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|
4

|

di Mekkah!
Hoofar edacteur: » ar

Soemanang.

Kemis 20 Februari

€ Thailand.
2 lembar,

11

dikabarkan, bahwa

melari-

kan diri ke Nederland, maka
sedjadian itoe diseboetkan satoe nerboeatam meng joet (desertie). . Maka
kini ada beritanja, bahwa ia moengkin sekali karena
dipantjing?

dengan

tipoe

maeslihat

ngan mengatakan kepada bekas

kaoem

ALI-NEGERI

an
telah bersoeara. Dan sabdanja itoe aneh,

Nazi, de-

tetapi

perdana menteri de

Geer itoe, bahwa 'isterinja jang. di Nederland sakit. Kimi ia dipendjara di Stuttgart.

ah destroyer Djepang melantjong ke Thai, dimoeara
soengai Menam, maka
fihak Dijepang mengatakan,
bahwa adanja pasoekan Australia di Singapoera itoe
sedikit banjak ditoedjoekan oentoek menakoet-nakoeti
Djepang.
Dalam pada itoepoen angkatan oedara Ing-"

jang

mengatakan, bahwa tiga boe-

Disamping: keterangan Inggeris,

mesti

|

berdjoeang

. ngan, maka menteri loear :
memberikan tawaramnja oen
an, jaitoe oentoek mendamaik:

siap oentoek

-

lepasi

krisis

jang moengkin sewaktoe waktoe datang.

jang tahoe akan hal ini mengatakan, bahwa

pada itoe Djepang menganggap berita gerakan pasoekan itoe
,

, jaitoe bahwa gerakan itoe ,ditoedjoekan oentoek meati 2

ing

.2

bermaksoed

Berdjoeang

oentoek. Mena

| goeh-suenggoeh, dengan pelempar
“pelempar bom jang modern, pem-

“boeroe jang bermotor

2 dan 1, jg.

doeloe

sampai

Joenani digertak Djerman ! ?

| semoeanja ditempatkan ditempatssi
jang strategisch baik.

“menjelidiki

tjara pemibe-

n Australia, telah mengambil
. : tindakan-tindakan berdjaga-djaga
oentoek mempertahankan
diri,
manakala “sewaktoe-waktoe ada
akan kembali doeloe ke
ng, sebeloem mereka itoe “krisis. ,,Tidak akan diambil tindake Amerika, tanggal | kan-tindakan apa-apa, tidak akan
magang

rekonomian Amerika di

|

nereka akan sampai.

terkeloearkan

perkataan

jang

| moengkin menjebabkan roesaknja
perdamaian di Laoetan Tedoeh.

Manakala
perang
soedah dekat
pintoe,
maka ini boekanlah jang
hharap-harapkan.
Biarlah
kita
orang lain mengira,
bahwa kita
tidak bisa berboeat apa-apa dalam|
menghadapi pengelocaran tenaga

ag | jang demiklan Pn

“emban opisil Kbs oesoel Ishii kemarin yang meroepakan amanat Matsuoka ini mempoenjai arti jang lain sekali tertimbang dioetjapkan sambil laloe sadja oleh seorang ambtenaar jang lebih rendah.

Dari Londen

anggaran
n ae e n, 19 Pebr, (ANP.).

kabar .Daity Mirror”.

—- Soerat

tjing dari Inggeris dengan tipoe moeslihat kaoem Nazi,
. J. De Geer dilarikan dengan pesawat terbang dan kini

| Jhr. Mr.
dipendjara Stuttgart, oleh karena ia menolak oentoek memberian-keterangan jang mengenai Inggeris..

jang mengatakan, bahwa ahli negara jang soedah toea itoe
"makin djelek kesehatannja, kemoedian terboekti, bahwa ketika

'permoelaan dari komplot oentoek menangkap de Geer da-

belandja,

goena

pembelian
sebidang “ tanah
berhoeboeng dengan pembiki
nan mesdjid dan poesat keboedajaan
Mean
di
Londen.
Sir Stanley Reed: menga-

takan, bahwa

poetoesan

ini

akan mendapat penghargaan

lainnja.

besar dan dibanjak kalangan

gal 5 boelan ini de Geer mendapat pesawat speciaal dari
4 Lissabon
ke Nederland.

akan
mendapat - bantoean
Ia berhadap poela,
poela.
soepaja
pendirian
mesdjid
'itoe ditempatkan jang paling
dekat dengan City (kota).

n Nazi,

”

PESAWAT

|

Reuter-Or

J.B. 19 Febr. mengabarkan,
bahwa dalam Lagerhuis oleh
anggauta - anggauta partai
kolot dan liberaal-socialistisch
dimadjoetkan
peng'hargaan terhadap tindakan,
jang di ambil oleh pemerintah Inggeris oeritoek menje'Giakan memoriepost dalam

akan menanjakan

LUFTHANSA

kepadanja

dan

satoe

MELARIKAN

JANG

sampai di Holland, tetapi
pernah
2

langsoeng

teroes diang-

dan disana dari padanja diminta oentoek memberikan
:
jang mengenai Inggeris.
memilih de Geer oentoek didjadikan koerban

wa bekas menteri ini dianggap tern antjaman-antjamannja. Mereka itoe

a sekali, sebab: orang toea itoe dengan keras menolak
aa pendjara di StattLia pgn idimasoekkan
5

ngan jang kami

diantara Gm

Belanda di Londen

memberikan ' 'kebenarannja berita itoe, tetapi mereka
Ta

jang. berkenan

de-

“jang hebat dari pihak Itali Ana

koel-moendoer. Diantara tawanan-

tawanan

bangsa Itali ada terdapat

roe-pemboeroe

dari pegoe-

noengan Alpen. dan barisan keme-

tam, xi mirbunga ini PEN ana

DJERMAN MENGGERTAK
JOENANI.
19 Febr. (ReuBelgrado,
ter). — Berita-berita jang boleh

dipertjaja

menjatakan,

bahwa

pada tanggal 18 Februari pesawat
Djerman melapesawat terbang
penerbangan-penjelidikan
koekan
(Griekendiatas negeri Joenani
land).

'Perstiwa

ini

dianggap

orang sebagai tanda, bahwa Hitler
meneroeskan perang-oerat-sjaraf
soepaja
agar
(zenuwen-oorlog),
dapat memaksa Joenani menghenmelawan
peperangannja
tikan
Italia.
Sekarang ini roepa-roepanja ia
| akan menggertak terlebih dahoemenimboelkan perloe sebeloem
seteroean dengan djalan mengirim

kan

pasoekan-pasoekan

keperbatasan

Joenani.

Djerman

terbang

itoe tidaklah

Djer-

melemparkan

itoe.

Sampai

sekarang

masih

apakah

beloem

pesawat-pesa

wat itoe mempoenjai
pangkalan
di Roemenia ataukah di Boelgaria.

INGGERIS TA'KAN DAMAI SE- —H
BELOEM

Londen,

MENANG.

19 Fepr.

(Reuter).

— ,Inggeris tidak akan mengaboel .
kan
oesoel2
perdamian
sebaloem ia mendapat kemenangan se
loeas-loeasnja”.
Kata-kata
ini, dioetjapkan
di
Londen berkenaan dengan tawaran Djepang,
jang pada tanggal
18 Februari
dioetjapkan
oleh
wakil djoeroe bitjara Kantor Penerangan, Ishii, ja'ni bahwa Djepang
sanggoep mendjadi
badan
perantaraan

didalam

semoea

pe-

perangan,
djika sekiranja ia dioendang oentoek itoe dan keadaan
nja baik.
Orang-orang dari kalangan jang
berkoeasa di Londen menjatakan,
bahwa anehnja, ialah bahwa djoe
, roe bitjara ini merasa dirinja seperti memikoel
kewadjiban oen-

. toek. memadjoekan tawaran
.»Roepanja

orang-orang

ini.

Djepang

| tidak mengerti keadaan di Eropah,
| jaitoe keadaan jang ditimboelkan
de: oleh kawan-kawan Djepang
ngan peperangan ini. Seperti ditegaskan
oleh perdana
menteri
Inggeris, ta” bisa diadakan kom-

promis”.
2

#

ALFONSO MENDAPAT
.
RACHMAT
Sepandjang
“U.P.
Paus
telah
memberikan
rachmatnja berhoeboeng dengan sakitnja Alfonso,

jang soedah tidak berapa mengoea
tirkan itoe.

itoe

didiam-

orang,

atau

mengerdjakan

bekerdja

pada

Losse-werklieden

jang
itoe.

diseboetkan

dalam

circulaire

Kata Wali-Negeri, djangan atoe
ran ini dilakoekan sadja agaknja
Oentoek.
pegawai-pegawai
negeri

jang benoemd, tetapi sebaiknjalah
haroes diperhatikan djoega nasibnja keloearga-keloearga daripada
toekang-toekang,

atau

koelie-koe-

lie jang bekerdja pada Gouvernement, soepaja mereka ini djoega
mendapatkan pensioen dan onderstand 'itoe.
Apabila ada keloearga jang tidak

mengetahoei

ka tidak
kan

atoeran

patoetlah

mereka

ini,

ma-

kita mendiam-

begitoe

sadja.

Perloe

itoe.

nja mereka.
Ini berarti, bahwa
Wali-Negeri
itoe menghendaki soepaja mereka-

kebaikan

jang dapat

di-

ditanah-ini, tetapi jang se-

Hlaloe diabaikan, dan tidak mendja-

bom dan tidak poela melakoekan
penembakan,
sedang pe€hak Joenani poen tidak menembak mereka

diketahoei,

kaoem

mun
d.L.s. jang
Gowvernement.

tenaga.
orang
digerakan
poela
Ooentoek
mentjari
keloearga-keloearga tadi, dan diberitahoekan-

adakan

tian besar, tetapi tidak moengkin mengoebah politik Inggeris.
Pesawat-pesawat

Is-

orang, melakoekan pekerdjaannja
itoe dengan tidak memperhatikan
akan: nasibnja
kaoem
melarat

banjak:

Ia meroepakan tindakan jang terkeloear dengan niat jang sesoeng-

man

melarat,

kesosialan,
dan
mengerti
poela
akan keadilan kesosialan.
Moengkin poela diketahoei oleh
istana Bogor itoe,
bahwa masih

g0eh-soenggoehnja dari sesecrang Kepala sesoeatoe Pemerintahan, jang
masih terikat kontrak dengan Djerman dan Italia, meskipoen Ishii menerangkam, bahwa tindakan ini tidaklah terlebih dahoeloe meminta
kata-sepakatnja kedoea negeri itoe.
' Soedah barang tentoe amanat Maisuoka ini akan mendapat perha-

DI LONDEN.
MESDJID

orang

mengerti
akan
sociale
g ee st, mempoenjai semangat

DJEPANG MENAWARKAN DIRI
:
Tp onden, 19 Febr. (Reuter). — Pembantoe diplomatik daripada
| DIAGA-DJAGA KALAU ADA
| Reuter mendengar kabar, bahwa menteri oeroesan Loear Negeri DjeKRISIS
pang, Matsuoka,
mengirimkafh amanat kepada Anthony Eden,
Melbourne,
19
Febr.
dan didalam amanat itoe Djepang mt awarkan diri oentoek bersama—-— Wakil perdana menkeadaan seperti biasa, tidak
sama melakoekan tindakan memper
adden
men
ta- | san. di doenia sebelah Timoen (ke
L “bakat: Timoer-Djaceh ——
ah

orang
orang.

mata
mata

Moengkin sekali, nasehat WaliNegeri itoe adalah soeatoe seroean,
soepaja
ditiroelah- oleh kaoemkaoem industrieelen, kaoem jang
berkoeasa dalam peroesahaannja,
dan soepaja mereka poela perloe

menang !
Takoetkah

dari

akan

“Tidak baik poela, kalau mereka-mereka didalam djabatan Gouvernement itoe, jang berhak me-

banjak dengan

menghadapi

melalaikan

djarnja, kalau
kan sadja.

menawan orang orang Itali.
Australia soedah

5. Soember Ipaap

bahwa Inggeris

mentjapai kemena“ Djepang, Matsuoka,
mendjadi perantara1 seloeroeh. doenia.

Kemadjoean Inggeris di Ethiopia

Djoega

itoe G.G.

orang jang pitjik pengetahoean,
dan mereka, jang karenanja, tidak
mengetahoei,
dan tidak mengerti
bahwa -. kaoem itoe djoega mempoenjai hak oentoek mendapatkan
pertolongan.
Tidak patoet, dan tidak sewa-

sa: tpai

doeloe

Bogor

mentjoba memboeka
jang lalai. Memboeka

geris di Timoer Djaoeh diperkoeatkan banjak.

ita jang Dag
bahKe
Singapoera oentoek

mengherankan.

istana.di

Sementara kabar2

sen.

tana.. Bogor.

Lebak perdana menx dari Lissabon

7",

dari

baroe

Soeara
ETIKA

Lossenummer

di perhatian.

Kali ini, roepanja semoea jang
Jlalai-lalai itoe perloe dibangoenkan.
Perloe dibangoenkan matahatinja, oentoek mempoenjai kasihan djoega kepada mereka jang
perloe mendapatkan
pertolongan
itoe.
Moedah- moedahan
ditiroelah
oleh semoeanja
demikianlah
agaknja.
Dan berkenaan dengan itoe, hen
daklah

disini kita terakan,

apa-apa

jang moelia jang datang dari istana Bogor"itoe,
dan jang kiranja

sebentar lagi akan

mereka

jang

beroeroesan

dengan

penglepasan atau penentoekan pekerdjaan,
mengasah djoega hatinja,
mengenal
kepada
keadilan

jang bersemangat kesosialan.
Tentoelah tidak perloe diterangkan disini bahwa atoeran jang dikehendaki oleh G.G. itoe, pastilah
diterima oleh masjarakat dan perkoempoelan-perkoempoelan sekerdja, dengan besar kegirangan.
Berapa

banjaknja

| karena “bodohnja
ngetahoeannja

orang

“dan “pitjik

jang

peini

sekarang

pada

telah terlantar didalam kampoengkampoeng:.
rapakah banjaknja poela keloearga-keloearga jang karena tidak mengerti akan hak atau hoekoem ongevallen-regeling
itoe, jang tinggal djoega
terlantar,

sedangkan

pertolongan

boleh didapat.
Sebab itoe, maka ada baiknja
poela djikalau hal ini dioemoemkan
seloeas-loeasnja kepada masjarakat, oleh serekat-serekat sekerdja.
Berkenaan
dengan
maksoednja

mendatangkan

sociale-wetgeving,
maka
seroean
Wali-Negeri jang sebagai halilintar dalam moesim kemarau itoe
reka jang beloem tahoe.
Perloe kita ketahoeikan, bahwa
patoetlah kita hargai tinggi.
Moedah - moedahan
teranglah
dari istana Bogor itoe telah diselebarkan circulaire oleh Gouvernetjoeatja di Indonesia seloeroehnja
ment-Seceretaris pertama, baroe2
ini, dan melek-lah segala kaoem
ini, bahwa
atoeran-atoeran dan 3 Jang berkoeasa, tetapi masih lalai
ketentoean-ketentoean jang mem(oemoemnja) kepada kewadjiban
jang terletak atas bahoe mereka
bolehkan memberi pensioen atau
onderstand kepada pegawai negeoentoek djoega memperhatikan keri, apabila mereka ini mendapat
adaan jang lemah-lemah dengan
ketjelakaan
dalam mengerdjakan
hatinja jang perloe tidak mengabaikan keadilan jang bersemangat
djabatannja,
tidak patoet kalau
mengetjoealikan kaoem toekangkesosialan tadi.
Depe.
keoentoengan

kepada

mereka-me-

MEMPERTJEPAT
BIKIN
PEMBOEROE TORPEDO
Washington,
19 Febpr.

meloeaskan ' pangkalan
marine.
Rentjana hoekoem itoe kini ke se-

(Reuter).

Antara pangkalan - pangkalan
itoe ialah Guam dan Samoa serta
pangkalan-pangkalan jang diterima dari Inggeris dilaoetan Atlantik,

—

Pembikin

kapal-ka-

pal di Amerkia Serikat demikian
roepanja
dipertjepatkan,
hingga
goena

pedo
ma
hari.

pembikinan

pemboeroe

tor-

kini diboetoehi tempoh tjoeseparoh
dari pada tempoh

KEBAKARAN DI SANTANDER.
Madrid,
18 Febr. (Reuter).
— Kebakaran jang mengamoek di
Santander sekarang soedah dapat
ditahan.
Menoeroet taksiran pertama

614

keroegian

mm

sterling.

cade Espana”

kira-kira

Gedoeng

selamat,

ada

,,Ban-

soenggoeh

poen berdiri ditengah-tengah dae
rah-daerah jang diroesakkan oleh
api itoe.
PENGLOEASAN PANGKALAN
MARINE AMERIKA
Washington,

19

Febkr.

(Reuter). — Gedoeng Perwakilan
hari itoe telah menerima rentjana
hoekoem dengan menetapkan kekoeasaan jang diberikan oentoek
mengeloearkan djoemlah sebanjak
242 joeta dollar jang perloe goena

naat.

BOELGARIA MOELAI DENGAN
MOBILISASI.
Belgrado,

19

Febr,

(Uni-

ted Press). Kalangan jang boleh di
pertjaja mengatakan, bahwa Boel
garia moelai membikin mobilisasi
2 dari 3 pasoekannja, sedang mobi
lisasi iteo dikerdjakan teroes, sambil memanggili

poela

orang2

Boel-

garia jang bitjara basa Djerman. :
MEMILIKI KAPAL? JANG
BERLABOFH.

Buenos
Aires, 19 Febr.
(United
Press). —
Dikabarkan,
bahwa kementerian
loear negeri
dan pretanian moengkin akan mcmiliki kapal2 netral jang kini men
tjari perlindoengan dalam pelaboe
han2

Argentinia.

-

seroean

itoe

Medja

lengkap dengan koersinja

ra, Berka
rapa

bantoean dari pada be

besar. dan Kinabureau,
Seperti

.oemoem telah Pa:

ag

Papan rata rata manga. al

da"
me

Pertama,

nigirimkan ketanah Griek: 2.000.
900 tablet kinine, 10.000 ampules

totanus serum.

-aja,

2000 ampules dyr-

hoei Palang Merah Hindia Neder-

|

land
mengoeroes
pengiriman? |
obat.
Boeat maksoed diatas Internationale Crediet- -dan Handelsver-

seniging Rotterdam memberikan
f 10.000.— dan Billiton maatschap

e,
Hoo

apa

dengar
sebabnja Kebaa

ko-

Ti
4 5000.—

Dengan pemberian
jang besar itoe maka Palang Merah Hindia
sekarang sedikit hari
lagi akan dapat
mengirimkan 5

jong ramboetnja terlilit di ,,as”
kekoeatan motornja kira kira
ttoeng ra lekas di 'railjoen tablet kinine.

ta an:
antara Kalia

ngantoek,

karena sedjak boelan

December j.I. semoea binderij laki

laki maoepoen perempoean kerdja

SA

Tawaran jang ae
itoe soe
roepanja bisa diterima, karena

teroes tiap tiap hari sampai

djam

10 malam sedang hari
Minggoe
pehak Sekoetoe soedah ketelan- | masoek djoega. Roepanja telah le
oer marah, tidak akan berhenti | lah sebab tidak mempoenjai waktoe € entgek mengaso.

Pada semen

-

waran “Hitler kepada Joenani
ala Ito damai Hama
de

0.

S

sadja berarti Pangan ka |
Lp: aa

Tea

peedji.

Pada hari Minggoe kemarin, sebiasa oleh

karena

ba-

waktoe itoe terdjadi satoe hal jg.
tidak baik bagi seorang pegawai

Selagi Samaoen
sedang djongkok memeriksa mesin, ketika itoe

datang

seorang

baas

Belanda da

ri Afd. Zetterij menjamperi Samaoen dari belakang: baas itoe
de
| ngan tidak mengeloearkan perkata

tentoe

dan

tidak ber-

pertjektjokan

baas

ter

kasar itoe tidak

maoe mengalah, mengingat dirinja
seorang baas, meskipoen ia difi-

“| hak bersalah. Samaoen 'poen ti| dak maoe mengalah karena ia soe
dah ditendang dengan tidak ber

salah.

Achirnja kedjadian itoe da

at dipisahkan oleh orang banjak
ang berada disitoe.
:

Sebagai protest dan ketidak separachutisten

Se
akibat serangan
3 dari 'laoet. kepada Genua
sema-

iadidesak oleh tentara.
(Grie-

| nang Samaoen, poelanglah ia keti
ka itoe djoega, dan keesokan hari
. Senennja Samaoen
tidak masoek
kerdja, hari Selasa 18 Febr, baroe
dia mesa
dan atas persetoedjoe

an baas Afa. Zetmachine,
perkara itoe diserahkan kepada Direc
teur De Unie.
Setelah Wirecteur
mengetahoei
kedjadian dan doedoeknja perka
ra, maka baas jang kasar itoe di
- panggil oleh Directeur serta dinjatakan, bahwa De Unie tidak soeka

memakai seorang baas jang berta

n
3

Ta

“

mp:

bar tocan ia ae
EN
aa
terdjadi jang demikian ada
an Italia bisa diserang dari

biat kasar dan tidak dapat akoer
“kerdia
pada
pegawai
lainnja,
. moengkin baas itoe akan dilepas
kalau ia tidak soeka,mengakoe ke
salahanja serta minta ma'af pada

Samaoen

oleh De Unie dan mendjadi bari-

san werkloos

poen laloe berloebang.

peperangan

hendak

Maka

tindakan De Unie seroepa

mendamaikan

Italia — Joenan itoe.

ternjata dari berita

i jang menjatakan,

bahwa

—

Hari Sabtoe malam

Tn

|

ni semoea siska
bah
wa kedoedockan nas" pada dewasa

i koerang baik.

: Sedang

dalam

pada

itoepoen

Amerika bersiap keras, dengan dja
mengatoer. pangkalan pangka-

Ian di pacific ini, karena seperti di

Ihoei : Mepang merasa

Ame- |

ang di "indet Sedang Ameri
merasa seakan akan Djepang
ndak
menjirnakan kepentingan

an aah

'1. Pemboekaan
Onvangst.

|

Joe-

ag

-

akan

tg.

Oemoem

melangsoeng

bertempat. di Clubhuis Boedi
Darma, Kaligot, P. Sawah Besar,
goena melakoekan penjelidi, atau goena memperlihatkan| moelai poekoel 8.34 sore.
da bangsa Joenani, bahwa ten | Agenda receptie seperti berikoet:
Djerman soedah dekat, atau

1

Minggoe

22/23 Febr. 1941 Dewan

ada

sberapa pesawat-terbang Djerdisoeroeh terbang diatas Joe | kan

an moedah

BERBOENOEH

Toean Djoenaedi Soleh diseboet

,,Ali Rais”

DIRIKAH?

Kemarin,
sneltrein nomor 80
jang dari Betawi menoedjoe Ban
doeng via Bogor kira-kira djam 7

kan eere voorzitter, mestinja voors
zitter.
Dengan ini dibenarkan.

pagi.

di k.m,

21

antara

Pasar

Minggoe
dan
Lenteng
Agoeng
telah berhenti karena melihat ada
seorang laki-laki kira-kira beroemoer 30 tahoen mati terbelentang.
Melihat tanda-tandanja ia kena
terlindas
oleh kereta api
pada
malam harinja.

PERTANDINGAN-PERTANDI.
NGAN V.B.O.
Pertandingan Bond
jang telah
dikabarkan oleh
VBO
sekarang
mendapat beberapa peroebahan.
Pertandingan hari Djoem'at tang
gal 21 Febr. (Bondscombinatie con
toe

22

Febr.

Oleh sneltrein

itoe majat ter-

oleh Comite

van

2. Penjerahan pimpinan pada
Ketoea Pimpinan Oemoem.
. 3. Pidato Pergerakan Ekono-

nd

dan

Pemoeda

dikemoedian ha-

ri.
4

Kesempatan

contra UMS-elftal

jang

diperkoe-

mendjadi f 0.90 sedang entree boe

at jang lain lain tetap sebagai bia
sa, jaitoe f 0.50, f 0.30 dan f 0.15.
Permainan akan diatoer dengan
setjara sebaik baiknja.
Pertandingan pertama akan dise
rahkan peloeitnja kepada toean J.
Hoogewoud, pertandingan kedoea

kepada t. M. Prins,

dan pertandi

ngan ketiga kepada toecan A.A. de
la Rambelje.
Pada
,,Spitfirefondswedstrijd”

tidak

akan didjalankan

tjelengan.

. Sabtoe, 22 Febr. 41,

Bondscomb.

—

Versterkt

S., terrein U.M.S.
2e klasse:
B.A.T.A. —
CHA.

Decapark.

U.M,
LE
terrein

3

Resle
ki. A:
SV.IL.A.
2 — Vios 2, terrein Kar
rang Anjar.
Resike.ki
B.:
B.V.C. 3 — Sparta
2, ternein B,
V.C.
3e khaneek:
Di
RA terrein Kebon
ala,
Jek
Na
Sparta 3 — S.S., terrein siparta!
4e klasse A.:
BUMN: A4 —, TN H, 3, terrein
Sparta B.

GRIEKEN
|

Seperti diketahoei, Centraal Co,mite oentoek memberikan bantoe-

an kepada
ini ee

di pacific.
wan Italia,

anna
aan

terrein 2

ta,

Res.
le RL AA:
Hercules
2 — S£.D.L. 2, Sewa
Hercules.
Res.
leki!, B.:
S.V.J.Asa3 — Oliveo 3, terrein
Karang Anjar.
3Jeklasse
B.:
B.A.T.A. 2 — TNH. 2: terrein
Sparta B.
Hk
4e klasse
B.:
TN.H. 4 — ML. 2, seng Ne.
man

Sarie.

S.S. 2. —
Manggarai.

Sopo Batak 2,

ea

tetamoe.

BAN TOEAN KEPADA
LAND.

sero

baroe baroe

seboet
diangkoet,
dan di halte
Lenteng-Agoeng
diserahkan
kepada chef, agar
diteroeskan ke| pada polisi, toelis pembantoe kita.

dan hari Sab

(Bondscombinatie

2e kliasse:
“BVV, — H.C.H.,

'PERSATOKAN PENGEDJAR
KEMADJOEAN.

hari

meubelmakerij

itoelah jang pertama kali menjoem
bang beroepa barang2 baroe hboea.tannja sendiri.
Tentoe sekali maksoednja ialah
soepaja mendjadi teladan bagi lain
lainnja.
Dan kita berdo'a, moedah-moedahanlah kita akan menerima dari
banjak pehak lagi, Djangan
hanja beroepa oeang, melainkan bo
leh poela beroepa barang jang bisa
didjoeal.
MR. SOEWANDI.
:
Dibenoem mendjadi administrateur pada Dept. van Onderwijs en
Eeredienst, mr.
Raden Soewandi,
sekarang boeat sementara mewaki
li pekerdjaan itoe.

eere voor

' Minggoe, 23 Febr. 41.

ke 3 dari PPK

ni

oe-

itoe, patoet dipoedji. (M.R.)

“Tetapi tjara hendak mendamai| kan itoe disertai poela dengan an-'
aman,

alias toekang

koer angin.

Djadi tidaklah mengherankan,
hwa ada soeara menjatakan bah

wa Hitler

atas perboeatannja itoe.

Kalau tidak mengakoe tentoe ia
.akan dilepas seketika itoe djoega

belakang, sedang batas pertahanan Djerman sendiri dari selatan-

baharoe

at) ditetapkan di UMS terrein.
de- |
Pertandingan jang ketiga,
ngan
nama
,,SpitfirefondswedVOORZITTER LANDRAAD MEstrijd” pada hari Minggoe 23 Feb.
MOEKOEL TERDAKWA?
(Bondselftal contra Militair Bonds
Toean Oto Iskandar di Nata da
elftal) ditetapkan di Hercules:ter: gara volksraad hari kemarin
soe
rein.
|dah memadjoekan pertanjaan keEntree boeat
fribune dirobk!
pada pemerentah:

Soedah

djoeg

kesoekarannja.

nengok, ia hendak menjamboet poe

djadi,

ja'ni “anta

Da

kirimkan ketanah Griek.

na disitoe didapati doea
zitter.

terpakai, karena

-.tra Schoolbondelftal),

la, karena dia merasa

in bisa mematahkan

lain.

lagi poela tak ada kapal jang

an ba atau boe, menendangnja da
ri belakang hingga 3 kali bertoeroet.toeroet. Setelah Samaoen me

salah.

kaoem

jang

nama Samaoen Afd. Zetmachine,
dan lebih djaoeh dapat diwarta-

kan sebagai berikoet:

gertak

KPM

ri sini barang2 itoe akan teroes di

KS. v.o.

njak pekerdjaan, maka personeel
| Drukkerij De Unie masoek kerdja

Fs

la barang2 tadi ke Betawi atau ke

verslag KSVC kemarin,
Tindakan De Unie baik di- | adaDidalam
terselip kesalah zet, ja'ni kare

| bagaimana

ngan

Maskapai2 kereta api dan tram
di Indonesia dan KPM akan
me
ngangkoet dengan pertjoema sega

BAAS JANG KASAR.

jas
|

selimoet kapoek dan lian lain lagi.

pelaboehan2

karena djaoeh djarak-

Ls

an

Fr:
4

San

Na

kirim

Oleh karena itoe, medja koersi
sedekah akan didjoeal, kemoedian
Ihasilnja akan
distortkan kedalam
kas daripada tfonds Kesengsaraan
| Moekimin.
.
Barangsiapa hendak
membelinja bolehlah datang dikantor kita
|
Dalam pada itoe “perlostati agak
nja disini kita peringatkan bahwa

tara itoe orang dimana mana
hiIN oek bekerdja oentoek selain dari
pada ocang, mengoempoelkan djoe
ca barang makanan, pakaian, wol,

Nan Tata

kita

mengangkoetnja.
Kedoea, misalnja kita bisa
me
'ngirimkannja, moengkin djarang

sen terie serum dan 1000 ampules:
gas oedeem serum. Seperti diketa-

De |

-

maka Pa-' 3 je

lang Merah Hindia Nederland
. |iam boelan jang laloe dapat

sekarang semoea peroesahaan per

aning. tidaklah

ka

badan jang besar'|

banjak

&

-

MEDJA-KOERSI OENTOEK
MOEKIMIN.
Dari
Meubelmakerijj ,,Ali Rais”
Djatinegara kita menerima sidgah
beroepa sebocah medja makan de
ngan empat boeah koersinja.
Barang-barang itoe serba baroe,
dan soedah
barang ter
njak | banjak

terima

Sepandjang soerat kiriman jang
dimoeat dalam
s.k.
,,Sipatahoenan” dari tanggal 14 Februari '41,
lembaran kedoea, maka adalah ka
tanja seorang terdakwa, jang ber
nama Djamin (lebih benar sebetoeinja Djanain bapa Djahari)
di
poekoel oleh landraadvoorzitter di
Poerwakarta
(kaboepaten
Kra-

wang),
saan,

ketika
sampai

diadakan
anak

pemerikitoe

ping-

san.

Ingin sekali penanja mendapat
keterangan dari pemerentah tentang kebenarannja berita itoe dan
dalam
tahoekan
soenaja diberi

Volksraad.
Noot

Red.:

,Soerat

djoega

kiriman

dalam

tsb.

dimoeat

,,Pemandangan”.

REPETRIANTEN NIEUW CALEDONIE.
Esbra toelis:
Telah tiba dikota ini repatrianten (lepasan2) dari Fransch Nieuw
kira2 200.
Caledoni8, banjaknja
Kebanjakan dari mereka telah be5 tahoen lamanja
disana
kerdja.
atau lebih, dan jang lainnja adalah
lantaran afgekeurd
mereka jang
atau ongeschikt, telah diretour ke
mentjoekoepi
sini, dengan beloem
keadaan
'Oemoemnja
dienstnja.
mereka di Nieuw Caledoni& dan se
ada baik, selain
datangnja disini
dari mempoenjai uitkeering (tjeleakan terima
ngan) jang mereka
di Betawi, merekapoen membawa
bahasa asing, ialah: bahasa Perantjis.
Kabarnja mereka
disana diwadjibkan sebagai omgangstaal
me
makai bahasa Perantjis disamping
bahasa Indonesia.
Djoega dikabarkan, bahwa bebe
rapa njonja2 Perantijis disini, hen
dak
mentjari
beberapa djongos
dan: baboei.k
tetapi sesoedah
mereka itoe diperiksa, njonja2 ter
seboet mengoetjapkan: ,,Neen, ze
zijn te modern”,

— Gara-gara menoekar .....!
Dengan
tibanja
lepasan2 dari
Nieuw Caledonig, Han oentock me

noenggoe

Sampai

mereka

dipoe-

langkan ke masing2 tempatnja, ialah hari Senen
17 Februari j.l.
maka banjak dari antara mereka
itoe jang-pesiar
di kota Betawi.

Ma'loem,

ramai, kantong ma-

sih penoeh wang,...... tetapi wang
kertas: Caledonis, Australia dan
Ingeris.
Di
Sydney (Australia)
mereka diberi
tahoekan, bahwa

DJANGAN SAMPAI
KEHABISAN !

itoe wang kertas bisa ditoekar di
| mana mana tempat.
Tapi, tidak begitoe di Betawi.
Ketika -banjak dari mereka hen |
dak menoekarkan oeangnja di Ja-

Beloem lagi selesai, peta
boemi, jang kita sanggoep-

kan soedah lakoe sekali se- '
| perti koeweh. Boeat mendjawab
soerat-soerat jang
minta
keterangan
tentang

vasche Bank, dan setelah menoeng

peta boemi terseboet, baiklah kita berikoetkan disini

goe beberapa lamanja...... , mereka di djempoet oleh politie dan di
giring ke Sectie
Glodok, oentoek
diverhoor.
Oentoeng ini oeroesan
bisa diselesaikan dengan begitoe

sekedar
Peta

oleh

kan

Inspectetr
van Arbeid sebagai
pembela dari orang2 itoe.

sini, adalah
terlarang,
.Staat van beleg” ini.

diwaktos

KESENIAN GAMBAR Di
0.
DJAKARTA
Roepa-roepanja
perkoempoelan

»Persagi” dikota ini kian hari kian
nampak dalam masjarakat dengan
oesaha keseniannja.
Setengah orang mengira, bahwa

perkoempoelan terseboet soedah
tidak bersoeara lagi, akan tetapi
penjangkaan demikian itoe adalah
salah.
Sering kali kita mengoendjoengi
kaoem-kaoem gambar di kota ini,
dan tidak berhentinja mereka itoe
menggoenakan kepandaiannja oen
toek dengan diam-diam mempraktekkan kepandaiannja didalam roemah,
terboekti
ada poela orang
jang sekarang sedang berpatjoepatjoean oentoek meramaikan expositie jang akan diadakan dalam
boelan April.
5
Dalam hal'itoe, adalah schilder
Mas

Toetoer,

jang

mem-

poenjai peroesahaan di Molenvliet
85A, jang kita koendjoengi studionja.
Tetapi apakah jang kita lihat di
sitoe?
Dalam
studionja
,,Rembrandt” jang ia goenakan oentoek
tempat peroesahaan
reclame-bedrijf, boleh dikata siang malam ia
bekerdja oentoek mentjari nafkah
sebagai ahli reclame centoek gam- '
bar-gambar
film jang akan dimainkan, teroetama dari Film-film
keloearan Tans Film Company.
Tetapi disamping itoe, ia bekerdja poela keras oentoek mengharoemkan- nama perkoempoelannja
dengan kepandaiannja menggambar dan memboeat schilderij oentoek kesenangannja sendiri. Salah
satoe dari boeah dan hasil keasjikan M. Toetoer tadi, jaitoe, satoe
gambar olieverf, jang ia boeat kesempatan
bersama-sama (orang
10 lebih) baroe-baroe ini, pada ketika mana seorang datang oentoek
memberikan dirinja boeat digambar. Dan kiranja tidak salah, kalau kita jang melihat sendiri malam tadi itoe menerangkan disini,
bahwa Mas Toetoer itoe
adalah
terhitoeng
seorang ahli gambar
tjari tandingannja.
Gambar jang
kita lihat itoe ada begitoe hi doep,
beriang, dis. jang
kita patoet berikan namanja itoe
oentoek kepandaian.
M. Toetoer
tadi. Dan djika dihargai dengan

intrinsik maka soesah kita bilangkan harga itoe atas gambar jang
diboeat oleh Mas Toetoer tadi.
Tjamkanlah itoe t. Toetoer, dan
teroeskanlah oesaha toean dalam
ilmoe menggambar itoe. Sesoenggoehnja toean itoe seorang kunstenaar, Toean dapat mengerdjakan
palet, penseel, dan painting materials toean itoe dengan sesoeng-

goehnja. (D).
MENGOEMPOELKAN ALUMINIUM.
Atas dorongan Resident Betawi,
dikota ini akan diadakan satoe co
mite
oentoek
mengoempoelkan
aluminium, spesial barang-barang
jang
dipakai
diroemah-roemah
jang poeblik akan maoe menjerah
kannja
boeat satoe
keperloean

jang amat baik.
Barang-barang dari aluminium
itoe akan dikoempoelkan oleh pan
doe-pandoe
pada hari
Djoem'at

tgl.

28

Februari

vrachtauto

gemeente,

djam setengah

1941

dengan

moelai

dari

lima petang sam-

pai djam toedjoeh malam.
Dibeberapa wijk akan dikoempoelkan dengan
pertolongan bestuur wijk bangsa
Tionghoa dan
Indonesia.
2-JARIG

JUBILEUM PRINSENPARK
Perajaan besar.
Kita telah dikabarkan
bahwa
Prinsenpark akan merajakan Hari Tahoennja
jang kedoea pada
nanti tanggal 29 Maart sampai 5
April 1941.

Dalam

pesta ini akan diadakan

digambar

“keadaan . kegentingan

international.

Pamgkalan-

| pangkalan laoet jang terpen
ting dan tidak dirahsiakan

Ada2 sadja, menoekar ta” dapat
Haa is tetapi oeroesan dengan poli
tie berakibat......!
Perloe diterangkan disini, mem

hawa oeang kertas loear negeri ke

tsb.

Oleh seorang medewerker kita, Mr. Soerjotjondro (dahoeloe beladjar boeat ingenieur) dengan memperhati-

sadja, oleh karena orang2 ini ma
soek golongan ,,zgouvernement”,
Kabarnia
hal ini di oeroes

pendjelasan.
Boemi

!-

pembatja | bisa ketahoei di
peta
boemi
itoe.
Begitoe
djoega disertai keterangan
jang pendek tentang artinja

»zee-mijl”

atau

kabel-laoet,

j

bases
atau pangkalan dan
sebagainja.
Djaraknja atau
djaoehrja
antara beberapa
pangkalan
(bases)
seperti
dari Pearl Harbour ((fonolulu) ke seberang Laoetan
Pacific diterangkan djoega
dalam peta boemi kita itoe.
Kz:tjoeali
kedoca
benoca
Afrika,
Europa, . AmerikaOetara dan Amerika-Selatan,
Australia, Philipina dan doe-

nia segenapuja, djoega akan
digambarkan
beberapa bagian jang penting dari Thailand
(Siam), Balkan
dan
Bosporus
dan
Dardanellen
serta daerah sekitar Teroesan-Suez.
Sebagian gambar peta boe

mi itoe sekarang soedah selesai dan sedang didjadikan
elich6. Boeat pekerdjaan terseboet di kota sebesar Betawi ini tidak ada satoe clichefabriek jang bisa menjelesaikannja dengan lekas. Mereka jang soedah mengirimkan
Oeangnja, harap sabar sedikit.

Dalam

minggoe

moeka

soedah bisa dikirim rasanja.
Besarnja peta boemi mendjadi seperti selembar s.k.
Pemandangan.
Boeat langganan didalam kota bisa dengan perantaraan looper kita, tetapi dengan perdjandjian:

bajar

kontan!

Peta

boemi baroe kita kirim kalau oeangnja soedah diterima, sebab harganja soedah
kita bikin semoerah-moerahnja

sehingga

' menambah
nistrasi.

tidak

bisa

kita

pekerdjaan admi-

roepa-roepa attractie seperti pertandingan boksen, krontjong vandaal & zang concours, Hawaiian
Concours,
film-stars
Concours,
bloemen Corso diatas perahoe dan
lain-lain.
Selain dari keramaian-keramaian
djoega diadakan stand-stand jang
bagoes dari importeur-importeur,
kita
dapat kabar soedah banjak
jang maoe bikin stands. Sekarang
masih ada ketinggalan beberapa
tempat jang beloem terisi, maka
importeur-importeur
dan
pedagang-pedagang

jang

soeka

goena-

kan itoe
“kesempatan akan bikin
lakoe barang-barang di minta dengan lekas soeka datang ambil tem
pat, jang akan dikasi gratis.

INDUSTRIE-PLAN DAN
VOLKSRAAD.
Soedah
sedjak lama, telah dimaksoedkan, oentoek meramaikan
peroesahaan
industrie
seloeasloeasnja di Hindia-Belanda, akan
tetapi ,oleh karena didoedoekinja
Nederland oleh moesoeh, sehingga terlambatlah hal itoe. Tetapi se
karang roepa-roepanja orang ber:

pikiran lain tentang itoe, dan akan
mementingkan basis-industrie.
Konon
diwartakan,
bahwa
Volksraad
disini
dalam
boelan
Maart
jang akan datang,
akan
membitjarakan rentjana jang besar
itoe, oleh karena
rentjana
itoe
akan
dimasoekkan
dalam
Volksraad pada boelan itoe.
Jang
penting oentoek
diketahoei, ja'ni, bahwa maksoed dengan
mengadakan industrie
itoe, jang
diangan-angankan, soepaja dalam
so'al
ekonomis djadjahan
disini
mendapat kemadjoean, dan dapat
mengerdjakan selfhelp jang berkenaan defensie.

- PEREMBOEKAN EKONOMI
DENGAN DJEPANG.
R.P.D. mengabarkan:
Perbintjangan tentang voorstel
Djepang dan Nederland
antara

ISH ZAWA dan VAN HOOGSTRA
TEN sedjak permoelaan minggoe
ini diteroeskan dengan setjara

Boeasana persaudaraan.
engan lama

Dadan,

Man:

sb Sg

Hartawa

menghendaki soepaja dari sini di| itoe adalah hasil bocatan meubel
kiri
n obat obat: kinine dan se -makerij terseboet. Soedah barang

,

2£

“

ts

N a

nia

an
-

an

F3 Bae

5 Gs
Moh. Hatta.
. a:
en

5

ta

keadaan masa

jung

PK di rentja.

Tn

Mean

| “jaitoe

pa

Isetoe

el

Commissie.

SOE | Got

2

Yagerh

Kemoedian

Hhobepapa:
Dea

Pn

£

radja
an

diadakan soal Aa

jang loear biasa.
MENOLAK

Senantiasa publiek

berlakoe tidak mencendjoek:

hilang, apabila

| pendidikan soedah berlakoe bebe-

rapa wWaktoe, tetapi menghendaki
tambahnja. Dalam pada itoe dengan moeslihat proteksi tadi ne-

2

geri

ah sarat dengan

alat

8 penghasilan jang semangkin lama

nangkin besar. Akibatnja nei sempit dengan alat prodoekdan penoeh dengan kaoem per
n. Jang

2”

.pek

kemoedian

ini

pemerintah mentjarikan
1
n dalam negeri.
Persia-

s

« | pan bagi mereka

diadakan, dan

'oleh karena itoe terpaksa diadakan berbagai pembatasan. Pembatasan memperkocat semangat per

jang akibatnja berachir
dengan 'poekoel
memoekoel. Dan
kita tahoe, kalau perang terdjadi
“ia akan membawa bekas akan soe

| soenan

perekonomian

sesoedah

itoe. Perang memoepoek semangat
| autarki, hidoep sendiri-sendiri.
Demikianlah arahnja perpoeta-

ran

soal politik perniagaan

di-

masa
jang laloe. Tetapi dengan
oeraian ini kita tidak bermaksoed
akan menanam
rasa pessimisme,
pandangan gelap. Politik perniaga

an beloem tersangkoet, asal oemat

| doenia maoe semoefakat mentjari
| djalannja.
Ordening

sg arahnja jang perabad ke-20

akan

perekonomian

jang

tersoesoen adalah permoelaan kesana. Tetapi ordening tidak dapat

kem

Ratoe
v : radja,

BA-

x

banjak dan pemimpinkata

ngar

kebaikan ordening. Sekalipoen be-

jang tak maoe

ekonomi,

teori.

'loem menoeroet plan jang tera'toer, berbagai negeri soedah ber
moela
mendjalankannja.
Manakala negeri anggota persekoetoean
. internasional
soedah jakin akan
ordening, — ordening
kebaikan

Tjoema

— Ioepa mengakoei,

bahwa

itoe hanja benar diatas dasar

maan jang dikemoekaUu isjaratnja tidak diperamalannja tidak sesoeai
- kebenaran

jang

internasional lebih

“dalam daerah

njata.

moedah

mentjapainja.

ri- | dah ada ordening

Kalau' soe-

dalam negeri
dapat

baroelah

satoe-satoenja,

di

tjapai ordening internasional.
Begini doedoeknja soal politik

perniagaan internasional dimasa
sekarang. Permoefakatan
merdeka detentang perniagaan
ngan menentoekan bagian masingmasing adalah djalan oentoek men
tjapai kesedjahteraan doenia, eko

Sebabnja,

asih

berpegang

kepada

jang telah lampau.
a itoe berbagai peratoe

nomi dan politik. Boekan pernialaloe lalang menoe

gaan merdeka

| roet kesoekaan masing-masing de

matjam pemba-

aMaga

ngan laloe lalang poela menindis
Jang kemoedian ini
jang lemah.

as dan peng

akibatnja proteksi,

: etapi boektinjamenoe
1

Ta

pAEN itoe ber.

seperti jang

kita lihat diatas.
Perniagaan dasarnja pertoaka
| ran merdeka dengan tiada perko-

sa.

Baroelah ia berbahagia

oemat doenia. Perniagaan
|ka jang menindis silemah

bagi

merde
sama

sadja dengan perkosa: Sebab itoe

boeroek bekasnja. Siapa jang me
| nolak perkosa dalam perniagaan

'haroeslah menolak segala tindakan jang menindis dan mengoeasai.

Doenia

perekonomian

seka-

rang tidaklah lagi seroepa doenia
| Adam Smith dan Ricardo. Ia soeSebab itoe soeso€n
dah sempit.
amaian.
Ta
a, 4 Februari 1M1.
“3)

Lihat

,,Pemandangan”

tg.

mempoenjai

4 PT. bocat
| pedjabatan

'kan

tahoen 1942. Kepala
terseboet

aarti rentjana

mengoerai-

tadi berhoe-

masa se-I boeng dengan keadaan
jang |
dan hari Ken
karang

n-

tiap2 hari

kerdja dari djam 5 — ' Aferantils dari Rome, bahwa Alfon| so pada malamnja jang soedah
la-

bin- |T.
tidak
njenjPena
ak
tidoeentri
rnja.
“ »Soenggoehpoen
tidak dapat di“katakan, bahwa keadaannja makin
Sector IV, Kebon Sirih 91.
Sector V., Javaweg dimoeka ter | djelek, tetapi bekas radja itoe merasa amat tidak enak dan pada
rein VIOS.
dekat pagi baroe dapat tidoer”,
Sector VI, Stoviaweg 7 (gedoeng
Pada hari itoe thabib-thabib meDVG).
ngadakan conferentie.
Sector VII, Landhuis Tionghoa
Tanah Rendah, dijalan ketjil Pas
sarstraat.
Sector III sampai vr
ketjoeali
| hari Sabtoe
diboeka tiap malam
PACIFIC AMAN
dari djam 6 sampai 8.
. Sydney,
18 Febr. (Reuterf
Disini dapat didapat takan
— Konsoel djenderal Djepang Akitentang bagaimana publiek haroes
'yama, jang bersikap sebagai zaakberboeat, begitoe
djoega ditoko
“gelastigde Djapang disitoe, pada
mana orang dapat membeli kap2
nen

2.

Australia

bahwa kantor

propaganda

Hn inai rapat, aa

&

-dienst,

g

len.

2

ihadi
In Oi

“

alam rapat itoe dibitjarakan
pendjabatan
ntjana begrooting

| pegawai

oesaha

dalam

menjoesoen

memperleng-

: kapi peroesahaan dengan perkaKesoekaran-kesoe, kas-perkakas.

|karan itoe choesoesnja disebabkan
oleh karena

pekerdjaan djabatan

itoe bertambah

berat dan

ni.

'hari itoe menemoci wakil premier
Fadden.

Tentang apa jang dibitjarakan
itoe. Fadden
tidak soeka mengoemoemkan. Tetapi Akiyama me-

peno-

nerangkan,

bahwa

menoeroet

pen-

dapatnja
tidak
ada tanda-tanda
bahaja di Pacific seperti jang dikabar-kabarkan drang.
.Lebih landjoet iapoen
berkata,
bahwa diantara Australia dan Djepang tidak ada barang sesocatoe
jang tidak bisa diselesaikan de-

lak bahaja oedara di Rijswijkstraat
14 masih boeka sebeloem diadakan
peladjaran penolakan bahaja oeda
ra itoe.
&

Publiek diminta kalau minta ke
terangan2 itoe djanganlah berhos
boengan dengan kantornja Hoofd
dari dienst tsb., tetapi tjoekoeplah
kepada kantor2 sector sadja, jang
djoega poenja perhoeboengan tel
pon (lihat moeka 91 telefoongids
“Januari).

ngan damai.
2

Se

PENA

LN

SoeratKirimar 5
ENENESSEASAS TEE

$! 'Perkabaran

Spitfirefonds,

bahwa

selama Pasar Malam

Orang macekan

dan

landsch-Indig,

Ned,

Indische

lah Tinggi

Gas

My
dan firma Pang Tjeng Jam
djoega memberikan djoega bantoeannja masing-masing boeat penerangan jang bagoes dan oentoek

mendjadikan stand2 menarik
hatian ocmoem.
Lebi
djaoeh

bahwa

mendengar,

pekerdjaan oentoek

itoe sekarang
kaboemi.

per:

kita

diteroeskan

amal

di: Soe-

MENAIKKAN
HARGA
SEWA
ROEMAH DENGAN SEWENANG WENANG.

| Hari Senen Landgerecht Betawi
memeriksa perkara tocan Tlan)
G(ouw)

S(oan), jang

didakwa

te

loea bocah

roemahnja, jaifoe

| sandingd dari f 13.50 sampai f 16.
dan dari
f.16.— sampaif 20.—.
— Landgerecht

menghoekoem

ya oentoek doea
itoe dengan “denda

f 175.—

dair 14 hari pendjara.

ter-

pelanggaran
subsi-

soeara-pers,

ha-

retja Dr. Sati-

man, tetapi Dr. ini mengembalikan
oesoel itoe, soepaja didepan seko-

Tsap Gomeh ada f 3722,42. Djoem
lah oeang ini soedah diserahkan
kepada Spitfirefonds. Ini satoe hasil jang memoeaskan, teroetama ka
jau kita ingat, djoemlah ocang tadi
sebagian besar sokongan tidak sedikit memberikan bantoeannja.
Selain
dari pada N.V, Colgate
Palmolive Handel My. voor Neder-

Sambil

dalam onderdistrik Binangoen di-

daerah Kroja
soedah ada orang
mati jaitoe seorang nenek, anak pe

“rempoean dan tjoetjoe perempoean
dalam tempoh 4 dtim, jang moeng
kin disebabkan karena kena ratjoen.

Dokter kaboepaten

Moehammadijah

sadja

di Tjilatjap

soedah ambil tindakan oentoek me
netapkan apa sebab moesababnja

| kendatian itoe, sedang polisi menga
dakan penjelidikan
jang soenggoeh2 bagaimana
mentjampoerkannja ratjoen itoe.
ANGIN POEJOEH
Pada hari Djoem'at
j.l. di desa
Mangli dekat Djember telah
ada
angin poejoeh, jang mendatangkan
keroesakan. Lima roemah roboh,
2 boeah goedang roboh, merata de
ngan tanah, sedangkan seboeah la

gi hanja

roboh

separo.

Pohon2

bertoembangan.
Oentoeng
sekali
tak ada ketjelakaan manoesia.

Aneta mengabarkan dari Medan,
bahwa Cultuurraad
akan
bersidang pada tanggal 24 hari boelan
ini. Dalam persidangan itoe akan
dibitjarakan satoe oesoel oentoek
memberikan
150.000.000 roepiah
kepada Pemerentah goena pertaha
nan negeri Hindia Nederland.
LAGI?

PERKARA
POEAN.

Didesa Batoe

Bintang seorang

Tionghoa diboeneeh oleh seorang
pendoedoek
kampoeng terseboet.
Pemboenoehan ini disebabkan oleh
perkara perempoean.
HULPPOLITIE MOGOK.
Dikabarkan Aneta dari Telokbe
tong, bahwa anggauta Tionghoa da
ri hulppolitie di Tandjoeng Karang menolak oentoek mengadakan peladjaran lagi, dengan mak
soed oentoek bersatoe, berhoeboeng
dengan salah seorang Tionghoa jg.
tidak kerdja (werkloos) jang min
ta izin memboeroe, goena mentiari
penghidoepan, tidakg diloeloeskan.

Kita

burgerij

Indonesier di

soedah

Pendapatan

jang

disimpan

jap

DISANGKA

Kepala

koeboeran orang
itoe digali, maka

wa

Diminta:

tidak

KERSTE

Haroes

tahoe

antara

KLAS
oeroesan

dan

jang
diboenoeh
ternjatalah, bah-

toeling kakinja remoek.

kabar

Na

al

ada koran pertama jang
doeng
moeat itoe kawat ,,United Press”
dari Washington tentang pengoetaraannja consul-genraal Schuurman,
bahwa
,,Indonesia
akan
'anggap bagoes sekali, kalau Djepang
berani
tjoba-tjoba menjerang,
sebab tentoe Nippon akan
rasakan labrakan, seperti ia beloem pernah dapatkan”.
Berhoeboeng
dengan ini kabaran,

hoofdredacteur

dan

eerste

redacteur
dari itoe koran pada
malam Minggoe jang laloe soedah diverhoor
oleh
doea
pembesar |:
parket,
jang roepanja boeat ini
maksoed soedah sengadja datang
di Bandoeng.

itoe pembesar-pembe-

sar ingin tahoe dari mana ,,A.I.D.”
dapatkan itoe kabaran,
dan kedoea apa itoe toean-toean tidak
anggap
penjiaran
dari kabaran
itoe tidak mengganggoe pada ke-'
tenteraman dalam negeri dan kesentausaan negeri terhadap !oear
negeri. Pertanjaan pertama soedah tentoe dengar gampang sekali didjawab oleh toean-toean tersangkoet
dengan bilang iaorang
dapat itoe dengan langsoeng dari
United

Press”,

sedang atas perta-

njaan
kedoea iaorang njatakan,
tidak bisa mengarti kenapa satoe
pernjataan
jang
memboektikan
orang
mempoenjai
kepertjajaan
penoeh atas kekoeatan diri
sendiri bisa mengganggoe ketenterainan dalam negeri, sedang berhoeboeng dengan amarahnja Djepang
jang
barangkali
dikoeatirkan,
“itoe

nja

doea

toeain

oendjoek

dimoeat

itoe perkataan-perkataan

da-

lam soerat-soerat kabar di Indo- |
nesia,
apa

hampir
kalau

tidak

berarti

dibanding

apa-

dengan

dioetjapkannja
perkataan perkataan itoeoleh satoe ambtenaar
consulair tinggi di Washington,
hingga
soedah
disiarkan
dalam
pers Djepang dan tentoe soedah
sampai lebih doeloe dalam
koepingnja pemerintah Djepang. (Sin
Po).

boeat kesalahan besar, mengadoni
obat oentoek orang-sakit
dalam
hospitaal itoe,
akan tetapi, apa
tjelaka, patient,
jang meminocem
tadi,

Tengah

JAPAN DAN INDO

ASSISTENT-APOTHEKER DIMOEKA LANDRAAD.
Orang mengabarkan dari Tegal,
bahwa baroe-baroe ramai dibitja
rakan disini tentang halnja
seorang Apotheker G. jang beker-

obatnja

Sana

pendoedoek desa itoe

ditangkap oleh karena mereka di
sangka memboenoeh seorang pendoedoek desa
.terseboet. Tatkala

diangkat
bangsa

MEMBOENOEH.

desa

“doea orang

mendjadi ketoca Gemeenitoe, boekan

apa

djoega nama

neesheer
pada Kardinah-ziekenhuis di Tegal.
Berhoeboeng dengan kekoeraingan saksi, maka perkara itoe di
oendoerkan pemeriksaannja sampai 28 Februari j.a.d. dimana akan
djoega
diambil
keterangannja
2 orang lagi, jaitoe
Dr. Sie Tik
Ho, dokter kedoea dalam -roemah
sakit
itoe, dan Madnawi,
jang
memboeat sectie atas dirinja jang
. meninggal.

Bur-

Indonesier, akan
tetapi seorang
Europa, t. H. Dallinga,
seorang secretaris dari Stadsgemeen
te di Cheribon.

jang

,

gemeester Indonesier oentoek Menado itoe ada tepat, tetapi, roeparoepanja
pengharapan
mereka
itoe telah gagal.
Gagalnja, jaitoe, dari sebab sekarang dengan officieel telah dibahwa.

.

,,Tjita-tjita

nja?”

Menado,

mereka,

simpan

diberi tahoekan ini,

kah masih

jang mengharapkan seorang Burgemeester Indonesier oentoek gemeente.

kita

tanja:

“Pertama

telah meninggal doenia. Terboekti,
bahwa apa jang orang itoe menidapat ratjoen.
Pada hari Djoema'at laloe, per
karanja diperiksa Landraad. Jang
mendjadi
saksi ja'ni
Dr. J. E.
Karamoy, seorang
dokter
dari
C.B.Z. di Semarang, jang sedjak
September
1939 sampai
boelan
Maart 1940 mendjadi directeur ge-

Djika' beloem berdiri, tetapi sekarang soedah meremboek patoeng
dan retja, apakah itoe tidak berarti membocang tenaga pertjoema dengan perkataan belaka?”
Pada pendapatan saja,
engkoe
hoofdredacteur, maka baiknja dihang
polemiek jang aneh itoe.
colleges, than the

tjotkoep

sadja”.

PERMINTAAN MENADO
GAGAL.
Sebagaimana
-djoega
dimanamana, kalau doenia kita membitja
rakan halnja Gemeente, atjap-kali
orang mengoesoelkan, soepaja Gemeente djoega mempoenjai Burgameester Indonesier.
Beberapa waktoe jang laloe, de
mikian
djoega halnja
dengan

terlarang.

Tentang bolelr atau tidak boleh-

| ini,

Soerat

dja pada Kardinah-ziekenhuis di
Kedjambon,
jang
soedah
mem-

nja tjara ke-Islaman mengadakan
'patoeng atau retja, saja tidak bitjarakan disini, tjoema saja hendak bertanjak sadja: ,,Apakah sekolah-sekolah tinggi jang diriboetkan itoe sekarang soedah ada soedah rampoeng, dan soedah tidak
koerang Kapat?

Laloe

hendak
kita tambah
djoemlah
lembarannja.
Kalau keadaan mengiginkan poela, kita akan oesaha
oentoek menerbitkan doea kali seboelan. Tjita-tjita kita sematjam

PEREM-

didirikan 'itoe, jaitoe retjanja t.
Moeljadi Djojo Martono.
Kalau betoei ada polemiek jang
begitoe matjam, pikiran saja, tentang itoe adalah menjalahi tjara
jang berlakoe dalam doenia Islam,
sebab membikin retja itoe adalah
Tetapi, lambat-laoen, toch didalam negeri jang seperti Toerki, semendjak .dalam
peperintahannja
Attaturk,
orang soedah dengan merdeka memboeat patoeng
Kemal Pasha menaiki koeda.

I

— Masih ditangan |
ALAM seboeah madjallah
Kilapoela Dana
.: #NANDAngAINini
dapat
madjallah kita

150.000.000 ROEPIAH.
Boeat
pertahanan Negeri.

oentoek

ri Rebo j.l. telah saja membatja,
bahwa di Solo, sedang ramai dilakoekan
“debat. polemiek tentang
maksoed pembikinan retja didepan
sekolah-sekolah Tinggi di Solo.

pendapatan

permainan menimpoek dengan pa
nah, tratoer“dengan bantoecan N.V.
Colgate
Palmolive Hd. My. voor
Nederlandsch-Indi#
di Pantjoran
(Glodok)

halaman

na

2 Insan MAAN
AP MANTAN

te di Manado
Dalam

AAA

RN Tag ANN ANA NENAR KA AN SNN

wartakan,

aN na Yi/

RETJA-RETJA

HASIL JANG BAGOES.
Kita
dapat
kabar dari :pihak

| lah menaikkan harga sewa roemah
: ja dengan sewenang wenang.
|
1
rakan
'Teroetama jang dibikja
erdakwa telah menaikkan se|
jang
ran
esoeka
aran-k
kesoek
lah

dan

graaf Delos' Andes,
disitoe.
j

6.30 sore.
:
Sector III, Molenvliet West

| tidak tentoe.

| dialami dalam

HAK MAH:

ITALI MEMANGGIL JAARpertanjaan2 jang sama kalau diadakan
peladjaran2 penolakan ba- |
KLASSE KEDOEA
United Press dari Rome
haja oedara.
18
Pertanjaan pertama: ,,Siapa da | Febr. mengabarkan, bahwa kemen
pat memberi
keterangan kepada | terian perang mengoemoemkan pemanggilan golongan kedoea
saja”
dari
jaarklasse
Kedoca:
,,Dimana saja
dapat
1921 pada tanggal 27
membeli kap
-penoetoep
lampoe: . boelan ini goena kemiliteran.
Golongan
pertama soedah diatau lampoe jang istimewa dipa- |"
-panggil dalam boelan Januari sekai diwaktoe diadakan penggelapan? 2”
dang pemanggilan baroe sedjoemlah 300.000 orang.
Siapa dapat
jabat
keterangan kepada saja?
BAGAIMANA KEADAAN
Betawi ini dibagi dalam 7 sector,
ALFONSO?
tiap2 sector poenja kantor sendiri.
Londen,
18 Febr. (Reuter).
Ketjoeali di Priok, orang dapat me
— Stefani mengabarkan dari Rominta keterangan2
disitoe tiap2
me, bahwa keadaan bekas radja
malam, asal djangan Sabtoe maOnso pada pagi itoe mend jadi
lam.
K0 baik,
,
| Adres2nja kantor itoe:
Lebih landjoet tentang itoe diSector II, Kali
Besar Oost 16,
kabarkan
oleh nieuwsagentschap

12 dan 13 Februari 1941.

AN

tanda

Victoria serta kamerheer

jaitoe
djoega hadir

didjalankan oleh
soeatoe negeri
sadja, atau oleh segala negeri me
ahan-lahan
menjeboet
ele verandering”, per | noeroet |kesoekaan sendiri-sendiri.
Ia
-diadakan atas per- --penoetoep lampoe terseboet,
in soesoenan perekonomian.
“beloem. berani menjeboet £“moefakatan internasional. Permoe
Begitoe djoega pada kantor Co- |
s-keras sebab
keadaan jang fakatan internasional selama ini
vim disini, Kebon Sirih 125, bisa di
terkandas, sebab
didalam negeri
a berlainan dari pada keadaan
dapat keterangan2 tentang itoe.
tidak
ada
ordening.
Sekarang,
ditjita-tjitakan. Orang salah
Ketjoeali itoediharap “sadja,
orang soedah moelai insjaf akan

sebab itoe orang moe

,,keadar
dan

KOTA.
R ome, 17 Febr. maa
Don
Juan
soedah
mengadakan
'pembitjaraan dengan bekas radja
| Alfonso. Disitoe ia menerima hak
| mahkota dari ajahnja. Don Jaime,

Indonesia kaatau 'hal-hal

HAJA OEDARA.

baik,

| PENGOPERAN

serta hal pembikinan obat-obatan

PELADJARAN

demikian:

agak

“tanda jang menjebabkan kerasnja penjakit mendjadi berkoe- rang.”
2

sebentar, maka college gedelegeerden menerima rentjana ordonnantie jang berisi peratoeran tentang
ilmoe kesehatan,
perobatan gigi

| goena pendoedoek
lau ada mobilisasi

Alfonso

semalam

| Lembaran p

"MATI KENA RATIOEN?
"ea pari Tjilatjap dikabarkan oleh
Aneta, bahwa didesa Alang Amba

makloemat tentang keadaan bekas

DOEK.

LN

2
"

KEADAAN ALFONSO
MAKIN BAIK.
jang Tana 1 1 ga
om e, 17 Febr. ((Reuter). 2
Pada pagi itoe djam 7.15 keloear

perkara
PT:

23 ea Sesoedah

pra Graaengnan

|

dibitjarakan djoega

n | GOENA KESENATAN PeNDOr- |

at akan

Rasa

mane nana
EN
ATASAN HAN ER Una

Terong: itoe direntjanakan de-|
sederhana sekal i, berhoe- | Talia
boeng dengan
keadaan keoeangan |. ——

»

2

KABAR TONTONAN:
Besa
AMA bana
ALHAMBRA — SAWAH BESAR
,The Sea Hawk”.
RIALTO
—
SENEN.
Harta Berdarah”,
C. ORION
-—
GLODOK
Five Came Bock”.
THALIA
—
MANGGA BESAR.
Gagak Item”.
@UEEN
PANTJORAN
.Wyoming Outlaw”.

lama,

| MISS RIBOET
i

Kambing

DRUKKERS
Planeta,

SENEN

—

Hitam”.

boeat segera diperkerdjakan.

Terno,

Heidelberger,

Automatic,

degelpersen dan inleg-apparaten. Bbeat jang tjakap benar2 gadji beKalau tidak tergolong ahli le klas djangan melamar.
sar,
Boleh datang di drukkerij J.C. van Ark & Co, Petjenongan, Batavia-C
Diminta: EKERSTE KLAS LETTERZETTERS
boeat
kerdjakan.
Mereka jang loeloes vakcursus lebih dioetamakan.

segera

diper-

Boeat ahli2 vak jang baik gadji besar.
Kalau tidak tergolong ahli2 vak le klas djangan melamar.
Boleh datang di : Drukkerij J.C, van Ark & Co., Petjenongan,

C. M.T,

adapun N

Ten

Kan

Tan
pt

PE

TA

MN
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Tida berapa lamanja laloe datang seorang
-moeda jang pandai melamar dirinja. Sekarang ia hidoep -beroentoeng dan telah
hamil. Djoega soeaminja makan Muaker
Oats dengan tentoe dan rasakan dirinja

Waktoe doeloe, djika Siti lihat moekanja didalam katja,
ta kaget sendirinja. Romannja lesoe dan seperti sakit
Itoe waktoe tida ada satoe orang lelaki tjintakan dia

Laloe ia minta nasehat kepada kawannja si Aminah
Aminah berkata: ..Waktoe doeloe saja poen lemas

poen

seperti kamoe, tetapi sesoedabnja saja makan Guaker
Oats saja mendjadi sehat”

gagah

dan

(Sg
TIROEAN,

Near

keeat

WA ai
diatas etiket

Sit berboeat sebagai Aminah,
beli satoe kaleng Guaker. Oats
dan tiap" hari bikin boeboer

rY

la

Guaker Oats. Didalam beberapa
minggoe sadja'ia soedah merasa
dirinja segar dan djika sekarang
ja lihat moekanja didalam katja.
: parasnja lebih tjantik.

RIALTO
terpoedji dari Miss Riboet.
DIPERTOENDJOEKEN LEBIH dari 400 KALI - SUCCES BESAR!
SEXTRA": DITAMBAH ARTIST VAUDEVILLE dari SINGAPORE.

-

Mangga

Besar

Ini malem

Ini malem pengabisan.
publiek gembira, ketawa, bersorak-sorak»

Semalem

BIOSCOOP

e THALIA

: Batavia-C

TAN'S

FILM

ANN SANA BEAN DN

NAN SER

EN LAN EDAN

MIE

BIOSCOOP

Pasar Senen

13

—

Batavia

dan malem

brikoetnja.
Indonesia:$

lama menggemperkensseloeroeh

jang soedah

:

ACTION:

SUPER

poenja film Melajoe

COY

menjaksiken :

BESOK MALEM: ,JOHORE-BAHRU” Succes besar di Malaya.
DITANGGOENG LAIN dari LAIN! RAMEE dan LOETJOE'!

Ini malam
dan malam

berikoetnja

onta

aa

F 12

Karangan

,THE

SEA

ERROL

HAWK"”

atawa ,GAROEDA

satoe pembikinan

loear

perdjalanan jang
5
kn

2

:

jang

pertama

di

UNION

FILMS.

| | ,GAROEDA LAOET"
dengen

SAEROEN

Menarik Hati — Rame —
moeasken Dari Mata dan

Dengerlah njanjian Miss NING dan Miss IJEM,
liatlah ZONDER mengamser. pahamkenlah pidato

Hadji

FLYNN

Doerachman.

Film

mengandoeng

didikan

MATINEE

Boeat

biasa, penoeh perdjalanan

segala

oemoer.

“CUSTERS

menjedihkan dalam kapal-kapal

Sebagai Extra
1.

FOX

MOVIETONE

Laoetan Tengah:
Barisan Italie dibom
geris.

2.

NEWS

kapal-kapal

Inggeris:

Beberapa
diri pada
Italie:
Mussolini
Alpen.
Albanit:
Barisan
melawan

3.
4.

Moelai

KIRIM WANG 71.

:
oleh

perang

Ing-

kapal perang Perantjis
angkatan laoet Inggeris.
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SECRET

ini malem

oentoek

hendak

CAIR

O”

Pengabisan

FIVE
CAME BACK"
CHESTER MORRIS — LUCILLE BALL

KUNSNIJVERHEID
D.Z.FAROOK EC?

IJAHJA
TIDAK

SEPERTI
MAS
TOELEN
LOENTOER
SELAMANYA

DJOKJA

IJEPET

TRIMA

dengen

WENDY
BARRIE
Satoe RKO Radio poenja drama jang sangat mengagoemkan, memperliatkan peroentoengannja doea
belas djiwa manoesia dalem satoe kapal oedara
jang dapet keroesakan besar ditengah2 hoetan besar
jang didiami oleh Indian toekang potong kepala,
jang sanget kedjemnja pada bangsa koelit poetih.

ANAK-ANAK
Attentie:

PAN

Moelai

toendjoeken

tanggal

No.

20

Larry

—

Lake —

THEA

:

Ini malem
Bagian

14

TER

Tenaga baik kombali
Tida perloe kelandjer di operatie

»

1941

Djika
toecan
merasa toea sebeloem "waktoenja, atau djika
toean
berpenjakit
kebingoengan,
kalemahan
rohani atau djasmani, maka satoe pendapatan obat baroe
dari orang Amerikaan akan menjemboehkan
toean. Ia akan mengombalikan toean poenja
tenaga moeda dan kekoeatan hidoep lebih
tjepat dari pada kelandjer di operatie. Ini
obat ada seeato& obat roemah tangga jang
saderhana jang beroepa tablet, didapatkan
oleh satoe thabib Amerikaan.
Ini tablet gampang sekali ditelannja dan
tida berbahaja. Tetapi ia ada satoe obat
koeat jang paling baroe dan paling koeat
jang pernah dikenal oleh ilmoe pengetahoean.
Ia bekerdja
langsoeng
atas
kelandjer?,
asabat dan perkakas! kekoeatan hidoep, ia
membikin darah haroe dan bersih dan membikin ini begitoe
tjepat, hingga didalam
24 atau 48 djam toean telah merasa tenaga
dan kekoeatan kombali poela.
Tersebab pakerdjahannja jang langsoeng
atas kelandjer' dan asabat, maka kekoeatan
berpikir, ingetan dan tjahaja moeka seringkali mendjadi baik dengan sangat mengagoemkan.
Ini obat koeat dan obat kelandjer Joear

Daisy

rantuoran

ka 1 Serie Baroe

dengen

HITAM

VICTOR

JORY

Seroe!
Heibat!
Ramee!
Goembira!
Siapa ah adania itoe bajangan Hitam ? ?
ANAK-ANAK s0LEH NONTON
Moelai 21 sampe 23 Februari 1941

THE
dengen

FLYING

Stan

Sa

GL.OrRI

Laurel

DEUCES'
and Oliver Hardy

Peagabisan

sWyoming
s8

dengen

Outlaws

Tiga

Sekawan,

Max

TERHUNE, aken tetapi Raymond HATTON,
itoe kom'ek jang nomor wahid.
4
anak-anak boleh nonton.

pasangan

baroe,

boekannja

ea Pe
Ea
RE Na

@

@

TIlap-tlap

“Patjar»

hari

Ndvertenti

F 1. sekali nacat
#

TR

@

@

# (ni waktoe
Toean?

dan

kita ada special ,,PROPAGANDA"
Njonja?

kans ini dia tanggal 15 Feb. —

14 Maart. Moelai harga dari f 1.75 sampai f 1200.

Segala vulpen PILOT bisa dapat: No. 1 Graveer
nama-nama, No. 2 10 Tahoen grantie, No 3 Pilot
inkt 2 0zsatoe botol warna-warna pegimana soeka,
No 4 Satoe kali pakai banjak vulpen, seperti boeat

sekola,

kantoor,

koempoelan

atau boeat dagang”

“jaitoe ada special mendapat oentoengan lagi
TEMA MERAA DNEGAN
SP ORAMEN
RN E
S

Gan Ie AE

naa baliho

1

Hi

bernama

Dr.

Nixon's

Vi-tabs,

ada

dipertanggoengkan. Ia soedah ditjoba, dan
hasilnja jang baik itoe telah di akoe sah oleh
beriboe? orang di Amerika, disini poen ia
sekarang terdapat diseloeroeh roemah? obat.
Pesan sekarang djoega Dr. Nixon's Vi-tabs
pada toean poenja langganan, tjobalah ia
dan rasakan sadja sendiri kemoedjarahannja
didalam 24 djam.
Beli satoe botol penoeh boeat delapan hari.
Ia di djoeal kepada toean dengan pertanggoengan, bahoea Dr. Nixon's Vi-tabs akan
membikin toean segar betoel dan toean akan
merasa 10 sampei 20 tahoen lebih moeda,
dan djika tida betoel begitoe toean terima
kombali
toean
poenja
oeang
kalau
toean
mengombalikan boengkoesannja jang kosong.
Botol speciaal dengan terisi dubbel dari
48 Dr.
ixon's Vi-tabs harganja moerah
dan pertanggoengannja ada mendjadi satoe
kepastian boeat toean.

bai

BIOSCOOP

Iai malem

biasa

mb 3 Dab babakan

Terdapat di Roemah2 Obat dan Toko2
besar. Djika tida bisa dapat, toelis soe.
rat kepada THE KNOX COMP. Batavia.

Kelik ANA

CO., KemBatavia di

PATJAR

membikin moeda kombali

ORION”

Pengabisan

»BAJANGAN

:

Satoe perovatan

Batavia-Centrum

3

Arthur

TABLET

Importeurs : MEDICIJN IMPORT SAM TAK
bang Djepoen No. 48,—Soerabaja Filiaalkantoor
Toko Tiga No. 64.

A VACATION“

dengen

Simms

OUEEN

23 Februari

da kita

ORILON

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

TAKES
:

TOKO

'41 diper-

NEWS

TAMBAH AANG. 20CL.

. Pilot uulpen Agent

26 Fepruari

OLYMPIC

dengen

Mixodin Tablet ada obat speciaal darah kotor. Ia tjoetji
itoe darah sampe bersih dan sehat kombali, matiken koeman2
penjakit jang ada didalam darah. Ia perkoeatkan darah mendjaga timboelnja penjakit koelit dan djoega semboehkan penjakit2 darah kotor atawa sakit syphilis.. Ia tida ganggoe kesehatan dan boleh dimakan oleh segala orang.
Harga 1 botol f 1.— Kirim wang doeloe franco. Bisa dapet pada segala toko obat Tionghoa atawa pesen sendiri pa-

actief.

Kramat

21 — 22 dan

»BLONDIE

jang

NONTON.
Lea

jang baroe kasi liat Pemandangan2 dimedan Perang
Meelai

Ditjari agent

TIDA BOLEH

20 sampe

Britisch

ilang

Sakit2 itoe kebanjakan
disebabkan cleh darah kotor
dan hawa
basa,
maka piboekan
djet-pidjet itoe biar bisa menolong sebentar
tapi
obatnja boeat menj..nboehkan itoe sakit2 boeat selama-lamanja. Boeat tjaboet akarnja itoe sakit2 perloe bikin bersih
itoe darah jang kotor dan ilangkan itoe hawa basa.

:

in

lekas

MIXODIN

bersedia

Linoe

Rheumatiek

Bisa

menggaboengkan

LODOK
BATAVIA

aer

dan

memoetoeskan akan menggoengkan barisan
Italie mendarat,
Griekenland.

Bagian Kasatoe

Sakit Entjok

TANGGOENG, KETJIL

s

dengan

“DAJAK"

DAPAT GELANG MAMAS (MAS IMITATIE)I
3 PASANG: BESAR,

No. 46.

besar

,Last Of The Mohicans”
Dari
Lebih
Heibat
dan Seroeh
JANG DOELOEAN SOEDAH BEGITOE MENGAGOEMKEN PADA
PENONTON.

amannja toedjoeh laoetan

boleh nonton.

— MeDihati
Minggoe

soreh,

4

djam

Febr.

22

STAND”

LAST

» PERANG

badjak laoet jang djempolan dan terkenal karena
kekedjamannja jang dahoeloekala membikin tidak
Anak2

Saptoe

23 Febr. djam 10 pagi dan 4 soreh pertoendjoekan
SUPER SERIAL jang SANGET LOEAR BIASA:

sociasl.

LAOET”

BESAR:

Actie — Roman
Sampai Meresep

Penoeh
Telinga

DITJARI satoe pemoeda lelaki
oentoek mendjadi djoeroetoelis.
Dalam soerat lamaran haroes
ditoelis keterangan2 tentang:
sekolahan2,

lahir,

Adm.

oemecer,

d.s. b.

Soerat2

Pemandangan

tempat

kepada

pake no.

1056.

CURSUS
FOTOGRAFIE
dengan soerat (schriftelijk).Bergoena bagi orang jang ingin
mengerdjakan fotografie sendiri, 6 boelan tammat. Pembajaran

f 2.50

seboelan,

haroes

dibajar lebih dahoeloe. Adm.
CURSUS FOTOGRAFIE, Soengai Baroe 11, Bandjarmasin.
Kalau

toean2

oe menambah

dan njonja2 ma-

ilmoe2 pengetahue-

an
jang lengkap, persilahkanlah
beli boekoe2-pengetahoean sepers
ti terseboet dibawah ini:
Koempoelan Wet? Indone-

sia
Boekti dalam perkara
Hoekoem

f

2.35.

»

150,

Tjonto-tjonto. Rekest Hindia
m4450.
Wet Boek van strafrecht
Penjoeloeh beladjar
motong pakaian

»

650.

»

245.

me-

Bisa pesen pada Adm. Pemandangan Batavia-O.

OMA BOz

Di

eni

Kabar po

ai
A3
busa
beda Muna
abi

euabu

PE sa an aa TN TAG

ANN

Ak

—.

am

0n——L

| permin taan hoofdredac-

tie, oentoek
da

mengoendjoengi

Setelah

di Sanatorium

ki seboeah payviljoen jang dinama
kan ,,Emma-Paviljoen”, nama mana dipakai oentoek itoe, oleh kare
na pendirian paviljoen
itoepoen

itoe

dalam Peman

| hari Minggoe

jang

la

ada. bocah

'mengoendjoengi roe

saha

terseboet, sebagaimana

aa

penjakit itoe, ja'ni penjakit

“tuberculose, jang terkenal
sebagai soeatoe penjakit jang dja
(hat, dan tidak moedah

dibasmi.

—.Oentoek membasmi penjakit itoe
soedah

semendjak

lama

terse

boet, kita bersama sama memasoe

fatjet, melihat apa-

diter

HATI SERAM
menontoni dapoer

telah didi

dan

hasil daripada

Emma-bloem,

dan

tidak

oe'
he-

rannja, nampak dalam pavi'joen
itoe djoega gambar Iboe-Soeri Em
ma jang bergantoeng pada dinding.
Emma-paviljoen disitoe, ditempa
ti oleh hampir semoeanja
orangorang sakit dari bangsa Tionghoa
totok. Inilah boekan berarti bahwa
mereka itoe disendirikan oleh
ka
rena tidak bisa berkoempoel
de
ngan orang orang sakit jang lain,
| melainkan disebabkan
kebiasaan

orang orang Tionghoa

sakit disi-

rikan perkoempoelan S.C.V.T. jai
to23 nama potongan dari pada Stich ' toe dalam bertjakap tjakapnja su
|2ting Centrale Vereeniging ter be- laloe ramai dan riang dengan 30e
ara jang koeat.
— strijding der Tuberculose in Nedri.
Indit, dan kalau ta' salah, jang di
dirikan dalam tahoen 1916.
$
Adanja roemah

Ke

roemah

jang membajar, sehingga f 180,—
seboelan ada, dan jang
kebanjakan gratis, semocanja
beramahramahan.
Tiada seorang didalam roemah
sakit itoe, jang mempoenjai perasa
an perbedaan karena membajarnja
itoe, Pergaoelan mereka itoe sela

loe sama rata. Damai

Djawa

tampaknja.

SOEBANG

Karena ketjoeali ,,damai” itoe tak
ada.lain boekan?
2

Poetoesan - poetoesan conferentie
Taman Siswa daerah
Priangan V
Sebagai telah dikabarkan conferentie di Soebang dari 6—9 Februari
1941, telah menghasilkan
poetoesan-poetossan sebagai ber-

Atas pertanjaan kita pada dok
ter, apakah dari doenia loearan sa
natorium itoe mendapat perhatian
besar? maka oleh beliau itoe didja
wab, ,,kalau demikian adanja, ten

toe kit semoeanja akan

ikoet:

merasa

tempo

dan

partikelir,

boeat

tahoen

1941—1M2

dan pertimbangan lain-lain da"ri bagian pengadjaran.

me

noelisi keloearga keloearganja jg.
sakit, centoek sekali tempo,
atau

kerap kali mengoendjoengi
sakit sakit itoe.”

tahoen
(Bogor)

sdr. Martan (Bandoeng).
2e. sebagai andjoeran - andjoeran

thabib haroes me

oesaha

pengadjaran

ini tetap sdr. Soetarto

sigr (ada sangat koerangnja, sehing
ga, tempo

:

le. inspecteur

girang jang bo€kan boecatan. Perhatian publiek kepada jang sakit
sendiri, teroetama. bangsa Indone

ngerdjakan

Barat

|

3e. Conferentie

jang

akan

datang

djatoeh di Tjibadak.
“4e, Madjelis Daerah baroe di Bogor.
5e. Soesoenan
Madjelis . Daerah
baroe: Sdr.-sdr. Soetarto (Ke-

jang
,

R

toea),

sakit jg

Sindhoesawarno

(pe-

nocelis), Soerjati/Soeratmi (ben
dahari), Slamet Soedibjo (pembantoe), Maliki (pembantoe),
(R.G.8).

mendjadi boeah pendirian peroesa
haan itoe, banjaklah di tanah Dja
wa ini, tetapi jang sangat terkenal,
ja'ni adalah-2 bocah. Seboeah jang

— Krletak di Tjisaroea jang. dioen- |.
tvekkan orang orang sakit kaoem

'

Pa

POERWAKARTA
Pemb.: O.D. menoelis:
Keradjinan anak negeri
Aarde
werk.
Plered seboeah onderdistrict dae
rah Poerwakarta, jang telah ter-

lelaki, dan jang seboeah lagi, oen
toek kaoem perempoean dari sega
la bangsa di Patjet, sebocah tempat
jang terkenal dingin hawanja,
di
Ljawa Barat, tidak djaoeh
dari

Tjipanas menoedjoe ke Selatan

kenal kedoenia 'loear,
dari hasil
keradjinan
tanah
(aarde werk),

3

km djaoehnja, dan jang letaknja
pada sebelah selatan kaki
goenoeng Gede.
Oentoek - mengoendjoengi
gedoeng sanatorium itoe, maka pada

jang dioesahakan oleh pendoedoek
nja.
Peroesahaan anak negeri tentang

keradjinan

tanah

itoe,

se-

kemadjoean jang” pesat, sekalian
fihak si pembikin-pembikin,
haroes mengadakan persatoean, dengan djalan dibangoen Cooperatie,
dengan mendapat penangtajoengan
fihak Economische Zaken.
Maka
dengan djalan demikian, akan terhindariah mereka dari poekoelan
| borong systeem, jang terkenal dengan voorschotnja. Sedang peroesahaan mereka akan tetap tegoeh
ada ditangannja.
Hasil boemi
Plered termasoek djoega tempat
jang mempoenjai hasil boemi loemajan,

dan

dapat

didjoeal

ke

lain

tempat, sehingga tiap-tiap minggoe, bahkan ada kalanja tiap hari,
bergerobak-gerohak
jang diangkoet ke lain-lain tempat.
Hasil boemi jang biasa dikirim
ke lain tempat itoe, jalah pisang,
kelapa, djae, dan bermatjam-matjam boeah:hoeahan dimana moesimnja,

tetapi

jang terbesar,

serta

mendjadi
pengiriman jang tetap
kelapa dan pisang.
Tentang hasil boemi poen baik
diperhatikan
oleh jang bersangkoet, sedapat moengkin dilakoekan sendiri, ertinja tidak berpindah-pindah tangan kepada pemborong-pemborong atau bakoel-bakoel, maka akan tjoekoeplah bagi
penghidoepan mereka jang menghasilkannja.
Segala peroesahaan dan pekerdjaan. zaman
sekarang,
oentoek
madjoe kemoeka perloe memakai
Organisatie.
Pendirian kring N. O.
Setelah dikandoeng niatan oleh
beberapa Kiai serta pengikoetnja
di Plered, soepaja di Plered berdiri Nahdlatoel 'Oelama, maka telah diminta datangnja pengoeroes
tjabang N.O. dari Soebang,
oentoek mendjelaskan azas-toedjoean
dan seloek-beloeknja ke-N.O.-an.
Maka setelah diberikan penera-

1,

gama KO

moelai

soedah

habis

dipesan,

pada

malam pertoendjoekan itoe sedikit
nja Jikoendjoengi oleh 3000 orang.
Djam 8 precies dimoelailah sebagaimana
soedah
tertjantoem
dalam programma, satoe per satoe
dimoelai,

dengan

dapat

samboetan

dari publiek. Demikianlah pertoen.djoeksan ganti berganti, dan tiap
pergantian
mendapat
samboetan
jang hebat dari publiek,
Penjanjian.itoe dihabisi pada djam 11.30
malam,
dan selandjoetnja dipertoendjoekkan wajang golek, hingga djam 6 pagi.
Sieden wedstrijd P.S.SI.
Dari pihak pengoeroes kita dapat kabar bila steden wedstrijd P.
S.8.I. ini tahoen
akan
dilangsoengkan di Bandoeng.
Sebagaimana
soedah dioemoemkan bagi
Djawa Timoer jang mendjadi kam
pioen Soerabaja,
Djawa Tengah

Soerakarta

dan

oentoek

Barat Bandoeng.
Programma:
11 April '41 Soerabaja

Djawa
—

Ban-

—

Soe-

doeng.

12 April

'4!

Soerabaja

rakarta.

13 April '41 Soerakarta — Bandoeng.

Djawa

Tengah

SOLO.

Rapat ,,Bale-Agoeng”

Malam
Dewan

Saptoe

B.A.

14/15 Febr. ini

telah mengadakan

ra-

pat-oemoem
lagi, melandjoetkan
| pembitjaraan rentjana begrooting
Keradjaan
Kesoenannan
tahoen
1941.
Semoea anggota dan wakil
pemerintah berhadlir, djoega wakil-pers.
ngan-penerangan sekedarnja, soeDjam
7 sore rapat diboeka kedah menarik perhatian dan persetoea
B.K.P.H. Hadiwidjojo laloe
toedjoean
para
Kiai-kiai
serta
membitjarakan afd. IV (B.B.) 2e.
Orang-orang jang mempoenjai ketermjjn, jang
bitjara anggota R.
macean kepada persatoean didaNg.
Prijodiprodjo
dan H. Soetadi.
lam Islam.
Kemoedian berdirilah
Djawaban
pemerintah
2e. termijn
comite.

mangkin hari tambah ioeas, dan
hari Sabtoe sore jang laloe, kita
boeah
pekerdjaannja,
semangkin
telah menemoei Dr. Goenawan, Di
3
modern,
disesoeaikan dengan kerecteur-Geneesheer dari Sanatori
adaan dan kemaoean zaman, seSelamatan, pada ketika paviljoen SIMAVI diboeka deum terseboet, thabib mana kita ke
hingga kalau diperbandingkan tingan
Oepatjara.
Jang
doedoek-kendoeri
adalah
persorali sebagai orang jang
ramah
dak djaoeh perbedaannja dengan
neel. Demikian djoega jang menonton.
“ dan manis boedi, sehingga kita da
pemhikinan loecar negeri.
pat poela permintaan olehnja oen
Kemadjoean
dan
kemodernan
Keramahan,
dan
sekali
lagi,
ke
toek bermalam dalam roemah per
Pengoendjoengan
pengoendjoemana, selain dari pada pembawa
ramahan jang kita lihat daiam pa “ngan itoe ada perloe sekali oenCiamannja.
kemadjoean
si pembikin sendiri,
Viljoen itoe, ketika toean dokternja
Pada esok paginja, hari
Ming
toekorang orang jang sakit tadi.
djoega
mendapat
SOEKABOEMI
pertoendjoek
memasoeki paviljoen terseboet, de
goe, maka dimintalah kita bersa
»Toean boleh rasakan sendiri”—
serta pimpinan dari Dept. Econongan riang penjamboetannja pocla
1na sama menjaksikan, dan memakata thabib terseboet— ,,bagaima
mische Zaken, Dus tidak heran, biPergaboengan Goeroe-goeroe Soe'Soeki perceel sanatorium - terse- dan tampak gembira.
nakah perasaan hati jang sakit sa | lamana
peroesahaan
kaboemi (Pergoesi)
anak
negeri
Pada tiap krib (tempat pembari
hoet.
|
kit itoe, kalau melihat dengan ma
itoe semangkin terkenal, dan terBaroe-baroe ini dengan bertemF
ngan) ada seboeah
kop-telefoon,
ta sendiri, kawan kawannja mene sebar, diloear
Apa jang
kita
lihat — disitoe
tempatnja,
pat disekolah
Ourwatoelwoetsgo
mn
dan. dengan kemerdekaan, mererima koendjoengan dari keloearga |
soenggoehiah
menjeramkan
hati
ki
Di Piered sendiri, terlihat bebetelah didirikan soeatoe pergaboe«
Ka
itoe
menggoenakan
alat
itoe,
nja, akan tetapi kebanjakan mere
ta. Pada pertama kali, seram ba
ngan dari semoeagoeroe-goeroe,
Irapa Toko jang speciaal memperEj
jang mereka pasang pada telinga
ka itoe tidak.'Be
z dagangkan hasil tanah
gi
kita
sendiri,
oleh
karena
sebaik
dari
sekolah
biasa
maoepoen
itoe.
Demif
nja kedoea, oentoek mendengarkan
Ditanja akan sebab2nja
itoe
»
bentar nanti tentoenja kita akan di
kian telah banjak poela diperda- ' dari sekolah agama, jang ada disoeara radio.
maka
dijawab ihabib
tadi, ja'ni:
bawa oleh thabib itoe memasoeki
gangkan di kota-kota besar.
kota Soekaboemi.
Toedjoeannja
»bahwa kebanjakan dari pada ke
Kemoedian baroelah kita
mesegenap paviljoen jang penoeh de
Kalau pertoendioek atau pimtiga:
memperkekalkan persaudaloearga jang sakit itoe mempoengarti, bahwa semoea orang sakit
ngan orang orang sakit diatas tem
pinan ini diperloeas djoega, serta
raan, menambah pengetahotan dan
Sah
njai
perasaan takoet, mengoendjoe
Es
di segenap paviljoen terseboet men
PA
pat pembaringannja, patifnt patidiatoer dan diberi djalan tjara pebekerdja dilapangan sociaal. Angngi orang
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makin lama makin penoeh sesak.
loem
selang
lama,
atas
oesaha
Pe sing
ran datang pertolongan itoe, ma
diganti baroes
beberapa banjak
Doenia persoerat kabaran
dls.
Toean Rachim organisator LS.I.
stichting
itoe.
Tidak
berbeda
de&
-ka sokongan itoe akan 'diterima de
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tapi
orang
orang
sikit
dalam
pa
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Djam 2.30 deeinemers jang sedan
koran
koran,
sanatorum
ini
tjampoeran.
Tionghoa,
Belanbaik, djika
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arat,
di
Bandoeng.
“diatas
itoe
sadja.
dibeli oentoek jg.

pada malam-Selasa

17/18 Februari.

Wakil-pemerintah
2e. termijn

mendjawab

alg. beschouwing

bagi-

an politiek-beleid, oleh K.R.M.T.H,
Poerwodiningrat

dan

K.R.T.

Soe-

ronagoro.. Anggota H. Soetadi «.s.
madjoekan motie (suggestie) hal
»Onschendbaarheid”

dan

diterima

B.A. dengan
zonder
hoofdelijke
stemming.
Anggota
H. Soetadi
madjoekan motie hal ,,kiesrecht”
djoegaditerima baik (alg. stemmen). Anggota H. Soetadi c.s. madjoekan

motie

pemberian

subsidie

radio-zender S.R.I. jang djoega di
terima
baik,
zonder hoofdelijke
stemming.

Wakil-pemerintah
mr.
R.T.
Djaksonagoro dan
K.R.T, Soeronagoro mendjawab
alg. besehouwingen financieel economisch beleid 2e. termijn. Anggota H. Soetadi madjoekan motie hal ,,buitengewone dienst” dalam begrooting,
Anggota R.
jang diterima baik.
Padmomidjojo.
madjoekan
motie
hal batik industrie, diterima baik

ketika merajakan perkawinan salah seorang pemimpin sanatorium itoe.

/

&

Apa, jang tidak

dengan

7 voor 3 tegen.
t

Malam-Selasa 17/18 Febr. ini De
wan B.A. telah mengadakan rapat
oemoem lagi, melandjoetkan pembitjaraan rentjana begrooting Keradjaan Soerakarta 1941, dihadliri
semoea anggota dengan wakii-pemerintah, begitoe djoega pers, publiek,
Djam 7 sore rapat diboeka: melandjoetkan
pembitjaraan rentjana begrooting afd. IV (B.B.) djawaban pemerintah 2e termijn dilakoekan oleh K.R.T. Soeronagoro.
Motie mengadakan Bestuurscursus
dimadjoekan anggota R. H. Soetadi diterima baik. Rentjana begrooting djoega diterima baik.
Rapat membitjarakan begrooting
afd.

V

(onderwijs)

2e

termijn

B.

A. dilakoekan oleh anggota
R.M.
Ng.
Soetosoewignja.
dan R. H.
Soetadi,
'begitoe djoega afd. Va.
D.V.G.) djoega oleh 2 sprekers ter
seboet diatas.
Laloe begrooting afd. VI (economische zaken) le termijn pemerintah,
dilakoekan oleh wakil K.
R. T. Soeronagoro.
Membitjarakan begrooting
afd.
VT (rijkswerken) oleh
anggota2
R. Padmodidiojo Ir. Th. L. Madrich
van Wiederhoi
R.M. Ng.
Soetosoewignjo, R. Ng. Prijodiprodjo, R. M. Ng. Reksodiprodjo dan
R. H. Soetadi.
Begrooting afd. VIII (rijksbedrij
ven) oleh anggota-anggota R. M.
Ng. Reksodiprodjo dan R. H. Soetadi.
Djam

rapat

ditoetoep,

Rebo-pagi

19 Febr.

10 malam

dilandjoetkan

ini. (,M”).
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lagi boleh lebih soeka:

politiek dan
Lain
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lebih doe-

pagi
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dak kelihatan

Kita tidak
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dari tempat pengasingan di Amba
rawa.
Orang jang melarikan diri
“itoe paling achir mendjadi militer
di Magelang,
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Java Bode.
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dari Mage-
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itoe dia mesti
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ia

ti-

- boeat didjoeal lagi atau oentoek keperloean sendiri.
dan kasar tjoekoep disediakan. Kain pandjang, sftoe

dalam kamar

itoe, maka ternjatalah ia telah me
tarikan diri.
'Pegawai2 negeri dan politie di
sekitar Ambarawa
diberi tahoekan dengan segera tentang kedja
dian ini. Orang NSB itoe tingginja
1.68 meter.
Ramboetnja semoe2
koening dan
dibelah Keelenaaa
Toeboehnja koekoeh.

Kana
f 18—, f 20—, f 22.—

f 40—,

f 45.—,

f 50.—

f

25.—

f

28.—,

P 30.—

f3

per codi, Batik-batik haloesan,

|

kaan

t oe

haloes, moelai f 3.—, f 3.50, f 4—, f 450, f 6.—, f 8.—, ft 10.—

per

eat. lembar, Sedikit banjak diterima, rembours atau oeang doeloe.
lah pertjobaan, tentoe berlangganan selamanja. Prijeeourgati
Ts
'
dikirim pertjoema. Menoenggoe pesanan:
&
A. H. IBRAHIM BATIKHANDEL DJOKJAKARTA.
Djagangwest 85, Djokjakarta.
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N.I., pada tanggal 2-3 Februari
Apakah barangkali, itoe penjakesehatan
Dalam itoe periode
leh dianggap penting. Tenaga meboet, dan sekarang beralihkan pem
'A1l,
jang
djoega dikoendjoengi
ek agak aa" alias mengadaOak
goe ber
tergang
kan.
Minister
banjak
digoena
ditentang
|
ada
nja
moesti
rakjat
araan
ini
“bitjaraan
a-saud
reka
Pembagian kerdja.
oleh Ketoea
B.IC. Malang dan
'kan systeem- saudar
hoeboeng dengan' meradjalelanja
kepalanja
De Geer, jang djoega mingOleh karena itoe, sembari meAdministrasi
oemoem dipegang
Daerah Kommissaris B.I.C. di Soe
dah “menimboelkan
poligat dari Lissabon, dan tidak setia
penjakit malaria di district Lengnoedjoe kepada kemadjoean
oleh Bendahara II dari P.B. toean
didalam masjarakat.
matra, selain
telah
dibitjarakan
banjak
(Ngandjoek) dan
kong
J. Soerijowinoto dan
seboeahnja
mengerti lagi se. “kepada atau atas djandji dan ke- tiek, kerdjakanlah djoega oesahasoal
poetoesan-poetoesan dan peLebih tidak
wadjibannja sebagai seorang Mitempat di pesisir kidoel, jaitoe pe
oesaha economie, sociaal dan lainlagi
dipegang
oleh
Penoelis
nerangan dari Kongres B.I.C., djoe
N. .itoe, .oleh karena lantaran
Lodojo,
sisir kidoel dari district
Oemoem.
Antaranja ialah pekermenolong seorang sa- : nister. Beloem djoega “mengerti, lainnja. Adakanlah congres econoga telah dioetarakan tentang se| La
regentschap Blitar, banjak tempat
djaan Fonds Kematian jang mesti
oe oemoem mesti meraSa- I-mengapa seorang jang demikian .mie, congres bahasa, dan setahoe
pak terdjang B.I.C. dalam segala
di
ini, soedah berani memperdajakan
-congres apa lagi.
minta tenaga hari-hari selain dari
tempat ondernemingen djoega
lapangan oleh Ketoea PB. B.I.C.
, Sri Ratoe, tidak selekas-lekasnja
Dalam hal ini Gapi biarlah menitoe beberapa oeroesan jang mesepandjang pesisir kidoel, begitoe
sendiri. Kemoedian ketika diadadiberi soerat mentega. Poedjadi pelopor dalam Pe
ngenai pada soal kebaikan Admidjoega di beberapa daerah onder
kan pilihan Pengoeroes Baroe teSedang boecat mengoeroesn, Ng
nistrasi.
daripada “la tidak habis herannja, mengapa
districten di regentschap Toeloeng
biang-keladi,
lah - dipilih t.t.: Minoen, Ketoea,
mendjadi
seorang jang begini, biarpoen ia
kerdjaan. itoe diserahkan
ah
:
Pamoedji,
agoeng. '
(Oerip, Ketoca Moeda,
kritiek-kritiek locaran, jang, timitoe mendjadi Minister,. namanja : achli-achli kita dalam “Iepangannja
Departementen:
Penoelis I: Djerjosoejino, Penoe- '
tidak lekas-lekas ditjoret dari re- masing-masing.
Kepala Ekonomie, t. Kasiemoen,
Jang berwadjib - soedah melalis II: Soeprojo,
Bendahara dan
jang
gister orang-orang jang besar, jg.
Djadi
kesimpoelan kita jalah
tindakan
Kepala Sosial, t. Soejatiman, Kasbeberapa orang Pembantoe.
koekan tindakan
ini: Memang soedah pada tempatmenerima anoegerah bintang-binhouder Oemoem, t. J. SoerijowinoAdres tjabang: Gedong Kalintar
perloe, jaitoe dengan mengangkat
tang dari berbagai-bagai ord e. nja, Kongres Perekonomian Rakto dan Pengawasan (Directie) ke/43, Soerabaja
atau Donokarto
3. Kali ini tentang toebeberapa manteri. mataria-bestrijApakah tidak semestinja seorang
jat Indonesia itoe diadakan.
kendjadi nestor datoea P. B. B. I. C. t. Achmad Za1/25, Soerabaja.
ding, membagikan kinine pada sekaria.
moea pendoedoek ditempat tempat
malaria, dan diKepoetrian B.I.C. Malang.
| jang dihinggapi
kolah partikelir dan menerima ka
KARANG ANJAR.
Keamgkatan Pembantoe P.B.
Pada tanggal 7-8 Februari '4l,
mana perloe, djoega membagikan
( oem terpeladjar jang ingin bekerpada pendoe.
Akan tambah gadji.
B.I.C.
B.I.C. Malang telah
Kepoetrian
makanan makanan
dja dalam pergoeroean pergoeroe
- Baroe2 ini kita mendapat kabar
Berhoeboeng
dengan
diangkatrapatnja boeat memengadakan
“Hasil Bendapata “Gemeente Sedoek jang kebetoelan sakit.
an
kebangsaan.
tinda
'moe
kan
j.l.
mana
tinda
nja
toean-toean
Kasimoen
dan Soe
bahwa
Bestuur
dari
roemah
sakit
jang
boelan
11
bahwa
pengoeroes,
selama
ata
g
njoesoen
Ternj
maran
lai boelan Januari sampai Novem- | 'Pengoeroesnja jaitoe toean “Ari Nirmolo di Karanganjar soedah
kesoedahannja adalah seperti. ber- . jatiman selakoe Pembantoe P.B. B.
kan itoe ada berhasil bagoes djoedjoemlahnja
LC., Harian, maka kedoeanja automengadakan rapat pengoeroes, di
dari
ikoet: Penasehat, Njonja J. Soeber 1940 adalah sebagai berikoet : “faini, tocan Wardi dan toean Hadi
ga, terboekti
ia,
| soenarto.o... Alamat:- Hadisoenarto. antara lain2 telah mengambil poeKemalar
Drie,
matisch mendjadi HoofdcommissaNj.
api
I,
hingg
Ketoea
di
rijowinoto,
Pendapatan f 2.006.784.719.
jang
orang
Da
Nieuw Holland 46 Semarang
dan
ris P.B., jaitoe boecat menggantitoesan bahwa personeei di Nirmo
toea II, Nj. Nitiredjo, Nj. MasoTaksiran f 1.859,863,47, sehing
makin lama makin koerang.
kan kedoedoekan
t.t. M, Hoesin
lo akan ditambah gadjinja,
oet, Penoelis I, Nona Lopin, Pega pendapatan ada f 146.921,32 le | | soerat menjoerat haroes dilampir
lam permoelaan periode? kwartaal
jang
kan Dortei bocat djawaban.
Thian
Nafarin
dan
Aboebakar
di Batin
(Thij
orang
Saleh
a
M.
Kalau ini betoel, kita mengoe
nj.
II:
lahnj
noelis
ih dari taksiran. ' djoem
ke-empat
djarmasin.
5
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sementara Pem$ tjapkan sjoekoer, sebab menoeroet
kp: Bendahari,
Pendapatan dalam th. 1939 sesakit ada 9351 orang, dan pada
Pengoemposian
Aluminium.
djoem
,
M.
Ngari,
ber
Nj.
50
9,
dari
Decem
pendengaran
kita
memang
banjak
1.753.97
terdiri
f
bantoe
lama 11 boelan ada
achirnja boelan
f Wongsodihardjo dan Ranoprawiro.
Knimc telah
menjerahkan seMadjallah Minggoean »Doepersoneel “disitoe
jang - gadjinja
ehingga- kalau dibandingkan de |
lah itoe tinggal-1841 orang.
nia Motor”,
F
amat ketfjil.
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aa pendapatan | tahoen 1940, se | djoemlah 120 tiang2 penoendjoek
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pengoem
Dalam
agenda
ke-5,
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ti
ki
gan
kepentin
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Rapat
Pedoman
Besar
B.I.C.
djalan
dengan
ng ini berarti naik
MALANG
1minium. Semoea beratnja
dipoetoeskan P.B. B.I.C.
Harian
harian.
TJILATJAP.
BOND INDONESISCHE
g moela2 adalah djamemberikan izin, oentoek menerPada tanggal 6 Februari '41, Pp.
Mobil melanggar Sneltrein.
CHAUFFEURS
bitkan madjallah Minggoean ,,Doe
:
n dari motorclub.
B. B.I.C. Harian telah mengadakan
pengadiuran,
Dari Tjilatjap diwartakan, mo
Bea
. Dari tjabang Malang.
nia Motor” dan initiatiefnemer ba
:
#eolimajakati
dari
tiang
itoe
dibi
rapatnja
dengan
bertempat
dizaal
|
aPeng
e
renti
bil kepoenjaan toean SastrowireDari Panitia Confe
Antara” mengabarkan, bahwa
dan ini akan dinamai ,,Bic-ers berB.I.C, tjabang Malang, Kaoemankin
dari
kajoe..
:
TeDjawa
Siswa
djo,
materialenleverancier
ProvinTaman
n
' djara
BIC tjabang Malang
beloem sedaja”, dan penerbitan ,,Doenia Mostraat
Malang.
Pimpinan
rapat
dimoeperoe
cie melanggar sneltrein didekat Ke
kita mendapat
ih
lang berapa, lama telah melangtor” ini adalah diatas oesaha konkan
ditoeroe
pegang
oleh
toean
Zakaria,
Ketota
akan
sepeda
Padjak
—
et:
soegihan.
beriko
Kereta api itoe datang
agai
soengkan rapat tahoenannja berperasi
B.IL.C., dan tetap ,,Doenia
W.
dan
B
maka
P.B.
BIC.
penoelis,
t.
AbdoessaMenoeroet kabar
dari Maos dan menoedjoe ke Ban
ferentie diadakan TA
tempat disekolah Moehammadijah,
“Motor”
disciplinair, haroes selaloe
mad
dan
jang
hadir
t.t.:
J.
Soerijomengoesoelkan kepada Deakan
djar. Mobil . tadi hantjoer.
Kawistraat. Rapat mendapat koen
membela
azas-azas dari B.I.C.
winoto,
Bendahara
II,
Kasimoen
wan Gemeente boeat menoeroenlakaan ini terdjadi didjalanan :
djoengan jang memoeaskan dari
dan
Soejatiman,
Pembantoe.
kan padjak sepeda.
menjeberangi djalan kereta api de
Soesoenan Pengoeroes Penerbit
para anggauta demikian poela haPoetoesan
Kongres
B.I.C.
kat Kesoegihan, jaitoe satoe dja,Doenia Motor” terdiri dari t.t.:
dir wakil PB. BIC.
. Sampai waktoe ini padjak boeat
ke-7.
“5
lan jang tidak terdjaga. “Ketjela
Diantara poetoesan, ' ialah tenJ. Soerijowinoto, Penasihat
(Maseboeah sepeda ada f 2.— dan ini
kaan
itoe
disebabkan
oleh
karena
“Agenda
ke-1,
poetoesan-poetoeBIC
lang),
Achmad Zakaria,
Ketoea
Soesoenan Pengoeroes
tang
se Mayan, Con boleh dibajar doea kali.
soepir tidak melihat
tanda tanda
baroe,
jang terdiri dari tt. M. | san Kongres BL.C. ke-7 telah di(Malang),
Kasimoen,.
Penoelis
Maen
kata, x Kiranja padjak terseboet akan
bahaja, jang ditaroeh disitoe.
(Malang), M. Bakrie, Penoelis II
Wongsodihardjo, Ketoea:
Ngari, | | peladjari dengan seksamanja, moditoeroenkan mendjadi f 1.50.
dis
mosi telah dikirimkan pada jang
Segala
penoempang
selamat,
(Malang),
Ngarie,
Bendahara
Ketoea Moeda, Mininsoedihjo, Pe| Padjak bocat ,,betja” akan
itjara
at
loeka.
mendap
tidak
dan
#
'berwadjib.
Perbaikan
Administrasi
(H.)
(Malang),
Pembantoe-pembantoe
n.
Snel
noelis
I:
Roesli,
Penoelis
II,
Soesetahoe
4.—
f
1 ada Taman Siswa Semarang 0 ss tetapkan
I trein dihentikan, dan controleur ke
Pamoedji (Soerabaja),
M. Saad
kandar,, Bendahara dan' 24
ni haroes diatoer jang sempoerna, se
Perbaikan kampoeng.
| hingga walapoen dari A. Contani
melakoe
oentoek
keloear
api
reta
Pematang
Siantar),
M.
WongsodiPembantoe.
Berhocboeng
dengan
rentjana
Onderwijs Informatie Oowsolonle, |
| cempamanja
melakoekan controkan pemeriksaan.
hardjo (Malang), Soekandar (Ma— Badan O.I.C. terseboet sekarang 'bocat memperbaiki kampoeng kam
“le,
akan
dapat
moedah
difahamkan
lang), A. Samad (Malang) Anang
Pengaaba
Baroe
dari
mo
adalah:
dalam
perlindoengannja | poeng makai pada waktoe ini jang
| nja. Segala boekoe-hoekoe dengan
Atjil (Amoentai), Abdullah BarAMBARAWA.
Bandjarmasin.
La
'perhimpoenan
,Soeloeh
Pegat
sedang dimoelai jaitoe Me poeng
gas (Bandjarmasin)
dan tak kePada tanggal 5-6 Februari '41, mengambil dubbelboekhouding. An
,
N.S.B/er melarikan diri.
| Pandeanlamper.
djar”
1
djoeran
t.t.
M.
Saad
dan
Anang
tinggalan
dibantoe
oleh
seloeroeh
asin
telah
melang.
Menjamboeng
berita
jang
terdaLada
4
Dalam tahoen ini kira
—.
Maksoednja adalah sebagai setjabang B.I.C. jang ada mempan
Atjil tentang Madjelis Daerah Kadehoeloe,
maka
Aneta
mengabarkan,
anggautanja
rapat
|
akan
atau
5
bocah
kampoen
botah badan
perantaraan goena|
njai badan pers.
Na
| bahwa seorang NSB, bernama JA ngan bertempat digedoeng BIC limantan Selatan diterima baik.
.mentjaharikan
goeroe-goeroe
Se- “dapat giliran diperbaiki.
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PEMANDANGAN

Djangan seperti koera-koeta da-

lam perahoe
kaga" tahoe.

dong,

BANG

poera-poera
BEDJAT.

Aandeel akan didjoeal dengan
harga f 5—
dan
diandjoerkan
soepaja ditiap-tiap Pengoeroes badan ini membeli aandeel seketjilnja
3 aandeel.
Selain daripada itoe ada diperintahkan pada Bendahara P.B. B.I.
C. toean Oesoef oentoek mendjoeal segala
perkakas kantoor P.B.
B.I.C. di Bandjarmasin, dan segala oeangnja haroes disimpan oleh
toean tsb. Kantoor P.B. B.L.C. di
Bandjarmasin tidak di sewa lagi,
artinja
tidak mendjadi tanggoengan P.B. B.L.C. lagi.

Tanah Seberang
TAKALAR.
Rybewijs oentoek betja.
Pada awal boelan ini, telah di
moelai poela mengoedji pembawapembawa betja di Takalar dan se
.kelilingnja oentoek diberi rybewijs. :
Kita sendiri memperhatikan tjara
mengoedjinja,
ada memoeaskan.
Sebab segala pertanjaan mengenai
peratoeran
aloe lintas,
boekan
pertanjaan
jang omong
kosong
oentoek mendjeroemoeskan orang
dari mentjari sesoeap nasi.

merintahan:

bahwa soedah lama rakjat me-

ngandoeng keinginan, akan ber
oleh
dari Pemerintah, pengloeasan
pengadjaran
(onderwijs) di Borneo Barat, teroetama dengan djalan pendirian sekolah-sekolah jang memboeka
djalan oentoek mendapat menempoeh pengadjaran jang lebih
tinggi
pada
kemoedian
hari,
2. bahwa kemaoean serta keinginan rakjat akan pengloeasan
onderwijs itoe, pada beberapa
tahoen jang silam tidak dapat
dikemoekakan, oleh karena koe
rang

pengetahoeannja,

peratoeran

3.

bahwa

“Pada

sa'at

ini

soedah

njata

dari

sendiri

poean,

semakin

hari,

terkedjoet.

ada beberapa
empang

lah-sekolah sematjam schakel-

scholen, jang mendjadi titian
bagi
sekolah-sekolah “rendah
akan mentjapai sekolah-sekolah jang lebih tinggi,

jang mempoenjai

antara orang-orang itoe ada jang
telah mewarisi tebat itoe kira-kira
tentoe kawadjiban
1, abad, dan
dibajarnja. Tapi
tentoe
- padjak
berita bahwa
datang
kini, tiba-tiba
itoe bila menoeroet
tebat-tebat
moesti kepoenjaan negeri.
“peta,

5.

Menilik hal ini tentoe sadja

O-

itoe dalam kebingoesekian lama mereka

mewarisi dan mendjadi

ini tebat-tebat itoe beloem diambil
Oleh negeri, ' karena tentoe jang
berkewadjiban haroes: pandai me-

nitih boeih, agar ra'jat poen
tak poetoes mata penghidoepannja
x

BANDJARMASIN.
Poetoes tangannja.
. Pembantoe menoelis:
Doea orang hoekoeman jang se
dang bekerdja dibelakang MilitaiBandjarmasin, sere Hospitaal
apa telah terdjadi
tahoe karena
dan achirpertjektjokan moeloet
nja masing-masing mengadoe kekoeatannja.
jang bert
antaranja
Seorang

&

a) dalam

tahoen- adjaran

b)

Motie

ini

beserta

dan

sekalian

diseloeroeh

Atas

mana dan sekolah-sekolah ma-

ini

kita

Keterangan

tjantoemkan :

persetoedjoean,

Kita j jang

bertan
t da tangan diba
iba
wah ini, semoea
Zelfbestuurders
dari seloeroeh Borneo Barat, pada
masa ini sedang berada di Pontianak,

menerangkan

menjetoe-

djoei akan maksoed jang terkandoeng
dalam Motie oentoek menoentoet
Openbare
.Mulo
dan
Schakeischolen
bagi daerah Bor.nec Barat.

Pontianak,
Sultan - van
Sj..Mohammad

Siitan van
Tsafioedin.

9 Febr.

Pontianak,
Alkadrie,

Sambas,

Toean . Koeboe,

"41

(w.g.)

(w.g.)

M.I.

(w.g.)Sj.

Saleh

Idroes.
Panembahan
van
Mempawah,
(w.g.) M. Taufiek Acamadin.
Panembahan

van

G. Abdulhamid.
Panembahan van

Panembahan
R. Abdulbahri.
Panembahan
G.

Landak,

Sanggau
Tajan,

(w.g)

(w.g.)
(w.z.)

Sekadau,

(W.

g.)

Hamid.
van Sintang,

(w.g)

van

Matan,

(w.g.)

van

Simpang,

Saocenan.

Panembahan

(w.

G. Roem.

Panembahan
(w.g.)

yan

Soekadana,

T. Idris.

Sarang djoedi.

karena telah sekian

Dalam waktoe jang achir-achir
meloeap darahnja telah memper-.
idi tidak lelah-lelahnja politie di
goenakan tjangkoelnja akan menselaloe mejang mana “kota Bandjarmasin
djatoehkan lawannja
'
ngintjer
sarang-sarang
djoedi. De
moesoeh
Basran
n
oedaha
berkes
mikianlah berkat keactiefannja po
loeka ditangannja
njamendipat

sehingga poetoes.

| litie-politie

mentara lawannja telah beroeroesan dengan politie,

. terdiri
| orang.

Sekarang Basran sedang didi Militaire Hospitaal serawat
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meriang

Griep
Demam S hari
Sakit tenggorokan

kepala
bisa

cidoer

Sakit asabat
Sakit waktoe

Sakit gigi
Neuralgi

datang

Sakit koeping

goeh

soeng

ASPRO”

AMAN

Ischias
Pilek
Infleunza

dan

barang?

bahan

ng
cida mengandoeesakkan
djantoeng:
jang bisa mero
kali

Awas!

s€
ASPRO" terbi kin bersih
keras dari
penilikan
dengan

Hd

pengera

ilmoe

Hi

hoea

n

dan

»Aspro” terboengkoes
gampang sekali didalam .Santitape" strook jang di patent.
Tablet?nja ada terboengkoes
satoe per satoe dan toean
tida oesah pegang ia dengan
tangan. Djika maoce toean
bisa taroeh beberapa tablet
di kantong didalam boengkoesannja jang aseti.

soedah

di seloeroeh
lebih dari 23 tacih.en kas
emboehan
i
doenia

mengas

dengan

tjepat

pasti .

dan

Menoeroet

poetoesannja

di djoeal

didalam

Dienst

semoea

boelan.

der

toko?

Volksgezondheid,

dan

waroeng?

Aspro

dengan

dimana-mana

tida memakai

boleh

licentie.

Secretaris.

Dibawah

sekolah-sekosoeroeh
- tempat

boleh

Tida

»Comite
menoceroet
pendirian
openbare Mulo dan
schakelscholen”.
ISMAIL OESMAN,
Voorzitter.
R.R. Paith,

van

gian Onderwijs, menjatakan da“slam
sidang
loear biasa dari
“ Volksraad baroce-baroe ini, bah
wa Pemerintah akan memper-

anak?

dan

penting

Entjok

/

nama:

sakit?

paling

Sakit

kabar

Indonesia.

Panembahan

Lamak

djantoeng:

1941/42

soerat-soerat

badan,
jang

“ASPRO"
MENOELOENG TERHADAP:

lampirannja,

van

nama

enak
apa

BEBERAPA MENIT

dikirim origineel kepada p.t. Besar
Resident der Westerafdeeling van
Borneo di Pontianak dan salinansalinannja kepada p.t. Besar Goebernoer Borneo di Bandjarmasin,
Dept. van
Onderwijs
en Eeredienst dan
Volksraad di Batavia

Thahir.

lah
dan nanti akan
menjelidiki, ditempat

meroesakkan

—
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ASPRO
MEMBAWA KERINGANAN DIDALAN

didirikan
seboeah sekolah M.
U.L.O.
dan seboeah schakelschool di iboe kota Pontianak,
pemboekaan
empat.
schakelscholen,
jaitoe
di
Sintang,
Sanggau Mempawah dan Singkawang, dengan selekas moeng
kin diiechtiarkan, bilamana sjarat-sjaratnja soedah mentjoekoepi.

Panembahan
G. Djapar.

pendirian

koerang
Dan

tah, soepaja:

G. Mohammad

loeas

rasa

hilangnja.

Memoetoeskan:

itoe

openbaar

dan

tjepat

»ASPRO" tida

schakel-

mata pen” 6. bahwa wakil Pemerintah baha- : g.) G. Mohammad

tjahariannja, kiranja begitoe dja'dinja. Ketika kita menoelis berita

itoe.

4.

bersifat neutraal dan tjoekoep
. sjarat-sjaratnja menoeroet ang
- gapan masjarakat didaerah ini,

sekolah-sekolah

negeri. aa
rang-orang
ngan, sebab

bahwa sebahagian besar dari
rakjat menghendaki dan lebih
menghargai sekolah - sekolah
openbaar, pendirian dari Pemerintah, dari pada jang didirikan serta dioesahakan oleh
badan-badan particulier, sebab

bahasa - disini “diseboet
'Dengan
»Kalompoang” Kalompoang itoe
hasilnja dimasoekkan dalam kas

seboeah

semakin

bertambah:
1 bahwa sekolah-sekolah jang da
pat bersamboeng dengan seko“lah-sekolah
jang lebih tinggi
semakin menarik perhatian, se
hingga banjak sekolah-sekolah
particulier, jang tadinja hanja
mementingkan pengadjaran aga
ma semata-mata, sekarang mengoebah dasar pengadjarannja
oentoek mentjotjokan roemah
sekolah tsb. dengan kehendak
rakjat, jang menghendaki seko-

tak

dan

lah ,ASPRO"
akan

school di-iboe kota Pontianak,
bahwa
menilik dan keadaan
dan letaknja Sintang serta menilik poela
hasil penjelidikan
jang telah didjalankan di Sing
kawang,
Sanggau
dan Mempawah,
haroeslah
sedapat
moengkin, dengan selekas- lekasnja
pada tiap-tiap tempat
terseboet didirikan satoe schakelschool:

(zelfwerkzaam-

| (tebat ikan) dalam kekoeatiran. Di

- orang

U.L.O.

heid), minat rakjat,
oentoek
beroleh pendidikan jang lebih
sempoerna dari pada jang soedah ada pada ketika ini, baikpoen oentoek anak-anak lelaki,
maocepoen
anak-anak
perem-

tingsexamen,
Toekang empang

kini,

bake-

berbagai-bagai ichtiar dan per-

mengizinkan.
Sebab itoe para-para goeroe v:
V.S., telah berdaja oepaja akan
itoe dengan
3 menolong
mereka
memberi pengadjaran kalau dapat
diwaktoe petang,
agar dapatlah
mereka itoe
loeloes dalam toela-

-

disebab

kan ketiadaan kesempatan
ginja
akan memperlaeas
ketjerdasannja,

itoes

Mendesak dengan hormat, tetapi
dengan sangat
senat Pemerin-

(lihat lampiran):

Mengetahoei:

1.

Oemoemnja alam memberi tahoekan kepada toean terhadap penjakit?
jang akan datang. Toean moesti bakerdja tjepat. Sebab masih ada
tempo oentoek menjegah kerasnja penjakit. Tanda dari penjakit pilek
adalah badan meriang dan berat.,,ASPRO" mengoesir itoe demam dan
dengan begitoe mendjadi tertjegahlah kerasnja pilek. Lain darisitoe
»ASPRO”
menjemboehkan
djoega sakit kepala didalam
beberapa
menit sadja. Djika toean koerang sehat badan atau merasa lesoe,
seringkali itoe ada tanda akan mendapat salah satoe penjakit. Telan-

bahwa menilik kemaoean rakjat itoe pada masa ini dan mengoekoer keadaan
masjarakat
didaerah
ini,
sekarang telah
tiba waktoenja dan telah tjoekoep
alas-alasannja, oentoek
pendirian seboeah sekolah M.

mana itoe tertoelis dan telah ditanda tangani mereka pada tanggal 9 Februari 1941, ketika mereka itoe berada di Pontianak, berhoeboeng dengan
conferentie-pe-

boeatan

sebab

jat

3.

! ders di Borneo Barat ini, sebagai-

Cursus Volksonderwijzers.
Karena pada cursus jang akan
datang, C.V.O. Takalar bakal menerima candidaat-candidait
poetera-poeteri
maka telah banjak
jang
datang
memohon oentoek
toeroet beladjar dikelas V. Vervolgschool.
“Tapi hal ini tetntoe

tak bisa

2.

mama mein

gitoe, astaga, persis seperti kaga'
maoe akoein adanja Gapi, padahal
Komisi-Visman maoe.

bahwa keinginan rakjat, sebagaimana itoe njata diatas ini,
wadjib-diperhatikan serta dike
moekakan
kehadapan
Pemerintah.
bahwa
ketinggalan rakjat di
Borneo Barat ini dalam segala
hal dan
djoeroesan, disebabkan Oleh kekoerangan tempat
pendidikan
jang
sempoerna,
jang dapat memperloeas penge
tahoean dan ketjerdasan rak-

daa Heal

Tapi kalau dia beranggapan be-

Mendengar oeraian dari ber-

bagai-bagai pembitjara jang telah
membentangkan
tjita-tjita rakjat
serta telah mengemoekakan kehen
dak rakjat akan beroleh pengloeasan pengadjaran (onderwijs) oentoek keresidenan ini, dalam oeraiari-oeraian mana njata, bahwa pa- da ketika ini soedah tiba waktoenja Pemerintah
mengoesahakan
pendiriannja seboeah sekolah M.U.
L.O. dan lima schakelscholen di
Borneo Barat,
II. Membatja
tanda persetoedjoean dari sekalian Zelfbestuur-

Menimbang.

Il.

4
ph
AA
dia
isita
ba ED ma

seorang-seorang.

perempoe-

dalam kota Pontianak dan ke-.
ilingnja, diantara mana terdapat
wakil-wakil dari 28 perkoempoelan politiek, sociaal, agama dan sebagainja serta wakil-wakil
dari
soerat-soerat kabar dan madjallah
Borneo- Barat”,
.,,Kesedaran”,
»Kapoecas-Revue”
dan
,,Soeloeh
Pertanian”
di Pontianak, ,,Tjaja
Timoer” dan ,,Pemandangan” di
Batavia, ,,Berita Oemoem” di Ban
doeng dan ,,Soeara Oemoem” di
Soerabaja:

I.

AA ENAK BADAN, KEBINGOENGAN
SN
GINAN
N
I
D
E
K
3
A
S
A
R
E
M
U
A
AT

Un be

Koetika Commissie-Visman pang
gil-panggilin persoon-persoon, toch
kaga” disiarkan kabarnja, nah, se“ : karang Gapi kaga' dibedain.
Deradjat dianggap sama dengan

ketikanja

itoe beberapa sarang-

sarang djoedi telah dapat digerebek jang pendjoedi-pendjoedinja

dari

berpoeloeh-poeloeh

Boleh
| minggoe
djoedi.

dikata
selaloe

hampir
saban
ada
tangkapan

Moga-mogalah

:| hendaknja

sarang-sarang

terbasmi

djoedi

ini.
Kedjadian jang aneh.
Bandjarmasin ada seorang

Di

pemoeda bernama A. telah djatoeh
tjinta kepada saudara perempoean
kawanja djoega bernama Dj. Tjin-

'tanja berbalas

dan

A.

laloe me-

minang kepada Dj. bakal iparnja
itoe. Tetapi entah apa
sebahnja
lamaran ini ditolak.
Meskipoen

demikian

persahaba-

tan antara A. dan Dj. masih tetap
sebagai sediakala meskipoen telah
terdjadi penolakan tadi.
Karena A. roepanja masih tetap
beringinkan saudara perempoeannja Dj. tadi, A. laloe mentjari akal
lain jaitoe meminta air djampe
kepada seorang doekoen, akan me
lemahkan hati Dj. Tetapi apa latjoer,
ketika Dj. terminoem
air

mantera itoe hatinja

Dj. boekan

mendjadi lemah, tetapi dengan ta”
tersangka-sangka ia mendjadi ber
oebah ingatan.
Hal
ini achirnja djatoeh
ketangan politie.
Bagaimana kesoedahannja biar
lah sama kita toenggoe.
Kaocem iboe bergerak.
Baroe-baroe
ini di Martapoera
atas initiatiefnja nona Noor Saniah
dan Njonja
Koesnario telah diadakan pertemoean dengan dihadiri oleh beberapa
orang kaoem
iboe Martapoera, bermaksoed akan

mendirikan

seboeah

perkoempoe-

lan kaoem ihoe.
Perkoempoelan demikian tentoe
“sadja disetoedjoei oleh hadirin sepenoehnja dan perkoempoelan itoe
Idiberi
nama
,,Perkoempoelan

Kaocem Iboe Martapoera”.
mma

£

s

ma

£

tb

bi Sena

kanan

PESANAN PON NON

ATAANa Aga
a ae
AN

SoeratKirimar
CWEK

EA

LAN
Ry

NE NS

LA

(Loear
tanggoengan
redaksi)
HAKIM ENTENG TANGAN.
Kepala
pesakitan disamber.
Beloem selang
berapa lamanja
ada

seorang

lelaki

dari

kalangan

rakjat djelata, pekerdjaan tani oemoernja kira kira 40 tahoen, kela
hiran

dari

district

Tjibaroesa

Bo:

gor, tinggal beroemah dikampoeng
Tjilongkeang, desa Pagelaran, on
derdistrict
Pangkalan, . district
dan regentschap Krawang, berna-

ma

Djamain

REMINGTON
PORTABLE
»REMETTE”
adalah mesin
toelis jang paling sederhana
jang
dibikin oleh paberik2
REMINGTON dan oleh karena
itoelah maka ia sangat
rendah
harganja
sehingga

ten rechte Dja-

nain
bapak
Djahari
oleh
pengadilan Landraad Poerwakarta (Regentschap Krawang) dianoe
gerahi
Ti g a boelan hoekoeman pendjara moelai dari tanggal
3 Januari 1941, lantaran "perkara
senapan gelap (Summierszaak).

tiap2 orang bisa mempoenjai mesin seroepa ini.
Meskipoen

Tetapi sebeloem dipoetoes hoekoemannja,
ditengah2
pemeriksaan hakim itoe pesakitan poenja
kepala disamber tangannja pemim
pin sidang pengadilan, sehingga se
gera djatoeh pingsan setengah ma
ti kira kira satoe menit lamanja da
ri bangkoe
doedoeknja ke lantai

roeng

kwaliteitnja sama de-

berik

jang

hati

4

Sip

ie

BM Babik

autis

Gi

ibadat

ini
4

RUYS'
HANDELSVEREENIGING
.

Batavia-C.

LN,

V,

— Noordwijk

34.

pikiran
oemoem, soepaja dikemoedian ha
ri djangan sampai bisa
kedjadian

orang. Kini mendjadi pembitjaraan
“ramai dari kota
ke plosok2 kampoeng disini.
Diharap
toean toear
Leden
Volksraad sebagai
wakil rakjat
dalam Volksraad soedilah perhatikan hal diatas ini bagi kepentingan

Pola sita pe

termasjhoer

djoega,

Banjak orang diantaranja ambtenaren Justitie jang lihat dan ta
hoe kedjadian jang
kedoea kali
nja itoe jang loear biasa dalam per sidangan pengadilan landraad oemoem disini, hingga hal itoe sa-

menjedihkan

ta' oe-

ngan lain2 mesin boeatan pa-

dimoeka medja hidjau oemoem.

ngat

demikian

ala

ja

tiba

ia

2 AS

lagi seperti jang telah soedah itoe,
Kita toenggoe!
Wassalam hormat dari rakjat,
SAJUTI — Poerwakarta,

,

Lihat

SMA PNG
#

$

nk

a

3

Nambah

jam

Ala

Yak

Sen ee

jang mengherankan,

ta, persburecau jang hebat dan seram itoe ada kedjadian anna 3 di
depan idoengnja kog, janaaaaa...
hoe deze, zeg?
Barangkali pertimbangannja begini.

lelaki dan

telah

N

hal itoe memang dia beloen perioe
boeka soeara.

doedoek

ini,

dan telah tjoekoep sjarat-sjaratnja,
oentoek
menoentoet
pendirian seboeah sekolah :M.
U.L.O. dan lima boeah schakelscholen didaerah ini:

ag

“ Kalau RP.D. masih diam, bang
— Bedjat kaga' heran, sebab dalam"| an
Tapi

masa

Tata

ada ke-

. djadian apa-apa.

-

schakelscho-

len” di Pontianak, bersidang pada
hari Minggoe tanggal 9 Februari
1941, djam 10 pagi, bertempat digedoeng »Orient-Hall” di Pontianak, pada ketika mana hadir koe'rang-lebih
1000 (seriboe) orang,

Djoega ,,Aneta” bersepi-koeboe-

|. ran, persis seperti kaga'

dan

M.U.L.O.

bare

(letterlijk
betoel sepi-mati
vertaald) dalam perkara Gapi wak
toe menemoein 'komisi-Visman.

Vital
Ne Tan Kan

da 'betoel-betoel ddoodstil, betoel-

L Na
A
MEMBERI TAHOEKAN

Ba
apa, jang dapat didirikan
sesoedah menilik, keadaan da' lam tiap-tiap daerah,
'7. bahwa
menilik keadaan pada

NS SIN

: Motie:
" APAT Oemoem dari . Comite
menoentoet pendirian Oopen-

- B ANG BEDJAT ikoet-ikoet he“ran, Dikalangan Pers Belan-

No Jertadah,
TN Padat

Mulo ddan 'Schakelscholen.

Openbare

'

MENOENTOET:

FaBt

PEMANDANGAN

£

| my
dakoa:

TE

Hua

aa

Konsert Batak — 18.30 Lagoe Melajoe “Singapoera — 18.46 Adzan

5

ena

alan

anna,

goe Gambang
Kromong — 19.30
Berita Pers — 20.00 Taptoe —

-

200.

PASAR

Tepoeng

BETAWI,

Tt MY.

tjap Boeroeng Ka-

Zender Y.D.G. 8, Gelombang 89.82
Nan
meter,

terigoe: Tjap |

dok f 2.75,

Koeda Merah
dan Harrison
f 2.65, lain2 tjap f'2.65 per bantal.

oe la: Sup. Hoofd Suiker

1.25 per 102-kg. terima dida-

Oo RO

Na

20.05 Penerangan
Oemoem
20.20 Hal kesehatan — 20.50 Oe-

'KEMIS,20 FEBR.

:

17.00 Tgman anak2 — 18.00 La

goe . Hawaiian —

18.30

“.

Copra:

Keloearan

| menoeroet
515p.

kwaliteit f 5.60 dan

100 kar

He

“—Katjang
tanah: Keloea“ran Cheribon f 1045 -per 100 kg.
“Kentang:
Keloearan Ban| doeng

f 6.50

sampai

f 7.50

per

100 kg.

eni

“Bmping

32.—,

No. 1 f

Laboean.

Ioearan

:

Belindjos

No. 2. f 30.P, -Tjilegon - No.13i— dan No. 2f 29.— per 100

2

Pn
merah: Cheri-

|Ke.Bawang

"-

bon Twaliap f 7.50. Tiongtoa f 7.dan Australia

6.50

f

Tiongliap

-f 8.25 per 100 kg..
kadele: KwaKatjang
perahoe Profranco
liteit Djember
5
- bolinggo f 6.64 per 100 kg.

meel: Kwaliteit

Tapioca

“—

roepa2 merk franco wagon Tg.
| A
f 8.30 dan A.A.
- Priok/Cheribon
f 9.50 per 100 kg.
-

Sumatra export
Damar:
' kwaliteit AJE Jan. f.30.— dan Pon
tianak AE f 25.50 per 100 kg.
Karet: Standaard Sheet sedia
“

f 2924, Crepe f 0.2914 nom per Yo

:
a:ContractA leve-

kg.
Cc itronel

Febr./Mrt. f 0.90. pembeli,

ring

f 0.921, pendjoeal.
hitam: Ek. Telok
Lada
Mrt. f 7.40 pendjoeFebr./
ng
leveri
:
al,
Levering
poetih:
“Lada
Pinang
Pangkal
fob.
Feb./Mrt.

Pa

DJOEMAT,

Im —

10.00 Lagoe

Kromong

—

Lagoe

23.00 Toetoep.

PENJIARAN
PP. P. R. K.
Djawa Barat.
k
Bandoeng II 192, Batavia II 197,
“.
Priok II 41.5.
. KEMIS, 20 FEBR.
17.00 Tanda waktoe — 17.02 Ke
senian Djawa — 18.00 Lagoe A18.49

Kasi-

Wes-

Makelaarskantoot

“(Vira

selink & Dijkhuis)3
' Levering Februari:

p. 100 kg.
KSB. , 881

:

:
“Slijp Boeloe

K.B.D. ,, 7.98

2

Ym

8.14

KM.D. , 1.82

-

34 HI. Tjere poetih K.T.B. ,, 1.95
ana

Ia

k'lit Tjer. pt.

PK,

149

ata

PT:

1.30

na

kn
Petj.

,, 1:13

K.TD:

5

»

Henna

Sa

AA

aa

Serang:
Levering Februari:

—

Ke
x

. ditawarkan:
p. 100 kg.

1

Vol SI. Bl. P'daglang P.S.A. f 9.21

P.B.H. ,, 8.41

Vol HI. Bi. idem
S.T.B.

Mach. Ven. Foeng SPA

f 9.30
,, 9—

Mach. Oey Kam Hoa

2

ABM.”

“1 HI. Tjere poetih S/TL. ,, 7.73

Slijp Boeloe O.T.B.

Levering Pebruari:
p. 100 kg.

P.W.T. f 7.49
pr, 151
H.S.T, ,, 7.86

Petjah koelit tjere
“Lolosan

Tjere

1, Slijp Tjere

Slijp

dari

oleh
W. 8. GLEMBO

:

-

kenang-

Kp. Pisangan Baroe No. 222A..

1

.

“Mr-Cornelis.

(Dilarang koetip).
th

:

:

Hal ini boekan dikota ini sadja,
- tetapi
“boleh

diseloeroeh P. Djawa dan
djadi djoega ditanah sebe-

“rang.

.Pengaroeh . letter: ,,W,”

lebih2
foeloes!
' Anak seorang kaja (berada), ta'
akan didjodohkan dengan
bangsa“nja jang kaja djoega, tetapi ......

terhantar

6.15 Peladjaran

Bagaimana

besar

fom

30

17.30 Berita Pers —
gramofoon

—

Tapi

tjoema

sadja

lang bana

seblah

jang

bawah

ini nummer

pas betoel di 21
33,

aja coupon.

dari merk

kaleng Nenen:

Tri dj

g

Havervlokken

ardoes

(jang aanna

atawa

dikirim

dengenwkertas

dangan

facsimile

(jang

se-

perak

atawa

se

facsimile

itoe). Tebakettebukan misti

paling laat tanggal 31 Maart

ma

1941. Kiriman

iKapada ,de Groote Roode 3, Afd.sE 2 Posibus

33,

Aha

an

&

s

ma

sb

ee ee

Ka

ka ea

naa
80.—

nee

.

s.ao.o.c..oc
.....
FR

AP

Ae

25 prijs-prijs djoemblah sama sekali

13
im

Ma.

£

seni

400,—

— MINUTEN.
HAVERVLOKKEN

atavia.e

Saja taoe pasti, bahoea fjap No. ..... ada pas betoel di dalem kaleng
jang tergambar. Bersama ini saja brikoetken satoe tostoep-dalem
carton dari satoe kaleng
3-Minuten
Havervlokken sfawa
satos
loekisan dari itoe.
Nama:
Adres:
Pp

K5

$?
Ea

jang tida ada atawa koerang franconja aken ditolak.
jika ada banjak jang menebak kena, poetoesan

IL

wang corarit

1 prijs kepala dari « » » » « « $ 150-—

sin
1

roepa dengen itoe). Siapa sadja boleh mengirim
pen nn tebakuts 2. tiap-tiap bag Hiekoea
toetoe

cerah,

Batavia.

Tiap-tiap tebakan haroes dibrikoetken toetoep kardoes
dengen kertas perak, jang terdapet dalem kaleng
3-Minuten

itoe
tida
laat
Ge

3:Minuten Havervlokken dalem blik
dilindoengken oleh kardoes extra loear
biasa jang terboengkoss dengen kertas
perak. Ini toetoep kardoes terseboet
atawa facsimile (jang sama dengen itoe)
haroes-dibrikoetken sama njonja pos

oelislah njonja poenja nama
dan adres
dengen te:
rang dan kirimlah itoe soupon pada ,,De Groote
3", Postbus-No.

tida berpihak, dan des

Se

Trwes diperboeat :
di bon

dibriken cteh jury jang

ngen menebak ini ondean njonja -haroes trima
poetoesan. Soerat menjoerat tentang ini ondean,
dilakoeken. Poetoesan aken di-oemoemken paling
1 boelan sesoedahnja tanggal penoetoepan.

Dalem tabriek 12 djem' lamanja dikoes
koes plahan-plahan zonder api. Dari itoe
rasanja

goeri.

i-

:

11.00

Tanda

waktoe.

Pemb.

—

| — 22.00 Berita Pers — 22.05 Voor

11.01 Kamermuziek — 11.40 Njanji —.12.00 Genremuziek — 12.30
Orkest Julius Tauster — 13.00 Va
ria — 13.20 Berita Pers —
13.30
Matinee Ensemble — 14.20 Berita
Pers — 14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe. Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.03 Boe
nga rampai — 17.45 Gymnastiek

onze swingliefhenb:rs —
st — 23.00 Taroep.
DJOEM'AT,

— 18.00 Peladjaran bernjanji —
18.30 Musette muziek — 18.45 Radio Oranje — 19.00
Berita Pers
dan Oedara — 19.25 Lagoe Film
— 19.45 Doenia toemboeh toemboehan — 20.00 Hawaiian Syncopators — 20.30 Merkelbach concert — 21.00
Hoorspel — 21.45
Lagoe film — -22.00 Tanda waktoe. Berita Pers — 22.05 Omroep
Orkest — 22.45 Boeat orang pela
jaran — 23.00 Toetoep:

- zender

61.66

B. R. V.
dan Archipel-

21

22.40

"yr

FEBR.

6.00 Tanda waktoe. Pemb.
6.04 Bij het
Ochtendkrieken —
6.30 Berita Pers — 6.40 Dari kita
poenja Discotheek — 7.30 Berita
Pers — 7.40 Lagoe
gembira —
9.00 Orkestmuziek — 9.30 Stemmen klinken — 10.00 The
Mills

LAIN dari JANG LAIN
KWALITEIT TETAP NO. i.
GARANTIE 100 #, tidak loentoer.

Brothers — 10.30 Zigeunermuziek
— 11.00 Draaiorgel soli dan accor

Perhiasan mamas (emas imitatie)
tjahja
seperti
emas
toelen dan

deonklanken — 11.30 Albert Sand
ler — 12.00 NICRO — 12.30 Orkesimuziek — 13.00 Lagoe makan
— 13.20 Berita Pers — 13,30 Lagoe makan — 14.20 Berita Pers —
14.30 Toetoep.
?
17.00 Tanda waktoe. Pemb. —
17.04 Alfredo
Campoli Orkest —
: 17.35 Vocale klanken — 18.00 Vic

meter.

tor Silvester Orkest — 18.30 Lagoe dari
Hawaii — 19.00 (Ar.)

Berita Pers — 19.00 (St.) Vioolsoli —. 19.35 Vocaal programma —
20.00 Vioolconcert — 20.35 Piano

KEMIS, 20 FEBR.
“—..
17.00 Tanda waktoe.
Pemb, —
17.04 Lagoe roepa2 — 1809 Geor-

concert — 20.50 Jussi Bjorling me

ges Boulanger —

njanji

7.35

rantjis

8.60

1900

—
(Ar.)

18.45

18.15 Lagoe Pe
Piano

Berita

Pera

muziek
—

-—-

12.00

(St) Lagoe roepa -—- 19.20 Faust

—

Berita

21.00

Pers

—

Concert.
22.05

—

Cinema

tidak

beroebah

lagi

sangat

sangat
oentoek

betoel
mengoentoengkan
didjoeal lagi. Awas ha-

rang

tiroean!

baik

selama2nja,

Oekiran

dan

Segala

modern,

perhiasan

ada sedia:

A. Daniel

& Co.

Djokjakarta
POSBOX No,
Harga reclame:
Kirim wang f 1.— akan te
3 pasang gelang besar, tiunge
dan ketjil, model tatah ata
Aangeteekend: tambah 204

22.00
Or-

gel soli — 22.30 Acordeon — 23.00
Toetoep.

Advertentie
.5 Begels

,PATJA R

F 1.—

sekali

tentang adat dan tingkah lakoenja
ee aa
1 poen menghampiri sambil,
kepada' orang toca-toea dan kabik tersenjoem simpoel)..
. I Tadi pagi si Roestam ang
si
wan-kawannja,
beloem.
pernah :
Moeka Sitti Hafsah,
beroebah: Saonah bininja kang Kromo, dari
akoe
mendengar
ia riboet atau
merah dan terkadang..,... poetjat
Menteng. (Bc.), saja soeroeh singpemoeda itoe
beractie hendak
poen bertengkaran, karena dikam(pias), oleh karena agaknja «fne- gah kesini
dan-poelangnja saja
memainkan rolnja.
poeng ini ada 2 orang kawannja
ngetahoei akan....., .maksoed'per, "bekalin boeah delima dan boengajang sangat karibnja, selaloe iboe
kataan 'iboenja. itoe,
“ea iboengaan jang mendjadi kesoekakarena...
Boekankah engkau dengar'sentermakan kedalam, menoesoek be- 'annja si Saonah.
diri bagaimana ramainja segala dengar masing-masing memoedji.
nar kedjantoeng hatinja......
Lama djoega ia disini, & satoe
pemoeda2 itoe, waktoe terang boe | nja.
Semoea
perkoempoelan
ia
poen
ta Betawi: ,,Kene telek bener”).
djam,
menceroet
lan berdjalan hilir. moedik “.........
keterangannja
serta.mendjadi lidnja, baik mengaIboenja Sitti Hafsah, dengan sedari tempat kawannja anak sebedengan instrumentnja?
dji, kerontjong (muziek), rebana,
kali melirik ekor matanja, mengerang, jang diam disini gang XIII.
Boekankah . itoe .n.ow. memhboesepak bola,...... sebab ia seorang
tahoei akan
peroebahan
warna
Roepa-roepanja anaknja si Saoang-boecang waktoe sadja?!
anak jang soeka bergaoelan kepa-.. | moeka an
nah, soedah...... , kalau saja ta' saInilah
jang
dikatakan,
memda siapa djoeapoen.
lah lebih toea...... dari Sitti Hafboeang-boeang oeang: karena wak
an
etkan
lagi halnja si
sah.
(Sambil
toe itoe, sama harganja dengan
im, melainkan mentjeriteraBegitoe. poen iboe merdengar
membilang-bilang
tentangan hal jang lainoeang.
:
dari iboe dan ajahnja, dalam 2 tadjarinja).
i, sehingga selesai pekerIa boleh dikata sangat beroenhoen ini kalau ta' “berhalangan
Djika waktoe terboeang, tentoe
“dan ta” lama poen....:.
"akan
dibawanja serta mengoentoeng, sebab baroe 2 boelan ini,
Aka cedng poen terboeang!!!
“datang
“dari
mengadji
menang examennja mendapat didjoengi tanah soetji (Mekkah).
Kata orang Huropa:
,Tijd is
Oentoek didjaman sekarang,
Ikira-kira waktoe tengah
geld”, Karena barang siapa jang
ploma K.A.E. dan teroes diangkat
orang pemoeda jang berpendap
mengetahoei akan harganja wakmendjadi djoeroetoelis dengan gatan (bergadji)' tiga poeloeh
toe, tentoe “ia mengetahoei poela
dji tiga poeloeh roepiah' seboelanpiah seboelan, soedah term:
nja,
a
ajahnja Sitti Hafsah
akan harganja oeang.

(Ka

seorang

keloear kam"
Lean teman
pengaroehnja

letter W didjaman itoe, ta' dapat-'
lah rasanja penoelis mengalami se
kali lagi),
dja-

gymnastiek

baek.

aken

oeh bedanja dengan segala pemoeda2
jang
lain,
sebab iboe poen
moeda dahoeloe baroe toea, telah
mengetahoci bagaimana tjara2nja

lain Sema-

mengatakan seorang pem

—

Dari
piring
Toetoep.

8.65

Itcelah sebdbnja Roestam, iboe

g

—
—

— 6.30 Berita Pers — 6.35 Dari
piring
gramofoon — 7.00 Tanda
waktoe — 7.01 Dari piring gramo-

dari djam 8 sehingga 12 ma--

lam, masoek “dan
POST BEP TOTONSD

main

dan

di sapoeternja,

Ini
Isihlah

PENJIAKAN
Stadszender 157,39

DJOEM'AT, 21 FEBR.

10.—

didjaman

wak-

6.00 Tanda waktoe.
Pemb,
6.01 Dari
piring
gramofoon

Mandoer Oepas (memakai streep
sersan,
dilengan badjoenja sebelah): penoelis poen dapat pindjam
memakai pet hitam letter W, djalan mengontrol segala pendjaga2
gardoe dikota M.C. dan sekeliling-

nja

19.00 Be

» 818

letter ,,W”

hanja

—

22.00 Tanda

tahoen tjl. soedah poela mengalami
mendjadi kepala-ronda (peket), de
ngan

Oranje

18.43 Radio

ring hitam —

”

sendiri,

18.15 SWing music

—

toe. Berita Pers — 22.05 Roberi
Piklers ' Band — 22.55 Varia —
23.09 Toetoep.

Hul boeloe Krawang

(Penoelis

18.00 Moe-

» 846

| rang.
roman, ialah
kenangan).

—

oemoem — 20.30
— 21.39 Dari pi-

sang M
g. jang zonder soldij,
lebih “.... diharap akan menantoe

(Tjerita

17.45 Oentoek ka-

Heria

sik Hawaii —

sauda-

S.P.A. OSH
5.
Beras Machine Tjiandjoer

—

Tante

Pemandangan
Omroep Orkest

per 100 kg
1165

nja,
sebab pengaroeh
pada boeah badjoenja.
Lain Bangkahoeloe

—17.02

tie— 20.00 Joan Edwards —- 20.10

tavia.

K.B.B.

5

rita Pers dan Oedara -- 19.22 Orcbestra Napolitain — 19.45 Cause-

kefjil Ba-

:
Ketan Java

rampai

nak2

» 10:28

gar-saudagar

Indramajoe:

ditawarkan

OT.P.

Harga beras

“Petjah Kl. HI. poetih SPKT. ,, 7.49
:

nga

Slijp boeloe H.G,
f 9.20
Slijp boeloe H.
» 8.50
Slawi:
:
:
(Fr. pr. K.P.M. Tegal)
Levering Februari:
Slijp Eng Seng O.T.S.f 8.45.

Ketan

21 FEBR,

NIROM SIARAN BARAT,
Batavia II 121 dan Priok II 41 M:
KEMIS, 20 FEBR.
17.00 Tanda waktoe,. Pemh. —
17.01 Isi programma — 17.03 Bce

Levering Pebruari:

merk

Ini. atcer

Konsert Batak — 18.30 Lagoe Hawaii — 19.00 Lagoe krontjong —
19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe
— 20.05 Penerangan
Oemoem —
20.20 Hal kesehatan — 20.50 Oejon oejon — 24.00 Toetoep.

I—

enak

3-Minuten

betoel di dalem kaleng jang tergambar?
Kaloe njonja bisa dapetken 'itoe, njonja
ada mempoenjai kans bagoes boeat dapetken prijs kepala dari f 150,—.

K.

Oemoem — 20.20 Agama 'siam —
209.50 Gamboes — 23.00 Dari Betawi ke Bali — 24.00 Toetoep.

Boemiajoe.
£Fr. wagon Boemiajoe).

» Tjere

P. P. R.

waktoe

Havervlokken jang
tjapnja tida ada.

itoe

apa sih adanja tjap jang bener jang pas

toe Djawa — 17.15 Gambang Kro
mong — 19.30
Berita Pers
26.00 Taptoe — 20.05 Penerangan

Tanda

beli

Tapi, toch ada djoega, sebab ada banjak

Zender P. L. J. 20.5 M.
KEMIS, 20 FEBR.
17.00 Tanda waktioe — 17:02 La

17.00

njonja

sekali

Noesantara.

' DIOEMAT,

mana

Rocde

920

2

lem

24.00 Toetoep.

PENJIARAN

' (Fr. wagon Tjiandjoer)
Levering Februari:

» 1.95

poetih S.T.B. ,, 7.95

134 HI. Tjere

jon oejon —

Tjiandjoeri

Mach. Ven. Foen SLR.
Mach. Oeij Kam Hoa

Di atas ini njonja liat itoe kaleng, di da:

67, Soeraba-

20.20 Hal kesehatan — 20.50 Oe-”

,, 8.11

“Vol HI. tjere Serang S.T.A.

34 Hi tjere

LS.L. , 1.96
LS.S. ,, 8.32
LBL. ,, 8.13
LB.S. ,, 8.54

K.M.C. , 7198 O.S.H.

Ba

7»

,

KM.B.

34 Hi. menoeroen

Ibn

,, 8.35
,, 8.39

K.BA.
K.B.B.

Vol Huller Boeloe
34 Huller Boeloe

Lolosan srogel
Slijp-srogel
Lolosan boeloe
Slijp boeloe

Njonja kenal tjap dari 3-Minuten Havervlokken?

Radio Wasita — 19.00 Hal basa
Toewin
#Kasoesasteran Djawi —
19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe |:
— 20.05 Penerangan Oemoem — |

LTS. ,, 8.22
L.S.Z. ,, 7.64

“Islam —«f:

18.20 Lagoe aneka warna — 18.30

boes — 23.00 Motjopat Soenda --24.00 Toetoep.

Petjah koelit srogel

Penerangan.Oe:
Agama

ja IL61 dan IV 129,
Solo II 120.
17.00 Tanda
waktoe — 17.02
Radio Wasita — 18.17 Adzan —

19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe
— 20.05 Penerangan Oemoem —
20.20 Agama Islam — 20.50 Gam-

'Siijp Tjere

PASAR BERAS.DI BETAWI.

20.05
20.20

marang ARCH.

19.090 Lagoe Melajoe —

..

—

Djokja II 128, Semarang II 189, Se-

rab — 18.46 Adzan dan lafadz sem
Maghrib- —

17.02

Tengah — 24.00 Toetoep.
DJOEM'AT, 21 FEBR.
6.00 Tanda waktoe — 6.02 Pembatjaan Al @oer'an — 6.30 Lagoe
Arab — 7.00 Lagoe Mesir — 7.15
Berita Pers — 7.30 Toetoep.
Soerabaja II 61 dan IV 129.
12.00 Tanda
waktoe — 12.02
Sembahjang Djoem'at.— 13.00 Lagoe
Hindoestan — 13.15
Berita
Pers — 13.30 Lagoe Minangkabau
— 14.00 Lagoe Bali — 14.15 Berita Pers — 14.30 Toetoep.

anak2 — 19.20 Pembatjaan kitab
Indjil — 20.00 Lagoe Soenda —

dah —

—

Djawa

— 18.00 Lagoe Hawaiian — 18.30
Lagoe
Ambon — 19.00
Taman

bahjang

FEBR..

wakioe

20.50 Krontjong — 23.009 Motjopst

anak2 dari R.P.M.

20.30 Krontjong —

—

moem

Al-

-per 100 kg.
Crown
Tanah:
Minjak
5
Devoes
dan
2.05
f
''f 2.05, Panah
f 2.30 per blik.

pembeli f 20.50 pendjoeal

Taptoe

10.30 La-

| goe Arab — 11.00 Pengadjian
“@ceran — 12.00 Toetoep. ,

17.00 Taman

20

Muesik Hawaii — 18.17 Adzan —
18.20 Lafadz sembahjang
Masgkrib dan
kasidah —.18.30 Lig»se
Arab — 19.00
Lagoe Djawa Tengah — 19.30 Berita Pers — 20.00

21 FEBR.

"8.00 Lagoe Melajoe Seberang —

Gambang

Solo II 120.

SKEMIS,

17.00 Tanda

8.30 Lagoe Soenda — 9.00 Lagoe
Djawa — 9.30 .Lagoe Tionghoa
Tjing

begitoe sadja

24.00 Toetoep.

2.

“—

:

'». DJOEM'AT, 21 FEBR.
”6.00 Tanda »waktoe — 6.02 Mengadjii Al @oer'an — 6.30 Berita
Pers — 6.45 Lagoe Djawa — 7.15
Berita Pers — 7.30 Toetoep.
waktoe — 12.02
| 12.00 Tanda
Krontjong —.13.15 Berita Pers —
13.30
Krontjong — 14.15 Berita
Pers — 14.30 Toetoep.
17.00 Tanda
waktoe — 17.02

.f 20—

jon2 —

PENJIARAN P. P. R. K.
Djawa Tengah dan Timoer.
. Djokja II 128, Semarang il 189, Semarang ARCH.
67, Soerabaja II 61 dan IV 129,

Lagoe

| Arab — 19.00 Pengadjian Al @oer
lam goedang pendjoeal.
'an — 20.00 Lagoe Krontjong dan
Minjak
Kelapa: Harga
boel — 20.30 Gamboes Orepa roepa merk f 1.85 per blik
st
,Alwathon”
— 23.30.
Toe|
:
kg.
1484
“dari

Bantam. | toep3s

(4
00
.2
9.
..
$
| bisa didapeiken dengen »y

—:1849 Lagoe Arah — 19.00 La-

Nanang

AK

NA

“Lembaran kedoca. pagina TV

1

. “3

1

7

3

i

OK

se: |

ad selesai dari ini dan

1

- Roestam,.iboe poedji sekali lagi,

Na

golongan...c:?tjoekoep, bentogk. .

Ra
an

Si NN
“ g ki,

Pen dani
ee

dikoersi malas,
ah

“isterinja
Sage

(Akan disamboeng).
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