ah

Indonesia

di Mekkah!
Mr. Soemanang.

ari 1941

2

lembar,

Lossenummer

7",

sen.

Kemedja

-dan pakaian dalam — pakaian: boeat
Mn TM ti
Dingin dipakainja — kekoeatan hesi —
Malut

pden

berdemonstratie.

| DITANAN Di Balkan,

9

diantaranja ialah da

kabar bahwa tentara Djerman

. Iajak

Kemis

soedah

Bekas

se- |

beloem

menerima

ketera-

dekat.
Dimedan

perang

Abbesinia

Juba.

Anstralia

ngan map

an

1

kepada-kabar, bahwa dia dengan

diplomaat-diplomaat Roeslan laintelah dipanggil. ke
nja-di Balkan
dakan pemmenga
as
u
' Mosko

penoetoe-

Nana:

di Abesinia dirampas.

PELABOBHAN

don nota. tidak ada kamenentoekan, bahwa pa-

JUMBO DI-

Merah. Dengan
tara Perantjis

“tang

22 Febr. (Reuter).
Nairo bi
— Pelaboehan Jumbo, pada mgeara kali Juba di Somaliland kepoegan
menteri. loear negeri
yanjol Suner,
oentoek memberi | njaan- Itali soedah djatoeh ketangan pasoekan Afrika Selatan. Me
tolongan memperbaiki keroesanoeroet makloemat opisil banjak
d PenNaan.
“alat-alat perang serta meriam-me:
2
| riam jang dirampas. Brigadestaf
TINDAKAN PERSEDIAAN
| Lebih landjoet tentang keadaan moesoeh, 1 kolonel dan beberapa
pasoekan
orang-orang
Europa
di Bulgaria,
Reuter tanggal 23
serta
boemipoetera
ditawan.
mengawatkan dari Londen,
. Dalam
pertempoeran di Mega
a ternjata soedah diadakan
pada tgl. 19 Febr.
selatan
sebelah
|
tindakan-tindakan oentoek penjer.
telah
dapat
merampas
6 poetjoek
Buldi
| boean pasoekan Djerman
meriam, dan 496 tawanan.

(

diadakan jaranan.

SHOGALI

n terbang extra, stationadio
- pembeslahan-pemroemah-roemah, 'pembaMet kereta api.

DIDOEDOEK!

Cairo, 23 Febr. (Reuter). —
| Tentara

.Inggeris

bersama-sama

dengan tentara Ethiopia telah men
doedoeki

Shogali

pada

soengai

wa,

dari
maka

oleh tenjang da-

dibantoe
merdeka

djoeroesan

chatoelisti-

pasoekan-pasoekan

itoe

.dapat kemadjoean teroes, sedang
pasoekan-pasoekan Inggeris disekeliling Keren melandjoetkan persediaan-persediaannja.
TAKLOEK SADJA
Londen,
23 Febr. (Reuter). .
meng— . Makloemat “Inggeris
oemoemkan, bahwa pertempoeran- | '
pertempoeran di Afrika senantia-|
sa dalam keoentoengan pihak Ing- |
geris. Kegiatan-kegiatan dioedara

PENJERANGAN

OEDARA

STOEI
EN BERDEMONSTRATIE 4 Nyl-biroe, di Abesinia. Makloemat
'Kabarnja
opsir-opsir Djerman | Inggeris mengoemoemkan, bahwa
dengan berpakaian pereman -soe- | penjerangan Itali dipoekoel moenada giat.
Pesawat-pesawat terdatang di hotel-hotel jang ter | doer dengan meninggalkan 50 bang Nazi menjerang Wales-Selaorang
mati,
sedang
kekalahan
di
. Stoeden-stoeden Bulgaria
tan dan Swansea dan Londen: Di
pihak Inggeris dan Ethiopia mena
nengadakan demonstratie dimoeSwansea
terdjadi kebakaran-kebasedikit.
itoe, Tn
k Pe
ran, roemah-roemah
serta tokoBanjak simpanan alat-alat pepetoko
hantjoer,
terdapat
korbanrangan dirampas,
begitoe poela
orarig-orang Italipoen banjak jang:| korban manoesia,
tertawan, jaitoe ketika pasoekanSebaliknja
R.A.F. djoega mepasoekan
Inggeris
mendoedoeki
ngadakan penjerangan di Brest, di
Jumbo,
dekat
moeara
kali
Juba,
di
Batam dengan ites banjak
poesat
industri sepandjang kali
orang-orang jang “ditangkapi. Te- Somaliland kepoenjaan Itali.
Roer, di Wilhelmshaven, di Emmaksoed Djerman, ja'ni oenden, dilapangan-lapangan terbang
MERKk mengadakan kegemparan di- PASOEKAN PERANTIJIS
Nederland dan Perantjis.
—
DEKA
DI
ERYTHREA
lam negeri, jaitoe soeatoe peLonden,
23 Febr. (Reuter).
oerat sjaraf jang akan
PEMBERIAN
INGAT
KEPADA
— Pada tgl. 22 Febr. pasoekanLelang mendjadi Roeo

pasoekan.

tnpa a akan mendoe-

Perantjis merdeka

di Erythrea, dan bersama2 dgn.
pasoekan2 Inggeris mereka
berdjalan ke Keren. Pasoekan-pasoe-

kan Perantjis merdeka

“| koep

sendjatanja,

pertama

hereta

— Pe

21 Febr, (

kali pasoekan

| sebelah timoer

hari Kemis ada ka-

kedjadian-kedjadian

dan

itoe tjoe-

inilah jang

Perantjis

- |itoe tiba disana sedjak dimoelai
k perang di pantai Erythrea.
'Lebih landjoet tentang ini dibee ritakan, bahwa pertempoeran di-

kali Juba

| lam keoentoengan

r-kabar "jang menggemparkan| | Dari

tentang

tiba

oetara

pihak

ada da-

Inggeris.

pasoekan-pasoekan

di | Inggeris madjoe kearah

laoetan

ANGKATAN

LAOET

PERANTIIS
Londen, 23 Febr. (Reuter).
— B.B.C. dalam programma Perantjis tgl. 22 Febr. soedah- mem-

beri ingat kepada angkatan laoet

/Perantjis sebagai berikoet: ,,Bersiaplah pada tempatmoe,
djaga
soepaja ada tjoekoep minjak, soepaja bisa teroes bekerdja kalau
ada tanda jang pertama kali: Djaga djangan sampai ada orang pelantjongan (tourist) dalam kapalmoe. Kalau orang-orang Djerman
dapat mengoeasai angkatan laoet“

bas

Indonesia,

siap

dan

Indo

jang

memikirkan

oen-

dan

me-

itoe.

dalam

oesaha

me-

akan

bertenaga,

rentjana
jang

Dewan
sangat

Volksmoedah

nja dikoepas itoe mendjadi atau di
djadikan

soal

jang

soelit.

Tiap-tiap pikiran
adalah

jang diperde-

terlampau

tinggi,

' dan
mengandoeng ilmoe
wetenschap: jang menjebabkan perdeba
. tan
pertjoema,
sehingga
soal
' penting mengandoeng kelambatan

(Reuter).

| akan tetapi ada baiknja disini diterangkan,

5 semestinja

bahwa

kita.patoet

soedah

Sang

dan

meng-

PEMERINTAH.
lir tidak memeloek tangan. Vereeniging voor Studie van Koloniale
Maatschappelijke vraagstukken toe
roet beroesaha. Mentjari pedoman
sendiri agaknja. Mengadakan penjelidikKan
jang sekira
tjoekoep,
oentoek

memberi

keringanan

pada

kewadjiban jang
soedah diserahkan kepada Commissienja oentoek
memadjoekan . Fabrieksnijverheid
di Hindia Belanda. Segala keterarngan-keterangan itoe terkoempoel
oleh
Waldemar Freundlich
oentoek perkoempoelannja
itoe, dan
segala
sesoeatoe
jang
penting

“dan

berkenaan

dengan.industrie

itoe
diambilnja dari
djoeroesan
lain. Poen dikeloearkan olehnja se
boeah boekoe tentang Nijverheid in

Britseh-Indie.
Moengkin
boekoe ini jang kemoedian

poela
didjadi

kan pedoman. Sekarang pedomanpedoman
itoe soedah ada, pasti
soedah djadi barang koenjahan poe

la, soedah dimakan
ga
bolehlah
kita
kalau

pada

isinja, sehingkatakan, dji-

sekarang

al industrie

itoe

nanti

so-

dibitjarakan

di

dalam boelan Maart tidak perloe
lagi orang melangsoengkan debatdebatan jang tidak bergoena dan
tidak moedah orang mendapatkan
hasilnja.

Soedah

sedjak

satoe

abad,

doe-

L jnia segenap
mengetahoci, bahwa
jang penting "bagi Industrie-besar,
wa pesnwatrpona wat
pemboeroe| sempit ini, oentoek berlakoe effix
teroetama bagi kita di Indonesia
Afrika
Selatan .menjerang lapasini, jaitoe
kapas.
cient, Soal jang moedah dan tidak
ngan terbang di Massawa sehingga . soelit itoe, agar dikoepas dengan
Kapas jang haroes mendjadi bemenimboelkan kebakaran. Begitoe
nang dan setelahnja mendjadi kain '
tjepat,
dengan sempagrna,
dan
djoega 'benteng-benteng,
-roemahitoe,
sepatoetnja
didjadikanlah
djangan kiranja
didahoeloei oleh
roemah, demikianlah boenji makso'al
jang penting
dan moedah.
berbagai-bagai inleiding atau penloemat kwartier besar. R.A.F. |
Dan djanganlah orang hendaknja.
dahoeloean
pembitjaraan
jang
Dalam pada itoe R.A.F. menjemeninggalkan so'al ini, jang permoedah membawa rentjana penting
rang pertahanan-pertahanan diseloe dianggap
sebagai so'al jang
berhenti diatas djalan spoor mati.
belah timoer kota itoe dengan sepertama.
Jang terpenting dalam soal Innapan mesin.
Peroesahaan
tekstil kita, katadustrie bagi negeri ini, jaitoe, me
Sekarang soedah.ternjata, bali.
soedah moelai madjoe,
noeroet kata dan angan-angan Pe
wa dalam . pertempoeran . antara
pabrik-pabrik tenoen, ibarat tjenmerintah sendiri, atau commissiepasoekan pesawat Australi Junker ' nja ,,selfsupporting”. Ini berarti,
dawan timboelnja
diwaktoe hoe-

87 dengan Messerschmitt-110 didekat Brava itoe, ada 1 Junker dan 1
Messersehmitt binasa. Dan didalam

bahwa
Indonesia
diharoeskan
dapat menolong diri sendiri dalam

segala

industrie, artinja poela Indonesia
diharoeskan tjakap dan giat, oentoek bertenaga, berboeat, dan ber-

pertempoeran

pesawat
hilang.

pemboeroe

itoe

hanja

segala apa jang berkenaan

1

Inggeris jang

moe, tidak
toekmoe”..

ada

lagi

kerdja

PERTEMPOERAN 0EDARA
ATAS SELAT DOVER

ra
bahan-bahan
dan
barangbarang jang perloe ditolak masoek
| nja- kedalam negeri ini, tetapi dioen-

antara

DI-

Kalau

Japan,

toean

banjak

itoe,

tidak salah, I.k. 20 tahoen

sebagai

van

oetoesannja,

jaitoe

Kol.

Toean van Kol itoe dioetoes mengoempoelkan segala keteranganketerangan
tentang Industrialisa-

Pesawat-pesawat
Spitfires
dengan
meriam
penolak serangan
oedara laloe beraksi, sehingga beberapa pasoekan moesoeh terpoe-

tie di negara Japan, dan berangkatlah ia itoe kesana. Kemoedian
pada waktoe kembalinja membawa:
keterangan-keterangan
tjoekoep
tentang. Groot-Industrie di Japan
itoe, dan dalam
angan-angannja
selaloe bertanja:
,,apakah anakIndonesia itoe djoega tjakap kiranja oentoek digerakkan tenaganja,

koesl moendoer sebeloem mereka
dapat mentjapai pesisir. Pada pagi
itoe tampak kegiatan-kegiatan pesawat Spitfires dan bombers terbang menjeberangi selat itoe.

sebagai

RAF MENJERANG YMUIDEN.
Londen,
21 Febr. (Reuter).

di Japan

itoe?

K

Doea

— Makloemat kementerian oedara
memoeat kabar tentang serangan
RAF diatas Ymuiden pada tanggal 20 boelan ini pada siang hari

banjak

jang

jang laloe, oentoek soal-Industrie
terseboet poela, soedah pernah dikirimkan
oleh Tweede-Kamer ke

dari pesawat-pesawat terbang Djer
man pada hari itoe menjerboe di-,
atas selat Dover,
jaitoe sesoedah
mereka
mengadakan patroeli di
pantai selatan Inggeris pada tgi.
22 Febr.

'menjebabkan

segala

pada pendapat
kita adalah jang
baik dikoepas dahoeloe, jang teroetama.

Londen,
23 Febr. (Reuter).
— Pasoekan-pasoekan. jang koeat

jang

dengan

oesaha dengan
efficient, soepaja
segera dapat menoedjoe kedjoeroesan
pertolongan-diri-sendiri
itoe.
Banjaklah jang penting dianta-

besar idi Swansea.

- Menoeroet Reuter 23 Febr. dari
Londen, maka peperangan oeda
ra antara Inggeris dan Djerman

mengoesahakan

Kebiasaan
raad,

-

Penjerangan

itoe, maka

rentjana-indus-

doenia anak-negeri

njoalkan

INGGERIS:
:

dan

bangsa

: ngarkan

5 “rajjl sebelah barat daja Brava.

Misa

“adidsedoeki

oentoek

toek toeroet

.— Pesawat-pesawat pelempar bom
“Afrika Selatan pada tgl. 21 Febr.
'menjerang
pemoesatan- -pemoesaEstentara -Itali didekat “Oboie, 30

5 PE

trie,

soedah

ma Kemana

23-Febr.

ini so'al

wakili

PERANG OEDARA
Nairobi,

oleh moesoeh

kali

gauta

Buloboda
dekat
Di
s3 fteroeskan.
Itali
pasoekan-pasoekan
2 “Tarba
tanda
kepida
pesawat.
'memberi
Inggeris, bahwa mereka
menerangkan, bahwa. gezant 3 ter bang:
'menakloek.
Plotnikoff.
Belgrado”
di
h

“Roeslan ternjata tidak beo.tentoenja masih ingat.

di-

nesia sebagai negara jang selfsupporting
.itoe akan dikoepas oleh
Volksraad, dan moedah-moedahan
dalam Dewan itoe,
segenap ang-

5 Kintas Ahbesinia dan Somaliland di

21 Febr. (Uni-

Shogali

dan

2015

| pan itoe.

enja 'gezant Inggeris dari
3 bagas
ar ditentoekan ia

Nederland

Indoestri peperangan deem penganggoeran.

akan h

dalam

akan

mestinja djadi soeatoe kepentingan
Parlement di Belanda, akan tetapi,
berhoeboeng dengan didoedoekinja

Inggeris ke-Singapoer.

mempertjepa

lagi

oesoel-oesoel
dan rentjana industrie, oentoek djadi soal koepasan.
Bermoela rentjana
industrie itoe

merampas

Jumbo

hari

Maart,

masoekkan kedalam Dewan-Ra'jat,

lekas2 mengadakan “aksi ke Selatan, jaitoerdengan ada

ini Bai

lama

boelan

Matiaan Amerika mendoega Djjepang. tidak akan

— nja pengiriman 200: bombers

ted Press). — Kalangan peladjaran di-setempat-setempat menerangkan, bahwa laloe lintas oentoek kapal-kapal disoengai Donau
pada hari kemarinnja telah ditoetoep oleh Djerman 50 mijl sebelah
Foedik Giurgiu. Tidak diterangkan

oentoek - berapa

Inggeris

Shogali, sedang di Somaliland merampas

ketentoeannja.

“Belgrado,

EBENTAR

Djerman-

di Noorwegen bahaja kelaparan men
rangan makanan,

LALOE LINTAS DI DONAU
—. DISTOP DJERMAN.

1 ADA KETENTOEAN
mogsoct “berita jang kemoees di hilir soengai Donau
ah memetjah, soenggoehpoen
di bagian oedik, jaitoe di Honga.
peran 'itoe masih bekoe.

Opsir2

uikai pakaian pereman. Ka
oem stoeden memboeat demonstratie anti Djerman.
:Perempoean2. Inggeris siap meninggalkan Sofia.
Pemerentah. Vichy menolak kompromi - Thai —
eroet berita belakangan
Indn Tiongkok, sebab
permintaan Thai. dipandang | keterlaloean.
— Keadaan. daerah. jang didoedoeki Djerman kekoe-

njeberangi soengai Donau pada 2
tempat.
' Genta Na
pembatasan'Beritalainnja - mengabarkan,
an keras tentang laloe
isnja kereta kereta
di Bul-| bahwa orang-orang Djerman pada
hari Rebo malam telah memboeat
Meera 2 hari jang 'kemoe5 boeah djembatan rakit disoengai
- Begitoe djoega dengan
Ja 5 tindakan-tindakan oentoek | Donau-tetapi pada paginja laloe di
bongkarnja lagi.
kabar-kabar

jerman.

soedah datang dengan, me

— | ngan koresponden persagentschap
opisil di Sofia, bahwa orang-orang
Djerman telah memboeat 5 boeah :
djembatan dari rakit oentoek me-

Tentang

. INDUSTRIE-PLAN

lengkap oentoek meneri-

.
Bulgaria. soedah bers
ma masoeknja. passekan2

| | kocat, ketika pers-pers jang dibawah penilikan pemerintah diberi
menjiarkan

Indonesia akam bersiap.

.

erpoelang, disebabkan ge- :

Alfonso

ring jang sangat.

1600 orang

| jang memasoeki Bulgaria di Rustchurk.
'Kabar-kabar 'itoe makin diperidin oentoek

ik

p adan

kitab

tebal

adalah

jang

mendjadi boeah tangan t. van Kol
itoe. Semoea
keterangannja itoe
didjadikan
boekoe,
dan agaknja
boekoe
itoe mendjadi
pedoman

keroe-

bagi Pemerintah,

sakan dan kebakaran.
Ketjoeali poen dilakoekan sera“ngan di Perantjis
sebelah oedara
didaerah
lapangan
penerbangan.
|

dan soedah di-

peladjari dengan dalam-dalam, tetapi moengkin djoega tersingkirkan joleh karena adanja pedoman
jang lain.
Diwaktoe itoe djoega, partikoe-

djan,

akan

tetapi

masih

poela
benang tenoennja
datang
dari loearan.
:
Kata Pemerintah
sendiri, pertjobaan penanaman kapas soedah

membawa kepoeasan, artinja soedah
berhasil, djadi
sekaranglah
tjoekoep dibitjarakan lekas-lekas,
bilamana.

orang
toek

dengan

nanti
menanam

moedah
waktoe
tangkan

setjara

moelai

bergiat

benihnja

itoe,

besar

oenjang

toemboehnja, dan didalam
3 boelan soedah. mendahasilnja.

Tetapi, apakah
dengan adanja
rentjana Pemerintah
itoe sedjak
nanti di Indonesia sini Gouvernement.

akan

soeroeh

menggoena-

kan kapitaalnja, bagi kemadjoean
industrie dengan pesat, soepaja bi.Sa tjakap dan selfsupporting, itoe-

lah soal Pemerintah sendiri.

Soal.

Keramiek, visscherij, technisch-onderwijs jang perloe bagi Industrie
itoe dan masih banjak Il.-nja.

Kiranja,
terakan,

tidak salah

bahwa

disini kita

Groot-Industrie

di

tanah Nippon itoe, djoega hanja
bisa besar dan terkenal dan men:
datangkan
banjak
oleh karena semoea

keoentoengan,
tenaga indus-

trie disana itoe mendapatkan pertolongan financien dari KeizerlijkeRegeering. Disini moedah-moeda:
han demikian hendaknja.
Maka
djanganlah orang nanti
berani berkata: ,,orang Indonesia
tidak tjakap boeat didjadikan tenaga industrie”, sebagaimana
'sering orang maoe lepaskan pentje
laan
apabila soedah segan
berboeat jang besar-besar.
Tjamkanlah

sadja,

djika,

tidak

ada
orang Indonesia jang
tidak
tjakap itoe, tentoenja
tidak ada
Indonesia
besar jang.
sekarang
ini, tetapi masih
koerang besar
lagi.
Depe,

1
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PEMANDANGAN
"

SEPSI DEWAN

OEMOEM

bajang-bajangkan,

P. P. K.

'Perkoempoelan
|
social. ekonomi.
Oesaha ekonomi bangsa Indone
sia sekarang ada doea warnanja.

|“ wat Persatoean Pengedjar Kema. Gjoean melangsoengkan
resepsi
oemoemnja
ma.

,Resepsi

itoe

Pertama pergerakan ekonomi oven
toek keselamatan segolongan
sadja dan
kedoea pergerakan ekonomi oentoek
keselamatan bangsa
seanteronja.
Pergerakan ekonomi
jang pertama bersemangat individualistis dan menoedjoe. pada koe
atnja kaoem middenstand. .Perge.
rakan jang kedoea, disamping ber
oesaha oentoek
keselamatan diri
sendiri, djoega beroesaha oentoek

(kongresnja)
dapat

gan jang memoeaskan.

koendjoe

Ada tiga

poeloeh wakil perkoempoelan jang

hadir. Ai
dilekatkan

roeangan .itoe
merah jang ber-

oef poetih

hoer

jang

menjatakan

joean perkoempoelan-itoe,

se-

ti misalnja:
pital nasional

,,Perkoeatkanlah
PPK” dan ,,Kea-

h Kemadjoean
esia”,

Masjarakat Indo

perbaikan masjarakat seanteronja.
Oentoek membangoenkan .ekono

.Pada djam 9.50 resepsi diboeka
“dengan lagoe Indonesia Raya jang

mi orang haroes poenja sifat sifat
watak jang tertentoe. Sifat watak
manoesia itoe tidak sama.
Edward Spranger membagi ma
noesia dalam 6 type watak.
Pertama: manoesia ilmoe jaitoe
jang soeka pada penjelidikan ilmoe

dihormati

oleh jang hadir dengan
“Kemoedian ketoea Comite
van
Ontvangst mengoetjapkan perasaan terima kasih kepada jang hadir, pada pengoeroes Boedi Darma jang soeka memindjamkan
ge

dong itoe dengan ongkos jang sa
“ngat ringan dan pada pers jang
mendjadi soeara masjarakat.

Kedoea:

Manoesia

senj jaitoe manoesia jang soeka pa
da keindahan.
Ketiga: manoesia

agama jaitoe manoesia jang soeka
pada soal Ketoehanan.
Ke-empat
manoesia sosial
jaitoe manoesia
jang soeka mementingkan keselamatan bersama.
Kelima: manoe-

sia koeasa jaitoe manoesia jang soe

serahkan pada pimpinan oemoem
. PPK toean Soekarto.
Sari pidatonja adalah seperti be
rikoet:
|.
Persatocan Pengedjar Kemadjoe

ka merintah dan keenam: manoesia ekonomi jaitoe manoesia jang
selaloe menghitoeng oentoeng roe
gi.
Manoesia jang type keenam ini
lah jang bisa mendjalankan pereko
nomian .sebab dia selaloe menghi
toeng hitoeng. Tetapi oentoek kese
lamatan masjarakat bersama sifat
ini sadja beloem
tjoekoep. Sifat
ini bisa membikin orang :djadi indi
vidualist jang hanjalah mementing
kan keoentoengan boeat diri sendi

“an adalah perkoempoelan jang ber
“sifat sosial dan ekonomi jang lahir

“ karena kemaoecan masjarakat. Per
koempoelan ini bebas dari penga
roeh partij politik. Toedjoeannja ia

bersama

dalam

masjarakat Indonesia dengan djalan membangoenkan
perekonomi“an baroe diatas dasar persaudaraan jang mengandoeng rasa persamaan jaitoe jang tidak bertingkat
— tingkatan dan bebas dari semangat
— individualisme.
Ditjeritakan poela bahwu semen
- djak perkoempoelan
itoe berdiri
- banjak pengalaman jang soedah di
rasa misalnja peristiwa pada 10

“ Juni 1940 jang beroepa tangkapan
“atas delapan anggota.
Atas tang
“kapan ini perkoempoelan tidak me

rasa masjgoel karena memandang
nja sebagai oedjian atas kekoeatan
.watak dan ketinggian boedi. Dan
sjoekoerlah, watak dan boedi per
' koempoelan
'itoe
ternjata koeat
Gentoek menahan oedjian sedang-

kan anggota anggota jang tertang
kap dilepaskan lagi setelah ditahan beberapa hari lamanja.
Setelah ini laloe diadakan pauze. Dalam pauze ini dihidangkan
makanan dan minoeman sekedarMn
Kesempatan bitjara dipakai oleh
19 orang.

Tendens penganggoeran.
Djam 10 resepsi diboeka kemba
li dan dipersilahkan tocan S. Mangoensarkoro mengoetjapkan pida
tonja tentang Pergerakan ekono-

mi dan Pemoeda di kemoedian hazt
Sari -pidato

toean

Mangoensar-

“koro itoe adalah seperti berikoet:
- Bangsa jang sedar akan keada' annja pasti dalam segala oesaha.nja mempoenjai satoe maksoed ja-

'itoe

kemadjoean masjarakat

ke

bangsaan. Tiap oesaha, politik, eko
nomi, sosial, pergoeroean mesti di

HOOFDREDACTIE
Hoofdredacteur kita beberapa ha
pr lamanja meninggalkan kota. Soe
| rat? go€na keperlocan redaksi hen
Tan
djangan dialamatkan kepa
| danja persoonlijk. Tjoekoep: r e-

daksi

2

2

pengetahoean..

. Setelah itoe pimpinan lantas di

lah keselamatan

|

Pemandangan.

DEPT.

Dengan

VAN

00ORLOG.

Ha

penoch penghormatan

dan dengan berhak mendapat pendiberentikan pada
he

sioen
Jan.

klas

1941,

menteri

topo

e

pada Herzieningsbrigade di

Djawa Tengah, T. Napitoepoeloe.
Dengan

penoeh

penghormatan,

“dan dengan berhak mendapat pen
sioen 'diberentikan
pada tgl. 31
Maart “1941, hoofdmanteri topograaf pada Herzieningsbrigade di
Djawa Barat, Djojowidakdo.
“ Dengan
penoeh penghormatan,

: dan dengan

berhak

Pembikinan medaille jang terrantjang beloem djoega selesai, kerna
banjak sekali pengikoet individueel
dan perkoempoelan
jang terlambat sekali memasoeki namanja. Pe

per-

mintaan
ini, karena
Pengoeroes
tidak soeka membatalkan maksoed
nja
jang moelia tadi.
(Verslag
toedjoekan
kepada
kemadjoean
| lengkap dilain bagian Red.).
masjarakat kebangsaan itoe.

ADA hari Sabtoe malam Ming
goe ddo. 22/23 Febr. jang li-

K3

sringga dalam

medaille ada terhenti,

ngoeroes tidak bisa menolak

masjarakat.

“Dilahirkan

pembagian,

mendapat pen

HARI
BERPISAHAN.
Hari Minggoe j.t.l. kepandoean

'Nipo tjabang Djakarta

telah

me

ngadakan ipertemoean di gedoeng
Moeslim Instituut, jang dikoendjoe
ngi oleh segenap secties kepandoe
an terseboet, pengoeroes dan
Ba
dan- Nasehat dari Nipo.

'Pertemoean

diadakan,

berhoe-

boeng dengan akan perginja toean

Azran, Commandeur dari

Kepan-

doean terseboet. Toean Azran te
lah ditempatkan
di Kantoor Marine di Soerabaja.

Toean terseboet ialah jang men
dirikan kepandoean Nipo pada ta
hoen 1927 dan selama itoe mendja

bat djabatan pemimpin dari Nipo.
Dengan kepindahan toean Azran,
maka
kepandoean Nipo
tjabang
Djakarta kehilangan soeatoe pemimpin jang tak ada bandingnja.
MAKLOEMAT
BERSAMA DARI
DELEGASI
DJEPANG DAN
DELEGASI NEDERLAND.
Sedjak permoelaan pekan ini te-

lah dilandjoetkan oleh toean Ishizawa dari delegasi
Djepang dan
toean Van Hoogstraten dari dele
gasi negeri Belanda bermoesjawarat tentang andjoeran2
Djepang
dan Nederland ,dengan setjara ber
sahabat.

MISS RIBOET
DAN VORO.
Seperti diketahoei, mis8 Riboet's
Gezelschap malam ini bermain oen
toek keperloean Voro, ja'ni bahwa
penghasilan daripada pertoendjoe

Menjokong Moekimin:

Wandelmarseh

P.S.D.L.

Pemandangan” keliling kota.

kan ini akan disoembangkan kepa
da Voro.
Selainnja tjeritanja ramai. dan
loetjoe, ja'ni tjeritera pilihan, poen
akan diselangi poela dengan bebo
doran Soenda, dan banjak lagi, se
kaliannja oesaha Voro.
Maksoed Miss Riboet jang moe
lia ini hendaknja mendapat samboetan baik dari poeblik.

AWAS TOEKANG PIDJIT !
Biasanja, kalau soedah lewat
dari poekoel sepoeloeh malam terdengar boenji tongkat jang dipoekoel-poekoelkan ditanah atau boenji kaleng jang berisi didjalan-raja. Itoelah dia toekang pidjit.
Kebanjakan dari toekang pidjit
itoe jalah orang boeta: ada jang
berdjalan sendiri dan ada jang diiringkan perempoeannja. Tak se-

dikit poela

jang

terdiri dari

pe-

rempoean-perempoean toea.
Toekang-toekang pidjit itoe tak
boleh semoeanja dipertjajai. Kedjadian - kedjadian menoendjoekkan kepada kita, bahwa mereka
tidak hanja memidjit orang, tetapi kalau ada
kesempatan djoega
maoe mengambil barang orang.
Ada orang mengatakan kepada
kita, bahwa tjelengannja telah di'ambil dengan diam-diam oleh isteri toekang pidjit.
Perempoean itoe mendjalankan
'rolnja sedang soeaminja memidjit.

Berhati-hatilah.

(N. Jc.).

PERLAKOEAN VOORZITTER
LANDRAAD
Pertanjaan t. Mochtar, 20
Februari 1941.
£
Berhoeboengan dengan pertanjaan toean Iskandar Dinata pada 19
Februari jang liwat tentang perlakoean kasar dari seorang voor-

MEMPERMAIN-MAINKAN CONDUCTEUR TRAM.
Minggoe jl. diatas tram, dari
djoeroesan Tanah Abang ke Pasar
zitter landraad kepada - seorang
Senen,
terdjadi satoe
“hal jang
terdakwa, penanja ingin menoetidak menjenangkan hati penoem
djoekan perhatian kepada perkara
pang-penoempang.
jang seroepa itoe poela.
Kedjadian ,itoe sebagai
beriKabarnja
waktoe
pemboekaan
ri. Boeat pembangoenkan pereko
koet:
soeatoe perkara civiel voorzitter
nomian baroe oentoek keselamatan
Seorang
penoempang
bangsa
landraad Mr.-Cornelis memaki pen
masjarakat kebangsaan kita perloe
Tionghoa-pedagang telah memperdakwa dalam perkara itoe, jaitoe
orang orang
jang dalam dirinja
main-mainkan conducteur dengan
Achmad Moekri bin Pangoran Hamempersatoekan sifat
manoesia
gerak-gerak badanja,
dan ketika
dji Zahari diantaranja dengan per
ekonomi dan manoesia sosial.
hendak
membajar kartjis dikekataan ,,Koerang Adjar”, karena
Keadaan sekarang menoendjoek
loearkannja sampai beberapa kali
pendakwa itoe sebeloemnja perkakan bahwa ada tendens bahwa pe
wang palsoe., Kedjadian itoe sa- ra itoe diboeka mengadoekan kemoeda jang keloear dari sekolah
ngat lama, sehingga penoempang pada "president Hooggerechtshof
| semangkin “banjak dan pengangmerasa ta' senang hati, sehingga
itoe
'tentang kelalaian voorzitter
goeran semangkin besar. Orang
kesoedahannja conducteur itoe sen
dalam oeroesan membeslag soeaorang toea haroes memikirkan pe
diri ambil tindakan AN. Je.).
2 “toe perceel.
moeda pemoeda ini. Pergerakan
Penanja ingin mengetahoei apaJOURNALIST DAN STRAFekonomi haroes mengasih kesemkah benar kabar itoe, dan kalau
KRECHT.
patan pada pemoeda pemoeda. Boe
apakah pemerintah tidak
benar,
Pada hari Djoem'at malam Sab
kan sadja kesempatan tetapi djoe
berpendapatan bahwa haroes ditoe jang laloe di Hotel des Indes
ga pendidikan.
tindakan-tindakan soepaja
ambil
soedah diadakan sidang oleh Ned.
Pendidikan ini haroes
bersifat
hal jang seroepa itoe djangan terJournalisten Kring dikota ini jang
tiga:
djadi lagi.divimvin oleht.
van Meurs,
Pertama: Tilak maoe menjerah
masoekkan beras
II. Oentoek
dengan mengoendang t. Mr. W.F.
dikasihkan likan diri pada nasib, tetapi pertjaja
hanjalah
di Bangka
C. van
Hattum, amtenar
pada kekoeatan diri sendiri.
centie kepada saudagar-saudagar
pada hoofdparket oertoek memKedoea: Tidak memikirkan wak
sedangkan tidak ada
Tiong Hoa,
perdengarkan pidato soal ,,Kedoe
Indonesia jang
toe jang sekarang sadja tetapi djoe
bangsa
ar
saudag
Selandoekan journalist terhadap strafitoe.
-licentie
ga memikirkan waktoe jang akan
mendapat
recht” depan anggauta2 perkoemdatang.
harga beras AI, CI dan
djoetnja
poelan
terseboet dan anggauta2
Ketiga: Berani
berdiri sendiri
Javakwaliteit ditentoekan di Bang
Perdi. Nampak hadir amtenar da
f 13.90 dan
f 14.75,
artinja tidak mengharapkan perto
resp.
ka
kan di
ri
RPD.
jaitoe
mr.
Verboeket
dan
sedang
eng
sekaro
longan dari orang lain berani me
f 14.75
lepaskan diri dari ikatan adat jg. | Mr. Joesoep Adiwinata, sedang da
Djakarta harganja beras itoe f 7.
ri parket poen banjak perhatian.
tidak tjotjok lagi dengan keadaan
f:6, dan f 7.30 sekaroeng.
benar,
Pada djam 9 malam toean Van
zaman dan
berani hidoep djaoeh
Kalau kabar-kabar ini
Meurs setelah membikin pemboedari famili.
maka penanja ingin mengetahoei:
sebab
kaan, laloe mempersilahkan toean
apa jang mendjadi
. Pidato pembitjara
jang sangat
a).
saukepada
Hattum
berbitiara,
jang
mengam
oean
perlak
aan
menarik itoe disamboet oleh jang
perbed
bil tempoh Iebih koerang satoe se
hadir dengan applaus.
dagar-saudagar beras ketika mem
tengah djam. Pidato itoe mendalicentie itoe dan apakah
Sesoedah
itoe ketoea memberi
berikan
ar-saudagar bangsa
pat
perhatian
banjak
dari
pada
ha
saudag
kepada
kesempatan pada segala orang ig.
menghendakinja
dirin, terboekti,
bahwa
banjak
jang
ingin berbitjara. Pembitjaraan da
Indonesia
licentie
hkan
dikasi
orang
jang
memadjoekan
pertanja
bisa
ri jang hadir itoe disamboet oleh
masih
2
an, berhoeboeng dengan pidato ter
ketoea dengan oetjapan terima ka
itoe.
seboet.
sih dan pada djam 12 koerang se
pemerintah tidak
apakah
b).
Tentang isi pedatonja akan kita
dikit resepsi itoe ditoetoep dengan
a dengan penaatannj
pendap
sama
moeatkan besok lengkap.
selamat.
perbedaan antara har-.
bahwa
nja
”
ga beras di Bangka dan harga beras di Djakarta itoe terliwat ting
sioen diberentikan
pada tgl. 31
PERS-CONFERENTIE
L.B.D.
gi dan sebab itoe haroes dibatasi.
Maart 1941, manteri topograaf le | Tadi pagi di Kebon Sirih 41, di
Dengan perantaraan BinII.
klas
pada Herzieningsbrigade di
bawah pimpinan toean F.H. van
Peroesahaan
nenlandsch "Bestuur
der Wetering telah dilakoekan pers
Djawa Barat, M. Kartoatmodjo.
Timah mempergoena
Penggalian
conferentie, jang maksoednja mem
kan tanah pendoedoek boeat seberi pendjelasan2
kepada kaoem
|. RECTIFICATIE.
mentara dengan perdjandjian bahpers tentang latihan2 jang akan
. Dalam Pemandangan
(ddo. 19wa kalau timah soedah digali tadatang.
2-41 dalam rubriek
,,Gerak banah itoe dalam keadaannja seperConferentie
terseboet
dilakoeti bermoela akan dikembalikan kedan”, tentang Schaak en bridgekan didalam schuilkelder, dimana
club Koeda Kitam pada kelimat
pada jang poenjanja. Tetapi setetelah
tersedia
berbagai
bagai
alat
jang paling .achir ada kekeliroean
lah tempo perdjandjian itoe liwat
alat penting2.
beberapa bidang tanah jang asalzet. Disana tertoelis:Oleh pimpinan diterangkan, bah
nja mendjadi kepoenjaan Kemas
,adres, secretariaat: S, R. Soewa seperti soedah
dioemoemkan
Hamid (Tji' Mit), Oemar, Mattjik,
pardi Petak Alhabsji No, 234 Kasekali ini, meskipoen malam hari,
Siman, Dario dan Hadji Ismail, diretweg Batavia-C.”
laloe lintas tidaklah dihentikan sa
kasihkan oleh binnenlandsch be' Sedang mestinja begini: .
ma sekali. Melainkan 15 menit se
stuur kepada kepala district MunS. A.
Soepardi Petak
Alhabsji
soedah alarm boleh bergerak lagi.
tok jang sekarang, depati Pangkal
No. 243, Karetweg, Batavia”.
Demikian poela pada siang hari.
Pinang dan fonds di tempat itoe
Dengan ini kesalahan tsb. dibeKemoedian dengan pandjang le
soepaja dioeroes. Permintaan jang
toelkan.
beroelang-oelang dari orang-orang
bar didjelaskan poela tjara tjara
jang berhak atas tanah itoe sammemberi
alarm.
Bagaimana
tjara
P.S. D.I.
pai sekarang beloem berhasil jang
melihat
pesawat
dan
lain
lain
seba
Pengoeroes menoelis:
menjenangkan.
'
gainja.
Hari Saptoe j.b.l. wandelmarsch
Ingin sekali penanja mendengar
Laloe
kepada
hadirin
diberi
keoentoek menjokong
Moekimin di
jang
pemerintah apakah pemerindari
bertanja
oentoek
| Mekka telah berachir. Segala pro- sempatan
tah soeka. menjelidiki kebenaran
tentoe sadja dipergoenakan sebagramma
berlangsoeng
dengan
dalam perkara ini dan mengabarik baiknja oleh para wartawan.
baik.
Dihari penoetoep
ternjata
kan hasil penjelidikan itoe kepada
Kira2
djam
10
liwat
conferentie
ada 1691 pengikoet,
satoe angka
dewan
rakjat.
jang oleh Pengoeroes
tidak dik 1 disocdahi,
AA
-

Para pengikoet wandcimarsch P.S.D.I. hari Sabtoe jang laloe, berkoempoel dihalaman ,,Roemah Piatoe Moeslimin”, Stoviaweg No. 4a,
sebeloem mereka-berdjalan 10 km. keliling kota.
Da
matjam soal jang timboel dalam
waktoe perang
dan masih tetap hangat ialah ,,pen
didikan badan” (lichamelijke opvoeding) dan
,,sokongan kepada
Moekimin”.
Dalam
hal ini jang
»Sekali poekoel, doea kena”
ia-

lah P.S.D.I., jaitoe singkatan

dari

Persatoean Sport Djalan Indonesia
Djakarta ini.
Doea matjam soal. diatas itoepoen mendapat samboetan djoega
dari kita ,,Pemandangan”. Menjo
kong Moekimin soedah diketahoei
oemoem
dengan
pemboekaan
fonds..
Pada wandelmarsch jang diorga
niseer oleh PSDI -terseboet pada
hari Sabtoe sore 22 Febr. '41 pega
wai ,,Pemandangan”'
meroepakan
groep sendiri. Dus disini ketjoeali
andjoeran dengan
toelisan, poen
dipraktekkan dengan
perboeatan.
Pada sore itoe,
lebih koerang
Idjam 5, tempat berkoempoel, Roe
mah Piatoe Moeslimin,
Stoviaweg
4a, soedah penoeh dengan mereka
jang akan ikoet: toca moeda, laki
perempoean.
Anak
moerid poen
ikoet serta.
Menoeroet
fjatatan
jang ikoet perdjalanan 10 km. itoe
ada
1691
orang.
Pendjalanan
melaloei Kwitang teroes ke Tjikini
— Pegangsaan
— Matramanlaan
— Sluisweg Manggarai — Emmalaan — Matramanweg — Salemba
— Kramat dan kembali ke Stoviaweg.
Ketika ididjalan2 selaloe diperde
ngarkan tamboer jang menambah
semangat perdjalanan. Rioeh rendah sepandjang djalan, gegap gem
pita, laksana
lasjkar menoedjoe
kemedan perang.
Tak kenal tja-

pai

3
Dari

djalan

kedjalan,

dari roe-

mah keroemah, bangak orang jang
mempersaksikan
wandelmarsch
itoe.
Dalam pada
itoe dimana?
tempat segalanja
soedah teratoer
rapi, hingga
tidak mengganggoe
perdjalanan tadi.
Beberapa
poe
loeh Surya Wirawan ikoet mendja
ga keamanan dengan berdiri didja
lan2.
Orang2 toea jang tak maoe kalah dengan anak2 kefjil, mendapat

edjekan

dari

teman2nja:

,,Ajoh,

pak, djangan kalah dengan anaknja?” Dalam pada itoe orang jang
gemoek didjadikan boelan2 djoega
dalam

bersenda

goerau:

",,Kalau

SPORT DJALAN
Sport djalan jang pandjangnja
40 K.M. jang akan diadakan oleh
bangsa Tionghoa pada 1 Maart j.
a.d, soedah masoek I.k. 300 orang.
Boeat
memasoekkan nama ditoetoep pada tgl. 24 Febr. 1941.
Kepada orang-orang jang toeroet akan diberikan seboeah me-

pajah djalan,
imenggoeling sadja
seperti bola!”
Keadaan demiki
an ini membawa orang dalam soea
sana kegembiraan.
Lebih koerang
djam 7 malam
sampailah soedah
arisan2 itoe
kembali di Stoviaweg. . Meskipoen
dalam perdjalanan kebanjakan me
noendjoekkan kegagahannja, tetapi nampaklah
“djoega
ditempat
achir itoe ada
jang tjapai benar,
Dalam oemoemnja bolehlah dibang
gakan.
Oesaha PSDI demikian ini me
mang amat baik, mengingat, bahwa kebanjakan bangsa
kita tidak
banjak mendjalankan oelah raga.
Dengan adanja. wandelmarsch sematjam .ini, Japatlah mereka jang
djarang beroelah raga, mengoekoer

kekoeatan badannja kembali.
Selain itoe kita ingin memadjoe
kan satoe saran jang wadjib diper
hatikan oleh para pemimpin wan
delmarsch.
Soal inj ialah soal me
ngoeroes minoeman bagi
anak2
ketjil.
Kita mendengar
keloeh
'kesah
jang dimadjoekan oleh
moerid2
sekolah rendah kepada goeroenja,
jaitoe, bahwa anak2 itoe haoes, te
tapi tidak
menerima minoeman.
Dalam menderita kehaoesan

ini, me

reka (jang
pernah ikoet wandelmarsch boekan bangsa kita) laloe
membandingkan

wandelmarsch

kita ini dengan wandelmarsch jang
diorganiseer lain bangsa, dimana
anak2 tadi mendapat minoeman s2?
kedarnja.
Kita insjaf benar, bahwa oesaha
ini goena Moekimin, hingga tidak
moengkin
reengeloearkan
goena
minoeman banjiak2.
Hai ini bagi
orang toea boleh dima'lcemi. Teta
pi hendaknja anak2 ketjil soepaja
idioeroes, dengan mendjaga soepa
ja organisasi bangsa kita poen bi
sa mendapa!
.penghargaan
dari
anak2 kita, jang soedah bisa mem
perbandingkan pengalamannja de
ngan lain wandelmarsch.
Ini sekedar peringatan jang patoet diperhatikan oleh para ahli jg.
mengoeroes-nal itoe.
Selandjoetnja dalam
penoetoep
kalam bisalah kita sampaikan sa
lam kita kepada pengoeroes PSDI
jang soedah bekerdja ,,sekali poekoel, doea kena”: memelihara pen
didikan badan dan menjokong Moe

kimin.
daille, dan
boeat golongan jang
terbesar
disediakan
beker oleh
bloemenhandel
,,Insulinde” . Kramat.
Kalau
djalan
ke
Tandjoeng
Priok via Tjempaka poetih tidak
dapat dilaloei karena hoedjan, per
djalanan akan dirobah.

PEMBERIAN
TAHOE.
Tambahan
pengoeroes-pengoeroes
jang ditoendjoekkan
oleh
Commissie voor het Rechtsverkeer in Oorlogstijd oentoek mengoeroes badan-badan
perniagaan (pemberiantahoean ke-empat poeloeh
tiga dan empat poeloeh lima).
TAMBAHAN DAN OEBAHAN
Dalam - pemberitahocan ke-empat poeloeh tiga (lihatlah Javasche Courant tanggal 27 December 1940 no. 104a), kalimat ,,Alaeta,
terletak di Gorontalo”, haroes dibatja demikian ,,Ala&ta, terletak di
Djatiwangi (Madjalengka)”.

PEMBERIAN

TAHOE.

jang ditoendjoekkan
oleh
Tambahan
pengoeroes-pengoeroes
Commissie voor het Rechtsverkeer in Oorlogstijd oentoek mengoerocs badan-badan
enam).

perniagaan

TAMBAHAN

(pemberiantahocan

DAN

ke-empat

poeloeh

OEBAHAN

Pengoeroesan Mandelsvereeniging Hansa di Betawi telah berachir (lihatlah Javasche Courant tanggal 13 Juni 1940 no. 47c).

kekoeatan

“| tan angkatan oedara pacific Amerika Serikat, menandakan bahwa
politik kedoea mpgeri itoe bersa-

'lah dilakoekan dengan fair sekali
dan djalannja amat berat sebelah.
Dalam bagian kesatoe Malay Club
soedah memasoekkan 4 bidji goal
sedangkan dalam bagian kedoea
djala Keroekoenan digetarkan tiga |

| mengerti, bahwa ia haroes mena| han kehendaknja akan berperang.
| Orang-orang politik di Amerika
mendoega poela, bahwa Djepang
akan 3 kali menimbang-nimbang,

kali lagi oleh barisan hitam-hitam.
Goal jang satoe-satoenja boeat

sebeloem ia mendjalankan sana.

la. | ke-Selatan.
BBTAPA

Keroekoenan adalah ditjetak
men sesoedahnja mengasoh.

PERTOLONGAN
“TEPAT?

“Washington,
karena

(Reuter).

alat-

jang keras sekali dari

| kedoea pihak sehingga menjebab- |
kan patahnja kaki Mahboeb itoe.
“Kedjadian ini terdjadi sesoedahnja
I pauze dalam pertandingan jang te-

maan djalan.
:
Keadaan demikian ini Ako
| tjoekoep bagi Djepang. .0entoek

-

—

Pada

oleh

JaNG
M.O.5S. —

22 Febr.

Djoega

SETIA

dalam

5—1

pertandingan

M.

penghabisan

O.S.— Setia sedikit lagi pada wak| Minggoe
Roosevelt
mengadakan
toenja boebaran Soeseno, halfbaek
pembitjaraan dengan Hopkins ten- | kanan dari M.O.8., soedah menda» | tang pertanjaan bagaimana djalan
pat loeka jang parah pada kakisebaiknja oentoek menolong Ingnja, patah atau tidaknja beloem
geris dengan tepat.
bisa ditentoekan pada waktboenja
ketjilakaan

Austalia

itoe terdjadi.

.

Pertandingan M.O.S—Setia jang

ja

Toleh orang banjak didoega akan di
lakoekan dengan seroe —

karena

| Setia dalam pertandingan ini akan
OI. la

memberi tjontoh jg.

| baik kepada

oemmat Allah, me- |. —

Injiarkan pengetahoean agama Is-

“lam, soepaja manoesia hidoep me-

Allah.
noeroet azas-azas agama
Goena ini doesahakan taman ba

an |tiaan, pidato-pidato, peroesahaan-

ahaan,. dan pendidikan agaa pemoeda-pemoeda

:

tan

.

. poeteri-

ya

Sambas litoe diadakan
Gan Isteri. Heran

ROEA.

poela

ISLAM.

Nbegn A. Rachman

tampil lagi

kemoeka boeat memperbintjang| kan
agenda jang keempat
itoe.
| Dengan singkat, tetapi terang, ia
meriwajatkan
bagaimana bangsa
'kita terpengaroeh oleh
agama| agama
lain, seperti
menjembah
Berhala dll, dan bagaimana ber| angsoernja kejakinan bangsa kita
“sedikit demi
sedikit kepada agama Islam, sedjak moelai datangnja Maulana Malik Ibrahim pada
th. 1419.
akan itoe diterangkan bar
gaimana perloenja sesoentng per-

.goeroean,
Pergoeroean

iada

Islam

jang

keadaannja sangat

soedah

melarat

dan koerang sekali mendapat perhatian. Dari orang-orang tinggi ta

mendapat

bantoean,

dari

golo-

cg

ngan menengah kebanjakan men“dapat tjatji dan kijai-kijai menasehati soepaja banjak mendo'a, jang
| tentoe dengan djalan mendoa-doa
sadja tidak Soeatoe apapoen jang
akan berhasil.
Dengan pandjang lebar diterang
ikan ba
ana
perloenja kalau
orang-orang sekolah tinggi selain

“Idari memperdalam

ilmoe-ilmoenja

aa | djoega akan maoe mentjari djalan
keagamaan, karena mereka perloe

bagi

kita.
Ca

Seboeah komisi soedah dibentoek di bawah pimpinan Eric S..
wakil
pemimpin
dari
- 'Spooner,

'soember pertolongan lainnja, begitoe djoega akan menjelidiki in-

doestri-indoestri

sbersatoe

didalam

,,kedoea kalinja,

peperangan”

perdana menteri
Australia Menzies, jang pada malam itoe dibroad
cast dari Londen.
Tertoedjoe kepada rakjat, maka
Menzies berkata begini: ,,Djangan-

lah kamoe menjangka, bahwa kaberdiri

“ta-kata

sendiri.

ini tidak

Kata"

koetoedjoekan

kepada Australia sadja tetapi kepada seloeroeh keradjaan Inggeris

diseberang laoetan.

| peperangan

Kita didalam

ini bersama-sama

de-

ngan kamoe. Kita akan goenakan
segala kekocatan dan ketjerdasan
jang ada pada kita oentoek bersama-sama dengan kamoe berperang
sampai
mentjapai
kemenangan,

dan sampai tibanja hari pengadilan doenia

ini, tempat anak

anak

: Dn

nabi

BEKAS RADJA ALFONSO
BERPOELANG
Londen,
22 Febr. (Reuter).
— Menoercet radio Lyon bekas
radja Alfonso berpoelang.

moerjd Pergoeroean Islam.

TN“Gerak Badan

rangkan, haha
nana jangan

£

TENAR BASAH

4 Asonnseo

| Pada congres itoe djoega dipoe-

toeskan, bahwa P.O.I. selakoe ang
gota dari M.ILA.I. akan memenoehi
kewadjibannja. N. Je:).

-

adalah 40.000 bocah, tidak tahoe
Le

berapa diantaranja jang akan dikirim ke Inggeris. d

.

Didalam

pada

itoe

menoeroet

Y

budgetbureau
“kalangan kongres
menerima baik permintaan
Sada
hoetang 761 mm dollar boeat pa.berik-paberik sendjata dan ditambah kira-kira 18.000 mm boeat pe2g Sawat-pesawat terbang, diantara-

3600 pesawat-pesawat
“ Inja jang
besar pelempar bom, jang onder-

akan di boeat
deel-onderdeelnja
| oleh paberik-paberik mobil, serta
dipasang oleh paberik-pabekit am kmr
y

VORTBAL
KEROEKOENAN — MALAY
1—7
Hari Saptoe dan Minggoe sore
jang baroe laloe bagi V.I.J. soenggoeh-soenggoeh meroepakan doea
hari jang menjedihkan sekali. Pada hari Sabtoe sore dalam pertandingan Keroekoenan melawan Malay
back
kanan
Malay
Club
Mahboeb
jang soedah tidak

asing lagi namanja
dikalangan
doenia
persepakragaan
bangsa
kita — karena Mahboeb
adalah
salah satoe back dari kesebelasan

V.LJ.

jang

boleh

dipertjaja

—

soedah mendapat ketjilakaan, jaitoe patah kaki kanannja waktoe

dia madjoe ketengah membawa
dan menendang bola disaat mana
dengan tepat sekali pemain Inen
dari
Keroekoenan sampai boeat
menahan tendangan Mahboeb itoe

Ssalaa—“Pengoemoemen

tentang” Bee nan

jang

200

akan tetapi apa maoe dikata sepa06 Inen itoe

Oo
Affandi

Chabarsjah
K. Harahap
Azis
- Dading
Dodo
Soeseno
Soleh
Prijatna
Irsan
AI

Sr

Begitoe
permainan
dimoelai,
Maris dengan kawan-kawannja teroes sadja melangsoengkan satoe
Serangan jang membikin berdebardebarnja hati supporters M.O.S.
Tetapi sekali bola beralih kemoeka gawan Setia goal jang pertama
dalam pertandingan ini telah men-

.djelma. Arbaien dalam keadaan
jang soekar maoce mengasihkan si
'koelit
'boendar kepada pendjaga
gawangnja akan itoe soedah dilakoekannja dengan tidak melihat
kepada
Lahallo doeloe dan bola
djadinja teroes sadja menggelinding masoek kedalam gawang pse- ,

roepanja

1—0 boeat M.O.

:

Bola soedah diketengahkan lagi.
| Serangan-serangan dilakoekan balassmembalas. Barisan tengah dan

belakang dari Setia dengan Moerdjoko sebagai gelandang njata tidak begitoe koeat. Koembang c.s.
selaloe bisa bergerak dengan Ielocasa. Dan dalam periode ini M.
O.S. soedah memasoekkan tidak
koerang

dari

tiga

bidji

goal

lagi,

jang satoe disoesoel oleh jang lainnja. Goal jang kedoea soedah ditjetak

oleh

Chabarsjah

dari

voorzet dari sajap kanannja.

satoe|

Goal

jang ketiga dan keempat dimasoek
kan oleh Koembang,
jang satoe
dari oempan
jang diberikan dengan
bagoesnja kepadanja oleh
Dodo dan jang lainnja dengan satoe headbaill jang djitoe ketika satoe voorzet melajang kedepan doel
Setia. Dilain bagian Irsan sedikit
sekali pekerdjaannja. Pertoekaran
tempat jang berganti-ganti dilakoe
kan oleh pemain-pemain. Setia ti-

dak mendatangkan hasil jang diharapkannja. Malah boeat Ilias

PENS

P2

obat dengan gratis kepada moerid-

g

Ss.

Italia

mendjaga kesehatan dan memberi

te--

Lahallo
Arbaien
Nias
Blengoer Moerdjoko Hidajat
Soe'eb
Maris
Aponno
Jahja
Soekarman

tih-merah. Stand

| kita hidoep.

djaga keamanan dengan bekerdja
bersama-sama dengan pemerintah,

Setia:

Sapri

kita haroes

menang dalam perkelahian ini”,
demikianlah sari-sari dari pedato

moe

memerloekan da-

serta peroesaha-

an-peroesahaan,
dan ' sedapat-dapatnja akan mempertjepat indoestri perang dengan memakai kaoem
werkloos.
PEDATO PREMIER MENZIES
Londen,
23 Febr. (Reuter).
. Keradjaan
Inggeris
haroes
dan

jang

tang ke Poelo Pioen pada sore itoe.
Pemain-pemain Setia jang baroe,
dalam
pertandingan ini 3 orang
banjaknja, njata tidak boleh begitoe dibanggakan sekali ini: entah
lain kali,
Pasangan kesebelasannja adalah
sebagai dibawah ini.

lelaki serta soember-

sekolah.

tjontoh

penonton

»United Australia party”. Didalam
'komisi itoe doedoek segala partijpartij di parlement.
Komisi itoe
akan mengadakan penjelidikan hal

LNknak jang penghabisan sekali diserahkan kepada t. Joesoef
Saleh,
penoelis
P:O.I. tjabang
Djakarta, boeat mengoemoemkan- ITALI BERDJAGA-DJAGA MEN- DAPAT SERANGAN
, pengoeroes tiabang P-O. I. DjakarLonden, 23 Febr. (Reuter).
ta.
Kepoetoesan-kepoetoesan cong- | — D.N.B. dari Rome mengabarkan
mbitjarakan agenda ini
Mussolini mengeloearkan
bahwa
.res
jang ke 17 kali pada th. 1940
.KHLA. seen
|
memboeat
15. mm lires oentoek
Tai Madjalengka dipoelangkan kemenemgoena
roemah
boeah
360
perak t Tan Tian Yoe, jang beroepatkan pendoedoek - pendoedoek
| pa penetapan Pengoe roes Besar
: | boeat selama 1941—1942, dan be-- kota Napels jang kehilangan roeserangan-serangan
mah lantaran
“grooting..
h
Inggeris.
Lain dari itoe jang sangat me/Pemerintah poen inemboeat loenarik perhatian,
ialah jang mebang-loebang perlindoengan oenroepakan beberapa toentoetan ketoek pendoedoek Napels jang papada Pemerintah:
boeat mengadet itoe, begitoe djoega disekolahdakan peladjaran-peladjaran aga-

dan Hangman

mentjoba
pemain2-nja jang baroe jang didapatkannja dari B.K.
V.B., — sedikit banjak soedah mengetjiwakan kepada pengharapan

PENGANGGOER DENGAN
INDUSTRI PERANG
$Sydney,22 Febr. (Reuter).

'pendoedoek

ANTALININ

tadi dengan

mengenai

kita kira ada baik sekali kalau dia
soeka tetap bermain seperti back
sadja boeat Setia dalam semoea
pertandingan, sebab ditempat ini
berhoeboeng
dengan risico hoekoeman penalty-kick sedikit banjak napsoe pemain Ilias, jang kadang-kadang
soeka
lekas agak
naik darah,
boeat berboeat apaapa “jang
melanggar peratoeran
permainan voetbal akan bisa ditasanak.
Dalam babakan kedoea Aponno
diganti oleh Ismail dan Chabarsjah
dari M.O.S. oleh Soetiono.
Backstel Ilias-Moerdjoko djaoeh ada
lebih tanggoeh dari pada pasangan

Setia dalam permoelaannja. Moer-

djoko ditempat gelandang terlaloe
kendor dan terlihatnja bingoeng

sekali, Sekarang

permainan

lannja
betoel-betoel
Goal jang ditjetaknja
pihak memboektikan

boeat Setia
MOS.

dja-

berimbang.
oleh kedoea
ini, satoe

dan satoe lagi boeat

Dalam bagian ini begitoe pet:
mainan dimoelai, begitoe pasoe-

TANYA NN KEGNNARNN
UNNNNGAI

Sambil lalac.

Perkabaran

N IN BEN NNNA NA REA ANA NT APN

NATA R72 AR

Lalat) B(estrijdings) D(ienst).
ERHORBOENG
dengan adanja ganggoean lalat di Poer
wadadi,
maka menoeroet
M. H.
dalam ziekenhuis
Zending diada-

Pemilihan regentschap di
Tjirebon.
Sekarang di Tjirebon orang sedang hiboek bekerdja oentoek pemilihan
regentschap jang
akan
dilangsoengkan pada boelan Agoes
toes jang akan datang. Pemilihan
jang seperti ini selaloe makan tem
po persiapan jang banjak. Pikirkanlah: saban laki-laki desa jang
soedah
beroemoer doea
poeloeh
satoe tahoen dan membajar belasting poenja hak oentoek memilih kiesman (orang jang akan me

' kan ,,lalat bestrijding”,
Tjabe Rawit menoelis,
apakah
kiranja manoesia tidak perloe di-

perlindoengi

dari serangan lalat

itoe, dengan dienst sebagai L. B.D.
itoe?

Ja,

perloe diooga! Nambnja

poen tetap L.B.D., singkatan dari
Lalat)

Blestrijdings)

Dtienst).

Os

milih wakil jang akan doedoek di
regentschapsraad).
Oentoek saban lima ratoes pendoedoek
desa haroes ada
satoe
kiesman. Kiesman ini haroes soedah beroemoer doea poeloeh lima
tahoen dan haroes bisa membatja

KRNEI
TAG NAN SNN TETANGGA ATAS UM

Kirimar
BENAR

dan menoelis dalam hoeroef-hoeroef jang dimengarti oleh pendoe-

MALAY ORKEST ORION.
Disebabkan saja, Sailila Rostam
Leider dari
Malay Orkest Orion
banjak menerima soerat2 dari pa-

doek di sekitarnja.
Kiesmannen itoe haroes memilih kandidatnja
pada tangagl 17
Juni jang akan datang.
Dengan
| tjara jang
begini bisa dipilih 17
anggota bangsa
Indonesia. Anggota-anggota
jang selainnja, 16
orang banjaknja: bangsa Indonesia, bangsa Eropah
dan bangsa
Timoer Asing dibenoem.

ra pendengar,

saja mendjawab:
I. Saja mengoetjapkan banjak be
riboe terima
kasih atas poedjian
toean2 dan njonja2, akan permainan serta lagoe2 melajoe jang disi
arkan oleh Orion pada tanggal 11
Februari j.l: dimoeka
microfoon
PPRK:
:
II. Saja
meminta pada toean2
dan njonja soepaja tocan2 dan njo
nja akan
berhoeboengan dengan
PPRK, karena Orion jalah pemban
toe bagian lagoe2 Melajoe, dan Orion ta'lah diikat dengan perdjandjian (contract).
Apabila sadja
Orion boleh main dimoeka micro-

Duurtetoeslag oleh B.A.T.
Aneta mengabarkan, bahwa B.
A.T, soedah memberikan duurtetoe
slag kepada seloeroeh pegawainja
moelai pada
tanggal
1 Februari
1941 sebanjak 5 procent.
:
GEMPA BOEMI.
Dikabarkan, bahwa seismograaf
dari Deli
proefstation mentjatat
pada tanggal 20 boelan ini djam
10 malam lebih 4 menit gempa boe
mi, hingga djaroem2nja bergerak
memoetar. Adapoen mania tidak
ketahoean.

foon

dengan

pan

kasih

R.

! ,Fash

loeman

atas. djasa-djasa

kabar2

0

tentang

II ,,Ratoe

Oetan”.

di Bali”.

karang dipantai Selatan boleh

di

katakan pada semoea tempat ber
djangkit penjakit terseboet, ddisebabkan terlaloe banjak tempat ig.
kering.
Ditempat tempa itoe kinine
se
dang dibagi bagikan.
kan depan Setia mendesak kemoeka doel lawannja dan setelah bola
dipermainkan dengan tiada ketenmoeloet

ea

ber-

djangkitnja penjakit malaria. Sam
pai sekarang didalam 51 desa soe
dah ditjatat 4000 orang.
Aneta mendjelaskan, bahwa se

didekat

BESAR

Wiriaatmadja,

KOERBAN MALARIA.
Dari onderdistrict Djati, Lawang
Wangon dan Loembir (Poerwoker

toeannja

dan

Impian

4000 ORANG

diterima

SAWAH

@UEEN
—
PANTJORAN
,Beware Spooks”.
GLORIA
—
PANTJORAN.

dengan
titel toemenggoeng,
sehingga beliau boleh menjeboet Mr.
Raden
'Toemenggoeng
Djoemhama Wiriaatmadja.

to)

—

and Loose”.

RIALTO
SENEN.
Rose of the Rio Grande”.
C. ORION
GLODOK
»Bajangan Hitam”.
THALIA
—
MANGGA BESAR.
UH. ,,Tan Tjeng Kho basmi Si-

hormat karena

Djoemhana

asal

tontonan.

ALHAMBRA

kepada negeri, R. A. A. Wiriaatmadja, boepati Pandegelang.
Moelai tgl. 28 Febr. 1941 diangkat mendjadi boepati Pandegelang

Mr.

oleh PPRK,

tidak berhalangan.

Kabar

dengan mendapat oetja-

terima

Orion

“

Hormat Saja.
/.$. ROSTAM.

permintaan
sendiri berhoeboeng
dengan
diensttijd
jang
soedah

tjoekoep

asal diminta

spelers

ANOEGERAH BINTANG.
Dikabarkan ,bahwa tentang anoe
gerah bintang terseboet dalam be
sluit keradjaan
tanggal 11 Juni
1940, kini soedah siap oentoek di
anoegerahkan.
ANGKATAN BOEPATI
Moelai tgl. 28 Febr. 1941 diperhentikan

maka dengan peran

taraan soerat kabar Pemandangan,

Agan ET.

scheenbeen Mahboeb

gawang

Irsan, penghabisannja bola metajang kedepan Maris jang tidak ada
jang mendjaganja
dan angka dipapan diganti djadi 4—1 boeat M.
O.S.
Setelah goal jang kelima dalam
pertandingan ini dimasoekkan ben
teng kedoea
belah pihak soekar
sekali boeat dapat dibotjorkan lagi. Tapi M.O.S. roepanja masih tetap sampai pada waktoe ini ada di
bawah perlindoengannja Dewi KeFortuna dan satoe
broentoengan
jang tidak disangkatembakan
sangka akan menambah
kemenangan M.O.S. jang dilepaskan oleh
Soetiono dari pinggir garis dalam
keadaan jang memaksa soedah begitoe keliroe didjaganja oleh Lahallo sehingga njeplos dengan sendirinja kedalam djala Setia.
Dan
| goal inilah ada goal jang penghabisan.
Orang boleh mengatakan M.O.S.
sedang moedjoer dan lagi bintang
terang, akan tetapi kemenangannja ini
dari Setia dengan
achir
stand 5—1 adalah verdiend, pada
tempatnja,
meskipoen mesti diakoei bahwa "goal jang pertama
dan jang penghabisan adalah didapatkannja dengan tjara jang moerah sekali.

|

Oa

“bar sni: Sada
wara Inggeris ke Singapoera serta perkoea

SIROOP

ES

- BATOEK

Oentoek

mendjaga

dan

menjemboehkan
penjakit
batoek, batoek-kering dan
jain-lainnja.
BIOCHEMIE

- Menteng 15

Ditjari seorang
per jang actief.

Se

verkoo-

RA

LA

GEVRAAGD
Groot Handelskantoor
eenige assistenten
in de boekhouding met minstens
A. diploma boekhouden.
Beginsalaris f 25.— per maand.
Zij, met eenige voorpraktijk, genieten de voorkeur.
Brieven onder No: 3119 de la Mar,
Batavia-C.
yoor

pa

er

Li

PREMIE f 50-— (Lima poeloe
roepia).
Pada siapa jang bisa kasi keterangan
sampe ditangkep
oleh
politie saorang nama Rd. Achmad
asal dari Cheribon.
Paling blakang ini orang ada be
kerdja pada kita sebagi Chauffeur,
ia .tersangkoet perkara pentjoerian jang terdjadi di Cheribon jang
kita soeda bikin pengadoean politie.
Keterangan lebih djaoe bisa didapet pada:
Hemden & Pyama's Fabrieken

YOE TJIE & CO.
Kali besar Z. 10 Batavia,

$

i
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Ja Rak

Nana
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ea

“Diah

Mangga

:
n

Pasar Sawah Besar — Batevia-Centram,

Robert

aa

tjerita

detective

narik hati.

Doea orang
pemboenoeh.

jang amat

indah dan

2.

me-

Fecoeh actie dan mysterie.

terboenceh, zonder bekasnja dari si
Siapakah ini pemboeroeh? ? ....

topengnja

FILM

MESIR

JANG

Boeat

Februari

aa

25 —

(Le

dan

:

ds,at

diri

60LEH

NONTON.

ini malem

24 dan

26 Febr.

Ramee

Moemoe

Gi.CxKta

lui malem

25 Februari

DI

Satoe film Bitjara Melajoe jang
sekali.

MADJALLAH

Anak-anak

ongkos kirim

1 Lot

30 sen.

:

»PAKAILAH!!

Vulpen PILOT
Di

»BELILAH!!

2,

Vitanol

dan indah
KASI MINOEM

nonton.

OBAT

WATSON'S

BATOEK
BISA

Obat batoek dari Watson's, tjap Pagoga, rasanja manis
dan gampang dipake. Ia lekas semboehkan batoek pileg.
batoek panas, sesak napas, sakit dada dan leher, dil). T:
intjoerkan riak2 dan ilangkan angin2.
No. 45 WATSON'S COUGH MIXTURE.
Obat

Naa pada: .
jean
li1 sindiri

Pan

he

batoek

boeat

orang

NeLN aa

bentar-bentar

ana

akit b

sii

Na

der ongkos kirim, boeat djoeal lagi direken lebi rendah.

|.

Na

Na

ama
ebooks
nak
banjak vulpen, seprti
kali pakai

San

Jaltoe ada special

Mendapat

Bina

oentoengan

3 Pilot
na
boea

dagang

nara

iagi.

yarga Rembouru. Oewang 1nd

Boks an

Speciaal mengobatin roepa-roepa penjakit batok, batok darah.

sakit kotor, sakit mata, sakit
roepa penjakit loear dalem.

tempolong,

sakit

an

se- la

diwaktoe ' malam

malem

waktoe

peroet

dan

—” T

SS
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Bisa pesen pada Adm. Pemanda|

PAN VAN ad WAN PAS LA
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»

|Boekoe masakan PopoI
»

2.45

Melajoe- ”

2

Pengoendjoekan

ba

-

sambah-

beladjar

RAN ber kendur

|

T

me- ae

Bianda

goe- saka

selaloe

150.

Hin-

-beladjar

motong pakaian

Boekoe
kentjing

boeat

baik

seperti

£ 20

Segala vulpen PILOT bisa dapat: No. 1 Graveer

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

Rekest

sig

ken- | penjoeloeh

SUIRINE

poen anak moeda lelaki, prempoean jang hamil semoca boleh

NeMa

Ke" 2 Nan
atoe
o

dan

maoe

f : 236.
»

Hoekoem
Tjonto-tjonto.

baek, aer kentjing tida ada goela-|
henagi
nja f 1.75, besar f 3.25. Kirim | gport —

Tosan? dan Njonja? kans ini dia tanggal 15 Feb.—

bata bei

Indone

Wet?

Koempoelan

"
pagj ne
maoe kentjing, aos, kaki pegel, ba-|
dan lemes. Makan 3 fl. tanggoeng | maktie memind

baek. Roepa-roepa penjakit bengek kaloe makan ini obat nistjaja |

I

napsoe

1.75.besar f 3.25. Rembours |

Paling

lantas semboe dengen tida kamboe kombali. Baek orang toea maoe-

14 Maart. Moelai harga dari f 1.75 sampai f 12.00.

pegel,

sakit

: 2

la,

ki

sa

ati

.

teroetama

we

tenggorokan bersoeara, batoek, napas sesek
terserang hawa dingin lantas kamboe, bengek

Se

.boekoe2 pengetahoean

air kentjing boetek, selaloe merah | Woordenboek

Ini obat goena semboeken 8 Sana AA
baroe didapetken atawa jang soeda lama

5

Fa

tjing

Op

pengon apa

ne

HOrtAok

Isoek-toesoek

45, BATA

bengek dan perna toeloeng banjak orang serta
Pan

madan njonja2
toean2ilmoe2
pengetahue-

Kalau

Makan 3 fl. tanggoeng bisa bikin '

sanget moestadjab boeat semboeken penjakit

kasi

MONSTER DIKIRIM GRATIS
Terisi didalam blik netto. 10
Kilo Temoe
Lawak
Poeder,
harganja berdamai.
Menoenggoe.
pesenan Toko
»SKEBANGSAAN” Kroei, dan
Djamoe In dustrie .SOEKANEGARA” Tanah-Abang Heuvel
Bt.C.

van strat:
(nier) baroe |Wet' Boek
gindjel
sakit
(baik
h
Pinggang rasa tertoelama.
atau

:

SAIJ KIM TAN adalah seroepa obat jang

ma

Bandjarmasin

oe- menambah

baek,- itoe

2 fl. PA:bisa

f5.

(ASTHMA)

dapet aa

tenaga

11,

sia
aa
BN
waktoe kentjing 1 fl. f 3.—, besar | Boekti dalam perkara

SAIJ KIM TAN (obat bengek)

b

dapat

BHaroe

Tida berbahaja atawa beratjoen, lan jang lengkap, persilahkanlah
seper-

REG

- TIGA
TOKO

akan

ngai

zonder operatie, bisa bikin antjoer | heli
makan
ni

SAM TAK CO,
IMPORT
Toko Tiga No. 64, tidak

MED
: IN

toean

ADRONALIN'S
(Obat Kentjing Batoe).

dewasa.

Sinshe TJIA SIOEVIA KHEE

Ini waktoe kita ada special ,,PROPAGANDA”

14

jti terseboet dibawah ini:
Tionghoa atawa be- | batoe dalem djalanan aer kenijing,
e
2
batoe

Pena

:

lot f 5.50,

'oeang ongkos vrij.

Obat batoek bocat baji2 dan

x

f

gara PURA

19

moeda.
Kalau
koerang
pertjaja
boleh silahkan tjoba 1 fl. doeloe
'f 1.75 besar f-3.25.
ACUNOL.
Obat jang paling baek boeat
saeiwit, air kentjing seperti ada
'poetihnja
telor, makan ini obat
-tanggoeng bisa baek 1 fl. f 1.75
“besar f 3.25. Pesan obat kirim

No.35 WATSON'S COUGH SYRUP for CHILDREN.
anak2 ketjil.

ORION”
@

MAU

TANGGOENG

BAEK.

Bisa dapat pada semoea toko obat

Oabsannja anang

f 11l-—,

rasa seperti 60 tahoen. Makan 3 f1.

Batavia.

Batavia-Centrum

TOKO

e

lot f 2.75, Vio lot f 1.10, aangeteekend f 0.35 Rembours fidak kirim.
VITANOL.
(Obat koeat boeat lelaki).
Djangan soesa, atau menjesal,
kalau sewaktoe lelaki dirasa ba-

Pantjoran

Pilot vulpan Agent
TOKO ORION
14

BERGAMBAR

CURSUS
FOTOGRAFIE
dengansoerat (schriftelijk). Berzg0oena bagi orang jang ingin
mengerdjakan 3jotografie sendiri. 6 boelan tammat. Pembadannja lemah, awak koerang tejaran f 2,50 seboelan, haroes
inaga, kesehatan terlaloe tergangdibajar lebih dahoeloe. Adm.
' goe.
Teroetama
kehinaan
dalam
CURSUS
FOTOGRAFIE, soeoeroesan sesc. Oesia 35 tahoen di-

LEKAS

Kramat

OEMOEM

Wang langganan hanja f 0.60
tiap boelan atauf 1.80 sekwartaal
Lekaslah minta nomor pertjontohan pada Administratie Weekblad ,,Pembangoens Senen 107,

BALI"

boleh

MINGGOEAN

pe

noaton.

besar

.

EMBANGOEN

1941

BlOSsCcOOP

IMPIAN

banjak lagoe-lagoe dan

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

| Batjalah

Tantsonan

Raaja Badoet!!
Asak-arak boleh

kedjem!

jang merdoe dan dansa
- dansa
jang menarik!
. dari bermoela
... Heibat.. dan Kedjem.
sampai diahirnja

Lagi:

30x E BROWN
dilem BEWARE SPOOKS
“Isilah dia, baroe moentjoel lagi .. . itoe Doenia
poenja

oleh:

Mexico

dari ganggoean dan me-

dir.

meloloskan

Dengan

jang barse kasiliat Pemandangan2 dimedan Perang

HER

Grande"

dipegang

»Rose of the Rio Grande“

nangkis tiap-tiap serangan.orang jang bermaksoed
djahat kepadanja, disertai gambar-gambar jang
tepat dan djitoe.
Harganja hanja 25 sen seboeah
Boleh dipesan kepada penerbitnja, ja'ni Administratie Drukkerij ,, Pemandangan” Senen 107 — Tel.
WIL. 1810 — Bat—C.

Attent.e: Moelai ZU sampe 26 Fevpruari '41 dipertoendjoeken Britisch OLYMPIC NEWS
No. 20

IHECA

dan

dan John CARROLL

keliwat

njanjisen

Deserteur)

Tida Lama

Kedjem!

“Rose of the Rio Grande” mentjeritaken penghidoepannja -bandiet- bandiet bangsa Mexico jang

nonton.

dan Rebo

hoofdrol

MOVITA

Ol&h Sosardiman Ranoewidjojo, mengandoeng peladjaran (methode) pembelaan dari kaoem iboe jang
menghadapi ganggoean. srepaja dengan seorang

GA N
naa
:
HITAM
dengen
:
VICTOr
JORYj
»Bajangan Hitam” ..
tidalamalagiakeobi &
kin tergeterinikota!
ANAK-ANAK

Moelai

KHO

reroe!

£:. Rio

dengen

Soedah Terbit.
Mendjaga diri oentoek poeteri.

Heibat!

OUEEN

Selasa

dateng

Heibat!

Menggemparken !

1941

:

-

jang

Ramee!

uL OEBAIDA"

(Bagian ka 2 tamat
serie baroe!)
Seroe! Heibat!

Ramee!

jang

Rose

TJENG

5
'41.

25 Febr.

Selasa

24 dan

Pohpwee

Fifi Young, Sosrp (Mata Roda),
Segara, Onar Rodriga.

dengen

CINEMA ORION sxravia
25

hari

Awas,

GLODOK

dan

TAN

Batavia-C

Satoe film k'oearan dari A MONOGRAMPICTURE

Siloemana2

Oetan

malem

53

Pertoendjoeken boeat-bari:
Senen

Satoe fiimwerk, jang meloekisken kewadjibannja
sesoeatoe pemoeda dimedan peperangan. Tida lain,
melainkenlah ... Negeri, Tanah Air, Kebangsaan,
Kehormatan
!!
— anak-anak boleh nonton —

PALING BESAR

LAILA MOEMTIRAH)
Dengen
WAHBI dan LAILA MOERAD

ini malem 24

Basmi

Jet Attendrai

(ATAWA

Moelai

Disarir Sania

Programma Film

Dubbel

— Pianhoa — Silat —
Loecar Biasa!

penonton

SECRET in CAIRO
YOESOEF

Batavia

RATOE OETAN soedahimengamoek begitoe heibat,
sehingga gedong Thalia Bioscoop padet dengan

1941 dan malem

Djoemahat 28 Febr.
brikoetnja

hari

—

Kho

Koetika 'kemarin

ini badjingan jang boeas.

ANAK-ANAK TIDA BOLEH NONTON.
Sebagai Extra FUX MOVIETONE NEWS No. 46.
Moelai

Ratoe

& ZN. N.V.

SCHOEN

"

dengen Miss Chen Yun Shang — Jungle film jang
djempol, penoeh dengen bahaja dan binatang boeas.
Rame — Heibat — Menakoetken — Romantisch!

Tjobalah toean toeloeng. Robert Montgomery boeat
boeka

Hokkian

warna,

Fabriek:fabriek tjat di Batavia.

Tiongkok:

Tjeng

12

LINDETEVES-PIETER

Speciaal,

Pertoendjoeken

Bitjara
3

FAST and LOOSE
Satoe

dalem

Emboen.

dan

Oedjan

Tahan

Karatan,

Mentjegah

Besar

Il Tan

Rosalind RUssrL

MONTGOMERY
—
dalem

Tjat boeat logam jang tida bisa roesak.

Ini malem 24 Febr. penghabisan
malam

:

AA Ai an pi Pi ae NA

Lembaran pertamu pagina' IV
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,PA TJAR"

Agent? di loear kota: Sam Tak Co., Soerabaja. Eng Seng Ho, Ban-

5 Regels F 1.— sekali moeat

N
SANAM
TEA
TA

Ya YA AAA

doeng. Hong Oh. Thian,

Makassar.

Phang Tjoeng Soen, Billiton.

.

TIAP.TIAP HARI

A duartah te

den

7

TN.

cmatan
"
das jang.

sel atau

order (soerat

ada

2

Berhoeboeng dengan perloeasan
toko selakoe hoofdagentschap, ma
ka pada tanggal 18/19 j.l. toko ini

harees menanggoeng akan segala.
kedjadian atas soerat wissel atau
soedah merajakan itoe dengan me
soerat order itoe. Adat- terhadap
ingadakan krontjongavond, dengan
soerat so@rat ini, “amatlah koeat,
ui besar, oempa |
Miss Soeprapti sebagai penjanji,
sehingga hampir
semoea- negeri
: Solo Pekalongan,
Setelah
wakil
dari
Wonogiri
(di
mengoeatkan adat itoe
m
memboeka perajaan, maka toean
soeatoe wet atau hockoem: akibat
ga terlihat pedagang?
'Adhisoekmo
jang
dimintai
tonja orang jang melanggar: "peraIndonesi
jang Haag dan
“long oleh t. Liem Pek Hie angkat
toeran wissel itoe
dapat dihoc(-bitjara, sekadar
mendjempoet ke
koem -oleh jang berwadjib.
:
datangannja
para
tamoe, poela me
“Bahasa dagang: jang “d
.ngoeraikan
maksoednja ini perabahasa dagang ialah soeatoe
jaan,
sa jang oemocm dipakai periboeperdagangan

mi pada tempat kedoedoekan pedagang itoe. Bahasa Arab oempa-

sela

manja

Mereka jang tidak
j ambil djalan lain

telah mendjadi bahasa da

besar, Inggeris djoega. Ditanah ki

Njatalah, bahwa
oentoek berda
gang tidak tjoekoep kiranja orang
| mempoenjai darah dagang sadja

ta orang

dan bahasa Indonesia.
4
Kesopanan dikenal djoega
oleh
pedagang pedagang.
Siapa jang
memalgoekan merk - kepoenjaai
.orang lain, siapa jang- meroegikai
pedagang lain dengan djalan jang
.tjoerang, siapa
jang
mentjoeri
adres adres atau langganan? te.man pedagangja siapa jang mengoe
.moemkan rahasia rahasia
A

I-memboektikan, bahwa ilmoe, tjara
ig perloe seka

Sjoekoer benar dikota kota

.gGoenanja ilmoe dagang di |
dan sap

Aa

dan

| dibeberapa tempat telah ada
ke'sempatan goena menambah .“ilmoe
dagang sekedarnja. Dibeberapa ko
ta Pemerintah mempoenjai ambte
| naar jang dapat memb

aa

ngan

tentang perdagang

negeri. (ambtenaar Dienst Coope.ratie dan Binnenlandsche Handel).

Beberapa sekolah

F: “Tentoe orang
ps

atau

Ian sebagainja dianggap tidakl
sopan. Pelanggarannja itoepoen ti
dak sadja diberitakan kepada teman teman jang lain, akan tetapi

perkoem-

dapat ditoentoet dimoeka hakim.
Disamping kesopanan kehorma

.poelan memberi cursus berdagang.
| . Dengan djalan itoe boleh 'diha-

merasa

rap

dioega,

orang akan

bahwa

lambat

doea baha-

sa dagang, ialah: Bahasa Belanda

| Doenia dagang dalam praktijknja
dan sjarat2 dagang
1 diselidiki.

mempoenjai

tan

laoen

poen

haroes - diperhatikan

| orang (kehormatan dagang).

lebih insjaf betapa pen

Ti-

dak sadja dikalangan ambtenaar
B.B., dikalangan militer dan seba
gainja kehormatan itoe dipegang
tegoeh, akan tetapi djoega dikala
ngan pedagang. Kehormatan
dibanggakan benar oleh para peda
gang. Pedagang? selaloe berichtiar
akan memperhatikan waktoe,- se

tingnja 'ilmee dagang.

Dengan datangnja
keinsjafan
itoe orang akan dapat. mengetaBp djoega akan adanja pe hoeci, bahwa di doenia -perdagaea atau toeroe ngan ada keadaan2 dan ketentoean2 jang dapat dibanggakan: dan
jang haroes idiperhatikan -seperti:
-adat istiadat dagang, bahasa
da- | bab menoeroet faham mereka wak
gang hockoem dagang, kesopanan
toe jang ditetapkan, tidak 'teraFA dagang -kehormatana: dagang “dsb,|
|-ehir,-poen- djoega- tidak- terawalt
“Adat istiadat dagang oempamaMereka menetapi akan djandjinja,
inja: Orang
jang: mendjoealkan
sebab merdjandjian itoe menoeroet
-barang orang lain — pada perda
paham mereka adalah soeatoe ce
orang jang. -hendak. mendja
gangan kain, pekerdjaan ini
da- tang, dan oetang itoe haroes diloe
pedagang, baik jang mempoe- | lam bahasa Djawa diseboet ,,ngem .nasi! karena mereka itoe sendiri
dagang. jang sedjati ba # pit”
—
berkewadjiban membajar
tidak moe roegi, maka mereka
ti
tidak mempoenjai darah: ' harga-barang jang dibawanja oendak poela maoe meroegikan orang.
: mempoenjai ilmoe da- i toek didjoeal itoe kepada jang mem
Dan karena mereka itoe ingin men
mengenai akan tjara2 dan “poenjai -barang, apabila
barang
tjahari oentoeng, maka
mereka
'itoe tidak lagi ada padanja. Siapa
agar soepaja peroesahaan
itoe djoega mengizinkan orang Ia
idoep baik.
Ane menanda tangani soerat wisin oentoek beroentoeng.
Ek

en

Soeriwijono —

Eelpra

(Gemeen-

Bendahara

(Mijnbouw)

yen W.), Abhari (Gemeente), Djaja

Soemedangweg.
ini dikoendjoengi oleh

:

“Oewan jang menjesali perboeatannja itoe lari ke polisi sendiri t.
Wedana di Bodjong Lopang oentoek -menjerahkan dirinja.

dan-

' #Kommissarissen t.t. Kasmidjo (V.

ta
Naa
ng Panti Mardi Hardjo, Pa

| Djawa Tengah

mihardja (SS afd. D.C.), Parimin
: (Boschwezen)
dan
Atmowidjojo j POERWOKERTO.
-(Provinciale Waterstaat),
:
TOKO ROTI JANG HANTIOER.
Alamat “Hoofdbestuur TOB —
:
Sebab- sebabnja.
Los
Moehammad Joenoes No: 147
“Dengan
singkat
telah
kita
- aan el
Setelah semoea -wartakan
tentang
hantjoernja:
pembit jaraan sel Sai, laloe
| toko roti ,,Oranje”. Kini dapat di
toetoep.
an
wartakan
lebih djaoeh,
bahwa
| sebabnja toko tsb. sampai mendeSORKABOEMI.
rita keroesakan jang
demikian
Pemboenoehan saudara
hebatnja, ' ikarena tekanan
“dari

Warisan!

Ketanah kolonisatie
Poerwokerto
dikabarkan,

bahwa

sedikit hari lagi dari Nga-

pengoeroes.ke congres.

baroe

Pengoeroes

dan

harian

ae pai an

terdiri dari

toean2 Selam ketoea,
Djoemiko
'penoelis
dan Sastrodimedjo ben-

dahari. Sementara oentoek oetoesan terpilih toean-toean Soeroredjo dan Soewardi.
Akan lari dari pendjara.

Beberapa hari jang laloe orang
soedah

di bikin

5 orang

geger oleh

hoekoeman

dari

larinja

pendjara

pengoeroes

Warisan

orang

toea:

'panja baroe baroe ini telah

et

ninggal. Sepeninggalnja itoe telah
re
diseloeroeh Hat rar

pemisahan

harta

poesa-

ka akan tetapi Mardja selaloe
oe kaja sendiri,

" pasir jang digoenakan

oentoek

: apa tjelaka,

barang

ma

barang

"ra toko roti. ini tidak demikian,
hingga dengan sendiri temboknja
roentoeh.
Djoemlah korban
benar hanja
“6 orang antaranja seorang anak

pada soeatoe hari

ta” | hoetan.
Sampai ini hari
| ada warta jang meninggal

dapat tertahan lagi hati. Oewan
pe
itoe, ketika Mardja membawa

“dll .perkakas koeda oentoek,

dimilikinja.

oenan Pengoeroes Tjabang
oeng terdiri

dari

toean2:

rapat

karena

bang di tembok

BAJI

KRMTH

| lagere

Di desa

Tambaknegara

terdjadi kekedjaman
Seorang iboe
jang
anak

dari

soedah

jang hebat.
melhhirkan

perhoeboengan

soedah membocang

anaknja

resia,

de-

ngan maksoed oentoek menoetoep
.maloenja.
Anak itoe soedah diboe
lang ditempat sampah, dan disitoe
baji itoe soedah
dimakan andjing
hingga ketika ketahocan orang ba
ji itoe tinggal-kakinja jang sedang

rekan sasteokarjon

debat

jang me-

keras dan

rapat.

Dalam
membitjarakan
afdeeling VII (rijkswerken) 2e termijn
B.A., jang bitjara toean2 Padmomidjojo, von Wiederhold
Soetosoewignjo,
Prijadiprodjo, Reksodi
prodjo dan Soetadi, jang diantara
nja banjak jang kembali membitjarakan hal
grobag
pake roda
karet, perbaikan djalan dan penerangan
dalam
kampoeng
dan
naambord djalan besar.
Dalam

afdeeling

VIII

(rijksbe-

drijven) hanja
“t. Reksodiprodjo
dan toean Soetadi jang berbitjara,
sedang

afd.

toean
Dijam

III

(financien)

jang

DJOKJA.
Pengoeroes besar

kar

Kongres
,Antara”

Pengoeroes

PBMTS.

setocdjoe
Ekonomi.

mengabarkan,

Besar

berkedoedoekan

dikota-

ta jang djoega
.menalikan dirinja
dalam
Kongres Rakjat Indonesia
dan jang menjetoedjoei toentoetan
Gapi mentjapai Indonesia Ber-Par
lement, maka pada tanggal 15 Fe

Toko djamoe
2

djago.

Pemboekaan
Seketika itoe djoega ia - tjaboet
resmi,
| goloknja mengenai saudaranja pa
Telah enam boelan lamanja. toko
(da bidan Sebelah kirinja, sehingdjamoe
tjap
djago
memboeka
| ga ia menghemboeskan napasnja “agentschapnja di Poerwokerto, di
Jang penghabisan dalam sekedjap
5 “bawah -pimpinan toean Liem Pek
| itoe
Hie.

akan

diakoe

—

dibenarken

oleh banjak orang dari segala bangsa jang soedah pernah di toeloeng
oleh obat.
nTAKUR”.
HARGA :
SP 15 Tbl. f 1.50
5
TR
BO
TG
Can
oU
”

Com.

78

”

»

80

”

» 1.25

5.50

Importeurs

:

RR. Ogawa & Co"
SEMARANG
Pekodjan 50. Telf
Hoofdagent:

.KYODO

50.

OPTICAL

Senen 177 Bat.-C. — Telf. 352 WI.

Bisa dapet dibeli pada semoea toko-toko Japan.

beloem
doenia.

AGENT DI BATAVIA.
Toko
”
”
”
”

,,Oishi”
» Umeno”
»oyo”
»Ko
Sanyo”

Senen
Senen
Pasar Senen
Mr, Cornelis.
Kramat

jang

Soerakar-

Dari itoelah, apabila orang sial dangkal, djatoh sakit, tidaperdoeli lantaran apa
djoega, patoet sigera ditoeloengi.
Begitoo poela orang jang dilanggar ,,Sakit kentjing”, seberapa boleh biar lekas diobati Nla'loem, berapa djahat siksa'annja itoe penjakit, Saloeran-seni roesak tersoempel sehingga soekar kloewari aer-seni.
Biar djangan ajal, pesen sekarang
djoega obat
»TAK OR”.
Bekerdjanja ini obat amat keras dan
tjepat Begitoe
dipake lantas moelai entengan sakitnja.
Berselang
sedikit
waktoe
bakal
bisa semboeh sama sekali —- radicaal.

PN

bahwa

P.B.M.T.S.

Moestail orang sengadja tjari tjilaka!

ini

hanja

Soetadi jang bitjara.
10 malam rapat ditoetoep.

GM”)

laloe membitjarakan
hal-hal jang
akan - dibitjarakan
m- konperensSi Perdi di Kalioerang (Mataram) pada Ahad siang 23 Februari ini.
Tabrani
tjabang SoeraSoeal
karta mengoeatkan sikap pengoeroes besar, sebagaimana jang telah “dioemoemkan dalam ma'loematnja, jang disertai oesoel, soepaja Tabrani tidak diakoei lagi se''bagai djoernalis (Wartawan) lagi.

Hal

rame,

antara jang madjoekan oesoel dengan anggota . K.R.M.T. Martonagoro
jang tidak menjetoedjoei
sangat, masing2 . mendengarkan
alasannja dengan tjoekoep. Achirnja
amendement
diterima oleh

-sar djasa almarhoem itoe, baik ba
gi partainja maoepoen dalam Dewan Rakjat dan oemoem masjara

ketoea

selamat.

landbouwschool,

nimboelkan

membikin

ANDJING.

dengan

— RAPAT ,BALE-AGOENG”
Malam-Kemis
19/20
Febr. ini
Dewan
B.A.
telah “mengadakan
rapat oemoem lagi, melandjoetkan
membitjarakan rentjana
'begrooting Keradjaan Soerakarta tahoen
1941,
Djam 7 sore rapat diboeka oleh
ketoea seperti biasa.
Dalam membitjarakan afdeeling
VI (economische zaken) 2e. termijn
maka wakil pemerintah K.R.T. Soe
ronagoro mendjawab seperloenja.
Ketika akan mengoendi rentjana
begrooting, anggota R.H. Soetadi'
madjoekan amendement berdirinja

kamar 29.

DIMAKAN

ditoetoep

CM”).

djadi waktoe terbelakang ini,
me
lainkan menerangkan seberapa be

me

Jiboenja dan saudaranja itoe selaloe
loeka parah “dibagian kepala. Ser
| dengan diam diam disingkirkan se
hari setelah ketjilakaan itoe terhingga membikin Oewan naik dadjadi, toean rroemah baroe poe| rahnja, tetapi masih poela Oewan lang dari desa Keboemen, dimana
itoe menjabarkan hatinja. Tetapi ia soedah biasa memboeroe babi

ki

Si itoe rekan Moh. Sofwanhadi dan
rekan Soerono Wirodihardjo. Lain
dari itoe koerang lebih 10 anggota
lain jang akan toeroet mengoendjoengi.
Djam 12 tengah malam

an atau tjatjian dari pihak jang ter

se

R diadakan

bang Soerakarta dalam konperen-

Io ' kat Kebangsaan Indonesia.
“ Lebih djaoeh spr. menerangkan
toelisan
pers poetih:
berhoeboeng
Tadi malam oleh pendjaga pen
dengan wafatnja toean
“Thamrin
djara soedah diketahoeci poela da
Setelah sama berdiri meng
lam kamar 30 orang jang sedang “itoe.
hormat, djam 10 malam boebaran.
menggali tembok oentoek melari(M).
sedjoem
jang
itoe
kamar
isi
kan
Rapat ,,Perdi”
Pendjaga pintoe se
lah 54 orang.
Malam
Rebo - 18-19 Febr- ini,
gera rapport pada politie dan dari
Persatoean
Djoernalis Indonesia”
pendjagadiadakan
politie
fihak
tjabang Soerakarta telah mengaan jang rapi.
dakan rapat anggota bertempat di
ternjata lobang
“Ketika diteliti
societeit
Habiprojo (Solo), jang
ting
temboes
hampir
itoe soedah
dihadliri oleh hampir semoea angPolitie soe
gal satoe batoe sadja.
gotanja.
dah bisa bekoek jang djadi biang
Djam 9 sore rapat dib
-oleh
keladinja.
Poerwokerto,

te-

ta (rekan mr. Soemanang) tidak
menerima, hal itoe terserah oetoesan di konperensi.
' Jang dipilih sebagai wakil tja-

Woerjaningrat.
Djam 8.30 sore pertemoean
di
boeka oleh ketoea toean M. Soete
djo Wirjowasono dengan
pidato,
jang
maksoednja
menerangkan,
bahwa pertemoean ini
meloeloe
oentoek memperingati . hari jang
ke 40 dari wafatnja
toean M.H.
Thamrin.
Setelah menerangkan sementara
hal jang tak dapat kita terangkan
disini, maka penoelis: R.M, Soedar
jo Tjokrosisworo dipersilahkan ber
pidato, oentoek
“peringatan bekas
pemimpin partai jang besar djasa
nja itoe.
Dalam hal ini spr, sengadja tidak
menerangkan
hal-hal
“jang
berhoeboengan dengan olok olok-

beloem tentoe membawa
antara toko tsb.
bahagia -ngisi roeangan
“kepada jang ditinggal mati. Ini| dengan tokonja Tan Boen Goan,
an banjak dari anggauta di “terboekti dari apa
“lebarnja lk. 54 meter. Pasir
jang baroe ba- Idoeng dan 2 oetoesan dari Ma
roe ini telah kedjadian di kampoeng| in
digoenakan
oentolk mengisap
g dan 2 oetoesan dari Bogor.
air
'hoedjan
jang
senantiasa meng
: Waroedjadjar Distrik
Djampan
g|
) 9.30 rapat dimoelai dan '
Koelon bawahan Soekaboemi
di genangi tempat
mana telah terdjadi satoe perseli | Sepandjang perwetahocan, toko
anggauta wata
takan
1940,
Tan Boen Goan tidak menderita
sihan
jang berakibat Pe
aa
oeboeng dengan kegentingan
“demikian
disebabkan
sebelah
sendiri.
saudara
djiwa
Pa, Le
tidak Taja
'dalamnja tembok ada kamarnja,
Mardja dan Oewan doea ag
| saudara tinggal .pada. iboenja: b: : jang meroepakan tenaga tjoekoep
menahan tekanan pasir. Sementa
apat

besar

peroebahan
anggaran

madjoekan oleh tjabang Soerakar-

wi berangkat 78 keloearga, jang
terdiri dari 300 orang ketanah-tanah kolonisatie.

toca

dan

tangga Perdi, sebagaimana
jang
dioesoelkan oleh tjabang Djakarta, rapat menjetoedjoei,
disertai
sementara 0esoel.
al pemilihan ketoea
pengoeroes besar, oleh karena jang di-

.ngan politie dan takan mendapat
gandjaran jang setimpal.

Dari

rentjana
dasar

marun

! te), Abdoelmadjid — Penoelis V.
en W. afd. EW.), Rasimin — Vi
ce Voorzitter (Boschwezen) Saswo

—

Tentang
anggaran

SOLO.
Malam peringatan Thamrin.
Malam
Kemis .19/20 Febr.
ini
|
Doenia pergerakan
»Partai Indonesia Raya”, tjabang
Sepandjang berita, P.K.S.B. dari
Soerakarta telah mengadakan ma
kaoem
boschwezen pada boelan
lam pertemoean di gedoeng pergoe
April j.a.d. akan melangsoengkan | roean ,Taman Siswa” di Pasarpon
congresnja di Poerwokerto. Tetapi
(Solo), jang dihadliri oleh koerang
kini telah tiba warta dari pengoelebih 250 anggota
dan pemoeda
roes'besar, bahwa djika biaja oen- Soerjawirawan, “diantaranja ada
toek itoe tidak dapat dibikin sebeberapa kaoem poeteri dan
ke

pada negeri2 dipantai “Agang
frika sebelah Timoer dan pada ne
| geri negeri sebelah Barat “Laoetan
Hindia. Bahasa Sepanjol mendja
' Idi bahasa dagang dibekas djadjabahasa
“han djadjahan Sepaniol:
ringan moengkin, congres terpakPortcegis mendjadi bahasa dagang
sa dilangsoengkan di Solo.
di Brazillias bahasa Italia mendja
Ditentang conferentie MoehamPn
goena me “di bahasa dagang. disebelah
madijah daerah
Banjoemas telah
2 .njelidi
harga banjak sedikitnja
moer
Laoetan Tengah (Levant)
dapat ditentoekan pada nanti boedan soekar moedahnja barang ba
dan bahasa Djerman mendjadi ba
lan Maart
tanggal 7-9. Dalam
| rang. dapat masoek dan
keloear
dagang pada negeri negeri 1 pada itoe
hasa
sedang
direntjamakan
Htagi poela diselidikinja sebab sebab
dikeliling Laoetan Timoer, Karena
mendatangkan
elftal
sepakraga
.Inja. Banjak pedagang dikota kota
banjak dan
loeasnja
djadjaha
dari
Tasikmalaja
(H.W.)
jang
. Iimasoek kampoeng
keloear kam: Inggeris, maka bahasa: Inggei
tjoekoep
koeat
oentoek
mengha“| poeng, oentoek mengadakan penje
itoe sekarang dapat dianggap ng
dapi djago-djago dari kota ini.
lidikan dan perhoeboengan jang : djadi bahasa dagang sedoenia,a
'Minggoe pagi jl. PPPB. telah
baik “dengan pedagang pedagang
lagi karena bahasa di Amerika Se
melangsoengkan
rapat anggauta
| dan penanam penanam di desa de
rikat, sebagai negeri dagang jang
digedoeng OKSB oentoek memilih
t sa.

dimakan andjing. - Iboe jang doer
haka itoe sekarang soedah di ta-

Toko ,,Z. Kaneko”
»
»Okamura”
»
»Oga"
»
»Mikado”
» »0rton?”

Mr. Cornelis
Kramat
Mr, Cornelis
Kali Goot,
Kramat 14

| Lembaran kedoea pagina'

NGAN
lak Tionghoa, kemoedian laloe di
kirim ke. Bandoeng dan sebagai-

“ejawa Timoer
DJOMBANG
. Dr. Soehadi sakit
so. mengabarkan, bahwa

1 top R. Ng. Kestosoevikajo menga

| djoekan saran soepaja obat-obat | lai permoelaan
| patent ini banjak disediakannja.
| Soehadi sakit.

Oleh:

-

| roepanja. moelai moendoer, diseboelan ini dr. R.- babkan permintaan dari loear tidak begitoe besar seperti tahoenIa adalah kepala
moe-

| dari roemah
sakit
kaboepaten | | tahoen. jang soedah.
Keadjaiban Alam.
Karena sakitnja ini, 2
| Djombang.

At

ngga ind aan

Ta

Deli-Varia.

|nja di daerah Djawa Barat, dima
na hasil perdagangan terseboet sa
ngat baik, tetapi pada masa
ini

—a—na

»AMERICANA”,

main-pemain

ALAM
minggoe jang telah
|taloe, persidangan landraad
Medan
mendjatoehkan
hoekoeman kepada seorang
Indonesier
lamanja oentoek
| N. doea tahoen

Moenar,

Kartawa

dan

Soe-

tarto, jang menoeroet jury, terbagoes sendiri
permainannja. Jang

hadlir teposk

rioeh, tanda perse-

toedjoean.
. Barangkali sadja banjak pemba
|.maka ia mendapat perlop dan. perHari Kemis pagi poekoel 6 paloe bertempat di Batoe jang hawa | | sa tidak pertjaja, kalau kita bisoekan Persim meninggalkan kota
,dosanja”, jang dilakoekan setja| Medan menoedjoe Belawan dan te“Inja. sedjoek.
ra Amerika itoe.
ats (PP alias 1
roes berlajar ke
N, pada soeatoe malam memaBerhoeboeng: dengan “hal
:
, tetapi toch ini
Selamat berlajar dan sampai ke
'itoe, maka pekerdjaan jang diting- |
soeki salah soeatoe roemah di Ora| soenggoeh2 terdjadi, dimana
se
temoe lagi, kami oetjapkan!
. galkannja dapat diwakili moelai
nje Nassaustraat (dus: ditengah2
orang Indonesier tinggal di Gang
tanggal 1 sampai. 4 Februari oleh
Perloe diterangkan, bahwa keda
kota Medan) dengan sangat koeSobra, depan sekolahan Koot, Ma
dan dari tanggal 5
tangan pasoekan
Persim dikota
| dr. Soesilo,
rang adjar.
2
jai
dioen, telah mempoenjai anak pe
Medan ini, ialah oentoek menamsampai 9 Februari oleh dr. RiimSeorang
kaoem
Iboe
didalam
rempoean sekira oemoer 3 tahoen
k,i kedoea-doea dokter itoe dokter
bah isi Kas Comite ,,Gedoeng Naroemah itoe diadjak melakoekan
ada ekornja
pandjangnja kira2
sional” dan ,,Taman Siswa” Berapartikelir di 'Djombang, Seteroesperboeatan
jang
tak
senonoh,
125 cm. dan diocedjoengnja
ekor
pa hasil itoe, akan kita kabarkan
i | nja jang mewakili dari 10 Febr. ada pentolnja sebesar kepelan ta
sambil mengantjam dengan seboe
sampai kini jalah dr. Koesnadi da- |
djoega pada lain saat!
ah
pisau.
ngan, serta anak terseboet beloem
Kota plesir.
ri C. B. Z. Soerabaja.
Orang
perempoean
terseboet
ten
bisa. berdjalan, menoeroet. katanja
Pasar
malam:
baroe
sadja
(satoe
toe
takoet,
maoe
berteriak
tak
beorang banjak itoe anak adjaib ber
malam)
ditoetoep, pendoedoek
Indonesia Moeda
rani, Doea orang penghoeni roesama orang tocanja berasal dari
Pada hari. Ahad, jang baroe laMedan mendapat tontonan baroe,
itoe ,,dipaksanja”
melihat
Klaten, pada kedjaiban mana ba- | mah
loe IM. tjabang. Djombang. telah | njak sekali publiek Madioen sama
ialah ikoet merajakan ,,taipoesan”
perboeatan djahanan itoe dengan
: “dita tjita Tina dan melangsoengkan rapat anggota-|
atau
kata
orang Medan, taboet
mentah-mentah,
Habis melakoemenjaksikan.
diterima baik oleh: Bale
nja, “bertempat di clubhuisnja, di-| (Ada jang. memberikan ocang.
Keling.
Pada
malam
itoe artja
kan nafsoe
kebinatangannja, N.
oeng dengan tiada poengoetan
paviljoer' “gedoeng
pergoeroean
|:
diarak diatas keminta pada seorang
perempoean
dari ,,Boedha”
Taman Siswa. “Koendjoengan dari MALANG. .
reta jang berkilau-kilauan penoeh
lainnja, jang tinggal didalam roeanggota memoeaskan.
mah
itoe djoega
lima roepiah
dengan tjahaja listrik, sedang seCongres decentralisatie di Malang
Atjara sebagai berikoet:
— Prijsvraag batik haloes.
ekor lemboe jang gagah dan koebanjaknja.
. Dari tanggal 22 sampai tang1. Pemboekaan: 2. Verslag tja-” .gal 24 Mei depan ini di Malang dia
#Tijakoepaeaa dengan timboelnja
“ Kalau kedjahatan ini dilakoekan
at menariknja. Tiap-tiap kali dah
amba
bang:
3.
Verslag
keoeangan,
4.
bert
tiga atau
jang
,
batik
ditengah-tengah
hoetan
atau
setidipersimpangan
tjap
tang
4 mana
:dakan congres decentralisatie, Da
6. lam congres itoe antara lain lain
selaloe arak-arakan itoe
daknja didalam kampoeng jang
empat,
|lama djoega bertambah haloes i Perda, '5, Bestuurformatie,
| poela, maka batik jang ditoelis de- - Werkprogram,- DA Pertanjaan: 8. dibitjarakan perkara2 jang idi ba- amat berdjaoehan dengan kota, berenti oentoek L.k. 5 menit lamangan tangan laloe terdesak. Pada-| Penoetoep.
$ .wah ini:
hebat meletoesnja,
masih bisa masoek akal djoega,
nja. Mertjon
.Rapat berlangsoeng dengan baik
diletakkan,,sadjen2”
hal batik: haloes ini djoega masih
ada
akan
tetapi
di
Oranje-Nassaustr.
sedang
It »Pendirian: industrie2 di »zelfdan telah me1
:
c diboetoehkan,
teroetama
dan memoeaskan,
ialah ditengah-tengah. kota Medan
nja ditengah-tengah persimpangan
'standige gemeenschappen”
se
: tai Dpara prijaji loehoer dan se- moetoeskan sebagai berikoet:
djalan itoe.
letaknja!
“ perti
gemeente,
regenischap
Tiap-tiap boelan sekali mena
Sa
Malam pertama oentoek kaoem
|samanja. Lagi poela dipandang
Apa
aksi
dan
kedjahatan
ini
soe
“dan lain lain lagi sebagainja,
| dari soedoet keboedajaan, seni medakan cursus oemoem.
dari tjaVoor-Indiers
atoe copy dari hasilnja nonton biTjetties,
| djoega berkenaan dengan keaAnggota - anggota diwadjibkan
noelis batik haloes ini haroes selabang
atas,
sedang
malam
kedoeaOskoop
atau
dari
banjaknja
memdaan masa sekarang ini”, Prae
| Ioe diandjoer-andjoerkan, selaloe
menaboeng.dari ka
Voor-Indiers
batja
boekoe-boekoe
roman
oentoek
nja
adviseur
Ir. R.M. Pandji SoeMengadakan Fonds- goena me|--:
dikobar-kobarkan.
Maka
diterotentoe
Soedah
itoe soeatoe teka-teki bagi penoekebiasaan.
an
rachman
Tjokroadisoerio dari
njokong -anggotanja- jang akan
merajakan:
ikoet
£ goeng | pong dari kedoea djoeroesan itoe,
Indonesia
lis,
bangsa
departement Economische
Zamendirikan peroesahaan atau kei, | R. Padmomidjojo mendesak kepa,taboet” ini.
:
' ken idan Ir. P.A. Arnold
Bik
- | da Negeri soepaja Negeri mempersengsaraan.
Selamat djalan: Persim:
Jang lebih hebat dan amat radari stadsgemeente Soerabaja.
hatikan
hal ini misalnja dengan
Senantiasa bersiap menolong teitoe djoega
waktoe
Didalam kota Padang Sidemialah
mai,
,,Kampoeng2 dipinggir keboen
i | djalan soepaja diadakan prijsvraag naga goena kesengsaraan oemoem. - 2, dan
,,Tjap
merajakan
Tionghoa
poean
pasoekan
Persim
dapat
ke
bangsa
ladang” oleh Ir. Thomas
Goena pengosrocs baroe, telah
batik
haloes.
Siapa jang dapat
populair
sangat
jang
menangan satoe, stand 3—2, wak
Go Meh”,
Karsten.
-. membikin jang paling haloes dan
terpilih:
toe menghadapi vv. Jong-Angkola.
itoe diseloeroeh Indonesia ini, le3.
Perbaikan
kampoeng
give
paling baik setelah diperiksa oleh ' Ketoea, i. Samikat: Wakil Ke- $
bih-lebih bagi kota Betawi.
Perloe ditjatat disini, bahwa v.v.
gentschap” oleh tocan F.H, van
jury, pemenangnja soepaja diberi “ toea, t. Koesman: » “Penoelis nona
Tetapi
di
Medan
jang
agak
ini
ialah
,djagonja”
Tapanoeli,
de Wetering.
Soenarsih,
Wakil Penoelis, nona |
prijs. Oempamanja jang prijs no. 1

djadi bagi

jang nomor 2 | Soebiati Bendahari, nona Soepimendapat f 10—
| SOERABAJA.
mendapat # 7.50 dsb.nja menoeroet nah: Pembantoe,
nona Bea
Pembantoe, t. Soenarjo.
rentjana jang dapat ditetapkan.
: Pengoeroes Parindra.
Kemoedian setelah tidak sda 4g. &
Andjoeran ini oleh R. PadmomiAntara” mengabarkan, bahwa
djojo
diadjoekan
sebagai saran.
bertanja lagi rapat ditoetoep pada
soesoenan Pengoeroes Parindra tja
kepada Bale Agoeng dan sidang ini
djam 1 siang dengan penoeh ke- bang Soerabaja jang baroe terdiri
| menerima baik saran itoe dengan - gembiraan. (S. Or
tidak
iadakan
debat tidak de| Pamoedji — Ketoea, dan anggau
goetan gocara. Ka ).
MADIOEN.
z
. fta Pengoeroes lainnja ialah t.t. Dr.
ab

,

1 te

aa
tidak pere
celang-oelang memintanja,
maka inilah pada achirnja djoega
lebih moerah adanja. Dari sebab
2

Ka telah

mengirimkan

se

-

Baroe ini ,,Reto” telah mengai- | dakan rapat bertempat di kampoeng Pekoenden
dan
“dipimpin:
oleh toean 'Tjipto sebagai ketoeasaunt tinggi “Sikat : nja. Antara lain lain rapat memoe
oe an seba me 'toeskan menetapkan rooster ,,Re-

to” sebagai berikoet:

Ra

Tiap2 hari Sabtoe malam

.Pen-

r tjak, Minggoe pagi Schaak, Ming| goe malam dan Rebo malam Cur4 sus Boeta Hoeroef dan Bahasa Be
Tanda, Senen malam Bridge, Kemis
malam Muziek, Djoem'at sore pela

'djaran Njanjian

anak2, Minggoe

boelan Uitke I dan ke II tiap2
zending Kinderuurtje di Radio Se
Voetbal dan lain2 lagi
marang.
masih menoenggoe tempat.

|

| ster Kinderuurtje

dan barisan

poe

Pertjasi mengadakan perE shabaraa 'persa
|
loembaan Gong.:
xpoen telah ada b aPada
hari
Minggoe
j.l.
atas
pim
permoesjawara- |
pinan toean Hadisoenarto Pertjasi |
“Ekonomi
Indonetjabang Semarang telah mengada, jang berkedoedoekan dijoe
kan perloembaan tjafoer memakai|
“di Djakarta, maka Pengoeroes
gong digedoeng ' Midpost. Karena
sar PBMTS mengoesoelkan soe

—

ajatahan.

1 Soegiri,

atau lebih tegas
han” diantara

dewarars j jo, Radjamin,. Ronggodanoekoesoe

'Tjaroeban, pada waktoe mana bo
leh dibilang keadaan sangat ramai

kapan

harj moelai sore sehingga

petang hari, karena semoea perem 3!
'poean desa sama membawa hasilpekerdjaannja, jaitoe tikar jang ke :
bara gan terdjoeal “pada tengkoe

soeatoe pres-

mengalahkan

Jong-

Angkola ini, sedang Persim keloe-

ini telah banjak djoega djalanan2.

hong, setelah klaar kebanjakan di
djoeal pada 'waktoe sore di pasar

Persim

dapat

ar dengan tak compleet. (Handiman dan Ali mendapat ,,keroesakan”
waktoe di Senen
Asahan).
Hari Rebo
Gala
tg. 12 moelai
djam 8 malam, digedoeng TamanSiswa diadakan ,,Malam Gembira”

Mr. Iskag Tjokrohadisoer

mo, njonja Soegiarto, njonja Soejang diperbaiki dan
dipertinggi- “giri, njonja Soediman, toean Ismoe
.kan, antaranja jaitoe djalanan oe
tiar Soeman,
Sanoesi, H.A, Oesmoem di sebelah wetan pasar. Ma.- man Boerhan, Wahjopradono, Soe
ngoenardjo jang teroes mendjoetijono, Djokosangkolo dan Dr. Ma
roes ke Gorang gareng dekat Ma. as.
getan, antaranja ada jang diper-.
Dapat kita kabarkan,
bahwa
tinggikan sampai 1 meter begitoepembagian pekerdjaan akan dibipoen straat Seleko, jang terkenal.
tjarakan dalam rapat pengoeroes
|dengan
nama
Nambangan
kijang choesoes.
doel atau Ngastinostraat, djoe-.
Rapat tahoenan Indonesia
ga dibikin betoel serta diaspalt,
Moeda.
Antara” mengabarkan, bahwa
Perdagangan tikar.
Indonesia Moeda Soerabaja beloem
Sebagaimana orang tahoe jang
selang
berapa lama telah melang
di Tjaroeban dan daerahnja ba- '
soengkan
rapat tahoenannja.
Di
njak sekali orang orang desa sama
antara poetoesan2 jang telah
dimemboeat tikar sebagai pekerdja
ambil ialah: penjoesoenan pengoeLan roemahan darj roempoet Mand

Bagian kepoetrian akan dipimpin oleh Tante Mien sebagai leer-

| teri (TH).

Perbaikan
Oleh Regents

tatie

,,Malam Perpisapasoekan Persim

dengan Comite
dan para tamoe
jang di oendang.
Pada malam
itoe diadakan pi-

ialah

biasa”,

barongsainja!

am”

pendoedoek

Medan

mendapat

pasar-malam lagi di Kampong-Baroe, walaupoen keramaian ini hanja
oentoek
tiga hari lamanja.
Meskipoen begitoe, toch
sosatoe - djalan
djoega
oentoek

dato-pidato jang semoeanja berisi socatoe do'a dan poedjian kepada pasoekan Persim jang meme
gang tegoeh
tentang disciplinennja
dan
jang mempoenjai clubgeest jang djarang didapat dikota
Medan
ini. Doea
bocah medaille
dari firma
,,Rose” (toko Sportartikelen)
diserahkan kepada pe-

meringankan"
isi kantong.
Dan saja
mengetahoei sendiri,

Bendahara III, Nona. M-:oertini —

TANDJOENG

Bendahari

poera —

IV

dan

Dari

Ng.

Pembantoe

Perlengkapan
|:

.loear

sampai hari
Moelai hari-rajanja
Tjap-Go-Mehnja., di Medan siang
dan malam
barongsai dikelilingkannja
dengan
boenjiboenjian jang amat ramai.
Hal arak-arakan
Voor-Indiers
beloem
habis, disoesoel oleh barongsai dan ini baroe sadja ,,di-

Soerabaja

Prawirodi

Oemoem.

membantah,

bah

kalau

kita

orang Medan tak dojan
Medan 16-2-1941.

bilang,

plesir?

RAMBANG.

Derma Moekimin Indonesia,
Derma jang
agaknja berhasil

djoega,

waterleiding.
dikabarkan,

bahwa
keramaian-keramaian ini
tetap mendapat koendjoengan jang
hebat”
djoega.
Siapa
berani

serta

mendapat

dari sekalian pendoedoek

perhatian
Tg..Ram

roes baroe jang terdiri dari toean

wa pemoeka2 fractie gemeenteraad

bang.

toean Soebroto ” Soerodipoetro —
Ketoea, Soedirman — Wakil
Ketoca I, Nona
Soekajatt — Wakil
Ketoea II, Soekardi — Penoelis I,

Soerabaja
dioendang oleh burgemeester oentoek mengadakan pem
bitjaraan jang penting dan pada
hari Senen depan ini. Pasal jang

Djoemlah
wang derma itoe ada
sebanjak f 8.— (delapan roepiah)

Iksan

—

Penoelis II, Nona

Djaliah

Martodihardjo — Penoelis III, Soe
diono — Bendahara I, Indra
Sla
met — Bendahara II, Soepiono —

Pludent bekerdja.

akan

dibitjarakan

perlengkapan

jaitoe tentang

waterleiding.

itoe wang

telah

.

1

| gratis, sedang tiap minggoe belan
djapoen djoega diterimakannja, Ia
sekali itoe
in lagi persen2 dari tamoe jang di
BPEI, soepaja diberikoctkan : hal terseboet baharoe
terdjadi disini perhatian ada me
lajani.
n ini, jang diketoeai oleh toean
mocaskan sekali. Jang toeroet da
Achir vacantie student tadi kem
Oleh: Pembantoe.
Soetardjo.
lam perloembaan terseboet ada 40
bali ke universiteitnja dengan mem
orang pemain tjatoer. PerloembaNGKOS oentoek
3 | mendjoeal-tenaganja sebagai koeli bawa oeang tjoekoep oentoek mem
PBMTS mengoesoelkan ini, yaa
brantas ongkos.
satoe
semester
an
berdjalan
5
djam
lamanja
moe
memoengoet boeah-hoeahan.
'an loechoer bagai peladjar oePBMTS
djoega ada mendjadi
atau lebih. Boekan sadja student
Wendell Willkie jang sekarang
moemnja dirasa tidak ringan. Ba dari BPEI, dan karena | lai djam 9.30 sampai djam 2.30
siang.
Achirnja jang
mendapat
jang memang asal tidak mampoe
termasjhoer itoe, tempo mendjadi
jang “oentoeng dapat
Peladjar
jang berboeat sematjam itoe. Anak
Semar ada 8 orang pemain.
student kerap kali mendjadi boetoendjangan beroepa beurs atau la
Toean
Hadji
Rachmad
2
piala
be
roeh
tani
di
Mid-West
(Amerika
te
orang
kaja raja jang sekonjong
in
sebagainja
tidak
besar
djogm| jang ba
bertempat
konjong djatoeh
melarat, seperti
ngah) dan ia pernah berkata: ,,Ba
:
| sar dan ketjil.
lahnja.
Jang kebanjakan keloear
dikota Soerakarta:
'Toean Soediono, satoe piala kebanjak
terdjadi
diwaktoe
crisis, ti
dan
saja
sehat
ini
disebabkan
wak
ga student seloeroehnja - toeroet
dak segan berdaja oepaja mentjari
toe-sadja masih moeda gemar seka
| tjil.
memikoel beban beja pergoeroean
djalan soepaja ia dapat meneroes
bekerdja diladang”.
Orang Ame
.Toean A.S. Hassan, satoe piala
itoe, Akan tetapi ada golongan ke
rika
'jang
prachtis
bisa
menggankan peladjarannja.
Seorang stutjil dari kaoem student jg. membe
1 | ketjil.
dent di Princeton tiba2 tidak me
. Toean Soetanwo, satoe piala ke 'beskan dirinja dengan pertjaja pa
dengkan keboetoehan
badan denerima ocang lagi dari orang toea
| da kekoeatan badan dan otak senngan pentjaharian oeang,
nja. Segera ia berpikir: ,,Saja da
Peladjar
jang
berboelan
boelan
diri
goena
mentjari
ocang
jang
di
“iooanZ Achmad,
Hoesin, Saropat mendjoeal darah saja kepada
Student
Indonesia berdiam dikota kota besar dengan
“| bo dan Soetadji mendapat hadiah -perloekannja.
hospitaal oentoek transfusie-dapoen ada djoega jang berbocat de. djalan itoe dapat berganti hawa se
| penghiboer.
Selain daripada itoe maka “be- mikian, meskipoen ini masih diang: hat. Ada banjak.student jang per
rah,
Lain halnja dita gi ketempat orang bervacantie dite
gap loear biasa.
sok pada hari Minggoe tanggal 23
Lain student lagi jang sama na
“pi laogt, atau digoenoeng goenoeng
5
| Februari djam 9 siang akan dimoe nah Amerika.
sibnja mempoenjai doea ikan mas,
II menjewakan dirinja sebagai pelasah lai perloembaan
oemoem Pertjasi
jang diberikan
padanja
waktoe
dianggap biasa
"Disana socdah
| bertempat digedoeng Taman SA,
Kerstmis.
Ia mentjoba mempelajan.
Hotel dan
restaurant amat
ja soal Kongres
djika seorang student membrantas
djari ikannja itoe menari. Orang
soeka menerima
pegawai student
ja | Karrenweg.
ka sadja sama |
menjingdengan
beladjar
ongkos
tidak ada jang mengetahoci, achir
itoe,
setengah
oentoek
menoeloeng
— Rapat tahoenan C.C.B.
| singkan lengan badjoenja.
nja
ia laris disewa
mempertoensetengah
lagi
memang
student
stu
Besoek
pada
hari
Minggoc
tang
api
djoekkan ikannja tadi dipesta pes
dent itoe pekerdjaannja baik. Tiap
Pekerdjaan jang dilakoekan oleh
sentreer pikirannja pada toentoe- | gal 23 Februari CCB Semarang ki
ta kaoem
hartawan,
Lain stuhari diberikan tempo tjoekoep pa
student Amerika itoe banjak dje
tan Tndgnpgip. aon ie
| doel akan mengadakan rapat tahoe
dent lagi tiap malam djalan djada pegawai-peladjar
tadi goena
nisnja. Waktoe vacantie dimoesim
|nan 'CCB. dipimpin oleh tocan At
lan dengan andjing. Dikota besar
melepaskan lelah, sama sama ber
panas beratoesan peladjar dari ko
ngres Kkoneiat jang kini sedang | mosoedarmo dan sekarang soedah
orang jang mempoenjai andjing
mai dibitjarakan dalam. sek.
ta2.di Amerika timoer melawat ke
senang sebagai tamoe biasa. Ma1 berpokok ribocan roepiah,
haroes
membawa
peliharaannja
kan dan
'pendiaman
dikasihkan
barat didaerah pertanian,
goena

dikirim oleh

Pe-

ngoeroes
M. al Islamijah kepada
toean Secretariaat MIAI p/a Peman
dangan.
———

&

itoe djalan djalan sedikitnja sekali
tiap hari, sebab kalau tidak hewan
itoe moedah dihinggapi
penjakit.
Student tadi maoe
mengambil
andjing orang oentoek
didjalan
djalankan, djika jang mempoenjai
nja tidak sempat, ongkosnja doca
poeloeh lima sen sedjam, Boekan
hanja student laki laki, student perempoean djoega banjak jang be
kerdja sematjam itoe, misalnja se
bagai pendjahit pakaian kawannja
jang lebih mampoe, mendjadi pela
jan, mendirikan beauty
parlour
(tempat orang berhias dan memperbagoes badan) dis,
Harapan oentoek
hidoep bagi
pemoeda Amerika tidak maoe poe
toes.
Dipandang dari djoeroesan
lain hidoep
mereka
itoe djoega
mempoenjai manfaat jang tidak ke

tjil. Oleh karena terpaksa berga
oel dekat dekat dengan berbagai
soesoenan masjarakat, maka mere
ka tidak asing lagi pada seloek beloek masjarakat itoe. Bahaja bah
wa mereka akan mendjadi kaoem
intellect jang terbantoe dari akarnja ada ketjil sekali.
Dinegeri to
talitair
bekerdja 'demikian diwadjibkan pada semoca peladjar di
mana diadakan arbeidsplicht boe
at beberapa boelan, di Amerika ter
gantoeng

pada

dent sendiri.

kemaoeaen

tiap

stu

vefening

achir

LBD.

tahoen

| rintah mengidjinkan menanam

20.20 Njanjian

— 22.00 Ketjapi

ge-

“brapa

i Tg

lamanja

tjoeman

ngan

nging, teroes -semboenji,

dan |

toenggoe-toenggoe soelagi, asal soedah
et 15 menit boleh keloear
a, djadi

karena

berwadjib tidak berhasil, laloe atas

boelan December

5
H3:

sti selaloe liat arloedji
djat pikir-pikir, kalau.
“ada segrombolan, madalamvschuilkelder kaga” se-

|J.K.,

dalam

—.

1939 mengadoe-

pengadoean

sa — 7.15 Berita Pers — 7.30 Toe

mana terhadap

toep.

terafdeeling van Borneo, jang ber-

sebagai kita seboet-

|

kan diatas dibajar dengan perda'maian,
sekalipoen harga itoe be| Iloem tjoekoep.
Menoeroet keterangan toean H.
Rais soedah pernah poela, sebe-

loem perkara
Matik genit”,5 abah Bang
soedah poenja tjoetjoe,

ih, jang baik

| kota di Pontianak,

. doean kepada

pes Oeroah bawa wekker.

kaja dalam

dengan

BANG BEDJAT

Pontia-

orang lain jang

Ne

kan — 19.30 Berita Pers — 20.00
Taptoe — 20.05 Penerangan Oemoem — 20.20 Oejon oejon ,,Moer
boraras” — 24.00 Toetoep.

di-

djoeal.
Dalam hal-hal jang TE matjam mengenai pada tanah anak
negeri (Indonesier), haroeslah Keradjaan periksa teliti lebih dahoeloe, baroe memberikan soerat H.O.
agar djangan sampai terdjadi per-

rikan Persatocan sopir dan
Monteur Pontianak
'Sedjak beberapa boelan jang
hir,
banjak sekali diantara

djoeal.
Baroe dalam tahoen 1940 kita
mendengar kabar, bahasa Peme-

sehingga berpoeloeh-poediantaranja telah menjetor-.
kontriboetie lebih da»#ebeloem perkoempoelan

dang, agar periksa teliti dan kepala-kepala kampoeng haroes tahoe benar tentang tanah-tanah jg.
akan
diberikan
kepada
orang
| -asing.
:

Indonesier di Pon-

Taman

hitam

Djawi

anja,

oesaha

g hendak
ka oem
a

dari

Parindristen

mendirikan

hari Minggoe

meter.

17.00 Lagoe

hari,

—

di

17.30

19.00

an serta berachir rapat

Melajoe Seberang
Minangkabau

Konsert

HBerlena

:

Ketjapi

asii

—

23.00

Tionghoa Can

Pemandangan

da-

NIROM SIARAN BARAT.
Batavia II 121 dan Priok II 41 M.

NET

“SELASA 25 FEBR.
8.00 Lagoe Soenda — 9.00 Lagoe

dibawah i ini:

. toean Aa Tahir Os-

20.20

onghoa
Modern — 22.00 Lagoe
krontjong — 22.10 Konsert Harmonium — 24.00 Toetoep.

| — 17.45 Lagoe Leloetjon — 18.00
Lagoe Krontjong dan Stamboel —

oelai pada djam 2.30 menit, ddo.
1 hadir 17 kaoem soepir di-

(aa

Lagoe

—

ngan Oemoem — 20.20 Njanji Ti-

— SENEN, 24 FEBR,

terlangsoeng
tengah

mamnaata

V. O. RB. O.
Zender Y.D.G. 8, Gelombang 89.82

gerakan

sekerdja, sekalipoen banjak
para anggauta boekan
at pertemoean

da

SENNAN en

La-

SELASA, 25 FEBR.
17.00 Tanda
waktoe — 17.02
Permainan bagi Gadis Timoer —
17.30 Konsert
popoeler — 18.15
Doenia Sport — 18.30 Konsert po
poeler — 18.43
Lagoe
Arab —
18.50 Lagoe Melajoe — 19.00 Aga
ma Kristen — 19.30 Berita
Pers
— 20.00 Taptoe — 20.05 Penera-

Dalam,

adakan
rapat pertemoean,
bentangkan azas dan toedjoe-

17.45

Toetoep.

dn

Soengai

—

lam Negeri — 20.40 Sandiwara ra
dio — 22.10 Krontjong — 24.00

bertempat digedoeng Para, kp.

kepandoean

goe Tionghoa — 18.00 Lagoe Batak — 18.15 Lagoe Bali — 18.30
Lagoe Minangkabau — 18.49 Moe
sik Hawaii — 19.30 Berita Pers —
20.00 Taptoe — 20.05- Dari piring

rintah mengeloearkan oendang-oen

oelak. pada tanggal 9 Febr.
komite pendirian kaoem sopir
nOnteur dapat dibentoek ber-

— 930

Lagoe

SENEN

24 FEBR.

17.00 Tanda waktoe,
17.01 Isi programma —

Pemb. —
17.03 Ane

ka warna — 17.45 Gymnastiek —

— 10.00 Lagoe | 18.00
Gambang Ka
—
18.15
Aneka
warna
Melajoe Seberang — 10.30 Lagoe
Arendsnest — 18.45 Orkesti George
Djawa—

11.30 Lagoe Hawaiian —

. 112.00 Berhenti.

17.00 Konsert

Commissarissen,

Ketjapi

Orkest

,Galoeh Pakoean” — 20.00 LagoeSelingan — 20.15 Konsert Kron-.
»The Golden Star”
tjong Orkest
.— 23.30 Berhenti.

toean - togan

lan dan Dolah.
Kabarnja sampai saat ini soedah
1. 70 orang jang memberinama minta masock mendjadi
anggauta P.S.M.P. serta separoeh
iantaranja soedah memenoehi sja
rat
mendjadi anggauta,
|

PENJIARAN-

Secretariaatnja sementara diroc
mah secretaris Parit Sapna
0. 2 di Pontianak, -

P. P. R. K.

Boulanger
— 19.00
Berita
Pers
dan Oedara — 19.20 Scenes de bal

let —

19.45 Causerie —

20.00 La

goe Afrika Selatan — 20.15 Peman
dangan Oemoem
nia fi

— 20.30 Dari doe

20.45 Apa

— 21.15

dan

siapa?

'aria — 22.00 Tanda wak

17.02

| 6.00 Tanda waktoe — 6.02 La-

9

gem

21.00 Symphonie — 21.40 Militaire
Orkest — 22.00 Berita Pers —

tavia Febr./Maart f 8.— nom,

22.05 Operette
klanken — 22,30
Ambrose Band — 23.00 Toetoep.
|

(Via Makelaarskantoor Wes-

SELASA, 25 FEBR,
6.00 Tanda waktoe.
6.04 Lagoe gembira —

—

6.40 Lagoe

Pemb. —
6.30 Berita

gembira

| selink
& Dgkhuisya
Krawang3

(Fr. Ringb. Batavia)

—

—10.00

Vrouwenstemmen

streelen.
Uw oor — 10.30 Piano
voorirachten — 11.00 Cinema or
gel soli — 11,30
Instrumentale
prestaties — 12.00 Kwartet in bes
gr. t. Op. 130 — 12.30 Orkestmuziek — 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 Lagoe roepa2 — 18.00 Barnabas
von Geczy — 18.30 Zuid
Afrikaansche Liedjes — 19.00 Berita Pers — 19.00 Lagoe gembira
— 1930
Cinema
orgel soli —
20.00 Lagoe
Hawaiian — 20.40
Rumba Varia — 21.15 Sonate in
es gr. t. — 21.15 Sonateina.gr. t.
— 22. Bertia Pers —- 22.05 Concert — 23.00 Toetoep.

34 Huller Boeloe

K.B.B,

kwaliteit

Bantam

f 5.60

f 8.34
» 8.26

per 100 kg
Ketan Java

K.B.D. ,, 7.98

is

K.M.C. ,, 7.98

2

K.M.D. ,, 7.82

f 1165

S.P.A. OSH
» 10.—
Beras Machine Tjiandjoer
Hul boeloe Krawang
K.B.B.
» 8.65

K.M.B. ,, 8.14

Ip

ketjil Ba-

tavia,

,, 8.30

pn

beras dari sauda-

4 HI, Tjere poetih K.T.B. ,, 7.95

Te

Maa

Te

Ra

s
Br

KE.
ED

Petj. klit Tjer. pt.
2
an
aa
BKI

118
1103

P.K.T, ,, 7.49
Pb 5 R30
ENI

Serang:

Levering Februari:
ditawarkan:
Vol SI.
Vol HI.
Vol HI,
34 Hl.
Y4 H1.
Petjah

Bl. P'daglang
Bi. idem
tjere Serang
Tjere poetih
Tjere poetih
Kl. HI. poetih

p. 100 kg.
P.S.A. f 9.21
P.B.H. ,, 8.41
S.T.A. ,, 8.11
S.T.B, ,, 7.95
S.T.L. ,, 7.73
SPKT. ,, 7.49

LAIN dari JANG LAIN
KWALITEIT TETAP NO. 1.
GARANTIE 100 X tidak loentoer.

Perhiasan mamas (emas imitatie)
tjahja seperti emas toelen dan
tidak beroebah lagi selama2nja.
Oekiran sangat baik dan modern,
sangat
betoel
mengoentoengkan
oentoek didjoeal lagi. Awas barang tiroean! Segala perhiasan

ditawarkan

Levering Februari:

leng Koeda Merah — 2.70 Harrison
f 2.65 lain2 tjap 2.60 per bantal.

menoeroet

3

34 HI, menoeroen

terigoe: Tjap
tjap Boeroeng Ka-

dari T41 kg.
Copra: Keloearan

Sin

3g Yos

» 810
» 10.08

p. 100 kg.
K.S.B. ,, 8.81
K.B.A. ,, 8.55

Mp

» 9.20

Slijp Tjere O.T.P.
Ketan Slijp

gar-saudagar

Indramajoe:

.G.oela: Sup, Hoofd Suiker
f 11.25 per 102 kg. terima didalam goedang pendjoeal.'
gai
Kelapa: Harga
roepa roepa merk f 1.85 per blik

,, I9—

f 8.45
,, 8,46

Harga

Slijp Boeloe
Vol Huller Boeloe

PASAR BETAWI.
iTepoeng
Kodok f 2.75:

Ven. Foen S.L.R.

Slijp Eng Seng O.T.S.
Slijp Boeloe O.T.B.
"

Levering Februari:

7.30 Berita Pers — 7.40 Lagoe roe
'pa2 — 9.00
Mannenstem klinken
in den aether — 9.30 Lichte orkest

muziek

Mach.

Levering Februari:

PASAR BERAS DI BETAWI.

ada sedia:

Petjah koelit tjere
Lolosan Tjere

p. 100 kg.
P.K.T. f 7.49
LIL. ,, 7.81

4

H.S.T. ,, 7.86

Sljp Tjere

Slijp Tjere
KES.
Petjah koelit srogel
LS.Z.
Lolosan srogel
LS,L.

A. Daniel

& Co.

Djokjakarta
POSBOX No. 10.
Harga reclame:
Kirim wang f 1.— akan terima
3 pasang gelang besar, tunggoeng
dan ketjil, model tatah atau oelar.
Aangeteekend tambah 209 sen,

22
,, 7.64
,, 7.96

dan

f 5415 p. 100 kg.
.Katjang
tanah: Kelocaran Cheribon f 10.30 per 100 kg.
Kentang:
Kelotaran Ban-

doeng f 6.—
100 kg.Emping
loearan

sampai
No.

Tjilegon

1

f 32.—

No.

dan No. 2 f 29.—

1

per 100

Djamoe

ke.
Bawang
merah: Cheri.
bon Twaliap f 7.50. Tiongtoa f 7.Tiongliap f 6.25 idan Australia
f 8.25 per 100 kg.

(Gedep.

,NJONJA

MENEER”

Jang Toelen pakei Gedeponeerd
No. 25679. Terdiri taon 1848 di

No. 25679).

Ini merk jang
| TOELEN dan ASLI.

SOERABAJA.

Sedia: Djamoe ,,Seger Waras”dan ,,Isteri” jang nanti memberi
Toean dan Njonja itoe kesenangan dan kegoembirahan,
sanget di poedjikan ke-faedahannja,
Hoofd-Agent: THIO KIOE LIN, Pasar Sawah Besar No, 23-25,
Batavia-C. Telf. No, 1333 Bt.

Katjang
kadele: Kwaliteit Djember franco perahoe Probolinggo f 6.64 per 100 kg.
Tapioca
meel: Kwaliteit
A roepa2 merk franco wagon Tg.

Priok/Cheribon f 8.30
f 1.90 per 100.kg.

Roemah |

Tida ada lebi senang dari pada
idoep manis serta roekoen dalem
roemah dari satoe familie, Rasianja itoe kebroentoengan bisa
dapet pada:

per

Belindjo:Ke-

Laboean

No. 2 f 30—,
f31.—

f 7—

Keberoentoengan dalam
Tangga?

Sub-Agenten:

dan: A. A.

#

tianak A/E f 25.50 per 100 kg.
Karet: Standaard Sheet sedia
f Tae Crpe f 0.293g nom. per
Y, kg.

Kramatplein

No.

57,

Batavia-C.

—

4o

Rialto

Bioscope Senen, Batavia-C, — Yo Pandhuis,
Mr.-Cornelis — Djembatan Lima 175, BataviaStad — Gang Tjemara, Batavia-Stad — Djembatan Batoe, Batavia-Stad — t/o Rialto Bioscope, Tanah-Ahang — Soebang — Tijitjoeroeg —
Serang.

Damar:
Sumatra
export
kwaliteit AJE Jan. f 30— dan Pon

Perhatikan: Djamoe Njonja Meneer jang TOELEN tidak djoeal'
di kampoeng-kampoeng.

Dalam

6.00

Tanda

6.01 Dari

waktoe,

piring

Pemb.

—

gramofoon

—

1940

soedah

dikelowarkan

g0e Tionghoa — 6.30 Berita Pers
— 6.45 Lagoe ,,extra” — 7.00 Lagoe Melajoe Singapoera — 7.15 Be
rita Pers — 7.30 Toetoep.
12.00 Tanda.
waktoe — 12. 02
Gamelan Djawa — 13.15
Berita
Pers — 13.30 Gamelan bjawa —

1 14.15 Berita Pers — 14.30 Toetoep.

waktoe — 17.02

bagi Gadis Timoer

—

(Lembilan poeloeh taedjoe rikoe lima rataes raepiah)

6.15 Peladjaran main gymnastiek
— 630 Berita Pers
— 6.35 Dari
piring- gramofoon — 7.00 Tanda
waktoe — 7.01 Dari piring gramo'foon — 7.30 Berita Pers — 7.35

Dari

piring

waktoe,

Pemb.

—

#KARO1 Genremiusiek — 11.25 Musette muziek — 11.40 Masak masakan. Causerie — 12.00 Kamermuziek — 12,30 Cinema
Orgel —
12.45 Matinee Ensemble — 13.20

Berita Pers —

semble —

14.20

14.30 Toetoep.
17.00

Tanda

oentoek

aan Aneh

oleh de

gramofoon — 8.60

Toetoep.

11.00 Tanda

Kp

18.40

(St.) Lagoe

23.00 Toetoep.

SELASA, 25 FEBR.

Permainan

18.00 Tino Rossi
19.00 (Ar.) Beri-

19.00

T'jiandjoer3
(FT. wagon Tjiandjoer)
Levering Februari:
Mach. Ven. Foeng SPA f 9.30

' SELASA, 25 FEBR.

| Taman Kepandoean — 17.45 Tjlem
| poengan Soenda — 18.45 Adzan —
anah anak negeri diambil oleh 18.49 Moesik Hawaii — 19.30 Beorang asing
—
rita Pers — 20.00 Taptoe — 20.05
ida kita dikabarkan,
bilikang
Dari.piring hitam — 20.20 Peman
da
tanggal 10 Februari 194! t. dangan dalam Negeri — 20.40 San
“telah berhasil menerima
diwara Radio — 22.10 Pun
“| — 24. 00 Toetoep.

17.00 Tanda

—

17.04

orkesten —

f 20.25:

per 100

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

-

toe. Berita Pers — 22.05 Serieus
concert — 22.30NA music —

:
Djawa Barat.
Bandoeng II 192, Batavia II 197,
Priok II 41.5.
SENEN, 24 FEBR.
17.00 Tanda
waktoe —

ta Pers —

PENJIARAN
PP. P. R. K.
Noesantara.
Zender P. L. J. 20.5 M.
SENEN, 23 FEBR.
17.00 Tanda
waktoe — 17.02

kara-perkarg tanah jang tidak di-

oem soepir dan monteur Indoier
jang berhadjatkan berdiri“perkoempoelan kacem soepir

17.02
18.00

Pat Iem — 18.17 Adzan — 18.20
Pat
Iem — 18.30 Keboedajaan
Tionghoa — 19.00 So'al pendidi-

karena membeli sebagian tanah
(separoh)
tapi maoe mengambil

Se berang:

.monteur

17.00 Tanda
waktoe —
Taman Poetera Tionghoa —

penga-

Keradjaan

H 189, Se-

ARCH. 67, Soerabaja II 61 dan Iv 129,
Solo II 120.

seorang Tionghoa nama L.B.K. jg.
tanah

VAK

Djokja II 128, Sama

nak djoega, jaitoe atas tanah jang
tidak didjoeal, tapi soedah keloear
soerat H.O. mendjadi kepoenjaan

oelai tanggal 25, 26 dan 27
Februari bang Bedjat kalau djalan

Tanah

Aseli — 13.15 Berita

Pers — 13.30 Krontjong Aseli —
14.15 Berita Pers — 1 30 Toetoep.

diatas terdjadi, ia

orang Tionghoa jang

voorstel empok

—

Ba

Soerabaja II 61 dan IV 129.
12.00 Tanda waktoe — 12.02

memetjahkan soerat H.O. dari se-

Be

Pianomuziek

—

Pinang

Slijp srogel

Lolosan boeloe
Slijp boeloe

Mach. Oeij Kam Hoa
Minjak
Tanah:
Crown
f 2.05, Panah f 2.05 dan Devoes O.S.H.
f 2.30 per blik.
Mach. Oey Kam Hoa
Koffie: Ek.
Batavia 157
O.K.H.
triage f 22.— dan 3075 f 21.50 per
Boemiajoe.
100 kilogram.
(Fr. wagon Bodas:
“Lada
Hitam:
Kemarin
djadi e.k. Telok lev, Febr./Maart . Levering Februari:
f 7.75 per 100 kg.
Ini pagi lev.
Slijp Eng Seng O.T.S.
terseboet f 7.80 nom,
Mrt./Mei
Slijp Boeloe O.T.B.
f 7.70 nom. Sept./Oct. f 7.15 nom.
Slawi:
dan Oct./Dec. f 7.25 nom. E.k. Ba(Fr. pr. K.P.M. Tegal),

dan Archipel-

waktoe

18.20 Musette

Pers

goe Soenda — 7.00 Lagoe Minaha-

antaraan p.t. Besar Resident Wes-

| kesoedahan-

SELASA, 25 FEBR.

6.00 Tanda waktoe — 6.02 Lagoe gambang kromong — 6.30 La

Keradjaan Pontianak dengan per-

aa arlodji, ba-

#—

17.02

— 22.00 Gamboes — 24.00 Toetoep.

kan peristiwa terseboet, keberatan
dan keroegian
anak negeri jang
kehilangan tanah diambil oleh L.

...moesti apa?

—

— 20.20 Pemandangan dalam Negeri — 20.40 Konsert
Tionghoa
modern — 21.40 Lagoe krontjong

Mibankosan

pertolongan toecan H. Rais

|

— 18.20 Lagoe Arah — 18.30
nia Sport — 19.00 Agama Kris
ten — 19.30 Berita Pers — 20.00
Taptoe — 20.05 Dari piring hitam

| anak negeri itoe sendiri pada jang

diwaktoe ngoempet

1 ad

F.

waktoe

Tanda

Poetih:
Lev. Febr,/
Pangkal

ke.

SENEN, 24 FEBR.

17.00

fob.

pembeli, f 20.75 pendjoeal

render 61.66 meter,

Lagoe roepa2 —

FE

SENEN, 24 FEBR.
Tanda

|

|

zgan

anak-anak getah ketjil ber-

1939.
Achirnja

Solo HI 120.

17.00

djalan 6 boelan lebih dalam tahcen

Kaga' lebih. Dus, kalau de-

F

67, Soeraba-

Lada
Mrt.

Konsert Mondharmonika — 18.00 bira — 19.30 Vocaal programma
| Lagoe Djawa Tengah — 18.17 Ad : . — 20.00 Concert
oleh BRV —

| tanah jang kita seboetkan diatas
| soedah ditanami oleh L.J.K. de-

'seprapat

ARCH.

Kristen

PENJIARAN B. R. V.

Stadszender 151,89

ja II 61 dan IV 129,

:

karena koerang telitinja Keradjaan
| memberikan tanah jang pernah di
| oesahakan orang. Sehingga atas

moesti

—

Pjokja II 128, Semarang II 189,'Se-

marang

19.40 Agama

la pendjoeroe — 21.15 Omroep Orkest — 22.00 Tanda waktoe Berita
Pers — 22.05
Moesik dansa —
22.45 Boeat
orang
pelajaran —
23.00 Toetoep.
x

Tionghoa Modern
Tjiandjoer

—

— 20.00 Piano — 20.40. Dari sega

PENJIARAN
P. P. R. K.
Djawa Tengah
dan Timper.

jang soedah ' dioesahakan
oleh
| anak neg eri.
“Kebenaran diterima oleh LJK.

- moesoeh ada diatas kota.

Campoli

18.47

7”

'antara mana L.J.K. terseboet di| atas meminta pada Keradjaan Pon
itianak tanah boeat disewa dari
jaitoe
tanah-tanah
ilekasdekan : Keradjaan,

loeloe,
sebab jang perloe
kita, pendoedoek.
u misalnja dengar soeara

Se

—

24.00 Toetoep.

— | tah moeda pakai bijplantbons, diing”

Adzan

19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe
— 20.05 Penerangan Oemoem —

1936, tanah perladangan terseboet
| ditinggalkan. Laloe ketika Peme-

art “Selasa, besok,

ada

pada

18.43

ring Febr./Maart f 0.94
pembeli,
f 0.95 pendjoeal.
-Lada
hitam: Kemaren dja
di e.k. Telok lev. Febr./Maart f 8.—
dan Oct./Dec, f 7.10 per 100 kg.

aa

'karet keloear

—

Citronela:Contract A leve-

Pers dan Oedara — 19.20 Alfredo

Lagoe Arab — 18.53 Lagoe Ambon — 19.00 Agama Kristen —

|nakala getah soedah moelai berharga, terlebih sesoedah coupon

RAPAT DJAM.
maoe

poeler

(meleset, getah tidak berharga. Ma

| 18.45 Radio Oranje — 19.00 Berita

12.45 Matinee

En

waktoe,

—

Berita Pers —
Pemb.

17.91 Isi programma — 17.03 Boe
nga rampai — 17.45 Cursus bahasa Melajoe — 18.15
Selectie —

,

“5.

OELAIN

17.30 Konsert
popoeler — 18.15
Doenia Sport — 18.43 Konsert po-

concessie jang beloem dikerdjakan
telah kembali pada Keradjaan Pon
| tianak. Waktoe itoe ketika moesim

De
De Nederlandsch Indiwhe Bouwkas
rRusteE: Arcemeene Cenrtrate Bank nu.
DIRECTEUR:

Ir. F.L. PG.

'FOURNIER.

5

' Agentschap

Hoofdkantoor

Inspectiekantoor

BATAVIA-C.

BANDOENG

SOERABAJA

Merdikaweg 13

Palmenlaan 85

Noordwijk 8

Tel. WI. 2308.

».

Tel. 2533/2534,

Tel. Z. 3021
MENANAM
AN LA URUT
NN

“Lembaran kedoea pagina
IV
: SaiekalaKah Kikan Haa “ori

“Pada tanggal 13 Febr. soedah

pa | |

"da tanggal 17 boelan ini pergi ke| dimoelai pembersihan? kampoeng?

| Djerman. Poen. dibantah -djoega,
| bahwa ada alat2 perang Djerman
diangkoet kereta -api melaloei Joe
: .goslavia ke Bulgaria, dan bahwa|
pasoekan Toerki dan: Bulgaria me
5 narik kembali pasoekanrija dari, ba

Moetasi.

|

orang Jahoedi di Amsterdam, arti

Financitn.
- 'Diserahi dengan pekerdjaan

nja segala orang jang
boekan
bangsa Jahoedi haroes meninggal

jig Hoo,

' Menoeroet berita terhadap militer Djerman. 5
dari Belgrado jang beloem tentoe, | D.N.Z. menoelis,
bahwa segala

| ted

2

Press).

pada hari itoe serdadoe-serdadoe

an Ea e Lk 20 Eebr. (ReuMenoeroet orang2 Jahoedi

ng

barc

ai dai

La hnya

£

ini dari kota2, poen di
kepada. kemoengkinan
RAF akan mengintjar
terlebih2
pelaboehan

—— Menzies -memberi keterangan,
bahwa djoemlah
pasoekan-pasoekan jang pada
sekarang ini dilatih di Australia oentoek keperloean pendjagaan negeri
adal
Tg
amat besarnja.
Beloem pernah Australia mem-

WILLKIE DIOENDANG KE

tin

menjokong voorstel oento
ngoendang
Wilikie. soepa
ngoendjoengi Australia.

linjerman

Wakil

MARINE-ACADEMIE PINDAH
KE DANZIG
Londen,
21 Febr, (Reuter).
— Dari radio Djerman
diterima

£

» Mlakoekan oleh

'kabar,

bahwa

premier

Fadden

meberkata,

gouv.

marine-academie

PERTAHANAN SINGAPORE.
Londen, 21 Ferr. (Reuter).
— Tentang ini lebih landioet Men-

lagere

I-Djokjakarta,

nona

Lie

Kwie

|partikoelir di Batavia.

pekerdjaan

kepala

kepala

se-

di Pakem,

Soe-

.jatna al. Tjakrasapoetra,

partikoe-

lir di Tjepit (Djokja).
Dengan hormat tidak

dibantoe-

sekolah

(le catagorie),

pada

di-

le vervolgschool

Semarang, R. Soegeng al. Setjohadikoesoemo.

Dengan hormat tidak dibantoekan lagi
pada regentschap Koedoes, kepala sekolah (le catagorie), dipekerdjakan pada vervolgschool no. 3 di Koedoes,
Raden
Soehardjo al. Raden
Soehardjo
Mertowardojo.
D.V.G.
Diangkat mendjadi analist pada
D.V.G., R. Timoer Nitiprodjo, wd.
analist pada D.V.G. dengan ketentoean ia tetap di Semarang.
Dipindah dari So& (res. Timor
dan Sebawahnja) ke C.B.Z. Soerabaja, Gouv. Indisch Arts pada dines kesehatan,
Raden Mas Soehardo Kertohoesodo.
Dipindah
“dari Betawi
ke Penjaboengan (res. Tapanoeli) tijd.
wd. Gouv. Indisch arts pada dienes kesehatan
Achmad Nasaroedin, sekarang
dibantoekan pada
pemimpin pemberantasan malaria
di Betawi.

oen

perempocan

al. Sastrosoepeno,

(le categorie).

pekerdjakan

Soedewo,

nijverheidsschool

Soepeno

sekolah

kepala

Onderwijs.
Oentoek sementara waktoe diserahi pekerdjaan
gediplomeerd
I-vakonderwijzeres boeat doea waktoe sekolah jang pertama pada
toek--anak-anak

se-

kan lagi pada gemeente Semarang,

voorzitter

Ari

Pa-

9 di Djokjakarta,

pada vervolgschool

|

dalam soeatoe dewan pemerintah,

jang ada dj Kiel atas
Djerman
perintah admiraal Raeder soedah
dipindah ke Danzig. Orang tidak
tahoe apakah kepindahan ini berhoeboeng dengan serangan-serangan RA. F.

M.

ke sekolah

school di Pakem, Djenal Ngabidin
al. Djajeng Soegito, hulponderwijzer pada sekolah terseboet.
Oentoek sementara waktoe diserahi pekerdjaan
hulponderwijzer

sekarang commies kl. 3.
Diangkat mendjadi commies kl.
1-3 pada
dienst terseboet,
Abdul
Rachman, sekarang klerk kl. 1.

bahwa boleh djadi soal itoe pada
minggoe dimoeka akan dipersoal

:

kepada dewan

| migratie-dienst,

gauta dari Henti panti Era 2 .
huis boeat pertama ata

| dakan . jang tertentoe.

.beschikking pada

ter

itoe no.

Diserahi

dsb.
landraad-landraad Bonthain
'imoer Raja), Oei Tjong Hie, serang
klerk kl. 1 pada - griffie
Landraad-landraad
di.
Amboina
se| dsb.
' Diangkat
mendjadi
Commies
Redacteur pada hoofdkantoor Im-

penilikan Djerman semataPembesar Roemenia tidak

| berkoeasa oentoek mengadakan

"abang

ag

poenjai djoemlah tentara jang
besar itoe.

“Iklan lapangan minjak, jang kini di

tp bawah
et mata.

21 Febr. (Reuter).

(So-

'kolah (2e catagorie) pada vervolg

Justitie.
Diserahi sementara waktoe deCommis-redacngan pekerdjaan
icht Djok
stoez
gheid
Veili
pada
teur
jakarta, Raden Ngoemar Said, partikoelir.
ambtenaar
Diangkat mendjadi

BESAR.

Londen,

to depan radio selaloe rakjat dipe
akil pemerintah eian Ta
sera
iapoen mengoendjoengi djoe (ringatkan akan akibat?2nja
ngan hari2
& singgoeng2
5 Inja, bahwa
Roemenia,

roepa

:

2

di Sidahardja

Dipindah dari vervolgschool

doeloe schatkistambtenaar kl. 3.

:

partikoelir

(Soe

al. Hardjaatma-

kem (Djokjakarta)

wachtgeld,

ambtenaar

sekarang

Australia
:

si oesaha oentoek menggelapkan ne
| seri dan melarang orang merokok
» | didjalan pada waktoe malam.
' Keadaan di Roemenia boleh diPa an
'aman, tetapi dalam peda

Overate Sas dari: Yeglom Be- :

dja

Soekar

'lo).

| instituut-dan ditempatkan kembaadministratie- kantoor
pada
li
dan WeltevreBabanja
as
'itoe dihoekoem. Lebih landjoet di Landsk
den:
K terangkan, bahwa perlakoean? go
mendjadi klerk kl. 1
Diangkat
'longan tsb. tidak pantas, tidak pan
administratiekantoor Landspada
|
-tas mereka ada di toko, tempat ber
kas Palembang Li. Hoetagaloeng,

. 'tah Roemenia soedah mengoeatkan

ta 2

rakarta)

Ned. Ind. Deviezen-

da Directeur

sesoeatoenja itoe oentoek peringaH9 kepada segala orang, bagaima
na golongan jang soeka memetjah

(deng
dari pelajaran
pelarian baroe
darisampai
Boekarest:
pemiren- | TENTARA SEKARANG PALING

AN

oada vervolgschool Manjaran

nadi tidak lagi dibantoekan kepa-

| soeka? atau didjalan.

ga

accoun-

gouv.

countant kl. 3 pada

Diserahi
oentoek - sementara
waktoe pekerdjaan hulponderwijzer

Ac-

“Pada tanggal 11 Febr. koman- , tanisdienst, H.T. G. Lim, sekarang
licentie-ambtenaar Oentoek semendau tentara Djerman soedah me
. I-tara waktoe pada Kantoor voor de
noetoep peroesahaan koelit d
Jtas2 negeri.
Handel dept. Ec. Zaken.
Haag, directeurnja serta ,,0:
— DJERMAN MENJERBOE: “DI
moelai penghabisan
Dihitoeng
3
BULGARIA? Ka,
bersalah lainnja” ditawan,
schatkistambtenaar
1941,
Januari
Boedapest,. 21 Febr, (Uni-' . "mereka koerang sopan
| kl. 3 Mas Slamet dan Enang Koes-

|

5 ke

itoe di Djetis (Djokjakarta) kepala sekolah (2de catagorie) Soehardja al. Hardjawasita.

di
Lien,

.

' Moelai pengabisan Januari 1940,

Dipindah dari Inl. meisjesvervolgschool ke-4 di Djokjakarta ke
sekolah seroepa itoe jang ke-3 di
Djokjakarta,
td. wd. hulponder-

Econ, Zaken,
Oentoek sementara
waktoe di |
serahi djabatan Instrumentmakerpada Hoofd dari kantor Ijkwezen,
Endjam, sekarang partikoelir,
Boschwezen.
Dinaikkan mendjadi hoofdmantri-opnemer
M.
Wasitodidjojo,
tadinja mantri-opnemer kl. 1,
Dinaikkan
-mendjadi
mantris
teekenaar kl. 1. Radjidan, tadinja
tijd. fd. mantri-teekenaar.
B. B.
Diserahi
mendjabat
pangkat
manteri-politie dalam residentie:
Bogor, Abdoelhamid,
sekarang
bestuurschrijver
kl. 1 dalam res.
“Bogor,
Batavia, Raden
Djenon, sekarang bestuursschrijver kl. 1 dalam
res. Priangan.
Batavia, Raden Indrasoebrata,
sekarang
bestuurschrijver
kl. 1

dalam res. Priangan.
Priangan,

Mas

Rosadi,

seka-

rang bestuurschrijver kl. 1 dalam
res. Priangan.
Batavia, Raden Endang Gandadipoera, sekarang bestuurschrijver
“kl. 1 didalam res. Priangan.

Belasting.

Diserahi oentoek sementara wak

53

toe pekerdjaan
klerk kl. 1 pada
kantor inspektoer Financien, hoofd
dari inspectie
Betawi Soepirman,
schfijver maandloon pada kantor
terseboet.
«

Sk

NA
RM MA

Pena

An sman

Senshe
CHAN MING
KAI
Pintoe
Besar
Dalem No. 11,
BATAVI A

Ongkos

preksa Vrijj.

Spicialist mengobatin penjakit
Syphilis
seperti
sakit
Mangga,
Kamtjing,
Radja
singa,
YangBwee dan Koedis.

|
:

atas permintaan sendiri diperheni. PILL SAKIT KENTJING.
tikan dengan
hormat dari djabatanggoeng djawab atas pertaha-Ini
pill
ada
satoe-satoenja'
n tempo, oleh karena itoe
tan negeri nona Raden roro Mar“nan Singapore. Saja ingin menjaboeat
penjakit
kentjing
kloear
4 dinah,
wijzeres njonja Saparinah.
apotheker-assistente pada
takan, bahwa dengan tentara kita'
nana, makan ini obat toknja (ran sampai -dipandang oleh seDiserahi pekerdjaan kepala sedienes kesehatan di Semarang.
Gt Australia ini kita tidak melakoe- -kolah
tjoen) semoea bisa kloear dari
atau dewan perwakilan se(2de catagorie) pada Ini.
kan politiek mefjerang, tetapi se-: Vervolgschool Sambiredjo (Soeraaer kentjing dan berak, kaloe sakit "
Waterstaat.
|-kedar oentoek berdjaga diri. Pen- “karta) Soewarna al. Warnaatmaatawa. bengkak lantes djadi semDiangkat mendjadi hoofdopzichk
“djagaan diri itoe akan kita lakoe“ “dja, “hulponderwijzer vervolgschool
JOENANI
MINTA
TOLON
&
boeh. Harga f 1.50.
Ne
ter dan ditempatkan
di Serang,
ja, diantaranja -senator
'kan dengan soenggoeh-soenggoeh
KEPADA AMERIKA.
re
Mm: ,DjerBanjoedono (Soerakarta).
Mas Ahdullah,
sekarang pegawai
Agent: PING PING & Co.
dimana
ada
bahaja moentjoel
W
York, 21 Febr. (ReuDipindah
dari
vervolgschool
jang diperbantoekan pada djabajan soedah 'berdjaga-djaga dan
No. 11, Glodok — Bat. Tel. 741
dalam
segala
daerah.
karina
—
Dari
Washington
diberitatan negeri.
Sambiredjo
ke
sekolah seroepa
i-dak
tidak
Demak
ragaepertjaja ada
Joenani memadjoekan
| kan, bah
nai
ja!
ap, tetapi djasesinlak orang aloe menjangka,
4
Serikat teroetama tenNoorwegen Professor Koht minta
“bahwa negeri Australia jang ter$ tang pengiriman pesawat-pesawat
pentjil
itoe laloe tidak: ,koeasa | berhenti. Permintaan itoe dikaboel
Terisi roepa2 barang2 perhijasan perak — mamas —
'Berhoeboeng
dengan ini maka atau. tidak maoe berdjaga-djaga. 2 kan oleh staatsraad jang pada hadan oesapan mas
nie
.ri itoe berhimpoen dibawah pimpiorang-orang jang wadjib laloe mengan-nesnerangan jang dna Ta
nan radja Haakon.
ngadakan penjelidikan lagi tentang
ngan
£
mendadak.
Koht oemoernja 68 tahoen, dan
Ladanja simpanan jang masih bisa
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markis, madalion, peniti kebaja, broche, tjinsoedah lama keadaan kesehatannja
| didjoeal..
tjin,
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kaloeng, anting2, gelang tangan, gelang
koerang
baik.
Ia
kinj
diganti
oleh
SOAL TIMOER DJAOEH
Kabarnja Joenani b berharap soe- |
kaki, dan lain-lain.
Prygve
Lie.
Vicehy,
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Febr.
(Reuter).
—
paja Inggeris dan angkatan darat
Pada hari jtoe Petain memimpin
Kirim wang lebih doeloe onkos vrij.
| serta laoet
Amerika meniadakan
dewan kabinet.
Diantaranja halRembours £ 16,50
| hak-hak negeri lain-lain atas pehal jang dipersoalkan, adalah ter| sawat-pesawat terbang jang soehitoeng djoega
soal . Timoer
dah hampir selesai diboeat, artinja
adakan tindakan-tindaPANGKALAN PESAWAT DIDjaoeh”.
Pasar No. 8/9, 16 Ilir, — Palembang.
soenggoehpoen
pesawat
pesawat
Daan, perminSERANG
| terbang itoe mestinja soedah diLonden,
21 Febr. (Reuter).
haki oleh negeri lain, minta laloe
— Makloemat Itali" mengoemoemk Tea sadja ke Joenani.
kan, bahwa Catania, jaitoe pangka
lan pesawat-pesawat pelempar bom "
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MENGOENDJOENGI
Djerman di Sicilia, pada malamnja
HONGARIA
jl. diserang oleh R:A.F,
Rome,
21 Febr. (Reuter). —“Menoeroet kabar Stefani dari BoeALFONSO MAKIN KERAS
dapest, minister oeroesan loear neTINDASAN, DJERMAN.
Ro me, 21 Febr. (Reuter). —
geri Joegoslavia Markovitch pada
Lo nden, 21 Febr. (ANP) —
“Pada pagi itoe keloear makloemat,
pengabisan boelan ini akan meBerita pers dari Zweden mengabar
ngoendjoengi Hongaria 'setjara : -bahwa bekas radja Alfonso pada
kan, bahwa seorang Nazi bangsa
Pesanlah batik-batik Solo dan Djokja pada adres kita
malamnja jang soedah laloe men:
opisil. Sehabis rentjana jang opisil
ini, teroetama
2 danny
jang telah mati waktoe
boeat didjoeal lagi atau oentoek keperloean sendiri. Haloes,
derjta serangan-serangan penjakititoe ia akan tinggal doea hari lagi
sedang
“beloem tentoe, nang
mehoeroe. ha:ta pada hari Senennja te oentoek mengoendjoengi tata: Bota
dan kasar tjoekoep disediakan. Kain pandjang, saroeng-moelai
nja. berkenaan. dengan keadaan
harga
anggil lagi 100.000 orang oenlah dikoeboer ketika
tanggal 18 manah Hongaria.
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djantoengnja.
Semalam-malaman
aa
| Na.
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serangan-serangan itoe malah ke| Masserts, sebagai .propagandahaloes,
moelai f 3.—, f 3.50, f 4— f 4.50, f 6—, f 8—, f 10.—
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« Lebih landjoet diberitakan, bahdoeloe. Boeat, DJERMAN.
lah pertjobaan, tentoe berlangganan selamanja. Prijsco
'8000 maklocmat. Didalam makloe
.wa keadaan bekas radja itoe seurant batik
(United Press dari '$ ofi a 19
mat itoe. aa
bahwh orang itoe
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meninggalkan
roeang sakit
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nm
soe
gan Ta disangkal berita2 sh 4 ka memetjah,
ka
.—, Menteri
Djagangwest 35, Djokjakarta.
oeroesan loear negeri | itoe.
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N oorwegen

wa, Soematera, si
“Europa oentoek menambahkan pengetahocan-

hitatang melata jang hidoep didarat dan diair.
nja...... jang kelak dihamboerkan
Bagaimana rendah hati,
pera-ketanah
3
tosmpah darahnja.
mah, beradat sopan santoen dan
Sebab West-Borneo: sekarang, .S0eka . menolong
pendoedoeknja
boekan -sebagai.. 1. West-Borneo
poelau ini: ta' ada membesarkan
1 “| dahoeloe: -pendoedoek West-Bor- - kebangsaan
serta
kemamppean-

» | neoy' tidak "sedikit djota poen be- |
Pa

danja dengan

Bee

ai .ditem-

.

Kaja

da

miskin,

pendoedoek

poelau ini sama sadja, karena pergaoelannja ta' ia mengasiring-asingikan kebangsaannja.”
Sean
djawab - Roestam
| Iah soeatoe Pa rnonng ngak dengan
Geroet- tjeritera oomnja jang
. negeri-negeri dimoeka boemi 'ini,Fela
"pernah merantau di West' asal ma0e:. tentang penghasilan
: hoetannja jang terlampau kajanja. 'Bornto, selama mendjabat peker“Apa :jang ta' -ada, dari. dalam. djaan- Gouvernement, koerang le'bih
sepoeloeh tahoen lamanja.
hoetan West-Borneo?
ambil,
bertjeritera
ketimoer-Boleh. tjari, .:boleh: lihat:
Jasal |.
kebarat itoe ta' loepa poela djoea-

Sa

t getah

nis-d: rda innjoe, rotan,
pg akar. dan toemboeh-

toemboehan. Pe
Berbagai-bagai

bendjnto-dj
baka gaoap

Gi

binatang besar,

“'boet

dan Rebo,

sing

berfiets

boekakan

-lai

Pn

dak mangehroek pintoe erf Roestam, sehingga tegaklah
berdoea
masing-masing melihat kedjoeroesan..
pintoe erf, tetapi...... ta'
“lain, “ialah si Roesmin, "Amat, Ri-

dah

poen hampir

habis setengah-

nja, akan, penambal

isi peroet ke-

griling...:

enis bangsa -boeroeng, | soeara kereta-angin, agaknja hen-.

jang

dan

masing-ma-

minta......

di-

pintoe......

e “Teriak si Roestam
dan Saleh,
bersama-sama: Hallo?”
!

Waaah,... berdoe&- adje ni?"
Teriak

kawannja

beramai-ramai,

laloe. masoek kedalam erf teroes
menocedjoe. ketempat mereka doedoek, kereta angin masing-masing
sescedakhja, disandarkan dipagar
ta. ak , dengan
ta' sabar lagi, habis-

lah . djoeadah dipinggan

itoe..

diboeatnja, sehingga terpaksa «&epinggan lagi “dikeloearkan dari dalam roemah serta teko dan tjawan
nja sekalian,

. (Pembatja

tentoe

ma'loemlah,

bagaimana Pee Osannda

sahabat

dengan sahabat, bila
berkoem
poel).
Roestam, moelai berkata sambil
!
tertawa: ,,Dari pagi akoe ta' ke, mana-mana, menanti sahabat sekalian, beloem lama djoega Saleh
datang, baroe ada kira-kira seperampat djam,
Apa sebab sahabat-sahabat terlambat
ini,
adakah mengontrol
.
museum alias gedoeng
patjar???”
Sekaliannja ketawa gelak-gelak
sambil mengangkat tjawannja dan
| si Amat poen moelai
berpedato,
demikian boenjinja:
»Toean-toean jang hadlir disini,
-moelai hari ini tgl. 13 Juli 19......
djam 10 pagi, berbetoelan dengan
hari Minggoe ...... Kliwon,
saja
memberi tahoe pada toean- toean,
soepaja
djangan tidak mengetahoei, bahasa seorang diantara dari sahabat kita disini,
ialah......
" jang poenja roemah
(Roestam)
t

telah beroentoeng lebih dari pada
diatas sekaliannja oentoeng, sebab
telah...... ME
RA ,
telah.,
mendapat
hoofdprijs, jang baroe
diboeka, ialah
boenga
mawar
merak van BoekitDoeri

(M.-C.).5..... 1
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» teriak kawan-kawan Roestam jang 5 orang itoe bersama-sama, tetapi....., si Roestam hanja
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Nai

maloean.
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djangan
maloe-maloe dong......
siapa jang berani mengindjak kaki
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dan memetik

boengaan

delima dan

dalam

mawar merah

erf......

itoe?”

boenga-

siboenga
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