The only way.to have a friend is to be
one.

Satoe-satoenja
djalan oentoek mendapat kawan, ialah
membikin dirinja
seorang kawan,
(R.W,

The pen
sword,
Pena itoe
dang.

Emerson).:

is mightier

than

lebih

daripada

djaja

(Pope,

Essay

the

on

pe-

Man).

2 lembar Lossenummer 71, sen

Directeur Departem en
Onderwijs.
ALAM hoofdartikel ikonik “tan
lagi? Tidak! Satoe djabatan direc
|
soedah kita kemoekakan apa
teur departement onderwijs sadja
jang terasa djanggal dan soekar
sebenarnja tidak banjak artinja da
dipahamkan dalam soal pengganti
lam soesoenan masjarakat dan poan pimpinan Departement Onderlitiek di negeri ini dan boleh
di
wijs dan Eeredienst bertalian deibaratkan sebagai setetes air sadja
ngan angkatan anggauta Dewan
dalam
soengaj
jang
mengalir
Hindia.
Barangkali ada
sebab2
Akan tetapi tetesan air lambat Ia

P EN GIKOET-PENGIKOET
regent Abdull- Illah
. memberontak kepada Rashid Ali. Anggautaanggauta pemerintah Rashid Ali lari ke Mosoel dan
Toerki. Regent Abdull Illah soedah berangkat dari
Basra menoedjoe Bagdad. Perlawanan pengikoet Rashid Ali makin hari makin lemah.
Di Kreta beloem ada.percebahan jang berarti. Moesoeh masih mendoedoeki lapangan terbang Malemi.
Djerman terlaloe banjak kekalahan pesawat terbang.
Didoega

ada seboeah kapal

berhasil

mendaratkan

jang penting jang kita tidak dapat

melihatnja, begitoelah
penoetoep
toelisan kita kemaren.
Menoeroet
beberapa keterangan jang kemoedian kita dapati memangnja candi
datuur atau kemoengkinan angka-

pa-

' soekan. Serdadoe pajoeng Djerman makin koerang.
Kapal perang ,,Bismarck” masih selaloe di kedjarkedjar oleh bomber-bomber torpedo Inggeris di laoet
Atlantik. Londen soedah 15 malam aman, tidak ada

4 KALI MEND) ADI
| DJANDJIAN AN| SATOE TEM-

tan

akan

meroebah

isi

,omong-omong nja

jang akan dioetjapkan nanti malam, berhoeboeng de-

ngan

peroebahan

jang

kedjadian-kedjadian

tjepat itoe. Willkie

mendesak

loear

soepaja

negeri

Roosevelt

menginsafkan negeri-negeri totaliter.
Pertikatan Hindoe-Isiam di Bombay djalan teroes.
Djepang akan memboeka
toko-tokonja di Thai dan
Hi tida Tiongkok.

: 'kan, bahwa ia mengadakan pembi-

tjaraan

dengan

Hitler lamanja 10

wa

pihak

Djerman

“Laval berkata demikian:

»Saja

belaka, se-

menakloekkan

dalam

bab mereka

aa jang tjelaka, Amerika Se-

aka aa

bagai tanda kemarahan

mengira akan dapat
Kreta

djam sadja,

bendera kita

48

orang-drang

pada hal sampai kini

|

ua

soedah 7 hari. Dan selain lapangan
terbang Malemi,
mereka beloem
| dapat mendoedoeki daerah di Kre-

Di Mei (Reater). —

ik

di

roemah

menambah

kannja

dari oedara.

da

pasoe-

Djerman

y

(besar

te-

n itoe tidak
tapi
dapat mendoedoeki lapangan ter| bang seperti di Malemi itoe.

:

sat boleh djadi bahwa pesaa wat-pesawat terbang Djerman ke-

dari

di 'Timoer

| oemoemkan,

dan Retimo
perobahan.

Dalam

Tengah

bahwa

tidak
:3

medan

orang Djerman

di

ada

meng-

Heraklion

perobahan-

Malemi

orang-

melakoekan

rangan sesoedah

penje-

mendapat per-

koeatan infanterie oedara.
Serangan itoe dilakoekan dengan dilinitoe
'Idoengi oleh
serangan-serangan

| tika mengadakan serangan oedara
hebat:di Heraklion dan Benny
Sbpfabatpe 5 dl

ia

ane sesMa

| poen soedah salah poela menjebar
persediaan-persediaan pada pasoe-

oedara

dan

ditoedjoekan

belah barat Canea.

Soenggoehpoen moesoeh mende"rita banjak kekalahan, mereka ma|ris pertahanan moesoeh di Malemi soek djoega dalam garis-garis pertahan Inggeris,
Pasoekan-pasoelagi k Syria sebeloem ter- ditembaki dengan meriam- me- kan Nieuw Zeeland
mengadakan
iriam
Inggeris
dan
oleh
karena
atsgreep di Irak itoe. Ia
serangan pembalasan dan pertemorang.
organisasi-organisasi 'itoe, maka pengakoean
orang Djerman tentang soal-soal poeran poen masih berdjalan tedan menghasoet-hadaerah jang mereka doedoeki itoe| .roes.
Djerman Na
Pat
seragak dilebih-lebihkan.
:
ang Islam, Keristen
dadoe pajoen
Tidak
ada
mereka
itoe
mentjoae 3 Arab. Dalam aa
Lebih Tandioer dik
diberitakan. bahba-tjoba dengan mendaratkan pawa soedah 3 djam Canea tidak di
soekan-pasoekan jang besar sekali,
tetapi boleh djadi ada seboecah ka-| tembaki atau didjatoehi bom. Djoe
bahwa Djeryal Joenani toea jang
berhasil | ga ada tanda-tanda

man moelai kekoerangan pasoekan

Beberapa

ratoes

serdadoe

Djerman tertawan.
Londen,

26 Mei (Reuter). —

Disini dikabarkan,

bahwa dalam

pertempoeran di Kreta itoe orang.orang Inggeris dapat
menawan

beberapa ratoes
man.
:

serdadoe

Djer-

P5
dada kabar-kabar, bahwa pesa| wat-pesawat terbang Djerman men
daratkan tank-tank di Kreta, tetapi beloem ada ketentoean, bah-

wa tank-tank itoe bertempoer
ngan

pasoekan-pasoekan

.

Inggeris.

250 Pesawat Djerman
tjoer loeloeh.

Kira-kira ada 250 boeah
ina

menolong akut

nc d oekk

n- dengan

dehan-

pesa-

wat Djerman hantjoer loeloeh tersebar
ditanah.
Kekalahan pesawat-pesawat pengangkoet
pasoe-

| | kan-pasoekan

itoe

bagi

Djerman

adalah satoe poekoelan, sebab pesawat-pesawat itoe tidak gampang |

pajoeng oedara.
Hal jang belakangan

Keadaan sampai Senen pagi boleh
dikata tidak beroebah. Makloemat
opisil kemoedian sekali tidak meng
oemoemkan,
bahwa
orang-orang
Djerman memakai tank-tank, sesoeai dengan kabar jang datangnja
ae
dari Londen.
20 PESAWAT INGGERIS DI
SXRIA.

lainnja.

Seperti
Orang-orang

njiakan

(Reuter).

—

pangan terbang Palmyra

(Syria)

dan djoega menembakinja dengan
senapan mesin. Startbaan lapang
terbang itoe roesak,
tetapi tidak
menjebahkan keroesakan alat-alat
dan korban manoesia. |

kemasoekan
Djerman

setan.
menjia-

serta alat-alat-

maksoednja hendak
daerah
jang lebih
itoe. Di pantai sesenantiasa
datang

| sisa sisa kapal dan sisa-sisa pesat jang dihanjoetkan gelombang

men-

Sadja

$$ &. nd

ter-

DIKEDJAR

en, 26

Mei (Reuter).

'admiraliteit
bahwa kapal

hb

mengperang

Djerman ,,Bismarck” dikedjar oleh
angkatan laoet Inggeris di Atlan-

tik. Bomber-bomber

torpedo Ingge-

ris
peda
malam
ini mengenai
»Bismarek” itoe -dengan torpedonja. Pengedjaran
dilakoekan te-

'rots.

15 HARI

tetapi sebagaimana

dikit sekali

KEDJAR.

Makloemat
oemoemkan,

sehingga

me

sering

LONDEN TIDAK
DISERANG.

kesempatan

jang

ter-

boeka bagi bangsa kita boeat mem
ra ktekkan
dan
mengembangkan
ketjakapannja.

,

Lepas dari segala soal kebangsa
an toean Loekman Djajadiningrat
memangnja jang lajak menjadi pe
mimpin departement onderwijs dan
kalau seandainja maoe dihoeboeng
kan

djoega

dengan

soal

kebangsa

an, maka sekarang soedah temponja boeat menjediakan lebih banjak djabatan jang penting2 boeat

bisa

membikin

lobang

dalam

galah

djabatan

directeur onderwijs

itoe diberikan dalam tangan poete
ra Indonesia, tidak perdoeli siapa
| orangnja, asal tjakap.
Tetesan air atau tjonto seorang
bangsa kita jang mendjadi directer departement
berfaedah dan
baik boeat mengoerangi karat dan
paham djadjahan.
Anggapan

berkarat

kolonial

karena

meradjalela

jang

soedah

ratoesan

tahoen

dinegeri

kita

seka-

rang ini soedah lebih dari temponja
boeat di koerangi sedikit2 kalau tidak moengkin boeat melinjapkan

nja sekaligoes.
Ketika dan kesem
patan bocat mengangkat seorang
Indonesia — tidak perdoelj siapa,
| asal

tjakap

—

sebagai

directeur

departement onderwijs adalah seka
rang ini jg. sebaik-baiknja. Profes
sor Hoesein
Djajadiningrat boleh
dikata soedah memboeka dan me
rintis

djalan

boeat

penggantinja.

Kalau djalan jang soedah diboeka
dan dirintis
'itoe tertoetoep
lagi
boeat bangsa kita, soenggoeh keter
laloean rasanja
mengetjewakan

sia.
Dalam
rakat

dan akan sangat
golongan
Indone-

lingkoengan

orang2

atau

Belanda

masja

tentoe

ba

njak aliran jang masih beloem me
njoekai seorang Indonesia sebagai
directeur departement, tetapi
boe
at pemerintah sekaranglah saat-

nja jang paling baik mematahkan
keberatan2 golongan Belanda itoe.
Djanganlah kesempatan ini dibiar
kan begitoe sadja.
Pemerintah,
angkatlah segera seorang Indone
sia sebagai pemimpin departement

onderwijs.

g

Kalau jang diaifgkat sekalj

ini

seorang poetera Indonesia sebagai
pemimpin departement, kapan lagi

koekan tozan Loekman Djajadining
rat atat seorang Indonesia
lain,
adalah itoe soeatoe-boekti lagi bah
wa boeat sekian kalinja pemerintah
datang terlambat.
Dowt mis the
bus!
Djanganlah pemerintah ketinggalan lagi!

lek diztas Kanaal itoelah jang menjebabkan
t'dak moengkin diadakan serangan besar-besaran.

akan datang temponja?
Apakah
haroes menoenggoe sehabis perang

militie

ada

kolah
didirikan ini jalah
toean
Paul Frederik Holle ditolong oleh
Raden Hadji Moesa.
Perajaan ini, demikianlah toean
itoe berkata, adalah soeatoe perajaan dimana koelit poetih dan koelit sawoh matang sama-sama meng
hargai.
Sebagai penoetoep pedato itoe di
njanjikan lagoe Wilhelmes.
Toean dr, Van Diffelen ,sebagai
wakil dari direktoer onderwijs en
Eeredienst,
membitjarakan sedjarah sekolah itoe, Dan djoega ia
menoendjoekkan
kepentingan sekolah terseboet oentoek masrakat
Indonesier, Soedah itoe ia mengoe:
tjapkan
selamat kepada goeroegoeroe dan moerid-moerid atas perajaan 75 tahoen itoe.
Voorzitter dari Hoogere-Kweekschoolbond mengatakan bagaimana pentingnja pada masa ini kita
semoeanja bersatoe, soepaja dapat
melawan moesoeh kita.

Londen,

Tadi malam
djatoehkan
atas satoe

26 Mei

(Reuter).

tidak ada bom-bom

—

di

di Inggeris. Hanja didistrict tampak pesa-

wat-pesawat Djerman tetapi tidak
menjerang. Boleh djadi oedara dje

Soedah 15 malam ini tidak
bom djatoeh di Londen.
2 KAPAL

DJERMAN

Londen,

HANTJOER.

26 Mei-Reuter).

—

Kapal
dagang Djerman
sebesar
6000 ton meletoes keoedara, ketika
pesawat-pesawat

pendjaga

pantai

Inggeris mendjatoehkan bom-bomnja..Ada djoega kapal lainnja besar 4000 ton ditinggalkan dengan
mengepoel-ngepoel asapnja.
Didoega mas'h ada lagi beberapa kapal jang roesak, tetapi menoeroet keterangan makloemat ministerie

penerbangan

tentang

pe-

njerangan pada 2 konvooi Djerman
pada tgl. 25 hari ini dipantai Djerman dan
Belanda tidak
dengan njata has'lnja.

tampak

DI AFRIKA.

6

Londen,

26 Mei

(Reuter). —

berita-berita jang keMenoeroet
| moedian tentang pertempoeran di
Afrika

lum

di kabarkan,

dan

bahwa

Tobroek

angin topan sehingga
djalannja patroeli.

di Sol-

meradja

lela

menghalang

anak

negeri

sendiri.

Kalau
pemerintah dan bangsa
Belanda oemoemnja sekarang
be
loem idjoega rela dan ingin melihat

Foekoel 9 resepsi selesai ,tetapi
tamoe-tamoe doedoek lagi beberapa

lamanja

bersama-sama,

(Toelisan hoofdredaksi tentang
dimoeat

dilain

tempat).

27 malam 28, tanggal 28 malam 29
dan

tgl.

29

malam

30

Mei

j.a.d.

Saban kalinja sedari djam 8 sore
sampai djam 6 pagi.
Goena mentjegah
salah faham
baiklah “diterangkan
poela disini
bahwa

selama

berlangsoeng

gedeel

telijke verduistering tadi, maka
penerangan
didalam roemah 3iperbolehkan djoega asal sadja sinar atau poen tjahaja lampoe tidak
menjorot keloear, (Pembantoe),
PEKERDJAAN
Oleh

toean

JANG

DJAHAT.

resident Medan

dika-

watkan jang pada tanggal 19 j.l.
ini poekoel 3 pagi telah terbakar
27 pintoe gedoeng
di pasar Soemoet onderafdeeling Laboean Batoe,

Keroegian
ditaksir
jang mana
f 9000.—
oleh asoeransi.

f 3000.—
ditangoeng

Ketjelakaan atas diri manoesia
tidak ada. Moengkin sekali jang:
kedjadian ini disebabkan oleh kedjahatan dari seorang pendoedoek
bangsa Tionghoa.

La —

ENI

Mennaanmea maan

aman

Perkabaran

KANANNN

HK

njawanja

.nja, didalam
mendoedoeki.
oeas di Kreta
. oetara

26 Mei

Malam ini ada 20 pesawat Inggeris
mendjatoehkan bom-bomnja dila-

| diganti baroe seperti pesawat-pesa.
wat

ini adalah

soeatoe kedjadian baroe di Kreta.

on a en,

3

kepada

'pesoekan-pasoekan Inggeris di se-

kan-pasoekan Inggeris.
Didoega djoega, bahwa garis-ga-

mendaratkan tentara.

»BISMARCK”

se

'Makloemat dari kwartier |

ah
dan Retimo,

didatangkan

(Reu-

itoe, sehingga bagin-

hampir-hampir

tangkap.

Kret:
Cair or 26 Mei (Reuter).
—
lak "Lebih banjak lagi pasoekan-pasoe- |
“Ikan

Tadi Heraklion

Nama

Djerman

lagi,

terdjadi
dalam
soal
daging gemoek, banjak djoega orang2 atau
pihak lain jang merasa berhak men
dapat djabatan itoe, bersandarkan
atas berbagai pertimbangan atau
alasan.
Berbagai pihak dan golongan itoe mengemoekakan djagodjagonja sendiri dengan masing2
alasannja poela. Kalau soedah begi
toe tidak djarang semoea sembojan ,,demokrasi” atau teriakan ,,se
nasib dan sepenanggoengan” diloe
pakan orang.
Dan inilah jang ha
roes didjaga djangan sampai terdja
di.
Apa lagi
kalau
dipikirkan
bahwa sampai sekarang masih se

doedoeki roemah jang ditinggali oleh radja, pada saat
radja George
meninggalkan

Tg .Ita itoe.

2 3 Png

26 Mei

disangsikan

tement.
Akan

ters
BA
Tentang berlaloenja
radja George dan
pemerintah
Joenani
dari
Kreta di beritakan,
bahwa

ngan sadja. Hal itoe dipandang se-

ti-

dak dapat pertjaja,
bahwa demi
sekarang ini Perantjis mengalami

t

Londen,

Djajadining-

noeroet oekoeran2 biasa soedah se
moestinja beliaulah jang akan men
doedoeki djabatan directeur depar

tertangkap

mengadakan

“Dalam pedatonja jang disiarkan Ipenjerangan oedara besar-besaran
jang dilakoekan dengan serampa-

“oleh Radio Boedapest, diantaranja

sa

Radja Joenani hampir

. Main serampang 3

Kemarin
malam
dikeloearkan
makloemat jang menerangkan,
bah

Loekman

rat sebagai directeur Departement
Onderwijs soedah
selajaknja dan
benar2 pada
tempatnja. Antara
semcea hoofdambtenaren darj Departement
Onderwijs, baik golongan bangsa Indonesia atau Belan
da, adalah beliau jang tertoea sendiri. Ketjakapannja poen tidak bi

. bom djatoeh.
Roosevelt

toean

oen

batoe dan boeat sekedar tjonto bah
wa bangsa inlander
bisa djoega
mendjadj s€p dan pantas mendapat
kedoedoekan jang baik, boleh djoe

“Diantara

tetamoe

en Eeredienst, residen dari Periangan,

Generaal-majoor

” KWEEKSOHOOL BANDOENG.
Perajaan 75 tahoen.
malam
Djoem'at jbl. di
| Pada
Bandoeng telah diadakan perajaan oentoek - memperingati 75 ta-

hoen

berdirinja sekolah

Kweek-

| school, Dari segenap Djawa-Barat
orang-orang

datang

oentoek

jakan perajaan terseboet.

mera:

jang banjak

itoe ada djoega hadir: dr. Van Diffelen dari Departemen
Onderwijs

Uhl,

prof.

BERITA
LB 'D.
Fihak
Luchtbeschermingdienst
kring XI jang melingkoengi resi:
densi Malang serta Besoeki mempermakloemkan
kepada
segenap
pendoedoek,

bahasa

sedari

tgl.

27

Boomstra dari T.H.S., wethouder Mei 1941 djam 6 pagi sampai pada
Atmadinata sebagai wakil dari t | tgi. 30 Mei '41 djam 6 pagi dioeburgemeester dan toean inspektoer ga, akan dilangsoengkan luchtbedari W.L,O, dari ressort kedoea,
schermings dan luchtverdedigingsDirektoer dari sekolah terseboet oefeningen.
Seiandjoetnja
perloe
diwartatoean:
Post memboeka
perajaan
kan disini, bahwa tindakan-tinda:
itoe pada poekoel toedjoeh malam.
Pembitjara
mengatakan
bahwa
kan
jang heroes diambil
goena
jang berdjasa sekali sewaktoe se: penggelapan sementara adalah tgi.-

OEDARA,
Latihan perlindoengan.
Oentoek
Djawa-Timoer
seloeroehnja pada tg. 27 malam ke-28
Sampai malam
ke-30 ini boelan
akan diadakan
latihan melindoengi bahaja dari oedara, Tiaptiap
oefening akan dimoelai dari djam
6 sore sampai 6 pagi. Kepada pendoedoek jang bersangkoetan diharap bantoeannja, agar latihan jang
soedah sering kali diadakan itoe,
makin tepat pada keadaan jang semestinja. (Insja.).

(Lihat

samboengan

di pag.

3).

PERTAMA
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$

2.

LEMBARAN

NP

PEMANDANGAN

h olehnja

Na

warta warta ten- / ketiga, toean Ratmoko, hingga de
pemberontakan di ngan 'ini ia berhak mentjantoemkan gelaran Meester didepan namanja,
Selamat!

nana oleh |
ke Bagdad,
dan bah

a ela bahwa Regent Basra te-

menoedjoe

ida Indonesia,
COOPERATIRVE CCENTRALE
Selandjoetnja
dalam
perajaan
2
—.
BANDOENG.,
Djendrai Jamil Elmadfal ka
itoe
telah diadakan beberapa perCooperatieve Centrale Bandoeng mainan dan njanjian oentoek meng
: mengirimkan
pada kita
boekoe
gembirakan. Sampai djaoeh malam
peringatannja
soedah beroemoer
a warta warta itoe, apalagi tendelapan tahoen. Dalam boekoe ini baroe selesai,
1 ang pelarian2
jang dilakoekan
tertjerminlah
kemadjoean Coopeleh pembesar2 Irak jang .
PENTJOERIAN SEPEDA.
ratie terseboet dalam perdjalananitoe, sebagai pelarian Rashid keMalam
Djoem'at jbl, :marmernja sewindoe itoe. Terima kasih.
ar dari Bagdad, pelarian Shaw:
Werkerij ,,De Hoop” Petamboeran
at menoedjoe ke Ankara, maka ki
kira-kira
djam 2 tengah malam,
INDUSTRIE IN NED.-INDIE.
ranja tentara Inggeris itoe beroentelah
dikoen
djoengi
oleh pendjaSoedah
sampai
dimedja
kita
toenglah soedah, dapat memadamhat, sehingga 1 sepeda merk
De
»Industrie in Ned.-Indie” jaitoe
kan
pemberontakan
jang hebat
Nomor Spesial dari ,,Economisch Fiets telah kaboer,
itoe. Tetapi, biasanja kabaran ka
Weekblad”.
Di dalamnja banjak
baran jang demikian itoe ternjata
PENTJOERIAN MARMER.
artikel dari achliachli
jang me:
— terlampau
optimistis,
karenanja
Hari Saptoe tengah hari, salah
ngoeraikan
kemadjoean dan ke| soesah sekali oentoek dipegang keSeorang pendoedoek di Kamp. Kopentingan indoesteri di negeri ini,
benarannja.
nama Sairan,
soedah
Toecan Besar Goebernoer Djende-, ta-Bamboe
Peperangan di Kreta agak lebih
merapportkan pada politie, karena
ral menghadiahkan ,,Kata Permoe“—.
hebat. Kata warta2 Reuter masih
1 lembar marmer dan ditempelkan
laan” kepada madjallah jang sekali
| tidak berobah. Kedoedoekan Djer- ini penoeh bergambar, Atas kiri- pada sentiong kepoenjaan seorang
. man di Malemi poela dikatakan le man ini terima kasih kita oetjapTionghoa tinggal di Pinangsia Ba-bih kocat adanja, soenggoehpoen
tavia, telah dibongkar pendjahart.
kan,
L
“mereka disitoe tidak merdeka dari
Ka
- pada perlawanan tentara sekoetoe.
SEKOLAH TABIB TINGGI.
SEGEROMBOLAN
“. 'Tjoema diherankan oleh tentara se
JOURNALIST
Telah loeloes oentoek candidaats
“ koetoe mengapa serdadoe serdaINDIA.
examen
maan ke-doea,
ToeanDibolehkan mengoendjoengi
—. doe Djerman itoe selaloe berani ber
toean:
Malaya
“—
korban loear biasa. Sekarang ini
.
Kho King Hien,
R. M. Djoko
Presis
|.
dikabarkan poela tentara Djerman
dengan
adanja JournalistMartojo,
Koo Kian Hoen,
Tjan
Journalist India baroe-baroe ini te
soedah kekoerangan kaoem para
Khee Liong, S, Ch, Basari,
Liem
lah
dioendang
E
chutist, dikatakan poela mereka Tjiauw Hwat, Tan Tik Hong, R.
oleh Peroesahaan
Kolonis
asi
di
soedah gagal dalam hadjatnja
Lampoe
se
ng, dan tama
Wahjoe, Alibasah Saleh dan Nona
sjanja
itoe diselenggarakan oleh
bab bermoela maksoed mereka jaiJ. Bonne.
Djabatan R.P.D. demikian djoega
toe akan
merampas Kreta dalam
adanja
dengan segerombolan Jour
48 djam, tetapi hingga kini soedah
KONGGERES DESENTRAnalist-India jang sebentar hari la: berlakoe 7 hari lamanja beloem poe
LISASI.
gi akan mengoendjoengi tanah-Ma
la mereka itoe berhasil. Mereka
Dikabarkan dari Malang bahwa
laya atas penjelenggarakannja Goe
berperang sebagai orang jang soe
pada hari Sabtoe sore
setelah
bernemen India. Menoeroet Straits
|.
dah gila, dan tampil kemoeka me
konggeres desentralisasi disoedahi,
Times, maka diantaranja Journa- dan hanja oentoek mentjari mati.
maka Regen Bandoeng: Wiranatalist2 jang soedah memberikan na
Dan tidak berhentinja mereka itoe
koesoema
atas permintaan
dari
manja itoe jakni:
gp enagk
kekoeatan kekoeaStudie-club Islam telah mengadaMr.
K. Subbarrau, ,Idian Extan baroe di Kreta itoe dengan pe
kan lezing tentang agama Islam.
press”, Madras: Mr. K.P. Naraya| sawat2 transportnja.
nan,
,,Nagpur
Times”: Nagpur:
2
Aldmiraal Raeder telah menjata
4 MENAIKKAN HARGA
Mr. K. Punniah, ,,Sind (Observer”
“kan antjamannja terhadap kapal2
BARANG.
Karachi,
Mr.
Monoranjan Guha,
Amerika. Sebagai pendapatnja, ma
Senen pagi telah didjatoehkan
,Anand Bazar Patrika”, Calcutta:
““ka Amerika itoe soedah boleh
di
@leh. Landgerecht di Betawi pada
Mr. S.A. Brelvi, ,,Bombay—Chro“anggap moesoeh, dan sekali ini ia #eorang bangsa Tionghoa toekang
nicle”, Bom bay: Mr. R.N. Zutshi,
| hendak beraksi melawan Amerika
warong
denda banjaknja f 35.—
The
-Leader”, Allahabad, t. Mr.
3 di laoetan.
atau seboelan hoekoeman pendjaF.
Low,
,/Times of India”, Bombay:
“. Keroegian Inggeris dengan hi- ra,
Mr. K.-P. Viswanath Iyer, »Hindu”
| Tangnja slagkruiser ,,Hood” soeng
Madras:
Mr. P.T. Chandra, ,,
MANDOR POLITIE DI
pen
meng
Tida se

ah

k

edjoetkan.

Tai 000 ton, akan tetapi tenajatatah |
bahwa kapal yesus Djerman

ini

hoeboeng

1arck” itoe, jakni balhwa sekarang
- kekoeatan laoet
Inggeris sedang
-.memboeroe »Bismarck” itoe dila
cetan Atlantic. Siapa kawan ka-

wannja Bismarck itoe didalam
la
2 “oetan, tidak
disebsetkan, tetapi
jang masoek dalam kal, ja'ni, bah
“wa ia tentoelah ta? memoetari la“ oetan Atlantic dengzan. sendirinja.
. Djika Inggeris tidik dapat meme

Beberapa hari jang laloe, telah
diantar ke CBZ. seorang
peremyuean moeda, jang telah dirampas

“kekalahan ,,Hood” itoe dianggap ti
dak mengapa, karena
sesoeatoe
ertempoeran 'itoe biasanja bergan:

toeng pada

keoentoengan.

| Amerika menoelis

- pengoendfoekan

koenjoeng
lelaki jang

S.s.k.

tentang kekala-

'kekalahan

itoe

oleh Inggeris sendiri, dikatakan ke

'tegoehan dan kekocatan Inggeris
. jang sebenarnji. Tidak lagi ia me
—1 jemboenjikan kekalahan itoe.
Di Lybia didaerah Tobroek dan
Solloem tentara
sekoetoe
masih

.

tang
Dewa

penjerangan2nja didaerah
dan

negeri2

jang

didoe

Griek, harena dapat manjingkir ke.
: Beypte, sebab dari gerak Djerman
3 di Kreta 'itoe, ternjatalah bahwa .

djika

anggauta jang hadlir. Oleh karena
kenjataan djoemlah oendangan Ie
bih dari 109 dari pada djoemlah

Pendjahat itoe ternjata tidak me

' rampas barang pakaian perempoe|can itoe, hanja ia diperkosa dirampas kehormatannja.
Siapa pendjahatnja hingga berita ini ditoelis beloem bisa di ketahoei. (Br.).

anggauta jang hadlir, PID, melarang melangsoengkan receptie.
Oleh Ketoea Tjabang dinjatakan, 5
bahwa receptie tidak dilangsoeng-.
kan oleh karena dilarang oleh PID
berhosboeng djoemlah oendangan:
lebih dari.10 pCt. dari pada djoem
lah anggauta jang hadlir. Sekarang hadlirin akan didjamoe sadja
dan setelah selesai perdjamoean
kelak diminta dengan hormat para
tamoe "meninggalkan
tempat, sebab rapat anggauta akan dilang-

:
2
, PERSATOEAN PEMOEDA

mengetjewa-

Penjerangan 'oedara di London
“daerah Inggeris hampir tidak
ada.- Demikian djoega sebaliknja
tidak dikabarkan oleh Reuter ten

dipegat oleh seorang
tidak dikenai dengan

diantjam hendak diboenoeh
ia berani bertreak.

veraksi. Di Abesinii gerak tentara
sekoetoe. itoe tidak

oleh seorang pen-

djahat jang koerang adjar.
Menoeroet
keterangan
perempoean
itoe soeatoe malam ia se“dang berdjalan di Kampoeng Boe“lak Kapal" Tjililitan, sekoenjoeng-

ajasga

.

TECHNIEK',
Pada hari Saptoe malam Minggoe tanggal 24/25 Mei 1941, Per-

satoean-Pemoeda Techniek (PPT: 2
stjabang Djakarta telah mengadakan malam perpisahan bertempat

soengkan.
2
Djoega mendjamoe tidak diboleh

di Gedong P.M.R. Kepoeh Binnen
Gang 4, Kemajoran,

dengan

men-

kan oleh PID, akan tetapi sesoedah

dapat koendjoengan jang memoeas
an,

toecan Soedirman, oetoesan P.B. Pa
rindra, membikin pembitjaraan de
ngan 'prD. djamoean diteroeskan
djoega. Oleh karena rapat anggau

:

T. Samsoeddin dalam kata pem.
boekaannja, setelah membilang ba
njak terima kasih, pada
wakil2

#1

Sa

3

aan

SE NT

Haa Ma

Persatocan

Berhoeboeng
dengan ini pendir-an, maka PPOI lebih landjoet te-

lah menjoesoen Pengoeroes Besarnja terdiri
dari toean-tocan: Mr.
Soerapto, Ketoea, Mr, St. Moeham
mad Sjah, Wakil Ketoea: t, Koesnaeni,

Penoelis:

t. Moh.

Ali

Soe-

parto, Bendahari sementara
Pembantoe
terdiri dari t.t. Mr. Joesoeph

(Bandoeng),

Hidajat

(Ta-

sikmalaja) dan E. Coerdian (Bandjar).
Oleh PB. PPOI kini sedang dioesahakan oentoek berdirinja tjabang-tjabang.
baroe
sedangkan
Anggaran
Dasar
dan Anggaran
Tetangga
jang
sekarang soedah
siap akan ditjitak, akan dibagikan
kemoedian pada mereka jang berkepentingan.
PB. PPOI senantiasa bersedia
oentoek memberi keterangan-kete-

rangan

kepada boeroeh onderne-

ming, baik jang soedah bergaboeng
kepadaPPOI maoepoen jang beloem tentang sarekat sekerdja.
Alamat
Penoelis PB. PPOI p'a
Mr, Soeprapto,
Petodjoplein
14,
Batavia-0C.

SOEMBANGAN
KEPADA
VEREENIGDE FONDSEN.
Seperti diketahoei pada 10 Mei
brosoer
Jhr. Beelaerts van Blokland:
,,De vijf dagen van Nederland” telah diberikan kepada moer:d-moerid Sekolah Menengzh. Bro
Soer itoe disalin poela dalam bahasa Melajoe, Djawa dan Soenda,
dengan oplaag jang besar. Salinansalinan itoe diberikan kepada amtenar-amtenar Indones'€Er.
Dalam
brosoer itoe terlampir seboeah

kar

toe pos,
jang diberi berperangko
boleh dikirimkan kepada Vereenigde Fondsen sebagai soembangan.
Sekarang, empat belas hari sesoedah 10 Mei, telah lebih sedikit
dari 11000 banjaknja
kartoe pos

jang

sampai kepada Vereenigde

Fondsen. Hal itoe sangat menjoekakan hati. Harga perangko jang
diterima ada lebih dari seriboe lima ratoes roepiah banjaknja.
Be
berapa kartoe pos jang dikirimkan
oleh bangsa
Djawa mempoenjai

doa selamat dalam bahasa Djawa.
.

Boleh

diharap,

bahwa

banjaknja

| kartoe pos jang dikirimkan kemba
1 akan lebih bertambah-tambah
lagi.

Satoe
tanda
persatoean
mengharoekan hati!

jang

peikkalkna Parindra Bengkok | tata jajang akan diadakan djoega dila
rang oleh PID., sekalipoen rapat
len toelis:
itoe akan dihadiri
oleh anggauta
Berhoeboeng dengan kedatangan
partai semata2 para tamoe
dan
nja ostoesan P.B. Parindra
dan
anggauta tinggal sadja doedoek me
Dept.
S. W. dari Soerabaja, oleh
ngobrol dengan toean2 jang “ da'Parindra tjabang Benkoelen pada
tang dari Soerabaja sambil minoem
malam Kemis ddo. 14/15 Mei 1941
minoem kopi hingga djam 1 tengah
akan diadakan receptie dan rapat
malam. (Perloe djoega diteranganggauta.
Oentoek ini doea kali
kan, bahwa pada Parindra tjabang
telah dimasoekkan pemberian ta
Benkoelen oleh PID pernah dikata
hoe pada PB. Dalam soerat pembe
kan: ,,In politieke
vergaderian tahoe itoe oleh Parindra diteringen
mag het aantal uitgerangkan djoega bahwa lebih dahoe
noodigden niet meer bedragen dan
loe akan diadakan receptie dan se
10 pCt. van het aantal aanwezige
telah receptie ditoetoep akan dileden”
— Ini hanja dioetjapkan de
langsoengkan rapat anggauta.
ngan
moeloet
sadja dan waktoe di
Waktoe
receptie
akan dilangminta
didjelaskan
dengan soerat,
soengkan, PID. memeriksa djoem
PID. menjatakan tidak perloe).
lah orang oendangan dan djoemlah

PERBOEATAN JANG KOE—.RANG ADJAR.

kehormatannja

telah didirikan

Pegawai
Onderneming
Indonesia
(PPOI) atas andjoerannja P5., ig.
maksoednja menggaboengkan
segenap boeroeh Onderneming dalam
satoe sarekat
sekerdja
oentoek
memperbaiki nasibnja.

Pereptia danrapatanggauta
. Parindra dilarang.

djadi korban itoe oentoek di toeloeng seperloenja
segera dibawa
diroemah sakit Tandjoeng Prioek,
“tetapi ditengah djalan korban itoe
telah mendjadi majit. (Br.).

besar bagi doenia perlajaran
bagaimanapoen

tjoekai.

djar

Mr. G.A. Johnson,

Lahore:

tangkap. Mandoor politie jang men

gang dia, maka pastilah adanja
“Slagschip di. s. kepoenjaan Nazi
'itoe dilavetan Atlantic soeatoe ba

8 Tetapi,

pemoengoetan

Lahore:

»The Mail” Madras: Mr. Baldevadas, ,,The Aj” Benares: Mr. P. Atkinson, ,,Star of India”, Calcutta:
| t. Mohamed Khairul Anam Khan,
,Azad”, Colcutta: Mr. N.V, Sehaiah, ,,Andra Patrika”, Madras: Mr,"
Wagar Ambalvi ,,Ehsan”, Lahore,
t. Mutza Ahmad Khan,
.Shabaz"

Jang memboenoeh bernama Nasir.
Maskipoen koetika itoe disaksikan
oleh orang banjak, tapi tidak seorang berani menoeloeng, soekoer
sadja
pemboenoehnja
dapat
di

|.am2 38 c.M.
. Warta2 belakangan tentang ,,Bis

ta

bune”

BOENOEH.

Sebagaimana saban kali terdjadi di tanah-tanah particulier djika
di moesin memotong padi terdjadi
perkara djiwa, kini dapat diberita
kan bahwa pada hari Minggoe j.l.
di daerah Tjilingtjing terdjadi pem
hoenoehan atas diri mandoor politie bernama Limboer,
— Pemboenoehan itoe kabarnja ber

BOEROEH
ONDERNEMING
INDONESIA.
Sebagaimana
telah dikabarkan
,Antara”
baroe-baroe ini di Ban-

aU

FK

"as

Tt

Hi

$

agan

jap

Haa

Bentak
Ha Jadi
Bit
SAAT
,

NN SN

Pada malam djoema't ddo. 15/16
Mei 1941 atas oendangan Pengoeroes Clubhuis Bengkoeloe, oleh toe
an2 dari Soerabaja telah diadakan
sedikit lezing dalam clubhuis itoe.
Lezing ini semata mata mengenai

soal ekonomi dan pergaoelan

te pada toean2 anggauta Parindra
saja seroekan.salam..,,hidoep”.
Esoknja djam 8 pagi Njonja Soe
dirman dipersilahkan menghadap
kekantoor PID. goena di verhoor.
Dengan autodienst SS djam 2.30 si

ang oetoesan dari Soerabaja melan

a23

4 Ka

Mah

RN SEEB LA

Loe-

overheersching

van

het

wa kekoeatan batin, jang diperoleh
dari pada pekerdjaan bersama dan
tjita2 bersama, pada achirnja
le
bih koeat dari pada
koempoelan
sendjata atay paberik jang mana
poen”.
Sesoenggoehnja: djasmani tidak
ada artinja kalau tidak Gihidoepkan oleh semangat. Sendjata jang
paling sempoerna tidak bergoena,
djika orang dibelakangnja gementar atau mengantoek.
Napoleon pernah berkata: I'armee est 1 image de la nation” —
,Tentara ialah woedjoed bangsa”.
Kalau
bangsa koeat semangatnja, kalau

ia bersatoe,

hatinja diko

bar-kobarkan oleh fjita2, tentera
nja akan koeat poela, gembira, ber
kemaoean keras, berdjoeang
dengan gagah perkasa.
Bangsa Perantjis (sekalian pe
nocelis tentang
kekalahan negeri
itoe sama pendapatnja) soedah la

MALAYAN REVUE DAN SARI.
Atas kemoerahan Directie Malayan
Revue, nanti pada
malam
Minggoe. ddo. 31 Mei 1941, hasil
pertoendjoekan
malam terseboet,
akan diberikan
kepada perkoempoelan kaoem
artisten Indonesia
ia'sh SARI,
Tjerita
jang dimainkan
pada
malam-itoe.ialah:
BATAVIA BIJ
ZONSONDER) GANG (Perdjocangan hidoep),
Soembangan dari
kaoem artisten sebagai extra pertoendjoekan akan diadakan, t. Pri-

mo Ocsman akan menoendjoekkan
pertowndjoekan sport BOXEN,
lain-lain pertoendjoekan,

dan

LUSTRUM
KEDOFA
PLT B5.
Pembantoe: kita mengabarkan,

bahwa

moelai pada

relaan

1x

&

hati.

Toedjoean2 jang positief,
jang
njata, jang sanggoep menggelorakan semangat, perloe sekali bagi
tiap bangsa, lebih2 pada masa ini.
Dengan

tegas

hal inj dibentangkan

oleh Dr. van Mook dalam artikelnja dalam , Ficonomisch- Weekblad”
nomor jang terseboet dan sering di
terangkan oleh minister2 Inggeris
dan dioeraikan dalam
madjallah2
dan koran2 Inggeris seperti ,,The
Economist”

Kita

dan

tidak

,,The Times”,

sangsi:

pemerintah

akan insaf djoega dan akan sang
goep
memboelatkan, menggerakkan
menjala2kan semngat rakjat
dengan
tjita2 jang kilau kemilau,
jang soetji moerni.
Ia tentoe ta
hoe djoega kehendak rakjat.
Kalau rakjat Indonesia bergerak, pasti milisi bergerak poela,
karena: ,,L'armee est image de Ia
nation”.

Sns. Pn.
Djika lapangan tidak dapat dipakai berhoeboeng dengan toeroen
hoedjan misalnja, maka pertandingan-pertand'ngan ini akan dilang
soengkan
di lapang Nieuw Houtrust, dimoelai djam 7 malam dengan menggoenakan kunstlieht.
IMPORT

TEXTIEL

"5
|

INDIA.

Doea kali lipat ganda.
Berhoeboeng dengan pesat dan
madjoenja
perdagangan
import
textiel bikinan India, sehingga berlipat

ganda

2 kali, didalam

tahoen

&

1940, maka Delhi
telah mengpesoelkan oentoek mengangkat seorang wakilnja, jang akan mendjabat pekerdjaan Trade Commisioner
di Singapoera.

tanggal 31

Mei depan sampai pada tanggal 2
Juni akan diadakan perajaan lustrum kedoea oleh Persatoean Indon, Tennisbond, bertempat dikota
Bandoeng . Jang akan - mengoendjoengi lustrum itoe jalah djempolan-djempolan. dari lain-lain tem
pat, oentoek nantinja bertanding.
Ketjoeali itoe poen akan 'diadakan komperensi Pelti pada tanggal
31 Mei,
jang agendanja
sebagai
berikoet:
8—9
malam,
pertemoean digedoeng O. L. Mij Boemipoetera, Ban
doeng:
9—10, 30 malam:
pertoendjoekan film jang mengenai tennis.
Sehabis inj laloe diadakan malam gembira.

INSPECTOR. DJEPANG MATI.
Didapati menggantoeng.
Soeatoe kabar jang aneh, telah
terdjadi, demik'anlah kata Straits
Times, ketika orang mendapati t.
T. Okubo,
seorang bangsa Djepang jang bekerdja mendjadi Inspector malaria pada Djabatan Kesehatan Kuala Selangor telah mati menggantoeng pada beberapa
hari laloe.
Ia baroe beroesia 33 tahoen, dan
soedah bekerdja 15 tahoen lamanja. Baroe-baroe sadja ia dip.ndah
kan ke Kuala Selangor,
oentosk
mendjadi penggantinja seorang of-

ficier lain, jang telah mendapat kepindahan ke Kuala Lumpur, Jang
meninggal itoe, meninggalkan seorang isteri dan 3 anaknja.

1Juni,
Pada tanggal 1 Juni akan diada
kan demonstrasi tennis jang dimoe
lai djam 7.30 pagi.
Kemoedian pada sorenja moelai
djam 7 diadakan komperensi Pelti,
jang agendanja
sebagai dibawah

ini:
a)
Nationale
Pelti, b) Orgaan,
fonds,'

d)

oentoek

Kampioenschap
c) Membentoek

Mengatoer

kompetisi

kampioenschappen,

Mempersoalkan

tact-wedstrijden
g) Pertanjaan

da

lam masjarakat.
Lezing berlangsoeng dengan baik.. Waktoe akan
menoectoep pembitjaraannja
Njonja Soedirman mengatakan: ,,Lebih dahoeloe harap diperbanjak ma
'af — Didorong oleh semangat par
tai, saja sebagai seorang Parindris

djoetkan
perdjalanannja ke.
boek-Linggau.

,De

machtselement in de wereld heeft
ons te veel er toe gebracht den zui
ver materieelen rijkdom en materieecle kracht als de belangrijkste ma
nifestaties te zien van de weerkracht van een land.
In werkelijkheid
leert juist de
jongste geschiedenis, dat de geest/
domineert en dat de moreele kracht,
die aan gezamenlijken arbeid
en
gezamenlijke idealen
wordt ontleend, tenslotte sterker is dan welke verzameling van wapens of fabrieken ook”.
Artinja: Ketoeanan koeasa didoe
nia memboeat kita menganggap ke
kajaan djasmani dan tenaga djas
mani djadi woedjoed2 jang teroeta
ma dari pada
kekoeatan
negeri
membela.
Sebenarnja riwajat jang paling
baroe memperlihatkan bahwa jang
teroetama ialah semangat dan bah

N.I.V.U.

LS.LI.,

antara

f)

e)
Kon-

kota-kota,

keliling:

KAMPIOEN-WED-

STRIJDEN 1941.
Menoeroet Regelingscomit& programa dari pertandingan N.I.V.U.Kampioenwedstrijden
1941
jang
akan diadakan di Bandoeng adalah
seperti berikoet:
30 Mei, Semarang—Solo.
31 Mei. Soerabaia—Bandoeng.
Kedoea pertandingan ini akan di
mainkan di lapang Sidolig.
1 Juni. Bandoeng—Betawi.
2 Juni. Betawi—Soerabaja.
Pertandingan-pertandingan
ini
dimainkan di lapang U.N,I, (N'euw
Houtrust), dengan dimoelai djam
4,30 sore,

SD EN

an

Ae

SAN
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Hedi abka ka Lai

PERKOEMPOELAN

ACADEMICI

INDONESIA.

Malam Minggoe jang laloe heberapa orang
Indonesier keloearan
sekolah-sekolah tinggi jang datang

dari.

Betawi, Soekaboemi,

dan Bandoeng.

berkoempoel

Bogor

Ha

Loeloes dalam oedjian Sekolah
Hakim Tinggi bahagian doktoraal

BA ESA

warta , legasi

Irak di Cairo, maka dikoeat

dige-

doeng U,S.I., Kramat 128, Batavia
Centrum oentoek berapat,
Mr, Soenario, lector dalam peladjaran ekonomi pada Faculteit der
Letteren en w.sbegeerte, memboeat
pedato pendahoelocan tentang pekerdjaan
academicus
Indonesier.
Pedato beliau itoe menoeroet per:
toekaran
fikiran jang
diadakan
sesoedah itoe mendapat kata persetoedjoean jang sepenoehnja dari
hadirin,

Rapat

mengambil kesimpoelan,

bahwa kaoem academici Indonesier
goena mendjalankan dengan baik
pekerdjaan jang terserah kepadanja haroes
menggaboengkan “diri

dalam

satoe organisatie, misalnja

oentoek memadjoekan kegemaran
mentela'ah ilmoe-ilmoe pengetahoe
an
oleh para anggautanja
dan
mempergoenakan hasil-hasil penje

lidikan ilmoe itoe oentoek masjarakat Indonesier,

Mena

Pa

|
"

ENOEROET

ma sakit, petjah belah. ,,'armee
est Yimage de Ia nation”, Dan ten
tera Perantjis sakit poela, moedah
ragoe, gampang patah hati.
Barangkali
inilah jang diingat”
oleh Dr. H.J. van Mook, ketika ia
menoeliskan perkataan jang
di
koetip itoe.
Indonesia boekan Perantjis.
fa.
Dengan tangkas dan tjepat
di
poetoeskan oleh pemerintah menga
dakan milisi boeat bangsa Indonesia dan Timoer Asing, Orang beloem poeas, karena milisi itoe ter
batas, terikat kepada pilihan resident dsb., akan tetapi bocat
per
moelaan memadai djoega.
Dalam pada itoe,
sebagai kata
Dr. van Mook, jang teroetama ialah semangat. Soeatoe bangsa uan
Soeatoe tentera mesti dipersatoekan dan didorong oleh tjita2. Soe
atoe bangsa
dan soeatoe tentera
mesti sadar sesoenggoehnja tentang jang dipertahankan dan
di
perdjoeangkan, mesti sanggoep ber
korban dengan ketabahan dan ke

AO

MR. RATMOKO.
Loeloes dalam oedjiannja.

ALAM
,Eiconomisch
Weekblad”
nomor memperingati
hari 10 Mei dimoeat perkataan Dr,
H.J. van Mook jang berikoet:

Kadas

lah berbitjara
jang maksoednja
mengandjoerkan,
bahwa anggauta Persatoean
Pemoeda Techniek
jang telah meninggalkan bangkoe
sekolahnja
djangan
meloepakan
perkoempoelannja. Di antara lain
dari pembitjaraan
itoe, telah dikatakan kemoengkinan
perbaikan
techniek Indonesia.
Ini menoeroet kemaoean pemoe-

Semangat dan sendjata.

Leon

dari Semarang jalah t, Oetomo te-

Kapten FLA. Hurst akan mengikoeti beliau2
itoe dan mendjadi
toekang
potretnja
opisil, sedang
ia
sendiri
dahoeloe ada terhi. toeng mendjadi staf redaksi ,,Statesman” di Calcutta,
,

3

perk. telah dibarengi dengan
Jagoe Indonesia Raja jang dilagoekan oleh Muziek dari R.T.S,
Diantaranja seorang anggauta

di

Te
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ewadjiban Militie sadja
rentjana

| kewadjiban

akan didengarkan oleh pihak nasio
nalis Indonesia dalam Volksraad
kemoengkinannja
besar
sekali

milisi

toeroet menang-

'beban. militair bocat semoea

dja seperti asap didalam angin. Ti
dak perloe dikatakan lebih djelas
lagi, sebab pembatja tahoe dan toe

1 Indonesia, Tionghoa, atau
ig. tak lama lagi akan dibitja
mn dalam
Volksraad kemaren

lah kita moeat seperloenja. Se

roet merasai apa jang mendjadij se

arang poen kita tetap berpendiri
an bahwa ,militie” atau latihan
an kewadjiban militair boeat mem

sajian hati. Sekali tempo tidak sa
lahnja kita mendengarkan soeara
hati kita, soeara hati rakjat jang
mengatakan: ,,betapa baiknja ka-

se

jak dari dahoeloe dan sampai

lau soal milisj itoe dibitjarakan dan

la kemerdekaan tanah dan bang

dipoetoeskan dalam gedoeng parlement Indonesia”.
tetek beSebab milisi boekan
tetapi
ketjil,
ng€k, boekan oeroesan
soal jang mengenai daging, darah
Indonesia.
dan djiwa
pemoeda

per

sangat

perloe,

se boeat tiap bangsa jang ingin
dihormati. Tidak perdoeli bangsa
itoe namanja
bangsa Indonesia

atau lain. Pada achirnja kita tidak

bisa dan tidak boleh membebaskan
kewadjiban militie. Ini
diri dari
soedah pasti.
“Tjoema

daging dan

milisi itoe diatoer-dan diberikan ke

kita, pendek

timboel berbagai pertanjaan dan ke
beratan, sehingga moengkin kita
tidak mendjadi senang gembira dan

pi malahan menjesal dan ketjewa.

djoega Soedah kita katakan bahwa

kita, disitoelah bisa

Dari pada menjamboet rentjana mi
lisi itoe dengan gembira boekan ti
dak moestahil bahwa sebagian be

bangsa

sar

Indonesia

malahan

kita sdr. Sanoesi Pane.

Menoeroet rentjana sekarang mi
lisi tjoema dilakoekan dengan tjasadja satoe
ra terbatas, misalnja
keloearga atau ,,gezin” tjoema seotetapi djangankan
Akan
rang.
tioema- seorang dalam satoe keloe
arga, seorang ajah jang mempoe
njai beberapa poetera dewasa rela

milidahoeloe mengandjoer2kan
si sekarang mendjadi berbalik piki
rannja seperti daoen jang djatoeh

dari poechoennja. Doeloe maoe dan
sekali,

emoh-dan

sekarang

enggan.

| Kita sendiri waktoe soedah ha
bis membatja rentjana terseboet di
atas jang dinamakan ,,Dienstplicht-

akan mengandjoerkan
litie” kalau

Tidak

atau mengan

“dioesoelkan oleh pemerintah. Dan
sekarang poen soedah bisa diramal

boekan djahat dan tidak poela renmemberi
“dah, tetapi sebaliknja
gambaran jang sederhana bahwa si
Ajah itoe insjaf dan toeroet mera
“saj tjita tjita kesedaran bangsa In

dari

“fraksi nasional di Volksraad tidak
'akan tinggal toetoep moeloet atau

“gojang kaki sadja. Tetapi

didjadikan

bertambah hari bertambah mreloeas poela, Pendirian atau paham si
Ajah jang kita katakan diatas itoe

'djoerkan renfjana ,,militie” mentah
“mentah begitoe sadja, seperti jang

“kan bahwa nanti djago2 kita

Volksraad

parlement. Poen sj ajah sendiri ma
lahan akan toeroet serta memanggoel senapan
disamping poetera
poeteranja.
Begitoe
api nasional
dan
kesedaran bangsa kita, jang

'ngannja djoega hampir kehilangan

Semoea kegembiraan kita.

semoea poe

tera pocteranja masoek (dalam ,,mi

ordonnantie voor onderdanen niet'Nederlanders ih Nederlandsch Inketerangan ketera“die” beserta

“bisa kita menerima

Militie sadja tidak dan

“beloem tjoekoep! Dan ini ditegas
kan lagi dalam toelisan pembantoe

akan menolaknja dengan tegas. Ti
dak sedikit antara bangsa kita jg.

soeka

beloem

sadja

milisi

kewadjiban
tjoekoep.

meski-

donesia.

Wa

Kecuer

(11217). Loeka-

:

KWEEKSCHOOL
GOEPERMEN.
. Dari soember jang dapat diperada kabar, bahwa moelai
tjajai
tanggal 1 Augustus jang akan datang di Soerabaja akan diboeka sekolahan- oentoek goeroe oentoek
bisa mendapat Europeesche lager

akte.

5

Sekolahan. itoe akan diboeka de
ngan doea bagian, jang pertama,
koersoes tiga tahoen oentoek mereka jang berdiploma Mulo B atau
bersamaan dengan
C, atau jang
itoe,
PENJIARAN

KABAR

wuneimserasse

komentar

DJALAN DITOETOEP.
Dari Benkoelen
dikabarkan bahwa djalanan antara Moeara Aman
dan tambang emas di
paling sedikit 8
oentoek
toetoep
hari.

Dalam toelisan2 jang terdahoeloe

tereak hiep hiep hoera, akan teta-

Medan perang Kreta jang
menarik perhatian kini.

mendapat
selengkapnja — kalau
tocan-toean — menerima - pedato
1toe”,
Ketika
para” verslaggever utoe
memper: tanoe kepaga xuariy bali-

loeka terseboet tiada membahajakan benar. .
. “Pamili-pamili mereka itoe telah
diberi kabar. Kepada isteri F. Verheul tak dapat diberi kabar oleh
karena ia berada di Nederland, Ke
terangan-keterangan jang landjoet
tak dapat dikabarkan.

sedarah, ajah kita, soe

ami kita, toenangan

kata mereka semoea itoe bisa dita
rik dalam pekerdjaan jang moeng
kin meminta ,,toh-pati” atau taroe
pembatja
Insjafkah
han djiwa.
apa artinja semoea itoe,

pada bangsa

maker F, Verheul

Anak kita sendiri, saudara kita se

kewadjiban

sadja tjara

'

akan terbang dan lenjap begitoe sa

gan bangsa di negeri ini, baik

sa memangnja

KETJELAKAAN KAPAL
TERBANG MARINE.
R.P.D. mengabarkan:
Departement Marine mengabarkan bahwa pada hari Senin poekoel 8.15 pagi seboeah kapal terbang marine
dipelaboehan Soerabaja mendapat ketjlakaan.
Dari:
pada lima orang jang ada dalam
toestel itoe dapat dikabarkan jang
opsir zee-waarnemer kelas doea K.
M.R. (Reserpe Koninklijke Marine) M. P. van Vliet mati sedang
opsir
dari
marine
stoomvaartdenst kelas doea K.M.R., J.W.T.A.
Kayzer disangka djoega mati.
Akan tetapi majatnja beloem di
ketemoei lagi.
Mendapat loeka vliegtuigmakers
maat:
R. Droste
(stamboek no.
20172) sersan-vlieger
G. Smitshujijzen (13468) dan korporal-v! egtuig

tjoekoep.

. beloem
NGKASAN

(Samboengan dari pag. 1)-

BOHONG.

Raad van Justitie di Soerabaja
telah
-memoetoeskan
4 perkara

tentang penjiaran kabar bohong.
(tentang
pemberontakan
pada
marine”). Oentoek semoea itoe O.
M. minta didjatoehkan hoekoeman
10 hari toetoep.
Aap
Raad
menghoekoem
pesakitan
kesatoe
L.V.J.E.d.S.
jang
mendjangkitkan kabar itoe pada per-

Kepaua

itoe, maka
uvervet

sesarang
lam

uUak

memperi

atas antjaman-anijaman
Conyool

Amerika

kariy mendjawap: ,,.Me-

"Penuapat

sampai

Jj.a.d. II,

Saja,

hari

@antara

Selasa

serin akan

ma-

2

menger-

djakan
segala-galanja
oento€k
mengna.langkan arti pedato KooseV€ir uan

soepaja

djoega

Dn

Dalam pada itoe soal
milisi”
boekannja moedah sebab banj?x

“sia di Volksraad akan menarik oe-

tama

toean-toe-

HINDOE—ISLAM.
Bombay, 26 Mei (Reuter).
— Madjoenja pasoekan-pasoekan
Inggeris oentoek menenteramkan
kembali Bombay itoe disamboet de
ngan girang oleh segala golongan
pendoedoek, Hal itoe akan menambah kembalinja kepertjajaan jang
penting

amat:

goena

SE

erakliomw
Poeiau Kreta kini dibagi dalam tiga bagian: Malemi, H

Kanea

mengoerangi

ternama,

jaitoe-golongan

Is-

lam danHindoe. Lebih-lebih dalam
kampoeng - kampoeng,
tempat
orang-orang Hindoe dan Islam ber
sama-sama tinggal.
Kalau ada kabar penganiajaan,
maka kabar itoe tjepat sekali diteroeskan

kemana-mana

dikota

itoe,

sehingga dengan begitoe kekatjauan malah bertambah. Kabar-kabar
itoe laloe menimboelkan penganiajaan baroe dalam beberapa bagian
dikota itoe, kerap kali sebagai pem
balasan.
Kekatjauan di Bombay itoe kebanjakan
terdjadi dengan penganiajaan
jang dilakoekan terpentjil-pentjil, dan sebagian besar terdjadi
tikam-menikam dengan pisau. Incident jang dilakoekan dengan teratoer hanja sedikit sadja.

sebesar doea kali:

roet

"KONGRES ALIRSJAD JANG

|

Senator

1 njinggoeng

Peter
tentang

: menjinggoengkete-

soeatoe

rangan, bahwa president Roosevelt
tentoenja akan ,,mengoemoemkan
nasional”- dan
bahaja
keadaan
akan memberi tahoe kepada pen-

| Emping

dengarnja, bahwa ,,kita tidak akan:

di Soerabaja

sadja Amerika Serimembiarkan
'kat djatoeh dalam tangan Hitler,
dan bahwa kita tidak akan tinggal

| soedah dibentoek seboeah hoofd| com'te jang diketoeai.oleh toean
' Moehamad Aboed Alamoedi.

| diam, djikalau Dakar dan kepoeJauan-kepoelauan di Atlantik didoe

| LELANG DI BETAWI.
Raboe, 28 Mei.

| Dr. F. H. Visman, Boxlaan 5.

Kemis, 29 Mei,

3

. F. W. Westerkamp.
“Gondangdia

“R. N,

Ketjil

Stevens.

:

-doekinja”.

15.
Theresiakerk:

ROOSEVELT MEROEBAH ISI
,OMONG-OMONGNIA”.
Washington, 26 Mei (ReuHari ini secretaris Roose— ):
ter

velt Barly menoetoerkan,

“1

bahwa

berhoehoeng dengan tjepat bergan-

—.i tinja keadaan dilocar negeri itoe,

itoe pada 14 hari sebeloemnja soedah ditentoekan, maka Harly ber“kata kepada para verslaggever,
bahwa mereka djangan mengharap

mendengar

hal-hal jang penting.

Tetapi pada hari ini Early berkata
begini: ,,Saja dapat menoetoerkan
kepada toean?, bahwa president
hari ini sampai malam dan akan
menggoenakan . tempo jang sebanjak-banjaknja poela besoek pagi
goena meroebah isi pedatonja, berhoeboeng dengan tjepatnja peroebahan keadaan loear negeri. Djangan tocan-toeatrr
minta keterangan selengkap-lengkapnja sapada
sajay sebab “ saja”tidak moengkin

memberinja.

Toean-toean

akan

terigoe:

Toean T, T. T, di Hotel M,

Ma'afkanlah,
ini haripoen beloem bisa, melainkan besok berhoe
boeng dengan sempitnja roeangan.
Lagi poela sedang dipersingkat
dan dirobah sedikit-sedikit.

tan atas

hoofdlijn Malang f 7.931

pendjoeal, dan mocatan franco pra
hoe Pasoeroean f 8.42 per 100 kg.
Tapioca
meel: Kwaliteit
AA lev. Mei f 7.75 dan A. f 7.25
per 100 kg.
Damar: Sumatra export kwa- /
liteit A/E Mei f 29.50 dan Pontianak A'E f 28:70 per 100 kg. brikoet
peti.
Karet: Standard Sheet sedia
f 0.341, dan Crepe f' 0.341 nom.
per V5 kg. Licentie A. f 0.16 dan
B. f 0.23 nom:
Citronella: Sabtoe djadi
contract A: lev. Mei '41f 1.45 dan
Juni/Juli f 1.40 per kg. Lev. Mei
f 1.45 pembeli,
f 150 pendjoeal

dan Juni/Juli f 1.40'nom.

Warta

Tjap

lev. Mei

f 10—

nom..

Ini hari kepada langganan ada
dikirimkan blanco postwissel, dsngan harapan, soepaja djangan ji
sia-siakan, artinja agar dapat kem
bali lagi kekantor
kami dengan
berisi seperloenja.
Bagi
jang soedah
memenoehi,
tjoekoeplah dikesampingkan, atau
dipakai oentoek Iair kali.

Kabar

i

Tt

ALHAMBRA — SAWAH BESAR -—.
Ma
Me!”

Copra: Keloearan Bantam me
noeroet
kwaliteit f 5,75 per 100
klilogram.

Tanah: Cheri-

bon f 11,— per 100 kg.
Kentang: Keloearan Bandoeng f 10.— sampai f 1l—. per
100 kg.

He's

Making

Eyes

At

x

RIALTO
.
»Bajar

New York Juli X622 (naek 8 punt) |

bs

Tontonan

Aug./Oct. |

f 7.80 nom.
dan Oct./Dec. f 8.—
pendjoeal per 100 kg.
Noteering

1434 kilogram,

Admini-

stratie.

Kopi: Fonds djoeal 301 triage
Mei/Juni basis
Telokf 19.50 per '
100 kg.
e.k. Telok |
Lada
hitam:

. Kodok f 2.95, tjap Boeroeng Kaleng,
Koeda merah dan Harrison
f 2.85 per bantal.
Goela: Sup: Hoofd Suiker
f 11.25 per 102 kg. terima di goedang pendjoeal.
Minjak
kelapa: Harga
roepa2 merk f 1,87V, per blik dari

Katjang

WartaRedaksi:'
SENNE KENA
RN
SEA Sa |!

Sept. f 5.99 kwaliteit Malang moea

PASAR BETAMWI.
Tepoeng

FR

—
dengan

SENEN
Djiwa”.

R

Sept. 627 (naek 4 punt) dan Dec. “€. ORION ——
GLODOK
638 (naek 5.punt) d, per. Ib.
»They Made Her A Spy”.
x
Lada
poetih: Levering |
Mei/Juni fob.Pangkal Pinang f 20.@UEEN
—
PANTJORAN
an
f 20.50 pendjoeal per 100 '
Moetiara,
up
:
2.
:
Minjak
Tanah:
Crown
PRINSEN PARK
— BATAVIA,
f 2.05, Panah, f 2.05 dan Devoes |
,The Lilaec Domino”.
P3
f 2.30 per blik.
Pinang:
Bidji boelat f 3.75,
THALIA
—- MANGGA BESAR
iris moeda f 12.50 dan iris toea |
»Captain Caution”.
f 8.50 per 100 kg.
"

Pekalongan, maka

ketika

Roosevelt

Menindjo:Ke

Lea

|

Doeloe

pedato

itoe Toerki jang berkoeasa disitoe,

Te

loearan
Laboean
No. 1 f 38.—,
No.
2 f 35—,
Tjilegon No. 1
f 32— dan No. 2 f 30.— per 100
kg.
Bawang
merah: Cheribon
'Twaliap f-11.50,
Tiongtoa
f 11.— Tiongliap f 10.50 -dan Australia f 13.50 per 100 kg.
Katjang
kedele:Kwaliteit Djember franco wagon
Pasoeroean/Probolinggo
lev.
Aug.!

£ Ywagang.,

akan
Roosevelt
president
maka
g
nja.
meroebah isi ,,omong-omon

laoetan.

da

lamanja, hingga dekat
berabad2
permoelaan-abad kesembilan belas,
achirnja kepoenjaan orang Kreta
autonoom, dan tahoen
sendiri,
1908 bersatoe dengan Griekenland
jang
dan sesoedah perang besar
disjah
itoe
oean
persat
a,
pertam
kan oleh Geallieerden. Begitoelah
riwajat poelau Kreta semendjak za
se
man poerbakala sampai pada
doenia
karang ini, zaman perang
jang kedoea:. Pada waktoe ini poe
lau itoe mendjadi pertahanan jang
sepenting sekali bagi Inggeris,
bab poelau itoe strategis amat ber
goena bagi Inggeris. (P.D.)

poelau Billiton,

(poros)

jang

banjak

djoeoemoemnja
tar, melainkan
rang sekali, mendjorok dari laoet.
Dimana pantai itoe agak datar se
dikit, disitoelah kedapatan pelaboe
dipantai Oetarahan, kebanjakan
nja. Agama pendoedoek poelau Kre
ta itoe boleh dikatakan rata rata
Mata pentjaharian orang
Kristen.
di Kreta itoe kebanjakan hanja ber
ternak, hanja sedikit jang bertjoe
titjoek tanam, karena tanahnja
katerlaloe banjak
dak soeboer,
poer. Iboe kotanja ialah Kandia.
Dizaman dahoeloe kala benar, poe
moela moela kepoenjaan
lau itoe
Griek, kemoedian djadi kepoenjaan
Roemawi, soedah itoe pernah poela djadi kepoenjaan Arab, soedah
itoe kepoenjaan Byzantium, kemoe
Venetia, soedah
dian kepoenjaan

hatan
bahwa poelau itoe penoeh
pergoenoengan.
Memang - Kreta
itoe terdiri dari boekit2 kapoer dan
goenoeng-goenoeng.
Goenoengnja
jang tertinggi jalah goenoeng Ida
sampai 5000-meter tinggi poentjak-

| PERAJAAN HARI P.V.P.N.

.&

lengteas

tak

la. Pantainja

hgah.dan-dari djaoeh soedah keli

,omong2nja,,

8

nja, sehingga selaloe poetih keliha
tannja dari laoet, karena senantia
Soesa diselimoeti oleh saldjoe.
ngai soengainja tidak ada jang be
pasar, kadang kadang dimoesim
nas (zomer) tidak ada airnja poe-

dan pendoedoeknja ada kira kira
390.000 djiwa. Bentoek poelau itoe
pandjang, membeliniang
menoe-

kali, 1G hari ditoetoep me-

roebah

akan

Roosevelt

dan Retimo.

RETA itoe'jalah seboeah poelau jang sangat penting oentoek djadi pangkalan penjerangan
ke Suez, dan oleh karena letaknja
ditengah tengah laoetan Tengah se
belah Timoernja, maka siapa jang
mempoenjai Kreta dialah berkoea
sa di Laoetan Tengah sebelah TiDjikalau 'dipoelau itoe da
moer.
lapangan-lapangan
pat diadakan
Nazi, maka
kaocoem
terbang oleh
hal itoe masoek kepada hal jang
mengoeatirkan bagi kaoem Geallieerden.
Oleh sebab itoelah, maka Inggeris tentoe akan menjahkan moesoeh dari Kreta dengan segala te
naganja dan laskar Djerman jang
datang kepoelau itoe njata
pergi
mati sadja.
Marilah kita
tjeritakan sedikit
banjaknja setjara ringkas keadaan
poelau itoe.
Dalam bahasa Griek sekarang na
manja boekan Kreta tetapj
Kriti
dan dalam bahasa Itali namanja
Candia, Dizaman dahoeloe kala poe
lau itoe kepoenjaan Toerki.
Itoelah poelau Griek jang paling
besar, loeasnja 8237 kilometer per
segi, jaitoe djikalau dibandingkan
dengan salah satoe poelau disini,

adanja kegentingan itoe.
Penganiajaan
jang dilakoekan
terpentjil-pentjil berdjalan teroes,
tetapi
keadaan
pada
“hari
ini
ocoemoemnja lebih tenteram dari pada kemarin.
Sampai kini ada 21
jang mati dan 151 loeka.
Kekatjauan ini kelihatannja ada
lah akibat dari adanja propaganda
agama jang dilakoekan teroes meneroes. Dengan begitoe terdjadi
kegentingan
antara 2 golongan
jang

SE

aa

Goena mempoenjai loekisan jang terang tentang medan pe
rang sekarang, maka dapatlah pembatja melihat peta diatas
tian doenia.
imi, jaitoe medan perang jang kimi. menarik perha

Totaliter, berhentilah”!
Kata Willkie.

“Negeri

.
«Kara

SN
TOERKIL

an lekas-lekas menoelis-menoelis
besoeatoenja.”
2
Hariy
menambah
keterangan,
bahwa
ia tidak mendjadi
heran
apabila kaoem verslaggever sebeloem Selasa malam'itoe akan minta keterangan kepadanja tentang
telegram lam-lainnja dari Berlin.

DJEPANG DI.INDO-CHINA DAN
THAI.
noeroet boenji O.M. Djoega demiTokio,
26
April (Reuter-OJ.
djoe
poen
hebatnja
bagaimana
rat
kian terhadap pesakitan P.J.B.
hoeboengannja dan
sangat Iezas
B.). — Sebagai akibat dari poetoega, soedah bisa dipastikan lebih da
Terhadap Chr., W.L.B. dan njopoela akibatnja.
:
A
san jang . diambil oleh bond dari
hosloe bahwa mereka toch akan ka
masing-masing 10
v. E:,
M.
nja
Besok
kita
landjoetkan
toelisan
warenhuis-warenhuis
Djepang, ma
“Jah soeara.
hari dalam pertjobaan 2 tahoen.
ka sebentar lagi akan diboeka toko
ini.
keberatan2 jang
“' Seeara dan
toko barang-barang
di Bangkok,
iboe kota Thai dan di Hanoi atau
Saigon di Indo-China.
- Rapat mengambil kepoetoesan.
Satoe rentjana jang tetap soe'oentoekmenghidoepkan
kembali
dah diboeat oleh bond itoe: Beloem
'perkoempoelan academici Indonedipoetoeskan apakah toko-toko di
“sier jang didirikan dalam tahoen |
Thai
dan Indo-China itoe akan diitoe
n
mpoela
perkoe
sebab
11932,
bawah
pengawasan-soeatoe mas“ soedah tidak kedengaran apa-apakape,..
apakah tiap-tiap anggauta
' nja lagi dari semendjak beberapa
dari bond itoe dibolehkan memboe: tahoen.
NIAT AMERIKA TETAP.
ka tjabang-tjabangnja
di negerimengangkat Mr.
1 Setelah rapat
“New
York,
26 Mei (Beuter-O.J.B.). — Dalam pedatonja jang
negeri
itoe dengan
ditentoekan
''Soewandi
mendjadi Ketoea
per:
United China Reliefketika ada parade ditingkoengan
dioetjapkan
tempat pasarnja masing-masing.
- koempoelan itoe, laloe rapat me
Campaigh,
Wendel
Willkie
mendeMitsukoshi, Sh'irokiya dan lainas
moetoeskan akan segera mengad
sak
kepada
Roosevelt
soepaja
dalain
warenhuis
Djepang jang bemem
oentoek
lagi
lan
koempoe
kan
Tam pedatonja jang akan datang
sar-besar kini mengirimkan wakilbitjarakan dan menetapkan statuitoe ,,memberi insaf kepada pemewakilnja ke Thai dan Indo-China
| ten dan sebagainja, agar soepaja
rintah-pemerintah totaliter, bahoentoek menindjau-nindjau keadajang dihidoepkan
“perkoempoelan
wa Amerika tetap niatnja oentoek
an disana.
“kembali itoe dengan selekas moeng
menolong negeri-negeri demokrasi
pekerdjaan
'kin dapat memoelai
oentoek menghentikan seranganMORGENTHAU
MEMPERIKSAserangan
negeri-negeri
totaliter
PERIKSA.
itoe”. Diantaranja Willkie berkata
Washington, 26 Mei (Reubegini: ,/Sebagian besar dari rakter). — Salah seorang anggaita
“ Kita mendapat kabar, bahwa
jat Amerika tetap niatnja, bahwa
dari komite defensie kabinet jang
Amerika haroes meroepakan bariterdiri dari 4 orang itoe, minister
san moeka dari Demokrasi”.
keoesangan Morgenthau, sekarang
ada dilaoet. Ia memeriksa-periksa
“ok
Djawaban antjaman Reader.
patroeli Amerika Serikat di Atlan“dengan
memboeat
pertemoean,
Sementara
kalangan-kalangan
tik, dan djadi djamoenja admiraal
. Soerat oendangan oentoek mengha5
di
Washington
menjatakan,
bahwa
King, pemimpin
angkatan
laoet
diakan
itoe
2— diri
hari pertemoean
Reaadmiral
Amerika
Serikat.
antjaman-antjaman
se
oelan
perkoemp
kepada
n
kirimka
|
Th
der kepada konvooi-konvooi Ame“kerdja jang lain-lain. Selandjoetrika dan pembeslagan barang-bakepoetoe
il
mengamb
. nja P.V.P.N.
AIeBUy
ELANG
NIA
rang Amerika di Indo-China oleh
an oentoek mendirikan seboeah
bahwa
president
njata,
jang
l
orang-orang Djepang itoe adalah soal-soa
Dk
f
atorjum,
e
Roosevelt besoek pagi tidak akan tinggal diam sadja.
“'poen lid2 nasionalis bangsa Indone
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PASAR

SENEN
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Ini malem

dan

malem

Productie paling baroe dari The Union Film,
Satoe film jang haroes ditonton oleh sekalian ka-

oem

iboe,

kaoem

soeami

dan

orang

orang

».Captain

toea

Djangan

—

dari segala golongan.
Dengen ini Union films perkenalkan doea tenaga
pemoeda baroe dari gelongan terpeladjar:

'

dengen

kasih

liwat

4

Ini malem

i The

pa,

Caution“

ini koetika
berharga.

jang

RKO-film

baek

ZONDER — OEDJANG — A. BAKAR

s.Pei

Soelastri — Fatimah — Ng. Ratoe Djoewarijah
ANAK- ANAK TIDAK BOLEH NONTON!

Ching

(WHITE

Satoe

jang

dan

males
kaja

penghabisan

tjoema
tida

,LET

Matinee
Warner

Ma He's Making Eyes

memborosken

poenja

(PENGANTEN

SIAL)

Tom

Costance Moore

Brown

dan

jaitoe

Gerdjen

dengen

37.

DJOKJAKARTA

:—:

ADRES

KITA DIATAS kain-kain batik ke'
&

SOLO,

Tentoe #

memoeaskan.
Boeat diperdagangkan atau dipakai sendiri. Toean dan njonja
akan dapat oentoeng dan hemat.
Kain pandjang Solo moelai harga f.18.— perkodi dan kain pan-

djang

Gong,

Seteroesnja

Theater

k.l. Solo &

boleh

retour,

Mintalah

malem

brikoetnja:

besar dan menarik

Domino”

2

jang hebat
Theater

dan menarik

KASI

hati,?

ka-3:

MALAYAN

REVUE:

loear

kota

f oa

DJATI BAROE

Harga

boeat 20 X Pa

Djamoe Industrie 'SOEKANAGARA"
Tanah-Abang Heuvel 12—14 Batavia-0.
Djoega bisa dapat pada:
Chemicali8#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,

PE

YA

Naa ss
YNA

ta

ERELT23 AL MRI

2

PA
SIKA

WATSON'S

COUGH

MEDICIJN

dengan menijil,

E.

- BATAVIA-C.

MINGGOEAN

OEMOEM

FRAENKEL

Tandarts.
(Dokter Gigi)
32 Engelbert van Bevervoordeweg 32
(Gang Torpedo)
Telef. 3588 - BANDOENG
Preksa gratis.
Djam bitjara:
7 —11 pagi,
5—7 sore,

batoek

boeat

SYRUP

TANGGOENG

orang

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

tohan pada Admini8tratie Weekblad ,,Pembangoens Senen 107,

PATJ
A R
GEZOCHT ten spoedigste cen
Indonesische jonge man, leeftijd — 24 jaar, lengte & 1,68
m, goede ontwikkeling, goed
en

ernstig

PEMBERIAN TAHOE
GEMBENTE
Burgemeester BETAWI memperma'loemkan, bahwa kepoetoesan dari Commissie oentoek
menetapkan
daftar2
pemilih
1938-1942 tentang permohonan2, soepaja daftar pemilih
1938 - 1942 dari golongan ra'jat
Boemipoetera-boekan Belanda
dirobah, ada disediakan di Gemeentesecretarie boeat dilihat
oleh barang siapa jang maoe
melihatnja dan dengan penggantian perongkosannja dapat
poela diberikan salinannja.

uiterlijk, ter vervul-

ling edele rol in film uitsluitend
gespeeld door intellectueelen.
krersoonlijke aanmelding met
medeneming

van foto(s) na 2u.

te G. Adjudant 20 Bat.-C

DIMINTA. Clichefabriek minta
letter- en reclame-teekenaar.
Pelamar haroes bawa proefteekening datang sendiri di Molenvliet Oost 89 Batavia djam
6—1 sore.
Koempoelan

Wet? Indone-

sia

Pengoendjoekan
Padjek

”

”

ngan

Batavia-O.

ondergoed voldoet aan de hoogste
Let op: het-MARCO merk.
GI

warna.
Model
matjam - matjam.

bisa dikirim

dengen
@

adres

"

Popo

II

4.50.

”

Bisa pesen pada Adm. Penianda-

shirts zijn van prima kwaliteit, ijzersterk.en niet duur: zeer geschikt voor
sport. Ook het bekende MARCO-

dari djaoeh

2.35.

i
ih

marah!

'Pesenan

Oeroesan

Tjomto-tjonte Rekest Hin.
»
dia
Boekoe masakan Popo1I
,,

bekend!

Ada sedia banjak
nMARCO" hemd
dan polo. Poetih
dan berwarna-

dewasa.

for CHILDREN.

IMPORT SAM TAK C0,
Toko Tiga No. 64, Batavia.

n.m.

BERGAMBAR.

Boleh tjoba:

Proefpakje boeat
wang lebih doeloe.

OBAT BATOEK WATSON'S
LEKAS BISA BAEK.

Hoofdagent:

merk, pembajaran boleh

Barang

2 X

$

Obat batoek boeat baji2 dan anak2 ketjil.
Bisa dapat pada semoea toko obat Tionghoa atawa beli sindiri pada:

Batavia-C. Telf. No. 1810 WI.. p

boeat

$

Obat batoek dari Watson's, tjap Pagoga, rasanja manis
dan gampang dipake. Ia lekas semboehkan batoek pileg
batoek panas, sesak napas, sakit dada dan leher, dilj. I:
intjoerkan riak2 dan ilangkan angin2.
No. 45 WATSON'S COUGH MIXTURE.

Mendjoeal torloge roepa?

v

Djamoe SEHAT-KOEAT jang amat populair jang sangat
disoekai oleh orang-orang jang kerdja merat, banjak doedoek,
berkendaraan dan -achli sport. enz.

ter

Obat

atau

NIAT

MINOEM

No.85

prijscourant.

f 0.04 dan

—

dan

EMBANGOEN

1 X minoem

!
Jem

Pad

Pembahaja'an.
Di Kui San 2

MADJALLAH

boeat

—

Ini malem dan malem brikoetnja.
Film Tiongkok, dengen bahasa Kongfoe.

banjak

TI LATEN ITA
PTT
SAAT YAN Bae ANA

orang

tawa !
Dengen
pemandangan - pemandangan
jang indah dari kota
Singapore!

9

per pak

Tina — Miss Habsha
Hassan dan Haron,

Melajoe !

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

Sore

Miss

pertama jang dibikin
di Singapore, dimain
ken oleh orang2 jang
terkenal dalem doenia toneel di Negri

maha

TEL.WL. 6299 - SEBLAH TEGELFABR. ATLAS

AA Tote IT

28 Mei 1941

Film bitjara Melajoe
jang

June Knight — Michael Bartlett
Athene Seyler — Richal Dolman

THE

ditoekar

kembali. Pesanan
diterima.

dan

Lilae

kodinja.
Kain pandjang haloes dari soeratan atau tjap haloes k.l. f 3.25,
f 3.75, f 4.50 f 6.25, f T— f 8—,
f 9.25, f 10.50 perlembar.
Kiriman selamanja diatoer rem
bours atau oeang toean kirim lebih doeloe.
Barang kiriman jang tak tjotjok

27 sampe

PANTJORAN
BATAVIA

ka-2.

| 43— dan f 50—, f 58.—

oeang
sedikit

IT

MATINEBE:
Hari Rebo djam 4 sore.
»THE
LILAC
DOMINO”

Djokja k.l. moelai f 20.—$&

perkodi.

|

Nieht's

film jang paling
hati!

sTIhe

NOERZAIN

DJOKJA

dengen

membikin

Anak - anak boleh nonton!

loearan

DO
FORMBY

THEATER

Prinsen- Park, #1: #
PRINS THEATER:
Moelain ini malem

Kenanga
PESANLAH
PADA

1941

Penoe njanjian? dan
lagoe2 jang merdoe!
Banjak leloetjon2 jg

tida terdoega.,.

—:

Mei

MOETIARA

sedjati.

Dream”

Satoe film jang mempoenjai keloetjoean begitoe
loear biasa dan kemenarikan jang sangat

Batik handel

28 — 29

GEORGE

Ini malem

sadja, maski

Super Productie
besar:

s.Midsummer

Spy'

nonton.

GEORGE

@GUEEN

31 Mei dan 1 Juni “41.

Bros

At Met"
dengena

oewang

boleh

tanggal

dengen

meloekisken

bisa dapet pertjintahan jang
Ditanggoenn
Memoeasken!

A

SPION”

soegoehken satoe Spion film jang sanget

Moelai

bagimana pemoeda haroes bergoelet goena penghidoepan, sebab dengen begitoe baroe berolah symphathie si Eilok, sebaliknja pada pemoeda jang

Ini malam

GLODOK
BATAVIA

Her
contra

Anak-anak

DRAGUN)

menarik,

IV

seroe dan heibat sekali jang mana dimainken oleh
actricenja jang soedah populair sekali:
SALLY EILERS
dibantoe oleh
ALLAN LANE

Loong“

GOLDEN

film Tiongkok

PAG.

Pengabisan

Made
»SPION

Boeat hari Rebo 28 Mei 41' (Satoe malem sadja)
kita aken soegoehken pada penonton satoe film
Tiongkok:

dengan DJIWA"

»BAJAR

B: atavia
Sa
Action film:

PERTAMA

CINEMA ORION

BIOSCOOP

Besar

Ini Lancer
dari pertoendjoekan Super

brikoetnja

LEMBARAN

Rembours.
KRAMAT
14
BATAVIA-CENTRUM
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tanj
boeatkerdja tani.
Di. tempat kediaman baroe tadi sitani
“ itoe

mendirikan

desanja

menoe-

| roet tjonto kampoeng jang ditinggalkannja.
Boekan
sadja
adatistiadat
hidoep jang
dibawanja,
tetapi djoega bangoen roemah dan
'lain-laimnja.
Semoeanja
setjara

primitif. Semangatnja tetap sebagaimana

biasa,

“ditioneel,

statis

semoeanja

“kebiasaan. ' Didesa
| galkan

dan

tra-

menoeroet

jang - diting-

mereka hidoep dengan sa-

ngat bersahadja. Didesa jang
.roe di Tanah Seberang itoe ia
'neroeskan hidoep seperti itoe,
ra hidoep jang tidak membawa

bameTjake-

- 'madjoean itoe diteroeskan disana.
Semangat baroe tak ada, Hidoep
. sematjam itoe hanja menoenggoe

3

' kesoekaran

|.
3

jang

bakal

datang

poela, kalau djoemlah djiwanjatelah bertambah. Demikianlah, ke-

235

mana pergi bakal dikedjar keseng:

|
:

saraan jang ditinggalkan tadi! Senantiasa kesengsaraan mengedjar,

0 kalau hidoep tidak poenja inisiatif,

RE
Tak

hidoep menanti. 2
Orang
jang pind

Hg " Jain
—..

biasanja orang jang

semangat,

jang

keras

mempoenjai tjita-

Pai. #jita.

Dinegeri baroe itoe ia men-

“ndjadi

pionier,

«

memboeka djalan

baroe bagi penghidoepan.

Ia pin-

dah oentoek
mentjari penghidoe“pan jang lebih baik, oentoek mentjapai kema'moeran,
Tidak demi-

“ “kian

disini, di Indonesia.

«pindah

ketempat

Orang

:Hidoep dengan menoenggoe waktoe, boekan boeat memboeka djalan baroe.
Sebabnja karena jang
pindah tempat itoe rata-rata orang
jang tidak - poenja pengetahoean
“dan tak poenja kapital
oentoek
melakoekan “penghidoepan - baroe,”
. jang memberi pengharapan, Emi-

grasi atau transmigrasi hanja berhasil memboeka djalan kema'moe-

“1

“ran, apabila
mereka jang pindah
2 itoe diberi pimpinan dan persedia-

an. oentoek penghidoepan baroe.
Djika dibiarkan sadja, hidoepnja
tidak akan beroebah. Segala oesa-.
ha dikerdjakan dengan segala pi-

,
“0.
|

tjik.
Lama-lama
mereka disana
mendjadi ra'jat jang ,,makan ta-

nah”. Djiwanja bertambah banjak,
.

dan desanja mesti diperloeas de-ngan mengambil tanah jang telah

tersedia.
Sebab itoe tidak mengherankan,

aa

"apabila
sering terdengar soeara
' jang menjatakan
ti dak
se toedjoe
dengan kepindahan
— -orangs Djawa ke Tanah Seberang

1

itoe. Orang tahoe, bahwa ra'jat Dia
' wa tjepat kembangnja. Orang Dja
wa rata2 banjak anaknja dan toe-

-roenannja, lebih-tjepat kembang-nja dari ra'jat dj Tanah Seberang.

“Oleh karena itoe orang koeatir,
akan habis tanah jang tersedia di—

ambilnja, sehingga tak ada lagi
| tanah nanti boeat pendoedoek jang
asal di daerah terseboet. Timbangan ini moedah
memadoe semangat
provincialisme,
paham ke— daerahan jang pitjik, jang sangat

bertentangan dengan dasar nasio“ nalisme Indonesia, Dalam interviewnja,
dalam

jang

dimoeat

soerat kabar

soal imigrasi

dahoeloe

,,Persamaan”,

toean Soankoepon

boet

menje-

itoe sebagai

salah satoe alasan jang menjebabkan ia keloear dari Nationale Frac
tie dalam Volksraad. Anggota Na-

»

baroe.

tiap-tiap transGalak del
db:

ngan propaganda,
oentoek menanam semangat
baroe jang soeka
berdjoang
mentjari kema'moeran
hidoep. Ini moedah dibangoerkan
dalam

dada

soesah
orang

masoek kedalam
kalboe
toea,
jang
menoenggoe-

noenggoe

jang

moeda-moeda:

terboekanja

liang

lahat.

lain oentoek me-

« neroeskan kebiasaan hidoep lama.

s5»

ling kepada penghidoepan

. | Sebab itoe poela
e negeri
ad
Pane ma

| tionale Fractie jang terbanjak soe-

Dengan
kan

moeslihat membangoen-

kota

dan

paberik

itoe,

terboe

ka dari semoelanja
pintoe pekerdjaan bagi mereka jang baroe datang, terboeka pasar barang pertanian bagi ra'jat jang lama disitoe. Antara
kota dan desa sekeHlingnja timboel pertoskaran peng
hasilan, Seperti diterangkan dalam
boekoe

kita

,,Penoendjoek

bagi

Ra'jat dalam hal ekonomi”, indoestri selaloe

diikoeti

oleh berbagai

tiabang oesaha, Dimana ada indoestri, terboeka poela pekerdjaan
toekang oentoek memperbaiki keroesakan jang ketjil-ketjil. Barang
jang dihasilkan mesti disampaikan
ke
pasar diloear kota itoe.
Dengan itoe terboeka mata pentjaha-

rian bagi

orang

dagang.

Terboe-

ka poela djabatan bagi transport,
sebagai kereta api dan auto.
Boeat
membangoenkan
kota,
memperboeat
djalan
besar
dan
djalan kereta api,
perioe banjak
tenaga boeroeh.
Dengan itoe sadja tersedia djabatan bagi beriboe
riboe orang jang selama ini tidak
mempoenjai pintoe rezeki.

Apabila

misalnja di Soematera

diploma

diantaranja: R. H. A. P. Djajadiningrat dan The Tjong Siang.

Klas

Tenaga

beli

Haa

H. Hoesin, Koeningan — Klas 2.
Moegeni b. H. Ridoean, Senajan
— Klas 3.
H. Abdoerachim, Tjipete — Kias
2,
Raisan, Pelalama — Klas 2.
,,De Zon”, Koeningan — Klas 2.
H. Moehd. Saleh, Pelalama —
Klas 2.
H. Abdoelkodir, Petjanderan —
Klas 2.
H. Djoenaidi, Koeningan — Klas

Amat.

1

'H, Marzoeki b. Saaba,

—

H.

19-5-41)

b. Entong,

Abdoerachim,

Koeningan

pap.

Amat

b. Entong,

—

Tegalparang

Mampang

Verordening Koeasa Militer
No. 18/DvO/VIIA-3.
Dahoeloe soedah ditetapkan pa
da Verordening Koeasa Militer No,
64, bahwa oentoek mentjatat
ke
terangan tentang sendjata api jg.
terdapat dikapal kapal Hindia Be
landa dalam register tak oesah Ia
gi membajar oeang segel, djikalau
keterangan itoe mengenai meriam
penembak mesin terbang (meriam,
senapan tangan automatis dll.) jg.
diberikan oleh Koeasa jang berhak
kepada kapal kapal itoe dan kepoe
njaan pemerentah jang- bersangkoetan itoe.
:
Sekarang oleh Legercommandant
— dengan Verordening No. 78 —
soedah diberi izin soepaja Verorde

Bond (VOB) tjabang Betawj
de
ngan mengambil tempat
dj clubhuis
",,Pasoendan”
Petodjodwars

— Klas 2.
Asmawi b.

perajaan oentoek memperingati oe
sia seloeroeh
VOB soedah 15 tahoen dan tjabang Betawi satoe win
doe.

Hari Gerakan Rakjat Indonesia

weg No. 19 telah melangsoengkan

Djoemlah tetamoe jang hadir ba:
njak sebahagian besar terdirj dari
anggauta2 VOB dan selainnja wa
kil2 perhimpoenan jang mendapat
oendangan dan pers.
Setelah kata pemboekaan Ke-

toea Komite

Perajaan,

t. S. Soe-

marto selesai, laloe pimpinan
di
serahkan pada toean Soemintaat
madja, Ketoea VOB afdeeling Betawi.
Moela2 toean
Soemintaatmadja
mengoelangi kata oetjapan terima
kasih kepada hadirin,
kemoedian
menerangkan, bahwa VOB adalah
perhimpoenan sekerdja dari kaoem
gocroe jang bekerdja di Volksscho
len, didirikan oentoek 2 toedjoean.
Pertama goena perbaikan onder
wijs jang artinja menjelidiki soal2
mana jang baik oentoek kemadjoe
an onderwijs dan toedjoean jang ke
doea ialah oentoek perbaikan nasib
dari kaoem Volksonderwijzers
se
oemoemnja.
Toean Moekri kemoedian mengoeraikan riwajat VOB.
Setelah selesai laloe ketoca ra
pat memboeboehi
keterangannja,
bahwa keadaan Volksonderwijzers

Aa

Parapa-

»ANTARA”

mengabarkan:

anne
itoe

pasar

weba
tera E

Betawi |

hertambah

Bel”

a

#otani

Ma

statisch sedang dasarnja demokra
si tjara Indonesia-Indonesische De

Hari 24 Mei, hari kebangoenan
Gerakan
Rakjat
Indonesia telah
diperingati oleh Barisan Pemoeda
Gerindo
Djakarta pada hari Saptoe malam Minggoe tanggal 24/25
Mej 1941 bertempat diklubhuisnja
di Gang Kenari 11/15, Batavia-Cen
trum moelai djam 8.
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Perseorangan
pada masjarakat
desa tidak diketemoekan demikian
poela tidak berkembang individualiteit anggauta
masjarakat desa
itoe sebagai mana dalam masjara' kat modern seperti sekarang ini.
Dalam masjarakat modern seper
ti sekarang ini, pemoeda berada da
lam kesoekaran, karena ia tak daBarisan dan Gerindisten, djoega di
pat memakai kebiasaan masjarahadiri oleh para oendangan dari
kat desa, sedang kebiasaan masjaberbagai-bagai perhimpoenan, dan
rakat modern baginja adalah soePID.
atoe barang baroe.
Dalam soal perkawinan oempamanja, pemoeda djaman sekarang
Tocan T.S. Wikana
kemoedian
memilih bakal istrinja sendiri, sememboeka
rapat peringatan itoe
dang orang toeanja menghendaki
dengan menjatakan
riwajat singpoela soepaja adat kebiasaan lama
kat dari Gerindo, ialah bahwa padipakainja,
karena ini maka timda bari gl. 24 Mei 1941 soedah ge:
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antara anak dan
naplah Gerindo
beroemoer 4 th,
Timboellah
perdjoadengan azas kebangsaan Kerakja ' keloeraga.
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ga
lapangan, ialah kemerdekaan
tidak bisa, kembali ke adat baroe
politik, ekonomi dan sociaal.
Soesah, demikian
nasib pemoeda
Hari ini, tanggal 24 Mei, anggap
sekarang.
lah soeatoe hari peringatan, goena
Pemoeda jang datang kekota ha
memperingati, menilik dan mengo
roeg memilih kebiasaan pekerdjareksi
perdjalanan
perhimpoenan
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TENTANG
MASOEK
KONINK. LIJK MILITAIRE ACADE.
MIE.
Dengan
advertentie dalam s.s.
kabar soedah
dioemoemkan pada
achir boelan Maart bahwa pemoe
da jang ingin masoek Koninklijke
Militaire Academie,
orang
toea
atau walinja haroes memberitahoe
kan hal itoe dengan
model letter
A, jang bisa diminta pada Hoofd
van de le Afdeeling Dept.
van
Oorlog, soerat itoe selambat lambatnja haroes diterima pada 15 Mei
1941 oleh Afdeelingshoofd terseboet.

sang Pb

ketjakapan diri orang seorang, se

Oleh karena sesoedah tanggal 15
soepaja permintaan

jang datang kemoedian itoe dapat
djoega dipertimbangkan, maka tgi.
menoetoepnja itoe
dioendoerkan
sampai tanggal 7 Juni 1941.

opisil dikabarkan:

Tentang bangsa asing — begitoe
lah ditetapkan oleh beslit Goebernemen jang kelocar baroe2 ini -—
tidak akan diminta keterangan oen
toek keperloean tjatatan orang2
jang bersekolah tinggi atau ber
sekolah
menengah ataupoen jang
mempoenjai vak-opleiding jang se
pesial.
Karena itoe mereka itoe dibebas
kan dari kewadjiban tjatatan, jang
tertera dalam peratoeran registra
tie. Tetapi minta ditjatat dengan
kemaoeannja sendiri tentoe
boleh /
dan hal itoe akan dihargakan oleh
Pemerintah.
nesische
Demokrasi-demokrasi
tjap
Indonesia lama dan melihat
bahwa dalam djaman modern ini,
orang berdasarkan atas sifat individualisme,

maka

Gerindo

menen-

toekan sikapnja dalam kedoea soal
ini, ialah tidak menghendaki

soepa

ja Indonesia sekarang kembali ke
masjarakat
desa dan tidak poela
menghendaki
pada
“masjarakat
jang berdasarkan individualisme,
melainkan toedjoean Gerindo mengarakan
pada demokrasi dalam
lapangan politik, ekonomi dan sociaal, dengan dasar Moderne Indonesische demokratie.
“ Demikian poela pemoeda Indone
sia tidak dapat kembali ke masjakat individualisme, melainkan pemoeda haroes mentjari menoedjoe
kedjalan pembentoekan djiwa (per
soonlijkheid) diatas dasar demokra
si.
Setelah selesai pembitjaraannja,
laloe diadakan pauze dimana kepada hadirin diperdengarkan lagoe
merdoe oleh perhimpoenan moesik
jang toeroet meramaikan hari peringatan Gerindo, dengan dihidangkan minoeman dan makanan sekedarnja.
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jang soedah dibajar sedjak waktoe
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Romeli b. Ali, Mamp. Prapatan
— Klas 3.
:
Aseni b. Piih, Kalibata Doeren 3
— Klas 4.
H. Achpas, aMmp. Tegaparang
— Klas 3,
H. Sarini
bb. Lioeng, Kalibata
Doeren 3 — Klas 2.
H. Amat b. Balok, Kebon Teboe
— Klas 2.
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Bagian Kweekschool.
Naik ke klas 2 diantaranja: T.
A. R. W. Marsadi, ke klas 3 diantaranja A. Soelaiman.

| ran pendoedoek jang dipindahkan. | dengan kaoem
tambah.
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Naik ke klas tiga diantaranja:
R. E. Harjono, M. Salam Samsoe
Miridjal, A. Soera dan Thung Kim
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Gambir, Koeningan — Klas 2.
H. Mardani, Koeningan — Klas
Moehd. Ali b. H. Sairi, Kalibata
Lt. Agoeng — Klas 3.
»Hollandia”, Rawapandjang —
H. Achm. Handjarmelisi, KoeniKlas
1. (Tanggal 22-5-41).
ngan — Klas 2.
Abdoelmanap,
Koeningan
H. Hasan, Pelalama — Klas 2.
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meente Betawi masih sangat mengetjewakan sebagai jang soedah
dipersaksikan oleh pembitjara sen
diri, dan achirnja
pembitjara ber
djandji akan mengoesahakan soepaja Gemeente hendaknja menjediakan tempat pemondokan
jang
sepadan
dengan
kedoedoekan
Volksonderwijzers.
Hingga disini laloe diadakan pau
ze jang kemoedian lantas disoesuel
dengan djamoean sekedarnja. Pada djam 11 malam perajaan
ditoetoep dengan memoeaskan.
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Wakil PGI selain menjampaikan
oetjapan selamat banjak memberi
kan nasehat2 penting oentoek persatoean. Drs. Soebroto, anggauta
Gemeenteraad
Betawi
menjata:

17 orang dioedji, diantaranja:
boelnja kesesakan hidoep.
Nona $S. Zakir. Semoea loeloes.
Tetapi pokok kesalahan tidak
»
pada transmigrasi, melainkan daBagian Middelbare Meisjes:
lam tjara mendjalankannja. Trans
school-5 tahoen.
migrasi perloe
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Il orang naik ke klas 2.
Ini boekan boeat keperloean Tanah
z
Djawa sadja, melainkan keperloeBagian H.B.S. oentoek psean bagi seloeroeh.Indonesia. Trans
teri.
migrasi jang dilakoekan menoeDiantaranja jang naik ke klas 2:
roet plan kema'moeran jang teranona H. Hassan, ke klas 3: nona
toer tidak akan
meroegikan bagi
T.A A. Asikin Widjaja KoesoeTanah Seberang, melainkan akan
ma, nona N. Saleh, nona M. Z. Za.menimboelkan dasar-dasar kema'- kir, nona K. Tjioe Sioe Im, dan nomoeran poela disana.
na J. Loa Giok Loan.
Ada
doea
djalan transmiJang loeloes dan mendapat digrasi jang tidak meroegikan bagi
ploma
diantaranja:
nona K. H.
ra'jat di Tanah Seberang, melainMoedanoe, nona M. Soebroto, nona
kan mengoentoengkan.
R.A. A. Soeria Nata Atmadja, noPertama,
ra'jat jang dihindah: | na H. P, Risakotta, nona R. A. S.
kan
itoe didoedoekkan
ditempat
Gondosapoetro, R. S. Soerapradja,
jang telah terboeka, tetapi dilengK. Yo Hoey Goat,
L. Oey Kwan
kapi dengan persediaan hidoep baNio.
#
roe. Mereka tidak bakai rengerdja
kan pertanian, tetapi akan diperBagian H.B.S. 3 tahoen oenkerdjakan dalam indoestri, trantoek lelaki:
sport dan -lain-lainnja. Pendek kaNaik ke klas 2 diantaranja: S.
.ta, ditempat mereka didoedoekkan
Soebroto
dan P. H. R. Soetarjo,
itoe diadakan poesat indoestri, dike klas 3: J. Boestami, Koesno Wibangoenkan
kota.
Mereka jang
bowo, T. Solaiman Machmoed, ke.
klas 3 (2e halfjaar): T.A.
Soeria
ditoedjoekan kesana, mestilah meKarta Legawa.
reka jang moeda-moeda dan kocat
Loeloes dan mendapat
diploma
beroesaha. Roh mereka itoe beloem
diantaranja: M. Jasin.
terikat
semata-mata dengan tali
Dinaikkan
dari schakelklas ke
tardisi (tradisi). Mereka moedah
bovenbouw H.B.S. diantaranja: R,
digembirakan dengan tjita-tjita inSoemarsono.
doestri, tempat mereka mendapat
x
penghidoepan jang lebih baik. Kesengsaraan hidoep dimasa jang lo:
Bagian Handelscursus 2
loe memoedahkan
hatinja berpatahoen.
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Kemoedian diberi
kesempatan
pada jang hadir oentoek memberikan soembangannia.
Kesempatan

perintah

djoega discipline.

partai

liwat dengan lagoe Indonesia Raja,
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lahkan sendjata jang koeat.
Pada
1918 dia mentjaboet pe:
dangnja oentoek melawan tentara

jang

dikirimkan

Hoesain,

radja

Hidjaz kepadanja. Pada 1919 kalahlah tentara itoe, Dengan sabar

tetapi pasti Ibnoe Saoed sekarang

Matanja
moela terboeka di kota
Riaad pada 1880 di kalangan ke“loearga Wahabbi jang doeloe bertachta di Nedjd, Karena kegiatannja maka kekocasaan
keloearga
ini makin lama makin besar hingga pada 1803 dapatlah Mekkah di
takloekkannja.
Tetapi
tidak . lama kemoedian
' kaoem Wahabbi terpaksa melepas-

meloeaskan koeasanja. Pada 1924
moelailah dia mendjalankan campagne kepada Hidjaz dan dengan

segera seantero doenia mendengar
kabar bahwa Mekkah djatoeh ke
dalam tangan kaoem Wahabbi pada tanggal 24 December 1924. Radja Hoessain
lari dari tachtanja
keloecar negeri dan pada 8 Januari
1926
dengan
opisil Ibnoe Saoed
menamakan dirinja Radja Hidjaz.
Sepoeloeh
abad lamanja Sepenandjoeng Arabia ketinggalan. Tetapi setelah Tbnoe Saoed berkoeasa

kan Mekkah dari tangannja karena mereka dioesir oleh tentara MeToerki.

se-

lalbe bertabrakan dengan keloearga Ibnoe Rasjid
jang dapat ban. toean dari Toerki: Pada 1891 djatoehlah kota Riaad ke tangan Ibnoe
Rasjid
sehingga
keloearga
Ibnoe Saoed terpaksa
melarikan

dengan

segera

dia

beroesaha

oen-

toek membikin Arabia bisa mengedjar negeri jang lain-lain. Barangbarang jang modern dimasoekkannja dalam
negerinja dan dimana
i doeloe hanjalah kedengaran socara
' onta bisalah kita sekarang mende-

diri dan hidoep dalain pengasingan

| ngar toeter mobil dan dengoengnja
kapal terbang.. Dimana doeloe kita

| hanjalah
gamboes

hidoepan jang diderita mereka da-

beriboe

bisa mendengar
jang d'mainkan
bintang

bisalah

rang mendengar
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seka-

soeara radio.

Arabia melantjar madjoe!

Dan

kemoedinja dipegang oleh seorang
jang sangat tangkas dalam soal politik doenia. Dalam hatinja semendjak dia berkoeasa hidoeplah soea

toe tjita-tjita:

PAN ARABISME,

jaitoe
socatoe Keradjaan Arabia
seperti badja dan keberanian jang
jang menggaboengkan
segala ne| tiada mengenal gentar.
geri Arab dan jang bisa mendjadi
Tjita-tjitanja
“dalam
pengasitempat bersandar bagi segala nengan dan penderitaan itoe hanja- h geri Islam seperti misainja Toerki
lah ini: mereboet kembali tachta.
dan Mesir.
“Inilah tjita-fjita jang
nenek mojangnja atau mati dengan
bernjala dalam hati Ibnoe Saoed.
sendjata di tangan. Dan pada 1901
Dan dalam kekatjauan doenia sedengan tentara jang hanjalah 200
karang ini jang soedah sampai di
orang djoemlahnja tetapi dengan
Timoer Tengah, Ibnoe Saoed dan
keberanian hati moeda remadja jg.
tjita-tjitanja mendjadi soeatoe fac
lebih soeka mati di medan perang
tor jang sangat penting. Pan Ara.. Garj pada hidoep menanggoeng ma
bisme ini akan kita oeraikan dalam
loe dia menjerang Riaad dan dapat
karangan jang lain. Insja Allah!
| . merampas kota itoe. Tentara Toer-H.R.

pat

kap.

Batjokan.
Di desa Babakanlosari onderdis
trjet Tjiledoeg terdjadi pembatiokan atas orang nama Karta.
Asalnja kira djam 10 malam dia
sedang mengendarai sepeda, tidak

ketahoean lagi lantas ada jang me
njerang dengan golok kena dimana
kepalanja hingga
beberapa -kali
sampai loeka parah. Dia lantas te
roes dikirim ke roemah sakit Waled. Hingga sekarang penjerangnja
beloem ketangkap dan masih da
lam oesoetan politie.
BANDOENG.
Indonesische

Tennisbond

'

Bandoeng.

tanggal 31 Mei, 1 dan 2 Juni 1941.
Djoega akan diadakan pertandingan2 dari berbagai bagaj
-perkoempoelan dari lain2 tempat oleh
djsmpolan djempolan jalah Ketjek,
Katili, Samboedjo kita poenja Java

kampioen tennissers dll.
dikit.

tentang

se-

programmanja:

31 Mei 1941: 8 — 9 sore pertemoean di Gedong O.L. Mij Boemidjang ingatan kita dalam ini Hari
an, beloem membatja berita ,,Pe
njetoran wang dari Comite
Kasengsaraan

'Djawa Barat
TANGGERANG.
Corr. S.J. menoelis:

mite

:

. diroemah toecan Parimin opzichter
- bid Provincie ' Tanggerang jang

kan dipindahkan ke Soerabaja,
oleh Comite jang terdiri dari para
personeel provincie, telah dilangkeramaian

selamat

ber

pisah. Perhatian tampak amat be
-sar. Kelihatan hadlir disitoe
se
“ bagian
autoriteiten
Tanggerang
dan pengganti toean Parimin
ia“lah toean Soedarmo dari Djakarta.
Toean Soegriwo atas namanja

|.

comite membahagiakan tetamoe se
tjara biasa selandjoetnja pembitja
. yaan ditoedjoekan kepada toean Pa
—.rimin

jang

akan

“Tanggerang

itoe

meninggalkan

dengan

berbaha

Belanda kotjak.
Souvenier
. jang beroepa polshorloge
waterproof oleh tocan Machpoed diberi

“kan

sebagai

tanda mata.

Perdja

“ moean dan penerimaan tetamoe jg.
“dilakoekan
oleh toean2 Djajoes. man dan. Dodo
menggembirakan.

Berbareng
—.nja matahari,

“ramaikan

dengan

menjingsing-

keramaian

dengan

jang

wajang

di

golek

ichtiar toean Atjang,. telah Sai
dengan selamat.

- KOENINGAN.
Beloem disetorkan?
Pendoedoek
“poenan2 jang

:

Dagblad

Koeni-

Pemanda-

Moeki

mien.
5
Moedah2an pihak komite Penolong Kasengsaraan
Moekimin di
Koeningan itoe tidak akan salah fa
. ham hendaknja (Pemb.)
V.O.B. dan Regentschapraad.
- Berhoeboeng dengan akan ada
nja pilihan
lid Regentschapraad,
maka penoelis
telah mendengar,
VOB. tjabang Koeningan akan me
madjoekan doca djago jaitoe toean
toean: Endo dan Said. Sedang toe
an jang belakangan,. kini soedah
mendjadi anggauta, besar harapan
kita kedoea toean2 terseboet akan
mendapat persetoedjoean pendoedoek dan kiesmannen oemoemnja.
Semangat pemilihan lid R.R. ini
tahoen, roepanja akan hebat djoega, karena disamping djago2 VOB
psen kabarnja
masih ada djoega
jang berinitiatief.
Menir Moeda akan ke Koeningan.
Oentoek keramaian pasar
ma-

lam di Koeningan, konon kabarnja
akan didatangkan Menir Moeda da
ri Soekaboemi (Bandoeng?). Pertama kali akan mempertoendjoek“kan di Kaboepaten dan teroes di
pasar malam, kini oleh komitenja,

soedah moelai dikerdjakan

loos2-

nja. Sedang djalanan jang membe

teroetama perhimada di Koeningan,

ap-

lah aloen2 oleh pihak jang berwa
djib akan dipindahkan kesebelah ti
moernja sedikit, Soenggoeh kata

voering jang hasilnja oentoek
me
nolong Moekimin.
Tetapi sepan-

Koeningan sedang menghadapi pe
roebahan jang agak besar djoega,

| pernah mengadakan
“|

(MIAI,

seboet jang diberikan pada

Keramaian selamat berpisah.

.soengkan

dj

ngan) atau kepada siapa sadja ki
ta ingin mengetahoeinja.
Berapa
djoemblah pendapatan tooneel ter-

A

' Ketika malam Minggoe tanggal
24—25 Mei 1941 dengan bertempat
“

Moekimin”

“ngan.
Djika seandainja soedah disetor
kan kepada salah satoe badan Co

Tooneel

poetera,

9

—

10.30

tentang
10.30

memoetarkan

tenniscrack.
sampai habis

rakan.
1 Juni 1941:
dingan2

film

menggembi-

7.30 pagi.
7.—

Pertan-

sore.

Pelti-

berikoet:
Kampioenschap5

2.

Orgaan.

3.
4.

Fondsforming.
Mengatoer
.competitie

6
dari

kampioenen.

Si
6.

“7.

Membitjarakan LSI.
Contact pertandingan2.

Pertanjaan.

BOGOR.

Kebakaran di kebon Djae.
Hampir
mendjadi
lacoetan
api.
Tadi malam (Senen 25—26 Mei
41) Ik. djam 10 pendoedoek Kebondjae

telah

dibikin

terkedjoet

oleh- boenjinja
lontjeng
brandweer. Ternjatalah roemah seorang
bangsa Arab t: B. di Gang Kebondjae No. 3 bagian
dapoernja se-

dang dimakan api.
Oentoeng
pompa

brandweer

tidak djaoeh letaknja sehingga per
tolongan dengan tjepat dan moe-

dah

dapat ididjalankan.

Dalam tempo 14 djam api dapat
dipadamkan ketjilakaan manoesia
tidak ada, hanja dapoer itoe sadja
jang habis terbakar. Karena apa
timboelnja ketjilakaan itoe, masih
dalam
penjelidikan jang berwadjib. Tapi sjoekoerlah, dengan pertolongan brandweer serta bantoe
an orang banjak, terhindatlah kam
poeng jang letaknja dipoesat kota
itoe dari marabahaja jang lebih he
bat. (Sm.)

Djalan desa Pamojanan

ambroek.

Berhoehoeng dengan
banjaknja
hoedjan pada waktoe , belakangan

fi-

tahoekan,

orang

bekas

moerid

Karanganjar

dja

bahwa

s

f&
"

£

kidoel

pa

jg.

beker-

sedang

bergiat

di Palembang,

mengoempoelkan
keperloean
itoe.

Taman-Siswa

sekarang

dopo

oeang, oentoek
Diafitara mereka

Selasa

malam

berse

waban

keloearlah

darj

Ia

kil

Bandoeng

pemerintah

jang

dan

koki itoe mentjeriterakan halnja ke |

EA

Aa

sakbat an

ai

: Bah

na

sin 1

pian

“bah

TER

kantor

dalam

segala

lapang

VII

dari K.P.H.H.

didirikan

Toean

dato

(PID)

pada

Soejoko

tentang

Liem

dengan ra
jang
da-

ada

berha-

tanggal

.

“4

rijksbestuurder,

si

Nomor pertama akan terbit boelan Juli j.a.d., alamat redactie-se-

cretaris: R. L, Sastrasepoetra, Tedjokesoeman - Dk.,

administratie:

R. M Sastrasoedirdjo,
han 30. Dk.

INDO

ARABISCHE

Perhimpoenan

Panemba

BEWEGING.

ini tg. 31 Mei sam

pai 2 Juni 1941 akan mengadakan
konperensi di Clubgebouw LA.B.,
Kampementstraat 121 Soerabaja.

berdiri njanji
toep (M.)

Indonesia

Raya,

toe

Parlemen oentoek Soerakarta.
Kek
ba an
kan
Narpowandowo.

Pada
kan

malam

Selasa

pertemoean

telah

oleh

lan dari pamili Z.H.

diada

perkoempoe

Soesoehoenan

dipersilahkan

riwajatnja

Koen

Hian,

|

diroemah
pangeran
Soeriohami:djo.
Jang terpenting sekali jang
di

pertjakapkan

lah verslag

pada malam

dari

delegasi jang
komisj Visman
perobahan

lah

itoe

28
|

ia

Narpowandowoberoending dengan
tentang perobahan

tata

negara,

demikian-

,,Mataram” mengabarkan.
Delegasi itoe terdiri atas toean

toean:

Mr.

|

R.M.T.H.

(menantoenja

Soemodiningrat

|

Soesoehoenan).

R.M. Ng. Soerodiprodjo dan R.
M, Soedarjo Tjokrosisworo.
Kesimpoelan
permintaan dari
Narpowandowo itoe adalah seperti

4

dibawah inj (semoeanja teroentoek
boeat keradjaan Soerakarta).
1. Disisinja radja hendaklah di
adakan

perwakilan

mempoenjai

rakjat

kekoeasaan

parlemen.
2.
Mengadakan

!
1

jang
seperti

madijelis

|

- ma-

djelis jang memboeat hoekoeman
sendiri (autonome raden),

Di Solo orang 'dalam pergaoelan
ini memboetoehkan sekali sebocah
gemeenteraad,

dan

jang

lain

lain

seperti regentschaps- dan provinci
ale raden (madjelis keregenan dan
provinsi).

3

3. Perhoeboengan
radja
dengan parlemen hendaklah seperti
dinegeri Belanda.
4.
Berlakoenja penoeh dari pra
natan

djoega-

otoek

jang

boe-

kan
.periboemi
(misalnja bangsa
Eropah dan bangsa Timoer Asing)
5. Dengan mendirikan perwaki
lan rakjat itoe jang berdiri disisi
radja maka
kedoedoekan Goebernoer hendaklah ditentoekan lagi.

Wakil

Goebernemen

ini hendak

lah seperti hoeboengan dari Regering dan zelfhestuur jang mempoc
njai kekoeasaan memberi advies2
kepada
radja dan parlemen
dan
djoega
mempoenjai
kekoeasaan
oentoek
menjelidiki pekerdjaan2.

24/25

anggota

Ph LIOK HO KIE
aa Ko ITU

.

AK AA IAI
AE
ATA

ae

3

pi

pergera-

Gerindo, dipersilahkan pidato ten
tang tjara pemilihan anggota De
wan Rakjat, teroetama pemilihan
anggota Tionghoa,
jang ternjata
beloem memoeaskan dan tidak bisa dianggap wakil Ra'jat Tionghoa,

an sah Wan

b,

ha

Danoeredjo

kan Rakjat Indonesia, sedjak ber
dirinja
,,Boedi Oetomo”
tahoen
1908 sampai sekarang, diterangkan djelas masing2 perhimpoenan
idan partai, djoega pergerakan pe
moeda, Achirnja ketoea minta. jg.
berhadir sama berdiri semoea, oen
toek menghormat hari tahoen Ge
rindo jang dimoeliakan.
Toean

Ora

kema-

djoean, misalnja ekonomi, kahoedidajaan dll, Bahasa jang dipakai
Djawa,
Indonesia dan
Belanda,
Dalam nomor tjontoh itoe kita
dapati diantaranja samboetan dari
Dr. L. Adam, goebnoer Djokjakar:

ta dan

Kb

maksoed

Mei 1937, jang kini tetap oesia 4
tahoen, jang anggota
1000 pada
permoelaan, sekarang 8000 anggotanja dan tjabang di 75 tempat di
seloeroeh Indonesia.

adik ko

pada adiknja. Kemoedian adiknja
tadi bilang
bahwa oeroesan itoe
soepaja diserahkan kepadanja.
Sekira djam 11 malam pada hari
terseboet diatas, maka adiknja koki terseboet djalan djalan dimoeka
rest. Florida dengan mondar man
dir. Sekonjong konjong keloearlah
djiongos jang dari rest. Bandoeng
tadi.
Tidak
didoega sedikitpoen
maka tiba tiba diserangiah ia oleh
adik si koki. Tidak antara lama da
tang
si tauke rest. Florida dan
djongos terseboet mentjeriterakan
halnja kepada taukenja. Sang tau
ke kemoedian mengoeroes hal itoe
kepada si djongos.
Akan tetapi
adik djongos tadi menjerang dari

pandjang

Djam 8.30 sore pertemoean diboeka oleh t. Darmodisastro ketoea
tjabang dengan
pidato pandjang,
jang pokoknja menerangkan riwajat dan
kemadjoeannja
Gerindo,

Ban-

dari Tegal,

spr. dengan

dlir,

ke.

Selandjoetnja datanglah

oleh

tang tidak seperti jang diharapkan.
Djam 1 malam pertemoean ditoetoep. (M.)
Hari peringatan ,/Gerindo”.
Malam
-Minggoe 24/25 Mei ini
,Gerakan Rakjat Indonesia”
tjabang Soerakarta
telah mengadakan malam peringatan di Gedoeng
Permoefakatan Indonesia di Timoe
ran (Solo), jang meloeloe bagi ang
gota dan tamoe oendangan..
wakil
perhimpoenan dan pers. Djoega wa

doeng dan kembali
masoek
ke
Rest. Florida dan diterima oleh tau

ki Rest.

dan

Barat dan bangsa
Ti
Soepaja masing2 sama

hoedjan dan berbareng
pat
,,/Narpowandowo”

Pada

Rest.

(Malang)

dan terang djoega mempoeaskan,
lebih2 keterangannja dalam hal tja
ra hidoep kita bangsa Timoer
da
lam masjarakat, jang memang telah berdasar perasaan dalam.
Hanja sajangnja, karena toeroen

beberapa Minggoe jang telah laloe
datanglah kawan koki terseboet da
ri Tegal, kemoedian bekerdja
dalam Restaurant Florida.
Pada soeatoe hari ketemoelah ko
ki itoe dengan kawannja tadi dan
omong poenja omong achirnja ter
djadilah kawannja tadi beralih da
ri R. Florida ke Rest. Bandoenz. Se
telah tiga boelan jang lampau hing
ga ia beralih kembali
tidaklah ia
menerima gadjih dari Koki kemoe
dian

Wedyo

dapat harga . menghargai, hingga
dapat. menimboelkan
perdamaian
doenia.
Semoea itoe diterangkan
dengan beberapa matjam tjontoh,
hingga djelas mengertikan.
Kesempatan jang diberikan,
ba
njak toean2 jang
berhadlir sama
mempergoenakan, madjoekan
per
tanjaan (dilakoekan dalam bahasa
Djawa) jang masing2 diberi
dja

gi diberi nama FLORIDA.
Koki
terseboet laloe beralih dari
Restaurant Bandoeng ke Restaurant
Florida. Setelah beberapa boelan Ia
manja, maka ia keloear, teroes per
gi entah kemana.
Setelah beberapa hari maka datang kembalj itoe
koki orang Tegal. Seteroesnja ma
soek mendjadi koki lagi di Restau-

rant jang terseboet pertama:

Radjiman

di Batoe

nja bangsa
moer, agar

Karena pekerdjaan.
Seorang
Tionghoa
diserang.
Pada harj malam Selasa tanggal
19 menghadapi tanggal 20 ini boe
lan telah ada
keriboetan didalam
Restaurant
Bandoeng. - Adapoen
doedoeknja perkara demikian:
Seorang bangsa Tionghoa asal
dari Tegal
mendjadi koki dalam
Restaurant Bandoeng, Tidak antara lama maka ada salah secrang
restaurant

karta

Adisasmito

di Toeloengagoeng baroe2 ini.
Pokok maksoednja pidato itoe,
pertama menerangkan maksoednja
,Legioen van geest”
jalah menerangkan dasar pokok tjara hidoep

toedjoe tanggal 20 menghadap
21
ini boelan Parindra tjabang Tjilatjap telah
melangsoengkan rapat peringatan 20 Mei bertempat
disekolahan Taman Siswa.
Perkoendjoengan dari anggota sangat
memoeaskan.

memboeka

Soemidi

diningrat hal kebatinan.
Djam 9 sore pertemoean diboeka
oleh toean R. Soetedjo Wirjowaso
no, laioe dr. Radjiman moelai
pi
datonja dalam bahasa Belanda, jg.
telah dibatja dalam pertemoean diSoerabaja,

Rebo

R,

datonja dr. KRT.

tjapai.

bahwa

itoe ialah memberi
penerangkan
tentang kabar-kabar jang mengenai keraton dan keradjaan Djokjakarta kepada pers, soepaja sega
la kabaran-kabaran itoe tentoe be
toelnja.
seri
Selain itoe atas perkenan
Soeltan, laloe dikeloearkanlah madjallah ,,Hoedyana Wara” jang ber
maksoed mendidik
rakjat Djokja

hoofd neutrale
schakelschool
di
Poenggawa
(Solo)
telah diadakan pertemoean, mendengarkan pi

jg. bekerdja
disana, diantaranja
ada jg. sekarang sedang beroesaha
akan mendirikan tjabang TamanSiswa diitoe daerah.
Moedah-moedahan tjita2 itoe ter

Harj

2

toecan

terangkan,

Setelah ada 2 pembitjara lain jg.
madjoekan pertanjaan maka sama

Pidato Dr. Radjiman.
Malam Selasa 19/20 Mei di pen

beberapa

Y

1

Maos

lan.
SOLO.

Ketjoeali itoe pihak komite mem
beri

Tionghoa

tennis.

2. Juni 1941:
conferentie.
Agenda seperti
1. Nationale
pen Pelti.
:

dari matjam?

didierah

hak.

TJILATJAP.
Pembantoe kita menoelis:
Peringatan 20 Mei.

Pemb. menoelis:
Mendapat kabar
dari soember
jang boleh dipertjaja bahwa Indo
nesische
'Tennisbond
Bandoeng
akan mengadakan 2e lustrum .jg.
akan dilangsoengkan di Bandoeng

Disini kita bisa memberikan

samboetan

waktoe

da kita mengadakan
perdjalanan
ke Poerwokerto
nampaklah pada
kita bahwa tanaman terseboet men
derita keroesakan disebabkan
se
rangan penjakit tanaman padi.
Mutatie.
Dengan besluit Pemerintah
ma
ka toean R. Siswadi Wedana kota
Tjilatjap nanti
pada tanggal
1
boelan Juni dipindahkan tempat be
kerdjanja jalah di District Wana
dadi daerah Bandjarnegara.
Sedang sebagai gantinja 'jalah toean
M. Koesnoto dari Boemiajoe.
Ma
ka karena itoe kita mengoetjapkan
selamat datang dan selamat “dja-

1

Lg

maloe

WARA"

Proefnummer dari madjallah hoe
lanan ,,/Hoedyana Wara” jang di- “1
keloearkan
oleh kantor ,,pers-inlichtingen dienst" Djokjakarta di
bawah pimpinan B.P.H, Poerbajau.—
Dalam
kata pendahoeloean di:

adat

jang

se

,HOEDYANA

2

han Saka
Pe

tentara

dengan

»

.

CAR

dan

beranian
jang lebih soeka mati
dari pada hidoep - menanggoeng

Abdoel Aziz Ibn Abdoel Rachman.

berkemaoean

terhoenoes

teratoer rapi dan bersendjata leng-

- Islam dan
dialah jang membawa
- tjahaja di Arabia ketika semenandjoeng ini
sekali lagi ditoetoepi
kegelapan setelah keboedajaan keIslaman padam tjahajanja.
Namanja jang penoeh berboenji:

ini, manoesia jang

Dajwa Tengah

kap ini haroes merasai bahwa ke-

“paling agoeng di seloeroeh doenia

lam pengasingan itoe. Dingin dan
panas, lapar dan haoes, sakit dan
« pedih, inilah jang selaloe mengeli“lingi mereka.
Tetapi penderitaan
" jang seperti ini poelalah jang mem
bikin Abdoel Aziz dapat mendjadi
'persoonlijkheid
seperti sekarang

kita pe-

5

f

tadi

.

WN

djata

. haroes mengakoei bahwa pada de- . wasa ini dialah persoonlijkheid jg.

-.

itoe akan

ki jang datang hendak menoeloeng
Rasjid
disamboetnja dengan sen-

| perti kita, tetapi lawan dan kawan

di Arabia Selatan.
Anton
Zischka
mentjeritakan
dalam
“boekoenja
,,Arabia
Ba| ngoen” bagaimana sengsaranja ke-

beberapa pi-

penjerangan

boeah golok.
Pada itoe waktoe djoega tauke
tadi lari dan rapport kepada politie dan ditangkaplah penjerang ta
di. Pada sekira djam 12 malam si
korban
diangkoet
ke Banjoemas
oentoek diobati akan loekanja.
Lebih djaoeh dapat kita kabar
kan bahwa menoeroet salah satoe
keterangan bahwa sipenjerang jalah ada sedikit gojang otaknja.
Bagaimanapoen djoega baiklah
kita menanti akan kepoetoesan da
ri fihaknja jang berwadjib.
Tanaman padj daerah Maos roesak
Setelah moesim panen tentoe sa
dja teroes mereka (kaoem tani) me
ngerdjakan kembali oentoek
me
nanam lagi. Akan tetapi bagi ini

kita terima

NIP

.mintaan
- noehi.

ke Delhi di negeri Hindoestan.
- Ibnoe Saoed manoesia biasa sc-

Soeltan

moeatkan

sebab

4

PE

atas permintaan

-Roch Islam dengan indahnja dari
Granada di negeri Spanjol sampai

perintah

kita

. hak. Sedapat moengkin per-

—-menjinarkan tjahajanja jang te— rang. Semendjak itoe bersinarlah

Sir atas

akan”

rida. Oentoeng baik pada saat itoe
tauke tadi dapat menangkis sera
ngan jang
mana tentoe sadja ia
menderita loeka ditangan kirinja,

Jang

IL:

SES5Ia PENA

“ini

| dengan segera lantas menjala dan

Ketjoeali itoe kaoem Wahabbi

Red,:. Roeangan biografie

“belakang kepada “ tauke rest. Flo

PAG.

Xx PN
aa,

|“

TJILEDOEG.
ini, oleh karenanja maka djatan
—. Miss Tattih.
terseboet diatas jang beloem
di
Pemb. menoelis:
perkocat dengan
batoe, kemarin
Nji Ratmanah Beheerster opera
malam telah merosot dan ambroek,
Miss Tattih” moelai malam Ming
demikian roepa sehingga laloe lingoe ddo. 17 ke 18 Mei jang laloe
tas semoeanja terhalang. Kini dia
memperlihatkan permainannja di lan itoe sedang diperbaiki kembaTjiledoeg. Tempat di aloon aloon
li, oentoek mana chabarnja menda
moeka kawedanan Tjiledoeg.
pat tambahan begrooting sedjoemPertoendjoekan mana “diborong
lah f 1000.— dari R.R. Bogor.
oleh Comite Amal Tiiledoeg.
Pen
dapatannja bersih akan di bagikan
pada
1. Oorlogsfonds (Prins Bernhard
dan Spitfire fonds) 30 pCt,
KARANG ANJAR
2. Afd. Sociaal dari Parindra
Hari Pergerakan Kebangsaan.
Pada hari malam Rebo, tanggal
Tjiledoeg 15 pCt.
20—21 Mei 41, jaitoe hari lahirnja
3. Afd. Sociaal dari PAI Tjipergerakan kebangsaan jang perledoeg 15 pCt.
tama kali, pada tahoen 1908, Parin
4. Afd. Sociaal dari Pasoendan
dra tjabang Keboemen soedah meTjiledoeg 15 pCt.
ngadakan rapat oendangan diroe5. Boeat jang mempoenjai kapi
mah tocan Herman distationweg.
taal 25 pCt.
Dalam rapat itoe jang teroetama
Orang gila.
diterangkan
riwajat pergerakan
Kira2 djam 3 malam ada orang
kebangsaan, jaitoe lahirnja Tri Kogila masoek ke pekarangan keasis
ro Darma jang laloe .beroebah men
tenan Tjiledoeg. Oleh Politie Agent
djadi
Boedi Oetama pada tahoen
jang djaga telefoon disangka pen
1908.
Hari
itoe adalah hari jang
tjoeri. Oleh Agent tadi dikedjar ta
penting, dan patoet selaloe
pi orangnja lari menoedjoe ke ron amat
diperingati, karena hari itoe holeh
da dan ronda tadi dipoekoel pakai
dikata
hari toeroennja wahjoe kesebatang kajoe. Politie Agent dan
boeat bangsa Indonesia,
ronda2 lantas tangkap orang
ter 'sedaran
menoentoet
hak-haknja
seboet jang setelahnja kedapat seo oentoek
sebagai
manoesia,
(D.D.S.).
rang perempoean gila.
Itoe orang waktoe siangnja me
Komite gedoeng Taman Siswa.
moekoel pintoe pekarangan keasis
Doeloe pernah dikabarkan tentenan jang sebelah belakang jang
tang
komite pendirian gedoeng Ta
oleh Politie Agent terseboet dising
man
Siswa. Kini pembantoe kita
kirkan tapi lantas melemparj pakai
D.D.S.
dari Karanganjar mengabatoe hingga mengenai genteng2
barkan, bahwa akan diadakan lee
hingga petjah oleh karenanja. Se
ning djoega dan oesaha ini menda
karang orang gila tadi telah ditang

KEDOEA

sa

s.a.w. pada tiga belas ratoes
'tahoen: jang silam dioempamakan
oleh Thomas Carlyle dalam boekoe
.nja Pahlawan dan Poedjaan ke. pada Pahlawan” seperti djatoehnja
kembang api di padang: .mesioe, jg.
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perang,

djoega.

rada

Makloem

“Duitschland

rada

toe

ketarik

serdadoe2

dari kapal terbang

ida lompat ke

Kreta...

Sampaj sekarang itoe Kreta ka
ga terbalik djoega.
Ja, malahan

ada orang

jang

ta

nja sama bang Bedjat, apa sebab
nja Kreta ketjil begitoe dilompatin
berkali-kali kog kaga' terbalik.
“Bang Bedjat sendiri kaga' tahoe,
tapi,
biasanja bang Bedjat ka
lau ditanja orang, kalau kaga” dja
wab koerang sedap..
Dus bang Bedjat djawab djoega.

' Sebab

sebahnja Kreta begitoe

koeat sebab namanja sadja
“ Kreta, boekan Betja.

Kata

soedah

loem

ada hasilnja boeat tangkap

orang

(atau-orang)

kan

-perboesatan

“.

6.

Oleh

karena

Goebernoer

ifoe

kedoedoekan

“dioebah

maka

hendaklah didirikan Madjelis
| raton jang mempoenjai soeara

“ tang

hal hal jang bersangkoet pa

oet dengan

Keraton

ngan keradjaan

—.

Ke
ten

ataupoen

de

Solo: Apabila ra

dja pada soeatoe ketika berhalangan maka Madjelis inilah jang
mewakili

radja.

— POERWOKERTO.
.

Siloenggonggo” mengalir
njoemas.
Soedah

“dalam

doea

kali

kita

,,Pemandangan”

di

Ba-

beritakan:

ditentang

. akan adanja sidang pendirian (oprichtingsvergadering) dari Indone

sische Maatschappij
-

op Aandeelen

di Poerwokerto.
Pada Mingggoe

...

pagi,

“
djam

9.30

- toean Hadibroto selakoe ketoea tja
“bang POMER Poerwokerto mem
“ boeka rapat dengan tradisioneel.

“ Antara mana diterangkan,

bahwa

“atas oesahanja Pomer, maka dapat
apan IMA dengan

oengonggo”.

diberi nama ,,Si

Kemoedian

pimpi-

- nan rapat laloe diserahkan kepada
toean Ngisa Sosrowiredjo selakoe
ketoea persiapan IMA,
Oentoek membitjarakan keper-

“loean IMA. Siloegonggo lebih Ian
'djoet, maka ddipilihnjalah pengoe-

- roes daripadanja, jang hatsilnja se

..perti berikoet:

.. Administrateur, toean Djojoardio.
2
—.
President
Commissaris, toean
— Hadibroto.
“ri

Sedangkan commissarissen terdidari
toecan2:
Hardjowarsono,.

— Ngisa Sosrowiredjo, Padmosoekar-:
to, Soemodihardjo,
—' Jasmiardja.

Ranawikarta,

“ Setelah selesaj pemilihan
ini,
' kemoedian bendahari persiapan me
njerahkan oeang dan boekoe simpa
“han kepada Administrateur “jang

| 'baroe. Dalam mana ternjata, bah“. wa ocang modal
“

nja toean Sabar.
Dari beberapa
soedah beroesia
poeng kita dapat
.wa roemah jang

Sabar itoe, memang terkenal ,,ang
dan menerangkan lebih djabahwa
boleh
djadi bahwa
main-main” dengan krikil

itoe ada anak-anak-

nja ,,bangsa
poeng.

haloes”

di itoe

kam:

P.G.I.
Pada
hari Minggoe tg. 18 i.b.
P.G.I. tjabang Kediri telah menga
dakan rapat anggauta dengan ber

tempat di gedong ,,Balai Pertemoe
an”, teroetama oentoek membitjarakan
“tentang rentjana akan di
boekanja Standaardschool. Dalam
itoe rapat telah di poetoes memadjoekan
motie pada jang berwadjib, jang boenjinfa sebagai jang
soedah disiarkan, seroepa dengan
lain tjabang.
:
LM. akan berdiri lagi.
Ini waktoe
atas initiatief dari
sdr, Rinto Alwi, beberapa pemoeda

lagi

asjik

bikin persiapan

akan

mendirikan tjabang I.M. di Kediri.
Perloe . kita oemoemkan disini,
bahwa pada k.!. 7 tahoenan j.l. di
Kediri
poen
pernah beridiri tjabang I.M. dengan koeat, tapi entah
lantaran
apa, lantas goeloeng tikar,
tinggal K.B.Lnja, jang sampai sekarang hidoep dengan soeboer.
:
(Mh.5.)
Badan penerbitan ,,Rahajoe”.
Di Kediri telah didirikan seboeah badan
penerbitan boekoe de-

'ngan nama ,,Rahajoe”, adres p/a
Schakel-Instituut Islamijah, Pandean, Kediri, jang mempoenjai toedjoean
akan mengeloerakan 'boekoe-hoekoe,

teroetama

tjisan” dalam
Indonesia.

bahasa

roman

,,pi-

Djawa

dan
$

. Boekoe jang pertama akan keloe
ar pada achirnja ini boelan, beroe
pa boekoe roman dengan bahasa
Djawa,
dan
pakai titel ,,Dhoeh,
Iboe!”, karangannja t. Subanu Pur
wa.
KEPENTINGAN REGENT:
SCHAP.
Dengan officieel kita terima beri

ta, bahwa regentschap Kediri telah

mengeloearkan oeang f 1000.— boe
atimenjokong
Stadswacht Kediri

Serajoe

jang

terbesar

di

.njoemas ini, adalah bernama

gonggo. Sedangkan
joe ini dalam

ikan tanaman

Siloe

soengai Sera

menghidoep

hidoep-

kaoem tani bangsa

- “kita, sehingga dengan sendirinja di
': harapkan, moedah moedahan IMA
. Siloegonggo ini dapat
memberi
manfaat

seperti

Serajoe

ini poela

| hendaknja.
Begitoelah, sampai pada djam 12
siang, rapat pendirian ini ditoetoep

dengan

selamat. Dan didjandjikan

oleh pengoeroes, bahwa sementara

“hari lagi akan diadakan pertemoe
.an poela oentoek membikin beres
“pekerdjaan segala semoeanja,
|. Bisa kita kabarkan lebih Ian“djoet bahwa oentoek
sementara
-kantoor daripada IMA Siloegong-

“go ini bertempat di paviljoen

roe

-. mahnja toean Ngiso Sosrowiredio,
2. alamat: Poerwokerto-koelon, post
Poerwokerto.

:

|. Djawa Timoer

dan Landwacht.

Selain dari itoe

masih dikeloearkan lagi boeat keperloean pendjagaan
bahaja dari
oedara ocang sebanjak f 500.—.

Ocang f 500.— itoe perloe boeat
mengongkosi
perlindoengan

pembikinan lobang
bagi personeel
re

gentschapskantoor, dan boeat

bi-

kin 3 lobang perlindoengan,
jaitoe di iboe kota district Ngadiloe-wih, iboe kota onderdistricten Gro
gol dan Wates,
jang
semoeanja
itoe akan memakan biaja k.I. f 400
sedang kelebihannja akan dipakai
boeat pembelian alat alat jang per
loe bagi lampoe lampoe penerangan:

di dialanan

djalanan regentschap.

Tanah Seberang.
PADANG.

Majat jang tiada berkepala.
L

/Oasran
us mMmEenolong
orang Djer-

Ina MAS
H.N. Toelis:

$

Tiada
berapa
lama berselang
telah dikemoekakan
pada Landraad Padang seorang penoelis bang

sa Indonesier bernama Abdoel Samad

lahir didaerah

Padang.

Ia ini

telah menoelis seboeah boekoe bernama: Majat jang tiada berkepala.

..Gendroewo” bikin laksi?
Soedah sedjak doea minggoe

Dalam boekoe ini ditjeritakan djoe
le-

bih, roemahnja toean Sabar,. goeroe H.L.S. Kediri, jang bertempat
| tinggal di.Kepandjen, saban sore,
“antara djam 7 sampai djam8, sela

telah

ga tentang pemberontakan. jang
doeloe di Soematera Barat, dan ber
'baoe politiek. Oleh sebab itoe penoelisnja ditoedoeh memboeat pekerdjaan jang menghasoet,
Tentang ' toedoehan inj Abdoel
Samad mendjawab bahwa boekoe

€

memersenkan

harga

coupon

dan jang lain2 itoe kepada Casia:
yus.
Pengakoean
ini
tentoelah tak
dapat
diterima
oleh
voorzitter
Landraad terseboet.
Landraad memoetoeskan:

lan

jang dipakainja

“ Djawa Tengah dan mengalir di Ba

—..

pendoedoek jang
tinggi di itoe kam
keterangan, bah.
di tempati toean '

“otoek permoelaan ini ada sedjoem
— Iah f 1000.—
6
Nama Siloengonggo, oemoemnja
-hanja dikenal sebagai nama
dari
“salah satoenja soengai di Hindus“tan. Akan tetapi, menoeroet
ke
“pertjajaan oemoem di Banjoemas,'

.sSoengai

—

oegal-oega

berada tidak djaoeh dari roemah-

saban malam
01

melakoe

“lan.
3
Sementara itoe, saban malamnja
pelemparan
dengan
krikil-krikil
itoe tetap dilakoekan. Orang tjoema dapat mengetahoei, bahwa krikil-krikil
jang di lemparkan itoe
ada oetjapan (brokkels) dari bekas bongkaran gedong Aniem jang

ker”,
oeh,
jang

BANG BEDJAT.

itoe-

jang

Casianus Pendjahitan jang ditoe:
doeh telah
melanggar artikel 26
dari-,,Rechtsverkeer in oorlogstijd.
Apakah jang telah terdjadi?
Pada tanggal 10 Mei 1940 ja men
dapat perintah dari consul Djerman -Schneewind jang tinggal di
sini oentoek mendjoealkan assignaties dan coupon karet.
— Setelah pendjoealan itoe terdjadi
jang membawa f 7000.— banjaknja maka bermoefakatlah consul
itoe dengan Casianus
jang mana
Casianus nanti akan menagih oeang terseboet
dan menjimpannja
sekali sampai
peperangan telah
habis.
Consui terseboet diiringkan oleh
inspektoer polisi jang sebagai saksi moesti datang berkata: Jang ia

pendjara

telah

oentoek

satoe

tahoen

6 boe-

Casianus
ditahan

jg.

(pre

ventief).

TANDJOENGKARANG.
Makloemat Comite C.P.H.B.K.
Comite Perbaikan Harga Boeah
Kelapa TI. Betoeng — Tg. Krang
dengan t.t. Kg. Anang sebagai voor
zitter,

H.Md.

Arifin

sebagai

secre-

taris, dan Abd. Adjir Tjindarboemi
sebagai gedelegeerde, mengeloearkan
koet:

makloemat

seperti

beri-

Conferentie jang dilakoekan an
tara
Comite dan pihak Departement
van Economische Zaken di
Tandjongkarang pada tgl. 13 Mei
jl. soedah memberikan hasilnja, se
kalipoen

beloem

memenoehi

se-

moea keinginan dari pihak Comite.
Dengan telegram tanggal 16 Mei
jl,

mendjadi

lakoenja

3 hari

sesoedah

conferentie,

di Batavia
rikoet:

menjatakan

ber-

Coprafonds
sepagai

be

Voorstellen volgende copra richt
prijzen:
Telokbetong

drie

gulden

per

“guintaal 9574 droge ropra franCo prauw
Kalianda

punt.
:
tweeguldentwintig

per

guintaal 8072 droge copra in de'
kampong punt,
:
H3

Kotaagoeng

eengulden zevenen-

negentig per guintaal 8072 droge
copra in de kampong punt.
Alle prijzen exclusief zak verzoeke ruimst mogelijke bekendheid
geven
chineesche handel
en bevolking punt.
-Aangewezen
als
agent coprafonds Internatio die indien noodig kooperders antvangt.
&

Dalam bahasa Indonesia kira-ki
ra begini:
Dioesoeikan

- (richtprijs)
berikoet:
Telokbetong
100 kg.

9595

harga-pedoman

dari copra sebagai
tiga roepiah
kering

tiap

didalam

pe-

rahoe.
Kalianda doea roepiah doca poe
loeh
sen tiap 100 kg. 8075 kering dikampoeng.
Kotaagoeng satoe roepiah sembi
lan
poeloeh
toedjoeh sen tiap
100 kg. 80” kering dikampoeng.
Semoea harga ini tidak menghitoeng harga

an
dengan
djasa mentjotjokkan
harga memakai hitoengan perban
dingan
(herleiden): itoelah jang

Gimaksoedkan : dengan

seboetan

richtprijs itoe,
Dengan seperloenja dan oentoek
mendjadi pengetahoean semoea ka
oem penanam pohon kelapa, tercetama didalam onderafdeeling Te
lokbetong, ketjoeali daerah Kalian
da dan sekitarnja, diberi tahoekan,
bahwa harga f 3.— jang diseboetkan oleh pihak Coprafonds dalam
telegramnja tanggal 16 Mei jl. ber
akibat harga boeah kelapa diatas
pohon naik dengan f 0.16 tiap100
boetir atau f 1.60 tiap 1000 boetir.
Lebih djelas lagi: kalau sebeloem
tanggal 16 Mei 1941 harga boeah
kelapa diatas pohon tiap 1000 hoetir ada f 4—, maka
moelai dari
tanggal itoe harganja sedikit-dikit
nja
tiap
1000
boetir
f 4.— -

f 1.60 mendjadi f 5.60 (lima roepi
ah anam poeloeh sen).
Karena conjunctuur (harga gojang)

atau

karena

sebab-sebab

jang loear biasa harga bocah kelapa

itoe

tiap

1000

boetir

diatas

po-

hon bisa djadi naik melebihi djoem
lam

f 5.60

C.P.H.B.K. mengharap denga sa
ngat soepaja tiap pendoedoek boemipoetera
jang
bertanam pohon
kelapa memperhatikan makloemat
ini.
Selandjoetnja
kepada penanam
pohon kelapa dalam daerah Kalian
da
Kotaagoeng
sekitarnja diandjoerkan menjelenggarakan persia
pan
pendirian Comite sebagai ini
djoega dengan toedjoean dikemoedian
hari mendirikan Cooperatie
dan memoesatkan Cooperatie2 itoe
pada satoe tempat jang akan diten
toekan

lagi.

LAMPOENG,

ng
Kerbau gila diroemah sekolah.
Pada pagi Selasa minggoe jang

laloe telah

tedjadi seboeah kedja-

dian jang menggemparkan di Karang (Lampoeng),
Pada waktoe

itoe anak2 dari Europesche Lagere
School
beloem
lagi masoek dan
masih bermain2 dipekarangan sekolah. Tiba2 datang seekor kerbau
moentjoel dipekarangan terseboet.
Waktoe dilihatnja seorang anak
maka
dikedjarnja
sekali
anak
jang malang itoe. Perlombaan ber
lari antara anak
dan kerbau terdjadi.

Masoek kelas keloear kelas kerbau

gila itoe

mengedjar

si anak

dan oentoenglah pada satoe ketika
kerbau gila itoe
djatoeh sekali.

tergelintjir laloe

Setelah itoe ia hendak mentijari
mangsanja kepada seorang anak
perempoean. Oentoenglah anak ini
dapat melarikan- dirinja kedalam
W.c.
Tatkala dilihat kerbau itoe bahwa tak ada lagi jang dapat dihan
tamnja
berlarilah
kedjalan raja.
menoedjoe kekota.
Semoea orang
di djalan lari bersemboenjikan diri
dan binatang itoe lari 'menoedjoe
keonderneming
Kedaton.. Sementara itse polisi telah diberi kabar.
Diloear kota seorang anak jang
beroemoer kira2 10 tahoen telah
mendjadi
korban.
Peroetnja belah oleh tandoek kerbau itoe.
Binatang jang telah
menggila
ini bertemoe lagi dengan seorang
mangsanja. Tetapi oentoenglah tidak terdjadi,apa2.

karoeng.

Diminta diberi tahoekan kepada
pedagang tionghoa dan pendoedoek boemipoetera dengan tjara
seloeas-loeasnja.
Ditoendjoekkan
sebagai agent
dari Coprafonds jaitoe Internatio jang bisa menerima pesanan
kalau perloe,
Disini perloe diterangkan, bahwa Coprafonds menjatakan satoe
richtprijs,
jaitoe harga-pedoman,
jang moelai berlakoe pada tanggal
16 Mei 1941: djelasnja bahwa har
ga copra tiap 100 kg. serta keringnja 95” berharga f 3.— didalam
perahoe
(batja: kapal) Telokbetong dan sekitarnja

dengan

menge

tjogalikan daerah Kalianda dan Ko
taagoeng,”
jang
masing-masing
mempoenjakan harga-pedomannja
sendiri-sendiri (lihat telegram dia
tas).
Bentoek
dan dasar pekerdjaan
C.P.H.B.K.
adalah berlainan dengan toedjoean Coprafonds, tetapi
antara doea badan itoe didapati sa
toe persamboengan jang mengenai
kepada dasar productie-nja.
C.P.H.B.K. bekerdja kearah per
baikan harga bocah kelapa miliknja rakjat moerba, mendjaga stan:
daard penghidoepan
rakjat jang
bertanam
pohon kelapa, sedangkan
Coprafonds rapat sekali (di|rect)
bekerdja kepada perbaikan
harga copra, djadi mendjaga stan- I

Kerbau itoe menerkam seorang
bapa tani. Bapa
fani ini menangkap tandoek
binatang itoe tetapi
ia diseret oleh binatang itoe beberapa meter djaoehnja. Tatkala tandoek binatang
itoe dilepaskannja
dari tangannja larilah kerbau itoe.
Bapa tani tiada mendapat apa2.
Seorang
perempoean
dengan
doea orang anaknja melihat binatang itoe datang. Tapi malang karena ketakoetan mereka itoe tak
dapat lati.

Orang

SANA
ANT

“AAN

SoeratKiri
SAE

ENKE

(Loear

tanggoengan

oemoemnja,

Dienst der Belastingen.
Moelai dari penghahisan boelan
Mei 1941, dengan permintaan sen-

Redaksi).

berkepala

Pergerakan

diri, diberentikan

,,Menero-

Pemoeda''

boeah

an

Boekan maksoed kami dan boehak

kami

oentoek

dengan

hormat

bagai waarnemend
klerk njonja
Soewardjo-Sasi.
Ditempatkan pada Inspectiekantoor van Financien
dj Pontianak,
sebagai inspecteur klas satoe, toe-

pena Sdr. Soeroer W, Amiarsa.
kan

Moetasi.

AS

SOAL ,MENEROPONG PERGERAKAN PEMOEDA?.
Dalam Pemandangan tgl. 8 Mei
j.l. pagina 2 ditoelis peristiwa teni
tang pergerakan pemoeda dalam
pong

“

1

EH, R, Klerks.

Doeloe bekerdja
sebagai
tingambtenaar
klas
tiga

membalas

belas:
pada

toelisan itoe dalam seloeroehnja.

hoofd

Kewadjiban kami hanjalah tentang X-D dan perhoeboengan sdr.
Amiarsa dengan X-D.-

Sebagai gantinja diangkat Mas
Soedjono,
doeloe bekerija
pada
hoofd der Inspectie di Pontianak.

Pertama-tama

Dept, der Marine,
Moelai dari ttg, 24 Mei 1941 diangkat
sebagai opsir
laoet klas
satoe boeat
dienst-dienst speciaal
pada Koninklijke
Marine-reserve,
J. Dijkstra (dienstplichtige).

Maksoednja ialah memperkekalkan persaudaraan dan mengoesaha
kan sport dalam seoemoemnja.
Jang mendjadi anggauta
ialah
Bangsa Indonesia dan mereka jg.
bersympathie kepada bangsa Indo-

da

TE

Imam

Diangkat
ngan,

Raden

dige),

kalangan

,,X-D”

inilah

soedah

kawak

Sismarto-

sekarang

fiscaal-griffier

di Salatiga.

Landgerecht

pada

di

Batavia.

Rachman

gelar

Baginda

Disingkatkan

Radja

Sodogoron,
sekarang fiscaal-erif
fier klas satoe pada Landgerecht
Padang.
Fiscaal-griffier
pada
Landgerecht
Padang, Alimoedin
Loebis
gelar Mangaradja Indra Moeda, se

karang ambtenaar diperbantoekan

i pada Voorzitter Landraad Medan.
Ambtenaar diperbantoekan pada
Voorzitter Landraad di Medan, Ra

den

Ramelan

Soemodirdho,

rang le klerk griffier
landraad Semarang c.a,

seka-

Landraad

—

SNN

Aan

FANS

ANGGAUTA No, 22864, SOEKAMANDI.
Berhoeboeng dengan soerat toean tertanggal 23 Mei itoe kita mengoetjapkan
terima kasih. Kiriman dari orang jang menjeboetkan pembantoe
,,Pemandangan”
memang kita terima, tetapi karena pandjang, masih perloe dising

J.

jang

tentoe

sadja

kan tempoh,
Tjoba

lihatlah

hari

| bagian,
N.B,

Landge-

Fiscaal-griffier klas satoe pada
Landgerecht
di Cheribon,
Abdul

katkan,

Penoelis,

Pekalo-

Soetarmo

Fiscaal-griffier

(nglotok).

Sekianlah.
Ketoea, Marjoenani:
H. Sahetapjj.

Landraad

rech
di Salatiga,
Raden
Enoh
Martaatmadja (Ind, Rechtskundige), sekarang fiscaal-griffier pada

ter-

kami terkedjoet membatja toelisan
nja anggauta ,,X-D” ini, jg. selaloe besar pengaroehnja dan selaloe
ditoeroet
nasehatnja.
Sesoedah
sir. S. W. Amiarsa itoe mendirikan
Obor Pemoeda tjabang Bandoeng
d'isampingnja I.M., teroes meminta
keloear dari X-D moelai tanggal 1
Mei
1941,
dan
MENEROPONG
X-D, meskipoen
kelihatannja hanja dengan sambil laloe, diambilnja sebagai tjontoh dalam analysenja tentang pergerakan pemoeda.
Sdr. Amiarsa
meminta soepaja
Pengoeroes X-D-Parindristen disig
naleer
oleh partijnja ,tetapi sdr.
itoe loepa akan rolnja sendiri dalam kalangan X-D sedangkan sdr.
itoe anggauta Parindra jang nota

Justitie.

Anggauta Landraad Kediri, Raden Adikoesma
(Ind, Rechtskun-

Tentang anggauta mendjadi diperloeas: tiap-tiap orang Indonesia
dan mereka jang bersympathie kepada tjita-tjita Indonesia
boleh
mendjadi anggauta.
Doea robahan jang penting
ini
jang diadjoekan oleh sdr. Amiarsa
sendiri kami terima dengan senang
hati.
Pada soeatoe rapat anggauta, di
bentoek soeatoe commissie, soepaja membentoek rantjangan anggatangga,

v.

mendjadi:

Landgerecht

ran dasar dan roemah

j

koesoemo
(Indisch
Rechtskundi
ge), sekarang fiscaal-griffier pada
Landgerecht di Blora.

roeh.

diri dari lima anggauta, antaranja
doedoek sebagai penoelis commissie itoe sdr. S. W. Amiarsa.
Mengingat rol sdr. Amiarsa sen-

ne

Anggauta

Tetapi maksoed dan perwatasan
anggauta itoe tidak menjenangkan
para anggautanja.
Sebab
itoe
Pengoeroes dalam
Soecatoe rapat Pengoeroes meminta
advies kepada sdr. S. W, Amiarsa
sebagai anggauta jang berpenga-

bene

ir

Dept,

nesia jang berasal (soedah pernah
tinggal) dari kota Djakarta.

dalam

di Malang,

Ex-Djakartanen

didirikan oleh S. Pirngadi pada tgl.
25 November 1940.

diri

ider inspectie

Bem nba 0 Uas

abar2

begitoe djoega toean Sabar sendiri
Soedah melakoekan
penjelidikan,
tapi sampai ini toelisan dibikin, be

Antara doea badan itoe berkena

SANA

So

'Bang Bedjat jang djarang batja

itoe,

cent.

TI

ba babak MK SR

benar kedjadian

perang, lebih lebih dipoelau Kreta.

Sabar

copra-produ-

bp

@Dnja perhatiin

tocan

TII

Ap

sekarang orang kata-

melemparkannja

roemahnja

PAG.

ini

memadilain

oleh redaksi.

en

RA NE AE

Soedah

Eu

Terbit.

Mendjaga diri oentoek poeteri.
Oleh Soeardiman Ranoewidjojo, mengandoeng pela-

djaran (methode) pembelaan dari kaoem iboe jang
menghadapi ganggoean, soepaja dengan seorang
diri dapat meloloskan diri dari ganggoean dan menangkis tiap-tiap serangan orang jang bermaksoed
djahat kepadanja, disertai gambar-gambar jang
tepat dan djitoe.
Harganja hanja 25 sen seboeah.
Boleh dipesan kepada penerbitnja, ja'ni Administratie Drukkerij ,Pemandangan” Senen 107 — Tel.

WI. 1810 — Bat—C.
Dengan

ongkos

kirim 30 sen.

perempoean itoe djatoeh

ketanah, beberapa toelang roesoek
nja patah2 dan ia mendapat djoega
loeka jang dalam. Anak jang doea
orang itoe oentoenglah tiada beroleh apa2.
Polisi jang telah diberitahoekan
itoe telah berkilometer mengikoeti

binatang
djoega

berapa

terseboet

(pat

tetapi

menembaknja.

ama

masoeklah

beloem
Tiada

kerbau

itoe pa) satoe
kandang. Dalam
kandan, itoe ada
seekor indoek
kerbau dengan anaknja,
Melihat

itoe

berhentilah

binatang

itoe.

Hoofdagent
H. jang darj tadinja
telah memboentoeti kerbau terseboet melepaskan tembakannja. Bina
tang itoe roboh dan mati seketika
Orang2 jang telah djadi korbannja
kerbau
itoe dibawa ke Plantershospitaal oentoek dirawat,

Ra

2 AMPAI

sebeloem pepera- ' daard -penghidoepan

itoe. ' ngan jang sekarang ini terdjadi.
| Lantaran itoe, maka saban harinja ! Meskipoen demikian ' Landraad
| toean Sabar haroes mengganti se- mendjatoehkan hoekoeman 1 tah.
| dikitnja 5 bidji genteng.
dan 5 boelan pendjara. -“
3
Polisi jang di kasih
tahoe soeSesoedah itoe Landraad Padang
dah pasang mata-matanja di sekimemeriksa perkara seorang Batak
tar

KEDOKA

wa

sg

jang

LEMBARAN
x

an dari arah mana datangnja dan "itoe ditoelisnja
siapa

DANGAN..

L—

71
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#ENJIARAN P. P. R. K.
Djawa Tengah dan Timoer.

Red.).. telah diserang

oleh tiga

| bomber Djerman, ketika ia sedang

mengendarai auto penindjauan Ing.

geris di Irak, 1 bom hampir sadja
mengenai.
Kemoedian ketika auto itoe moe-

lai membikin perdjalanan dilapangan terang Habbanyah,
empat
“kapal
oedara moesoeh Messerschmitts telah menembaki dengan
mitrailleur dari 69 meter tingginja.

J. Roosevelt

lontjat toeroen dari

auto

selamat.

dengan

jang sematjam

Kedjadian

itoe soedah diala-

minja beberapa kali.

MN anang
RENTJANA WET BOEAT KEPERLOEAN PILIPINA.
Washington, 25 Mei (U.
P.). — President Roosevelt
akan
menanda tangani doea boeah rentjana wet jang amat penting seikali berhoeboeng
dengan Tanah
Pilipina.

1

Rentjana

|

jang

pertama

wet jang bermaksoed

ialah:

akan menga-

dakan pengawasan
atas barangbarang jang keloear: rentjana jg.
kedoea: memberikan hak oentoek
mentjoeal persediaan barang-barang jang bergoena oentoek angkatan laoet.
Adapoen kedoea-doeanja rentjana ini diterima
baik oleh Senaat
dan Dewan Perwakilan.

PANGGILAN TENTARA
IERLAND DITENTANG KAOEM

PENDETA.
Pada

hari

ini

telah

jaitoe seboeah

tem

pat di provinsi.
Jang dipertjakapkan disini ialah
centoek
memprotest
conseriptie
(panggilan oentoek mendjadi ser-

dadoe) di negeri Ierland-Oetara.

Bisschop dari Derry mengatakan
bahwa
andjoeran itoe adalah sesoecatoe jang tak patoet dioesoelkan.

PELADJARAN PASOEKAN
PAJOENG INGGERIS.
Londen, 25 Mei (Reuter). —
Pasoekan-pasoekan pajoeng oedara
Inggeris pada hari ini mengadakan
peladjaran bersama dan demonstra
tie, dengan dihadiri oleh radja serta beberapa opsir tinggi dari tentara dan angkatan oedara. Peladja

ran itoe dilakoekan bersama 5000
Opsir dan serdadoe

pembela

nege-

guard).

Koerang
dari 170 m tingginja
serdadoe-serdadoe pajoeng itoe me
lontjat dari pesawat-pesawat terbang bomber, dan dalam 31, sadja
soedah dapat. mendoedoeki »lapa-

ngan terbang moesoeh”,

Peladjaran besar-besaran jang
soedah pernah dilakoekan oleh pasoekan-pasoekan
jang
membela

. Gan jang menjerang menoendjoekkan,

bahwa

pembelaan Inggeris

itoe tjoekoep koeat oentoek menen-

tang satoe penjerboean
diwaktoe
siang.
Anggauta-anggauta
home

guard” Amerika Serikat
“ toeroet dalam peladjaran
—

SERANGAN

meneroes.

—

17.30

Lagoe Harmonica dan Jang Khim
— 18.00 Lagoe Arab modern —
18.30 Lagoe Melajoe Seberang —
19.00 Lagoe Kronijong dan Stam
boel — 20.00 Gamelan Soenda —
24.00 Berhenti. ,

REBO, 28 MEI.

8.00 Lagoe Djawa — 9.00 Lagoe
gambang Kromong — 9.30 Lagoe
krontjong: dan
stamboel — 10.00

Lagoe

Hawaiian

Tionghoa

Melajoe

Peiping

—

10.30

Lagoe

—

11.00

Lagoe

Seberang —

11.30 Lagoe

Leloetjori — 12.00 Berhenti.
17.00
Lagoe
Minangkabau —
17.30 Lagoe Gamboes — 18.00 La
goe Soenda — 19.00 Pemandangan
Stam Kauw — 19.20 Lagoe
Kwa
Toemboe — "19:30 Krontjong Orkest — 23.00 Toetoep.

PENJIARAN P. P. R. KE.
Djawa Barat.
Dandoeng II 192, Batavia HI 197,
Priok II 41.5.

DI KRETA.

Diantara

Malemi

SELASA, 27 MEI.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04 Soal Frobelen
— 17.24 Lagoe Arab — 17.40”Lagoe Djawa — 17.50 Doenia Sport
— 18.13 Adzan — 18.17 Moesik Ha
waij — 19.00 Agama Kristen —
19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe
— 20.05 Penerangan Oemoem —

20.20 Konsert Yang K'im — 21.20
Soenda — 24.00 Toetoep.

REBO, 28 MEI,
-6.00 Tanda waktoe — 6.02 Lagoe krontjong — 6.30 Berita Pers
— 6.45 Lagoe Melajoe — 7.00 Lagoe Minahasa — 7.15 Berita Pers
— 7.30 Toetoep.
12.00 Tanda waktoe — 12.03 Tje
lempoengan Soenda — 13.15 Berita
Pers — 13.30 Tjlempoengan Soen' da — 14.15 Berita
Pers — 14.30

Oleh Richard Henry Savage.

»..BAGIAN PERTAMA.
Pernikahan

'

opisil.

ak
Mempelai.
1).

Tiada antara lama kolonel itoe
laloe
memperkenalkan dirinja. Ivan Petrof namanja, kepala pegawai2batas negeri. Sementara saja
mengisi peroet
dengan makanan
jang lezat2, iapoen bertjakap2 idengan ,,ister” saja dengan riangnja,
Dikatakan poela olehnja, bahwa

tentoe, kelocar darah

hoeboengan

18.30

Sandiwara

—

SIARAN

V.O.R.L,

SELASA 27 MEI.
17.00 Lagoe Djawa — 17.30 Lagoe Hawaiian — 18.00 Lagoe krontiong — 18.30 Berhenti.
19.00 Tjelempoeng Orkest ,,Poer
basari” — 19.30
Berita Pers —
20.00 Tjlempoeng Orkest — 22.00
Toetoep.
3
REBO 28 MEI.
17.00 Lagoe Hawaiian — 17.30
Lagoe Djawa — 18.15 Lagoe Bali
— 18.30 Berhenti.
19.00 Lagoe krontjong — 19.30
Berita
Pers — 20.00 Peladjaran
njanjian dan Ketjapi — 24.00 Toetoep.

tra orang jang hebat diteroeskan.
Oleh
moesoeh
serangan
dari
oedara dengan bom dilakoekan dengan Seroe. Sebagai djoega harihari.jang laloe moesoeh mendapat
kekalahan jang besar diantaranja
disebabkan karena letoesan-letoesan granaat jang menghantjoerkan
kapal-kapal oedara moesoeh jang

ada didaratan.

|

ia amat soeka melihat bangsa Ame
rika datang di negerinja. Katanja
hendak diperlihatkan kepada mere
ka itoe, bahwa
sesoenggoehnja
orang Roes tidaklah sebocas seper
ti jang dikabar2kan orang.
Sesoedah
ia berkata demikian
itoe, datanglah seorang pegawai de
ngan hormatnja. Kolonel itoe laloe
meminta diri hendak pergi sebentar.
5
Saja laloe berkata kepada perem
pocean jang
doedoek
disisi saja

itoe:

Ta

»Njonja soedah memanggil saja
Arthur. Soepaja kemidi kita sempoerna,
katakanlah djoega nama
njonja, sebeloem kolonel itoe balik
lagi.”

,»Namakoe

Helene,”

sahoetnja.

sLandjoetnja ?”
Marie,”

»Helene Marie!” kata saja,
fandjoetnja lagi?”
»Katakanlah doeloe nama

,,dan
leng-

soesahan

Pen-

kit

"

penja

orang

3

PANAS

prampoean

#3

seperti kepoetian

lain?.

dan

noem, 1 bidji boeat 1 Minggoe,
HARGA

SEKARANG:

jang boear verpakai 10
5
”
”
5
”
LI
2

Minggoe per
Minggoe per
Minggoe per
Minggoe per

doos f 4.25
doos ,, 2.35
doos ,, 1.55
doos ,, 1.10 dan f 055

Radio

24.00

Hi

OBAT

BENGEK

(ASTHMA)

1

Semoea orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jang diterdjang penjakit bengek, hingga apabila pada sa'at jang keliwat pajah, hilanglah orang poenja angen-angen atau keinginan oentoek dapetken keoentoengan,
Ini obat
kemoestadjabannja ada jang Special bpeat mengobati penjakit
bengek,
Tenggorokannja tida kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang, batoek-

Toe-

SIARAN MLA.V.R.O.
YDL 5 87,98 dan YDL &
92 meter.
SELASA, 27 MEI.
18.00 Lagoe Hawaiian — 19.30
Berita
Pers — 20.00 Oejon2 —
Zender:

nja berenti dan bisa enak tidoer,

24.00 Toetoep.

Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada kesoesahan
Djika dipakei pada waktoe timboel koematnja penjakit, bisa ternjata khasiatnja seperti obat soentik sadja, demikian poela boeat hilangken batoek bisa dengan gampang, pendeknja dipakeinja mengobati bisa sampai sampoerna menoeroet kita poenja kemaoean,
TJOTJOK PENJAKITNJA.: Boeat ben gek, sakit didjalanan napas, antero batoek, batoek redjan
(batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, mengompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit wasir dan
boeat antero penjakit djantoeng jang membikin lelah.

REBO, 28 MEI.
9.00 Ocjon2
dari Kagoengan
Dalem — 13.00 Toetoep.
18.00 Taman
Poetera
Bijbelschool Koelon — 19.00 Lagoe roe-

:

Oejon2

—

24.00

PENJIARAN

HARGANJA:

Toetoep.

Zender P. L. J.

Sratenganneaneeran

K. ITO

IMPORTEURS

P. P. RK.

Noesantara.

per flesch isi 20 tablet

Ini obat obat bisa dapat beli ditoko- toko Japan dan Agent-agent
ada atau kehabisan boleh teroes pesen pada kami -poenja toko,
Prijscourant obatsobat boleh diminta dengan pertjoema.

pa2 — 19:30 Berita Pers — 20.00

Molenvliet West 203—204,

20.5 M.

Na
na
a

24.00

'ender Y.D.H. 7 Gelombang 85.96

nja dari ganggoean dan ke-

BER
JANG INDAH OENTOEK PERTJIN.
TAAN.
Pakeinja ini PIL BIDADARI tida
dimi-

— 19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Dari piring hitam —
20.20 Kesehatan—20.40 Klenengan
Mangkoenegaran

kan Njonja-njo

deknja inilah obat jang boleh dibilang SOEM-

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04
Peladjaran
tembang — 18.00 Lagoe kasidah
— 18.06 Adzan — 18.09 Lagoe ka-

sidah —

dilain

SORAMI-ISTRI

Konsert siang— 14.15 Berjta Pers
— 14.30 Toetoep.

Toetoep.

:

dari peranakan

jang sanget ter
oetama kemoes
tadjabannja
boeat semboeh-

waktoenja, jang kemaloeannja berbaoe, gatel
dikemaloean,
peranakannja
letjet serta pedih, tangan kaki dan pinggangnja sakit seperti ditarik-tarik, sakit sesoedahnja bersalin dan
selainnja dari itoe oentoek mengekelken per-

Siang — 13.15 Berita Pers — 13.30

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04 Taman Poetera — 17.50 Lagoe
Soenda —
18.13 Adzan — 18.17 Nonsert popoeer — 19.30 Berita Pers — 20.00
Taptoe — 20.05 Dari piring hitam
— 20.20 Kesehatan — 20.40 Klenengan Mangkoenagaran — 24.00

Toetoep.

penjakit

jang dari djalannja darah
diperanakan seperti:
jang (kepoetian), bengkak dikoelit dalam peranakannja
kekedjoetan, datang boelan tiada

REBO, 28 MEI,
6.00 Tanda waktoe — 6.02 Lagoe Mandarijn — 6.30 Lagoe Batak
— 1.00 Lagoe Singapoera — 7.15
Berita Pers — 7.30 Toetoep.
12.00 Tanda
waktoe — 12.03
Hal kacoem Iboe — 12.30 Konsert

SELASA, 27 MEI.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04 Soal Frobelen
— Y1.24 Konsert Melajoe — 17.50
Doenia Sport — 18.13 Lagoe dari
piring hitam — 18.17 Konsert Me
lajoe — 19.00 Agama Kristen —
19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe
— 20.05 Penerangan Oemoem —
20.20 Konsert Yang K'im — 21.20
Lagoe Atjeh — 21.50 Krontjong —

dan Canea pergoelatan orang kon-

ISTERI KARENA HOEKOEM
NEGERI.

matjem

|
dan
penjakit-penjakit

toep.

djoega
itoe.

Cairo, 25 Mei (Reuter). —
Kemaren orang-orang Djerman telah dapat mendaratkan tentaranja
. dari kapal oedara tetapi djoemlahnja lebih ketjil dari 2 hari jang Ialoe,..
Perkoestan tentara moesoeh di
Retimo dekat Heraklion diserang

. teroes

Hawaiian

25 Mei

diadakan protestmeting dibawah
pimpinan kaoem pendeta Katholiek
di Londenderry,

Lagoe

Gamelan

Londenderry,
(Reufer). —

17.00

NN

&

Toetoep.

REBO, 28 MEI.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04 Konsert Yang
Kim — 17.50
Lagoe Melajoe —
18.17 Konsert Popoeler — 19.30 Be
rita Pers — 20.00 Taptoe — 20.05
Darj piring hitam — 20.20 Keseha

tan —

20.40 Klenengan Mangkoe-

negaran — 24.00 Toetoep.
PENJIARAN
P. P. R. K.

Soematera Oetara
Zender YDX

(Medan)

41.55 M.

SELASA, 27 MEI.
17.00 Tanda waktoe — 17,02 La
goe Hawaiian—17.30 Lagoe kemidij

bangsawan — 18.09 Bang (Adzan)

— 18.12 Lagoe popoeler — 18.30
Pidato tentang soal pendidikan —
18.50 Lagoe dari tanah Priangan
-— 29.00 Toetoep,

Penjiaran

SELASA, 27 MEI.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.03

Boenga

rampai

—

—

17.00

18.00 Cur

sus bahasa Melajoe — 18.30 Ray
Ventura — 18.45 Radio Oranje —
19.00

Berita

Pers

—

19.20

Van

,,The

(Ar.)

17.00

Tanda

waktoe.

Pers
Pemb.

wood

6.00

beloem,” djawabnja.
»Lenox,”
kata saja,

Bainbridge

Lenox”.

»Djika

demikian

Arthur

namakoepoen

pasti Lenox djoega. Pada waktoe
ini nama jang koepakai haroes sepadan dengan nama isteri toean se
djati,

sebab

sedikit kekeliroean

dja moengkin mendatangkan
tjana kepada kita.
Tjakapnja diteroeskannja

sa-

ben:
dgn.

soenggoeh-soenggoeh: ,,karena me.
malsoe soerat pas...... 4
Sekonjong-konjong
ia terdiam,
sebab kolonel Petrof doedoek lagi
disampingnja dengan berkata:
,Njonja, bagi saja sekali-kali ta'
senang meninggalkan makanan jg.
beloem lagi saja makan ini, lebihlebih meninggalkan njonja”.
Kata-kata ini disertai pandang
jang moedah diterka maksoednja

kearah
tjoeng

Helene

Marie

Lenox

nji —

—-

—

19.00

gaoel dengan

biasa

21.00

—

19.00

(St.)

wah

Barnabas

main

waktoe.

Pemb.

11.45 Cinema

orgel

—

—

(Ar.)

Pers

—

(St.)

Piano soli —

—

—

ini.

d

toean,

oentoek

Oo

(Setia), Soechrin
(MOS), Ramelan
(Ster), Darfon
(MOS), Donker
napi dari Malay

doep — Sibera”, bisik kolonel itoe.
»Hanja pendjahat jang soedah poe
toes asalah sadja berani menijoba
dengan pas palsoe”,
Ambooi! Bagai terbang rasanja
semangat saja, ketika saja dengar

3

:

7

3

2

AGENT

.» PEMANDANGAN“
.PEMBANGOEN“
SEMARANG

Agent

dan Correspondent

3. k. ,,PEMANDANGAN”

dan minggoean ,,PEMBANGOEN"” di Semarang ia-

lah t. R HADISOENAR-

TO, Nieuw Holland No. 46
Mereka
jang
perloe
oeroesan Sk. kita soepa-

|

ja berhoeboengan dengan
toean tsb
TE BEAN ATI

TAMAN

LE TAN aa

kata kolonel itoe. Nafsoe saja makan lenjap seketika,
garpoe dan
pisau terlepas dari tangan Saja.
»Arthur, minoemlah anggoer ini,
sedap benar rasanja,” kata isteri
lantjoeng saja menolong,
sambil
mengoeloerkan segelas anggoer ke
pada saja.

»Kolonel

Petrof

AH

asjiknja

tentoe soeka

|

memandang

perempoecan

lakoe jang
semata-mata

amat
jang

a

&

djoega agaknja,” katanja poela
tersenjoem-senjoem simpoel serta
memberikan
djoega segelas anggoer kepadanja. Kolonel itoe amat

Pe-

hi-

(Malay), Soleh
(Ster), Ophir
(Malay),
Azis
(JMC) dan HaClub.

IRM
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21.35 Peer

selama

Iskandar
(Krakatau)

Pengganti: Halir (Setiaki), Ramli

PENA AN P ONE
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|

(Ster)

(Mos)

19.00

sahoet

(Mos)

Affandi

12.00

trof, ,,mereka ta? kan berani, sebab
beratnja hoekoeman jang akan di
djatoehkannja.”
»O, tentoe
hoeckoeman toetoepan!” kata saja agak takoet.

:

(Ster)

— 21.50 Cello soli —
Pers — 22.05 Dansmu
Gevarieerd programToetoep.

persangkaan ini?”
»Sekali-kali tidak,”

Dana

(Mos)
Soejoto
Iljas
(ster)
(Setia)
Dading
Moestari
Hazim
(Mos)
(Ster)
JMC)
Soeharna
Kombang
Soetedjo

13.20 Berita Pers —

Berita

EN

Irsan

Soenggoehpoen saja sedang asik
makan, terlihat:
djoega oleh saja
pandang kolonel kepada kawan saja itoe,
sehingga saja mendjadi
tjemboeroe.
Boekankah
saja ini
»Soeaminja”?
Kata-kata merekapoen saja poetar dengan pertanjaan:
»Sangka saja sadja ,pasti kerap
terdjadi orang mentjoba tjoba dengan pas lantjoeng itoe. Benarkah

tanda bah-

perempoean.

Tanda

Gynt.
suite
22.00 Berita
ziek — 22.30
ma — 23.00

lan-

bertjampoer

Pers

21.50

NN

LI, — V.B.O.
Pasangan V.I.J. oentoek menghadapi V.B.O. kita terakan diba-

Rum

(St.) Lagoe roepa2 — 19.30 Lagoe
Perantjis — 20.00 Lagoe Hawaiian
— 20.40
Instrumentalia — 21.00
(Ar.) Dihoeb. dengan NICRO —

itoe.

telah

18.05

13.30 Lagoe makan — 14.20 Berita Pers — 14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe — 17.04 La
goe roepa2 — 17.45 Lagoe Afrika
Selatan — 18.00 Programma
van
Kamermuziek — 18.55
Njanjian

lah toean
kembali kepada kami,”
edjek Helene.
»Perempoean djahat jang setjan
tik-tjantiknja
di tanah
Roes ini
moestahil dapat memperlambat saja didalam:
mendapatkan
njonja
lagi”, sahoet kolonel itoe dengan
ia

—

goe Makan

molek, tentoe ta' kan sesegera ini-

wa

—

Sonate — 12.17
Symphonie
12.42 Serieuse Orkest — 13.00 La

, Tetapi karena oeroesan pas jg.
haroes saja selesaikan, saja terpak
sa meninggalkan njonja. Baroe sadja tertangkap oleh kami seorang
jang mempergoenakan pas palsoe,”
katanja poela.
Lelaki atau
perempoeankah?”
tanja kawan saja.
»Lelaki,” djawab Petrof pendek.
Tepat benar terka saja, sebab
andai jang toean tangkap tadi seorang perempotean, lebih-lebih jang

gajanja jang memberi

Berita

ESEK

—

17.45

6.04 Lagoe gembira — 6.30 Berita
Pers — 7.40 Lagoe roepa2 — 9.00 :
Lagoe gembira — 9.30 Beroemde
tenoren menjanji — 10.00 George
Boulanger
Orkest — 10.30 Piano
popos — 10.45
Orkestmuziek —
11.30 Njanjian Deanne Durbin nja-

REBO, 28 MEI.
17.01 Isi programma — 17.03 Roe
7.00 Tanda waktoe — 7.02 Lapa2 lagoe— 18.00 Omroep Orkest
goe krontjong — 7.30 Komik Mela.
— 18.45 Oentoek kanak2 — 19.00
joe — 8.00 Toetoep.
Berita Pers — 19.20 Aneka warna
17.00 Tanda
waktoe — 17.02
— 19.45 Causerie — 20.00 Moesik
Taman kepandoean — 17.30 Lagoe : dansa — 20.30 Moesik Ketelbey —
krontjong dan stamboel — 18.09
21.00 Kamermuziek — 21.15 Serie.
Bang (Adzan) — 18.12 Lagoe Mius concert — 22.00 Tanda waktoe
nangkabau — 18.45 Konsert Ti
Berita Pers — 22.10 Aneka warna
onghoa
Canton — 20.00 Toetoep.
— 23.00 Toetoep.

kap toecan. Nama ketjil toean soedah saja batja dari soerat pas toean, tetapi
nama keloearga toecan

toetsen

—

22.00 Berita Pers — 22.0, Concert
22.05 Concert — 23.00 Toetoep.
REBO, 28 MEI.

13.30 Boenga
Berita

Pemb.

muziek

Lagoe roepa2 — 19.30 Serieuse
Orkestmuziek — 20.00 Boekenhalfuurtje — 20.30 Programma Holly-

REBO, 28 MEI.
6.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
6.01 Dari piring gramofoon — 6.30
Berita Pers — 6.45 Dari piring gra
mofoon — 7.00 Tanda
waktoe —
7.01 Dari piring gramofoon—7.30
Berita
Pers — 7.40 Dari piring
gramofoon — 8.00 Toetoep.
11.00 Tanda waktoe. Pemb. —
11.01 Van Beethoven . concert —
11.40 Oentoek orang sakit — 12.00
Njanji — 12.30 Boenga rampai —
rampai — 14.20
14.30 Toetoep.

Ivoren

EN

27 MEI.

waktoe.

Operette

Te

SEN

baklanken — 18.25 Orkest — 19.00

Themesia Sisters” — 19.40 Agama
Kristen — 20.00 Serieus concert —
20.45 Concert arrangementen
21.00 Omroep Orkest — 22.00 Tan
da waktoe
Berita Pers — 22.10
Moesik
dansa — 22.45
Oentoek
orang pelajaran — 23.00 Toetoep.

13.20 Berita Pers —

Tanda

17.04

tida

KxGerak Badan

tender 61,66 m.
SELASA,

kapan

Co.
waxson:

SIARAN B. R. V,
Stadszender 157,89 dan Archipel-

Barat

obat:

Telf. 293 Batavia.

:

PROGRAMMA NIROM

f—

reagen

jang mendjoeal

Ta PT

president Roosevelt —

seed

velt (anak

ri (home

SELASA, 27 MEI.

jang beroemah-tangga.

Adapoen kekoeatannja jang teroetama dari ini
Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan segala

:

3

tjantik itoe, sehingga tidak diketahoeinja saja didalam ketakoetan
jang amat sangat. Senjoem dan
tingkah
itoelah

long saja dari bahaja.
(Akan

manis
meno-

disamboeng).

H
SP”

(Reuter).
—

bahwa James Roose-

Obat

SELASA, 27 MEI.
17.00 Tanda waktoe — 17,01 Isi
programma — 17.04 Taman poetera Tionghoa — 17.50 Lagoe Arab
— 18.09 Konsert Minangkabau —
19.00 Hal pendidikan — 19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe — 20.05
Penerangan Oemoem — 20.20:Moesik Tionghoa Modern — 21.00 La
goe Soenda — 21.10 Klenengan Pa
sisiran — 24.00 Toetoep.

Tebe

Cairo,
25 Mei

Diterangkan

89.82

Goena mendjaga kesehatan, pilihlahobat
jang soedah termashoer.
Djangan keliroe! Pakai sadja ini PIL
BIDADARI

(OBAT
KEPOETIAN)
paling sampoerna boeat ketentreman

"2gNnjaa rang,

Zender

JAMES ROOSEVELT
HAMPIR....

Y. O. BR. O.
Y.D.G. 8, Gelombang
meter

marang ARCH. 67, Soerabaja II 61 dan IV 129,
Solo I' 120.

&,

(Zetsel jang tertahan kemarin)
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