” atau terlaloe siang.
Tentang isi atau
maksoed oesoel
itoe sendiri beloem kita bitjarakan

mengakoei

bahwa

,dynamiek”

jang

atau

mendjadi

tenaga

mendo

rong dalam sedjarah sekarang ini
ialah dasar dan ikatan nasional,
Lain dari itoe meskipoen isinja
@oer'an sangat loeas dan menge
nai seloeroeh lapangan penghidoepan, akan tetapi karena perdjala
nan sedjarah pengaroeh Islam
di
Indonesia teroetama sekali bersifat
keagamaan
sadja.
Ada
kalanja
perdjalanan sedjarah tidak bisa di
paksa.
“Dan kita sangsikan apakah kepentingan Isiam menghenda
ki jang sekarang ini, MIAI toeroet
memikirkan hal2 jang terseboet da
lam oesoel rentjana tadi. Lebih te
pat kiranja kalau MIAI berikan so
kongan

selengkapnja

kepada

toe

djoean
“Indonesia berparlement”
dengan tidak oesah memadjoekan
oesoel rentjana sendiri.
Bahwa

sebagian besar bangsa

ki

ta memeloek agama Islam memang
tidak bisa disangkal lagi dan tidak
seorang

maoe

menjangkalnja.

Da-

lam pada itoe djangan kita boeta
melihat dan soedah poeas mengoe
koer lahirnja sadja.
Banjak, ja
kebanjakan
bangsa kita, memeloek atau menamakan dirinja seo
rang Islam

karena

kelahiran, kebia

saan dan. sebagainja.
Pengaroeh
Islam pada
golongan ini sangat
terbatas dan
oemoemnja tjoema
mengenai

beberapa

kebiasaan

aga

ma sadja
dan sebagian dari isi
@oer'an.
Baik dipikirkan bahwa
8076 lebih dari anggauta partai2
politiek seperti Pasoendan, Gerindo, Parindra

ma

djoega

memeloek

Islam,
Djadi tentang banjaknja

kita

jang

tidak
Tiap

memeloek

bisa
orang

aga

bangsa

agama

Islam

diperdebatkan

lagi.

haroes

Akan tetapi apakah
pemeloekan
agam Islam itoe sadja soedah holeh didjadikan
“alasan boeat meminta bendera merah poetih. berboelan

sabit

dan

sebagainja,

rasa-

nja tidak. Kita misalnja inginkan
soepaja
bendera Indonesia tetap
berwarna merah poetih sadja. Dasar dan ikatan nasional jang mempersatoekan

Indonesia,
Mereka

semoea

itoelah
jang

lapisan

jang

rakjat

oetama.

membatja

dan me-

mikirkan toelisan
'ini dengan tenang, apalagi kalau dihoeboengkan
dengan
toelisan
kita jang lainlainnja, tentoe tidak mempoenjai
pikiran atau sangkaan sedikitpoen
djoea bahwa kita anti-Islam, Sebaliknja menoeroet kejakinan kita
kepentingan
Islam sendiri menghendaki soepaja semoea kaocem Islam berdiri boelat lengkap dibelakang Gapi dengan tidak oesah mengadakan

oesoel

rentjana

sendiri.

Dalam
masjarakat
jang ditj'tatjitakan oleh Gapi dengan segenap
pergerakan kita, agama Islam akan
mendapat
perhatian dan tempat
jang lebih lajak. Tidak ada alasan
sedikitpoen djoega boeat meniang-

tetapi dari pengoeroes harian MI | gikan

hal itoe.

Islam,

Chr'ste

nja pemberontak-pemberontak. Ke |”) LAGERHUIS MENERIMA BA- || tah dalam perfjakapannja di Tokio mengemoekakan pendapatnja, || AT rasanja boleh diharapkan bah- | Boedha, met atau zonder agama,

tika pesawat-pesawat terbang Ing- | IK MOSI KEPERTJAJAAN KB- || bahwa Ongakan Roeslan Ini, ialah oentoek member?
getis datang, mereka kaoem pem- | PADA PEMERINTAH DENGAN
berontak jang mendoedoeki pipa | SOEARA 447 LAWAN 3.

-

.

La
we,

2
Ne
engan sesoenggoehnja,

ih

aa

cesian,

kesempatan || wa mereka

:

mengakocinja.

in

SERANGAN
OEDARA DI
INGGERIS
Londen,
7 Mei (Reuter). —
Makloemat ministerie penerbangan
mengoemoemkan: kegiatan ang
tan oedara Djerman
tadi Tong
dan pagi ini dilakoekan dengan
sar-besaran diatas Inggeris.

jang
ngatakan bahwa persatoean
lengkap boelat dari semoea lapisan

en okasn

LAGI

Ringkasan

se-

SA

|.

sama

kali,
pesawat
terbang bermotor
doea
hantjoer,
sedang beberapa
lainnja mendapat keroesakan besar, lapangan terbangpoen roesak
sekali. Boleh dikata pesawat-pesawat terbang
Inggeris itoe tidak
mendapat perlawanan.

Ne

— Minister Irak ditoenggoe di
- Ankara.

roesak

Tentang isinja poen beberapa
pertimbangan perloe dikemoekakan
Saudara Sanoesi Pane soedah me

atau
Islam A'laa Indonesia)
Islam Alaa Indonesia) atau
gaboengan - berbagai perkoempoelan Islam soedah dibitjarakan dalam soerat kabar ini, pertama oleh
sdr,Sanoesi Pane dan kedoea kali
Baswedan.
A.R.
nja oleh sdr.
Boeat ketiga kalinja sekarang kita

Tabanan”

awadah d djatoeh.

hangar

Dasar danikatan Nasional

dikct

Rutbah

Seboecah

|

7!/, sen

2 lembar Lossenummer

Kemis 8 Met 1941

Dl

|

maa

ka

Mr, Soemanang,

poela.

ala”

Roofareilantanr3

seboelan.

gambar?

dengan

Dihiasi

|

|

sen

djitoe, memoe-

askan.

Bt
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Madjallah minggoean “kita:
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Bing ME
Nag
ii Maba hi

Senen 107 — |
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PEMANDANGAN.

sebesar f 25.—, pada tiap? ahli wa

mereka

ris langganan jang meninggal doe

jang mengongkosi mereka dinegeri ini djadi tertahan. Sebabnja karena orang salah kira dan
menjangka terlarang mengirim oeang
kenegeri loearan. Dengan segera
didjalankan
daja
oepaja
akan
menghilangkan
kekeliroean itoe.

beberapa
magazijnmandoers S.S.
di Manggarai telah diadakan perte
moean
goena mendirikan Komite
Perbaikan Nasib Kaoem Magazijnmandoers
S.S. dengan mendapat
koendjoengan
oleh hampir segenap magazijnmandoers di Ringbaan, dan mendapat koendjoengan

Mana.

poela

nia jang soedah lebih dari 6 boelan

lamanja dan selama itoe selaloe se

tfa dalam menetapi kewadjibannja.
MILITAIRE

BEBAGAI

balilintar diwaktoe

.terang, terdengarlah' seka- rang socara Stimson, Secretaris of
State Amerika Serikat, mengadjak

UNIFORM

. YG. 10 MEI.

PADA

:

. Atas nama Pan aan
di
permakloemkan, bahwa beliau atas

— Lembaran pertama pagina ID.

Perdjandjian

ini joleh ,,Pemanda

ngan” selaloe dipenoehi, dan pada
Waktioe. jang achir2 ini soedah poela diberikan pada familie2: Abonne No. 7421 Toean
R.Tjitrodarsono —
Struiswijkstraat
Bat.-0. dan abonne No. 20411 Toe

'atau

jang

orang orang lain

diketahoei

nama

dan

dari wakil

HB.

PPST.

terdiri

RAMPAS DAN POEKOEL
REKENINGLOOPER.
Seorang rekeninglooper dari fir
ma A. nama A. bin Oe., telah datang

menagih

pendoedoek
gor,

ini

pada

nama

waktoe

salah

seorang

M., asal dari Bo
tinggal

beroemah

di Kamp. Djati Poelo Wijk Djati,
karena soedah 8 lembar rekening
beloem dibajarnja.

dari tt. Samjono dan Soekartin, se
adres orang orang jang tetap mebanjaknja permintaan2 jang diteri
Setelah
'toekang
rekening
itoe
dang dari tjabang PPST, hadir tt.
ngirim belandja
kepada student
menjetoedjoeinja,.
bahwa
- manja
datang pada M. tsb., boekannja Ta
Ketoea
dan
Penoelisnja.
Waktoe
di
student
kita
dj
Cairo
itoe,
diberi
ek
oento
ka,
Ameri
rakjat
segenap
orang2 dienstplicht jang tidak diba
dibajar dengan wang, akan tetapi
pilihan pengoeroes maka
tahoekanlah kekeliroeannja itoe de adakan
an
Dahlan
— Sindanglaja,
berperang. . Soeara jang njata koe
wah sendjata, stads- dan landwach
soedah
dibajar dengan poekoelan,
ngan
langsoeng
kepadanja.
Lain
telah
disetoedjoeoi
sebagai
Ketoea
peda
ada
masing?f 25-—
| at itoe, lebih koeat darip
ten,
anggauta2
reserve.
dan
vrijwil
sedangkan
itoe rekening jang 8
—t,
Kasa
dan
Enjoed
selakoe—Pe
dari
itoe
dengan
pertolongan
B.B.
Kedisea marhoem itoe semasa hi
to Roosevelt sendiri, moengkin bi
ligerskorpsen, kort verband-militai
lembar a f 3.— djoemlah f 24.—
dan
pers
diberi
tahoekan
poela
noelis.
Kesimpoelan
dalam
rapat
doepnja, adalah abonne jang soemembangoengkan rakjat Ameren dan personeel hulpkorpsen Boe
dirampas poela oleh itoe orang jg.
kepada oemoem apa artinja peraialah:
dah
bertahoen tahoen dan selama
ka dengan benar, sebagai . Win
mipoetera : jang termasoek pada
akan
ditagih. Seketika itoe djoega,
toeran
devies
jang
sebenarnja.
a.
akan
menjampaikan
oproep
(se
itoe selaloe setia dalam menetapi
ston Churchill di Inggeris, Moeleger, pada tanggal 10 Mei jad. me
tentoe sadja toekang rekening itoc
Tetapi
dalam
pada
itoe
dj
Cairo
roean)
terhadap
semoea
maga
Seperti djoega ke
dah moedahan kali ini rakjat Ame
memberi tahoekan kepada madj!reka djika hal itoe dikehendaki di kewadjibannja.
student student
kita jang tidak
zijnumandoers dari Westerlijnen
wadjiban
jang
telah
dipenoehi oleh
' rika itoe menoeroetinja, dan segera
kannja, dan achirnja teroes pada
perkenankan oentoek memakai pa
mendapat
kiriman
wang
itoe
lagi
dan
Oosterlijnen.
kedoea marhoem tadi, maka ,,Pe. mengangkat sendjatanja. Djangan
politie di Palmerah.
ikaian militair.
tentoelah haroes idibantoe: Pemeb. akan
mentjari segala
gegemandangan” poen membalasnja de
sampdi terdjadi sebagai lebih koe
Pada tgl. 6, jaitoe esok harinja,
rintah menjoeroeh gezant
negeri
vens
jang terdapat dari golo
ngan
memenoehi
kewadjibannja
rang 8 tahoen laloe, pada| ketika
itoe M. jang enteng tangan dan tiVERGADERING
OEMOEM
AAN.
Belanda
disana menjokong
stungan magazijnmandoers goena
poela.
'Stimson mengadjak perang meladak maoe membajar hoetang, teDEELHOUDER2
BILLITON
jang kekoerangan
memperkoeatkan
perdjoeangan
dent student,
wan Japan, “berhoeboeng dengan |lah dibawa
ke politie Palmerah,
karena tidak dapat
kiriman, de- 2.
MX.
:
HPST oentoek menoentoet per
di: Tiongkok,
PERATOERAN
TENTANG
MEie jang koeat
boeat diperiksa lebih landjoet.
ngan memberinja tiap tiap ming
baikan nasib magazijnmandoers
Mengangkat
Directeur.
MASANG BENDERA.
“adjakan Stimson itoe ditjela habis
Kemoedian &ernjata poela, bahchoesoesnja dan PPST oemoem
“Di gedoeng Ned. Indische Hangoe wang seperloenja oentoek peng
R.P.D, mengabarkan:
habisan, dikatakan salah oleh Sewa
itoe barang jang diambil huurhidoepannja.
Nanti
wang
itoe
bonja.
delsband di Betawi kemaren telah
Soepaja
ada persatoean dalam
President Roosevelt, agak-.
naat.
|
koop oleh tsb. jaitoe satoe sepeda
leh dibajarnja kembali.
Perloe diterangkan disini, bahdiadakan
rapat
oemoem
aahdeelperatoeran tentang memasang ben
' nja pada saat ini, berhoeboeng de
merk
Hima No. 179694,
seharga
Achirnja diboeat poela atoeran
wa Komite ini adalah diberdirikan
houder2 N.V. Billiton My. Rapat
dera, kini telah dipastikan peratoe
ngan sakitnja diganti oleh Stimson
f
60.—
soedah
d'gelapkan,
atau di
jang
lain.
Wang
jang
akan
dikirim
dengan
tidak
bermaksoed
menjaiini atas permintaan2 aandeelhouran
berhoeboeng dengan
memaS
itoe.
djoeal kepada orang jang ta' dider2 dipimpin oleh Directeur Han Sang bendera di gedoeng gedoeng kan ke Cairo-itoe boleh distor pada ngi dan atau merintangi oesaha
kenal.
kantor B.B., soepaja boleh dika:": Perloe diketahoei oleh Amerika
PPST.
delsbank, Toean R.N. Bar von Hem
Pemerintahan civiel, jang sesoeai
Tentoe sadja .itoe perkara akan
watkan
Pemerintah
ke
Cairo.
Baik
benar benar, bahwa perang doenia
mersweil. Sebagai satoe satoenja dengan peratoeran oentoek geberdjalan teroes, boekannja sadja
nja atoeran ini, ongkos kirim dja| jang sekarang ini adalah oentoek
soal jang akan dibitjarakan ialah: doeng
gedoeng
jang
termasoek
ia didakwa merampas rekening jg.
di bertambah rendah, karena bersberdiri" atau ,,roeboeh”. Tjoema
PERTOENDJOEKAN PELOEKIS
Mengangkat directeur berhoeboeng
pada
marine
dan
leger.
beloem
dibajar,
dan memoekoel
bagai
bagai
djoemlah
jang
akan
itoe jang haroes dianggap sebagai
PELOEKIS
INDONESIA
dengan berhentinja
'Toean Ir. J.
Oentoek gedoeng gedoeng Peme
kepada toekang rekening,
djoega
dikirimkan
itoe
dapat
dikoempoelKaoem Nazi, dalam penje
dasar.
Banjak
perhatian.
yan den Broek jang telah ditentoe rintahan,
diloear kedjadian- kan mendjadi satoe dan dikirimkan
ia
didakwa
soedah
menggelapkan
dilakoekan
rangannja jang hebat
Tadi malam moelai djam 7 soekan, jang dapat diangkat kembali. kedjadian
jang
demikian
jang
satoe sepeda jang masih d'dalam
goes.
Sekarang
soedah
di daerahan Inggeris Barat pada
dah dilakoekan pemboekaan perDengan socara jang terbanjak ma menoeroet oendang oendang jang sekali
huurkoop.
banjak
orang
jang
menoeroet
tepi soengai Mersey itoe, dan tidak
toendjoekan
gambar
dari
ahli
peka Toean Ir. J. van den Broek di telah dipastikan haroes atau boleh
Begitoelah, nanti pada hari Seatoeran ini.
' berhentinja, berarti bahwa mereka
loekis Indonesia, jang teroes akan
angkat kembali mendjadi directeur. dihebarkan bendera —, akan dipa
Karena
atoeran jang terachir
itoe soenggoeh soenggoeh bertena
diboeka sampai hari Djoem'at tgl. nen tgl. 12 ini boelan, M. tsb. akan
sang
bendera pada
semoea hari
dihadapkan
kemoeka
pengadilan
ini tiadalah dirasa perloe lagi stu
ga oentoek menghantjoerkan Indus
30 Mei depan. Pertoendjoekan itoe
PEDATO PEDATO
DI KANTOR
hari
pesta
dan
doeka
tjita nasioLandraad Betawi. (M. St.).
dent student di Cairo itoe dibantoe
teroetama
“ trie-centrum Inggeris,
dilakoekan
digedoeng
Kunstkring,
KANTOR.
nal, jang
oleh Goebernoer Djenoleh gezant
Pemerintah kita diManchester, jang
“Liverpool,
Gondangdia Betawi. Tiap hari biSeperti telah diperma'loemkan
deral telah atau boleh ditoendjoek
kota
itoe.
Tetapi
boeat semenara
OETJAPAN TERIMA KASIH DAhannja
pelaboe
terkenal itoe, dan
sa dilihat
moelai djam 9.30 pagi
kepada semoea madjikan madjikan
kan. Seteroesnja akan dihebarkan
bantoean itoe diberikan djoega, ja sampai 12.30 siang.
RI PRINSES JULIANA.
terletak pada: tepi soengai Mersey
telah diminta soepaja pada tg. bendera pada kedjadian kedjadian
itoe sampai 1 Juli didepan ini, liR.P.D. mengabarkan: Wali Nege
Perhatian
pada
pemboekaan
itoe
. tadi. Apabila diroesak roesak dae
10 Mei jad. di kantor kantor
jang loear
biasa, jang oleh Wali
wat tanggal
itae bantoean tidak
ri menerima kawat dari poeteri Ju
tjoekoep memoeaskan. Goena marah itoe sehingga moesna, tentoeatau peroesahaan peroesahaan pe Negeri, Goebernoer atau Resident
diberikan lagi. Sementara itoe hen
liana begini: ,,Saja.oetjapkan kepa
soeknja
orang
boekan
anggauta
lah dilaoetan Ierlanda, Inggeris tigawai
pegawainja
berkoempoel
dipastikan,
masing masing djika daklah orang orang jang bersang
da tocean dan
pendoedoek terima
membajar
25
sen.
Goena
hari
ini
dak mempoenjai pelaboehan jang
dan diadakan pedato.
5
mengenai bilangannja atau bagian
koet
mentjari
perhoeboengan
sekasih
saja
atas
pengiriman kawat
baroe
kita
moeatkan
sekian.
Lengterkenal lagi itoe”
Tentoe ' sadja oentoek
masing nja dari itoe.
bagaimana dahoeloe kembali.
dan
boenga2
dan
saja harap toean
kapnja
besok.
Demikian djoega adanja dengan
masing darj mereka itoe tidak moe
Oentoek gedoeng gedoeng Peme
soeka meneroeskan
penghargaan
oedara,
penjerangan Nazi dari
dah oentoek menjelesaikannja de- rintahan poela akan dipasang ben IBOELENGAH, ANAK TEWAS.
saja
jang
tinggi
atas
perhatian
jg.
PERTANJAAN
VOLKSRAAD.
jang ditoedjoekan pada.tepi .soe
ngan
tiba tiba sadja. Maka oleh dera sebagai tanda doeka tjita ber
Dikampoeng Karet Tengsin keamat
banjak
dari
Indonesia
itoe.
Tentang
nasib
kontrakan,
didaerahan Schot
Clyde,
ngai
karena itoe diberikan penoendjoehoeboeng dengan wafatnja pembe
marin doeloe
seorang anak jang
Juliana”.
Pada hari 14 Maart tahoen ini,
land, inipoen berkenaan dengan ko kan jang
oleh semoea madjikan
sar pembesr dan ambtenaar ambberoemoer
5
tahoen
telah
tewas
dji
Prins Bernhard mengirim kepatoean
Soangkoepon,
anggauta
DeGlasgow dan
industrie
ta kota
madjikan dapat dipergoenakan de tenaar, jang termasoek pada orga
wanja,
karena
kelengahan
iboenja.
wan
Rakjat,
berhoeboeng
dengan
da
wali negeri kawat demikian:
Greenock jang terletak tidak dja
ngan moedah sadja, ja'ni schema
nisatienja sendiri.
Anak itoe ketika hoedjan lebat seboeah toelisan jang termoecat da
»Dengan
ini saja oetjapkan teri
jang oleh Departement van Onder
— oeh dari Teroesan Oetara antara
Menjamboeng keterangan ketetelah
dibiarkan
main2
sambil
man
lam
H.P.
mengenai
nasib
boeroek
ma
kasih
saja
kepada padoeka toe
Ierlanda dan Scotland. Poen Bel- wijs en Eeredienst spesial telah di rangan inj dapat kiranja dikabar di hoedjan.
daripada
koelie
koeli
kontrakan
an
atas
pemberian
selamat kepada
han
bentoek
oentoek
keperloean
tersea
Ierland di Oeta“fast, pelaboe
kan, bahwa gedoeng gedoeng Peme
Hingga
djalanan
kebandjiran bangsa Indonesia di Nieuw Calesaja, dan saja harap hendaknja te
boet diatas.
ra habis poela diserang dengan tja
rintahan pada tg. 10 Mei jad. itoe
menanjakan betapaanak itoe bermain teroes, sehingga donia, telah
rima kasih saja inipoen diteroeskan
jang boeas itoe. Djadi kota ko
Ira
tidak akan mengibarkan
bendera.
kah
kebenaran
toelisan
itoe,
dan
terbawa
aroes,
laloe
tenggelam
di
kepada
pendoedoek Indonesia,
JURISTEN
DARI
INDONESIA.
Pertimbangan pada poetoesan ini,
jang sekarang
ta pelaboehanlah
23
djika benar, bahwa
koelie koelie
selokan.
Bernhard”.
Oentoek Londen.
boelan boelan, oentoek
mendjadi
ialah djika
dipasangnja bendera
Djiwanja tak dapat ditolong la Indonesia itoe mengalamkan bebe
Dinegeri ini telah diterima kabar, Sampai dioedjoengnja akan memindustrie Inggeris.
membinasakan
rapa kesoekaran daripada kaoem PERINGATAN
gi.
(Br.)
BUDDHA GAUbahwa
Ministerie
Djadjahan
di
poenjaj kesan soeasana pesta, dan
“Disebelah Timoer, kota. Hull baroe
kacem
madjikan disana, apakah
TAMA PADA 10 MEI JAD.
Londen perloe beberapa juristen
djika dipasangnja setengah tiang,
| baroe inipoen mendapat serangan
tidak lebih baik dilarangkan saN. O. KEMAJORAN.
Bestuur Batavia Buddhist Associ
atau indologen jang beloem kawin jang sebetoelnja selajaknja, akan
' hebat, agaknja oentoek menoetoep
dja
pengeloearan
koelie koelie
ation
mewartakan hari Wezak ini
dan
jang
berpengalaman
sedikit
.
Pengoeroes
NO.
kring
Kemajo
mempoenjai
arti
berdoeka
tjita,
ra
Sheffield. Itoelah
industrie-cent
dalam hal administrasi — oentoek sedangkan hari itoe diperingatkan ran minta kita kabarkan, bahwa dari tanah ini, soepaja ditjaboet- tahoen boeat peringatannja Bud- sebahnja, bahaja jang mengantjam
lah sadja dispensatie atas pengedha Gautama,
bakal
dirajakan
mendjelaskan: jang soedah memdengan maksoed oentoek kepertja
didalam perajaan Mauloed jang di
'Inggeris itoe, perloe lekas lekas
loearan itoe?
tanggal
10
Mej
(hari
Sabtoe,
jaitoe
poenjai
dienst
3
sampai
4
tahoen.
jaan
jang
loear
biasa
akan
bangadakan
oleh
Nahdatoel
Oelama
- mendapat pertoeloengan Amerika.
berbareng
dengan
harian
diserang
Mereka jang berpendapatan bo- kitnja kembali Men
ea
NederDalam
djawab
Pemerintah,
jang
kring
Kemajoran
telah
didapat
der
“. Kedjadian kedjadian di Irag,
leh dikirimkan ke Inggeris boleh land.
nja Nederland oleh Djerman pada
pada hari 3 Mei, maka
ma dari hadirin sebesar-f 2.70, ja' diberikan
| soenggoehpeen masih ada pertem£
tahoen jang laloe.
memberi tahoekan kepada direkditerangkanlah,
bahwa apa jang
ni
sesoedah
t.
Zainoel
Arifin
mepoeran ketjil ketjilan, sebagaimana
“5x
toer departement kantor tempatMaka disebelahnja peringatan da
tertera dalam H.P. itoe tidak tjoAlgemeene
Weerbaarheidscomngadakan
pedato.
oleh pehak Inggeris,
“diwartakan
nja bekerdja sekarang. Kepala ketjok dengan
pendapat Inspecteur
ri Buddha, itoe hari akan diadakan
missie
mengabarkan
seperti
beriOleh
t.
H.
Samhoedi
oeang
itoe
malahan kegentingan disitoe soepala departement
itoe akan mejang pada
djoega Sembahjang boecat kesela
koet:
telah distortkan
ke Secretariaat pada Arbeidsinspectie,
| dah berkoerangan, tetapi masih sa nentoekan, bagaimana ketjakapan
tahoen
1939 atas perintah Negeri
matan Nederland dan djadjahanLebih
baik
kiranja
djika
kita
Gab.
Kom.
Miai.
—. dja medan itoe membimbangkan. Imereka itoe oentoek sesoeatoe petelah
mengoendjoengi
kolonie
nja.
mempermakloemkannja
lagi,
bah'Inggeris koeat berdjaga disitoe, kerdjaan pada Ministerie terseboet
Nieuw-Caledonia
itoe.
Diwaktoe
Antara jang akan
berchotbah
wa
pada
hari
peringatan
tanggal
PERKARA
PERAMPOKAN DI
tentara
membinasakan
“oentoek
dan dapat tidaknja mereka itoe di
terdjadi inspectie itoe, koelie koeada djoega toean E.E, Power ten
10
Mei
jad.
itoe
tidak
akan
dipa
TJIKARANG.
jang ingkar. itoe, sebeloem perto
lepas akan mendjabat pekerdjalan
lie darj Djawa semoeanja itoe tetang ,Kenapa Doenia-herada di da
sang bendera.
Tentang
kedjadian perampokan
Djerman datang, dan belongan
itoe.
lah
diberi
kesempatan
oentoek
me
lam Perang?” dan Mrs. Tjoa Fin
Seperti telah
dioemoemkan, ha
di
Pebajoeran (Tjikarang) pada
- roentoenglah mereka dengan pesangemoekakan keberatan keberatan
Hoejj, tentang ,,Kadoedoekan orang
ri
itoe
boekan
hari
perajaan
dan
tahoen jang laloe di roemahnja se nja kepada
wat terbangnja soedah bisa menoe
PEMANDANGAN”
MEMENOEInspecteur terseboet.
perempoean dalam Buddhisme”, Oe
poela boekan hari doeka tjita. Pe
orang hartawan, jaitoe besannja
Ba
“ roenkan meriam meriamnja.
HI KEWADJIBANNJA.
Didalam
penjelidikannja
tentang
patjara sembahjang akan dimoelai
ringatan hari tg. 10 Mej itoe bagi
mantri politie di itoe tempat, se- keadaan keadaan
“ njak poela adanja orang jang soe
. Seperti djoega tentoe telah dike kita tidak lain, hanja oentoek mem
atoeran bekerdjam
8.30 sore segala orang dan
hingga mantri politie itoe hrang dja pada parit parit nikkel disana
Tentang hoeboe“dah menjerah.
tahoei oleh segenap pembatja baha
segala bangsa jang soeka toeroet
'perkoeatkan
kepertjajaan
kita
sa
pekerdjaannja
dan
pangkatnja,
se
ngan Toerki jang mengadakan per- sa' ,,Pemandangan”
itoe, jang diterakan dalam persar
berdjandji dja akan bangkitnja kembali Kera
ambil bagian akan diterima dengan
bab perampok itoe boekan sadja da tikel terseboet, semoeanja dianghabisnja
“antaraan itoe, oentoek
akan memberikan soembangan da
girang hati.
djaan
Nederland.
Kitapoen
pertja
pat merampas - barang -perhiasan gap baik,
- pertikaian Irak — Inggeris itoe, be ri Fonds Kematian Tan
dan pada peroesahaan
Djoega comite akan sangat ber
ja
bahwa
pendoedoek
bangsa
Tiong
dan oeang
sehingga berdjoemlah
“Joem lagi ada warta jang lebih
ini, dimana orang orang dari Dja
soekoer
kapan ada jang soeka me
hoa akan poela mengikoetinja de- kira kira f 1000.—, tapi perampok wa hanja diberi pekerdjaan diatas
njata, bagaimana doedoeknja.
ngirim kembang boeat memadjang
ngan
senang
hati
memperingatkan
itoe telah merampas djoega satoe tanah, maka djam dan waktoe be
— 'Di- Moskou ada terdjadi poela Begitoe djoega doedoeknja dengan
altaar dan meriaskan pintoe klenhari tanggal 10 Mei itoe. Kesempa
pistol dan satoe senapan jang men kerdja itoe tidak dilebihi, tempat
soeatoe mutatie jang aneh, jaitoe,
kepoelauan Kreta, jang akan diper
teng. Pengiriman haroes disampai
tan ini ada lebih baik bagi mere
djadi tanggoengannja mantri poli- kediamah poen tjoekoep baik. Ma
Molotof diganti oleh
: pekerdjaan
tahankan dengan mati matian. Pe
kan di Kwan Im Tong No, 95, pa
ka,
berhoeboeng
hari
itoe
adalah
tie itoe.
kanan jang diberikan oemoemnja
'Stalin sendiri sebagai Volkscomperangan jang berlakoe di Lybia
10 Mei paling laat
hari
ke
15
boelan
ke
4
dari
tahoen
Perkara ini Dendiwad Mr. Cor memoeaskan:
pemeliharaan kese- da tanggal
' missaris, apa artinja pergantian
itoe menilik warta warta Inggeris Tionghoa.
djam 5 sore.
nelis
akan
moelai
memeriksa
pada
hatan
tidak
tertjela,
pengadoean
' itoepoen soesah dimengarti. Soeng
adalah -atas keroegian Djerman,
hari Senen tanggal 12 Mei jad, jg. pengadoean
tentang
air minoem
tiba waktoenja
goehpoen beloem
karena garis perhoeboengan DjetACTIE PADA TG. 10 MEI.
mendjadi
terdakwa
sepoeloch
ATOERAN
PEMERINTAH
OENpada
ketika
itoe
didapatnja.
Medatang oentoek
perang Amerika
man itoe agak soedah terpoetoes2
Gaboengan
fonds Prins Bernmang
ada
terdjadi
pengadoean
ten
TOEK
STUDENT-STUDENT
orang,
dan
saksi2
jang
perloe
di
tetapi di
. menghadapi Djerman,
sehingga pasoekan jang di Solloem
hard dan Spitfire Rebo j.l. telah
tang
lantjang
tangan
daripada
se
dengar
berdjoemlah
lebih
dari
ti
KITA
DI
CAIRO.
telah terdjadi soeatoe
New York
itoe tidak
lagi dapat berhoeboe
menerima soerat darj orang orang
mentara madjikan madjikan bang
Sedjak boelan
September 1939
ga poeloeh orang. (Br.)
pengropjokan atas dirinja kaoem
ngan dengan pasoekan jang dilain
tahanan di roemah pendjara Struis
sa
Perantjis,
tetapi
mereka
itoe
se
Pemerintah
telah
memboeat
berkaoem pelajaran Djerman jang di Jain medan.
:
wijk,
didalam mana
dinjatakan,
moeanja
soedah
diberi
ingat.
Dabagai
bagai
atoeran
boeat
keperdakwa melanggar atoeran ongdji,
PENGANGKOETAN LUCHTPOST
Bagaimana djoega. Churchill di
bahwa
mereka
pada
tg.
10
Mei jad.
lam
beberapa
kedjadian
kedjadjian
“ dan 100 kaoem nazi itoe telah di
ISTIMEWA.
dalam Lagerhuis mengatakan, bah loean student-student kita dj Cairo.
wang
djadjannja oentoek
satoe
kaoem
madjikan
melakoekan
pe
Beberapa
orang
student
diberi
. tangkap, akan di interneer. Tentoe . wa pantserdevisies
Pada hari Minggoe tanggal
11
Djerman jarg
hari akan disoembangkan sebagai
nganiajaan,
maka
mereka
itoe
tipersekot
dengan
tidak
memoesadja perbocatan itoe akan diangjad. oleh kapal
terbang KNILM
ada di Lybia
'itoe adalah koeat,
salaris-actie,
dak dapat koelie koelie lagi, itoe
gap oleh Djerman sebagai pelang-:
dan tidak patoet diperketjilkan ge ngoet boenganja,soepaja dapat me- akan diadakan penerbangan istime lah soedah diatoer dengan autori
reka
memberi
ticket
oentoek
poe
garan djoega, entah dengan pro- raknja, soenggoehpoen dioedara sa
wa dari Soerabaja via Denpassar
teit autoriteit disana, Sedjak perte
MEMBETOELKAN KESALAHAN
lang kesini kembali.
Kemoedian
| test2 mereka nanti mengoepas hal ma koeatnja,
dan Koepang ke Australia. Akan ngahan 1939 tidak ada lagi koelie
Dalam
lembar kedoea hari ini
ketika
orang
Itali
menjerang
tanah
.itoe, entah dengan apa, beloem ter
diberikoetkannja luchtpost oentoek koelie jang berangkat kesana itoe.
Dari Roemenia, tidak ada warta
kabar kawat dipagina 3 ada kesaMesir
banjak
poelalah
student
stu“dengar soearanja, tetapi Amerika
Denpassar, Koepang, Australia dani Berhoeboeng dengan kedjadian ke
apa apa, melainkan tentang penga
lahan. Kop jang berboenji: ,,100
dent
jang meminta, soepaja me. jakin akan bergerak teroes menang
Nieuw Zeeland.
koean Kroatia sebagai pemerintah
djadian
itoe jang berkenaan dereka dikirim poelang. Berhoeboeng
agen2
Roeslan ke Amerika Serii
an?
itoe di“kap nangkap pelajar
Pengangkoetan soerat2 di Beta- ngan
boneka Djerman oleh
Antonescu.
keadaan atoeran
atoeran
dengan
'itoe dibocat
peratoeran
kat” haroes dibatja ,,meninggalmana mana pelaboehan U.S. Kawi adalah pada hari2:
Moedah sekali
orang bermoeloet boeat mengirim
perkoelian di Caledonia, jang tidak
mereka poelang
kan Amerika Serikat”,
.0em RAF, tidak loepanja mendja
Oentoek soerat2
aangeteekend menjebabkan
manis terhadap as. Di
Nederland dengan diongkosi oleh Negeri. Tesoeatoe apa,
tidak
“lankan penjerangan djoega atas
Djoem'at tanggal 9 Mei sore.
agaknja orang orang jang tadinja tapi ketika telah ada kapal, tidak
dapat didjalankan atoeran menoe
»HANDELSKENNIS”.
Hamburg dan Rijn provincie, poela
Bus2
diloear Djoem'at 9 Mei toep emigratie-koeli
terkenal itoe djoega moedah mekesana itoe,
berani mereka naik kapal, sebab
Kita telah menerima dari J. B.
ditanah dan daerah"asing jang di“4
djam 10.30 pagi,
ngekor kepada kaoem nazi dengan
sebab emigratie jang oentoek Ma
pelajaran
melaloej Laoet Merah.
Wolters seboeah kitab ,,HandelsBus2 dikantor
Djoem'at 9 Mei laya dan djadjahan djadjahan Ing kennis” oentoek persediaan oedjian
- «“-noedoeki Djerman itoe. Roepa roe
tjara jang aneh, sehingga hoofd Djadj tiadalah dipergoenakan mepanja pertarcengan ig. terdjadi di
djam 1.30 siang.
commissaris Sibenius Trip (?) da reka
geris akan terganggoe karenanja,
kesempatan jang
diadakan
boekhouden
dengan memoeat ba.. 'Tobroek itoe adalah hebat, sebab
lam oendang oendangnja melarang
sedangkan dalam daerah ini peker njak model model, karangan kara
oleh Pemerintah itoe.
' Winston Churchill berkata dalam
rakjiat . Amsterdam
miempoenjai,
PERBAIKAN NASIB KAOEM
djaan koelie-koelie itoe merdeka, ngan F.A, Van der Bilt dan G.J.H.
Waktoe dalam boelan Mei 1940
“agerhut, bagaimanapoen djoega,
sesoeai dengan keadaan di onder
mempertontonkan gambar2 Keloe
MAGAZIJNMANDOERS
S.S.
didjalankan peratoeran peratoeran
Matthijsen, tjetakan jang ke 3.
tidak akan moendoer dari sitoe se
neming onderneming dinegeri ini,
arga Sri Ratoe Wilhelmina. Tjinta
ANTARA"
mengabarkan,
bah
devies, kiriman ocang kepada stuBoekoe itoe tebalnja 218 moeka,
hingga njawa jang penghabisan.
wa beberapa hari jang laloe oleh
bangsa, katanja......
dent student itoe darj orang toea
Tn
harganja f 3,80,
i Te

aa Bedak

Se

BRA
,
|

ONISASI,-“loh

ah jang

djinawi,

soeboer

anlah

sering

ROOSEVELT MASIH SAKIT
WASHINGTON,
7MEI
(REUTER). — KEADAAN ROOSEVELT MAKIN BAIK, TETAPI
THABIB MEMBERI NAPada kira kira tahoen 1880 tam PARA
SEHAT
SOBPAJA DALAM 2 HA
paklah soeatoe kedjadian jang sa
RI
INI
TINGGAL
SADJA DIDAngat menarik perhatian, jaitoe pen
LAM
ROEMAH.
|
doedoek poelau Djawa semangkin

ta-

makmoer,

kita

dengar.

n pada
gambar propaganda
ing ditempelkan di stasion stasion

banjak.

a Gi tengah sawah, padi soedah
matang, koening,

roendoek

berat

lam gambar itoe berdiri seorang la
ki laki moeda.
Dia. tertawa gi-

bahagia

loekisan perasaan
:

soenggoeh..

| Tanah Senja

sangat di

poelau Diawa Tindakan oentoek
mentjari kehidoepan baroe di ,,Ta

na h Seberang”. Dan kabarnja,
lam cemoemnja

da

orang jang soedah

itang disitoe tidak maoe poelang
lagi ke desa tempatnja lahir. Di
Djawa mereka

tidak poenja apa2,

tidak ada ikatan ketjoeali kenang
kenangan, tetapi sekarang, di tanah kolonisasi, mereka poenja roe
mah, poenja padi, poenja pakaian

jang tjoekoep, poenja kehidoepan
djaoeh lebih senang
: ana
dj

kehidoepan

pada

ari

desa

Demikianlah kaDjawa.
Na
bar jang sering kita dengar. —semoeanja ini? Benar

Benarkah

“kah daerah

kolonisasi itoe bagi

F orang Indonesia

se-

kesempatan

oen

meneroes

jang

tempat orang

g miskin

1

pendoedoek

banjak,

.toek poenja tanah sebagai soember
:penghidoepan semangkin berkoerang. Keadaan bahwa kemakmoe
ran rakjat akan kena bahaja kalau
'kedjadian jang seperti ini teroes-

ena isinja. Di depan sekali-da.
rang:

“Karena

mangkin

bisa kita lihat orang orang beker-

jang dipindahkan

| dari desa di poelau Diawa mendja

berlakoe

soedah

terba-

di depan mata dan karena

“itoe orang mentjari djalan oentoek
melepaskan rakjat dari antjaman

'bahaja itoe.
Timboellah

pikiran

oentoek

me

mindahkan rakjat dari tempat jang
-soedah penoeh sesak ke Tanah Se
“berang jang rimbanja beloem
di
boeka. Banjak persediaan dan pe'

njelidikan jang

haroes

disiapkan?

lebih doeloe sebeloem

pikiran ini

dapat diwoedjoedkan. Tetapi achir

mengizinkan

. Sebeloem kita

Perhoeboengan

Mambanah

kepa

di tanah ko

“lonisasi itoe, baiklah kita terang-

n doeloe sebabnja kolonisasi itoe

“diadakan dan toedjoean, soepaja
. gambar ana
semangkin te-

mendapat

membangoenkan

kolonisasi

poetses

poetoes.

Kita

haroes

Apa

mikian

ta.

Air
| Franklin

ketika berbitjara dengan ki

Boekan

sadja

Melihat

kah

angka

angka

Nagan

jang

naa

pe

ATAU

sd
.

MELAWAN

DE-

NGAN GAGAH
- BERANI”

mengemoekakan bana
Sea
rah Hitler, jaitoe sedjik ia pada

hoen 1933 mendapat kekoeasaan
'Djerman,
sehingga kini Djer1 menakloekkan
13 negeri di
Buropa jang diperlakoekan seba“
Pengikoet' Djer” sai boedak itoe.
| mtin ialah Itali, jang soedah berdoa menjerang Abbesinia dengan ti1 d « ada alasan sesoeatoe apa, beLE toe djoega Djeping jang telah
“berdosa menjerang Tiongkok.

Penakloekan - penakloekan itoe
peradaban Europa.
Pen

Dewan

perwakilan

mene-

dan mengirimkan

kepa-

pentingan

itoe

kapal

defensie

akan
asing,

negeri.

mengenai
diantara

kapal-

2 kapal

ke-

pendjagaan.

MENZIES KE OTTAWA
Londen,
7 Mei (Reuter). —
Pada pagi iui Menzies berangkat
ke Gttawa dengan
mencempang
bomber R.A.F.

ini, bisa-

kejakinan

BEN ENTER

TNINAN SENKENS

pemerintahan

jang

adil. Ada

waktoenja,

san

moesna

Seolah-olah

oleh

dioendoerkan

| Agent-agent

soesoenan

baroe

itoe soedah dikirimkan ke negaranegara di Amerika Selatan,
men-

doedoeki tempat-tempat jang strategisch, makin lama makin mendekati selat Panama. Propagandist
propagandistnja

mempengaroehi

pendoedoek. :
Tinggal
kita memilih diantara
doea:
,,menakloek
dengan hina,
atau melawan dengan gagah”.

semalam

T,

(Congres

lamanja.

selainnja
kepoetoe-

Party)

t.s.b.

Tengkapkan sebagai berikoet:
Dewan Afdeeling (D.A.)

-

agan
Maa kat

ne

EL

menaran 3

PASAR BETAWI.

Toean heran!

Katjang
tanah: Keloearan Cheribon f 10.— per 100 kg.
Kentang:
.Kelocaran Bandoeng

f

9.50

sampai

100 kg.
g
Emping
loearan

leng Koeda Merah
f 2.80.

dan

Tjap
Ka-

Harrison

Hoofd Suiker
Goela: Sup.
f 11.25 per 102 kg. terima didalam goedang pendjoeal.

Minjak
Kelapa: Harga
roepa roepa merk f 1.85 per blik

| dari 1494 kg.
Copra:
menoeroet

f

10.50

Keloearan
Bantam
kwaliteit f 5.75 p. 100

K.M.C.
KM.D.

No, 2 f 36-—
f33— dan No.

No.

Tjere

1 f 39—

Tjilegon
2 f 31.—

No. 1
per 100

kg.

Bawang
merah: Cheribon Twaliap f 9.50, Tiongtoa f 8.50
150.dan
Australia
Tiongliap —
f 10.50 per 100 kg.
Katjang
ke dele:
Kwaliteit Djember franco wagon Djem
ber

lev. April

f 6.64,

franco

JAITOE: 440

Boeloe

Kwaliteit

dan
:

Sumatra

poetih:

gram.

A.
z

export

P.S.A:
Pak
Tjere

f 9.32 —
» 8.52 —
poetih:

S.I.A.

» 8.22

—

TOT

—

Yo

», 192

—

Lolosan

Lada
Item:
Kemarin pasar banjak kedjadian
e.k. Telok
lev. Mej f 10.75 Oct./Dec. f 8.50-dan
f 8.65 Nov./Dec. f 8.75 dan Dec.!
Jan. f 8.85 per 100 kg. Ini pagi
lev. Mei f -10.75 pembeli f 11.—
pendjoeal
Aug./Oct.
f 8.50 nom.
Oct./Dec,
f 8.65 nom.
Noteering
New York belon ada.
Lada
poetih: Levering
Mei fob. Pangkal
Pinang f 21.—
nom.

PK.

» 1.60 —

Crown

f 2.05, Panah f 2.05 dan Devoes
f 2.30 per blik.
Pinang:
Bidji boelet f 4.—,
iris moeda f 11.— dan iris
toea
f 3.50 per 100 kg.
PASAR BERAS DI BETAWI.

(Via Makelaarskantoor
selink & DgkhuiaJa

Wes-

wagon

teler
H.S.T.

Slijp boeloe:

TRIBUR
f 9.65
Es
Pe
» I—
BERAS KRAWANG:
(£r. wagon Bandoeng en ringbaan
(Batavia).

P.K.B.

» 185 — Petj.

Slijp
huller
En
5

koelit

Menoeroen:

K.M.B,

|

825—Y

C. ORION

Ea

“Doctor

GLODOK.

Cyelops”.

THALIA
—
MANGGA
BESAR
Jang Than Fong Ngat.
P. PARK
—
PRINSENLAAN
,Ven Shu Shen” ke 4.
OUEEN
saw
PANTJORAN
The Fighting Devil Dogs” II

SEVEN SINNERS.
Film terseboet diatas soedah 2
malam dimainkan di Rex Theater
dengan
mendapat
perhatian
pu-

bliek setjoekoepnja.
Hal

itoe

moedah

main

dimengarti,

dalam

Marlene
Ditriceh
jang masjhoer.

se

hoofdrol
actrice

koelit

Srogel:

-

f 8.43 — vol slijp
, 8.07. — Lolosan
si 1,75 — Pkt. koelit |

Boeloe:

LT,S.
LB.S.
LB.L.

f 8.33 — vol slijp
f 8.65 — vol siijp
» 8.24 — Lolosan

BERAS

Tjiandjoer.

(Fr. wagon Tjiandjoer)
Mach.

Ven. Foeng

SPA

Mach. Ven. Foeng SLR
Mach. Ocij Kam Hoa
O.S.H.
O.K.H,
idem
BERAS BOEMIAJOE:
(£r, wagon ringbaan Batavia),
Slijp Boeloe H. G.
Slijp Boeloe H.
BERAS SLAWI.
Slijp Eng Seng OTS.
Slijp Boeloe “OTB.
Slijp Tjere OTP.
Ketan Slijp

Harga beras dari sauda-

tavia,

Boeloe:

| 892 — Y
», 8.66 — “vol
1 BAL — 4
809 — V4

SENEN.

ng

bab-jang

LS.S.
LS.L.
LS.Z.

BESAR

I. ,,Law For Tombstone'.
IL. ,,Mr. Wong Detective”.

Cheribon)

Pkt.

SAWAH

(Fr. pr. K.P.M. Tegal)

BERAS POERWOKERTO:
(tr. wagon ringbaan Batavia)

K.S.B.
K.B.A.
K.B.B,
K.B.D.

RIALTO

vol

Peak

(£r.

—

sBermadoe'.

vol siijp.
vol huller.

SB
» 806 — 4
S.T.L.
Cg IBL — V4
» 1.60 — Pkt. kos!
Sp
BERAS INDRAMAJOE:

Tontonan

ALHAMBRA

Pandeglang:

kwaliteit A/E Mei f 29.50 dan Pon
tianak-A/E 26,70 per 100 kg.
Karet:
Standard sheet sedia
f 0.36 dan Crepe-f 03524 nom.
per 1» kg. Lieenties A. f 0.19
nom. dan B. 25.
"Citronella: Contract A
lev. Mei f 1.30 nom.

T'anah:

. Kabar

(fr. ringbaan Batavia)

Veem

f 6.80 per 100 kg.
meel:

» 8,09 — V5
» 193 — V4

K.T.B./p
f 8.16— 4
K.T.DJp
FT. 84 — V4
P.K.T/p
f 7.60 — Ptj.
Tjere
boengboen:
P.K.T,/b
» 150 — Pti.
K.T.B./b
f 8.06 —
K.T.D.'b
f 774 — V4
Tjere
merah
10 — 8072:
P.K.T.'m
f17.82 — Ptj.
KPC
pn LOL
—- 1 hi.
KPB
» 507 — 4
KPD
GKI —
BERAS SERANG:

per

Belindjo:Ke-

boean

3

Tepoeng
terigoe:
Kodok f 2.85: tjap Boeroeng

kg.

Entjer

a

Minjak

Ketoea: tocan S.N. Notoatmodjo
Anggauta: toean E. Sasmita
Togan Kijai Roi

adanja penjera-

waktoe

sehari

Maka Rapat aw
ita tadi menen
toekan
plann
pekerdjaan intern
jang disiplina'ir sembari memperbai
ki organisatie
dan administratie
Tjabang: Sedang Bestuurnja diper

orang

lagi 5 abad.
Stimson
menerangkan
djoega,
betapa tjara-tjara jang dahsjat “di
pakai oleh nazi itoe, jang diberi na
ma soesoenan 'baroe. Dan soesoenan baroe ini adalah memoesoehi
Amerika Serikat, asjik hendak me
ngoeroengnja.

M.

saban ' :

PERIKSALAH ISINJA JANG TERTOELIS PADA KALENGNJA,

Damar:

Segala
kepoetoesan,
akan mengikoeti segala

adil. dalam

bahwa

Libby's! Tentoe

dan

tiobalah

sekal&ng 'Soesoe

minoem

At. lev. April f 7.75
f 7.25 per 100 kg.

LADJNAH AFDEELING P.S.LI.
Baroe-baroe ini L.A.P.S.LI, Ban
doeng
berhoeboeng dengan kesoe
dahannja Madjelis Tahkim (Cong
res) Party S.I. Indonesia ke 26 di
Garoet telah melangsoengkan Leden Vergadering di Grootepostweg
west
No.
460 dengan memakan

PERANG?”

segar

hari

Tapioca

1

tempo

kelihatan

Toean

Probolinggo

&

tidak

kebelakang ?

berseri-seri ?

Rentja-

83

poenjaan Itali dan 28 kepoenjaan
Djerman, dan lamanja wet itoe berlakoe sampsi 30 Juni 1942.
Kepada komisi Maratime akan di
beri kekoeasaan oenioek membeli
kapal-kapal
asing
atau memborongnja. Dalam pada itoe ada 28
kapal ,,as” jang selandjoetnja di:
perbaiki dengan lekas serta dibawah

moeka

gampang

pajah ?

rentjana wet jang mem-

Perkabaran

pan orang soedah
ini.
nee

DIANTARA poBa: ME“NAKLOEK DENGAN HINA

baik

/na

berharap tertjapainja tjita-tjita itoe, tetapi waktoe itoe sekarang soe-

dah lampau.

—

da senaat

bahwa tanah kolonisasi sesoenggoehnja mendjadi
magneet jang
menarik, karena di sana ada kehi

tertjapainja

hoekoem

ter).

rima

merasa

Toean

Roosevelt.

beri kekoeasaan kepada Roosevelt
oentoek
merampas
kapal-kapal
asing jang ada dipelaboehan-pela“boehan Amerika Serikat goena ke-

segala bangsa, dan apabila ada pertikaian soepaja jlibereskan
bersandar

D.

PEMBESLAHAN- 83 KAPALKAPAL ASING
Washington, 7 Mei (Reu-

orang kolonist

kita -— melahirkan

badan

Malas? 2 Tidak

Soedah ada kenjataannja, bahwa |sehabis perang doenia j.l. saja
—
sebagai pendoedoek pereman dan sebagai minister beroesaha dengan

5

itoe.

mem

“Djoega toean resident Lampoeng
melahirkan penghormatan jang de

PENGANDJOER

oentoek

keroesakan

kin besar berkat oesaha jang tidak

giatan Amerika Serikat sekarang ini goena kepentingan defensie negeri.

tenaga

- perhoeboengan

dan.
Dalam - sementara itoe Gedong
Tataan semangkin lama semang-

| Stimson mendjawab kritik-kritik bahwa ia dikatakan pengandjoer
4
"perang. Pihak jang mengritik itoe tidak setoedjoe dengan kegiatan-ke-

perenaeh

9

lagi

orang

' SBOEKALAH
amar KE INGGERIS”
6 Mei (Reuter). — Dalam pedatonja dimoeka
o
! Sa hua
radio kepada rakjat Amerika, Stimson mendesak soepaja Amerika segememakai angkatan laoetnja ,,oentoek mengamankan segala samodra
. goena pengiriman mesioe dan peloeroe ke Inggeris”.

»SAJA

ENTJER

.

perang.
Bandjir. besar di Betrilia

h

jalah—

djangan sampai timboel
penjakit
mencelar dalam daerah-daerah jg.

Stimson mengandioerkan

Minister

dia

poetoes dan pemerintah
federaal
melakoekan tindakan goena memberikan makanan serta mendjaga

tahoen 1941 beloem ada pada kita.

keadaan

Soesoe

sedang San Je-

.ronimo, 30 mil sebelah barat
setengahnja tergenang air.

boeat

memakai

itoe haroes hidoep dalam keadaan
jang sangat pajah, seperti mene. bang pohon jang besar besar dapegawai R.P.D. dan Emigratie en
lam rimba jang lebat dan rapat te
mengadakan excursie
'kolonisatie
tapi malaria
selaloe mengantjam
di daerah Lampoeng oentoek inelikesehatan. Pegawai pemerintah di
“hat keadaan tanah kolonisasi. Da
Lampoeng mengakoei bahwa mala
“lam excursie itoe dapatlah mereka
rialah jang mendjadi moesoeh rak
| kesempatan oentoek melihat bagai
jat
nomer satoe di tanah kolonisasi.
mana keadaan kesehatan dan peng
Tetapi kemadjoean ada! Gedong
— hidoepan tani jang meninggalkan
Tataan di toeroet oleh desa koloni
“desanja itoe oentoek mentjari kehi
sasi jang lain lain. Dan sekarang
“'doepan baroe, dapatlah para warta
kolonisasi oentoek pemoeda terpe
“wan itse kesempatan oentoek ber
ladjarpoen- ada, jang dengan tena
'tanja, boekan sadja kepada pegaga moedanja membangoenkan nege
'wai jang haroes mengawasi
dan
ri baroe dalam rimba raja.
'mengoeroes keadaan di sana teta
Marilah sekarang
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i djoega kepada orang jang
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beberapa angka oentoek menggam
roes mengalami di atas badannja
barkan bagaimana naiknja djoem
| sendiri 'perdjoeangan
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lah djiwa di daerah tanah kolonisa
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“dari Rio de Janeiro,
maka di Brazila ada 60.000 orang
kehilangan roemah, karena adanja
bandjir
besar dari
soengai Rio
Grande Do Sul. Di Porte Alegre
| sadja soedah ada 20.000 orang jg.
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hirnja, jang hanjalah mendjandji
kan sate keadaan: jaitoe meneri
“ma maoet dalam kemiskinan? Be.
'narkah semoeanja ini?
“5 Para wartawan Indonesia
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de
| poelau Djawa soedah melihat
" ngan mata kepala sendiri bagaima
di tanah kolonisasi.
“ma keadaan
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sia dari Kedoe ke Gedong Tataan,
kampoeng
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Indonesia jang berasal dari Pasoen

ngan

KEHILANGAN

ROEMAH-

nja pada boelan Noveniber 1905 bi

di tempat jang walaupoen beloem
'bisa dinamakan swarga toch men
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laen film

SEREM,

idisini penonton bisa poetoes-

ben
Orang orang jang tjoema doea. djengkal. Aan
Bitjara berdjalan bertjinta, dia hidoep di dalem film jang
adjaib soenggoe, dan jang di bikin di HOLLYWOOD.
Liatlah bagimana ini film menheranken orang. Ini film
loear biasa MOESJKIL, ini film. membikin orang orang
menkirik, kendati itoe bagoes soenggoe, dan terlebih lebih
bagoes dari WARNA WARNANJA.
tap Gia
ini Penonton blon pegnah liat, liatlah
seperti
Film
bagimana orang orang jang soeda besar, jang tinggi
biasa, di ringkesken sampe dia mendjadi orang orang
darj 2 djengkal ketjilnja,
Liatlah bagimana dia melawan, dan berkelai dan lari
aken melepasken dirinja dari tangannja Dr. CYCLOPS.
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Wi. 1810 — Bat—C.
Dengan ongkos kirim 30 sen.
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1810
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tepat dan djitoe.
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HOTEL
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ka 2 tamat

Satoe film English jang diperoleh Capitol Film Company.
Dengen ELISSA LANDI, PIERRE FRESNEY, dan JHON
LODGE.

NE

United Artists poenja actie-film jang sangat heibat
dan rame dengen Jon HALL dan Lynn BARI.
Benoea Amerika meroepaken medan paperangan
antara bangsa Indian dan orang koelit poetin.
4 1
Matinee ini Minggoe : Saptoe-Minggoe djam
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ATENTIE: Moelai tg. 7 Mei ganti News jg baroe.
Britisch Olympic News No. 24.
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tapi
Gomedie-drama film Tiongkok, jang goembira
achirnja sedih:

malem' brikoetnja :

bikin mengkirik boeloe badan penonton !!!!!
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Prims
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Ini adalah mubiak poenja film jang'palirg begar meheranken.
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Bisa pesen pada Adm. Pemandaagan Batavia-0.
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Boekoe beladjar sambah-

Twenties)

Roaring
—

f

Djawa

Wirasat

BERMADOE

CAGNEY

seper-

Koempoelan Wet? Indone-

9 sampe Minggoe

derea 2

».

nona2

jaitoe:

James

dan njonja2 ma-

beli boekoe2 pengetahoean
ti terseboet dibawah ini:
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Djawa Barat
B

Oleh: Sosroer W. Amiarsa.
Djakartanen” atau dengan singkat
,X.D." jang ada-di Bandoeng, dan
baroe beroesia beberapa
boelan

mentara,

karena hadlirin akan men

“2 JIREBON
dengarkan pedato P. Toean G.G.
Jang
diperiksa
lebih doeloe 4
Dari Pemb. kita:
jang disiarkan oleh Radio. Setelah
(empat
orang)
jaitoe:
Oentoek Spitfire dan Prins
"Selesai pembitjaraan telah dilan1. Mangkoed'poera-Tjarik, 2. Kra
Bernhardfonds.
sadja. Disini kita melihat lagi, ba'djoetkan. Poen telah diberikan ke
ggalkan oleh mereka jang soe
mawitana-Breden, 3. MartareSampai
kini
disekeresidenan
Tji
gaimana
tidak
bertanggoeng
djamengindjak alam dewasa dan
sempatan bertanja kepada hadlidja-oppas dan 4. Madradji-Loe
rebon
telah
dapat
dikoempoelkan
wabnja mereka jang ingin mentjodjoen dalam masjarakat ramai,
rin.
rah.
|
wang
sedjoemlah,
f
35.
594.10,
jaba-tjoba
bermain
pemimpin
itoe.
tapi sebaliknja ia selaloe ditam-|
Banjak pertanjaan jg. dimadjoe
Rakjat
Sidadadi jang dihadap'itoe-oentoek
.
Prins
Bernhard
dan
Perkoempoelan
tidak
tentoe
sifat
poeteri
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poetera
kan telah didjawab dengan memoe
ah poela oleh
kan
dimoeka
pengadilan, berani
'Spitfirefonds.
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.itoe
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jang meninggalkan asothan iboe- .dan woedjoednja, dan 'beranggauta
askan.
memboeka
rawa2-toetoepan G.G.
Tji
f-17.462.—,
Madjalengka
dari:
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moerid
sekolah-sekolah
goenja. Oleh
karenanja pergergkan
Oleh P.K. Boepati telah dimaitoe adalah
sebab soedah menda
rebon -f13.995.60,
Indramajoe “djoekan
bernemen, sampai kepzda merekas
pemoeda itoe akan tetap dan hapertanjaan kepada. toean
pat
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toean Wedana jang
j
3.648.94
dan
Koeningan
f
487.56.
jang soedah masoek pantai. Peres bersifat pemoeda, dan mempenghoeloe
landraad, bagaimana
doeloe,
dan kemoedian mereka di
Selain
dari
ini
ditambah
lagi
dekoempoelan
sport
boekan,
perkoem
boetoehi toentoenan serta penoenkeadaan hal itoe dalam agama.
soeroeh- menjewa
(orang2 sama
ngan sokongan dari Gemeente jg.
poelan pemoedapoen.boekan djoedag
para pemimpin kita.
' Oleh toean
penghoeloe tersememegang
kwitansi
pembajaran
telah
“dipoetoeskan
dalam
koemga. Mereka
menamakan dirinja
Soempah pemoeda Indonesia jg.
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sewaan tanah per bouw f 2. dalam
sedang
590,
f
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poelannja
,neutraal”.
Tetapi
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itoe djangan sampai
mewaloerat
mereka
dihoekoem denda f 5.—
goembangkan
kepada
Weerbaarnja
kita
kenali
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:
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pertanjaan, telah dapat dibentoek
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(Tjirebon)
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mendjadi boekti!
seboeah Commissie oentoek orgahoekoeman
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nan
kepada Padoeka Toean Besar
TJILATJAP.
recht
dan
Accijns
tembakau,
jang
ka boetoehi dalam perkoempoelan
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dalam
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mengadakan
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rang
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(doea
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orang,
lebihnja
itoe
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dari
orang
toea,
pemimpin-peIM, SP.I. d.LI. itoe! Dan mereka
baroe,
jang
terdiri
dari:
penghabisan
lebih
landjoet
kepada
,,Antara”
di
ini sampai
mimpin dan jeugdleid(st)ers, tetatahoen
itoe kita haroes-ma'afkan...... kaKetoea, toean Soewartojo Prawi
kabarkan sebagai berikoet:
April 1941 ada f 1.072.106.03.
pi djoega
dari masjarakat
kita
lau sadja dasar jang mereka paratmodjo.
Rakjat
tani jang melarat itoe
choesoesnja dan pers Indonesia
' kai itoe dihoeboengkan dengan ketoean Soewarto
Wakil Ketoea,
doeloenja soedah diberi tanah raMALIMPING.
coemoemnja.
boetoehan pergerakan
Indonesia.
Reksosoebroto.
wa-toetoepan.
P.P.O.I.?
berdiri
akan
Soedah
sejogianja
kalau
orang
Bantam
Di
Dasar persatoean kebangsaan, baPenoelis I, toean Darjono.
Dengan kesoenggoehan
dan ke
toea atau
wali mengetahoei perBaroe2 ini oleh tn. S.E. Natadi|.
hasa dan tanah-air.Indonesia, jang
Penoelis II, toean Nitiatmodjo.
tetapan
hati,
tanah-rawa2
itoe,
te
kemasing-ma
koempoelan
apa
jang dimasoeki
poera telah disiarkan
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menjebabkan - hara-kirinja
Jong
Bendahara, toean Soeparman,
kepada
lah
dikerdjakan
membanting
toe
jaitoe
oleh
anak
atau
jang
dioeroes
oleh
onderneming
sing
Java, Pemoeda Indonesia,
Sekar
Peembantoe-pembantoe t.t. Moel
Indonesier-nja ' lang, serta memakan biaja poela.
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Roekoen, Pemoeda Soematera, d.I.
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Dwidjoloekito, Partosoetikno,
manaSetelah
tanah-rawa
itoe
mendjadi
dalam
hat
dan
selidiki
anggauta-anggaubulletin (Ma'loemat),
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ta dari perkoempoelan-perkoem- waktoe sekarang oleh Kebasifakari.
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djoerkan soepaja diseloeroeh Ban
- perkoempoelan-pgrkoempoelan pegera
dioemoemkan, begitoe djoega
da
11,
tahoen,
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persatocan
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berfojatam memperdirikan
moeda kita tidak diindahkan. Teta
hal rentjana pekerdjaan jang tekan padj idengan tjoekoep memoefoja dengan berlebih-lebihan itoe, | fi golongan pegawe onderneming
"pi sebaliknja mereka ini mengemngah dan akan dikerdjakan lebih
askan. Tiba2 tanah itoe ditjaboet,
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bangsa kita. Perkoempoelan-perbeberapa hari oentoek
Soedah
-mereka pergoenakan ialah bahasa
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itoe disesoeaikan
dengan kemasahan bepergian tertolong sedikit.
' 'semoea pemoeda Indonesia oenJuni ialah t.t. Moh. Tajib dan SoePen
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soeda bisa beladjar kenat dengan NJONJA GOUW poerija
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to selakoe Ketoea Comite dengan
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LAMPOE DARI NJONJA
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| oleh DJAMOE ASTHMA TJAP
adili
oleh
Landgerecht.
Wedana dengan mengoetjapkan te
oleh pandoe-pandoe
K.B.I. seraja
'GOUW., Roepa-roepa obat soeda ditjobain, tapi tida ada satoe
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PIKIRAN:
Oleh Slamet.

Publicatie

” di Tjerebon

kantoor'

,,Lectu

(Paroedjakan

G. 1)

soedah di keloearkan risalah jang
bernama ,,Neratja Pikiran”, jang
dikarang oleh Slamet. Menoeroet
penoetoeran dalam Kalam Pengan

tar diterangkan, bahwa risalah itoe

ditoelis di Digoel tanggal 15 Decem

ber
1939 dan baroe dikeloearkan
dalam tahoen 1940.
Isinja tentang hidoep manoesia
didoenia ini dibagi dalam bagian
Physiek, Psyche dan Evolutie De
volutie,
Harganja f 0,50, boleh beli pada
kasih.

terima

(Tirebon)

tsb.

adres

AMBON BAROE.
Kepada kita telah disampaikan
madjallah minggoean jang berna
,,Ambon Baroe” jang soedah
ma
mengindjak tahoen V, diterbitkan
oleh hoofdbestuur Ver. Christelijke
Amb. Volksbondj, adres Urimessing
straat,

Amboina.

SOELOEH PELADJAR
Madrasah Tsanawijah Noeroelfalah di Palembang telah mengeloe
arkan
madjallah
jang - bernama
,Soeloeh Peladjar” jang dipimpin
oleh t. A. Afandie, jang isinja anta
ra

lain2

tentang

agama

Islam

dan

djoendjoengan nabi besar kita. Ki
ni soedah sampai nomor 4.

Riwajat
kan

R. A. Kartini

oleh

Nona

diterang-

Soelimah

dengan

djelas tegas dan fasihnja.
Gadisgadis anggauta Kenjo Nijoto jang
dipimpin oleh Nona L. Hadjikoesoemo

menghidangkan

njanjian

Kinanti jang berisi" saran pendidikan jang dikdetip dari boekoe Woe
langreh, kemoedian diperdjelaskan
makna artinja oleh Nona L. Hadjikoesoemo.
Nona Artini dari I.M. dan Nona
Mimi dari K.B.I.
mengoetarakan
mas'alah pendidikan barat dan timoer
serta peninggalan
wasiat
dari R. A. Kartini dengan
pandjang lebar. Beberapa anak-anak
kita

lelaki

maoepoen

perempoean

sama ikoet berpidato dengan lantjar dan fasihnja tentang soal-soal
jang bertalian dengan mas'alah pen
didikan. Model dancing-dancing a
la barat serta vrije omgang jang
melampaui
batas dan bertentangan sekali dengan rasa ketimoeran, tetapi nampak hendak dihidoep-hidoepkanoleh
segolongan
bangsa awak di Tegal jang katanja mengakoe kaoem terpeladjar,
dikritik
sehebat-hebatnja
oleh
anak-anak kita jang masih moeda
belia

oemoernja

merasa

itoe

silaulah

perikeadaan

Kaoem
poen

tadi,
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karena

melihat

itoe.

bapak2
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Jang kita terima

sama

ikoet menjoembang pembitjara jg.
tjoekoep
berharga
diperhatikannja.
Buffet jg. dipersediakan oleh P
P.B. Poeteri oentoek
Studiefonds
jang diadakannja mendapat keoen
toengan

bersih

k.l.

f 5.—,

DP WeiiB

Pergerakan |
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4A
Tenang

neropong

Landgerecht di Kewedanaan Sidaredja.
Koerang lebih 250 (doea ratoes
lima podloeh) orang pada hari itoe
dihadapkan
dimoeka pengadilan,
sedang jang beloem dimadjoekan
dimoeka pengadilan Landgerecht,
akan direlaas (dimadjoekan) dila
in hari.

kan dengan djelar hal Hemindahan
darah dari orang2
sehat kepada
orang2 sakit. Keterangan ini sama
dengan apa jang telah dimoeat da
lam ,,Pemandangan” jang laloe.
Kira2 djam- delapan pembitjara
“an beliau telah diberhentikan se

kemoe-

dian dimintanja poela hadlirin boe
at memberi sokongan oeang serelanja

oleh

Njonja

Dr.

Abdulkadir,

sehingga bisalah terkoempoel
la oeang

sebanjak

poe-

f 4.50.

Dari fihak I.M. didjoealnja KarStudiefonds
tinibloem
oentoek
,Sompi”, keoentoengan jang. diper
oleh ada f 11.221/,
Djam 11.15 rapat baroe dihoebarkan dengan penoeh kegembiraran,

sedang

muziek

dari Surya

Wi

rawan sedjak awal sampai achirnja
perajaan
diatas
menghidangkan
berbagai-bagai lagoe kebangsaan
jang dapat membangkit-bangkitkan

semangat

kita

sekalian.

Rapat anggauta P.P.S.
Pada hari Minggoe tgl. 27 April
j-b.l. ini familiebond P.P.S, di Tegal telah mengadakan rapat tahoe
dikoendjoengi oleh segenap
nan,
anggautanja.
Dalam rapat mana antara lainlain diadakan pilihan Pengoeroes
baroe jang terdiri dari:
Beschermheer: Toean Reksomidjojo.
Ketoea: Toean Soepeno.
Pengganti Ketoea:
'Toean Soewarto Reksosoebroto.
Ketoea moeda: Toean Reksopra-

joga.

Penoelis: Toean Soekarno Reksogoenawan dan Notoprawiro.

Bendahara

t. Soeroatmodjo

dan

Wirjosoemarto.
Pembantoe-pembantoe: t.t. Soekarto, Slamet, Soekartono dan Sas
trosoedirdjo.
Selain dari itoe perkoempoelan
diatas akan menerbitkan madjallah boelanan,

Soewarto

dibawah

pimpinan

Reksosoebroto,

t.

Pmadijah),
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Hoezein

M.
Penoelis:
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Burhan
ah comite jang bermaksoed akan
sekolahan -dimoelaj
AL Irsjad) dan Pembantoe2: EL:
mengoempoelkan oeang dari derma
ngk sesoedahnja Mane Andar 4
: Saleh Ali (SLLA.P.), Ating (RH)
derma jang pendapatannja meloeesai.
hdant. Tahir (N.O).gedang sebagai Joe .akan dipergoenakan:
ier
padUsul
Boeat badan bagan
Adviseur: tocan W. "Wondoamiseno
1). 504, boeat memperbaiki Ek
. diharap Moon maen 4 ini Ane
sh
2.
“(Dewan MLALI),
mah sekolahan Moehammadijah di
Sub Comite Makanan:
boeat membeli
Batoe dan 2). 5094
51
Koesnoen - (Poesoera) 1 bangkoe-bangkoe
Ketoea:
bagi sekolahan
Padan Penoelis Moh. Djamhari (P3
Taman Siswa di Batoe.

jan

Ro

5

$ TADE:

aa Misigit (Aloon-aloon).

Sub Comite

SA

penanda

. Poekoel 5:30 sore: "Peringatan $
Ketoea: Jasin Abdullah (K.EL),
dalam Gredja Roomsch Katholiek
Penoelis Adnan Gant (A.P.P.) dan
| (Kraton West).
5
'Pembantoe2: 'tt. Toha Sidig (PP3
(lieht)-

Pakaian: ringan

M.) dan Moebarak (Perpis).
Sub Comite Kesehatan:
Ketoca: Mochtar Siddig (J. LB. )
dan Penoelis: SAnega Ra (Per-

- Poekoel 5.30 — 6:30 sore: Bidtond dalam Gredja Protestant..

| Pakaian: ringan (licht).

djoerais).

. Poekoel 7 — malam: 'Pemboeka
.an menghormati pertemocan 'sekeliling bendera Belanda jang telah
di pasang.
:
Kesempatan oentoek: -—
ebend
era
bend
eka
dimo
&
|a, Defil
“ ra terseboet oleh oetoesan ee
dari instellingen, pertoesan
'himpoenan perhimpoenan groep
lain lainnja dan
groep -dan
boenga boenga..
roeh
mena
'— boeat
'b. Menaroeh boenga boenga dari
orang orang particulier.
-- poel dimana
“ pakai.

jang

lapangan

dan
ia

7.45 malam:

“Amin

diam

1 minuut.

Wilhel

8.01 — SAN

“Poekoel

mus dan mengerek bendera Belan
jang
“da
tiang.
z Ba

setengah

digantoeng
cepatjara.

en

pepr bath

Kartini

Pada malam “peringatan. hari
“KARTINI, di Koedoes tidak loepa- mengadakan pertemgean memperingati malam Kartini itoe.
“Dalam perajaan peringatan itoe

diadakan djoega roepa-roepa pertoendjoekan diantaranja oleh seorang anak

sekolah

liek, ditoendjoekkan
mana

leloetjonnja

dan- mentjemarkan

Mulo

Katho-

leloetjon.
itoe

Jg.

mengenai

pihak

sekolah

Moehammadijah. Begitoe djoega
anak
terseboet
olok-olokan
jang

mengeloearkan
Ian AN egOrnG

perasaan oemmat Islam.
Manah “harinja

mmat
Acak
seboet.

oleh

Hasjim

' beberapa

Islam didirikan. komite
menoentoet kedjadian terBeroentoeng pihak peme-

rintah tjepat mengetahoei hal ini,
teroes diperdamaikan dengan ko:
mite perajaan Kartini terseboet.-

| Dalam pertemoean jang dinda,
kan oleh kedoea komite itoe, telah
mengatoerkan maaf komite- perajaan Kartini, tetapi pihak komite
Islam menoentoet soepaja permin'taan maaf itoe haroes
ditempat
oemoem, serta berdjandji
tidak

akan mengoelangi hal itoe kemaba:
tas oesaha
Pa
sak
pin Islam diadakan rapat oemoem
pada tan gal 26—27 April '41 de-

(A.N.O.)

dan Rid-

5

Moekimin

aa

Indonesia.

:

(Pisi)

'wakilnja

Oesman

Burhan.

““Bendahari (Al Irsjad) wakilnja
Achmad Machfoed.
wakiln ja
- “Pembantoe-I- (SIAP)
M. Saleh Alie.
. Pembantoe 2 (NO) wakilnja To
hir.

Rapat ditoetoep pada djam 11 te
pat Aan
BARA?

MALANG
- Excursie pegawar kantoran.

kan excursie ke Sarangan Madioen

hal mana akan terdjadi pada besok
tgl. 31 Augustus — 1 September
jang mendatang. Bea perdjalanan
bagi:

tiap-tiap

“orang ditetapkan

f 4.— dan boleh dibajar 4 X

S

Oesman

Birhan

(Pisi) telah diben-

toek Voorlopig Moekimin antara 4
orang

|

tsb.

Maka mereka telah Setan
en
kan mengadakan Rapat Pendirian

comite

terseboet

disoesoen

sebagai

Kedatangan

Persis

Kesebelasan

di toenggoe.

Persis dari Solo —

kampioen P.S.S.I. tahoen 1941 —
ditoenggoe
-kedatangannja
pada
terang.

raga Indonesia
njelenggara

Persatoean

Malang

sepak-

sedang

pertemoean

me

tadi.

kaoem PGI-er. Moengkin namanja
djoega fractie nasional.
Ada harapan
anggota. anggota
ketjoeali dari kaoem BB-ers akan
sama toeroet fractie ini. (A. Sm)

TJEPOE.
Pembantoe ,,S. Tjo” mengabarkan:
Schoolvereeniging ,,HMS”
Dengan mendapat penoeh perha
tian, pada
hari Minggoe jbl. bertempat digedoeng ,,HMS" Gang V.
Sitimoeljo, Schoolvereeniging ,,Ha
mong Madjoening Siswo” telah me
- Iangsoengkan rapat oemoem Bapa
Bapa moerid.

i' - Ta

seboelan.
Rentjana singk: t: $
Minggdoe
pati
ta. Il
Augustus djam 6 berkoempoel dan
berangkat

dari aloon-aloon

lor, te-

roes ke Batoe — Poedjon — Lebaksari
(disini berhenti sebentar
oentock

bersantap)

tar kota)

—

Ked'ri

(pose

via Ngandjoek ke Ma-

dioen -— Ngebel (melihat danau di

samping goenoeng Wilis,
sorenja
pd. tg. 1 Mei '41 digedoeng N.O.
poelang ke Madiben dan bermalam
5 Boeboetan 6/2 Soerabaja, dengan dis toe.
8

an Soengadi — Wakil Ketoea, toe
an Basoeki — Penoelis: toean Da

sir —

Bendahari:

tocan2 Banoear

li, Reksodihardjo dan Martodihardjo-— Pembantoe.
:
Pelantikan officicel
dari
HIS
Moehammadijah terseboet akan di

oemoemkan lagi djika
“dah

waktoe

soe

dekat.

yan darah telah dibawa ke BPMhospitaal boeat dirawatnja.
Penjelidikan

menjatakan

bahwa

ia seorang dari desa
Djimboeng
(Kedoengtoeban) dan "bernama S.
Pada pagi pagi hari itoe ia telah di

TAKALAR.
Hah
Anak ketjil bermain parang.
Pada tanggal 19/20 April seorang
anak bernama- 'Abdoelhamid telah
'dibawa Jari empang ikan dengan

berlsemoer darah, karena dibagian

hoekoeman

jang

setimpal

atas seorang kaoem lelaki jang me
noendjoekkan ' kekoeatannja jang
tidak

pada.

tempatnja.

itoe.

agak lama berkoempoel beroemah

Volksonderwijzers terkedjoet.
Sebagaimana telah berdjalan pa
da tahsen- 1940,
goeroe2 Volks-

duurtetoeslag.

Teristimewa dibagian Djeneponto
Takalar jang serba soesah ini. Te
tapi dengan tidak disangka, telah
tiba perintah pada
Adatgemeenschapshoofden,

gian
slag
roes
jang
hoen

agar

pada

pemba

gadji boelan Mei duurtetoetidak diberikan, bahkan
ha
memotong poela duurtetoeslag
soedah diberikan selama
ta
1941. Mendengar berita
ini

kita toeroet bersedih.

(MDL).

BOELOEKOEMBA.
Landbouw-klas di Tanette.
Mengingat betapa pentingnja per
tanian
rakjat
dewasa ini, maka
terdengar

berita bahwa

akan

diboe

ka Landbouw-klas di Tanette, seda
pat moengkin
pada cursus jang
akan datang.

Maka kalau benar berita ini, nja
ta Kelas Pertanian di Zuid-Celebes
jang
loeas ini baroe 16 boeah jaitoe: Limboeng, Djeneponto, Bonthain, Watampone, Sengkang, Wa
tan Sopeng,

Rappang,

Paria, Mare, Pare-pare,

Makalle,

po, Raha dan

Rantepao,

Tanette.

Palo

(M.D.L.).

LAIKANG.
Perajaan

Maulosed dimoeara
svengai.
Pada tanggal 26 April j.L, telah
diadakan Perajaan Mauloed di Tji
koang (Laikang) sebagai diadatkan tiap2 tahoen: Perajaan Mauloed

itoe loear biasa sebab

tempat-

nja dimoeara soengai Tjikoang, di
tepi pantai poela.
Kira2 ada 30
perahoe besar
jang dihiasi serta
berkibaran oembai2an. Dalam pera
hoe2 itoelah terdapat nasi Mauloed

beserta

teloernja

beratoes2,

be-

loem lagi ajam panggangnja
“ber
poeloeh2.
Lain dari perahoe2 itoe
berapoengan poela sampan, bidak,
kolek

diatas

soengai

Tjikoang, me

rtoeat para penonton.
Didaratan
tak seberapa
djaoeh
“dari tepian
terdapat orang berzikir. Disekitar
nja penonton beratoes ratoes. Me
noeroet penjelidikan kami dari be
berapa orang, katanja bahwa Mau
loed sekali itoe ketjil. Tandanja
bahwa nasi berkahnja
hanja k.l.
50 kati dan teloernja hanja 500 boe
tir.
.
Mengingat berita
disoerat soebahwa

Djeneponto-Taka

lar kekoerangan
makanan, maka
| berkah nasi Mauloed 1/4 pikoel itoe
memang locar biasa.
Perloe

dikabarkan

bahwa

nasi

Maoedoe dan tjampoerannja jang.
kita taksirkan ongkosnja
f 10.—
itoe dibocat oleh siapa soeka, lalse
“dikoempoelkan

ditempat

jang

.te-

lah ditentoekan dan dalam koeasa
siketoea perajaan “Maoeloed. Ke-

tangga
sebagai laki isteri dengan
Sr. hanja setjara ,,dampoelan”, Me
dirampas ' “DJENEPONTO.
rasa - ,,peliharaannja”
Vervolgschool kedoea,
“oleh ' $., dapatlah dikira kirakan
Telah
tiba berita, bahwa pada
bahwa sedapat moengkin ia men-|
cursus jang akan datang
dikota
tjari kesempatan oentoek memba
Djeneponto akan
diboeka poela
las rivaalnja.
Roepa roepanja ha
Vervolgschool seboeah lagi.
Deri Minggoe pagi itoe adalah sebaik
ngan hal ini tentoe rakjat Djenebaiknja sa'at bagi R. oentoek mem
ponto sekitarnja”
-akan bergirang
balas dendam kepada S.
Dengan

mempergoenakan

kle-

koeda

tig Iidie jang sa'at
loenja (MDL).

ini sangat

ps

Diterkam
beberapa

pau

pendoedoek

telah

djad:

matjan

nfatjan.
hari jang

gempar.

masoek

lam-

“kota Palembang
karena

roemah,

seekor

tetapi pa-

da hari Sabtoe ddo. 26 April 1941
pendoedoek “dimarga Danau
afd. Kajoeagoeng soedah riboet se

Si

menerimanja.

(MDL).

lam keadaan jang amat menjeram
kan boeloe roma,- karena sebelah
pahanja dan matanja, djoega se-

REMINGTON . PORTABLE
»REMETTE”

adalah

toelis jang paling
jang
dibikin oleh
REMINGTON dan
.na
itoelah maka
rendah
harganja
tiap2 orang bisa
njai mesin seroepa

mesin

sederhana
paberik2
oleh kareia sangat
sehingga
'mempoeini.

Meskipoen
demikian ta' oeroeng kwaliteitnja sama dengan lain2 mesin boeatan paberik jang termasjhoer ini
djoega.

RUYS'
HANDELSVEREENIGING
V.. IL N: V.
Batavia-C.

—

Noordwijk

34.

belah dari peroetnja moesnah djasimatjan jang ganas
di mangsa

si Mauloed itoe dibagi2.- Pada ga
libnja dibagikan
pada Karaing
(Adatgemeenschapshoofden) kepala2 pemerintahan , negeri, orang2
'jang terpandang dalam negeri
itoe. (MDL).

oleh

perloembaan

bab"
sedrang
pendoedoek
nama
Toembal telah mati diterkam matjan. Doedoeknja perkara adalah
Pattiro.. Doedoeknja perkara bersebagai berikoet: Toembal (Sikorolok-olok- sadja sehingga Pattiro
ban) pada hari jang terseboet dimarah, lalbe mempermainkan paatas, bersama doea orang kawanrang. Anak jang tjelaka hingga.ki
'hi-masih diroemah sakit Makassar. , nja telah pergi ketalang Rangkocei,
goena mengambil kajoe. Merekanoen bertjerai berai, - tidak lama
“Seorang iboe mandi darah.
kemoedian kedengaran oleh merePada tanggal 30 April 1941, seo
ka, sikorban mendjerit.
| yang kaoem Iboe bernama Timah,
Bilamana mereka saksikan sikor
telah diangkoet keroemah sakit ka
ban
hilang lenjap, hanjalah masih
rena mendapat loeka dikepala dan
darah
sadja -berhamboeran. Kedja
dimata kirinja. Loeka itoe menoedian-ini teroes diberitahoekan paroet kata persakitan jang bernama
da jang berwadjib,.
poen pendoeManggasa dipoekoel dengan kajoe.
doek
tak
ketinggalan
ikoet berdoeDoedoeknja perkara ialah kare
joen-doejoen mentjari sikorban.
na Timah menagih oetangnja. Kita
Kemoedian didapati sikorban da

orang sedesa djoega, sehingga ta
ngan kanan hampir poetoes.
- Voorloopig onderzoek lebih Ian
djoet menjatakan, bahwa S. telah

klewang

diadakan

patang

dengan

ditetak

kipalanja

'moedian setelah tiba waktoenja na

dengan

lah

di Boeloekocmba.
'Tentoe sadja da
ri hasilnja, ada djoega boeat Krach

oleh seorang anak2 poela bernama

R.,

aniaja

Perloembaan koeda.:
Pada tanggal 29 dan 80 April, te

' Pada

rat kabar,

. Lagi lagi perkara perempoean.
Pada hari. Minggoe siang,
seorang laki laki dengan berloemoe

BOELOEKOEMBA.

PALEMBANG

: Tanah “Seberang

school . menerima

NGANDJOEK.

dari

hoekoeman

boeat menerima
Dak,

menanti

hari Rebo malam Kemis
Pada
tanggal 30 April jl. telah dilangsoengkan rapat tertoetoep combina
Setelah Ketoca memboeka rapat
tie antara beberapa organisatie di “sebagaimana biasanja Penoelis di
Soerabaja, oentoek membitjarakan
persilahkan membatja Jaarverslag
pendirian Comite penerimaan Moe
jang dengan tak diperoendingkan
rapat mendapat
kimin Indonesia,
Jebih pandjang diterima dan disjah
perhimpoenan2
perhatian besar,
kan oleh rapat.
ada
jang mengirimkan wakilnja
Dengan
didahoeloei keterangan
20, rapat dipimpin oleh wakil MIAI
dan pendjelasan tentang Bahagian
sendiri.
Pengadjaran
dalam
organisatie
Djam 8.30 tepat rapat dimoelai
Moehammadijah sesemoemnja diti
maka sesoedah Pimpinan memberi
lik dan diselidiki dari segala
soe
keterangan akan keperloean rapat
doet dan segi voorstel oentoek me
hal kedatangan
dan keterangan
njerahkan
sekolah HMS kepada
kita sam“perloe
jang
min
Moeki
Moehammadjjah Tjepoe telah diteri
boet, maka sidang rapat setoedjoe : ma dengan acclamatie oleh vergape
dengan boelat2 adanja Comite
dering. Dengan
penjerahan
ini,
sia.
Indone
imin
"Moek
ani
ncrima
Moehammadijah Tjabang Tjepoe te
. Pengoeroes Comite terdiri dari:
lah mempoenjai sekolah sendiri ig.
(Nahdiatoel - Oelama)
“Ketoea
leerplannja sama atau berhampi.
wakilnja K. Moertadlo.
ran. dengan leerplan HIS. sedang
“Wakil Ketoea (Moehammadijah)
banjaknja.moerid telah 104.
- wakilnja Saleh Ibrahim.:
Schoolbestutir terdiri dari: toe
- Penoelis
(Pemoeda Islam In)
an Soedjajoesman — Ketoea: ioe

Ap
Pa Sarangan
Mangan
apat digedoeng 'biosh
dioen.
:
coop. Nitisemito, dalam rapat ter. Disampaikan berita kepada kita,
'seboet komite Kartini menjatakan
: behia pegawei sementara kantonja, begitoe poen anak sekoyan disini berhadjat melangsoengang Sengap mela
leloetjon-

: Komite M.LA.I Pengenaan
:
Moekimin.
: HKtas initiatiefnja t2 Abdulhadi
(Mohammadijah), Abdilmanab (N.
), Oemar Birhan (A.N.O.) dan

Selandjoetnja

berikoet: Ketoea toecan Jahjo: Penoelis toean Edris, Bendahara toean W. Soewadji, Pembantoe toean
Prijadi, Kanta
Kaboel dan Idajasir.
:
:

waktoe

. 10.000 bulletin ig. akan disiar
kan seloeroeh kota Soerabaia.
2. Jang mengenai soerat-menjoerat dan mengenai keoeangan
barang siapa jg akan mengirim
kan ocang derma, haroes dikirimkan langsoeng kepada Sec
retariaat M.LA.I, Penerima'an
'Moekimin p'a t. M. Oesman Biir
han Lawang-seketeng 122 Soe
rabaia.

Comite Se

Gara-gara leloetjon anak sekolah
um
Mulo.
:
“Dalam malam
per-

Pendjempoet:

' ngan lijstderma dan tjelengan
menjiarkan
dengan
- keliling,

Penghabi-

kan 'muziek tentang oepatjara ini.
£ Poekoel 8 — malam: Diadakan

(P.S

-a f 400.—.

Fractie di R. R.
me
Disampaikan berita kepada kita,
tg. | jang beberapa orang anggota R.R.
me
M.I.A.I.
gedoeng
di
'41
disini telah membentoek fractie jg.
2/3 Mei
kini semoea jang ikoet ada 6 orang
moetoeskan,. bahwa
anggota Leider fractie telah dipi| Djalan mentjahari oeang derma
akan didjalankan oleh pandoe2
lih jalah toean Soejoto Djojopoerno
pergerakan2 pemoeda “LI. demo (Parindrist) dan djoega djago

san defil& dan penaroehan boenga-

— Poekoel 8 — malam: Mendengar

Al

f:300—

dapat kita w artakan disini, bahwa

iwan (PL).
Selain poetoesan tsb., maka
noeroet Sidang Hoofd Comite

ta” di

boenga.

PAI)

Ketoea: Saleh Machfoed (P.AI.)
Penoelis: Moekri Dahlan (Keloear
ga Hidajat) dan Pembantoe2: tt.

Goena siapa djoega jang mem“boetochkan doedoek “disediakan
- tempat doedoek di tribune.
na
Disini ta' diadakan mna
4“.
'Poekoel

(Lasjkar

Pembantoe: Saleh

Sub Comite

at

goena berbitjara.

Ali Lahdji

hoelis:

berkoem

lainnja

orang

.Orang

Sub Comite Pondoan:
» 3 Ketoea: Salim Toedi- (AJB), Pe

Oentoek keperlogan itoe sentoea
adalah Pena
oeang sebesar

nostaratah tangan
wang, ba
“kanan dari- moesoehnja sehingga
se
terpaksa dibawa ke hospitaal,
koek
mering
moesti
sendiri
ia
dang
dalam. tahanan menoenggoe oenhidjau
menghadap . medjatoek

itoe.

Konon

kabarnja.

talang

terseboet
diatas, memang
nal banjak betoel matjan.

jang

terke(Dah-

Sy).
Digondol pentjoeri.
Dimalam Sabtoe jbl.
Keria H.
Malik
dari
doesoen Soekaradja

marga

Pedamaran,

soedah

ketjoe-

rian padi banjaknja kira-kira
kaleng.

Pentjoerinja

beloem

100
djoe-

ga diketemoekan, djoega padi jang
digondol.

(Dahsy).

TELOK BETONG.
Openbaar vergadering Comite
MJ4.A.I. penerimaan Moekimin Lampong.
Pada hari
Rebo ddo. 30 April
1941 j.L., comite terseboet telah me
ngadakan
openbaarvergadering
bertempat.
di
Centrum
Theater
jang
jang

mendapat perhatian
dihadirj
oleh & 700

besar
orang

laki laki dan perempoean, diantara
nja wakil wakil perhimpoenan dari
PSI.

P.A.L.,

N.O.,.dan

Moehammadijah,

lain lainnja

himpoenan,

wakil

darj

17 per

pemerintah

dan

P.I.D. hadir, demikian djoega wakil-wakil pers dari Pemandangan
dan Tjaja Timoer,
Rapat dimoelai djam 8.30, precies dan dipimpin Toean Rg. Hasan
jang ta' loepa mengoetjapkan teri
ma kasih pada hadirin dan wakil
wakil
perhimpoenan
serta wakil
wakil pers, teroetama kepada Toe
an LIM GIOK KENG jang derma
wan
jang telah
soedi
memberi
soembangan tempat (Gedong Bios
ccop)
goena
vergadering.
Oleh
spreker dioeraikan djelas maksoed
nja mengadakan rapat dan comite
Moekimin
ini, hanjalah
semata
mata
Amal

sebagai
satoe
kewadjiban
goena kaoem
sebangsa dan

seagama ditanah air kita jang kelak akan
membawa keselamatan
bagi

kita

Oemmat

Islam

hak GAPMI (Gamboengan Perhim
poenan
perhimpoenan
Moeslimin

Telok Betong menerang

kan bahwa GAPMI IALAH promo
tor darj

pada

Comite

terseboet.

Toean M. Magad toeroet membitjarakan
tentang perlindoengan
atas Moekimin jang menoentoet pe
ladjaran ditanah sSoetji itoe, mendapat kesengsaraan hingga datang
lah masanja berdiri: Comite Cokesin di Mekkah jang laloe memboe
at perhoeboengan
dengan Dewan
M.LA.I.
Soerabaja jang achirnja
dapatlah hasil pertolongan jang di
harap dan selamat.

Laloe Hadji M. Napis Moekimin
sebagai wakil Cokesin mengoeraikan djoega pemandangannja bagai
mana dahsjatnja dar sengsaranja
Moekimin ditanah Hidjaz itoe oleh

karena akibat hoeroe hara Doenia
sekarang ini, hingga Kapal Stentor
diserang oleh bom dari pihak moe
soeh jang mengenaj pada diantara
Moekimin itoe sdr, Hadji Saifi.
Semoeanja
diterangkan dengan
kedjelasan
serta mengembirakan
hadirin.
aloe mempertoendjoekkan orang jang kena serang bom
itoe, dan didjalankan derma men

dapat hasil besarnja f 10.34,

(Se

poeloeh roepiah tiga poeloeh em
pat sen). (Pauze).
Sesoedahnja laloe rapat dimoelai lagi pimpinan mempersilahkan

sdr. W. A. Rahman oentoek mene
rangkan persatoean
dalam Organisatie. ' Maka spreker ini mene

segala

boeah

pekerdjaan

Co

mite
jang menggembirakan
itoe,
selainnja
samboetan
Moekimin
jang telah sampai doa beliau soepaja Moekimin
jang lainnja akan

menjoesoel poela..
Sesoedah
sendiri
dengan

“itoe maka

pimpinan

memberikan
comentarnja,
tadjam,
“dengan oetjapan

terima kasih kepada spreker itoe.
Dioeraikannja poela jang katanja
dimedja
pimpinan
terletak satoe
soerat

jang

menanjakan

bagaima-

na sikap kaoem

Intellect

Lampong.

semoeanja

dijawab
rang,

Maka

“dengan
katanja

kita

beloem

(beloem

atau

soeka)

di

itoe di

tangkas
boleh

toean Intellect

dan

te-

djadi

Toean

ada

tempo

ada

halangan

halangan sebabnja tidak soeka me
reka memperhatikan segala gerak
langkah kita
dari pihak midden.stand. Dan kata pimpinan

ketjoeali

dari pihak Taman Siswa, senantia
sa hadir dan
memperhatikan, ini
tidak heran karena dari pihak T.S..
itoe ahli pendidikan, tentoe sekali
selaloe mereka
mendekati pada
orang orang
jang akan di didiknja. Dan kata pimpinan poela pen
djawaban ini tentoe dianggap satoe
keritik, tetapi kalau djadi keritik
tentoelah djadji Opbouwende Keritik. Inilah
jang patoet diperhati
kan oleh sdr. sdr. hadirin oentoek
segala langkah jang akan datang.
(Applaus),
Rapat ditoetoep djam 10.30 de .
ngan selamat.
e

Sanga
TE

BEE
"2

(Diloear

AE

tanggoengan

AS

redaksi).

—

BESAR
BOENGKOESAN,
KETJIL ISINJA!

oemoem-

nja. Laloe pimpinan mempersilah
kan kepada sdr. Hadji Dahlan Moe
kimin membatjakan @oeran, Sesoe
dahnja maka sdr, Hamzah dari piIndonesia)

rangkan dengan djelas dan terang
akan

8

Senen
pagi: ke Sarangan
diatas goenoeng Lawoe oentoek me:
njaksikan pemandangan alam, Se-'f
| tandjoetnja teroes kembali ke Ma-

“Tkil Ketoea: Saleh Ibrahim (Moham

kedoea pagina MN

Pada

jang

Redaksi

telah

,,Pemandangan”

memberikan

kesempa

tan pada kita oentoek menoelis sekali

lagi, kita oetjapkan

rima kasih.
Djawaban
termoeat

banjak

te

t. Chairoel Saleh jang

dalam

s.k.

,,Pemanda-

ngan" ddo. 5 Mei 1941, adalah ber
sifat naief dan nervues, sekalipoen
didjalin dengan
kata2 jang merdoe.

Kita masih

berpendirian,

tjara mengambil

bahwa

poetoesan schor-

sing terhadap dirinja t. A.K. Gani
bersifat:
onrechtvaardig, dictatorisch dan onorganisatorisch. Terha
dap

wan

pendirian

Pemimpin

dari

Pengoeroes

PPPI

tentang

De

ke-

masoekan bekerdja dalam film, ber
lainan dari
pendirian orang lain,
. bolehlah

kita

diperdebatkan,

mengerti:

tak

oesah

sebab kepala sama

'
Tae

&

poenan banjaknja 21 wakil
adakan harj peringatan tg. poenan jang Mangiimkan oetoesan
4
dan programanja wajah . Na
dioen: “dari
sini
via
Ponorogo,
“Hatsil kepoetoesan rapat tsb.,
ti berikoet:
3 Duma
Trenggalek
—
Toeloengagoeng
—
«
eh militair terdiri dari Stads
: adalah sebagai berikoet:
-Blitar
(poetar
kota)
—
Wlingi
dan
dan
Comite
Menjoesoen Hoofd
ia
t, V.O.C. dan Politie. .
:
: Soemberpoetjoeng kembali ke Ma'Poekoel 7 — pagi: Barata a - Stib2-Comite's. lang..
:
ocang derma Hoa
kazerne. Denata
LE
A5 -Mentjahari
x
ljstakan
“ngan djalan mengad
Maa 'Midpost.
| derma dan t Pisangan
' Kabarnja Congres Midpost jang
F3
| mendatang akan berlangsoeng be| soesoenan. Hoofd: Delon
28
sok boelan Augustus di Solo.
sala “Ketoca: Abdikmanab (N.O.), Wa |

.

Lembaran
saku

berotak, pendapatan berlain lainan.
Tidak ada satoe pekerdjaan “jang '
hina asal dilakoekan dengan djalan jang halal. Ketjoeali dari pan
dangannja kaoem student bordjoe
is jang senang hidoep dengan perongkosan mertoeanja,
Tentang
“pemasangan
poster:
plaat diberanda
moeka dari CL,
boekanlah satoe soal jang aneh. Ki
ta sebagai insider mengetahoei ba
gaimana tanggoengan societeit terseboet,
Apabila t. Chairoel Saleh"
menggoegat soal ini, kita kembali
kan kepada beliau, apabilakah wak
toenja PPPI akan mentijitjil pindja
mannja jang berdjoemlah lebih koe
rang 100 roepiah itoe kepada C, L.,

Maan ga

oleh soni pin

Pa

23 10 Mei.
1 hari Sabtoe jad. ini Tegal

.

kalau

kasnja soedah

lapang? Hoe
.

naa,

5

PEMAN panu AN.
"

22 AE

NENASNNn

KOENDJOENGAN
.KOESOEMA DI

tee

“interview di Soeraba-

“ja minister Siam jang me-'

000

KERTO,

. WIDJAJA
POERWO-

2

Aprik 1941

schoolsportbond - Widjaja - Koe:
dio jang dibeli orang diba-| soema dari Tjilatjap telah datang
:

di Poerwokerto.

erintah setengah”

Kira

kira

5

Typecursus

“Irak

djam'

:

kehabisan

6:30 tamoe2 terseboet datang de-

jang berharga:

Bedjat djangan - dihaikkan
3

FILIALEN:

“

|

OOFDREDACTEUREN

sk.

daerah-dasrah kolonisasi

“Lampong atas pimp'nan

,,sjech-

ech djema'ah” R-P.D.
Sajang mereka itoe. tidak ting--

“gal disana, mengganti pena dengan tjangkoel, soepaja doenia lc-

'bih tenteram:
EN

Matah

“

nan Poerwokerto. Hal itoe menoen
(joekkan koerangnja train dari pi
hak tetamoe, seperti mereka telah

mengatakan

sendiri kepada

dak soeka membiarkan

satoe

organisatie

“Memang

na

t. Chai

meminta hak, meneri-

: “ana oeang dan
berbitjara adalah
“moedah dan enak, akan tetapi pa
da waktoe
melakoekan kewadji- ban, membajar "pindjaman dan be
“kerdja, jang satoe menoendjoek

pa

“da jang lain.
2
/
—. Kita tidak akan memberikan ke
terangan lagi. Terhadap perkataan

|. Chairoel Saleh jang menjatakan,
“sekalipoen

'moem

saudaranja- sendiri

akan

ka-

ditikam, sangat kita

““poedjikan atas pertanggoengan dja

'wabnja.

Akan

tetapi hal ini-baik

soedah
liwat
dan
tiba. Tjoekoep kita sampai--

.Kan kepada beliau: Ingatilah toe
“an sewaktoe diadakan pelantikan
mendjadi anggauta PPPI. Prak| tijkkanlah segala kata jang soedah

| terkata itoe moelai “sekarang jang
- berdasar atas kenjataan. Masjara

kat kita ingin melihat dan merasa
— kan bocah pekerdjaan studenten ki
“ta jang keloearan disini.

Djasa stu

“.denten kita jang keloearan dari se

kolah di Indonesia, beloem sepa(dan dan memoeaskan
terbanding
"dengan djoemlahnja, ”
:

| Lebih

dimasa sekarang,

dimana

hampir seloeroeh gerak pergerarakjat terhenti,
sepatoetnja

“karkan

. toecan dan beberapa kawan? toean
“berani berdiri
ayant garde

dimoeka

dari barisan

sebagai
pergera-

kan rakjat, sambil memberikan pe
merangan

dan

djalan,

karena

da-

Tam kalangan toeanlah jang lebih
banjak pengetahoean

dipraktijkkan.
2.
:

|

jang perloe

:

“an-dalam gerakan
pemoeda
| Gsiin
banjak melihat-

“kanak kanakannja, se

ae

niatan toean dan kawan2

'tocan memberikan

pimpinan

(seba

gai: VOJ, Andalas Jeugd Organisa
“tie di Bandoeng jang kebanjakan
“beranggauta kaoem terpeladjar),

'karena tocan

“jang

lebih

dan kawan? toean

berpengetahoean

dan

“pengalaman. Toendjoekkanlah per
“ bosatan toean dan kawan kawan

| tocan sebagai orang jang berpenge

| tahoean dan berilmoe, baik terhadap kedalam | maoepoen terhadap
- kelocar sebagai anak” harapan za
man, sebagai kewadjiban dari tiap
| tiap poetera dari satoe masjarakat
- jang dihidoepkan dan mati dalam
-pangkoean masjarakat Indonesia

|hanti.. Sebagai
akibat daripada
.oetjapan dimoeka pelantikan men
| djadi anggauta PPPI., jang penoen
dengan

djandji

dan

soempah

itoe,

kekalahan

dengan

pihak

jang menang,

tetamoenja

selalbe dikotjok. Banjak orang jg.
berbisik, bahwa
nanti tidak oeroeng kemenangan ISI, akan lebih

"9 dozijn. Sangkaan mereka

tidak

salah, sebab ketika ploeit 'ditioep
tanda boebaran, stand 9—0 boeat

kemenAngan ISI.
- Tetapi kekalahan itoe kita rasa

boekan socatoe alasan oentoek di
sesalkan oleh W.K., sebab pada per

moelaan permainan tocan Soebekti

sebagai wakil ISI soedah mencsrang
kan, bahwa mereka bermain
ine
boekan mengedjar kemenangan se

mata mata,

tetapi

feroetamanja

oentsek kesehatan badan dai: oentoek menambah kekalnja tali persaudaraanja.

Poekoel 9 lebih korfbal dari anak
anak dimoelai. Permainan koerang
menarik oleh sebab kedoea pihak
memang masih beloem lama men
djalankan sport terseboet. Permainan disoedahi dengan stand 0—0,
Setelah

itoe

diadakan

pertandi-

ngan kastie dari veteranen
jang
berachir dengan stand 10 —- 7 hose
at kemenangan tetamoe.
Achirnja dilangsoengkan djoega
pertandingan kastie
dari anak2.
Permainan ini adalah jang menarik
sendiri.
Kedoea belah pihak kelihatan sama koeatnja. Jang perloe

kita kemoekakan disini jalah bah-wa poekoelan "Tjilatjap selaloe me
roepakan
hoogbal sehingga moe
dah sekali. ditangkap dan barang
tentoe menambah
banjaknja punt
dari tdean roemah.
Akibatnja jak
ni, “bahwa

sebeloem

pauze stand

15 — 3 boeat kemenangan Poerwo

kerto,

kemerangan

mana

sebagian

besar terdiri dari punt vangbal.
Orang mendoega, jang Tiilatjap

tentos akan

mendapat kekalahan

sedikit
dikitnja satoe dozfjn, oleh
karena mereka melihat bagaimana
baiknja voorsprong jang soedah di
bikin eleh Poerwokerto. 'Doegaan

mereka .meleset!

Sesoedah pauze

Tjilatjap roepa2nja insjaf dari ke
salahannja. Mereka dapat membi-.
kin punt 17, sedang Poerwokerto
hanja. 7, sehingga Tjilatjap hanja

dapat dikalahkan dengan 22 — 20.

Setelat selesai permainan? terse
boet, laloe diadakan reunie bertem
mengambil over dan
wan toean
pat digedoeng OKSB., dimana ta
moe2 didjamoe
dengan santapan
3, Moh. Hatta selagi beliau hen :| dan
makanan dengan .setjoekoep“Gak
kembali ke Indonesia?
nja. Poen
djoegapada waktoe
“Kepada t. A.K, Gani kita sam
itoe diadakan sekedar, permainan
'paikan: peganglah
tegoeh dan
badminton dan ping pong bal.
praktijkkanlah perkataan jang toe
, Kira2 poekoel
2.30 pertemoean
an oetjapkan dimoeka koeboernja
gembira itoe disoedahi, oleh kare
bapak kita M.H. Thamrin. Ingati na tamose2 soedah waktoenja
oen“lah

-beranikah

tocan

segala pesanan

dan kawan

ka-

dan kata pe-

ninggalan dari mendiang pahlawan

kita Dr. Soetomo: ,,Djalanlah teroes, stkalipoen kita ditjatji dan
lihinakan orang...... TanEP

|

| Sedjarah hidoep
Kita. sekalian
'masih lama. Dan sedjarahlah jang
manti mengatakan siapakah kita se

alian ini.

NB.

I. Widjaja
'Disingkatkan

oleh redaksi.

toek meninggalkan

kerto lagi.

(Verslagg.

kota

O.)

Poerwo

,

05. NOETBAL.
Persipo — Hercules I.
Papih menoelis:
Pada “hari Minggoe 11 Mei

memoeat

pascekan-pasoskan

Irak

6 Mei

mendapat

(Renter). —

perintah

100

oentozk

Australia

Menoeroet

jad.

di Poerwakarta akan diadakan per
tandingan sepakraga jang di orga
niseer oleh Comite ,,Prins Bernhad. dan Spitfire fondsen”. Jang
mendapat oendangan oentoek me

Hoogerhuis

Pena Pahlawan Nasional

dengan
Indonesia bertemoe

kepada

dengan

ngat

Roeslan

boelat,

keterangan
toek

mosi

pemerintah
jaitoe

jang

terbesar

bing
ada

soengai
“djoega

kali Mersey

di Ulster.

te-

F3

njak bom jang didjatoehkan dilain
oetara dan barat daja, tetapi dalam daerah itoe penjerangan tidak

:

jang boleh

Di pinggir
soengai Clyde
dan,
Mersey itoe ada
korban-korbanj!
tetapi

disana-sana

sakan

besar.

tidak

ada

sie ke

keroe

-Diketahoei tadi ma-

kapal

rah

kota-kota

indoestri

pertengahan

soengai

rangan itoe teroetama

kepada

Se-

dipoesatkan

baik

PELOEROE

DARI AUSTRALIA
6 Mei

»Peloeroe-peloeroe

lam-mnalam.

ini

pada

ma-

“ditembakkan:

di

Londen, adalah boeatan Australia”
kata agent oemoem Tasmania Clau

de James

pada hari ini. Ditambah

langsoengkan pertandingan ini ada
lah kesebelasan
,,Hercules” dari
Betawi dan ,,Persipo”, kesebelasan
persatoean sepakraga dari Poerwa

karta dan daerahnja. Pasangannja
sementara

dari kesebelasan ' Persi

po menoervet keterangan dari
pe
“ngoeroesnja adalah sebagai
berikoet:
Slamet
Adeng
«Mansjoer
Miharta
Aten
Soeha . Sachman”
Dede
Iski
Iros
Djoeneb
Dibandingkan dengan pasangan
Persipo
jang keloear dalam Districtswedstrijden PSII tahoen ig.
baroe laloe, ternjata kesebelasan

ini banjak

sekali bedanja dan ter

Inilah satoe-satoenja adres
kan
bocat
Toean-toean
dar:

keperloean

batik-batik

jang memoeasNjonja-njonja,

DJOCJA

dan SOLO.

“

Teroetama
bocat
didjoeal
lagi,
atau poen oentoek perloe Sendiri.

Atoerlah pesanan, tentoe
lamanja. Harga berikoet:
Kain

pandjang-saroeng

toko-toko

berlangganan

moelai

harga

se-

f 20.—--

F2 —f 25 f28— Ff 30— f 35. f 38—
f 40— f 45— f 50— percodi. Batik-batik
haloes.
toelis-toelis
No. 1 babar Genes asli,
harga moelai f 3.25 f 3.50 f 4— f 5.— f 6—
f 1507 9— f 10— f 12.50 perlembar.
Pesanan

berikoet

wang

doeloe

atau

rem-

bours, sedikit atau banjak. Jang 'ta' penoedjoe
boleh toekar atau ocang dikembalikan. Sedia

ke

ditenggelamkan

Minister

soeatoe

rang.

(Reuter). —

jang

TOKO
PRAKULDS3O
BATIKHANDEL
DJOKJAKARTA

djoega stagen, slendang, iket
dang pelangi (tjinde) d.LI.

PRIJSCOURANT

kepala,

slen-

GRATIS!

oleh

6 Mei

(Reu-

loear negeri Zwe

bentoekan

landwacht

atas kesoekaan
sendiri
sebagai
soectoe bagian dari defensie dalam
negeri. Orang-orangnja
sebagian
besar terdiri dari serdadoe-serdadoe jang kembali dari medan pe-

:

Londen,

Djakarta,

land itoe.
LELAKI
OEMOER
18—60 TAHOEN BOEAT LANDWACHT
Sydney, 6 Mei (Reuter). —
Minister
peperangan
Australia
mengoemoemkan soedah menerima

didae-

CHERBOURG

DAPAT

daerah

den Guenter pada hari ini berang:

bourg, St. Naza're, Antwerpen dan
INGGERIS,

P.I.

Karetweg, Batavia-Centrum.

kat ke Helsinki oentoek mengoendjoengi minister loear”negeri Finland setjara setengah opisil. Koendjoengan itoe tidak lama dan djoe
ga atas oendangan min ster .Fin-

Dikabarkan poela,
bahwa tadi
malam R.A.F. menjerang pangkalan kapal selam moesoeh di CherRotterdam. '

jang

ter). —

Manheim.

PANGKALAN

Redacteur

ZWEDEN—FINLAND

—

Rijn.

boeat 3 boelan f 2.10

6Mei (Reuter). —
diberitakan, bahwa

Stockholm,

Pada hari Senen malam R.A.F. me
njerang

roea-

moesoeh,

koekoes

(Reuter).

zaman,

Boeat segala kepentingannja di Djakarta
berhoeboenganlah
dengan
BAFAGIH

ISLAM

me-

Kremlin

gelora

kata menarik dan memocaskan,

Medan.

defen-

itoe

air,

Il orang djoeroe terbang jang doe

DISERANG
6 Mei

hal

tanah

loe mengantarkan
pesawat-pesawat bomber ke- Inggeris itoe toeroet djoega mati dengan 111 orang
lainnja,
jaitoe ketika ada kapal-

jang mengepoel dari ekornja pesa-.
Wat itoe menghilang diatas pantai
Perantjis.
MAS

MANHEIM

PANDJI

berangkatnja Ik. 100
tengkoelak Roes, dan

Ottawa,
Dengan opisil

Penjerang-penjerang itoe diterima
dengan tembakan meriam penolak
-serangan oedara dengan hebatnja.
. Kira-kira ada 1 pesawat jang han
tjoer.
Pasoekan Spitfires moelai
berkelahi dengan penjerang-penje
rang itoe diatas Kanaal.
Pesawat
penjerang
lainnja

Londen,

maka

soal

langganan

Adm.

tanggal 4 Mei:

anggauta-anggauta

Londen,.
6 Mei (Reuter). —
Pasoekan pesawat Messerschmitt109s pada Selasa pagi .menjerang |
balon rintangan oedara di Dover.

sebab dengan

Red.

Amerika Serikat
dengan segera,
karena tidak didapatnja permoedahan-permoedahan export bocat
pembeliannja. HH PILOOT AMERIKA
HILANG

soeh dibinasakan oleh R.A.F. dan
| diatas Perantjis Oetara.
BALLON RINTANGAN DI
SERANG

binasa,

Alamat

India.

dipakai oentoek

Roeslan,

njebabkan
agent-agent

lam itoe ada 7 bocah pesawat moe:

poen

Harga

New
York,
6Mei (Reuter).
—
Menoeroet berita-berita belakangan dari Washington tentang pem
berhentian.
pengiriman
alat-alat

di Inggeris

d poesatkan.

Pendek

itoe oentoek mentjapai kemerdekaan seloeroeh Joenani”.
100 AGENT ROESLAN KE
AMERIKA SERIKAT
-

pnggir
kali Mersey ada berkoerang, sekalipoen besar djoega. Bateroetama

tjak dll, lagi.

Australia

dan

tentang

masing2
vaknja, terdiri dari Ir. Soekarno,-Drs. Moh.
Dr. Abu Hanifah, A. Moechlis, M. Natsir, A.M. Pamoen
-

Dengan pekerdjaan bersama antara
pasoekan
Sekoetoe
dengan
pendoedoek, maka tidak sadja
kita akan membela
hak d'pertoean
Kreta
terhadap segala serangan
moesoeh,
tetapi dengan pertolongan Toechan akan madjoe teroes
dengan
menggoenakon pangkalan

Dipinggir soenggi Clyde itoe ter
djadi keroesakan besar sedang di

lain tempat,

dalam
Hatta,

DIPERTAHAN-

lam pengoemoeman

Clyde,
begitoepoen
“serangan “di pinggir
dan

:

KAN

di

ialah

Zeeland

penting

Canea,
6 Mei (Reuter).. —
Generaal Majoor Freyberg, opperbevelhebber
tentara Inggeris dan
Joenani di Kreta menerangkan da-

Menoeroet
makloemat
penerbangan jang menteroetama

bahwa

AKAN

sesoe

lamanja.

cedara

lagi,

Nieuw

KRETA

SERANGAN OEDARA MOESOEH
JANG TERHEBAT
Londen, 6 Mei (Reuter). —
Tadi malam moesoeh melakoekan

sasaran

ke

dan

ISLAM

Wetenschap Islam Popoeler jang terbesar sendiri di
Indonesia, di bawah pimpinan Z.A. Ahmad.
Tiap
terbit dengan memocat bahats-roendingan jang ha-

ngan sedjarah, pengetahoean, agama, Isteri, tjerita pendek
dan di lengkapi poela dengan sofhat tafsir dan tikam
soedoet
jang djitoe dan tepat.
Mempoenja para pembantoe jang achli

kinr memboezt mesioe jang diperloekan sendir'kan dan djoega oen-

dah diadakan debat beberapa djam

djadi

menggoenakan

barisan Landwacht.

kepertjajaan

Inggeris..
ministerie

seka'i

bangoenkan

baik

Minggoean
seloeroeh
hari Senen

D.N.B. pasoekan-pasoe-

berhemat

Alim Oelama serta Wartawan
dalam Madjallah

PANDJI

jang

Serikat.

menerima

soeara

Inggeris

alat-alat lainnja.

Amerika

PERTJAJA KEPADA
2g
PEMERINTAH
Londen, 6 Mei (Reuter). —

serangan

MESIOKL

Agent-agent

Soo

dan

soedah hebis.

sebab persediaan

mesioe,

tank

IRAK KEHABISAN

soeng-

loenasi hoetangnja. Tetapi” walaupoen bagaimana djoega, ISI sela“loe ada dipihak jang lebih koeat.
Bola teroes berpoetar dibagian aan
val ISI dengan t. Wairata dan Soe
pojo sebagai goalgethernja jang sa
ngat berbahaja boeat moesoehnja.
Sampai waktoe pauze stand beroe
bah mendjadi 3 — 0 boecat kemena
ngan Poerwokerto.
Setelah pauzepermainan lebih
giat. Tepoek tangan dari penonton
tiada poetoesnja. ISI tetap mendja
di

destroyer,

Londen,

kan

goeh2 berdaja oepaja oentoek me-

Meski dipang

gil jurdische adviseur dari
roel Saleh sendiripoen.

ti

kapal

“0

kita.

.kan benteng moesoehnja. W.K.

BANG. BEDJAT.

mal is bloed geld.

boeah.

koeat, djoegar banjak”meriam-neriam,

gratis terleen.

vanaf f 5.— per maand
Kleine was inbegrepen.
Aanmelding dagelijks.

US e

dari Basrah didengar
datang di Basrah 3 boeah kapal transport Inggeris dengian dikawal
2

Tidak mengherankan kalau 10 me
nit kemoedian ISI dapat membobol

nja itoe, mereka
tang kepada

Tjila

Benodigdheden

INTERNAAT

INGGERIS DATANG
DI BASRAH
(Reuter). — Radio Ankara mengoemcemkan,
berita, bahwa dalam 24 djam jang kemogdian ini

tjap. terlihat masih tjanggoeng
dji :
ka dibandingkan
dengan permai-

Djawa “baroe mengoen-

ngi

permainan
- dari

e,

|

Dines

itoe akan

diadakan

SELECTIE
Loear

tenaga2 baroe seperti Man

“sjoer, Aten,

Adeng,

Iros.
Pendapatan

“ngan

ini, akan

Socha

dan

bersih dari pertandi

dihadiahkan

sepe-

noehnja kepada fondsen terseboet
diatas,
2
:
$
Persipo dan pertandingan?

“daerah.

GRAVEER

NAMA.

se

lama ada perang ini, tetapi tidak
lantas tiap-tiap orang diminta haroes melakoekannja seloeroeh lamanja dines itoe. Jang diminta ma
soek.ialah orang-orang lelaki dian
tara oemoer 18 sampai.60 tahoen.
tampak

kota

KWALITEIT,
GRATIS
dikirim Rembours

PSSI tahoen 1941.

Pada saat ini telihat bahwa Per
sipo sedang dengan giat sekali men

didik pemain2 oentoek menghadapi
districtswedstrijden
PSSI
tahoen
ini.
Disamping competitie, saban
Minggoe diadakan
bondstraining
oentoek candidaat2 pemain2, boe

kan sadja dalam techniek sepakra
ga, tetapi djoega lichaamsoefeningen jang sangat bergoena.

AGENT

BESAR:

TOKO
SENEN

ONS

EN

79-681- BATAVIA- CENTRUM-TEL.1623

lagi
Tidak akan mengherankan
$
: Men
AR SER
|
Persipo
ini
tahoen
dalam
djikalau
“akan memperlihatkan spelpeil jang |
lebih bagoes dari tahoen jang soe || Sena
RN
dah lalse dan akan mendjadi con |
perlombaan
current keras dalam
!

Warta Redaksi:

mengedjar kampioenschap PSSI ta
hoen

ini,

Competitie Persipo 1941.
Kesoedahan
competitiewedstrijden Persipo dalam
boelan April
1941

adalah

VVS

—

TSH

—

sebagai

berikoet:

Simpaj

6 —

JAVC

SVC — Siap

PA

Pertandingan

persahabatan:

KVB — VVS
VVS — Svc

2

Simpaj

—

0.

0—3.

KVB

Tocan

S. R, Ketanggoengan.
pemjourjang

dikirim haroes
boleh
dipertjaja
betoelnja mempoenjai lapang pergaoelan jang loeas
dsb.

2. Pertanjaan kedoez
Oh
0.

TA

1. Sjaratisjarat mendjadi
bantoe ialah: mempeladjari
nalistiek, segala perkabaran

lam
da
9 —

YG

masih

pertimbangan.

da-

ee

0-— 2,

1

"ak

di

permoelaan

Flitar,

.x Sehoolge'd
afd. Typen
vanaf f 1.— per maard
Benodigdheden gratis
:
. AFD. HANDELSINSTITUUT
schoolgeld f 45) per maand.

mesioe.

PERKOEATAN
Zuerich,
6 Mei

Djam 7-lebih para pemain2 berangkat Ketanah lapang MULO.
' .Djam 8 pagi permainan korfbal
dari veteranen dimoelai..
Sedjak

SOLO

Djocja, Sragen, Madicen,
. Tegal en Modjokerto.

TE

3000 SERDADOE

Rom

| disediakan centoek tempat tamoe.

DAERAH KOLONISASI.

“akan

»

#3
Pe
1

LO

“kalau si A membeli |

II.

& Handelsinstituut

aa
Anno 1915
BALAPAN
181,

INGGERIS TERKEPOENG
5 Mei (U.P.). — Koresponden Stefani di Istanbo
el mengngan
menoem
pang trim SDS., ke cemoemkan, bahwa
f
100.—, ia
:
ts
e
ada 3000 serdadoe Inggeris dan Austiali dikepoeng
ta f 50.— kepada pe- - datangan mana disamboet oleh pe coaa | oieh pasoekan Irak dilapangan terbang
Habbaniyah. Tetapi pasc. kan
r
ih.
K3
.3
S2
ea
3
:
- mite-van ontyvangst.
'Kemoedian
Irak itoe tidak dapat menjerang karena lapangan itoe
dilingkoengi oleh
"Kalau pemerintah kita maoe poe rombongan tamoe2 jang terdiri kawat listrik,
Ini menjebabkan tentara Irak laloe mengebomi" station
mengadakan atoeran seperti
dari koerang lebih 70 orang (delistrik jang menceroet kabarnja ada didalam tanah.
Pasoekan Inggoris
| radio tanggoeng lekas habis.
ngan anak2) bersinggah disekola
mendoedoeki station dan pelaboehan Basiah dengan
tidak mendapat
leh. tjoba,. asalkan
« padjak 5 han. OKSB. jang .memang soedah
perlawanan,

:

pagina

»"WONGSOATMODJO"

Inggeris datangkan perkoeatan di Basra

0 Friendly-game dengan LS.I.

-Pada tanggal 30

Indonesia ini mene-wa dinegerinja harga -

Pasoekan Inggeris terkoe
roeng'di Habbaniyah. |

ea

kedoea

Meat,

3

“Lembaran

€
-

Na

PEMANDANGAN.

GURU

BEA
Pa

bangka

PEMANDANGAN.
-

Harry Horlick —- 20.15 Pemanda
ngan cemoem — 20.30 Omroep Or
kest — 21.30 Dari piring hitam —

| ngadjian al @oer'an —

gamboes
12.00

—

f

7.30 Toetoep.

waktoe —

12.03

Sembahjang Djoem'at — 13.00 La
goe. Arab — 13.15 Berita Pers --13.30 Tjerita komidi bangsawan —

3

DIOEM'AT, 9 MEI.

Tanda

Mesir

ca -— 10.30 Lagoe Arab — 11.00 Pe

| ngadjian Al @oer'an.—- 12.00 Ber-

Tahan
"
SE
—
17.00 Lagoe Gambang Kromong
— 1130 Lagoe Tionghoa Hok Kian
.— 18.00 Lagoe Soenda — 19.00 Ta
man anak2 dari Ocro — 19.20 Pem

' batjaan kitab Indjil — 20.00 Lagoe
Selingan — 20.10
Konsert Krontjong ,,Doea- Anak” — 23.00 Toetoep.

PENJIARAN
-

,

:

1

OI 197,

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

“ programma — 17.04 Kesenian Dja
wa — 18.00 Ketjapi madern

18.20 Ketjapi mo

den — 19.30 Berita Pers — 20.00
' Taptoe — 20.05 Penerangan Oe

moem — 20.20 Laeoe Arab
20.23 Agama Islam — 20.50 Kon
sert Krontjong Besar — 24.00 Toe

- toep.

DJOEM'AT, 9 MEI.
6.00 Tanda waktoe — 6.02 Pengadjian-al @oer'an — 6.30 Berita
Pers — 6.45 Lagoe Mesir — 7.00
Pers
Lagoe Atjeh — 7.15 Berita
— 130 Toetoep.
$
12.00 Tanda waktoe — 12.03 La

'goe krontjong —

12.30 Lagoe Dja

wa — 13.00 Lagee Soenda — 13.15
Berita Pera — 13.30 Lagoe Melajoe — 14.00 Lagoe Ambon — 14.15
Berita Pers — 14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04 Lagoe Tiong
hoa — 17.30 Konsert Melajoe —
18.16 Adzan — 18.20 Konsert Mela
joe — 19.30 Berita Pers — 20.00
Taptoe — 20.05 Penerangan Oemoem — 20.20 Lagoe krontjong —
20.23 Pemandangan - loear Negeri
— 20.40 Njanjian Ambon — 21.25
Lagoe Popoeler — 21.40 Kliningan
Soenda — 24.00 Toetoep.

:

18.30 Keboedaja

toe — 20.05 Penerangan Oemoem
— 20.20 Lagoe krontjong — 20.23
Pemandangan Loear
Negeri
.20.40-Oejon sejon — 24.00 Toetoep
SIARAN M.ALV.R.O.
Zender: YDL 5 87,98 dan YDI.
KEMIS,

KEMIS, 8 MEI.

18.16 Adzan —

—

an Tionghoa —- 19,00 Lagoe Batak
— 19.30 Berita Pers — 20.00 Tap

P. P. R. K.

II 192, Batavia
Priok II 41.5.

17.04 Radio Wasita

-— 18.00 Pat Iem — 18.12 Adzan —
18.15 Pat lem

8

SIARAN V.O.R.L.

Zender Y.D.H. 7 Gelombang 35.96

118.30

8 MEI.

18.00 Kepandoean —

KE.

17.00
rieuse

Ha

22.00

—

17.30

Konsert

Arab —

Melajoe

—

18.16

JENJIARAN

P. P. BR. EK.

Djawa Tengah dan Timoer.

Djokja II 128, Semarang HH 189, 8emarang ARCH. 67, Soeraba-

— ja IL 61 dan 1V 129,
Solo P 120.
KEMIS, 8 MEI.

Loear Negeri

17.00 Tanda waktoe — 17.01

programma

—

Isi

18.12 Adzan — 18.15 Lagoe ber
zandji — 18.30 Lagoe Hawaii —

MEMBONGKAR RAHASIA JANG
“GELAP.

Oleh: S.N. Armandy.
(Hak pengarang terlindoeng)
" 42).
.Koepikir tidak!” djawab Marzoeki. ,, Tetapi Hana ananen en ketika ka-

dari sitoe, dia ikoet
'mi keloear
djoega, poera2 ta' memperdoelikan
Pesek an
“Dia ta' berkawan?" tanja SudMa
djawab Marzoeki.
: “Entahlah?”
Sebab itoelah akoe berhati-hati

benar

memperhatikan

geraknja.

ke-,,/H'india-restau
masoek
Kami
naik ke-loteng. Baroe
rant”, teroes
:
3

17.00

—

17.04

teh —
—

tjepot Wjepor

d dan

pang dapat menjemboehkan tocan poenja
elandjer oentoek bekerdja
poela dan mem-

perbaik tenaga toean, membikin darah baroe
dan bersih, memperkoeat rohani dan ingetan

-.

Kunstnijverheid A.

LOENTOER

Daniel

&

Co.

DJOCJA.

Harga reclame: Kirim wang f 1. 20 — terima per aangeteekend 3
roepa boleh pilih: Gelang besar, tanggoeng, ketjil, model tatah atau

oelar, toesoek konde atau
Poedjian

tjintjin. Tjobalah

boektikan,

tentoe

pocas.

dibelakang.

toean, dengan pendek, membikin toean didalam satoe minggoe merasa
djadi moeda
kombali.
Ini pendapatan
adalah
sebagei
pang dan enak rasanja ditelan, dan mendjadikan
tida
perloe
poela
kelandjer
di
operatie.
Didalam 24 djam toean soedah
lihat jang toean
poenja badan
mendjadi
koeat
dan
banjak
kenafsoean.
Selainnja
itoe, ini tablet tida berbahaja dan tentoe
didalam pakerdjahannja.
Di negeri Amerika
kebaikannja Ini pemGdapatan jang mengagoemkan
ada begitoe

Pa

besar,

18.00 Se
18.40

Pers

—

22.05

hingga

Ini tablet?

Vi-tabs

dari

Dr.

Nixon Kenang telah terdjoeal diseloaroeh
roemah" obat
dengan memakei pertanggoengan.
Sangat
menjenangkan
atau
ceang
kombali.
:

La-

Ini berarti, djika tablet Vi-tabs dari Dr.

Nixon
tida
mengombalikan
poela
atau
membikin
barce
toean poenja tenaga dan
kenafsoean dan toean tida merasa 10 sampei
20 tahoen lebih moeda. toean akan mendapat
kombali
toean poenja oeang djika tesan
kirimkan kombali boengkoesan tablet Vitabs
ma
kosong.
-

Instru

23.00 Toetoep.

Tanda

Waktoe.

17.04 Instrumenten —

Satoe

botol apasih dengan terisi Gubbal,

48 Dr. Nixon'3
Vi-taba,
harganja mu
dan pertanggoengannja adalah boeat tosan
sovatos kepastian.

Terdapat di Roemah2 Obat dan Toko2
besar. Djika tidabisa dapat, toelis soerat
kepada THE KNOX
COMP. Batavia.

Diatas cedara, dalam hoetan besar, dalam keboen
boenga, diroemah pondok, dilaoetan. .
2 Et
Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada:

FOTOGRAAF
SENEN

,THE

127 — TELF8454

SUN”

WL. — BATAVIA-O.

Tida oesa pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam Studionja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep terkenal,
.
ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. Multifotow

jang

ringkas-

tjepat dan bikinannja djoega serni-

poerna

(natuurlijk)

semoea

badan.

roepa2

oekoeran

bisa

diambil

Djoega
ditambah
dengan,
boeat
Potret orang
Kawin, dan di Kereta api, sebeloemnja preksalah
kita poenja studio jang serba compleet.

AGENT

Pemb.

KRAMAT

—

2

JAVA

Senen

15

Selasa

(6

Rebo

RL

w———
Kemis

NIROM

me|
|8/|

2
W

Sabtoe

17.45 Oentoek anak

anak — 18.00 Lagoe film — 18.15

tahoen
garantie

TJATETAN.

mi bertjakap-tjakap ke-Barat dan

ke-Timoer, laloe......: koepantjing
dengan beberapa perkataan, soepa
ketjerdikankoe!”
ja dia tahoe
Bagaimana kau memantjingnja,

Bajar koran
Pemandangan

,

Pesenan

dengan

Soedah

nja
kau
njak
loe
nja

koekatakan

tadi”

Doea tiga kali Mat Gempal hen
Gempal menekoerkan kepa |
ketanah. Suddin dan Malik | dak berloedah, tetapi lekas2 ......
ditelannja sadja air loedahnja itoe.
doedoeknja. Mereka soedah
Barangkali karena kepajahan mela
tabe'at Marzoeki. Kalau dia
wan kebiasan
demikian tiba2 dipantang didjawab. Revolhemboeskannjalah
soeginja
itoe
vernja lekas meletoes
ketanah, laloe
digantinja dengan
dik, litjin, kedjam dan berani! Di
rokok.
tambah dengan ,,tjemboeroe”...... !
Benar
begitoe” kata Marzoeki
Demikianlah karakter Marzoeki,
seraja tersenjoem ,,lebih baik mero
menjebahkan dia lebih ganas dari
kok sadja, walaupoen soegimoe itoe
serigala jang kelaparan.
lebih
sedap
,,tjandoenja”
dari
Bagaimana?!” tanjanja sedjoe
,tjandoe” rokok. Dengarkanlah se
roes kemoedian. ,,Maoe masoek pen
djara, ataukah maoe selamat?!”
| karang: :
Habis
makan nasi dan minoem
Maafkanlah kechilafankoe, Mar
bier, keloearlah kami dari restauzoeki” djawab Mat Gempal menga
rant itoe, laloe bertahan di-stopTah...
?
plaats
tram dekat tikoengan Arab
Kami
tentoe sadja maoe sela
Street menantikan tram No. 5.
mat dan
hanja kau-lah jang
Ketika itoe kami tidak menoleh2
kami harapkan”.

kata

akoe

ta'

mengerti?”

ta

nja Mat Gempal seraja berloedah.
“Tanda kebanjakan soegi dan air
loedah
jang terboeang!” djawab
Marzoeki dengan
soeara sengit.
»Hentikanlah loedahmoe itoe, soe
paja senang akoe berbitjara!”

”

SE Yaa

Sa

2

dikirim

Oentoek orang
speciaal harga.

Pen nina

3»

5

lah tram No. 5. Kami

Mat
lanja
gelisah
tahoe
marah,

dengan soenggoeh2 ,djangan
potong tjeritakoe, djangan baso'al, dengarkan sadjalah doe
sampai
habis,
baroe berta-

Kalau

rembours.

kotta bisa

jang

|IO

Suddin dan Malik terdiam, tetapi
Marzoeki tjepat menjahoet:

ja mengeredjap-redjapkan matanja”
mentjari pikiran.
Seperti orang memantjing ikan
djawab Marzoeki
vijoe” di laoet”
terbahak. Mat Gempal pernah meli
hat ikan ijoe?”
Mat Gempal mengerenjitkan da
hinja.
»Jang hidoep ta' pernah akoe me
djawabnja seraja berloe
lihatnja”
rangkanja soedah, tetapi
dah!

aari loear

djocal lagi direken

Mat Gempal berobah romannja.

Marzoeki?” tanja Mat Gempal sera

:

Magjan

Dimana?" tanja Marzoeki terse
njoem.
f
Di
Museum” sahoet Mat
Gempal. seraja
menggaroe-garoe
kepalanja.
Marzoeki terbahak poela, Suddin dan Malik ikoet tertawa.
Kenapa kamoe tertawa?” tanja

sadja kami doedoek, diapoen tiba
poela. Tjerdik soenggoeh dia berterlampau
Sajang,
poera-poera.tjerdik: karena ia memilih tempat,
dekat benar dengan medja kami.
Entjik Dalopa koeberi 'isjarat. Ka

po
Rn

Satoe -——

TRADE-MARK

Djoem'at| 9

—

Sandal
. MATJAN”
Tahan aer

beri tjahaja jang terang,
batterij
“itoe
mendjadi
soember tjahaja, jang selaloe
boleh
dipertjaja.

1941

(—

8

dan peer Eveready mem:

(KE
Minggoe

BATAVIA-C

tahannja batterij Eveready
djadi lebih baik. Bersama
dengen lampoe Eveready
jang tidak dimakan karat

gemibra — 20.10 De organist GD
Cuningham — 20.30
NICRO
22.0 Berita Pers — Lagoe Hawaii
an — 22.50 Lagoe marsch — 23.00
Toetoep.

MEI

14

Karena lebih sangat boleh
dipertjaja dan lebih lama

— 19.00 (Ar.) Berita Pers — 19,00
(St.) Lagoe roepa2 — 19.30 Lagoe

Y1.30 Lagoe Atjeh

dik

WEST

17.30 Voca

lia — 18.00 Sonate — 18.25 Orkest

17.01 Isi programma — 17:03 Boe
nga rampai —

waktoe

Berita

17.00

— Penjiaran Barat

17.04 Lagoe Batak

TIAni Men
pendapatan
gioan baran barce 4 dengan |

TIDAK

12.30 Pianomuziek — 13.00 Lagoe
makan — 13.20
Berita Pers —
13.30 Lagoe makan — 14.20 Berita
Pers — 14.30 Toetoep.

— 1750 Lagoe Mesir — 18.07 Ad
zan — 18.10 Lagoe Mesir — 19.00
Kesehatan — 19.30 Krontjong —
20.00 Toetoep.
!

KEMIS, 8 MEI.
Tanda waktoe. Pemb.

Oentoek
orang? jang
berpenjakit kehilangan tenaga,
kebingoengan, kekosrangan
ten
centoek bekerdja, darah kotor, hilang
i
n dan orang" jang merasa dirinja tosa
Tebe
waktoenja, adalah mendjadi soeatoe
kalegahan djika kenal dengan ini obat ketandjer pendapatan baroe
dari satoe thabib

Opera varia—11.15 Het Boston Or
skest — 12.00 Penjiaran IKROS —-

— 20.40 Njanjian Ambon — 21.25

PROGRAMMA

kemogdahan didalam 24 djam

—.10.30 De Mills Brotehrs — 10.45

lajoe — 19.30 Berita Pers — 20.00
Taptoe — 20.05 Penerangan Oe|-moem — 20.20 Lagoe krontjong —

goe Hawaii —

beli sen-

rantjis 9.45 Njanjian Bing
Crosby — 10.00 Victor Silvester Orkest

KEMIS, 8 MEI.
Lagoe Arab — 21.50 Gamboes —
Kepandoean oleh - 23.00 Toetoep:
17.00 Taman
PA
Soenda —
“HW — 18.00 Lagoe
“18.30 Berhenti.
PENJIARAN
P. P. R. K.
Soematera Oetara (Medan)
19.00 Lagoe Djawa — 19.30 Be
Zender YDX 41.53 M.
rita Pers — 20.00 Mengadji @oer
(Djam Soematera Oetara —
'an — 20.30 Lagoe Toerki — 21.00
KEMIS, 8 MEI.
Lagoe Gamboes — 21.30. Lagoe
17.00
Tanda
waktoe — 17.02 La
p.
Toetoe
22.00
—
Soenda
goe Batak — 17.30 Lagoe Ambon
DJOEM'AT, 9 MEI.
— 17.45 Lagoe Melajoe Asli
- 1200 Choetbah dan Sembah18,07 Bang (Adzan) — 18.10 La
13.00
—
Besar
d
jang dari Mesdji
goe Melajoe Asti — 19.00 Agama
Toetoep.
“Islam — 19.40 Lagoe Arab
8
20.00
Toetoep.
5
Baba
dari
ja
g-Pent
17.00 Kendan
- DJOEM'AT, 9 MEI.
“kan Tjiamis — 18.30 Berhenti.
7.00 Tanda waktoe — 7.02 Pem
19.00 Lagoe Djawa — 19.30 Be
batjaan al @oer'an — 7.30 Wajang
- rita Pers — 20.00 Lagoe krontjong
21.00
orang — 8.00 Toetoep.
—
an
Hawaii
Lagoe
— 20.30
17.00 Tanda waktoe — 17.02 La
Lagoe Soenda — 21.30 Lagoe Am

bon dan Barat — 22.00 Toetoep.

Mengombalikan

7.30 Berita
Pers — 7.40
Orkest
-— 9.00 Viool soli — 9.20 Lagoe Pe

18.20 Konsert Me

20.23 Pemandangan

KIRIM F1.20
TERIMA3 MATFJAM
SEPERTI GAMBAR

"mendapatan barog-

DJOEM'AT, 9 MEL.
6.00 Tanda
waktoe. Pemb.
6.04 Des morgen vroeg — 6.30 Be
rita Pers — 6.40 Lagoe gembira —

DJOEM'AT, 9 MEI.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04 Lagoe Soenda

Lagoe

Obat kelandjer

20.00 Grieg's

Orkestklanken

mentalia —

20.20 Lagoe Arab — 20.23 Agama
Islam — 20.50 Konsert Krontjong
Besar — 24.00 Toetoep.

—

atawa

MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO,
TOKO TIGA No. 64, BATAVIA.
Harga 1 btol 30 sen.

waktoe

goe2 berboenji — 19.00 (Ar.) Beri
ta Pers — 19.00 (St.) Lagoe roepa
roepa — 19.30 Magyari Imre dan
Zigeunernja — 19.45
Othello -

Tionghoa —
20.00 Taptoe

— 20.05 Penerangan Oemoem

Tanda

da waktoe minoem

17.00 Tanda waktoe — 17.01-Isi
programma — 17.04
Lagoe Bali
— 17.15 Lagoe Djawa — 17.30 La

18.00 Moesik

obat

diri pada Hoofdagent:

artisten

—

toko

obat roemah tangga, satoe tablet jang gam-

Zender P. L. J. 20.5 M.
KEMIS, 8 MEI.
:

—

Kristen

waktoe maoe toemboe gigi. Ia bikin tambah napsoe makan sehinga anak2 bisa tambah koeat dan
gemoek. Rasanja manis dan gampang
dipake.

pi

SIARAN B. R. V.
Stadszender 157,389 dan Archipetzender 61,66 m.
KEMIS, 8 MEI.

Noesantara.

waii — 19:00 Lazoe
19.30 Berita Pers —

Disney's

$

Terdjoeal oleh semoea

Holberssuite — 20.15 Albert Sand
ler — 20.30 Merkelbach concert —
21.00 Hoorspel dari Soerabaja
21.30 Omroep Orkest — 22.00 Tan
da waktoe Berita Pers — 22.05 Om
roep Orkest — 22.30 Eddie le Bawn
— 22.45 Boeat orang pelajaran —
23.0 Toetoep.

Siswa — 19.30
Berita
Pers -—
-20.00 Oejon2 — 20.40 Direlay PP
RK — 24.00 Toetoep.

goe Soenda

Walt

Agama

— 18.00 Lagoe roepa2 dari Taman

P. PR.

7,00 Tanda

,

18.45 Radio Oranje — 19.00 Berita
Pers — 19.20 Pablo Casals — 19.40

19.39, Beri

ta Pers — 20.00 Penjiaran Islam
— 21.00 Penjiaran muziek — 24.00
Toetoep.
,
DJOEM'AT, 9 MEI.
11.00 Lagoe2 Arab — 11.30 Sem
bahjang dari Kagoengan
Dalem
— 13.00 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe — 17.02 Isi
programma — 17.04 Radio Wasita:

PENJIARAN

Ini obat kaloe dengen tentoe dikasi minoem pada anak2 atawa baji2 pasti
tiada bisa“ dapet sakit peroet, masoek angin, sakit. kaget dan ganggoean2

Berita Pers

DJOEM'AT, 9 MEI.
6.00 Tanda waktoe. Pemb.
6.01 Dari.
piring gramofoon
6.30 Berita Pers — 6.45 Dari

ring hitam —

92 meter.

Djawa Barat.
Bandoeng

.programma —

waktoe.

7.01 Dari piring gramofoon
730 Berita'“Pers — 7.40 Dari piring ,gramofoon — 7.45 Oentoek
orang pelajaran — 8.00 Toetoep.
13.00 Tanda waktoe. Pemb. —
11.01 Serieus concert — 1.40 Fran
cisco
Canaro — 12.10 Piano —
12.30 Boenga rampai. — 13.20 Be
rita Pers — 13.30 Matinee Ensem
ble — 14.20 Berita Pers — 14.30
Toetoep.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.01 Isi programma — 17.03 Boe
nga rampai — 17.45 Gymnastiek
— 18.00 Peladjaran - bernjanji —

8.00 Lagoe Melajoe Seberang — . 14.15 Berita Pers — 14.30 Toetoep.
8.30 Lagoe
Djawa — 9.30 Lagoe.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

- Hawaiian
— 10.00 Lagoe Harmoni

Tanda

Inilah hasilnja dari: NO. 41 WATSON'S BABY WATER
Obat boeat djaga kesehatan Anak2 dan Baji2

“22.05 Moesik dansa — 22.35. ANa warna — 23.00 Toetoep.

Pe-

6.30 Lagoe

—- 7.00 Lagoe

7.15 Berita Pers —

23.00 T
si

DJOEM'AT, 9 MEI.
6.00 Tanda waktoe — 6.02

.

2200

Gemoek dan Girong! : 1

koeat,

tambah

sekarang

Anaknja

dern, harga mengimbangi za
man. . Tjahaja seperti emas
toelen. Tjobalah dagangkan!

-«

20.00 Ketjapi Orkest —
.

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

—

music. —“18.45 Radio Ora
19.00 Berita Pers — 19.20
aan
19.45 Causerie — 20.00

Perhiasan emas imitatie garantie 100 4 tidak loentoer.
Oekiran sangat baik dan mo

meter,

KEMIS, 8 MEI...
:
1760 Lagoe Leloetjon — 17.30
Lagos Harmonica — 18.00
'. Miangkabau — 18.30 Lagoe
b
-- 19.00 Pengadjian Al @oer'an —

D0.

Swing
nie —
"Varia

-—- 20.05 Penerangan Oemoem

LA

.toep.

19.00 Lagoe
Djawa Timoer
19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe

j

Bagoes

kalau begitoe” kata Mar

z0eki berbalik tenang poela soeara
nja ,,dan dengarkanlah kelandjoetan tjeritakoe tadi”,

lagi kebelakang.

kan

matakoe.

Benar

.........!Ts

Inspector Mahmood masih te
:goen
didjendela
loteng , Hindi
restaurant. Akoe tersenjoem. F

tjik Dalopa terbahak. Kami k
moesjawarat dalam bahasa Sis
laloe toeroen di Brass Basa Roat
Mat Gempal tampak gelisali
nar

doedoeknja.

Ta'

poetoes2:

menegoek. air loedahnja, Doea-ti
"kali
hendak memboeka moel “
akan bertanja, tetapi sentana |
hatnja kerling mata Marzoeki ja tadjam itoe, boengkamlah ia.H

hati ia memasang telinganja, '
laupoen perasaannja terpoekoel

ras ketika itoe,

Sengadja kami ti

dak menoleh, soepaja oempan jang
telah koepasang tadi, ditelannja hoe
lat2, Ta? lama kami menanti, tiba

naik. Ketil

hendak doedoek baroe koetadjaj

Lah

|
CT2

(Akan disamboeri
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