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Padi ja George
ge tetap diKreta|”

di

Prot. Mr. B. ter Haar.

Kreta.

pad

. Moesoeh

Ringkasan
Pertempoeran di Kreta masih dilakoekan dengan

mendoedoeki
Melemi

sengit. Djerman mendaratkan pasoekan pajoeng dan
infanterie oedara. Konon pertjobaan mendaratkan dengan kapal senantiasa gagal. Sebagian besar dari pa
soekan Djerman itoe dikalahkan, hanja di Melemi jang
beloem. Radja George tetap di Kreta.
Soeara pers di Toerki selaloe anti Djerman, dike-

moekakan

7000. SERDADOF. DJERMAN MENDARAT.
Kreta,

DARI

21 Mei

KALANGAN

(Reuter).:

PEMBESAR,

MAKA

PADA

HARI

SELASA

» DIAM
16.30 ORANG-ORANG DJERMAN MOELAI MENGADAKAN
SERANGAN DENGAN PASOEKAN INFANTERIE OEDARA.
3000 SERDADOE MENDARAT, TETAPI SEBAGIAN BESAR DI
BINASAKAN. DALAM 2 DJAM SADJA PASOEKAN INGGERIS SOE-

perhoeboengan
man

&

x

kita, tidaklah berarti bahwa segala serdadoe pajoeng dan serdadoe infanterist oedara Djerman itoe soedah binasa atau tidak berarti bahwa

tidak ada lagi pasoekan-pasoekan jang berkelahi.
Sebagian besar

dari pendaratan

moesoeh

itoe dilakoekan

dibagian

“poelau itoe, tetapi beberapa djoega dilakoekan di Heraklion, jaitoe temAda alasan-alasan oentoek pertjaja, bahwa

beberapa serdadoe in-

fanterie oedara Djerman ditawan hidoep-hidoep oleh pasoegkan Sekoetoe.
Banjak pesawat-pesawat terbang Djerman jang mendapat ketjelakaan waktoe mendarat, dan orangpoen mendoega, bahwa banjak pesa-

wat jang ditembak djatoeh.

Pasoekan Perantjis merdeka menjerboe Syria?
. Propaganda

Djerman:

,kita melaloei

DI

KRETA.

'BERKENAN
TEMPAT

BAGINDA

PERGI

KE

POETERA

KAPAL

Londen, 22 Mei (Reuter). —
Menoeroet
kabar,
maka kaoem

pembesar
menganggap moestahil
tentang
benarnja berita,
bahwa
angkatan lacoet Djerman mendarat
di Kreta. Hanja ada kabar-kabar
bahwa orang-orang Djerman mentjoba mendarat dengan kapal-kapal ketjil.

TIDAK

MESIR,

MAHKOTA.

PERTEMPOERAN DI KRETA.
Cairo,
22 Mei (Reuter). —

Na

“ Pasoekan- pasoekan

Djerman

te-

“roes meneroes tiba di Kreta, tetapi
3 pertjobaan-pertjobaan
mendarat- kan pasoekan-pasoekan dengan ka.
'& pal sampai kini senantiasa gagal,
“karena tiap-tiap
konvooi dioesir
atau ditenggelamkan.

e

| BERKELAHI SEORANG LAWAN
SEORANG.
Londen, 22 Mei

(Reuter-O.

J.B.). — Hari ini didengar di Londen, bahwa
masih sadja

Pada hari Rebo kekalahan pihak
— Djerman lebih besar: dari pada
haHn
.

peperangan di Kreta
berdjalan teroes me-

Ta
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|
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Cairo, 21 Mei (Aneta). — Me.
noeroet kalangan militer di Cairo,
maka tempat-tempat pertama jg.
pada tgl. 20 Mei djam 2 siang diserboe
oleh. pasoekan
Djerman
itoe, ialah pangkalan Inggeris jang
teroetama sekali di Laoet Tengah
sedjak penjerbocan Djerman
di
Joenani,
jaitoe teloek Suday dan
djoega Melemi tempat lapangan
terbang jang penting.
. Penjerboean
pasoekan
berpa:

tempoer mati-matian.
Pertempoeran itoe dilakoekan seorang lawan
-Seorang. Mereka mentjoba membi| nasakan infi#nterie oedara dan pasoekan pajoeng moesoeh, ataupoen
mengoeroengnja.

Orang mendoega, bahwa oentoek
membawa 2 divisie Djerman
dari
pangkalannja ke Kreta itoe perloe
waktoe 2 hari, dan oleh karena pe-

njerboean
Li

:
-.
oeng itoe didahoeloei dengan seraKemoedian

tgl. 19 Mei j.l.

“adakan

tenggelamnja

kapal itoe, minta

Datang dengan bergelombang.

Cairo, 22 Mei (Reuter). —
Kemarin sehari-harian
pasoekan
pajoeng
dan
infanterie
oedara
Djerman mendarat di Kreta. Pasoekan Sekoetoe dengan dibantoe
oleh orang-orang
Kretenzer dan
Joenani berkelahi dengan
gagah
berani. Pasoekan-pasoekan
keradjaan dengan Sekoetoenja itoe dengan keberanian mengadakan 3 se:
rangan bersama. - Moreel pendoedoek Kreta lebih tinggi Sagi jang
soedah-soedah.

Pesawat -pesawat belanda
meninggalkan Kreta.
Londen, 22 Mei (Reuter). —
Pembesar dari ministerie penerbangan pada hari ini dalam interview
menerangkan,
“bahwa
pemimpin
perang Inggeris
di Kreta soedah

pemboeroe Inggeris
berhoeboeng dengan

terbang di Kreta.
. Ia berkata, bahwa kalau hal ini
tidak dilakoekan, berartilah itoe
menjia-njiakan
pesawai-pesawat,
sebab tidak moengkin dapat dila-

koekan

pertahanan

jang baik de-

-ngan pesawat-pesawat pemboeroe,
kalau
hanja poenja sedikit lapangan
terbang jang
djelek poela
itoe, djika moesoeh
mengadakan
serangan oedara jang besar-besaran.
CHURCHILL DI LAGERHUIS.
Londen,-22 Mei (Reuter). —
Dalam Lagerhuis Churchill berkata,

bahwa

pertempoeran

di Kre-

kan.

dengan

djadi

teroes meneroes

djoega pendaratan

-Soekan-pasoekan

Djerman

'raklion, dan Ratimo

lagi padi

He:

dengan pa-

: joeng cedara.
Kalangan

militer menerangkan,

bahwa disana terdjadi

pertempoe-

ran jang teroes meneroes dilakoe“kan agak hebat dan keadaanpoen

agak riboet, jaitoe karena banjak' banjak

serdadoe

berpajoeng

itoe

memakai uniform Nieuw Zeeland.
“Tentang kedjadian kemarin be:

“. Ioem

dioesir, dan beloem diketahoei kesoedahannja.

PERANTJIS

MER-

'rKA MENJERBOE SVRIA ?
Londen,

21 Mei (Reuter). —

Dalam satoe berita ALE.

dari ba-

Orang djangan mengira, bahwa
tas negeri Syria, maka orang menpemimpin- Djerman akan menjoe- | doega, bahwa pasoekan Perantjis
dahi pertjobaan-pertjobaannja oen
Merdeka menjerboe Syria.
toek menjerboe itoe. Boleh djadi
Orangpoen mendoega, bahwa me
pemimpin itoe soedah mendaratkan
nilik adanja pengaroeh-pengaroeh
infaterie
oedara
laloe mentjoba
kepada pasoekan-pasoekan Peranmendaratkan tank tank dengan me
tjis di Syria, maka orangpoen damakai kapal-kapal.
pat
berharap
bahwa
pasoekan
Kabarnja merekapoen mentjoba
merdeka itoe akan dapat sokongan
dari pasoekan
Perantjis jang di
mendaratkan pasoekan2nja memaSyria itoe.
kai kapal2 ketjil, tetapi pertjobaan
pertjobaan oentoek mendarat
deBeloem diketahoei dengan terang, apakah sesoenggoehnja pangan tiba-tiba itoe gagal,
Di Londen tidak didengar, apasoekan Perantjis Merdeka itoe ntenjerboe di Syria,
dan bagaimana
kah pasoekan pajoeng itoe soedah
tjara mereka menjerboe itoe.
dapat mendoedoeki salah satoe laAdanja djenderal Bergeret, mi:
pangan terbang di Kreta, tetapi bonister penerbangan Vichy di Syria
leh djadi mereka itoe sebagian besar soedah dikalahkan,
dan kini
itoe . membesarkan
hati
orangorang jang masih pertjaja kepada
pasoekan Inggeris bertempoer dengan infanterie
oedara moesoeh.
Vichy dalam perlawanannja,

serangan-serangan bom dan senapan mesin, dan pada hari itoe ter-

sad

sedjak Selasa jl.
sebeloem hari
moelai pagi, maka orang mendoega, bahwa sekarang ini soedah ada
divisie jang pertama dimedan perang Kreta itoe.
Kemarin soedah
dioemoemkan,

nja soedah aah 3000 jang dikalah-

di:

tan pasokan Djerman dimana-mana, jaitoe di Canea dan Heraklion,
djoega pada semenandjoeng sebelah oetara teloek Suday.
Pada djam 6.30 pagi tgl. 20 Mei

Nak,

Djerman itoe dimoelai

tetapi meskipoen
begitoe orangorang Djerman dapat djoega hasilhasil pada beberapa tempat, sesoedah,mereka menderita kekalahankekalahan besar.
Pasoekan pajoeng Djerman makin hari makin tambah. Heraklion
masih dalam tangan Inggeris. Satoe lapangan terbang lainnja dalam
tangan Djerman, tetapi masih teroes ditembaki oleh pihak Inggeris.
Ada konvooi Djerman di laoetan
diserang dan 2 kapal pengangkoet:
nja ditenggelamkan. Ada lagi konvooi terdiri dari 30 kapal Djerman

bahwa penjerangan itoe meroepa- | pasO EKAN

poela pendaratan-pendara-

terdjadi

-

keroegian

seloe-

Dimana 'Dentz ?
Boleh djadi komisaris tinggi di
Syria jang
diangkat oleh Vichy,
Dentz, akan diganti dan itoepoen
tidak lagi memimpin angkatan disana.
Regiment Perantjis deserteer.
Londen, 21 Mei (Reuter). —
A.F.I. mengabarkan dari batas Syria: Ada alasan-alasan oentoek per
tjaja, bahwa satoe regiment Perantjis dibawah pimpinan seorang kolonel jang termashoer membalik

toeroet

pada

pasoekan-pasoekan

I lain bagian kita moeat boeli- | Ba maoepoen karena pimpinan is.
berharga.
san professor Mr. R. SoepoDan jang teroetama mendjadi ke
mo tentang djasa dan pekerdjaan
roegian tanah
Indonesia ini jalah
prof. Ter Haar jang semasa
hibahwa dengan meninggalnja praf.
doepnja mengadjarkan ilmoe
hoe
Ter Haar hilanglah poela satoe ankoem adat
di
sekolahan hakim
tara bangsa Belanda jang berpentinggi di kota ini. Sebagai salah se
dirian loeas terhadap segala apa
orang bekas-moeridnja kami
wajang terdjadi dalam masjarakat Indjib dan berhak poela rasanja boe
donesia.
at toeroet mengoetjapkan sepatah
Oedara dan pengaroeh djadjahan
doea kata disini.
cemoemnja
menjempitkan pandaTidak banjak
jang akan kami
ngan orang Belanda terhadap fiitoeliskan disini sebab memangnja
ta2 dan gerak
gerik masjarakat
kebesaran djasa bekas goeroe serta
Indonesia..
Tidak
besar djoemlah
rasa terima kasih
kami terhadap
mereka jang bisa membebaskan di
beliau itoe tidak gampang boeat di
ri dari pengaroeh
djadjahan. jang
gambarkan disini. Dan banjak kaserba
meniempitkan itoe. Satoe
wan lain lainnja - tentoenja akan
antaranja
jalah
professor
Ter
berperasaan seperti penoelis
ini
Haar:
Maka kami pandang
pada
poela.
tempatnja boeat menoelis sepatah
Marhoem professor Ter Haar di
doea patah kata ini boekan tjoema
tjintai dan dihormati karena
disebagai penghormatan kepada goe
samping pengadjaran atau pengeta
roe oleh seorang bekas-moeridnja,
hoen, disamping pekerdjaan memtetapi djoega sebagai tjermin bang
pertadjam pikiran dan penglihatan
sa Indonesia oemoemnja jang
semoerid moeridnja, tidak lalai poe
soenggoehnja tidak boeta dan tila bersikap dan berboeat selakoe
dak koerang terima kasihnja terha
sebagai
seorang
jang
mempoedap poetera2 Nederland jang icenjai
tjita-tjita
moelia.
Boekan
roet berdjasa kepada tanah ini.
sedikit diantara
kaoem studenten
jang berhoetang boedi kepadanja,
Soemanang.
baik sebab pertoeloengan jang ich-

oleh Toerki ketika Djerman
menjerboe Joenani, kini akan diper:
baiki lagi dengan segera.
Kabarnja wakil-wakil dari kereta api Toerki, Djerman dan Boelgaria akan konperensi di kota ke

tjil di batas negeri, jaitoe Uzunke-

Perantjis merdeka jang menjerboe

fru,

di Syria.

ini.
Akan dibitjarakan djoega soalsoal hoeboengan kereta api Toerki
dengan Boelgaria dan Europa Tengah jang kini berhenti sama sekali, sedjak
Djerman menjerboe
Thracia di Joenani itoe.

PERS TOERKI ANTI-DJERMAN.
Ankara, 21 Mei (Reuter-O.
J.B.). — Sekoetoean antara Vichy

dan Djerman sekarang ini soedah

. demikianlah.. toelis
sk.
,Ulus", sedang s.k. ,,Akdam” menoelis, bahwa sesoenggoehnja adalah tidak masoek akal bahwa Perantjis selamanja
banjak-banjak

bekerdja oentoek kemerdekaan doe
nia, malahan

kini sebaliknja, jaitoe

meroesaknja.
Demikianlah boenji komentaar
s.k. Toerki tentang perlakoean Vi:
chy jang baroe-baroe ini.

Terhadap keadaan di Syria, s.k.
»Yennissabah” mengingatkan, bahwa sebetoelnja kalau Toerki maoe,
Toerki dapat merampas Syria, pada ketika Perantjis djatoeh doeloe
itoe, malahan sesoenggoehnja malah

Toerkipoen

didesak

oleh

EDEN

diterima kabar,
“

“diharap-harap

Propaganda Djerman.
Dalam pada itoe Djerman teroes
berpropaganda, tentang pekerdjaan bersama antara Djerman dengan Sovjet jang lebih erat lagi.
Propaganda itoe diantara menoe

Tn

2 sm

2

Djerman

en

:

an

.

Te:
rn

“Di

akan

Gentot
it

MEMBERI

soal

INGAT

antara daerah jang didoedoeki
Djerman dan jang tidak didoedoeki, dalam rentjana perangnja.

instroeksi

di

Kau

pembesar

Perantjis,

ma-

| ka konsoelaat Inggeris di Syria di
toetoep.

Staf konsoelaat
ri 17 orang

jang terdiri

meninggalkan

da-

kota ini.

Orang-orang Inggeris jang meninggalkan
negeri diberi nasehat
soepaja pergi ke India atau Afrika
Selatan.
Onderneming-onderneming
inggeris
di Damascus jang penting

menghentikan
kianlah

pekerdjaan,

demi-

kabarnja.

“SHELGOLAND DISERANG ” S
INGGERIS.
Londen,
22 Mei (Reuter). —
Serangan
kepada Helgoland dan
Perantijis jang d.doedoeki Djerman
adalah serangan jang teroetama di
lakoekan pada hari Rebo. Kemarin
| siang pasoekan
pesawat bomber
menjerang
dengan
ketjil-ketjilan
tetapi dilakoekan dengan
mendadak pada Helgoland dan penjerang

itoe berhasil,

,

Londen, 21 Mei (Reuter). —
moeka Radio Ankara, seorang

Satoe
bomber
dalam penjera:
ngan ini hilang. Lain-lain pasoekan bomber dengan diantar pasoe! kan-pasoekan pemboeroe, pada hari Rebo
siang menjerang
station
listerik didekat Bethune di Perantjis jang didoedoeki.

komentator Amerika menerangkan

Ketika pesawat-pesawat terbang

CYPRUS DJOEGA AKAN
DISERANG DJERMAN ?
Di

ada

pencendjoekpenoen- | 7 oceris

akan | djoek bahwa serangan Djerman Js. | perantjis,

berdiri merdeka lagi. Itoelah sebab
nja Toerki tidak maoe merampas
Syria, sekalipoen Syria itoe penting
sekali boeat defensie Toerki.
»Tetapi sekarang karena Vichy
soedah membolehkan Djerman ber
tindak leloeasa di Syria, maka tentang segala kepoetoesan haroeslah
kita pertama-tama kali mengingat
kepentingan-kepentingan
kita
di
Syria”, demikianlah kata s.k. itoe.

toerkan, aan bahwa
at

membitjarakan

PERANTIIS.
Londen, 22 Mei (Reuter). —
Dalam Lagerhuis Eden
memberi
ingat
kepada
rakjat
Perantjis,
bahwa kalau pemerintah Vichy setoedjoe dengan sesoeatoe tindakan
jang merocegikan peperangan Inggeris, niaka moengkin Inggeris ti
dak akan membeda-bedakan
lagi

,,as”

oentoek
berboeat
begitoe, tetapi
Toerki menolaknja, karena
,djidjinja kepada
perdjandjian dan

oentoek

neroes. Pasoekan-pasoekan Ingge- | ta itoe masih berdjalan teroes. Pi- | Hintanja kepada Perantjis”, jaitoe | bahwa

AA OMUaKA bom jang hebat pa. | Kan satoe divisie, sedang diantara. |

“da

Europa

roehmniJa.
Alat2 Itali jang dirampas di Afrika kimi diboeat
memperkoeat defensie Singapore. Di Bombay terdjadi
lagi pertempoeran Hindoe-Islam.

“ri pertama dan ketika hari soedah | “ris dan Keradjaan sekarang ini ber | hak jang membela adalah menang, | negeri jang
moelai gelap, maka keadaan di sitoe, ketjoeali di Melemi, jaitoe tem
toe, ketjoeali di Malemi, jaitoe tem
pat moesoeh berhasil mendoedoeki-

dan

oenani doeloe dipoetoeskan.

djeleknja dan sedikitnja lapangan

KETIJIL.

Boelgaria

toek poelang. Mesir memprotest keras kepada Berlin

atas

wat-pesawat
dari Kreta,

MENDART DENGAN KAPAI-

GEORGE TETAP Di
KRETA,
KR
ETA,
21 MEI (REU' TER). — RADJA JOENANI, GEORGE, TETAP AKAN TINGGAL

ke

memoetoeskan moendoerkan pesa.':ka

Kaukasus ke Irak”
RADJA

api dg.

Moesafir2
kapal ,,Zamgzam?” bangsa Amerika di
diidzinkan oleh Djerman meninggalkan Perantjis oen-

LEBIH LANDJOET DIKABARKAN, BAHWA PADA HARI SELASA JL. ORANG-ORANG
DJERMAN MENDARAT
DI KRETA DENGAN MEMAKAI ANGKATAN LAOET SERTA DARI OEDARA DE-

Keterangan, bahwa keadaan di Kreta ito ada dalam kecentoengan

kereta

Tengah, pa? hoeboengan mana dengan masoeknja Djer

DAH MENANG.

NGAN PAJOENG.
DIDOEGA SEKOERANG-KOERANGNJA ADA | DIVISIE TERDIRI DARI 7000 SERDADOE JANG MENJERBOE ITOE.
DIDOEGA DJOEGA, BAHWA PENJERANGAN ITOE PADA HARI
INI AKAN DITEROESKAN, TETAPI DARI KALANGAN PEMBESARDITERANGKAN BAHWA KEADAAN ADALAH MENGOENTOENGKAN KITA.

bahwa kalau Djerman berserang di Syria,

hal itoe berarti bahaja besar boeat Toerki. Pr opaganda
Djerman hiboek, mengatakan Djerman akan mengirim
pasoekannja ke Irak, melaloei Kaukasus (Roes). Disamping itoe ada kabar Toerki maoe mengadakan lagi

“G

akan datang ini akan ditoedjoekan
kepada Cyprus.
»Setiap hari orang dalam minggoe jl. ini dapat tahoe, bahwa banjak-banjak pesawat Djerman, diantara pesawat-pesawat transport
Junker menocedjoe ke Selatan melaloei pantai-pantai Toerki. Tempat
jang ditoedjoenja ialah Rhodes”.
»Kacem

ahli di Ankara”,

demi-

kianlah katanja, ,,mendoega bahwa Djerman itoe akan melakoekan
salah satoe diantara doea ini: menjerang Cyprus dengan langsoeng,
atau menggerakkan
kapal-kapal
transportnja antara Cyprus dengan
pelaboehan-pelaboehan Syria”.

INGGERIS - KOEBATKAN

CYPRUS.

Londen,

moesoeh

moeiai

melewati

pasoekan

segera

batas

ti

pemboeroe

menjerangnja,

$

ter

djadilah pertempoeran oedara, Wa
laupoen
begitoe pasoekan-pasoekan
pesawat
moesoeh itoe tidak

dapat menghalangi serangan
F', jang berhasil itoe,

R.A.

Pada doea-doeanja sasaran itoe
ada bom-bom jang tepat benar djatoehnja. Ada 5 pemboeroe moesoeh

didjatoehkan
oleh
pemboeroe R.
A.F, dan 1 pemboeroe
didjatoehkan oleh bomber R.A.F. Ada 1 pesawat bomber R.A.F.
hoeroe R.A.F', hilang.

KAPAL

dan

6 pem-

MINJAK PERANTJIS
DITAHAN.

Lond
onden, 22 Meiei ( (Reuter).r). —

Kapal minjak Perantjis ,,Schehe--——

22 Mei (Reuter). — | razade”

dengan

Dikabarkan, bahwa Inggeris men- | dari pelaboehan

mocatan

minjak

Amerika Serikat

Na. aah
Sp core Sita Ros
datangkan
banjak-banjak serda- | ke Casabanca ditahan oleh kapal
Manan,
PANYa Sennpnya
KOES 1 doa-dan alatalat perang di Cyprus | perang Inggeris di laoet Aflantik.
lan itoe soeka bekerdja bersamaIdin oentoek moeatan itoe ada, teoentoek
memotong gerak orangsama dengan Djerman itoe, karena
tapi berhoeboeng dengan kedjadiorang Djerman ke Syria.
takoetnja
bahwa
Djerman akan
ari-kedjadian dibelakang hari ini,
memoesatkan
tentaranja di batas
maka terpaksa djoega kapal ' itoe
MENINGGALKAN SYRIA.
Roes sebelah barat, dan dikatakan
ditahan.
Damascus,21
Mei (Reupoela, bahwa
'Timoer Dekat itoe
ter), — Sesoeai dengan instroeksiakan di bagi-bagi antara Djerman
dan Roes.
Maksoednja propaganda itoe soe
Memadjoekanlah ekonomi Indonesia
paja Toerki mendjadi takoet kalau
seoemoemnja dengan mendjadi argkalau dikepoeng oleh tentara Djer:
gauta dari K.E.I.
man di sebelah barat dan tentara
Roes disebelah timoer,

Anggauta. K. E.I. mendjadilah aandeelhouder Middenstandsbank dari

KE
Ketrangan2 boleh dapat di
Petjenonganweg 50 — Telf. WI. 532.

3A.
5

Bt

b

Hoeboengan kereta api Toerki—Europa.
Istanboel, 21 Mei (Reu
ter-O.J.B.). — Djembatan-djembatan kereta api didekat batas Joe:
nani jang doeloe
dihantjoerkan

Li inyan

mendarat

»

Djerman

|

23
&
Ji meniti
te dasi Kab

serdadoe
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PEMANDANGAN

“PERGOELATAN HEBAT DI
PENAHANAN

POBLAU KRETA.

'EBAGAIMANA

soedah kita
dan

peperangan

.loekiskan,

:

Ber-

itoe adalah hebat.

PERAJAAN PEMOEDA

moela agak soesah dipertjajainja,

Djerman

tentara

TEHNIK

Pada hari Sabtoe malam Minggoe, 24—25 Mei, moelai djam 7.30

menggoe

jang

-

akan kekoerangan tempat ini.

pergoelatan jang terdjadi di poelau

““Kreta

KABAR.

. Banjak kabar jang ditahan hari.
Demikian djoega karangan, Kiranja jang bersangkoetan makloem

.nakan infanterie-oedara itoe
da“pat memasoeki poelau itoe dengan
.moedah, bahkan anggapan kita, dji
ka menoeroeti warta-warta jang

malam,

Persatoean

Pemoeda

Teh-

nik tiabang Djakarta akan mengadakan
malam pertemoean
digedoeng P.M.R., Kepoeh Binnen G.
4. Perloenja oentoek mengadakan

“mendatang itoe, moestahiliah dji-

kalau kaoem nazi itoe akan berha- oepatjara perpisahan antara angsil dalam pertjobaannja itoe, tetapi gauta-anggauta jang akan mening
warta2 jang belakangan ini me- galkan kota Djakarta ini dan me.ngoendjoekkan
bahwa soenggoeh. reka jang tinggal (disini,
poen

dengan

kekalahan

jang

he-

bat, tentara nazi dapat djoega mera

PERAJAAN

djalela di Kreta itoe, dimana pada
sekarang ini sedang berlakoe pergoelatan jang sangat hebatnja, se

hingga

Churchill sendiri berkata:

|. doea pehak

lawan

kiranja tidak

akan mempoenjai kesempatan oen-

toek memindahkan tentara. Moeng
kin karena sempitnja poelau itoe,
jang banjak lebih ketjil lagi dari.
- koe), sedang letaknja poen djaoch

ma

ka njatalah disinj peperangan itoe
akan dilakoekan dengan mati mati
an soenggoeh2, terboekti daripada
perkataan
Churchill sendiri pada

hari 7 Mej jang menerangkan Kreta dan Cyprus akan dibela dengan
' mati -matian. Inggeris tidak
da
pat menggoenakan
pesawat
ter
bang, karena koerangnja Japangan

terbang di Kreta itoe, dan medan
kapal terbang di

mikian djoega

Malemi,

grijp,

direktoer sekolah tsb. jang

soedah

“10 tahoen

kerdja

disitoe,

diperingati. Ia akan mengoendoerkan diri,
Pesta
itoe moelai dengan pertoendjoekan tonil, dan kemoedian
dioetjapkan beberapa pidato opisil,
pendek2. Selandjoetnja poen akan
diadakan kesempatan berdansa-dan

Sa

. poelau Boeroe di Indonesia Maloe“ke Egypte, djaoeh ke Cyprus,

C.A.S.

de

daerahan dibaratan

BATAVIASCHE
KUNSTKRING.
Koendjoengan nj. Tjarda.
Bat.
Kunstkring mengabarkan,
bahwa hari Rebo pagi Njonja Tjar
da
soedah
mengoendjoengi, pertoendjoekan jang kini dilakoekan
oleh
perkoempoelan ahli gambar

Indonesia, Persagi, di Van Heutzboulevard,

kota ini.

Njonja Tjarda njata menoendjoekkan sympathienja
terhadap
matjam-matjam boeah gambaran
ahli gambar bangsa kita itoe.

Keres, semoeanja itoe soedah
di
doedoeki oleh kaoem nasi, soenggoehpoen masih diseteroei tempat:
tempat itoe oleh Inggeris dengan
artillerjienja. Sementara itoe oleh
Inggeris sekarang ini, poelau Cyprlis sedang diperkoeatinja, oentoek
“ memotong djalan
Djerman jang

dikit pedato oleh toean

dan toean Da--

dan Marine di Soerabaja.
diterangkan

itoe terlebih dahoeloe didjelaskannja, bahwa diadakannja pesta ini ia

lah berhoeboeng telah sampai pada
waktoenja moerid2 dari klas
pa
ling tertinggi meninggalkan seko
lahnja oentoek meneroeskan peladjarannja dj sekolah2 jang lain.
Pedato

toecan

Mereka

@uispel

lantjar sekali,

dan

Karena

Roepa2

tanda

bahwa

intermezzo poen jang sa

ti: kepandaian naik sepeda, main
biola, gymnastiek, muziek, tari dan
pentjak Minagkabau, pentjak Soen
da dipertoendjoekkan.
Pesta
ini
mendapat

succes

jang

besar

ha

nja satoe doea sadja jang tidak be
gitoe disetoedjoei oleh banjak
pe
nonton, jaitoe satoe tjeritera tooneel Djawa dengan memakai baha
sa Belanda jg. mendjadikan djang
gal dalam perasaan kesenian.
Se
lain dari pada
itoe ialah didalam
pesta ini tidak didapat bobodoran

diri-

f 2.25, f 45.— dan f 2.— dari mereka.

satoe

ngat menarik hati penonton seper

HAKIM.

telah mengatakan

toean

nja.

Raad van Justitie.
Pada tanggal 26 Mei, hari Senen,
akan diperiksa
dihadapan
Raad van Justitie,
perkara tocan
D. Heyermans, tidak berpekerdjaan dan sekarang sedang ditahan
preventief.
nja seorang inspecteur van politie
terhadap
seorang
laki-laki
dan
doea orang
perempoean Indonesier, Mereka telah diantjam akan
diproces verbaal djika mereka tidak soeka memberi oecang pada re:
chercheur palsoe tsb.
Dengan antjaman
itoe ia telah
ocang — sedjoemlah
mendapat

oleh

pemain2 semoeanja mempeladjari.,
rol-nja masing2 dengan soenggoeh
soenggoeh. Djoega lain2 tjeritera
mendapat perhatian dari penonton
jang besar sekali, sehingga tepok
tangan rioeh sering kali terdengar

J. C. Moll,
toekang camera dan
adviseur jang ternama dari depar:
tement Marine.
Toekang koran dan film dari loe
ar negeri itoe menerangkan bahwa
mereka sangat terharoe oleh ketjepatan kemadjoean dan perloeasan dari pendjagaan negeri.

-DIHADAPKAN

ini dioelangi

Adnan
sebagai Voorzitter
dari
AMS — Vereeniging, dan pada dj.
8 precies pertoendjoekan dimoelai
dengan tooneelopvoering jang me
ngambil tjeritera ,,/Nazi Pyaktijken”
Tjeritera ini dimainkan dengan

dan ditoendjoek-toenoleh

Directeur

sekolah terseboet, jang maksoednja
mengoetjapkan selamat kepada se
moea hadlirin. Selainnja dari pada

vid
Griffin,
filmoperateur
dari
,Educational Films” jang membikin film
berwarna dari 16 m.m.
dan H.S. ,,Newsreel” Wong, camera-reporter
dari Metro Goldwyn
Mayer ,,The news of the day” jg.
membikin journaalfilms besar dari
Indonesia.
Sesoedah mereka mengoendjoengi tentara di Bandoeng dan poelau Bali jang permai meskipoen tidak begitoe penting bagi militer,
mereka kemoedian, empat hari lamanja mengoendjoengi badan-ba-

djoekkan

D'igedoeng Maxim-theater dikota
ini pada Djoem'at malam, tanggal
23 Mei, akan diadakan pesta perpisahan, oleh karena Mr. W.F. Gong-

Menang atau mati” jang patoet di
goenakan sebagai sembojan tentara sekoetoe di Kreta itoe.
Djalagi, karena
nganlah
moendoer

toean John Howes

(klucht).

Selama

pauze

disediakan

minoeman2 dan makanan2.
Pada
djam 12 precies
pertoendjoekan2
telah selesai dan - dilangsoengkan
dengan bal (dansa) digembirakan
dengan Hawaiian muziek Syncopa
tors. Djaoeh malam pesta ini ba
"roe ditoetoep.

TELEGRAM DARI DE
GAULLE.
Politierechter,
BARISAN PEMOEDA GERINDO.
Wakil dari orang-orang PeranPada harj Djoem'at tanggal 27
Perajaan 4 tahoen.
tjis merdeka
di Indonesia, toean Mei
djam 08.15
akan diperiksa
, Antara” mengabarkan, bahwa
Ricard telah
menerima telegram perkara
toean A. P, Noorlander,
Barisan Pemoeda Gerindo Djakar:
dari
hoofdkwartier
orang-orang masinis
pada onderneming karet
ta pada hari Saptoe malam MingPerantjis merdeka di London ber- poenja Goepermen ,,Serpong”, ber
goe tanggal 24-25 Mei '41 akan me
hoeboeng dengan chegue dari 1000 hoeboeng dengan mengandarakan ' 'ngadakan malam peringatan bermenoe”ie ke Syria itoe. Peperapondsterling jang di kirimkan pa- auto - terlaloe
kentjang dengan
Girinja Barisan Pemoeda tjoekoep
ngan di Irak njata beloem selesai, da generaal De Gaulle.
4 tahoen, moelai djam 7.
rem
jang
tidak
pakem
didjalanan
terboekti daripada pesawat2
terTelegram itoe dalam bahasa In- Tangerang
.
Dalam
pertemoean
itoe akan
sampai
melanggar
sebang Irak sekarang soedah moelai donesia boenjinja sebagai berikoet
berpedato toean Mr: Amir Sjarimenjeteroei Inggeris lagi. Soedah Generaal. De Gaulle mengoetjap: : Lorang gadis Indonesia. Gadis' be
foeddin tentang Pemoeda dan Ekobarang tentoe,
'pesawat2
Irak kan- diperbanjak terima kasih ter- karena loekanja telah meninggal.
nomie,
toean Sanoesi Pane ten
“
“itoe adalah pesawat2 Nazi. Mala- hadap pengiriman oecang sedjoemx
tang:
Djiwa Pemoeda dan toean
| han pesawat? mereka lainnja itoe lah 1000 pondsterling jang kemoeDjamaloedin
St. Semain tentang
Pada hari Djoem'at tanggal 30
poen soedah moelai mengerdjakan dian distorkan pada fonds alat peMei, :djam
08.15 akan diperiksa
Organisasi dan Discipline.
penerbangan kelilingan oentoek me
rang.
perkara toean F. G. Meurs, tidak
lihati kedoedoekan moesoeh,
bisa
Djoemlah itoe akan dipergoena- berpekerdjaan,
berhoeboeng dePEGAWAI - PEGAWAI HOSPIpoela menjerang basis Tnggeris di kan oentoek mengorganiseer tentangan mentjoeri kereta angin. :
TAALSCHIP ,,ORANJE”.
Cinedebane
ra jang paling modern sekali agar
R.P.D, mengabarkan.
Beberapa nasehat2 telah diberi- soepaja
dapat
memperkoeat deMenjamboeng
kabar
fempoh
2
kan kepada Pemerentah Vichy dari ngan soenggoeh-soenggoeh tentara
G. HS.
hari
tentang dokter-dokter jang
Amerika dan London, soepaja dja jang kini sedang berdjoeang”.
Loeloes dari doctoraalexamen
bekerdja
pada - hospitaalschip
“nganlah
Perantjis itoe menjalahi
dengan mendapat yosdjian: tocan
»Oranje”,
sekarang
diberitakan
perdjandjian2 pemberhentian
pe-|
Sanitioso dan Gan Hing Ngo.
lebih djaoeh, bahwa pegawai jang
rang Djerman — Perantiis
itoe.
INDONESIA DALAM KEGENlain-lain, seperti apotheker-assisSIAP EAS Pelarian
Ba
Djangan laloe memberikan segala
TINGAN PERANG.
tent,
rontgen-assistent,
analyst,
-H.N. menoelis:
| galanja jang dikehendaki Djerman
masseur
dan djoeroe-djoeroe raitoe, tetapi...... soeatoe perboecatan
Dalam sedikit waktoe lagi akan
wat soedah lengkap poela ditetapEINDEXAMEN H.B.S. A.
jang mengherankan oemoem ada- ditoendjoekkan dengan terang dan
5 J.C, PRINS HENDRIK
kan.
dah, bahwa menoeroet kata Henry loeas
pada ra'jat Amerika dan
SCHOOL).
. . Haye, memang menoeroet perdjan Australia tentang boekti keaktipan
1941.
:
JANG SENG IE
djian2 itoe, Djerman dibolehkan toendjangan Indonesia pada negeri
'Oey Giok Po, Oey Tjoen Giok,
Bestuur ,,Jang Seng Ie” — Bata
menggoenakan medan2 penerba- Sekoetoe terhadap alat-alat perang Salam Tadjoedin, mej, R.-r. Siti
via
mengabarkan . soedah terima
ngan
'Perantjis
di Syria.Kata dan djoega tentang persediaan per Sophia, mej. Souw Swan Lie, Tjie
derma
goena
vereeniging
terseLondon, perboeatan Darlan
itoe, sediaan jang diselenggarakan oen- Jauw Tong, mej. Alim Irawati.
boet:
sangat dahsjatnja bagi Perantijis toek pendjagaan, poen djoega per:
Dari Njonja W.T: Tio di Bata'menjerahkan segala galanja kepa sediaan-persediaan jang loeas dan
via-C.:
da Djerman itoe.
Sememangnja, lengkap jang kini soedah masoek
4 bidji bultzak goena kita poenja
PESTA TAHOENAN AMS.
hadjat Darlan itoe, — katanja — dalam programma.
af
Pada malam Kemis tanggal 21
Pada waktoe
ini Indonesia se- jl. AMS. telah mengadakan pesta
— lekas2 memasoeki tjengkeraman
»Tong Sian Tong”.
Dari Toean
Tan
Soen Tjay di
Djerman itoe, oentoek menengge- dang dapat koendjoengan wartatahoenan, bertempat di gedoeng se
Boemiajoe:
lamkan kekoeasaan Inggeris
de- wan-wartawan, toekang - toekang
kolahnja, di Stoviaweg. Perhatian
kiriman boelanan 2 baal beras-me
ngan setjepat
moengkin, seolah- potret dan toekang-toekang ambil sangat besar, sehingga
berhoedja.
-olah
mengalang
alangi kemena- film dari locar negeri. Oleh mereboeng dengan kekoerangan tempat,

ka sedang diboeatnja verslag-ver-

. ngan Inggeris.

Begitoelah terangnja perhoeboe

ngan Perantjis —

Djerman

itoe,

dan tidak boleh disangsikan lagi,
sehingga admiraliteit Perantjis soe
dah memberi perintah kepada ka-

gal kapalnja jang sedang berlajar
atau berlaboeh, djanganlah sampai
teraimpas oleh 'Inggeris tadi, dan
diandjoerkan

olehnja

soepaja

ka-

pal kapal Pcrantjis poen mengandoeng

pergantian.

Tidak

diboleh-

'kan oleh admiraliteitnja- mengoen
djoengi..

Manila.

Pergoelatan
di
Entah ba
nasibnja 'Hertog
Aosta

slag

dan

film-film

gambar-gambar,

dari

,/Indonesia

poen

dalam

Perkoempoelan

isteri Soematera.

kegentingan perang”. Mereka dibantoe dan ditoendjang oleh peme
rintah Indonesia poen djoega dari
pemerintah
mereka
masing-masing.
Hari
Djoem'at
jl.
beberapa
orang wartawan ialah: mrs. Hemingway,
journaliste
dari ,,Colliers Weekly” di New York,
mr.
Percial, journalist. Australia jang

terkemoeka,

dan

mr. R. Morin,

stafkorresponden
Timoer Djaoeh
dari ,,Associated Press' di Amerika
gaimana
Serikat, telah mengoendjoengi 'baitoe jang soedah menjerahkan diri, gian-bagian dari Marine di Soeradan bagaimana adanja tentara Ita
“baja.
Sebeloem itoe merekapoen

| Afrika, masih berlakoe.

- lia jang soedah tidak mempoenjai
ketoea lagi. . Djembatan2 dibatas
Toegrki — Griekenland jang bermoela diroesaki oleh Toerki sendi-

ri, karena takoetnja kalau2

Dier-

man menggoenakan itoe sekarang
akan dibetoelkan kembali. Ini ber

arti Djerman tidak ditakoetj oleh
. Toerki lagi, tetapi, siapa tahoe. Si
kap Toerki, tidak nampak ketentoe
annja.
Peperangan di Tiongkok
makin hebat.Permoesjawaratan

Indonesia — Japan menoeroet

ra

soedah

ada

kesan-kesan dari ke-

. Gadis-gadis

Andalas bernjanji dalam perajaan
21/22 Mei, malam Kemis j.l.

- Pada malam 21/22 Mei perkoem

Ipoelan terseboet mengadakan pe-|
rajaan oentoek memperingati oe- :
se- moernja jang soedah doea tahoen.
malan Domei “dalam waktoe
minggoe akan terpoetoes, demikian
Sesoedah ketoea comite penerilah s.k. Asahi tetapi kita harapkan
maan mengoetjapkan selamat da- |
'sadja perpoetoesan itoe membawa.
tang “dan menjerahkan
pimpinan
kefaedahan pada kita, djangan ke kepada ketoea Perkis, maka keroegian.
Moengkin warta itoe isa. 'toea ini, Njonja S. Alim mengoepan djempol belakalah, sebab disi raikan maksoed dan toemboehnja
Sa

ni kita sendiri
apa apa hal jtoe.

3

tidak mendengar

Perkis

jang bermaksoed

memper-

tegoehkan
rasa persaudaraan di
antara kaoem isteri oentoek mem:

Sekeliling

banjak dari cendangan2 haroes me
ngikoetinja
pertoendjoekan2 itoe
dengan berdiri.
Sebeloemnja permainan2 dimoelai terlebih dahoeloe, diadakan se-

koeatan dan pendjagaan di Indonesia dalam ogmoemnja jang kini
terletak ditengah-tengah awan peperangan,
dengan
setjara loeas.
Poen toekang'toekang camera telah
mengoendjoengi
Koninklijke
Marine. Jang teroetama sekali ialah tentang pengambilan film oleh

An Hama

TO NI

Mr.

B. Ter

Kan Mera

1

Prof.

Haar.

ERITA
tentang
meninggalnja
Prof. Mr. B. Ter Haar
jang soedah tersiar lebih koerang
tiga
wminggoe
ini, menjebabkan
terharoenja hati orang banjak.
Madjelis maha goeroe ilmoe kehakiman, dimana maha .goeroe ini
moelai tahoen berdirinja 1924 mendjadi anggautanja ,telah memperingati dia pada tanggal 12 Mej jg.
laloe dihadapan maha-goeroe maha - goeroe, docenten dan kaoem
stoeden, dengan pidato Prof.
Mr.
Schepper, salah seorang anggauta
madjelis
terseboet jang tertoea,
dengan
kata2 jang
soenggoeh
mengharoekan.

Dalam
pidatonja
itoe Prof.
Schepper antara lain2 menerangkan, bagaimana Prof. Ter
Haar
itoe dalam pengadjaran tinggi sebagai soeatoe factor jang memberikan semangat.
Diantara
kalangan kaoem stoeden,
teristimewa
dikalangan bangsa Indonesia, Ter
Haar

itoe

ditjintaj

sekali

oleh

se

bab orang memandang dia itoe sebagai orang jang djoedjoer, teman
jang ichlas, jang selaloe membela
kepentingan mereka
dan dimana
perloe menoendjoekkan djoega kesalahan mereka.
Hari Kemis
kemoedian bagian
Taal- en Volkenkunde dari Konink
lijk Bataviaasch Genootschap, dimana Prof Ter Haar poen pernah
djadi anggautanja, orang memer
loekan memperingati dia.
Pada hari Kemis 19 Mei jang la
loe jang mengadakan rapat istime
wa

goena

memperingati

marhoem

itoe ialah
Afdeeling
Adatrecht
(hoekoem adat) dari Genootschap
tersebcct
Ketoeu,

Mr.

H.J.

Spit,

Vice-pre-

sident Raad van Indis, angkat bitjara djoega, dengan menerangkan,
bagaimana

besar

arti

Ter

Haar

itoe Galam
lingkoengan hoskoem
adat dan politiek hoekoem adat
di kepoelauan kita ini.
Minat Ter Haar kepada hoekoem
adat terboektj dengan terang ke
pada proefschriftnja, jang dinama
kan
,,Het Adatproces der inlanders”, hingga kemoedian

pada tang

gal 9 Juli 1915 ia diangkat
djadi
doktor dalam ilmoe
kehakiman.
Sedjak itoe keloear djoega banjak
karangannja,

jang

semoeanja . me

Marhoem

Prof.

B.

Mr.

ter

Haar,

dilan menoeroet hoekoem jang tidak tertoelis (ongeschreven recht).
Goena
mengetahoei lebih dalam

hoskoem

itoe, maka

pemerentah,

atas dorongan Ter Haar, telah me
merentahkan oentoek membikin pe

njelidikKan
perkara
adatrecht di
Djawa Barat dan Tengah. Penjelidikan2

ini

berhasil

dengan

terbit-

nja boekoe saja ,,Het adatprivaatrecht van Wesi-Java” dan boekoe
jang seroepa itoe djoega tentang
Djawa Tengah, ditoelis oleh Mrs.
Djojodigoeno
dan
Tirtawinata.
Memboekoekan hasil2 penjelidikan
jang bergoena sekali oentoek prak
tek kehakiman dan praktek pemerentahan,
djoega di

sejogianja dilandjoetkan
Djawa Timoer dan Dae-

tah Seberang. Pengeloearan oeang
goena maksoed itoe dalam waktoe
sekarang poen tidak sia2.
Dilapangan pemberian Hoekoem
Ter Haar poen banjak sekali pekerdjaannja jang njata2. Ialah jg.
berdjasa mengerdjakan peratoeran
baroe dari oeroesan kehakiman da
lam

lingkoengan

Djawa

keagamaan

di

dan dari ,,inheemsche recht

| spraak-ordonnantie” dalam staats
| blad 1932 No. 80. Jang boleh kita
seboetkan

djoega

sebagai

hasil

pe

kerdjaan Ter Haar ialah misalnja
pengakoean sah oleh hoekoem dari
pengadilan desa dalam staatsblad
1935 no. 102, pendirian dari ,,apart
appel-college voor de civiele landraadrechtspraak” di Djawa, jaitoe

noendjoekkan, -. bagaimana
loeas
dan dalam pengetahoean seria penindjauannja dalam adatrecht dan
teristimewa ketjintaannja jang dalam terhadap
negeri dan rakjat,
tempat
terdapatnja
hoekoem

misalnja ,,derde kamer” (madjelis
ketiga) dalam
Raad Justitie di Be

(recht)

lam

terseboet.

Boekanlah
toelisan

boeat

tempatnja
soerat

didalam

kabar

ini

oentoek menjeboet matjam2 atjara
itoe. Sebagai boeah pikirannja jg.
terpenting bolehlah kita seboetkan
boekoenja jang bernama ,,Beginselen

en

stelsel

van

het

adatrecht”,

jang diterbitkan dalam tahoen '39,
sebentar sebeloem ia bertolak
ke
Eropah.
Boekoe ini besar sekali faedahnja,

oleh

sebab

bentoek

dan

dasar

dasar hoekoem adat, diloekiskan di
sitoe dengan tjara jang terang dan
bagoes sekali.
Soenggoeh pantas
sekali boekoe itoe goena pelengkap
boekoe ,,Het adatrecht van
Ned.
Indis”, soeatoe standaarwerk, karangan prof. Van Vollenhoven, goe
roenja Ter Haar. Boekoe Ter Haar
»Beginselen enz. sebagai boekoe
jang terseboet tadi, tidak boleh di
loepakan oleh tiap orang jang mem
peladjarj hoekoem adat.
Ter Haar besar
sekali pengaroehnja, baik
dikalangan 'ilmoe,
maocepoen dikalangan
kekoeasaan
kehakiman dan kantor2 pemerenta
han negeri.
Karangan2nja dimoe
at dalam madjallah perkoempoelan
kaoem jurist jang bernama ,,Het
Indisch Tijdschrift van het Recht”
serta tjatatan2 jang ia tjantoemkan dibawah vonnis2 jang
dioemoemkan, mempoenfai
pengaroeh
jang loeas sekali kepada juristprepentie (praktek kehakiman). Beroelang2 Ter Haar disitoe menoendjoekkan bagaimana pentingnja pe
kerdjaan seorang hakim, jang di
negerj ini haroes memberikan kea

tawi ini dan Mahkamah Islam Ting
gi (Hof van Islamitische Zaken).
Dari ,,voogdij-regeling voor Indonesier'

(peratoeran

staatsblad

dan

Ketika

Co

:

mite
yan
Ont
vangst
perajaan
Perkis ddo. 21-22

ketoea

:
:

wali)

1931

da-

no.. 33

,Christenhuwelijkordonifi

tie” staatsblad
Haar
nja.

poelalah

1933

no. 74, Ter

jang djadi pemasak-

Banjak
amatlah
jang ditjapai
oleh Ter Haar dilapangan adatrechtpolitiek,
hingga
pertama2
bangsa Indonesialah jang mengoetiapkan terima
kasih kepadanja.
Dalam
pekerdjaannja
semoea
itoe

Ter.

man

kepada

Haar

senantiasa

sa Indonesia

diperlakoekan

dengan bangsa Eropah
ja

berpedo

pikiran, soepaja bang

pemerentah

soeka

sama

dan soepamengoesaha

kan adanja hoekoem bagi bangsa
Indonesia, jang tjotjok dengan kepentingan

hoekoem

mereka

jang

njata.
Ter Haar adalah seorang idealist, tetapi ia mempoenjai
perboe
atan kenjataan jang besar sekali.
Dibelakang
roman moeka
jang
sSoenggoeh-soenggoeh
dan keras,
tersemboenjilah hati jang djoedjoer
dan setia. Hati itoe kini
soedah
berhenti kerdjanja, sebagai akibat
dari nasib jang kedjam, jang ia ala
mi dalam concentratiekamp Djerman.

Kawan2

dan

moerid2nja,

ka

wannja seperdjoeangan
goena ke
menangan . kekoeasaan
Keadilan
tidak bisa menghormat lebih tepat
lagi dari pada melandjoetkan
pekerdjaannja jang besar itoe dalam
djiwanja, jaitoe pekerdjaan jang da
ri permoelaan ia moelai dengan be
Sarzan.

Ter Haar, jang dalam pada itoe
meninggal terlaloe moeda hidoepnja tidak sia2 belaka,

Soepomo.

Perkis

bimbing anak-anaknja ke toedjoean jang baik dan benar,
Di antara jang hadir berbitjara
poela Njonja R. A, Abdul Rachman,
Sesoedah
itoe dipertoendjoekkan tari-menari
jang dimainkan
oleh anak-anak, sedang sementara
itoe makanan dan minoeman dihidangkan poela sekedarnja, Perajaan jang gembira itoe ditoetoep
pada djam 11 malam.

Ta dbaai CU

menivggalnja

5
di
Bana
an aa pa al
“enam Na aan
“

1

2

N

Melisi

anak

ne- Ford

geri.

milisi. Keinginan

|. ini dimasa jang achir achir ini ma
“kin kelihatan, dan pada
berbagai
“bagai kesempatan soedah dinjatakan dengan setoeloes toeloesnja.

FORD

menghar-

an

lebih baik diada-

kan milisi dari pada memperbesar
tentara dengan personeel jang ma
soek militer dengan sesoekanja.
Pemerintahpoen
setoedjoe
dengan pendirian ini.
Memorie keterangan rantjangan

|

Manila,

Mei

,,Messageries

perloean- militer:
djadi tidaklah
dimaksoedkan
akan mengadakan
tentera jang berdjoeta djoeta bila
'ngannja.

—

Marities”

oen-

antara

orang

hoean berapa banjaknja korban.

ini — ja'ni

— Dengan pesawat Clipper, Menzies dari San Francisco tiba disini.
Besoek pagii

an

mengadakan

menoendjoekkan

dipapan

stand

jang sama atau satoe kemenangan
tentoe
djoega oentoek V. B. O.
orang Bandoeng soedi mengakoeinja hal itoe. Tjoema sadja barisan

na

depan Bandoeng ada lebih beroen:

PERTANDINGAN SEPAK RAGA.
Programma dari
pertandingan

sepak

raga

Minggoe,
Djam

Djakarta pada hari

tanggal 25 Mei:
&precies (2 X 25 Min)

SV, Stadswacht — Bat. Sportclub:
djam

lima

presies:

YVIOS —

OLI-

VEO sedang diwaktoe pauze diada
kan

Athletiek-demonstraties

oleh

-VIOS, IAV dan KWS, semoea per
tandingan dilakoekan diveld Vios.
« Prog.
Degr.:
S.S. — KOLFF
(Manggarai).
| Res, le ki. B.: BVC 3 — SDL. 3
(BVC)

3e klasse B.: BVV

3—

UMS

4

(Sparta AP

Aing
nk

Oefenwedstrijd

VBBO.

toeng sore itoe sebab kesempatan2
oentoek
mentjetak
goal
sebenarnja ada lebih banjak pada
pihak toean roemah.
Kritik-kritik
jang sering
dilajangkan kepada
soesoenan kesebelasan V.B.O. jang
kita djoempai
dalam pers poetih
dapat kita mema'loeminja setelah
melihat pertandingan latihan ini,

sebab

sesoenggoehnja

V.B.O. se-

karang boekan lagi- V.B.O, tahoen
jang laloe jang telah dapat mere-

boet kampioenschap N.I.V.U. dengan tidak pernah satoe kali djoega menderita
kekalahan.
Benar
V.B.O.
sekarang
djoega
dalam
daftar pertandingan-pertandingan
daerah mendoedoeki
tempat jang
paling
tinggi
,akan
tetapi apa

V.B.O, nanti dalam stedentournooi

VOETBAL.
V.B.0. —
Pauze

PERTEMPOERAN

12.
1—,

antara kesebela-

san V.B.O, dan V.B.B.O. Bandoeng

telah dilangsoengkan kemarin idi“ Japangan B.V.C. dengan mendapat

jang
akan dilangsoengkan
pada
hari-hari Pinksteren
jad. di Bandoeng
dapat mengalahkan
Ban
doeng dan Soerabaia jang masih
mesti dihadapinja, soenggoeh ada-

lah satoe

prepe-

DI

pertanjaan

BOMBAY.

dipodjok

Bombay, 22 Mei (Reuter). —
Dikabarkan, bahwa keadaan disana soedah tenteram.
Korban pertempoeran Hindoe-Islam itoe menjebabkan
4 orang
mati dan 60
loeka.

jang besar

bawah sebelah

nak A/E f 26.70 per 100 kg. brikoet
peti,
Karet: Standard Sheet sedia
f 0.37 dan Crepe f 0.354
nom.
per X kg. iLcentie A. f 0.15 dan

stand

penghabisan

Selasa, 27
S5. A. Th. Waas-v. Lingen,
Gang Klintji 45.

21 Mei

sar-pembesar
“Djerman
idin kepada orang-orang

f 2.05,

Panah,

f 2.05

dan

Devoes

f 2.30 per blik.
Pinang:
Bidji boelat f 3.75,
iris moeda f 12.50 dan iris toea
f 3.50 per 100 ke.

kiri, se

Kabar

Tontonan

| ALHAMBRA
|

—

SAWAH

tolong dari kapal ,,Zamzam”
oentoek meninggalkan Perantjis, demikian berita dari Bordeaux. Kon-

pangan

i

SENEN

I. Frontier
Ponny Express”.
II. ,,Outside of Paradise”.

1—2.

dimana

itoe

kini

orang-orang

ditahan,

dan

Amerika

kelak

akan

Bond,

memberikan

rapport lengkap.
#
Lebih landjoet diberitakan oleh
Reuter dari Vichy, bahwa menoe-

tetapi Bond

lawan

Sabtoe, 24 Mei.
Toean R. Th, Guichert.
Salembaplein 38.
Senen, 26 Mei.
G. J. Schulte.

Tinggi

Laan

Amerika

itoe lebih dari 140 orang, diantaranja 50 perempocan dan 20 anakanak. Menoeroet kalangan Amerika, maka orang-orang itoe segera
akan dikirim ke Lissabon dan dari
sana kembali ke Amerika Serikat.

dak

akan

main

dan

tempatnja

bendera

Mesir. Premier Mesir memberi tahoe kepada pers, bahwa pemerintah

memadjoekan

protest

keras

PASAR BETAWI.
Tepoeng
terigoe: Tjap
Kodok f 2.85, tjap Boeroeng Kaleng,
Koeda merah dan Harrison
f 2.80 per bantal.
Goela: Sup,
Hoofd Suiker
f 11.25 per 102 kg. terima di goedang pendjoeal.

terhadap tenggelam-

nja ,,ZamZam” itoe, - dan
keroegian seloeroehnja.

minta

nomer jang pengtertjatat ) esa
habisan dalam daftar kompetisinja
pihak sana roePersepakragaan
ini sedang mepanja pada masa
ngalami waktoe jang tidak begitoe
baik.
menioep peloeitnja oentoek memoefnasing-masing
lai pertandingan
seperti
dengan pasoekan
madjoe

dibawah

ini.

BATAVIA

:

Van der Vin
Dorst
Brugman
Lamoh

f 32—

2

x

. THALIA

MANGGA

f

I. ,Noraka Doenia”.

!

1.

,,Djago

|
3

Silat

BESARE

Prampoean”.

De TN

OPROEP.
Gelegenheid

|.

tot

plaatsing

van

een Reg. Ind. Arts
te Soekanagara (Zuid-Tjiandjoer).
Bezoldiging en aanstellingseischen conform B. B, L. 1538.
Met het oog op het propagandistische deel van .zijn taak
wordt

de voorkeur

schen

landaard,

gegeven

althans

aan

aan

een

iemand,

gegadigde

die het

van

Soendanee-

Soendazsch

goed

beheerscht.

Sollicitaties, voorloopig ongezegeld, vergezeld van (afschriften) van diploma's (met cijferlijsten) en andere bescheiden
kunnen worden ingediend bij den Regent van Tjiandjoer v6br
5 Juni 1941

INTA

hitoeng, asal diboektikan den gan tjoekoep.
REGENTkepada
Soerat-soerat pelamaran di alamatkan
lambat
pada
paling
SCHAPS SECRETARIE PEMALANG,
tanggal 30 Juni
19bl.
1941.
PEMALANG, 20 Mei
dd. Regent Pemalang,
S. REKSODIDJOJO,

dan No, 2 f 30.— per 100

Bawang
bon
'Twaliap

merah: Cherif 12.—
Tiongtoa

f 11.50 Tiongliap f 10.50 dan Australia f 14.—

Oldenhof

BANDOENG

dan f 15.—

per 100

kg.

Katjang
kedele:Kwaliteit Djember franco wagon
Pasoeroean/Probolinggo
lev.
Aug
Sept. f 5.99 kwaliteit Malangmoeatan atas hoofdlijn Malang f 7.931
pendjoeal, dan moeatan franco pra
hoe Pasoeroean f 8.42 per 100 kg.
Tapioca
mee
I: Kwaliteit
AA lev. Mei f 7.75 dan Af 1.25
per 100 kg.

Pertandingan
baroe
berdjalan
kira-kira 5 menit
lamanja stand
| soedah berobah djadi 1—0 oentoek
V.B,O, sebab salah pengertian antara Deibel dengan kawannja jang
saling
pertjaja-mempertjajai dan
'Teck Eng mereboet si koelit boen:

Damar:

' liteit A/E

Sumatra export kwa- |:

Mei f 29.50 dan

Pontia-

IBOE

JANG

TABLET

TJERDIK

Pak

KENA RAN

SN

LAN

it

Kas

5

Pe EPA

ain

SELALOB KASI

MAKAN ANAKNJA
BIKIN KOEAT DAN
BADAN.

,,WAKAMOTO”, “OENTOEK
SEGARKAN

BISA

DAPAT

an

Kie”

BATAVIA.

kg.

Boelhouwer
Kingma
Houkes
Vermandel
Prins
de Groot Tan Sien Ien Remmers
Deibal
v. Doremalen

RN Sei

—

Emping
Menindjo:Ke
loearan
Laboean
No. 1 f 38.—,
No.
2f 385—
Tjilegon No. 1

Oo

j

PARK

The Lambeth Walk”.

100 kg.

Beerhorst Tony Wen Thiem Siew
Tech Eng
Boellaard
Oscar

V.d. Groen

Kebon

PANTJORAN
Creeps”.

Kuala

PRINSEN

York”.

Minjak
kelapa: Harga
roepa2 merk f 1,877 per blik dari
1424 kilogram,
Copra: Keloearan Bantam me
noeroet
kwaliteit f aja per 100
klilogram.
Katjang
Tanah: Cheribon f 11.— per 100 kg.
Kentang: Keloearan Bandoeng f 10.— sampai f 11.— per

Prins

hakim pemisah

Waktoe

13.

Gongerijp.

New

dengan segera oentoek
PEMALANG
oleh REGENTSCHAP
di
RANDOEDONGKAL
dan
di TJOMAL
diperkerdjakan
V
ROUW,
jang berdiploma, dan
2 (doewa) orang
VROED
sjoekoer jang telah pernah berpractijk. Belandja menoeroet
Peratoeran
Negeri
(Schaal 6 kolom III B.B.L.-1938) jaitoe
f 35.— sampai dengan f 15.—). Voorpractijk dapat toeroet di-

laboehan di Perantjis jang didoedoeki Djerman. Ketika kapal itoe

pada Berlin

GLODOK
Old

Groen

akan diganti dengan Oentoeng —
Wang dan Maimoenah. Sajang pe
main2 Roeslie dan Soeganda jang
dikalangan .PK.I.D. ta” asing lagi
sebagai
technici
tidak toeroet.
Akan tetapi moga-moga latihan ini
bisa berlangsoeng dengan sempoer
na,

Mesir protest.
Cairo, 22 Mei (Reuter). —
Makloenfat mengoemoemkan, bahwa moesafirmoesafir dan anak
bocah kapal ,,7Zam-Zam” itoe 'dengan selamat didaratkan pada pe-

memakai

Triveli

Tocan W.F.
Sirih 115A,

Adapoen soesoenan P.K.L.D. XII
adalah seperti berikoet:
Aanyal: Aljon — Pontas—Sjoffia — Sriewati.
Midvak: Abdoellah — Soewandito. — Titi — Mien Djoebleg.
Verdediging: Nadir — Ompong
— Halima — Tien Soetikno.
- Captain: Pontas:.
Resewisten: Wang — Titi Soetik
no — Maemoenah — Oentoek Resowidjojo — Oetomo — Soekotio.
Dari
fihak Groen Wit pemainpemain Aljan, Sjoffia dan Titi ti-

rika kemarin malam didaratkan di
St. Jean de Luz.
Waterman pergi kesitoe, sesoedah memberi keterangan
kepada
Leahy.
Walaupoen beloem diterima kabar-kabar jang tentoe, boleh diran-

: @UEEN
“he

DI BETAWI.

Wit,

roet keterangan Waterman, maka
moesafir ,,Zam-Zam” bangsa Ame-

tjang moesafir-moesafir

Wit di Tanah

akan diadakan bondstraining oleh
P.K.ILD. Adapoen sifatnja latihan
ini boekan
seperti biasa,
sebab
jang diadoe
boekan Bond lawan

soel Amerika Serikat, Waterman,
akan segera mengoendjoengi tem-

pat

Groen

BESAR.

Sweethearts”

- RIALTO

BONDSTRAINING P.K.LD.
Pemb. menoelis:
Berhoeboeng dengan adanja per
tandingan hebat antara Combinatie rest
B.K.B.
dan Bandoeng
contra kedoea belasan dari PKID.
pada hari Minggoe 1 Juni '41 dilapangan B.V.C, maka pada hari
Sabtoe tanggal 24 Mei 1941 dila-

memberi
jang ter-

“3

Raboe, 28 Mei,
Citronlla:
Kemarin djadi
Dr. F. H, Visman. Boxlaan 5,
contr, A. lev. Mei. f 1.52V, Mei/juKemis, 29 Mei.
ni f 1.50, Juni/Julj f 1.42”,
dan
F. W. Westerkamp.
dan Juli/Aug. f 1.42”, per kg. Lev
Gondangdia Ketjil 15.
Mei f 1.521, pendjoeal, f 1.50 pem
R. N.
Steyens.
Theresiakerkbeli dan Mei/Jni f 1.50 pendjoeal
weg
65.
F14T7V, pembeli.
K opi: Harga tetap, pasarnja
Djoem'at, 30 Mei.
tidak kedjadian.
A.
Neyhoff.
Lada
hitam:
ek. Telok
Defensielijn v.d. Bosch 2.
Aug./Sep. f 8.10 per 100 kg.
Th. A. Van Benthem.
Lev. Mei f 11.— nom. dan Aug'.|
Alataslaan 14.
Oct. f 8.— pembeli f 8.— pendjoeal per 100 kg.
Sabtoe, 31 Mei.
Noteering
New York Mei 700
J. F. Huisman.
(toeroen 1 punt) Juli 701 (harga
Kadjiveg 30.
tetap), dan Sept. 707 (toeroen 1
“ A, G. Kooimans.
punt) d, per. Ib.
Matramanweg 28.
Lada
poetih:
Kemaren
J. Dumais.
djadi lev. Mti fob. Pangkal Pinang
Vlegveldlaan 7.
f 20.50 per 100 kg. Lev. terseboet
|.
Diroemah, Palmenlaan 24,
f 20.25 pembeli, f 20.50 pendjoeal. |
Minjak
Tanah:
Crown

Little

(Reu:

Mei.

E. Hemler-Achenbach.
Heveaweg 26.

:C. ORION

sekali,
gelindingkan kedepan
kekoeatan kesebelasan 7 dar, teroes
perhatian
penonton jang banjak
Tentang
jang dengan temBoellaard
kaki
djoega, Oemoemnja djalannja per- : V,B,B.O. Bandoeng bolehlah kirabakan jang dasar soeroekis Oldentandingan tidak begitoe seroe ha- nja pembatja bajangkan bahwa
hof mengambil bola dari djalanja,
nja dilakoekan dengan perlahan- | Bandoeng sekarang telah dikalahGoal ini achirnja ternjata ada goal
kan oleh Semarang dan Solo dan
lahan sadja dan sekiranja angka

Kaka

PERTAMA PAG. III

B. f 0.23 nom,

hingga waktoe ' wasit Prins menioep tanda boebaran V.B.O. mesti
menjerah mengakoei keoenggoelan
tamoe
dari - Bandoeng
dengan

PENOEMPANG ,,ZAM-ZAM"
BOLEH MENINGGALKAN
PERANYTIIS.

ditenggelamkan

MENZIES DATANG DI AUCELAND,
Auckland, 22 Mei (Reuter).

jang berhoeboeng dengan angkatan darat — dibatasi oentoek setempat-setempat. Soedah tentoe ba
tasan jang seroepa itoe bagi perso
“neel angkatan laoet tidak
ada.

aan anneamasanasen

(UP).

orang
Hindoe
dan
Islam.
Sampai kini ada kira-kira 20.
orang
diangkoet
diroemah
sakit.
Pada soeatoe tempat
perkelahian itoe polisi melepas tembakan. Beloem keta-

tjoekoepnja oentoek memenoehi ke

wakil

oeroesan

ter-O.J.B.). — State Departement
mendengar kabar,
bahwa pembe-

LAGI PERTEMPOERAN
HINDOE-ISLAM.
Bombay, 22 Mei (Reu
ter). — Di Bombay pada
malam ini lagi ada terdjadi
pertempoeran

dengan

tentang

Washington,

PERANTIIS.

22

Nash

rang.

ke- |

-.
amankan

ihanan disatoe satoe tempat.
Sesoeai dengan apa jang soedah
diterangkan doeloe -oleh Pemerintah memorie itoe mengemoekakan
lagi bahwa kelengkapan milisi itoe
hendaklah memenoehi
keperloean
perang djaman sekarang.
Dan lagi milisi itoe dibatasi se-

EA
Ha pan

tadinja

berangkat. Seorang pelajaran Perantjis jang mentjoba lari ditahan
oleh polisi pelaboehan menerangkan bahwa ia ingin- ,,djadi orang
merdeka”
dan ia takoet kembali
kekapal ,,d'Artagnan”, sebab disana ia tentoe di siksa.

lagi

“ga djadi bertambah koeatlah perta

Pe
ba
S..
P3

INGGERIS.

pembitjaraan
mier

Afrika

tetapi pada hari itoe djoega laloe

dengan - ringkas sebabnja
maka
laskar negeri kita perloe ditembah
bilangannja. Diterangkan
djoega
dengan tjara mana pertahanan pan
tai sekarang dapat diselenggerakan lebih sempoerna dari pada doe
loe dan djoega tentang pendjagaan negeri disebelah keoeloe sehing

.ta

di

toek waktoe
jang tidak diterangkan lamanja tidak akan singgah di
Manila. Alasan-alasan tidak diberikan, tetapi menoeroet soembersoember jang boleh dipertjaja, tindakan-tindakan itoe karena kalaukalau kapal-kapal itoe laloe ditaKapal ,, Artagnan” datang
han.
di Manilla pada tgl. 17 boelan ini,

ka moengkin sekali diadakan milisi

Keperloean militer

dirampas

PERLAJARAN

agent

“itoe, dan bahwa mengingat keada-

menerangkan:

jang

Kapal-kapal Perantjis ,,Bernanrdin
de St. Pierre”, ,,/Marechal Joffre”,
.Chenonceaux”, ,,d'Artagnan” dan
»Khaidin”, menoeroet keterangan

laloe didirikanlah. Weer

itoe

Itali

in2 alat perang jang
poenjaan Itali itoe,

baarheidscommissie. Seperti soedah
oemoem diketahoei, diantara lain2
: komisi terseboet berpendapat, bahwa berdasarkan tehnik militer, ma

ordonansi

BOEAT

deretan meriam anti tank terta la-

tentera

itoe adalah bersamaan datangnja
dengan oelangan permintaan jang
keras dari pihak masjarakat
Hin
dia akan toeroet mempertahankan
negeri ini.
Berhoeboeng dengan
hal ihwal

an belandjanja,

BOMBERS

itoe sekarang dipakai goena memperkoeat pembelaan di Singapore.
Meneeroet gambar-gambar jang
dikeloearkan oleh departement penerangan, maka anggauta militer
Tiongkok jang baroe-baroe ini mengoendjoengi Malaya memeriksa

nasional dan sjarat-sjarat jang mes
ti ada pada tentara berhoeboeng
dengan
tjara
berperang dimasa
ini menjebabkan
tentera oentoek
mempertahankan negeri itoe perloe ditambah banjak2.

itoe, maka

di

22 (Reuter):

RAMPASAN ALAT ITALI DI:
GOENAKAN DI SINGA.
PORE.
Singapore, 22 Mei (Reut2r). — Alat-alat perang kepoenja-

politik inter

menambah

dipakai

Soedah dilangsoeng-

kan lagi. Oscar keloear dan diganti oleh Lubach, Dimoeka gawang
V.B.O. kita tjatat tembakan jang
pertama
dari Prins.
Permainan
berdjalan dengan berimbang,
serang-menjerang silih berganti, tapi
sa'at-sa'at
jang seroe dan hebat
tidak terlihat sebab roepanja toch
tjoema satoe pertandingan latihan
Sadja, Stand sampai pada waktoenja oentoek bertoekar tempat tetap 1—0 oentoek V.B.O,
Begitoe dalam bagian kesatoe,
begitoe
djoega sesoedahnja
kedoea pihak
masing-masing pada
membasahj
tenggorokannja
pertandingan dilakoekan
dengan setjara adem
sadja ketjoeali Tony
Wen jang roepanja sekali-kali merasa
perloe djoega
menjadjikan
permainan jang dilarang oleh jang
mendjadi wasit kepada poeblik,
Setelah Tan Sien Ien dari Bandoeng dan Thiem Siew dari V.B.O.
tidak bisa teroes ikoet bertanding
dan diganti oleh jang lain, djoestroe disa'at-sa'at
jang penghabisan Vermandel meneboes kekalahannja dengan kopbal dari voorzetnja Boelhouwer
dan achirnja
kiri dalam Houkes menoetoep score
sore itoe dengan satoe groundshot

Segera sesoedah Roosevelt menoetoerkan keterangannja tentarig di

kesempatan boeat toeroet dalam pe
kerdjaan militer
soedah tjoekoep
dengan masoek militer dengan dja
lan sesoekanja sendiri.
Tetapi se
karang pendirian Pemerintah dida
lam hal ini soedah beroebah jai. toe sebagaimana ternjata dari kete
rangan jang . diberikoetkan pada
rantjangan ordonansi itoe.
€
Pendapatan
Pemerintah seka-

Keperloean

. Permainan

boetoehkannja bomber-bomber besar, maka radja mobil Ford menerima
baik oentoek memboeat pesawat-pesawat itoe bagi R.A.F. Pesawat-pesawat itoe tjepatnja 500 km sedjam, dan dapat mentjapai djarak jang
5000 km dengan memoeat 4 ton bom, sehingga tidak adalah
satoe tempat di Djerman jang tidak tertjapai oleh pesawat-pesawat itoe
dari Inggeris. ,

soneel jang perloe oentoek militer,

rang, ialah: keadaan

BIKIN

Washington,

gai sangat keinginan
itoe, tetapi
doeloe
Pemerintah
berpendapat,
bahwa, mengingat banjaknja per2

alat Itali

LEMBARAN

jang pertama dan penghabisannja
oentoek V,B,0, .
5

»ALAT PERANG KITA AKAN MENJEBERANGI 7 LAOETAN”,
Washington, 22 Mei (Reuter):
Roosevelt meramalkan ,,akan lebih banjak lagi kapal-kapal jang
lebih tjepat djalannja diboeat di Amerika Serikat”, dan ,,kapal-kapal itoe
akan berlajar di 7 laoetan mengoesoeng alat-alat perang, goena sokongan
kepada bangsa-bangsa dalam perangnja membela kemerdekaan”.

| foek 'pekerdja pada tentara, berda-

memang

boeat

Pertempoeran Hindae-Maeilim di Bombay.

jang loeas

ma ada keinginan orang akan mem
perole'n kesempatan jang loeas oen

Pemerintah

PEMANDANGAN

Singapore.

"3dari masjarakat Hindia soedah la-

atoeran

bikin bombers

Rampasan

| Anak negeri.

Sar'kan

,

Inggeris.

Kepada Dewan Rakjat soedah di
sampaikan oleh Pemerintah rantja
rantjangan
ngan ordonansi dan
. tambahan belaridja oentoek menga
dakan milisi
jang berbatas bagi
Didalam: lingkoengan

N

Ea

BELI DI ANTERO

TEMPAT.

Oa benang
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PEMANDANGAN

RIALTO BIOSCOOP

Tandarts. (Dokter

PASAR

82 Engelbert

SENEN

Sa

E. FRAENKEL !

BATAVIA-C.

ROY

Frontier

ROGERS — MARY
dalem

HART

Ponny

T—l11

Express

PHIL

REGAN

— PENNY
dalem

Outside
anak

SINGLETON

boleh

»SSWEETHEARTS«
Hati)

MACDONALD

Anak

j

—

- anak boleh

Matinee:

Saptoe 21
4.30 sore

,TOO

HOT

—
—

NELSON

EDDY

nonton!
Minggoe 25 Mei '4l1
10 pagi — 4.30 sore.

TO

HANDLE"

toek

kering

B.C.,

sesek,

fl. baik

AE
AA

berikoetnja
Paras Sawah Besar — Batuvia-Centrum.

JEANETTE

Obat boeat dapet boelan tida beres. Tanggoeng berhasil f 1.75 en
f:5.75.
VOCANOL PILLEN.
Boeat segala penjakit batoek, ba:

Tera

dan malam

dengen

(Kinkhoest),

panas

f 1.50, besr
ASTHMA

Mengi,

pendek,

goeng
f 4.80,

baik,

besar

—

Seymor

—

Norah

Matinee:

Hari

Saptce

Theater

ka-2.

7.40-&

Ini malem

Film

segala

oemoer

besar

f 2.90

dan malem

jang

1 fl. ke-

dan

Minggoe

.Seeret

ambil

per

Pil f 2.90, per

berikoet

wang

ongkos

1. DIRECTEUR,

2. Kantoor

Riouwstraat

42,

Bandoeng.

|

.

MULO-B)

13,

-

Oi

Tea
INSTITUUT VOOR KLEERMAKERY
Bidara Tjina 284 — Mr.-Cornelis — Batavia-C.
Mendidik toean-toean mendjadi Kleermaker jang terpeladjar.
Di sampingnja beladjar potong memotong segala model pakaian lelaki oleh goeroe jangeberpengalaman, djoega moerid di
peladjari bahasa: Belanda, Inggeris, Hitoeng dan Warenkennis.
Oentoek moerid jang beloem bisa menoelis dan membatja di
beri a-b-c-cursussen lebih doeloe.
:
Lama

sekolah

satoe tahoen, pembajaran

hasil

f 3.50 seboelan,

di tanggoeng sekolah terketjoeali goenting dan meter.

jang

pada

jang

paling

besar

beberapa

se-

orang

pintar

mengawaskan
Tiap

harganja.

diminta

boecat

ea

Mangga

alat

:

pertoendjoekan
ji
a
2

ketjil

........i....ii..

kotor,

bawaan

kebanjakan

asam

Silat

INI

AA BA

Batavia

OBAT

PADA

OBAT

Doenia”

Satoe

Prampoean

Matim

Matura

—

Leo

—

Brendel

ATAU

Br
Peda
Ten

2 24

Borsumij

atau

pada

toeah
Procter

poenja
&

langganan,

NEW

PHANTOM

26 Mei '41 dan

5

Huma 23
ARTA
Iri”

|

Ta Wetan
LN Bagi
PAMAE
ana

Bea B3

CREEPS”"

malem

brikoetnja

Melajoe jang pertama
Singapore.

Djangan

dibikin

di

memaksa....

mata tosan, Kalau toean merasa
ta' dapat melihat terang, datanglah
pada kita!

e

jang

Kita.....
memeriksa dengan Pertjoema memakai perkakas2 jang paling baroe.

C. FIELIEN
o.o.
Gediplomeerd Optici#n

kantor?

Gamble-Soerabaia

ja

YORK“

»MOETIARA"

Pasar Baroe 83 — Bat.-C. — Tel. WI. 159

at
Sek

'41

— 25 Mei 1941 djam 4 sore
»CLOUDS OVER EUROPEs
dengen Laurence Oliver

' Moelai

Laka OOM La

pada

OLD

25 Mei

Matinee 24 — 25 Mei 1941 djam 4 sore.
»SOFT LIGHTS and SWEET MUSIC“
dengen
Ambrose — Evelyn Dal

TEBAKAN - PALMBOOM
terdapat

sampe

dengen Bela Lugosi
Bagian ka 1.
Avontuur film jang mengenesken....
Actie jang
berapi.. Pengoeletan antara mati dan bidoep dari
serombongan
Tolitie Resia contra kaoem Spion.

Carillo

kaleng PAIMB
saBatjalah perdjandjian'
|

23

BATAVIA

Alice Faye — Fred MacMurray — Richard
Greene dan Brenda Joyce
film jang tjeritanja bagoes dan menarik hati

“gampang dari ini tebakan. Toean boleh kirim beberapa banjak djawaban sesoekanja.

: Formulier”,

BIOsSCcooP
--

Film - bitjara

ya

APOTHEKER,

LANGGANAN.

, THE

Pauper

PAN

POENJA

PANTJORAN
SATAVIA

MATINEE
Ini Minggoe:
Sapto? dan Minggoe djam 4 sore:
ERROL FLYNN dalem film sanget besar.

the

TOEAN

:

GUEEN
THEATER
2. Ini malem 22 sampe
25 Mei 1941”

Cautioas
CabotEl

and

Satoe botol besar .................
Satoe botol ketjil

dengen

Buce

didalam

kongan.

»LITTLE

Programma

ada

GERMONOL.
klas satoe boeat melawan batoek
leher, pileg dan selesma, sakit pada
djalan napas.
botol besar ........
Ae
f 0.90
botol ketjil ..................
0.60

Ini malem

Victor

soedah

GLODOK

Moelai besok malem dan sateroesnja
film perang laoet, jang soedah lama ditoenggoe
oleh semoea golongau penonton dengan berdebardebar hati :

Prince

jang

ORION

!

2 Voorstelling ka 1 djam 7,15 ka 2 djam 9.45.

dengen

pe-

botol berisi 20 bidji
botol berisi 10 bidji

BN KE NA

matem pengabisan
dari spsciaal Dubbel
Films Tiongkok:

sCaptain

dalam

ROEMAH

-—

seperti jang tertoe-

DERMAIDE.
Obat jang paling baroe boeat melawan
biring peloeh atau biring keringat, roode
hond, exceem, gatal-gatal pada koelit.
BENER
ENG TEA
j 0.90
PHARMADOL
Air boeat tjoetji moeloet jang memboenoeh hema penjakit, tersimpan dalam tetes. Melawan Pyorrhoe, menahan serangan
penjakit koelit dalam moeloet dan kerong-

dari pada peroet

TANJAKANLAH

.Noraka

Djago

botol

BiIOscOoop

Besar
Ini

botol besar

Satoe
Satoe

EN

THALIA

memakainja

Obat
sakit
segala
Satoe
Satoe

roet, serdawa, banjak angin dalam peroet,
moeles.
Satoe botol Se
EA
ak
f 0.90
MAGNAL
Obat modern pengganti gardan.
Tablet jang dapat diterima dengan senang
oleh peroet dan oesoes.

“lantas

RN

Satoe

patoe

jang

Batavia-C.

aa

kwaliteit dan oekoeran

BISMACAL.

sore.

Ka

NA

paling

etiketaja

Boeat melawan

YVOORKLAS
H.ILS.
Mr. Cornelis
—
Baloelweg
17.
Menerima moerid tiapitiap hari.
.Pagi di Baloeelweg 17, pk. 711.
Pagi di Baloelweg 45, pk. 4.30—
6.30.

Bandoeng,

:

jang tjakap.

oleh

barang dan obat Pharmacollum.

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

DIMINTA. Clichefabriek minta
letter- en reclame-teskensar.
Pelamar harces bawa proeftcekening datang sendiri di Mo
lenvliet Oost $9 Batavia djam

tjerita:

Merdikaweg

obat

segala

VITOSINE.

PATJAR

pada:

dari N. LA. T. W. U,

obat

tjermat

kimia.

Satoe Tonicum jang berharga sekali, besar

Baroe,

prospecti

membikin

tjampoer

Diantara segala matjam obat Pharmacollum
pasar adalah jang terseboet dibawahiri,

(pendidikan

dan

tjampoer

ahli toekang

pekerdjaan

cidak menoeroet

N.LA.T.W.U.— MULO—B
ketrangan

“paling

Beginilah matjam atoeran bekerdja
pada Pharmacollum,
sehingga barang-barangnja tetap tinggi harganja. Atoeran kerdja begini tidak mem:

BN:

TMPISTE

Minta

jang

keloearan
Pharmacollum
dibikin
kimia (chemicalien) jang paling

dengan

Beberapa

WALK

Yi Camton“

boeat eind-examen

diawasi

sekali ilmoe

lis

kerdja jang bisa bahasa Inggeris
dapat referentie. Lamaran datang
sendiri
di
toko Populair, Pasar

4 taon

perkakas

harang itoe, itoepoen djoega dibawah pengawasan orang jang ahli, dipak
dengan teliti poela menoeroet sjarat-sjarat atoeran kebersihan dan kesehatan, dengan memakai barang oentoek mempak jang sanggoep memelihara obat atau barang djoealan itoe dari pada pengaroeh iklim.

f 5.75.

R

serem!!

Ini malem

Rigasta

beli

MU

brikoetnja.

hebat

dengan

bolehkan satoe potong barang keloear dari paberik Pharmarollum, kalau

.SARANG SETAN“

Theater ka-3:
The Malayan Revue:

1.50

Pesanan
vrij.

9.45

Tiongkok

ter-

memberi

Tjoema kalau pemeriksaan itoe soedah berlakoe, baroelah barang-barang
bikinan Pharmacollum dikirim ke tempat
mempaknja,
dimana barang-

dari

Hicks

LAMBETH

soedah

lelaki

Howard

djam 4 sore. Hari

djam 10 pagi dan 4sore. THE

sekarang

Pharmacollum

Sebeloem pekerdjaan dimoelai, tiap barang bakal diperiksa dengan teliti
sekali. Sesoedah tiap bagian jang ketjil
sekalipoen
diperiksa
dengan
hati-hati, baharoelah dapat dikerdjakan atau didjoeal.

Walk“

Lane

dan

pada

RIGASTA HEEREN LOTION.
Pakai Rigasta Heeren Lotion doenia ada sorga kesenangan boeat

Firma DE INDISCHE KRUIDEN
Gang Tengah 22 — Semarang S.O.

Gray,

jang selaloe poela

apotheker jang paham

oleh

f 3.80.

PRINS

Sally

dari

bagian dipergoenakan dengan tjermat sekali menoeroet atoeran jang diten
toekan
oleh sjarat2
ilmoe pengetahoean, sehingga dengan begitoe diper

bikin
loear

Prinsen - Park, araviA

Pupino

moea,

Segala

besar

THEATER:

palang

Barang-barang keperloean apotheek
dari pada barang bakal dan barang

tersengal-

dengan

3

-

modern.

makan 2 fl. tang:
-fL f -2:50
besar

1 £l. f 2.—

Ampat

baik. Semoea itoe ditjampoer oleh ahli

stel

Ini nalem dan malem brikoetnja
Jaitoe Columbia poenja Dans-muz'ek-film jang paling besar dan mengemparkan !

-

napas

dimana-mana,

ani, menoeroet atoeran jang paling barue,

3

stel

dengen

begini

djaminan, bahwa obat Pharmacollum dibikin atas dasar'ilmoe pengetahoe-

f-2.80.

MOGORIA.
Makan 3 fI. tanggoeng bisa
baik sakit Tidjing aambeien
of dalam

kenal

T.

dada,

f

Lambeth

Merk

pakai

adalah keloearan Laboratorium Pharmacollum
:

PILLEN.

mengok

sengal

darah

dalam

tjil

sThe

Barang

HANARYN.

nonton.

Djantoeng

7 sore

kirim.

Ini malam

(Si

5—

f 2.75, 4/io lot f 1.10, Aangetee:
kend f 0.35.
Rembours tidak di-

of Paradise

- avak

pagi,

LOTERIJ GEANG BESAR.
1 lot f IL 12 lot f 5.50, 14 lot

:

Kedoea

32

(Gang Torpedo)
Telef 3588 - BANDOENG
Preksa gratis
Djam bitjara:

rx

Pertama :

Kala tanda dari pada
OBAT
PHARMACOLLUM??

Gigi)

van Bever-

voordeweg

Pertoendjoeken boeat hari:
Djoemahat 23, Saptoe 24 dan Minggoe 25 Mei '4I
Doea Programma Jang Terpilih:

LEMBARAN PERTAMA PAG.Gmn
IV

TE

Tah

“Wi

ega

aa ang

NeaP SR

— MUURNANA

Kapan dimoelai? Soepaja tani dan
dagang

. doenia

pembikinan

Beloem

roepanja kembali mesti di
'satoe soal jang paling baroe.

se soedah

“kita bentangkan

kerewelan

dalam

pembe-

Amerika

dan Djepang memang beloem dapatkan receptnja jang paling djitoe goena mengerdjakan pembikinan kain poetih tjap ,,Bintang” ma
de in Twente: Tetapi, kendatipoen
begitoe,
“bahan-bahan
kain jang
datang dari Amerika dan soedah
moelai dipakai oleh beberapa pajoeng-producenten besar-besar di

oenakan - systeem . ,,dikawinJala

A4. Hamid,

terlaloe meleset djaoeh,

ang bahan, ialah atas ka@tih tjap Bintang” dengan
fihak tusschenhande-

ang timboel lagi gara-gara
kan kain poetih tjap ,,Bin
“kembali. Boekan karena somendjoeal atau membelitapi adalah semata-mata di

ibkan Twente soedah tidak la-

Tasikmalaja dan Tjiamis. Kita am-

diboetoehkan -

Iaboehan Indonesia, lambat
mendjadi

laoen

sangat berkoerang

klas

dan

sama

Kiranja

tidak

salah

lagi, kalau kita
bilang sekarang
bahan-bahan dari Amerikapoen telah tjoekoep
mendjadi
reboetan
bagi kacem
pajoeng-producenten
diseloeroeh Djawa.

'kemana lagi parannja kalau achir.nja Jidak mendjadi ,,finish” alias«
op”

,,loge”.

sekali.

Teranglah kiranja, bahwa perse| asian kain poetih tjap ,,Bintang”
| achirnja mesti habis. Sekarang sa—.gja kita soedah bisa tjioem soea. toe baoe jang koerang sedap
dalam kalangan kabem producenten
pajoeng di negeri ini, teristimewa
mereka jang paling” banjak membikin
pajoeng-pajoeng
kembang
klas satoe. Mereka sangat koeatir
kalau-kalau pada sehabisnja per-

DJANGAN LANGGAR
ATOERAN, JA!
Dibagian atas telah kita toetoer
kan, bahwa beloem selang berapa
lama kacem tusschenhandelaren di
kota Tasikmalaja soedah mempergoenakan systeem ,,dikawinkeun”
dalam
pendjosalan
kain
poetih
AWAS,

tjap

Sediaan dari kain tjap ,,Bintang”,
tidak lagi bisa didapatkan ganti-

,,Bintang”.

Hal itoe ternjata tidak mendapat

“ nja. Kekoeatiran sematjam ini kita
. tentoe soeka mengerti, karena ma5 na boleh djadi pajoeng kembang
-mape dimasoekkan kedalam
klas
- nomer wahid,
-“djika bahan-bahan
“jang dipakainja hanja terdiri dari
sebangsa bahan-bahan klas rendah

persetoedjocan

dari

pemerintah,

melanggar atoeran dari prijsbewaking jang sekarang masih teroes
-berlakoe.,
Oleh karenanja, Maka dari fihak
Departement Economische Zaken
bagian Handel telah disiarkan soe“dan 'moerah.
badankepada
rat makloemat
(0
KETOK PINTOENJA
per
-perkoempoelan dan
hadan
S5
PEMERINTAH.
oesahaan jang bersangkoetan: Isi
“
Salah
satoe djalan
boeat bisa
makloemat terseboet,
pada
dari
mendapat
gantinja bahan
-dari
memperingatkan soepaja systeem
'kain poetih tjap
,,Bintang” itoe,
,dikawinkeun” dalam memperdaadalah paling
achir orang lantas
gangkan barang itoe djangan lagi
ketok
pintoenja
pemerintah dan
didjalankan.
“menerangkan:
,,Tolonglah
kita
Diantaranja adalah soedah dikiboeat menerima gantinja kain tjap
kepada semoea Han:
rim djoega
Eropah, Tiong-:
ingen
reenig
delsve
Dan sebagai badan jang tertingkepada semoea
g,
Djepan
dan
hoa
| gi dalam negeri, pemerintah (badan Nijandel
Kamers van Kooph
— tja: Economische Zaken) poen lan
berikoet
ini,
negeri
dalam
d
verhei
“tas berdaja oepaja sekoeat tenaga
iging van
Vereen
nd.
Ned.-I
“pada
“boeat mentjari dilain tempat jang
Importeurs van Groothandelaren
“Sekiranja-bisa dan tjotjok oentoek
&
“'mendjadi gantinja. Sementara pe-| dan kepada Bond dari PPn
i.
Betaw
di
en
Drank
. #merintah baroe bisa berhasil men2

4d

RANGKASBETOENG.
Perloe Pasarbank.
sini orang tani sedang
Disana
atau menghadapi panen jang sekali
ini diharap baik dan mengoentoeng
Pada
kan hasilnja. Karena apa?

Ke

“ini

Barat

anlah
toeng

terlebih njatalah kepintjangan
ekonomian rakjat kaboepaten
rang, karena perbedaan nasib

ditoendjoekkan

tara kaoem tani
tak mempoenjai

iempergoenakan
spuitnja.
Kira
djam 12.30 propaganda itoe dihoe-

Perkoempoelan

jang

jang

terseboet

Menoeroet

“ Antaranja

Cibitjarakan

djoega

3 Neko
conferentie jang diada
ikan oleh Balai Economie Pasoenji gan pada boelan Maart i.tJ.

keterangan

dari fihak

jang boleh dipertjaja dan ahli, ka
oem pedagang jang ketjil ketjil sa
dja
dapat
djoega ditolong de“ngan pindjaman2 zonder borg dan
teroeroes baik, jaitoe dengan men

dirikan

ada dikota,

hati jang lihat.

dan kaoem jang
tanah (sawah).

niaga: soesah pindjam wang. Pin
djam pada AVB, tak ada borg.

Madja.

kan tetapi kendaannja soenggoen

| membesarkan

ke
Se
an

— jang dimaksoed kaoem dagang
— Soesahlah bagi mereka akan ber

.itoe pada hari Minggoe j.l. soedah
mengadakan
pertemoecan
dilang:
garnja toean H. Djoeani, Meskioen
P.K.M. itoe
didirikan oleh
. rang desa dan tjara-tjaranja berdja tidak seperti perhimpoenan

rhimpoenan

ta

| Bagi jang terseboet belakangan ini

'barkan.

Kematian

kaoem

ni mendapat oentoeng ini moesim,

Hip“oleh dokter R.R. Madjalengka dan

1 Perkoempoelan
“Orang toelis:

bibit dari

.moesim” ini membawa oen
-AVB.,, LVD
bagi 3 fihak:

dan kaoem tani.
Tetapi, djika memang

ang tjara pemindahan darah (deitoe

pembagian

dienst LVD sangat meloeas berkat
nja bekerdja bersama sama antara
dienst terseboet dengan “AVB. Boe
at pertama kali AVB mengeloearkan pindjaman boekan sadja beroe
pa ocang tetapi djoega beroepa bon
boeat bibit »bikinan” LVD. Demiki

TADJALENGKA.
— Propaganda bioedtransfusie.
Pada hari Sabtoe j.b.l. dikewaAe
TS danan Madjalengka soedah diadakan. propaganda
bloedtransfusie,
“jang dikoendjoengi oleh beratoes'ratoes orang
pendoedoek district
“Madjalengka, Jang mengambil ba“gian penerangan
ini jaitoe toecan
Dr. A. Patah dari Tjirebon.
Se.monstratie)

moesim,

:

,,passarbank”,

district Pa -

membalas bocdi, karena panennja
beroentoeng.
Begitoelah tamoe jg.

bil sadja firma BAN LI di Tasikmalaja jang telah mentjobanja deh-pajoeng-producenten, teroeta
ngan kain Amerika oentoek pa:
a sekali oleh Priangan Wetan.
joeng kainnja dan kertas Amerika
'rhoeboeng dengan petjahnja pe
poela bagi pajoeng Siamnja jang
perangan, maka boekan sadja soe
paling banjak mendjadi ,,makanan
h memasoekkan lagi barang, te
nja” segala. pemakai diseloeroeh
tapi didoedoekinja Nederland oleh
negeri, tidaklah kita dapatkan soca
'soeh berarti poetoeslah sama
toe
perbedaan - jang meroegikan
ili perhoeboengan perdagangan
golongan pemakainja.
Onesia dengan Nederland, beriSelain dari pada itoe, maka diTwentenja sama sekali.
| -tjobanja teroes oleh beberapa paDengan demikian, maka persedia : joeng producenten di Priangan Tian kain poetih tjap »Bintang' damoer oentoek 'selandjoetnja memlam goedang-goedangnja
imporboeat.
productie
jang lebih baik
teurs atau dalam veem-veem dipe
dan lebih koeat - oentoek pajoeng
sangat

lama ini seorang pendoe

rang sepantasnjalah Toean roemah

“bisa mengeloearkan itoe matjam
ng jang

sama.

marajan, kedatangan banjak sekali
orang dari ,,hilir” (dikira Tjikan
de dan Tjarenang), seolah olah da
pat mengoendang goena selamatan.
Setelah diperiksa oleh jang ber
wadjib, jang tentoe memperhatikannja, maka
ternjata
semoea
orang itoe datangnja semata mata
hendak ,,minta minta” padi pada
tocan roemah.
Di hilir panen tak
berhasil karena 'hama.
Atas pertanjaan
apa sebabnja
orang begitoe banjak
minta pada
seseorang sadja, maka djawabnja:
Toegan roemah biasa datang
di
hilir minta minta padi, kalau panen
disana berhasil bagoes. Djadi seka

dapat dari Amerika dan Djepang
belaka,
bdgitoepoen boekan itoe
matjam
jang precies seroepa dengan kain
poetih tjap ,,Bintang”
keloearan Twente.. Kalau penjelidikan kita
ini kali tidak begitoe

pa

negeri ki

bersama

doek desa G., bawahan

Pu »z Kn Lean PEDAGANG TANGAN KEDOEA
|. MELAKOEKAN SYSTEEM KAWIN”,
ng diseloeroeh

bahagia

sebagaima

na telah pernah diadakan di Rang
kasbetoeng oleh R.R. Hasilnjapoen

baik sekali.
Maka sepandjang penjelidikan di
Serangpoen sebenarnja k.l, 2 tahoen jang laloe RR-nja soedah ada
niatan hendak mendirikan pasarbank a la Rangkas itoe, tetapi sam

bAnjak itoe.
bocat

menoempang makan

2 4 3 hari, dan

poelangnja

masing

masing membawa padi.
Cursus LBD.
Pada hari Djoem'at dan Sabtoe
jtl. di Serang telah diadakan cursus LED. goena pendjaga oedara
dari beberapa onderdistrict jang di
adakan luchtwachtpost. Sekali ini
cursus2 terseboet djoega dihadliri
oleh kepala2 onderdistrict.
KOENINGAN,
Persatocan Soepir Indonesia.
Antara”
mengabarkan bahwa
pada malam Minggoe tanggal 17/18
Mei '41 Persi Tjabang Koeningan
(Tjirebon) telah melangsoengkan
perajaan oentoek memperingati 2
tahoen berdirinja
Persi ditempat
terseboet.
Perajaan itoe diadakan
diroemah

Perg.

Moehammadijah

dan dapat

koendjoengan kl. 80 orang tetamoe
jang sebagian
kaoem soepir.

besar

terdiri

dari

Djam 8.30
rapat diboeka oleh
toean
Soedja'ie
selakoe Ketoea
Persi tjabang Koeningan.
Setelah verslag2 dari perkoem'poelan dibitjarakan dan diterima
oleh rapat, kemoedian ketoea mem
persilahkan toean Mr: Soeprapto
dari Betawi membentangkan pidatonja tentang
Sarekat Sekerdja
dan Cooperatie. .
Oleh
pembitjara
“diterangkan,
bahwa kekoeatan
Sarekat Sekerdja itoe terletak
pada perasaan
- persatoean .(solidariteit) dari anggauta2nja.
A -

Djalan

Om.

tjokan

antara

Darno

dengan

Orang

ipar-

Orang

Pw.

itoe, kata

sen

(2

cent),

dan

barang

Dari

direksi

“orang

soerat

itoe

laloe

R.

dan

biaja

controle,

Sangat
terkedjoet ketika tahoe,
bahwa jang tertoelis
itoe boekan
melainkan

f

410.—

R.

Garoet

Ka

nja pasar itoe,

mendapat

mah

BB djoega
patkan

toeroen,

Inspectie

hanja

LBD

njai sawah,
diketam

sebab

tak

padi jang

dapat

ma

ngan

mendatang

“loe,

kan kesoesahan bagi jang mempoe

tahoen

jang

haroe

sadja

Ia-

-soenggoeh2-menggembirakan:

berhasil

merk

£

membawa

,,Faust”

se

diserahkan

x

Di Tjimahi
baroe2 ini telah di
lakoekan oepatjara meletakkan ba
toe

pertanra

bocat

membikin

ge-

doeng sekolahan
Pasoendan, dengan perhatian sangat besar baik
dari

pihak

Indonesia,

lain2 golongan.

Antara

maoepoen

lain2 hadir

djoega toean Oto Iskandar Dinata,
Ir. Oekar, R. Moch. Enoch, mevr.

Emma Poeradiredja dan masih
njak lagi orang ternama.

||

ba

Harga bawang naik.
Koerangnja

de-

ngan lekas, dan tidak dapat poela
dengan lekas
dimasoekkan kedalam kbemboeng.
Akan tetapi penghasilan dalam
tahoen ini, djika dibandingkan de-

"ap

lan Juni pasar ini akan
kepada An

di

telah

didjemoer

keroe-

Pekerdjaan
membikin
bagoes
kepada
pasar di Radjapolah, district Tjiawi kini
soedah hampir
selesai, Moengkin kelak dalam boe

jang sekarang dipertem
pada

jang

bawa alat radio
harga f 450.—

doeng.

sih poela beloem selesai, masih ba
njak sawah
jang beloem diketam
padinja.
Hoedjan jang sekarang masih te
roes meneroes

adalah

diangkoet

jani roemah
toecan
S. mendjadi
koerban.
Pentjoeri
masoek “dari
djendela dan
keloear
lagi mem-

gal di Garoet, sesoedah mana toean
Holm akan balik kembali ke Ban-

di Tjiledoek.
Tjirebon soedah
sekarang

dengan

memperbaiki

Betawi telah dibenoemd mendjadi
controleur Garoet.
Didalam boelan Juni baharoelah
beliau berangkat ketempat kedoe
doekannja jang baroe, dan sampai
boelan itoe toean Holm akan ting

orang baik-baik dan mampoe pada
hari Selasa
jl. ketika bermalam

dan

. Holm

loeka'

barang2 dari lemari seharga f 250.
Keesokan malamnja tetangganja,

boeat sementara waktoe sadja, karena toean J. Bakker,
controleur

Toean Wong Sik Hwie, anak se-

dimoelai,

toean

sehing

sakit.

pentjoeri

Menoeroet pendengaran aid. penempatan controleur BB di Garoet,

jani

silat,

:
Toean Moch. A.A, di Astananjar,
| Bandoeng baroe2 ini kemasoekan

na

Landraad
Soerabaja pada hari
Senin j.l. sampai djaoeh liwat tengah hari telah memeriksa perka
ranja seorang
perantaian bernama
Kartowirono
jang didalam
pemboeian telah memboenoeh seorang voorman
bernama Djojosentono,
dengan sendjata
keras,
disebabkan
ja sering menerima
tempelengan dari voorman itoe.
Hakim
kemoedian mendjatoehkan hoekoeman 20 tahoen atas diri
Kartowirono itoe. (S.O.).

pandai

Sa

£x

Sig

Ge

ga ia dapat
mengelakkan segala
serangan lakinja dengan golok.
Karena
ia
sambil
berteriak,
maka tetangga2nja
datang, Endi
jang moela2 hendak lari, laloe di
tangkap, sedang
siisterinja jang

mendjadi seboeah
pasar Garoet
pasar jang modern.
Hal ini disebabkan oleh Ha
kemadjoean dan bertambah ramai-

rena itoelah maka beheerder terseboet ditahan. Entah bagaimana
kelak kesoedahannja.

Moesim panen
Panen didaerah

kabarnja

akan

35.000

tweede

sakit

Apa latjoer. Isteri itoe—biarpoen
perempoean—

5

Sb.,

yr

isterinja.

siapa

Mu

mendapat

lima

Pw.

»Radio” menoelis kepada Pw. S.,
bahwa di Blitar, toean Tio Tjhiang
Tjing- telah didjatoehi hoekoeman
denda f 50.— atau pendjara 1 boelan,
disebabkan
melanggar oendang-oendang L.B.D., ja'ni ketika
diadakan
oefening
penggelapan
dan ada alamat bahaja beliau keloepaan tidak
memadamkan lampoenja.

f 410—.

10—

menoeroet

membeli lebih dari harga itoe diminta segera datang meraportkan
nja kepada polisi.

maoce mengambil
oeang f 10.—
dari ocang simpanannja.
Ia menerima f 10.—, tetapi dalam boekoe
postspaarbanknja
ditoelis

f

mar-

S..
menoeroet
oendang-oendang
polisi dilarang
keras orang men:
djoeal batoe-api
lebih dari doea

Ns

melakoeseorang
menoelis.

desa

Kertosono,

mendjadi

pada roemah
Tjirehon.

Antara Endi
dengan isterinja
Nji Entjah, didesa Rantjamanjar,
Bandjaran beberapa hari jang laloe telah
terdjadi
pertjektjokan,
kata aid, dimana sisoeami menoedoeh isterinja akan meratjoeni ipar
nja. (adik perempoean dari Endi).
Pertjektjokan tidak tinggal pertjektjokan. Endi mengambil golok
dan hendak dihantamkan kepada

£.x

Di

Beheerder : hulppostkantoor di
Prambanan, bernama S, telah ditahan karena ditoedoeh
kan
penipoean kepada
desa
jang tidak
bisa

bahwa

sekarang

geneesheer
meente di

hoem toean Wong merasa maloe
karena ditagih oeang kamar, kata
Pw. 5.

nja tentang oeroesan dingklik. Di
kira
moela-moela habislah
sampai disitoe,
tetapi
sekoenjoengkoenjoeng Darno diserang dengan
tikaman dilehernja sehingga tewas.
Majatnja diangkoet keroemah sakit Blora,
Menoeroet penjelidikan, pemboe:
noeh itoe memang koerang beres
ingatannja.
K

jang

mendoega,

IT

Diangkat sebagai Gemeente-arts
Soekaboemi toean dokter Soenarto,

soedah doea malam dihotel di Soe
rabaja telah terdapat
mati boe:
noeh diri dengan perantaraan tali
jang diikatkan pada pakoe didalam
kamarnja.

Baroe-haroe ini didesa Gedangbetjitji, dekat Randoeblatoeng telah terdjadi
pemboenoehan, kata
MH, Diwaktoe malam hampir setengah 12 ketika
-Darno dengan
sanak familie
membersihkan gagang padi telah terdjadi pertjek-

PAG.

daerah

tanaman

Tjiledoek

| mendjadikan

bawang

da:

tahoen

ini

dalam

harganja

naik sekali.

Dalam tahoen jang soedah2 harga bawang rata rata f 2.50 — f 4.akan tetapi harga bawang sekarang rata2 f 1.60.

oentoek memperkoeat

solidariteit
cooperatie

ringkas.

——))

Kesosialan jang aneh!.

Henna

Olehx

Berita-berita

beloem djoega ada.

KEDOEKA

itoe

antara

.

lain,

jalah

5

Cooperatie adalah sendjata dari
kaoem jang berpenghasilan ketjil
aentoek memenoehi
keboetoehan

hidoepnja.

2

Achirnja diandjoerkan oleh pem
bitjara, soepaja Persi mengadakan
Verbruiks
dan credietcooperatie,
andjoeran mana kemoedian diambil
poetoesan oleh rapat oentoek mengadakan

crediet-cooperatie,

oleh

karena
cooperatie itoe sangat di
boetoehkan
oleh kaoem soepir di
Koeningan.
Sebeloem rapat ditoetoep, pimpinan
da

memberikan
para tamoe

kesempatan kepa
ocentoek menjam-

boet perajaan 2 tahoen
Persi Koeningan,

berdirinja

Setelah kepada para tamoe dihi| dangkan djamoean, makan dan mi
noem, laloe
perajaan
ditoetoep
pada djam 1 malam dengan selamat.

TJIREBON.
Penipoean.
4 boelan
pendjara.
Pemb. menoelis:
Seseorang asal dari Tjimindi bi
langan Koeningan
beberapa hari
kebelakang telah mendjalankan rol

nja di Tjiledoekwetan

Barang siapa latjoer tergodah:
Sakit POETJET! sakit KOERANG DARAH! badan LEMAH

(2wak)! badan

kin SOEROET
tida

seming-

TENAGA!

mempoenjai

nafsoe

ma-

kan!

moesti

djangan

toeng-

.goeh

sampe

te-laat

(kasip)!

lekas

minoem

OBAT

BESI

IPATO
soepaja selamet, lekas
bisa semboeh.

»IPATO"

mengan-

doeng pokok dari merahnja
darah jaitoe ZAT BESI, ada

(Tjirebon),

sehingga beberapa pendoedoek disa
na, dan diantaranja Koewoenja sen
diri, telah mendjadi korban.
Ia di Tjiledoekwetan
mendjoeal
Ijimat dan mengakoe ngakoe bahwa ia awas sekali, dapat: membekoek pendjahat2 oentoek kepentingan itoe desa, akan tetapi achir2
njata
bahwa
Jakoe
itoe
hanja
penipoean semata mata hal mana
diserahkan kepada politie.

poela lengkep semoea zat
penting boeat menambah koewat dan sehat bagi segenap
anggota (organisme). Ipato

ada pendapatannja Prof. Dr.
" Motoi Yamada sama7temen sepangkatnja. Soedah kesohor di
keliling djagat. Istimewa sanget

Hari Kemis j.l. ia haroes meng-

hadap
dimoeka pengadilan, akan
tetapi tidak datang, dan achirnja
. didjatoehi hoekoeman empat boe
an.

“dipoedjiken bagi prempoean
hamil oentoek kebaikannja

sang

Penjakit apa?
Seorang
perempoean asal dari
desa Tjigobang (Tjiledoek) baroe2
ini pergi ke bilangan Brebes ber-

Harga

maksoed akan mentjari oepah da

ri mengetam padi.
Beloemlah ia tiba ditempat jang
ia maksoed, ia telah diserang
pe
njakit jang boekan main hebatnja,
sehingga ia tidak dapat teroes ber

selainnja

“|

"Tendfoaat “dimutemana
IMPORTEURS:

OGAWA

IBOE

dan sang BAJI.

botol besar isinja 360 - 1225
ketjil
cg
n 125
TOKO

JAPAN

YOKO

ta

p Bintang” dan kain
“USA.

LEMBARAN

AR

pai sekarang

PEMANDANGAN

bs

LT

JOEMAT 23 MBI 1941

srmnnane

djalan dan achirnja ia melepaskan
djiwanja.

:

da
Wen

ta

Sa

PA

AN

aa

9, No. 113 DJOEM'AT

“TAHORN

PEMANDANGAN

-A

1941

23 MET

ae!

lir.

“2. Pembantoe

4FM

bi warong
dipinggir
roemah
orang bernama Abdulrahman (moe
alap) jang berdekatan dengan waroeng terseboet.
Pintoe warong diketok dan jang
poenja lantas - memboeka pintoe
waroengnja, tetapi ketika keliha
tan-oleh toean roemah, jang datang
ini dengan maksoed djahat lantas

kita R.T. sea:

IBOELAN April jang laloe te

“lah diberitakan tentang ada

nja perampokan di Moesi Ilir, jang
mana 7 orang perampok telah dapat dibekoek, dan 1 antaranja dike
temoekan setelah mendjadi majat.
Dari pemeriksaan politie sekarang kita dapat mengabarkan, bah
wa itoe kaoem rampok semoeanja
telah mengakoe kesalahannja. Dan
doedoeknja perampokan itoe ada Se :
perti berikoet:
Lebih koerang 3 minggoe sebe“ loemnja kedjadian perampokan, se
orang nama Ma'il bin Imam jg. sedjak lama soedah pernah tinggal di
doesoen Pengadang bekerdja sebagai koeli diitoe tempat. Ia ada ke
nal kepada itoe orang Tionghoa ig.

ia boeroe boeroe lari dari pintoe be

lakang,

dan

rampok

laloe. mema

soeki roemah itoe dan memeriksa
segala tempat, dan diitoe roemah
masih ada
(iboe dari

seorang
perempoean
jang poenja warong)

lantas kepada perempoean ini dimintai oeang. Itoe perempoean dengan ketakoetan memberikan
se
djoemlah oeang dan barang2 jang
berharga kepada Naisan cs. Itoe

noeroet
guintaal.

Tjirebon
Sindanglaoet
Tjiledoeg

berteriak minta tolong roepanja te
tangga (A. Rachman moealap) ba
ngoen dari tidoernja tetapi takoet

keloear

Palimanan

sering

(kepala rampok) jang pernah men
djalankan perampokan dibilangan
Tanggerang.
Ketika Naisan dan
Ma'il bertemoe,
Naisan bertanja
adakah ia bisa
tolong kasihkan
roendingan pekerdjaan padanja. .
Ma'il mengabarkan pada Naisan,
bahwa kerdja memang ada banjak
dicoeloean,

tetapi

semoea

kan
djil
isan
roet

ini

roe, ia rebah disitoe djoega. A. Rah
man keloear dan menembakkan se
napannja keatas boeat menakoeti
jg. lain2. Perampok masing2 lari
dan sempat
mereka mengangkat
kawannja jang
kena pelor terseboet.. Mereka lari masoek hoetan.
dan kira2 djam 3 pagi mereka berhenti boeat melepaskan lelah, dan
djam 5 mereka lantas meneroeskan perdjalanannja.

memang

kalau

—

Siangnja kira2 dj. 7 pagi mereka berhenti poela disatoe tempat
dan disini mereka melakoekan pem
bagian hasil pekerdjaannja.
Jang

loeka ditidoerkan dan Naisan

dilakoe-

dari sebab beloem pernah mendjalankan itoe kedjahatan, lantas me
nolak, dan ia ingin agar ia.tidak
oesah tjampoer dalam ini oeroesan.
Naisan meminta dengan sangat,

dan katanja kalau Ma'il takoet ter

merintih

biarlah ia tidak oesah

"kan dari djaoeh, dan sesoedah itoe
lari sadja. Dengan ini tawaran Ma'

il maoe menoeroet, mereka berang
kat dari Palembang.
Diitoe malam ketika perampokan dilakoekan, mereka 8 orang
lantas
mengepoeng
waroengnja
itoe,

dan

Setelah pocas

lagi, laloe Naisan menggali tanah
- bocat .mengoeboer majatnja Doel.
Setelah pekerdjaan ini selesai, Naisan baroe
menjoesoel kawannja,
dan setelah ketemoe, ia mengadjak
boeat: mengoelangi
perampokan
nanti malam kembali, kawannja sa
ma mengikoet karena Naisan, dianggap
sebagai kepala dari itoe
rombongan, demikian pada malam
kedoea mereka lantas datang lagi
ke tempat itoe, jang roepanja politie soedah ada bersiap
mentjari
djedjaknja. Dengan moedah sadja

hanja diminta berangkat dari Pa
lembang mengikoet dan djoega ke
tika maoe mendjalankan perampokan tjoekoeplah Ma'il menoendjoek

Tionghoa

rintih itoe,

dan Doel kelihatan tidak bernafas

toeroet melakoekan ini pekerdjaan,

orang

me

ngeloearkan perintah, katanja, lebih baik kamoe semoeanja teroes
“sadja djalan, dan biarlah kami ber
“doea tinggal disini,
dan tjarilah
obat kedoesoen,
kalau dapat segera kamoe kembali kesini. Kawan
'kawannja
mendjalani
perintah,
“dan mereka lantas berdjalan
me
| ninggalkan temannja jang sakit..
sepeninggalnja kawan' .Reepanja
“nja Naisan dengan setjara boeas
- lantas mentjaboet pisaunja,
dan
menggorok leher Doel jang sedang

dengan djoemlah orangnja gan
tentoe bakal tjelaka, lantas Na
meminta agar Ma'il djoega toe
mengerdjakan ini tjita2. Ma'il

bawa bawa

dari dalam

ada diloear dengan tidak dapat me
'hjingkir poenggoengnja kena peloe

kerdja soesah, jaitoe memotong ge
tah. Ada satoe lokak katanja, ditempat
saja bekerdja jaitoe doesoen Pengadang, ' disitoe seorang
" Tionghoa berdagang warong, dan
ia ada mempoenjai banjak oeang.
Kalau Bang Naisan kepingin da
pat oentoeng bagoes, bang Naisan
boleh tjari kawan, boeat djalankan
Bang Naisan poenja kebiasaan se
perti di Tangerang. Pembitjaraan
ini djadi
dapat
persetoedjoean,
hingga achirnja Naisan lantas men
tjari komplotannja,
Demikian ke
tika mereka maoe berangkat dari
Palembang, mereka jang maoce me
lakoekan
perampokan itoe ada 7
orang, dan menoeroet ramalan Nai
san, pekerdjaan

ia mengintip

dan dilihatnja ada satoe orang jg.
djongkok dipinggir dinding roemah
nja.
Boeroe-boeroe ia mengambil
kepoenjaannja
dan
senapan .
dengan
didjoedjoekan dari selah
benar2 - menoedjoe
.kedinding,
poenggoeng orang jg. diloear, senapan dikerdjakan dan orang jang

doea

orang jaitoe Naisan dan Anisar me
ngetok .pintoe dan jang lain
me
noenggoe “dikeliling waroeng terse
boet.
Seorang antaranja jang bernama Doel (atau jang diketemoekan
soedah mati) menoenggoe dibela-

politie melakoekan tangkapan.
Demikianlah ini perkara djadi be
gitoe terang dan mereka sekarang

masing2

tinggal

memikir

hoekoe-

mannja jang bakal dipoetoeskan
oleh Rapat besar di Sekajoe.

- Penerangan di desa2.
-Di beberapa desa dalam Reg. Tji
rebon dari moelai boelan Augustus
jang akan" datang oleh
GEBEO
akan diberi penerangan atas tang
goengan Regentschap.
:
'Tempat2 jang akan mendapat pe
nerangan itoe ialah: Soember 3 boe
ah, Babakan 2 boeah Sindanglaoet
10 boeah, Paboearan 2 boeah, Wa
ledpatjinan 3 boeah, Tjiledoeg 12
bosah Ardjawinangoen 10 boeah
— dan Karangsoewoeng 5 boeah, dja
di djoemlahnja 47 boeah lampoe.
Ini semoea dalam tiap2 boelannja akan memakan ongkos koerang

lebih f 300.
Rapat R.R. Tjirebon moendoer.
R.R. Tjirebon telah memberita“kan bahwa pada tanggal 28 Mei ini
R.R. akan mengadakan rapat oemoem,
Akan tetapi rapat ini ter-

N

paksa haroes dioendoerkan sampai
tanggal 4 Juni jad, berhoeboeng
“dengan koendjoengan Gouverneur
baroe dari Djawa Barat oentoek
keperloean dienst sehingga Regent
Tjirebon dan bestuur lainnja. tidak
dapat memimpin itoe rapat,
Banjaknja jang 'akan mendjadi
roendingan dalam rapat terseboet
ada 15 roepa akan tetapi semoea
nja hamerpunten
sadja. Ini rapat
tentoe rapat jang penghabisan dari
periode jang
sekarang,
berhoe-

boeng dengan
doedoek

akan gantinja jang

didalam

itoe raad.

Oentoek R.R. dari Parindra.
“Oleh Parindra tjabang Tjiledoek
telah dipoetoeskan oentoek mema
. domaradjo, 2. Nitiwisastra, 3. Soe
darsono, 4, Sargowi, 5. Konta 6.

- Achjadi, 7 Soekanda dan 8 Soeroto
oentoek dipilih mendjadi
RR Tjirebon.

anggauta

10784
15233

Djoemlah :
61727
Bank
desa:
District
Jang dipindjamkan.

lihat itoe tauke membeli para, dan
menoeroet sangkanja memang itoe
orang Tionghoa ada banjak oeang.
Satoe tempo ia pernah milir ke Pa
lembang, dan di. Palembang kebe
toelan ia ketemoe dengan Naisan

dan

f
an
»

46.
Seth
1029.

#6031.

Palimanan
Ardjawiangoen

“orang Tionghoa jang lari sambil

warong,

728
13967
16352

Ploembon

ia me

poenjai

roenan.

Tiirebon

“204

da
ne

GBU,
9G:

f

3889.
Banjaknja oeroenan.
f 676.

Ff

175065

Sindanglaoet

,,

44830

Tjiledoeg
Ploembon

» 246280
» 152419

5 RAK
sara

3

95611

an

ngoen

».

56815

na

Djoemlah:

f 671020

» 6039.

»2

403

BBG,

Ardjawina-

Beberapa mutaties.
Sepandjang berita jang dapat di
spertjaja,. Mr.- Wissmann president
"Landraad disini dipindah ke Betawi di parket. Pengganti beliau te'tap sebagai voorzitter jang marine
jalah Mr. Dr. Damen.
Toean R. Sosrodiprodjo Patih di
sini akan berpensioen moelai Juli,
sebagai
djoega toean RR. Moesa

Pengganti-

UM.A.
Poerwokerto

hari Selasa

langsoengkan

2
aa

(Banjoemas)

20 Mei

rapat

telah

pendirian

diI.M.

engan diberi nama ,,SiloegongPokok permoelaan 1000 roeTiap aandeel harga 5 roepiah.

PATI
Propaganda-vergadering V.LP.LW
“Orang mengabarkan:
Pada hari Minggoe 18 ini boelan
telah diadakan propaganda-verga“dering dari V.I, PI.

W.

di Pati,

dimana datang hadlir P.B. Harian
toean-toean
Soeroso dan Djojodihardjo.
, Dari Demak,

Koedoes

dan

Blora

datang
djoega
hadlir oetoesanoetoesan tjabang V.I.P.LW.
Oleh t. Soeroso diterangkan dengan locas tentang toedjoean vakorganisatie, betapa hasil V.I.P.I.W.
didalam
28 tahoen bekerdja bagi
anggota-anggotanja.
Kepentingan
adanja soeatoe vakcentrale dioerai
kan djoega.
Sehabis itoe diberi kesempatan
kepada
jang hadlir bocat memadjoekan
roepa-roepa
pertanjaan
didjawab
oleh t. Soeroso Te
koepnja.
Ternjata propaganda itoe
berhasil baik,
jalah karena banjak
jang minta djadi anggota, dianta“ranja t. Pringgo Adisoerjo, sectieopzichter Irrigatie Pati.

SEMARANG
N.I.

MIDDELBARE
(Sekola
Minta

dagang
ketrangan

1. DIRECTEUR,

2. Kantoor dari
Bandoeng.

A.

T.W.

Uu.

HANDELSSCHOOL
pertengahan

dengen

jang baek)
dav prospecti

resultaat2

pada:

Riouwstraat 42, Bandoeng.
N. LA.T. W 2

Merdikaweg

13,

cooperatis, “”matian,
tjatoer, d.Li.nja.

sepak

raga,

Rapat Boeroeh Tjetak.
Kaoem Boeroeh Pertjetakan
di
Semarang sekarang soedah dapat
menggalang serikat sekerdja. Berpoeloeh-poeloeh orang kaoem pegawai
pertjetakan telah menggaboengkan diri dalam perkoempoelan terseboet.

Pada

hari Ahad

tgl.

18 Mei mereka mengadakan rapat
anggauta bertempat digedoeng Taman
Siswa Nieuw Holland
dan

mendapat penoeh perhatian.

(H.).

SW.
Gerakkan Pemoeda Surya Wirawan tjabang Semarang makin hari
makin
madjoe
dalam
djoemlah
anggautanja. Kemarin malam telah
dilakoekan

oedjian

para Wirawan
tempat

di

poela

dan Wirawani

Taman

ENTJOK
INFLUENZA, SAKIT KEPALA, SAKIT2

oentoek

Siswa,

sedang

25sen

pada harinja Ahad dilangsoengkan
poela
pidato
hal perekonomian.
)

d.s 4

ber-

AM

hg

sedoos terisi UI

60sen

VLUIN

dari 6 tablet

setube terisi
dari
20 tablet

Tia

Pertjasi.
Pertjasi Semarang jang sampai
sekarang soedah beroesia 4 tahoen

moelai . pada tanggal
31 Mei ini
akan mengadakan peladjaran boeat para pemain tjatoer bond. Selain itoe lain-lain tempat jang ada

jarak 26e AWA

perkoempoelan tjatoer boleh minta Statuten
dan H.R. kepada Pengoeroes Pertjasi, agar persatoean

tjatoer

jang

tersoesoen

loeas

dapat

dengan

rapi.

Holland

WA

NGae”

segera

« Ta
Ni

Alamat

46 Sema-

Bazaar Isteri Indonesia.
Berhoeboeng

nja

Kongres

dengan

akan

Perempoean

ada-

Indone-

sia ke IV di Semarang, maka berbagai - bagai perkoempoelanpoen

akan
toeroet
langsoengnja

membantoe
akan
Kongres
terseboet

dengan sebaik-baiknja. Oentoek ke
perloean itoe, maka Isteri Indone-

sia tjabang
Semarang pada hari
malam
Ahad j.l. telah
melangsoengkan

bazaar

bertempat

dige-

doeng
Balai Piroekoenan di Pendrikan.
Hasilnja
menjenangkan
poela,

(H.).

Pertandingan Tjatoer.
! Besoek pada hari Kemis tgl.

Perajaan M.A.S.
Pada hari malam Ahad tgl. 17
Mei
perhimpoenan MAS.
di Semarang telah tjoekoep beroemoer
15 tahoen
dan berhoeboeng
dengan itobe, maka laloe mengadakan
malam peringatan bertempat: digedoeng Sobo Kartti. Perhatian dari
para jang dioendang besar sekali
sehingga
roeang gedoeng-penoeh

Fa,

OEar

22

ngan tjatoer dengan

Djawa
.

Timoer
.

MADIOEN.

Ditanah

Pande bond.
merdeka jalah di desa

Sewoelan

dan

Oeteran:

Atas

Soegeng

telah

Bandjarsari

daja

district

oepaja

di koempoelkan

R.M.
se

moea para pande dari 2 desa terse
boet (2 desa
terseboet
terkenal
orangnja

mengerdjakan

pande)

hingga barang2 bikinan Sewoelan
dan Bandjarsari meroepakan satoe
harga,
semoeanja pesenan
dari
fabriek2
langsoeng
pada Pande
bond,
Perloe
diterangkan
bahwa t. R.M. Soegeng pemoeda keloe
aran Technische School jang berke
nang kenang: bekerdja dengan ke
koeatan sendiri, hingga soedah pa
da tempatnja beliau memimpin pe
kerdjaan jang soenggoeh di toeng
g0e2 oleh para pande2 terseboet.
molek,
tetapi dalamnja
kotor..

Siapapoen

Madioen

orang

melihat

kota

soenggoeh

kagoem

meli

hat keadaan jang serba indah itoe.
Sebaliknja orang
soeka masoek
Idan

keloear

kampoeng,

tentoelah

bisa memboektikan

jang di G. Sen

dang,

G.

G,

Balokan,

Sobra

dan

masih banjak lagi hampir 954, da
ri kampoeng Gemeente itoe penoeh
dengan koepoe2 jang tak bisa ter
bang. Dari itoe harap jang berwa
djib soeka menjelidikinja. Agar ko
ta Madioen..itoe bisa molek loear
dan dalamnja.
Betjak moelai.
Di kota Madioen sekarang ini te

lah ada berglandangin 6 betjak ke
poenjaan bangsa Tionghoa.
Soedah tentoe adanja kendaraan
betjak itoe sebagai poekoelan ter
hadap toekang dokar.
Panen

padi di Barat.

Di Barat district Maospati (Ma
getan) bapak tani merasa senang,

karena
rang ini
tannja.
ta' kan

panen padi diwaktoe seka
bisa memoeaskan pendapa
Moengkin oentoek
Barat
kekoerangan beras.

|—e

A

AG

Boleh tjoba:
Djamoe SEHAT-KOEAT jang amat populair jang sangat
disoekai oleh orang-orang jang kerdja berat, banjak doedoek,
berkendaraan dan achli sport. enz.
Harga per pak boeat 1X minoem f 0.04 dan boeat 2 X
f 0.075.
Proefpakje boeat loear kota f 0.90 boecat 20 X minoem,
wang lebih doeloe.

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

TELAH

DIPAKE, DALAM 5 MINUUT
Boleh tjoba dihadepan orang

SESOEDAH

MEMBOEKTIKAN

BETOEL,

DAPET
banjak.
BAROE

FAEDAH.
BELI!!!

»AJER DAFFODIL”, seroepa ajer, Speciaal boeat koelit
moeka kasar, banjak kotor, sesoedah gosok ini ajer Daffodil
(aer obat)

didalam tempo

5 minuut,

lantas koelit moeka

berasa

mendjadi litjin dan terang.
Waktoe pake, berasa dingin dan enak, :
tida ada sedikit perih atawa gatel dan
sakit,
kaloe
orang
lelaki,
tjampoers
pake

Madioen

1

La

ROCIHANINJA pan NASA

T.S.W, bertem

pat di sekolahan
Sedijo Roekoen
Krakatau.
Masing-masing
akan
madjoe
dengan 10 orang pemain.
(H.)

CA

TN TEA

5 d7Eata

Mei Perhimpoenan tjatoer M.A.S.
akan
melangsoengkan
pertandi-

beloem terang. Sementa-

ra jang telah njata adalah berpensioennja toean R. M. Oemarkasim
A.W. Soembang, Poerwokerto, jg.
“akan diganti oleh Mr. Hadinoto A.
W. Tjimanggoe, Tjilatjap.

pada

doedoek.

GEDEPONEERD'

POERWOKERTO
Pemb. kita mengabarkan:
Dr. Boentaran pindah.
Toean Dr. Boentaran residentie
arts Banjoemas moelai boelan Juni
dipindah ke Semarang dengan ditempatkan sebagai Directeur CB.
Z. Dengan kepergian beliau itoe,
Poerwokerto akan kehilangan seorang jang giat dalam segala oeroe
san sociaal. Hal ini istimewa akan
sangat dirasakan oleh fihak Panti
Soemitro. dan V.I.G.
Sebagai ganti beliau diwartakan
toean
Dr. Soewardjo
dari Bandoeng.

Patih Bandjarnegara.

tempat

terseboet mempoebahagian misalnja

Pertjasi, Nieuw
rang. (H.).

.Djawa Tengah

Di

tidak mendapat
Perhimpoenan
njai beberapa

(H.

Koeningan dengan amal.
Dalam boelan Juni jad. di Koeni
ngan atas initiatief Regent dan se
bawahnja
akan
diadakan pasar
derma jang pendapatannja akan di
pergoenakan oentoek fonds pepera
ngan dan perhimpoenan2 jang me
ngoetamakan amal.

pengganti

sesak dan berpoeloeh-poeloeh jang
Tas

Tentang Perampokan: di Moesi

“Loemboeng? dan bank2 desa th.
1941.
Oeroenan bseat ongkos2 mengamat amati loemboeng2 dan bank2
desa dalam Regentschap Tiirebon
oentoek tahoen 1941 dari masing2
district adalah seperti terseboet di
bawah ini: |
Loemboeng:
District
Jang dipinBanjakdjamkan menja oe

BEDAK

SPECIAAL,

boeat

orang,

perempoean,
pake
BEDAK
VIRGIN,
nistjaja lebih menjenangkan.
|
Telapakan
tangan,
bila
koelitnja!
pake ini
,AJER
DAFFODIL':

ditanggoeng

mendjadi

haloes

dan

ba-!

goes,
boleh
dateng
pada
FILIAAL
CHUN LIM & Co. boeat bikin pertjobaan dan menjaksikan dengan !antas.
Harganja ,AJER
DAFFODIL”"
1 flesch besar......... f 0.80) Lain
onKep
Oa neanapa » 0.40)kost kirim
PESENAN
dengen soerat, berikoet
wangnja,
REMBOURS, sementara waktoe tida
dilakoekan.
Filiaal Chun Lim & Co. Glodok Passerweg No. 2, Batavia.
Widosari No. 81, Semarang.
”
”
”
”
”
Bakmistraat No. 18, Soerabaia.
”
”
”
”
”
Geylang Road Io. 598, Singapore.
”
”
”
”
”
BEDAK
VIRGIN”
Sole Agents:
N.V. HANDEL Mij. ,KIAN GWAN”
di Seloeroeh INDONESIA,
STANGGI,
OBAT
NJAMOEK,
kebanjakan Obat Njamoek,
baoenja keras, tidak enak.
Maka CHUN LIM & Co., dengen sigra tanam Obat Njamoek -

sendiri dan bikin seroepa Obat Njamoek,

baocenja wangi

faedahnja, basmi Njamoek.
SATOE BIDJI bisa bakar sampe 9 djam, satoe doos terisi
12 bidji, harga ketengan per doos 25 Cent,
Siapa soeka djadi AGENT, harep toelis pada Hoofdkantoor
CHUN LIM & Co. di BATAVIA-CENTRUM.

21!
1

PEMANDANGAN
e

bekoot politiknja tidak disetoedjoei rakjat.

| DEMOKRASI.
RANG

banjak

sama

tahoe,

W
bahwa agama Islam itoe mengandoeng asas demokrasi djoega,
“dan toean J. de Kadt roepanja ba
| roe tahoe.
Bang Bedjat ingat dia toelis da
lam banjak2 soerat kabar poetih,
katanja: Islam kaga' banjak bitja
ra tentang demokrasi.
Betoel!
Itoe betoel.

Sebab memang orang2 Islam ka
ga” banjak bitjara tentang demokrasi, dan bang Bedjat sendiri djoe
“ga lebih soeka kalau demokrasi le

bih

banjak

daripada

didjalankan

SOKASANA
Lon

20 Mei

den,

Perantjis.
Pendapat

dengan

dikoeatkan

in! makin

adanja

dengan

lagi melewati batas tanah

Petain agak tjemas.
kepada pemerintah Vichy.

itoe

pengaroehnja

sedikit

tidak

Cedjian

oelah

raga.

"pat lager akte gymnastiek, (aktes, ketjakapan oentoek mengadjar
Mulo).

Jang toeroet ambil eksamen ada
1S kandidat.
Diantaranja 17 orang dari GouInstituut

voor

Lichame-

lijke Opvoeding (afdeling s-koersoes) dan 1 orang loear.
Jang achir itoe dan 2 orang dari
instituut telah ditolak.
Diantaranja ada 3 bangsa Indonesia jang loeloes: t.t. C. E. MakaInkiriwang, dan

P.

Sia-

Seorang kandidaat perempoean
ikoet eksamen oentoek vak:j, tetapi tidak diloeloeskan.

lapar.
alasan-alasan atas politiknja itoe,
bahwa negeri akan terantjam baha

sedang dalam -itoe
ja kelaparan,
apakah Ameragoe
masih ' ragoe-

rika beteel-betoel maoe ikoet ber:
perang. Dasar-dasar jang opisil
masih dipertahankan jaitoe tidak
moengkin akan diadakan pekerdjaan bersama-sama dalam kemilite-

NA

Manan

KxGerak Badan
EA

EN EREESNS

REN SNN

ETENS

..

tjis.
PERANOEDARA
ANGKATAN
TJIS LAWAN INGGERIS ?

S.K. POERWOKERTO
TEGAL

—.

— LM.

5—0

Sabtoe sore tgi. 17 ?
terrein - Pring Bernhard

di sporttelah di-

langsoengkan peftandingan sepakraga antara
Sri Koentjoro Poerwokerto
contra
POR-GAROEDA
Tegal jang memakai nama I.M. Ge
rombolan ini ialah excursisten jg.
akan melihat keadaan di Batoeraden.
Initiatief pertandingan
adalah
dari fihak
PKO Moehammadijjah.
Meskipoen

banjak,

pengoendjoeng

tetapi

datang di BeiVichy, Bergeret,
roeth oentoek mengatoer perlawa-

angkatan

nzn

P.K.O.

tidak

roepanja

Perantjis

oedara

Inggeris.

terhadap

Syria

2

Lebih
Hsifa,

landjoet
bahwa

diberitakan
menoeroet

dari
kabar

dari batas tanah Syria, maka djoeroe terbang Perantjis mengendarai
la-

menoedjoe

pangan-lapangan terbang Sekoetoe
didekat Syria.
Dan dikabarkan ada seorang pegawai negeri tinggi datang di Bei-

roeth dengan
naik pesawat dari
Vichy, perloe oentoek memberi in-

stroeksi kepadadjenderal Dentz.
KONVOOI

komisaris

PERANTIJIS
GIBRALTAR.

Londen,

tinggi

Nardan
Noeh
Riswan
Soedjana

Soepojo

Doelrahman

Soekardja

Soedarjo
Soetardjo

O
Soepangat

Moedjono
Soeprapto

Soemarmo
Slamet
Chasan
"Goenawan
Koesmadi

“Fohir

20 Mei (Reuter). —

Kabar kepada A.F.I. menjatakan,
bahwa
“ada konvooi dari 3 kapal
dagang Perantjis, dengan diantar
oleh seboegah
tgl. 20 boelan

braltar kearah

kapal perang,: pada
ini melaloei selat Gi-

laoet Atlantik.

besar negeri Amerika Serikat, jaitoe tentang penempatan pendjaga-

pendjaga jang bersendjata diatas
kapal-kapal perantjis jang ada dipelaboehan - peiaboehan Amerika
Serikat.

190 KAPAL PERANTIJIS
AMBIL INGGERIS.
Londen,

20 Mei

(Reuter). —

Radio Zwitserland

Soepangat jang menggelinding:
kan
bola terlebih doeloe
telah
mentjoba melanggar garisnja Soedjana cs., tetapi dengan segera di-

kan: Ministerie perlajaran dagang
Perantjis mengoemoemkan, bahwa
ada 190 boeah kapal-kapal Perantjis jang ,,diambil” oleh Inggeris,
.semoea sedjoemlah 600.000 ton.

kali-kali terdjadi corner jang tidak

»

Achirnja Soedarjo jang
: berhasil.
menerima
oempan dari Soemarjo
dapat memasak Goenawan cs. hing
ga
Tohir tidak.
berdaja. Stand
10,
5
Bola moelai menggelinding poela. Baroe doea
menit berdjalan,
maka Doelrahman dapat menggoreng Tohir oentoek kedoea kalinja.
Dengan
Tegal
sedang menjerang, refree Kwee Tji Soen memberi tanda mengaso.
Sehabis
membasahi
tenggoro.kan,
permainan
agak spannend.
Tegal sering menjerang tetapi samenspel tidak ada sama sekali.
“ Sekali poela Soedarjo dapat menipoe Goenawan, hingga boeat ketiga kalinja bola bersarang. Tidaklama poela
Soepojo djoega diberi
kesempatan
oentoek
memasoek-kan satoe goal. Paling achir ada-

dan Midlands,.
mah roesak.

Wasir
di barengi gatal dan sakit jan
tida terhingga, bisa meebikia
toean poenja asabat djadi tergoda. Di obati dengan Anusol
Suppositoria dengan tjepat toean
apat keringanan dari
sakit.

Pa

TANI

aa

AE

ANUSOL

TEL.979 BAT.

Terdapat
di
roemah' obat

Serikat.

ma

DI

di

Ada beberapa roeSeboeah geredja di

terbakar. Di Lon:

Inggeris Timoer
den

tenteram.

TAMOE-TAMOE DARI
AMERIKA:
Washington,

ter):
ngan

20 Mei (Reu-

Vice-minister
perdagaRobert Hinckley dan onder-

administrateur
22

penerbangan

pere-

boelan

ini

akan

berangkat

de-

ngan pesawat terbang Clipper ke
Inggeris, oentoek mempeladjari penerbangan

moesim

pereman

perang

IERLAND

disana

dalam

ini.

ADAKAN
PLICHT.

DIENST-

Belfast, 20 Mei (Reuter). —
Sebentar lagi akan
dioemoemkan
besluit pemerintah tentang adanja

dienstplicht

di Ierland

Londen,

»Berner
moemkan

oetara.

'mengoemoem-

20 Mei

(Reuter).

—

Nachrichten”
mengoedi Djerman sekarang di

anggap penting sekali, bahwa
gawai kereta api haroes diberi

pesen

djata. Machinist-machinist dan pegawai lain-lain jang toeroet dengan
kereta

api

itoe

dipersendjatakan

dengan revolver dan klewang.
Orang laloe bertanja dalam

ha-

ti:

sia-

,,Bocat

tembak

dan

batjok

pa”
MOERID-MOERID JOOD DI
NEDERLANI).
Londen,
20 Mei (Anip-Ane-

ta). —

bahwa

wet

dari

HESS KEMBALI
DJERMAN” !

Londen,

20 Mei

Redacteur
salah
Amerika memberi
Churchill

(Reuter). —

demikian:

,,Churchill

se-

karang soedah tjoekoep mendapat
keterangan dari Hess.
Taroehlah

Hess itoe dalam

seboeah

pesawat

Inggeris,
bawa dia diatas tanah
Djerman
dan lemparkan dia kebawah
dengan disertai pemberian
tahoe kepada Djerman begini: ,,Kita tidak maoe beremboek gpal perdamaian
dengan bangsat-bangsa
nazi, inilah kita kembalikan anakmoe jang nakal”.

BRAND

SELALOE

gemeente Nederland

haroes

memberi tahoe kepada pengoeroes
segala sekolahan soepaja
moelai
tanggal 15 Mei j.l. ini mengeloearkan segala moerid bangsa Jahoedi
dari
sekolahan-sekolahan
terseboet, ketjogali
kalau sekolahan
itce memang semata-mata dikoen-

Saja soeda trima
lagi Pilot vulpen
jang model baroe

djoengi

diatas

oleh

moerid-moerid

Jahoe-

KONSOEL DJENDERAL INGGERIS DI BEIROETH.
PF
Beirveth, 20 Mei (U.P.).—
Djenderal Dentz menjoeroeh konsoel
djenderal
Inggeris di Beiroeth itoe berlaloe, karena adanja
serangan Inggeris pada lapangan:
lapangan terbang Syria itoe.
AMERIKA MEMPERLOEAS
MARINE DAN PELAJA.
5
RANNJA.
Washington,
20 Mei (U.
P.).— Kongres menerima baik 2

dan

harga

de-

ngan

pantas

perti

jang

toelis

se-

ini.

Kalau

VULPENHOUDE

Toean-toean dan
Njonja belih Pilot

Prijs.

vulpenhouder,

sa
ngan gratis
1 fles, dan

deinkt
gra-

La
0202

veer nama. Pesenan
dari loear
Kota
kita bisa
kirim
dengan

0248
aa
:

»Pen
2.50
23 a00
“sr,
KSO

0361
0363

HO
2
Ha

5
SRK
:

rembours.

AGENT

BESAR

Kramat

DI

hingga

stand

mendjadi

tinja

oentoek

pelajaran.

Ia

5—0

membeli
jang

sehocah
memakai

Z0NNEBRIL
gelas

oentoek
Poerwokerto.
Sampai
achir pertandingan
stand tidak
berobah.

Perloe

kita

14,

rentjana wet jang loeas sekali ar-

lah Soemarjo jang dengan moedah
membikin
Tohir berenang ditanah,

don

tang-

KE

soeatoe s.k. di
nasehat kepada

MARS

gal 11 November 1940 jang menge
nai orang-orang Jahoedi, kini di
djalankan dengan lelogasa. Raad-

di.
SKIRIM

Pengisep

,,Standaard” tgl. 7 Mei me-

ngabarkan

raad

DI-

LM.

Barisan S.K. seketika membikin
serangan jang membahajakan. Bola
corner,
Soetardjo
mengambit
cornerschot
tetapi
sia“sia. Tohir
ternjata keeper
jang
oeloeng.
Meskipoen teroes meneroes dibombardeer tetapi bola senantiasa dapat ditangkapnja. Ber-

ag aa

ringkas.

memadjoekan

lan
Augustus j.a.d,
Dengan ini,
maka akan ada dipakai 550.000 ton
kapal. Kabarnja sebagian dari itoe
akan diambil dari 100 kapal loear
negeri jang kini ada di pelaboehan'"
Amerika

dengan

toehkan bom pzda beberapa tempat sadja, diantaranja di districtdistrict Inggeris barat-daja, timoer

tah oentoek memadjoekan protest
terhadap tindakan pembesar-pem:

retour.

aa

seka-

ditoelis

kasih.

PEGAWAI
KERETA
API
DJERMAN DIPERSENDJATAI.

bahwa ambassadeur Vichy di Washington, Henry Haye, dapat perin-

Soewondo
Pramono

Izac

harap

Terima

Inggeris. Tadi malam ada bebera:
pa pesawat, tetapi hanja menija-

LIWAT

Sak.

Slamet

D.

seperti

toe

perkabaran-perkabaran
se:
hari (actueel). Segala sesoea

man, majoor Lucius Clay pada tgl.

VICHY PROTEST AMERIKA.
Viehy,
20 Mei (Reuter). —
Dengan setengah opisil diberitakan

Soemarjo

rim
hari

rentjana

poli-

besarnja

seberapa

tidak

jang

mengoemoemkan,
oedara
angkatan

Moskou
minister

mempoenjai sekedar keoentoengan.
Pasangan
masing-masing kesebelasan sebagai berikoet:

Moh.

bahaja

pAN P

Londen,
20 Mei (Reuter). —
3 malam bertoeroet-toeroet Djerman melakoekan serangan oedara

—

(Reuter).

20 Mei

Londen,

Radio
bahwa

pesawat-pesawatnja

VOETBAL

Peran-

didaerah

,as”

dengan

ran

x

RN

memberi

mentjoba

Pemerintah

di
FEE

SERANGAN DJERMAN
INGGERIS TIDAK
SEBERAPA.

bahaja

terantjam

Alasan

17

Mej di Soerabaja telah diadakan ek
samen oelah raga oentoek menda-

tita, J. B.
gian.

waktoe

iNFL

tik jang diambilnja itoe.

Moelai dari tanggal 5 sampai

vernement

perwakilan
mengirimnja

soeatoe

S

3 Uh

Toean Hn. R,. Sitoebondo (abonne no, 24663 D.W.).
Baik. Sejogianja kalau toean k'-

Kapal-kapal
penolong
baroe
akan dipakai moelai habisnja boe-

pembi-

menoeroet

maoe

mm

dan

senaat

C3

Dera

seba:

dewan

baik

Borat

4

Warta Redaks

oesoel soepaja angkatan laoet Ame
rika Serikat mengadakan patroeli
didaerah-daerah laoet antara Amerika dan Ierland.

serta berkata, bahwa

tidak

Perantjis

rakjat

ia koeatir djangan-djangan

soeatoe

dalam

Petain,

koresponder? itoe,

tjaraan partikoelir mengeloe: rkan rasa tjemasnja

di

Perantj:s.

pikiran.

pernjataan

segala

penindasan

keterangan

Menoeroet

SOERABAJA

s.s.k.

Lebih-lebih publiek mendjadi kritis karena tidak adanja kabar-kabar jg.
menjeboet-njehoet pembitjaraan dengan Djerman itoe, begitoe djoega

Sikap

BEDJAT.

negeri

batas

keloearnja

larangan

di

soeasana

pada

300

Ss TENTARA
ME SERT ENY

wet, tentang kekoesasaan
oentoek
memakai kapal-kapal dagang
da-

lam

AFI,

koresponden

jaitoe jang tidak boleh

Zwitserland,

kepada

marine,

seharga
2

itoe-

rang ini.
Wakil E.

gentingnja

ini menjebahkan

keterangan

demikianlah

Selsin
menerima

GENTING.

(Reuter):

jang belakangan

Keadaan
Perantjis,

PERANTJIS

penolong

njak-banjaknja
dollar,

kapal.

loeaskan pembikinan

Amerika

pal-kapal

di

moerid moerid Jahoedi
Nederland.

Nasib

dibitjarakan.
BANG

Senaat
menerima
baik dengan
socara boelat, dan mengirimkannja
ke
Wittehuis . sbeatoe
rentjana
wet, oentoek memboeat lagi 59 ka-

(Zetsel jang tertahan hari Rebo)

Pukain

Me

Ke naar:

GE

wartakan,

bahwa stand lebih soeroep 9—0.
Beberapa
kansen dan doorbraken
S.K. tersia-sia, karena mereka meringankan lawan, agaknja.
(Verslaggever).

TOEAN A MELIHAT BEGINI...
e———

TOEAN B MELIHAT BEGITOE...

AKAN TETAPI TOEAN X LEBIH TJERDIK!
———

mma

GEDIPL.
Pememibawa

NEDERL.

VAK-OPTICIENS

Bat.-C.

13.30

Loedroeg

—

14.15

programma — 17.04 Taman poete
ra Trawas — 18.00 Moesik Harmo
-nium — 18.08 Adzan — 18.11 Moe

sik Harmonium — 19.00 Hal LBD

— 19.30 Berita Pers — 20.00 Tap
toe.-— 20.05 Dari

20.20

:

SIARAN ML.A.V.R.O.
Zender: YDL 5 81,98 dan YDL 8
Hah
ak
92 meter.
En
DJOEM'AT, 23 MEI.
|. 11.00 Tanda waktoe — 17.02 Isi

| ngan 20.10 Konsert Krontjong —
| 23.00 Toetoep.
,
tg
SABTOE, 24 MEI.
6
8.00 Lagoe Djawa — 9.00 Lagoe
Lagoe Gambang Kromong — 10.30

3 Lapos Tionghoa Tjing Iem — 11.00

Soenda — 12.00 Berhenti.

-Lagoe

Lagoe

17.00

- Melajoe

RK —

Minangkabau —
.— 1.30 Lagoe
— 18.30 La
Leloetjon
Lagoe
18.00
-g06 Hawaiian — 19.00 Lagoe Kron
' tjong dan Stamboel — 20.00 Ketia|pi Orkest — 24.00 Toetoep.

Berita Pers —
01.00 Toetoep.
PENJIARAN

Djawa Barat. .

ra

II 192, Batavia II 197,
Priok HI 41.5.
Ea
DJOEM'AT, 23 MEI.

| Bandoeng

—

' programma

kron-

17.04 Lagoe

tjong — 17.30 Gambang Kromong
— 18.13 Adzan — 18.17 Gambang

“18.13

..

Lagoe

Pers —

20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan

PP. P. BR. KE.

.

Tionghoa

—

20.00 Taptoe —

18.17

20.05 Pe

SABTOE, 24 MEI.
:
waktoe. Pemb.. —
6.00 Tanda
“.
- 6.02 Lagoe Miangkabau — 6.30 Be

rieerde

— 18.13 Lagoe Atjeh — 18.30 Lagoe Ambon
— 19.00 Hal LBD —
19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe

boes

SARAN V.O.R.L.
Zender X.D.H. 7 Gelombang 85.96
' DJOEM'AT, 23 MEI.
«

|.

SABTOE 24 MEI.

“17.00

Lagoe Soenda —

. goe Djawa —

18.00

|.

|

:

17.30 La

Lagoe kron-

19.00 Bebodoran — 19.30 Berita

Djokja HN 128, Semarang II 189, Semarang AROH. 67, Soerabaja Il 61 dan IV 129,
0.
Solo Y 120.
23

18.30

Lagoe

mouth

MEI.

Hawaii —

20.20 Lagoe krontjong — 20.23 Pe
mandangan loear Negeri — 20.40
. Wajang wong — 01.00 Toetoep.

SABTOE, MMEIL.

' 6.00 Tanda

waktoe

—

hoa modern — 7.00 Lagoe Soenda

(ren

NEGERI.

“Oleh Richard Henry Savage.

BAGIAN PERTAMA.
Pernikahan opisil,
Yes
£
' Mempelai.
-—

AN

Sesoedah berdesak2an, achirnja
sampai djoega saja dimoeka pega
wai jang dikocasakan memperiksa
pas. Soerat pas saja de'soerat2-

“'

.ngan bertjap doea boeroeng radja

Seorang
“wali saja toendjoekkan.
kolonel jang berdjanggoet dan pa
da dadanja penoeh bintang2 mene
trima pas itoe, sambil berkata:

23

bangsa.

Selamanja

dalam

dalam

“atawa
roemah
perdjialanan !

aa

eat SenM

@
@

f 1.50.

Agent: PING PING & Co.
No. 11, Glodok — Bat. Tel. 741

RN TE

PI

Sian

RSPe

RE (YAA

Tiap-tiap Karl ddvertentis
Patjas F 1. sekali macat

sekarang

tambah

koeat,

@

Anaknja

no —.20.30 Lagoe Roes — 21.00
Causerie — 21.30 Omroep Orkest
— 22.00 Tanda waktoe. Berita Pers
— 22.05 Omroep Orkest — 22.30
Varia — 22.45 Boeat orang pelaja
ran — 23.00 Toetoep.

NO. 4i WATSON'S BABY WATER
hasilnja dari:
Obat bocat djaga kesehatan Ansk2 dan Baji2
Ini obat kaloe dengen tentoe dikasi minoem pada anak2 atawa baji2 pasti
tiada bisa dapet sakit peroet, masoek argin, sakit kaget dan ganggoean2
| waktoe maoce toemboe gigi. Ia bikin tambah nap-

Orang Amerika — baiklah?”
Demi saja dengar kata2nja itoe,
ta' sajanglah saja akan oeang lima
dolar
pembeli soerat pas itoe di
kantor departemen.
Pada pas itoe
diboeboeh poela oleh djoeroetoelis
dspartemen nama isteri saja, soe
paja moedah apabila ia toeroet he
pergian, soenggoehpoen ia sendiri
poenja pas, jang pada waktoe itoe
disimpannja di Paris.
5
Sesoedah pas diperiksa, saja di
"persilahkan
pergi kepada inspektoer'pemeriksa barang2.
Banjak soedah moesafir2 jang

Obat

sedia

"Matjan

Tjap

233

atawa bengkak lantes djadi sem-

—

dapat banjak poedjian
dari Dokter-Dokter segala

Seng Ho, BanSoen, Billiton.

Agent2 di loear kota: Sam Tak Co., Soerabaja. Eng
doeng. Hong Oh Thian, Makassar. Phang Tjoeng
Tian Seng Kook, Palembang.

-

satoe-satoenja
ada
pil
Ini
kloear
ing
kentj
kit
penja
iboeat
nana, makan ini obat toknja (ratjoen) semoea bisa kloear dari
'aer kentjing dan berak, kaloe sakit
boeh. Harga

di

seloeroe doenia dan ketelah
moestadjabannja,

19.40 Agama Kristen — 20.00 Pia

11.00 Tanda waktoe. Pemb, —
11.01 Potpourri — 11.30 Lagoe ope

' Loedroeg — 13.15 Berita Pers —

:

Koedis.

3

NN

termasjhoer

Soedah.

satoe botol

Harganja

teroes kabongkar.

,

bat

bosat loeka-loeka dari sakit kotor ini poeder lantes toermboe isi
baek kombali. Harga 1 flesch f 1.50.
Pesenan di loear kota dikirim dengen Rembours.

Gemaoek dan Girang!

Inilah

EF

/.s0oe makan
“|

sehinga anak2 bisa tambah

koeat

dan

gemoek.
Rasanja manis
dan gampang
dipake.
Terdjoeal oleh semoea toko obat atawa beli sendiri pada Hoofdagent:

mofoon — 7.00 Tanda
waktoe —
1.01 Konsert
pagi — 7.30 Berita
Pers — 7.40 Konsert pagi — 8.00
Toetoep.

6.02 La

————
.
—
ISTERI KARENA HOEKOEM

dan

PILL SAKIT KENTJING.

tida soeka

koeroes

dan badan

4 djam. Harga 1 flesch f 1.—.
(6) - KAM TJHONG SAN, (Obat sakit kotor loeka) ini poeder

penjakit
- Spicialist mengobatin
ga,
Mang
sakit
seperti
Syphilis
Bwee

,

sesak,

N

r.centa dara batok

sakit batok)

PEK TJOK WAN, (Obat sakit kentjing) ini pil speciaal
(5)
boeat semboehken penjakit kentjing nana biarpoen jang soedah
lama atawa jang baroe mendapetin di waktoe kentjing merasa
sakit atawa tida djika makan ini pil tentoe bisa semboeh dalem

Berita Pers — 6.45 Dari. piring gra

“ ,

TAP

|

5

preksa Vrij.

soeara serak, napas

Sg
e

yah) dan lain-iain, makan 1 of 2 flesch lantas baek. Harga 1
fleseh f 1.56.

BATAVIA

Ongkost

sakit

sakit kotor,

f 2.50, Tji Tjong Wan obat Wasir boeat makan. Per fl. f 2.—.
(3) FOT KO WAN, ini ada obat jang paling baek boeat pramnoean jang sakit pektay, sakit boelan, pinggang ngiloe tida bisa
dapet boenting kaloe makan obat ini pasti aken dapet hasil jang
bagoes Harga satoe flesch f 1.50.
PIAN TOK WAN (Obat sakit mangga) ini pil speciaal
(4)
| boeat semboehken penjakit kotor toemboeh mangga (sheshoa-

CHAN MING
KAI
No. 1

(obat

FIE KO,

gomboeh dan akarnja

Senshe

Dalem

darah,

badan selaloe tjape sadja, kalau.makan.ini obat di
makan,
r pond
tanggoeng penjakitnja lantas ilang. Harganja f 3.—"pe
5
dan j 1.75 per V5 pond.
r
mandjoe
jang
obat
satoe
wasir)
sakit
KO TISAN (obat
(2)
di
wasir
poen
mace
dalem
Wasir
wasir.
t
penjaki
segala
boeat
eng
tanggo
hari
8
Sewar, kaloe soedah pake ini Yosan dalem

Cabaret — 21.40 Lagoe perminta
an — 22.00 Berita Pers — 22.05 La
goe permintaan — 24.00 Toetoep.

Besar

LIAUW

(1)
reak,

21.00

Pintoe

ini.

bawah

Toe-

—

batok

mata, sakit tempolong, sakit peroet dan
roepa-roepa penjakit loear dalem.
Djoega ada sedia roepa-roepa obat jang
srenta banjak
terkenal kemandjoerannja
poedjiannja seperti di
boekti-boekti dan

24 MEI,
“6.00 Tanda waktoe. Pemb. —
6.01 Dari piring gramofoon — 6.30

— 7.15 Berita Pers — 7.30 Toetoep.
.12.00 Tanda
waktoe — 12.03
Eu

Orchestra

kit batok,

SABTOE,

'goe Hawaii — 6.30 Lagoe Tiong-

bata 5

Municipal-

1

Speciaal mengobatin roepa-roepa penja-

17.04 La

permintaan

Lagoe

der)

Tiga

Toko

—

18.30 (St.) Symphonie — 19.35 Pi
anoconcert — 20.30. (Kedoea zen-

—

Penjiaran Barat
DJOEM'AT, 23 MEI.
17.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.03 Boe
nga
rampai — 18.00 Peladjaran
bernjanji — 18.30 Het Blokfluiten
Ensemble — 18.45 Radio Oranje —
19.00 Berita Pers — 19.20 Bourne-

19,30 Berita Pers — 20.00 Taptoe
— 20.05 Penerangan
oemoem —

D5

waktoe —

— | -

47.00 Tanda waktoe — 17.02 Wa
jang Orang — 17.35 Moesik dan tje
ritera — 18.09 Bang (Adzan) —
18.12 Lagoe Melajoe — 18.45 Kon
sert popoeler — 20.00 Toetoep.

17.004 Tanda waktoe— 17.01 Isi
Isi programma — 17.04 Radio Wa

Sita —

Sorga

:

Pers — 20.0 Bebodoran tembang
— 21.00 Krontjong Orkest — 24.00

DJOEM'AT,

kesehatan

“Poelau

hamad Albar-menjanji — 7.30 Lagoe Soenda — 8.00 Toetoep.

Or

- tjong — 18.30 Berhenti.

Ilmoe

17.00 Tanda

SABTOE 24 MEI.
7.00 Tanda waktoe — 17.02 Mo

19.00 Lagoe Djawa — 19.30 Beri

—

19.00

Rajoean

KHEE
Sinshe TJIA 45,SIOE
—
Batavia

goe roepa2 — 18.30 (Ar.) Lagoe
permintaan — 19.00 Berita Pers —

20.00 Toetoep.

17.00 Lagoe Soenda — 17.30 La
goe Hawaiian — 18.00 Lagoe Kron
tjiong — 18.30 Berhenti.
“ta Pers — 20.00 Tjelempoeng
kest — 22.00 Toetoep.

—

19.30

$

toep.

Terteken, oleh saja,

Pn

—

15.00

—

sa Ga

SAS.

Berita

14.20

—

roepa2

Lagoe

14.30

“7.00 Lagoe Soenda — 7.15 Berita
V | — 20.05 Dari piring hitam — 20.20
Pers — 7.30 Toetoep.
waktoe — 12.03
“1200 Tanda
Krontjiong
Asli — 22.00 Konsert
Aneka warna — 13-15 Berita Pers Minangkabau — 23.30 Lagoe ane
ka warna — 24.00 Toetoep.:
| — 43.30 Aneka warna — 14.15 Be
“rita Pers — 14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
:
| PENJIARAN
P. P. R. K.
programma — 17.04 Moesik HaSeematera Oetara (Medan)
waii — 18.13 Adzan — 18.17 Bobo
Zender YDX 41.55 M.
“Joran — 19.09 Hal LBD — 19.30
DJOEM'AT, 23 MEI.
Taptoe —
17.00 Tanda waktoe — 17.02 La
“ Berita Pers — 20.00
goe Cinema Tionghoa. — 11.30 La
1.20:05 Dari piring hitam — 20.20
Krontjong Asli — 22.00 Ketjapi —
goe Atjieh — 17.45
Gamboes —
24.00 Toetoep.
: “18.09 Bang (Adzan) — 18.12 Gam

klanken

WI1. 1351.

Kiriman.

Semarang, 27 Jan. 1941.

11.45 Piano voordrachten — 12.00
Orkestklanken — 12.40
Serieuse
vacool — 13.00 DjamoeLagoe
an makan — 13.20 Berita Pers —
13.30 Lagoe makan — 14.00 Geva

programma —- 17.04 Moesik Hawai

“rita Pers — 6.45 Lagoe Melajoe —

—

Pemb.

Grosby

Bing

11.30 Njanjian

joe — 22.40 Tjeritera ketoprak —
24.00 Toetoep.
3
SABTOE 24 MEI.
17,00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

Toetoep.

23 MEI.

waktoe.

Tanda

Salehlaan 24, Telf.

sama sekali (absolute genezing) dari

SABTOE, 24 MEI.
Pemb. —
'”6:00 Tanda waktoe.
Berita
6.30
—
ra
gembi
6.04 Lagoe
Pers — 6.40 Dari kita poenja disco
theek — 7.30 Berita Pers — 9.00
Orkest — 9.30 Victor Silvester —
10.00 Viooimuziek — 10.30 Opera
— 4:00 Albert Sandler Orkest —

loear Negeri — 20.40 Konsert Mela

Pemandangan loear Nege

Tri — 2040 Wajang wong — 01.00

Archipel-

dan

Raden

penjakitnja bloeddruk oleh Njonja GOUW poenja
Djamoe VERHOOGDE BLOEDRUK Tjap Lampoe,
di Bat -C. Sawah Besar 2N (Bandoeng Kosambi 233)
saja poenja Njonja soeda tjoba minoem 1'/, boelan
lamanja Njonja GOUW poenja DJAMOE BLOED
ARMOEDE atawa koerang darah.
Dengan girang sekali saja sendiri kasih kabar,
“saja toeroet poedji tinggi Njonja GOUW poenja
Djamoe Koerang Darah.

17.04 Lagoe gramofoon—18.00 Se
rjeuse orkest — 19.00 (Ar.) Berita
Pers — 19.00 (St.) Van alles wat.
19.20 Faust — 22.00 Berita Pers
— 29.05 Concert — 23.00 Toetoep.

nerangan oemoem — 20.20 Lagoe
krontiong”— 20.23 Pemandangan

Oemoem — 20.20 Lagoe krontjong

“20.23

—

disemboehken

61,66 m.

DJOEM'AT,

17.00

Gambang Kromong — 19.30 Berita

“Kromong —:19.30 Berita Pers —
”.

zender

bitjara: 5 — 6 sore

saja poenja kenalan, jang soedah

nasehatnja

Atas

B. R. V.

157,89

Djam

NN

Soeerat

Toetoep.

SIARAN

Zender P. L. J. 20.5 M.
DJOEM'AT, 23 MEI.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04 Lagoe kron
tjong — 117.30 Gambang Kromong

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

24.00

Stadszender

20.00 Ketoprak

Noesantara.

—

PP

— 20.40 Relay

01.00 Toetoep.
SABTOE, 24 MEI.

19.30 Oejon2 — 15.30 Toetoep.
“17.00 Krontjong Orkest — 19.30

P. P. R. KE.

PENJIARAN

wong

Wajang

Seberang

PN

tis — 23.00 Njanji — 23.20 Moesik
dansa

13,

SA

NAN SAM

MAA

REA

3

EA

Berita Pers — 22.10 Orkest Robert
Pikler — 22.45 Roepa2 lagoe Ingge

Ta akik Adzan — 18.30 Lagoe roe
pa2 — 19.30 Berita Pers — 20.00

Boeat
Sakit Koeping,
Hidoen
dan Kerongkongan

Bandoeng

waktoe.

Tanda

22.00

—

Belanda

programma — 17.04 Radio Wasita

10.00

—

Stamboel

—

Timoer —

24.00 Toetoep.

| man kanak2 — 19.20 Pembatjaan
Indjil — 20.00 Lagoe Seli“ Kitab

dan

Manasoeka

PAN LN

MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO,
TOKO TIGA No. 64, BATAVIA.
Harga
SAE

1 btol 30 sen.
Me banina oom

MANA AL

socara jang merdoe ia berkata dalam bahasa Inggeris toelen: ,,Maaf
toean, dapatkah saja berbitjara ba
rang sebentar dengan toecan?”
Perempoean

jang menegoer

saja

itoe, dimata seorang serdadoe toea
seperti saja ini, adalah terlaloe
moeda
dan elok, karena sebenar:
nja sajapoen gemar akan perempoe
an tjantik, bagai

galibnja tabiat se

moea serdadoe. Lagi poela ia herpakaian setjara orang sopan2”.
Menilik
tingkah lakoenja saja
“laloe-mengerti, bahwa saja berhadapan dengan seorang jang beloem
banjak pengalaman dan jang ber:
ditolaknja, sebab soerat pas koeharap
akan
pertolongan
orang
-rang beres.
jang
soedah
banjak
makan
garam,
saja dihadapan retoSesampai
seperti saja 'ini.
ran itoe ,,azimat” (soerat pas) sa: |
Matanja jang basah disebabkan
ja, saja lipat hendak saja masoekair mata jang berlinang2 berwarkan katjoe. Saja girang, sebab sesa
na merah kehitam2an, Pandangnja
at lagi tentoelah saja dapat makan
menjembojankan ketakoetan jang
sekenjang2nja.
dideritanja, sedang bibir jang me
Tiba2 datang seorang perempoe
delima itoe bergerak2. Ramrah
Dengan
an elok mendekati saja.

boetnja
pandjang
berikal2, koe:
ning
kehitaman2an,
membingkai
sebocah
moeka jang elok. Kalau
ditilik
adat lembaganja, seakan2
masih anak2lah ia, tetapi hal itoe
tidak boleh djadi sebab bentoek ba

dannja ' adalah
orang

Pakaiannja
tang,

bentoek

badan

dewasa.
bagoes

berwarna
sekali

sawo-magoentingnja.

Tangannja
jang haloes-haloes dimasoekkannja
kedalam saroeng:
tangan

tebal

(mof),

dari

bawah

pinggiran topinja dipandangnja sa
ja setjara - pandang orang jang
minta dikasihani. Perloe djoega di
katakan
ia bersepatoe
boeatan
Polen model tinggi.
Topi saja saja angkat oentoek si
tjantik jang beloem lagi saja kenal itoe. Dengan tersenjoem saja
mendjawab:
,,Soedah tentoe, njonja
Pada pikir saja tentoelah ia seorang perempocan Amerika, tetapi

aa penaabaMnn

.— 18.00 agoe Djawa — 19.00 Ta-

Krontjong

Krontjong

22.20 Klenengan Djawa

akan

Kromong

—— 17.30 Lagoe Tionghoa Hok Kian

piring hitam —

Oor -neus - keel- Specialist

B.)

—

Minta ketrangan dan-prospecti pada:
1, DIRECTEUR, Riouwstraat 42, Bandoeng.
2, Kantoor dari N,I.A T W,U, Merdikaweg

sang

DPOEM'AT 23 MEI,
17.00 Lagoe Gambang

17.00 Tanda waktoe. Pemb. —
17.01 Isirprogramma — 17.03 Boe
con
nga rampai — 18.00 Serieus
cert — 18.45 Varia — 19.00 Berita
Pers — 19.20 Hawaiian Big Boys
Accordeon — 20.00 De
— 19.45
De Bonte
Troubadours — 20.45
oleh Regi
Konsert
Hondt — 21.00
mentsmuziek — 21.30 Lagoke lagoe

A. M.S.

leerplan

(dengen

"Toetoep.

Bean

Gelombang 89.82
| Zender Y.D.G. 8, Pi

MOEWARDI

N.LA.T.W.U.
PARTIC. MIDDELBARE SCHOOL

Sa

Ea

Pt

ga

ra — 12.00 Njanji — 12.30 Matinee
Ensemble -— 13.00 Piano — 13.20
Berita Pers —-13.30 Robert Pik
ler — 14.00 Orkest Josephine Brad
ley — 14.20 Berita Pers — 14,30

Berita

Pers — 14.30 Toetoep. '
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

IV

PAG.

KEDOEKA

LEMBARAN

“PEMANDANGAN

kain leher , benar, sebah
mengapa ia memakai
dari boeloe-boeloe
binatang jang
kami berdoca

oemoemnja

hanja

dipakai

oleh

orang-orang disitoe.
Perempocan
Roes-kah ia?
Dengan gemetar orang itoe ber-

bisik:
'Soepaja djangan menarik
perhatian, gandinglah saja doeloe
tocan, Yan marilah kita berdjalandjaian

barang

Saja

harap

terlaloe

boenji

sebentar.”

lama

sadja

dentjing

restoran

djanganlah

menahan

itoe

saji,

amat

merdoe

di

bagi

orang jang selapar saja itoe. Pelajan-pelajanpoen

sedang

siboek

me-

lajani pembeli-pembeli, jaitoe moesafir-moesafir jang telah diidinkan
masoek tanah Roes.
Boeroeng merpati itoe laloe moe
lai dergan tjeritanja:
Saja

seorang

Amerika

£da

pas

oentock

padanja.

Seka-

rang saja baroe tahoe, djika tidak
ada berpas, saja tidak dapat masoek tanah Roes. O toecan, apakah
jang haroes saja perboeat?”

Dalam
terasa

pada ia berkata-kata

oleh

saja

tangannja

itoe
jang

loenak itoe memegang lengan saja,
socaranja sajoep-sajoep......

ia

sebab

sendoek-garpoe

Baen

soerat

Alangkah

soesahnja

keadaan

njonja, tetapi bagaimana saja dapat menolongnja? Seorangpoen ti-

dak saja kenal disini. Saja hanja
seorang pelantjong Amerika biasa
sadja jang tidak poenja pangkat
opisil.

Dan

Seorang

pergi

ini hendak

opsir

saja

ke

diloear

dines.

st. Petersburg

mengoendjoengi

kawan:

kawan saja”,

toean:

datang saja disini mentjari socami
saja jang soedah terdahoeloe. pergi ke Roes.
Akan tetapi malang

(Akan

disamhoeng),

