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Anwar

Madjallah

Padahal:
askan.
harganja

Dihiasi

10941

a

Djenderal

ME-

Franro

meloeloeskan.

djalan

kereta api
idiwnja.

permintaan

meliwatkan pasoekamn di Spanjol
Antara Franco dan minister & ner konon

Djerman

lam. perseonferentie, dan .mengoe
langinja sesoedah pedato minister

timboel

itoe depan radio,
Koran itoe antara lain2 mengoen
djoekkan gandjilnja Minister Welter mendjandjikan perobahan2 se
soedah perang, sedang ia tidak be
remboek lebih doeloe dengan Sta
ten Generaal dan beranggapan, bah
wa pikiran badan itoe mesti dimin
ta lebih doeloe - dalam Der Naa
staatkundig.
Selandjoetnja
ia menanja apa
djaminannja
perdjandjian
itoe
akan ditepati. Minister Welter bo
leh djadi akan berhenti, kalau Ne

perselisihan, Djoega ada perseli
an antara Itali dan
Kroatie dalam membagi1 daerah di Balkan.

Roeslan mengadakan hoeboengun diplomatik dengan

HAL ITOE ADALAH AKIBAT DARI VOORSTELNJA PEMERINTAH
IRAK PADA TGL, 2 BOELAN INI JANG DITERIMA DENGAN PERTARAANNJA AMBASSADEUR SOVJET DI ANKARA.

Irak. Djepang tjemboeroe, kalau-kalau Djerman memberi kesempatan kepada Roeslan oentoek bertindak leloeasa di Asia.

Hess, pengganti fuehrer lari dari Djerman dan tiba
di Glasgow. Kata pihak Djerman, Hess itoe sakit gila.
60 paberik general motor di Amerika Serikat diantjam bahaja pemogokan. Roosevelt menerima koen-

ag

2

dn

12 Mei (Reuter).

Saba

Mentan ali ja

“perhoeboengan diplomatik antara Roeslan dan Irak itoe di sertai dengan

| keterangan agentschap Tass sebagai berikoet:
000»

Pada achir tahoen 1940 pemerintah Irak voorstel dengan peranta-

...

Woorstel itoe disertai perdjandjian, jaitoe bahwa Roeslan haroes

djoengan Menzies,

Singapore

raaunja gezant Irak di Toerki kepada Sovjet Roeslan soepaja diadakan
pe
diplomasi antara Irak dan Roeslan.

keterangan terhadap tanah tanah Arab. Perdjandjian itoe
. mengeloearkan

doeloe tidak diterima oleh Sovjet. Maka pembitjaraanpoen terhenti.
| Kemoedian pada tgl. 2 boelan iniPn
aa memberi voorstel

didjaga oleh 120.000 serdadoe Inggeris.

derland telah merdeka kembali dan

Hamburg dan Bremen dan lain lain
sasaran di Djerman barat laoet.
7 PESAWAT MOESOEH
DJATOEH
Londen,

. Pemerintah Sovjet laloe menerima baik voorstet itoe.
s
30.000 SERDADOE ITALI
VICHY BELOEM MAOE
t
TERKOEROENG
. MENOEROET
ts
.Londen,
12 Mei (Reuter). —
gan “diploDari
Cairo
dikabarkan,
bahwa
30.000 -serdadoe Itali jang masih
mempertahankan
diri di Amba

Alagi makin

lama makin

terkoe

roeng, “sedang pasoekan Inggeris
jang menjerang di Selatan senantiasa

menang.
z

Pada hari ini makloemat mengoemoemkan: barisan patroeli Inggeris di
Tobroek menjerang dengan tiba tiba
kepada pasoekan
WB). — Menoeroet kabar, sekarang ini pihak Djerman mendesak
' kepada pemerintah Vichy, minta.
dibolehkan memakai “djalan kere“toek mengirim
Djerman ke Spanjol, sebab djalan
“kereta api antara Bordeaux—San
“Sabastian tidak mentjoekoepi boe-

— Ban

tentara jang banjak,

demikianlah
jang didengar oleh A.
F Fl. oleh korespondennja pada ba
—

Tidak ada tanda-tanda,
bahwa
| Djerman akan segera memakai dja
api dari Pau itoe, seka| Ian kereta
“ipoen pemerintah Vichy mengidin
| kannja. Moengkin permintaan itoe

dilakoekan soepaja Vichy menger-

“

et, bahwa Gjenderal Franco membe
A2 “gi idin kepada Djerman oentoek me
“Jaloekan pasoekannja lewat negeri

: “apa

Tentang ini P€tain beloem

idinnja.
“ADA

APA

DI

SPANJOL?

| Angkatan angkatan baroe di
| Spanjol menjebabkan orang orang
| Ialoe berpendapat,

bahwa

antara

| djenderal Franco dari minister Su-

jang kocat. Moesoeh

kalah

meninggalkan 32

an

dengan

jang dilakoekan sedjak tanggal 11
seboeah

Di Manga
maa
India da
ri oetara bergerak madjoe kearah
Amba Alagi. Pasoekan itoe mendapat kemenangan kemenangan pen
ting lagi,
menakloekkan Gumsa,

merampas 4 boeah meriam penolak
serangan
oedara dan banjak banjak alat perang lainnja.
Dalam
pada itoe pasoekan Afrika Selatan

madjoe

kearah oetara mendedjoe

Amba Alagi. Didaerah selatan per
tempoeran mengoentoengkan.
F3

—Di Irak pasoekan Inggeris mendoedoeki Rutbah. Habbaniyah dan
Basra tenteram.
&

-

Masih

banjak

pasoekan

djoeroe terbang Joenani dan Joego
slavia menjerang moesoeh dengan

— dap negeri Spanjol. Dalam pada
— itoe Wilhelnistrasse (Djerman) te-

Joegoslavia dan Joenani jang dapat diselamatkan dari tangan moesoeh,
BENGHAZI DITEMBAKI
- HEBAT
Londen, 12 Mei (Reuter). —
Makloemat.
admiraliteit
mengcemoemkan:
Pasoekan pasoekan
koeat “dari pasoekan
“darat dan
| laoet Inggeris pada Sabtoe malam

ap

nd

tin

dalam

2

(mata DAN KROATIA BEREAA
BOET BAGIAN
“ACHIRNJA MASIH ADA SADJA KESOEKARAN DIPLOMASI
AS" ITOE, SEBAB DIANTARA
CIANO DAN PAVELICH, JAITOE - KEPALA PEMERINTAHAN “BONEKA DI KROATIA
DA PERSELISIHAN KETIKA
“DI ADAKAN

PEMBITJARAAN

MENETAPKAN BATAS-BATAS
“NEGERI. KETJOEALI MEMINTA BOSNIA DAN HERZEGOVINA, KROATIAPOEN- MEMINTA
' PJOEGA SEBAGIAN DARI DALMA'TIA, TETAPI ITALI TIDAK
' MEMBOLEHKAN,
DEMIKIAN-

LAH KABAR DARI KORESPON-

'DEN ,,BASLER MA

EA

DI BOEDAPEST.
. YON

PAPEN DATANG Di
ANKARA
Vicehy, 12 Mei (Reuter). —

Dari Ankara diberitakan, bahwa
Von Papen pada malam ini datang.

(Reuter). — |

rangan

R.A.F,

tadi malam

di Ham

Makloemat
ministerie
penerba- | burg
dan Bremen itoe tertoedjoe
ngan mengoemoemkan:
Tadi makepada werf 'werf kapal dan daelam ada 7 pesawat moesoeh ditem
.rah
indoestri
dengan dihoedjani
bak
hantjoer
“diatas Inggeris, 4
bom bom.
brisant dan pembakar.
boeah oleh pemboeroe dan 3 oleh
Waktoe kedoea kota itoe ditinggalmeriam anti serangan oedara. Sekan, maka terdjadilah kebakaranrangan moesoeh hebat, tetapi seka
kebakaran jang hebat, Dalam perlipoen pada beberapa tempat ada
tempoeran
diatas Djerman pada
keroesakan,
namoen
keroesakan
tadi
malam itoe ada 4 pesawat
itoe tidak seberapa Bom bom dibomber Inggeris hilang.
djatoehkan didaerah daerah jang
Ketjoeali itoe makloemat Inggeloeas, dan karena serangan itoe tiris mengoemoemkan, bahwa djoedak
dipoesatkan,
maka
adanja
ga pelaboehan Yimuiden dan pangkorbanpoen. an
kalan pesawat air di Texel tadi ma
-hlarm diserang. Segala pesawat kem
KETERANGAN
PE”
bali,1 dengan selami.

aa

DNB.

menambah

Pa

——

keterangan

ten

ROOSEVELT—MENZIES
Washington,
12 Mei (Reuter). — Menoeroet berita dari Wit
te Hu'is Roosevelt soedah merasa
enak badannja. Sekali poen ia masih lemah karena penjakit peroet-

di pantai pantai Djerman sebelah
oetara jang dilakoekan pesawat-

pesawat jang bergelombang gelom
bang banjaknja.
,,Keroesakan di
kampoeng kampoeng karena mele|.toesnja bom bom brisant dan pembakar, tetapi menoeroet jang soedah ditetapkan, tidak ada sasaran

nja itoe, tetapi president itoe soedah

Lebih

landjoet

tentang

penjera-

ngan R.A.F. di Djerman pada tadi

malam itoe-didengar berita, bahwa
serangan
itoe dilakoekan dalam
oedara jang baik, dan kebakaran
besar jang timboel dalam kedoea
kota itoe tampak. Emden djoega

toeroet

diserang,

begitoe djoega

tjoekoep

koeat

oen-

zies.

militer jang kena”. Ditambah keterangan poela, bahwa ada 5 pesa
wat Inggeris didjatoehkan, sedang
sada beratoes ratoes pesawat Djer
man” jang tadi malam menjerang
sasaran niiliter di Inggeris Selatan
dan Midlands.

merasa

: toek menerima koendjoengan Men|

MENOETOEP PENGIRIMAN
ALAT KE , AS”

Washington, 12 Mei (Reuter). — Komisi militer di dewan
perwakilan pada hari ini menerima
baik dengan soeara boelat soeatoe
rentjana wet jang akan menoetoep
pengiriman alat-alat perang boeafan Pilipina kepada negeri negeri
' »as”. Dengan begitoe Roosevelt
. akan diberi koeasa oentoek menga
. was-awasi pengloearan barang barang (uitvoer) keperloean perang,
terhitoeng djoega prodoeksi Pilipina,

kan Joenani jang penting. Djoeroe
memakai pesawat pesawat terbang

5

diserang

pasoe-

ner ada perselisihan politik terha-

i loeloe kanan

Rotterdam

x
Tentang barang sesoeatoenja di
|-kabarkan lagi seperti berikoet: Se

tang serangan R.A.F, tadi malam

Dimedan perang Sottum - pasoekan patroeli Inggeris meneroeskan
tjara tjara
merintangi
moesoeh
boelan ini, dan merampas
20
:

12 Mei

pelaboehan
lai.

menembaki

Benghazi

dengan

ke-

djamnja, Keroesakan terdapat pada pelajaran dan sasaran sasaran
militer. Tembakan tembakan meriam pantai dan serangan serangan
bomber penjeloendoep kepoenjaan
moesoeh tidak mendatangkan soea
toe apa, sedang tidak ada seboeah
kapal Inggerislah jang mendapat
keroesakan.
ITALI MOENDOER
.Lbonden, 12 Meiji (Reuter). —
Disini didengar,
bahwa moesoeh
di Abessynia moendoer dari garis
'garis pertahanannja didekat djalan
“sebelah oetara Wadala, jang diper
tahankan
oleh barisan belakang
moesoeh. Pasoekan Inggeris laloe
“'mendoedoeki garis garis itoe.
'HAMBURG DAN BREMEN
MENDAPAT BAGIAN
Londen, 12 Mei (Reuter). —
Tadi
malam
R.ALM
menjerang

Rudolf Hess. Nazi No. 3.
HILANG SEDJAK TANGGAL 10
Londen

12 Mei (Reuter). —

Menoeroet omroep Djerman, maka

tidak didengar lagi tentang keadaan Hess, sedjak ia pada tgl. 10 boelan
Ini berangkat dari Augsburg dengan pesawat terbang. Omroeper itoe
menambah keterangan, moengkin Hess mendapat ketjelakaan atau melompat dengan sendirinja dari pesawatnja.

SAKIT GILA ?
Menoeroet keterangan jang dike

60 sen

dengan

|
|

seboelan.

gambar?

poela.

Hitler mengendarai
pesawat terbang. Tetapi baroe baroe ini ia dapat mentjoeri seboeah pesawat.
i
Pada tgl. 10 Mei kira kira djam

loearkan oleh D.N.B. pada hari ini,
maka N.S.D.A.P. berpendapat, bahwa wakilnja Hitler serta pemimpin 1 18.00 Rudolf Hess berangkat dari
N.S.D.A.P. itoe menderita
sakit . Aogsburg, dan sampai kini tidak di
beroebah
pikiran”,
diterangkan
dengar kabarnja.
poela, bahwa ,,ia mestinja terdjoen |
Menilik boenji soeratnja jang didari pesawatnja atau mendapat ke
tinggalkan, njatalah bagaimana ke
tjelakaan”.
adaen pikirnja,
maka dikoeatirDiterangkan djoega, bahwa Hitkan, bahwa Hess mendjadi korban
ler soedah memberi perintah kepadari penjakitnja itoe.
da adjudant adjudantnja oentoek
Dengan
segera Hitler menjoemenangkap
Hess.
Hess
jang
roeh menangkapi
adjudant adjucemoernja
43 tahoen itoe adalah
dantnja
Hess,
sebab merekalah
nazi no. 3.
satoe satoenja
jang mengetahoei
Kalau Hitler mati jang
menglarinja Hess dan tidak melaranggantikan Goering, dan kalau Goenja atau memberi rapport kepada
ring mati djoega,
maka Hesslah : Hitler, pada hal mereka itos tahoe
gantinja,
akan larangan Hitler itoe. Dalam
Pengoemoeman opisil dari N.S.
kesdaan sekarang ini, orang laloe
D.A.P. menerangkan: ,,kawan semendoega, bahwa Hess,
,,kawan
partij”
Rudolf Hess jang soedah
separtij” itoe melontjat 'dari pesabertahoen tahoen menderita sakit
wat terbangnja atau mendapat ketjelakaan.
beroebah ingatan,
dilarang oleh

Staten Generaal soedah bisa beker
dja lagi sebagai biasa.
Kita poen agak merasa ketjewa,
boekan sebab tak akan dilakoekan
perobahan2 jang penting, akan te
tapi karena tenaga masjarakat ki
ta tidak hendak diboelatkan
de
ngan

djalan

melakoekan

peroba

han2 jang penting.
Di Inggeris dan di Australia kita
lihat pekerdjaan bersama sama ig.
koeat antara sekalian partai dan
golongan.
Disini ,sebagai kata minister, ki
ta bertengkar karena perkara2 soe
soenan negara.
Kitapoen
menjesalkan perteng
karan ini, karena tidak ada badji
kan kita
lihat didalamnja, akan
tetapi agak lain dari pada Minister
Welter-kita merasa perloenja diada
kan perobahan2 keriegaraan jang
penting, karena keinginan kepada

nja nampak

sebagai

KETEMOE

DI

Londen,

12 Mei

kehaoesan,

SOHOTLAND
(Reuter).
—

Dengan opisil diberitakan, bahwa
Hess mendarat di Schotland.
Keterangan lebih landjoet jang
dikeloearkan oleh Downing Street
pada djam 23.00 berboenji demikian: ,,Rudolf Hess, wakil Fuehrer
Djerman
dan pemimpin N.S.D.A.
P. soedah mendarat di Sehotland
dalam
keadaan seperti dibawah
ini:
Hg
Pada malam hari tgl. 10 Mei barisan patroeli kita merapportkan
adanja sebosah
pesawat Messerschmitt-110 -jang melajang diatas
Sehotland, menoedjoe kearah Glas
gow. Karena seboeah pesawat Messerschmitt
tentoe
tidak
poenja
tjoekoep minjak oentoek kembali
ke Djerman,

maka

kabar

itoe moe

timboel
sesoenggoehnja dari rak
jat, boekan bikin bikiman dari be
berapa pemimpin sadja, jang berda
rah panas atau berpikiran koesoet.
Merobah tata negara
sekarang
boekan poela tidak demoeratis, se
bab pertimbangan Staten Generaal
tidak bisa diminta. Kemadjoean
staatkundig soedah seringkali
di
djandjikan opisil doeloe, ketika Ne
derland masih merdeka: pedato G.
G. van
Limburg Stirum, ketera
ngan2 dari Madjelis Kedoea
dan
Pertama,, - antara lain2 oleh Minis
ter Welter sendiri. Tjoema tempo

nja tidak ditetapkan.
Dengan
perkataan lain: rakjat
Belanda telah menjetoedjoei perobahan2 tata negara sehingga
me
langsoengkannja
sekarang
tidak
bertentangan

nja.
Keempatnja:
menoeroet demo
krasi jang mesti ditoeroet ialah soe
ara jang terbanjak dan pendoedoek
Indonesia
Ik. 8 kali lebih banjak
dari pada negeri Belanda,
Kelimanja dan inilah jang teroe
tama:
perloenja perobahan2 tata
negera

soeng

Cooper
ketika

makloemat
“jang
mengherankan
itoe dibatjak.n dihadapan wakilwakil pers doenia dalam socasana
kedjadian jang loear biasa ini.
Njatalah,

pihak

bahwa

Djerman

pengoemoeman

jang moela-moela

itoe oentoek memberi

tahoe kepada

rakjat Djerman dengan tjara jang
hati-hati, bahwa ,,bajang bajang”
Hitler

dan

pengganti Goering

kini

soedah hilang.

—Djepang

ia

itoe Hess.
“Gambar gambar itoe
oleh orang
orang jang mengena!
dia,
diakoci memang gambarnja
Hess.
Berhoeboeng dengan ini, maka
seorang opsir
dari angkatan perang asing jang sebeloem adanja
perang kenal baik dengan Hess di
kirim dengan pesawat ke Glasgow,
oentoek menemoeci dia di roemah
sakit dan menetapkannja”.
»BAJANG2” HITLER HILANG
Soeatoe tjeritera jang mengherankan dalam perang ini, ialah jg.
keterangan

makloemat - Downingstreet
pada
beberapa djam,
sesoedah Berlin
mentjoba mendahoeloci kabar itoe
dengan menerangkan,
bahwa menoeroet boenji soerat jang ditinggalkan Hess itoe, maka tentoelah
Hess itoe gila, dan ia moengkin

a

terasa

Minister penerbangan Duff
ada
dalam
ministerienja,

Opsir itoe dibawa ke roemah sa-,

dalam

besar

memboenoeh
diri atau mendapat
ketjelakaan terbang.
Di roemah
sakit Glasgow Hess
dikenal oleh beberapa orang, jang
memang
kenal baik dengan dia,

kit Glasgow dan mengakoe bernama Horn, tetapi kemoedian menga
koe nama Rudolf Hess. Ia membawa beberapa gambar dari dirinja
dalam oemoer sekarang dan jang
doeloe doeloe, perloenja soepaja ia

dioemoemkan

jang

goeh ,sebagai soedah diterangkan
tadi.
Kita agak ketjewa, karena kita
melihat
masjarakat di Indonesia
masih soekar memboelatkannja.
Mengangkat anggota Indonesia
jang kedoea dalam Dewan Hindia
dan sematjam itoe tentoe tidak be
rapa artinja rasanja dimata orang
jang menghendaki parlement.

Djerman
jang melontjat dengan
pajoeng oedaranja djatoeh dengan
pergelangan kaki poetoes di dekat
pesawat itoe.

sebetoelnja

kemaocan-

diri sadja, tetapi karena manfaat

napan mesin jang tidak berisi. Sesoedah itoe terdapat seorang opsir

bahwa

dengan

nja: boekan tidak democratisch.
Kedoeanja: hak menetapkan oen
dang2 telah dipegang lengkap oleh
Mahkota pada masa ini.
Ketiganja: demokrasi pada achir
nja tjoema
patoet dipertahankan,
selama ia baik
bagi masjarakat.
Kita tidak boleh menganoet demo
krasi tjoema karena demokrasi sen

la moela tidak amat dipertjaja. Ke
moedian pesawat itoe djatoeh dide
kat Glasgow dengan senapan se-

dipertjaja,

71/, sen.

Ketjewa.

ANG paling keras tjaranja me
minta perobahan tata negara
boekan pergerakan dan pers Indo
nesia, akan tetapi pihak Belanda:
antaranja ,,De ocomotief”
dan
sAID”
»A-LD.” menjatakan ketjewanja
setelah Minister
Welter memberi
keterangannja jang pertama,
da

dari Pau ke Saragossa oentoek nengangkoetan pasoe-

kamnja ke Spanjol, Petain beloem - memberi

ROESLAN IRAK
MEI PN
Kn Pt

hanja

memoe-

2 lembar, Lossenummer

ERDJOBANGAN diplomatik ramai. Djerman men

desak Vichy minta memakai

lengkap, djitoe,

Tjokroaminoto.

Ringkasan

bagian. |

dam Kesal Kesatas

kita:

,Pembangaen"

Asak

7?

minggoean

meh SU RE

Kab

udah

. Bi

batak Baik

tjem...

boeroe ....!

Tokio,
12 Mei (DomeO.J.B.). — Dalam soeatoe ar
tikel di pagina “ moeka dari
sk. ,,Kokumin Shimbun”, ditoeliskan, bahwa Djepang tidak akan
memangkoe
tangan, djikalau antara Djerman dan Roeslan
diadakan
perdjandjian
jang memberi
keloeasan
kepada
Roeslan
oentoek ,,toeroen tangan dengan leloeasa” di Asia, sebagai gantinja pengiriman ben-

da-benda
Djerman.
Sk. itoe

dari ' Roeslan
berkata,

ke

bahwa

bagian doenia di Timoer Ykat sampai di India itoe af 1
memegang rol penting /
soedah perang di Euroy
3
habis, jaitoe kalau pen
eh
pengaroeh Sovjet ma”
"te

tap dan Djepang

memoelai

dengan
rentjananja
dalam
membentoek kesedjahteraan
bersama di Asia Timoer Raja. Oleh karena itoe, demikianlah kata s.k. tadi, Djepang haroes awas awas benar terhadap
kesempatankesempatan
tentang
pengoperan - pengoperan daerah
antara doea negeri dan tentang pengoperan pengocasaan oleh
negeri asing mana
sadja, maocepoen
persekoetocannja negeri negeri asing
itoe.

HE BAE

SinKI telat
bis
3 an bea

Haa

HLOG

Manan

ai P3 ge Va

KETJILAAN HEBAT. :
Minggoe sore didjalanan antara
Batavia Kota — Priok telah terdjadi ketjelakaan hebat, sehingga
doea orang toea dan tiga kanak-

R.P.P.

Pada hari Minggoe sore tanggal
li Mei, dengan “ bertempat digedoeng PMR. Kepoe Binnen gang 4

telah

POLITIEK TINGGI ,,SOVJET”?
ENGAN

masoeknja.

Sovjet

Unie kedalam riwajat kegen
tingan di Irak, terboekti daripada
warta jang mendatang, bahwase
karang Sovjet Russia itoe telah me

ngadakan

perhoeboengan

diploma

| tiek lagi dengan Irak, atas permin
taan Irak sendiri jang diselangge
rakan pada 2 Mei jang laloe
de
ngan
'perantaraan
Ambassadeur
Sovjet di Ankara, tentoenja seteme
ngah doenia akan bertanja,

ngapa sekarang
terang..

Sovjet-Russia itoe

terangan

-moentjoel

di

atas toneel politiek tinggi. Ber
moela tidak ada soearanja sepatah
poen, tetapi, sedjak tentara sekoetoe, teroetama Inggeris, mengoendoerkan:
diri dari
Joenani pada
penghabisan boelan
April, maka
apakah sebabnja,
segera Sovjet
'itoe moentjoel diatas arena...
Me

KEPADA

PEMBANTOE?

Mereka jang doeloe djadi pem
bantoe kita, tetapi soedah lama ti
dak pernah mengirimkan kabaran,

akan kita tjoret dari lijst kita.
Hal ini soepaja diperhatikan jg.
bersangkoetan.
Oentoek mereka
jang akan tetap, kita beri tempoh
1 minggoe (satoe minggoe).
Ka
lau tidak mengirimkan
kab aran (boekan karangan) dan boe

kan kabaran2

jang asal dapat sa

dja), atau mengirim

soerat ketera

ngan akan kita tjoret dari lijst.
Roeang kehakiman.
Moelai hari ini pertanjaan2 keha
kiman tjoema
akan dimoeat seminggoe sekali
dalam roeangan

soerat kabar kita. Djadi tidak lagi

dengan
tjara
-soerat menjoerat.
Berhoeboeng dengan
banjaknja
pertanjaan tempo2 jang berkepen
tingan haroes menoenggoe sampai
moetoeskan perhoeboengan diplo- doea atau tiga minggoe lebih. Mak
matiek
dengan
Joegoslavia, de- soed roeang
kehakiman boekan
ngan Belgia, dengan Noorwegen,
boeat
mengganti
advocaat atau
sebab negeri negeri itoe soedah ti poekroel. Itoelah maka ada
kala
dak lagi diakoei mempoenjai " sou
nja kita tjoema bisa memberi nase
vereiniteit. Mengapa, masoek
So hat soepaja pergi sadja ke advovjet Russia dalam toneel peri ke- caat, sebab tiada goena dan tiada

gentingan

itoe,

djoestroe dengan

moendoernja tentara Inggeris dari
Griekenland. Tentoe ada sebab se
bab jang lebih dalam. Maka ternja
talah sekarang, dengan tidak per
loe “ditjari boekti boektinja lagi,
bahwa Sovjet itoe berboeat segala
itoe atas dorongan Djerman.
De

tempatnja boeat didjelaskan dalam
roeang S.k. kita, Harap jang berke
pentingan

@ENWANOEL

“

Kemaren

mikian djoega halnja dengan Irak,

noel

dan sebaliknja akan memperbaiki
perhoeboengannja
demokrasi. Dalam

dengan negeri
pada ini, tentoe

|. nja Japan akan bisa mengadakan

perdamaian dengan Tiongkok jang
bersandar atas kehormatan, djika
soenggoeh2 Tiongkok itoe berdjiwa demokratis dan tidak ada baoe
“nja sedikit Russisch. Tetapi,
apa
kah begitoe akan djalannja riwa
jat itoe, tidak seorang akan dapat
memastikan, karena pada sa'at ini,
tiada sesoeatoe jang bisa dianggap
pasti.
$
ta na
:

Lagi socatoe

desakan daripada

Djerman telah dilakoekan atas Pe
merintah Vichy, dengan perminta
annja memboeka
djalan oentoek

tentara Djerman dari Pau, menoe-,

djam

tiga,

toean

Falah

dan

parg

kawan

dan

sahabat almarhoem itoe sama nam
pak kelihatan.
Almarhoem soedah
mendjalankan praktijk mengadjar tidak koe
rang dari doea poeloeh tahoen.
Pergaoelannja sangatlah baik, ma
ka tidak heran
kalau tadi pagi
nampak para pengantar ada begi
toe banjak, terdiri dari segenap la
pisan dan tingkatan.
Di pekoeboeran, Habib Ali Alhab
sji soedah memboeat pedato. mem
peringati djasa almarhoem.
Kita mendo'a moga2 Allah
me
lapangkan koeboernja, dan dima

sebabnja memoetoeskan perhoeboe

|

sore

Pagi ini djam 9 djenazahnja soe
dah diantar kekoeboeran Wakaf di
Karetweg Tanah
Abang, dengan
mendapat perhatian besar sekali.
Segenap
moerid sekolah Oenwa

apa apa jang terselip, dapatlah di
boektikan dikemoedian hari Apa

-.

SCHOOL

rahmatoellah.

ada

ngan dengan 3 negeri terseboet ta
di dengan kaget, dan apa sebabnja
dengan
tiba tiba poela mengadakan perhoeboengan dengan
Irak.
Dengan Pemerintah Irak jang ma
na tidak diseboet, tetapi kiranja de
ngan-Rashid Ali.
G
Didaiam koran Japan orang soe
dah mendjadi tjoeriga poela akan
rapatnja Djerman — Russia itoe.
Ada poela apa apa jang gelap ter
selip
disitoe,
berkenaan dengan
pemberian concessie kepada Russia jang masih mendjadi soal lela
moenan.
Djikalau karena sangat
rapatnja 2 negeri itoe, nampak di
kemoedian Russia diangkat mendja
di tangan kanan Djerman dibagian
Aria, maka
pastilah Japan akan
merobah sikap politieknja.
Boleh djadi, Japan tidak
akan
soedi lagi memihak kepada
as

FALAH

BERKABOENG.

Mahmoed
Bahfein
sa
lah seorang
goeroe. dari sekolah
Oenwanoel Falah Kwitang, setelah
menderita sakit tidak koerang dari
empat boelan, soedah moengkat ke

dan moengkinlah djoega masih ada
seboeah
“negeri
lagi jang segera
mengekor Sovjet Russia itoe oentoek riembahajakan
kedoedoekan
di Azia Tengah.
Sovjet Russia - itoe berdekatan
dengan Irak, tjoema melaloei
da
erah Iran sedikit sadja, atau das
rah Toerki. Apakah didalam
per

hoeboengan diplomatiek itoe-

mengetahoeinja.

soekki

|

ke Djannah Firdaus. Inna

Lillahi wa

inna

ilaihi radjioen.

DR. SLOTEMAKER

Aneta mendengar,

DE BRUINE

bahwa pada

tanggal 20 sampai 27 boelan
ini
akan kembali lagi diadakan pener
bangan extra oleh Knilm ke Mani

la,
Hari

ini dengan

pesawat

extra

t. Dr. NAC, Slotemaker de Bruine
(direktoer persbureau Aneta), jg.
diangkat
mendjadi
kepala dari
Neth.
Informationbureau di New

York, bertolak dengan diantarkan
oleh kawan2
teman.

kenalan,

dan

lain2

ve

HASIL PENGOEMPOELAN

GADIL.
Meskipoen hatsil dari pengorba
nan gadji sahari baroe bisa ditetap
kan pada beberapa Minggoe lagi,
ocang2
oentoek pembeli Spitfire
dari
fonds Prins Bernhard telah
terkoempoel lebih dari 2 riboe di

kas

bahwa

centraal.
hatsil

Ini memboektikan

akan

bagoes

sekali.

djoe ke Saragossa, karena djalan
Bordeaux ke S. Sebastian dianggap

T.

1 Aan

"MENGHORMAT
KEDATANGAN
WALI NEGERI.
koerang sempoerna oentoek miliHari Sabtoe pagi wali negeri te
ter.
Apakah jang dimaksoedkan lah sampai di Waterlooplein de
oleh Djerman itoe, tentoelah boe ngan diantarkan oleh njonja Van
Starkenborgh dan adjudant2. Pad
kan lain jakni ,oentoek menjerang
jang memegang bendera
“Gibraitar dari dalam negeri. Agak vinder2
nja warta inipoen beloem bisa di dan anggauta2 dari ,,Princevlag”
pertjaja penoeh,
karena
adalah memberi hormat dan dikaki bende
: ra jang paling tengah ditaroehkan
itoe termasoek
resia Na
karangan
boenga jang berwarna
dan penting djoega agaknja diban
merah poetih dan dihiasi pita me
tah oleh Spanjol, oentoek mentjoe
rah jang ada toelisannja: ,,Gouver
tji tangan dan djangan sampai ne
geri
lain lainnja (Inggeris
atau neur Generaal van Ned. Indie”. Ke
Amerika) terpaksa toeroet tjam- moedian wali negeri dan pengiring
nja berangkat ke Bogor. Oepatjara
| poer. Moengkin
poela ada kabar
itoe hanja ditonton
oleh sedikit
jang
membantah itoe nanti jang
menggoenakan perkataan2 ,,Es ist poeblik jang pada waktoe itoe me
lihat dengan tenang kepada wali
nicht wahr!
negeri, symbool dari wakil kekoe
Seboeah soerat kabar Katholik
asaan Indonesia.
di Amerika mengandjoerkan
de-

ngan soerat terboeka ,meminta kej.pada De Valera, soepaja Ierlanda
merdeka itoe soeka memberikan 3 kah keberatannja Ierland itoe, oen
bocah pelaboehan oentoek kepenti
ngan Inggeris. Agaknja di Ierland
Oetara (Ulster) djadjahan
Ingge
ris, tidak lagi seboeah pelaboehan
jang aman oentoek perhoeboengan
Inggeris dan Amerika. Djadi apa

dilangsoengkan

rapat

dari

kanak mendjadi korban.
kacem boeroeh post RPP.
Rapat
Ketjilakaan itoe karena koerang
itoe dikoendjoengi oleh k.I. 100 ang
soepir jang
seorang
hati-hatinja
gauta. Diantara jang hadlir kita li
mengendarai taxi.
hat Mr. Santoso.
Taxi itoe oleh jang tjelaka
tadi
Sebagai kata pendahoeloean kedari Priok hendak pergi
dinaiki
|
toea toean Basoeki
menerangkan
kekota, setibanja disimpang djalan
dengan pandjang lebar tentang ke
Bintang Mas, taxi terseboet telah
sehatan dan
kepintjangan jang
menoebroek pager
pintoe kereta
terdapat pada perkoempoelan ter
api.
Sebab
kerasnja toebroekan
seboet didalam perdjalanannja ta
sehingga
penoempangnja
itoe,
hoen jang laloe sampai penghabiloeka-loeka parah, tetapi soepirnja
san boelan April tahoen ini.
n. (Br.).
Lebih landjoet
diterangkannja
bahwa toedjoean dan haloean per
koempoelan terseboet jang teroeta
ma oentoek membimbing anggotaanggotanja kearah keinsjafan dan
kemadjoean. Perkara hoetang jang
roepanja mendjadi penjakit dalam
perkoempoelan terseboet haroes di
berantas hingga akar2nja. Anggo
ta maocepoen
pengoeroes haroes
selaloe mendjaga dan memperting
gi semangat jang ada dalam persa
toean RPP: Poen faham individua
lisme haroes dihilang lenjapkan da
ri lingkoengan perkoempoelan ter
seboet,
Jang haroes dibesarkan
dan dipoepoek tiap tiap detik ialah
faham
kollektivisme atau faham
gotong rojong. Karena faham gotong rojong itoelah jang dapat me
mimpin kita kearah pekerdjaan so
sial.
Kemoedian ketoea berharap moe
dah moedahan sembojan jang berboenji: ,,Pengalaman sekarang ini
akan membawa
kesadaran jang
berharga, dimasa jang akan
da-

DAERAH
JANG
DIDOEDOEKI
OLEH MOESOEH.
Tempo hari ,,Commissie voor het.
in Oorlogstijd” teRechtsverkeer
lah mengabarkan,
bahwa Oengaria Roemeni dan Boelgarj telah di
daerah
sebagai daerah
anggap
jang

BERITA SIARAN O.P.R.J.M.
Pengoeroes harian menoelis:
Kepada sidang ramai diperma'
loemkan, makan semendjak berdiri
nja ,,Comite Pendirian Roemah Ja
— Tanah
Moehammadijah”
tim
telah dipoetoeskan
Abang, maka
akan memboeat roemah Jatim-Mis
kin dengan begrooting sedjoemlah
f 30.000.—.

Bermatjam oesaha komite telah
djalankan dan banjak sekali tenaga jang di tjoerahkan, demikian
akan bantoeantidak diloepakan
peroesahaan, serta
nja beberapa
para-dermawan jang selaloe mengalirkan amalnja kearah oesaha
C.P.R.J.M. oentoek sigera menjiptakan seboeah roemah jang indah
bagi pemeliharaan Jatim-Miskin.
disiarkan,
disini patoet
Maka
CP.R.J.M.
oleh
jang
satoe oesaha
masih tetap didjalankan
selaloe
dengan giatnja, karena njata hadan pendapatannja
silnja bagoes
Ialah mengadakan
memoecaskan.
pertoendjoekan film.

ekonomi jang

locas sekali. Perang artinja mentja
ri hoetang. Diwaktoe perang
se
moeca negeri jang toeroet berpe-

rang tak dapat langsoeng djika ta
berhoetang.
Sebagai

fatsal

2
ketiga oleh

jang

moesoeh.

ga daerah daerah jang didoedoeki

Pidato ketoea itoe disoedahi dan
Mr. Soemanang dipersilahkan oentoek berbitjara.
Perhoeboengan
masjarakat
dan
ekonomi.
Penghidoepan manoesia sehariharinja tak poetoes poetoesnja se
laloe dipengaroehi oleh sociale pro
blemen.
Sosial ekonomi artinja ialah ekonomie jang
dipandang dari arah
jang loeas sekali. Oentoek merobah
soesoenan
masjarakat, soesoenan
ekonomi haroes dirobah lebih dahoeloe.
Perang
dipandang dari
djoeroesan ekonomi artinja melenjapkan hasil2 ekonomi. Ini adalah

akibat

oleh

oleh moesoeh, soepaja kekeliroean
terhadap hal itoe terhindar. Sebab
itoe semoea
peratoeran larangan
dalam Verordening Rechtsverkeer
dalam
waktoe perang
terhadap
daerah moesoeh
berlakoe djoega
atas tanah tanah Joegoslavia dan
Joenani, ketjoeali Kreta dan bebe
rapa bagian
jang memang pasti
tidak didoedoeki oleh moesoeh dan
jang dibawah koeasa Pemerintah
Joenani jang berpindah ke Kreta
itoe.-

tang.

pengaroeh

didoedoeki

Dalam pada itoe keadaan perang
di Balkan memperlihatkan, bahwa
Joegoslavia dan bagian tanah Joe
nanj jang terbesar telah didoedoeki oleh moesoeh poela. Karena itoe
Commissie terseboet merasa baik
dan perloe mengoemoemkan, bahwa kedoea negeri itoe masoek djoe

sekretaris dibatjakan notulen ialah
tentang sepak terdjang RPP ditahoen jang laloe.
Keempat dibentangkan sedjarah
dan hal ichwal RPP.
Oleh bendahara
toean Soewadi
dibentangkan keadaan keoeangan

Memadjoekan

desa.
Oleh:

JIKALAU pembatja tak moesocatoe karafakat dengan
melawan karangan dan hendak
pembatja mengan itoe, baiklah
didalam maa
atannj
pendap
noelis
jang
djallah atau soerat kabar
memoeat karangan itoe.
Akan tetapi djikalau karangan
jang menentang akan dimoeat didalam madjallah lain, penoelis ber
wadjib memberi kesimpoelan dari
karangan pertama, soepaja pembatja dapat menimbang pemandangan masing masing. Itoelah keso
(journalistiek
wartawan
panan
fatsoen). Pendapatan toean Sanoe
si Pang seolah olah berlainan. (Lihat sk. Pemandangan tgl. 9 Mei
lembar 1).

Bataviaaseh Nieuwsblad memoe
politik

saja

karangan

satoe

at

padj

dan

beras

tentang

dari

peme-

rintah.
Karangan itoe
ada lebih
Toean Pane hadari tiga kolom.
nja mengoetip kalimat penghabisan dan kemoedian ia menentang
kalimat itoe dengan hebat.
Toean Pane mentjoba menerang
kan, bahwa saja membela
sikap

,laisser faire” — lebih lebih lagi:

pada anggapan toean Pane kedjatoehan Franca hampir salah saja
sadja.
Djikalau
toean
Pang terlebih
dahoeloe membatja karargan saja
dengan teliti tentoelah ia akan ber
pendapatan, bahwa karangan itoe
ditoelis oleh seorang jang jakin,
bahwa kemadjoean kaoem tani ada
lah
satoe soal jang
terpenting.
Maksoed karangan itoe jalah hanja
hendak
memberi sedikit
keterangan
tentang politik padi dan
beras dari pemerintah. Maka sa
ja tidak dapat menerangkan sega
ga hal hal jang bergandengan de
ngan soal itoe. Tidak moengkin toe
an Pane dengan sengadja memberi
ringkasan
jang salah dari karangan saja. Saja haroes berpenda
patan,

bahwa

seolah olah toean Pa

n€ tak membatja dengan baik baik.
: Karangan toean Pane saja hendak mendjawab seperti berikoet.
Toean Pane menoelis: ,,Orang jang
bisa hidoep dalam kesenangan soekar merasai keinginan orang miskin
memperoleh makanan
jang
ada zatnja”.
Saja menjesal toean Pane menoelis

kalimat

itoe.

Tidak

karena

“kalimat itoe tidak benar, akan tetapi sebab toelisan itoe adalah soea

toe argument jang tidak bersangkoetan dengan karangan saja, dan
tjoema menimboelkan perasaan sakit hati pada penoelis.
Lain.
daripada itoe saja tidak
mengerti
mengapa
toean
Pane

D. d. V.

orang senang mengoendjoengi selamatan dan saja sedikitpoen tidak
mempoenjai
keberatan
asal djangan menggadaikan roemah atau
sawah.
,Menoeroet anggapan saja, kebiasaan idjon tjoema bisa berkoerang menoeroet makin tadjamnja
penglihatan orang tani dalam 'ar-.
tian seloeas-loeasnja dalam hal-hal .
ekonomi, dan ini perkara berpoeloe poeloeh tahoen”, saja menoelis
(salinan
toean Pane). Terhadap
anggapan
itoe toean P. memandang

kemadjoean

Toerki dan Thai,

jang ditjapai dalam beberapa tahoen sadja.
Akan tetapi moengkinkah dalam hal inj Toerki dan
Thai dibandingkan dengan Tanah
Djawa?
Apakah
tidak, ada
perbedaan
dengan
Tanah Djawa jang telah
overbevolkt (kebanjakan djiwa)?
Toean P. berkata: ,,Toean de V.
baik mentjoba mentjari nafkah diatas tanah setengah hectare oentoek beberapa orang dan ja akan
sadar, bahwa ,,eronomisch inzicht”
sadja tidak akan
menolong dia”.
Tetapi djikalau toean P. lebih dahoeloe memberi
soeatoe rentjana
karangan
saja pembatja
dapat
mengetahoei,
bahwa saja
telah
menarik perhatian
pembatja kepada soal itoe.
Karangan saja hendak mentjoba
memberi

keterangan

bangoenkan
bangsa

dan

perhatian

Eropah

mem-

pembatja

tentang

soeatoe

soal jang terpenting dinegeri ini,
jaitoe soal politik padi.
Saja sedapat dapatnja menoelis
dengan terang dan berdasar atas
keadaan jang njata.
Terhadap
karangan saja toean
P. memadjoekan beberapa anggapan

jang

saja
tja

sepandjang

tidak bergoena

Pemandangan,
Boekan:
saja salah:

mengoendjoekkan

perasaan

boeat pemba-

tjara,

toean

P.

bagaima-

na keadaan kaoem tani akan dapat
diperbaiki:

rural

Perkaatan

itoe

pada

anggapan

tocan P. soedah mentjoekoepi.
Akan tetapi: apakah perkataan
ini sadja dapat
memberj paham
pada pembatjanja? Apakah goena
nja oentoek pembatja
Pemanda-

ngan?

:

Saja
lau

tidak

toean

P.

berkeberatan djikahendak

menentang

saja, akan tetapi
'itoe haroes didjalankan dengan tjara jang bergoena bagi toedjoean kita semoea:

kemadjoean

kaoem

tani dinegeri

Noot redaksi:
Penoelis D.d.V.
adalah salah seorang bangsa Belanda

jang

termasoek

dalam

go-

Prof. Pijper tentang selamatan dan
keinginan orang jang mengoendjoenginja oentoek dapat berkah.
Saja sama sekali tak meroendingkan hal selamatan, Baiklah kalau
gedoeng bioscoop dan film dengan

karang

pertjoema.

ra

citaat

Prof.

Donath

dan

'

ini.

longan mereka jang sedar. Salah
satoe boektinja ialah karangan diatas jang ditoelis
dalam bahasa
Indonesia dan
di moecat dengan
tidak merobah sepatah kata djoea
poen.

memberi

3

reconstruction.

RPP.

tidak sedikit C.P.R.J.M.
Maka
dari beberapa
diberi kesempatan
eigenaar bioscoop, seperti: Rialto

Kemoedian diadakan pilihan pe
ngoeroes baroe sesoedah anggota2
didjamoe makanan
jang sekedarnja.
Ketoea tetap toean Basoeki. Wa
kil ketoea t. Sadikoen, Penoelis t.t.
Basri dan Hardi. Bendahari tetap
toean2 Soewadi.
Setelah oesoel2
dimadjoekan,
presis poekoel 12.45 rapat ditoetoep.

Wartawan

IV.

“didirikan pada 1905...

REX

Kramat,

Cine-

Palace Krekot Rialto Senen,
ma
Besar,
Bioscoop Mangga
Thalia
@Gueen Theater Pantjoran dan Maxim Direntuin. Dan poela dari fihak

,,/Jaya

Industrial

Film”,

” Maka
! ,Warner-Bros Fi
dapat
lian itoe C.P.R.J.M.

dan

sekapakai

Kolonisasi.

(Penoetoep).

Hari jang
Lampoeng
melihat ke
Tataan jg.

|

Dalam perdjalanan kami singgah ke roemah Kijai Hadji Cholib,
seorang hadji jang poenja perasa
an sosial. Dia mendirikan sekolah
agama.
Moeridnja ada 250 orang.
Semoea moerid ini tinggal dan be
ladjar
gratis padanja. Hanjalah
imakanan dan pakaian jang haroes
ditjari oleh moerid2 itoe.
T
Orang jang maoe mengetahoei
'apa jang sebenarnja didjandjikan

oleh kolonisasi haroeslah melihat
keadaan kolonisasi Gedong Tataan.
Keadaan di sini lebih baik dan mak

'moer dari keadaan di daerah kolo
nisasi jang lain2.
|
Tani hidoep di sini poenja
roe
mah jang besar dan loemboeng jg.
berisi padi. Roemah dan loemboeng
seorang tani biasa dapat kita sama
kan dengan roemah dan loemboeng
seorang loerah di desa poelau Dja
wa. Tidak mengherankan kalau hi

pendoedoek

Abang,

Tanah

ke

ANGGAL 6 Mei.
penghabisan
di
dan pada hari ini kami
adaan kolonisasi Gedong

Tanah

toek Mmemindjamkan 3 boeah pela

doep

boehan 'itoe.

lebih senang dari kehidoepan di de
sa poelau Djawa.
Di roemah wedana , Pringsewoe

Tetapi rasanja, per

dari ketjilakaa

terhindar

AA

Lag Ta en

TAHOENAN

LAM LN BP Ne TP TE PO pa NT TA D7 Tn PA

KEMARAU
EPS at

— RAPAT

Na pan
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PEMANDANGAN

s.

A

Gedong Tataan

Pakoe Boewono X. Tidakkah mere
ka rindoe ke dataran Merapi jang
didjagai Boroboedoer mendengar:
kan lagoe nenek mojangnja itoe?
Setelah itoe kami teroes ke kolo
nisasi
MMPP.
Artinja hoeroef
hoeroef ini ialah ,,Menoedjoe Mem
banteras Penganggoeran Pemoeda”
soeatoe organisasi jang dibangoen
kan oleh tenaga bangsa sendiri dan
karena itoe haroes ditoendjang.
Sebeloem tjalon kolonis terpela
djar ini mengindjakkan kakinja di
Lampoeng oentoek berdjoeang de
ngan rimba jang beloem diboeka
terlebih dahoeloe dia haroes didi
dik dan ditrain doea tahoen lama
nja di Ketindan, Lawang.
Pemoeda jang bekerdja di sana
tegak dan tegap. Matanja bersinar
tangannja koeat pengaroeh alam
jang memberikan kekoeatan. Ke
hormatan haroes kita berikan ke
pada pemoeda itoe, jang djoega me
lakoekan
kewadjiban
,,harapan
bangsa” ditengah rimba, jaitoe men
dirikan negeri baroe,
Setiap pemoeda kolonist menda
pat lima orang pembantoe, mager
oentoek memboeka
sari namanja
hoetan dan mengoesahakan tanah,
dan mereka berhak oentoek meng

Meskipoen nampaknja demikian
hebatnja oesaha
C.P.R.J.M., tapi
hingga sekarang
beloemlah berdjoemlah f 1000.—
Kepada sidang ramai diandjoer
kan, kirimkanlah teroes amal toean
kepada C.P.R.J.M. Oude Tamarindelaan 181, Batavia-C, karena se
2

BeAT

TEA,

lah seperti hoeboengan madjikan
dan boeroeh. Tetapi pekerdjaan me
reka sama beratnja.
Setelah tjoekoep melihat kami
poelang
ke Tandjoeng
Karang.
Djam lima sore kami pergi ke Te
loek Betoeng menghadap resident
Lampoeng, toean Meindersma. Ka
mi di bawa oleh njonja dan toean

resident

melihat boei kapal

,,Be

rauw” jang di bawa gelombang ke
darat, 40 meter tingginja dari la
oet, ketika Krakatau meletoes pa
da boelan Agoestoes 1883.

Setelah temponja sampai oentoek
berangkat ke kapal kami pamitan
dengan njonja dan toean resident
dan keesokan harinja pada tanggal
7 Mei kami soedah tiba di Djakar
ta lagi.
Bagaimanah kesan dan pertim
bangan? Pendek sadja: Kolonisasi
bisa memberikan keringanan setem
pat setempat, tetapi sebagaimana
djoega diakoei oleh Dr. Friedericy,
tidaklah bisa mendjawab tanja ba
gaimana tjaranja memakmoerkan
rakjat. Bertambahnja pendoedoek
sebenarnja adalah soeatoe rahmat
dari Jang Maha koeasa asal manoe
sia pandai menjoesoen masjarakat.
Djalan jang satoe satoenja oentoek
menjelesaikan so'al ini ialah
pekerdjaan bersama antara pemerin
tah, modal dan boeroeh, sebagaima,
na dioetjapkan oleh Das dalam ka

mintaan dengan
soerat terboeka
itoe tidak akan dikaboelkan. Rak
oesahakan 15 hectare tanah. Hoe | rangan Sanoesi
oleh
jat Ierlandia
sedang berpenjakit kedatangan kami disamboet
boengan antara kolonist dan ma | Baroe” .
|
gamelan jang. melagoekan
.menjendiri”. Beloem pernah men
soeara
gersaxi dilihat sepintas laloe ada
!
hadiah
jalah
ini
Gamelan
' Kebogito.
derita poekoelan.........
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sigetanah,

letaknja di Karetweg, dengan harga f 1000.—,

GABOENGAN MOEDA,
Dengan
bertempat
diroeangan:
pergoeroean Tjahaja Kemadjoean

' Sawah Besar, Betawi, oleh beberapa anak-anak moeda jang terdiri
dari beberapa golongan baroe ba' roe

ini telah

diberdirikan

seboeah

perhimpoenan dengan nama Gaboe
ngan Moeda,
Azasnja ialah memperkoeat perasaan silatoerahmi sesama
anggautanja dengan djalan mengada
kan

pertemoean

pertemoean,

seper—

ti sport, eksoersi, moesik dsb-nja.
Pengoeroesnja terdiri dari: Ke: toea — Abd. Rachman D., Penoelis — Andullah,
Bendahara Joenoes, Pembantoe - Abd, Rachman

A., Soekri, Seger dan Nasir.
Alamat Gaboengan Moeda: Gg.
Asemreges Sawahbesar Batavia-C.
(,Antara”).

KETJELAKAAN
JANG SEDIH.
Dikampoeng Kemajoran di kota
ini kemarin terdjadi satoe ketjeIdkaan jang soenggoeh sedih.
Saali, seorang anak jang ber-

.

oemoer kira-kira lima tahoen, sedjak poekoel 10 pagi hilang tidak
tahoe kemana perginja. Berdjamdjam orang mentjarinja, akan tetapi tersia-sia, Kira-kira poekoel 3
siang orang mendjoempaj dia da-

:
.

lam seboeah kamar mandi.
Majatnja kemoedian dibawa ke
C.B.Z.
34
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Telegram telegram jang sangat
perloe oentoek Zuid-Afrikaansche
Unie sekarang
boleh dikirimkan
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| economie rakjat dan oleh k

pemboeatannjapoen dari oeang
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rakjat sendiri.

Oeang

PAG. III

Tp

jang . dipakai, Wenosle 4

| djembatan Soengai
Ogan, jang |
F menghoeboengkan
antara Palem- |

| bang Kota dan Oeloean Palembang
ak 5. 3 ton.

mejandinetaa me

:
|

| boengkan hal ini, jaitoe antara se
lesainja pekerdjaan ini dan bang

voor

: kitnja kembali Nederland( jang da

LEGER

lam artinja, dimana waktoe seka

0.00

Jang ini roesaknja doenia. Di ba-

(0

.na, jaitoe.pimpinan Negeri ini jang
. al begitoe sempoerna, tidaklah dapat |
diloepakan, bahwa oentoek
sela
madjoekan
soepaja diberi nama: |
KONINGIN WILHELMINABRUG.
djembatan

pemboekaan

baroe,

oentoek

en

Nederlandsche onderdanen tot
en met brevet A (sport-brevet).

dan

met

het

militair

brevet

(2g, brevet M). Na succesvolle
indiging der opleiding verplichte beschikbaarstelling
voor verdere opleiding bij
de Militaire Luchtvaart indien
daartoe opgeroepen.

| manja ,oleh karena itoe, beliau me |

Melintasi

Gratis opleiding van mannelijke

Nederlandsche onderdanen tot-

wah pimpinan Seri Ratoe Wilhelmi

:

MARINE

Gratis opleiding van mannelijke

Toean
Mr. P.H.M. Hildebrand,
jaal | hurgemeester Palembang, meneri-

| nabrug,
| pedato,

setelah diadakan sedikit

maka

Njonja Hildebrand,

dipersilahkan oentoek memboeka|
palang
pintoennja -de

ngan

grondverzet

djoem

aan:

meter.

automatisch

bendera

tiga
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IS

helpen

|

bemannen!

AAN DE JONGE MANNEN
Voorwaarden:

Voldoen aan de
militair vlieger:

3.

candidaat
ledere
onderdaan zijn:

$$. Minstens bezit van diploma Mulo B of
daarmede gelijkgesteld diploma:
6. Zich voor de opleiding verplichten om
na het behalen van een brevet zich beschikbaar te stellen voor verdere opleiding.
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i, adalah oe- | ngoeng soeara bom dan meriam, se
lesailah
djembatan jang oentoek |
menghoeboengkan kota Palembang |
| sebelah
Oeloe ke tanah Oeloean
Palembang,
Benkoelen dan Lampoeng..

toestemming
leggen:

Nederlandsch
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NAAM
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keuringseischen

Minderjarigen

VAN
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e

an, bahwa pem- | ting, sekalipoen di Eropah mende

THANS

Leeftijd minimum 17 jaar (Marine), 18 jaar
(Leger) en maximum 27 jaar:

1.

Hari jang terpenting dalam riwa-

IS AANGEBROKEN!

tijdstip

DE

djembatan terseboet, dan moelai-|
lah dipakai oentoek oemoem.
i

“ia

Se

HET
Verhoog

warnapoen berkibar di atas djem
batan jang baroe.
Dengan didahoeloei auto jang di
naiki oleh Resident Palembang,
ti
dak koerang dari 50 auto melintasi |

verplichte indiensttre-

ding ter verdere opleiding in
een der Marine-Vliegkampen
tot reserve-officier-vlieger of
ng ng
pa Ta Man pa

V. VC.

|
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Tel. Welt.

IJS

SLAMETAN

KEMASOEKAN

PENTJOERI.
Pada

malam

laloe dengan
telah masoek
ngan

3

memperingati

. Jang

10 Mei

seorang

kanak

bongkar

Anak inj anaknja seorang pendoedoek di Gang Bantam. Ia memang
: nakal. Waktoe ia sedang menoeng|gang koeda, sengadja
koeda itoe

.

PARA MENTERI MENINGGALKAN KOTA SOERABAIA,

Pitoe membitjarakan intrige-intrige
| dari Rihbentrop jang mendjandji- ken roepa roepa, tetapi tidak ada
| harga sama sekali. Ini terboekti pa

(da hal hal jang dialami oleh Tsje-

dan Commissie

perloe goena persediaan dan per$ apan pertahanan negeri. Oen-
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ee .memaajoe Kn
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2
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djikan (Sb.)

tahoen

diadakan

pemotongan

kerbau.

Dagingnja

di-

bagikan dimasdjid kepada rakjat.
Selametan itoe dipimpin oleh ke
pala ,,Djoeroeh Soeronoto”, jaitoe

satoe pedjabatan oentoek memper
tahankan

adat adat dan kebiasaan

lembaga.

BERITA KOLONISATIE.,
Kita memperoleh kabar, bahwa
dalam
tahoen ini darj
Madioen
akan

tanah

berangkat

150

kolonisatie

keloearga

diafdeeling

ke

Loe

woe di Teloek Bone dan ketanah
kolonisatie Mapilj dekat Polewali.

jang

kedoea

dari

begitoelah dikabarkan

ke-

boelan

“
:

onderdistrict

Boeahnja rata-rata bagoes. Sekarang
djoega soedah
tertjatat
harga-harga jang baik oentoek vanille itoe.
Sampaj sekarang jang
meroegikan kepada
tanaman vanille itoe ialah masih selaloe ada-

telah terdjadi socatoe drama pemboenoehan jaitoe seorang bernama
Soemomoesirin
dengan
isterinja
terdapat menggeletak
dalam ka-

orang.

mar

tidoernja

dengan

rah.

|

dan

(Kediri),

mandi

da-

loeka berat

tangannja,

sedang

"Berkenaan dengan kedjadian-ke. | soeaminja dapatkan loeka di betoe

manggoeng

'dang-oendang,

regentschap

mengeloearkan

jang

Te-

|lan

peroetnja,

oen- | oesoesnja

sampai

keloear.

melarang | desa datang

:

itoe

ia lantas

menoe-

:

Partongoelomo

jang

kemoedian

di tahan dan di dengar keterangan
nja

menerangkan,

jang

itoe

wak-

toe ia kebetoelan di beranda moeka, ketika ja dengar soeara sesambatnja ia poenja anak prempoean
dalam kamar, dan setelah masoek
kamar, dengan terkedjoet ia dapat
kan soeami istri itoe soedah sama
sama

menggletak

dengan

mandi

darah. Ia sendiri sama sekali tidak
lakoekan itoe pemboenoehan.
Lebih djaoeh
ia menerangkan,
boleh djadi
ia poenja menantoe
boenoeh
diri lantaran
menjesal
baroe menganiaja isterinja jang ia
kira sampaj mendjadikan adjalnja.
Atau bisa djoega, jang ia dibalas
oleh isterinja.
Isterinia sendiri berhoeboeng

de

ngan loeka loekanja, masih beloem
dapat
dj dengar keterangannja,
hingga sampai di toelisnja ini kabaran perkara ini misih ,,gelap”,
(Ms. S.).
|
Keanehan alam,
Baroe2 ini seekor ajam betina ke
poenjaan seorang pendoedoek Pa
naragan telah menetaskan teloer,
dan menoeroenkan anaknja 5 ekor.
Jang gandjilnja, ialah satoe dianta

ranja 5 ekor anak ajam itoe berka”
ki tiga, sedang sebagian badan jg.
lainnja seperti biasa sadja. Tentoe
sadja kedjadian itoe menarik perha
tian
pendoedoek
itoe kampoeng
dan
sekitarnja
toelis Sm. dari

i

Bogor.

|

Kabar Tontonan:

"002 | ALHAMBRA — SAWAH BESAR.

Isterinja dapatkan
dj kepala

djadian ini maka

ha

Juli

PEMBOENOEHAN MENGERIKAN.
: Pada
hari Selasa j.b.L,
sekira
djam 3 siang, waktoe di Kediri se
kitarnja sedang toeroen hoedjan
dengan lebatnja,
didesa Dander,
Pesantren

| keterangan

dikra-

ton Solo
tahoen ini akan dilangsoengkan pada harj Senin tanggal
26
Mei. Dalam
selamatan
itoe
orang memohonkan
keselamatan
dan kemakmoeran bagi Kesoenanan dan rakjatnja. Selain dari pada itoe diadakan djoega oepatjara

pada kita.

tjoeri

- Setelah anak2 moerid itoe merang 'anak itoe, jalah anak
ngoendjoekkan kepandaiannja 0en |
| Belanda, jang ini telah mendjadi. toek membatja soerah dan ajat almait. Maitnja anak ini diketemoe- ' @oer'an berganti ganti, maka djam
kan terapoeng-apoeng
diair soe10.20 perajaan
ditoetoep dengan
selamat.
ngai Tjiliwoeng di Tjikini. Agak
nja anak ini mendapat ketjilaka- | Kemoedian soegoehan teh disa-

an karena nakalnja, tidak pandai

soeboer

dipetik di-

Nani a

moerid itoe jang datang

ang masing masing ber |dlir Ik. 150 orang.

Kedoe

enLari aoi Da beloem
nja pentjoerian.
Boeah-boeah jang
masak oentoek
a

na . P' an.
an

dikeresidenan

ladanja,

Pada hari Sabtoe malam Ming|
| goe oleh toean Sabeki sebagai Goe

advertentie
2

DOEA KANAK-KANAK 1 TJELA- | ridaon
betah
“om

TANAMAN VANILLE DI
KEDOE.
Tanaman
vanille jang penting

rj dan Militair dan pendoedoek.

dai. lebih

tiap-tiap

1

jang , toep mata.

depan ini.

tg. 11 djam I.k, 13.00 (1 siang),
dan setelahnja berhenti di lapang
penerbangan sedjam meneroeskan
perdjalanannja.
1
Disitoe
nampak
pembesar
Nege|

na pendidikan djoeroe terbang jg.

Moesolawoeng-slametan

han

hoeloe diadakan
oepatjara jang
sederhana oleh pembesar pembesar

.CORPS.

Aa

AL-ISLAMIJAH,

SOLO.

Kaoem kolonisten itoe boleh dja
di akan berangkat dalam pertenga

Hari: ini Liimocat advertontis: 'goe | - Beliau itoe tiba di Koepang pada

Tea

mem-

tolak dari Soerabaia. Terlebih da-

WILLIG, VLIBGERS

Na

keloear

(Sb).

Pada harj Minggoe pagi j.l. Para Menteri dan Njonja Van Kleffens dengan pesawat Knilm ber-

TN .choo Slowakia, Polen all.

LE

genteng

rid-moerid Madrasah
Alislamijah
Gg. Paal Poetih dibawah pimpinan
nja Toean Achmad Haslin N. Habsal akan menjiarkan programanja
di Studio
Voro,
moelaj djam 5
sore. Akan diperdengarkannja roe
pa-roepa lagoe Arab modern, batjaan @ur'an dan Harmonica.

tah kakinja. (Br.)

kan olehnja sendiri. Poen penoelis

baroe

Pada hari Rebo ttg. 14 jad. moe

soedahannja
koeda itoe maboer,
anak ini terdjatoeh sehingga pa-

olehnja daa
mebbai
jang mengakoei.
tr nihilist,
boekoe boekoe lain jang difaham-

dan

din-ding.

MADRASAL

| ditjamboek soepaja larj keras. Ke
Tn

membongkar

harga f 20.—,

lagi jalah

anak bangsa kita bernama Sadeli.

23 ini, maka dr. Tjiptomangoenkoesoe
| mo, telah menoelis artikel dalam
ak Matahari” di gan
de-

jang

keberanian pentjoeri
kedalam depot ijs de

seboeah depot ijs,
dengan dapat
menggondol
beberapa botol Limoen, ikan sardentjis, dan bebera
pa pak rokok sigaret, hingga ber

A3 4, O RAN JE, Resident Palembang waktoe berpedato.
DR. TJIPTO DAN NAZI
berenang tetapi mandi disoengai.
Oentoek

tjara

Sabtoe

|

DI KRATON

serie
SI Balik

DEPOT

»Rio”.

RIALTO

Lan

sebagian | C. ORION

Waktoe

polisi

——

GLODOK

»The Grapes of Wrath'.

menoeloeng Soemo- | @UEEN

orang mengangkoet
vanille pada | moesirin dengan soeara terpoetoes
alam hari. Maksoednja oendang- | poetoes masih bisa kasih ketera
ngan,
jang ia baroe
cendang inj ialah oentoek mengoemenganiaja
isterinja dengan sendjata arit. Ten
rangi adanja pentjoerian. Pendjaga-pendjaga
jang diadakan oleh tang loekanja sendiri itoe, ia menjeboet nama mertoeanja laki, berseorang
tani Eropah
memakan
nama Partongoelomo, jang tinggal
ongkos banjak sekali: Tetapi pendjagaan ini perloe sekali.
seroemah dengan ja. Setelah kasih

SENEN

,Garoeda Mas”.

—

PANTJORAN-

»The Story of Alerander Graham Bell”.
PRINSEN
PARK — BATAVIA.
»Ven

Shu

Shen

ka-4',

THALIA
—
MANGGA BESAR,
»Kit Carson”,
MISS RIBOET
— G, KETAPANG.

»Groot

1»
Y

Radio—Programma”,
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| PASAR SENEN

jang

sanget

terkenal

20th.

Century

»Ihe

MAS

Herri

RADIAH

banjak lagi bintang bintang film jang toe— roet bermain di ini film.
Dateng siangan djangan sampe kehabisan tempat!
Anak-anak boleh nonton!

tjerita jang

Gentury

Don

Fox

No. 24

sanget

Theater ka-2.
7.40 & 9.45
Ini malam

menarik

dan

pilihan,

dalem

PANTJGCRAN
BATAVIA

Sebagai

Berwarna

Soedah

Theater

|

Of

Besar

Batavia

Ini malem 13 Mei '4I (malem pengabisan)
pertoendjoekan

United

Artists poenja

actie fiim

jang besar:

sKIT

CARSON“

Boleh

Djangan kasih liwat ini koetika jang

2 5 |
“3

“

Djaga

»TAO

E

HOE

SEE

SIEs

“Sa

Be

YO NAI WU

salah

kabar di Shanghai,

3

satoe Redacteur dari soeratdari fitnahan parkara

kerna

$

satoe prampoean moesti dihoekoem dengen tida
bersalah, tapi ini roesia djadi terbongkar.

Ma
2

Nona SIAUW PE TJAY, satoe prampoean hina
jang paling tjantik, sampe Iboesoeri Hongte pang-

ae

Ini perkara jang menggemperken oleh koran? ramag Maa rena
dan disiarken sampe tersiar ke
:

Importeur
Oude

25 sen

A. Tjokroaminoto,

ESA

Tamarindelaan

54A, Telf, 5972

kirim

Lelang
Kepala
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FEE IE

EN

EKA

N EN NN

KUE

Aa
KI

| BATAVIA-C.
djoeal korsi tjoe-

koer

jang paling baroe

dan

barang?

perkakas

tjoekoer.

borgt,

zoomede

? Lekas

Tjape

Males dan lesoe ? Tangan dan Ku
ki Dingin ? Koerang Napsoe !
Itoelah tanda
tanda jang njata
dari sakitnja boeah gindjel — sa
kit nier. Boeah gindjel ada sato
“bagian anggota jang penting oentoek pemelihara'an kesehatan ba

dan maka haroes lekas diobati bi
la dia ada

sakit.

koerang

koeat

atawa

NEWTONE

PIL,

Tjar

Prauw, ada obat
satoe-satoenja
jang
terkenal
mandjoer
boeat

Semboehkan

sakit boeah

zelfstandig”

en

Bestuur)

te

gindje

nier, Ia lekas bikin sehat dan per

koeatkan nier. Ia boekanobat ba
roe ditjoba-tjoba tapi satoe obai

jang pasti bisa tolong !
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Sesoedah

3

Me

EGA

Sena SA Salah

Kembang

Bu

bana ana

Mak

AN

Djepoen

kalau

dibitjarakan
20 MEI 1941

kazerne
perloe,

sendiri
(dengan
djam 10 pagi di

Stadspoltie,

orang

#

M.

jang

Tegallega-

berkepentingan
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1938”.
Vitsluitend schriftelijke (ongezegelde) sollicitatiss, vergezeld van
copie-diploma's en getuigschriften, v66r 25 MET a.s. te richten tot het
Hoofd van den Dienst der Algemeene Politie (Departement van Binnenlandsch
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SectieIngenieur van den Gebouwendienst di GROOTE
LENGKONGWEG
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DI GANG

BESOK MALEM: ,DE ZWANE PRINSES” (Poetri Angsa Djaja)
SAPTOE: Atas permintaan Publiek: ,,GAGAK-SOLO”
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INI MALEM: GROOT RADIO- PROGR.: AMMA! terbantoe oleh Krontjong-Orkest V,O.R.O,
zanger- & zangeressen V.O.R.O.,
ketjapiorkest, etc, Oleh Miss Riboet aken dinjanjiken Lagoe-lagoenja Gramofoon lagoe lagoe Melajoe en extra jang di opname di Record Beka!
DJANGAN LIWATKEN INI: RADIO di TOONEEL!
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dan dengan harga ' 15 s€n bisa didapat,

S. UMEHARA&
Co.
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Diantara orang banjak tentoenja banjak poela jang
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ta F3 sirnja.
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diri dapat. meloloskan diri dari ganggoean dan menangkis tiap-tiapserangan orang jang bermaksoed
djahat kepadanja, disertai gambar-gambar jang
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Paket teks Melajoe.
Satoe film kiamhiap jang
loear biasa!! VEN. SHU
SHEN ka-4. Ada di tjeritakan riwajatnja satoe radja
penghianat jang bersekoetoe sama moesoeh goena roeboehken tanah airnja, sendiri!! Radja King Wang jang
| soeda goenaken pengaroeh boeat gentjet rahajat keseng. Saraan dan kelaparan!!!!
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'Adapoen — pendapatan - bersih
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100”,
orang2
ini,
j.L.April
14
tanggal
£
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an hatinja, lebih tinggi|
Kring-kringnja jang berdiri di
toe orang-orang desa sedang mekedjoet
dan djoega mereka
akan
| dari pada jang ,,me- SOEBANG
“3
Soebang, Soekamandi, Djatiragas
memberi
ngerdjakan kerigan telah
direboet
penghidoepannja.
Maka
sekarang diar mn tidak berani: memMaka
Krasak.
dan
tahoe
pada
orang
orang
itoe,
soe
Pam. O.D. menoelis:
dari itoe,
mereka “ masih teroes
'boeka dadanja. Jang memboeka da
ikoeti oleh Kring-kring baroe Tjipaja dalam mengerdjakan kerigan
Dewi Mada Paragon.
ksaak
siap, j membikin . tanggoel
2g jang berwat
mempertahankan
haknja.
ja,
hampir
ta
Poerwakar
'lamaja,
diselesaikan
publiek
Sambostan
:
el Krawang dan
menjoeso
demikian
sampai
dibawah
sawah
Kedoengre
“besar.
Pada tanggal 15 April j.l. orang
didalam persiapan.
dja, dan djoega memberi perintah,
Kota Soebang, bana ini kali di “Plered sedang
orang
terseboet telah dikoempoel
5
bahwa orang orang diperkenankan
koendjoengi oleh Toneel & Danskan
lagi
di keloerahan, dimana toe
|
TANGGERANG.
'keleng
jai
mengerdjakan
membabat
tanah
per
mempoen
gezelschap jang
an
mantripolisi
ada hadlir dan ini
moehoenannja, jaitoe tanah tanah
kapan alat-alat dan techniek momantri,
atas
nama
t. Assistent we
Coor.
,,S.J.”menoelis:
dan
rawa seperti terseboet diatas, boe
Pdern, dengan acteur-acteur
Tomw'
'bagian
muziek,
bridge
dana
memberi
tahoe
pada orang2
tidak
a
namanj
nama
jang
at didjadikan tanah sawah.
actrice,
11033 telah diberdirikan sebosak. se asing: lagi dikalangan Toneel dan
seperti jang
soedah diterangkan
| dan schaak.
Itoe
waktoe
“loerah
dan
tiarik
“diberi . nama P.P.O.
lah
oleh loerah hari kemaren.
Baroe baroe ini dengan bertem
ada “di roemahnja Tirtabangsa de
“Film, jang soedah foeroet keliling
Oesman,
T, Mantri polisi menambah kete
toean
“diroemahnja
|
"pat
terpoe«
soedah
jang
Barat,
ngan
beberapa
orang
sedang
mele
| Doenia
rangan, bahwa djika mereka tidak
mpoelan b.e. Tom telah me“dji dengan ia poenja tari Djawa
paskan lelahnja habis mengerdja
anggauta.
: |-nega
T.
Tjipoenaz
terima ini perintah, soepaja mem
ngadakan pertemoean
dan Bali,
dalam Gedong gedong
kan kerigan. Loerah dan tjarik la
an jang “hegitoe beSea
$
perbikin soerat rekes pada pembesar
de
Telah diroendingkan, bahwa
Amerika
dan
Eropah
di
Concert
loe menambah keterangan
bahwa
sar faedahnja, bagi mereka-jang| | ngan Dja's Dardanella.
negeri.
koempoelan Tom selainnja badmin
mereka
Haroes
djoega
dapat
bagiota, tidak dioeroes seOrang orang itoe tetap tidak ma
Sekarang- mendjelma didalam
ton, kini mengadakan afdeling mti
an dari itoe tanah, jaitoe: loerah
eh jang Pee
Pt
oe
menjerahkan tanahnja. Mereka
ziek, bridge dan schaak. Oentoek
Toneel & Dansgezelschap ,,DEWI
akan mengambil 8 baoe, tjarik ke
disoeroeh tjap djempol sebagai tan
MADA PARAGON”, dibawah pim
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| pergerakan Sepak raga di 'Ondern.
seur der Indonesische Tooneel &pindahan
tocan
Hardjoprawiro
da
20-an menoedjoe
| Soekanagara,
hari, seorang breden (hoofdoppas
Diantaranja barisan
Filmwereld.
ri Pasarminggoe
ke Tanggerang.
hidoepannja.
:
aa
ser) telah datang kepada mereka
Paragon toeroet poela t. MohamSoedah barang tentoe kedatangan
di
dan
Ak
konjong
Minbgoe
sekonjong
dengan
Pada malam
,,Sari”.
mad Sin, ketoea 2
tocan Hardjo jang soedah terkenal
Selandjoetnja mereka menerang
:
tahoe atas perirtah toean
1 . Tjompreng iboe kota. Soekanagara
memberi
kan, bahwa loerah2 didaerah Sida
pandai
dalam
soal
gending
dan
tem
telah 'dilangsoengkan Rapat penAss. Wedana, bahwa orang2 itoe redja itoe soedah tjoekoep hasilDewi Mada Paragon jg. sekarang
bang mendapat samboetan gembi.membabat itoe tanah ra
dilarang
ag ! dirian "pergaboengan Sport seloe- bermain
hanja
di Soebang itoe,
nja, terboekti
hidoepnja banjak
ra. Tanggal 17—18 Mei 1941 M.T
dihadliri
yoeh Soekanagara, jang
wa.
oentoek 10 malam sadja. Demikian. akan mengadakan pertoendjoekan
mampoe.
Selain
dari sawah beng
“oleh oetoesan-betoesan PERS, PAS 'ta' meloeloe hanja mentjari wang
Ttptob angan dan 6 orang teman
kok jang soedah ditetapkan oleh ra
' wajang koelit dengan bertempat di
S.
dan
lja
Djatimoe
KRIS, P.M.S| gadja, akan tetapi poen akan memnja ,laloe raenghadap toean Weda
pat desa pada waktoe ditetapkan
clubgebouwnja kamp. . Boeboelak.
Y.r. Demikian t.t. Dr. S. Hardjoberikan kesempatan
Malam
Sidaredja oentoek menerangkan
na
mendjadi loerah, djoega loerah loe
Adapoen
dalangnja
ialah
t.
Harler
'Ioekito, J. Bounin (ex Bondspel
Derma,
bagi
gerakan-gerakan
| ini larangan. Dari t. Wedana mere
rah itoe mendapat djangolan, jai
djaprawiro
terseboet.
.
dan'T. B. Loppus.
Mean
Sociaal di Soebang.
ka mendapat keterangan, bahwa
toe dari tiap orang jang mempoe" Kepoetoesan rapat jang dapat di:
orang itoe boleh meneroes
orang
njai sawah satoe baoe, mendapat
Keroekoenan
3
tahoen.
Sains
pjago Parindra boeat' RR.
pekerdjaannja, tetapi haroes
kan
Perkoempoelan pemoeda Keroe1 datjin padi setahoen.
ts 'Pergaboengan itoe diberi na
Dengan
pemilihan serta perse-|
r sewa banjaknja f 2.—membaja
|
koenan
pada
tanggal
10
Mei
1941
Djoega hasil dari penarikan pa
ma R.A.S. (Roekoen Anak Soekatoedjoean Rapat, maka boeat dja- |
ini
dan sewaan
djag dan wang
saksi, dalam hal
Oentoek. “setahoen sebaoe,
tetap 3 tahoen berdiri.
nagara).
(&
go-djago lid R:R, telah dimadjoe- $
masih dikatakan voorloopig.
djoeal beli tanah atau binatang ter
memperingati itoe, maka ketika ha
“2. Pengoeroes:
Ikan, sebagai djago No. 1 t. O. Dja
Perintah oentoek membajar se
ri Minggoe pagi diadakan perma
nak dil, jang sah,
jawisastra, 2. t. Abdullah Pakih, 3.
Beschermheer: t. Dokter S. Harwaan
inipoen ditoervet, tetapi soe
inan
badminton
dengan
mengoenjai | Naba Ni :
t. Soepangat, 4 t. Darmodihardjo
sah pajah, karena tanah rawa di
dang dari Djakarta. Achir pertan
Sekian riwajat tanah di Sidare
| Noorzitter: t. Soedirman, Vice- | dan 5. t. R. Soeriawidjaja.
5
djadikan sawah dan memakan ong

Moeslimat
Oelama4 Nahdlatoel
- O. bagian Isteri) Tjabang Poer
wWakarta, jang berkedoedoekan di
Soebang, jang baroe-baroe ini mehgadakan Lustrumnja berdiri Sita

pengoeroes

desa

oeri-

t. Soepardi, Secr: t.
Harsojoj: Penningmeester: t. Soe-

: "Udbngdtomn:

“|

Pentjoeri kajoe bakar tertangkap.

“kh Hodoy Commissarissen diambil dari
| Voorzitter-voorzitter
Tjabang.

Dari Boekanagara orang mengabarkan kepada kita, bahwa ketika
' Compe
ie-leider: its 2 .S. Harmalam Rebo j:t.., kira-kira djam
.dioloekito. as
2
141.10 malam, telah ada kedjadian
didalam
ipengepoengan -pentjoeri
Elftalcommissie: tt, Nama
Brandhoutloods onderneming BoeBagkoon dan Harsojo.
“1
Protestcommissie: t.t. J. Bounin, kanagara, ketika si pentjoeri tadi

Soepardi. dan Saleh.
& Bondsorgaan: Akan

sedang

dioesa:

Il nagara, telah terdengar, bahwa se.

|dikit hari lagi, di. Tjompreng (iboe
S1 kota Soekanagara), moengkin akan
| segera didirikan Societeit.
setelah
“ Demikian poela,

Soos

| berdiri, akan ditambah poela pen.irian-pendirian Sport lainnjo, ge.

mengoempoelkan

ka-

joe bakar.
|. Achirnja si pentjoeri tertangkap, dan kemoedian diserahkan ke

iijakan selokan, moengkif.

didirikan societeit.
nata
Bertali dengan pesatnja kemaEN djoean pergerakan Sport di Soeka

asik

kan

Derma Moekimin.
N.O. Soebang mengada-

perajaan

Mauloed

math

Nabi,

ber-

tempat di sekolah N.O., telah diada
pengoempoelan wang derma
kan
Moekimin, dan hasilnja terkoem-.
poel f 6.— (anam roepiah).
wang
Maka keesokan harinja,

voetbal

melawan

Serjong.

Ini dimainkan oleh pemain kelas 2.

Achirnja 0—1 oentoek kemenangan
Serpong.

Kemoedian

1 melawan Djakarta.

pemain

klas

Stand ada

3—3, Melihat pemain . Keroekoenan kemarin soenggoeh beda sekali
permainannja

Sa

ditimbang

doeloe2.

Vergadering P.L.G.
Pada

pada jang berwadjib.
Ketika

| dingan ada 4—3 oentoek kemenangan tetamoe.
Sorenja diadakan

hari

Minggoe

11

ini

kos

jang tidak sedikit. Dalam wak

sawah dan soedah bisa ditanami
dengan mengeloearkan hasil jang
menjenangkan. Selama waktoe ter
seboet, sawah ini soedah bisa diam
bil hasilnja 3 kali, jaitos 2 kali ta
naman

»rendengan”

dan

1 kali ,,sa

don,”

,

ialah
menoeroet faisal 9 dari
anggaran dasar P.L.G. Penda-

boelan Piroekoenan Lajon Goeboek

patan pilihan itoe sebagai beri

telah mengadakan verg: tahoenan
bertempat di sekolah Mardi Har-

koet: Ketoea: T, Senen.
T, S.n. NotoatmoSecretaris:
djo, Penningm: boeat sementa
ra dirangkap oleh Ketoea, Pem
bantoe:
1 T. Madio, 2. T. Natoe, 3. T, Kardjo dan 4 T. Wong
sokario.
haroes
membajar
Lid P.L.G.

djo.
a.

Kepoetoesan sebagai berikoet:
Oleh karena soedah
tjoekoep
2
tahoen, maka Bestuur lama
semoeanja
meletakkan djaba- |
tan dan memilih

Bestuur baroe,

pan rakjat tani itoe. Lebih djaoeli
bisa kita kabarkan, bahwa orang
orang itoe akan mengirimkan soe
rat permohonan kepada Toean Be
sar G.G.
Jang mendjadi pikiran kita jalah, siapakah jang menerima itoe
wang
sewaan
jang
banjaknja
F 2— sebaoe setahoen dan dima
nakah wang itoe disimpannja.

“toe satoe setengah tahoen, rawa
terseboet soedah “ mendjadi tanah

“ang,

contributie tiap2 boelan f 0.25.

. Lid meninggal,

achli warisnja

mendapat sokongan dari P,L.G.
f 25.— dengan kain poetih se|
tjoekoepnja.
:
. Ini perobahan berlakoe moelai
dd. 11 Mei 1941.
. Verslag atoeran diterima baik
dan disahkan oleh Verg: Vera,
(
4
slaggever.)
:

Tab ea
-

»

Dug ah

SOPN. :

| 'lampoe
penerangan
| tidak berschoeisel.

dipadamkan

djam 7 pagi di10 Mei
,machtsvertoon” dari le-

| Saptoe
adakan

"| ger dengan Legioen M.N. dan stads |

Boesa Sat gosok gigi Colgate jang moesta-

wacht berdjalan mengelilingi kota- .
ca “Solo, dari albon-aloon Oetara me| noedjoe
ke roemah
goebernoer. |

djab

paling

“| djalan, teroetama

anak-anak moe- |

Irid sekolah, Semoea kantor diboe- |
ka djam 9 pagi, setelah machtsver-

|

Dari djam 6.30 sampai 8.30 sore di halaman moeka roemah goeTi “bernoer diadakan oepatjara-bendera, jang dihadliri oleh Z.H. Seri
: .Soesoehoenan
dengan permisoeri
dan pengiring, Z.H. Prins Mangkoe

Ka Net
barang tinggalannja

Dari

Faann A mempoen.:

mendiamkan
CM

3. Berapakah bagian

Jaga

3

1941 "C datang me-

sing ahli waris?
£.
Djawab:
Menoeroet h o koe m

pada A. Tanggal 2 Fe| A pindahPa kalain

roemah serta. mene-

lam

Fr

De

bea

. G dan H Nek

go

pangan

hal ini s

wa-

roe-

pada B soepaja tetap

cat:

(da jang Aan

jaN

roe-

tg setan penjewa
dan ia kembali dengan

sekedarnja pertanjaan

prive: Kami tidak dapat

baik A maoepoen C
pa, “malahan €

. san Bestuur.

Tn, S.O.M. Tjiandjoer, Abn 10890:

| pada

bininja oleh

jang

1941 siapakah

Februari

soeami |

sebab meloeloeskan kemaoean | — mesti membajar? Sebab beloem
roemah pada B
— menjerahkan
nja njandoeng, tetapi djoega diteseboelan dimoeatoeran
dengan
t
rangkan, bahwa si bini meloeloestahoe, berapa
memberi
mesti
ka
—
boitoe
barang
| kan kemaoeannja
membajar
mesti
'A
boelankah
— leh dipinta kembali. Waktoe itoe
sewa
B?
roemah
|
'
soeaminja
meloeloeskan
— bininja
" njandoeng, tetapi tidak lama soedah bertjerai lagi dengan bini keea
itoe. Maka 2 tempat terseboet
inja masih tetap atas nama
si

| Pjawab:

soeami, meskipoen ja soedah me-

ngakoe, bahwa itoe ada kepoenjaannja si bini, djadi si bini hanja
memegang soerat perdjandjan ig.
tas zegel itoe,

Ne tidak dapat ditoentoet oleh
keroemah
masoeknja
karena
sitoe dengan seizin A. Selama A
menjewa roemah itoe, jang di|
roemah
mempoenjai
anggap
:

itoe jalah A: B dan C tidak ber

|

hoeboengan

Tentoelah A jang haroes mem-

P — bajar oleh karena perdjandjian

is
anggap

sah?

B dan A:

i

KE | Apakah jang haroes diperboeat
soepaja

kohir itoe pindah

atas: L

nama si bini, djika seandainja

dengan @jalan damai, si soeami.

e Diawa Teng
ah

5

(Rapat P. K.S.
3
alam Djoem'at 8-9 Mei iini ,Pa

lan Kawoela Soerakarta”
| perhimpoenan rakjat djela
Soerakarta)

mengadakan

pertemoean

telah

di ge-

doengnja sendiri di Djagalan

(So-

, jang dihadliri koerang lebih
000 orang

a

anggota, diantaranja

Denerapa,

perempoean

dan

9 sore pertemocan diboeka

“oleh

ketoea

RMH Pringgowinoto,

ti beban pengoeroes baroe terdiri tocan-toean: B.K.P.H. Koesoe-

idatonja ketoea, dengan menjata-.
keloehoeran

manoesia

. melakoekan
RM,

seperti

kalau

azasnja

Soetopo- Wonobojo

ato, jang djoega menambahi
bagi jang hadir, akan tja

Es:.ra bag aimana. hidoepnja
jang sedjati.

ocean RM. Ng.
be

pengajoman,

Tai

mr.

nasehat,
djoeroe
Djaksonagoro
ketoea,
goro
Notona
T.
mr, drs. R.
ketoeaAdisapoetro
'R. Soetopo
moeda, R. M. Ng. Dipowijoto penoelis I, mr. R. M, Ng. Prodjowilopo penoelis II, R. Ng. Wignjo| diprodjo bendahara, mr. R. M. Ng.
Hg: Sostadi
dan
| Sastrohoekoro
| comm.
| Oentoek melakoekan
pekerdja'an, diadakan 3 sub-commissie jaitoe: A. bagian boekoe-boekoe sekolahan 'enz. dikerdjakan toean-

tocan: K.G.P.H. Mangkoeboemi pa.

pidato pandjang, jang mak Ingajoman, R. M. Ng. ProdjosoeDenan 3azas yana 4 warno djoeroe nasehat, R Ng. LebTA
“ |dowijoto ketoca, R. Ng. Reksowijoto penoelis. B. bagian bahasa pemertintahan dan peratoeran negeri
ate |enz. dikerdjakan toean-tocan: B.K.
P.H. Soerjohamidjojo. pangajoman,
| Singgih dipersilahkan R.T, Djogonagoro djoeroe nasehat,
Prodjowitono ketoea
Ng.
R. M,
, oentoek mendjelaskan

gan

kan

.

d: Tentang pindjaman oeang sewa
menoeroet perdjandjian pemsbajaran dimoeka atau Aa
boelan.

mojoedo

diseloeroeh

diboeat antara

sewa-menjewa

A Patent pemberian itoe bisa di2

apa-apa.

anggota

Doetodiprodjo

idato, jang achirnja bersama2
goetjapkan ,mantram” jang se
. dioetjapkan oleh semoea ang

gota PKS.
Diam

12

tesigann malam

Bika

' moean ditoetoep dengan selamat.
Perloe diterangkan, bahwa tiap
p malam Djoema't Kliwon di ge

ng PKS. itoe diadakan pertemoean,
ana berhadir beriboe2

anggota dari desa. (M.)

——. Rapat ,,Paniti-Basa”.
Malam
Kemis 7-8 Mei perhimpoenan P.B. telah mengadakan ra
pat diroemah B.K.P.H. Koesoemojoedo. Djam 7 sore rapat d'moelai,
nembitjarak:n dan

memoetoes

be

dan R. Ng. Prodjohoekoro penoe-

berasal dari re-

gentschap Banjoemas, Poerbolinggo, Tjilatjap. Rombongan itoe terdiri dari 350 keloearga jang djoem

semoea ada 1000 orang.

ah:
.Oelar meradjalela.
Darj Tjilongok kita dapat kabar,
bahwa didesa Batoeanten seorang
jang sedang bekerdja dikeboennja
telah

digigit

Dengan
mahnja,

oelar

jang

berbisa.

segera ia poelang keroetetapi tak lama kemoedi,

ja meninggal.

Peristiwa
jang sematjam
ini
boekan oentoek
pertama kalinja.
Dibilangan
Poerwokerto
soedah
banjak nian orang jang mendjadi
korban gigitan oelar, teroetama di
desa Karangloeas

soedah

sementa-

ra poeloeh orang. Walaupoen tidak
semoea meninggal,
tetapi mereka
tentoe menderita sakit jang tidak
ringan.

GM”).

&
.

tentang

Ar

bikinan

di lobang”

ini fonds. Djoega ta' loepa disiarkan, bahwa congres jang akan datang akan dilangsoengkan besok
Jocjakarta.

'41 dj

Se-

5.30

Bazaar.

Toean

Evers,

koekan openbare

Direc

Lebih

JH)

Familietube

segar.

dihabisi pada
Sesoedah Bazaar
poekoel 9.30 kita mendapat ketera
pendapatan kotor
bahwa
ngan,
f 383,45.

Maka oleh karena dengan keadaan terseboet atas
initiatiefnja
beberapa
kaoem volksonderwijzer

dan ditoendjang oleh Toean School
opziener di Djember telah berdiri
socatoe pehimpoenan
volksonderwijzer jang diberi nama Cooperatie Oesaha Goeroe
jang mendjadi
anggauta dari perserikatan ini ja
lah semoea kaoem volksonderwijzer dalam Regentschap Djember.
Toedjoean:
a. melawan woeker (pindjaman
dengan rente amat besar).
b.
akan
mengingatkan napsoe
oentoek menjimpan
anggautanja

dan

jah

@oer'an

lengkap,

kan

djoega

toean

Karang

dan

berarti

da

memberi

sokongan

pada

mengoeasai

semoca effecten dan lain2 kertas
kertas jang berharga dari anggat
tanja.
d.
akan menolong anggautanja
memberi pindjaman jang bermak

perhimpoenan
menjata-

berkonperensi,

djoega

Gapi atau Komite Parle-

,,Teroeskanlah”,

sambil toe-

Wakil Pemerintah minta soepaja 4
pembitjara toenggoe doeloe.
Setelah resepsi selesai, laloe
Lan Zainseddin dibawa kekant
lisi dan ditahan dalam kemar

tant 1 malam lamanja.

Kec

harinja laloe toean Zainoeddin.di
dapkan kepada toecan Hoofd var
Plaatselijkbestuur,
dimana diberi
kan

nasehat

kepada

t. Zainoeddin

atas pembitjaraan jang dilakoekan
nja kemarin

malam

harinja.

Ke

.

moedian dengan tidak diverbaalla
loe dimerdekakan.

Banjak orang tidak mengerti, ke
napa nasehat itoe tidak diberikan
pada malam resepsi itoe sadja, pa
dahal baroe lagi djam 10.10 ketika
itoe.

(Antara).

|
“
TN
1

bertempat diroemah t. Abd. Manaf
Tembaonweg. Rapat dikoendjoengi
ol:h semozra anggauta, hanja PIPB
afd. Meisjeskring tak ada chabar—

nja. Jang diperbintjangkan jalah
azas toedjoean Perda. Oesaha tak
dapat dengan segera didjalankan,
sebab masih menoenggoe lantikan
dari secretariaat Perpindo.
Poekoel 12.30 rapat ditoetoep de
ngan penoeh semangat.
:

| SOERABAJA.

Anggauta diperbolehkan memin |
djam oeang taboengan, sebanjak2
2 kali gadjih dengan tanggoengan
2 temannja.
Hal2 jang mendjadi
alasan oentoek memindjami:
a. membeli ' dan -memperbaiki
roemah,
b,
membeli tanah pekarangan.
c. membeli tanah sawah.
d. keperloean lain jang tak da -:
pat dihindarkan lagi. Oeang pindja
man dipoengoet boenga 1 pCt. tiap2 boelan dipotong dahoeloe,
Ondersteuningsfonds:
Ketinggalannja ioeran dan rente
jang tidak terpakai .dimasoekkan

dalam ondergeuningsfons jang goe
nanja boecat menolong anggautanja.
a. anggauta jang dilepas sebab
sakit, mendapat 50 X iceran.
b. agggauta jang
meninggal
doenia, dapat kembali semoea ioerannja jang soedah distortkan di
, tambah lagi 100 X ioeran.
Pada masa ini para anggauta-|
|

Perda.
Minggoe jl. Perda Djember telah
melangsoengkan rapat
anggauta

dan

,,Hidoeplah In

Conesia Berparlement”
roen dari mimbar.

ahli

mempoenjai roemah sendiri dengan
perantaraan
C.O.G. soedah lebih
dari separo. Wang kas hingga ta
hoen 1940 adalah f 4899,225,

pembitjara,

laloe menjeroekan:

pendi

|

jang

lagi.

»Baiklah” kata

t.

waris anggautanja, bila anggauta
itoe meninggal doenia.
f, mendirikan dan memeliharakan pendirian2 atau fondsen oentcek keselamatan anggautanja.
Tjara
mendjalankan:
Tiap2 anggauta ditentoekan menaboeng 4 pCt. dari gadjinja tiap
tiap boelan membajar ioeran.
Pertolongan:

selamat

bitjaraannja

dikan.
e.

sekitar-

mana kemoedian
pembitjara mengoelangi lagi oetjapannja.
Oentoek kedoea kalinja pembitja .
ra mendapat tegoran dari Polisi,
dan diterangkan bahwa pembitja
ra tidak boleh meneroeskan pe

soed menoedijoe faedah dengan dja
moedah

dan

berbitjara,

mengatakan

Senanganom.
Pimpinan setelah mengoetjapkan
selamat datang pada hadirin, laloe
meminta soepaja Penoelis — toean
Neneng —
membatjakan
soerat
soerat jang datang, jang'isinja ber
maksoed selamat berkonperensi,
Njanjian kemoedian diperdengar
kan oleh anak2 ' Hizboel Wathon
anak2 ' Moehammadijah dari doesoen Kebon,
Karang Dapo, dan
Tandjoeng Agoeng.
Setelah itoe laloe diadakan pem

lan jang

wakil2

toeroet

bahwa

Oei

Dapo,

Dapo

“1

ment Indonesia melipoeti segenap
organisasi
pergerakan Indonesia,
wakil Pemerintah menjetop pembi
tjara, dan minta soepaja pembitja
ra djangan membitjarakan Parlement. Pimpinan jang roepanja tidak
mengerti
permintaan Polisi

Tjeng Hin, Konsoel Moehammadijah daerah Bengkoelen.
Toean Anangbaseri selakoe
Ke
toea CvO laloe mengoetjapkan s€
lamat datang pada hadirin dan se
telah itoe laloe pimpinan diserah
kan kepada Ketoea tjabang MoeMoehammadijah

Moehammadi

tampil kemoeka toean Zainoceddin.
— Wakil Komite Indonesia Berpar
lement.
Ketika pembitjara
menjatakan,

Diantara jang hadir nampak Site
oetoesan2,

langkah

Diantara

ri t.t. Mantri Polisi, Pasirah Mar
ga Woeloeng Doesoen, Kepala Kam
poeng dan seorang sersi PID, Wa
kil perhimpoenan dan pers Ta
lengkap.
in

diter

pembitjaraan dise
toean Adjairin, me.

di Karang

jang

'dapat

terdiri

dengan

nja.

resepsi, toean Zai

ke 'nja jang mempoenjai sawah, jang

sempatan oentoek menaboeng .0eangnja itoe kepada perserikatan.

menjimpan

Al

Kemoedian
rahkan kepada

diterangkan

landjoet ,,Antara'

kil Pemerintah

Djawa Timoer

djalan memberi

Lan ati

djemahkan kebahasa Indonesia.

mengabarkan seperti berikoet:
Resepsi Konperensi Moehamma
“ dijah Wilajah Karang Dapo dilang
soengkan pada tanggal 28/29 April
1941
di Tebing
Tinggi (Palembang) bertempat digedoeng bioskop pasar Tanah Tinggi mendapat
koendjoengan tidak koerang
dari
500 orang, lelaki-perempoean. Wa

rid2 Mulo.

|. c,

djadi

noeddin — wakil dari Komite Indo
nesia
Berparlement telah dapat
ketokan 2 kali dari PID dan kemoe
dian ditahan 1 malam lamanja.

Barang jang didjoeal sebagai ba
rang2 jang diboeat dari tanah, da
ri kajoe, semoea diboeat oleh moe

dengan

napas

doeloean Moehammadijah Wi
lajah Karang Dapo telah melang
soengkan konperensinja bertempat:
di Tebing Tinggi (Palembang), da
lam konperensi mana ketika dila-

teur sekolah ini memboeka bazaar
ini, dan diterangkan bahwa penda
patan bersih akan disokongkan pa
da Prinses Irenefonds.

ocang

ct.

EBAGAIMANA

Rebo di sekolah
'Pada malam
Mulo telah diadakan Bazaar. Koen
djoengan amat memoeaskan., ter
oetama dari bangsa asing, hingga
roeangan speelloods penoeh sesak
Poekoel

30ct. tubebesar

meenanak

soedah ta' ada jang dibintjangkan
lagi, pada poekoel 12 rapat ditoetoep.
:
Mulo

2

TOEAN S.M. ZAINOEDIN MENDAPAT KETOKAN 2 KALI
DARI PID KEMOEDIAN
DITAHAN 1 MALAM.

menambah

wet, oentoek

5 Juni

ct N

Resepsi-Openbaar dari Konperensi
Moehammadijah.

peladjaran

agama.

Poetoesan dari permoesjawaratan ini jalah ioeran dinaikkan paling sedikit dengan 2, sen dan
dan
mendjalankan derma,
akan
loterij, oesaha-oesaha jang ta' me-

tg.

10

tube ketjil: N

fabriek Amerika: harga

memberi

akan

goep

Sikat gigi

Openbare Leeszaal.
£
Tergilas kereta hpi.
Tia
Di Djember moelai tanggal
8
Beloem lama- ini didekat PoerMei telah diadakan openbare leeswokerto 2 orang lelaki telah terzaal jang dioesahakan oleh Regent
gilas oleh kereta api malam. Dari schap Djember. Leeszaal ini bertem
mana orang itoe berasa masih men
pat di Kidoel
Pasar dan diboedjadi pertanjaan. (O.).
bekerdja
ka pada tiap tiap hari
moelai poekoel 7 pagi hingga poe
Djatoeh dari pal listrik.
'koel 2 siang dan
kedoea kalinja
Pada
tg. 9 Mei jbl. ini kira2 poekoel 5 sore hingga poekoel 9
djam setengah sebelas siang seomalam. Selain boekoe2 djoega ter
rang koeli listrik telah djatoeh da dapat beberapa soerat kabar, ma
ri pal listrik ketika sedang memdjallah dll. Dengan adanja Leeszaal
betoelkannja.
ini oentoek rakjat Djember adalah
| Adapoen sebabnja oleh karena soeatoe kesempatan oentoek lebih
tangga jg. dipakainja jang bersan
banjak membatja boekoe2 dan soe
dar. kepada kawat sekonjong-ko
rat kabar.
njong. tergelintjir. Kemoedian ia
| djatoeh didalam seboeah waterbuis
Oesaha akan
memperbaiki nasib:
jang kebetoelan ada dibawahnja
nja kaoem volksonder.
I-dengan kepalanja dibawah.
wijzer.
'Dalam keadaan jang sangat paSalah soeatoe
soal jang masih
jah si tjelaka diangkoet keroemah
gemoeroeh
wmendjadi
perbintjasakit.
ngan.
dimana mana tempat jalah
tentang nasib kaoem volksonderwij
Windon P.P.T.S.
zer.
Oleh karena mereka walau
Berhoeboeng dengan lengkapnja
poen termasoek pada golongan ka
oesia P.P.T.S. satoe windoe maka
oem boeroeh tidak sama dengan ka
P.P:T:S..
tjabang
Poerwokerto
oem boeroeh lainnja, beloem mem
-akan mengadakan
perajaan Win:
poenjai kepastian jang tetap dadon. besok pada boelan Juli jang
lam
pekerdjaannja dan tidak mem
akan datang. :
poenjai pengharapan oentoek men
dapat toendjangan dikelak kemoe
Toneelopvoering K.B.I.
Telah. direntjanakan oleh K.B.I. dian harinja, bila soedah meninggalkan volksonderwijzer. Teroetaoentoek mengadakan toneelopvoema poela jang mendjadi. kesoesa
ring besok kira2 pada pertengahan
han
jang tersangat, bila rgereka
boelan Juni. Sebagian dari penda
diberhentikan
karena sakit atau
patan bersih akan diberikan kepa
da Roemah JOSODARMO, sedang meninggalkan doenia. Tak dapatlebihnja, akan dipakai oentoek bia lah dikira kirakan betapa soesah
nja anak dan isterinja-jang diting
ja ke PERKINO. (O).
galkan oentoek mentjahari nafkah
sehari harinja.
Soedah
atjapkali
oleh pehak kaoem goeroe telah di
mintakan perbaikan gadjihnja dan
DJEMBER.
akan mendapat hak pensioen pada
Toecan Prawoto anggauta Dewan
jang berwadjib, akan tetapi masih
beloem ada poetoesannja.
Rakjat dan Ketoea Hoofdbestuur

P.P.B. datang di Djember.
lis, C, bagian boekoe-boekoe DjaAtas
kedatangan Toean Prawotoeankan
dikerdja
wa koeno enz.
P.P.B.
tocan: mr, B.K.P.H. Djojokoesoe- | to. Ketoca Hoofdbestuur
bagian
P.P.B.
Jocjakarta,
dari
mo pangajoman, R. M. Ng. DoePoetrj tjabang Djember pada hari
| todiprodjo djoeroe nasehat, R. M.
Rebo, tanggal 7 Mej j.l. telah meNg. Soetosoewignjo ketoea dan
langsoengkan rapat anggauta berR.M. Ng. Soetoprasonto. penoelis.
tempat di Kantor Pensioen Bank
“Besoek malam Rebo 17-18 Juni
mengadakan openbare lezing di Kepatihanweg.
akan
Djawa.
| Rapat dimoelaji poekoel 8 pagi
kasoesasteraan
| tentang
dan
dikoendjoengi
oleh segenap
anggauta poeteri, poen poela dapat
ditjatat, bahwa pengoeroes P.P.B.
Peringatan 10 Mei.
dan pengoeroes P.P.B. bagian Poedi
tempat,
n
lain-lai
di
Seperti
teri
tjabang Bondowoso
hadlir
Solo djoega telah diadakan oepa|
djoega.
Koendjoengan
Ketoea
jang
itoe,
tjara peringatan 10 Mej
Hoofdbestuur jalah akan membindimoelaikan pada malam Saptoe 9/
tjangkan hal Prawotofonds, jaitoe
10 Mei dengan sembahjang di masakan mendirikan
roemah piatoe
Oelama
oleh kaoem
| djid-masdjid
oentoek
memelihara
anak-anaknja
arta,
Soerak
gewest
eroeh
diselo
anggauta,
jang
ditinggalkan
mati
Z.H.
dan moelai djam 12 malam
oleh
orang
toeanja.
Tjita-tjita
ini
,,stille
bikin
oro
oenag
| Prins Mangk
omgang” djalan mengitari Poera 'soedah moelai didjalankan di Jocja, dibawah pimpinan njonja PraM.N. di iring oleh semoea pegawoto,
Malah seorang dokter sangmaoe
burger
baik
M.N.,
negeri
wai
goep
akan
mengawas-ngawasi
poen militair, djoega kaoem pardan seorang
nnja
besehata
tentang
orang,
5000
lebih
g
“ikelir, koeran
sanggoeroe dari Moehamadijah
fikiran,
diam ' mempersatoekan

.

“BAROE!

langgar

. Selang berapa. lama darj Poerwokerto telah berangkat serombongan kolonisten ketanah kolonisatie Lampong (Metro). Orang-orang

an

Pada tahoen 1923 seorang soea-| t mean 'C ditoentoet perkara
| pelanggaran, sebab ia masoek
mi soedah bikin soerat tanda ta“ roemah lain orang tidak seta| ngan
diatas
zegel dimana dite|
hoe jang mempoenjaj roemah,
—
| rangkan, bahwa ia mempoenjai 2 |
| tempat dan 1 roemah.
Disoerat | — jaitoe B? Kalau dapat disalah$ itoe 2 tempat tanah dan roemah- . | kan, melanggar apakah?
. Hal sewa boelan Januari dan
nja bersama prabot-prabotnja di-

menit.

'POERWOKERTO.
tx
— Ketanah Kolonisatie.

lanja

koem

1
:

| terseboet adalah
6 Februari 1941 ba-

' ngan

fikiran

2) $

ketjil jang ketinggalan

P

jang

tentoe saben. hari doea kali sama obat
gosok gigi Colgate. Toean-Njonja poenja,
gigi djadi sehat poeti
seperti moetiara dan

| toon itoe selesai.

'nagoro dengan militair dan Legi|oen, masing2 sama
meletakkan
boenga dibawah tiang-bendera ditengah-tengah jang halfstok, jang
laloe dikibarkan
poela bersamasama moesik Wilhelmus sesoedah

makanan

ketjil dalem gigi. Ini sisa? makanan bisa
membikin gigi roesak dan napas berbaoe
. tida enak.
.
Sikatlah Toean-Njonja poenja gigi. dengan

“Penonton beriboe-riboe oeroet tepi |
—.

mengilangken sisa-sisa

Menteri Belanda.
Mempersaksikan
peringatan

Arak-arakan militer tidak hanja
dilangsoengkan oleh pasoekan dan
marine sadja, tetapi djoega oleh
kalangan pendoedoek dan pedjabatan perbantoean, dengan dipersaksikan oleh kedoea menteri Belanda, Z.E, Welter dan van Kleffens
serta njonja Kleffens, goebernoer
Djawa Timoer dan laksamana ang

katan laoet dan lain-lain pembesar negeri,
hatikan,
|.

Banjak

jang

memper.

Sebeloem dimoelai dengan
arakan itoe, maka lebi
mandan
militer di
dalam

basa

Indonesia

dadoe-serdadoe,

Kemoedian

arak
:
a ser:

ko-

mandan
marine
mengingatkan,
- bahwa setahoen jang laloe rakjat
Nederland dengan harj jang gagah

telah mengambil sendjatanja goena

mempertahankan

diri, bagai:

mana darah Belanda mengalir da:
bagaimana bendera Nederlan

kibar mempertahankan keadil
Kepada kitalah. terletak
djiban
oentoek
mendjoen
tinggi pandji-pandjj itoe, o
mengerdjakan sesoeatoenja

kebangsaan,
loepakan

Tidaklah

pengchianatan

go

akan
dan

-

LEMBARAN KEDOWA

Bahaj a pemo gokan di 6160 pa
—berik General Motors.
itoe namanja
IL

dat

Kskader

:

jang se

Laoet U.
U.S.A.

»

Tg Pagar
"nja tentoe dengan sen-

Ft
|-

PEGAWAI

MARINE

3

Inggeri

AKAN

djaannja lagi di Ankara. 3 minggoe lamanja ia konperensi dengan

Hitler serta pemimpin nazi lainnja
di Djerman.
Kalangan politik di
Toerki mengharap datangnja deSing
9 ap Or e 4 : ngan
perhatian,
sebab didoega |
“akan teranglah
bagiamana sikap

di

DITEMPATKAN

?

“| besar nazi di Ankara,
pada hari
Minggoe Von Papen dengan pesawat spesial soedah berangkat dari
Berlin
oentoek mendjabat peker-

di Laoet ra|

MN:

120000 'serdadoe

PAG. 1 IT

4

DEBAT NG WARAE

antara Djerman dan Toerki itoe.

JANG DIRAMPAS
R.A.F. BEKERDJA BAGOES
“wa ash in gton,
10 Mei (Reater). — Voorsitter komisi wariti
Cairo,
Il Mei (Reuter). —
| me . schout bij nacht Land menerangkan didepan komite dagang di Se- | Makloemat R. A.
F. mengoemoemDalam keterangan jang hari ini dicemoemkan itoe, ia menjatakan - kan: pada tgl.
10 Mei pesawat pebahwa pegawai marine Amerika Serikat atau
Sawat R.A.F. menjerang lapangan
Mg ada Bedjat “5
£ i pendjagaan pantai akan didjadikan pengawal pada kapal-kapal
terbang dj Catania Comiso (Siciada Bedjat z dan jang keloear negeri jang dirampas. Kapal kapal itoe akan dikirim kedaerah 4 lie), sehinga lapangan itoe dan pe
Sapa:nd perang dengan memakai bendera tanahnja manja
Y sawat
pesawat terbang moesoeh
| mendapat keroesakan besar.
BsTi - Land. membrangkan djoega, bahwa beberapa kapal “inodngks di
Serangan
jang
diadakan pada
rOn:ng boeat agpakni #ilaprak medan perang kaoetan djika mereka ito2
sore itoe tidak didoega doega oleh
1 lantas ada jang ambil ke- |
13

£

den Berg berta-

itoe akan dikawal oleh pegawai pegawai marine

dan orang orang

one

—

Pada waktoe itoe Irak dipetahi oleh Abdul Ilah, regent
i) dari Radja Faisal II, poe

kapal kapal dilaoet dengan memakai bendera

Land menjawab:

sar itoe moengkin djoega”

— PERINGATAN 10 MEI DI
Pada pagi ini dimoeka stadhuis
di New Mork diadakan peringatan
$,

perijerbaean nazi di Nederland dengan
mei
“bendera BelanWah, Pang Bedjat iuatna ingat, 3 da pada Oitig dimoeka. Stadhuis|
mati dalam ketjelakaan moNew York itoe. President
Mderl.
lah Radja Ghazi,
ajah dari
$
Scheepvaarthande!
Valstar,
voorzit
Tp
| ter gemeenteraad New York NewT

Fa'sal I itoe, orang Balai

,engkongnja”

(nenekuja)

skE:
inda Faisal I itoe sk mati-

1 ditempat tidoer.

— BANG

BEDJAT,

| bold Morris-dan konsoel djenderal
| Belanda benpedato. Sehuurman
| membatjakan
soerat kawat dari
:

premier Gerbrandy jang maksoed| nja memberikan penghargaan atas
nama pemerintah Belanda tentang
dikibarkannja bendera Belanda pa

| da tempat beberapa abad jang lajan darah di Rotterdam itoe”,
nlah pidato itoe singkat- ia koentji dengan

loe bendera Belanda itoepoen per-(New York doeloe
koloni Belanda,
namanja Nieuw

| nah" berkibar.

Amsterdam. Kemoedian dalam ta.hoen

1664 djatoeh

geris.

Dan

ketika

ketangan

Ing-

Amerika

me-

nang: dalam perang kemerdekaan
Tn ketangan Amerika Serikat.

2 sedjoemlah
Knee

38 riboe jang

"

4

boelan

PERINGATAN

DI

CURACAO

Willemstad,

10 Mei (Ane-

| ta). — Curacao memperingati peinjerbocan itoe dfitan pantasnja.
Diadakan
sembahjang special di:
kathedraal, dan 2 geredja Jahoedi
dan dalam geredja protestant. Mi
bendera dan
| liter
mengibarkan

2 1G
akan Pakan
" pembeli Spitfire jang ke

|

Tenan

diam semgnit lIa-

5?

oleh

kena bom. Pe-

asap

1

Pertempoeran hebat terdja koening,
jaitoe
tempat
pasoekan2.
Djepang mehdesak dengan keras-”"
nja
kepada
pasoekan-pasoekan
Tiongkok di Chungking.
Bagaimana djadinja pertempoeran ini dipandangnja penting, se, bab njatalah
pihak Djepang -ber| cesaha
dengan lebih koeat dari

- di Washington dengan perantaraan
| komisi defensie jang memang dise
rahi oentoek membereskan pertijnworm ziekte lebih koerang
kajian. Diantaranja iang di minta
oleh Union itoe ialah kenaikan 10
( ketjil dikasih api rokok,
sen sedjamnja, sedang directie hae2- ini seorang nama Gani
nja maoe memberi kenaikan 2 sen
nal
dgn. djoeloekan ,,wong
Umon
menerangkan,
tri”
ditarik kemoeka hakim ka - sedjamnja.
bahwa pemogokan itoe tidak akan
lakoekan penganiajaan pada
melambat lambatkan pesanan peHanana, isterinja, anak
tahoen. “Itoe anak
toe roemah pada-

sering Hanan
pa

2 ba pda

ada ketikaGani

Bea,

sanan defensie, tetapi directie berkata melambatkan.

Pesanan oen-

toek defensie pada General Motors
itoe ada seharga 700 mm dollar.
ESKADER

LAOET

AMERIKA

sit a i “tokek sampai terbakar

pa “bahagian. Polisi tahoe
Gani ditahan, perkaranja di
| Magistraat Rengat tanggal
April jl., vonnis djatoeh,

dan

dapat inasoek boei doea hoe

SERDADOE
INGGERIS
DI SINGAPORE
Tokio, 11 Mei (Reuter). —

Berita Saigon kepada Domei mene

rangkan: »Menoereet rantjangan
. Imoesafir mcesafir jang dari Singa
pore datang di Saigon, maka ba| njaknja
kan Inggeris di Singapore itoe

kini ada 120.000 ser-

| dadoe,
sedang perkoeatan terdiri
dari pasoekan Australia dan India
| hampir setiap haripoen tiba”.

10.000 DI SERAWAK
Djoega
dikabarkan,
bahwa
10.000 serdadoe Inggeris mendarat
-di Serawak.

“ KWARTIER

BESAR

TIONGKOK

TENTARA

DIDOEDOEKI?

Tokio, 11 Mei (Reuter). — Da
lam
desakannja jang
baroe di
Shansi Selatan orang orang Djepang

e

TEL. 979 BAT.
KALI BESAR ZUID 6-7 BATAVIA

R.A.F.

kenanja

te-

jang

mengepoel.

"Bom

soedah oentoek

kita

kembali

dengan

selamat.

Mobil mobil berlapis badja Inggeris pada tgl. 10 Mei mendoedoeki Rutbah, sesoedah pesawat ipesa
.wat
mendjatoehkan bom bomnja.
Lapangan terbang didoedoeki 2 ha
ri sebeloemnja itoe, sehingga seloe
roeh bagian jang penting sekar ang
dibawzh controle Inggeris.

LAPANG

TERBANG RUTBAH
DJATOEH.
9 Mei (Reuter): —
Cairo,

(KEKALAHAN KAPAL
SEKOETOK.

kan

Dalam boelan April ini kekalahan
kapal negeri sekoetoe ada 106 boe
ah dan sedjoemlah 488.124 ton.

pasoekan

Tiongkok

L oOnden,

itoe djoe-

d'sebelah

tenggara,

oentoek

ber-

. djaga djaga.

Kapal

—

oedara2

NEGERI

(Reuter)

moesoeh

—

pada

waktoe sore kelihatan berkliaran
dekat Londen sebelah barat Ingge
ris:

VON PAPEN KEMBALI KE
ANKARA
Istanboei,
Il Mei

9 Mei

(Reu-'

Menoeroet 'pembesar

berkata,

| tah berhasil
-| yuan,

bahwa

mereka

te-

mendoedoeki Shaujaitoe kwart
besar tenta-

| ra Tiongkok jang:

«

Pesawat
pesawat Djepang dengan kedjamnja mendjatoehi bom
-

aga
na

kerdjakan

tasnja

itoe

dan

Amerika

Prof.

mentjapai

ba

“itoe telah

berdjoeang

dapat

berdja

dioedara..

DJIKA AMERIKA TEROES
MENOENDJANG
.

Dalam pidato Hitler jang achirachir ini ta' senang sekali ia roepa
nja terhadap sikap menantang dari
Amerika Sarikat. Ma'loemlah
ka

rena.

dalam

waktoe

jang

ta'akan

lama. akan dirasainja tindjoe itoe.
Djika patjoean centoek
njapai kelebihan soedah ada Pa
Inggeris baroelah akan dirasainja"
bekas
tangan
bangsa
Inggeris

jang keras dan berisi itoe. Ta' ada

halangannja meskipoen Hitler me
ngoempoelkan segala lasjkar dan

pasoekan jang ada di Europa, karena
pendoedoek
daerah-daerah

jang didoedoeki hatinja lembek se
moea, tetapi ta' akan ia dapat me
njoelap
mendatangkan
alat-alat
perang dengan begitoe sadja dari
langit.
Peperangan itoe akan mengam-

bil waktoe

lama

dan

tentoe

poela

kita djoempaj hal-hal jg datangnja
dengan ta' disangka- sangka sekali
dari moesoeh kita.

ALIRAN NAZI AKAN
Terhadap
moengkin

PATAH.
kembang-

nja aliran nazi itoe, prof. Gerbran
dy
menerangkan
lebih
landjoet
bahwa karena doen'a mengarti itoe
lah
maka
“tenaga-tenaga
banjeak
jang
bangkit oentoek memerangi

ideologie

aliran

ga

jang

inilah

nazi.

Tenaga-tena

akan

menghantjoer

kekoeasaan

nazi

itoe.

'ini poelalah jang
Tenaga-tenaga
akan menginsjafkan pada pendoe
bahwa doenia ta!
Djerman
doek

Gerbrandy.

selaloe

akan

permain-mai-

djadi

nannja.

Londen,
9 Mei (A.N.P Akik — Dalam oepatjara jang dilangsoengkan pada hari Sabtoe j.l. djam 12.30 G.M.T. di Austin Friars,
minister president dari Negeri Belanda Prof. Gerbrandy telah berpidato |
sebagai berikoet:
MOESOEH KITA AKAN KALAH.
Setahoen j.l. moelailah api peperangan jang ta' kita sangka-sangka
merjala dinegeri kita, dimana kita tahoe bahwa kita akan menderita
kekalahan jang besar sekali, poen dimana kita tahoe bahwa kehormatan
rakja kita akan tertolong.
Moesoeh kita jang menggoenakan bermatjam matjam akal dan djalan jang hina dan rendah sekali, dapat meroentoehkan pintoe pendjagaan'kita, dapat mengoeasai negeri kita, dapat disana berbocat dengan
tedjam dan boeas sekehendak hatinja, merampas dam merampok, tetapi
satoe hal jang

ta” dapat

mereka

koeasai

ialah

merampas

semangat

KEADILAN
AKAN
BERKILAU
Ga
TEGAK
Europa pada waktoe ini sedang
|
menderita loeka jang soekar sekali
disemboehkan, soeatoe loeka jang
djoega toeroet kita rasai dan deri
ta. Tetapi diatas loeka dan keloeh
itoe telah mendengoeng-dengoeng
goeroeh kemenangan, jang diboek
tikan dengan

tjorak

dan

ragam

pi

dato “Hitler
dimasa jang achirachir ini.
Kita
tahoe betoel sebagai bintang jang tahoe dan mengerti arah
djalannja, bahwa keadilan djoega
mempoenjai djalan
jang
pasti,
jang lambat laoen tentoe akan
memperlihatkan
kemenangannja.
| Keadilan jang dilimpahkan Toehan
adalah abadi jang dihari kemoedian akan timboel gilang- gemilang
dihadapan kita atau dihadapan me:
reka jang akan dilahirkan.
Kita pertjaja akan kemenangan

jang

akan

kita tjapai dan rasai

jang kini sedang diperdjoeangkan
dan ditjapai oleh bermilioen-mili-

Berilah

djalan

djanganlah

ta . berdjoeang

kan

.ra'jat

jang

sampai

dinegeri

dari

tjengkeraman

roes

(janganlah

Dengan

loeroes

salah

oentoek

kita

nazi.

sampai

tenang,

MARILAH KITA TENANG
SEBENTAR.

ia melihat

lan dengan leloeasa dan'beres akan
dilihatnja kelebihan kita oentoek

loeloehkan

pem-

telah

gemetarlah

persedjaan-persediaan ig. baroe di
moelai oleh Amerika Sarikat. Djika
toendjangan- -toendjangan
dari

bom

bangsa Belanda.
.
Moesoeh kita berboeat seperti seseorang jang selaloe menang, selaNew York, 11 Mei (Reuter).
:
— Penoelis kolom jang mashoer | loe ta” kalah, seperti Goliath. Moesoeh kita memperolok-olokan kekocaDrew Pearson dan Robbert AlVen : tan djiwanja sendiri. Ini adalah tragiek dari semoea Goliath jang achir
nja akan merasai kekalahannja diwaktoe jang soedah ditetapkan. Pada
| mendelis dalam ,,Daily Mirror”,
waktoe ini memang Goliath itoe masih selaloe mendapat kemenangan,
bahwa ada eskader angkatan laoet
selaloe menereakkan kemenangan di Narvik, kemoedian di Den Heider
Amerika
sekarang
di taroeh di
dan achirnja di Athene.
| lacetan Hindia.
120.000

uok Ma

jang

Didengar berita, pasoekan pasoe
kan Tiongkok dipoesatkan ditanah
pegoenoengan Chung Tiao. Pasoe-

ada

SERIKAT DI LAOET
HINDIA

bomber besar
bom

voorbehouden

Tripoli
diserang

Loyang.

Pidato

Baba

malam

mengoesir
pasoekan
pasoekan
' Tiongkok dari
pegoenoengan pe| goenoengan itoe, sebab dari sitoe
Lapangan terbang Rutbah kemarin
pinggir kali Koening itoe dapat di
pagi soedah menakloek dan didoe
koeasai dan dengan begitoe orang | 'doeki oleh pasoekan Inggeris, deorang Djepang laloe dapat madjoe ' mikianlah boenji kabar officieel.
kebarat menoedjoe iboe kota ShanStation Rutbah itoe penting arsi, Sian, atau ke Selatan menjebetinja boeat djoeroesan perdjalanan
rangi
soengai oentoek memotong
oedara ke India dan letaknjapoen
djalan
kereta api Lunghai dekat
pada pipa minjak jang ke Haifa.

«| kamoleh directie sebeloem hari itoe. .
ngat angka pendoedoek jg.

bom

la pesawat

djoet oleh Reuter dari Chungking.

: jaksa. padi hari Kemis disedang dilakoekan

Pelaboehan

pembakar menjebabkan timboelnja
kebakaran kebakaran baroe. Sega-

Tentang
peperangan di -Shansi
Selatan itoe diberitakan lebih lan

ter).

| moeka, kalau gadjih tidak dinaik-

Auteursrechten

Sabtoe

bomber

sekal'lah

pelaboehan,
tetapi akibatnja beloem
ketahoean
karena
adanja

ga ditaroeh dipinggir kali Koening
STAKING DI 60 PABERIK
GENERAL MOTORS
Detroit, 11 Mei (Reuter). —
United Automobite Workers Union
hari ini
in mengadakan
pemogokan
1
m 60 paberik Ge-

Lybia:

berhasil

pat, diantaranja satoe djatoeh di
tangga pangkalan kepoenjaan Span
jol, akibatnja poen peletoesan peletoesan hebat dan kebakaran.
Set mboen bom djatoeh distation
listrik dan lain lainnja meletoes di

sawat pesawat itoepoen menjerang
djoega benteng Tiongkok di pegoe
noengan Chung Tiao.

pada jang soedah

maka
itoe.

hari

banjak

an persediaan militer dan keretakereta api berlapis

Di
pada

pada garis garis Tiongkok di djalan kereta api Lunghai.
Mienehiek
d'sebelah barat Loyang diserang
dengan hebatnja,
kata orang Djepang ada persedia-

:
NEW YORK
-Ne w Yio rk, 10 Mei (Aneta).

tera radja Feisal I, jang mati ka
rena Teankak mobil”,
&

moesoeh,
serangan

| laoet Amerika Serikat?”

CN

—

senator Van

Tm
-

Ot t verelag ain grafie, maka

dan

dalam

ki

Marilah

Belanda
Madjoe

te

oendoer.

pertjaja

dan

kita

diwaktoe

beberapa

menit ini berdiam sebentar oentoek
menghormati saudara-saudara ki-

ta, sanak keloearga kita, poen dja
batan-djabatan kita jang telah ki
ta korbankzn, djoega terhadap ra'
jat
kita
jang berdjoeang dilaoet

dan

didarat

dan
kan

toeloes hati
dirinja.

jang

dengan
telah

ichlas

mengorban-

Lajangkanlah pikiran kita kepa
da
mereka
jang ditoetoep digedoeng-gedoeng konsentrasi dan la
in-lain roemah toetoepan, apalagi

terhadap

mereka

jang

mendjadi'

korban disana.
Nenek
mojang
kita
dahoeloe
djoega pernah merasai kesoekaran
"kesdekaran sematjam ini, Dari itoe
djanganlah
kita
berpoetoes asa,
teroeskanlah maksoedmoe dengan
penoeh semangat.
Marilah.
kita
berdiri mengelilingi bendera kita dan menjanjikan
lagoe kebangsaan kita oentoek me
nambah tenaga dan semangat kita.
Tetapi sebeloemnja kita menjanjikan
itoe, diamlah sebentar de-

ngan
tenang menghormati
pahlawan
2
kita
jang
djatoeh
mempertahankan
sSrrhatannja.
KAPAL

tanah

BADJAK

Londen,

a'r dan

DJERMAN

Djerman

jang dipakai boeat kapal persediaan badjak
Dierman serta
kapal
tanker Noorwegen jang dirampas

soleh badjak itoe, di laoetan Hindia
soedah ditangkap olgh kruiser krui
ser. Australia dan Nicuw Zeeland
»Canberra” dan ,,Leander”, Kapal
Djerman
'itoe adalah kapal ,,Coburg” dan tanker Noorwegen itoe

»Ketty Broevig”, kedoea doecanja
1000 ton.
Beberapa orang Noor- '
dan Tionghoa
dimerdekakan, sedang 18 opsir Djerman dan 47 kelasinja ditawan.
DENTOEMAN

DI CALAIS.

Londen,
9 Mei
(Reuter):
— Adanja sorot2 lampoe dan den-

toeman2
g:2 hari

dari arah Calais pada pa
tg. 10 Mei menoendjoek-

kan
“bahwa bomber2 Inggeris
dang melakoekan serangannja
da pangkalan2 Djerman.

Hitler
bang

boleh

Terhadap keridlaan koloni-kolo
ni kita seperti Indonesia dan WesIndia oentoek membantoe tenagatenaga
dengan sekoeat-koeatnja, '
terpaksalah kita oentoek berdjoe3
:
ng
—. GUCHEFABRIEK GRAFIA MOLENVLIET GDST 89BAL
ang mati-matian menepati djandji :
kita.

ketimoer

kita.

lari
atau

kebarat,

ter-

merampas

me

Oentoek
mengetahosi kedja:
dian? diloear dan didalam negeri, djoega tentang Agama Islam dan commentaren-commen-

rampok keoetara, tetapi kita tahoe
bahwa.

kemenengan-kemenangan

jang ditjapai dengan kekedjaman
itoe ta' sama dengan kemenangankemenangan jang akan kita tjapai
didalam peperangan ini karena si
Kedjam itoe telah tahoe dan insjaf
bahwa dia hidoep terkoeroeng, ta'
ada djalan oentoek mendapat alat
alat dan makanan
jang berarti
penting

sekali

oentoek

negeri

jang

berperang. Dia tahoe poela bahwa
kita ' mengoeasai semoea laoetan.
Mengerti. ia bahwa R.A.F. dapat
meloeloeh lantakkan paberik-pabe
riknja. Telah dipandangnja dengan
matanja sendiri bahwa paberik-pa
berik

kepoenjaan

Amerika Sarikat
han
tangannja.

Inggeris

Batjalah

' taren

bahwa persediaan-persediaan jg. di

jang

tepat

dan

djitoe,

EMBANGOEN
MADJALLAH

MINGGOBAT

blad

!

Pena bamanaaonam

OEMOEM

BKERGAMBAR.

Wang langganan hanja f 0.60
tiap boelan atau f 1.80 sekwartaal
Lekaslah minta nomor pertjontohan pada Administratie Week-

dan

djaoeh dari raiTelah dirasainja

se-pa

tentang penanggoengannja
terhadap apa-apa jang telah dikorbankannja.

oen manoesia jang mempertalikan
1 dirinja
mendjadi satoe, soeatoe
pertalian kepertjajaan jang ta' di
poenjai oleh moesoeh

ke

11 Mei (Reater). —
admiraliteit
mengoe- -

Makloemat
moemkan: ,,kapal dagang

melespas-

moeloet
terkatoeb
marilah kita
mengoeatkan tenaga kita oentoek
merintis
djalan kearah keadilan.
Ingatlah, bahwa Ratoe kita telah
memperlihatkan terhadap doenia

AIA

itoe

MAL

II

PA

Ta

EA

bahwa

aisal I.
ja didalam anakat kabar
at” 9 Mei, disitoe ada ditoe

SNN

|

Fabrikanten
DR. EARL S. SLOAN. INC. NEW YORK
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LEMBARAN KRDOBA PAG.IV

NGAN

7.30 Berita Pers — 7.40 Dari pi-

tjong Asli — 13.15 Berita Pers —
13.30 Krontjong Asli — 14.15 Be
rita Pers -— 14.30 Toetoep.

orang pelajaran — 8.00 Toetoep, '
11.00 Tanda waktoe. Pemb, —.

REBO 4 MEL

Djawa — 9.00 La-

- goe Tionghoa

Toetoep.

goe Melajoe Seberang — 11.30 La

'goe Leloetjon — 12:00 Berhenti.
Taman

“49.00

''goe Soenda — 1900 Lagoe Harmo.
rica — 19.30 Krontiong Orkest —

92 meter.

P. P. R. KE.
PENJIARAN
Djawa Barat.

Bandoeng
II 192, Batavia Il 197,
$

se

'programma — -17.04 Masakan

—

Adzan

18.13

—

Harmonium

Konsert

17.15

tjara Soematera —

Pers —

19.30 Berita.

—

20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan
Oemoem — 20.20 Krontjong popoe
22.20 Oejon2 — 24.00 Toe
ler
3

toep.
Ra

REBO, 14 MEI.
6.00 Tanda waktoe — 6.02 Ga
melan Degoeng — 6.30 Berita Pers
— 6.45 Gamelan . Degoeng — 7.25
"
Berita Pers — 7.30 Toetoep.
waktoe — 12.03
1200 Tanda

Konsert

13.15 Berita

—

popoeler

—
Pers — 13.30 Konsert popoeler
Toe14.30
—
Pers
ta
Beri
4415
--

— toep.

“47.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

:

1817 Konsert Melajoe — 19.00 So
al pendidikan — 19.30 Berita Pers
e—

pi

20.05 Dari

—
“ Fing hitam — 20.20 Kesehatan
toep.

SELASA, 13 MEI.
pentja

Kendang

18.30

—

1700
“ “Berhenti.
“49.00 Lagoe krontjong —

19.30

“Berita Pers— 20.00 Lagoe Hawaii0
“an 2. 20.30 Lagoe Soenda — 21.0PP
Oejariz — 22.00 Moelai direlay
— 24.00 Toetoep.

RK

REBO, 14 MEI.

(A1
Lagoe

17.30

Lagoe krontjong —

Ha

Lagoe

18.00

—

Ssenda

' wajian — 18.30 Berhenti.
“419.00 Lagoe Hawaiian — 19.30
Or:
Berita

20.00

—

Pers

Ketjapi

— kest— 22.60 Toetocp.
P. P. R. K.

PENJIARAN
Djawa Tengah

Lagoe popoeler — 22.50

Tapanoeli

poeteri

SELASA, 13 MEI.

|“

1

17.04 Taman poete

Lagoe Bali

18.00 Yang K'im — 18.10 Adzan
48.13 Yang K'im — 19.00 Riwa

jat lahirnja Negara — 19.30 Berita

Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Pe

nerangan Oemoem — 20.20 Moesik
- Tionghoa modern — 22.00 Lagoe
krontjong — 24.00 Toetoep.

nga rampai —

goe

Oranje

JANG
:

Oleh: S.N. Armandy.
(Hak pengarang terlindoeng)
46)

Barangkali”
dia

maoe

djawab

menerima

Marzoeki

doeit?” |

.Tisbas!” seroe Mat Gempal se.raja berdiri dengan roepa jang gi-

rang

sekali.

,,Akalmoe

soenggoeh

banjak, Marzoeki! Ta' oesah kita
boenoeh dia, soembat sadja moedengan doea-tiga ratoes
loetnja
dia tinggal boengkam
tentoe
dollar,
selama-lamanja!”
Terlampau sedikit” kata Sud-

din

meniela.

«Dia hisa dindi belot

makan

gramofoon —

Kelas

—

19.00 Be

pe

sini, paling lama doea djam, akoe
akan balik lagi, baroelah kita beSuddin dan Mat
poela.
roending
Gempal tinggal sebentar mendjaga

koffer dan tasch ini, Malik mengan
Paya

—

f 18.— perkodi dan kain panDjokja k.l. moelai f 20.—
djang
k.l. Solo &
Seteroesnja
perkodi.
f 28.—
25—,
f
22—,
f
okja
bj
YO
| 38
|
F3
perf 43.:— dan f 50.—, f 58.—
kodinja.
Kain pandjang haloes dari soeratan atau tjap haloes k.l. f 3.25,
f 3.15, f 4.50 f 6.25, f T— f 8.—,
ga

Ke

Ke-

Pedoerenan”,

Pe

Karet

—

-—

van

Kiriman selamanja diatoer rem
bours atau oecang toean kirim lebih doeloe.
kiriman jang tak tjoBarang
atau
tjok boleh retour, ditoekar

Justitie.

karang

klerk

11.50
—

Stem

Dept.

klas

Landraad

van

satoe-pada

ditempat

terse-

an

: L

|

Ul

kembali.

sedikit

diterima.
Mintalah

Hj

1

tal
7)

/

Oorlog.

Diangkat mendjadi mantri topograaf klas satoe, mantri topogr@af

17.04 La

Dienst

18.00

Operette

Mamuaja
der

banjak

Pesanan

Oe ang

voorzitter Landraad di Bondowoso, Nona Mas Roro Soepartini, se-

griffier
boet.

perlembar.

f 9.25, f 10.50

Kelas

Diangkat mendjadi
ambtenaar
oentoek
sementara” waktoe pada

prijscourant.

TA,

di Samarinda.
belastingen.

Diperdjabatkan

oentoek

semen-

ta sebagai klerk pada Belasting-accountantskantoor di Medan, Sadi-

man, schrijver klas satoe pada kan
tor terseboet.
Terhitoeng

ri 1941
hat

moelai

tgi. 6 Februa-

jl. dikarenakan koerang se

badannja,

diperhentikan

dari

pekerdjaannja dengan hormat dan
mendapat pensioen, Soewarno, be-

Iastingambtenaar klas 4 pada kantor Financ'en

klas

satoe,

Hoofd

Dept. v. Financien.
Oentoek sementara waktoe diserahi mengoeroes pekerdjaan klerk

pada

Teg. Parang

Mampang

Pedoerenan

pada

Zon”, Koeningan

—

soesoe

Mampang

Prapa-

tan — Kelas 3.
H. Achpas, Mampang

Teg.

dalam

di Indische

djabatan

hi

jang

SAI:

SARANA

AA ea NUN

Pensioenfondsen,

K.O.E. Nowael, commissaris-redac.
teur oentoek sementara waktoe pa
da kantor terseboet.

Djamoe SEHAT-KOEAT jang amat populair. jang sangat
disoekai oleh orang-orang jan g kerdja berat, banjak doedoek,

D'angkat
oentoek
waktoe - mendjabat

Harga per pak boeat 1 X minoem f 0.04 dan boeat 2 X
| 00714.
Proefpakje bosat loear kota f 0.90 boeat: 20 X minoem,
wang lebih doeloe.

berkendaraan dan achli sport. enz.

sementara
pekerdjaan

Hoofdsehrijver pada kantor Indische Pensioenfondsen, Mohd. Djoepri, doeloe schrijver Iste klas oentock sementara
tor terseboet.

waktoe

pada

Djamoe Industrie ,,SOEKANAGARA"

kan-

Tanah-Abang Heuvel 12—14 Batavia-O.
Djoega bisa dapat pada:
Kramatplein. Gg. Kepoeh
Chemicali#nhandel THERAPIE,
O. 290: depan Bioscoop Tg. Priok. Kebondjatiweg 4A, TanahAbang. Poengkoerweg 10, Bandoeng. Pasar Djamoeaah, Poerwakarta. AGENT DI SOLO: Toko Iyoorwerk van Palembang.
Tjajoedanstraat 117.

HUI
RU Sg

tanggal

—

terseboet.

Pensioenfondsen.

Diangkat
tetap

koerang

Bagiannja

kantoor

Indischs

Paranz

.Teg,

Financien,

van

Departement

Ismail dan Raden Tjitjip, sehrijvers

—- Kelas 3:
Abdoeladjit b. H. Idjo, Mampang
Teg, Parang — Kelas 2.
,'Viipinang”, Tjipinang —- Kelas
2.
“ H, Anowar, Pelalama — Kelas
3
:
"Vita", Depok — Kelas 1.

“Na
5

Pesen (ena
ag aksen.

&
@

Mena Nano
AN ana
N
TELF. 512 520 Ot:

Pa-

danja, menjatakan hendak datang |
paling laat djam 10.
itoelah jang dinanti

keroemahnja,
Tocan Morey
kannja.
Office toctoep,
hari

Ahad.

Tadi

baroe

doeng Marzoeki.

sarapan,

Dept.

—

Karet

dengan lekas, hari ini djoega. Kamoe bertiga djangan bergerak dari

ke-pasar

Bendoengan

—

O
@

Jkap -tlap hari Jdvertentie
sPatja” F 1. sekali macat

rang — Kelas 3.

23.00 Toetoep.

membeli

Koeningan

Moetasi.

B.

2.

H. Kosim,
Kelas 2.

Kain pandjang Solo moelai har-

der Inspectie di Soerabaja.

soeboeh

akoe

Kelas

—-

a

Karet

Soesoe.

ja doeit kita ini dapat kita bagi2

sambil

Koeningan

doerenan — Kelas 2.
“De Zon”
Koeningan
2.

Baseri, Mampang Teg. Parang
—- Kelas 3.
Teg. PaH..Entong, Mampang
rang — Klas 2.
:
H. Nawi, Kalibata Lt. agoeng —

genap.
:
H. Tarmidji,

tarkan

1

Tabrani,

:

ADRES
PADA
PESANLAH
KITA DIATAS kain-kain batik ke
loearan DJOKJA & SOLO. Tentoe
memoeaskan.
Boeat diperdagangkan atau dipakai sendiri. Toean dan njonja
akan dapat oentoeng dan hemat.

—

Buitenzorgscheweg

Teg. Parang — Kelas 3:
H. Ahdoelkodir, Petjanderan
Kelas 3.
z

' Asnawi, Koeningan — Kelas 2.

Leman,

orang

Koeningan

las 2.
H. Tabri b. H. Hanapi, Mampang

— Kelas 2:
HI. Moegeni, Koeningan — Kelas
2
“

20.45 Aneka warna — 21.15 Omroep Orkest — 22.00 Tanda waktoe. Berita
Pers — 22.05 Aneka
Oentoek

Prapa

4

———

Kelas 1.

14.20 Berita

H. Amsir, Mampang

55-41.

22.45

—

Batik
: DJOKJAKARTA

Pelalama — Kelas 3.

las 2.
H. Achpas,

—

Suite

12.40

waktoe

dracht — 20.30 Lagoe Portoegis —

—

—

ZAIN
NOER
handel Gerdjen 37.

2.

Abdoelmanap,

14.30 Toetoep.

De

—

Mampang

Sahrowardi,

H.

tanggal 2 sampai 8
Dari
Mei 1941.
:
Mam
(Ishak),
Boer:
g”
Mampan
pangweg Teg. Parang — Kelas 2.

kalau doeit'itoe soedah habis?
Kesimpoelannja
Marzoeki dengan socara tetap dan
sinar mata jang bernjala
,,revolver-koe ini poelalah jang mesti
menghantjoerkan benaknja, soepa-

MEMBONGKAR RAHASIA
GELAP,

Vioolconcert

Agama Kristen — 20.00 Flut voor

lajaran

Pemb.

12.00

Rapotan

rita Pers — 19.20 Njanji — 19.40

warna

—

20.00
Piano — 20.35
Orkest —
Dihoeb. dengan Middenstandsveree
niging — 22.15 Lagoe gramofoon
— 23.06 Toetoep.

17.03 Boe

—

Adelaar”,

,Makasser”,

— 18.35 Barnabas von Geczy —
19.00 (Ar.) Berita Pers — 19.00
(St) Roepa2 — 19.30 .Orkest —

17.45 Cursus baha

18.45 Radio

Ogguy

—

17.00 Tanda

sa Melajoe — 1 .15 Caroll Gibbons
—

Mampang

Saleh, Pelalama — Ke

H. Asmari,

— 20.45 Boe
Regiem kara

waktoe.

orgel

13.30 Lagoe

Tap-

PROGRAMMA NIROM
Penjiaran Barat
SELASA, 13 MEI.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.01 Isi programma —

| Y7.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
»

Tanda

Pers —

Boenga rampai

18.50

—

$l

pembajaran
Menerima tetamoe segala bangsa dan boelanan,
ditanggoeng menjenangkan.
djoega teleTempat bersih rawatan memoeaskan. Sediakan
foon boeat keperloean tetamoe.
Menoenggoe dengan hormat
de Directie.

tan — Kelas 1.

men klinken — 13.00 Pada waktoe
makan — 13.20
Berita Pers —

Priangan — 20.00 Toetoep.
REBO, HH MEI.
7.00 Tanda waktoe — 17.02 Lagoe Arab — 17:30 Lagoe Minangka.
bau — 8.00 Toetoep.
:
17.60 Tanda waktoe — 17.02 Ta
man Kepandoean
— 17.35 Lagoe
Djawa— 18.07 Bang (Adzan) —18.10 Lagoe Atjeh — 18.30 Lagoe
Gambang kromong — 18.50 Boe
nga rampai — 20.00 Toetoep.

dan Timoer.

'ra Tionghoa — 17.50

TAN

Cinema

(Ad-

(Bang

Berita Pers —

— 11.29 Lagoe Perantjis —

zan) — 18.10 Gamboes — 18.30 Pi
keperloean kaoem
dato tentang

Sole Y 120.

—

19.20 Lagoe
Scandinavia — 19.45
Causerie — 20.00 Peringatan pepe

H.
Kelas

6.00

P. P. R. 5.

18.07

Roe

las 3.
De

19.00.

b. Entong,

H. Moehd.

6.04 Lagoe gembira — 6.30 Berita
Pers — 6.40 Lagoe gembira — 7.30
Berita Pers — 7.40 Lagoe roepa2
— 9.0 0Zigeuners main — 9.30 La
goe
Orkest — 10.00 Vocaal —
10.30 Lagoe Hawaii — 11.00 Piano

SELASA, 13 MEI.
17.00 Tanda waktoe — 17.02 La
goe Hawaii — 17.03 Lagoe kemidi
—

17.03

station, pasar dan lain2.

H. Moedemar, Tandjong West —
Kelas 3.

Pemb. —

—

2.

Teg, Parang — Kelas2.'

—.
SIARAN B. R. V.
Stadszender 157,89 dan Archipelzender 61,66 m.
SELASA, 13 MEI.
17.00 Tanda
waktoe, Pers —
17.04 Lagoe roepa2 — 18.00 Con
cert — 19.00 (Ar.) Berita Pers —
19.00 (St.) Lagoe roepa2 — 19.30
Louis Levy Orkest — 20.00 Tentang boekoe — 20.30
Symphonie
-— 21.20 Concert — 21.31 Vocale
klanken — 22.00 Berta Pers —
22.05 Lagoe Hawaiian — 22.50 La
goe marsch — 23.00 Toetoep.

Soematera Oetara (Medan)
Zender YDX 41.55 M.

“Djokja H 128, Semarang II 189, Seg ARCH. 61, Soeraba-

programma

Isi programma

Kelas

2

— 2240

bangsawan

Marzoeki

Pers
14.20

ngan Mozart — 22.0 0Tanda wak
toe. Berita Pers — 23.00 Toetoep.

Gondanf

PENJIARAN

waktoe.

—

Teg. Parang — Kelas 2.

Boe

14.30 Toetoep.

rangan di Nederland
sik serieus — 21.00

#

—

Telef. WI. 2105.
Batavia-O.
Senen 44
rapi seria
Inilah Hotel Indonesia jang terbesar dan teratoer
(ditengah2),
dicentrum
termasjhoer dikota Betawi. Letaknja
kantoor
Handels,
dekat dari segala kantoor Gouvernement,

Abdoelah b. H. Piatoe, Mam
Teg, Parang — Kelas 2.
Achmad b. Tabiih, Mampang
Parang — Kelas 2.
Abdoellah b. Arip, Mampang

pa roepa — 17.45 Gymnastiek -—
18.00 Aneka warna — 18.45 Radio

Oranje —

toep.

-.

3ander V.D.M. 1 Gelombang 85.96

—

17.01

-

24.00

rampai

Parang

H.
pang
| H.
Teg.
H.

Accorde

12.30

13.20 Berita

17.00 Tanda

-

—

—

Boenga

Berita Pers —

REBO, 14 MEI.
17.00 Tanda waktoe — 17.0t Isi
programma — 17.04 Taman Poe
Lagoe Hawaii —
tera — 17.50.
18.00 Konsert Melajoe — 18.13 La
goe krontjong — 18.17 Konsert
pendidikan
Melajoe — 19.00 Soal
-— 19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Dari piring hitam —
20.20 Kesehatan — 20.40 Ketjapi

SARAN V.O.R.L.

e

sal

24.00 Toe

Soenda —

20.40 Panton

orgel

rampai

12.20

e
& programma — 17.04 Taman Poet
0
18.0
—
ii
ra — 17.40 Ligoe Hawa
—
n
Adza
18.13
—
Konsret Melajoe
—- 90.00 aTpto

cinema

—- 13,30

P. P. B. K.
PENJIARAN
Neesantara.
Zender P. L. 3. 20.5 M.
SELASA, 13 MEI.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04 Masakan se
Soematera -— 17.15 Moesik
tjara
Hawaii — 18.17 Doenia Sport —
19.32 Moesik Hawaii— 19.00 Aga
ma Kristen — 19.30 Berita Pers
20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan
Oemoem — 20.20 Krontjong popoe
Tionghoa —"
ler — 22.00 Lagoe
23.00 Lagoe aneka warna — 24.00
Toetoep.

18.17 Doenia Sport — 18.32 Kon
sert Harmonium — 19.00 Agama

Kristen

nga

TAN
REBO, 14 MEI,
9.00 Oejon2 — 13.00 Toetoep.
A 18.00 Lagoe roepa2 — 19.00 Aga
ma Kristen — 19.30-Berita Pers —
20.00 Oejon2 — 01.00 Toetoep.

SELASA, 13 MEI. .
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

.

—

SELASA, 13 MEI.
18.00 Mardi Boedojo — 19.30 Be
rita Pers — 20.00 Oejon2 — 2400
Toetoep.
5

23.00 Toetoep.

Priok II 41.5.

12.00

Zender: YDL 5 87,98 dan YDL 8

Anak2 — 18.00 La

Teg.

7.45 Oentoek

on dan

f

SIARAN M.ALV.R.0.

—

toek orang sakit —

20.00. Taptoe — 20.05 Dari piring
hitam — 20.20 Kesehatan — 20.40
Klenengan Djawa Timoer — 24.00

11.00 La

gramofoon

11:01 Serieus concert — 11.40 Oen

tita Opera — 19.30 Berita Pers —

dan Stamboel —
goe Krontjong
' 40.00 Lagoe Hawaiian — 10.30 La
Peiping —

ring

18.10 Adzan — 18.13
cMHWeta,a
18.30 Tjerita ketoprak -- 19.00 Tje

La
|. goe Gambang Kromong — 9.00

—

12.03

programma — 17.04. Lagoe Batak
| — 47.30 Taman. Poetera — 18.10
| Adzan — 18.13 Taman poetera —

49.00 Gamelan Soenda — 23.00
Berhenti.

| 800 Lagoe

—

,,SOERABAJA"

HOTEL

rang — Klas 2.
H, Sainin, Kemang — Kelas 2.
'H, Moelhd. b. Sarbini, Mampang

Mempelihara koelit — 12.30 Kron

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

sestan — 1j.45 LagoeHarmonica

SIT

waktoe

Pa-

Mma

'17.00 Taman anak2 — 18.00 Lg.
rab modern — 18.30 Lagoe Hin

Tanda

Teg.

ah, Ha

"1200

H. Rameli, Mampang

seba

Berita Pers — 7.30 Toetoep.

Pa-

na Sh

“| Tengah — 7.00 Lagoe Bali

Teg.

“AG

goe Ambon — 6.30 Lag

H. Rameli, Mampang
rang Kelas 2.

AN

REBA, 14 MEI.
6.00 Tanda waktoe. Pemb.
“—
:6.01 Dari
piring gramofoon
6.30 Berita Pers — 6.45 Dari
pi
ring hitam — 700 Tanda waktoe
701 Dari piring gramofoon

Aa

REBO, 14 MEI.

6.00 Tanda .waktoe -— 6.02 La-

Lebar
sebab

akoe akan menjewa taxi lain sadja
Hido@pkan mesin motor,
kesana.
Malik!”
AH KOW BERTINDAK.
Djam 9 pagi di Tank Road.
Inspector Ah Kow moendar-man
dir dalam kamar toelisnja. Baroe
cadia tocan Morey menelenon kepa

karena hari
malam,

itoe

djam

ia berlaloe dari

4

ge

Tocan Morey djam 2 djaoeh ma
lam, singgah sebentar menemoeinja, laloe teroes
ke laboratorium
dan bekerdja disana dengan bebe
rapa orang pegawai lainnja. Dari
laboratorium itoelah dia menelpon
Inspector Ah Kow tadi.
medja toelis Inspector
Diatas
Ah Kow bertoempoek beberapa stel
Antaranja, sepasang ste
pakaian.
lan gabardine
berwarna kelaboe.
Lain dari itoe, seboeah topi ,,Pana
baroe, seboeah
masih
ma” jang
vilten hoed setengah pakai, seboe
ah koffer koelit hesar berisi pakai

an perempoean seperti badjoe keba
ja, badjoe koeroeng, kain dan sarong batik, kain Samarinda, puli
cat Trengganu, kimono dsbnja.
Dari dalam koffer itoe telah di
keloearkan dan dipisahkan letaknja oleh Inspector Ah Kow, seboe
ah album berisi portret serba ser
bi, bedak Kaloderma, bedak Cotty,
Lorigan Cotty (minjak
1 flesch
wangi) dan 1 tube Hazeline Snow
(bedak

Selain dari beberapa matjam ba
hasa Tionghoa
dan Inggeris, dia
dapat poela menoelis
dan bertjakap tjakap dalam bahasa Melajoe,
Fransch, Arab dan Tamil dengan
baik dan lantjar.
$
“ Dia bekas student university di
Cambridge, mendalami ilmoe kesoe
sastraan. Beloem sempat mentja
pai titel apa2, dia terpaksa balik
.ke Singapore,
“karena terhalang
oleh

basah).

Inspector Ah Kow itoe langsing
pengawakannja.
Bentoek moeka
dan koelitnja lebih mirip dengan
roman dan koelit orang Manilla, pa
dahal ia orang Tionghoa sedjati,
kelahiran di Swatow.
Ia gemar sport. Jang diamalkan
nja betoel, boksen dan berenang.
Bahagian muziek, dia pandai main
pada

viool.

Soeka

biasa,

ialah dalam

Kemahirannja

lagoe2

classic.

jang agak loear
so'al bahasa,

keadaan

—

perkara

keoea-

ngan,
Pekerdjaan jang pertama sekali didjabatnja, ialah djoeroebaha
sa pada'Supreme Court. Kemoedi
an djadi
Vehicle Inspector, laloe
djadi detektip jang terboekti loear
biasa poela ketjakapannja dalam
djabatan itoe.
Oesianja beloem tjoekoep 28 ta
hoen, Kemaoeannja melandjoetkan
peladjarannja masih tetap bernja

derhana sadja besarnfa.
Dia hidoep membocdjang dan menggadji
“seorang
“boy (djongos) “bangsa
iHaylam.
Makanannja setiap hari

“diantarkan

orang dari restaurant.&

Sifat sifatnja,

selain

bertekoeri membatja

dari

soeka

boekoe2 pela

:

djarannja, selaloe poela ia mentjari
pergaoelan

jang: loeas

dengan

dak memilih deradjat orang,
Pada socatoe “hari orang
dia bertjakap tjakap
rang

dokter,

advotaat

ti- '

lihat

dengan seoatau

sauda

gar. Dilain hari akan terlihat poe
la dia doedoek dipinggir djalan ber
omong

omong

dengan

orang

Beng

::

gala, pendjoeal air sorbat dan roti
Perantjis, penarik
kelasi kapal.

betja,

ataupoen
i

la.

Roemahnja

di Tank Road itoe se

(Akan

disambaeng)

"

