andangan
Hoofdredacteurs

Mr, Soemanang.

harganja
askan.
Dihiasi

»TOERIST”

1

e

Naa

3 n,

DJERMAN

ANJAK-BANJAK
tjong datang

:

DI SYRIA

menjatakan, bahwa ada 100 ,,pelantjongan” nazi datang di Syria dam
Libancn, Didoega dalam beberapa minggoe j.a.d. ini akan naik djoemIetiifa sawmpai 500 orang. Setengah dipimpin olah bekas vice-konsoel:
di Berroeth.
Sg
“Dan dengan perantaraannja komisi perletakan sendjata Itali dalam

nja

Sa

NA

mandaat laloe dapat Pe

ai

Djerman

sebagai pelan-

di Syria, diantaranja

Londenpoen

diserang

,,soal-soal

dengan

hebat

oleh

derland,

SOEKOE

YESALAN

KEPADA RASHID

AFRIDI

| Menoeroet

“Pesjaw ar, 10 Mei (Reuter)
— Sesoedah soekoe Mohmand me-minta kepada Rashid Ali soepaja

pertempoeran

“menghentikan
ngan

PERTEMPOERAN DI AFRIKA:
10 Mei (Reuter). —
Cairo,

|

de-

-#pehoe 'Afridipoen mengirim kawat

daerah Tobroek dan Sollum menje
“babkan moesoeh mendapat kekalahan: Beberapa serdadoe jang ter
tawan.
e

Di Amba

danja. Dalam kawat itoe dike
Sanata kan sesalnja soekoe-soekoe
Orang-orang

—.

Inggeris,

maka barisan patroeli Inggeris di

Inggeris itoe, maka soekoe-'

“itoe tentang

makloemat-

tapi

serangannja kepada
Inggeris dan minta

sangat kepadanja hendaknja soe-

'ka-berdamai dengan Inggeris jang
'kini sedang ,/bertempoer oentoelk

mendapat

pasoekan

Alagi

ngan.

Jeruzaiem,

10 Mei (Reu-

dari

-ANTI-RASHID

| DEMONSTRATIE

Cairo,

lah-oetara Yavello.

—

10 Mei (Reuter).

s “Kalangan Toerki. disini jang mengetahoei doedoeknja perkara me-

-mentoekan bahwa pada tgl. 8 baroe
tie anti-Rashid

Ali. Demonstratie

' “itoe meroepakan

arak-arakan

““@jalan.

Tindakan

doedoek

sebe-| penaan

Londen,

Il Mei

orang di Roemenia, demikianlah
boenji Kawat AFI. dari Istanboel.

HERBERT HOOVER: MINTA:
KONGRES OEMOEMKAN
PERANG
New York, Il Mei (Reuter).
sekarang kita toeraet
-——,Kalau
itoe mengoentidaklah
perang,
| PLOMATIK ANTARA DJERMAN
ataupoen meInggeris
toengkan
“DAN IRAK ITOE, DI TAMBAH
demi
sendiri”,
kita
engkan
ngoento
KETERANGAN POELA, BAHWA
daHoover
Herbert
kata
kianlah
' SOERAT-SOERAT KABAR DJER . lam pedatonja pada hari MinggoeERHAOE
TERLAL
td (MAN
malam jang disiarkan diseloeroeh
TIKAN ,SOAL TOERKI"”.
negeri, Ia menambah keterangan,
bahwa Amerika Serikat hanja da|. LAGI SUEZ DISERANG
pat tjoekoep memberi banjak ba—
“Cairo, 10 Mei (Reuter).
njak sendjata kepada Inggeris, ka
Medefensie
. Makloemat ministerie
Amerika Serikat tetap tidak
. $ir- mengoemoemkan, bahwa pesa— lau
,,Dan oentoek kitapoen
berperang.
|| wat pesawat terbang moesoeh pa- akan lebih sesoeai
dengan kegagapagi toe boeat kedoea kalinja
han serta kedjoedjoeran Amerika
pengoemoeman
“Serikat, apabila
“perang itoe dilakoekan oleh . konboenji grondgres, sebagaimana

Le0nr INGGERIS

wet. Lebih baik demikian dari pa-

MENJERANG
5 4 on de 1, 10 Mei (Reuter). —
' Makloemat
admiraliteit- ' meng-

perang dengan tak memakai. peng
3
oemoeman lebih doeloe.

ANGKATAN

Deomga

angkatan laoet Ingge-

. hari Kemis pagi

menje-

Ntah, Ada 2 boeah kapal pe-rigangkoet persediaan moesoeh jg.
mendekat pelaboehan laloe diram-

AE

SIKORSKI KEMDJENDERAL
BALI KE INGGERIS
-konden,
12 Mei (Reuter). —
Premier Polen, djendera! Sikorski,
pada hari Sabtoe terbang kembali
dari Amerika Serikat dengan salah

pas dan dihantjoerkan. Ada kapal | sebocah

| dari 3000 ton dan lainnja lagi dari":
1

da dari sedikit ke sedikit tjampoer

1

an ton memoeat mesioe meletoes

Tn

bomber jang dibosat

Amerika tidak loepa poela akan asainja dan dengan begitoe
eratnja perhorboengiin antara bangsa Amerika dan Belanda

di

melaloei Atlantik ke Ing

kesimpoe

benda

jang

berharga

itoe

de-

(Reuter).

geris

barat

daja,

tetapi

tidak

—

ada

api di tembaki dengan senapan mesin, beberapa moesafir loeka. Didistrict lain lain tidak dikabarkan
apa apa.
Didengar soedah njata
pada

DJERMAN

moesoeh

:

DJATOEH

Londen,
11 Mei (Reuter). — Tadi malam sedikit-sedikitnja ada
33 pesawat Djerman roentoeh.
— -Dikabarkan, bahwa tadi malam moesoeh menjerang di Londen, kes
Weroesakan-keroesakan di gedoeng parlement,
hingga mendatangkan
Westminster Abbey, dan Museum.

ada

oleh

3 pesawat

meriam

sehingga

itoe ada

Londen,

Djoega Berlin diserang.

PESAWAT

oedara,

GEDOENG

bahwa pada Sabtoe
Londen, II Mei (Reuter) — Didengar,
malam RAF menjerang werf2 kapal! dan daerah indoestri Hamburg derang Bremen,
ngan kedjamnja, sedang pasoekan2 ketjik minnja

124

djatoeh

nembak
bang

RAF

malam

moesoeh

malam

Hoedjan bom di Manheim.
peron terbang Belanda dapat
kesempatan. .

Emden dan Rotterdam.

Kemis

pe-

dalam

14 pesawat

ter-

djatoeh.

PARLEMENT
ABBEY
Il Mei

DAN

(Reuter).

—

Dikabarkan lebih landjoet bahwa
gedoeng Parlement dan Westminster
Hall
jtoe
moelai
diboeat
pada tahoen 1097 oleh Rufus.
Didoega Hall itoe adalah roeangan jang terbesar diseloeroeh doe
nia dengan tidak memakai tiang.
Architect menerangkan, bahwa
-bagian2 jang terpenting dari Abbey itoe selamat. Bahwa itoe atap
roesak, tidaklah berarti, bahwa tidak dapat dibetoelkan lagi, soenggoehpoen sekararig ini dari dalam
nja

orang

dapat

melihat

langit.

Pendjaga pendjaga kebakaran diatas atap museum dapat memadam
kan
bom bom pembakar, tetapi ba
mah sakit anak-anak, hotel, bioskoop, beberapa geredja, roemah-roemah
njak
djoega bom bom jang beloem
'
korban
Beberapa
bom.
istirahat, loebang loebang. perlindoengan, kena
sampai diboeang soedah terbakar.
dan
n
perlindoenga
loebang
hotel,
sakit,
roeruah
3
kedapatan didalam
roemah istirahat.
BANJAK KORBAN DAN
Dalam 10 malam jang pertama di boelan Mei ini soedah ada 124
' KEROESAKAN
34
itoe
Adalah
Inggeris.
diatas
djatoeh
ditembak
jang
Djerman
pesawat
Londen,
1I-Mei (Reuter):
dari kekalahan Djerman di Inggeris selama boelahn

Lebih tandjoet diberitakan ada 5 posmah sakit, diantaranja 1 roe-

bocah lebih banjak
April.
KEROESAKAN

—

GEDOENG

Westminster Hall, jang dalam riwa
jat Inggeris memegang rol 1000
tahoen. lamanja,
telah mendapat
keroesakan besar, ketika tadi matam moesoeh melakoekan serangan
oedara.

#

iaAKI

Best obG

ii

bi

W KENA

,

pahla

mempertahankan

kemer

jang

tanah

airnja.

mengetahoei
apa
artinja

dan toeroet
semoea itoe,

diri

dari

perasaan

dan

pi-

korban.
Diloear
Londen banjak
djoega bom-bom didjatoehkan pa
da -banjak banjak tempat, teroeta
ma di Inggeris Tenggara dan Timoer:
-Dikabarkan
hanja sedikit
korbannja,
banjak”.

Makloemat ministerie penerba-

keroesakanpoen

tidak

x

Atap

jang oleh banjak

katakan

atap

jang

orang

paling

di

bagoes

didoenia ini, ialah -atap Westminster Hall dengan djendela djendela
nja melengkoeng tinggi-tinggi dan
tiangnja jang ramping
ramping.

itoe

kini

temboes

oleh

bom

moesoeh dan dalamnjapoen roesak.
Djam ,,Big Ben” masih sadja ber-

boenji,
sebab

soenggoehpoen
hanja

ada

kena

bom,

keroesakan

sedi-

kit pada tembok diatas djam itoe.
Tempat pendeta Westminster Abbey hantjoer, Keadaan Abbey masih baik. Atas menara ditengah tengah gedoeng goegoer.
Sebagian besar dari benda benda jang poenja riwajat dalam Ahbey

itoe

selamat,

jaitoe

tempat tempat makam
Inggeris.

Museum

diantara

radja radja

Inggeris

dihoe-

djani bom sehingga mendjadi lace
tan api. Oentoenglah bahwa barang
barang jg. banjak harganja tertolong, sehingga keroegian tidak be
gitoe besar.
ADA

LAGI 3 PESAWAT MOESOEH HANTJOER

Londen,

12 Mei

(Reuter). —

Makloemat minister penerbangan
pada Senen pagi mengoemoemkan,
bahwa ada 3 pesawat terbang Djer
man

binasa.

lam

beberapa

,,Pada

Minggoe

pesawat

ma-

moesoeh

mendekati pantai Dorset. Mereka
diserang oleh pemboeroe pemboeroe R.A.E, sehingga hanja. bebe-

rapa sadja jang dapat-lalos. ma-..soek kedalam negeri.
Pemboeroe pemboeroe. moesoeh
dan bomber bomber djoega melajang diatas
pantai Kent. Timoer
dan

daerah

moeara ' soengai

Theems, tetapi djoega hanja dapat
terbang tidak djaoeh didalam negeri.
Dalam serangan ini ada 3
pesawat
moesoeh
djatoeh.
Ada
bom

bom

didjatoehkan,

tetapi

jg.

soedah:.
diketahoei
sampai sekangan menjatakan, bahwa pada ha- | rang hanja sedikit mendatang kor
Djam parlement jang. mashoer
ri Sabtoe malam Minggoe ada 33
ban dan keroegian”,
diseloeroeh
doenia,
jaitoe
.jang
pesawat terbang moesoeh jang di
soearanja oleh B.B.C. disiarkan di tembak djatoeh.
MR. M. SLINGENBERG WAFAT
segala podjok podjok doenia, poen
Ketika
diadakan
serati sai
di
Londen,
10 Mei (Anip-Ane- :
kena bom. Di gedoeng itoe didja- ( Londen, banjaklah korban serta ke
ta). — Menoeroet omroep dari Ne
toehkan
bom-bom pembakar dan
derland, maka di Haarlem soedah
roesakan: Makloemat berboenji Jebrisant.
Djoega Westminster. Abwafat bekas minister Sociale Zamikian: ,,Londen tadi-malam disebey jang letaknja didepan gedoeng
rang kedjam oleh moesoeh, berken Mr. M. Slingenberg.
djam djam didjatoehi bom, Berita
itoe toeroet terbakar,
berita menjatakan banjak adanja
(Samboengan di pagina 3)
Roeangan
oentoek bersidang di

PARLEMENT
Londen, 11 Mei (Reuter). —
Gedoeng
gedoeng parlement dan

LEE

airnja,

Wan

Atap
10 Mei

tanah

pahlawan

paskan

API DITEMBAKI

Londen,

karena

itoelah

| kiran kolonial kolot.

Makloemat ministerie penerbangan
mengoemoemkan:
Pada hari ini
ada kegiatan moesoeh diatas Ing-

roesak,.

BERLIN DISERANG

sema

sebab tjinta tanah air kita djoega
tidak beda dari mereka. Inilah, ig.
perloe dan baik diketahoei oleh be
berapa golongan Belanda jang da
lam zaman
“demokrasi terantjam
ini masih sadja beloem bisa mele

bom bom didjatoehkan. Ada kereta

|

3

ditarik

djiwanja

Kita
merasai

di bahagian bahagian
Nederland, — istimewa
— tetaplah dikandoeng
bahwa Nederland akan
kembali,

KERETA

diserang dengan
hebat.
Parlement dan Westminster Abbey
$

sendjatanja,

mereka
dekaan

toeh.

Londen

(Reuter).

kan

diketa

ngan adjaib dapat hindar dari bahaja mati, ketika bom bom dja-

adaan kita”.

| Menoeroet rantjangan jang da- |
| “setoedjoe kepada Rashid itoepoen
pat dikontrole dengan boekti-boek
“pada hari itoe terdjadi Merah di. ti, maka adanja serdadoe serdadoe
feel dan Kirkuk.
Djerman jang loeka jaitoe 60.000
orang
di Boelgaria
dan 10.000
“DIERMAN—IRAK

' BAZEL, 10 MEI (REUTER)
— 'MENOEROET KORESPON,,BASLER NACHRICHTEN”
|
DEN
MAKA. WILHELM|STRASSE BELOEM DAPAT KEMADJOEAN TENTANG TINDA"KAN TINDAKANNJA MENGA-

da

saja soedah sempat djoega menerangkan.dasar-dasar kepada president
Roosevelt dan jang dimoefakati oieh kedoeca-doeanja”. Seri Ratoe menghabisi pedatonja dengan: ,,bahwa kita bersama akan memperbaiki ke-

LOEKA

soepaja

Lagerhuis
roesak, orang koeatir,
bahwa tidak moengkin lagi disana
“diadakan sidang sebeloem dibikin
baroe lagi. Didengar seorang opzichter jang berdiam di Hoogehuis
itoe mati, ketika ia toeroet menolong memadamkan kebakaran. Sedang lain lain pegawai jang menolong memadamkan kebakaran serta menjingkirkan soerat soerat ben

»Ikatan doea bangsa itoe makin diperkoeat, karena anak perempogan

70.000 SERDADOE DJERMAN

tindakan tidak

menakloekkan

pada bangsa-bangsa Amerika jang berdarah Belanda, jang sebagai pen-

Johannesburg,
10 Mei
(Reuter). — Paul Dreyfus, perintis djalan indoestri intan wafat da
lam-oesia 84 tahoen.

di

Hitler

tjapkan terima kasih banjak kepada bangsa Amerika Serikat jang besar
itoe dengan presidentinja jang loehoer boedi atas boekti-boekti atas perasaan hati mereka jang bersamaan dengan persamaan hati kita, tentang
keadaan doenia pada sekarang ini, dengan memberi apa-apa jang diperloekan oleh bangsa bangsa jang diserang ini. Seri Ratoe bangga ke-

RADJA INTAN WAFAT

“baroe ini di Bagdad ada demonstra:

ta? moengkin

pat kehormatan
besar dari seloeroeh doenia. Seri Ratoe djoega mengoe-

soeh,
soenggoehpoen
terhalang
oleh adanja hoedjan.
Pasoekan kita jang disodorkan
kemoeka sekarang soedah mendekati Adola, 72 km sebelah. oetara

72 km

bahwa

dominion-dominion
Inggeris
dan djadjahan-djadjahannja.
Djoega
-pasoekan pasogkan Ingggeris dan pasotkan'pasoekan djadjahan menda-

soekan-kita dapat mengoesir moe--

Neghelli dan Algag,

diterangkan,

.oentoek keperloean perangan jang makian hari makin diperkeras dalam

ankan diri dengan koeatnja: Se
-soedah berkelahi berhari hari, pa-

Inggeris “di. Ja

-kan-pasoekan
dan Joenani.

lan, bahwa
Keradjaan
negeri ini
kejakinan,
berbangkit

djiwa bangsa Belanda, maka Seri Ratoevmeneroeskan: ,,Pertama kali
saja terharoe atas keberanian keradjaan Inggeris.
Tiap-tiap pendoedoek kini berdiri dimedan perang dan memandangnja hal itoe sebagai kehormatan. Saja
terharoe djoega atas sympathie rakjat Inggeris jang diberikan kepada
saja dan keloearga saja”.
Seri Ratoe merasa besar hati dengan adanja pekerdjaan-pekerdjaan

Nairobi: Pasoekan keradjaan jang
di Ethiopia oetara mendekati gar's-garis moesoeh di Amba Alagi
j
dari oetara diserang oleh pas0e
Asmara. Pertempoeran itoe

ter). — Dengan op'sil dikabarkan,
bahwa luitenant-generaal Maitland
oper
Wilson sekarang mengambil
' pimpinan tentara Inggeris di Pales
tina dan Transjordania. Ialah djoe
ga jang doeloe memimpin pasoe-

Sesoedah

diperingatkan

sia ini dapatlah

ini menjatakan kepada bangsa-bangsa jang bertjakap Inggeris atas
nama rakjat Belanda tentang kepertjajaan kepada datangnja kemena-

Itali

dilakoekan dengan berhasil sekali.
Di selatan pasoekan Itali memper-

z

pedato di moeka radio B.

B.O. tertoedjoe kepada keradjaan Inggeris, maka Seri Ratoe pada malam

kekalahan.

Lebih landjoet diberitakan

|

Dalam

itoe

hoei dan lebih dijakinkan oleh oedoenia, betapa kedji
moem, oleh
perboecatan perkosaan
jang telah
dilakoekan oleh Djerman terhadap
kepada Nederland itoe.
-Dari segala peringatan itoe, ma
ka sekadar jang terdjadi di Indone

Seri Ratoe.

10 Mei (Reuter). —

tanggal

sama sekali tidak
menginginkan
lagi.
“perang, negeri jang neutraal sema
Maka djika tanggal 10 Mei diper
ta mata sekoenjoeng koenjoeng ke
ingati, lebih
patoetlah lagi djika
na teradjang Djerman pada laroet
di sa'at orang ti- - tanggal 14 Mei mendjadi peringatengah malam,
tan poela, karena pada waktoe'itoe
doer njenjak.
lah banjak poetera dan poeteri Ne
Maka tanggal 10 Mei itoelah di
mendjadi
koerban sera: derland
peringatkan dimana mana.
ngan
tikaman
dari
belakang,
Boekan
diperingatkan oentoek
Mereka itoe roboh karena tanah
dirajakan, boekan poela diperingat
airnja, mereka itoelah berkoerban
kan oentoek bersenang senang, te

Luft-

lahir bathin dalam peperangan ini.

Londen,

LA

mentjegah keroe
sakan djiwa manoesia Iebih banjak

Toerki?”.

Pedato

pada

negeri jang sama sekali tidak ber- | land meletakkan
ta mata oentoek
sedia oentoek berperang, negeri jg.

Londen tertoedjoe kepada rakjat Inggeris dan Amerika, seri Ratoe mengoetjapkan terima kasihnja atas

2

karena

lah setahoen jang laloe Nederland,

Pada 10 Mei Seri Ratoe berpedato dimoeka radio di
sokongan

71, sen

Nederland itoe waktoe boleh di
kata diteradjang dari belakang, se
itoepoen
' dang jang meneradjang
jang besar
| meroepakan reksasa
dan ganas ,sehingga didalam tem
po empat hari ,,terpaksalah Neder

itoe bagi seloeroeh Keradjaan Ne

waffe. Gedoeng Parlement dan Westminster Abbey
mendapat keroesakan besar,
RASHID
ALI mengakoei 'kalahnja pasoekannja.
Perhoeboengan diplomatik antara Irak-Djerman beloem ada ketentoeannja. Di Bagdad terdjadi demonstratie anti Rashid Ali.
Ssk. Djerman menoendjoekkan perhatian besar terhadap

poela.

gambar?

dengan

itiLn dan bisa Pa
Fatin Pe
Pr
be
PAN Selma KIA HA

ANGGAL 10 Mei baharoe lewat, dan kita sekalian tahoe
lah soedah betapa penting tanggal

dipimpin oleh

bekas vice-konsoel Djerman di Beiroeth. Didoega mereka itoe akan meroepakan barisan ke lima.
Pertempoeran di Sollum.- dan. Tobroek. hanja meroepakan pertempoeran patroeli. Di Ethiopia Italia selaloe kalah. Daerah selat Suez boeat kedoea kalinja diserang lagi oleh pesawat-pesawat moesoeh.
Perang oedara Inggeris-Djerman dilakoekan dengan
kedjamnja. Manheim dam Berlin diserang Raf, sebalik-

kepada A.F.L.
ta
dari Jeruzalem
11 Mei (Renter). — Beri

seboelan.

Karena Tanah Air.

Ringkasan
»

sen

djitoe, memoe-

2 lembar Lossenummer

Puti

anti
|
lagi.

60

1 Plv. Hoofdredacteur: Anwar Tjokroaminoto.

SENEN 12 MEI 1941

.monstratie rakjat
Rashid.
2
eenah Salat Sharing

hanja
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Sebar MA
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MA
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'Mocar

Madjallah

PEN ENGen NA AA Tanpa SI ng

ya

Ka

:

IA

en

eri
KERANA

KR pen

Rann aka

bangsa dapat

E

apa

sebabnja,

akan

te

tapi, keadaan diseloeroeh doe
. nia internasional, dan di medan pe
rang agak soenji. Tidak nampakgerak dari pehak mana poen. Di
medan Irak, menoeroet keterangan
Inggeris sendiri, karena soedah ter
padam segala api
'njata laksana
jang berkobar kobar, tidak perloe
nja Inggeris melakoekan offensief
lagi. Soedah tjoekoep dengan hasii
nja gerak mereka jang laloe. Ba
gaimanapoen djoega tentara Rashid Ali jang bermoela memperta
hankan Habbaniyah telah mengoen
doerkan diri, boekan oentoek meng
melainpermoesoehan,
Hentikan

kan, oentoek mendoedoeki positie2

jang moengkin memperbaiki strate
gienja. Kata Rashid Ali, kekalahan
nja memang soenggoeh besar, sebaliknja Inggeris demikian djoega.
Moeslim

Kaoem

daripada

soekoe

Afridi telah meminta poela kepada
Rashid Ali, agar djanganlah diteme
roes teroeskan permoesosthan
diper
Baiklah
itoe.
s
Inggeri
lawan
baiki

ng

perhoeboengannja.

Dengan segala itoe, tidak berarti
di Azia tengah mendjadi tentram,
soenjinja, malamengingat akan
han sebaliknja pada sekarang ini
Inggeris berdjaga djaga lebih koe
at, karena sekaranglah masanja pe
perangan itoe akan dilakoekan oen
toek menjerang Suez dan Egypte.
Pelaboehan Alexandrie akan didja
ga dengan sekoeat koeatnja, kare
na djika tidak demikian, maka po
di Laoetan Tengah
sitie Inggeris
akan lebih berbahaja. Kekoeatan
Inggeris djoega dipoesatkan di Kre

ta dan Cyprus, oentoek melawan

dengan mati matian, djangan sam
pai terdjatoeh dalam tangan moe
soeh. Boeat kedoea kalinja dalam
Djerman
seminggoe penjerangan
atas Suez (daerahan teroesan) telah dioelangi, apa hasilnja tidak di
terangkan, tetapi keroesakan hanjalah sedikit sadja. Roepa roepa
nja di Tobroek gerak kedoea pehak
moesoeh

itoe

berhenti,

berhoe-

boeng dengan amat panasnja hawa
di Egypte, sehingga 119 graad pa
da tempat jang rindang. Tetapi di
daerah
Solloem
masih sadja kedoca pehak itoe menjelenggarakan
patroli2nja.
Medan. Ethiopia (Abesinia) boleh dikata,
soedah hampir bersih
daripada tentara Italia lagi, dan de
ngan seenak enaknja Haille Selasie
poelang kembali, dan moengkinlah

Baginda itoe akan beroentoeng da

pat berdiam teroes disitoe tiada de
ngan

ganggoean

lagi.

-

Kekalahan Italia menoeroet Reu
ter dalam boelan April sadja adalah 100.000, jang binasa, jang loe

“ka dan jang hilang terpoekoel

ra-

ta, sedang djoemlah kekalahan ton
nage kapal daripada kedoea kawan
Djerman dan Italia itoe L.k. 2 sete
ngah millioen ton. Sebaliknja DN
B. maoe
menjombongkan
poela
bahwa kekalahan tonnage Inggeris didalam boelan April sadja, ada
lah 1.2 millioen ton sedangkan Ing
geris tjoema
mengakoei 488.000
ton. Djika benar kekalahan jang
belakangan ini sadja, maka soedah
lah boleh dikata itoe soeatoe poe
koelan bagi doenia pelajaran
kaoem Sekoetoe. Dan perloelah per
tolongan Amerika itoe segera
da
tang.

an Unta

Tetapi,
boekti boekti pertolongan Amerika itoe tidak nampak
begitoe njata, bahkan seperti tidak
terdengar lagi. Ada poela, menoe
roet warta dari New York, kabar
jang tidak menjenangkan orang pe
rang
di Europa (Inggeris) sebab
Herbert Hoover, seorang autoriteit
terkenal, ada mengandjoerkan, soe
paja Amerika tidak tjampoer perang. Djika toeroet berperang, ma
ka tiadalah Amerika 'akan sang
oep menolong. kawannja Inggeris
“'itoe, Lebih baik tidak mengangkat
sendjata, tetapi membikin sendja

. ta, Baroelah dengan tjara itoe Ing
geris dapat tertolong kiranja. Roo
sevelt, tentang pertolongan
jang

BANJAK KABAR TERTAHAN.
Berhoeboeng dengan banjaknja
kabaran dan karangan, maka terpaksa banjak
djoega jang mesti
kita tahan. Kiranja jang bersang-

koetan

akan

PEDATO

makloem
BOEPATI

Berhoeboeng

hendaknja.
hari

peri-

ngatan
10 Mei maka
padoeka
toean Boepati Betawi, R.A.A. Hassan Soema
di Pradja, pada hari

Sabtoe berpedato dimoeka microfoon P.P.R.K. antara lain sebagai
jang berikoet:
Hari 10 Mei setahoen jang laloe
tentara Djerman dengan boeas dan
ganas serta tidak dengan ada lantarannja menjerboe Nederland, meroesak-binasakan segala apa jang
didjoempai
dengan semaoce-maoe-

nja. Gedoeng-gedoeng dan roemah
roemah jang indah permai dihantjoer-loeloehkan. Kota Rotterdam
dan lain-lain kota, dimana riboean
keloearga
hidoep dengan senang

dan damai

diroesak

dengan

BOEROEH

TJITAK DRUKKERY
3.
Mendapat kenaikan oepat 5Y6
Antara”
mengabarkan, bahwa
boeroeh tjitak didrukkerij PGI Be
tawi atas oesahanja Roekoen Boe
roeh

BETAWI.

dengan

ke-

djam. Riboean orang toeca, moeda,
anak-anak, laki-perempoean men-

Pertjikan

(R.B.P.)

moelai

ha

boeatan

djahil

dan

boeas

ini,

dan

Sri Baginda bersama keloearganja
dan Pemerintah
dapatlah mengalih ke Negeri
Inggeris. Sekarang
nampaklah ini pengalihan Pemerintah amat bidjaksana, sehingga
Nederland dapat meneroeskan perlawanannja pada moesoeh.
Dan setelah moesoeh dapat men-

doedoeki dan berkoeasa di Nederland dan dinegeri-negeri jang dirampas itoe, dengan bengis mereka melakoekan bermatjam-matjam
tindasan. Kemerdekaan berbitjara

dan

berfikir, kemerdekaan

di te

(Br.)

PENGHASILAN
NEGERI.
Penghasilan negeri dalam boelan Maart 1941 adalah f 56.600.000
sedang dalam Januari sampai Mrt.
ialah f 47.600.000.—
Dalam boelan
Januari sampai
Maart 1941 adalah f 145.200.000.—
sedang dalam aJnuari sampai Mrt.
1940 adalah f 132.900.000.—

mentjetak

(drukpers)

Bagi ra'jat Nederland teroetama
perboeatan Djerman itoe meninggalkan
bekas jang sangat pedih
dan perih. Ra'jat Nederland sedjak
memoelaikan
sedjarahnja
dalam
doenia ini, soeatoe bangsa jang me

njinta kemerdekaan,

darah

KETERANGAN.
Njonja S. Z.
Goenawan
»Roemah Piatoe Moeslimin”
noelis sebagai di bawah ini:
Boeat oeroesan

dan

Moekimin,

dari
me

beserta

njonja Abu Hanifah dan

njonja B. Joesoepadi: oeroesan be
groting makan, soedah ditentoekan
dengan dagporties,
jaitoe f 0.40

boeat seorang seharinja.
Matjam inilah laloe menerbitkan
sangkaan, bahwa kami bekerdja de
ngan borongan, artinja kami da
pat menderita oentoeng
atau
roegi,
pada hal kami hanja be
kerdja dengan karena Allah, apa
jang kami beli, laloe dimasak, dan

han adanja perabot masak.

ke-

Terhadap njorja Moewardi, njo
nja Wijkmeester Kramatpoelo, Mas:
sadjeng Saridjo, nj. Soetodihardio,.
nj.Parmono, dan banjak Jainnja di
oetjapkar banjak terima kasih, ka
yzna saudara2 terseboet telah mem
bantoe tenaga
“dalam pekerdjaan

kan perboeatan Djerman itse. Perlawanan dilakoekan sckeras-kerasnja dan tidak “boleh tidak pihak
sekbetoe
tentoe achirnja
dapat

dan kedholiman, perang antara ke-

Sesoe-

akan diberikan
itoepoen
masih dah mendjadi hoekoem alam, ke-akan mengadakan pembitjaraan Ia djahatan-pada achirnja tentoe ta'
loek kepada kebadjikan.
Apabila
gi dengan missie Latein Amerika
datang Siterang, maka larilah, Iejang akan
mengoendjoengi USA
njaplah Sigelap.
Dalam sedjarah
itoe.
doenia kadang-kadang kita mene- Di Syria,
orang agak gelisah
moei kedjadian sematjam itoe, jadjoega dengan kedatangannja toe itoe orang-orang jang hendak merist Djerman jang soedah berdjoem
ngoeasai doenia, hendak meroesak
tetapi moengkin
lah
100
orang
keadaan dengan menindas dan medjoemlah itoe akan naik 500 dalam
nakloekan lain lain bangsa, tetapi
2 minggoe
jang akan datang ini. tidak
pernah perboeatan
orangItoelah socatoe bahaja besar. Bisa | orang itoe berhatsil.
mentjiptakan pekerdjaan spionna
Kita ra'jat Sri Baginda di Ne
ge dis. Penjerangan bom, jang he “geri ini, -ra'jat jang menjintai de
'bat adalah dilakoekan oentoek Ing' mocratie, ra'jat jang menjintai kegeris atas kota kota Djerman, te merdekaan berfikir dan-berbitjara,
tapi London telah digempoer de- ' ra'jat
jang menjintai keadaban,
ngan sehebat hebatnja, selama ter
kesopanan dan
agama,
wadjib
djadi perang. Besar keroesakannja.
memberikan soembangan sebesarbesarnja,
agar kekoeasaan
Nazi

Sean kain

soeminta

ini

sampai

tjabang

pada

Djakarta

rapat

telah

bertempat

kan

dan

KR

siaga SKM

AB

TS

dak am

EA

tan

,,Ta

bahwa

ia

lain poela, jang meninggalkan

pokok aliran tadi dan jang terletak
antara haloean Agoes Djajasoemin
ta dan Soeromo.
Kita tidak tahoe bagaimana soeseteling ini, kalau sekira
30enan
Bataviasche Kunstkring
4ja jury
nenoeroet oekoeran oekoeran jang
Kita tidak tahoe berapa ba
lain.
jang ditolaknja
ajaknja loekisan
,,Tari Tisebagai
jang bersifat
Kita dengar ada I.k.
moer” itoe.
160 boeah jang dikirimkan, sehing
ga boleh djadi antara jang lk. 100
loekisan, jang tidak dianggap baik
jang mewoe
itoe, ada beberapa
ijoedkan pertjobaan mentjari doro
ngan dan bahan dalam seni. ,,TiKita tjoe
noer”, seni Indonesia.
ma bisa membitjarakan jang ada
dalam pertoendjoekan ini.
peloekis2
Sesoenggoehnja bagi
kita soekar sekali memandang ke
pada jang soedah ada ,sebab jang
soedah ada tidak berapa: hanja loe
kisan2 Bali. Selandjoetnja mereka
itoe mesti melihat kepada wajang,
tjandi, seni kajoe, batik, tenoenan
Dengan perkataan lain:
(warna).
hoeboengan
seni loekis Indonesia
pada masa ini tidak bisa koeat se
kali hoeboengannja dengan soeatoe

mengada-

di gedoeng
dj Gg.

memoeaskan, diantawakil-wakil perhim-

Bestuur

(dalam

memperlihatkan,

ini

jang

waktoe

Indonesia

Soeromo

tak jakin benar akan ,,baiknja” ha
loean itoe: ia mengirimkan loekisan

seni

Kenari.
Perhatian
ranja hadlir

dan

ri Timoer”), kita mengoendjoekkan keempat haloean jang teroeta
ma dalam seni loekis Indonesia pa
da waktoe ini,
Nama2 mereka itoe disoegoen de
menoeroet darangan sengadja:
djat.,,kenjataan” haloeannja
dan
daradjat sifat
,,Timoer” (Timoer
lama) jang ada didalamnja.
Jang paling lemah pada waktoe
ini ialah haloean jg. keempat, bahkan wakilnja dalam pertoendjoe-

loekis Indonesia

pada

itoe

Pers.

lama.

semangat

tentoe dapat mereka
dalam pekerdjaannja

Dalam

Indonesia”

woedjoedkar
dan memang

Pada djam
9.30 rapat diboeka
tjabang dengan peoleh ketoea
kasih kepada
ngoetjapan terima
dahoeloe
hadlirin. Terlebih
para
oleh ketoea
diperingatkan genap
|
satoe tahoen berlirinja Persi tjaDjakarta. Laloe diberj pebang

aja bagaimanapoen
tjondongnja
Soedjojono dan Toetoer
ke ,,Ba-

kemadjoean-

tetapkan
oleh
perdjalanan seni,
oleh apa jang diperboeat ahli seni
dengan azas azas itoe. Kita mesti
menerima loekisan2 jang sekarang

tentang

mandangan

rat”, semangat Indonesia kedapa
tan djoega dalam loekisan loekisan
nja.
Selebihnja kita tjoema bisa
mengoendjoekkan azas azas, akan
tetapi

jang
.diwaktoe
organisatie
nja
telah lampau itoe jang setiap waktoe djoemlahnja anggauta teroes
Pada masa inj Persi
bertambah.
400
anggauta
mempoenjai
telah
orang, akan tetapi walaupoen de-

mikian Persi ta' akan berdiam, me-

soal

berkenaan

jang

dengan

kegentingan internasional dimasa
Dengan pandjang
ini.
sekarang
lebar dibitjarakannja Commissie
oleh Pemerintah
jang dibentoek
diwaktoe sekarang ini jang teristimewa mengoeroeskan soepaja anmadjikan dan kaoem
tara kaoem
boeroeh ta' kan terdapat perselisihan atau djika moengkin terdapat
perselisihan itoe oleh . Commissie
diselesaikan. Diterseboet dapat
djelaskannja

oleh

pembitjara

ba-

gaimana besar artinja pembentoeitoe bagi kaoem
Commissie
kan
boeroeh.
Misalnja sadja
perselisihan ini
tentang oepah
atau waktoe djam

jang tidak sepadan de-

dh daBEKU
MAMA BE ap

Li

Mania

Peda
A Ktuan N

achirnja sekaliannja

di

Kepada ahli2 seni kita tjoema bi
sa dikatakan mewoedjoedkan djiwanja sendiri dalam bentoek jang
paling tjotjok dirasanja baginja.
Pekerdjaan criticus pada waktoe
ini tidak bisa lain dari pada men
tjoba melihat
djiwa tiap peloekis
dan mengoekoer loekisannja
atas
dasar penglihatan itoe.
Dengan demikian kita tidak hen
dak mengatakan haloean mana jg.
paling baik.
Kita peringatkan
“poela, bahwa
meskipoen atas dasar Timoer lama
moengkin terdjadi
perlandjoetan.
Dengan lebih njata: kita melihat
semangat Indonesia dalam sekalian
loekisan itoe dan kita melihat poe
la, bahwa ,,kenjataan” pada peloe
kis2 berlain lain daradjatnja akan
tetapi kita tidak hendak mengata
kan mana jang sebaik baiknja.
Itoe sebabnja kita menghargai se
kalian aliran dan itoe sebabnja kita
memandang peloekis2 dalam lingkoengan pokok seninja sendiri.
Kemoedianpoen azas keritik seperti inilah jang sebaik2nja pada pe
rasaan kita,
akan tetapi dalam
zaman perbintjangan tentang ,,ke
boedajaan baroe” ini ada artinja
jang choesoes.
Dengan memakai azas ini kita bi

lainkan teroes mengoesahakan soete'djoemlahnja anggauta
paja
roes bertambah.
pertama
agenda
Berhoeboeng
ja'ni tentang ,,Persi dengan Vausatoe dan lain
bek” oleh karena
dibitjarakan, maka
hal ta' dapat
dengan agenda ke-doga
dimoelai
oleh Toean Mr.
jang dioeraikan
Hindromartono. Terlebih dahoeloe
oleh pembitjara diloekiskan beberapa

pada

dan mensenggoe bagaimana perdja
lanan seni loekis Indonesia (baroe)

kekoeatan
jang merasa : ngan
Kepada saudara2
kebiasaan atau
tak dapat oendangan oentoek mem. "| kaoem boeroeh. Pedato Toean Mr.
Hindromartono
disoedahi dengan
bantoe masak. djanganlah berketjil
doa, moedah-moedahan Persi tjahati, pekerdjaan jg. bakal datang
Djakarta choesoesnja
dan
masih banjak, bila kapal Moekimin. | bang
Persi pada oemoemnja akan mentiba di Tandjongpriok, silahkanlah
dapat
kemadjoean seperti
jang
soeka datang di R.P.M, bocat ma
telah ditjita-tjitakannja.
sak beramai-ramai bagi makannja
Agenda
ke-3 tentang
Sarekat
Saudara2 kita - jang soedah lama.
Sekerdja
dioeraikan
oleh
Toean
menderita
wmoedlarat
di tanah
Mr. Soeprapto.
Sarekat Sekerdja
Arab, Moga2 amal kita akan men.
dapat balasan dari Allah djoea ada. boekan sadja mengenai satoe atau
doea
badan akan tetapi
kaoem
nja.
boeroeh pada oemoemnja. Bangsa
Indonesia telah
bergerak lk. 30
P.K.V.L
| tahoen, akan tetapi tentang nasibNierhab menoelis:
I nja kaoem boeroeh beloem begitoe
Pada hari Selasa malam Rebo»
diperhatikan. Djika dipikirkan masak-masak,
maka dapat
diketane
Fe
Yan
tahpne
Dja
hoeilah,
bahwa kaoem
boeroeh
karta
telah mengadakan
rapat.
'itoe dalam sehari-hari senantiasa
anggota dengan
mengambil tem.
memegang rol jang penting. Dipelpat. di J. Int. Eykmanlaan, Menoebagai — peroesahaan-peroesahaan,
roet soeara jang terbanjak soesoebadan-badan Pemerintah atau Parnan pengoeroes seperti berikoet:
tikoelir
dsb.-nja selaloe terdapat
Toean
J. Ch. Legi, voorzitter,
'kaoem boeroeh. Soepaja kedoedoetoean
Moedjono,
vice-voorzitter,
kan dan nasib mereka dapat mentoean Hasan Bahrein, secretaris I,
tjapai lapangan jang agak loeas,
tocan Z, Abidin, secretaris II, no-

antara keadilan

dan“'kedjahatan.

Sekoetoe

bekerdja

kami.

kemenangan,
karena dalam hakikatnja perang jang berlakoe seka-

badjikan

P.K.V.I.

dan Agoes
Djajasoeminta
telah
membawa ketjakapannja keti

ENGAN menjeboet S. Soedjo
jono, S. Toetoer, Agoes Djaja

PENGIRIMAN OEANG OEN.
TOEK BOMBERS.
Pada hari inj telah dikirimkan
ocang sedjoemlah 100 riboe dollar
ke Londen oentoek pembeli bommenwerper jang kesembilan ,,Rotterdam”,
Prins Bernhard meminta 5 boeah tetapi oleh Indonesia telah dikirimkan sembilan bocah dan dengan
pengiriman ini,
pasoekan
bommenwerper ,,Rotterdam I sampai IX” soedah lengkap.
Djoega
sedjoemlah
10
riboe
pond sterling telah dikirimkan ke
Londen oentoek pembelj 2 toestel
Spitfire jang
bernama ,,Malang”
dan ,,Palembang Oeloe II”. Sokongan jang dilakoekan dengan kesoekaan
sendiri
oentoek
negeri

poenan,

maka

M. dan kami dipilih mendjadi ke
'toea dari Sub Comite Perawatan

manoesjiaan mengoetoek akan perboeatan Nazi Djerman itoe, Ra'jat
Belanda
dibawah pimpinan
jang
bidjaksana dari Sri Ratoe berserta
dengan Inggeris jang koeat dalam
segala lapangan,
tidak membiar-

rang ini perang

secretaris,

Doelsalam

Permoefakatan

oemoem telah mengetahoei, bahwa
centraal dapoer ditentoekan di RP

berfikir dan

keadilan

voorzitter,

—

kan

berbitjara, kemerdekaan berapat
dan
berkoempoel.
Kemerdekaan
itoe diperkosa. Kita tentoe dapat
sedapat moengkin djanganlah sam
menggambarkan betapa doeka-nes- pai melangkah dari pada begrootapa mereka.
Tidak sadja ra'jat
ting.
Nederland jang ada dj Nederland
Alhasil kapal Moekimin jang per
menanggoeng deritaan jang.maha
tama telah laloe, ternjata pengeloe
hebat
'itoe, tetapi djoega
ra'jat
aran oeang belandja makan dibaNederland dj Seberang laoet. Kita
wah begrooting.
ingat akan dendam dan goendahDjoega kami
oetjapkan terima
nja-beberapa
orang dinegeri ini
kasih kepada saudara2 jang soeka
ketika pada harj 10 Mei Djerman
membantoe bekerdja masak atau
menjerboe Nederland, karena kita
membagi makan dengan kehendak
orang semoca merasa senasib dan
hati sendiri: tanggal 24 April 1941
sepenanggoengan
sebagaj
ra'jat
pagi hari datanglah njonja PathSri
Baginda Maharadja
Poeteri
ma Mashabi dan nj. Karsach
de
Wilhelmina.
ngan
membawa
perabot
masak
ser
Begitoelah
kedjadian
10 Mei
ta kawan2 masak di RPM., tak la.
jang menjedihkan seloeroeh doenia itoe. Tiap-tiap orang jang da- ma datanglah perabot masak jang
lam badannja mengalir darah ide- memang kami sewa, hingga kelebi

mocratie,

—

toean

(Penoetoep).

1,

BLOM

F.

tidak

Toehanan.

commissaris.
Afd. Kesehatan:
Toean
Djoehrj

tjabang

bet-

ada lagi pada bangsa-bangsa jang
dita'loekan itoe. Mereka
hilang
haknja sebagai manoesia. Kebengisan jang sekedjam itoe tidak akan
dapat
diloepakan
oleh seloeroeh
doenjia, oleh seloeroeh oemat Toehan
jang menjinta akan
perdamaian, keadaan, kesopanan dan ke

ndonesia.

Tapsoen

sedapat 'dibelikan
soedah
ini
djoemlah 28 bombers dan 79 Spit
DIREKTOER JUSfire.
TITIE.
RPD. mengabarkan, bahaw moe
RAPAT PERSI TJABANG
lai tanggal 27 Juni depan jang di N
DJAKARTA.
angkat djadi direktoer Justitie ja
Kemarin,
hari Minggoe pagi tg.
lah t. Mr. N.S. Blom, jang kini se
11 Mei, ,Persatoean Soepir Indobagai hoofdambtenaar ter beschik
nesia”
atau singkatnja
,,Persi”
king pada Direktoer Justitie.

MR.

sidang dan berkoempoel, kemerdekaan

t.

dan mevr. Enoh.
Selain dari pada itoe rapat mengangkat toean Dokter Diran selakoe bescherm
heer dari P.K.V.I.
tjabang Djakarta, dan toean Dokter R.M, Slamet Sudibyo selakoe
adveseur darj bag. kesehatan.

(jadi korban. Malah moesoeh soe-

dah mentjoba menawan atau memboenoeh Radja
kita dan Sekoelawarganja.
,
Dengan
hati penoeh keterimakasihan
dan memoedji
sjoekoer
pada Toehan jang Maha Koewasa,
jang tidak memperkenankan per-

commissaresse,

Peloekis2

Pertoendjoekan

nona
Rohaja

ialah Toean-toean H. Abd. Wahab

ngah djalan.
Toean.terseboet dengan naik se
peda hendak pergi keroemah fami
lienja di Tjipoetat. Baroe sadja ti
ba diperdjalanan antara kampoeng
Tjinangka — Tjipoetat, djatoehlah
ia, dan meninggal doenia seketika.
Oleh politie segera diasoengkan
ke CBZ, kemarin maitnja baroe di
koeboer.

Amin,

Berhoeboeng

TIDAK MEMILIH TEMPAT.
Tocan R.S.
Soeriapradja klerk
dari Hoofdbureau Pandhuisdienst,
hari Sabtoe
kemarin doeloe telah
sekoenjoeng2

nona

Djakarta
perloe Com: van Toezicht,
maka rapat” membentoek
poela keperloean terseboet.
Jang
terpilih
oentoek
keperloean
ini

MAOET

dengan

comissarisse,

vroedvr.
Djoelaeha — peningm:
dan toean
Wikanta — commissaris.

ri Senen tanggal 12 Mei (ini hari)
mendapat kenaikan oepah 54, banjaknja.

wafat

Soekadarilah.peningm:

Imong,

dji, commissaris, tocan Mhd. Tahir,

hidoep sebagai se-

soecatoe bangsa jang merdeka me“Hakoekan keadaban dan agamanja,

AGAK 501
SOENJI.
5 NTAH

na

jang mengantjam itoe segera lenjap dari dvenia, agar kemoedian
tiap-tiap
wmanoesia dan tiap-tiap

.

wa
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PEMANDANGAN

sa mengatakan,

maka
toean

bahwa

Soedjojono

haroeslah diadakan
antara mereka itoe.

marang

telah dibentoek

ngan

Sekerdja

sia”

atau disingkatkan

tinggi dan

mewo:

kan boeah

tangannja dalam sete-

ling ini, meski Agoes Djajasoemin
ta masih terlaloe banjak mengada
kan pertjobaan: dari seri twee-dimensionaal, bersegi doea, sampai
kepada

Van

Gogh.

Penghargaan
da

Toetoer,

poela

teroetama

kepas '

dalam

,,Pe'

diwirja nr. 37 ,,0eboeg”), Soekirno
(nr. 4
,Chrysanten”),
Soeromo
(Tari Timoer), Soemitro (ur. 47,
,»Memotong Padi”), Iton Lasmana
(nr. 36, ,,Kembali kekandang”) ha

ik djoega, mengandoeng

sifat sendij

ri. Soerono paling tetap dalam ,,A-'
lam

dengan

djembatan

(ur.

50)

Loekisan loekisannja kekoerangan
semangat, terlaloe tjondong kepa|
da gambaran menoeroet tjontoh be |
nar. Hal ini lebih djelas lagi pada
Abdoel Salam (nr. 1, 2 dan 3). Loe
kisan loekisannja mendekati kunst
photo's, photo2 berwarna jang ba
goes. Rameli masih haroes mengem
bangkan
ketjakapannja (nr. 53
dan

54).

Loekisan2

Herbert

Hoeta:

galoeng terlaloe decoratief. Ia terlaloe

soeka

kepada

perhiasan”,

sehingga loekisan loekisannja terla
loe ,,manis'”, zoeterig, tidak menim
boelkan perasaan apa apa.
Raden Soediardjo humorist, ge-,

mar kepada jang loetjoe2. Nr. 38,
,Membatia talkin” baik sekali. Nr.
39 loetjoe djoega, tetapi dalamnja
ada poela kesoenggoehan, baik da
lam artinja, maoepoen dalam ben
toeknja.

Emira Soenassa Wama'na Poetri AVAlam (lahir di Tanawangko,
Selebes

Oetara)

mendoedoeki

tem

pat jang tersendiri. Ia mentjari da
sar dalam seni daerah Indonesia se
belah Timoer, boekan sadja ten
tang
atjaranja,
tetapi
tentangi
bentoeknja,
soesoenannja,
warna '
nja
(alasan
hitam)
poen
djoega,

teroetama

dalam

nr.-

59,

",Pekoeboeran Dajak Pnihing” dan
61,
Orang - orang ' Papoea"
Dalam nr. 60, ,,Kampoeng ditelosk
Rumbolt”, ia melangkah, dengan
bimbang, kearah peloekis jang lain2.
Ia boleh
dikatakan hendak
membaroei seni
,,primitief”, seni

Indonesia jang koeno sekali, hendak

membawa

perasaan

dan

ben-

toek ,,ethnisch” (golongan bangsa
jang hidoep dalam masjarakat ter
toetoep) kedalam lingkoengan ,,In:

donesia masa sekarang”.
Alhasil? Kita bersoekatjita meli
hat, bahwa bangsa kita sanggoep
menimboelkan peloekis2 jang tjakap.
Ini boekti, bahwa bangsa kt '
ta sesoenggoehnja hidoep, berchai ,
rait.
Kita girang,
bahwa loekisan2
Indonesia banjak sekarang. Ini tan

da kekoeatan
ah

seni

djiwa,

semangat:

ialah hasil
katabahan

tiap boe

penoenggalan
hati,

kemaoean

iang keras.
Achirnja: dinegeri jang lain lain
pemerintah atau badan2 jang di
bantoe oleh pemerintah menjokong
penerbitan madjallah atau boekoe
tahoenan jang berisi reproducties,
gambar2 jang berwarna dari pada.
loekisan2 jang paling baik jang ter.
tjipta
dinegeri2
itoe.
Demikian
di Perantjis, demikian di Amerika"
Sarikat, di Djepang, di Inggeris, di
India.
Sampai sekarang boekan demiki an

Ji Indonesia,

sedang

perloe oen

toek peringatan (loekisan disimpan dan soesah dilihat oleh poebe
lik lagi) din oentoek memperkenal
kan loekisan2 kepada orang jang ti
dak dapat mengoendjoengi pertoen
djoekan2.

Sns. Pm.

dilinjapkan dengan berdjoang berSama-sama, 'dan oleh karena itoe

,,Gaspi”

lebih dari 8 djam, mala-

:

mandangan atas
mega-mendoeng |
dan mesti dipoedji Sjoeaib Sastra-

,,Gaboe-

Partikoelir Indone-

,
,
|
|

Hi

tinggi

| tertjapai, maka nistjaja segala sesoeatoe jang loear biasa itoe dapat

han sampai 12 djam.
Djika persatoean antara mereka itoe telah

aa

sangat

persaDi Se-

jang senantiasa berichtiar oentoek
mentjapai hak-hak anggauta-anggautanja, Persatoean ini haroes di
toentoet dengan selekas moengkin
soepaja nasib kaoem boeroeh dapat diperbaiki.
Sarekat Sekerdja
haroes poela mengoesahakan perekonomiannja goena kepentingannja dan hendaknja
dibentoek taboengan-taboengan oentoek keper
loan
anggauta anggautanja
ma
sing2. Sampai sekarang masih ter
dapat bahwa djam bekerdja kaoem

boeroeh

jang

djoedkan haloeannja dengan tjar:
jang mengagoemkan.
5
Mereka itoelah jang paling mar
kant, jang paling kentara antara
peloekis2 jang mempertoendjoek

at

lambat laoen nasib
mereka akan'
mendapat
toentoetan jang
ani
normaal hendaknja,
Pembitjaraan
diteroeskan oleh
wakil P.B. harian Toean Mr. JoeSoef. Oleh pembitjara diberi pen-.
djelasan.
apa jang oleh
'Toean-

toean Mr, Hindromartono.dan Mr:
Soeprapto telah dioeraikan dan dj

peringatkannja
kepada
sekalian”
anggauta-anggauta soepaja memperhatikannja
dengan
sepenoehpenoehnja akan sarj dan isi rapat
ini.
Dengan selamat dan. penochi per
hatian rapat ditoetoep oleh ketoea '

P.B. pada djam 11.30 siang.
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diet membara pan

| bantocan. ang teroes-meneroes ke.
SAM
|

kian

n

peperanga

kesedihan

kita tidaklah
ha a nafsoe

“dan kemarahan

mendjadi soember
jang kita sendiri

mendjadi lnidorong kasi ki 4
toek PNP UA: kepada tanah ai.

OPLEIDING

kita Pe

Panas

Ha

an akan menang
en erna
— Dan kitapoen penoeh keinginan ke

ge

man ten grondslag ligt een
vereischt voor de Sa

akan

SMU.L.O.

masjarakat Hindia beroleh keoentoengan jang ta' ternilai harganja
dari persatoean dalam jang banjak
itoe, persatoean jang moedah tertjapai olehnja.

kedoedorkar
dan akan ke-

ce)
hieraan

tetap dan tjepat,

langkah

kita

Dilimpahkan

Zoodra

De

hun

diploma

termijn

van

tot

ai

: lawannja

nja dapat

il an

- (Samboengan dari pagina

pataea

DJOEROE-DJOEROE
Ik itoe ae ngan ramai-ramai | hi
roemah makan. Semen.

iD VOOR

tertangkap oleh

laloe dilemparkan

|

BELANDA

peristiwa jang. .tidak di- |
dapat tertjegah, Pada wak- |

|toe polisi “Watang, pengetjoet

Londen,

TERBANG
(Reuter).

Makloemat
ministerie
| ngan mengoemoemkan:

soe-

'dah tidak tampak lagi batang hi-

31

Mei

penerbaPada ma-'

pihak polisi akan

bang Kristiansand dan
Noorwegen Selatan.

Lae
Nasa
wenschen
hierboven ea
van den oorlog

477

tr

jang

dibocat di Amerika
Serikat dan
soembangan orang orang Belanda
|
|
|
|

diseberang laoetan,
“Bom bomnja
mendjatoehi
tempat tempat start
di lapangan terbang itoe. Djoeroe
djoeroe terbang Belanda berkata:
»Soedah kita harap harap kesem. patan

seperti

MANHEIM

ini”.
DIHOEDJANI

BOM

Londen, 10 Mei-(Reuter). —
Tadi malam Manheim diserang de
ngan berhasil oleh bomber bomber

(IRA.F.

Radio

00,

:

PARK

—

N | barat daja. Dis'toe ada bom bom
Gra- :| 'brisant dan pembakar didjatoeh-

BATAVIA,

Ven Shu Shen ka-4,

THALIA — MANGGA BESAR.
»Rit Carson”.

:

C3

7
4

den grond:-e
21 nd. op
per

jaar

een

tot

maximu

f 6000.—.

BIO-VITA
BEDAK TOILET

tjapai
Berlin,
dan d'djatoehkan
bom bom dikampoeng jang padat

pendoedoeknja:
roemah
roemah
partikoelir
hantjoer,
beberapa
orang mati dan loeka”.
Diberitakan lebih landjoet” Ketjoecali daerah idoestri di Manheim
pesawat pesawat bomber Inggeris
itoe djoega menjerang Ludwingshafen tadi malam. Banjak keroesa
kan terdjadi, begitoe djoega kebakaran besar. Beberapa
pesawat
djoega
menjerang daerah daerah
indoestri di Berlin,

Oentoek mendjaga dan
menjemboehkan: Kisoet?2
di moeka, koelit kering,
gatal? dan biaogkeringet

BIOCHEMI - Menteng

5

Ditjari seorang verkooper

jang

actief.

Berlin mengakoci,

bahwa pada
malam itoe hoedjan
bom” di Manheim. Ditambah keterangan poela, bahwa
,,teroetama
Serangan ditoedjoekan di Djerman
Bell”.

0

siag van

TH

di

"Tadi malam itoe mereka mengirim pesawat pesawat Hudson

Pet

“—-

| kan pada kota jang besar itoe, sehingga banjak korban korban di
antara pendoedoek”.
Radio
itoe menambah djoega:
»Beberapa pesawat Inggeris men-

P.O.M.E.R. (Perhimpoenan Oentoek Memadjoekan Ekonomi
Ra'jat) mentjari seorang sebagai Secretaris. Haroes berdiploma
sekolah menengah atau lebih tinggi.
Soedah berpengalaman
. dalem hal perekonomian dan. juridisch. Sedapet-dajsetnja selain
daripada bahasa Indonesia mengerti djoega Djawa dan Soenda.
Keterangan jang lebih landjoet diberi dikantoornja: Raden'
Salehlaan 18 paviljoen, Batavia-C.
(

Aondk: Pring

2 nah meandalam .

he Story otof Mterander

#1000.

7

toek pasoekan Belanda jang lengkap boeat menjerang sasaran sasaran di daerah moesoeh. Sampai
kini pasoekan oedara Belanda itoe
hanja melindoengi kapal kapal sadja dan
dengan: Tue
mereka
belejar.

e

Tum

een

Bs

Inilah kesempetan pertama oen-

ae K)

oten Mn
TR

1,

ling

regeling

Ci

TI ITN
ME

“|

an

-

1

aan

behooren Nan Ma afloop
chen tevo
5
geheel overeenkoms!ig
:

voor

Be

ea maa sana

Mandal

officier-

OORLOG

gaan. Zij, die hiervoor

te

diens

A

|

—

DU

DEN

1
AA
1

—

lamnja jang djatoeh pada hari genap setahoennja penjerboean nazi
“E dapat mengenali siapa orangnja
di Belanda,
maka pesawat pesa.pengetjoet itoe. Hanja jang| wat angkatan oedara Belanda denali adalah mereka 1oe ,anak |
e Pe
ea aa
ja
ngan bersama sama pesawat pesaak
Pontjol”.2
lan — pemoeda-pemoeda
jan
Wat
Beaufort dan Blenheims dari
: Walaupoen korban tidak akan |
angkatan
pendjaga pantai mengaimemperpandjangkan
perkara ini,
dakan- serangan dilapangan
termeteroes siapa jang mendjakeladinja dalam kedjaha-

DIENSTVERBAS EN

is

1941

hand
kan men 003 tot de opleidin
dien gmen van.uitsluite
en,
uhans
den
toegelat
ya
den
oorlog
ae
van
duur
den
worde
Nlieger
9
tverband yoor
Ge
in aanmerking

'doengnja dan korban sendiri tidak |

jang | Selai ta

bj
het
DeBatavia-Centrum.

7A
17

1)

BERAKSI

10 Mei

hebben,

opzenden.
verkregen

aanmelding

SIENSASNE
NAN MAY NAN

2

M. U.L. O.

behaald

aanvraag
Marine
—

opengesteld

Dibawah pimpi-

nan Baginda kerdja kita akan ber
boeah, maksoed
jang memenoehi
hati Ia ara kita ad tertjapai.

Es

het diploma

Radja

| Kita, soepaja
dapatlah Baginda
memimpin kita dengan segala ke-

'bidjaksanaannja.

zij

Op
schrifteliike
partement
der

kiranja

| rahmat atas Seri Baginda

einddiploma eener Nederlandsche M. T. S., mits
ten grondslag ligt een schoolkennis gelijk aan die

moeten
zij dit dan
alsnog
Nadere
inlichtingen worden

|

batin kita koeat
Toehanlah

|

Jongelui die gegronde redenen hebben te
verwachten, dat zij dit jaar hun einddiploma
behalen, kunnen zich nu reeds aanmelden.

| dan insaf, bahwa semangat kita
| tidak akan kendoer kendoernja.
—

g

schoolkennis gelijk aan die
van het diploma B van het

vereischt voor de toekenning van

. Dimoeka
kita terbentang
ta.hoen peperangan jang kedoea: kita
Ta
kedalamnja, pandang kita
loeroes
kemoeka, awas
melihat
segala gerak-gerik:

3

3

3

3e stuurman van de groote stoom- en motorhandelsvaart,
mits aan de diploma's Zeevaartschool A en 3e stuur-.

barisan, sehingga dengan demikian
aan
MA negeri kita
h dari Tn

Ae

—

TIDAK PERLOE MALOE.
Masa jang telah laloe itoe seolah
olah soeatoe negeri jang dipetakan.
Dalamnja digambarkan
kesoeka“ran dan segala bahaja jang telah
| kita djalani dengan melaloei dja“lan jang banjak
likoe-likoenja:
disitoelah
digambarkan
pilihan
jang kena dan alangan jang tersingkirkan, demikian poela kesempatan jang
tidak dipergoenakan
dan djalan-djalan jang barangkali
lebih baik djangan didjalani. Kita
| tidak oesah maloe melihat kebe| lakang, tidak oesah maloe melihat
AH!
€
ketahoen jang laloe. Dalam waktoe
kita tentang penjang singkat Hindia telah mendja“sehari-hari, jang ditangTani
djalan jang pandjang, meskian dengan keberanian dan
poen
masih banjak lagi jang akan
pan
hati di Nederland, pedikerdjakan. Sekalian orang henkita tentang au
daknja
makin rapat menjoesoen

ag

De Koninklijke Marine stelt jongelieden in de gelegenheid
opgeleid te worden tot OFFICIER-VLIEGER.
De candidaten, die voor deze opleiding in aanmerking
wenschen te komen, dienen aan de volgende eischen te
voldoen:
1) Nederlander of Nederlandsch onderdaan nist-Nederlander zijn:
2) op 1 Juli 1941 reeds 18 jaar, doch nog geen 25
jaar oud zijn,
3) een kehsaimalangte van ten minste 1.65 meter bezitten:
(Van dezen eisch kan onder bepaalde omstandigheden
afgeweken worden).
4) in het bezit zijn van &&n der navolgende diploma's:
a) einddiploma H. B. S. S-jarige cursus, afdeeling
B of van een daarmee gelijkgesteld getuigschrift:
b) einddiploma Zeevaartschool A of B of diploma

Sp

itoe akan tertjapai

ngan djasa-djasa kita.
Pertjajalah, kawan senegeri, pe.
merintah
dengan
pembantoenja,
tercetama ingin memimpin toeantoean, mengalirkan tenaga bekerdja jang mendorong toean- toean.

mek Tej kaan»

.menangan

GAP oke

pe

TOT

ba

tiwas,

uin

jang

mas akan nasib negeri iboe kita,
| akan tetapi kita poen
ke-

Ra

bangsa kita

BAR Pen

oen

iga

as)

Nan

In8
daa |
SAP AR

MENGHATOERKAN
BANJAK TERIMA KASIH.
kepada segenap anggota P.P.
BO.
dan:P.P.Ku,
Saudara,
toecan-toean
njonjah-njonjah jang sangat
banjak

itoe, jang

telah

me-

noendioekkan
toeroet bala
soengkawa atas meninggalnja anak kami tjang tertjinta
SOEDJI SOEPARTI
pada kemarin hari Minggoe,
11 Mei 1941
Djcega perhatian jang besar
atas pengoeboeran djenazah
anak kami ke-koeboeran Kawi-kawi
itoe tidak
poela
moedah kamj loepakan. Moga-moga
Allah jang maha
Koeasa membalas djasa dan
kemoerahan hati toean-toean
dan
njonja-njonja
berlipat ganda.
Mohamad Hand jorro,

Gang Sentiong achter No. 32.

ae
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wa

mmnea

MOESTAFA

Ini malam
dan malam
berikoetnja

PRAKTIJK

Hari

RI Oo:
dengen
Basil Rathbone — Victor Mc. Laglen
Sigrid Gurie — Robert Cummings — Leo Garillo

tidak

boleh

nonton!

Durbin

BIOSCOOP

SENEN

3

BATAVIA- C.

Ini malem

dan malem

brikoetja .

Directie mempersembahken Populair film, keloearan Indonesia jang sanget terkenal oleh segala
bangsa, kebagoesannja dan menarik hati:

GAROEDA

MAS

dengen

MOCHTAR-DEWI
dan

banjak lagi

Dateng

RADIAH

bintang bintang film

jang toe-

— roet bermain di ini film.
siangan djangan sampe kehabisan tempat:
Anak-anak boleh nonton!

THALIA

Mangga

Besar

zonder

Dalam toedjoeh hari .

operatie,

bisa bikin

semboeh dari

demam Mlalaria
Tidak

Firma

Batavia

DE

INDISCHE

adalah

jang

»KIT

Djaga

dan

Ben at

KRUIDEN

NV.BANDOENGSCHE
KININEFABRIEK

CARSON«

tjatet

tanggal

IK

»TAO

HOE

'YXO NAI WU salah
kabar di Shanghai,
satoe

prampoean

ON
GLODOK

kedjadian:

SEE SIE“
dihoekoem

dengen

SIAUW

PE

TJAY,

satoe

prampoean

BATAVIA

sThe

hina

Grapes

jang paling tjantik, sampe Iboesoeri Hongte panggil dan

Prinsen- Park, emnaan
PRINS THEATER:
1.40 & 9,45
INI MALAM DAN

liat sendiri.

Henri

Ini perkesra jang menggemperken oleh koran? rame dibitjaraken dan disiarken sampe tersiar ke

Fonda

terbantoe

mana-mana tempat.

—

oleh

Jane

Of

dengan
Darwell

laen-laen

Britisch Olympic

— John

pemain

News No.

ternama,

24.

Theater ka-2.
7.40 & 9.45
Ini malam

ranrsonan

Ini malem tg. 12 Mei '41 dan malem berikoetnja.
20th Gentury Fox Films mempersembahken satof
film besar dan pilihan, bertitel:

C. O. M. O.
Groote Lengkong 17: BANDOENG,

The

Story

Satoe cursus memberi peladjaran OEKOER
dan GAMBAR
(opmeten kaarteren) dengan selengkap-lengkanja baik theorie
maocepoen praktijk, Voertaal bahasa Indonesia.

Alexander

MENERIMA—MOERID BAROE: 1 AUGUSTUS 1941,
Cursus sore: 3 kali dalam 1 Minggoe dari djam 5.30 hingga

Don

djam 8 malam Praktijk hariMinggoe. Lamanja sekolah 3 tahoen,
pembajaran f 2.50 tiap boelan.
Cursus pagi: tiap hari kerdja moelai djam 7.30 pagi hingga
djam 1 siang. Lamanja sekolah 2 tahoen, pembajarari f 5.—
tiap boelan.
Sjarat oentoek mendjadi moerid: tamat. dari 2de kl. Ini. School,
H.LS., Schakelschool, Ambachtschool dsb. Oemoer sedikitnja
16 tahoen. Permintaan mendjadi moerid haroes diterangkan,
akan masoek -curgus pagi atau sore. Soerat permintaan (disertai postzegel bosat membalas) selambat-lambatnja tanggal
15 Juli 1941 haroes soedah diterima oleh pengoeroes C.O.M.O.

Ameche

Beli

Prins Theater:

" Tempat bersih rawatan memoeaskan. Sediakan djoega"

-

tetamoe.
Menoenggoe dengan
de Directie.

Tetiron

Nona JUAN MEI JUN
jang soeda tersohor.

ka-3:

Poetjoengweg

CHAN MING
KAI
Besar
No. 11,

BATAVIA
Oentoek
mengetahoei kedjadian? diloear dan didalam negeri, djoega tentang Agama Is“Jam dan commentaren-commentaren jang tepat” dan djitoe,

ANAAN

TANGGOENG, KETJIL

NAN
LINA LAN

TIDAK

LOENTOER

Pel AMAL laba

SELAMANYA

LL AL ADLN
£

BERGAMBAR.

Wang langganan hanja f 0.60
tiap boelan atauf 1.80 sekwartaal
Lekaslah minta nomor pertjon-

tohan pada Administratie Weekblad ,,Pembangoens“ Senen 107,

PAMA

TAMBAH AANG. 20C£.

OEMOEM

ALAN

SEPERTI

MINGGOEAN

LA

-

TOELEN

MAS

TJAHJA

Mangga,
sakit
seperti
Syphilis
Yang:
singa,
Radja
Kamtjing,

Batavia-C.

Telf. No- 1810

WI.

dan Koedis.

S0 TOK WAN
Pili boeat ilangken tok (Ratjoen).
Ini pill spiciaat obatken penjakit
sakit Mangga,
seperti
Syphilis
Jang
singa.
Radja
Kamtjeng,
Bwee dan Koedis, tida perdoeli
lama atawa baroe lantas mendjadi
|'semboe betoel. Harga f 1.50

Agent:

PING

No. 11, Glodok

PING
—

& Co.

Bat. Tel. 74)

BEKENDMAKING: K.I. F, A, de
Groot: kantoor. voor film. acteurs
en actrices, Oude tamarindelaan 88
telf, No. W.L. 1759 toestel 2 akan
boeka ' filialen di Soerabaja, Malang, Bandoeng,

Padang,

Semarang,

Makasser

dan

Medan,

Singapore.

MAS TOEA dan BERLIAN: Saja
memberi harga jang: paling besar.
Djoega

gigi mas

jang

Kreveld,

Hotel.

no. 25 —

Telf, WI.

SOEDAH

toca. A. van

Djocja ' Kamer
2416.

SEMBOEH.

. Toean - Prawirosoedarmo,

jang

beberapa
hari
lamanja
dirawat
dalam. kliniek Dr, Soeharto, sekarang soedah kembali lagi keroemahnja (Karanganjar — Sawah
Besar).

Sanak

TIAP-TIAP HARI
Advertentie
5 Regels

F 1.—

taulan.

,PATJAR'
sekali moeat

Bat.-C.,

keloearga
diminta

dan

ma'loem

handai
adanja.

Atas nama kelocarga:
12 Mei 1941.
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D.Z.FAROOKEC2
DJOKJA

MADJALLAH

AN

LA

T

KUNSNU VE RHEID

Ongkost preksa Vrij.
Spicialist mengobatin penjakit

Bwee

EMBANGOEN

»sINDRYA".

PATJAR

Senshe

hormat

,,Pembangoen”

Tandjoengkarang
P.A. WARGANEGARA.

——

Beheerder:

tele-

di bantoe

Revue

Administratiekantoor

Pintoe
Dalem

18 PASANG: BESAR,

berikoetnja:

Sedjak tg. 1 Jali 140
dan
Agentschap ,,Pemandangan”
di Lampoeng:

termasjhoer dikota Betawi. Letaknja dicentrum
(ditengah2),
dekat dari segala kantoor Gouvernement,
kantoor
Handels,
station, pasar dan lain2.
Menerima tetamoe segala bangsa dan boelauan, pembajaran
ditanggoeng menjenangkan.
foon boeat keperioean

malam

The Malayan

Fonda

Senen 4
Batavia-O.
Telef. WI. 2105.
Inilah Hotel Indonesia jang terbesar dan teratoer rapi serta

Prospectus djika diminta akan dikirim,

ka-4

(Prampoean njaroe lelaki).

HOTEL ,,SOERABAJA"
$

dan

Sebagai Hofdrool
Bintang-bintang film

dengen
— Loretta Yong — Henri

BERIKOETNJA:

SHEN“

Lelaki

Of

Graham

MALAM

Paket teks Melafoe.
loear biasa!! VEN SHU
Satoe film kiamhiap jang
SHEN ka-4. Ada di tjeritakan riwajatnja satoe radja
penghianat jang bersekoetoe sama moesoeh goena raeboehken tanah airnja, sendiri!! Radja King Wang jang
soeda goenaken pengaroeh boesi gentjet rahajat kesengsaraar dan kelaparan H1!

Caradine

jang

THEATER

@GUEEN

OURSUS v. OPLEIDING v. (MANTRI) OPNEMERS.

Wrath"

3

SHU

sVEN

menarik hati !

tida

bersalah!
Nona

BIOscOOP

Meelain ini malem tenan 12—13 Mei '4I
' 20th. Century Fox poenja film jang heibat dan

satoe Redacteur dari soeratkerna dari fitnahan parkara
moesti

GRAFIA MOLENVLIET OOST 89 BAT.C

ORI

mainnja Satoe Film

jang betoel-betoel telah

::
-“:

antjoer

Laka

digaboerg mendjadi
satoe dakm ini film.
Sengit!
Seroeh!
Heibat!
Rame!

Tiongkok

koep akan memelihara toean dari
segala roepa penjakit malaria. “Dan
tahoekah tocan, bahwa satoe tablet
sehari tjoekoep akan memelihara tocan
dari penjakit griep dan pilek?
Obat jang banjak chasiatnja kinine
itoe dan lagi sama sekali tiada berbahaja. Kinine dapat dibeli dimanamana dalam boemboeng katja berisi
10 tablet dan dalam botol ketjil dan
botol besar,

Gang Tengah 22 — Semarang.

Satoe Sania
besar jang belon pernah banjak
kedjadian .kedjadian jang penting dan penoeh
Actie

moedah:

malaria itor, Doea tablet sebari tjoe-

Ini malem dan besok malem
(Tinggal dosa malem sadja) dikasih
pada penonton boeat saksiken:

lebih

7 hari lamanja toecan makan 7 tablet
kinine sehari. Itoelah jang dikatakan
ntjara berobat lekas”, jang menjemboehkan demam malaria dengan pasti
dan jang dipoedjikan oleh MalariaCommissie Volkenbond. "
Berobat setjara itoe moerah: beloem
lagi setengah roepiah belandjanja.
Tetapi lebih baik tjegahlah penjakit

batoe dalem djalanan aer kentjing,
makan 2 fl. bisa baek, itoe batoe
antjoer en keloear
berbareng di
waktoe kentjing 1 fl, f 3.—, besar
f 5.75.
Kirim oewang ongkos vwrij.

BIOSCOOP
—

Saptoe sore toetoep
Telefoon: 162 WI.

5
DAMES PILLEN,
Bisa
—bikin perempoean
djadi
moeda, sehat seger, badannja singset
(kering), tanggoeng
teroes
bisa “djadi seperti gadis kombali
f 150-besar f 2.80,
FIRASOL.
Makan 3 fl. tanggoeng bisa bikin baek sakit gindjel (nier) baroe atau lama. Pinggang rasa tertoesoek-toesoek sakit pegel dan
sebentar-sebentar
napsoe
maoe
kentjing teroetama diwaktoe malam air kentjing boetek, selaloeh
merah 1 fl, f 1.75 besar f 3.25.
ACUNOL PILLEN.
Obat jang paling baek boeat
saeiwit, air kentjing seperti ada
poetihnja
telor, makan ini
obat
tanggoeng bisa baek 1 fl. f 1.75
besar f. 3.25.
ADRONALIN.
(Obat Kentjing Batoe).
Tida berbahaja atawa beratjoen,

“ITS. A DATE-

PASAR

sore

.| kend f 0.30. Rembours tidak kirim.

dalem

RIALTO

pagi

LOTERIJ OEWANG BESAR!
1 lot f 11.—, 14 lot f 5.50, 44
lot f 2.75 Uz0olot f 1.10, Aangetee-

— VANAF 15 MEI 1941 EN VOLGENDE AVONDEN:

Deanna

16

OEMOEM

Djam bitjara )7——10
saban hari
kerdja
|4
6
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TAHOEN

& Ke arah masjarakat baroe?

Pandang
tentara. Dalam peperangan
sekarang ' ini pekerdjaan

Oleh: Mr. Soeprapto.
SYSTrERM PEROESAHAAN SEKARANG DAN AKIBAT.
:
—. AKIBATNJA.
ENOEROET kebiasaan didalam kalangan peroesahaan
djika seorang
| jang besar-besar,

lah

(koopkracht)
barang,

inkan

kepentingan
selain

sebagai:

itoe,

membajar

rente,

—

Dengan,

lain

koeasa

dalam

dari

bank

perkataan

$

soea

ra jang terbanjak djatoeh kepadanja, sedangkan djika diadakan rapat kebanjakan dari .aandeelhouders tidak datang. Djadi practisch
directie
itoe tidak bertanggoeng
djawab kepaf!- siapapoen atau ia

“bisa berboeat” sesoekanja sendiri
“dengan tidak memikirkan kepentingan oemoem. Njata sekali, bahwa

dengan

tjara

sematjam

terse-

boet di atas di dalam perekonomian tidak ada democratie.
Sebagaimana telah kita ketahoei
tadi, bank-bank atau kaoem kapitalist
itoe
tidak
mendjalankan
ocangnja
oentoek
kepentingan
oemoem,
tetapi oentoek kepentingannja sendiri. Mereka djoega
tidak akan berboeat oentoek kepen
tingan masjarakat, djika tidak dipaksa. Begitoe poela kaoem onder
nemers jang mendapat modal dari
kaoem kapitalist. Mereka ini sema
ta mata mentjari oentoeng oentoek
diri sendiri. Mereka bersaingan satoe sama lain. Oleh karena persaingan ini mereka haroes menghemat ongkos-ongkos dari peroesaha
annja. Jang mendapat
keroegian
teroetama kaoem boeroeh.

Oleh karena persaingan jang he

“bat itoe tidak sedikit peroesahaanperoesahaan jang roegi dan selandjoetnja goeloeng tikar. Djika peritoe roegi tentoe tidak
oesahaan
bisa menetapi perdjandjiannja kepada bank, sehingga bank itoe me
moetoeskan credietnja dan minta
kembali oeang jang dipindjamkannja. Dengan kembalinja oeang itoe
kepada bank, berkoeranglah djoem

berdjalan dalam

oeang jang

“lah

masjarakat,

sehingga

berkoerang

PERINGATAN 10 MEI.
Barisan berbagi? pasoekan.
“Pada hari Saptoe tg. 10 i.b.,
pagi-pagi
masih
hari
ketika
di iboe kota
benar djalan-djalan
soedah ramai
Hindia-Nederland
adanja. Segala lapisan pendoedoek
keloear dari roemahnja dan pergi
menoedjoe 'ke Istana Rijswijk. Soedah sedjak poekoel enam pagi podidekat
litie''mengatoer djalan2
Istana, dan kira2 poekoel enam lebih seperempat maka segala ken“daraan tidak boleh berlaloe lagi.
Hari tanggal 10 Mei ini dise-

mereka

berdaja-

sekerdja.

Rasa

ber-

soepaja

tentoe

boeroeh

dan meninggal-

kan moreel boeroeh dengan melenjapkan persaingan di dalam kala
ngan boeroeh sendiri.

Oleh directie itoe diada-

atoeran-atoeran,

akan barang
,
Boeroeh.
2
mendjoeal tena
madjikan jang

semangat

persatoean

(solidariteit)

dari boeroeh adalah sendjata jang
tadjam dari kaoem boeroeh di da
lam
perdjoangannja oentoek menoentoet perbaikan nasibnja. Dari
itoe tiap2 serekat sekerdja ta' loe
pa memperkoeat perasa'an persatocan itoe dengan matjam2 djalan
djalan, tolong-menolong mengada
kan fonds oentoek mendjaga kese
lamatan perkoempoelannja, coope
ratie dll,
Soedah tentoe so'al penganggoe
ran tidak diloepakan oleh serekat
sekerdja. Oentoek menolong anggautanja
jang
ditimpa oleh penganggoeran
haroes dioesahakan
“taboengan

serta

penganggoer

itoe

ditolongnja di dalan: Meera
pe
kerdja'an baroe.
Sebagaimana kita telah ketahoei
kesoesahan
dari kaoem boeroeh
itoe disebabkan oleh systeem perekonomian.
Dari beberapa pihak soedah tim
boel keberatan terhadap tjara ini,
berhoeboeng dengan akibatnja2nja
jang telah kita gambarkan
tadi.
Dari mereka jang. 'tidak setoedjoe
kepada
tjara
perekonomian itoe
ada jang menjeroekan adanja soesoenan baroe dalam hal perekono
mian,
jaitoe dengan diadakannja
bank negeri jang mengganti bank
partikoelir

perempoean

sekali

artinja.

dalam

pekerdja'annja

'memberi crediet kepada kaoem on
dernemers (Dr. H. PHILIPPI, Eco
door Staatscreherstel
nomisch
dietorganisatie, Maandbl. ,,Na den
Oorlog”, April 1941).
Bisa atau tidak tertjapainja soe
soenan baroe itoe dan bagaimana
bangoennja soesoenan
menoeroet pendapatan

baroe itoe,
kita tergan

toeng kepada kekoeatan2 politiek
jang ada dalam masjarakat. Oleh
karena so'al ini so'al politiek, soe
dah tentoe tidak masoek oesaha sa
rekat sekerdja. .
Djika kaoem boeroeh ingin toe
roet mengoesahakan soesoenan ba
roe dalam perekonomian hendaklah mereka berdjoang dalam soea
toe party politiek.

jang
Hindia-Nederland,
tentara
berdjalan melaloei halaman Istana
Rijswijk. Pasoekan2 jang toeroet
serta dalam barisan itoe hanja me
roepakan bagian jang ketjil dari
segenap tentara Hindia-Nepada
tetapi walaupoen
derland. Akan
begitoe djoega tidak koerang2 hesiapa jang telah
batnja. Barang
menjaksikan barisan pasoekan itoe,
maka ia tentoe berpendapatan, bah

wa tentara dinegeri kita ini koeat

sangat

penting

pada

waktoe

Sebab

tentara berperang di Medan peperangan oentoek
mempertamankan
kemerdekaan
noesa
dan bangsa,

maka kaoem perempoean sekarang
melakoekan berbagai2 pekerdjaan
jang penting artinja bagi peperangan, jang segala pekerdjaan itoe
dilakoekan djaoeh dari medan peperangan,
Begitoelah kita lihat dalam barisan tentara
berkenaan dengan

peringatan

10 Mei kemrin

”

loeloeh dan merampas kemerdeka
an orang ditiap tiap negeri jang

doeloe,

mobil2

L.B.D.

Pekerdjaan2

mereka doedoeki. Aliran jang sema
tjam itoe haroes kita berantas dan
kita halang halangi.
Apalagi per
boeatan2 seperti jang didjalankan
oleh bangsa
Djerman jang kini
mendapat tempat bergerak jang le

Pa-

lang Merah jang dalam peperangan
tidak ternilai harganja, rata2 dila
koekan oleh kaoem perempoean.

losasa sekali dengan menggoenakan kekoeatan bangsa dan tentara

Nik

Adapoen

tentara mewakili

la lapisan

pendoedoek

sega-

dari tanah

nja jang berlebih.

Keradjaan Nederland.- Sebab boekankah dalam tentara terdapat se
gala bangsa dari kepoelauan ini.
Dalam tentara si koelit poetih dan
si koelit sawoh matang dan lain2.
lagi bersatoe
dalam fikiran dan

toedjoeannja,

jaitoe hendak

tan

Sikan

barisan

tentara

tadi

lah jang
ngan

pagi.

djaan

Nederland

di

(Hin-

dia) berdoeka
tjita oleh karena
malapetaka jang lagi diderita oleh
tanah Keradjaan
oemoemnja dan
oleh Nederland choesoesnja. Akan
tetapi selain dari pada itoe, maka
peringatan tanggal 10 Mei dengan
mengadakan barisan tentara itoe
mendjadi boekti jang njata poela,
bahwa
Hindia-Nederland
tidak
berliam 'diri dalam kedoekaannja,
melainkan soedah
berdjaga2 dan
bersiap lengkap dalam segala2nja
oentoek
menjamboet
hari
jang
akan datang dengan
ketenangan
dalam hati.
j

&

P3

RADIO-SINGAPORE dan 10 MEI.
Pengiriman dari Radio Malaya
Broadcasting
Corporation
di Singapore Djoem'at sore jang dapat
didengarkan dengan terang sekali
dari sini ternjata
adalah soeatoe

peridahoeloean jg. baik dan djitoe
sekali bagi peringatan 10 Mei. Dengan dibantoe oleh minister E.M.
| Van

Kleffens,

penjiaran

mendapat

perhatian jang memoeaskan.
Minister
itoe menerangkan dengan tepat sekali, teroetama terhadap speciaal pendengar2 di Malaya, bagaimana tentang keoeletan
dan kepertjaan
bangsa Belanda
terhadap kemenangan jang akan
ditjapai, terhadap kepertjaan pada mereka jang adil dan djoedjoer,
terhadap
kekalahan
jang
akan
mendjadi ekornja
dari penindaspenindasan
jang kedjam dalam
perdjoangannja dengan demokrasi
jang toelen.
Pidato minister

tjapkan

dalam

| diantaranja
hari

jang

bahasa

djoega

dan
akan

de

waktoenja
lama sekali.

sama

dengan Amerika sarikat kita dapat

dan tentoe menang.
itoe haroes kita
sa Belandapoen
demikian akan
Di Indonesia
Belanda

akan

berdiri

hanja

soecatoe

djoega

soeatoe

Kepertjajaan

poenjai dan bangpertjaja bahwa jg.
terdjadi.
sembojan
,,Negeri
lagi”

boekan

kejakinan

tetapi

kepertjajaan.

Dida-

lam riwajat sedjarah, djika negeri
Belanda kalah atau dirampas oleh
lain

negeri

tak

lama

tentoe

akan

berdiri lagi sebagai bermoela. Kita
poen pertjaja jang demikian itoe
akan lekas terdjadi, Pertjajalah pa
da kita seperti kita mempertjajai
kamoe bahwa
negeri
sekoetoe
achirnja akan menang djoega.
AL-WARDAH DENGAN
LAGOE-LAGOE BAROE.
Nanti
pada malam
tgl. 15-16

£ bermain dj ore,
9 malam

moelai darj djam

hingga

diam

12,

jang

akan di selanggara oleh PP.R.K.
Al-Wardah pada giliran itoe,.akan

membawa doea lagoe baroe, salahsatoenja
jang bernama:
,,Ifrah,
Ifrah, Ifrah”, jalah karangan violistnja
,,Al-Wardah”,
dan satoe
lagi, ialah lagoe: ,,Min jauma djafaaka” karangannja
t. Farid At-

kenal di Gang

Perapattan,

telah

oepatjara
perkawinan
ialah toean Hasjim Basa-

lamah

seorang

keloearan

tetamoe

jang

adanja, dan bersiap lengkap poela
oentoek menangkis tiap2 serangan
moesoeh
dari manapoen djoega,
melanggar kedaulatan
berani
jang
' kepoelauan Hindia ini.
Tambahan lagi sekarang banjak

dengan

soedah - mengeloearkan

Isinja

antaranja

jalah

,,Berdirinja

roemah tangga,
Memilih! djodoh,
Toedjoean Perkawinan, dll.”
Terima kasih!
TJARA MLAJOENE
KEPRIJE?
Toean R. Ribjo-Harjijo, schoolopziner
hasil

di Moentilan, soedah beroentoek
mengeloearkan

.Baoe
itoe

jang

sastra

Djawi-Mlajoe”,

kamoes

dari

basa

basa
Indonesia,
jang dihimpoen
menoeroet golongan ataupoen Ke-

Argoebi

perloeannja.

kapitein

Arab,

man . Al-Djoefri

toean

Moehammad
pesta

boeli,

mereka

penganten
auto

ke

dan

lelaki

ga-

mengantarkan

ini dengan
penganten

sadja, melainkan
djoega seorang
jang mengarang tjerita. Jang kita
terima jalah ,,Najakaningrat” jang
dikeloearkan oleh Boekh. & Uitg.
,Poernama”, Tjoejoedan 28 Solo,
harga
seboekoenja
ialah f 0.18

DIPLOMASI.
pembatja,

pada

soe

atoe kalimat dalam seboeah boekoe karangan Robert Aura Smith
tentang: Our future in Asia” (hari
kelak-kita di Asia).
Dalam boekoe itoe, maka ditjeri
terakan bahwa Pemerintah Japan
telah meminta seboeah rapport da
ri Oetoesan Belanda di Tokyo ten

tang
kan

perlakoekan
kepada

jang

atau tiga boelan f 0.50. Boekoe ini
adalah sebagai madjallah boelanan
jang dikeloearkan sebagai tjerita.
Tjerita itoe ialah tjerita perdjoea-

ngan penderitaan
ke-islaman didjaman doeloe dinegeri Arab. Basanja basa Djawa haloes.
SOERJA. RAJA.

didjatoeh-

“Kalau ,,Poernama”
dalam boelan
Maart

Djerman inter
di negeri ini. Oetoesan itoe,
sepantasnja haroes mendja-

' niran
, jang

bangsa

itoe, boekan

demikian

mengeloearkan
tjerita jang bernama ,Soerja Raja”, djoega dalam

basa
lah

dalam

jang

Berhoeboeng dengan kedjadian
itoe, menoeroet R.P.D. maka dika
takan,
bahwa tjerita itoe adalah
' sogatoe isapan djempol belaka, ka
rena Pemerintah Japanbeloem per
' nah meminta soecatoe rapportpoen
kepada
Generaal
Pabst
tentang
: perlakoean jang dihadapkan bang
interniran.

Maka

soedah

bergerak

djiwa

mengarang
Poen

As

Gn

aa

Ma

disini

tjerita

di Djawa

Tengah

jang

dikarang

oleh

t. Khouw

Sin Eng, dalam tahoen 1941 ini,
Apa
jang
ditjeritakan
tentang
djenderal
Chiang Kai Shek
dan

itoe

ahlj

filsafat

adalah

di New

York
kedjoeroesan lingkoengan
itoe, dan menjangkal kabaran itoe.

Kong

Hope

ia ambilkan

boekoe jang
madjallah.

Harganja

Tjoe

baroel

dan

beberapa

f 1.25. Terima

obat.

”

30

SA
”

178

Gore,

80

”

”

KN

Sa!

”,

”

2.50

5.50

tab

Importeurs

:

sR. Ogawa & Co"
SEMARANG
Pekodjan 50. Telf 50.
Hoofdagent:

kita
pe-

OBAT- TAKOR

KYODO

OPTICAL

Senen 177 Bat.-C. — Telf, 352 WI.

Bisa daper dibeli pada semoea toko-toko Japan,

Umeno”

»
»

nToyo”
Kobe”

»

»Sanyo”

AGENT
Senen
Senen

DI BATAVIA.
Toko ,,Z. Kaneko”
»
»Okamura”

Pasar Senen
Mr. Cornelis.
Kramat

Mr.

»
»

Cornelis

Kramat

Ora

Mr. Cornelis

»Mikado”
Orion”

Pe

la

Manan

Kali Goot,
Kramat 14

awas baa

itoe

dari boekoe-

»sTAKUR”.
HARGA
:
SP
15 Tbl. f 1.50

dioe-

iakita

ke-islaman,

kedjadian

bon

! lah sebabnja, djabatan Belanda di
New Ybrk, oentoek memberi pene
rangan

Jang
Asri.

dan Timoer. Orang pentjoelik ber
nama Lintang Djahar jang membikin seramnja dalam.tjerita itoe.
Menarik.
CHIANG KAI SHEK DAN
KONG HOE TJOE.
Boekoe ketjil ini jang tebalnja
kira-kira. 160.
moeka adalah kei.
loearan drukkerj Hok Hoo Tjire-

mengoeroes
hal
itoe,
dan kelak
akan memadjoekan verslagnja.

Djerman

Djawa.
Asmara

dapati

' pemberiannja
djawab, bahkan, di
katakan Oetoesan tadi segera akan

| sa

tsb. diatas
soedah me-

ngeloearkan ,,Najakaningrat”, ma
ka dalam boelan April j.l. soedah

wab
kepada
Pemerintah
Japan,
bahwa oeroesan itoe adalah oeroe
san Belanda sendiri, hingga tiada
lah perloe akan toeroet mentjampoeri

kece

B.B., dil,
Terima kasih.
NAJAKANINGRAT.
'
Toean
Hadisiswaja
boekan se'
orang jang ahli dalam ke-islaman

Dalam seboeah toelisan di A.I.D.
pada 1 Mei j.l. adalah diperhatikan

pikiran

tidak

Harganja seboekoe f 1.20. Bisa
dipakai
oentoek kaoem
goeroe,

autoperem-

poecan, ialah
di roemahnja toean
Abdullah Bamasjmoes di Mr. Cor
partij soeling Alnelis. Di sana,
Irsjad memboenjikan beberapa lagoe.

poesat

'didalamnja

hingga orang jang memakaj boekoe itoe, jang tebainja 138 moeka,
moedah akan mentjari perkataan
jang dikehendakinja.

Setelah

di djamoekan

telah

roemah

Perkataan

rang dari 6.000 patah.
Tjaranja
menjoesoen gampang difahamkan,

jang terkenal.
Al-Irsjad me-

terseboet.

tetamoe-tetamoe

Oes-

volksraad,

Al-Kaf,

lain-lain
tetamoe
Partij Soeling dari
ramaikan

toean

id

oleh

»

ke-

mana di antaranja kelihatan toean
goeroe Alli Habsji,
tocan Hasan

.

al ae
Naahaja
ARA
peak ORMAS

ja-

Djawa

Dari itoelah, apabila orang sial dangkal, djatoh sakit, tidaperdoeli lantaran apa
djoega, patoet sigera ditoeloengi.
Begitoe poela orang jang dilanggar ,,Sakit kentjing”, seberapa boleh biar lekas diroesak terobati Ma'loem, berapa djahat siksa'annja itoe penjakit. Saloeran—-seni
Biar djangan ajal, pesen sekarang
soempel sehingga soekar kloewari aer-seni.
»TAKOR”.
Bekerdjoega obat
keras
dan
djanja ini obat amat
(
tjepat Begitoe
dipake
lantas moelai entengan sakitnja.
Berselang
sedikit
waktoe
bakal
bisa semboeh sama sekali — radicaal.
Hal ini akan diakoe — dibenarken
oleh banjak orang dari segala bangsa jang soedah pernah di toeloeng

»,

Sage”

EMAS.

Ba
Sean
ee
AR TN
Moestail orang sengadja tjari tjilaka!

Toko ,,Oishi”

:

1

kita terima.

Januari

Dengan
tetamoe

dioendang,

I

extra
nummer jang
dinamakan
,Astana Emas”,
karangan t. As.
Hadisiwaja dengan harga
f 0.20

Al-Ir-

sjad School Petodjoplein.
banjak di hadhirkan oleh

PAG.

Islam
Raja, jaitoe
madjallah
boelanan Islam jang dipimpin oleh
t. A. Gafar Ismail, dalam boelan

di

adakan
anaknja

KEDOBA

ASTANA

PERKAWINAN
DALAM KALANGAN AL-IRSJAD,
Pada harj Kemis jbl. di roemahnja tocan Sa'ie Basalamah seorang
penoendjang
Al-Irsjad, jang ter-

Inggeris

pandangan

kemoedian

Jang

rasj. Kedoea lagoe
“ini akan di
njanjikan
oleh tocan
Abdullah
penjanji ,,Al-Wardah” jang terkenal. Doea lagoe baroe ini beloem
tahoe ada jang membawanja dari
orkest-orkest gamboes wi Indonesia ini.

ada sebagai berikoet:

.Toedjoekanlah
pada

itoe

haroes kita pikirkan

da. ' Mei ini, orkest-:/Al-Wardah”-akan

kemerdekatanah kera

Timoer

kekoeatan

roes kita djalankan. Bersama

Kemoedian dari pada itoe maka
segala pasoekan jang toeroet serta
dalam barisan itoe poelang ketang
sinja masing2 dengan melaloei ber
bagai2 djalan, Disepandjang djala terlihat
banjak
sekali orang.
Dengan
ini maka
peringatan
hari tanggal 10 Mei jang dilakoekan dengan mengadakan barisan
tentara habis.
Peringatan hari tanggal 10 Mei
dengan mengadakan barisan tentara itoe seakan2
berarti, bahwa
kagian tanah
keradjaan Nederland di Timoer terkenang kepada
penjerangan
moesoeh atas tanah
Keradjaan
Nederland
di Europa
(Negeri Belanda) dan kepada se:
jang tiwas djiwanja

dan

kekoea

Dengan sendirinja ini tentoe akan
meminta korban jang besar poela.
Negeri Belanda, setahoen jang te
lah silam masih merdeka dan da
mai tetapi kini
“dibawah tindasan
kaoem nazi jang mengadakan ali
ran2 ekonomie baroe dan jang me
meras tenaga pendoedoek sana. Ini
lah perboeatan kaoem
nazi djika
mereka merasa lebih koeat. Bagai
mana djoega besar korban2
jang
haroes kita berikan terpaksa ha

mem-

ngan.

gala o: ang

sekoetoe

soenggoeh2,

moengkin

Sesoedah
barisan tentara itoe
selesai, laloe Wali Negeri menjatakan kepoeasannja jang loear biasa kepada
commadant
Divisie,..
generaal-majoor Sehilling oentoek
sikap tentara
jang baik itoe dan
oentoek pasoekan2
preman jang
mendjalankan pekerdjaan pepera-

“Tam mempertahankan
an tangh air. Bagian

negeri

Dengan

Amerika sarikat dapat kita meme
rangj itoe. Ini adalah soeatoe mas

pertahankan kehormatan dan kemerdekaan tanah Keradjaan. Begitoepoen
djoega
halnja dalam
angkatan laoet dan oedara.
Wali negeri dan pembesar negeri
dan militer jang tinggi2, menjak-

noeh kepertjajaan dan pengharapan. Ta' ada sebab atau magalah
jang memaksa pada kita oentoek
berdoeka-tjita
dan
ragoe-ragoe.
Peperangan ta' akan dapat: teroes
meneroes seperti pada masa ini,
tentoe ada poela waktoenja nanti
dipersoedah
jang
orang preman
kesempatan2 akan berbalik kepada
siapkan setjara militer, jaitoe sekita. Ini tentoe akan terdjadi. Jg.
dan lain2 lagi
perti Stadswacht
terpenting
sendiri ialah terhadap
sedikit
tidak
jang
sebangsanja,
Hinda-Nederland diperiloeroeh
kemenangan
jang akan ditjapai
mendjadi
toendjangan
bagi
tentara
ngati dengan sepantasnja. Jang ter
dikemoedian
hari:
kemenangan jg.
dalam
.masa
perang.
:
|
peripenting dari segala oepatjara
akan hanja ditjapai oleh kekoeatan
Disini
kita
tidak
dapat
meloepaitoe
Mei
10
tanggal
pada
ngatan
kan pekerdjaan2 jang dilakoekan dan keoeletan dari pihak kita.
jalah barisan tentara jang dilakoe
djoega
dalam peperadalam Moengkin
kaoem perempoean
oleh
dari
kan oleh berbagai2 pasoekan

-.

ngan ini kita akaii mengalami sesoeatoe
negeri
'haroes diadakar
socatoe masa dimana didalam sekentrile jang logas sekali jang dalam masa beloem pernah kita rasai. Djika arah djalan jang ditempoeh oleh aliran sosial memang se
haroesnja begitoe biarlah. Tetapi
kita haroes
menghalang halangi
perboeatan perboeatan pengikoet2
pemerintahan negeri jang kedjam
dan tak berbatas sebagai perboea
tan kaoem nazi,. dan fascist jang
hanja
meroesak,
menghantjoer

kaoem perempoean ,jaitoe anggauta
Vrouwelijk Auto-Corps, menjetuur

berdjoeta-djoeta

Selain dari memperbaiki pereko
nomian boeroeh, serekat sekerdja
itoe beroesaha poela memperbaiki

1

kan

circulatie, jang

Pergerakan
Kaoem boeroeh
ganja dan kaoem
membelinja.
Oepah jang rendah menjebabkan
kemiskinan kaoem boeroeh.

kat

hanja beberapa orang sadja, Lagi
. poela
directie-directie dari bank- bank itoe hanja 'bertanggoeng dja
wab kepada
rapat dari aandeel-

-houders.

oeang

| oepaja oentoek memperbaiki nasib
nja.
Dari sebab itoe bersatoelah me
reka itoe dalam soeatoe persatoean jang teroetama menoedjoe kepa
da
perbaikan
oepah, djadi jang
bergerak dalam lapangan (perekonomian. Persatoean jang kita mak
soedkan inilah jang diseboet sare

perekonomian

hal

mem-

jang boetoeh

Soedah

belaka.

jang

dapat

koerangnja

walauoen

orang
itoe.

memberi koeasa kepada bank oentoek menagih segala tagihan dari
peroesahaan, memimpin. peroesahaan( beheersopdracht) dan mendjoeal barang barang tanggoengan,
berhoetang
jang
djika
jaitoe,
tidak bisa menetapi
kewadjibannja kepada bank.
Pendek kata dengan tjara demikian perekonomian ada
ditangan
- directie-directie

tidak

karena

al,

memper-

bank

mereka

ri itoe kita tak heran, bahwa di za
man
malaise
banjak ocang jang
bertimboen-timboen di bank2, sedangkan banjak barang2 jang dibi
nasakan karena tidak bisa terdjoe

Barang siapa mendapat crediet
(modal) dari Bank setiap waktoe
ia boetoeh akan oecang goena peroesahaannja bisa mendapat oeang
dari bank itoe, tetapi dalam satoe
tahoen
hoetangnja kepada bank
itoe tidak boleh melebihi djoemlah
. jang soedah ditetapkan oleh bank
itoe menoeroet djaminan terseboet
di atas.
Soedah tentoe bank itoe
tidak memberi crediet dengan pertjoema.
Barang
siapa mendapat
crediet
dari bank tentoe
-terikat
oleh perdjandjian-perdjandjian jg.
lindoengi

Sekali-

dikeloearkan oleh bank2. Maka da

tanggoengan.

semata-mata

rakjat.

jang ada di dalam

beroepa barang, misalnja roemah,
barangaandeel-aandeel,
tanah,
barang dagangan, tagihan-tagihan
itoe
jang tjoekoep, modal
“all,
laloe
itoe
Bank
.
dapat diperoleh
sedjoemlah
. menjediakan kapitaal
jang tergantoeng kepada besarnja

semoeanja

dari

membeli

belinja, karena tidak mempoenjai
ocang. Keadaan sematjam ini soedah kita alami dan dinamakan ma
laise atau crisis. Djadi crisis itoe ti
dak disebabkan karena banjaknja
barang2 jang . diboeat,
sehingga
melebihi keboetoehan rakjat, mela

| soeatoe bank oentoek meminta mo
' dal, Djika bank itoe berpendapa| “tan, bahwa jang boetoeh akan mo(0 dal itoe mempoenjai djaminan jg.

23

oentoek

poen rakjat boetoeh akan barang-

: dagang atau persekoetoean dagang
peroesahaan
memboeka
hendak
peroesahaancakau membesarkan
“nja, ia terlebih dahoeloe pergi ke

—.

kekoeatan

kaoem

LEMBARAN

DANGAN

3

kasih!

beb

Pata

25 286 253

PEMANDANGAN

hari ini jalah melihat

loearga. Kalau satoe keloearga ter
diri dari empat orang sadja, maka.

“dapatlah kita rasa rasakan bagaimana rapatnja badan manoesia da
lam goeboek itoe,
Ada jang bertanja bagaimana. ke
soesilaan bisa
terdjaga
dalam
“keadaan jang seroepa itoe. Djawab

dari kampoeng Trimoerdjo-Me

:

Dalam-

ang Hari dan
Way Sekameng. Karena hari roepanja akan
“panas dan kami tidak selaloe akan
enak

yedoek

enak dalam

auto, ba:

hjak di antara teman teman jang
ih doeloe pergi ke pasar Tg. .Ka

ng oenfoek membeli topi bikinan
Tanggerang.
Ja, malah seorang
' Journalist jang datang ke sana de
“ngan sepatoe koelit jang baroe di
. belinja terpaksa
membeli sepatoe
- karet, karena koeatir kakinja akan
letjet kalau sepatoe baroe itoe di
"pakainia.
Setelah kami soedah makan pagi
dan semoeanja siap, naiklah kami

ke auto jang soedah

nja: ,,tidak

baroe

poenja

harapan

Doekoen

Es

si angin pagi jang segar kami me

! dari tiga boelan lamanja. Setiap ke

noedjoe tempat tani Indonesia dari
poelau Djawa berdjoeang dengan

loearga soedah poenja goeboeknja
| dan tanahnja masing masing. Peka
rangan goeboek itoe ditanami
de
ngan djagoeng dan katjang. Tanah

- auto

Way

berhenti

(bedding

kaoem

no.

56)

kolonist

kita

nja soeboer dan karena itoe tidak

dan

heran kita kalau semoea tanaman
itoe toemboeh- mendjadi. Bagaima
na beratnja perdjoeangan oentoek
memboeka rimba jang besar itoe

toe-

Ha roen.
Controleur Soekadana mene
| rima kedatangan kami dan teroes
-- kami. dibawanja
melihat bendoengan jang dibikin oleh pemerintah
.jang makan ongkos tidak koerang
“dari f 25.000.000.— Tetapi ongkos
. jg. besar tak terboeang pertjoema.
'Sebab berkat bendoengan itoe da
'patlah tanah jang 120.000 bouw be

masih bisa kita lihat. Pohon besar

-dan nenek mojangnja tidak diboe-

. membikin
'

kita ingat

“lemboetnja soeara saudagar perem
“poean di Djawa Tengah.

“Kaoera kolonist sadar bahwa boe
« Ikan sadja badan jang haroes diberi
'makanan, tetapi
djoega roehani.

tjoekoep

Karena itoe mereka
tidak loepa
“mendirikan sekolah.
Bahasa pe| ngantar jang dipakai ialah bahasa
Djawa. Oentoek mengadjarkan ba
'hasa
ini dipakai boekoe ,,Kem-.
bang Setaman” dan boekoe ,,Mata
“hari terbit” dipakai oentoek menga
'diarkan bahasa Indonesia.
“Banjaknja moerid sekolah desa |

'Trimoerdjo 117 orang. Ketika itoe
banjak jang tidak masoek sebagian

“oentoek

menoeai

menolong

padi

orang

toeanja

dan sebagian

poela

“karena sakit malaria, Goeroenja di
'bajar dari - margafonds.
Dalam
“ fonds marga ini setiap kolonist ha
“ roes menjetorkan f 1.— setahoen.

“. Di bedeng tempat kolonist jang
“baroe datang

“Iamanja)

(beloem

tiga boelan

bisalah kita melihat ba

“gaimana beratnja perdjoangan hi
“doep jang haroes dilakoekan. Kolo

“nisten jang baroe datang dan tidak
“ poenja keloearga
tentoe beloem
.poenja roemah.
Oentoek- mereka
'ini disediakan goeboek jang
pan

djangnja ada 7 meter dan lebarnja
5 meter. Dalam goeboek ini haroes
tinggal

(oentoek

sementara)

“Diawa

Barat

diandjoerkan doea oesoel jang pan
“tas sekali mendapat perhatian da.jang wadjib.
Pertama agar di
'ond. 'Tjengkareng diadakan djoega
seorang mandor landbouw, berhoeboeng tanaman
disitoe amat djeagar

di Tegalaloer

diadakan hulp polikliniek, disebab-

kan djaoehnja pendoedoek di itoe

tempat

ke roemah

sakit Tange-

rang. Penoelis pertjaja, bahasa ke
doea oesoel terseboet diatas akan
mendapat perhatian dari p'hak ata
'san sebagaimana mestinja. Kita
.menoenggoe!

Provincie dan

djalan

sepandjang

mokervaart.

' Oleh

pihaknja Provincie

sini

kami

senang

dari kehi-

“lebih

Hfaroes diselidiki.

dimalam hari, dan djika kabar ini
benar,

ketika

ea

kah saudagar Tionghoa jang berpe
mandangan tadjam itoe mendapat
padi? Pembatja jang boediman soe
pa
tahoe dari mana asalnja padi
itoe.

H.R.

berwadjib

Na

IR

P.G.I, dan P.N.S. Loerahgoeng.
P.G.I. dan P.N.S. Tjilimoes.
A. Mendengar maksoed Pemerintah hendak mengadakan
Standaardscholen

jang

ma-

na klas I, II, dan IlI-nja di
pegang oleh Volksonderwijzer 1.
B. Mendengar
pembitjaraan
hal jang terseboet pada sub
C. Memoetoeskan:
1. Tidak
menjetoedjoei
' akan maksoed Pemerintah
jang
atas.

terseboet

Memperkoeat
Toean Kasimo

motie
c.s. jang

1.
5

Padoeka

Kandjeng

Toean Directeur van Onderwijs
en Eeredienst.

2. Verbondsbestuur
3.

P.G.I.

danPers.

TJIREBON
Sakiwan, dimanakah engkau ?
Anak Sakiwan beroemoer I.k. 12
tahoen, keponakan toean Soekram,
soedah
meninggalkan roemahnja
dan sampai sekarang beloem kembali. Toean Soekram mengharap 4dengan sangat pertolongan publiek,
menjoeroeh anak itoe poelang kem
-bali.
Anak itoe berkepala goenloel, berpipi belang
(panoe) berdjalan impoer, berkemedja poetih,
bertjelana pendek blaoe.
City-theater exit!
Moelai boelan ini kota Grage hanja mempoenjai satoe bioscoop ja'ni Rex-theater,

sebab

City-theater

kini ditoetoep.
| boelan Februari
baroe-baroe ini,
Kita" dengan chabar, bahwa ta'
telah mendjadi pembitjaraan dan
lama lagi di Tjirebon akan diboemenoedjoekan perhatiannja ke dja
ka lagi bioscoop kedoea oleh selan besar sepandjang mokervaart
orang
bioscoop exploitant dari Ban
“(Tangerang—Betawi).
Menilik ramainja laloe lintas disitoe memang 4 doeng.
sepantasnja, bila provincie laloe de
Miss Rani beramal.
ngan segera mengadakan djalanan
Nanti pada malam Minggoe dan
ketjil speciaal oentoek orang bermalam Senen
tanggal 17/18 Mei
djalan dan para pengendara sepedan 18/19 Mei 1941 moelai poekoel
da. Pada boelan itoe djoega telah
8, Ketoprak gezelschap Tjipto Widiadakan
jang
verkeerstelling,
dodo
— Miss Rani dialoon2 Kanomana dapat menentoekan tiap-tiap
mengadakan pertoen-:
harinja ada 1200 pengendara sepe- .man akan
djoekan amal.
Pendapatan bersih
da.
Tetapi sehingga kini beloem
100pCt. diberikan kepada Taman
djoega ada perlandjoetan dari pem
Siswa, - Parindra bagian Sociaai
b'tjaraan terseboet. Lebih-lebih ba
dan perhimpoenan Kesenian ,,Lagi
djalanan Pesing—Angke jang
ras Ati”.
Pertoendjoekan
Amal
terkenal sempitnja, Gemeente Beitoe akan dibebaskan dari Gemeen
tawi seharoesnja
memperhatikan
!
telijke
vermakelijkheidsbelasting,
hal ini. Selandjoetnja...... terserah
sewaan tanah
Kraton,
sewaan
kita ingin tahoe!
F:
loods dan koersi dan lampoe, Soeng
goeh malam Amal!
Sampoerna theater dibandjiri
penonton.
Bioskoop Sampoerna jang tadinja dikira
ta' akan mempoenjai
oemoer sampai 2 boelan di Tangerang,

ternjata

tambah

lama

tam-

bah mendapat perhatian. Soeatoe
poedjian.
bagi
directienja
jang
oelet. Film ,,Pah Wongso” menggemparkan pendoedoek.
Boekankah pemoeda A. Bakar jang kini

!

kewanitaan.

Kanoman.

penerangan

Memang

loe tambahan

penerangan

per

EN

ditempat

Kini
loem

Madjallah baroe.
Nanti tanggal 3 Juni 1941 akan
terbitlah
di Tjirebon
madjallah
minggocan Oemoem bernama ,,Sinar” dipimpin oleh t. A.G. Soerio
koesoemo. Pembantoe tetap. ja'ni:

tocan2 Dr. Toha,

R, Enoeh, Soe-

gra, Manadi,
Wihanto, A. Patah,
Radimin dan Anak Grage

sekali,

dari

Ma

per-

agama,

ikoet

bersembahjang.

Ka-

soedah

tentoe

sitangan

pandjang

jang
mentjari
mangsan
disitoe
moedah mendjalankan rolnja. Jang
mendjadi
intjerannja
si tangan
pandjang itoe, ta' lain jalah: sandal

dan

teroempah

jang

“In

konkena AN

Aga
bing ie

LINDETEVES-PIETER

boeatannja
si tangan
pandjang.
Roepanja si tangan pandjang itoe
mendjalankan rolnja, poera-poera
mereka
ikoet menetapi
perintah
rena mesdjid itoe selaloe dikoendjoengi oleh beratoes-ratoes orang,

TE 9

da

NN

Tidak oesah menoenggoe berhari"
lagi sampai tjat itoe kering benar,
Jang mendatangkan banjak keroegian. Dengan
DECORA, pendek
kata, Toean membikin dengan sebentar prabotan kajoe mendjadi
baroo. Djika soeda kering, DECORA
mendjadi keras betoel dan mendjaga Tocan poenja barang-barang
kajoe dari keroesakan.

la teroetama djalan ke Messigit Ka
nomanatau ke Astanagarip.
kelihatannja
seperti djalan
poer.

Ng

LA

dialoon2

soenggseh

itoe. Kini hanja ada satoe lampoe.
Betapa baiknja, djika djoega d'a
lannja oleh Kraton diperbaiki pos

SCHOEN & ZN.N.V.

Verffabriek BATAVIA

KIRIM F1.20
TERIMA 3 MATIM
SEPERTI GAMBAR

masih

agak baroe.
Kita pertjaja bila jang dipasrahi mendjaga
mesdjid
itoe akan
dengan

soenggoeh-soenggoeh

perhatikan

segala

mem

kedjadian

jang

ta' lajak jtoe, dan moedah-moeda-

Kunstnijverhed

hanlah hal demikian itoe tidak teroelang lagi.

Harga reclame: Kirim wang f 1.20 — terima per aangeteekend 3
roepa boleh pilih: Gelang besar, tanggoeng, ketjil, model tatah atau

A. Daniel

mengadakan

rapat

anggauta,

Poedjian

ber-

3.
4,

boektikan,

tentoe

pocas,

taoe...?

BD

Bedak

pake:

Aloes

Keoelit

»TJAP LAMPOE“ dari Nj. GOUW
Ada sedia: Bedak Aloes Koelit jang- poeder kering
1 flesch f 0,75 dan f 0,24 Bedak Aloes Koretit penat
make up | flesch f 1,50 dan i 0,50,
Bisa dapet beli pada:

Bat.-C: Sawah -Besar 2N - Tel. WI. 5563.
Mr. Cornelis: Toko Djocja, Buitenzorg: Centrale
Drog. Garoet: Talagabodasstraat 93, Soekaboemi:
Toko Beng, Bandoeng: Kosambi 233 F, Cheribon:
Pasoeketan 87, Tjiandjoer: Tan Boen Pang

Seteroesnja memilih pengoeroes
baroe: Ketoea t. Sastraatmadja.

Penoelis t. Soemaatmadja. Bendahara -t. Afttmadibrata. Pembantoe
tt. Soemira dan O. Sanoesi.
Jang
dipilih mendjadi contact
persoon
dengan
bestuur tjabang
t. O. Sanoesi, dan jang dipilih severificatie commissie

njonja
Slamanja

Kantoornja diboeka darj djam
2 sampaj djam 3 dan dari djam
4 sampai djam 6 Sore.
Ini bank bertempat di gedoeng
Bale
Pamoelangan Pasoendan
Wang
simpenan
sedikitnja
f 0.25.
Dalemkaoemweg.

bagai

Tjobalah

psoc3a.

Perempoean di Bandoeng jang berparas Tjantik
dan eilok koelitnja poetih bersih, aloes dan lemes,
kerna

soendan.

2.

tjintjin.

Co.

dibelakang.

Apa

tempat digedoeng
H.I.S. Pasoendan. Antara
lain-lain memoetoeskan:
1. Jang boleh mendjadi anggauta
dari
bank itoe hanja mereka
anggauta dari Pagoejoeban Pa-

&

.

oelar, toesoek konde atau
B. C. P. B.
Harj malam Rebo jl. Bank Cooperatie Pasoendan Bandoeng telah

di

telah “disetoedjoei
oleh
Volksraad.
ini
D. Menjampaikan
motie
kepada:
,

Ketika dalam
perdjalanan poelang ke Tg. Karang dapatlah kita

kehidoepan kolonist

jang

KOENINGAN.
Motie kaoem goeroe,
Gecombineerde Bestuursvergade
ring pada tanggal
4 Mei 1941 di
Koeningan, jang dibentoek oleh:
P.N.S, Koeningan.
V.O.B. Koeningan.
H.K.S.B. kring Koeningan.

di

sesoenggoehnja berat, haroes berdjoeang dengan rimba raja, haroes
| berdjoeang dengan malaria dan pe
njakit jang lain: tetapi kalau oemoer pandjang dan ada ketabahan
hati di oedjoeng djalan kesenangan
menanti.
'Tetapi,
ada
tetapinja,
apakah ngidjon systeem jang soedah tersebar poela itoe, tidak akan
mendjadi halangan?. Dalam perdja
lanan itoe kami melihat tiga”boeah
penggilingan padi dengan padinja
jang koening 'bertoempoek tinggi.
Ketiga penggilingan itoe kepoenja
an orang Tionghoa.
Dari mana-

,,wanita”

mengetjewakan

Diterima
kabar angin, bahwa
disalah
satoe penggilingan
padi
(Rijspellerijen)
“di ini kota soeka
mengerdjakan kaoem perempoean
diwaktoe
malam.
Oleh
karena
tidak patoectnja
mereka bekerdja

doepan di Djawa”. Inilah kata kolo
nist jang soedah senang.

kesan, bahwa

Siin bapa Siroh

KRAWANG.

dimakan seke-

Kehidoepan

7 ke

TANGERANG
“. Corr. S.J. mengabarkan:
. Oesoel jang pantas sea
Sek
perhatian.
“Waktoe
diadakan
koempoelan
onderdistrict dan kepada jang wadjib oleh tocan R. Soehaedi telah

“Ieknja. Kedoea,

oentoek

loearga.

ngan

menambah

ta' ada kedjadian batjokan.

Kepada beberapa orang kami ta
njakan apa mereka tidak maoe poe
lang ke Djawa
lagi. Djawabnja:
»Tidak toean, di Djawa kami
hi
doep dalam serba kekoerangan, ti
dak poenja tanah dan roemah. Te
tapi sekarang kami poenja tanah
dan
roemah,
poenja
“padi - jang

akan lemah

bertjita
malam
akan diperbinwanita” dimana
de
tjangkan soal2 jang bertalian

BANDOENG.
Mesdjid Bandoeng ta?” aman.
moesoehan. Soenji roepanja, kalau
Soedah beroelang-oelang kedjaTangerang pada saban min ggoenja dian dj mesdjid
'Bandoeng jang

besar jang seperti raksasa terhantar di tanah mendjadi boekti bah
wa bahagia haroes ditjapai dengan
djalan perdjoeangan pedih!
Metro
memperlihatkan kea
daan jang menggirangkan
meski
— sarnja diairi dan didjadikan sawah
. jang soeboer:. soember penghidoe- f keadaan disanapoen tidak bisa di
namakan swarga.
Di sini tinggal
"pan jang paling oetama di. Indone
kolonist jang soedah lebih dari tiga
. sia,
tahoen.
Roemahnja soedah agak
“Setelah poeas melihat bendoe.bagoes” kalau dibandingkan
de
-ngan dan airnja jang menderoe
ngan goeboek boeat orang jg baroe
5 - itoe kami menoedjoe ke pasar Tri
datang. Dengan mata kepala sendi
“moerdjo.
Roepanja pasar ini
ri kami melihat bahwa dalam tiap
— tidak bedanja dengan roepa pasar
roemah ada padi jang tjoekoep oen
“di Djawa Tengah. Meskipoen dja
toek sekeloearga. Pekarangan dita
“6eh dari tempat lahirnja dan tidak
“akan poelang lagi, adat
desanja
nami dengan singkong.
— angkannja tetapi masih dipegang-nja tegoeh. Soeara seorang perem
poean jang
menawarkan setagen

djangan

sedang enak tidoer ada jang membetjok diarah badannja. Menoeroet
persangkaannja
sikorban
jang
membatjok itoe nama Maja orang
kampoeng s'toe djoega.
Memang
kedoea orang itoe soedah lama ber

lebih

Sekampoeng

kamipoen

Seorang bernama

melihat

jang soedah

asal
-

Pembatjokan.
Beberapa hari jbl. pendoedoek ds
Tjiater Serpong soedah dibikin ge
ger disebabkan ada pembatjokan.

Bendosa-

:

“Di

baik kemoediannja
Pn TL bosenan!!

kan.

Di

Ben-

Tjirebon

mengadakan

Anoon2 Kanoman
akan
terang?”
Menoeroet djawaban B & W
di
“tahoen ini djoega Gemeente
akan

bahwa

| ri

pemoeda

tjabang

akan

A. B. Djoenaedi soenggoeh bagoes
mainnja dan mempoenjai harapan

bisa saja kasihkan”.

itoe

menjaksikan

Parindra

“tjita

Kini pengoeroes Parindra sedang
hiboek
“mentjahari
orang2 jang
akan berpidato tentang masaalah2

dia nanti akan poenja roemah dan
tanah, Dan harapan menghidoep-

menoenggoe.

rimba jang lebat oentoek mentjari
'kehidoepan baroe.

toek

Malam Wanita.
“ Dikabarkan kepada kita, bahwa

teng itoe. Diantara penonton jang
berdjedjel itoe, terhitoeng penoeIs jang dengan singkat bisa mem
beri keterangan,
bahwa pemoeda

- Malah ada seorang kolonist jang
barangkali karena rindoe kepada
desanja di poelau Djawa dan karena tidak biasa bekerdja berat me
nerangkan bahwa dia adalah seper
ti ,,oelam keleboe woewoe” artinja ,,seperti ikan masoek- ke boe“boe”. Masoek bisa keloear tak da
pat. Tetapi oemoemnja kolonist jg.

Auto melantjat meninggalkan
pekarangan hotel dan dengan dikipa

0
2

Tangerang toeroet
main
salah satoe hoofdrol dalam film terse»oet? . Dari djaoeh
sama
memerloekan
datang oen-

1 sebagai

adaan daerah kolonisasi jang ter
Way Raman, Gedong

berasal

Perhiasan emas imitatie gatidak loentoer.
rantie 100
Oekiran sangat baik dan mo
dern, harga mengimbangi za
Tjahaja seperti emas
man.
toelen. Tjobalah dagangkan!

gramma

A. B. Djoe-

WEE

soedah bangoen.

kami

nama

pemoeda

Benteng

In 4.

ANGGAL 5 Mei. Pagi pagi be

mar

seorang

3

:

naedi

KIE EP

artawan ke Tanah Kolonisasi.
Se

terkena dengan

t. Wira

mihardja.
Berkelaj di Insulindepark.
Harj
Senen malam
telah terjadi perkelaian antara doea orang
mata2 dengan doea orang Indonesier Ambon

dj Insulindepark.

Jang

terseboet belakangan dalam perkelaian itoe menggoenakan sendjata
tadjam. Doea orang Belanda jang
mengetahoei kedjadian tadi dengan
sigera memberi pertolongan pada
mata-mata tadi, tetapi salah satoe
dari mereka terkena sendjata tadjam, hingga mendapat loeka ditangannja.
Achirnja

doea

Indonesier

diangkoet

ke

BATIK

roemah sakit

polos —
f 100.—

tjeplokan enz. Pakaian
percodi.
Boeat

No.

1 diini

zaman.

Harga

biasanja

reclame,

direken 2 pt. — f 3.80, — Hpt. — f 22.60 — 10 pt. — f40—,
Wang doeloe onkost vrij, kalau rembours tertambah onkest.

Prijscourant

IS BATIKHANDEL &
TOKO Pam

Gratis!

Wa,” 2JOC JAKARTA -

dan
kawannja
sedang
Juliana,
orang Belanda jang menolong tadi,
boleh
dibaloet loekanja
setelah
poelang.

Dalam

KRATONAN,

Keloearan Solo,
toelis Prijaji haloes, mori No. 1, babaran Genes
asli: Kembang lain-lain masih banjak.
Liris-liris
—
berboket
—

tadi

digiring kekantor politie. Seorang
jang mendapat loeka
mata-mata
teroes

GALARAN

1940

soedah

dikeloearkan

£ 97.

(5Yembilan poeloeh toedjoe niboe lima ratoek repiah)
oentoek Renteloze Hypothekem oleh

N UBO

de

De Nederlandsch. Indische BOuwkas
rRuster: Atcemeene Cenrrate Bank xv.
DIRECTEUR:
Agentschap

BATAVIA-C.
Noordwijk 8
Tel. WI. 2308

Ir F.L.P.G.
Hoofdkantoor

BANDOENG
Merdikaweg 13
Tel, 2533/2534.

FOURNIER.

Inspectiekantoor

SOERABAJA
Palmenlaan
Tel, Z. 3021 85-

SEAT n

PEMANDANGAN

mengabarkan,

bahwa

' Dept. O & E. mengeloearkan

soerat edaran

kasih izin goeroe2

nerimaan.

'perempocan kaga' pakai kaos kaki

Tadi malam

diadakan

-Pentjoeri masoek gedong gemeente
dan HIS. - .
:
Pada malam Minggoe jbl. seo-

rang pentjoeri

telah

Perhasil ma-

soek dalam gedong gemeerite Kedi
ri, dan berhasil menggondol oeang
sedjoemlah f 166— dengan djalan
memboeka lemari besi jang berada
di itoe kantor.
'Tjoema bagaima
na ia dapat masoek dalam
itoe

djamoean opisil jang dihadiri oleh
banjak orang terkemoeka dari ka
langan ambtenaar, militer, marine
dan pendoedoek.
- jang bikin gara2. Dept. O & E. ta
ama perdjamoean itoe tidak
“koet akan akibat akibatnja, sebat .
didakan
pedato, hanja- didakan
gedoeng, itoe mengherankan,
se
“barang makin banjak jang dibatasi
minoeman
atas
kesedjahteraan
|
bab
tidak satoe koentji dari semoea
masoeknja
2
Ratoe oleh toean goebernoer.
pintoe dan djendela, tertampak di
“Perkara Kaos kaki ini membikin
Pada pagi' ini pada djam jang
roesak,
soedah ditentoekan, para minister | Berbareng di itoe malam djoega
menoedjoe. lapangan terbang Mosedong le HIS
di dekat aloon?
rokrembangan dan kebangoenan2
voer di koendjoengi djoega oleh go
marine. Sesoedah diadakan inspek
longan - pentjoeri,
jang berhasil
-roemah tjoema njonja, jang pakai
isi pada pengawal penghormatan,
membo
eka lemari dari itoe sekola“kimono: badan hampir tertoetoep
maka dimoelai memeriksa2
dan han
dan
menggondol
oeang se.semoea.
djoega dengan
kapal
menoedjde
'Njonja berkata: ,,/Ma'af, saja be Madoera. Achirnja bersantap di djoemlah f 17.25 jalah oecang taboengannja moerid moerid sekola- Ioem berpakaian”, Lantas ia ma»Modderlust”
dengan - dihadiri
han.
| s0ek kamar dan keloear lagi ham
oleh njonjah Kleffens, goebernoer,
“pir kaga' berpakaian, badannja se
njonjah Van «der Plas, burgemeesLampong loh djinawi.
“(dikit sadja jang tertoetoep.
Menoeroet
ter dan direktoermarine-etablisverslag kwartalan,
Ketika
toeboeh
hampir seloesement.
banjaknja pendoedoek dalam resi: roehnja tertoetoep, njonja maloe,
dentie Kediri, jang selama kwartetapi hampir kaga' ada jang ter
MALANG.
saal pertama dari ini tahoen pintoetoep, njonja kaga' maloe lagi!
Drama
di Blimbing.
dah ketanah
kolonisatis Lam' Doenia soedah toea.
Soecami
menggoboeng ada 916 keloearga, dengan
BANG BEDJAT.
rok.leheristeri3817 orang.
:
en ja
Didesa
Kemiran
(Blimbing)
Keadaan penjakit malaria.
masih
masoek bilangan - Malang
Sebagaimana telah pernah kita
telah terdjadi drama hebat.
beritakan, dalam kwartaal pengha
TJILATJAP
Polisi
jang menerima
rapport
bisan dari tahoen j.l. dalam residen
Dari pembantoe:
dari rechercheur - laloe membikin
tie Kediri malaria sedang mengaRapat keleearga Taman Siswa.
penjelidikan dan ternjata, bahwa
moek dengan amat hebatnja, jaiMalam Minggoe j.b.l. Taman Sis
satoe toekang djoeal daging, Moetoe di district
Lengkong, (Nganwa Tjilatjap telah mengadakan ra
rani, telah memboenoeh isterinja,
dioek), bagian
kidoel dan koelon
pat keloearga dengan mendapat
toelis S.T.P.
tari regentschap Tweloengagoeng
koendjoengan
dari pehak orang
Ketika polisi
datang, keadaan
begitoe djoega disepandjang pesitota moerid jang tjoekoep, biar- - dalam
roemah itoe sepi, hingga
sir
kidoel dari
regentschap Blitar
poen dari moelai sore soedah tacsoesah boeat orang mentjari ketejaitoe di onderdistricten Binangoen
roen hoedjan.
rangan. Achirnja iboenja korban
Ian Soetodjajan.
Ini rapat bertempat di sekoladidengar pengakoeannja.
Sekarang dapat diberitakan, bah
han T.S. sendiri, dimoelai djam $
Ia
tjoema bisa
menerangkan,
wa menoeroet verslag officieel, da
. lebih.
bahwa malamnja sebeloemnja terri oesahanja DVG dan BB. ambte
Agenda ,,Pendid'kan dan pengadjadi pemboenoehan itoe lIaki-bini
“.djaran” dibitjaraksn
oleh N. Sri
naren,
keadaan
malaria di Lengitoe “ telah bertjektjokan
keras
Moeljani. ,,Keloearga Wanita Takong soedah habis, didaerah
Toe
lantaran katanja soerat keterangan
...man Siswa” oleh t. Achmad Sa- dari si isterj dirobek oleh soeamiloengagoeng soedah banjak koe| djad (Ini agenda sebetoelnja akan
rangnja, tjoema
nja.
di daerah Blitar
oleh n. Siti Soeba| “dibitjarakan
jang masih banjak mendjalar.
Di waktoe masih pagi sekali, si
“rijah) tetapi itoe malam berhalamama-mertoea merasa kehilangan
ngan. ,,Verslag conf. Daerah, oleh
anak-mantoenja dan pada lain sa'
“t.A. Sadjad.
at ja djadi terkedjoet melihat daPada agenda ,,Soembangan serah mengoempiang.
PONTIANAK.
3
2 sorah”, antaranja toean R. Singgih
Ia oesoet itoe darah dan keteParindra
Pontianak.
membikin
pidato
tentang
,,tata
moekan
mait
'anaknja
sendiri
Berhoeboeng
dengan
krama” jang haroes diberkian papoetoesan
dengan leher loeka berat. Roepakonperensi
- Parindra “Kal'mantan
da — anak-anak
dengan
setjara
nja perempoean itoe diboenoeh di
Barat III bertempat
di Sambas
loeas.
sawah.
ado.
13—14-4-'41 bahasa oetoesanRapat dihabisi pada djam 11.30
Mait itoe laloe dibawa ke roeoetoesan
oentoek ke Konperensi
“malam dengan gembira,
mah sakit Soekoen boeat diperikPartai di Soerabaja dalam boelan
Sepak bola centeek amal.
sa,
“sedang soeamj
pemboenoeh
Juni 1941 nanti,
jaitoe hanja 2
Hari Minggoe tanggal 4 ini boeitoe sedang dtijari oleh polisi.
Orang atas
nama seloeroeh tjalan di tanah lapang ,,Bandengan” bang Kalimantan Barat, tap! tjatelah diadakan sepak bola oentoek
KEDIRI.
bang Pontianak menoeroet rapat
amal.
Pertandingan ini terdjadi
Peladjaran agama Islam dalam se
anggauta ddo. 20-4-41 telah meantara kesebelasan
militer dan
:
kolahan.
.
moetoesken tetap akan mengirimCombinasi
kesebelasan Tjilatjap,
Disampaikan berita kepada kita
kan
oetoesannja
sekoerang-koedengan berachir 6—0 oentoek kebahwa “atas kehendak dari Kang
rang doea orang ,s€ekalipoen haroes
' menangan kaoem militer.
djeng Boepati Kediri, sedikit wak
digaboengkan
dengan
oetoesantoe lagi dalam
beberapa vervolgWaktoe pauze, diadakan interoetoesan dari daerah K.B.
scholen di Kediri akan
mezzo pertandingan kaoem veteradiadakan
Malah telah diandjoerkan dari
nen dengan berpakaisn roepa-roepertjobaan
memberi
peladjaran
tjabang Pontianak, soepaja ada sepa. Jang ambil bagian dalam ini
agama Islam. Djika kiranja hasi! gerombolan Par'indristen
membikin
pertandingan g la-gilaan, antaranja ' jang didapat bisa memoeaskan, ma
trip menoedjoe konperensi di Soebanjak kaoem ambtenaren dari be
ka peladjaran itoe akan di teroes
rabaja.
berapa pehak.
kan di lain Jain sekolahan djoega
gKarena
toeen Boelhadji Rifaie
Kabarnja boeat pertama jang
ketoea Parindra tjabang Pontianak
Pendapatan
dari ini pertandiakan dioendjoek boeat memberi pe
telah dipi'h mendjadi ketoea daengan oentoek Roode Kruis Tiongladjaran itoe jalah tocan toean Soe
rah Commissaris K.B. maka lowohoa dan Belanda. Djoega dari pemitro, Ketoea Moehammadijah ba ngan ketoea Pontianak, dengan dja
hak Tionghoa (veteraan)
banjak
gian sekolahan Kediri, dan R. Malan referandum dilakoekan pemilijang toeroet main.
chin, Ketoea moeda PPDP tjabang
han djatoeh pada toean F'. Pitersz.
“Pemandangan amat baik dan gem
Kediri.
Satoe tenaga intelek masoek dabira. Pendapatan dari ini pertandi “Penggelapan pada Pensioenbank.
lam barisan pemimpin.
ngan ada sedjoemlah f 55.—.
Dalam kalangan
pensioenan di
Sebetoelnja banjak anggauta in| Kediri ini waktoe ramai dibitjaratelek, tapi oemoemnja tjoema djaPeringatan 10 Mei.
kan tentang
pengadoean jang di di anggauta jang pasief, kadar seDi sini soedah tersiar kabar, bah
madjoekan oleh PPB. tjabang Ke
tia membajar kontr:boesi sadja.
wa pada tanggal 10 Mei ini, akan - diri, terhadap dirinja
toean R.S.,
diadakan peringatan dengan akan
bekas Penoelis dari itoe perhim
Pertoendjoekan film C.P.K.M.I.M.
diadakan barisan dari pehak tenTiga malam
bertoeroet toeroet
poenan, begitoe djoega bekas agent
tara daratan dan laoetan.
jaitoe pada
malam Rebo, Kemis
Pensioenbank,
dari
lantaran ja
Barisan ini akan datang di roemenggelapkan oeang
perhimpoe- dan Djoemat (29-30 April dan 1
mah
Assistent
Resident dimana
nannja, sedjoemlah
k.l. f 6000.—- Mei 1941) telah dipertoendjoekkan
akan diadakan pembitjaraan “ terifilm Mesir Behind The Curtain ber
Tjoema masih disangsikan, apa
tang hari peringatan.
tempat di Gedong. Bioscoop Victokah pengadoean itoe nanti djatoeh
Kabar lebih djaoeh,
'akan kita
ria Hall, soeatoe film jang dipoekriminil atau sipil, sebab tempo ha
siarkan lagi
tarkan oesaha darj Comite Penori tentang penggelapan itoe soedah
long
Kesengsaraan Moekimin Indo
di adakan perdamaian, dengan toe
B.P.M. akan bikin selamatan.
nesia dj Mekkah.
membikin
R.S.
soerat
an
pengakoe
' Berhoeboeng dengan salah satoe

“kesekolah, sebab sekarang import
Tag
kaos kaki soetera dibatasi,
'- Kabar ini dibantah. Koran ada

Barang

is,

Ta Ae
Bg»
Ea

can hoetang sedjoemlah terseboet
di atas, dengan perdjandjian djoe-

pekerdjaan jang dikerdjakan oleh
B.P.M. soedah klaar, maka pada
tanggal 17 ini boelan akan mengadakan selamatan oentoek. kaoem
pekerdjanja, oentoek tanda terima kesih pehak B.P.M. pada kaoem boeroehnja dan soepaja bisa

mendapat

selamat

segala sesoca-

toenja.

BANJOEMAS.

|

:

.

. Pekerdjaan Irrigatie.

Pada waktoe

ini pekerdjan ir-

rigatie diantara

desa Karangsari

(Maos) dan Soempjoeh sedang di
moelai,
5
Kali
jang mengalir
sepadjang
desa
Kemrandjen
akan
dibagi
doea, Bagian jang pertama dialirkan ke Karangsari
dan jang kedoea ke Danasarie sampai Noeso-woengoe,

.

ga, jang ia saban boelan akan me
nitjil sedjoemlah jang djoega
di
tetapkan dalam itoe soerat. Bermoe
la ia djoega menetapi itoe pembaja
ran tjitjilan, tetapi belakangan lan
tas mogok, dengan alasan keadaan
roemah tangga kaloet.
Demikian
doedoeknja perkara,
dan baiklah kita
toenggoe sadja
doeloe bagaimana achirnja ini per
-perkara.

Banjaknja

/

,,maling”

dalam

res.

Kediri.
Menoeroet keterangan opisil, ma
ka banjaknja pentjoerian didalam

kwartaal pertama dalam res. Kedi
ri, jang diperiksa oleh landgerecht

ada 4214, jang diperiksa oleh land

| raad ada 1723, sedang dalam kwar

taal sebeloemnja itoe djoemlah itoe

mainkan

di

Pontianak,

mendjadi sebahnja
ton,

sebab

karena

dari

dan

pada

sekarang

Pharmacollum

begini

soedah

ter-

memheri

djaminan, bahwa obat Pharmacollum dibikin atas dasar ilmoe pengetahoean, menoeroet atoeran jang paling barue,
dengan perkakas jang paling
modern.

Barang-barang: keperloean apotheek
. dari pada barang bakal dan barang
baik.

Semoea

itoe ditjampoer

oleh

keloearan Pharmacollum
dibikin
kimia (chemicalien) jang paling

ahli

moea, jang selaloe poela diawasi dengan

apotheker jang paham

sekali

ilmoe

tjampoer

obat

tjermat

jang

oleh

tjakap

beberapa

se-

orang

kimia.

Beberapa ahli toekang tjampoer obat jang paling pintar mengawaskan
segala pekerdjaan membikin segala barang dan obat Pharmacollum. Tiap
bagian dipergoenakan dengan tjermat sekali menoeroet atoeran jang
diten
toekan
oleh sjarat2
ilmoe pengetahoean, sehingga dengan begitoe diper
o'eh hasil jang paling besar harganja.
Sebeloem pekerdjaan dimoelai, tiap barang bakal diperiksa dengan teliti
sekali. Sesoedah tiap bagian jang ketjil
sekalipoen
diperiksa
dengan

hati-hati,

Tt joema
bikinan

baharoelah

dapat

dikerdjakan

atau

didjoeal.

kalau pemeriksaan itoe soedah berlakoe, barocelah barang-barang
Pharmacollum dikirim ke tempat
mempaknja, dimana barang-

harang itoe, itoepoen djoega dibawah pengawasan orang jang ahli,
dipak
dengan teliti poela menoeroet sjarat -sjarat atoeran kebersihan dan kesehatan,
dengan

memakai

barang

oentoek

bara obat atau barang djoealan

mempak

jang

itoe dari pada

sanggoep

pengaroeh

memeli-

iklim.

Beginilah matjam atoeran bekerdja
pada Pharmicollum, sehingga barang-barangnja tetap tinggi harganja. Atoeran kerdja begini tidak mer»

bolehkan

satoe

udakx menoeroet
lis

potong

barang

keloenr dari paberik

kwaliteit dan oekoersn

pada etiketnja.

Diantara

segala matjam

memakainja

obat Pharmacollum

jang

pasar adalah jang terseboet dibawahiri,

Pharmarollum,

kalau

seperti jang tertoesoedah

ada

didalam

VITOSIN 2
Satoe Tonicum jang berhar ga sekali, besar

kasihatnja atas zenuwen dan oerat sjaraf,
dan menjempoernakan kesehatan Toean.

GERMONOL.
Obat klas satoe boeat melawan
batoek
sakit leher, pileg dan selesma, sakit pada
segala djalan napas.

Satoe botol besar
Satoe botol ketjil

285
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Satoe
Satoe

botol
botol

besar ..................
ketjil ..................
DERMAIDE.

peroet

Obat

jang

paling

f

BISMACA

Boeat

melawan

bawaan

L,
dari pada

jang kotor, kebanjakan
asam dalam peroet, serdawa, banjak angin dalam peroet,
moeles.

Satoe

botol

Obat modern pengganti gardan.
Tablet jang dapat diterima dengan senang
oleh peroet dan oesoes.
Satoe botol berisi 20 bidji
Satoe botol berisi 10 bidji ......
”
TANJAKANLAH

INI

OBAT

ROEMAH

melawan

tjoetji moeloet jang memboepenjakit, tersimpan dalam te-

tes. Melawan Pyorrhoe, menahan serangan
penjakit koelit dalam moeloet dan kerongkongan.

Satoe botol besar
Satoe

PADA

OBAT

boeat

biring peloeh atau biring keringat, roode
hond. exceem, gatal-gatal pada koelit.
Baboe BAK RAAN
f 0.90
PHARMADOL
Air boeat
noeh hema

MAGNAL

baroe

f

botol

TOEAN

ATAU

Ane

ketjil

NT

sowwooaoaaakneea aan

POENJA

f
y

APOTHEKER,

LANGGANAN.

hakan oleh bangsa kita, dari pihak
bangsa Eropa tidak ada menaroeh
perhatian, misalnja jang pergi me

ngoendjoengj
sebelah

tidak

sebanjak

djari

tangan.

Apakah dari pihak Comite tidak
mendjoeal keliling
tiket-tiket keroemah

toean

toean

- bangsa

Ero

pah? Hal ini kita ingat betoel betoel beberapa kalj pertoendjoekan
jang dioesahakan oleh pihak bang
sa Eropa, misalnja paling belakang:
tentang Amal boeat
Griekenland,
bangsa

koelit berwarna

hatian

penoeh,

taroeh

sekalipoen

per

tiket-

tiket pertoendjoekan dengan harga tinggi jang didjoeal, sehingga
dalam satoe
malam pertoendjoekan bisa didapat f 1300.—.
Ocang dalam kas Adjunct Controleurs Belasting lenjap.
Pada
kita dikabarkan,
bahwa
pada pagi hari
Djoem'at ddo. 2
Mei 1941 telah ketahoean,
wang
dalam kas Adjunct Controleur Belasting sedjoemlah f 27.50 lenjap.
Karena
kedjadian
itoe, maka
Oopas kantor terseboet telah ditahan dikantoor Politie boeat dionderzoek.

tidaklah

koerang penonamal

Merk

kenal dimana-mana. Ampat palang

Seberang |

Pertoendjoekan terseboet, biarpoen soeatoe film jang pernah di-

pakai

adalah keloearan Laboratorium Pharmacollum

Djawa Tengah

Tanah

4

dan

harga

ticket sangat moerah didjoeal dengan dibagi dalam 3 klas. sadja,
balkon f 0.75, klas I f 0.50 dan klas
II f 0.25.
“Dalam tiga malam terseboet tetoes
berdjedjel-djedjel penonton
.dengan pertoendjoekan saban ma
lam doea kali.
Dari soember jang djernih kita
mendapat keterangan pendapatan
kotornja
ada
sedjoemlah - Lk.
f 800.—
dan kira kira dipotong
ongkos sewa panggoeng dan film
kira kira f 300.— djadi pendapatan bersih akan ada Lk. f 500.—.
Tjoema kita sangat heran dalam
pertoendjoekan amal jang dioesa-

Hiarga Coupon karet naik.
Karena
dalam boelan
Maart/
April
pembagian
coupon
karet
boeat kwartaal II hanja dibagikan
separoeh sadja, sekalipoen soedah
ditjetak penoeh dalam kertas kertas coupon. tidaklah heran menjebabkan dikalangan pedagang peda
gang jang soedah berdjoeal kontrak sebeloem coupon keloear soe
dah
djadi banjak jang
kekoerangan, sehingga kini (ddo. 3-5-'41)
telah naik senaik naiknja
harga
coupon sampai f 33.75 per 100 KG.
Dan pembagian separoehnja lagi

BI SLB et
BAGI ORANG JANG MENGOENDJOENGI DAN HENDAK
MENGETAHOEI

KEADAAN

Dea

ERS

“ Diterangkan
lebik landjoet tentang kedatangan para minister sa
bagai berikoet:
Rombongan
itoe
disamboet oleh soeatoe komisi pe-

Apakah tanda dari pada
OBAT” PHARMACOLLUM??:

$ Ap
nak da

para

!

IN

aa webkahkamna"

kedatangan

| 2minister.

PAG.

At

Samboetan

KEDOEA

Mine
Ba

-.

.

masing masing ada 3910 dan 1577.
Di doega, jang tambahnja kedja
hatan itoe ada berhoeboeng dengan waktoe patjeklik.

SE Ka

2

SOERABAJA,

Timoer

LEMBARAN

1

. Djawa

e

Gea aa

ro 20

Ea

AE OP Pa Da Ta Ia LN PSN Ane

KOTA BETAWI, WALAU -

POEN BAGI PENDOEDOEK BETAWI SENDIRI, SANGAT
SOESAH BERTANJA-TANJA, KARENA KOTA INI ADA

dari coupon kwartaal II hoeat dae

LAH SEBOEAH KOTA JANG TERBESAR DI INDONESIA, DAN SOEDAH PASTI TIDAK ADA ORANG
|
JANG DAPAT MEMBERI KETERANGAN JANG TJOEKOEP TENTANG APA JANG KITA TANJAKAN ITOE.
MAKA SANGAT PERLOELAH BAGI MEREKA BOEKOE ,BATAVIA", KARENA
DISITOE MEMOEAT SEGALA ADRES JANG BEGOENA OENTOEK OEMOEM DAN
DIHIASI DENGAN GAMBAR-GAMBAR, SERTA DILAMPIRI POELA SEBOEAH
GAMBAR PLATTEGROND BETAWI DITJETAK 2 WARNA.
DIKELOEARKAN OLEH:

rah Kalimantan Barat akan dimoe
lai tgl. 13 Mei 1941.

Ulgeversbedryf: ELI TA Tel.6299W.L. BATAVIA:C.
SLUISBRUGSTRAAT

31B.

— 18.13 Yang K'im — 19.00 Riwa
jat lahirnja Negara — 19.30 Berita
Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Pe

ae

meter.
SENEN, 12 MEI.
17.00 Lagoe Soenda — 18.00 La
$ .g0e Melajoe Seberang — 18.30 La
“Minangkabau — 19.00
Lagoe Arab.— 19.30 Lagoe Hawaiian —
' 20.00 Krontjong Orkest — 23.00
Toetoep.
SELASA, 13 MEI.
8.00 Lagoe Soenda — 9.00 Lagoe
Djawa — 10.00
Lagoe Gambang
Kromong — 10.30
Lagoe Kron— tjong dan Stamboel — 11.30 Lagoe
Melajoe Seberang — 12.00 Berhen

krontjong — 24.00 Toetoep.
SIARAN M.A.V.R.O.
YDL 5 817,98 “dan YOL

8

92 meter.
SENEN, 12 MEI.
9.00 Penjiaraw dari Poero Dalem
— 11.00 Toetoep..

, 18.00 Lagoe Hawaiian — 19.30 Be

Harmonium

—

19.00 Agama

| — 18.10 Poesparagam — 18.30 La
goe Hawaii — 18.50 Boenga ram
pai Tapanoeli Modern — 20.00 Toe
"17 toepk

!

SELASA, 13 MEI.
7.00 Tanda waktoe — 7.02 Lagoe dari Padang Pasir — 7.30 La

toep.

SIARAN V.O.R.L.

tender Y.D.H. 7 Gelombang 385.96
SENEN, 12 MEI.
17.00 Lagoe Soenda — 17.30 La
goe Djawa — 18.00 Lagoe krontjiong — 18.30
19.00 Lagoe

Berita
Gamelan

Berhenti.
Hawaiian

Pers —
—

i goe krontjong
8.00 Toetoep.

19.30

RK — 24.00 Toetoep.
#ENJIARAN
P. P. R. K.
Djawa Tengah dan Timoer.
Djokja II 128, Semarang NI 189, Semarang ARCH.
67, Soerabaja II 61 dan IV 129.
| Bobo Y 120.
SENEN, 12 MEI.
. 17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04 Lagoe Harmo
nium — 18.00 Lagoe
Canton —
“18.12 Adzan — 18,15 Lagoe Canton — 18.36 Krontjong — 19.30

(Ad-

keperlocan kaoem

”— 2200 Tanda waktoe.
Berita
' Pers — 22.05 Concert arrangemen
| ten — 22.30 Aneka warna — 23.00
Toetoep.
SELASA,

Berita Pers —- 20.00.
Taptoe —
20.05 Penerangan oemoem — 20.20
Pemandangan dalam
Negeri —
20.40 Oejon oejon Laleran — 24.00
Toetoep.
SELASA, 13 MEI.

6.02 La-

goe Soenda — 6.30 Lagoe Djawa
Tengah — 7.00 Lagoe Melajoe —
7.15 Berita. Pers — 1.30 Toetoep.

12.00 Tanda
waktoe — 12.03
Loedroeg — 13.15 Berita Pers —
Loedroeg

(Bang

PROGRAMMA NIROM
Penjiaran Barat
SENEN, 12 MEI,
17.00 Tanda waktoe. Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.03 Ane
ka warna — 17.45 Gymnastiek —
18,00 Arendsnest — 18.30 Lagoe
Pearntjis — 19.00 Berita Pers —
19.20 Orkest”
Albert Sandler —
19.30 Serieus concert — 20.15 Pe
mandangan Oemoem — 20.30 Or
kest Alfredo Campoli — 20.45 Apa
dan siapa — 21.00 Lagoe Opera —

Oejon2 — 22.00 Moelai direlay PP ,#

213.30

18.07

poeteri — 18.50
Boenga rampai
Priangan — 20.00 Toetoep.

SELASA, 13 MEI.

waktoe —

—

dato tentang

20.00 Peladjaran

24.00 Toetoep.

6.00 Tanda

—

. zan) — 18.10 Gamboes — 18.30 Pi

17.00 Kendang pentja. — 18.30
Berhenti.
19.00 Lagoe krontjong — 19.30
“ Berita Pers — 20.00 Lagoe Hawaii
an — 20.30 Lagoe Soenda — 21.00

.

Stamboel

17.00 Tanda waktoe — 17.02 La
goe Hawaii — 17.03 Lagoe kemidi

i bangsawan
—

dan

—.14.15

#9 — 14.30 Toetoep.

Berita

Dari

piring

gramofoon

7.380 Berita Pers — 7.40 Dari pi| ring gramofoon — 7.45 Oentoek
orang pelajaran — 8.00 Toetoep.

|

11.00 Tanda

waktoe.

Pemb.

—

11.01 Genremuzek — 11.25 Njanji
” — 41.40 Masak masakan. — 12.00
Beberapa soli — 12.30 Matinee En
- semble — 13.20
Matinee Concert
— 13,20 Berita Pers — 13.30 Boce

coffee shop” itoe padat sadja de
ngan orang”,
Gampang sadja keterangannja”
djawab
Marzoeki
seraja
terse-

njoem mengerling
Sa

MEMBONGKAR RAHASIA
' GELAP.

JANG

Oleh: S.N. Armandy.
(Hak pengarang terlindoeng)
45).
Mat Gempal menelan air loedah
nja, matanja ta' berkedip meman
dang
Marzoeki,
doedoeknjapoen
semakin gelisah.
“Ada jang koerang djelas?” ta
nja Marzoeki tersenjoem.
Ada sedikit” djawab Mat Gem
pal seraja menggaroe-garoe teng
koeknja. ,,Orang begitoe ramai, ba
gaimana
kamoe bertiga bisa lo-

los?”
Ja poela, Marzoeki” kata Sud
din menjela. ,,Malam hari biasanja

Malik.

,,Boleh

koedjelaskan sekarang ini djoega,
sebab ini boekan ,,ilmoe sihir”, tetapi
,,ilmoe akal” biasa sadja, ja': Sebeloem akbe poera-poera ber
tengkar dengan si Zoebir, sebagaimana telah koeterangkan, tadi, Ma
lik soedah kebelakang, poera-poe-

ra hendak ke-kakoes. Zoebir koetolakkan dan ketika Mahmood datang merapat hendak melerai......
oleh
schakelaar lampoe dipoetar
Malik, laloe berdentoemlah revolverkoe menjamboet kegelapan itoe,
menjemboerkan seboetir peloeroe
ke
kepala
Mahmood.
Revolver
meletoes dalam gelap, artinja......

orang

ta'kan

dapat

Koesnadi,

melihat

siapa

penembaknja. Siapa jang akan di
serkap?
Siapa poela jang berani
menjerhoe membabi-hocta
dalam

Rach

Mas

Soenarjo,

Abdoelmadjid

dan Mas Moehammad Sata Bratamidjaja, sekarang dipekerdjakan
pada djabatan
terseboet oentoek
sementara

waktoe.

Oentoek sementara
waktoe diserahj pekerdjaan commies redacteur pada
Burgerlijken Veeartsenijkundigendienst,
Haroen al Ra
chid Saleh, sekarang melakoekan
pekerdjaan oentoek sementara sebagai Adjunct Commies Redacteur
pada djabatan terseboet.
Dept. v. B.B.
Diangkat mendjadi Resident Ma
lang,

G. Schwencke,

sekarang

Ass.

Resident klas satoe di provincie
Djawa Barat.
Dienst van het Boschwezen.
Diangkat
mendjadi
adspirantboschopzichter oentoek sementara
waktoe
pada Dienst Boschwezen,
M. Oesman, sekarang bekerdja sebagai volontair.

Telah
hormat

diberikan ontslag dengan
dan mendapat
hak oen-

toek pensioen dari djabatan Negeri
atas permintaannja sendiri kepada
Abdul Rahim gelar Bagindo, schrij
ver klas 1 pada Boschwezen.
Diangkat
mendjadi klerk klas
satoe, Hardjono,
doeloe klerk di
Bosehwezen.

di

Pada
Volksgezondheid
di Mi
nangkabau
akan diperdjabatkan
Gowvernements Indisch arts Goe-

SAIJ KIM TAN adalah seroepa obat jang
sanget moestadjab boeat semboeken penjakit.
bengek dan perna toeloeng banjak orang serta
dapet banjak poedjian dan pengoetjapan tri-

lam, sekarang bekerdja pada C.B.
Z. di Betawi.
Diserahi

mengoeroes

pekerdjaan

sebagai 3de Commies pada Pestbestrijding Dienst der Volksgezond
heid, R. S. Hadiasmoro, sekarang
Klerkboekhouder pada dienst terseboet,

dengan

ketentoean

ma

doeloe

C.B.Z. Betawi.

nga rampai — 14.20 Berita Pers —
14.30 Toetoep.

11.45 Cinema Or

-19.00

(St.)

Lagoe

roepa2

Louis Levy Orkest —
tang
—

boekoe

21.20

—

20.30

Concert

—

—

19.30

20.00 TenSymphonie
21.31

Vocale

klanken — 22.00 Berta Pers —
22.05 Lagoe Hawaiian — 22.50 La
goe marsch — 23.00 Toetoep.
kegelapan

demikian?

Orang berla-

| ri keloear menoedjoe pintoe depan,
kamipoen
kang

ke

keloear dari
,,back

pintoe

bela

lane”? menoedjoe

Desker Road......!
Soedah djelas,
Mas Gempal?!”
Mat Gempal menguak yeleng
kan kepalanja sambil tersenjoem.
.Djelas dan soenggoeh mentadjoebkan benar” djawabnja ,,Memang ta' sia-sia kau merantau ke
Europa selama ini”
» Tentang

Amiirah

dan Zoebir”

kota Marzoeki poela meneroeskan
keterangannja ,,singkat sadja: terlampau tjoerang dan membahajakan kita kedoea-doeanja, kalau me
reka masih hidoep. Aminah tidak
dapat lagi diboedjoek...... dan Zoe
bir soedah terang-terangan sekali
hendak ,,menggoenting dalam lipa
tan”, sebab itoelah bangsat-hangsat itoe koesingkirkan sadja dengan tjepat!!
Kalau mereka tidak mati?” ta-

bersoeara,

1 Flesch

batoek,

napas

sesek

mantri-verplegers

harga

.

.

.

f 2,50

.

Loear kota tamba harga Rarahoura. Oewang kirim doeloe zonder ongkos kirim, boeat djoeal lagi direken lebi rendah.
Speciaal mengobatin roepa-roepa penjakit batok, batok darah,
sakit kotor, sakit mata, sakit tempolong, sakit peroet dan roeparoepa penjakit loear dalem.
Agent? di loear kota: Sam Tak Co., Soerabaja. Eng Seng Ho, Bans
doeng. Hong Oh Thian, Makassar. Phang Tjoeng Soen, Billitom.

Rifai,
sekarang mantri-verpleger
di
Kolonisatie-terrein
Tabir”
(Res. Djamb).
Gouv. Vroedvrouw le kl. di Zie-

keninrichting Boedi-Kemoeliaan Be
tawi,

Nji

M.

Titi,

doeloe

Sakit Entjok Linoe
dan
Rheumatiek

mantri-

verpleegster
di
Ziekeninrichting
idem.
Landbouwkolonie voor geesteninvaliden di Koeboe
li), toean I. Nengah

karang
tehuis

Bisa

(dekat BangTamboen, se-

Bangli.
Volkssanatorium

di

di Gouv.

Bandoeng,

C.B.Z.

Beta-

wi.
Gouvernements

Burgerlijke

mang,

doeloe

tijd. wd.

m.v.

Zie-

di Wa-

tan-Soppeng.
Landschapsziekeninrichting

boelan April 1941.
Mantri-verpleger
Z. Betawi,

toean

&
Gouv.

di

Abdoel

lai penghabisan

boelan

ilang

dengen

Sakit2 itoe kebanjakan
disebabkan gleh darah kotor
dan hawa
basa,
maka pidjet-pidjet itoe Hae bisa menolong
sebentar
tapi boekan
obatnja boeat menj. nboehkan itoe sakit2 boeat selama-lamanja. Boeat tjaboet akarnja itoe sakit2 perloe bikin bersih
itoe darah jang kotor dan ilangkan itoe hawa basa.
Mixodin Tablet ada obat speciaal darah kotor. Ia tjoetji
itoe darah sampe bersih dan sehat kombali, matiken koeman2
penjakit jang ada didalam darah. Ia perkoeatkan darah mendjaga timboelnja penjakit koelit dan djoega semboehkan penjakit2 darah kotor atawa sakit syphilis. Ia tida ganggoe kesehatan dan boleh dimakan oleh segala orang.
Harga 1 botol f 1.— Kirim wang doeloe franco. Bisardapet pada segala toko obgg, Tionghoa atawa pesen sendiri pa-

toean Didi, Nji Itjih, doeloe mantri-verpleger dan tijd. wd. mantriverpleegster

lekas

MIXODIN TABLET

tijd. wd. m.v. di Verpleegvoor - Krankzinnigen
di

Wa17.00 Tanda waktoe. Pemb. — | tan-Soppeng, Mej. J. Pattipeiluhu,
Y7.01 Isi programma — 17.03 Boe
doeloe tijd. wd. m.v. di Gouvernenga rampai — 17.45 Cursus baha
ments Burgerlijke Ziekeninrichting
sa Melajoe — 1 .15 Caroll Gibbons
Bonthain.
— 18.45 Radio Oranje — 19.00 Be
Kolonisatie ,, Tabir” (Res. Djam.
rita Pers — 19.20 Njanji — 19.40
bi), toean Wakidjo, doeloe m.v. di
Agama Kristen — 20.00 Flut voor
Tandjoeng.
dracht — 20.30 Lagoe Portoegis —
Ned.
Indische Artsenschool di
20.45 Aneka warna — 21.15 OmSoerabaja, Nj. Siti Rachmat, sekaroep Orkest — 22.00 Tanda wakrang Gouv. Vroedvrouw le kl. Zietoe. Berita
Pers — 22.05 Aneka
keninrichting
,,Boedi-Kemoeliaan”
warna — 22.45 Oentoek orang pe
Betawi.
lajaran — 23.00 Toetoep.
Regentschapsziekenhuis
Pandeglang, Mej. Djoehriah, doeloe tijd.
SIARAN B. R. V.
wd. m.v. di Gouv. C.B.Z. Betawi.
Stadszender 151,89 dan ArchipelZiekeninrichting ,,Boedi-Kemoezender 61,66 m.
liaan” Betawi, dengan dididik men
SENEN, 12 MEI.
djadi Vroedvrouw,
Mej. Djohari,
Y7.00 Tanda waktoe — 17.04 La
doeloe m.v. di Pandeglang.
goe roepa — 13.00 Van Ivoren toet
Dikerdjakan
pada
Provinciale
sen — 18.20
Kozakkenkoren —
Gezondheiddienst di Semarang oen
18.40 Rumbas — 19.00 (Ar.) Beri
toek pembasmian oedeem:
ta Pers — 19.00 (St.) Lagoe roe
Toean-tocan
Soewarman,
Soepa2 — 1930
Instrumentalia
djoed,
Moehadjie,
Malhiel
Limin
20.00 Concert — 21.00 Sonate Pro
bin Toewin, Rasimin, doeloe mz
gramma — 21.35 Orkestklanken —
tri-verpleger
le kl. dan mantri22.00 Berita Pers — 22.05 Lagoe
verplegers
di
Gouv.
C.B.Z. Semamarsch — 22.25 Lagoe roepa2 —
rang.
23.00 Toetoep.
Minta keloear sebagai:
SELASA, 13 MEI.
Mantri-verpleger di Gouv. C.B.
6.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
Z. Betawi, toean Soemardi, moelai
6.04 Ochtend concert — 6.30 Beri
penghabisan boelan April 1941.
ta Pers — 6.40 Lagoe gembira —Mantri-verpleegster di Gouv. C.
7.30 Berta Pers — 7.40 Lagoe roc
B.Z. Betawi, Mej. Eugenie Jdsidah,
pa2 — 9.00 Vocale klanken — 9.30
moelai
penghabisan boelan April
Lagoe Orkest — 10.00 Lagee Ziget
1941.
ner — 10.30 Pianovoordrachten —
Mantri-verpleegster
di Betawi,
10.50 Lagoe Perantjis — 11.15 In
Mej. Linggar, moelai penghabisan
gel
12.00 Orkest — 12.50 Pa
da waktoe makan — 13.20 Berita
Pers — 13.30
Lagoe makan —
14.20 Berita Pers — 14.30 Toetoep
17.00 Tanda
waktoe, Pers —
17.04 Lagoe roepa2 — 18.00 Con
cert — 19.00 (Ar.) Berita Pers —

advertentie.'

terserang hawa dingin lantas kamboe, bengek
dapet asal toeroenan, reba djalan tiada enak,
sering keloear keringet, sering kamboe sering
baek. Roepa-roepa penjakit bengek kaloe makan ini obat nistjaja
lantas semboe dengen tida kamboe kombali. Baek orang toea maoepoen anak moeda lelaki, prempoean jang hamil semoea boleh
“ makan.

Idi
Karnadinata,
Hosen,
Idi al. Sardi, Daniel Moko-

dompit,

dalem

tenggorokan

bahwa

Mantri-verpleger 1e kl. di Gouv.
C.B.Z. Betawi, toean-tocan Mara-?

di Gouv.

kasi

Ini obat goena semboeken sakit bengek jang
baroe didapetken atawa jang soeda lama di

ia diperbantoekan pada controleur
B.B. in commissie oentoek sementara waktoe.
Diangkat mendjadi:
Mantri-verpleger 1e kl. di Sasak
dan Air Bengis (S. W. K., toeantoean Mahmoed dan Ravais, doeloe mantri verplegers
Groepsgemeenschap Minangkahau.
tuwa,
Adoen,

SIOE KHEE

TOKO - TIGA 45, BATAVIA
SAIJ KIM TAN (obat bengek)
(ASTHMA)

Minangkabau.

keninrichting Bonthain, Mej. Patia-

strumentalia —

13 MEI.

6.00 Tanda waktoe. Pemb.
6.01 Dari
piring gramofoon
6.30 Berita Pers — 6.45 Dari
pi
ring hitam — 17.00 Tanda waktoe

7.01

Nanang

Djoechrony,

Kristen — 19.30 Berita
Pers —
20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan
Oemoem — 20.20 Krontjong popoe
ler
22.20 Oejon2 — 24.00 Toe

Raden

mat Wargadinata, sekarang klerk
Regentschapsraad
di Bandoeng,
dengan kepastian bahwa ia akan
diperbantoekan
pada Goebernoer
Borneo, merangkap
Resident Zuider- en Oosterafdeeling van Bor
neo.
Diangkat
mendjadi
Controleur
dalam
djabatan jang tetap pada
Kantoor Statistiek, R. Abdul Sa-

lam,

! rita Pers — 20.00 Oejon2 — 20.40
Direlay PPRK — 24.00 Toetoep.
SELASA, 13 MEI.
ti
5
18.00 Mardi Boedojo — 19.30 Be
17.00 Taman anak2 — 18.00 Lg. » rita Pers — 20.00 Oejon2 — 24.00
Arab modern — 18.30 Lagoe Hin
Toetoep.
F
doestan — 1j.45 LagoeHarmonica
— 19.00 Gamelan Soenda — 23.00
PENJIARAN
P. P. R. K.
Berhenti.
Noesantara.
:
Zender P. L. J. 20.5 M.
PENJIARAN P. P. R. K.
:
SENEN, 12 MEI.
Djawa Barat.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
Bandoeng
II 192, Batavia II 197, ' programma — 17.04 Taman Kepan
Priok.II 41.5.
doecan — 18,00 Lagoe Tionghoa —
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
18.10 Lagoe krontjong — 19.30 Be
programma — 17.04 Taman Kepan | rita Pers — 20.00 Taptoe — 20-05
doean.— 18.00 Tjlempoengan Soen
Penerangan oemoem — 20.20 Peda — 18.14 Adzan — 18.18 Tjlem : mandangan dalam Negeri — 20.40
poengan
Soenda — 19.30 Berita' Oejon2. Laleran — 24.00 Toetoep.
Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Pe :
SELASA, 13 MEI.
nerangan Oemoem — 20.20 Peman i
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
dangan dalam Negeri — 20.40 Oeprogramma — 17.04 Masakan se
jon2 Laleran — 24.00 Toetoep.
tjara
Soematera — 17.15 Moesik
SELASA, 13 MEI.
Hawaii — 18.17 Doenia Sport —
6.00 Tanda waktoe — 6.02 Gen- 1 18.32 Moesik Hawaii — 19.00 Aga
dang pentja — 6.30 Berita Pers — . ma Kristen — 19.30 Berita Pers
6.45 Gendang pentja — 7.15 Berita ”20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan
Pers — 7.30 Teetoep.
! Oemoem — 20.20 Krontjong popoe
12.00 Tanda waktoe — 12.03 Tje — Ier — 22.00 LagoeTionghoa —
lempoengan Soenda — 13.15 Berita . 23.00 Lagoe aneka warna — 24.00
Berita Pers — 13.30 TjelempoeToetoep.
ngan Soenda — 14.15 Berita Pers
PENJIARAN
PP. P. RB. E.
— 14.30 Toetoep.
Soematera Oetara (Medan)
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
Zender YDX 41.55 M.
programma — 17.04 Masakan seSENEN, 12 MEI.
tjara Soematera — 17.15 Konsert
1700 Tanda waktoe — 17.02 Mu
Harrsonium — 18.13
Adzan
— ziek- Yang Khiem — 117.30 Lagoe
18.17 Doenia Sport — 18.32 Kon
gamboes — 18.07 Bang (Adzan)

sert

NA

landbouwopzichter,

nerangan Oemotm — 20.20 Moesik
Tionghoa modern — 22.00 Lagoe

Zender:

waktoe diadspirant-

TJIA

DenSkad
ipar

— 18.00 Yang K'im — 18.10 Adzan

Sinshe

£

Dept. v. EZ.
Oentoek sementara
pekerdjakan- sebagai

D. V. G.
|
Dipindahkan oentoek sementara' ke Fort de Kock, Indisch Arts Abdoel Rahim Oesman, doeloe diperdjabarkan
pada Volksgezondheid

TAPI Ce

programma — 17.04 Taman poete
ra Tionghoa — 17.50 Lagoe Bali

V. O..B.
O.

DANGAN

Moetasi.

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

- Tender X.D.G. 8, Gelombang 89.82

PEMAN

|

-

da kita

bang
Tcko

:

Importeurs: MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO., KemDjepoen No. 48,—Soerabaja Filiaalkantoor Batavia di
Tiga No. 64.
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Sandal

, MATJAN”
Tahan

aer

Satoe
tahoen

C.B.

garantie

Gani, moe

April 1941.

Mantri-verpleegster di Gouv. C.
B.2. Soerabaja, Mej. E. v. Nieuwen

Matan

2 aa

hoven, moelai penghabisan boelan
April 1941.
Ditetapkan tempatnja.:
Di Oelakbindjai,
toean Kajat,
tijd. wd. mantri-verpleger.
Meninggal doenia:
Mej. Poelmi, Gouv. Vroedvr, le
kl. Japara, pada tanggal 31 Maart

Pesenan

dengan
djoeal

aari loear

rembours.

lagi direken

kotta

bisa dikirim

Oentoek

orang jang

speciaal

harga.

1941,

MERE aa
nja Suddin ,,bagaimana kita?”
»Bidikankoe
selamanja tepat!”

djawah
mood!

Marzoeki

,Djabbar?”
,ada

kau

,,boektinja

tanja

Suddin

Mah-

poela

dengar?”

,Dia akan menjoesoel
djoega,
walaupoen dokter dari langit jang
mengobatinja.

Tidak

lekas

mati,

soepaja ia menderita lebih doeloe.
Satoe pembalasan jang
setimpal,
boekan?”
,Apa lagi jang perloe kita roendingkan?” tanja Malik
,,soepaja
kita betoel-betoel tersingkir
dari
boerocan police ?”
,Sepasal
sadja lagi!”
djawah
Marzoeki

boleh

,,doeit

kita

dan

bagi-bagi

mas

dan

intan

ini

rahasia

kita tertoetoep rapat selama-lamanja. Jang kenal padakoe hanja
doea

orang.

Pertama

Hussain

ke-

lasi dan
kedoea perempoean Keling, pendjoeal rempah itoe. Hussain kepertjajaan entjik
Dalopa.

Dia soedah koeberi ongkos. Sekarang sedang dalam perdjalanan ke
Negeri Sembilan, soepaja terhindar dari pertanjaan police. Dia kawan kita dan boleh dipertjaja sepenoehnja. Tinggal perempoean Ke
ling itoe sadjalah lagi. Dia lenjap
dari moeka boemi ini, rampoenglah pekerdjaan kita dan kita boleh
berdendang
kemana
sadja
kita
soeka!”
Sjahrir?” tanja Malik.
Perkara
gampang!”
djawab
Marzoeki. ,,Akoelah jang memeliharanja. Pertanjaankoe sekarang:

siapa
merasa

antara

kamoe

sanggoep

bertiga

jang

mengoeboerkan

pendjoeal rempah itoe?”
Mat Gempal menoendoekkan ke
palanja, Malik dan Suddin berpandang-pandangan, Ketiga - tiganja
tidak hendak menjahoet.
Tidak ada jang sanggoep?”

nja Marzoeki poela.
Saja tidak sampai

hati”

wab Malik. ,,Apa tidakada lain dja- |
lan, soepaja
kita tidak memboenoehnja
?”

»Benar pendapatan

Malik itoe!”

kata Suddin menjela. ,,Kedjam bhenar kita, kalau perempoean jang:

setoea itoe diboenoeh poela!”
,Mat Gempal, bagaimana?” ta-'
nja Marzoeki. ,,Ini boekan perkara
ketan ratan,
tetapi perkara'
rahasia

kita”.

boenoeh,

bersedialah

ma

gandjaran

Kalau

dia

kita

kita

tidak

di

meneri- :

masing-ma-

sing, akoe jakin, bedebah itoe ten-'toe memihak
kepada Mahmood. '
Dia ta'akan mave menoetoep moe-'

loetnja, ketjoeali...... "

2

Ka a

Marzoeki terdiam. sedjoeroes.
,Ada djalan?” tanja Suddin men:
desak.

£

a

ta-

(Akan

dja-

disamboeng) .A|
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