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2 lembar,

Hitler.

Helgoland diserang pesawat-pesawat RAP.

Dalam Lagerhuis Eden menerangkan tentang adanja
pergoseran antara politik-ekonomi Inggeris-Djepang.
Didewan perwakilan Amerika Serikat ada kesankesam oentoek menjetop pengiriman minjak ke Dje-

pang. Boeat pertama kalinja sedjak 1 tahoen Cordell
Hull mengadakan

DI VICHY ITOE MENAMBAH
AKIBAT-AKIBAT DARI PERSEAKAN LEKAS DIRASA.

:

GEZANT

dihadiri

NOORWEGEN

djoega

doedoeki Djerman dengan daerah
Perantjis lainnja jang tidak didoe-|

BER

doeki akan
diadakan laloe lintas
pengangkoetan barang-barang dan
Soerat-soerat jang berharga, ketjogali sementara matiam bahan-

LALOE DARI SOVJET.

Viehy,
14 Mei (Reuter). —
Radio Lyon mengoemoemkan dari

bahan

'“'Moskou:
Gezant
Noorwegen
di
Moskou, jang tidak diakoei
oleh
pemerintah Sovjet itoe, kini pergi
ke Stockholm.
POLITIK INGGERIS—DJEPANG
Londen, 14 Mei (Reuter). —
Ketika Eden di Lagerhuis mendjawab pertanjaan tentang politik terhadap Djepang dengan tjara jang
sepandjang
kata
salah seorang
anggauta ,,menoendjoekkan ketetapan politik Inggeris seperti jang

soedah

Matsuoka menerima
Inggeris dan Amerika

seharoesnja” itoe,-

Ada

ambassadeur

koendjoengannja ambassadeur
Sarikat. Peperangan di Tiong

Von

:

Papen

memadjoekan

ekerdia
u
ya.

lipoen

pergelangan

kakinja

loeka,

Londen,

Menoeroet keterangan MacLean,
Hess tidak menerangkan apa per
loenja ia hendak
mengoendjoengi
Hamilton

olah-olah

itoe,

tetapi

hal

Maoe

itoe.

se:

berapa-

.

mengadakan

dari

dengan

ini,

hendak

Hamilton

dengan perantaraan soerat menjoerat. Tetapi hertog itoe seketika
memberikan
soerat itoe kepada
pembesar-pembesar Inggeris dan
Hesspoen tidak didjawab.
Hertog
Hamilton
itoe pernah
berdjoempa sekali atau doea kali
dengan Hess sebeloem adanja pe-

HESS INGIN KEMBALI ?
BERLIN, I4MEI (UP-O.J.
B.). — MENOEROET KETERA-

di

lem-

terbang rendah dengan melempar:

ialah bahwa beberapa boelan jang
laloe Hess mentjoba-tjoba

brisant

mem

bahwa

kita

mesti

mem

Ostende,

ti, apalagi

karena

ia mengatakan

perbedaan

bangsa

itoe perloe

le-

njap.
Ia menghendaki toedjoean jang
njata kentara. Sesoenggoehnja BE.
Z. dipimpin
dengan tangan jang
pasti dan kita boleh pertjaja, bah
wa selama Dr. van Mook mengepa
lai departement itoe akan dikerdja
kannja segala jang moengkin diker
djakannja.
Akan tetapi kesanggoepan depar

kan bom-bom serta tembakan senapan mesin.
'Timboellah katjau. balau.
Selandjoetnja pada siang haripoen diadakan serangan terhadap
"pelajaran
dipantai Perantjis dan
Belanda,
serta pangkalan marine
St. Nazaire. Banjaklah kapal-kapal
jang
ditenggelamkan
ataupoen
roesak.
Tadi malam keadaan oedara koerang baik boeat diadakan serangan
besar-besaran, soenggoehpoen beee pemboeroe-pemboeroe R.A.F.
menjerang
lapangan
terbang di

dakan perdamaian antara Djerman
dan Inggeris, Barang sesocatoe jz.

'berhoeboengan

(Reuter). —

“dengan berhasil. Serangan itoe di“jakoekan oleh pesawat-pesawai jg.

tinggalkan Hess,
maka maksoed
Hess pergi mengoendjoengi Hamil
ton itoe centoek mentfjoba menga-

dengan

DI

t

man menjatakan, bahwa menoeroet boeaji
tsoerat jang di

dihoeboengkan

bom-bom

jang

—.

|
|
|
|

tement

E.Z.

toedjoean

berbatas

jang

bagi

masjarakat.

|

merintah

' kannja

Djepang tentang diada- | 2 HARI INI KE DJERMAN.
se-

iHess banjak

hingga meroegikan kepentingan:
“kepentingan Inggeris di Tiongkok,5

Londen,

MacLean

kepada

melaratan-kemelaratan

tentang

sekali,

ditoendjoek

kalau

oleh

14 Mei

(Reuter). —

Tentang pembitjaraan antara Von
Papen dengan Saracoglu tidak diketahoei, tetapi kalangan jang me-

Pa

kan2

jang

lebih

memboeat

penghasilan

jaitoe

mengoerangi

rata,

penghasilan golongan2 jang ketji
dan memberikannja kepada
golo
ngan2 jang lebih besar, Hal ini ti
dak dirobohkan oleh industrialisatie, bahkan

sampai

tertentoe
karkan

perbedaan-perbedaan

di

Djer:

Amerika toetoepr

menoelis, | Man, tentang kepoetoesan asa pen-

14 Mei (Reuter).

Dalam s.s.k. di Londen jang

keloe- 'Fserangan

R.A.F.
,

dan
Tn tentang

dirahsiakan,

Djepang

mestinja tidak dapat hindar dari
pertanggoengan djawabnja. Tinda-

F

kan'tindakan jang soedah dilakoekan terhadap pemerintah Djepang

ke-

j1“
Tidak di terbang

:

.

Sekarang ini saja soedah mem-

.

beri perintah kepada ambassadeur

—

Inggeris di Tokio soepaja memberi
- djawaban atas adoe-adoean Dje-

koeasaan

pembahagian

a

MUI

mendjaga djagan sampai persediaan

kita

itoe djatosh

perhoeboengan.

ketangan

moesoeh, maka soedah barang ten- |

Schotland.

Ketika

meratijelela

ini,

de:

di Djerman

itoe.

g

mergadakan

diaan

Hess pada hari Sabtoe | kali.

jang

mu njak

ke

penghasiian

Mesti diingat, bahwa modal jang
sebaik baiknja ialah tenaga rakjat
jang tersoesoen.

Kearah

inilah gerakan

masjara

kat haroes
dipimpin
dan itoelah
arti jang hendak kita lihat dalam
perkataan Dr, van Mook, bahwa pe
kerdjaan bersama sama perloe.
Toedjotan jang
demikian pasti
menggembirakan dan menabahkan
hati.

»LARANGAN PENGIRIMAN
NJAK KE DJEPANG.

NewYork,
O.J.B.). —

New

14 Mei
York

MI-

(Aneta:

Times”

me-

dari Washington,
diadakan pembitja-

Robert

di

.

Perang

2

Tiongkok
,

Tiongkok-D epang
.

mendjadi.

2

disoe-

dan

teliti

makin

1

Oumansky. Pembitjaraan ini ialah jang pertama kalinja sedjak kira-kira
:

jg.

bahwa pemerin-

se- | ternjata tidak betoel.

Pemerintah Uruguay tidak mengembalikan kapal, hanja sadja mem-

beri idin kepada anak-anak boeah dari kapal-kapal itoe tinggal didalam
kapal dibawah pengawasan pembesar-pembesar marine Uruguay.
ANDJOERAN
NJONJA ROOSEVELT KEPADA STOEDENSTOEDEN PEREMPOEAN

Amerika memboetoehi keberanian
dan kekoeatan, jaitoe
membeba,,selain
bahwa jang
ri keinsafan,
tang-barang materieel, masih ada

,,a8”

pemerintah

adalah

Amerika

tempat jang di- | da

Roosevelt

berkata,

bahwa ! ngan

mati-matian”.

j

'

Se

h
DE GAULLE DATANG
DI HONGKONG.

3
53

Londen, 14 Mei (Reuter). —
Wakil djenderal De Gaulle di Ti
moer Djaoeh C. F. Baron hari ini
datang di Hongkong. A.FI. mendengar berita, bahwa ia akan me
ngadakan
pembitjaraan
dengan
pembesar-pembesar Inggeris
dan
pengikoet-pengikoet De Gaulle.
ORANG-ORANG

INGGERIS

TIONGKOK DISOEROEH

DI

MASOEK TENTARA,
Shanghai, 14 Mei (Reuter),
—. Ambassadewr Inggeris Clark
Kerr meminta dengan sangat kepada rakjat Inggeris jang ada di
Tiongkok diantara oemoer 20 sam:
an seba
Na
aa
tentara tan Tn
masook
| soeka

perempoean, | dan kalau perloe pantas dibela de- | lam hal ini.

stoeden-stoeden

njonja

$

terle-

Washington,
14 Mei (U.P. | lagi barang-barang lain jang pan: | Kerr minta soepaja segala
menolongPa aa
berterima kasih kepada Eden atas | lapang: jang baik oentoek menda: | mendaratnja di Schotland itoe de- | O.J.B.). — Dalam pedatonja kepa- | tas dipakai dalam penghidoepan, |- firma Inggeris soeka

melon- j kat sekali dengan
iapoen
pesawatnja,
dan ia minta
“keterangannja
| | hendaknja
Eden itoe,
meneroeskan
poli: |' ratkan
tjat dengan
pajoengnja
itoe. Seka- ' toedjoenja.

,

seni

seloeroehnja” oeritoek menoetocp
pengiriman minjak, besi dan perse
diaan-persediaan lain seperti itoe

WAKIL

SERIKAT—ROESLAN.

diterima dari Viehy (lihat kemarin), jang menerangkan,

ngaroehi djoega oleh sikap peme-

NN

gan, Fred Crawford menerangkan,
bahwa ,,pertanggoengan djawah

tak pada
rikat.

persed'aan-perse- | tah Uruguay mengembalikan kapal-kapal Itali dan Denemarken itoe

lengkap

Hoon, Waki

ke negeri-negeri

3
Washington,
M Mei (Reuter). — Didoega sekarang soedah
ada kenjataan tentang perhoeboengan antara Amerika Serikat dan
Sovjet Roeslan jang sampai pada dewasa ini tidak amat terang itoe, jaitoe sebagai akibat dari konperensi pada siang hari ini antara Hull dan
setahoen lamanja.

A3

"pengiriman ' minjak

dari staat Pennsylvania mendesak
soepaja diadakan larangan itoe.
Wakil republikein negara Michi-

URUGUAY TIDAK MENGEMBALIKAN
KAPAL-KAPAL ITALI.
.
Buenos
Aires,
14 Mei (Reuter-O.J.B.). — Kabar-kabar

Hesspoen berkata djoega, bahwa
oentoek larinja dari Djerman itoe,

kel:

nggeris
:

AMERIKA

melontjat dari pesawatnja
Keterkngan-keterangan
ini “di
itoe di Newton Mearns, I.k. 13 km.
boektikar derigan adanja peta jg.
dari Glasgow,
maka
pertanjaan
rintah Djepang terhadap kepenti- pertama kepada Maciean, ialah dipakainja boeat penerbangan itoe.
Tanah-tanah
kepoenjaan
hertog
ngamkepentingan kita di Tiongdjalan ke Dungavel.:
itoe dilingkoengi dengan lingkaran
kok”.
Rt
potlood biroe. Boekti betapa panjang besar
MacLean
Roemah
Anggauta conservatief Sir John
Hess itoe mengendarai pedainja
|
ditjarijang
roemah
dikiranja
itoe
|
dalam Lagerhuis
diaw Milne
itoe menerangkan, bahwa ia amat | nja, dan ketika disitoe tidak ada
|sawat terbang, ternjatalah bahwa

toe politik ekonomi kita itoe dipe-

malam

'Augsburg

.

ke Schotland itoe
perloe$
k

Seterangan-keterangan

Hamilton didekat Strathavon. Peta itoe menoendjoekkan
djalan

ngoempoelkan persediaan-persedia-

|

rang2

|

mikianlah kata Hess, akan banjak
sekkli harganja bagi orang-orang
Inggsris
goena mengalahkan kekoeapyaan
kedjam jang sekarang

vel, jaitoe tempat kediaman hertog

ta jang teroetama sekali, ialah me-

0.0

itoe.

Hendak bertemoe hertog
Hamilton.
Lebih landjoet diberitakan, bahwa Hess mentjoret soeatoe lingkaran dalam peta dikeliling Dunga-

didaerah-daerah
Inggeris itoe se-perti berikoet: bahwa fjita-tjita ki-

jang

menjoe-

kat.

Djepang.

roeh masoek tentara.

»Japoen akan mengoendjoengi HerLE itoey sebab ada padanja ketengan-keterangan
jang
penting
ginja.

.

pang tentang pembatasan ekonomi

»

nazi

O

pemin::.I

tempat

pada Londen”.
lebih dekat dntkak
terangkan
ja menoelis tje- |
"perginja dari ke
tentang
Aro

Ep itoe tidak memberi hasil jang memoeaskan.

:
jaitoe

kiriman

Lan

Djepang!

doedoek Djerman karena serangan

membawa amanat penting oentoek
dahannja dari' roemah sakit Glas hertog Hamilton. Kata Hess, ia soedah kenal baik dengan hertog itoe,
gow, banjak-banjak menoelis.
4 ketika ia masih mendjadi markies
Tempat Hess itoe hanja dapat di
terangkan
sebagai
,,tempat jang Douglas Clydesdale dan katanja id

sehing:

itoe,

tingkatan

industrialisatie

crediet, modal haroes diperbesar
menoecro€t
keboetoehan masjara-

kangan

te

2

ke-

soenggoehpoen pemerintah Dje- | sr pada pagi hari diterangkan, | Sengsaraan jang diderita oleh pep
. .minan
pang banjak-banjak
dja- || pahwa
Hess — dalam
seboeah roemah | doedoek.
:
tidak
akan memberi
mengedakan
sakit pkda'
sosafoe tempat jahe
Iapoen mendongeng, bahwa ia
“ga hal itoe pemerintah

modal

DITOELIS
OLEH HESS PADA | njapoen penggemar serak
1 | minister locar negeri Irak Shawdjoekan voorstel-voorstel oentoek | raan tentang begrooting tahoen
SOERAT-SOERAT
JANG
DI iboe.
:
Se
kat Ali mengadakan pembitjaraan | mengadakan pekerdjaan bersama- | 1942 oentoek ministerie oeroesan 2
TINGGALKAN DAN JANG
SE
Hess bertjeritera. | dengan ambassadeur Roeslan di | sama dalam oeroesan ekonomi an- | loear negeri di dewan perwakilan,
3
KARANG DALAM PEPERIKSALonden, 14 Mei (Reuter). —
Ankara dan president Inoenu.
tara Djerman dan Toerki.
ada diminta soepaja diadaken la:
“

tahoe kepada pe- | WA IA INGIN KEMBALI DALAM | tera

perbedaan-perbedaan,

Dengan

jang sekarang, jang besarnja
ti
dak berapa perobahannja, kita tjoe
ma Sanggoep
mengadakan tinda-

DJERMAN—TOEREKI.
Ankara,

IRAK—ROESLAN—TOERKI.

berkata, bahwa doeloe ia soedah | AN ITOE, MENJATAKAN, BAH- | Diberitakan, bahwa Hess bertjeri:

pernah memberi

eko-

Dengan
modal jang tertentoe
tjoema tertjapai kemadjoean ekono
mi jang tertentoe ,meskipoen dilakoekan oesaha2 mentjapai - rendement, laba, jang sebesar besarnja

| wa Djepang telah meloepakan | NGAN KEPADA PERS LOEAR | rang ini berhoeboeng dengan doeLonden, 14 Mei (Reuter). — | ngetahoei doedoeknja perkara men | ngoemoemkan
| djandjinja tidak akan membeda- | NEGERI, MAKA JANG TELAH | nia olah raga, sebab kedoea-doea- | Menoeroet radio Toulouse, hari ini doega, bahwa Von Papen mema- | bahwa ketika
. bedakan perdagangannja lain ne- geri dalam daerah-daerah Tiong:
kok jang didoedoeki itoe, seh:ngga
menjebabkan keroegian. Edenpoen

ranijangan

nomi jang besar sebagai jg. diharapkan oleh Dr. van Mook itoe,

"Lebih landjoet diberitakan, bahSoeara jang lain pernah terde- | oepaja konomi haroes bergande|, pada tgl. 13 siang hari pasoe- | ngar, sehingga oetjapan Dr. van | ngan dengan perobahan dalam cre
'kan RAF.
menjerang Helgoland
dietwezen. Dengan perkataan
lain
Mook itoe sangat menjoekakan ha

Reuter mengabarkan: Keterangan
opisil jang dikeloearkan di Djer-

boleh

ngatakan,

parkan.

perda-

maian ?.
Koresponden
diplomatik

14 Mei

keberanian,

nja mendjalankan

|
leh
asjarakat
jang
lebih | lebih baik itoe. Barang jang diha
PR
Pan
jang
silkan
te :
2 2
| adil.
silkan
didi Indonesia
Indonesia tentoe
ada
jang
|.
Ia
menerangkan poela, bahwa | lebih mahal dari pada barang im
:
port, antara lain2 sebab pasarnja
| .,Dari loekisan Indonesia jang ber
lebih ketjil, sehingga ongkos mem
watna warna ini mesti hilang
le
bikinnja lebih
tinggi.
Hal itoe
penghargaan istimewa
| njap noda
mendesak soepaja
oepah boeroseh
menoeroet bangsa”.
toeroen, atau kalau oepah boeroeh
Djadi Dr, van Mook mengakoei
tidak toeroen, pembeli mesti
me
adanja ,,penghargaan istimewa me
mikoelnja.
no€roet bangsa”.
Dengan perkata
Karena sekaliannja itoe oesaha
an lain diakoeinja
bahwa dalam
tidak boleh didjalankan dilapangan
penghargaan
ada
perbedaan
ekonomi sadja, akan tetapi daja
bangsa”, ,,rascriterium”.

Radio
Djerman
hari ini mengoemoemkan: Kemarin sesoedah hamalam ada 20 bomber
ri moelai
Inggeris menjerang Helgoland. Be

inginlah sekali Hess itoe

menerangkan

ke-

dalam

29 BOMBER INGGERIS
HELGOLAND.

ia minta dibawa keroemah hertog
itoe, dikiranja soedah dekat.

hertog

oesoel

bersam
ma
nana

2 Toeris oentoek
ekonomi
antara Djerman-Toerki.

loear negeri dilarang.

maka

doegaan

pad

jang tidak boleh. Peratoe-

Persetoedjoean jang pada minggoe jang laloe ditanda tangani oleh
pembesar-pembesar Perantjis dan
Djerman di Paris itoc, boleh djadi
akan berlakoe pada habisnja

dengan

kok makin mendjadi.

ran ini sesoeai dengan
persetoedjoean antara Vichy dan Djerman
baroe-baroe ini.
Tentang
pembajaran
dengan
oeang franc tidak ada pembatasan,
tetapi pengiriman mas dan valuta

dalam
Jlagerhuis
itoe
ramailah
socara anggauta tanda setoedjoe.
Eden
mendjawab
pertanjaanpertanjaansjang bermaksoed, bah-

pembitjaraan

Sovjet Oumansky.

Dengan

boeat kita
teringat kepada masa
,De Stuw'nja dan kepada peker
djaannja sebagai anggota Volksraad, Dr, H.J. van Mook, directeur
E.Z., menoelis dalam nomor peri
ngatan 10 Mei dari ,,Economisch
Weekblad”,. bahwa tidak tjoekoep
Nazi
diperangi, akan tetapi kita
mesti poela mempoenjai toedjoean
jang njata selain dari pada memer
dekakan Nederland kembali.
Ia mengoendjoekkan kedjelekan
kedjelekan dalam
soesoenan jang
lama, penganggoeran dsb., dan me

satkan.

GOEBERNOER GIBRALTAR
tiknja itoe dengan ketetapan hati.
BAROE.
:
Eden mendjawab: ,,Ja. Pemerin:
Gibraltar,14
Mei (Reu tah Djepang mengeloeh tentang
:
:
ter): — Goebernoer baroe, jaitoe | politik ekonomi kita. Soedah tentoe
tidak dapat pemerintah Djepang
lord Gort pada hari ini moelai me
megang pimpinan. Ia diambil soem
itce mendapat pertolongan kita da|. pahnja didalam gedoeng pemerinlam oeroesan ini, sebeloem peme—.. fahan negeri.
:
“rintah
Djepang
memperhatikan
kepentingan-kepentingan kita deVON PAPEN INOENU.
ngan pertimbangan jang sesocai”.
Londen, 14 Mei (Reuter):
(sorak tanda setoedjoe).
— D. N. B. dari Istanboel mengabarkan: Von Papen pada siang haVICHY—PERANTIIS.
ri ini mengadakan pembitjaraan seViceh y, 14 Mei (ReuterOJ.
djam
lamanja dengan president
B.). — Diantara Perantjis jang di

Inoemu, dengan
oleh Saracogla.

gi.

Pasoekan moesoeh di Sollum ditarik moendoer. Di
Palestina pasoekan Inggeris serta alat-alatnja dipoe-

ITOE.

ini.

masjarakat.
Pertama sekali:
soal2 ekonomi
pada achirnja tidak dapat dilepaskan dari pada soal keoeangan. De
ngan tidak memetjahkan soal
ke
oeangan tidak dapat penghabisan

WM

—.

| PERSETOEDJOEAN ITOE TERTJAPAI SESOEDAH DARLAN
PERKABARAN

rang dinjatakan di Indonesia

Orang membitjarakan dengan ra
mai ,,lotsverbondenheid”, ,,perhoe
boengan
nasib dan
.sebagai itoe,
akan tetapi perkataan2 itoe tidak
tjoekoep isinja jang kentara.
Sekarang kedengaran soeara ba
roe dalam kalangan pembesar ting

maksoed perdamaian antara Djerman-Inggeris.

MEMBERIKAN KETERANGANNJA TENTANG PEMBITJARAAN
JANG DILAKOEKAN KETIKA IA MENGOENDJOENGI HITLER
AGENTSCHAP

Djer-

doedoeki Djerman sebentar lagi diadakan peratoeran
tentang laloe lintasnja pengiriman-pengiriman barang,
ketjoeali sementara matjam bahan-bahan serta mas
dan valuta loear negeri.
Ada kabar, bahwa Hess tadinja bermaksoed hendak
kembali dalam 2 hari ke Djerman, padahal kabar lain
nja menerangkan, bahwa Hess membawa maksoed-

Inggeris-Djerman?

KETERANGAN POELA, BAHWA
TOEDJOEAN ITOE TENTOELAH

permimtaan-permintaan

dirasa. Diantara daerah Vichy dan Perantjis jang di-

“

PETAIN TERIMA BAIK PERMINTAAN DJERMAN.
LONDEN,
14MEI (REUTER). — O.F.I. MENGOEMOEMKAN
“DARI VICHY, BAHWA PERMINTAAN-PERMINTAAN PIHAK DJER“— MAN KEPADA VICHY PADA PAGI ITOE DIKEMOEKAKAN DI:
DALAM SIDANG KABINET PERANTJIS DAN DITERIMA BAIK.
PERSETOEDJOEAN JANG DITJAPAI DALAM PEMBITJARAAN
2
ITOE AKAN LEKAS BERLAKOE.
PETAIN MEMIMPIN SIDANG ITOE.
s

|.

menerima

man. Orang -mendoega, dengan segera akibatakibat persetoedjoean dengan
Djerman
'itoe akan

tidak mendjadi

Peak

V ICHY

itoe

sekalian
departement
serta sekalian tenaga

ANE

Ringkasan

Dr van Mook
toedjoean
dan dienst

Be

..

AHWA Roosevelt berdjoeang
keras
di Amerika melakoekan New-Deal,
Atoeran Baroe,
dan Inggeris
meletakkan
dasar2
ekonomi dan sosial jang baroe te
lah diketahoei oemoem.
Toedjoean seperti itoe beloem te
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SEL

djoega

adanja dengan

Am

bassadeur Grew dari USA. Mere
a telah membitjarakan tentang si
kap Japan, jang moengkin bisa di
perbaiki,

dalam

oeroesan

perhoe-

' boengannja masing masing. Semen |

- djak tiba kembalinja Matsuoka da
“ri Eropah itoe baroelah sekarang
diadakan pembitjaraan lagi. Terke
nang pada kita maksoed Matsuoka
akan mengoendjoengi Amerika ba
“ roe baroe
ini, oentoek mentjoba

“membikin

perdjandjian saling ti-

dak menjerang,

tetapi kemoedian

dibalik maksoed

itoe oleh andjoe

rannja poela soepaja Amerikalah
jang baiknja mengoendjoengi Nip
pon. Bagaimanapoen djoega, per-

hoeboengan

Japan

Amerika

itoe

boleh dikatakan masih meragoe ra
goekan, terboekti daripada warta

'New-York Times, jang memberita
kan, bahwa dalam - pembitjaraan
tentang begrooting 1942, dalam se

naat orang mengandjoerkan, soepa
ja djanganlah Amerika memberikan

minjak

-. itoe,

lagi

kepada

-

Nippon

|

Di Inggerispoen
tidak
loepoet
orang membitjarakan
perhoeboengan Inggeris — Japan tentang po
Titiek ekonomie jang berkenaan de

ngan keoedaraan Asia Timoer. Se
olah olah jang dipentingkan itoe,
jakni pemberesan agar selamatlah
persahabatan
mereka
masing2.
Djika segala jang mengenai oeroe
san Pacific itoe bisa dibereskan de
“ ngan ketenangan, dan tidak dipe

— ngaroehi oleh ketjoerigaan, kiranja
itoe soedah baiklah oentoek kepen
tingan oeroesan Pacific.
Dalam pada itoe

beloem djoega

- habisnja perlawanan Japan — Ti“.ongkok di berbagai medan, jang
makin hari nampak makin keras
adanja dan selaloe masih menge-

| roehkan Asia.
— Thailand, roepanja

agak

mera-

pat kepada Nippon, ternjata dari
-- pada beberapa orang orang besar
“hegeri itoe telah
mengoendjoengi

Mikado dalam audientie.
—.

—

So'al Irak — Inggeris roepanja
beloem dapat diselesaikan, bahkan
- agak soelit kiranja.
Perantaraan

.

'Toerki telah diterima oleh Trak
. itoe, tetapi tidak berhasil soeatoe
| apa, karena toentoetan2 Rasjid Ali
itoe soepaja tentara Inggeris itoe
meninggalkan Irak
sama sekali.

'Tentoe sadja toentoetan jang demi

“kian itoe bagai Inggeris tidak ada
- “goenanja, karena pada anggapan

-.nja mempoenjai “hak hak di Irak
itoe jang mesti dibelakan.

Achir

“nja, Irak masih menoenggoe

pem

' “bitjaraan dahoeloe dari von Papen,

katanja. Djadi teranglah, bahwa
“Nazi itoe berdiri dibelakang Irak.
Radio

Ankara

(United

Press)

me

ngabarkan, bahwa Djerman telah
mendatangkan 2 boeah bommen“1. werper di Mosoel, tetapi warta itoe

| beloem diakoei, poen tidak diban' tah. Apa artinja itoe bisa dikira2
“kan sendiri oleh oemoem.
Peran

| taraan Egypte sebentar lagi agak
.nja diterima dan dibitjarakan. Apa

“kah hasilnja pembitjaraan ' Irak
.dan'Egypte itoe nanti?
Tentara
Inggeris di Palestina teroetama di
Haifa, sangat idiperkoeat, malahan
2 divisie Inggeris dengan tjoekoep

| alat alat perangnja telah sampai
. disitoe.

'Moengkin

“karena

an-

- tjeman Nazi kepada .Suez - dis,
| 'itoe. Kediaman
berita2 itoe tentang Syria sangatlah

tidak menje

| nangkan bagi
kedoedoekan Asia
|. Tengah, malahan nampak lebih ber
sahaja, berhoeboeng dengan desa
kan Djerman
kepada Vichy itoe
100 procent telah diterima oleh Pe
tain. General Gort, bekas pemim
| pin perang di Belgia tiba tiba di
angkat mendjadi pemimpin di Gi
- braltar, Kedjadian inipoen tidak bi
sa diliwati sadja begitoe.
Tentoe
. agak ramai sebentar lagi.

—

Penjerangan diatas Inggeris dan
Djerman tidak begitoe hebat lagi.
Sekarang roepanja masing masing
“tentara -moesoeh itoe sedang mem
boeat persediaan oentoek hari ha

ri jang akan datang.
Di Afrika
poen nampak sepi ketjoeali semen
tara

pertempoeran

ketjil2.

Ten-

' tang pelarian He ss, orang ba
njak membikin kira kira. Memang
ia

berkehendak

mendapati

Duke

“of Hamilton, kepada siapa ia hen
dak membitjarakan tentang perhentian perang. Kalau benar benar
"warta 'itoe,
“| orang2 jang

maka " ada harapan
sedang lawan mela-

PERTAMA

PAG.

II

Vrijwillig Vliegerscorps selesaikan
140 djoeroe terbang setengah
|
tahoen.

St. M. Sjah
dalam gemeenteraad
kepada Gerindo, sehingga ia dapat
doedoek teroes dalam dewan itoe.
Menoeroet pendengaran kita hal
itoe tidak benar. Mr, St. M. Sjah
ngoeroes boeat 1941:
soedah minta keloear dari gemeen
PERTANJAAN DI VOLKSRAAD.
Hari Selasa kita moeatkan gingVoorzitter: t. Mariso.
| Feroetama selamanja pada wak:
teraad pada
pertengahan boelan
Pertanjaan volksraad jg. dimakat
tentang
Vrijwillig
Vilieger
toe perang ini rakjat Belanda jang
Vice-Voorzitter: t. Boewang, II. jang laloe.
djoekan
oleh anggauta Smit tenlelaki akat mendapat pendidikan
Seeretaris I: t. Halim.
Corps.
Dibawah
ini landioeinja
' Memangnja anggota2
Parindra
tang permintaan hak pensioen ter
goena mendjelaskan apa jang di
Secretaris II: t. Moehadi.
djoeroe
terbang dengan pertjoema.
dan
Gerindo
ada
jang
membitjara
hadap reserve onderstand dan pe
Pertama
sebagian besar dari
Bendahari t. Mardja dan
motcat dalam advertentie j.l.
Naga,
kan
moengkinnja
koersi
itoe
di
gawai2 dienst dari pasoekan darat
Pembantoe-pembantoe
t.t.
Gerat”
an
da dalam taHarganja
satoe
pasoekan
oedaserahkan kepada Gerindo, sehing
dan laoet,
poen djoega terhadap
ngannja militair. Pendidikan akan
Roemewa, Djoeki I, Damini,
Oes- ga Mr, Sjah dapat doedoek teroes
ra
jang
koeat
pada
waktoe
ini
djabatan2 jg. ditinggalkan oleh pedikasih dalam kelas-kelas. Moelaman III, Sa'at I, Sjahroedin, Enoeh
soedah njata
sekali makanja ten
dalam raad sampai achir zittings
gawai2 itoe, kini sedang asjik diper
nja
akan dimoelsi dengan pendididan Satiman.
tara
Indonesia
dengan
terboeroeperiode
ini, tetapi gagal, begitoe
timbangkan.
kan militair, sesoedahnja mana
Kas-commissie:
boeroe
perkoeatkan
semoea
bagi
toelis
pembantoe
Sp.
t
Dalam
keadaan jang sematjam
pemoeda-pemoeda akan
at peVoorzitter: t. Kalmi.
annja dan pasoekan oedara
djoe
ini, keterangan2 lebih landjoet beladjaran
dengan
pesawat
s
Secretaris: t. Ismail.
ga
tidak
diloepakan!
PEMERIKSAAN
RAMPOK DI
loem dapat diadakan.
mendapat
kesempatan boeat me-'
Commissaris: t, Baharoedin.
Boeat ini perloe sekali
banjak
TJIKARANG.
ngambil sport-brevet atau A bre- :
Lebih baik djoega di terangkan
'“ Oentoek menjamboeng pemerik djoeroe terbang, karena makin ha
— KABAR DARI LONDEN.
vet,
disini bahwa jang sangat mendjanjak
orang
idididik
boeat
mendjadi
saan landraad atas perampokan di
Hoofdkwartier
Leger des heils
:dikan perhatian kepada rapat, ia- Tjikarang jg. Kita moeatkan kema
djoeroe
terbang
pemboeroe
atau
di Indonesia mendapat kabar dari
Sesoedahnja pendidikan ini, melah tentangan Patroille soepaja di
rin itoe, hari ini masih beloem bi bombers, makin banjak lagi orang
'Londen bahwa hoofdkwartier inter
reka
jang akan diterima boeat Ma:
teroeskan oesoel itoe kepada Peme
jang lagi dididik
'goena mendjadi
sa, hingga terpaksa kita moeatkan
nasional dan hoofdkwartier Ingge
rine akan dimasoekkan salah sarintah via Pengoeroes Besar agar
reserve,
soepaja
angkatan
oedara
besok.
Advetentie
“dan ,kabaran
ris jang letaknja di Victoriastreet
toe Marine
vliegkampen soepaja
soepaja ,,P.B.” menjampaikan poe-telah hantjoer kena bom moesoeh.
selaloe mendesak. Tetapi boleh ki “selaloe bersiap.
mendapat
pendidikan
lebih djaoech
la kepada Arbeidinspectie boeat
Pendirian
,,Vrijwillig
Vliegers
ta toetoerkan, bahwa makin banjak
Oentoeng sadja ta' ada korban menjelidiki, sebab
boeat mendjadi reserve officier, reterganggoenja
Corps”
mendapat
kehormatan
bedjiwa.
saksi jang dihadapkan dalam pe
serve
onder-officieren
atau
2de
kesehatan
Pegawai
Douane
Tg.
sar bocat
penoehkan permintaan
meriksaan itoe.
vliegers pada pesawat laoetan jg.
Priok akibat Patrouille itoe dan tereserve boeat angkatan oedara In
— PERAJAAN J.L.B.
besar-besar.
lah beberapa personeel jang men:
donesia dengan pertolongannja loe
. Memperingati oesia 2 tahoen.
KETJELAKAAN
AUTOBUS.
Siapa jang akan diterima boeat
djadi oleh karenanja.
as dari
Pemerintah, tentara dan
Pada hari Sabtoe malam Ming
Kemarin siang kira-kira poekoel
mendjadi
djoeroe
terbang
pada
Marine. Seperti diketahoei VVC di
goe, 17/18 Mei ini digedoeng Boedi
3 seboeah autobus, jang berdjalan
tentara akan dididik lebih djaoeh
TOENDJANGAN
DARI NIOG.
hangoenkan
dengan moefakatnja
Darma, Kaligot 23, Sawah Besar
dari Betawi menoedjoe ke Serang,
boecat M-brevet. Mereka ini tidak
Hoofdkomite perserikatan fonds
Ned.,
Ind.
Luchtvaart
Fonds.
petjah
salah
satoe
bandnja
dekat
akan diadakan
malam perajaan
akan termasoek dienst sedjati, taPrins Bernhard dan Spitfire pada
Tjikoepah,
dan' oleh karena itoe
berhoeboeng dengan
tjoekoepnja
Maksoednja.
pi kalau soedah mendapat pendidihari Rebo jl. dengan tak disangka
maka autobus itoe beradoe dengan
oesia 2 tahoen daripada JIB. tja
Sekarang temponja sampai jang
kan
sempoerna,
haroes bersedia
sangka telah
diberi chegue se
sebatang pohon. Soepirnja jang ti- V.V.C. pentang pintoenja pertama
bang Djakarta. ,
boeat
mendapat pendidikan
lebih
djoemlah 28 riboe roepiah oleh per
dak dapat
lagi memperhentikan
Perajaan terseboet akan dimoe
di Bandoeng
dan Batavia bosat
djaoeh pada Militair Luchtvaart.
himpoenan goeroe Indonesia (NI
autobusnja dengan mempergoenalai djam 8 malam dengan pertoen OG).. Oeang itoe adalah pemberi
menerima candidaten djoeroe ter
Antero pendidikan ini akan kadjoekan hasil keradjinan tangan JI an jang pertama oentoek pembeli kun remnja, mendapat loeka-loeka" bang, maka
tentang maksoednia
sih boeat tentara 100 djoeroe terparah dan dirawat dalam roemah
BDA serta diadakan pedato peda Spitfire.
bang dan boeat Marine 40 djoeroe
pendirian ini haroes dioeraikan ter
sakit di Tangerang. Austobus itoe
to.
4
33
:
terbang tiap setengah tahoen.
lebih
:djelas
seperti
berikoet:
Kemoedian oleh
NIOG diminta sendiri roesak besar. Penoempang:
Sjarat-sjaratnjasiapa
jang
Maksoednja
V.V.C,
jalah
didik
agar soepaja oeang dianggap seba penoempangnja selamat, ketjoeali
HOOFDCOMITE
PENERIMAAN
ingin masoek V. V.C. seperti berpemoeda
pemoeda
dari segala
gai symbool dari hari 14 Mei.
beberapa orang dari padanja jang
ikoet:
MOEKIMIN,
.
bangsa soepaja mengarti permoela
Sebeloemnja itoe, djoega telah di mendapat loeka-loeka enteng.
Rapat ditanggoehkan.
annja
penerbangan,
sesoedahnja
stortkan oeang sedjoemlah 13 ri
Hoofdcomite, daripada - ,,Gaboea. oemoer
paling
17 dan paling
mereka dapat didikan pendahoeloe
boe roepiah oentoek ongkos perang
ngan Komite MIAI Kesengsaraan
banjak
27
tahoen.
GABOENGAN
COMITE
M.XLALI.
an
militair
pada
V.O.C.
(Vrijwillig
jang timboel dengan tjepat sekali.
b. permintaan keuring sama
dan Penerimaan
Moekimin”-DjaKESANGSARAde:
Oefen Corps).
Oleh perhimpoenan itoe didjandji PENERIMAAN,
AN MOEKIMIN INDONESI.
karta minta kita kabarkan, bahwa
ngan militair vlieger (ini spe
Dengan adanja satoe reserve jg.
kan poela bahwa restan jang 10 ri
Penerimaan
Jijst-lijst
No. 101
rapat jang sedianja
diadakan ini boe akan diberikan setjepat moeng
ciaal haroes diperhatikan karetiap waktoe bisa digoenakan oleh
sampai 200.
malam (Kemis malam Djoem'at) kin.
na belakangan orang mesti Iatentara
maoepoen
Marine
boeat
a
Lijstno.
Dengan
perBanjakkoekan pekerdjaan dengan sja:
terpaksa dioendoerkan, karena be
dididik lebih loeas mendjadi djoe
antaraan — njaoeang
rat-sjarat sangat berat).
berapa orang anggota Hoofdcomi
roe terbang asli dalam tempo jg.
AKAN DIDIRIKAN M.T. S.
101
Tn. Abd. Rachc. rakjat Belanda.
te terseboet berhalangan.
sangat
pendek,
hingga
tidak
kehi
Ditahoen depan ada maksoed oen
man (Exp. Kadi)
f 1.—
siapa
jang
masih
koerang'
Sampai kapan dioendoerkannja,
langan terlaloe banjak tempo!
toek mendirikan sekolahan
MTS.
102.
Tn.
M,
Tamsir
oemoer
haroes
mempoenjai
soelebih djaoeh akan diberitakan
la Biaja2 jang ditakseer oleh Dept.
Pemasoekan boeat mendjadi can
rat idzin dari wali atau orang
: (Bxpl. Kadi) ... ,, 0.97
gi dalam oendangan.
didaat2
djoeroe
terbang"
ini
hari
van Onderwijs dan jang akan di
103
Tn.
M.
Joesoef
toea.
Kiranja jang bersangkoetan ma'
soedah diboeka moelai dengan Ba
madjoekan kevolksraad sekarang
e. paling sedikit mempoenjai diplo
(Exp. Kadi) ....
,, 1.315
loem adanja.
tavia dan
Bandoeng sedang
de
baroe diperso'alkan.
ma MULO B atau
dOaPn Kadi...
s3 IT
sesamanja
ngan segera lain lain tempat akan
105
Tn.
Moeljanto
ini.
'»TOHINDO
NIPPO”- DIBRAmenjoesoel.
f.
(Exp. Kadi) ....
,, 4.50
sebeloemnja
KENAIKAN
OEPAH DI DRUKdapat pendidikan
NGOES.
Sesoedahnja diadakan pemilihan
106
Tn.
Kasim
(Exp,
haroes berdjandji akan dididik
KERIJ
PERSATOEAN
Dengan pepisil dikabarkan, bah
(schifting) dan pemeriksaan (keu7.
Ia
sda
lebih djaoeh djoega sesoedahwa soerat kabar
harian Djepang
ring) dikira jang akan memakan
1107.
In.
Sanoesi
nja dapat brevet.
Beheerder
daripada drukkerij
»Tohindo Nippo' 'jang keloear da
beberapa waktoe ,sedang' ketika
(Exp.
Kadi).....
-,,
2.58
Selainnja dari ini siapa jang
Pers.
Goeroe”
minta
kita
moeat
lam basa Tionghoa dikota Betawi
menoenggoe datangnja
pesawat2
108
Tn.
Mhd.
Tljas
akan
mendjadi djoeroe terbang
kan
keterangannja
jang
berikoet.
ini, selakoe periodiek dilarang ter
orang dapat
didikan militair doe
— (Exp. Kadi)
» 3.175
pada tentara dan soedah memOleh wakil PVPN telah dioesoel
bitnja goena sementara waktoe.
loe. Pesawat pesawat djoege akan
110
Tn.
Tjokrosoepoenjai M-brevet, haroes menkan dalam Commissie van Georga
Adapoen sebabR2Rnja
tidak ditedatang dalam beberapa boelan ini.
marto
(Exp.
djaga
jang kepandaiannja tak
niseerd
Overleg
soepaja
gadji
dari
rangkan,
Pn
nn,
Le—
:
Pendidikan.
hilang, boeat mana mereka di:
pegawai rendahan dinaikkan atau
114
“Tn. Abd, Hamid
Tentang
pendidikannja
sendiri
kasih kesempatan dengan perditambah dengan duurtetoeslag, ka
PEMBERIAN IDZIN MEM(Exp. Kadi) ....
,, 0.85
jang penting
kita koetib”seperti
tjoema boeat
terbang 6 djam
rena
menoeroet
keterangan2
keper
:
BOEKA PRAKTIJK
:
115
Tn. Sairi (Exp.
berikoet:
(Ylieguren) tiap boelan.
loean hidoep soedah naik hargaDiberi idzin oentoek memboeka
Bem
onaaa
13
nja.
praktijk genees-heel en verloskun117
Tn. Soekaja (KaAKAN DIHADAPKAN KESebabnja maka perkara itoe sam
PGI.
sebagai
badan
jang
terga
digedienst di
Indonesia
sebagai
limatoel
Ichlas)
MOEKA PENGADILAN.
pai begitoe lama beloem djoega di
boeng dalam. PVPN, dan mempoe
Arts, Tan Ing Djiang en Lie Soen
Dalam
sk. ini tgl.
29-3-1940
(Exp. Kadi) .... ,, 2.85
periksa, boleh djadi tersebab agak
njai peroesahaan sendiri menjetoe
Djiang.
«
2
In
Moersadi
lembar:ke II, pernah kita wartakan
soelit boeat diperiksa.
djoti-oesoel
itoe.
Dan
oentoek.
per
Diberi idzin oentoek memboeka
:
(Exp. Kadi)
....
,, 0.50
tentang pertjobaan pemboenoehan
Sepandjang
berita
jang
kita
soneel peroesahaan
sendiri jaitoe
verloskundige praktijk di Indone121
Tn, Sadjan alias
dibatikkerij Paalmerah, atas toean
peroleh, nanti pada hari Rebo 21
| sia sebagai Doekoen Beranak, No- drukkerij ,,Persatoean Goeroe”, la
Oeij Kim Sajj, dan orangnja jang
Soewardi
(Exp.
ini boelan, perkara itoe akan diloe dinaikkan oepahnja dengan 544
na Oey Sioe Twarmelakoekan itoe kedjahatan, jaitoe
periksa
Kd
Ten
» 0.95
oleh
Landraad
Betawi.
Djadi dalam hal ini tidak
122
Tn. Abd. RachInang b. Geboi, Dehir b. Rioen dan
(M. St.).
ada salah satoe ,,perkoempoePEMOEDA
MOEHAMMADIJAH.
Djain, semoeanja. asal dari Tangeman (Trio Veer)
Orang menoelis:
:
lan”,
jang minta pada Directie
rang,
(Exp. Kadi) ....
,, 3.19
“Atas oesaha Persjarikatan Pedrukkerij maocepoen dengan toeli188
«Pap Kadi
on
moeda Moehammadijah Groep Rasan, maoepoen dengan pembitjara
TON
UR
DER
EN
Ag Se
ALGEMEENE
POLITIE.
wamangoen,
kini telah didirikan
an.
189
33
5
aa
pp
Bij de Algemeene Politie bestaat gelegenheid tot plaatsing van
badan
Persepak-ragaan.
Dengan
190
2
5
Kaka
ng Ha
een aantal leerlinginspecieurs van politie.
-poetoesan rapat anggota pada tgl.
191
24
F
2
3 HA —
.
»#INDONESIA' PERMAI”,
Gegadigden dienen o.m. te voldoen aan de volgende vereischten:
«11 Mei 1941 bertempat diroemah t.
Soedah di bentoek
soeatoe ba192
,
”
"
PIL ANA TS
a. ' het bezit van den staat van Nederlandsch onderdaan:
Soedarno dibentoek pengoeroes.
193
£
ai
dan tamasja di Tanah Abang KaAa
b.
een leeftijd van ten minste 21 jaar:
- Voorzitter: t. Soedarno.
194
”
y
retweg dengan nama ,IndoneMAU Pane
&.
het bezit'van tenminste een diploma van het met goed gevolg
“Vice-Voorzitter. t. Tisnamidjaja. sia Permai”,
195
—.——
dengan soesoeafgelegd eindexamen eener M.U.L.O. school of van een daaraan
Secretaris: t. Hoesen.
“
: nan pengoeroes sebagai berikoet:
- Comite
mengoetjapkan
dipergelijkwaardig
getuigschrift,
Penningmeester: t. Misman.
terima kasih kepada Tn.
Abdullah Djoened: Ketoea,
'M. banjak
De duur der opleiding bedraagt twee jaren, gedurende welken
Commissarissen: - t.t.. Koesno,
Sani Ja'coeb: Penoelis,
Iljas Ja'- Kadi Tjempaka Poetih, jang telah
tijd een
maandelijksche
toelage wordt genoten van f 130.—
Oekoes Can Soekar.
(een
membantoe
comite
oentoek mecoeb: Bendahari.
pi
honderd dertig gulden).
njiarkan lijst-lijst kepada handai
“Dan sebagai pembantoe oemoem
Gegadigden dienen zich onder overlegging van een ongezegeld
PERSATOEAN BOEROEH
dan taulan, pendapatan mana te:
D. M. Jahja,
sedang-pengoeroes
verzoekschrift,. alsmede van schoolverklaringen, diploma's enjof ge200.
PABEAN.
1
perhoeboengan . adalah
A. S. A. lah di stortkan kepada comite.
tuigschriften uiterlijk 31 Mei 1941 in persoon te wenden tot een van
Pada hari Minggoe ddo. 11 Mei Bafagih.
de Hoofdecommissarissen van politie te Batavia, Bandoeng, Sema1941 ,,P.B.P.” tjb. Djakarta meAdapoen maksoed dari INDONE
rang of Soerabaja, bij wie ook mondeling nadere inlichtingen kunlangsoengkan rapat tahoenan berSIA PERMAI, ialah menanam benen worden ingewonnen.
tempat di gedoeng B:O. Mr.-Corne- nih ketjintaan kepada para ang- DJOEAL SEPEDA JANG MASIH
DIDALAM HUURKOOP.
Mondelinge inlichtingen kunnen eveneens worden verstrekt door
lis dan
anggota Jang
mengoen- gautanja terhadap tanah air Indo
5 boelan pendjara.
de technische leiders der veldpolitie,
djoengi ada memoeaskan,
wakil
nesia. dengan djalan melihat pePernah kita wartakan dalam /sk.
.
Pemerintah PID dari Hoofdbureau
mandangan pemandangannja jang ini tgl. 8 boelan ini, bahwa salah
dan Wijkmeester Salemba Oetan| indah-permaj itoe, dan dengan dja
seorang pendoedoek
di Kp. Djati
'Mr.-Cornelis.
Waktoe rapat akan
lan menerangkan doedoeknja se- Poelo Wijk Djati, bernama M. teLELANG
WEESKAMER
diboeka terlebih dahoeloe Ketoea
Pada hari SAPTOE 17 MEI 1941 'poekoel 9.30 pagi, dalam
djarah dari tempat jang di koen- lah merampas 8 lembar rekening
“(t. Mariso) meminta kepada toean
tempat pendjoealannja di Molenvliet-Oost No. 7, Batavia-Centrum, :
djoengi.
jang beloem dibajar, dan poekoel
(Timpin Soetan Ibrahim membitjaWeeskamer akan melelangkan barang-barang sebagai berikoet:
Boeat pertama kali, nanti pada poela toekang rekening,
A., dari
rakan memperingatkan tanggal 10 pertengahan boelan Juni mendaSatoe auto merk ADLER junior
(sedan), satoe piano ketjil
salah satoe firma A. dikota ini.
Mei 1940 genapnja negeri Belanda
.
(babyvleugel)
merk
CABLE,
satoe
tang ini,
INDONESIA PERMAI
motorfiets
merk Harley DavidMenoeroet
pemeriksaan polisi, I(Nederland) satoe tahoen didoedoe
son, satoe toestel radio Philips type 938A, satoe radio 359B oentoek
akan memboeat all round trip- se ternjata sepeda jang masih didaki moesoeh (Djerman) jang tidak kitar pegoenoengan Priangan dedirimboe,. satoe koelkast Coolerator, satoe koelkast G.F., beberapa
lam huurkoop itoe, telah didjoeal
mempoenjai sipat kemanoesiaan.
lemari antiek satoe schutsel Tionghoa,
ngan autobus,
satoe
lontjeng
(Friesche
oleh M.-tsb.
kepada orang jang
Sesoedah itoe rapat diteroeskan |- Adres secretariaat: M., Sani Ja'klok),
beberapa lampoe kroon dari kristal, meubel kamar makan,
ta' dikenal.
dan Secretaris dipersilahkan mem- coeb Karetweg, Bat.-C,
satoe ember mandi, fornuis gas, beberapa
'
markies
mesin
toelis,
Pada hari Senin tgl. 12 ini boebatjakan
verslagverslag
tahoen KELOEAR
schilderij zitje, kipas loteng, kijker boeat lihat djaoeh, perkakas daDARI
GEMEENTElan,
Landraad
Betawi
telah
periksita
poer, d.L.I.
— RAAD.
ga itoe perkara, oleh karena itoe
wan itoe mendjadi sementara - te"
Lain dari pada itoe satoe partij barang mas-intan dan sendok
Sebagai diketahoei Mr. St. Moe M. mengakoe
teroes terang atas
»
dan garpoe perak.
nang.
,
hammad Sjah soedah keloear dari dosanja, maka
hakim djatoehkan
Diantaranja masoek boedel failliet Lie Nje Tjiang, B.B, Wie-.
Apakah pelarian Hess itoe ter Parindra dan mendjadi anggota Ge hoekoeman 5 boelan pendjara, segand dan Said Salim bin Moh. Alhabsie dan boedel marhoem
masock perboeatan ,,chianat” ter
rindo.
Rig
TJ.
dangkan perkara ia memoekoel
N
Kreijger dan L. N. W. Edeling.
hadap negerinja ,ataukah ia berma
. Dipeloearan ada desas idesoes, toe rekeninglooper, diperiksa oleh
Boleh dilihat pagi-pagi sebeloem lelang,
in mendjadi
,/dewa perdamaian”,
bahwa atas permintaan
Gerindo Landgerecht pada ini hari, (M. St.)
wallahoe a'lam,
Parindra menjerahkan
koersi Mr.

WBESKAMER.
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lah membikin pertemoean lagi. De
.mikian

LEMBARAN

MEA

I Timoer tjoeatja politiek internasional agak mendekati
terang. Graigie dan Matsuoka te-

ay Re

Lea

jang laloe. Semoea verslag-verslag
pekerdjaan
Pongoeroes
ditahoen
jang laloe diakoei sjah oleh rapat
dan begitoe
poela keadaan wang
masoek dan keloear. Soesoenan pe-

Plan

his.
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EN
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kan Tanpo

kota?
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aa

t noeng

Sa

Ilpasar f 19.188.14 (411.500):

“daerah tanah Djawa jang lain mapemotongan
hasil
f 5.759 ol sh djaoeh ketinggalan. Apakah
hoei Oleh cemoem.
(7 5.395.-—): hasil tempat peman- | ini karena koerang penerangan dari fihak jang berwadjib atau ke& Sembahjangan
ini Da laa
“dian f 533.30 (f 467.50). Sedang
malasan rakjat disitoe kita ta' dadjatoeh boelan Wesak, waktoe| “pendapatan itoe dalam kwartaal
pat memastikan.
I ERNOMOSIDI.
Sebab waktoe
pertama tahoen jl. ada bertoeroet
Tanah-tanah jang Han
dapat
oernomo sidi itoe terlahirnja Bud
demikian: f 17. 347. 26: f 5.360. 90: :
pengairan
(irrigatie)
baik
oleh
, dan dalam waktoe poernomo
dan f 487.63.landbouwvoorlicht'ngsdienst
diansidi djoega beliau menerima keAngka diatas njata bila penghadjoerkan
soepaja ditanami padi:
.koeatan jang maha soetji dan pada | silan itoe ada melebihi dari rantja
doea
kali
setahoen
dan lainnja la:
waktoe poernomo sid! poela beliau | ngan, dan lebih besar
poela dari
dang sekali padi (gaga) dan seka| itoe toeroet poelang kedjaman ba- | penghasilan tahaen' 1940 dalam
li palawidja (tweede gewas), tetapi
Hika, (meninggalkan badan
wadag- | itoe kwartaal.
rakjat didesa-desa masih
banjak
« nja). Tetapi para pemeloek agama
Firma G. Ribuwstraat kena
jang beloem mengerdjakan.
» itoe pertjaja bila tiap boelan wetipoe.
i
Menteri-menteri.
landbouw
sa|isek Sang Buddha toeroen ke ar- |
- Firma terseboet diatas telah me | ban-saban pendapat djawaban dari
apada
perloe
memberikan
berkah
|
3
rapportkan pada politie, bila
ia
orangorang
jang
dipropaganda
inja, jaitoe
pada waktoe
Doel.
telah kena tipoe oleh seorang jang
soepaja menanam doea kali dengan
“itoe kelihatan boelat benar.
| mengakoe
bernama L.$. sebagai
tjara pertanian baroe
',,ja takdir
Sembahjangan ini jang teroetamilitair
dan
mengakoe
mempoenjai
Toehan
sadja,
dengan berkatnja
5 “ma terdjadi di tanah Hindoe. Tem
stamboek nomor 84602. Pada tgi.
kita dapat makan djoega”. Didae:patnja terpilih tanah datar jang
rah Bantam oetara masih banjak
tinggi, jang
dikelilingi oleh goe- | 11 Januari ia datang pada Firma

| penting sadja,: jang. eter diketa-

goenoeng

jang

ketjl.

terseboet, ingin

Letak

gggala al .nja tanah datar ini disebelah oetaoepatjara berdoa. se

aa

-ranja

de- 4 soedah bersembahjang L oem": t.
'Kaoem Ambtenarend

di

e

kira

3

goenoeng

400

Himalaya.

pal - disebelah

Kira-|

baratnja

. negeri Lhassa. Tanah itoe bangoen

isama djoega datang di Masajid (nja persegi pandjang, pandjangnja
dan bersembahjang Djoem'at. Ha! “kl. 1
pal dan lebarnja 1 pal,

'nja P.T. Boepati datangnja ke Mas

|

memboedjoer

keselatan,

dan

ta-

djid sesoedahnja solat, dimana me. nah itoe jang sebelah selatan ada
reka masih menoenggoe oentoek
kedatangannja.

lebih tinggi dari pada jang sebelah oetara. Tanah ini bersih, dan
Tibanja Boepati itoe diiringkan
banjak koraalnja dan hanja dibeoleh Patih dan R. Soejoed. teroes
.berapa
tempat sadja ada
toem“didjempoet oleh Kijaji Peng oeloe
boeh roempoetnja. Disebelah barat

g

Kota, dan teroes berkoempoel “di |
| masdjid, kemoedian Kija:

ada mengalir soengai ketjil menga
lir ke oetara.

| -hoeloe- membatjakan do'a “dengan :
Ditengah-tengahnja tanzh datar
bahasa Arab dan. disoendakan, me. itoe ada seboeah batoe jang warna
reka hadirin sama bermain. Oepa-| nja aboe-aboe serta ada oerattjara dihabisi dengan batjaan Fat!
oeratnja jang tjemerlang.
Batoe
hah. Sesoedah diadakan sedikit. A3
itoe woedjoednja sebagai
altaar,
| dato oleh Poogati,
|
$pandjangnja 4 meter,
lebarnja 2
“| meter dan tingginja 1 meter.

CM- |

2 POBRWAKARTA

Di

s

:
Perkindo.
|
Pada hari
Djoem' at tanggal 9 |
Mei '41 Perkindo Poerwakarta me

5 ngadakan rapat pendirian
karta.. Rapat

ah

| di koendjoengi
“|

Po

tadi

kalsu

-.

bersama

berkoempoe!,

maker.Rapat Binasidi djam 1
| sekalipoen panas jang agak

poernomo

(ras, tetapi di Poerwakarta roepa-

#!

pai

sidi soedah hampir sam-

mereka

bersama

menjoetjikan

badan dan pakaiannja, sebagzi per
3 nja tidak mendjadi 'halangan 'ka'moelaan ceremonie jang besar. Se| rena dari boetoehnja penerangan :
telah itoe mereka bersama mendeoentoek kemadjoean perekonomi- » kati altaar tadi. Semoeanja beran: Setelah toean Kasdani
'“doedoek diam dan para oelamanja
d 6 bestuur dari Djakarta membatja- |
bersama membatja mantran.
ve | kan azas dan toedjoean menoeroet
Setelah keterangan riwajat Bud
jang termaktoeb di statuten, baik
anggaran tetang-4-| dha selesai, laloe diteroeskan semjbahjang berganti2 dari beberapa
F agama, misalnja tjaranja sembah:
jang agama Buddha, agama HinTP ersatocan,
palias Hapot Nian
doe, agama Khong Hoe Tjoe (Conter| pengoeroesnja. Adapoen jang
fucius), agama Tsao, agama Kr's“pilih ialah seperti terseboet di ba-

| ani ggaran | Dasar,

3

ten, agama Islam dan paling belakang-sembahja":g tjara Theosofie.

Ani
Batan. & M. Siomata:

Jang
tersebovt paling belakang
itoe boekan agama, tetapi soeatoe
perkoempoelan jang mempeladjari
“ Secretariaat berkedoedoekan di semoea maksoed agama.
Kemoedian oepatjara ito: ditoe—I-Chineschestraat No. 357, PoerwaRapat boebaran djam 2 ' toep pada djam 9.45 dengan seia| karta.
mat.
(siang. .

'Penoelis, t. M. Taib.
IL. Bendahara, t. H. Djamhoeri.
| Pembantoe, t. Mahwani.

a me. | xaranpsorR

a

AS. mengabarkan:
'
Referendum Gerindo.
Gerindo
Kini oleh pengoeroes

Memlahdnkan

tjabang Tjiandjoer sedang diadakan referendum. goena memilih pe| ngoeroes baroe: soesoenan pengoe
.roes baroe jang dioesoelkan oleh
.pengoeroes TaNAA seperti dibawah
“Ink,
£ asn Mei diri ke
- Ketoea: t. Prawira.
- “Churehill mengatakan :
Wak'! Ketoea: t. Dachlan.
akan
oentoek menekan|

ta serta 'Tobroek

diperta jankan sampai mati, maka |
-bisalah orang: 'memboeat kesimpoe
lan bahwa disini 'akan ada satoe
'kepoetoesan jang menoendjoekkan : |

tt

ja moesoeh

dapat

-. Ashari,

Bandoeng telah mengadakan opvoe
. Pring pendapatannja bersih diserah

kan

aiibisa mene
mengatakan bah|

pada Comite Moekimin

Ban-

doeng. .
Kini dapat kita kabarkan bahwa
| pendapatan opvoering tadi setelah
dipotong ongkos-ongkos ketingga-|

R.R.

Bandoeng.

“Merdeka
Polikliniek”.
K
Hari Kemis j.l. di kampoeng Pesawahan dan Bodjongloa, telah di
boeka satoe
kraampolikliniek di
masing-masing
kampoeng
terseboet. Polikliniek itoe dipimpin oleh
Dr. A.v.d. Broek d' Obrenan dari

P.B.M.T.S. dan Moekimin.

Sebagaimana telah kita kabarkan dalam ini s.k. P.B.M.T.S. tjb.

2, ane, pan,

Dalam

lama

Bandoeng.

Waktoe

pemboekaan

itoe t. Tjamat Bodjongloa menerangkan bila para isteri jang akan

| 33 sen) dan djoemlah wang tadi te
klah distorkan pada Pengoeroes te
MB.

ga, hingga itoe hari teroes diada
.kan pemeriksaan.
Polikliniek bagian kampoeng Pe

Sembalijang wesak.

sawahan di boeka tiap doea ming| goe sekali, tiap hari Senen, sedang

kan Polikliniek di Bodjongloa boe
"Hari Sabtoe malam Minggoe 10
Mei '41, Theosofie .Girilojo
telah “at permoelaan diboeka seboelan se
: Iimengadaken sembahjangan wesak | kali, bilamana nanti kelihatan akan
| bertempat di-.Klenteng Tionghoa, | kemadjoeannja akan ditentoekan

| di Chin. Kerkweg. Djam 8 malam

| waktoenja.

5 oepatjara

|.

itoe dimoelai.

Dimana

Kedoea polikliniek
tadi
boeat
« jang hadir ta' koerang dari 125| sementara ditempatkan
di bale
| orang, dari bermatjam-matjam ke- ! desa, dari kampoeng2 terseboet di
tg2 pertjajaan agama,
atas.
Lebih doeloe pimpinan dari oepa

i

tjara mempersilahkan

t. Soemar-

dan oentoek membentangkan sedikit riwajat tentang
maksoednja

— Penghasilan
R.R. Bandoeng.
“Kita dapat keterangan bila peng
hasilan
R. R.
Bandoeng dalam

Dengan

kwartaal pertama ini tahoen seba

ringkas tetapi djelas spreker menerangkan,
maksoed
sembahja-

gai berikoet: (Jang didalam koeroeng mitoeroet rantjangan) Hasil

|itoe sembahjang

wesak.

ajam

djago.

mewakili

perkoempoelan

Ia

me-

di

para

gi,

2

nn

Oedoeng,

ketoea:

Oe-

banjak'
rang

piah

Wirasa-

ra

:

oleh

Penoelis

paune,

se

dangkan para hadirin dipersilahkan melihat tentoonstelling keradjinan anak2 Naisjiah.

6.

Penjamboetan

dari hadirin

antara
lain dr.
'Moerdjani,
mengandjoerkan soepaja Aisjiah lekas2 mengoesahakan

tersebarnja

Igama Islam di

kalangan
pemoeda dan pemoedi dan dikalangan prijaji. Djam 1.45 setelah didjamoe, rapat ditoetoep dengan selamat:

Doenia Parindra.

Pada
pemilihan
anggota R.R.
boelan Juni j.a.d. Parindra kini sedang hiboek mentjari kiesmannen
oentoek mendjadi pembela kepen:
tingannja, barangkali kalau perloe
akan mendatangkan pemimpin da-'
ri Djakarta
atau Bogor oentoekberpropaganda hal ini. (Sw.).

daerah

Bantan

ba-

dari

banjak

itoe.

perha:

dikota

ada

jang

ter-

sampai

memadjoekan pertakoerang lebih lima

tiap2

Minggoe

ba-

njak penghasilan kelapa dan karet tetapi hal pertanian rakjat dji:
ka dibandingkan
dengan daerah:

tentoe
atau

la---

(Sw.).

Achli pendidik jang. mana ?
Baroe-baroe ini disoeatoe sekolah dikota ini ada perkelaian jang
tak
dimacekan
antara
seorang
moer'd dengan goeroenja,. oentoek

menghilangkan

salah

kami terangkan
orang moerid H.
sehat goeroenja

sehingga

faham

akan

seperloenja.
Sewaktoe diberi naberani
melawan

goeroenja mendjadi ke:

walahan,

oentoek

mendjaga keten-

teraman sekolah, anak tadi di kirim poelang dengan diberi soerat
oentoek orang toeenja. Sampai ditengah
djalan anak itoe kembali
kesekolah

menghadap

kepala seko-

lah D. dan minta rapportnja.
tah karena
anak disoeroeh

Entak

menoeroet, entah goeroe terseboet
Yaroe riboet, pertengkaran moeloet

terdjadi,
dari

waktoe

koersnja

D. akan

H.

berdiri

(simoerid)

me

ngi'ra akan dipoekoel laloe menjerboe dengan
tindjoenja,
oentoek
mempertahankan diri D. terpaksa
mempergoenakan tangannja oentoek menghela
dan
menangk:p
sampai anak itoe tak dapat bergerak dan minta ampoen.
Oentoek mendjaga djangan sampai kedjadian seperti terseboet jg.
tak
enak
dan
sedap
d dengar
oemoem teroelang,
“baiklah fihak
pengoeroes sekolah menjel:diki ach
li pendidik jang mana jang sedikit
lalai, jang diroemah, atau jang di
sekolah
(Sw.).

atau

pergaoelan

sianak.

RENGASDENGKLOK
R.H:A.F. menoelis:
»Pasar

Derma”,

Di desa Tjibocaja
Rengasdengklok telah
berdiri Comite Pasar:
-derma goena Sp'tfireFonds
jang
akan diboeka moelai tanggal 15 ini
lamanja

10 malam,

soesoe-

nan Pengoeroesnja seperti di bawah ini:
f
Beschermhbeer: Rd. M. Padmane-

gara Assistent-Wedana Pedes,
Voorzitter:

Rd.

H. Achmad

Fa-

ridie, Goeroe Igama.
Vice-Voorzitter:
wachter.

M.

Amat,

bosch

. Secretaris: Ater ex Djoeroetoelis
desa.

Perhatian kepada pertanian,
Meskipoen

itoe

bouw,

boelan

RANGKASBETOENG

.

rendah

orang-orang

mereka

ding.

beberapa anggauta lainnja.
Moelai boelan April 1937 diketahoei oleh Nj. Pardjaman. Sedang
kan oesaha2 jang telah dikerdjakan: Rapat2 gaboengan sehabis
hari
Raja,
pemberantasan boeta
hoeroef, mengadakan fonds kematian dll.
f
4, Aisjiah terhadap masjarakat
oleh Nj. Pardjaman.
. 5. Pembitjara dari tjabang MD.
t. Soetaleksana.
diadakan

Sekaitoe

' akan didjad'kan - keboen

Ni. Soetaleksana dan dibantoe oleh

itoe

milik

ada
“orang kota pergi
kedaerah
Roemboet oentoek mentjari- tanah,

pengoeroesnja:

Setelah

dari

belas

Pengadjian @ur'an oleh
seorang anak jatim dari: roemah jatim P.K.O.
Langkah
Aisjiah
dalam lima tahoen, Moelai didirikan
' tanggal
15
Maart
1936,
Gengan . anggauta 60 orang,
Badjoeri,

lebih

lan jang akan
nian H.A.J.O.

doeng.

Nj.

bertahoen-tahoen.

hoetan-hoetan

malah

tian

Nj. Pardjaman, setelah memberikan kata pengantar, dan pemberian terima kasih pada hadirin,
se
landjoetnja memenoehi atjara jang
telah ditentoekan:
1. Pansmbromo
oleh
anak2
Naisjiah
groep M.D: Tjiha9ergeulis dan Hpbang
Ban-

Ketoea,.

loechoer,

menoenggak

oetama kaoem kantoran dan pensioenan, didaerah Djaoera dianta-

tjabang

dipimpin

sampai

mempoenja: beberapa baoe karena
moerahnja, djoega di Roemboet di
sana ada tanah dari perkoempoe-

tempat di roemah sekolah Moeham
madijah Pr. Soemedangweg.
itoe

la-

kajoepoen

bertjita-tjita

jang

Hal ini mendapat

Hari Minggoe 11 Mei 1941 Ais'jah tjabang Bandoeng, telah
me
"langsoengkan hari peringatan tjoe
'koep. beroemoer lima tahoen, ber-

Peringatan

atau

njak jang didjoeal dengan moerah
misalnja satoe bouw empat roepiah
atau satoe hectare sepoelceh roe-

ngan

Bandpeng.

menghasilkan

belasting

Ban-

ncelis II, K. H. Moechtar, R. H.
Dimjati, dan Habib Oesman seba-

Ti pakan Aisjiah

jang

oesaha dan

poetra, Penoel'8 1, M. Natsir, pegai

sawah

rena hidoep mereka memang ser:
ba soesah, sebab salaloe bersandar
takdir
(berustend) tak maoe ber-

Islam, jang dilang
R.R.

didjadikan

tak begitoe banjak.
Tentoe sadja
mereka harces tetap membajar belasting saban tahoennja. Oleh ka-

bermatjam2

gedoeng

dikerdjakan,

Setelah soerat izin dari pemerintah diterimakan kepada sipeminta,
mereka. boeka tanah itoe dan dikerdjakan
hanja setahoen doea,
seteroesnja
bertahoen-tahoen
dibiarkan sadja mendjadi hoetan la-

doeng, dan dipimpin
oleh toean
Patih Bandoeng, telah mendirikan
Studie Commissie oentoek DjakatPitrah, jang mendjadi pengoeroes
nja: .toean2:

bersalin bisa memeriksakan kanlan f 50.33 (lima poeloeh roepiah: ' doengannja, perhatian banjak djoe

-

oentoek
dang.

telahmeme-

pertemoeannja

jang

.sSoengkan

t. H. J. de

Madjelis Koemetir
R.R.
Bandoeng telah mengeloezrkan besiuit,
bila jang diangkat mendjadi Controleur
Wegverkeerdienst
Bandoeng, t. R. H.A. Wirasasmita.

teratoernja pekerdjaan diplomasi
peperangan| BANDOENG
ris dan Ane
—

adalah

“Olnlten
:
taaa W.V.D.

t. Dja'far.

Pembantoe:
Soepri, An

beliau

Groot, a.r. dari Poerwakarta.
Lebih djaoeh jang mendjadi a.r.
Poerwakarta t. W. A. G. Perks dari residentie Bantam.

Penoelis I: t. Soedomo.
Penoelis II: t. Soedira.
Bendahari:

cenjaboengan

beloem

milik orang desa.
Tanah-tanah terseboet mendjzdi
milik mereka ada jang dari dibeli
dan ada poela jang dari minta tanah G.G. (gouvernementsgronden)

niangka!
keras atas
perboeatan
itoe tetapi karena saksi tjdekoep
menjatakan kesalahannja, achirnja
hakim memberi hoekoeman badan
selama doea boelan pendjara.
Zakat fitrah.

Assistent Resident Bandoeng.
Menjamboeng kabar tentang Jibenoemdnja t. Swencke a.r. Ban! doeng mendjadi
Resident di Malang, maka kini jang
mengganti

tempat

Bandoeng

jang

kepoenjaan
goepermen
oentoek
perbaikan irrigatie,
tetapi tanah

riksa perkaranja - A.-berasal dari
| desa Biroe Madjalaja, karena kedapatan dalam halaman roemahnja

dan

| disitoe
mereka
mendirikan tentpendirian. terseboet |
.tent, kalau waktoe malam bersama
oleh beberapa Nasar membikin api oenggoen, keadaan
#disitoe
ramai sekali.
Kalau hari

hoetan

hoetan ini boekan hoetan toetoepan

dihoekoem doea boelan.
Landraad

tidak

| kanan kiri soengai tadi berdoejoen
doejoen orang dari mana-mana ne

Tjabang|

No. 51,

datar

me-

Toekang penjaboeng ajam djantan

kebetoelan boelan Weszk biasanja
soenji senjap ,tetapi boelan itoe di

-nja bertempat di Hotel Pasoendan ' .geri
| Chineschestraat

tanah

beli dengan

nitjil seboeah arlodji tangan harga f 85.—, di itoe hari ia membajar
beeat.pertama kalinja f 7.—
Dari
sedjak
membeli
hingga
sekarang ia tak ada kelihatan, wak
toe di oesoet lebih djaoeh ternjata
dalam stamboek militair tak .terdapat nama teseboet.

5

Peningmeester: Oeij Tjom Peng.
Commissarissen: t.t. Sio To Ang,
Lauw Hwat Siong, Kwok Djio Ho,
"H. Darnji, Iljas goeroe sekolah desa dan

Tan

Soei

San.”

-

LEMBARAN KRDOEA PAG.II
| mendjadi ,,koeli kentjeng”

jang te

|

Secretaris I —

Pan
5
an j atau tegalan dengan tetap, pergi
“dan F 630.30. Pe: | nja itoe sama mendapat ocang ke
roegian,
atau

ng Nana sat
Koran kini
aa. 3 61.20. Sewah

sebagai

ocang

oeang

pembeli

overdracht”

atas

ta

| nah ,sanggan” itoe sekedarnja.
Djoega

»roekoen

desa”

telah

ada jang mengatoer baik, jaitoe ba
rang2 atau roemahnja sama dibe
| ILoleh tetangganja atau orang jang
“akan menempati roemah itoe. (M.)

- Djawa

Timoer

kilogram,

itoe adalah 426.600
omzetnja tertam-

di

bah dengan f 45.500.
Dan
djoemlahnja
pendapatan | dikitnja dari 2 Inl. School sadja.
orang lain (vreemde visschers) ada
Toean R. Odang Architect Bosch
diri mempergoe
1
lah f 58.470.— dalam tahoen 1940
wezen dalam ini boelan akan
per
g lain atau boeat
dan f 37.150— dalam tahoen
gi ke Soekaboemi oentoek mempela
ik akan mempergoe- | | 1939.
djari dan melihat keadaannja poli
“beberapa matjam batie school! di Soekaboemi. Satoe ke
BANJOEMAS
oentoengan bagi Madioen.
beroleh pemandangan,

,

Keadaan kesehatan.

Menoeroet tjatatan bagian kwar
dari 1941 ditentang
taal pertama
kesehatan
pendoedoek
residensi

|

Pa

Banjoemas seperti. dibawah ini:
Doea poeloeh enam orang terse“rang penjakit typhus abdominalis,
diantarnja adalah doea orang jg.
meninggal. Sedang dalam kwartaal

ke 4 dari tahoen 1940 adalah tiga

poeloeh enam orang terserang pemeninggal
tsb. dan jang
| njakit
penjakit ini ada
lantaran
doenia
ga
$
sembilan belas orang.
an makin baEmpat belas orang terserang ba-cillaire dysenterie, doea diantara
ega djoega| nja telah mati: sedang dalam kwar
.sterling sa24
adalah
doeloean
jang
taal
orang terserang penjakit ini djoega jang diserahkan kepada dokter.
Enam orang kena penjakit diph-

te | #herie dalam kwartaal

Derma darah.
Di bawah pimpinannja t. Dr. Is
mangoen, pada tanggal 6 ini boe
lan bertempat di pendopo Kaweda
nan Tjaroeban, telah diadakan le
zing tentang derma darah. Lezing
mana dikoendjoengi oleh sebagian
ketjil
pendoedoek.
Setelah dite-

rangkan

selebar lebarnja tentang

derma darah. Kemoedian di antara
pendengar ditanjakan
barangkali
ada jang akan mendermakan
da
rahnja. Diantara jang akan men-

dermakan darahnja hanja 3 orang
sadja. Hal ini boleh djadi masih di
“dalam
keragoe ragoean
tentang
djelasnja lezing.
Roepanja fihak
jang berkepentingan merasa perloe
adanja lezing kzdoea kalinja.

pertama,
Perajaan

dan enam belas orang djoega kena

Taman

Siswa.

Besok bociarn
Juli jad. Taman
penjakit ini dalam kwartaal
Siswa
Tjaroeban
akan mengadadaripa
g
seoran
ga
sehing
'doeloean,
kan
perajaan
tahoenan
dan mem
a.
adjalnj
tiba
mereka
da
peringati
berdirinja
'T.S.
beroengan
Noesakamba
Pada poelau
moer
7
tahoen.
Perajaan
ini
tahoen
orang
60
adalah
Jan.
boelan
dalam
“dalam Febr. 34 dan dalam Mazrt 6: ' ada lebih hebat dan gembira, kare
bacteriologisch.| na tempat perajaan sengadja ber
jang terserang
25 | tempat di gedong jang didapat der
jang
meninggal
Djoemlah
'ma dari
seorang Tionghoa,
dan
orang.
b loeasnja gedong biasa masoek tak
I koerang dari 500 orang. Satoe ke
MAGELANG.
' Imadjoean bagi TS. Tjaroeban,
Excarsie Wanito.
jang

| Satoe-sa oenja

orga
ganisatie

ten-

esenian jang soedah terke-

a
bangsa
Indoneih “ia
2 aa
kunstvereeniging
Srimatojo”. Peneann ini doe

loe namanja,,L
-

n Ngestimoel

jang oemoernja soedah ada k. He

20 tahoen, tetapi berhoeboeng roe
Tan sebab pada tanggal 31 Januari

. Pemb. menoelis:

Besok 17 Augustus 1941 perk.
| Wanito akan bertamasja ke Pa| rangtritis — Sonoboedojo Dijokja
— Kalioerang. Di Kalioerang me
lepaskan lelah dan mengisi pervet
terbatas hanja mempe
seboeah restaukerontjong pada
ladjari soal kunst djoged sadja te
rant, soedah itoe baharoelah kem
tapi lain oesaha djoega diadakan
bali ke Magelang. Adapoen biajaseperti afdeeling
toneel, schaak,
nja tjoema f 1.80 dan boleh diang
bridgen
dan excursie afdeeling.
soer 3 kali. Ketjoeali anggotanja,
“| Anggauta2 ada doea golongan, per
djoega diterimanja loear anggauto
| tama orang
toea2 jang lainnja
dengan
doeloe
beroending
asal
anak2 : jang dimasoekkan dalam ka
gang
badan itoe p/a t. Sora
langan Srimatojo Siswo” dan ke . Tiokro.
Ta
| banjakan moerid2 sekolahan
1933 direorganiseer lagi dan digan
ti nama »Srimatojo” terseboet.
Menoeroet werkprogramnja sete

lah diadakan perobahan pengoe-

Comite Ze HIS.

—.
: | an Saya, PGB, dll.
Berhoeboeng

| ciaal, maka

toedjoean

hoen jang laloe pernah

| kan opvoering jang

r

jang

Srimatojo dalam

Karena

so

desas

desoes

keketjewa.

an orang2 jang anak2nja pada ta

ta

hoen

mengada-

jang

laloe tiada diterima pa

da Openbare

pendapatan-

HIS karena tiada ada

tempat, maka timboellah satoe Co
| nja didermakan oentoek toeroet me
mite jang akan mentjari gegevens
| nolong-bahaja kelaparan di Moga
jang lengkap bocat memadjoekan
| doeloe itoe dan SCVT dsb.
permohonan
kepada
Pemerintah
Dalam rapat anggauta jang ba
soepaja di Magelang didirikan lagi
| 'roe diadakan soedah diambil poe
seboeah Openbare HIS.
3
| toesan oentoek mengadakan eksoer
Sajang timboelnja comite ini soe
si besok boelan December 1941 ke
Dieng ,sedang kira boelan
Juni | “dah terlaloe dekat dengan cursus
jaar tahoen ini, djika pekerdjaan
“jakan mengadakan
pesta sekedar
nja tentoenja akan tertoenda boe
.goena pemboekaan soos baroe jg.
di. Tjikrikweg.
Dalam keramaian| “at tahoen jad.

joe | ini ketjoeali toneel, djoega diada
'kan
petilan
wajang
Maa

orang

SOERAKARTA.

dan

ing

lagi goena
oeg mitsalnja oentoek
tok
ina soci

'moem, seperti
Yorega

Jne

kat ke kolonisasi di Lampoeng,
antar oleh seorang prijaji BB.

Bocat
ta dalam

daerah
tahoen

gewest

di

Soerakar

ini (sedjak 1 Ja

nuari sampai ini hari) telah lebih

ai 2041
an

dari 500 orang pendoedoek disini
jang berangkat ke kolonisasi itoe,
kebanjakan dari daerah kaboepaten Wonogiri,
Klaten dan Sragcn
(distrik Gemolong). Malah ada se
mentara pendoedoek desa jang se

ini

boelan terse-

moeanja
|

bersama sama

pergi

ke

Lampoeng itoe,

Dalam hal itoe ada baiknja kita
terangkan disini, jang pemerintah

ipada
632.59

pelan aitvoerrecht
melawan f 4.292.94.
atas

barang

goela

Zelfbesturen di Soerakarta menga
dakan peratoeran jang baik, jaitoe

selain orang2 jang pergi ke koloni
sasi itoe sama mendapat beja dari

goebernemen sebagaimana mesti148
sedang
doeloenja
Ag kota Tegal in
Goederengeld afvoer| nja, djoega menerima bekal (,,pe
sangon”) oeang jang tidak sedikit,
an f 3.281.15 doeloe
,soember” perhimpoenan. | f 2.
diambilkan dar iocang kas desa da
y partai politiek, agama nja. Daripada tjoekai atas barang
ri desanja masing2. Djoega Rakjat
Ya
ketinggalan orga |-tembako f 2.880.— dan f 2.304.—

ek kota besar tetapi boleh | £ 9

jang

doeloe

itoe. Statistiek

invoer

Sore telah terdjadi kedjadian jang
mengerikan. - Doedoeknja kedjadi
an, pada djam terseboet berpapasan di antara autobus Liem dengan
bus Liem di antara Tjaroeban —
Saradan (percies di desa Nampoe)

(terlebih

tegas

richting

Madioen

Ngandjoek).

Bus jang
menoedjoe ke Ngan
djoek A.E. 114 dan jang ke djoe
roesan Madioen AE. 195. AE. 95
berhenti terlebih doeloe, kemoedi
an datang AE. 114, datangnja tak
soeka berhenti tetapi dengan dja
lan pelan2 poen djoega ditengah2
djalan.
Kemoedian toeroen toean
Soemoboeniran Controleur bus jg.
datang dari bus Nr. 95 akan con
trole bus no. 114. Soedah tentoe t.
Soemo keseret
bus no. 114 jang
mangkin keras djalannja disebabkan

antara

kedoea

pendoedoek

desa

jang telah sama

Di toebroeld gute

Berhoeboeng

denga

bus

Pada hari
ses Juliana,

lahirnja j.m.m. Printelah diadakan pers

arakan anak-anak sekolah dari H.
LS.,
Vervolgschool, Volksschool,
Inlandsche
school
dan
Meis
school memakai bendera dan
ziek. Ada poela sebahagian moer:
jang berpakaian tjara kaoem ta
Imbawa tjangkoel, parang d.)
'erafakan itoe berhenti dimoe
. Tosan A.R. ar di

orang-orang

jang ingin me

itoe. Dgn.

maka

te

ketjilakaan, jaitoe sa

Perkelahian. Xx
toe
taxi
telah
toebroek
satoe
Di Tambarangan telah te
anak
pengendara sepeda sampe
perkelahian antara doea ora
begitoe roepa, oentoeng baik bagai |
ki-laki masing-masing bersend
anak tsb tidak sampai melajang dji
kan parang dan pisau belati. A
wanja, hanja dapatkan loeka-loeka
sekali
jang
bersendjatakan
clan kaget, kemoedian laloe diang
rang kena toesoekan doea ka
koet keroemah sakit, sedang sang
bagian dada dan peroet se
sopir soedah barang tentoe oleh po
menghemboeskan nafas jang pel
litie
ditempelin perbal boeat dia
habisan.
(3
poenja

kesembronohan.

Perbaikan kampoeng-kampoeng.
Pada ini waktoe oleh jang berke

wadjiban telah dilakoekan perbaikan
dibeberapa
kampoeng-kampoeng, antara
mana kampoeng
Benteng sebelah lor dari roemah
Stadpolitie dan lain sbg., begitoe
poen penerangan listrik telah dipa
sang dalam kampoeng2 dan Gang2
jang doeloenja begitoe gslap goeli

ta keadaannja.
“

'Tentoelah
boeat ini perbaikan
disamboet oleh pendoedoek kam
poeng dan gang2 terseboet dengan
girang

dan

sjoekoer

Keadaan kota Madioen.
Orang nanti merasa terperadjat
apabila pada ini waktoe datang ber
koendjoeng ke kota Madioen, dari
pada

10 tahoen

jang

laloe, dimana

sekarang banjak berdiri gedoeng2
baroe serta modern dan kini masih
asjik didirikan poela gedoeng2 ba
roe sebagai roemah tinggal, seper
ti di Lawoestraat, Residentlaan de
pan kantoor Telefoon dan lainnja.
Begitoe

djoega

toko toko locaal, se

perti di Toegoe jang
keadaannja
begitoe
baik dan sempoerna
me
ngatoernja, dan selandjoetnja
ka
oem handel jang besar2 djoega sa
ma boeka filiaal di Madioen, seper
ti Toko Auto mobil dan sebagainja.
Sesoenggoehnja ini adalah kemadjoean jang baik di kota Madioen,
terbandingkan pada 10 tahoen ig.
lampau.

sajang
jang pada
waktoe achir ini, banjak amat boe
nga boenga berdjiwa teroetama di
aloon2 kota Madioen sama berglan

dangan.

Tanah Seberang.
KANDANGAN
Pemb. kita A.N. toelis:
» Spenbaar N.O.
Sehabisnja Conferentie

N.O.

di

sama
berkoendjoeng
di Kanda
ngan
oentoek
berbitjara
dalam
Openbaar N.O. jang diadakan oleh
N.O. tjabang Kandangan pada maSabtoe

tempat

tgl. 2—3

Mei

digedoeng

N.O.

Pemboenoeh
litie

1941

ber

di Loek-

loea,

Hadlirin kira-kira 1000 orang laki-perempoean, gedoeng padat dan
melimpah keloear. Wakil perkoempoelan 27 boeah, wakil-wakil P. I.
D. sama berhadlir,

ditangkap

MINANGKABAU
'B.L.C. tjabang

oleh

K
Padang.

Atas oesahanja

toean M. Sa

Commissaris
B.I.C. boeat
Andalas, maka orang telah dirik

tjabang

B.I.C,

pada

achir

Ap

itoe dikota Padang. Adapoen raj
pendiriannja

dilangsoengkan'

lam roeangan gedoeng Taman
wa. Perhatian publiek,
me
kaocoem chauffeurs ada
kan sekali.
Begitoelah, setelah sjarat
pendirian dipenoehi, maka a
setoedjoean

soeara

jang

terba

dibentoek anggota-anggota best
terseboet di bawah boeat perio
1941—1942.
Ketoea:

Wakil

toean

Iljas.

Ketoea:

toean St. Sati,

Taman Siswa.
Penoelis I: toean

Madjid.

Penningmeester I: toean Fatah.
Commissarissen: t.t. Said,
doet dan
sementara orang
(Mrd. Nast).

Boe:
2

Djemoe akan hidoep lagi.
1
Pada hari Kemis tgl. 24 April jl.
orang pendoedoek kampoeng Tiong
hoa telah merasa

terkedjoet, setiba

mendengar
berita bahwa seorang .
pegawai drukkerj Agam Fort de
Kock ada memboenoeh diri, jaitoe
toean Mangkoeto. Moelanja orang
tiada
pertjaja akan, berita jang
menggemparkan ini, sebab beliau
itoe adalah seorang jang terkenal
baik dan alim poela, djadi soenggoeh diloear pendoegaan orang.
Tetapi djoestroe politie tiba dan
selesai dengan pemeriksaannja, ta”
ada lagi dapat dikata,
maoe ta"

maoe

Negara, wakil H.B.N.O. toean Mah
foedz Siddik dan H. Ahmad Sjahal

lam

Kabarnja sebabnja perkelahia
itoe karena dendam lama

orang

mesti mempertjajai

'

chabar jang menggemparkan itoe. «
Moedjoerlah, sesampai orang ma
lang
itoe
diangkoet ke militairhospitaal sempat lagi ia menerang:
kan, bahwa

pemboenoehan

itoe ada

lah atas perlakoeannja sendiri. Ka
lau tidak nistjaja kedjadian jang
menggemparkan ini akan berekor
pandjang

lagi, sebab tentoenja

po-

'
|

litie hendak menjiasati lagi siapa: 3
sipemboenoehnja itoe agaknja.
Roepanja soedah adjal bagi toe"3
an Mangkoeto, maka itoe seloeroeh:
oesaha perbantoean jang
diberi»

kan padanja tiada berkat lagi. Ber.
sama inilah kita
-do'a, agar beliau

mengoetjapkan'
selamat henda ba

nja dalam koeboer (Mrd. Nast) si

badan hantjoer korban di bawa ke
Regentschapkliniek di Tjaroeban,
setelah mendapat pertolongan se

dikit, teroes dengan ziekenauto Ge
meente Madioen si koerban di ang
koet ke Juliana ziekenhuis. Peng
harapan sedikit sekali si korban bi
sa semboeh.

Ke kolonisasi Lampoeng.
Senen 12 Mei ini ada 80 keloear

Moedah moedahan tidak lama Ia | ga terdiri 400 orang Rakjat pen
gi Srimatojo — akan mengadakan
doedoek Soerakarta jang berang
Tah

Controleur bus keglintir bus.

Pada tanggal 9 Mei j.l. djam 4.15

—

4

lah terdjadi

sekolahan politie boschwezen, jg.
| diterima hanja anak2' jang terima
tammat beladjar dari HIS dan se.

sedang

Harjoto.

lihat oepatjara terseboet,

| pertjaja, menerangkan bahwa
be
sok boelan Augustus jad. di Ma
| dioen akan didirikan atau diboeka

“| memoeaskan daripada tahoen '39.
| Djoemlahnja

Penningmeester —
Soeprapto
dan Harnowo.
Roepanja anak2 kita poen tidak
maoe ketinggalan oentogk
ang.
S3
.I
Commissarissen —

djalnja

Boschpolitie School.
Menoeroet kabar jang boleh

gal, antara lain-lain ada dibentang
| kan
hasilnja
pendjoealan
ikan
| laoet demikian: selama tahoen '40
“jl. penangkapan
ikan ada
lebih

Perarakan anak sekolah.

-

djalan-djalanan pada pagi
hari kh
rena djoestroe oepatjara periang
tan 10 Mei penoeh dengan berd!

1 MADIOEN.
Pendjoealan ikan laoet.
“Menoeroet verslag dari Vissche'Pemb. S.N. menoelis,
rijstichting ,,Misojo-Mino” di Te-

N|

Soekiswojo.

Secretaris 2 — Soedjarno.

lah sama mendapat bagian sawah

Beladjar ke masjarakat.
V,0.T
berdiri.
Siapapoen orang2
jang menaik
trein pagi dari djoeroesan
Ngan

djoek ke Madioen, tentoelah menge
tahoei poela bahwa trein terseboet
penoeh anak2 kita jang datangnja
dari halte Ngandjoek, Saradan, Tja
roeban dan Babadan,
semoeanja
menoedjoe ke Madioen oentoek me
nempoeh (mentjari)
kepandaian
dengan memasoeki bermatjam ma
tjam sekolahan di Madioen.
Ber
hoeboeng dengan kedjadian2 jang
tak senonoh di dalam trein, maka
anak2 ktia telah
membentoek sa

toe perkoempoelan

dengan nama

VOT (Vereeniging voor Orderlijke
Trein jongens). (Apa sebab hanja

oentoek

jongens sadja,

dan bagai

mana meisjes kita? Toch tidak se
dikit anak2 poetri jang toeroet da
lam trein? S.N.)
Oentoek pertama kali soesoenan
pengoeroes terdiri dari pemoeda2:
Voorzitter. — Soeprapto.
Vice Voorzitter — Imam soedja
na,

Openbaar Comite Penjambcetan
Moekimin.
Malam Ahad tgl. 3—4 Mei 1941
gadering
Comite
Penjamboetan
Moekimin
bertempat
digedoeng
Th. tjabang Kandangan. Hadlirin

Daerah Taman Siswa
Minangkabau.
Kita mendapat keterangan, /'
wa dalam conferentie Taman"
wa daerah Minangkabau jang ba
roe diadakan telah Ana
3
pertoekaran anggota-anggota
M.

ditaksir

Daerah Harian. |

telah dilangsoengkan

Openbaarver-

1000 orang

rempotan,

sehinga

lebih laki-pe-

gedoeng

M. Th.

jang besar itoe penoeh sesak diatas
dan dibawah,
begitoe poela beratoes-ratoes

orang

jang

tidak

men-

dapat tempat

lagi sama berdiri di-

loear gedoeng

mendengarkan

pem-

bitjaraan.

M.

Menoeroet soeara jang terbanjak

telah ditetapkan t.t, terseboet.
Pa'

- Adres
42A

Soedah

Soewondo,

Ketoea,

Pa' Soewandono, Penoelis.
Iboe Harizar, Bendahari.
Fort

secretar'aat

Mandiangir

de Kock.

Terbit.

Mendjaga diri oentoek poeteri.
Oleh Soegardiman Ranoewidjojo, mengandoeng peladjaran

(methode)

menghadapi

pembelaan

ganggoean,

dari kaoem iboe jang

soepaja

dengan seorang

diri dapat meloloskan diri dari ganggoean dan menangkis tiap-tiap serangan orang jang bermaksoed
djahat kepadanja, disertai gambar-gambar jang
tepat dan djitoe.

Harganja
Boleh

dipesan

hanja 25 sen seboeah.

kepada penerbitnja, ja'ni Adi

i

stratie Drukkerjj ,,Pemandangan” Senen 107 — Te
Wl. 1810 — Bat—C.
Dengan

ongkos kirim 80 sen.

'.

' .

BEMANDANGAN

LEMBARAN

KEDOEA .PAG.

Ii
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3

“Bang
Bedjat
dari doeloe memang
kaga' moepakat banget ka:

1 manoesia berekor lantas diper

lihat-lihatkan, sebab ......,. “mikir
|

“hari kedepannja.
v
Apa lagi aled sianak itoe pe:
rempocan:, tentoe sampai besar,

sampai

masanja kawin, soedah ter

. masjhoer, bahwa dia berekor, ber

| mboentoet”.

“Kalau misalnja anak itoe nanti| nja dibikin ,,mati-hati”, kaga' bisa

'maloe Jagi, berangkali kaga' apa.
“Tetapi manoesia biasanja merasa

pa

nalot

ketahoean tja
ini

oeroesan

“Kalau siorang toea itoe sajang
2 anak, tentoe kaga' sianak didjadi-

pentjarian, melain-

soember

“kan

kan ditjarikan daja-oepaja soepaja
hilang boentoetnja.
sec.
jang perloe soepaja ingat
3 | Dan
' Sama jang Bikin, jaitoe Toehan.
Itoe semoea tjoeman tanda, bah
wa Toehan koeasa boeat membikin
manoesia berboentoet, kalau perloe koeasa djoega bikin manoesia

| hidoengnja djadi belalai.

Kalau sekarang si anak itoe di
djadiin tontonan, sampai besarnja
...djadi tontonan djoega, bang Be-

djat kira, orang banjak bisa proanak “itoe

test, dan
maoe.

sendiri kaga"

BANG

BEDJAT.

' Djoega ada diterangkan, bahwa

conferentie jang mendatang akan
dan
diadakan di Batoe-Sangkar,
bila waktoenja beloem dipastikan.
'Conferentie jang dimaksoed ini
dilangsoengkan setjara be
akan
artinja disertai de
sarbesaran,
e
ngan recepti dan rapat oemoem.
- Sekianlah chabar jang kita peroleh. (Mrd. Nast.).

Akan mendirikan J.LB.

Tersiar berita, bahwa sementara pemoeda peladjar-peladjar sekomendirikan tjb.
lah agama akan
Bila
JB. dikota Fort de Kock.
dabeloem
itoe
iannja
pendir
hari
| pat dipastikan, sebab orang masih
sedang asjiknja oentoek mengadakan persediaan-persediaan jang dirasa perloe .(Mrd. Nast.).
P.P.T.S. bergerak.
Baroe sadja di Fort de Kock di
lantik Persatoean Pemoeda Taman
kita menerima
Siswa (P.P.TS.),
berita dari Padang, bahwa disana
didirikan soeatoe tjb.
poen telah
3
poela.
Adapoen pengoeroesnja terdiri
“atas:
Ketoea: Latifah.

Wakil

Ketoea:

Zainoeddin

Penoelis I: Bahar.
Penoelis II: Gazali.
Bendahari I: Sjamsidar.
Pembantoe-pembantoe tediri atas

Idroes, Hoesnah dan Zainar.
jalah:
Penasehat-penasehatnja

| “Pa St. Salim, Pa' Boehan Nst. dan

| pa" Moetadji.

Djoega ada
didirikan badansport, muZiek dan kepandoean.
Melihat dari tenaga-tenaga jang
doedoek dalam bestuur itoe, kita

4

5

pertjaja

jang

itoe akan

perkoempoelannja

madjoe

dengan

pesat.

(Mrd. Nast.).

TANDJOENG KARANG
Kawat

listriek.

Tiang listriek dan kawat penahan jang bisa dipegang oleh orang
kena kortsluiting.
Pada hari rebo siang di kam-

' poeng Doeria Pajoeng Tg. Karang

ada 3 orang anak-anak nama Si
. dik, Tambang dan Darsono, sedang

bermain-main
“han tiang

dekat kawat

listriek

terseboet,

penatiba-

tiba salah satoe anak fersinggoeng
teroes sadja
“kepada itoe kawat,
'terdjadi contact, maka dia teriak,
lantas anak-anak
jang lain boeat
menolong semoeanja contact, sjoekoerlah sebab anak-anak terseboet

dengan sekoeat-koeatnja maka ter

lepas sendiri, tidak mendatangkan
bahaja.
,
ada

seorang toekang

.roempoet, sedang memotong roempoet goena makanan sapinja, dengan tiba-tiba tersinggoeng djoega dengan itoe kawat, teroes contact, dia teriak minta tolong, kebe-

toelan

disitoe ada dekat dengan

seorang

toekang

Doellah,

maka

akan

menolong,

tjoekoer nama

Doellah maksoed
tidak

mengerti

poetoes-poetoes

ha

TEBING

ataupoen kaoem " laki-laki banjak

dari fihak kepan-

selesaj bendera MERAH

diperdengarkan

pan terima kasih dan ta' loepa didjoega akan maksoed
terangkan
peringatan tsb.
Kemoedian laloe di persilahkan
t. Soesilo oentoek menerangkan ri
wajat R. A, Kartini, oeraian mana
makan tempo Lk. 1 djam. Selan-

selakoe Ke-

pala Oemoem dipersilahkan madjoe
oentoek memimpin pelantikan,
Dalam pelantikan tsb. tampak di
pandoe
pasoekan
satoe
lantik
Woengoe-Merah dan pemimpinnja
sekalj sdr. Moh. Aras Machmoed.
dengan diikoeti oleh pemberian ben
dera. Seteroesnj aada 13 pandoe te
lah diberi tanda kl. 3.
Sampai sekian pelantikan telah
selesaj dan
laloe diadakan pauze
sebentar,
dimana
tamoe
tamoe
mendapat
'djamoean
sekedarnja
dan dihiboeri dengan njanjian nja

dari muzjek-club

Moeara-

p

Habis pauze laloe diadakan per
mainan oleh
pandoe pandoe dan
kira kira djam 11 lebih peringa-

tan telah ditoetoep

dengan

dan njanjian INDONESIA
(S. Dj).

lagoe
RAJA.

TJOEROEP
5
Isast mengadakan jubileum.
Lebihseriboeorang
tidak
mendapat
tempat.
5
Pada hari Sabtoe 3—4 Mei j.b.l.
ISAST (Ikatan Sport Anak Tjoeroep) telah melangsoengkan pera
jaan tahoenan jang pertama, bertempat digedoeng bioscoop.
Perhatian sangat loear biasa sehingga lebih 1000 orang terpaksa
ta' mendapat tempat. (S. Dj.).
Pasar Malam amal.
Nanti kira boelan Juni j.a.d. di
Tjoeroep akan diadakan pasar malam amal, bertempat ditanah Iapang ISAST.
Adapoen pendapatan tsb. akan
di dermakan kepada:
Spitfire 254,
Moekimin 254,
Taman
Siswa,
Moehammadijah,
Perti,
P.N.W.,
Medan
Sepakat,
Isast 5046.
. Moedah-moedahan akan berhasil

dengan

baik dan pantas semoea

membantoenja.

(S. Dj.).
-

TAKALAR
Berderma sehari gadji.
Pada . penerimaan gadji baroebaroe

ini dikota

Takalar,

telah

di-

lakoekan pendermaan gadji sehari
itoe, sebagai dikota-kota lainnja di
seloeroeh Indonesia ini. Perloe dikabarkan bahwa bagi para Volksonderwijzer, nanti pada penerimaan gadji jang akan datang. (MDL)

Antara”

Rapat oemoem jang ke III ialah
rapat oemoemnja
pandoe-pandoe
dan Pemoeda Moehammadijah, jg.
mana sebeloemnja diadakan
optocht
terlebih.
doeloe.
Rapat
ocemoem ini dilangsoengkan pada
tanggal
29 April 41
digedoeng
bioskop.
Sebagaimana diterangkan diatas
semoea
rapat oemoem berdfalan
dengan baik.

PALEMBANG.
Moekimin.
Seperti jang soedah disiarkan oleh
ssk, bahwa
rombongan jang kedoea soedah datang dan dengan ka
pak di Priok Moekimin dari Res.
Palembang
soedah
tiba diboom
Palembang
jang disamboet oleh
comite serta pandoe2 dll.nja. Sebeloem mereka berangkat ketempatnja masing2 mereka menginap
ditempat penginapan jang memang
sengadja tersedia oentoek mereka
di Loeroeng Basah.
Djalan baroe.
Sedjak terobekanja
djembatan
jang
wmenghoeboengkan
antara
Kartapati dengan
Palembang Oe
loezijde pada tanggal 6 boelan ini,
maka keadaan
Oeloezijde seperti
pada waktoe lebaran, sebab dari

lop-envelop ketjil berisi satoe tablet.

TABLET

CETR
Jsam

sana

«

.
1

se

karang djadi ramai karena adanja
djembatan
baroe, jang bernama
Koningin
Wilhelminabrug . Jang
amat beroentoeng ialah Mij. Minjak
B.P.M,, karena perhoeboengannja
djadi lebih tjepat dengan terreinen
nja dioedikan.

dari VBO

Gadji
sehari.
Aksi gadji sehari ini djoega tim
boel di Palembang, baik dikantoorkantoor ataupoen Mij. jang besar.
Tetapi ada poela jang tidak toeroet
gadji sehari,
melainkan sekoeat
dia memberi.

dari Hercules.
Kebetoelan:

elftal

besar dan koeat. Bagaimana

poe-

toesan nanti
kita dengar apalagi
auto itoe masih dalam huurkoop

hari

Hercules

sangat

masock

ke gelanggang,
nonton dengan

baik,

ke

lapang

disamboet oleh pe
tepoek tangan dan

sorak ramai.
Sesoedah Assistent Resident ber
pidato atas nama Comite ,,Prins
Bernhard

dan

Spitfire

krans

tanda

peringatan

kepada

captain dari Hercules.
Pasangan
kedoea
kesebelasan
adalah sebagai berikoet:
Hercules:

Pattynama

Blitz

! v.d, Green

|

Brugmans

Beerhorst

Zomer

Samuel

v. Dunen

o

: Slamet
Mansoer
Miharta
Basari
Sachman
Iski
Iros
|
Djoeneb.

Lamoh
Adeng.
Aten
Dede

Persipo.

Ka
TAG

Bei
aa rata!

«Gerak Badan

SENTER

NET

SARA

VOETBAL.
Hercules — Persipo 2 — 3.
Pada hari Minggoe 11 Mei jang

baroe laloe di lapang Aloon2 Poer
wakarta telah dilangsoengkan per
tandingan voetbal jang oleh pendoedoek Poerwakarta dan sekitar
nja
sangat ditoenggoe toenggoe,
jaitoe antara Hercules dan Persi-

po.
Hercules memang
lair di Poerwakarta,

sangat popu
walaupoen ta

hoen ini tidak bisa djadi kampioen

1,
s

kelihatan kedoea barisan belakang
bekerdja repot sekali.
“Tiga kali
corner bal oentoek Persipo bertoe
roet toeroet, tidak memberi hasil!

Kita tjatat satoe
ra Aten dan Van
jang

terseboet

toebroekan anta
der Vin, sampai

belakangan

djatoeh

tjelentang dan pingsan, tetapi ba
iknja tidak lama sedar kembali.
Pada satoe saat voorhoede Hercu
les menobros, dan dengan keadaan
offside
Lamoh
mengirimkan tem

bakan

jang

tidak

bisa tertangkap

oleh keeper Djoeneb. Scoringboard
menoendjoekkan
stand 2—1 oen
toek Hercules, dan sampai waktoe

mengaso Stand ini tidak berobah Ia
gi.
Dalam bagian kedoea kita lihat
Aten diganti oleh Kosasih, Mihar
ta pindah ke kiri loear, Slamet ke
kiri dalam dan Mansoer di tengah.
Dengan perobahan
ini tertampak
voorhoede Persipo
lebih hbagoes
mainnja dan tidak lama dari moe
lai main Kosasih soedah bisa mero
bah stand idjadi sama

V, d. Vin,
Imam

dengan tendangan jang bagoes se
kali: 1—1, Penonton sorak rioeh.
Permainan mangkin seroe lagi dan

fondsen”,

dan kedoea elftal
diambil potret
nja, captain Miharta memberikan

tidak ma

nja auto tidak direm. Dari pehak

Batavia)

melaloei eerewacht pandoe2 POP
Kemoedian elftal Persipo dibawah
pimpinan captain Miharta masoek

oe ganti keroegian, lantaran kata L

gigenaar auto, katanja auto direm
dan dinding kapal tidak akan ter
boeka kalau pengikatnja tjoekoep

Belanda

poekoel 4.35 referee (dari Batavia)
memboenjikan fluit dan dengan di
iringi oleh tepoek tangan
dari pe
nonton jang loear biasa banjaknja

Diboelan jang laloe ada seboeah
taxi terdjoen masoek soengai Moesi
dari
atas
kapal
penjeberangan
(Gemeente
Veerpont). Sebabnja
auto itoe
terdjoen,
lantaran sewaktoe kapal ditengah kali datang
geloembang jang besar dari kapal
lain, sehingga kapal itoe oleng dan
auto tadi moendoer kebelakang ka
rena gojangan itoe hingga sampai
didinding kapal. Dinding ini diikat
dengan tadi kira2 sebesar djempol
sehingga kena dorongan auto tadi
laloe poetoes dan dinding jang me
mang bisa
toeroen
naik
laloe
terboeka dan auto terdjoen masoek
air.
Oentoeng soepir diloear dan
tak ada pesisir. Sampai sekarang
tidak diichtiarkan boeat mengang
katnja. Eigenaar auto memang ti
dak maoe tjari sebab ongkos tjari
nja lebih mahal
dari harga auto
sendiri. Sekarang masih dalam oe-

roesan, sebab Gemeente

(Bond

Apalagi melihat
verslag2 dalam
soerat
chabar, pada waktoe voor
wedstrijden ,,/Nivu”
di Semarang
tanggal 3 dan 4 Mei jbl. dalam pa
sangan VBO
tertampak 5 pemain

Auto terdjoen ke Moesi.

pagi Autolet dan taxi hilir moedik
membawa penoempang jang akan
pelesiran dengan melaloei djamba
tan jang pandjangnja
200 meter
itoe dengan melintasi sebocah soengai ialah Soengai Ogan namanja.
Baik orang2
kampoeng, apalagi
pemoeda2 sehingga jang biasanja
berkoeroengpoen ikoet keloear, oen
toek melihat djembatan jang loear
biasa itoe.
Palambang Oeloezijde
jang selama ini sepi karena dja-

mobil,

dite-

sakit kepala,”sakit gigi dan lain-lainnja: Dari itoe
. Per?
ACETRO moesti selamanja disediakan didalam roemah
jang betoel. Terdapat didalam tube
namanja
hatikanlah
berisi 20 Tablet dan didalam enve?

bahwa

dalam konperensi Moehammadijah
Karang Dapo jang dilangsoengkan
di
Tebing Tinggi
(Palembang)
djoega — diadakan
rapat-rapat
oemoem, jang mendapat koendjoengan jang memoeaskan.
Semoea
rapat oemoem diadakan digedoeng
bioskop.
8
Rapat oemoem
jang ke I ialah
dari Konperensi Moehammadijjah,
dilangsoengkan
pada tanggal 29
April
'41 dengan
dikoendjoengi
oleh k.l. 200 hadirin, dari djam 9
pagi sampai djam 10.45,
Rapat oemoem jang ke II ialah
dari
Konperensi Aisijah,
dilangsoengkan pada
tanggal 30 April
'41, dengan mendapat koendjoengan-jang memoeaskar.
Ada satoe kedjadian, ialah bahwa dalam
rapat oemoem itoe —
menoceroet programma — dikoendjoengi oleh selain kaoem perempoean djoega kaoem laki-laki, sedang semoestinja tidak, sehingga
pimpinan rapat kemoedian meminta soepaja hadirin kaoem lakrlaki
soeka meninggalkan rapat.
Djam 9.30 kemoedian dipasang
tabir oentoek memisahkan hadirat
dari
wakil-wakil Pemerintah dan
Pers. Dalam rapat itoe toeroet djoe
ga bitjara
'toean Oei Tjeng Hin,
— Konsoel Moehammadijah Beng:
koelen — menjampaikan
nasihat
oecmoem.

rang dilaloei kendaraan

jang

Influenza,

dengan.se-

mengabarkan,

:

obati
rangkan didalam -atoeram pakainja» ACETRO adalah
pilek:
aman dan tjepat' menjemboehkan penjakit-penjakit

konperensi

lamat.

ketoea tjabang t. Moh. Rosad laloe tampil kemoeka oentoek mem
boeka api oenggoen dengan oetja-

aman.

oemoem

soeng

POETIH laloe dinaikkan bersama
boenji tamboer
dan trompet dan
hoendjoek hormat dari pandoe-pan
doe, jang semoeanja itoe tadi ber-.
djalan dengan rapi dan menggerak
kan semangat. Selandjoetnja sete-

njian

merasa" dapat sakit pilek atau influenza, telanlah dengan segera satog atau
doea tablet ACETRO dam." seteroesnjar menoeroet
Djika

Moehammadijah.
Berdjalan
lang:

doean tampak
kepandoean H. W.
dan Barisan ANSOR N.O. dan dari
Pangeran
tamoe-tamoe kelihatan
ds. Moearaaman.
Tepat poekoel 8 Komm. Tjabang
t. Soesilo tampil kemoeka oentoek
memberi selamat
datang kepada
hadlirin dan memperkenalkan toean-toean Pengoeroes tjabang baroe
kepada sidang. Kemoedian api laloe dinjalakan
pertama oleh pengoeroes jang diikoetj oleh kepala
Oemoem dan kepala-kepala regoe.

djoetnja t. Soebandhj

dengan

TINGGI

Rapat-rapat

jang telah mengirimkan wakilnja,
tidak koerang darj 15 perkoempoe-

lagoe K.BI.

berhoeboeng

beroesaha mentjari isi peroet atau
kewadjiban-kewadjiban lain (MD
BY
£

tanah lapang, sehingga (djalanan
oemoem, jang melaloej tanah lapang tertoetoep sama sekali.
perkoempoelan perkoemDarj
baik dari kaoem iboe
lain,
poelan

lah

ke:

pada jang berkewadjiban, agar di
tambah
bangsat pendidikan oentoek rakjat desa. Karena setelah
kami selidiki beberapa kali kedjadian demikian, rata-rata anak-anak
jang beloem pernah melihat pekarangan sekolah. Sedang orang toea
nja
sendiri ta' tjoekoep
waktoe
mendidiknja,

dari 1000 orang telah membandjiri

kami pohonkan

Meski

mah sakit di Takalar. Doedoeknja
perkara
karena dendaman
jang
biasa diseboet disini ,,sirikan” atau
meneboes maloe, Kedjadian sematjam inilah banjak terdjadi disekitar Takalar.
Pada tanggal 2 Mei poela, kedjadian didesa Bolong,
seorang
anak ditoesoek poela oleh seorang
anak-anak poela. Loekanja parah
diperoet. Melihat kedjadian ini, ta'

MOEARA-AMAN.
Api — Oenggoen K.B.I.
Pada hari Saptoe jbl. tertanggal
3/4 Mei Kepandoean Bangsa Indonesia Pasoekan Moearaaman telah
melangsoengkan api-oenggoen oen
hari lahirnja
memperingati
toek
dan melantik panR. A. Kartini
doe-pandoe jang telah dioedji, ber
tempat ditanah lapang K.B.I. dengan mendapat koendjoengan jang
sangat loear biasa. Tidak koerang

Sore djam lima itoe hari djoega,
“kebetoelan

sehingga terpaksa diangkat keroe

Moedah moedahan hal ini akan
dapat perhatian
dari pihak jang
berwadjib, akan memeberi
perintah soepaja semoeca
kawat-kawat
jang sematjam itoe mendapat perbaikan.

Setelah

PENJAKIT

K dar INFLUENZA

karena
kedjadian-kedjadian
per:
toempahan darah seperti berikoet:
Pada tanggal 2 Mei didesa Las:
san, seorang dibatjok
kepalanja,

mat,

lan, sedangkan

BOEAT MENGOBATI
PILE

veld-

bekerdja keras

sh (ta Fan

jaitoe sa

politie di Takalar,

MAROS

bajaran,

Pertoempahan darah.
Dalam beberapa hari ini,

7

Pakai poengoet

toe atau doea sen atau lebih.

|

Pertandingan sangat ramai. Bo
la moendar
mandir, tidak tinggal
pada satoe pihak Hercules memper
lihatkan permainan
jang sangat

menarik, tapi Persipo djoega tidak
kaiah bagoesnja, meskipoen samen
spel voorhoedenja beloem kelihatan productief.
Tiga kali tembakan Miharta .ti
| dak memberi oentoeng oentoek Per
sipo. Sebaliknja pada waktoe
sa
toe grebegan
jang hebat, keeper
Djoeneb terpaksa haroes menjerah
1—0 oentoek Hercules, Main telah
djalan k.I. 15 minuut. Barisan Per
sipo kelihatan lebih giat lagi be
kerdjanja setelah mendapat kekala
han dan tidak lama lagi Miharta da
pat meneboes
hoetangnja Persipo

lagi, 2—2.

Tidak koerang
grebegan2 dari
Hercules tetapi Djoeneb sekarang
senantiasa mendjaga bentengnja de
ngan gagah sekali, Backstel Iski—
Iros hampir tidak bisa diliwat dan
ketiga halfs: Dede —Sachman —
Basari

mainnja

betoel

betoel ,,first

class”. Karena itoe voerhsede Per,
sipo senantiasa mendapat oempan
jang bagoes dan meskipoen bagai
mana tangkasnja van der Vin, la
ma2
terpaksa
haroes menjerah.
Angka2 di Scoringboar berobah Ia

gi djadi 3—2 oentoek Persipo.
Hercules

mainannja

tidak poetoes
lebih

gesit

dan

asa, per
forsch,

tapi meskipoen begitoe kesehelasan Persipo bisa. menahan dan se
gala serangan
bisa di retour semoea dan dibalas dengan serangan
jang tidak kalah hebatnja.
Dengan keadaan Persipo dalam
aanyal wasit menandakan pertandi
ngan habis, dan Persipo bisa men
tjatat kemenangan pertama dalam
tahoen ini,
Pendapatan bersih dari pertandi
ngan ini, jang boleh dibilang ,,loe
majan” semoea
didermakan pada

5

Prins Bernhard & Spitfire fondsen”

(Papih).

Esok £

ae

Kk EMAREN ada kaBar, didekat
Poerwodadi ada orang kasih
| tontonan
anaknja jang berekor,

apa-apa lantas dia pegang kepada
itoe orang, maka dia djoega toe:
roet contact,
sebab mereka berdoea teriak, maka kebetoelan dekat
roemah politie, datang toean Fadjar dari Politie memberi pertolongan, dengan membawa kajoe, memoekoel itoe kawat, baroe mereka
kedoea terlepas,
semoeanja sela-

W
Ea

saja

GRAN Saba

IRAL IA VIR

NP edan 1

IGO

pa

BE EA

BEAN

2 ain

v

SY
£

LEMBARAN

PEMANDANGAN
:
waktoe

Tanda

1200

:
—

:

14.30 Toetoep .
1700 Tanda

|

Zender Y.D.G. 8, Gelombang 89.82
TI
"meter.
(ee

KEMIS,

15 MEL

'-- 24.00 Berhenti.

:

5

PENJIARAN
PP. P. R. KE.
.
Djawa Barat.
“Bandoeng II 192, Batavia II 197,
— Priok II 41.5.
$
5:

Taptoe —

Minangkabau

4

' SIARAN MLA.V.R.O.
Zender: YDL

DJOEM'AT,

"

20a23 Agama Islam — 20.50 Kon
tjong Melajoe — 22.00 Gamboes —

Gi

3

|
5

—

13.00 Lagoe

Berita

Pers

Tionghoa —

13.15

13.30

Mela

—

Lagoe

joe —
14.00 Lagoe Arab — 14.15
Berita Pers — 14.30-Toetoep.
17.00 Tanda waktoe— 17.01 Isi
programma — 17.04
.Ketjapi —
18.13 Adzan — 18.17 Ketjapi —
19.15 Lagoe krontjong — 19.30 Be
rita Pers — 20.00 Taptoe — 20.05
Penerangan Oemoem — 20.20 La

20.23 Pemanda-

popoeler-—

ngan loear Negeri —-.20.40
prak — 01.00 Toetoep

D0

Keto

DJOEM'AT,

,

SIARAN V.O.RL.

Zender Y.D.H. 7 Gelombang 85.96
KEMIS, 15 MEI.
17.00 Lagoe Soenda — 17.30 La
goe Krontjong — 18.00 Lagoe Dja
wa — 18.30 Berhenti.
19.00 Lagoe .gamboes — 19.30

16 MEI.

“21.00 Lagoe Soenda — 21.30 La
goe Krontjong — 22.00 Toetoep.

dan

20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan

—

and

PENJIARAN
Soematera

P. P. RK.”

Oetara

Zender YDX

orang

jang

beroesia

17.00

Tanda

17.04 Pada

waktoe.

kita
kita

|

41.55 M.

KEMIS, 15 MEI.

LEDIKANTENHANDI Tk

GOAN TIIANG & 00

oleh t. Kartana

ja, dipimpin
koe.

adalah

Semarang Bodjong 108.
Soerabaja
Gemblangan
171.
Malang Kajoetangan 101.
Palembang
Kepandian
63.

sela- |

TA

soal ekonomi, daIsinja ialah
ajaan d.l.l. Dioed
keb
tik
poli
gang,
$
rektoer.
a
lnj
taa
war
sek
nan
gga
Harga lan
f 1.50 dalam negeri.
t I,
Adresnja ialah Ngabeanstraa
Djokja.
AER.
Aer

Batavia-Centrum Senen 117.

,Gelangdi Djok-

minggoean
dikeloearkan

madjallah
gang” jang

dari sAn-

singkatan

Djika

Pena

djalah A-P.I. Madjallah itoe men
| di pedoman pertanian,
pemeliha-

itoe,

—

termasjhoer dikota Betawi. Letaknja dicentrum

Pendek

dengan

bertemoe

senang

Alim

Oelama

dalam

serta

Wartawan

Madjallah

ISLAM

PANDIJI

ISLAM

Medan.

Harga boe

kata menarik dan memoeaskan.

langganan

/Alamat Red. Adm.

19, Mr.-Cor-

boeat 3 boelan f 2.10

Boeat segala kepentingannja di Djakarta
berhoeboenganlah
dengan
BAFAGIH
Redacteur P.I. daerah Djakarta,
Karetweg, Batavia-Centrum.

Pilot uulpen Agent

Toko Orion

memberi

dalam

kepada kaocem
pimpinan
kapal.
aan
esah
pero

teh —

Nasional

Harga

Boeroeh dan Ekonomi, Peroesahaan Penting, d.I.I.
Harga menjokong f 0.15.
Kita oetjapkan selamat kepada
madjallah

doedoek

perboeroehan,

doenia

dalam

Pahlawan

tjak dll. lagi.

maMei ini soedah mengelocarkan
eara
,,So
ama
bern
jang
djallahnja,
boe
. PPPPK”, jang diterbitkan tiap
:
sadre
,
jono
cteur t. Hard

roeh

dan

pengetahoean, agama, Isteri, tjerita
pendek
poela dengan sofhat tafsir dan tikam soedoet
jang:djitoe dan tepat.
Mempoenja para pembantoe jang achli
dalam masing2
vaknja, terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh.
Hatta, Dr. Abu Hanifah, A. Moechlis, M. Natsir, A.M. Pamoen-

P.P.P.P.K.

nelis. Isinja antaranja:

tidoer

ngan
sedjarah,
dan di lengkapi

ehan
Persatoean Pegawai Pelabo
boelan |
ai
moel
l
Kapa
aan
esah
Pero

No.

ingin

Minggoean Wetenschap Islam Popoeler jang terbesar sendiri di
seloeroeh
Indonesia, di bawah pimpinan Z.A. Ahmad.
Tiap
hari Senen terbit dengan memoeat bahats-roendingan jang hangat dan penting
tentang soal tanah air, gelora zaman, roea-

dagangan
raan, pertoekangan, per
gganan
lan
ga
dan pergaoelan. Har

lan. Reda
nja Bronbeekwegz

Njonja

PANDJI

fdredacZen Soepandi selakoe hoo
itkan Iaerb
men
jang
,
Solo
di
teur

SOEARA

dan

Indonesia

jaitoe
djoeran Economie Rakjat”,
t.
oleh
mpin
dipi
jang
madjallah

jaldengan menjokong oeang. Mad
Ala.
elan
lah itoe terbit sekali sebo
.
Solo
253,
matnja Baron

Toean

pakelah ,,Morpheus” poenja tempat tidoer dan korsi staalbuis.
Boeat didjoeal lagi, model-lama dan model-baroe dapet
potongan.

boeroeh

Kramat

14

Batavia-Centrum.

»PAKAILAH !!
Vulpen PILOT”
»BELILAH !! Di
TOKO

Telef. WI. 2105.
Senen 44
Batavia-0.
Inilah Hotel Indonesia jang terbesar dan teratoer rapi serta

17.00 Tanda waktoe — 17.02 La
goe Krontjang
dan Stamboel —
DJOEM'AT, 16 MEI.
1200 Choetbah dan Sembah- | 17.30 Lagoe Ambon — 17.45 Boe
Deli — 18.07 Bang
| nga rampai
. jang — 13.00 Toetoep.
(Adzan) — 18.10 Boenga rampai
17.00. Lagoe Hawaiian — 17.30
Deli — 19.00
Agama
Islam —
“ Lagoe Melajoe — 18.00 - Lagoe
Toe
119.40 Lagoe Mesir — 20.00
- Soenda
— 18.30 Berhenti.
x
toep.
19.00 Lagoe Djawa — 19.30 Be
DJOEM'AT, 16 MEI.
:
“rita Pers — 20.00 Lagoe Soenda
7.00 Tanda waktoe — 7.02 Ga ,
1.— 20.30 Lagoe Krontjong — 21.00
melan Djawa — 7.30 Lagoe kron ,
-Lagoe Hawaiian — 22.00 Toetoep.

Kat

kabar

Sebab soerest
Indonesia.

moeat.
berbasa

HOTEL , SOERABAJA"

(Medan)

Niiegveldlaan No. 8, Batavia-C.

GELANGGANG.
aikan
Kepada kita telah disamp

—

Pemb.

UBOGOR"

HOTEL

Kabar tentang pasar malam jang
bisa
dalam basa Belada itoe tidak

toea

waktoe minoem

dan tetamoe2

|

LONGAN.

toep.
t

Toean2

M.S. SOEMARTO, PEKA-

Paramount

the

atas"kedatangannja

sekalian bangsa.

1

En

KEMIS, 15 MEI.
Tanda waktoe. Pemb.

Anton

karang Toeamiliat sendiri. Kita menoenggoe dengen s0-

pan-santoen

13.20

13.30 Matinee

12.30 Vioolconcert — 13.00 Lagoe
makan — 13.20
Berita Pers —
13.30 Lagoe makan — 14.30
Toe

coemoem — 20.20 Lagoe popoeler
— 20.23 Pemandangan loear Nege
krontjong —
ri — 20.40 Lagoe
ijan
Langendr
Tjerita
23.00
: 24.00 Toetoep.

Kwan BaNaN NAMA“ ena an

' Goer'an — 20.30 Lagoe Toerki —

rampai.

—

Menoeroet edaran zaman. ,,Lain dahoeloe lain sekarang.”

Kig. ahli perdagangan
batik dam tenoen Md. Soe'oed:

orgel

muziek — 9.45 Beniamino Gigli nja
main: —
nji — 10.00
Zigeuners
10.30 Vocalia — 11.00 Viool soli —
11.30 Serieuze Orkest — 12.00 Se
tengah djam oentoek orang sakit

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
“ programma — 17.04 Lagoe Atjeh
Minangkabau —
— 1715 Lagoe
— 18.00 Moesik
Arab
Lagoe
17.30
Pers —
1 Hawaii — 19.39 Berita

“Berita Pers — 20.00 Mengadji al

IV

Moelai tahoen 1941, kita bersedia kamar2 boeat sewaan
boelanan dan perabotannja kita bersedia barang anthiek. Kita ta' oesah poedjikan lagi, boekti zaman se-

2.

PP. P. R. KE.
PENJIARAN
Orchestra — 17.30 Tino Rossi —
Noesantara.
17.50 Lagoe Orkest — 18.20 SymTender P. L. 4. 20.5 M.
| phonie — 19.00 (Ar.) Berita Pers
KEMIS 15 MEI.
19.00 Lagoe roepa2 — 19.30 Cel
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
lomuziek — 20.00 Tosca — 22.00
programma — 17.04 Lagoe Dijawa
Berita Pers — 22.05 Harlem Wing
18.00
—
jong
kront
Lagoe
Accordeonklanken
— 17,30
— 2240
23.00 Toetoep.
Lagoe Hawaiian Timoer — 19.30
Pers — 20.00 Taptoe —
Berita
DJOEM'AT, 16 MEI.
20.05 Penerangan Oemoem — 20.20
6.00 Tanda waktoe.
Pemb.
Lagoe Arab — 20.23 Agama Islam
6.04 Lagoe gembira — 6.30 Berita
—
Yang K'im
-- 20.50 Konsert
Pers — 6.40 Lagoe gembira —
21.50 Lagoe Melajoe — 22.00 Gam
i 7.30 Berita Pers — 7.40 Lagoe roe
boes — 24.00 Toetoep.
: pa2 — 9.00 Orkest — 9.30 Piano

Maba

goe

17.00
17.04

12.00 Tanda waktoe — 12.03 La
g0e Soenda — 12.30 Lagoe Djawa

.

20.00

01.00 Toetoep.

—

Boenga

Pers

Ketoprak — 20.40 Direlay PPRK

DJOEM'AT, 16 MEI.
6.00. Tanda waktoe — 6.02 Pe
ngadjian al @oer'an — 6.30 Berita
Pers — 6.45 Lagoe krontjong —
7.00 Lagoe Hawaii — 7.15 Berita
Pers — 7.30 Toetoep.

3

19.30 Berita Pers —

pa2 —

12.00 Cinema

strmentalia — 23.00 Toetoep.

SIARAN B. R. V.
Stadszender 157,89 dan Archipelzender 61,66 m.

tan, Adzan — 18.30 Lagoe roe

24.00 Toetoep.

NI

16 MEI.

bahjang — 13.00 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe — 17.02 Isi
“programma — 17.04 Radio Wasita

—

|

Motjopat

11.00 Lagoe Arab — 11.30 Sem

Oe-

Arab

19.30

— 24.00 Toetoep.

| tjong — 19.30 Berita Pers — 20.00
Lagoe

15 MEI.

21.00 Tembang

lam —

8

20.00 Penjiaran Is

Berita Pers —

12.30

—

22.05 Vocalio — 22.30 In

Pers —

semble — 14.20 Berita Pers
14,30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe. Pemb. —
17.01 Isi programma — 17,03 Boe
ngan rampai — 1745 Gymnastiek
— 1800 Peladjaran bernjanji —
18.30 Lagoe Cowboy — 18.45 Ra
dio Oranje — 19.00 Berita Pers —
19.20 Moesik serieus — 19.45 Toem
boeh toemboehan — 20.00 Instru
mental — 20.30 Merkelbach con
cert — 21.00 Hoorspel — 21.45 Or
kest Yay Wilbur — 22.00 Tanda
waktoe. Berita Pers — 22.05 Om
roep
Orkest — 2245
Oentoek
orang pelajaran — 23.00 Toetoep.

92 meter.

, Mavro I.

wa — 18.00
Lagoe
Melajoe —
18.13 Adzan — 18.17 Lagoe Kron

20.20

5 81,98 dan YDL

KEMIS,

programma — 17.04 Kesenian Dja

—

—

Berita

toep.

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

moem

11.40 Njanji

01.00 Toe

—

18.00 Lagoe Hawaiian —

20.05 Penerangan

oe-

Penerangan

20.05

- 20.40 Ketoprak

'KEMIS, 15 MEI,

- 'Taptoe —

— 17.04 Radio Wa

moem — 20.20 Lagoe popoeler —
loear negeri
20.23 Pemandangan

am
ama
an
22 menaentmasudama

ton —

17.01

dern—19.00 Tjerita kemidi bangsa
wan — 19.30 Berita Pers — 20.00

17.00 Lagoe Krontjong dan Stam

—

6.30 Berita Pers — 6.45 Dari
pi
ring hitam — 7.00 Tanda waktoe
7.01 Dari piring gramofoon
7.30 Berita Pers — 7.40 Dari piring
gramofoon — 7.45 Oentoek
orang pelajaran — 8.00 Toetoep.
11.00 Tanda waktoe. Pemb. —
11.01 Lagoe
opera Perantjis —

Sita — 18.30 Lagoe Tionghoa mo

Ser

— 19.00 Pengadjian Al @oer'an —
20.00 Lagoe Hindoestan — 20.15
Lagoe Soenda — 21.00 Gamboes

—

waktoe

Isi programma

'boel — 18.00 Lagoe Tionghoa Can
18.30 - Lagoe

6.01 Dari- piring gramofoon

'

3

18.00 Lagoe . Afrika Selatan —
18.30 Groot Salonorkest — 19.00
(Ar.) Berita Pers -— 19.00 (St.)
“Lagoe gembira —.19.30 Vioolsoli
Vocaal — 20.35 Chopin
20.00
-—- 291,00 Concert — 22.00. Berita

DJOEM'AT, 16 MEI.
Tanda waktoe. Pemb,

6.00

Lambe

AO.

. $

g0oe Arab — 13.15 Berita Pers —
13,30 Lagoe Mandarijn — 14,00 La
“| goe Melajoe — 1415 Berita Pers —

-

PAG.

uh
12.03

13.00 La

Sembahjang Djoem'at —

KEDOFA

ORION”

(ditengah2),

Handels,
kantoor
dekat dari segala kantoor Gouvernement,
station, pasar dan lain2,
Menerima tetamoe segala bangsa dan boelanan, pembajaran
ditanggoeng menjenangkan.
Tempat bersih rawatan memoeaskan. Sediakan djoega telefoon boeat keperloean tetamoe.

dengan

Menoenggoe

5

hormat

de Directie.

17.04

Lagoe

Pei-

17.30 Konsert Ambon

—

—- 18.10 Adzan — 18.13 Konsert Am
bon.— 18.30 Lagoe
popoeler —
18.40 Moesik Hawaii — 19.30 Beri
ta Pers — 20.00 Taptoe — 20.05

Penerangan Oemoem — 20.20 La
. goe Arab — 20.23 Agama Islam
— 20.50 Konsert Minangkabau —
21.50 Lagoe
Ronggeng — 22.00
Konsert gembira — 24.00 Toetoep.
DJOEM'AT, 16 MEI,

. 6.00 Tanda waktoe — 6.02 Pem

batjaan

al @ur'an —

6.30 Lagoe

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

17.00 Tanda waktoe. Pemb. —
-17.01 Isi programma — 17.03 Boe
ng arampai — 17.45 Oentoek anak
anak

—

18.00

Lagoe

Marsch

18.30 Swing music — 18.45 Radio
Oranje — 19.00
Berita
Pers
19.20 Orkest Alfredo Campoli

19.45 Causerie —

20.00 Njanji

20.10 Pemandangan
oemoem
20.30.Omroep Orkest — 21.30 Da
ri piring hitam — 22.00 Tanda wak
toe. Berita
Pers —'22.05 Robert
Piklers Band — 22.35 Aneka war
na — 23.00 Toetoep.
Gak berorang, soedah diperiksa de
ngan teliti.
Pintoe depan disoe
-roehnja djaga oleh police tadi dan

pintoe belakang didjaga poela oleh

| —- MEMBONGKAR

RAHASIA JANG

GELAP.

Be:
Oleh:

(Hak pengarang

terlindoeng)

48)
Rn

21
14

—'
2
|
"|
|
use

f0

Keterangan

jang

doea orang police jang datang be
lakangan. Baroelah pintoe kamar
itoe didorongnja
beramai ramai,
soepaja terboeka, Tidak terdengar
soeara apa2 dari dalam, tiba2 lam

'poe loear dan dalam, padam. Mere

S.N. Armandy.

diberikan oleh

sergeant-major Hameed itoe” ka
ta Inspector Ah Kow dengan dahi

ka sama2 terkedjoet dan berhenti
mendorong pintoe. Tetapi sedjoeroes kemoedian, ketika kruk pintoe
'dipoetarnja, terboeka sadja dengan
gampang pintoe tadi, laloe menjer

berkerenjit ,,berlainan dengan hasil
penjelidikan jang saja peroleh ta
Gi malam. Katanja — waktoe ia ti
ba didepan kamar bersama seoFang police dan beberapa orang la

boelah

in Iagi,

ga mereka meraba raba dalam ge
'ap, baroe tersoea dengan schake
laar lampoe. Orang lain tidak ada
— katanja: Hanja doea orang kor

lampoe

dikamar

dan

diroe

ang tengah masih njala dan pin
toe dikoentji dari dalam.
Kamar
jang lain2nja tidak terkoentji, ti

LL LA GOLN

ping —

3

—

|
|

PANEN

Ha

programma-

PROGRAMMA NIROM
Penjiaran Barat
KEMIS, 15 MEI.

mereka

beramai

ramai

ke

dalam. Empat lima orang antaranja djatoeh terdjerembab, karena
tersandoeng pada badan
Aminah

dan pendjahat itoe dan lama djoe

.

Oentoek
mengetahoei kedjadian? dilpear dan didalam negeri, djoega tentang Agama Islam dan commentaren-commentaren jang tepat dan djitoe,

Batjalah

ULPENHOUDERS

ita)

MINGGOEAN

MADJALLAH

BERGAMBAR.

“5

Ini waktoe kita ada speciaal ,,PROPAGANDA”
Toean? dan Njonja? kans ini dia tanggal 15 Feb. —

14 Maart. Moelai harga dari f 1.75 sampai f 12.60.
Segala vuipen PILOT bisa dapat: No. 1 Graveer
nama-nama,

Lekaslah minta nomor pertjon-

No.

2 10

Tahoen

grantie,

No

3 Pilot

inkt 20zsatoe botol warna-warna pegimana soeka,
No. 4 Satoe kali pakai banjak vulpen, seperti boeat
sekola, kantoor, koempoelan atau boeat dagang?
jaitoe ada special mendapat oentoengan lagi.

tohan pada Administratie Weekblad ,,Pembangoen“ Senen 107,
Batavia-C. Telf. No. 1810 WI.
PALA
LAN AAL

toean, bahwa

pendjahat tadi

ma

sih memegang revolvernja, ketika
itoe?” tanja toean Morey.
»Karena itoelah saja berselisih
pendapat dengan dia, Mr. Morey”
dijawab Inspector Ah Kow melan
djoetkan
keterangannja.
,,Pelor

menemboes djantoeng, revolver ma
sih melekat ditangan, rasanja
dak boleh djadi, Mr. Morey!”

ti-

Toean Morey memanggoet mang
goetkan kepalanja, menjoeroeh In
spector Ah Kow meneroeskan
ke

terangannja.

z

.Penjelidikan saja jang kedoea”

kata Inspector Ah Kow
bih teliti,

OEMOEM

Wang langganan hanja f 0.60
tiap boelan atau f 1.80 sekwartaal

ban itoelah jang rebah menggeletak dalam kamar, penoeh berkoe
ang darah, tetapi kedoeanja ma
sih bernafas...... »
Tidak
diterangkannja kepada

ngoeatkan

- AD

NGOEN

MA

"3

IE

|

17.00 Tanda waktoe — 17.02 La
Melajoe — 17.30 Lagoe Migoe
nangkabau — 17.45
Gamboes —
18.07 Bang (Adzan) — 18.10 Gam
boes — 19.00 Kesehatan — 19.30
Lagoe Hawaii — 24.00 Toetoep.

LY AL LAB
LENSA LL ANA

tjiong — 8.00 Toetoep.

PENJIARAN
PP. P. R. 5.
a
Djawa Tengah dan Timoer.
— Djokja II 128, Semarang
II 189, Semarang ARCH. 67, Soerabaja II 61 dan IV 129,
“Solo F' 126.
KEMIS, 15 MEI.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

poela ,,me

hati saja menjelidiki
ialah

pelor

jang

le

melekat

pada dinding sebelah Barat. Tilam

divan dalam kamar itoe basah be
kas air, Tidak ada bekas darah, te
tapi njata,
bekas direbahi orang,

karena

bantalnjapoen

basah

djoe

ga. Dan diatas divan itoe ada ter
keloempoek kimono ini......”,
Sambil berkata kata itoe Inspec
tor Ah Kow mengoendjoekkan sehe

lai kimono kain panas kepada toe
an Morey.
"Saja taksir”

katanja

poela

ide

ngan soenggoeh2 ,,Aminah direbah
kan orang diatas divan itoe, hen
dak diboedjoek......
Tocan.
J.F. Morey mengerenjit
kan dahinja seraja memandang de
ngan tadjam kepada Inspector Ah
Kow, seakan akan minta didjelas
kan lagi.
Hendak

berbaring

atau

hen-

saja tjoema hendak me
bahwa selain dari bekas

tadi,

ada

lagi

be

kas orang doedoek
ditilam divan
itoe,
Barangkali
Aminah berke
ras ,tidak maoe menoeroet, terbit
lah pertengkaran
ataupoen perla
wanan jang hendak
diselesaikan
dengan tembakan revolver — jang
pertama, tetapi...... meleset pelor
nja. Anehnja, Mr. Morey — pelor
itoe melekat
pada dinding, kira2
empat djari sadja djaraknja
dari
lantai.
Dikatakan,
dilepaskan
orang sewaktoe Aminah rebah di
atas divan tadi, bekas pelor
itoe
terlampau djaoeh melajangnja da
ri divan.
Dikatakan ditembakkan
menoedjoe kaki, poen tidak boleh
djadi djoega rasanja”.
Aminah

diboedjoek

dak diapakan orang ia ketika itoe,
tidaklah mendjadi so'al jang perloe
dikoepas:
mastikan,

orang

menepiskannja,

tidak

moengkin” kata toean Morey me
njela,
Saja
jakin” djawab Inspector
Ah Kow ,,ketika revolver itoe hen
dak dipetik, ada orang lain jang

menepiskannja.
Boektinja bekas?
tapak sepatoe ,,canvas” jang ber
tjampoer tanah koening”.
»Bekas tapak sepatoe?”
tanja
toean
Morey
seraja mengerenjit
kan keningnja. ,,Bekas tapak sepa
toe bisa kelihatan, Mr, Kow?':
,Ja Mr. Morey. Djelas kelihatan,
sebab bertjampoer
dengan tanah
liat jang basah. Bekas2nja jang
tampak, doeca matjam. Jang satoe
besar, jang lain ketjil. Jang lebih
banjak kelihatan ,bekas tapak sepa.
toe jang besar itoelah berleret......
sampai
kekamar
sebelah Timoer
dat
djendela kamar itoe tidak
berkoentiji”,
»O ja?” kata toean Morey sera
ja menatap dengan tadjam,

(Akan

disamboeng).

