»

tah
Kesengiaraan :

di
2 lembar,

Kepertjajaan

Mekkah!

Lossenummer

71,

sen.

kepada

pemerintah.
Sepandjang kata konsoel dial , 5
deraal Djepang Masatoshi Akiyama, maka diantara
Djepang dan

Ringkasan.

Australia tidak ada barang sesoe- |

Pa
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jang penting,
telah memberikan keterangan de- i' ialah bahwa Bulgaria tidak akan
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orang dapat mengatakan itoe

de-

ngan perkataan2 jang
serba haloes. “Tenaga
peperangan pihak
Inggeris dan Amerika diperkoeat
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pemerintah jang
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dan
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sehingga tidak
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itoe tidak begitoe
kianlah sari toelisan De LocomoTOEKAR MENORKAR WAKIL DIPLOMATIK
moedah didapat. Kedjadian seperti
tief.
Ke
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hadap
seorang
poetri Indonesia
ara
diatas
datangnja
dari
,,De
Lo'Rangoon,
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an W.A. Goudoever. Siapa tahoe
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dengan Roosevelt tetapi
Calam persediaan-persediaannja, dengan disokong oleh kekoeatan Inghaloeannja
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Locomotief
dan
ke
ia tidak soeka menerangkan apa
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sampai djoega.
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Reuter dari Tokio
18 Febr,
Cairo,
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| rang Belanda kampoeng dari Soe
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bih dahoeloe. Moesoehnja kena-di
pada visscherij-vereeniging di Bre
Karena
' batjok diarah lehernja.
bes.
| batjokan ini jang seorang ta' ber |
toea itoe
bertjita fjita'
Orang
-daja. Sjoekoer
segera orang ba- 4 soepaja anak2nja mendapat pendi.
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dikan baik dari sekolah sedang dia
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“loekai
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dapat

ditangkap.
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menerima

| tie jang berisi
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PEN-

tidak mendapatnja.

Doea orang anaknja jang perem
poean mendjadi goeroe, dan ,,Vic”
jaitoe Pak Wongso jang sekarang,

| dimasoekkannja ke sekolah HBS
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pada

| Thabib tinggi di Betawi.Sipatnja

ialah

sekolah

sipat bapaknja,
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polemiek”, jaitoe antara t. Moeljadi Djojomartono dari Moeham-
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dan

(rantjangan)

Dr. Satiman

dari

Pesantren Loehoer.

Kata Dr. Satiman dalam ,,Pe.warta Oemoem” toecan Djojomartono mengandjoerkan dalam 'rapat

ocemoem di Habiprojo,
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ja depan Pesantren loehoer didirikan

retja

(patoeng)

Dr.

Satiman,
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se-
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sekarang,

Gapi datang

mem

bawakan boektinja. Ia tjoema memadjoekan permintaan perobahan
soesoenan tata negara dalam hoeboengan Statenbond atau Sjarikat
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badan parlement sendiri dan Wali
Negeri sekarang dianggap sebagai
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jang ' mempoenjai
hak veto dan tidak dapat ditolak
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hak
serta
kekoeasaannja
itoe.”
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Lebih landjoet oleh P.W. itoe di
pandang rentjana Gapi itoe seba-

S.k. itoe, ia tidak soeka terima ka-
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hidoep dengan segala genap. Sean diantara Toerki.
dan Bulgaria
|! perti diseboetkan diatas, jang bisa
itoe
jg.
penting,
ialah
bahwa Bul| hidoep segala genap biasanja bang |
garia tidak akan menjerang Toersa jang biadab. Sebab itoe geraki dan Joenani, ini berarti bahwa
ng | kan autarki diwaktoe damai adaBulgaria
tidak akan mengadakan
lah keadaan jang tidak normal,
penjerangan bersama-sama dengan
tidak sehat. Autarki hanja dapat
Djerman.
:
dilakoekan oleh negeri jang loeas

r | sekali tanahnja, kaja dengan ber

AMAT

H.N, dari Solo menoelis: .
Oleh doeca detachementcommandanten dari polisi di Bojolali dan

MENJERANG JOENANI

Ankara,
— Menoeroet

JANG

'nja memberi

kesoekaran

itoe.

lebih landjoet di Bal-

Portugal

sadja

ada

asing, tetapi tjara membelinja dengan nama orang perempoean Indonesia jang dikawini doeloe oleh
orang asing itoe, dan dengan ini
oentoeng

dari

tanah

tadi biga

noeki oleh si asing tadi. '

luer dan pada pantai tanah Papoea
sebelah selatan, “kira2
lebarnja
185.000 ha, Jang penting jaitoe ber

poean Indonesia tidak manis raSa-

hoebocng dengan pengambilan kajoe2 loenak, jang sekarang diboetoehi oleh doenia, dan sesoedah pe

rang tentoe akan banjak diminta.
GEMPA BOEMI.
Diberitakan, bahwa di Ampenan
pada tanggal 17 Febr. djam 12.02
terasa ada gempa. Gempa ini tidak
tertjatat di Betawi
DOKAR LARAT.
Pada malam Senen tanggal 16/
17 Februari
jbl,
sebocah dokar
dengan 3 orang penoempangnja te
lah larat. Dokar itoe menoebroek
sebatang pohon kenari hingga roe
sak sama sekali. Oentoeng benar
penoempangnja selamat belaka. Ke
tjelakaan ini terdjadi di Sempoesa
ri dekat Djember. (Dar)

Nah,

katakanlah,

bahwa

nja!

Os

KEADJAIBAN ALAM.
Hari
Minggoe
petang, berdoejoen2 orang melihat pohon pisang

jang

adjaih

terletak (toemboeh)

dipekarangan sebelah timoer
gedoeng sekolah
,,Instituut Koot”
Besar pohon
itoe sebesar lengan
anak baji, tingginja sekira 35 em.
Dari tjelah2 tiap
ranting . pohon
terseboet-moentioel

bangnja

(ontong

bertoebi2

Jav.)

|

Joegoslavia . |

DIATAS

onder

met
No

1

TANGGOENGAN

Gevraagd
Brieven

f
!

opgave

PEMERENTAH

Machine fabr: WEST JAVA
ervaren Inheemsche construc.
tie - teekerazsr.—

ervaring

en

verlangd

1055
MEN A

3g

dan lemari boekoe, “zitje tempat tidoer, permadani,

, satoe partij barang mainan orchidesen (angrek boelan) d.Li.
Lain dari pada itoe beberapa tameng, anak panah, toembak,

au, kampak primitief dll.

“Bisa dilihat pagi-pagi sebeloem lelang.
LELANG WEESKAMER.
:
ewean

Bt

Roeslan

PENJELIDIKAN

DAGANG
PEMBITJARAAN
ROES—DJEPANG.
—.
(UnitedMoskou, 17 Febr.
Press): Pembitjaraan dagang an-

tara Roes dan Djepang pada hari.

“ itoe dimoelai.

NV.N.I.SCHOEN HANDEL MIJ.

djoekkan, digedoeng Gang Kenari
I/15 dan mendapat perhatian jg.
tioekoep memocaskan.

— #childerij tjat minjak (olieverf), medja toelis, lampoe gantoeng elek-

:

:

hi-

Pee

| sebagai penoetoep Konperensi PAI

WEESKAMER.

piano merk Moutrie, beberapa lemari katja, lemari pakaian,

kem

toeng koerang lebih sebanjak
18
boeah.koentjoep.
Matjam2 doega
an orang, tak
koerang
poela
orang menaboer kembang pengirim, karena dipandang keadaan jg.
sebagai barang jang
adjaib itoe
Boleh lihat!
berchasiat.

Nederland

ri makan

Kita

fjenteng, toean tidak oesah
takoet,oewang toean ter—
djaga rapi didalam

300 bocah perahoe-perahoe
ngambil ikan jang binasa.

mati.

pereri-

Toean tidak perloe piara

KONPERENSI
PAI DJAWA
3
TIMOER.
,»Antara” mengabarkan, bahwa

pe-| Daerah Djawa Timoer ke I dikota
: | Malang, maka pada tanggal 9 Fe
bruari '41, CvO telah mempertoen
djoekan toni!
,,Mr. Faisal B.A.”
| -roe,-jangterdiri sesoedah- perang: |
gannja t. Ibnuhani, bertemigedoeng
Centrum-bioscoop
Proteksi akibatnja menolak ba- tahoen 1914—1918, membangoenkan indoestri sendiri dan meloeas
di Meubelstraat (Malang).
g masoek, mengoerangkan per
MENTERI JOEGOSLAVIA BERkan indoestri jang soedah ada
Meskipoen
CyO tidak
banjak
MOESJAWARAH Di
dalam daerahnja. 5
Ea
memboeat reklame, hanja tjoekoep
DJERMAN.
'" Pengaroeh perang besar tahoen
Perdana menteri Joegoslavia dan $ “dengan siaran dalam boekoe pro1914—19183 sangat besar atas per
perang proteksi,
s
menteri oeroesan locar negeri pada , gramma sadja, akan tetapi sekiekonomian doeria sesoedah itoe.
hebat dilakoekan dahoeloe
tanggal 14 boelan ini soedah
ber , an itoe tjoekoep menarik perhatian
Peladjaran autarki dan semangat
dari segala pihak kepada itoe per
moesjawarah tiga djam
lamanja
ber-autarki jang didapat diwaktoe
toendjoekan, boekan
sadja dari
di
Berchtesgaden
dengan
Shli2
ne
perang hendak diteroeskan djoega
pendoedoek kota
Melang kelihagara
Djerman
dan
kembali
ke
Bel
| sesoedah itoe, Orang berladjar
tan orang menoriton,
akan tetapi
hidoep sendiri dimasa jang soekar grado kemoedian, oentoek membaztahoen 1914—1918.
:
sampai dari berbagai bagai temwa
verslagnja
kepada
Prins
'Re' Selandjoetnja tjita-tjita protek- | itoe. Sebab itoe orang ingin hidoep
patdi Djawa Timoer, teroetama se
gent.
:
5
sendiri poela sesoedah itoe. Inilah
- si koeat pada masa meleset. Dikali
dari pihak golongan Arab.
Koendjoengan itoe
diperbatasi
»Vverwildering”,
sifat
keboeasan,
“masa itoe banjak indoestri dan
Setengah djam sebeloem tonil di
sampai
sehari.
Sampai
di
Belgrajang ditimboelkan
oleh tiap-tiap
jan jang
menderita kesoemoelai, publiek
soedah membando tidak ada satoe poen jang dioeperang besar. Apa lagi djika golo
1
Tidak heran, sebab dimasa
djiri
tempat
pertoendjoekan,
mespembitjaraan
tentang
moemkan
, meleset
harga barang
moerah, t ngan bangsa sesoedah perang itoe
kipoen
sedjak
sore
hoedjan
toeitoe.
dipengaroehi oleh rasa bentji ter
roen.
Dalam pada itoe wakil perdana
hadap moesoeh jang lama. Kita
Waktoe ketoea Daerah mengoementeri Matchek mengadakan kom
tahoe, betapa tebalnja
perasaan
tjapkan
terima kasihnja pada pa
nege
loear
menteri
dengan
“| bentji jang mengoeasai doenia se perensi
ra penonton atas perhatianja Kegoena
persediaan
segala
Kini
soedah
perang
tahoen
1914—1913.
ri.
(Barang jang banjak
pada pertoendjoekan terseboet, ki
Permoesoehan diteroeskan dengan. pertahanan negeri soedah diambil.
berlebih itoe diwaktoe orang engta lihat tempat
pertoendjoekan
bahwa
mendoega,
'djalan
lain.
Dalam
hawa
seperti
orang
Di Londen
an m
i barang, tak sedikit
soedah penoeh sesak terdiri dari
dalam
masoek
akan
|
itoe
perekonomian
internasional
Joegoslavia
menoeroenkan harga. Sebab itoe
golongan Arab totok dan peranatidak bisa selamat. Negeri jang
Tripartite-pact.
keras pekik orang jang berkehenkan, sementara pihak Isteripoen ti
terhina
atau
merasa
terhina
medak akan proteksi.
dak koerang dari
50 orang jang
moepoek perasaan menghindarkan
Seperti diseboetkan tadi, protek
menonton
ditempat
jang dipisahdiri
itoe
dari
persekoetoean
inter“si jang membatasi perniagaan inkan,
demikian
poela
dari pihak
|
nasional.
Sebab
itoe
tak
heran,
ternasional,
sakit rasanja
bagi
pemoeda2
pergerakan
Indonesia
djika negeri Djerman mendjadi pa
ANTInegeri jang barangnja kena tinda
DIDENDA KARENA
dan
wakil
pers.
Pemain2
tonil itoe
berik
semangat
autarki
sesoedah
kan itoe. Sebab itoe proteksi meDJERMAN
adalah
semoea
anggauta
PAI,
dan“
perang
besar
jang
l
a
o
e
.
Djerman
Fepr.
18
n
Londe
nambah besar bahaja perang.
A.N.P. dari
hoofdrol dipegang oleh toean2 Ai
lah jang paling banjak
berladjar
sepandjang
Tiap-tiap peperangan senantiasa
bahwa
mengabarkan,
wi Aldjoefrie selakoe
Mr. Faisal
autarki dan hidoep ber-autarki sedidenda
“ berpengaroeh
akan kedoedoekan
Heerlen
s.s.k. Inggeris
'lama
perang besar.
Kebiasaan
dan
Ahmad
Sjahab
selakoe
Mah
daia
karena
dan bangoen
ekonomi internasiooleh
roepiah
100.000
moed.
:
. nal sesoedah itoe. Istimewa perang 'dalam keadaan loear biasa itoe
lam sepak terdjangnja ,,anti-Djermaoe diteroeskannja. Ia tidak terdjaba“besar seperti jang berlakoe dari
Sementara
itoe
Lasjkar
PAI
toe
dari
mafi”. Poen ia dilepas
polisi.
aris
roet
poela
menggembirakan
dekommiss
tahoen 1914—1918 dan seperti oetama memagar negerinja deselakoe
tannja
tinggijang berlakoe sekarang ini. Ke- | ngan tembok tarif jang
ngan harmonicorkestnja dan Mond
Setelah ada kekatjauan dikalanegeri | tinggi, seperti negeri lain-lain jang
perang memaksa
harmonikanja jang sangat memoe
| adaan
ngan Jahoedi di Amsterdam, maka
jang terkepoeng menghasilkan sen | baroe djadi, tetapi mentjoba mem
askan para pendengar. Dari pihak
dibentoeklah kini soeatoe madjelis
diri seboleh-bolehnja segala ba- boeat sendiri segala barang keper
Moehammadijah memberikan soem
Jahoedi, jang menempatkan djoe| loeannja. Dalam hal ini ia dapat
rang jang perloe baginja.
bangan extra's jang tjoekoep me
ga Asscher dan prof. Cohen. Mamempergoenakan persiapan indoes
| Perniagaan
internasional terperinga
n
oearka
narik mata.
Te
mengel
itoe
.djelis
sangkoet.
Sebab itoe tak
lain trinja jang terbilang djempol.
tan kepada kalangan Jahoedi di
Dengan pertoendjoekan ini Kon
Amsterdam, dengan menerangkan
perensi PAI Daerah Djawa Timoer
gd
PET
sasa
tidak boleh memanggil sendjata.
jang ke-1 disoedahi dengan penoeh
dalam minggoe
itoe
Keriboetan.
gembira.
jang laloe lamanja beberapa hari,
Baiklah kita terangkan djoega,
dengan beberapa pertempoeran jg.
bahwa tonil Mr. Faisal B.A. keti
“ ae Pada hari KEMIS 20 FEBRUARI 1941 poekoel 9.30 pagi dalam
beralirkan darah, sedang seorang
ka PAI mengadakan Kongresnja di
diindjak
Belanda
bangsa
nazi
kota Betawi, poen telah dipertoen

SELANG

dige

penjelidikan disekitar teloek Macc-

Perempoean
jang
tertangkap
itoe ialah isterinja, dan bapak perempoean itoe
termasoek djoega
dalam penangkapan itoe: jang ke
empat ditangkap diroemah jang Ia.
in.

.

Sesimbra

menjelidiki

soal. tanah jang kepoenjaan orang

keterangan jang pas

— Tentang
perdjandjian
antara
Toerki dan Bulgaria itoe, Saracoglu
berkata
demikian - ,,Itoelah
socatoe sjarat oentoek mentjegah
djangan sampai ada kesoekaran-

pelaboehan

fihak B.B. di Bansekarang

toe akan moestahil dapat dilakoe-

18 Febr. (Reuter).

KOERBAN ANGIN TOPAN
Lissabon,18 Febr. (Reuter). — Banjaknja korban djiwa
ketika ada angin topan itoe, adalah lebih dari 100 orang. Didalam

tahoen'

"41 ini akan diadakan penjelidikan

doeng

kan, karena dari tempat jang ketinggian itoe dapat melihat keseke
lilingnja.
,
Beberapa helai kain, dan barang
barang perhiasan serta lain lainti, bahkan diantara
ketiga orang
itoe ialah kepala dari 15 perkara
rampok, bernama Ranahardja ali
as Soeardi
jang melarikan diri
pendjara dan
roepanja menjeboe
njikan dirinja
didesa Djengglong

kan”.

lonisasi orang2 priboemi.
Lebih landjoet dalam

ATANJA

Indonesia mani: ,

DI TANAH

PAPOEA

.Ned. Maatschappij
Guinea”

soedah

voor Nieuw

menghentikan

pe

njelidikan2nja di beberapa daerah

di onderafd, Holandia.

Hasil pe-

njelidikan itoe menjebahkan ada-

salaris

T

baka

.

Perempoean

Disana akan
ditanam
minjak
paim, karet, cacao dan tanaman Ilnja.
Oentoek permoelaan akan di
boeka tanah jang
loeas didaerah
Nimboeran.
Tanah ini boleh djadi bisa dipergoenakan oentoek ko

sai

5

Dek

FTA

Haha

RE

nja ketetapan oentoek
mengadakan pertjobaan2 di tanah datar Gri
me, jang kira2 akan makan wak

c
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aa

Bp ep

La

Uaann

—”—

We

mpai
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KETAWA, bisa FURPATEIN

Ini

INI MALEM:

berikoetnja

FLYNN

TANGGA!

“SAIDJAH”

Miss

Riboet's

BESOK

-

Mangga

Kavoriet!

temoe

MALEM: »KAMBING-HITAM”
(,ZWARTE
SCHAPEN”)
Dipertoendjoeken lebih dari 400 kali — Succes Besar.

Anak?

Semalem

Moelai

28 Februari

GAGAK

Batavia-C

oleh
poetih

soedah

goena

publiek gembira, ketawa, bersorak sorak,

Karangan

dilajar

penonton.

ACTIE — ROMAN —
SAMMPAI MERESEP

MATINEE BESAR:
Saptoe 22 Febr. djam 4 soreh, Minggoe
23 Febr, djam 10 pagi dan 4 soreh pertoendjoekan besar dengan
SUPER SERIAL jang SANGET LOEAR BIASA:

SAEROEN

jang

pertama

di

LAST

STAND”

Bagian Kasatoe

Dengerlah

njanjian

Miss

NING

dan

CHAN MING
KAI

DITJARI oentoek lantas bekerdja STENO-TYPISTE
LaBesar maran datang sendiri di Toko
No. 11, Populair, Pasar-Baroe 93Bt.-C.

Miss IJEM,

Pintoe
Dalem
BATAVIA

sociaal.

Boeat segala oemoer.

FIVE CAME
—.
BACK

Ongkost
Diantara toean-toean ada banjak sekali terdapat memakai katja
mata, boekan oekoeran boeat oemoernja lagi (temponja soedah ke-

dengen

liwat).

Which five came
back from the
in which

twelve crashed &

Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat
14B — BATAVIA-C. Tel. 1949 Wel., sanggoep memberi advies serta membenarkan goena keperloean
toean poenja katja mata.
Sedia katja dan montuur kwaliteit No. 1, boeat
dipakai oleh' toean-toean dan Njonja-njonja serta
anak
sekola. Harga tida mahal. Terima
recept
Dokter

PATJAR

Senshe

UNION

liatlah ZONDER mengamoek. pahamkenlah pidato
Hadji Doerachman.
Film mengandoeng didikan

tanggal 15 — 20 Februari 1941

jungle

dibantoe

lagi

»PERANG
DAJAK”
LEBIH HEIBAT DAN SEROEH DARI ,,LAST OF THE MOHICNS”
JANG DOELOEAN SOEDAH BEGITOE MENGAGOEMKEN PADA
PENONTON.

- CINEMA ORION Sen

-

Indonesia.
MOCHTAR,

moentjoel

d.l.I.

MENARIK HATI — RAME — PENOEH
MEMOEASKEN DARI MAT DAN TELINGA
DIHATI.
£

»SCUSIERS

LODOK

CHESTER MORRIS
LUCILLE
BALL
WENDY
BARRIE
' Satoe RKO Radio poenja
drama jang sanget mengagvemkep, memperliatperoentoengannja
ken
doea belas djiwamanoesia
dalem satoe kapajoedara.
jang dipet keroesakan besar ditengah2 hoetan.
Anak2 tida boleh nonton.

RD.

dan

KARTOLO,

menggoembiraken

FILMS.
ea

seloeroeh

ROEKIAH

EFFENDI,

T.

EDDY

ITEM

menggemperken

favoriet MISS

Kedoea

menjaksiken :

CAIRO”"

in

ke-

SEA

AT

SAPS

1941

SECRET

Meelai ini malem

Batavia

sama:

jang

Pertoendjoekan boeat hari:
Rebo 19 dan Kemis 20 Febr. '41

Laoetan Tengah:
perang IngBarisan Italie dibom oleh Nenen
geris.
.
Inggeris:
- Beberapa kapal perang Perantjis menggaboengkan
diri pada angkatan laoet Inggeris.
Itahie:
Mussolini memoetoeskan akan menggoenakan barisan
Alpen.
Albanit:
Barisan Italie mendarat, bersedia oentoek hendak
melawan Griekenland.

Besar

.i

MOELAI 20 FEBR. DAN MALEM BRIKOETNJA:
TAN'S FILM COY poenja film Melajoe SUPER ACTION:

BIOSCOOP

Pasar Senen

boleh nonton.

Sebagai Extra FOX MOVIETONE NEWS No. 46. Ta
1,

RIALTU

BIOSCOOP

INI MALEM 19 FEBR. PENGHABISAN, "
jang blon ketawa dan bergoembira silahken dateng

Siapa

"THE SEA HAWK” atawa ,GAROEDA LAOET" :
satoe pembikinan loear biasa, penoeh perdjalanan

perdjalanan jang menjedihkan dalam kapal-kapal.
badjak laoet jang djempolan dan terkenal karena. .
kekedjamannja jang dahoeloekala membikin tidak
.amannja toedjoeh laoetan'

BB

e THALIA

Java BOde ia vol oerkomische situaties”
N. v. D.: ,,op meesterlijke wijze door M., R, uitgebeeld”
KETAWA OBAT ,,MALAISE: HATI SENANG-KERDJA BAIK.
EXTRA": DITAMBAH ARTIST VAUDEVILLE dari S PORE!

»GAROEDA LMOET"
ERROL

ROEMAH

RIBOET

malam

dan malam

dengen

PES ENENAN

mata.

Spicialist mengobatin penjakit
sakit Mangga,
seperti
Syphilis
Yangsinga,
Radja
Kamtjing,
Bwee dan Koedis.

Bwee

dan

Koedis,

tida

RAMAT

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

14B..60.BATAVIA-G.

Tjonto-tjonto Rekest Him.”
»
lia

4.50.

»

6.50.

1

2.45.

|Wet Boek van straf-

perdoeli

2.35.
1.50.

Hoekoem

Ini pill spiciaal obatken penjakit

Syphilis seperti sakit Mangga,
Jang
singa.
Radja
Kamtjeng,

semboe betoel. Harga f 1.50
WL.1949:-0-K

f-

sia
SO TOK WAN
Pill boeat ilangken tok (Ratjoen). | Boekti dalam perkara

lama atawa baroe lantas mendjadi |

|
TELFE.

Kalau
toecan2 dan njonja2 maoe menambah ilmoe2 pengetahuean
jang lengkap, persilahkanlah
beli boekoe2 pengetahoean seper|ti terseboet dibawah ini:
Koempoelan Wet? Indone-

Vrij.

preksa

Techt

:

Penjoeloeh
motong

beladjar

me-

pakaian

1

Bisa pesen pada Adm. Pemandaagan

Batavia-O,

aan

OGueen

Thea'er

Pastjoran

- Batavia
194— 20 Feb. 41

Ini malem

Bagian

ka 1 Serie Baroe

HITAM

BAJANGAN

VICTOR

dengen
- Anak?

boh

GE. OK
Moelai ini malem

JORY
nontop.
Pant 5 oran

Batavia.
BloSsCcOOP
tanggal 19 — 20 Februari 1941

Outlaw“

.Wyoming
Ba

Tiga Sekawan, dengen pasangan baroe, boekannja
Max TERHUNE, aken tetapi Raymond HATTON,
itoe komiek jang nomor wahid.
mang
nonton.
ma
anak boleh

@
2

Iiap-tiap hari Mdvertenti
nanjak? F 1. sekali macat

@
@

sIk heb een FIAT omzijn
beirouwbaarheid .

. Pilot uulpen Agent

ORION
Batavia-Centrum

TOKO
- Kramat

14

Vulpen
»PABAILAH !!
»BELILAH!!

PILOT”
Di

TOKO

ORION”

(abbanaja asiong

aan serang!
M135

ROEKIAH

En zoo

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

14 Maart. Moelai harga dari f 1:75 sampai f 12 20.
Segala

vulpen

PILOT

bisa dapat:

No

1 Graveer

nama-nama, No. 2 10 Tahoen grantie, No

3 Pilot

inkt 2 oz satoe botol warna-warna pegimana soeka,
No» 4 Satoe kali pakai banjak vulpen, sepzrti boeat

sekola,
“jaitoe

kantoor,
ada

koempoelan atau boeat dagang?

special mendapat

oentoengan

lagi.

zijn er nog

een

Fiat te koopen.

door

ons

inlichten.

tientallen

andere

redenen

Laat U zich eens
U

Fiat's-langs den weg ..

ziet

hoe
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keoentoengan,

hal

mana
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|

semoea ra Pat

Aa Sa

mam

Belia

matan,

wa sekolah itoe tidak sadja

“nerima

Djawa. Barat

gal

|. 10em Maan. ks memperpoe
HSEN

| Satkan Tentara Angkatan Oedaranja di. (Eropah Tenggara, dan

|

|

an

peang

ta

Tidak 'ada

sapaan

Eropah

merasa

ep

Barat

art

ilia soedah«aa

seloeroeh tepi FT

daerah Italia soedah dalam
ih

geris Tea

amat

menjedihkan,

Dengan

ber

10 famidjamoer be

segera regent-

Sport berdjalan.
Atas initiatief
toean
Wedana
Tanggerang sendiri, kini telah ber
edar soeatoe lijst kekantor kantor

barang

sesoeatoe

dan

Tenggara

itoe soeka,

sekolahan,

jang mana

2. digiring

digerebek”

na hal ini akan terdjadi”.

soe-

tahanan.”

orang

diantaranja

di

bawa dengan motorfiets.
Bahwa pendjoedian dan penggerebekan memang telah kedjadian,
maka dengan ini kabaran itoe di

disitoe

betoelkan.

(S.m-)

Djawa

Tengah

MATARAM.
Djambore

Seperti

BOGOR.

| pan-oetjapan lain-lain ahli-negara
dapatlah diketahoei, bahwa gerakrang sena ditawan oleh serangan Djerman ke Joenan hadan telah moendoer ke
nja dapat ditangkis dengan aksi-

keroemah

2. ,beberapa

23-2-”41.
Adapoen
djarak jang
akan ditempoeh oentoek pertama
kalinja 10 k.m.,
ialah ke Priang.
Pantas kalau andjoeran jang seba
ik ini mendapat samboetan sebagaimana mestinja.

di

termoeat
dida
tanggal 13 Feb.

Belakangan dari pembantoe kita didapat pendjelasan, jaitoe:
1. ,,Pendjoedian itoe hanja terdja
di waktoe itoe sadja, ketika diadakan pesta. Djadi boekan setiap hari dan malam.

delmars jang akan diadakan nan
ti pada hari Minggoe pagi tanggal |

Dari oetjapan ini, dan dari oetja

Ten-

jang
kabar

soenan kalimat:
1. ,Kabarnja
memang
diroemah
h
tsb. adalah tempatnja orang ber
. djoedi hampir setiap hari dan
malam.

disejagjakan agar para pegawai
toeroet mengambil bagian di wan

| satoe-persatoe dirobek - robek,
. dan mengalami nasib jang seroepa dengan Denemarken, Nederland dan Belgia.
Tidak seorangpoen bisa mengatakan dengan tjara bagaima-

3
Ta Dia:

Tjoe-

,,Pendjoedian

Tjemplang,
lam soerat

schapsdokter didatangkan oentock

jang koerang pasti, ketjoeali
— kalau negeri-negeri jang ada di

tidak memberi alasan sediboeat

jang

ratjoen.

kita mendjadi rakjat jang lengkap dengan sendjata, serta ka-

pen djoega bagi Inggeris serta
awannja

Serdang

“tang

memberi pertolongan.
“ka bisa bergoena
dengan
teDari 10 korban terseboet, hanja |
“pat, kare 2 angkatan
oedara |!
Corang jang ta? tertolong djiwa"Kita "bia lebih besar Ingi, dan
nja sedang lainnja selamat.

si.

| Keadaan peperangan disana wak

tang

lie jang sama memakan

Jaasih banjak jang bisa
Banjak jang terdjadi
karena Ft| toendjangan
Ameri-

koeat lagi.
ea

ketika

hoeboeng dengan adanja

PO beberapa: boelan

ih rena tentara
darat dan laset
kita akan
bertambah-tambah

1,

didesa

Arab,

roeg telah terdjadi soeatoe kedjadi | | jang laloe, dimana terdapat

Tae

d

16-2-'41

bangsa

Pendjoedian digerebek.
Receielea
tie
Berhoeboeng dengan berita ten-

Djamoer beratjoen.
bahwa

dari

| tempat.

Dari Tangerang Corr. kita ,,S.J.”

' I mengabarkan,

moerid

me-

Poen moerid Indonesisrs mendapat

TAN GERANG.

Han

gem

bira oleh jang berkepentingan,
: Perloe diterangkan disini, bah-

- |

kan,

cemoem

Kepandoean

Indonesia.
telah
pernah

berhoeboeng

dikabar-

dengan

Staat

Sekolah Al 'Irsjad jang
kedoea.
van beleg, maka
Perkino, jaitoe
Pada tanggal 15 Februari jang
djamborenja . kepandoean-kepanbaroe laloe atas oesaha Al 'Irsjad
doean Indonesia, jang sebenarnja
ija sebelah dalam.
:
tjabang Bogor telah didirikan
se
bersama dari negeri-negeri Bal'akan
dilangsoengkan didalam per
“gan dan Abessinia kita
bocah filiaal sekolah Al. "Irsjad,
kan, dengan bantoean Toerki. Ditengahan
'tahoen
-1M0 terpaksa
5 kedjadian jang seroepa. Setempatnja di Gang Kebondjae 31. :
dalam toelisan kita jang termoeat
dioeroengkan.
1)
peperangan dilakoekan
terdahoeloe dari ini soedah
kita
Sebagaimana diketahoci oemoem
Sekarang
telah dapat dikabarh Italia. Dalam keadaan
katakan, bahwa sikap Toerki akan
sekolahnja jang ke 1 letaknja di
kan
bahwa
Perkino
“akan djadi
boleh dikatakan bahwa
Empang. Bagi mereka pendoedoek
ditentoekan dengan melihat pendilangsoeng dalam tahoen ini, beresan Suez sae
soedah ter rian jang
akan dilakoekan oleh
poesat kota, jang merasa djaoeh
tempat dikota Mataram. Adapoen
aman.
boeat menjekolahkan anak anaknja
Roeslan.
djambore tsb. akan diadakan pada
Tetapi bahaja aja
antjaman
Salah satoe factor jang penting
di. Empang, dengan didirikannja
pertengahan
kedoea dari boelan
tangnja dari sebelah Oetara. Ialagi ialah pendirian atau sikap nesekolah jang kedoea ini adalah soe
Juli
jang
akan
datang.
kinan
penjerboean geri-negeri Arab sendiri. Sebab di
Persiapan goena keperloecan ini
sitoelah ada soeatoe Perdjandjian
|'telah dimoelaikandan berada di
djema'ah
hadji
dalam
melakoekan
diantara empat negeri Islam, ja'ni
bawah pimpinan . Dr. R.Rijo Maribadah
hadjinja,
dan
di
tiap-tiap
'Toerki, Iran, Irak dan Afghanissebagai — Voorzitter
tempat, ada di sediakan hulpkan- ' tohoesodo
sekarang
t dari keadaan
tan. Tetapi Perdjandjian Saadabad
toor-kesehatan boeat oemoem, di. 'Hoofdcomite.
aka bagi Inggeris dan kaini dirantjangkan
atas lain soal,
mana
bisa di dapatkan
segala
Perloe djoega diterangkan bahannja
tidaklah ada seja'ni boekan diperoentoekkan keObat-obatan
dengan
gratis.
Straatwa
Organisatie-organisatie kepansatoe alasan oentoek merasa
pada apa-apa jang terdjadi seka.doean
Indonesia jang bernaocoeng
gatir tentang daerah perang ini.
rang ini.
? straat selaloe di sirami dengan kar
bol, dan segala sampa-sampa, di. dibawah bendera N.IP.V.
sama
'Di Lybia, sebelah barat dari Me
'Masih mendjadi soal,
apakah
larang keras orang memboeang- : tidak toeroet dalam djambore ini.
Italia terpoekoel de- Irak, Iran dan Afghanistan akan
sir, pehak
nja sembarangan. Sementara se
Didoega
tempatnja di Pakem.
ngan sempoernanja. Tentara dari
membantoe Toerki, kalau sekiragala barang makanan di pasar-pajenderal Wavell masoek sampai
nja negeri Toerki ini terdjeroesar oemoem, di djaga sangat keseghazi, dan dengan itoe berarti | moes dalam keadaan jang boeroek
2 boleh dikata seloeroeh tepi
disebabkan menaot kedalam pepe-—4 hatannja. Directie dari kantoor ke.
"sehatan ini menerangkan,
bahw
lia ini djatoeh | rangan.
selama moesim hadji, selaloe me'ketangannja. Mertara: Italia kiraSikap
jang dopekliha ikan oleh
| kehilangan 150.000 - orang
Irak sampai saat ini, bolehlah di- nerima oeang-oeang derma daripada djema'ah-djema'ah hadji, dan
kena tawan,
dan sekarang
katakan, masih asing. Kitapoen ma
selandjoetnja kantoor kesehatan
ndoer mendalam.
sih beloem meroendingkan Mesir,
ini soeka menerima dermanja tiapDi Erythrea dan Abessinia terjang hingga pada sa'at ini masih
tiap kaoem Moeslimin dari negeri
di
jang demikian djoega mesdjoega ,,neutraal”, meskipoen tenmana poen, karena pertolongandengan oekoeran lebih ketara Italia sebeloem goeboer tempertolongannja semoea
-oentoek
. Pertaroengan- pertaroengan
poh hari masoek kedalam: negeri
karang ini terdjadi didalam daeMesir, djadi berarti melanggar hak 6Gemmat Islam seloeroehnja.
Italia. Melihat kesemoeanja
pertoean Mesir.
MESIR
| boleh dikatakan, bahwa pada
Sangat
boleh djadi ketiadaan

saat ini Teroesan. Suez aman oleh

kepastian-kepastian inilah jang dipergoenakan oleh Djerman dalam
oesahanja membentoek gerak- terdjangnja ke Timoer Tengah. Pehak
Italia telah memboektikan dengan
senjata-njatanja,
bahwa ia tidak

anja.

Tetapi Durenan datangnja dari
elah (Oetara. Ialah penjerboean

x diniatkan oleh Djerman di
Joenan, jang akibatnja tentoenja
mbahajakan- poela kepada kekoeasaan Inggeris di Timoer Te-

sanggoep

masoek

ke

soember-

soember minjak di Irak. Dan oleh
karena itoe Djermanlah jang menel-betoel ada, bisalah dicekoer
tjobanja. Tetapi selama armada
ari penegasan didalam pedato per. Inggeris sangat berkoeasa di Lace
ana menteri Inggeris jang baroetan Tengah — hal mana telah di'baroe ini, ja'ni-bahwa sangat perboektikan —, maka bisalah diang-“h
ah “ada pertahanan bersama. .gap, bahwa harapan gerak-serai negeri-negeri Balkan: terha- | ngan Djerman ke Timoer Tengah
Tn desakan Pa
:
Sangat ketjil.

ih itoe. Bahwa

antjaman ini be

MEMBASMI
FOTO-FOTO
JANG
.MELANGGAR KESOPANAN
Seboeah comite dalam ministeri
bagian

Djaziratoel-Arab, tebu

Isiam
S5

|

Mekkah,

Soetji
aniaja,

masih

negeri
maoce

di

sedang radja ini sangat
mengangkat deradjat. penggawai-

TELGSINNN sn

penggawainja, dan orang-orangnja
sampai tjoekoep mendapat kesenangan dan kedjajaan dalam penghis
doepan mereka.

ITOE KOM. BOENTOETNJA
PLOTAN DJAHAT
2.

. Apd. menoelis:
' Menjoesoel berita kita jang la' Toe, maka ada di terima berita poela dari Djeddah, bahwa itoe komtan djahat atas djiwanja bagin-

Ibnoe Saoed ada loeas sekali,
« orang jang soedah di tang-

, dan dikirim ke mnagik Dalam

PRKERDJAAN

- PEKERDJAAN

KESEHATAN

JANG

BERHASIL
' Sedari
berdirinja
pemerintah
Saoedi di Hidjaz, pemerintah sangat memperhatikan tentang kese-

'hatan

sekalian

rakjatnja

dan

ke-

sehatan djema'ah-djema'ah hadji
jang setiap tahoennja berdjoem| lah ratoesan

riboe

orang.

Dari

se-

tahoen kesetahoen, pendirian kantoor kesehatan di Hidjaz semangkin baik dan loeas, dan banjak perkakas baroe boeat oeroesan roe-

mah sakit telah di datangkan dari
loear negeri.

Menoeroet

tjatatan-

nja kantoor kesehatan ini pada ta-

(

Sasana, kendaan-kendaan a

Bal 3 berikan Mennaan

djema' ah-

di bantoe

Mesir

di

oleh kepala

madje-

lis polisi bagian keadaban.
FILM MILITER
Poetjoek pimpinan dalam oeroesan-0eroesan oemoem dalam ministeri
“pembelaan
negeri, telah
menetapkan akan mengeloearkan

Singapoera,

ini

pentjaharian

ngan ke Bosrah,
minjak,

serta

3

situasi

perang

seka

(Federated

Malay

States),

training

pada.

tanggal

9

dimoelai

Februari

'41.

(,Antara”).

Persatogan

Atas

boe

Samin

Taib, doeloe

dalas

Pemerin-

Pemoeda

Malaya.

andjoerannja
Oetara

tanggal

26

toean

terkenal

dan

lekas minoem

Borneo,

Januari

'41

di

pada
Penang

telah didirikan Persatoean

Pemoe -

da
Malaya dengan
kedoedoekan
Pedoman Besarnja di Penang. Ke
toea BP. PPM ini adalah terpilih:
toean

M.

Samin

sendiri.

(,Anta-

ra”).

Penoentoet-penoentoet

soeara itoe.

Pada

dan mjengoesoel

Moeslimin

se-Malaya.
tanggal 26 Januari

'41

djoega di Singapoera dilangsoeng
kan pertemoean antara anggauta-

kan lotery ialah Malaya Tribune, se
hoofdartikelnja dihingga dalam
njatakan jang tindakan Pemerin“hal ini njata bureautah dalam
cratisch dan autocratisch, karena
tidak mengindahkan pemandangan
cemoem.
:
Selain itoe tjoekai export getah
dari
naik
soedah
timah
dan

anggauta

dari

noentoet.

perhimpoenan

Moeslimin

Pe-

Se-Malaya,

dan ditetapkan, bahwa pertemoean
jang.
akan datang akan
dilangsoengkan

Lumpur.

ditahoen

'42

di

Kuala

(,,Antara”).

Berita permainan.
Dengan mendapat perhatian be
sar dari para autoriteit
, diantaranja Radja Moed Perak,
toneel-

21, 4 mendjadi 5 X. Dan menoe
Gazette (siaran
xoet Government

Pemerintah
.opisil)- jang keloear
paling belakang,
ada lagi dima-

gezelschap ,,Bolero” pada tanggal
25. Januari '41,
-soedah memper-

djoekan
rantjangan
menaikkan
25 5 tjoekai tembakau dan minoe

toendjoekkan

British

man keras. Pada boelan December
ini, kenaikan itoe akan- mendjadi
boeat 2 barang ini
1939 tjoekai

,,The

Empire”,

of

the

bertempat

Spirit

di

soedah dinaikkan djoega 25 X, se
hingga dengan adanja rantjangan
50.4, dari zaman sebeloem perang.

Schouwburg
(Town Hall)
Ipoh,
oentoek Malaya Patritic Fund.
. Dapat
kita
toetoerkan
disini,
bahwa permainan ,,Bolero” di Ma
laya mendapat perhatian besar, se

Tjoekai extra boeat 1 botol whisky

hingga

rata-rata

adalah

4 boelan

ini ,,Bolero”

50 sen.

Tjoekai

bier mendjadilah

1,80 dollar per gallon

dalam

waktoe

soedah men

dapat piala (beker) 1 Xx tiap-tiap
10 hari.
Moengkin sesoedah
selesai op-

kini

(Kk. 1.5 liter).

(,Antara”).
Militien masoek training.
Pada hari Saptoe tanggal 1 Fe
bruari
'41, segala kadem
milisi
dari berbagai bangsa di Singapoe

name

film

poera

pada

technicolour

Maart

'41

di

—

Singa-

dimana

djoega orang-orang ,,Bolero” toeroet bermain- ,,Bolero” akan kembali ke Indonesia. (,,Antara”).

Ia mengenalkan
diri
sebagai
seorang
habdidalem Kesoeltanan
berpangkat
Raadmeester
ialah
orang
jang berdiri
sebagai advi

Penipoe litjin.
Pada waktoe.
ini
politie
di
Djokja telah mengoeber seorang
jang telah dapat
wmenipoe orang
23 sama sekali dengan oeang merekabanjaknja
tidak
koerang
dari f :200.—

seur
dalam salah
soeatoe commissie jang
menaikkan atau mengangkat hamba
Kesoeltanan.

aan

x

OBAT

BESI

IPATO

29

soepaja
selamet, lekas
bisa semboeh.

nIPATO"

selainnja

mengan-

doeng pokok dari merahnja
darah jaitoe ZAT BESI, ada
poela

lengkep

semoea

zat

penting boeat menambah koewat dan sehat bagi segenap
anggota

(organisme).

Ipato

ada pendapatannja Prof. Dr.
Motoi Yamada sama 7temen se' pangkatnja. Soedah kesohor di
keliling djagat. Istimewa sanget
dipoedjiken bagi prempoean
hamil oentoek kebaikannja
sang IBOE dan sang BAJI.

Harga 1 botol besar isinja 360 tabi. f 2.25

bm

Tardyanal
IMPORTEURS:

M.
di An

tida mempoenjai nafsoe makan! moesti djangan toenggoeh sampe te-laat (kasip)!

dan

mengambil

tangsi

Barang siapa latjoer tergodah:
Sakit POETJET! sakit KOERANG DARAH! badan LEMAH (2wak)! badan semingkin SOEROET TENAGA!

oentoek ' mengangkoet
dari Amerika

dengan

rang...
Dinegeri bersekoetoe

Perloe ditjatat, bahwa diantara
koran-koran jang menolak padjak

Telah tiba di pelaboean Bosrah
(Irag) doea kapal dagang Mesir,
jang pertama bernama: ,,Nadjmatoel-Maks”, beratnja ada seriboe,
ton, sedang jang kedoeanja bernama: ,,Nadjmatoel-Iskandarijah”,
beratnja delapan riboe ton. Ke- |
doea kapal ini ada kepoenjaannja
kongsi pelajaran Mesir,
jang di

Mesir, dan singgahnja di pelaboean Bosrah, ialah oentoek menoeroenkan barang-barang perdaga-

boeng

tah di Malaya, pada 10-boelan jang
laloe berdjandji tidak akan mempergoenakan soeara anggauta jang
pegawai
Pemerintah
mendjadi
jang mendoedoeki lebih dari sepa
Akan tetapi
roeh koersi Dewan.
itoe mepada pertemoecan ketika
reka-mempergoenakan

kedalam

Generaal L. V. Bond adalah traipenting berhoening ini sangat

terlebih
Goeber-

kepala

PERDAGANGAN MESIR DAN
AMERIKA

goenakan

jang

anggauta- -anggauta

| kan pegawai pemerintah,
lagi Sir Shenton Thomas,
noer

masoek

lan. Menoeroet
keterangan Pem“besar Militer
Malaya, Luitenant-

setahoen
dari 4800 dollar
lebih
banjaknja diantara 2 dan 8 96.
oendang-oendang ini
Rantjangan
nan jang keras
perlawa
t
mendapa
dari

soedah

boeat training jang lamanja 2 hoe

jang berpenghasilan

| pada mereka

kan kemiliteran balatentara Mesir
dalam segala alat-alat sendjatanja,
dan kapan klaar film ini, akan di
pertoendjoekkan kepada oemoem,
dan kepada peladjar-peladjar di
sekalian sekolah-sekolah di Cairo.

barang-barang

ra

Belasting Penghasilan.
Dewan Pemerintahan (Legisladi Singapoera dan
.tive Council)
Federal Council di Kuala Lumpur)
oendangmengeloearkan
soedah
penghasilan
belasting
| oendang

socatoe film jg. mempertoendjoek-

.

#

“kenal Sangat berajasa. besar

hoen jang laloe, ia ada mempoebaroe,
Injai auto-auto ambulance
gedoeng
seboeah
ai
mempoenj
dan
| jang mentereng di sebelah Masdji' dil-Haram di Mekkah, dan banjak
jang te|
| pertolongan-pertolongan

oemoem

hang oeroesan tentang foto-foto
“dan siaran-siaran jang melanggar
adab-sopan.
Kemoedian di ambil
ketetapan,
jaitoe
menghoekoem
orang-orang jang menjiarkan foto-foto dan siaran-siaran jang tidak sopan.
Di tetapkan jang doedoek
dalam
comite ini, ialah directeur dalam
oeroesan pekerdjaan oemoem, dengan

-

oeroesan

Cairo, telah bersidang dan menim-

Malaya.

ten

8 | toe sekali disamboet dengan

dimana-mana

OGAWA

TOKO

kot

. Min

"125

JAPAN

YOKO

semaranc

Di
ie
t
1

na

PEMANDA
:

NGAN-

5

Pesen:

erdjoennj

anggauta dan semangatnja ternja” dapat dilihai dari keadaan semoeu
| nja dalam Kraton jang sangat me
ta tidak mengetjiwakan,
narik hati.
Hal ini sangat mendja
Setelah itoe maka njonja Marlidi perhatikan PPBP akan disesaha
jah Penoelis II menerangkan ten:
| tang verslag congres P.P.B. jang
kan dapainja.
PENGARANGNJA.
Toean
Sastrosoedjono
ketoea
da
“telah diadakan di Mataram, dimame
menata
AT
na disitoe banjak soal2 jang dibiri PPB tjabang Tegal jang djoega
-neel ta? asing lagi boeat kita se- tjarakan, diantaranja jalah soal mendjadi Adviseur dari PPB Poe
teri laloe angkat
pidatonja jang
Juitkeering dan wezenfonds, poen
NA. K. Gani ke doenia film | moea.
tentang isteri jang kedoea dari pen
soenggoeh menjebabkan banjak | — Apakah ada lain-lain pembimaksoednja memberi suggesti: de
orang terkedjoet. Ini tidak meng- | tjaraan antara toean dan Drs. Ga- sioenan, karena isteri jang keI tengan pandjang lebar oentoek me
lah meninggal doenia, dan bila sierankan djikalau diingat kedoe- inidi itoe waktoe?
madjoekan perhimpoenan itoe.
Ja,
antaranja
saja
madjoemasoeami
meninggal
doenia
itoe,
iste
dalam
terseboet
Sesoedahnja laloe diadakan sela
toean
doekan
iran bahwa tentoenja kari tadi tidak mendapat
pensioen
sjarakat kita.
Ok
matan goena memperingati berdiHk K
an tentang tjampoernja Drs. jang mana mendjadi peroendingan rinja itde perhimpoenan jang telah
Gani akan agak menggemjang agak pandjang dalam congkan satoe dan lain hal jang ber- 1
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(LUCHTALARM).

c:

Oesia 2 tahoen.
ngan perkataan-perkataan, hing-|
|
|
ggar
Pensioenan Boemi.
melan
telah
ia
ini
ga sebab
deveror
|
poetera
Poeteri.
pada hari Rebo
dari
3
art.
o
junct
1
art.
|
' ning No 12/D.v.O/VIHa. 3 dari | ibl. telah mengadakan rapat tahoe
Militair gezag tanggal 5 Mei 1940 .nan bertempat di roemahnja njo-

|

5

“

“sih adapoen dipadamkan poela.

0000 BPB, POETERI.

|

tj

Margarine
jang enak sekali
rasanja, banjak
gehalte.gemoeknja. dari'tetoemboehan aseli

| reactie

“karena mereka

di Indie3

terbikin

tidak mempenoehi

ketentocan-ketentoe-

an jang dioemoemkan ini bisa di
hoekoem pendjara 2 tahoen atau
hoekoeman denda f 1000 banjaknja.

Oleh karena itoe, maka praktis
tidak.
'“perloelah
dibagi-bagikan
autokaarten,
karena
tiap-tiap
orang kalau
berangkat bekerdja
atau kelain-lain tempat hanja ha
roes
berangkat
15
menit lebih
awwal dari biasanja.
Tetapi

kalau

sebab-sebab

boetoehkan

Kalau kelak orang itoe melakoe
kan tindakan jang istimewa berpemberian autokenaan dengan

mengirim

toch

jang

disebabkan

sah

orang

autokaart,
soerat-

mem

haroeslah

kepada

Hoofd

,van de Plaatselijke Luchtbescherming, Kebon Sirih 41, sambil mesebab-sebabnja jang
njeboetkan
(soerat-soerat LBD) ti- | penting itoe, demikian poela djam
kaarten
diherankan, karena
daklah boleh
djamnja
diwaktoe
mana
orang
pengalaman jang tidak baik pada
itoe hendak
jang berkepentingan
waktoe latihan dalam boelan Dekeloear.
cember

1940

j.l. itoe.

Kepala Luchtbescherming
perma'loemkan:

mem

Telah
ditentoekan,
bahwa selama latihan
15 menit sesoedah
tiap-tiap luchtalarm laloe-lintas di
hari
bolehkan lagi. Pada malam
hanja berlakoe boeat orang-orang

jang

berdjalan

latihan

masih

kaki.
asjik

Permohonan
ini haroes dimasoekkan
sebeloem
hari
Sabtoe, 22 Februari, dikantor kepala terseboet. Permintaan dengan
! talipon atau
dengan lesan, atau-

poen

jang

akan

dipertimbangkan,

Walaupoen

asjiknja

ber-

djalan dan pesawat-pesawat misal
nja masih
bisa berkelilingan diatas Betawi, tetapi sesoedah 15 me
nit sesoedah alamat, poeblik dibo
lehkan bergerak lagi.

Soepaja
lah

tidak
tjoekoep

dioelangi

lagi,

tjoekoep
terang,
bahwa

tidak
baiklatihan

terseboet dimoelai pada hari Selasa tanggal
25 Februari pagi hari
djam 6 dan
disoedahi pada hari
Kemis

malam.

27 Februari

djam

12 tenga

4

makanan di-

SoeratKiri im:

PEN-

DOEDOEK.
NTARA mengabarkan,

bahwa

berhoeboeng dengan roesakInja panen anak negeri, teroetama

| sekali disebabkan oleh koerang dja
| dinja

K3 BA

“betah

jang di Ambarawa kalau per
. boleh

djoega

bertoe

| tempat dengan orang orang

jipinang, misalnja.

ii baroceting

: Ita 'kekoerangan makanan,
ga dichawatirkan adanja

tepat, boekan?

Lebih

maka se

| Djeneponto-Takalar teroetama sekali kaoem taninja sedang menderi

sam

dk Ngawi dipindah ke DiEn

djagoe

karang pendoedoek

£

a milih Digo

padi dan

sehing
bahaja

schappen

moedah dimengerti, dapat dikira ki
rakan bagaimana hebatnja keada
an itoe, disamping
kekoerangan

»lari-lolos”

ga

at lagi, dong!

BANG

telah

wajat Pahlawan Diponegoro ini
(,Antara”).

didjalankan pemberian-

f 0,25 (doea poeloeh lima sen), se
hingga dengan demikian kehidoe—. »Antara” manabanbit bahwa
perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda di Makasar, seperti Barisan
Pemoeda Gerindo, K.B.I., Surya Wi
wan, Lasjkar P.A.L, JB. dan
. ma menggoeloengkan

lengan

ba-

goe

na
menolong Moekimien
Indone
| sia jang sama sengsara di Mekkah
| dengan djalan mengadakan
pertoendjoekan jang matjam matjam
permainan, bertempat
digedoeng
Langen Boedi Soeworo, pada ma-

,

pertoendjoekan

adanja

sak,
dah

sehingga
itoe

wajang

ditabrak

oleh

Pera,

Masjhoer

distuur oleh

51705

loekanja

. Disebabkan

Alamsjah

ada begitoe hebat hingga terpaksa

“ia digotong
— dang

fietsnja

Keadaan
.ga sampai
Sekarang
lah moesim
lela.
Ditahoen

ada begitoe roepa,

| roesak berantakan. Kedjadian ini
ana Talang Djawa.
"2
(Mh.

Os).

Pemakai Majit.
Dihari Minggoe jl. telah dilang
pengkan pembakaran majit didja
Betoetoe, diantara
Talang

KM 7 dan 8. Sebeloemnja

berarti jang Pemerintah telah da

sang

:
seroepa ini teroes hing
tahoen 1940.
bahaja jang kedoea, ia
kemarau jang mer aja
1940,

tanaman

dja-

an poela padi, lebih dari separoeh
tidak mendatangkan hasil. Sawah
sawah ditanah pegoenoengan,
s€
perti di daerah Binamoe
(Djene-

pemba

ponto) poen ikoet roesak dan men

njak, teroetama sahabat dan hanapatah lagi fihak
Bupeaa
2

| Dari pihak

ta”

goeng roesak sama sekali, demiki

karan dimoelai, penonton telah ba

5

itoe pendoedoek

meloeas.

Se-

keroemah sakit.

ma-

goep oentoek mengembalikar
dija
goeng sebagaimana jang soedah di
pindjamnja itoe doeloe dari
jang
berwadjib, dan karena kedjalian
roesaknja panen ini, maka
bahaja kekoerangan makanan tambah

auto

sebocah

sesoe-

loerkan tangannja, dengan membe
rikan pertolongan, jaitoe membagi
kan djagoeng jang beroepa pindjaman, jang kelak haroes
dibajar, akan tetapi panen
ditahoen
itoe djoega, baik padi
maoepoen
jang lain lain roesak, maka
oleh

dikbua pengendara sepeda naDjamal dihari Senen jang laloe,
| telah

lama

kekoerangan

padi,
Kemoedian Pemerintah mengoe-

karena

-4

tidak

bahaja

roe

kanan moelaj timboel.
Perloe dinjatakan disini,
bahwa- djagoeng adalah penghasilan
boemi jang terpenting
sesoedah

pertoendjoe-

Ta. perkoempoelan

ma

ri anak negeri jang mendjadi

ang oentoek maksoed jang seroe
'itoe djoega.
“Selain dari pada itoe dapat poe
“ditambahkan, bahwa sebeloem

| dioesahakan

kekoerangan

kanan ini adalah teroetama sekali
jang memegang rol keadaan iklim
jang panas dan hoedjan.
Pada permoelaan
tahoen 1939,
jaitoe pada achir moesim hoedjan oleh karena banjak bandjir
maka banjak tanaman djagoeng da

bersih 100 pCt. -diserahkan
pong orang jang sengsa
li Mekkah.
Yoea TAK
bertoeroet toeroet
em pertoendjoekan ini dila
djoega perkoempoelan
La
edi Soeworo sendiri
me-

ngadakan

ra”

dipoedji, dan oleh

kanan ini.
Dalam bahaja

| lam Senen 9 Februari '41. Pendapa
| tan
nam

hal

ini patoet

jat masih diharapkan tindakan tin
dakan lain lagi jang lebih meloeas
dan mendalam.
Oentoek djelasnja, baiklah ditoe
toerkan disini,
bagaimana
asal
moelanja bahaja kekoerangan ma

P.H.I. telah bertindak bersama sa
| djoe oentoek mentjari oeang

pan ra'jat dapat tertolong.
Oesaha Pemerintah dalam

| derita karena panas

hari. Didaerah

pantai laoet

politie kelihatan t.

teriknja mata

daerah

dipinggir

tentoe sekali keada-

annja lebih ketjiwa.

Disinilah

poe

D'@inpatnja tocan memakai per
kataan
,,djam karet” kalau satoe
rapat dioendoerkan
dengan tak
bersebab.
Loepakah toean, bahwa pada hari Minggoe waktoe IP
PI mengadakan rapat anggota itoe
semendjak siang hari hoedjan
le“bat tak poetoes2nja, sampai djam
9. Djadi ada jang mendjadi sebab

makanan, ra'jat ditimpa bahaja pe
njakit malaria dan dalam
kedoea
boekan, dan ,,djam karet” toean
Soal ini pihak jang berwadjib
te
roepanja disini tak lakoe.
lah poela mengambil tindakan ia
Kami memoedji kegiatan toean
lah disamping membagikan
djaS. dan terima kasih banjak
jang”
goeng djoega melakoekan pembetocan datang pada waktoe jang di
“rantasan penjakit malaria.
tentoekan, sampai terpaksa toean
Sebagaimana kita terangkan di
menanti nanti lebih dari 1!/, djam.
atas, pertanian anak negeri adalah
Moga moga
kalau'toean dan katergantoeng dari hoedjan. Sebenar
wan-kawan E. T. S. telah mendja
nja keadaan tanah didaerah
-terdi anggauta
dari IPPI kegiatan
seboet adalah soeboer, djadi djika
dan perhatian
jang
besar itoe
pengairan dapat idiatoer rapih —
akan membawa IPPI
selangkah
djangan tergantoeng pada toeroen
kearah kemadjoean hendaknja.
nja air hoedjan
seperti sekarang
— nistjaja peroesahaan pertanian'
“Tentang bahasa asing jang di
(sawah) anak negeri
akan ma- pakai oleh IPPI pada waktoe radjoe, dan bahaja kekoerangan ma
pat.
Memang perhimpoenan dina
kanan akan dapat ditjegah
demai ,,Ikatan Peladjar Pemoeda Inngan sendirinja. Menoeroet
ketedonesia”
memang
madjallahnja
rangan orang jang achli
dalam
bernama ,,Soeara IPPI”, tetapi apa
hal pertanian dionderafdeeling Dje
kah sebabnja tidak dipakai bahasa
neponto-Takalar, maka apabila ta Indonesia diwaktoe rapat?
nah daerah onderafdeeling
itoe
dioeroes rapih pengairan sawahToean S. jang terhormat. Boleh
inja, maka hasilnja (baik padi atau
djadi bagi tocan koerang apakah
poen djagoengnja)
akan
dapat
arti rapat, dan marilah kami oerai
membandjiri seloeroeh Soelawesikan disini sedikit sekadar jang per
Selatan.
loe.
Soeatoe rapat atau permoeAdanja senojengda
Pemerinsjawaratan ialah
seboeah pertetah jang kita terakan diatas, adamoean oentotk memperbintjangkan
lah tentoe sekali diterima kasihkan
sesoeatoenja (soal), oentoek kepen
oleh pendoedoek, akan tetapi pertingan bersama
misalnja.
Djadi
tolongan seroepa itoe, adalah per
soepaja dapat bertoekar fikiran ha
tolongan jang sementara, artinja
roeslah
pada
permoesjawaratan
pada tiap ada kedjadian Pemerinitoe dipakai satoe bahasa jang di
tah memberikan pertolongan pada 'ketahoei oleh sekalian hadirin.
anak negerinja, dan itoe beloem

pekerdjaan
(werkverschaffing)
oleh fihak B.B. bersama sama de
ngan V.&.W. kepada pendoedoek
dengan ketetapan, sipekerdja
da
lam seharinja mendapat
oepah

BEDJAT

Aroeng-

bil tindakan dengan djalan mem-

betoel-

Bedjat

dan

keke sadja.
Sekian sekadar riwajat kekoera
ngan makanan didaerah Djenepon
to-Takalar
(Makassar).
Dengan

Tapa djagoeng pada pendoedoek
gan gratis. Beriboe riboe
kaPa
Masal
roeng djagoeng- jang didatangkan
dari Palima (Bone) teroetama se
kali
soedah dibagikan pada
penTboapada ea lolos
lagi.
doedoek. Selain dari pada itoe djoe
oih baik jang Men TAN, diper

endeknja bang

Binamoe

kelaparan ditempat terseboet, Ber
hoeboeng dengan ini keadaan, ma
| ka pihak jang berwadjib (Pemerintah) dengan tjepat telah mengam

kai

|A

nja bahasa Belandalah satoe satoe
nja bahasa jang dapat dipakai. Ba
boleh dikatakan
hasa Indonesia
karena seba
dipakai,
tak moengkin
hagian besar dari pemoeda2 dan
pemoedi2 IPPI tak mendapat dididisekolah
Indonesia
kan bahasa
Kamipoen merasa ketjerendah.
wa jang tidak semoea anggota me
ngarti bahasa Indonesia, tetapi hal
ini soedah ta” dapat-dielakkan lagi.
djoega,
permakloemkan
Kami

(hasil) panen, baik padi ataupoen

telah dioesahakan oenkang ini
tock memoengkinkan memakai ba
hasa Indonesia di IPPI dengan per
antaraan bibliotheek dan cursus.

majit tiba,

t. Verstraete

dibawah

pimpinan

t.

En

Van der Zee, kemoedian majit ber

kotaknja diletakkan
sama
oenggoenan
ngah-tengah

Ba

ikan.

waktoe

jang

dibela-

djagoeng akan dapat membandji
ri pasaran di Soelawesi Selatan.
Irigasi di daerah Tarowang (agak
ke Timoer sedikit dari Djenepon
to) soedah berdjalan, tetapi
deAndjoeran tocan oentoek ,,menngan saloeran ini sadja beloem Ia
djoendjoeng tinggi bahasa kita”
gi mentjoekoepi sebagaimana
ke j dsb. amat kami hargai, dan kami
boetoehannja.
mengoetjapkan terima kasih oenPekerdjaan mengempang
soe
toek itoe.
ngai Djeneponto oentoek pengairan
Memang itoelah tjita2 IPPI, ha
jang soedah dirantjang (Kelaranja kami ketjewa sedikit jang toe
irrigatie) diharapkan oleh segenap
sadja ,,mendaan telah pajah2
ra'jat soepaja disegerakan.
n bidoek kehilir”.
joengka
Sebab selain oentoek pengairan
ini
nanti, poen pekerdjaan besar
Wassalam,
boleh mendatangkan mata pentjaPengoeroes IPPI.
dengan
harian bagi anak negeri
mengambil oepah pada pekerdijaan terseboet.

d.LL, djoe | Ia, didaerah pantai laoet, tampak
Demang
Bakri
R.A.
B.B.
dari
ga
betoel bahaja kekoerangan maka
le kl. dll. Dari perspoen ta' poela | nan itoe. Ma'loemlah poela, pentja
Keaktipan pihak B.B. ' maoeketinggalan, mengirimkan wakil
V.&.W. dan Landbouwvoorpoen
|
bo
lain,
jang
negeri
anak
harian
poekoel 1.30 auto
kita harap“nja, Kira-kira
se- | lichtingsdienst sat
leh dikatakan tidak berarti,
“Tullener,

pada

kan

TI:

Oleh berapa

pendoedoek

,Koeda

“

Keterangan
koet:

Hitam.”

S.A..

Lomang

Bendahari Setiawiria.
Pembantoe pembantoe R.W. Dja

berdirinja telah doea kali mengada
kan pertandingan. Pertama sama
Pesaderekan Banjoemas dari Kebon Sirih dengan berhasil 8—2 oen
toek Koeda Hitam dan kedoea kali
nja pada tanggal 15 Februari M1
(malam Minggoe jang laloe)
Iawan Sc. Ardjoena, bertempat
di
roemah toean M. Margoena.
Dja
tibaroe no. 9 dan hatsilnja begipit
Koeda Hitam
Ardjoena
Kahono — Tamboenan
1—0
S. Iskandar — Sabar
1—0
M. Margoena — Effendi
1—9
Sarbini — Soedigdo
Yg
— Yo,
Pandjaitan — Silitonga
1—
S.A. Soepardi — Moestari
1—0

I. Sobari

,,Onze

sebagai

beri-

15,

Moeharam

15—13,

Dahlan
13.
Soemarno

10—15,

—

15—190

Rachmat

15-

15—5.
Daoubles

SoelejLamong — A. Hamid/Moeharam 15—3, 12—15.
Nabib/Ali — Soemarno/Dachlan
159,
13—13 2—5, 11—15.
Asari/Endang — Rachmad/Daroes

12—15,

12—15.

Moertado/Kadarisman

2

Salikin|Ishak 15—12, 15—12.

Sjarif/lsman —
155, 15—1.

Daroes/Soewono

-

0—

Yo Yo
Djoehro
1—0
S5. Soepardi — Soediro
0—1
Djadi standnja 7 — 3 oentoek
Koeda Hitam.
Perloe djoega kiranja diterang
kan disini bahwa Koeda Hitam ber
tjita tjita akan mendirikan Indonesische Schaakbond, dan soedah
mendapat persetoedjoean
dari
Satoe doea perkoempoelan schaak
dikota ini.
Berhoeboeng dengan ini
maka
Koeda Hitam berseroe soedilah ki
ranja perkoempoelan schaak jang
lainnja atau toean toean
pengge
mar schaak
berhoeboengan
deperkoempoelan

A.

HALIM,

arts

Praktijk oemoem
Djam bitjara: tiap”? hari

dari

djam

5— 6.30 sore,

ketjoeali hari Saptoe.
Kramat 33—Tel. 2029 WI.

BATA VIA-C.

ABDOELKADIR,arts
Hanja oentoek penjakit
gigi dan moeloet, meneroeskan

Dr.

praktijknja

OUW

ENG

LIANG

Tempat
berpraktijk,
Krekot 36 — Tei. 836 WI.
Djam bitjara: tiap? hari
“dari djam 5 — 7 sore,
ketjoeali hari Saptoe.

terseboet

adres secretariaat S. R. Soepardi
Petak Alhabsji no. 234 Karetweg

Tanah Abang.

Cursus: TIJPEN, STENOGRAFIE,
BOEKHOUDING, BAHASA BELANDA, INGGRIS
dan PERANTIJIS.
BIJWERKEN

Moerid-moerid

M.U.L.O. dan Lagere

Scholen.

Menerima

segala Tikwerk,

AWIDJAJa"
Matramanweg 93A — Telf. MC

705 Mr.-Cornelis.

PEPERANGAN
BEN NK
BEA

Kemandjoerannja Obat Sakit Wasir.
Sinshe Tjia Sioe Khee jang kloearken obat wasir
soenggoe ada sematjem obat jang paling mandjoer.:
Kita berdoea

orang

dapetin

penjakit

onan
telah
obat
pake

Ko

Tji San

wasir itoe soeda

betaon-ta-

Saja jang mengoetjap

trima kasi,

waktoe boeang aer kloear dara dan perinja tida bisa di tahan,
pake banjak obat tida maose semboe, kemoedian dapet pake
sakit wasir jang dihikin oleh Sinshe Tjia Sioe Khee tjoema
7 hari sadja tjopot itoe wasir (Tjopotannja telah di kasi pada
sinshe boeat boekti) dan makan pill Tji Tjiang
Wan
kira-kira 4
flesch soeda semboe betoel dengen tempo jang pendek dan zonder
rasa sakit apa-apa dari itoe maka saia mengoetjapken banjak trima kasi serta menjaksiken kemandjoerannja ini obat soepaja TocanLag
en Njonja-njonja jang dapet sakit terseboet bisa dapetin pada

SINSHE

TJIA

SIOE

KHEE

Toko Tiga No. 45 — Batavia.

KAN SIAUW LAM
WONG FOENG.
cio Firma LIE GOAN HIN.
Kali Besar

Batavia.

AGENT-AGENT,
Eng Thaij Ho Soerabaja,
Eng Thaij Ho Solo,
Thaij An Tjan Djokja,
Eng Sioe Tong Tjilatjap,
Ek Goan Tong Tasikmalaja,
Djin Sen Tong,
Tjie Ho Tong, Bandoeng.
Eng Thaij Ho Semarang,
Thaij Tjoen Ho,
Tjie An Ho, Pekalongan,
Thaij An Ho Magelang,
Eng Nam Ho Poer holinggo,
Eng Ho Tong Cheribon,

MLKg

Thaij Ho Tjoen Soekaboemi,
SinTjie An,
Eng Hok An, Bogor.
Eng An Kongsie,
Tong An Tong, Mr.- Cornelis,
Bang To Tong,
Tong San Jok Fong, Tanah-Abang.
Djin An Ho Serang,

Tay Ho Tjoen
Pasar

Club”.

Hamid

Zakaria

Jachja — Soedjono
R.E. Soekadar — Moh.

ngan

A.

15—6.
Nabib
14—14,
Sjarif
153.

jakoesoemnmah dan Zaindoen.
Perkoempoelan
ini semendjak

Zaidoen
—

b.c.

djelas

Singles
Soele
Ken

Soepardi.

ditekajoe

ngania,

di Ta-

Adapoen soesoenan
pengoeroes
nja begini:
Ketoea R. Notosarojo.
Penoelis

antara

dan b.c. Regentschap. Achir pertandingan ada 6-4 oentoek kemenangannja b.c. ,/Onze Club”.

nah Abang pada beberapa boelan
jang laloe telah didirikan Schaak
en Bridgeclub jang diberi
nama

disini.

karena , ranja mendjoeal agak mentjoeriga
tjoeriga
merasa
telah
kan, oleh t. H. Achmad dilapoerdjoega diatasnja di | apa anaknja beloem djoega poepembakaran,
pada politie. Bila t. Mankannja
lang,
sedang
hari
telah
sore.
Pada
Setoempoeki kajoe pembakaran.
trie Politie tiba, menanjakan soe
biasanja
sesoedah poekoel
1, ia
— soedahnja disirami dengan minjak
rat keterangan maka ia minta per .
|
telah
berada
diroemah.
Berhoetanah banjaknja doea kaleng. Naboeng
dengan hal ini,
Doelhani
misi akan ambil soeratnja, tetapi
moen demikian, disebabkan kajoe
kemoedian ternjata ia telah ambil
telah memerloekan datang kepada
karan ada agak basah, pem
h seriboe.
langka
goeroenja
nama
Hasjim
dan
mentoe beloem selesai, hatta
Pada keesokan harinja, t. Manketerangan ,bahwa
pada
.
poekoel 6 sore, sedang dapat
tri Politie Tandjoeng Radja mela
'itoe hari,
ia tidak lihat batang
h jang telah ditoeang
dan pada
pengoesoetan,
Berhoeboeng
koekan
Adam.
si
hidoengnja
kaleng. Sekarang
moekan
dikete
ah
poelal
hari itoe
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Il 189, Se-

ja Il 61 dan IV 129,
Solo 11 120.

| tjong dan Stamboel — 20.00 GaPaean. Djawa ta 24.00 Toetoep.

boschwezen
di tahah
Soejoto,
boscharchitect

mad Arif gelar Soetan Bandahara,
| Gouv. Indisch Arts, dengan keten-

P. P. R. K.

bjawa Tengah dan Timoer.

-

Diserahi- pekerdjaan wd. Gouv.
Arts pada dines kesehatan, Moha-

itoe di Goe-

seroepa

sekolah

ke

Bosehwezen.

Pal

Tijd. Wd. laborant M. Soetarna
dalam
ditetapkan
Najasoeparta
. dines negeri.
Dibantoekan pada kepala dines

D. V. &

Toetoep.

'PENJIARAN

R:

. ta moelai mengerdjakan pekerdja. annja

sebagaimana

biasa

sehari-

hari.
anaknja
Sambil
menoenggoei
bekerdja, iboenja poen moelailah
mentjeriterakan hal pemoeda tadi

itoe, orang toeanja, d.l.I.
Sitti Hafsah mendengarkan

akan

iboenja sambil bekerperkataan
dja, mengerdjakan pekerdjaannja,
ada djoega sekali-doea akan meperkataan iboenja jang
ngiakan
selaloe memoedji-moedjinja sadja,
bahasa Roestam
Ia memoedji
seorang anak jang berbakti keparadjin,
da kedoea orang toeanja,
oesaha dan keras hati, sehingga di
dalam peladjarannja poen ringan
otaknja panaaa
Diploma K.A.E. dan typen poen
dengan moedah diperolehnja dengan goed. Dari oepas toko sehing
Djoeroetoelis toko
ga
mendjadi
soeatoe-hal jang boleh dikata dja-

Tanggap

boekan karena pang-

SAM

TAK

CO, Toko

64, Batavia.

Tiga No.

sekolah,

karena

oetama gadjinja.

masing-masing

masih

Karena iboe perkara pangkat, titel, gelaran, ta' maoe ambil per-

pada

kat

(seboetannja),

tetapi jang ter-

doeli, sebab didjaman ini boekan
seperti djaman lima poeloeh: tahoen jang telah laloe, banjak jang
memandang
pangkat,
titel atau
gelaran.
Dahoeloe,
iboe mavse tjeritera
padamoe sebab engkongmoe (Da-

toe', kake), waktoe masih hidoepnja mendjadi bek, sekarang diseboet le wijkmeester, ta' ada bergadji sepeser djoecapoen, tetapi....
jang mace ambil mantoe bereboet,
seperti waktoe Tjio Ko, sebab di-

djaman

itoe orang masih

goerem

matanja, agaknja beloem mengenal betoel akan gucnanja ocang,
tetapi kepada pangkat atau titel
jang dinomor wahidkan.
Sekolah klas 2 (Melajoe) poen,
sekota
Mr. Cornelis tjoema ada
satoe,
itoepoen
djarang-djarang

mace

sekolah,

karena

ma'loemlah

takoet

ke-

bermatjam-

matjamlah alasan oentoek mentjegah anaknja, soepaja tiada kese.kolah,
dikatakannja kelak djadi
Serani,

kapir,

tangannja

dikerat

Oleh Malaekat, bila mati,
karena
menoelis hoeroefnja bangsa Kapir,
ai.
Begitoepoen

sekolah

agama,

se-

bagai
sekarang ini dimasing-ma-:
2
sing podjok, soedoet (plosok Bt.),
djarang ada, apa lagi tempat hadlir seperti sekarang ta' ada sama
sekali.
Pangkat bek didjaman itoe, boekan sebab pandai sekolahnja atau
berdiploma, tetapi sebab
jang

teroetama sekali ialah tentang tjepat langkah, kelit tangan dan ge
rakannja
bertjap
djempol
alias djagoan (tjabang atas),

(Akan disamboeng

ika

