2 lembar,

Lossenunmer

7,

sen.

aart dan April”
Nirom didjadikan
boeah bibir.

Ringkasan
Di

Beuwrgerbraeukeller

anygauta2

berpedato. kepada
diadakan hari-peri-

Hitler

nazi lama jaitoe keta

si.

ingatan 21 tahsen berdirinja'

Dalam

pedatonja

B

ELOEM selang berapa ken
TSI Politik?
Tidakkah bodoh
sedjak
penjiaran radio ketimereka itoe dahoeloe sehingga me
moeran djatoeh kedalam
tangan
ngoetjapkan jang tidak tidak itoe?
dan kekoeasaan P.P.R.K. berbagai
Sedangkan
zender-zender idikoeabagai soeara tak sedap telah dilasai NIROM, sehingga moestahillah
hirkan dalam Pers poetih, jang se
kalau PPRK. itoe mendjalankan po
bagian besar lebih menjoekai soe
politiknja via ra dio? Menjalahi
paja penjiaran itoe seberapa daperdjandjfan2 jang moengkin ada
pat tetap tinggal pan kekoeasaan
dan dibikin antara Raad v. Advies,
NIROM.
Pemerintah dan PPRK pada moela
Orang kebanjakan poela toeroet
nja?
mengandjoerkan
hal itoe, takoet,
Soenggoehpoen pernah terdjadi
katanja — kalau kalau sendjata ke
parket bertjampoer tangan dalam

Iapoen
perdjandjiw 1 Versailles.
berkata, bahwa dia dan Mussolini tak bisa dipisahkan
dan mengantjam Inggeris dengan perang laoet jang
Hitler

imengoepas

mahabesar nanti boelan Maart dan April.

r-MMussolini: “adalah
- satoe.
24 Febr. (Reuter). —

jang menerangkan ber

itoe tidak beroebah.

VERSAN

ehill ditjapai hasil pembitjara
kesalahan faham. antara doeam 9 eri itoe.
Roosevelt minta oeang lag: kepada Kebap

Membetoeli hari peringatan 21

anggauta-anggauta lama dari partij di Buergerbracukeller. Sebaperhiasan dipasang bendera swastika dan ,,bendera darah”. Rapat

liata

Perdjandjian perletakan

0

to.

|-

jang sama poela seperti jang moela-moela di

»Tidak ada orang Basa

perdjan- '

djian Versailles itoe seperti saja mempeladja-

£

rinja, dan sampai dewasa ini sajapoen beloem
. bisa mel

bo

Peng

Pedato itoe dikmrkiii Tiloh segala station

pi radio dan diteroeskan

ke Itali, Bulgaria, Roe-

.menia, Joegoslavia, Finland dan Zwitserland.
.Banjak Pena

anI. dan gauwleider jang ha-

Lebih
PENJERANGAN

CA-

KEPADA

LAIS DAN BOULOGNE
24 Fepr. (Reuter).
Londen,
— Ketika diadakan penjerangan
Ba oene
dan
Calais
terhadap
oedara boeroek.
Penjerangan-penjerangan

jang

aa

karan-kebakaran di Aa

pak peletoesan-peletoesan di

droogdok terbakar. Dalam penjerangan ini
seboeah pesawat hilang, tetapi tidak seboeah

dari pe-

sawat pelempar bom jang hilang,
ketika diadakan penjerangan kepada Brest.

dna jakan setia Ba
is Jendosa Bank

Gagak

Tah jang Nak

Be N aa,

seen

revolusitali 'per-

PENJERANGAN MOESOEH
“Londen,
24 Fepr. (Reuter).
— Penjerangan
moesoeh kepada.
“Inggeris pada malamnja jang, laloe
tidak - menimboelkan banjak

“keroegian dan korban manoesia.
Penjerangan
bentar sadja.

1

Be blndI Minjai iban Hizapalk Agen sin wita
Mai
tentara
dan sekarang inilah kita akan memoelai dengan

n-lacet kita. Selama itoe kita mengenggoe: 'kepada kapal-kapal
baroe.
Segan laloe saja menerima kabar, bahwa| kapal-kapal perang

Ba apereta Djerman

dalam tempo 2.hari soedah menenggelam-

1 jang berdjoemlah

itoepoen

hanja

se-

MENZIES DALAM SIDANG
KABINET PERANG
:
Londen,
24 Febr. (Reuter).
— Pada hari itoe diberitakan, bahwa selama premier Australia Men-

zies ada di Inggeris,

ia akan

me-

215.000 ton. Tetapi didalam boelan

ngoendjoengi persidangan-persidari nanti, kita akan moelai ana peperangan laoet jang| ngan kabinet perang.
Lebih landjoet diberitakan poetempat. mana sadja Petani
eris
mendarat di benoca
la, bahwa Menzies pada achir ming
4
, e mereka akan dilawan Oleh tentara Djerman dan di laoet
goe ini mengoendjoengi Churchill
aa disitoelah mereka akan
nenen
perloe membitjarakan soal-soal jg
! berhoeboengan - dengan
maksoed
'perkoendjoengan ke Inggeris itoe.
Pada siangnja iapoen bermoesjawarat dengan minister dominion.
| nata
en
Talam Panjar tina
1940 orang-orang
TeBN
dia amar ini mentjoba hendak |
GEZANT JOENANI, JAPAN DAN

'TOERKI MENGOENDJOENGI
CMURCHILL

0

ban Haa
kitapoen Ka
mengedjar mereka dan ebidanareka
Pan
sadja mereka ada, disitoelah kita akan Ba ANK

Londen,

24 Febr.

(Reuter).

— Pada hari itoe gezant Joenani
" mengoendjoengi Churehill.

pemantjar, dan kedjadian jang ba
roe2 ini, jaitoe pelarangan”, ,njanji
an KBI?.

-

landjoet “didengar aa - -

pembitjaraan antara

sekarang ini,

tetapi,

perhatian jang menjenangkan

Willkie ke Australia?
WEYGAND MENDJALANKAN

itoe memberi

INSPEKSI

jang dapat Sasak

ver,

bahwa

di Djer-

la tempo jang soedah lampau saja bademokraat dan senantiasa saja menang.
kalau peperangan jang haroes petjah ini

n hidoepkoe dan selama saja masih merasa

“Londen,

24 Febr. (Reuter).

— Dari radio Marokko dikabarkan,

bahwa djenderal Weygand soedah
sampai di Dakar, setelah.ia mendjalankan inspeksi melaloei daerah

daerah

jang dimiliki Perantjis di

Afrika.

PASOEKAN
ngan doear Hata
Hanan
,

akan

maka

memberi

DIDOBRAK

at
INGGERIS
c airo,
24 Febr. (Reuter).

Makloemat

jang dikeloearkan

—

hari |

bahwa

loeroeh medan perang.
' Dalam serangan itoe
pasoekan
Itali, jang
mendoedoeki daerahdaerah sekeliling Cub-cuh di Erythrea, telah diterdjang dengan dioleh pasoekan

Inggeris

da-

ri sebelah oetara:.
WENDELL WILLKIE DIOENDANG KE AUSTRALIA
Londen,
24 Febr. (Reuter).

biasa,

President

dari

di-

pemantjar

itoe boekannja

berarti

po

gelap,

dan

oedara

soeasana

jang

dan

oeda

merintah itoe, kalau sadja soeka
mengerti.
Sebab itoe tidak goena
nja, kita mendalam menjelami soal
itoe.
:
Pernah tertera dalami ssk. bahwa keberatan2 pers poetih dahoe
loe itoe — atas adanja oesaha P.
P.R.K. — itoe hanjalah
berdasar
atas

kepentingan

kantong,

dan

ti

dak lain dari segala itoe. NIROM
ir mnja,. adalah
soeatoe
' peroesa kaan jang
mentjari oentoeng: peroesahaan jang hanja ber
tanggoeng djawab kepada Peme-

rintah dan kepada
aandeelhoudernja
centoengan

:dan

aandeelhouderjang

perloe

segan

ke

menang-

goeng roegi.
Sebab

itoelah

roepanja

orang

| mempergoenakan waktoe oentoek
! mendjatoehkan tjap hitam atas ba
| dan PPRK itoes djangan sampai
menanggoeng

roegi!

Sekarang, setelah lama, orang
diam dengan pikiran gegabah jang
pernah
melipoeti doenia masjara
kat kita dahoeloe boeat sebentaran
itoe.
Bagaimanakah
sekarang
pers poetih sebagai AID menjeleng
gerakan pikirannja tentang NEna
jang sekarang ini?
Segala anggapannja itoe menje
lamatkan gerak
PPRK
dahoeioe
itoe ada benar.
Gerak PPRK boe
kan gerak djahat, melainkan gerak
jang patoet dan mendjadi teladan.
Tentang segala itoe, hendaklah
pembatja lihat sendiri dalam roea
ngan

soeara

Pers

hari

ini.

Oentoek didjadikan pikiran, apa
kah PPRK haroes dipertahankan,
dan diperbaiki, ditambah belandja
nja

dari

NIROM

itoe

ataukah

ti-

) dak.
Inilah soeatoe batoe oedjian oen
toek membawa kita
pada djalan
mendalamkan pikiran.

A. Tj.
kepada

Gedoeng

ngan permintaan
da Kongres.

Perwakilan,
kredit

de-

Jagi Kena

Dimintakan djoemlah. jang sebanjak
292
joeta dollar goena
mempertjepatkan produksi persiapan dan persediaan Na 388 joeta
dollar goena angkatan oedara.
KABAR JANG SELALOE BERTENTANGAN TENTANG
BULGARIA
Londen,
24 Febr. (Reuter).
— Berita-berita jang mengenai keadaan di Bulgaria selaloe bertentangan. Dalam pada itoe perdjalanan moebil
diberhentikan mesti
"minta izin doeloe dari
pembesar,
meskipoen goena perdjalanan jang

Ge-

doeng Perwakilan, Sam Rayburn,
memberi tahoekan hari itoe satoe
pesoeratan dari president jang di
' kirimkan
goena
diberitahockan

djangan

-melaloej

ra bimbang jang perloe adanja ke
pastian. Tiap2 kaoem politik “tentoelah akan mengerti maksoed Pe

.tralia.
.ROOSEVELT MINTA 3 MILLIARD GOENA PEMBELAAN
Washington.
24 Febr.
(Reuter). — Roosevelt memintakan kepada Kongres
sedjoemlah
lebih dari 3 milliard dollar goena
pengelocaran pembelaan negeri jg.
loear

dapat

perbaiki soeasana

kie oentoek berkoendjoeng ke Ausse-

INDONESIA”

nampak

wa: pemerintah
Australia dengan
opisil mengoendang Wendell Will-

rangan Inggeris didaerah Itali di
Afrika Timoer dilandjuetkan dise-

dobrak

ITALI

tahoekan,

perkataan

seberapa

Tetapi

— Wakil nerdann menteri Australia, Fadden, mengoemoemkan, bah-

lagi.

berhoeboengan

litik, melainkan berkenaan dengan
maksoed Pemerintah, soepaja mem

atas

Shi:

hanja

perdengarkan

nja masih terhitoeng
kepoenjaan
NIROM.
Setelah kedjadian peristiwa itoe,
sebagian besar orang
menaroeh
oesaha P.P.R.K., tetapi tiada koerangnja poela orang jang melahir
kan Pe
petannia Denting pa

adalah

dengan

zender-zender

kan, tetapi,
an gn
an lenjaplah
gemitsu
dan Churchill pada hari
segala itoe, oentoek
menerbitkan
itoe berhasil bagoes, jaitoe menghilangkan kesalahan-kesalahan fa- , pikiran baroe jaitoe: ,,doeloe beloem kita kenali, akan tetapi, seham jang ada diantara kedoea nekarang mendjadi karib”.
geri itoe.
Mereka jang soedah terboeka pi
Lebih landjoet diberitakan, bahwa. Inggeris tidak memberi voor- : kirannja, baroelah . mengetahoei,
bahwa oesaha PPRK itoe patoet di
stel jang berhoeboengan dengan
poediji, oleh karena “dasar badan
aksi Djepang ke selatan.
itoe adalah berkenaan dengan ke
Telah terdjadi beberapa pertepentingan 'oemoem, melangsoengmoean antara Shigemitsu dengan
kan penjiaran jg. bertjotjokan seminister Eden dan diantara Craikali dengan segala sesoeatoe jang
gie dengan pihak Djepang.
berkenaan: dengan djalan hidoep
Selama diadakan pembitjaraan
nja dan meloeasnja angan angan
itoe oleh Inggeris senantiasa dinja
baroe jang moelia oentoek keyen
takan akan bahaja-bahaja jang
berkenaan dengan aksi Djepang ke
tingan masjarakat, jang lambat la
oen bertambah mendjadi lain roeSelatan itoe, tetapi disamping itoe
Inggeris tidak memberinja soeatoe
pa, bersamboengan dengan djalan
voorstelpoen.
hidoep dan madjoenja ketjerdasan
masjarakat dan maaischappetijkeontwikkelings-tendenzen.
KEMADJOEAN INGGERIS
Soenggoehpoen soedah lama piLANDIOETNJA
kiran itoe timboel
dalam otak
Kemoedian
“dikabarkan
poela,
orang jang dapat. menggoenakan
bahwa pasoekan Inggeris menocenja oentoek berpikir
mendalam,
djoe ke.
Gondar dan
sampai di
oentoek -bekerdja bahwa menghaAmanit, tempat keperloean-keperdapi hari kemoedian, tetapi, sajang
loean dan bantoean Inggeris. Sebahwa PPRK jang pada bermoela
telah Margherita dan-pelaboehan
gerak itoe soedah terpaksa meneri
penting Gelib ditakloekkan,
jang
ma segala tjelaan jang tidak lajak
kedoea-doeanja sebelah oetars soe
dari beberapa
pendjoeroe, lebih2
ngai Juba, maka serangan Inggeris
jang datang dari pehak pers poesebelah
timoer soengai itoe metih tadi, iang maoenja, ,,orang Inmoeaskan sekali hasilnja.
donesia djanganlah diberi bagian
Banjak
orang Itali jang ditawan,
bersama-sama alat-alat pepenjiaran itoe”, karena koeatirnja
rang.
akan
momok
.politik.

minta oeang

tetapi

rintah tetap memegang kekoeasa
an, dan apa jang sekali mendjadi
kepoetoesannja haroes dikoeatkan,
mesti dan tidak boleh sekali kali
diroebah.
P
Maka beralihlah kekoeasaan pe
njiaran itoe kedalam tangan P.P.
R.K. soenggoehpoen hanja terbatas, hanja atoeran
penjiarannja
jang dipindahkan, programma - di
serahkan kepada djabatan - jang
mengatoer itoe, ja'ni P.P.R.K. jang

Berlin menoenggae
nggoe sikap Markou.
Roosevelt

itoe,

Thai

ENGHILANGKAN SALAH
FAHAM
5
inden, 24 Febr. (Reuter).
i
diplomatik Reun-ka-

bahwa

ketimoeran

jang

meDjepangpoen
“wakil
bahwa
sesoedah
dan
premier
engi
hgoendjo
itoe wakil Toerkilah jang berkoen

5

diadakan lagi menimboelkan keba-

penjiaran

terdiri daripada
kaoem
politik,
akan tetapi, kebidjaksanaan Peme

faharn ?

salah

toean,

itoe

Calais dan Boulogne diserang.
Menghilangkan

memakan

oleh karena
beberapa
v 6 0 rstanders
dari P.P.R.K, itoe

l

pendirian partij”.

akan.

oen-

10 hari lagi.

Tiongkok dipandjangkan

—Indo

diantara

pedatokan pada 21 tahoen ji, jaitoe pada hari |

:

moedian

:

toek pembelaan negeri.

» dibocka oleh gauwieider Wagner dan sesoedah itoe Hitler laloe
Kanan
pertama dari pedafionja itoe mengenai riwajat pergerakan
dan me
n perdjandjian Versailles. Hitler berkata demikian:
»Djarang seorang politikoes dapat berpedato
| kepada chalajak jang sama tentang rentjana

r Djepang dan Ohur
4 jang meng
.gkan

Kabarnja antara ambassade

ASI"

5 berdirinja partij nari, maka Hitler pada hari itoe berpedato ke-

e

temarin

kawat

poelangnja bekas radja Alfonso salah, sebab mende-..
roet kawat jang diterima hari ini ii endana bekas radja

x

si Bisa MELOKPAKAN PERDJANDJIAN
Londen,

Ternjata

sikap

na

Boelgaria Djerman

Terhadap
Roeslan.

pendek
4

sadja.

Katanja Dierman masih beloem
akan mengambil tindakan doeloe,
sebeloem Mah
bagaimana
sikap Soviet Roeslzr

3

angkat ajaai kongsol
ongkok

di Betawi,

@elderat Ti

kongsol

djende

(Iral Kah telah berboeat banjak ke
baikan

bagi sekalian kiauwpao di-

'Isini, serta djoega berdjasa besar
“| aitam hal merapatkan perhoeboePERTUOBAAN PENDJAGAAN
—OEDARA.
— Pemberitahoean
penghabisan

ngan antara kita poenja negeri de
ngan negeri ini. Maka tidak heran,

eat Kring I. t.w. residentie Ba-

tschap Krawang tidak

residentie Buitenzorg dan

bahwa ia sangat disajang dan di
djoendjoeng
tinggi oleh seka
| hoakiauw
diseloeroeh Indone

Dan.oleh karena adanja perob

han

keadaan

internasional

"Pilihan bestuur baroe,
pilin:

| 2. Secretaris,t. R.E. Soekadar.
8. Penningmeester, t, B. Abdoerachman.
' Sesoedah Rondvraag
b€res, diprogramma goena Competitie dan
landjoetkan
memperbintjangkan
atoeran lain-lain dalam th. 1941.
AMAL ,KRIDO JATMOKO
Diberitakan dengan opisil bahwa

i- | membikin kedoedoekan Indonesia perkoempoelan kesenian Djawa
djadi semakin penting, maka kita| »Krido-Jatmoko” di Djakarta jang
poenjai ministerie oeroesan loear dikemoedikan oleh Dr. R. Soerat-

kongsol | mo nanti pada hari Sabtoe malam
Idjenderal Kah djadi wakil negeri . Minggoe tanggal 8—9 Maart j.a.d.
pangkat gezant. Kekongsolan di akan mengadakan pertoendjoekan
wajang wong digedoeng SchouwBetawi poen telah menerima peren
EA
mengambil lakon
burg,
tah ini. Adanja kedjadian ini kita
KRAMA”.
sekalian kiauwpao haro€s toeroet
Sebagian besar dari Na
| merasa gang”
bersih akan diserahkan kepada AlIndisch, Weerbaarheids| gemeen
: TOEAN
SOEBARNA.
'fonds, pemberantasan tbc. (S.C.V.
—
"Mantri
landbouw.
|
T-), Toeloeng Sakit dan Sengsara
. Dalam kabaran kota jang
di(T.S.S.) dan Schoolfonds dari Ta( moeat dalam lembaran kedoea
man
Siswa.
gina I hari ini tentang ,,Ke Pasas
negeri sengadja

"
ag

Dejan
oleh tanda

nda bahaja

oleh sire-

boleh berdjalan.

“boleh mendjalankan
Sampai menoenggoe
kes, tetapi Na

| Minggoe”

2 | sendiri-sendiri: misalkan Dia sewa Halis, an lelah, 'soedah
h dari lamanja berperang, al
Ss kalau bisa dinamakan pe-

| rang apa apa jang diperboeatnja
pe. Spanjol. dam. Albania
|

lagi waktoe perang dan Tn
nj bom.
Ns Mengingat kepentingan poe

malam,

soepaja

kendaraan

Dalam pada itoepoen Hitler djoe | boleh berdjalan lagi.
. ga menjanjikan lagoe lama, dengan £ Seterbenamnja matahari auto
berdjalan lebih kensenantiasa mengoelangi soal Per tidak boleh
| tjang dari 10 K.M., dan mesti me
. djandjian Versaillesnja.
— Tetapi disamping itoe ada djoe- | makai penoetoep lampoe.
VI. Biarpoen poeblik diseraha antjaman .antjamamnja,
ja'ni
iwa sekarang

kan

ini tentara kapal

teroes.
.Djangan

melakoekan aksinja.

|

Ia berkata antara lain lain, bah
wa kemana sadja perginja kapal
perang

Inggeris,

kesitoe

poelalah

.ia akan kirimkan kapal

silamnja.

karena

moesim

sal-

jang baroe baroe ini dikirimkan ke
:— pada Eden, jang katanja menjebab

kan salah pahamnja.
menerima.
,

ini

me

jang

sedang Nk Tagia oekan. aksi

plomasinja.

“Tetapi disamping itoe nampak
sangat

terdierangan

polisi,

orang heran melihat

“VII.
Ketika mendengar boenji
sirene dengan
segera lampoe-lam
poe
dipadamkan:
dan
lampoelampoe didjalan akan dipadamkan

Hi pan. tiba waktoenja bergan
disebelah timoer terdengar poela. soeara Matsuoka, jang
mendjelas jelaskan
amanatnja

pengawasan

kapal-kapal terbang diatas kota,
dan L.B.D. parner conan pertjobaannja.

— Poen lain lain aksi akan dilakoe
kan, katanja,

kepada

pertjobaan L.B.D. (akan berdjalan

am Djerman soedah siap oentoek

oleh orang-orang L.B.D.
- VIII. Setelah bahaja oedara ta'
ada lagi boleh Jampoe dihidoep“kan kembali dengan tjahaja jang
tertoetoep.
a
IX.
Penghabisan tanda bahaja
PT
akan dinjatakan oleh:
. Ppiloeit-piloeit jang disediakan
diatas auto, bedoek, dan kentongan.
SG
Gu
. Djam Nassaukerk akan diboe
niikan.

. Di Sector IV poen akan diboe-

keda-

Ba

na

maoe-

poen penghabisan
bahaja oedara
(Archipelzender Nirom,
B.R.V.,

P.P.R.K. dan V.O.R.O.).
“B.R.V. spesial mengatoer zender

ta Beatta didalam beberapa ha nja
boeat
itoe,
sehingga
dari
g achir achir ini menjatakan, B.R.V: dapat didengar bermatjambahwa
dimedan peperangan Afrimatjam keterangan.
bih tegas di Somaliland tenta
| Keradjaan Inggeris soedah poe

- XI.
Saban
malam
sesoedah
tanda bahaja oedara, dari omroe-

ada

dise-

: Ini

sebenarnja

dan baterij, tetapi itoe ta-

noe jang tidak “dioendang telah
kedengaran
lari ketempat jang
soenji.
Dengan tidak tempo maka
itoe S. telah beri tahoekan kepada
mantri-politie Palmerah
tentang
kedjadian itoe. Laloe dilakoekan
pengepoengan dengan setjara teli-

ti oleh 2 mantri-politie dan recer-

mendapat kemenangan2 baroe. “per melaloei B.R.V. akan diberi“dilain lain medan, sehingga “kan keterangan-keterangan
dari
berapa kota pelaboehan dapat la
hoofdcommandopost oleh t. Van

chenja, serta kitapoen ikoet bersama, hingga djam satoe malam
itoe bangsai-bangsat tidak bisa di
ketemoekan mata hidoengnja.
Oentoenglah S. tsb. tidak men-

de Watering, fg. leider dari L.B.D.

dapat bahaia soeatoe apa, dan sia-

gi dirampasnja, sedang pehak Ita

XII.

ja senantiasa dapat dibikinnja ko
ar katjir, katjau balau dalam ber
geraknja kebelakang.
1
'” Poen
dimedan perang Eropah
ah Royal Air Force memperliagtkan aksinja jang menjebabkan

barang siapa jang melang

gar peratoeran-peratoeran terseboet akan diberi hoekoeman jang

|kebakaran2, istimewa sekali idipela
1 Bea Perantjis aan

berat:

dianggap jg. poeblik disini |

tidak

memerloekan

soepaja

per-

tiobaan itoe mendapat hasil
baik.
XIII. Selama pertjobaan

jang

orang-orang

jang

itoe

berkepentingan

dengan L.B.D. tidak boleh didata-

ngi.

pa orangnja jang berpakaian serba hitam itos, kini lagi diselidiki.
P. K. M.B.
Ras menoelis:
' Pada hari Minggoe ddo. 23 Februari 1941,

Tea

naikkan djadi sama tingginja de| ngan satoe oetoesan atau gezant.

|

Jang Rea

ini, alah | “da RPD idan kantoor v. Chin.

ma

orang" sedang melakoekan
an

Pa

Ketika kita tjari keterangan pa-

corlog) Ye

Za

| ken, ternjata. toean Ritman dan toe

|an Lovink poen soedah mendapat

3

dipatah palahkaki, ' jang

moeanja itoe terletak Pa

didalam

II.

bih2

dimana

semoea

golongan

A. T).

ini

jaitoe:
Beschermvrouw:
Raden
Ajoe
Adipati Aria Soemadi Pradja.
Eere Voorzitster: Raden Ajoe
Adipati Ario Koesoemo Oetoyo.
Presidente: Njonja S. Z. Goenawan.
Secretaris Neta
nj.
M. D. Roem.
Comissaresse: njonja-njonja: H.
Moekadis, Ramela Halid Thabrani
dan Barkah Nahdi.
Raad van Toezicht: tosan-toean
Alim gir. Soetan Maharadja Besar,
R. Goenawan dan Z. Bahri.
Juridisch Adviseur:
Mr. Mohamad Roem.

waktoe
jang achiran ini
warta 'sampaj pada kita,

rantjangan
telah

ordonnansi

selesai,

dan

banjak
bahwa

terseboet

soedah

dikirim-

kan pada
Pemerintah oleh jang
berkepentingan
mengoeroes
soal
itoe.
Djikalau
benar
kabar-kabar
jang sampai pada kita, maka kabar itoelah ja'ni: bahwa rantjap

ngan jang dikirimkan

itoe mene-

moei tentangan, dan akibat daripada
tentangan
dan
keberatan
itoe, jaitoe,
bahwa ada apa-apa
dalam
rantjangan itoe jang haroes di ganti. Tentang isinja rantjangan
itoe sangat
diresiakan

adanja.

Daripada

mempertjajai

warta-warta itoe, jang moengkin
bisa
menimboelkan
gara-gara,
adalah

lebih

baik

kita mendesak,

waras

adalah

lebih

baik,

djangan

lah orang memberikannja alat itoe
kepada soeatoe badan peroesahaan,
jang hanja
mempentingkan
mentjari
oentoeng
be
laka. Soeatoe pemberian concessie
jang diperpandjang
itoe kepada
NIROM, itoelah sama artinja dengan nasib djeleknja radio-omroep
di Hindia
ini jang
dikemoedian
oentoek
sebagian
besar
kepen-

tingannja

itoe

mesti

SEKOLAH TABIB TINGGI.
Loeloesglalam oedjian arts bagian pertama jalah
toean-toean:
Yap
Kie Tiong, L. A. Ivens dan
J. F. Hansen dan goena bagian kedoea t. R. Oepomo.

via selaloe mempoenji nama baik,
tetapi
toean, jang
mempoenjai
darah Scadinavia, telah mengotor-

.Orangkorang

bangsa

»Antara”).

toengkan

nja

(Mataram)

pada

Ik

ken

a.

bahwa

“tanggal

toean

Tabrani pada

17

Mei

1940

selakoe hoofdredacteur dagblad
,,Pemandangan”. di
Djakarta

telah

menerima

sepoetjoek soerat jang ber
sifat vertronwelijk dari almarhoem

bahwa

Thamrin,

--

kemoedian

oleh

toean Tabrani
dari soerat
itoe diboeat cliche, dengan
maksoed hendak dioemoemkannja,
. bahwa dengan maki

sa

perti

itoe

ia

akan

menjoesahkan

se-

mengharap
orang

jang memberikan kepertjajaan kepadanja,

| bahwa

.

dengan

:

menjoeroeh

membikin cliche itoe, ia tesifat verlah
memboeka
trouwelijk dari soerat terseboet,

. bahwa setelah ja mengeta-

hoei, bahwa Pengoeroes Besar akan memberikan
kesempatan kepadanja sebagai anggota
Perdi oentoek

bertanggoeng

djawab

membela
diri
satoe
Hereraad

dan

dihadapan
jang
spe-

sial, laloe kemoedian ia me
mintd berhenti sebagai ang
gota Perdi,
. bahwa
dengan
begitoe ia
menjingkirkan diri dari se
soeatoe
hoekoeman
jang
moengkin diambil oleh Perdj atas dirinja,
alasannja meminta
. bahwa
berhenti, ialah karena Per-

di boekan satoe-satoenja or
ganisasi wartawan Indone-

sia, karena masih ada War
musi dan ja sebagai ambte
naar R.P.D. berpendapatan
haroes berdiri neutraal diatas kedoca perkoempoelan
itoe,.
4

oentoeng

roegi-

jang

djalah soedah ta' dapat diakoei ke
benarannja,

ta'

dapat

Bagaimanakah nanti

diterima.

:

dikemoedian

lagi (oleh karena bagaimanapoen
achirnja
peperangan
jang
ber
lakoe sekarang ini),
kepentingan
oemoem
tentoelah
akan
lebihlebih dihargainja daripada kepentingan sesozatoe peroesahaan sen
diri-sendiri.
Dalam pada ini, alat jang kita
bitjarakan
adalah
bermaksoed

mempengaroehi

masjarakat

-

hi-

doep tentang keboedajaannja dan
politieknjas memberi kekoeasaan
atas alat itoe atau memegang alat
itoe,
adalah soeatoe so'al jang
mengenai

.

masjarakat

seloeroehnja.

Maka dari

itoe adalah salah sekali, djikalau
kekoeasaan itoe diberikan kepada
soeatoe organisatie
jang sematar
mata dengan peroesahaannja itoe
pada pertama kalinja hanja hendak mentjari oentoeng belaka dari
atas
pada pengoeasaan
'itoe menjalahi
Semoea

'

alat itoe.
dan ada

bertentangan dengan gerak-gerik
kemadjoean masjarakat.
2

It

selandjoetnja

jang

kata A.I.D.

Demikianlah

menaroh

keberatan:

nja djoega atas peristiwa pelangsoengan concessie dengan waktoe
Katanja, bahwa kita
jang lama.
ada hidoep pada sekarang ini didalam soeatoe sa'at jang mendjoe
langkan beberapa banjak pergantian jang serba meloeas itoe dan
segala hal. Apabila nanti
dalam
perang

habis,

soedah

maka

ke

moedjan diadakan pelbagai peroba
berkenaan dehan jang penting
ngan kedoedoekan staatkundig, se
dang itoe diadakan di Hindia Belanda djoega, maka seharoesnja
lah djangan sampai di Hindia sini
segala
peroesahaan
staatkundig
itoe dipertalikan
pada berbagaibagai contract dan perdjandjian
jang berlakoe
lama
dan
jang
moengkin diadakan semoeanja itoe
oleh

Pemerintah

sekarang

ini.

Dan
pada achirnja,
ketjoeali
daripada keberatan-keberatan lain
nja
“jang
dikemoekakan
itoe,
A.I.D. berseroe: ,,Djikalau masjarakat dan Pemerintah menghendaki kepastiannja,
bahwa penjia
ran radioitoe mengabdi
dan
besar goenanja
oentoek pergaoelan hidoep, maka sepatoetnjalah
pimpinan
dari
pada
penjiaran
omroep
itoe haroes djatoh
kedalam tangan
orang-orang, jang
mempoenjai perasaan tanggoeng
djawab terhadap masjarakat dan
kepada Pemerintah, dan
b oe kan

pada
der.”

wmenanggoeng

djawab

ke-

3andeelhouder-aandeelhou5

kan darah inj dengan pernjataan
sympathie toean kepada pasoekan
Nazi jang toean sertai sifat egoisme. Oleh karena itoe kita moerni
tah karena perboeatan toean itoe,
Memang akan tertjiptalah doenia
baroe, karena pertolongan Inggeris dan Amerika, tetapi tidak berdasarkan kebohongan dan perboea
tan kedjam dan kerendahan boedi
orang Nazi.

ANGGAUTA VOLKSRAAD BAROE TJAKRANINGRAT.
seperti 1

pendirian
bahwa
itoe
diambilnja,
sesoedah
ia
wmengetahoei
maksoed
Perdi
akan mengambil sesocatoe
tindakan terhadap

— Volksraadstemkantoor menjatakan dalam lowongan Mr. M. Harmani (PPBB) terpilih djadi ganti
nja ialah boepati Bangkalan
dan
bekas anggauta volksraad, t, R.A.
A. Tjakraningrat.

maatschap Perdi sama sekali tidak
mendjadi keberatan baginja.

Poetoesan
jang
diambil
oleh Conperensi Perdi di Kalioerang pada hari Minggoe
23 Febr. 1941.

kepada

sesoeatoe peroesahaan

mengerdjakan penjiarannja itoe.
dipikir setjara. adil, maka inj sa-

Scadina-

AR

oleh

RADIO.

dipergan-

TELEGRAM BANGSA DEEN
DI DJAWA.
Dikabarkan, bahwa orang-orang
bangsa Deen di Djawa pada tangr
gal 23 boelan
soedah mengirimkan kawat kepada
Lindbergh di
Amerika, jang
boenjinja seperti
berikoet:

di Kali-

Menimbang:

.Chao Pao” dikota ini menoelis:
an tahoen 1937 Mr. Kah di

:

Perdi

Mendengar:
Pembitjaraan-pembitjaraan
tang perkara-Tabrani,
pe

sa | ma deradjat, sama haknja, adalah

sesoeatoe negeri

pada masa

Tabrani.

I.

“toe, rasa sepenanggoengan, tetapi| bisa menimboelkan semangat besar, jang tak moedah. dipatahkan
djoega rasa persamaan jang seloe
dengan antjaman betapapoen djoega dari loear negeri itoe,
P
Persatbean
tenaga, 'persatocan

aha

MOESLIMIN

tocr pekerdjaan penjiaran radio di
| Hindia-Belanda. Dalam beberapa

b.

PERDI:

oerang

dengan ini kenaikoran pagi
maka

karena

Piatoe-Moeslimin”

SS

hari Minggoe 28 Febr. 1941.

Johannesburg

mempoenjai rasa satoe,

PIATOE

' Maka pada hari Senen tanggal
24 Februari 1M1 Pengoeroes dari
Stichtii
»Roentah-Piatoe-Moesli-

I.Ds menoelis kira kira demikian tentang soal itoe:
.Soedah semendjak lama telah
diwartakan oleh Pemerintah, bahwa sedang ada diboeat satoe ordonnantie-baroe,
oentoek menga-

Paing.

dirinja, sedang tadinja lid-

pn sekarang djadi kongsol djende
ak 'Tiongkok di Weenen ada kong
| sol dengan pangkat sebagai ge| zant.

Berhoehoeng
kan pangkat,

BM

ONFERENTIE

djenderal di Betawi, jang kemcedi

2th

| ROEMAH

(Disiarkan

Djoega Mr. Sung, bekas kongsol

ke

II,

Perkara

| tahoe tentang promotie ini.
| an dipindahkan

La

Maa

Betawi, Mr. Kah, telah terima

kawat dari pemerentah Tiongkok
jang mennjatakan pangkatnja di

district

soedah mengadakan rapat tahoenan “bertempat
di Gem. vervolgschoo
ool No. 7. (Djati Baroe).

KOK.
:
Dinaikkan pangkat.
Dalam
S in Po
kita batja:
Kongsol Djenderal Tiongkok di

sangat penting, ketjoeali bah
en tara p TO
Ta

P.K.M.B.

aa

| konesoz DJENDERAL TIONG-

ka

VI)

SOAL

soepaja
publiek , diberitahoekan
sangat pentingnja
jang
itoe
hal
mantri landbouw”, dengan demi
min” te h mengadakan bestuurssebeloemnja segala mengandoeng
kian salah itoe dibetoelkan.
vergadering, bertempat di gedoeng
kelambatan,
nja Stoviaweg no. 4A, dan soedah
Jang
roepanja
pasti —
kata
-memoetoeskan:
kata A.I.D. selandjoetnja — bahKAWANAN RAMPOKKAH ?
I. Mengesahkan
notulen
be- .wa didalam kalangan Pemerintah
Corr. M. St. menoelis.
5
stuursvergadering jang laloe.
orang sedang memikirkan dalamPada malam Minggoe j.l., kiraII. Mengesahkan
verantwoordalam
oentoek memperpandjang
seorang
salah
,
kira djam
ding
kegeangan
serta
verslag
concessie NIROM itoe boeat 25 tar
pendoedoek di Kamp. Kotabambhoe
Stichting tahoen 1940.
hoen lamanja. Itoelah kata orang,
nama S. bin D., jang orang tahoe
III. Menetapkan hari vergadesedang
agaknja
concessie
itoe
mampoe
jang
seorang
ia adalah
ring tahoenan dengan contribuanmesti
mengandoeng
perobahandjoega, telah dikoendjoengi oleh 6
ten, jaitoe pada hari Minggoe tgl.
perobahan, biarpoen
tidak besar
orang jang tidak dikenal, berpa16 Maart 1941, bertempat di Stodan banjak perobahannja itoe.
bersendjata
dan
hitam
serba
kaian
viaweg 4A, Batavia-Centrum.
Pada pendapat kita,
djikalau
golok.
IV.
Commissaresse
R.
A.
Dokbenar
maksoed
Pemerintah
dePada waktoe tsb. itoe S. lagi ber
ter Soetedjo jang berhenti disebab
ngan hadjatnja
itoe, maka rasadebersama
ada dalam roemahnja
kan pindah ke Djokjakarta, maka
nja perloe
kita mengemoekakan
ngan isterinja. Tidak lama kemoekeberatan - keberatan
dengan
digantikan oleh njonja Barkah
dian, maka ia lihat ada satoe tjaNahdi. Begitoepoen tentang angsoenggoeh-soenggoeh.
Keberatan
haja dari Nana
loear menjokeberatan jang berdasar atas mak
gauta Raad van Toezicht rangkaroemahnja. Setelah ia
rot kedalam
soed moelia dan maksoed jang
jo Dt. Toemenggoeng jang pindah
ketahoei, maka dengan sekedjap ia
berkenaan
dengan
oeroesannja
ke Padang,
djoega terpaksa keboekakan pintoe boeat melihat itoe
itoe. (principieel dan zakelijk).
loear: atas gantinja, jaitoe perloe
tjahaja. Akan tetapi apa latjoer,
Keberatan jang
berdasar atas
atau tidaknja, bakal terserah atas ,
karena baroe sadja ia melihat kemaksoed moelia, ja'ni, oleh karena
kepoetoesan
vergadering
tahoenan
loear, dengan terkedjoet, ia telah
penjiaran radio sedjak berdirinja
jang akan datang.
lihat ada 6 orang berpakaian serba
dan sampai sekarang
ini setelah
Berhoeboeng keadaan Stichting
hitam dan bersendjata golok lagi
berdiri bertahoen-tahoen itoe agak
rasanja soedah memadai oentoek
menongkrong dimoeka pintoenja.
soedah
mendjadi
alat
oentoek
memilih Eere Voorzitster,
maka
Setelah itoe S. melihat jang demimempengarochi
pikiran
oemoem
boeat ini djabatan
telah
dipilih
kian itoe, maka dengan tjepat itoe
segala-galanja,
sehingga
Raden Ajoe Adipati Ario Koesoe- | dalam
pintoe ia toetoep kembali, dan tedidalam
waktoe
jang
sekarang
mo Oetoyo, hingga soesoenan beroes ambil sepotong kajoe pensempit
ini pada pendapat
jang
stuur
dari
Stichting
,,Roemah-

toe

djoega Ikntjeng.

hoekan

(kolom

bouwconsulent.

blik, polisi akan memberi tanda se
Soedah 15 menit, baik siang maoe
poen

angkat

boetkan, bahwa roemah jang ditoe
djoe orang2 I.M: ialah roemah toe
an Soebarna, adjunct land

Soeara

ter-

1. Voorzitter, t. E. Rasad Iskandar

.

te

Ta

R. ADJENG

HERAWATI LATIP

BACHELOR OF ARTS..

III. Berpendapatan:
bahwa sub a. b.c. dan d ada
lah soeatoe
'journalistieke

4

Kita telah menerima warta pagi
hari ini, bahwa Raden Adjeng He

jour-

rawati Latip, seorang poeteri dari

nalistiek jang boeroek), ka-

pada Dokter Latip dikota ini, jang
sedjak lama telah beladjar pada

wandaad

(perboeatan

rena njata melanggar jour'nalistieke cerecode (kesopanan journalistiek),
bahwa

sub

2a dan

b adalah

perboeatan jang tidak mengindahkan discipline organisasi,
bahwa sub 3a dan b
ada
lah satoe perboeatan mentjari-tjarj alasan,
Memoetoeskan:
1. Mentjela sekeras-kerasnja seka
lian perboeatan toean Tabrani
jang terseboet diatas.

. Menoetoep

pintoe

Perdj bagi-

nja.
Menjatakan tidak pertjaja lagi
dan
tidak bisa bekerdja bersama-sama dengan
toean Tabrani dalam segala oeroesan

pers ditempat
djoega.

jang manapoen
V

Columbia

|

.

University

(Barnard-College) di Amerika, te
lah loeloes dalam oedjiannja peng

|

habisan dalam college itoe, dan me
nerimg
titel.
B.A. (Bachelor of
Arts) salah satoe daripada 4 titel
jang biasanja orang bisa menda-

patkan itoe dalam Universiteit
tanah

di

Inggeris.

Inilah soeatoe boekti, bahwa poe
teri Indonesia poen bisa beladjar
dan menempoeh oedjiannja dida
lam Universiteit. loearan, boekan
sadja
di Belanda.
Beliau
telah
mempeladjari journalistiek,
Bagi mereka jang soenggoeh ke
ras hati itoe, dan meneroeskan pe

ladjarannja di n€geri loearan, dan
menggoenakan

bahasa

jang

boe-

kan bahasa Belanda, sebagai voer
taal, adalah terhitoeng poeteri In

.

Petain, Darlan sendiri dan Huntziger Bertelemy.

deni perletakan sendjata di Lae | os soedah
dibereskan sebagian,
dan dengan begitoe maka orang2
'Perantjis pada beberapa hari j.l.
TA

Didoega pengoemoeman akan di
mocat dalam staatscourant hari

Senen.
1
.
CAMPINCHI WAFAT
Londen, 23 Febr. (Reuter).

| soeka poela melamdjoetkan pembitjaraannja.
Soenggoehpoen “perselisihan pa| ham itoe sebeloem tertjiptanja tji

MEN

djak petjahnja perang, Ajal nabi
tjara

Benar bahwa Justitie tidak me
| noentoet oran, orang jang soedah

—

bekas

ta2 pereletakkan sendjata diharap
| dapat

diselesaikan,

namoen

Menoeroet

berita

Zwitserland,

minister marine

Perantjis

'Campinchi pada hari itoe mening-

pem-

1g itoe, Sebab azas | besar2 burgerlijk dan militer mem : gal doenia di Marseille.
melanggar artikel
perhatikan soenggoeh2. kepada ke |
dalam. artikel itoe tidak berlakoe

bata
s dalar

bangsa
Meanmebaa : 'lagi boeat orang orang
waktoe pe-| Djermania tetapi, kata pembitjata
oesoeh-inoesoehpoen masih poe-

Seatan Andoratlabiaa |

HA

itjara mengoeraikan pidatoengaja dalam tiga 1

nja hak atas perlakoean

adaan

jang so-

pan menoeroet faham demokrasi.
| Pemakian atas orang orang bang-

,,Marilah

Dasar

aan

pertanggoengan

ointosk melahirkan

Saigon,

ki

kan

redacteur

dak berdosa

kalau dabukatan

dai etmotous

boleh

Seorang

atan dilakoekan oentoek ke

bahwa

|

oek kepentingan oemoem
'hakim bisa mengatakan

laupoen maksoednja

dia soeka memikoel segala

Sebagai punt jang penghabisan
pembitjara mengoeraikan rahasia
djabatan journalist. Djoega peng
hoeloe agama, notaris, dokter, advocaat haroes memegang rahasia

ter karena memeriksa
tient

mendjadi

tahoe

Tokio,

pang,

patan bahwa rahasia djabatan oen

apanya
sifatnja jang ba2s karena koerang objectief.

toek golongan journalist bocat

se

nah dilakoekan actie jang se mentara tidak bisa dipakai.
Orang datang pada journalist de
1 mata
berdasar pada senti- |
mengoet dan pada kabar kabar jang | ngan maksoed oentoek
enar. Pembitjara tidak me -—moemkan soeatoe rahasia, dan jour
ndlist tidak boleh menerangkan na
agaimana Pers bisa. n
ima orang jang memberi kabar itoe.
an kabar angin sebagai
Dalam hal ini wetgever melihat sa
ig benar. Sebeloem Ha
toe kemoengkinan oentoek menjem
n sesoeatoe'kabar terlebih doe
pers haroes menjelidiki apa se boenjikan kedjadian kedjadian ig.
bisa dikenakan hoekoeman dan ini
rnja jang terdjadi.
mbitjara singgoeng poela arti lah sebabnja rahasia djabatan jour

1 156

menentoekan

inaan kepada sesoeatoe golo'
ha
ja:

es dihoekoem.
Pernahkah

Spreker
golongan

list berpikir bahwa
g

itoeng lagi berapa kali arti
soedah

dilanggar

semen-

R.A. Herawati Latip tadi,
Tnsasn Tr

||| Asia.
KAPAL PERANG INDO TIONGKOK MENINGGALKAN SAI- .
GON DENGAN MENDADAK.

ja.

Ot Mia ultah dainar

jang
”

Saigon,23
Febr. (United
'Press) — Kapal perang Indo TiIT ongkok ,,Lamotte Picguet” dengan
meninggalkan Saigon,
# mendadak
Dje
torpedo
| begitoe Ojoega Tap

pang.
Tidak

berkenaan dengan

isme,

Demokra-

diketahoei kemana

pergi-

nja. Hari kemarinnjapoen 2 boeah
kapal torpedo Perantjis berangkat
| dari Saigon.

Dengan

berangkahala”

kapal2

an | itoe orang laloe mendoega, bahwa
hal itoe berhoeboeng dengan habis
sendjata diantara
inja perletakan
Indo Tiongkok dengan Thai pada

tanggal 25 Febr.

— KESOEKARAN PEMBITJAKAAN

|

THAI — INDO TIONGKOK.
Febr. (United
- Saigon, 23
Press) — Dari soember pembesar
| negeri, diakoei adanja perselisihan

aan Drg Teur
olistiek, .oentoek bekerd
a- | keras diantara

pembitjara2

Indo-

| “Tiongkok dan Thai, tetapi diterang
| kan, bahwa pembitjaraan tidak di

poetoeskan.

|

Tentang pelanggaran Thai ter-

bahwa

antara

Thai

— Meniceroet berita dari Vichy jg.

goengan djawab, sampailah pembi
tjara pada kesoedahan pidatonja.
'Sesoedah itoe diadakan pauze jang
pendek jang diikoeti oleh aa
patan debat.

bangsa Djermania itoe ma
ndjadi golongan pendoedoek
negeri Indonesia?” Tidak bi

sendjata

Dje-

disiarkan oleh D.N.B., maka daerah-daerah jang diminta oleh Thai
kepada Indo-China dipandang keterlaloean.
Jang diminta ialah daerah sepandjang kali Mekong dan daerahA daerah di provincie Laos dan Cam| bodja, semoeanja lebar 70.000 km.

daksi jang sama sekali tidak mem
| bebaskan redactie itoe dari pertang

orang

pemerintah

PERMINTAAN THAI KETERLALOEAN
Londen,
23 Febr. (Reuter).

Setelah membitjarakan poela se
dikit tentang kiriman kiriman jg.
dimosat diloear tanggoengan re-

bahwa

Febr. (Reuter).

tan pesawat terbang moesoeh ter| sebar diatas Inggeris. Bom-bom di
djatoehkan di district sebelah baPesawat-pesawat

moe-

pagi-pagi,

tetapi sebentar

sadja

soedah ada tanda aman.
Beritaberita pertama memberi
kesan,
bahwa penjerangan- penjerangan
Behadap Londen ada enteng seka-

Amerika
DIDOEGA ,,LEASE AND LEND”
BILL DITERIMA
Washington,
23 Febr.
(Reuter). — Moengkin sekali pada
habisnja minggoe ini senaat nga
menerima
baik ,,lease and na
bill.
Ada tanda-tanda diWashington,
bahwa pemimpin-pemimpin peme-

rintah soedah bersedia-sedia oentoek adakan aksi jang tjepat, sesoedah wet itoe diterima oleh
Kongres.

Joenani
MARKOVITCH MENGOENDJOENGI BOEDAPEST
Rome,

22 Febr.

(Reuter).

—

Menoeroet
keterangan
opisil di
Beigrado, maka minister oeroesan
| loear negeri Joegoslavia Markovitch pada tgl. 26 Febr. akan mengoendjoengi Boedapest.

pesegi.

D.N.B. mendoega, bahwa dengan
begitoe tidak akan tertjapai bersetoedjoean jang baik.

Aa
LAR S

RATE

pendoedoek roemah

ENAN NNRUNNGN
AR

PENGCILINGAN

| DJAJA

BERAS

GIRI-

Keroegian f 75 000.
Penggilingan beras Giridjaja dekat
Tjisaat jang mendjadi

tocan Tjiong Boen

manoesia.

Keroegian

kepoenjgan

Po, pada hari

Sabtoe

21/22

Febr,

ini

dan KRMTH Weerjaningrat. ketoea pengoeroes besar,
Djam 8.30 pertemoean diboeka
|
oleh tocan M. Soetedjo Wirjowaso
no (ketoea) dengan menerangkan,

ARI Sabtoe
malam Minggoe
jang laloe Parindra Djakarta
mengadakan
peringatan
dokter
Soetomo dan Thamrin di Gang Ke
nari.
Jang angkat bitjara antara
nja toean Soekardjo Tea
to.

Tapi ada s.k. dikota ini jang me
mindah nama pembitjara itoe dja-

di Soebardjo Wirjopranoto.
Apakah verslaggevernja berpendapatan djoega, bahwa mempert:
ngati orang ineninggal dengan se
lamatan
Nou,

itoe, ada kesempatan
ganti nama?
seh?

diperkenankan berhadlir dan tidak
diperkenan mengetahoei oepatjara
pengibaran
bendera kebangsaan.
' Penoelis R.M. Soedarjo Tjokrosis

sela

Or

bahwa jeugdstorm Parindra tidak
TRAM

NIS

KELOEAR

RAIL.

Corr. H.N. menoelis:
Pada hari Kemis j.l. petang2 di
woro berpidato tentang beberapa
traject. Solo — Batoeretno, direpesanan dan petoewah almarhoem : gentschap Wonogiri, 4 boeah dere
dr. R, Soetomo, jang memang per
si dari tram NIS telah keloear dari
temoean malam ini meloeloe diper
rail.
oentoekkan meperingati hari 1000
Ketjelakaan
orang tidak ada,
harinja wafat beliau,
dan kedjadian itoe disebabkan ta
Mr. R.P, Singgih dipersilahkan
nah rail itoe telah
teban karena
pidato tentang arti
menghargai
hoedjan.
pahlawan,

dengan

mengemoeka-

kan besarnja djasa dan loehoernja
boedi almarhoem itoe bagi masjarakat.
R.M. Ng. Kartohastono dipersilahkan menerangkan tentang ,,tah
li'' jang dikoepas pandjang lebar
dan mengertikan.
»Slametan” dokter Soetomo di
lakoekan dengan
do'a idihormati
berdiri semoea.
Djoega wakil pe
merintah toeroet berdiri menghormati,
Djam 11 malam rapat ditoetoep
gitoe djoega Indonesia Raya dipem
boekaan. (M.) '
V
HORMAT KEPADA
Pal. Nbid. menoelis:
Ketika

seorang

HITLER.

perempoean

Ero

“pah berdjalan djalan didjalan besar di Pladjoe, melintas dekatnja
seorang bangsa
Indonesier,-dan
menjeboet: Heil Hitler......... !
Sesoedah
menjeboet itoe orang
itoe teroes lari, tetapi pada waktoe itoe laloe seorang employe B.
P.M. dengan sepeda, kepada siapa
perempoean itoe mengatakan kedjadian terseboet.
Employe itoe dapat meriangkap
|
nja dan
menjerahkannja kepada
polisi.
Ketika didengar - keterangannja,
orang jang baroe beroemoer 17 ta
hoen

itoe mengatakan,

lah karena pertjikan api dari pipa

kali, seolah

jang djatoeh item

Selamatan ganti nama?

kebakaran

pers, wakil pemerintah dengan PID

sangat hormat

ga, bahwa sebab moesababnja ia

Sambe laloe.

ti

itoe ditaksir ada f “5.000.— jang
ditoetoep oleh verzekering.
MALAM PERINGATAN DR. SOETOMO.

Sabtoe malam
Minggoe
soedah
djadi makanan
api seloeroehnja,
demikian toelis koresponden B.N.
dari Soekaboemi.
Orang mendoe

(schoorsteeen)

itoe

dengan mars Soerya Wirawan, be

Perantjis

'nalist tidak bisa diakoei.

dalam- Boekoe Hoekoem
jang

24 Febr. (Domei).—
Djepang—Perantjis—

hari, djadi sampai tgl. 7 Maart.

ada

berpenda

erts

dan Indo-China ditambah lagi 10

memberi tahoekan hal itoe kepada
jang berwadjib.
2
Persoonlijk pembitjara

memoeat

mengoemocemkam,

perletakan

dan
rahasia
djabatannja tetapi
djoega
berkewadjiban
oentoek

apatan bahwa dalam waktoe
belakangan ini pers koerang

oentoek

tor penerangan

penjakit jang menoelar, boekan sa
dja ia dengan segera djadi bebas

bisa menahan dirinja dan

kwartier

Thai, jang dikeloearkan oleh kan-

seorang pa
bahwa

idin

Makloemat

oem dan karena itoe setiap kri. djabatannja. Tetapi djoega dalam
c jang meliwati batas kepenti-| hal ini kepentingan oemoem haroes
didahoeloekan. Kalau seorang dok
oemoem itoe bisa membawa
berhoeboengan dengan hakim.
im waktoe
genting seperti
kita alami sekarang, angga1 oemoem sangatlah lekas mera
an
karena itoe journalist ha-

pindahnja

besi. Sebab dalam kwartaal ini pengiriman erts besi ke Djepang soe'dah melampaui ketetapan pembatasan, jaitoe 24.000 ton, demikianlah berita
dari koresponden sk.
,Sydneysun” di Noumea.
PERLETAKAN
SENDJATA DiPANDJANGKAN 10 HARI

salah jang bersemboenji dibalik be
lakang hoofdredacteur itoe.

baik, per-

n journalist itoe tidak mem
ri kebaikan
pada kepentingan
moem. Dalam melakoekan
kri
seorang journalist hanjalah be
kalau perboeatannja itoe mem
ri kebaikan
pada kepentingan

PESAWAT-PESAWAT NAZI
MENJERANG INGGERIS

rat daja.

bahwa se-

rapa anggota dan wakil beberapa
perhimpoenan lain diantaranja ada
beberpa
kaoem
poeteri,
wakil

terhadap pembelaan

Sg
ERTS BESI OENTOEK
DJEPANG
:
Sydney,
24 Febr. (Reuter).

dapat

sar hoeckoem siksa haroes mendapatkan orang jang sebenarnja ber.

bahwa

tang

da 9 hari jang belakangan ini ada'
di Noumea (New Calidonie) tidak

openbare ministerie, menoeroet da

teta

pada

— 2 boeah kapal Djepang jang pa

pertanggoengan djawab
tentang
soeatoe artikel jg. ditoentoet, tetapi

'Beorang journalist
bisa menean bahwa perboeatannja itoe

Hanoi

tan dari Saigon ke Cambodja,

menerangkan dgn. sepoeas hatinja

ini kita mesti memperbedakan

ke

besar tentara Indo Tiongkok-Sela- |

3 jaitoe, tidak ada orang jang bisa
wetgeverndjadi berkoeran

kembali

negeri dengan

pan tentang dasar penghoekoeman,

tidak

23 Febr. (Domei) —

nisasi baroe

Jiang bertentangan dengan anggahoekoeman kentak

1ggeris

Londen,23

20

dak ada, hingga tak ada koerban

Melati

— Pada hari Ahad malam kegia-

gal 24 Febr. agan pesawat terbang.
Didoega kalau'ia soedah datang
.di Hanoi akan memindah kwartier
besarnja ke Saigon, bersama2 orga

diatas dasar hoekoem siksa. Angdalam kalangan
Ipoen dia tidak “mebiak cen ,gapan « oemoem
kalau perloe. Kritik diboleh-| "journalistiek bahwa hanjalah hoofd
redacteur jang mikoel pertanggoe
tapi ada bahajanja kalau kringan
djawab isi-korannja dipanke
kenjataan
menjeboetkan
ie
dang oleh pembitjara sebagai hal

dikenakan
bersalah.

maoce

moea

sampai

Parindra tjabang Soerakarta telah
mengadakan rapat, dihadliri bebe

Goebernoer djenderal De Coux jg. | soeh tampak
didekat kota di tiberada di Saigon sebagai biasanja
moer laoet. Di Londenpoen terdedimoesim dingin,
bermaksoed Os
ngar tanda
bahaja oedara pada

meninggal|

djawab

tidak

COUX.

'Sesoedah itoe pembitjara pindah
ke punt kedoea dalam pidatonja,

menanggoeng”

kepala

GOEBERNOER DJENDERAL DE

kan segala perkataan-makian”,
em

tindakan2 jg.|

meroebah sikapnja.

Ilipada pers soepaja berteladan kepa
ta boeat selandjoetnja

Banjak

Thai berkeras

a Djermania dalam pers itoe ditje
-la
pembitjara dengan sekoeat koeHalangan jang didapat oleh,
alist
dalam melakoekan kewa || |atnja.
- Pembitjara Manaanikan
ke
Tenganan,
wet
da pidato2 Churchill:

itoe.

memberi tanda, bahwa pemerintah
Indo Tiongkok siap oentoek menia|
kalau pihak |
dakan
perdamaian,

toeh dilantai sement
cm. dalamnja.
Oentoengnja poela,

kepada

bahwa

dia

Hitler.

HOEDJAN LEBAT.
Pada hari Djoem'at tanggal
21
boelan Februari j.l. di Djember te
lah toeroen hoedjan jang lebat se

olah air ditjoerahkan

Kabar
ALHAMBRA
,Fash

tontonan.
— SAWAH BESAR
and

Loose”.

RIALTO
SENEN.
Rose of the Rio Grande”.
C. ORION
GLODOK
,Bajangan Hitam”.
THALIA
—
MANGGA BESAR.
Je

t

Attendrai

(Le

Deser-

tv),
:
@UEEN
PANTJORAN
»Beware Spooks”,
naa

Lelang

di Betawi

REBO, 26 FEBR. 41:
Njonja
djanda
Tan Gien San,
oleh Hooper di Papandajanweg 28.
Lelang
barang
failliet,
oleh
Weeskamer
di Verlengde
Kpg.
'Moeka.
KEMIS, 27 FEBR. '41:
Lelang
barang
failliet
oleh
Weeskamer di Molenvliet Oost 7.
A. Hilbrink oleh Krijnen di Tjidengweg W. 69.
'DbOEM'AT, 28 FEBR. 41:
Njonja djanda C. J. P. DijkstrarRensen oleh John Pryce & Co. di
Dierentuinl. 3.
idem
di
E.
G. Drenth
oleh
Djocjaweg 617.
SABTOE, 1 MAART “4i,
Lelang

Commissie”

oleh

John

Pryce & Co di Roomschekerkweg
No. 3.
J. G. Lammers oleh idem di Tji
mahiweg 23.

dari langit.
Karena hoedjan jg.
pat? penjimpan?2 padi. Setelah api
lebat itoe solokan2 serta soengai
PEROEBAHAN KABINET
itoe malap (smeulen)
dari sedikit
Djalan2 besar dibebera
meloeap.
PERANTJIS
kesedikit, maka pada waktoe
Ia
jang
air,
pa tempat digenangi
Vichy, 23 Febr. (U.P.).
roet malam api itoe mendjadilah de
Di
tentang
Nita
tingginja sampai diatas kaki.
f Permakloeman
ngan sekonjong2, menjilap menja
Kaboepaten airnja
h han kabinet pada hari itoe tidak
djalan moeka
la dan dalam tempoh sedikit, ma
tinggi dan deras, hingga
| dimoeat dalam staatscourant, se- begitoe
ka paberik itoe mendjadi laoetan
bab Darlan masih sadja mengadaseboeah auto, jang akan laloe disi
api.
kan pembitjaraan - pembitjaraan
toe, terpaksa mengambil djalan la
Poen tempat kantor dan roemah
4 tentang pemisahan portefeuilles 8
in jang lebih aman.
toean Tjiong sendiri mendjadi oem
staatssecretaris.
Di
bandjir.
Djempo
Soengi
pan api.
See
- Didalam proces tentang reorgaair
(Lodok)
kampoeng
sebosah
Sebocah stoomketel jang ada da
PREMIE
f 50— (Lima poeloe
nisasi jang membatasi kabinet hatingginja sampai didada orang. Tilam paberik jang terbakar itoe ter
roepia).
nja dengan 5 orang minister serta
ga bocah roemah jang letaknja di
lemparkan keatas dengan kenfjang
Pada siapa jang bisa kasi ke8 staatssecretaris itoe, Darlanpoen
di.
a
dapoernj
lenjap
pinggir kali,
nja dan tiba disebocah
roemah,
terangan
sampe ditangkep
oleh
,djabatan '3 orang”
| meniadakan
bawa air sebocah lainnja oleh polijang
djaoehnja
dari
paberik
itoe
le
politie
saorang
nama
Rd.
Achmad
jang dibentoek oleh Flandin. Maka
ditempatie tidak diperkenankan
bih koerang 200 meter.
Stoomke
asal dari Cheribon.
oleh Darlan laloe digantinja deti, karena dichawatirkan. (Dar.)
tel
jang
djatoeh
diatas
dan
djaPaling blakang ini orang ada bepena
soeatoe komite, terdiri dari
kerdja pada kita sebagi Chauffeur,
Penoelis: Mr. Soemanang.
ia tersangkoet perkara pentjoeri@ Bendahari: Soendoro.
an jang terdjadi di Cheribon jang
Semoea anggota Pengoeroes ini
kita soeda bikin intnbata san
polibertempat di Djakarta.
tie,
Pembantoe-pembantoe:
Keterangan lebih djaoe bisa diDjarkata. Adam Malik.
dapet pada:
oleh wAntara”).
(Disiarkan
Bandoeng:
Mohd. Koerdi (oen| Hemden & Pyama's Fabrieken
aa
ALA
toek kring Priangan).
YOE TJIE & CO.
4
Solo: Mohd. Sofwanhadi
(oenALAM Conferentie Perdi di
Kali besar Z. 10 Batavia.
toek kring Djawa Tengah).
Kalioerang (Mataram) paTentang poetoesan-poetoeSoerabaja:
Soemarto Djojodida hari Minggoe 23 Febr. 1941 tesan jang diambil dalam Konhardjo
(oentoek
kring Djawa Tilah diambil
poetoesan-poetoesan,
perensi di Kalioerang pada
moer).
antara lain-lain seperti berikoet:
1941.
hari Minggoe 23 Febr.
Kring-kring
akan dioesahakan
Menerima baik rentjana reorgadidirikan di Sumatra.
Oentoek - Regentschap CHEnisasi Perdi Djakarta
(ontwerpRIBON seorang Regentschaps
Parada Harahap) :
Rapat
tahoenan
jang
akan
datang.
journalisten bangsa Indonesia.
controleur dengen gadjif 90.—
3. Rapat
tahoenan
jang akan
beroepsjournalisten
£ Boekan
f£ 195.— seboelan.
Perobahan'bentoek organisasi.
datang
akan
dilangsoengkan
di
hanja bisa mendjadi anggota loear
Sjaratnja: einddiploma MulcIl. a. Menghapoeskan PengoeSoerabaja, sedang waktoenja akan
biasa.
roes Besar dan Tjabang-tjabang.
atau kepandaian jang dalam
ditetapkan lebih djaoeh.
Kalau dirasa perloe, Pengoe
b. Organisasi
seloeroehnja didienst boleh disamakan dengen
Royement Perdi Bandoeng.
memberikan dispensasi
olen
rong'f
pimpin dengan langsoeng oleh Pe- :
diploma itoe, tjakap bekerdja
ten4. Konperensi diberi tahoe
kepada beroepsjournalisten jang
ngoeroes jang bertempat di Djasendiri dan pengalaman perjang
Perdi,
P.B.
an
tang poetoes
boekan bangsa Indonesia oentoek
karta.
hitoengan oeang.
royement
membathalkan
mendjadi anggota biasa disesocac. Ditempat jang ada anggota
Soerat
lamaran-boeat
seBanPerdi
atas sdr. Winarno oleh
toe tempat. Dispensasi terseboet
Perdi sekoerang-koerangnja lima
mentara
tida
dengensegel
sementetap
o
Winarn
Sdr.
doeng.
diperkoeatkan oleh rapat
haroes
orang, Pengoeroes boleh mengang
lambat
lambatnja
15
MAART
djadi anggota Perdi.
anggota.
kat seorang Consul sebagai inter1941 pada Regent Cheribon,
midair,
bersama-sama dengen diploma
Perkara-Tabrani.
Soesoenan pengoeroes.
(8) dan cijferlijst (en).
perkara.
dalam
Poetoesan
5.
dari:
i
terdir
2. Pengoeroes
|
Anggota.
ma'loedalam
Regent Cheribon,
Sjamsoeddin St. Ma'- Tabrani disiarkan
Ketoea:
d. Mengadakan anggota biasa
(Lihat dilain bagian
mat spesial.
SOERIADI.
moer,
dan anggota loear biasa.
Red.).
Wakil-Ketoea: Parada Harahap.
e. Anggota biasa hanja beroeps

. Maloemat pengoeroes
Perdi.

DITJARI

:

penghabi-

FAST
and LOOSE
tjerita detective jang amat indah dan me-

ia C ORION SARA

Tjerita
ga
file

K2

Loge

20

Pengabisan

SPOOKS

| Inilah dia, baroe moentjoel lagi... itoe Doenia
poenja Radja Badoet!! Joe E. Brown ,. . semoea
. orang soeda

- doet

terlaloe kenal padanja

jang

jalah

menggemperken diseloeroe

weg

prapto

tida

boleh

7. C.H.
Gg

veldlaan,

itoe Ba-

Doenia di

Saleh Djagamonjet

Kesehatan

8 Mr. Soe-

II No. 1, 9. Taman

Siswa Vlieg-

10. P Rakjat Kramat 147.

Agentschap

nonton.

,,Pemandangan”
dan
di Lampoeng:

Administratiekantoor
Poetjoengweg

Obat Obat Moestadjab Tjap Prowe

2

31,

Sedjak tg. 1 Juli 1940

'sekoeliling ploksox, djika kedatengan oleh Joe E.
Brown tentoelah aken mendjadi bergontjav g heibat!
Anak-anak

41,

Beheerder:

| Neutone Pill Oentoek perkoeatken boeah gindel (nier)dan sem:
E- boehkan sakit, pinggang, tangan kaki selaloe dingin, d.ll. harga 1 bo-

,,Pembangoen”

2
2
je
?
?
(6

T. M. Oesman, H. S. D. Moentoe, Mej. Soemijati, Njonja S. Z.

8

Goenawan dan lain-lain ahli fikir jang terkenal.
HARGA TETAP TIDAK NAIK:
Almanak boekoe dengan dinding f 0.85
porto

Almanak dinding sadja .........
Lekas

|

pesen sekarang:

10 — 15

PESEN BANJAK.

boeah

|

bana

LOKAL OOOLLLLLOLO

oa

@

Tiap-tiap

@

Patjaw

Kari

F 1... sekali

Kaloe kirim postwissel doeloe obat

Ie

MPORTEUR:
MEDICIJN IMPORT
TOKO TIGA No. "3 NA

toOKO

“D

Kramat 14

.

SAM

CO,

R I ON

Batavia-Centrum

— »SPAKAILAH!! veinan PILOT”
,BELILAH!! Di TOKO

2

TAK

ORION”

asa mr

i

IMPORT
& EXPORT
GROSSISTEN
CHINEESCHJE
MEDICIJNEN

KOEPOE?

TJAP

Hiong,

lapang

kans ini dia tanggal 15 Feb. —

14 Maart. Moelai harga dari f 1.75 sampai f 12.(0.

Segala

vulpen PILOT

nama-nama,

bisa dapat: No

No. 2-10 Tahoen grantie,

1 Graveer
No 3

Pilot

inkt 20zsatoe botol warna-warna pegimana soeka,

No 4 Satoe kali pakai banjak vulpen, seperti boeat

sekola,
kantoor, koempoelan
jaitoe 2...
an
ana

atau bosat dagang?
Tan
Pa.

TOEAN

Koerang tenaga, soeka malas bangoen, tidak
terang berpikir!

Glodok.

Thay Hwa,
Senang

Hg
.

Tian Hiang, Tongkangan.
Tong,

Molenvliet

Tg

|.

KIRIM INI
GAN WANG
DENGAN
AN AKAN
ADRES:

LABORATORIUM
PHARMACOLLUM
BATAYIA.CENIRUM

DISTRIBUTEURS

Pe

Samping Gloria Pantjoran.

Hoekoem
Tjonto-tjonto

at ikan Malah.

2
f

Boekti dalam perkara
Abang.

Rekest Mila.”

lia

Fo, Passer 'boelan.

Wet

2.85. 1
1.60. 3
!|

4.50.
Boek

van straf-

recht
Penjoeloeh beladjar
motong pakaian
Amit Haleh

.

in

:

me- 3
»

6.50 u
.
2.45,
Laki e

Bisa Batavia-O,
pesen pada Adm, Pemudi" 4 :
ngan

|

diana Ha

R

sia

:

aa aan pebeni :

UNI

Koemmpoelan Wet? Indone-

TEA AAA)

RSA

RAR PN

aa

SEREM

-

di

NED:-INDIE

A

Tonk Lok, Passer Senen.
Padangse Buffet, Petjenongan.

Sea

bitak

BOEAT

#

Millika, Kramatplein.
Sit Foeng, Kramatplein.

Hotel Passer Baroe, Buitenzorg,
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Ysdepot, Serene-park.

Toeng Hwa

Populair, Molenvliet Oost.
Eng Son, Sawah Besar.
Robusta, Krekot.
Passer Senen, Kramatplein.
Zwembad Kota Batoe, Buitenzorg.
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TOE BOTOL PERTIO.
BAAN VITOSINE.

Hati, Gg. Tjemarah.

Ysdep. Tan Tjeng Kim, Tanah

Oost.

obainja.

Minoemlah saban hari 3
sendok VITOSINE. Pasti
tenaga mendjadi koeat,
badan ringan dan bisa
berfikir dengan tenang.
Obat ini adalah bekerdja '#jepat berdjalan
pada oerat-oerat. Inilah
kelebihan Vitosine dari
lain obat jang memberi
kekoeatan.
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Ek, Tongkangan.

Koffiehuis, Gg. Petikee.

A Tjap, Pantjoran.

Moij Kong, Kongsie besar.
Oey Foek Kie, Kongsie besar.
Liong

Leng

—.

Jin Shi, Toko Tiga.

'Tosan? dan aan

No. 131 Bt.

KOFFIH-HUIS.
.
Liang Toeng, Tongkangan.

€

Pantjoran.

Siapa njana, Tafah
Siauw

SPROPAGAN DA”

Telefoon

KENAPA

#$ DAN NJONJA?

Ini dia Kebroentoengannja .roemah tangga, semoeanja tinggal Sehat dan Waras.
Djika Toean-toean dan Njonja-njonja sering minoem Anggoer BEVIN tjap koepoe-koepoe
kloearannja Toko Obat ,,TAY HO TONG” Tanah Lapang Glodok Batavia, jang soedah
terdiri 32 Taon lamanja, jang boleh di pertjaja merknja Toea. Harga di reken pantes, dan
soedah dapet banjak Soerat-soerat poedjian dari berbagi-bagi bangsa.
Memoedjiken kita poenja kloearan Anggoer Bevin, dan obat-obatan tjap koepoekoepoe jang begitoe mandjoer dan Moestadjeb.
Sematjem kita poenja obat batok, satoe pak mengilangken
rejaknja,
doea pak
Stop Batoknja, di mana-mana waroeng bisadapet belih.
ab r Keane
anta HO
PON NONA
Sama UNA -f$
0011,
Per flesch Pe
'Toean-toean dan Njonja-njonja brangkali soedah dapet taoe, obat sakit kapala apa
jang paling mandjoer?”, tetapi obat sakit Peroet, en Moeles Toean-toean dan Njonja
blon mendapet taoe, obat apa. jang paling Mandjoer, ada kita poenja kloearan obat sakit
Peroet dan moeles jaitoe, (TAY PIN SAN) seabisnja di minoem kira-kira setenga djam
lantas baik sakit peroetnja dan moelesnja, maka itoe kita brani Garantie djika tida mandjoer OEWANG di kasih kombali, sebab kita brani tanggoeng lantaran soedah dapet bainjak Soerat-soerat poedjian jang soedah perna minoem kita pena Obat jang begitoe
mandjoer dan Moetadjeb.
Djika Toean-toean dan Njonja-njonja tida maoe pertjaja,
ini obat jang begitoe
mandjoer en Moestadjeb boleh dateng di kita poenja Toko, bisa dapet liat soerat-soerat
poedjian jang perna minoem pegimana madjoernja kita poenja obat. Bisa dapet belih di
mana-mana waroeng.
PERS GAN Sena kka Wa ne da aa ».0.20
TAN
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f
0.011,
Per flesch DELI
Ada lagi kita poenja kloearan Obat boeat anak-anak (baji) jaitoe (PO JIN JIE
DJIE SAN) sematjem PAK PO KENG HONG SAN) goenanja boeat sakit, Soemeng, panas,
kena angin, en pilek, soedah banjak sekaliorang jang perna tjoba kita poenja obat Tjap
Koepoe-koepoe jang begitoe mandjoer, sampe kita soedah dapet banjak Soerat poendjian.
Di mana-mana waroeng ada djoeal,
». 0.20
KE PMN
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Temen tania
f
011,
Per flesch PAN Nela ROA TN AL NI MAU na
Ada lagi kita poenja kloearan ZALF (SIAUW TOK YOE) tjampoerannja bahanbahan jang toelen, goenanja boeat penjakit koelit gatel-gatel, goedik, koreng, en loekaloeka di pakenja dingin, dan tida berasah Perih, di mana waroeng ada djoeal, dan kita
ada kloearanken lagi Obat sakit GIGI, dan (HAUW HONG SAN)
goenanja boeat pel
-njakit, Moeloet SERIAWAN, en ISIT bengkak..
Kita Poenja anggoer Devin Tjap Koepoe-koepoe.
bikin pertjobaan, sengadja
di
Di sediaken boeat Toean-toean dan Njonja-njonja
djoeal Ketengan. Per Slokje............... 2 0.10dan di adaken SOLE AGENTEN.
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Dugestive Tablet (Lu-Tin-Tjin) bosat tambah napsoe
dan bikin koat tempat makan. Harga 1 botol f 1.50.
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Conwemeg Tablet Speciaal oentoek perkoeatken zenuw otak dan
oerat-oerat, gampang loepa, pikiran koerang koeat d.l.! Harga f 2.—
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batoek dengen berhasil. Obatnja moesti |:
hoeat semboehken penjakit
dimasak dengan aer seblomnja bisa digoenaken.
Harga 1 pak f 1.50. -
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dan semboeh:

bernana, gatel d.l.l. jang disebabkoelit, bisoel
kan penjakit
ken oleh darah kotor atawa penjakit syphilis. Harga 1 botol f 1.—
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Ongkos tetap diatas. Pesenan langsoeng pada:
PERSATOEAN DEPOT BOEKOE — DJOKJA.
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Lebih penting, lebih sempoerna dari tahoen jang soedah-soedah, tebal 300 pagina. Penoelis rentjana terdiri dari pada Djoeara pena jang soenggoeh boleh dibanggakan, sebagai: Mr. Kasman, H. Rasjidi B. A., Dr. Aminoeddin, Moh. Din Yatim, As.
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PENDAPATAN bersih oentoek: 1 Pergoeroean Rakjat:
2 Taman Siswa,
3 Studiefonds P P.P.I.
Kartjis dapat dibeli pada:
7 Mr. Hindromartoro Kerkstraat 39, 2. Nn. M. Poerwodiredjo Oranje
Boulevard
77, 3. Drs. A.K. Gani
Kramat 158,
4. Balai P.P.P.I. Laan Kadiman 11, 5. Sarwono Defensielijn v d. Bosch 147, 6 Soerodjo Merbaboe-
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Plaatsbespreking : Loge-Stalles

jang baroe kasi liat Pemandangan? dimedan Perang:
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. ANAE-ANAK BOLEH NONTON.
Attentie: “Mosiat 20 sampe 26 Februari '41 diperBritisch

»Z OEBAIDA"
dengen
Fifi YONG,
SOERIP
(Mata Roda)
Moemoe SEGARA,
Oemar RODRIGA dl.l.
Gambar terang, soeara tegas, tjerita penoeh actie,
film bagoes dan sampoerna!
Fifi YOUNG
Menari, Menjanji, Beractie, Meng2
goembiraken.

P.P.P.I.

AROK dan KEN
Oleh Mr. M. YAMIN -

nonton
—

Moelai 27 Febr. dan malem brikoetnja
Oriental Film Coy poenja praductie Super-Special

Tempat : Stads schouwburg Batavia.
Waktoe: tg. 15 Maart 1941 moelai djam 8 malam.

| Bersedialah.. “Bersiaplah .Ba “makakan Hitam”
aken dateng 'meradjalela !,,Bajangan H.tam” aken
mentjari korbannja!

toendjoeken

KEN

boleh
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bi
kin tergeterivi kota!
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Siapakah

Kehormatan!

banjak korban, kaoe mengroesak dan memperkosa,
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(Ana

anah,

lain melainkenlah Negeri, Tanah Air, Kebang-

saan.

narik hati. Peuoeh actie dan mysterie.
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Satoe film, jang meloekisken bagimana kewadjibannja sasoeatoe pemoeda dimedan paperangan.
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Klein Pidato
Nijverheid.
t. Mh. Siradz.

bijdrage jang f 25.— millioen itoe.
Bagaimanakah djalannja Dienst
terseboet memadjoekan dan mem
perbaiki Klein Nijverheid itoe

Kwaliteit

dari

barang

ki aardewerk

pendapatan

dari

nja oemoemnja rendah tiada :dapat

keadaannja dan apa ke-

gaimana

— ketjewaannja.

5

menjamai vorm dan kwaliteit barang import sebangsanja. Ini me

|

“ Nijverheid jang paling
doeloe
idanja jaitoe huisvlijt. Huisvlijt

lantarankan si pembeli

kan oentoek keperloean
kemoedian
“sadja, dan

sendiri
oentoek

Giperdjoeal - belikan

sebagai

Huisvlijt

kan

jang

.orang lain

sa- -

oleh

tidak bisa

(dapat

al
pentjaharian dalam pertanian,
djadi
beroebah
itoe
hasil huisviijt
—.. Klein Nijverheid bekerdjanja le| bih giat, pendapatan barang jang
— dibikinnja lebih banjak dari pada

perantaraan

dilakoekan

dengan

begitoe

barang

.

KETJEWANJA
Ba
2

ba
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Han

3 ag
ss
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:

pembeli,

tiada

ida

peroesaha-

bahan lebih

moerahan,

se

oleh

seseorang atau satoe peroesahaan
sadja, oleh karena ketjilnja peroe
sahaan

,,Klein Nijverheid”

ifoe. Ta

pi djika peroesahaan peroesahaan
ketjil ini berkoempoel, seperti kata
peribahasa Indonesisch: sedikit se
'dikit mendjadi boekit: dengan be
kerdja bersama sama
(cooperatief werken), nistjaja beeahnja itoe
akan terdapat. Oleh karena itoe
mendiri
“hendaklah dipentingkan
kan koempoelan Cooperatie. Dja

| soekaran. Selainnja si pembikin,
djoega si tengkoelak ikoet dapat
oen
Selama
mata pentjaharian.
jang diambil oleh tengkoe
toeng

Ela Maa Jab

si

sering

berfaedah sekali. Ia mendjadi per | diika didjalankannja hanja

moengkin mendapat roepa roepa ke

“lak itoe pantas dan oentoek mem “Idi perbaikan Klein Nijverheid da
' peroleh oentoeng ini ia memakai
lam hal mendjaga kesoekaran jang
teng
- djalan djoedjoer, memang
koelak ini perloe oentoek peroe
sahaan. Tapi sajang sekali, tia
|
boleh dika
malah
sedikit,
— da
lak itoe
tengkoe
nja
oemoem
ita
|
- meroepakan soeatoe- penjakit ba

datang dari tengkoelak teroetama
iliserahkan kepada keinsjafan si
pembikin, kepada ketjerdasan, ke

tjerdasan keinginannja.
$
Oleh karena itoe alangkah akan
besarnja, djika dalam barisan si
pembikin pembikin itoe terdapat ba
njak kaoem intellect. Oentoek
me
lindoengi perkoempoelan sematjam

aan itoe. Ia selaloe men

gi

:

keperloean

Djalan oesaha ini tiada akan ida
Fa
Penta
Ad
itoe,
diingini
pat bocahnja jang

itoe si pembikin tiada akan bisa ba
njak djoecal pendapatannja dan da
ia
barang
Jam membeli barang

|.

pem

PER- | rertambah pengetahoeannja.

iseng ar
5

“antara si pembikin dan si pembeNi, saudagar besar atau importeur,
memoedahkan dapatnja barang ba
tengkoelak
han. Djika tiada ada

|
|

si

dang si pembikin akan terhindar
dari kesoekaran kesoekaran
jang
dilantarankan oleh kelakoean boeroek ifoe. Lagi poela dengan dapat
tjampoer gaoelnja dengan saudaTt.
gar besar .itoe si: pembikin
akan

lantaran tengkoe-

lak djoega.

Lantaran

ini tentoe keoentoengan jang «diper

poela membeli bahan jang diboetoe

'hinja memakai

Es

sendiri.

oleh tengkoelak bisa didapat oleh
si pembikinnja sendiri, pembelian

tjeklik. Pendjoealan barang penda
patan Klein Nijverheid kelain lain
tengkoelak,

pengetahoeannja

tjahari akal jang djaoeh dari djoe
djoer oentoek
memperoleh - oensetoeng jang sebesar besarnja,

pada
ini, maka oleh Pemerintah
tahoen 1927 dilahirkanlah atoeran

.. hingga meroegikan kepada si pem
— bikin barang. Ia mendjoealnja ba
|-.rang2 bahan lebih baik dihoe-

ae

tang,

dicrediet

oentoek ,,Perkoempoelan
Boemipoetera.”

agak ting

dengan

oentoek mendapat membeli

barang

- pendapatannja peroesahaan itoe de
' toek mengikat si pembeli olehnja
- dikasihlah - voorschot atau diberi
| lah pindjaman oeang dengan per|. djandjian jang agak berat. Dengan
—... djalan demikian hingga si pembikin
“itoe tiada lain, hanja djadi kaoem

—

|.
2
|
—
—.

|.

boeroehnja si tengkoelak itoe sadja dengan dapat oepah jang serendah-rendahnja. Keadaan setjara
ini mendjadikan rintangan oentoek
madjoenja Klein Nijverheid itoe.

djirat oetang kepada tangkoelak,

gantoeng

dari

»

- KETJEWA,

NJA

LANTARAN

tingsdienst”

ni ter-

nanti saja akan terangkan.

|

:

PIT

PENGETAHOEAN

kala
Seperti saja telah bilang
minggoe belakang Klein Nijverheid
ini oemoemnja didjalankan oleh

3

orang jang ta' bersekolah: penge
tahoeannja

pitjik, penglihatannja

tiada djaoeh hanja
sadja.

sekitarnja

:

hoeboengan

-.
-

sedesa

dan

Pergaoelan, per-

dagangnja sedikit se-

kali. Lantaran

pitjik pengetahoean

ingin

mentjahari djalan

nja mereka soesah mentjahari, atau
tiadalah

termasoek

Dep. Economische

SI PEMBIKIN.

2

diadakan atoeran

shoecannja si pembikin, maka oleh
Pemerintah dilahirkan ,,Voorlieh-

keinsja

#annja si pembikin sendiri, seperti

oleh Pemerintah

Oentoek melenjapkan rintangan
kepada madjoenja Klein Nijverheid
lantaran koerang loeas. pengeta-

perniaga-

lenjap ketjewa

menoeloengnja

,Schuldbevrijding.”

ngetahoean, pemandangan perihal

teroetama

oentoek

maka

(kai perantaraan tengkoelak itoe ja'
| mi: si pembikin tiada mempoenjai
sendiri dengan
. perhoeboengan
tisaudagar saudagar besar, ia
|
ada dapat peladjaran, tambah pe
&

Biasanja

(pembikinan barang

tanah).

sekali, djaoeh
bandingkan

—

piring —

oleh barang im-

port, sedang harganja
rah dari pada bikinan

ri Ini berarti tambahnja

lebih moeloear nege

keoentoe

ngan si pembikin.
Djoega dalam lain lain roepa Nij
verheid.
Dienst ini bekerdja
de

ngan

giat.

Pendapatan

oesahanja

ini kita dapat lihat ditiap tiap Nij-

verheidscentrale,
malam.
Disitoe

dipasar
pasar
mnampaklah
tia-

da sedikit kemadjoean dan perba
ikan dalam Nijverheid kita jang te
lah tertjapai oleh Dienst itoe.
Barang barang jang tadinja Dae
rah Seberang
dapat dari import,
sekarang sebagian telah dapat diki

pendapa-

rim dari poelau Djawa,

oentoek memperbaiki peroesahaan
nja dalam djoeroesan mengadakan

Zaken.

pegangan

Dienst

ini diwadjibkan oentoek
memberi
advies penerangan perbaikan per

baikan dalam

Klein Nijverheid

'itoe,
mendjalankan
roepa roepa
pertjobaan,
hasilnja oentoek
di.pakai tjonto kepada
ra'jat dan
roepa-roepa pekerdjaan jang ber-

sangkoetan dengan oeroesan Nijverheid itoe. Soepaja moedah rak
jat dapat

ngan

perhoeboengannja de-

Dienst ini, maka. di sewata-

ra tempat

didirikanlah

,,Consul-

tatiebureau voor Klein Nijverheid”

dan dibeberapa tempat diadakan
ambtenaar” — ambtenaar
atau
adjunctnja
verheid.

oentoek

oeroesan

Nij-

Oentoek memadjoekan dan mem

haan besar.

Seperti saja telah terangkan

ka

la minggoe belakang dengan tanggoengannja Pemerentah telah didi
rikan ,,/Fonds voor Kleine Nijver-

. heid”, oentoek mendirikan peroesa
haan ,Klein Nijverheid”, dan djika
' perloe

memberi

oentoek

toeloeng

pindjam modal boeat mendirikan| nja.
Klein NijverTelah banjaklah
heid jang dikerdjai atau (ditoenini, diantaranja
djang oleh fonds

fabriek fabriek

karet Cooperatie

Leuwiliang, pembikinan barang da
ri tanah (aardewerk) di Bandjarnegara, pembikinan genting di Tii
tenoen di
tjalengka, peroesahaan

Madjalaja

pendirian

Nijverheids

centrale, di Sidoardjo — Bangil —
tempat menghaloesSoekaboemi,
tani, pisau — senkan perkakas
dok — garpoeh dan lain lain, jang
bakalnja dibikin di desa desa.
Dari Klein Nijverheid, djika da'pat kemadjoean, akan bisa diba(pernijverheid
midden
ngoen
oesahaan pertengahan) dan djika

teroes pesat

jan

aaaP

sea kt

s5 Aalanan!

ai

KE PASAR MINGGOE.
dang

ilmoe

dari

kalangan

madjoenja moengkin

'sia baikpoen jang ada 'diloear nege
ri, dan dengan daja oepaja sendiri

diadakan:

maksoednja,

beberapa

boelan

achir ini..
Kita berharap, moedah moedabertambah soeboer
han B.P.M.I.
h banjak angbertamba
,
hidoepnja
gotanja dan teroetama sekali: ma
pengetahoean
kin tersebar ilmoe
masehingga
annja,
ditjiptak
jang
sjarakat Indonesia mempoenjai goe

II,

kita

pernah

itoe,

kita

tidaklah

dibiar-

karena

pada

malam

Sabtoe

jbl. politie Hoofdbureau telah bertindak keras boeat tangkap orangorang
malam
akan

peroesahaan

besar

jang

6

jaitoe

orang,

Doelhamid,

Ali,

Tangge, Tamin, Djoeang dan Kimin, jang perloe agaknja dihadapkar kemoeka Landgerecht. Nama
jang terseboet doeloe itoe, djika
benar ia masih banjak tersangkoet

lain-lain

perkara.

Lain

dari

itoe,

perempoean-pe-

rempoean latjoer jang ikoet dibawa, adalah 5 orang,
jaitoe Maidiah, Saodah, Ani, Enoh dan Absah. (M. St.).
COOPERATIE
,,KEBON
KATJANG”
Dengan pimpinan
t. R. Danoe
sebagai
Ketoea,
perkoempoelan
terseboet pada hari Minggoe jbl.
tg. 23 Februari 1941 telah melang
soengkan rapat tahoenannja, bertempat diroemah t. S. Kartasasmi-

ma sekali atau sebagian paling be
dengan tangan,
sar dikerdjakan
boekan pakai tenaga mesin mesin,

seperti fabriek rokok keretek jang

'Oentoek

modal

mendirikan

ini.

'Boeat

pemberian crediet ini

AVB dapat wang garantie (tang
Jang
goengari) dari Pemerentah.
wang garantie ini jaitoe
dipakai
sebagian dari Nederlandsche Wel

vaartsbijdrage terseboet tadi,

ta.

|.

Dalam

rapat

terseboet banjak

jang
dibitjarakan,
oentoek
kemadjoean

mid

djika tiada dapat
den-nijverheid,
bisa ditoeloeng
lain
jang
pindjam
Dengan
diberi crediet dari AVB.
sepakatnja Drecteur E.Z. dan B.B.
dan President Directeur AVB. tecrelah dibikin soeatoe atoeran
pemberi
oentoek
diet semata mata.
an crediet goena middennijverheid

na,
an

teroes menoedjoe
Soebarna,

keroemah toe
seorang adj.

landbouwconsulent.
Disinilah mereka itoe menempatkan sepedanja
oentoek melandjoetkan
.pendjalanan

keroemah

orang2

jang

tempat

sakit

memelihara

karena

mengi-

sap madat, jaitte
Anti
OpiUm Vereeniging
Jang
menerima ialah toean Pek Hoh,
salah seorang jang
mengoeroes

orang2
haraan
ap

sakit tadi. Roemah pemeli
ini kepoenjaan zending. Ti-

hari

Minggoe

mengadjar
sakit itoe.

agama

ada

orang

kepada

Beridirinja roemah

jang

orang2

sakit itoe soe

dah Ik. 10
tahoen.
Kebanjakan
jang dirawat dalam roemah sakit
terseboet orang Tionghoa.
Orang jang dipelihara disitoe

ia

lah mereka jang soedah dirawat le
bih doeloe dalam roemah sakit di
Bandoeng.

huis”

Djadi

Pasar

tinggal

di

,,doorgangs-

Minggoe

itoe mereka

menerima

pendidikan2

jg.

berfaedah.
Setelah berkeliling dan bersenda
goerau dilapangan jang loeas, ma
ka pada djam 11 mereka kembali
ketempat

menjimpan

Mengasoh
jang

soedah

sepeda.

sebentar,

pailah kini oentoek

maka

mengisi

sam
peroet

kerontjongan.

Doedoek sambil bersenda goerau
semerdeka2nja itoe mereka tidak
hengenal tempoh, -hingga dengan.

ssekonjong2” djaroem djam soedah
menoendjoekkan
poekoel 1 siang.
Sampailah. waktoenja oentoek me

Toean
Abdullah
ketoea
I.M, Djakarta, jang memimpin tai masja itoe poen berperentah oen
toek
bertolak
kembali
poelang
,
Sampai
diroemah lk. djam 2.
Tamasja jang
sederhana, tetapi

oemoem, diantaranja jang bisa ditangkap pada itoe malam, adalah

sa-

nanti minggoe dimoeka saja akan
dengan
berhoeboeng
bitjarakan,
pentingnja fabriek . ini terhadap
pereconomian masjarakat kita.

jat, Kramat 174, . Djam 7.15 mere
ka. itoe memandjat kereta anginnja, teroes kedjalanan Pasar Ming
goe, melaloei
Manggarai.
Ramai
ramai didjalan, njanjian bertjampoerkan Sorak sorai.
Lebih koerang djam setengah 9 pa
gi sampailah
pemoeda2 itoe disa-

jang bergelandangan pada ' . tjoekoep gembira dan
hari disitoe, jang dianggap | mangat persaudaraan,
meroesak — ketenteraman

| PERK.
djadi

Tempat permoelaan
berangkat
ialah halaman Pergoeroean
Rak-

mi isteri jang ramah tamah dalam
menerima
tamoe2
dari Djakarta
itce.

nja,

jang

Ge-

! minta diri dari tocan roemah soea

seroean

dah, jaitoe Berita No. 1 dan No. 2.
terbit lagi Berita
Sekarang akan
No. 8, jang berisi pidato pidato jg.toetelah dioetjapkan bertoeroet

doeloe-

benderang.

warta-

ke

kan begitoe sadja, melainkan dapat poela perhatian jang sepantas-

dah ditjetak djadi boekoe jang in-

kemarin

terang

kan berkepala
Gang IX sarang
pendjahat, jang patoet. diperhatikan oleh jang berwadjib. Roepanja

lembar

soe

Minggoe

jang

ja PR

rombolan anggauta Indonesia Moe
da tjabang Djakarta berdoejoen2
menoedjoe ke Pasar Minggoe
“de
ngan naik sepeda.

PERHATIAN JANG
BERWADJIB
Gang IX digerebek politie.
Dalam s.k. ini tgl. 4 boelan
ini

paja pidato pidato itoe dapat diba
tia, diketahoei
dan
dipahamkan
oleh orang banjak dan soepaja Ie
bih tersiar.
Dan daja oepaja itoepoen soedah dikerdjakan, walau dengan be
rangsoer-angsoer
sekalipoen. Tiap tiap boelan Balai mengadakan
pidato tentang pelbagai.
matjam
masaalah diantara anggotanja, dan
pidato2 itoe sebahagian besar soe-

roet dalam

hari

DAPAT

jang sesoeai dengan maksoed itoe.
Sebocah dari
daja oepaja itoe
mengeloearkarn soerat soerat sebaran dari pada pidato pidato jang
soedah

Hari

sendiri,

ijelengan dari import dengan boea
hasil
kekoeatan
dan
kemaoean
tan negeri kita sendiri.
sendiri, jang gilang gemilang tjaOentoek « memperbaiki keadaan
hajanja.
ini hingga dapat menjamai barang
“dalam
Balai
senantiasa
bertambah
pertjobaan seperti berikoet:
EXAMEN BOEAT VERbesar. Istimewa poela pandangan
Ditempat tempat peroesahaan ke
KOOPER.
dan
pergaoelan
anggota
semangtjil hanja dibikin barang bakal saPemimpin
Cursus
Efficiency
kin
baik,
silatoerrachim
semang| dja (halffabrikaat). Barang bakal
Verkooper di Batavia, kita diminta
kin
erat-koekoeh.
ketjil
aan2
'peroesah
pendapatan
mengabarkan, bahwa dalam boelan
Perloe kita seboetkan hal itoe,
itoe dikirimkan kepada poesat per
ini
djadakan
oedjian
(examen)
karena
B.P.M.I.
boekan
terdiri
da
(centraalbedrijf) jang
cesahaan
oleh Cursus terseboet boeat dapat
ri
pada
satoe
golongan
orang
saDalam
Finishingbedrijf.
dinamai
kan Diploma Handelsverkooper.
dja, tetapi dari pada segala lapifinishingbedrijf ini barang. bakal
Inilah ada kedjadian jang bersan
orang
Indonesia.
Baik
kaoem
itoe dipilih tentang kwaliteitnja —
harga
diperhatikan oleh
doenia
terpeladjar tinggi (academici) ba
vormnja — beratnja dan lain lain:
dagang,
sebab
adalah
jang
perik kaoem sedang baikpoen kaoem
barang bakal jang tiada memenoe
tama examen sematjam itoe peratau
golongan
biasa
sadja
boleh
hi sjarat sjaratnja oleh bedrijf ini
nah diadakan di Indonesia.
mendjadi lid Balai itoe. PertjamDengan diatoer se
tiada diterima.
Dengan adanja oedjian itoe terpoeran sematjam itoe njata menda
tjara ini terpaksa si pembikin ha
dapatlah satoe ,.standaard”, satoe
tangkan kebaikan dan kemadjoe
bakal jang
roes membkin barang
.Oekoeran”
boeat
pengatahoean
an kepada Balai choesoesnja
dan
ini
Dalam finishingbedrjf
baik.
Ilmoe
Mendjoeal jang
memang
kepada masjarakat Indonesia oebarang bakal itoe teroes dihaloespenting boeat doenia dagang.
moemnja.
Memang masjarakat ki
kan dan diglazuur (direngas). Pen
Apakah
artinja
itoe
examen
ta
memboetoehkan
kaoem academi
teini
dapatan jang telah haloes
bocat doenia dagang dan kalangan
Ci berdiri
bersisi-sisian dan berroes diperdagangkan. Malah di Be
Verkooper? Artinja adalah banjak
pimpin-pimpinan tangan dengan go
dan
penting.
Boeat
soedagartawi ada verkoop-centralenja. Oleh
longan
boekan-academici, karena
soedagar, fabrikant-fabrikant, im
bedrijf ini diberikanlah roepa roe
dalam keadaan seroepa itoe baroe
porteur-importeur
jang
perloe
pa alat pembikinan kepada peroeakan dapat dilihat segala sesoeapakai Verkooper,
akan gampang
sahaan peroesahaan ketjil dan si
toe dari segenap pihak dan djoe
mengetahoei apakah orang orang
sembikinnja dapat roepa roepa pe
roesan..
Soeatoe golongan dapat
efinishingb
kepala
jang bakal mendjabat pekerdjaan
nerangan dari
engambil paedah dari golongan
itoe, mepoenjai pengetahoean itoe.
drijf itoe.. Oentoek mendjaga soe
lain,
dan paedah itoe dapatlah di
djaSebagaimana orang tahoe, peker
paja si pembikin pembikin
djaan verkooper sebegitoe dilakoe
ngan kedjirat hoetang, pembelian - limpahkan kepada noesa dan bang
sa.
kan setjara ,,amateurisme” sadja.
barang bakal itoe dibajar contant
Sebagaimana soedah
kerapkali
ke
Sesoeatoe orang jang bisa menendan kepada si pembikin diberi
dikabarkan, adapoen maksoed dan
tang boekoe monster dan berkelioentoek menghoetang
'longgaran
toedjoean B.P.M.I. akan memadjoe
ling, seboetkan dirinja verkooper.
wang “dari - finishingbedrijf itoe.
kan pengetahoean dan ilmoe ten- - Sedangan - seorang begitoe - tidak
pertoekamengadakan
Oentoek
tang segala apa jang perloe
“dan
pandai
tahoe - pokok-pokoknja - pengetajang
an
ekang
ngan-perto
penting
bagi
masjarakat
Indonesia.
diberihoecan Ilmoe Mendjoeal.
maka
s”,
bourer
la
d
.skille
Hal begitoe adalah meroegikan
lah pendidikan dalam hal membi- Maksoed itoe- akan 'ditjapai oleh
Balai.
dengan
mengadakan
pidato
bagi
kedoedoekannja
verkooperKera
oleh
tanah
kin barang dari
pidato
dalam
hal
apa
djoeapoen,
verkooper
sendiri.
Maka
sekarang
:
um.
atori
Labor
misch
jang dirasa-berpaedah bagi perga
dengan adanja examen verkooper
Pertjobaan setjara ini didjalan
'Gelan hidoep “di.Indonesia ,akan
dari Efficieney Cursus itoe,
terkan djoega dalam pembikinan go
dapatlah - sedikitnja-satoe oekoelok — sendok — garpoeh —.tap- oslan di Indonesia,-akan merapatran. Dengan oekoeran adalah sar
ikan perhoeboengan.dengan permemoengoet
mes (pisau oentoek
toe tindakan boeat dapatkan perkoempoelan dan - orang lain lain,
getah karet) dan lain lain.
baikan -dalam kedoedoekan, pengjang patoet berhoeboeng. dengan
ini hasilnja
Semoea pertjobaan
hargaan.
2
Balai
itoe,
baik
jang
ada
di
Indone
patan
memoeaskan. Barang penda

nja tiada kalah

2

selama

TAP

“biarkan laloe dengan diam diam sa

bedanja dari kwali
belanga

mnta ats ON

.dja, melainkan hendak diperingati
atau dirajakan
“barang kadarnja,
ja'ni selaras dengan kekoeatan Wan
tenaga perkoempoelan jang masih
moeda itoe.
Sebab, mengingat pe
rajaan B.P.M.I.
beroemoer 1 tahoen, hari peringatan
'itoe amat
besar paedahnja.
Sedjak itoe ang
gota selaloe bertambah banjak, per
hatian
anggota2 kepada pidato2

pembikin-permbikin jang kena ter- .ga berobah sifatnja djadi peroesa

Selainnja ini ketjewanja mema-

keadaan dalam doenia
Br

memperbai

Seperti kita dapatkan dalam per
dagangan barang barang dari tanah bikinan bangsa kita kwaliteit
nja dan
roepanjapoen sederhana

at Sa MA yap Mita

Kita mendengar kabar, bahwa
dalam boelan Februari: ini Balai
Pengetahoean Masjarakat Indone
sia” soedah tjoekoep beroesia doea
:tahoen.
Waktoe itoe tak akan di

poetoes
tan dari Klein Nijverheid itoe.
Pemerintah. Djanganlah
Dengan tjara perbaikan ini lam
pengharapan lantaran organisatie bat'laoen akan tersiarlah kedesa
itoe djatoeh satoe doea kali. Kita
kepada
dlesa toekang toekang jang terdihendaklah ambil tjontoh
beladjar
dik dalam vaknja, pekerdjaannja.
'anak ketjil jang moelai
Dengan dihoeboengkannja kepin
berdiri. Oleh karena tegoehlah ke
ka
pa
bebera
oen
meskip
kaoem intellect
inginannja,
taran otak dari
li djatoeh, achirnja ia berdiri, ma
dan kepandaiannja kerdja tangan
dari petoekangan ini nistjaja akan
lah teroes pandai djalan sendiri.
ini tiada
Djika “organisatie
lebih moedah, lebih tjepat madjoe
dapat dibangoen, lantaran banjak
nja Klein Nijverheid itoe, sehing-

Oen

. ngan agak rendah harganja.

Koperasi

Dengan adanja atoeran ini perkoempoelan Cooperatie bisa dapat
Inlandsche rechtspersoon dan dadari
pat penilikan dan pimpinan

gi harganja, sedang ia menggoena
boesoek,
“kan roepa roepa akal

dan

teitnja barang import, jang molek
dan menggilap warnanja, tjobalah

an dan membeli barang bahan jang
diboetoehinja djangan ' memakai
perantaraan tengkoelak tapi langsoeng kepada saudagar besarnja
atau importeurnja. Dengan djalan

toe djika ada pekerdjaan tani
moesim. pe' sadja, oempamanja
dapat

negeri

koerang

mendjoeal pendapatan

huisvlijt, oleh karena dapat lang
soeng kerdjanja, sedang huisvlijt
wakdidjalankan pada
hanja

tempat

“barang

DJALAN DJALAN DAN ATOE:RAN ATOERAN OENTOEK
MEMADJOEKAN
MEMADJOEKAN DAN
:
MEMPERBAIKINJA
Tadi telah saja terangkan
baik
dan
boesoeknja. menggoenakan
tengkoelak itoe. - Sebaik
baiknja
hendaklah -dioesahakan,
soepaja

dari

dibantoe

djoega

barang

pesanan pesanan
pat ditjoekoepi.

jang dapat kemadjoe-

oleh kelocarga seroemah

boeatan

memenoehi

hasil tani, berobahlah djadi pokok
pentjaharian dan dikerdjainja boe
dja, tapi

dari pada

rang import. Lagi poela oleh karena koerang asjiknja mendjalankan peroesahaan itoe, atjap kali
banjaknja pendapatan tiada dapat

sadja. Penseroemah
keloearga
. Gapatannja - biasanja — didjoeal
bakoel.
| kepada tengkoelak atau
kera
Tengkoelak ini sedjak alam
soedah
djoega
| djaan Modjopait
(ada,

“an hingga hasilnja melebihi

import

bikin itoe tiada dapat meniroe ba

djadi boekan sebagai pokok pentja
harian. Dikerdjakannja hanja oleh

|.

pada wak

'foe makmoer lebih baik beli barang.

toe moela moela hanja didjalan-

memadjoekan

Kata
& (wu
wan “
aa WW0
Lanjut

poelan

nan
“dari

terseboet:

dari

Penoelis,

Bendahari

oemoemnja
2 perkoemverslag

tahoe-

begitoe

djoega

diterima

oleh

ra-

"pat. Dalam pemilihan Pengoeroes
| oentoek tahoen 1941,
maka ter- pilihlah:
|
Ketoea: t. R. Danoe,
Penoelis:
t. S- Kartasasmita, Bendahari: R.
A. Djojoatmodjo, Pembantoe: T.
|
| Ronggohoesodo
dan Soemodihardjo. Comissie van Toezicht: T. S.
Sastrohardjono dan Djarkasih.
Adres Perkoempoelan:
KebonKatjang I No. 87,

|

#

MENGAKOE

.

|.

LOOPER

penoeh

se-

,,KAOEM

IBOE”.
Mace menipoe lagi.
Beloem lama berselang soedalh
kita
jang

(per

oemoemkan tentang
orang
mengakoei diri mendjadi lo0o-

dari

| Iboe”

'noeroet

perkoempoelan

dikota

ini,

,,Kaoem

sedangkan

pendengaran

kita

me-

per-

koempoelan itoe tidak ada, Orang
itoe diwaktoe belakangan ini soedah
datang keroemah
nj. Soewarto
di Tanah Abang,
dengan
maksoed oentoek melakoekan penipoean. Tetapi
oentoenglah njonja roemah berawas terhadap dia.
Oesahanja gagal.
Setelah “ia tidak berhasil berboeat
demikian, maka
penipoe
itoe datang berkoendjoeng-keroemah toean
S. Mangkoeasihno di
Kwitang
G. Adjudant 66,
Oentoenglah njonja itoe soedah membatja

berita

dalam

TP Bea art

lam

ana BUS

N, St. Isk. menoelis:

Soepaja moedah dimengertinja, .
bagaimana Diensi
itoe bekerdjanja, marilah saja ambil tjonto da

dalam hal ini djaoeh dari fikirannja

TAHOEN.

t
BAE SPIN
nk NN kn

dipegang oleh

DOEA

pki data"
ta
BEN

ih IJVERHEID jang oemoem-

“B.P.M.I.

PN

an mendjogalnja.
Hal mengadakan barang bahan
Jan mendjoealnja pendapatan, se
moeanja ini diserahkan sadja
ke
pada tengkoelak.
Berorganisatie

,,Pemanda-

ngan” itoe, hingga olehnja penipoe
itoe laloe diselidiki, dengan ditanja matjam-matjam
pertanjaan.
'Meskipoen moela-moela bisa mendjawab
pertanjaan
itoe,
tetapi
lama kelamaan
terdesak djoega,
hingga ia laloe lari dengan tjepattjepat, karena ketakoetan, kalaukalau akan
dirapportkan kepada
polisi.
Moengkin sekali, bahwa penipoe
jang perawakannja pernah diloekiskan dalam s.k: ini, waktoe ini
masih berkeliling dikota Betawi.
Berdjaga-djagalah terhadap dia!

ANE

—

£ NN

| barang bahannja — membikinnja

KALANGAN BANGSA
nja masih

perbaiki Klein Nijverheid ini telah
dapat toendjangan semillioen roepi
ah dari Nederlandsche Welvaarts-

£

an

a | Berkirim-kiriman soerat keSa

toeroet berpe- |

Barat

Sk

|

'pasoekan us di timoer Toerki, :
Pasar aloon? Empang.
| MJ. toelis :
: dalah jang mendjadi kaptennja.
Di waktoe itoe, ia memakai nama:ye Jana Pasja, dan ia mendapat

Sebagaimana jang telah terberi
| takan dahoeloe di s.k. ini bahwa di

R.P.D. mengabarkan:

Tu.

| Ketika
soerat-soerat
diboeka
oleh censuur kerap kali ternjata,
banjak
orang jang tidak mengindahkan
petoendjoek-petoendjoek
oetoek
'itoe, lebih-lebih
dalam

soerat jang haroes dikirim kenegeri moesoeh
atau kenegeri jang
“1 titel Ininu, ialah ketika ia mendaaloon2 Empang sebelah timoer Oe' didoedoekinja. Berhoeboeng de.patkan kemenangan dalam pepe- | tara dibocatnja pasar oleh Gemeen
“ngan itoe diberitahoekan kepada
rangan terhadap. Griek di soeatoe |

te. Pedagang2
di pasar ihi jang
terbanjak
jaitoe
pendjoeal2 ba|rang makanan jang dimasak dan
| Nama titel ini di berikan kepada
pendjoeal daging, jang sangat ba
1 | Ismet, ketika Toerki menghendaki
njaknja
memakai air pentjoefii.
menetapkan nama2 gelaran kepaOleh karenanja -setiap hari dan
' da orang2 besarnja, sebagaimana
sampai djaoeh malam tak berhenti
AN | Moestafa Kamal Pasja di gelarkan| inja mengalir air bekas pentjoetji
| dergan nama: Attaturk, jang beran jang kotor dan sangat berbaoe
| arti: bapak dan ketoea.
itoe disepandjang
seloeran jang
Dengan. kemenangan Toerki se- |
melaloei djoega roemah2 pendoe| hingga tiga kali dalam peperangan
doek Kamp. Empang jang sebelah
dengan Griek, bisalah Toerki meoetara Empangweg,
ngeloearkan
orang-orang.
asing
Oleh karena kotor dan baoenjadari negeri Toerki, dan inilah ada
e

tempat jang bernama: Inonu, jang
berdekatan
dengan
kota Iskisir,

sebahagian

€ | bocah|

djasanja Ismet
oleh Ka

Inonu jang di akoei poela

an

@

dari

ngan OP

at

se-.

mempeladja

mal Attaturk sendiri.

Sedari tahoen 1935 sehingga tahoen 1937, Ismet mendjadi perdana
menteri 'Toerki di bawah Kamal
Attaturk, dan sebeloem wafatnja
| Kamal

Attaturk

setahoen,

ia telah

| keloear dari. pada medan politiek,
| dan kemoedian ia di angkat men| djadi president Toerki sehari se-

soedah wafatnja Attaturk.
Penghidoepannja
S2 zaman

&

| maoepoen

hari,

Senar

keadaannja sedjak

da-

'|hoeloe bertoeroet toeroet dari za-

' Iman kezaman

dan

beratoeran

Ismet

adalah berlainan

sehari-

dengan

boet, soeka beladjar,

mendjalan-

kan
perintah2
agamanja, dan ia
ada sangat tjinta kepada isterinja
jang kalau dipandang berhoeboe- jang tjoema satoe2nja, jang mana
ia dapatkan daripadanja tiga anak,
ngan ada perloe oentoek menggam
barkan
keboedajaan itoe seperti doea anak lelaki, dan seorang poe

Pa

sari

agat

orang jang datang meli
djalan begitoe muda Pa

an

teri beroemoer 10 tahoen.

jang diseboet diatas.”

Lain dari pada itoe, oleh komisi
itoepoen dengan tegas dinjatakan,
bahwa museum itoe sangat perloe

agi Sea

| berhoeboengan rapat rapat dengan

menoeroet Beban ba

museum

| masjarakat.
»Museum itoe
djaojanganlah bber- Ingantah mendjadi tempat mengoem
| poelkan kebesaran, keindahan dan
| keanehan jang soedah mati, mela-

an itoe sangat mengganggoe kepa.
da pendoedoek di Kamp. itoe, ter
lebih kalau mengingat kepada ke

sehatan.

| Ia sangat soeka membatja boekoe2 bahasa Fransch,
Djerman,
dan Inggeris.
Dan kesoekaannja
jang teroetama,
ialah menoenggang koeda jang
bagoes-bagoes,
sekalipoen seringkali ia di larang
| oleh tabibnja.

Dalam

memadjoekan

negeri

Kalau

keadaan

hatiannja kepada keadaan ini dan
memperbaikinja poela soepaja kea
daan itoe tidak sampai mengganggoe lebih lama lagi jang moengkin
membahajakan pendoedoek.
Mengoempoelkan

barang

Alluminium,

Buitenzorg

tidak

dengan
perantaraan
Orangorang
dan badan-badan partikoelir
jang
dapat
dipertjajai
dinegeri
jang netral.
ad I. Perhoeboengan setjara inilah jang sebaik-baiknja, per
tama
karena Roode Kruis
itoe badan jg. telah diakoei

orang seloeroeh doenia, ke

an
""

Ibah roemah terseboet diatas men-

“Idjadi roemah - Djawa,

jang me-

pi | mang boekanlah roemah pangeran,
“jang

ficieel,

kedoea kalinja

karena

melainkan seboeah roemah Djawa,

de-

tetapi besar, pakai pendopo,

museum

pring

gita, dalem, sentong dan petanen.

sangat diperbe ar dan |

Dengan

begitoe,

tjita tjita Java

soedah sangat diperba | Instituut terkaboel sebagian, ba
€ |pi pada waktoe memperbaiki -

| mah itoe soedah njata, Beeeua
mu
sewu

e-

hine

1 itoe akan

terlaloe ketjil,

se

a tidak akan dapat mengarang barang dengan sebaik

ia, jaitoe dengan Jelelocasa me

|

|
4

|

er. ki “bersiap diri Genie”
da kepada tiapmethan-

|

rang

keloearannja Irag,

paling
korma.

teroetama,

MESIR.

ialah
»

P3

boeah
nara

. HADRAMAUT

ROEPA2 BERITA.

Baroe2 ini di Hadhramaut, telah
di
adakan
soeatoe persidangan
MASKAPAT SUEZ-KANAAL
jang telah di hadhiri oleh wakil2
PADA SAAT PEPEbangsa - Al-Kathiri
dan
wakil2
RANGAN
bangsa Al-Gaithie. Wakil dari pa
da pemerintah Inggeris dari Aden
. Teroesan Side
jang telan :
Mesir boekan sadja soedah tahoe ada toeroet hadhir poela. Maksoed
di bombardeer beberapa kali, poen| jang teroetama dari pada persida-

Maskapai

Suez-kanaal

ini sedari| ngan ini, ialah oentoek mengada-

soerat-soerat

ad

sanja beres, orang jang me
ngirimkannja dan orang jg.
dialamati
tidak ada dapat
kesoesahan.
Peratoeran2 oentoek itoe
soedah dioemoemkan lebih
“ dahoeloe.
HH. Perhoeboengan
setjara ini
dapat
dilakoekan
dengan
meminta kepada orang jang
tinggal dinegeri
jang netral itoe, soepaja disampaikannja isi soerat jang di
kirimkan
kepadanja
itoe
kepada orang jang dimaksoed. Atau boleh djoega di

masoekkan “dalam
soerat
itoe soerat lain. Bila soerat
itoe diterimanja, dimasoekkannjalah kedalam sampoel
baroe,
laloe dikirimnja teroes kenegeri moesoeh atau
negeri jang didoedoeki moe
soeh.

ini,

keadaan

bagi

moesoeh.

keterangan
dari tempat mana datangnja
soerat itoe diHidia-Belanda
ini dan tjara
mengirimnja
:foto-foto dan perangko.

c)

Peratoeran jang diatas itoe haroeslah .ditoeroet djoega kalau ti
dak ada dimasoekkan soerat lain
dalam soerat itoe, melainkan ha-.

nja diminta

sadja kepada

orang

dialamati itoe soepaja disampaikannja
isi soerat
itoe kepada
orang jang dimaksoed. Orang jg.
mengirimkan
soerat seperti itoe
haroeslah memperhatikan peratoeran-peratoeran jang diatas itoe.
Djika ditoeroet petoendjoek-pe
toendjoek
'itoe dengan baik, ringan

djoegalah

pekerdjaan

cen-

suur sedikit dan lagi tiadalah soerat itoe terlambat
atau ditahan
Oleh censuur.
Soerat-soerat jang ditahan oleh
censuur
tida
k dikembalikan
kepada orang jang mengirimkannja, dan porto serta perangko jg.
soedah dibajar tidak diganti. Pertanjaan atau keterangan jang di
minta tentang soerat-soerat jang
ditahan itoe tidak dioeroes.
B.

Kenegeri

sekoetoe

atau

negeri loearan jang netral,
Oemoemnja berkirim soerat-soe
rat kenegeri-kenegeri
itoe tidak
oesah

menoeroet

peratoeran-pera-

toeran jang diatas itoe.
Tetapi
soenggoehpoen begitoe
ingatlah, moengkin djoega terdja
di soerat-soerat itoe haroes melaloei censuur moesoeh, oleh sebab
itoe baiklah
sangat berhati-hati
djoega dalam soerat itoe,

FANCY FAIR SOCIETEIT BUITENZORG.
Beberapa banjak onderneming2
didalam
regentschap
Buitenzorg
soedah berdjandji akan memberikan bantoeannja.
Spitfire-avond itoe akan terboe
ka boeat segala bangsa.
'Disociteit itoe akan diadakan be
berapa
ch&ma2,
tempat orang2
bersenang2
dan makan
mindem.
Harga barang2 makanan akan di-

TJIREBON.

atoer

Cooperatie .,Sedar”,
Diboelan ini telah berdiri soea
toe Spaar dan Crediet Cooperatie
bernama Sedar. Pengoeroesnja ter
diri dari t.t.: Akoep Goelangge (ke

begitoe

roepa,

sehingga

se-

moea orang akan mendapat kesem
patan
oentoek
mengorbankan
wangnja.
Comite mengharapkan sekali atas penerimaan barang2 jang dapat didjoeal pada fancy fair itoe
misalnja

ngan,

barang2

barang2

voorwerpen),

dan jang

masoeknja Italia berperang tela: - kan pemberesan2 dalam oeroesan
mengalami banjak keroegian, 'ke- | oeroesan jang mengenakan oerde
san dalam roemah tangga sendiri.
roegian mana mengenai
negeri
Mesir poela,
karena kapal-kapal 'Djoega ada di bitjarakan oeroesan
akan econoja jang Toerki mempocnjai
asing tidak masoek lagi keteroe- | oeroesan jang mengen
mie
dan
lain2nja
oentoek
kebaikan
san ini sedari api peperangan be
jang oeloeng,- sbg Ismet Nasa, | kobar. Keroegian-keroegian jang ti nja negeri Hadhramaut.
jang bisa menjelamatkan negeri- | telah di alamkan oleh maskapai ini | Baroe2 ini di Sjaibam dan Do'an
nja daripada bahaja peperangan,
ada berdjoemlah besar,
dan se-| 'pendoedoek ada merasakan lindoe
jang mana namanja idi seboet-se- djoemlah dari personeelnja na
|jang tidak begitoe keras. Beroent, sekalipoen ia pada masanja| di berhentikan.
.“Ftoeng
tidak
sampai
mengambil
Kamal “Attaturk tidak 'di seboet| korban djiwa atau harta-benda.
seboet orang, tetapi tetap ia berHasil dari
pada
gandoem
di
' CONGRES KETABIBAN TIDAK
djasa kepada negerinja.. dengan
Hadhramaut pada masa ini ada sa
. DJADI
saha-oesahanja jang bergoena.
ngat bagoes. Djika oeroesan perCongres ketabiban daripada tatanian lebih2
di gerakan di sini,
1
Indnu di lahirkan 56 tabib-tabib
di' negeri-negeri Islam
serta di oeroes betoel2 oleh penhoen dahoeloe di kota Izmier
jang biasanja di adakan setiap ta“Wingoany | Orang-toeanja adalah hoen di Cairo pada boelan Hadji, doedoek, bisa di harap jang di ke
moedian hari 'lain2
hasil boemi
sebagai hakim di sitoe. Setelah ia maka pada tahoen ini tidak djadi
akan berhasil - lebih soeboer dan
beroemoer 12 tahoen, ia di masoek
di langsoengkannja,
berhoeboeng
kan ke dalam sekolah tentara pa- dengan gentingnja keadaan interbaik dari jang sekarang.
sockan meriam di Ista
anboel, 'kenasional, |
3

se.

na

Mesir sering menerima barang-ba-

karena

jang dikirimkan dengan pe
rantaraan badan itoe bia-

|

2 - DanBiyang
ih
ladinjatakan dengan djalan mengoe

bergoena

b)

dengan perantaraan Internationale Roode Kruis, oentoek
itoe ada formulier-formulier

ba

di antaranja' negeri | ngan itoe, lebih2 terhadap pada ka

| Mesir, dan barang import ja g
oem iboe soepaja membangoenkan
boedjang2nja
bocat
: paling di perloekan oleh Irag
# semangat
memberikan
bantoeannja.
Mesir,
ialah
goela.
Begitoepoen
itoe

langsoeng

2.

ketingga

dengan beratoe-

ah. tetangganja,

itoe. Tetapi berhoeboenan
tidak

dinegeri

keoeangan jang lain-lain, begitoe djoega keterangan-kete
rangan jang boleh dipandang

jang sepecial.

pembikinan kapal
Covim
afdeeling

djoega

niagaan

lagi dapat berhoe-

dengan
setjara
masih dapat:
I.

dimoeat:

kabar
tentang
keadaan perang, perkara jang berhoeboe
ngan dengan perantaraan negeri, keadaan politieck, pekerdjaan, peroesahaan atau per-

boengan langsoeng dengan negeri-

doea

Brug, “Tjikeumeuh 57, telefoon
Toerki, ialah jang telah
berdaja
No. 381, secretaresse,
5
oepaja
mengadakan
djalan-djalan
“Iran menjiarkan dan menjampai- |
Mevr.
G.
Zewald
—
Bongers,
kereta
api
daripada
oeang
kapitaal
| kan keloear, apa apa dari keboeda
v. Heutszweg 26, telefoon No,
nja anak
negeri Toerki sendiri,
dengan djalan .jaan itoejang masih berharga djoe
160, penningmeesieresse:
teleng, “dengan dja
dan ialah jang menggerakkan sega diketahoei, dihargai dan dima
Raden
Ajoe ALA. Soerjadjanemangatnja
pak
tani-pak
tani
akan
djoekan orang banjak banjak
da
gara,
mengoeroes pertanian.
:
jam
zaman sekarang”.
5. Mevr. Tan Tek Hiem,
— Inilah sedikit daripada gambar
Menoeroet pendapat komisi itoe
dirinja
president
Toerki
jang
se6. Mevr, Buitenhuis,
| tiara menjoesoen
museum itoe
7. Mevr. Immink,
karang ini, jang mana oemmat
dan bentoek. gedoengnja hendaklah
Toerki
mengharap keselamatan
8. Mevr. Riele dan
Dawaih
semangat
Djawa
negeri
mereka
dalam
pimpinannja
9.
Mevr. Traas, sebagai anggauta.
| toelen. Karena itoelah dioesoelseorang diplomasi ini.
Dengan
selekas-lekasnja
pesa
kannja soepaja museum itoe diada
ngoempoelan
itoe akan didjalanIkan disalah satoe roemah pangekan,
serta moelai dari sekarang
IRAG
| ran Djokja.
“ Porang2 diminta” mengoempoelkan
Tetapi roepanja soesah menda-| dan menjediakan barang2 allumiPERDAGANGAN IRAG
pat roemah jang begitoe. Kemoedi
nium itoe. Sesoedah tentang pe:
—
.
MADJOE
“an ada diperoleh seboeah gedoeng,
ngoempoelan itoe teratoer, maka
Perdagangan
Irag
pada
boelanjang | memang bentoeknja bentoek
boelan jang achir ini ada sangat hal itoe akan disiarkan dan diberi
Eropah, tetapi letaknja ditempat
tahoekan dalam soerat kabar Buimadjoe pesat sekali antara negeri|jang sangat baik, ialah dialoen2 di
tenzorg Post dan soerat2 kabar ha
negeri
Islam
jang
bertetangga
dan
. Djokja. Maka dengan giat tjitarian dan diharapkan akan kedjanegeri-negeri
jang
di
sebelah
Ti(ha? | tjita dilakoekan.
dian pada hari2 permoelaan Ming
moer Dekat, dan export Irag te"$ “Pada tanggal 6 November 1935
goe
jang pertama jang akan daroes
membandjiri
negeri
Palestina,
museum. Sana Boedaja (Balai Ke
tang.
Transjoerdania, 'keradjaan Saoedi,
boedajaan) diboeka dengan oepa
Comite itoe mengharap kepada
| tjara jang besar. Salah seorang Jaman, dan Mesir.
semoea
orang, soepaja moelai dari
'Negeri
Irag
poen
tidak
segan
pembitjara pada waktoe itoe ialah
sekarang membantoe dan bekerdja
NON. BNN Oap nenen
i- th Ir. Karsien, jang dengan tegas me Pen
bersama-sama
oentotk
kepentiTER,
inkan hendaklah

toes, tidaklah

dari

lan beroesaha tentang itoe serta se
karang soedah terdiri comite, jang
terdiri dari Njonja2:
1. Mevr. C. Voorn Boerma,
van
Imhoffweg 4, telefoon No. 40
presidente:
2. Mevr. K. Beversluit — van der

a)

I. Tjara mengirimkan.
Karena perhosboengan post denegeri itoe, Tetapi berhoeboengan
jang didoedoekinja
telah terpoe-

negeri

:

moesoeh dan negeri

jang didoedoekinja.

dari alluminium oen

toek keperloean
oedara. Maka

loearan jang netral.
Soerat jang dimasoekkan kedalam “soerat lain dan haroes diki| rimkan
teroes dari negeri netral
itoe tidak boleh lebih dari satoe
lembar, ditoelis
atau ditik satoe
moeka sadja (haroes terang dibatja.)
Isinja haroeslah
semata-mata
Dalamnja tidak
: | kabar keloearga.
boleh

Sebagaimana oemoem mengetahoei Sekarang dimana2 ada didirikan comite oentoek mengoempoel-

kan barang2

peratoeran-peratoeran
dalm hal itoe,

A. Kenegeri

ini ber-

djalan lebih lama moengkin men
djangkitkan penjakit2,
Kita mengharap kepada Gemeen
te Bogor agar mengarahkan per

'penghidoepannja Kamal Attaturk..
Sifatnja ada pendiam, lemah-lem-

mengoempoelkan s€emoea barang,
gambar dan “keterangan lain lain

keboedajaanane

poen terlaloe soedah tentoe keada-

Oenioem

| censuur

Sjarat-sjarat bagi soerat jg.
dikirimkan
melaloei negeri

dan

keradjinan

kesenian

ta-

(kunst-

sebagainja, ba-

rang-barang mana
akan diterima
dgn. kedoea belah tangan. Barang
-barang itoe moelai sekarang dapat diserahkan
pada Coovim-kamer di-Residentie-Kantoor Buitenzorg moelai dari poekoel 9 sampai
poekoel
12 siang,
Oleh comite ada disediakan Bon

A.G.S.

menoelis:

Prins Bernhardfonds.
Diroemah toean Resident soedah
diadakan ,,malam Prins Bernhard”
jang menghasilkan oeang f 900.—
Dengan:
sokongan ipendoedoek
Indonesia dan Tionghoa dari Indra
majoe dapatlah djoemlah sebesar
f 1760 dimasoekkan dalam ,,Prins.
Bernhardfonds”.

toea),

Moechdi

(penoelis),

Abdoel

lah (bendahara), Rochni, Ali Ba
sa, Koesoemardo, Soekarjo (pem
bantoe).
Cooperatie terseboet ber
maksoed

minta

,,rechtspersoon”.

TJIANDJOER

Pelantikan Zainabijjah
Pada hari Djoem'at tanggal 21
Februari 1941, bertempat di Gedoeng Madjlis-Oemoem Rantjabali
Tjiandjoer, dengan dimoelai poekoel 9 pagi, telah dilangsoengkan
boekjes seharga f 0,50, f 1, f 2,50,
pengesahan berdirinja ZAINABIJf 5,— dan f 10,— jang moelai ini
JAH tjabang Tjiandjoer,
dengan
hari dapat dibeli di Archipel Druk
dihadiri oleh wakil P.B. dari Soekerij dan dircemah
perkoempoekaboemi, ialah. Njonja S. €obtijjah.
vrouwen Serta pada anggauta2 coBegitoe
poela dari wakil politie,
mite.
ialah:
'Toecan
Assistent-Wedana,
Keterangan2 dari apa2
jang aMantri-politie P.I.D., dan 2 reserkan dipertoendjoekkan pada Spit- se.
2
fire-avond itoe akan disiarkan dePimpinan rapat dipegang oleh
ngan selekas-lekasnja.
Njonja R. Neno sebagi ketoea tjaPengharapan ditoedjoekan pada
bang, dengan pembatjaan @oer'an:
kacem iboe
soepaja
memeriksa
dan terima kasih pada sekalian jg.
apa adakah didalam goedang atau
hadir sebagaimana biasa, laloe di.kamer spennja barang2
dari tapersilahkan
Njonja S. Cobtijjah,
nah (aardewerk)
jang sementara
menerangkan azas dan toedjoean
dapat dipergoenakan didapoer.
Zainabijjah, dan diterangkan poela
Presidente: Mevr. Ledeboer Peapakah artinja Islam,
Sjahadat,
kema,
dan sembahjang? Didalam mendje
Secretaresse: Mevr. Zewald,
:
laskan azas dan toedjoean ZainaPenningmeesteresse: Raden
Abijjah,
pembitjaraan
mengambil
joe A.A. Soerjadjanegara.
kesimpoelan
sebagai
berikoet:
Leden: Njonja2 van Rossen, Hil
ZAINABIJJAH
BERAZAS
ISdebrand, Struvenberg, Voorn, Tan
LAM AHLI SOENAH
WALDJATek Hiem, Immink, du Perron, van
MAAH, DENGAN DJALAN BERLeent, Wolf van Wulffing dan toe
MAKSOED:
an Tjan Som Hay, v.d, Mey, ZeIl, Akan
mengeloearkan
orgaan
wald dan van Eck.
sebagai soeara koempoelan,

4
ng

ja ada

rang melawan tentara Inggris di
Palestina, dan pada tahoen 1917,
tatkala tentara Toerki melawan

a

negeri loearan.

bantal
3

| dahoeloe,

perang doenia

|
J:
j
u
i

Aa

| balatentara. Dalam

5

»

Eee BERANTAI

Ipenglima tentara, dan oleh karena |
I-radjinnja dan tjerdiknja, ia telah |
| dapatkan pangkat kapten dalam

Aek

Gates

rannja dalam madrasah penglima- |.

Se

moedian ia: ataanank

1

3

Asia

tawaran - herantaan.
ek koeatir
|idak ada sebab oentoek
: Djawab

Matsuoka

jang teroes

DJEPANG MENGIRIM TENTARA PERKOEATAN.
Chingking,

bahwa

mereka

mendjalankan

jang

diwadjibkan

diplomatie

pertjaja, pemerintah Perantjis menolak mentah-mentah kompromis
antara Thailand dan Indo-China.
Voorstel pada tgl. 22 Febr. tentang
itoe ditolak oleh dewan minister.

haroes

menghilangkan segala salah faham
| jang seperti itoe dan djangan men.djalankan tindakan-tindakan jang
tidak perloe dan: provoceerend jg.

21 Febr.

(Reu-

Djerman

ter). — Ada kabar jang menerang
kan,
bahwa tentara ' perkoeatan

Djepang

soedah

tiba di Hankow,

tetapi beloem
literangkan berapa
DAERAH-DAERAH
KEKOERAdjoemlahnja
pasoekan-pasoekan
NGAN MAKANAN
itoe.
6
Londen,
23 Febr. (Reuter).
Kalangan jang mengetahoei melahir dari hallucinatie jang seperti
—
Dari
Belgi
diberitakan,
bahwa
nerangkan,
bahwa
Djerman
men'itoe,
wakil Inggeris, Amerika, Belanda,
? oki o, 21 Febr. (Reuterdisana pemberian makanan kepa'tjoba
soepaja
diantara
Djepang
,Saja ingin melihat” Matsuoka
: OB) ). — ,,Manteri Japan boeat Australia dan Niew Zeeland ten- | meneroeskan perkataannja, ,,bah- dan Roes ada persahabatan, maka: da pendoedoek lebih soekar dari
oeroesan loear negeri memoengkiri| tang soal bersama-sama memperpada perang jang doeloe.
Djerman
mendesak kepada
Dje'koeatkan
pembelaan
dan mene- .wa Inggeris dan Amerika dalam “pang soepaja
lam tadi bahwa ia madjoekan
Dari Noorwegen didengar kasoeka
memberikan
jang berhoeboengan
dengan
bar,
bahwa
didaerah-daerahnja
“| perantaraan dalam conflict Eropah| .rangkan: Saja anggap soal itoe || soal
Pacific dan Laoet Selatan mem- | kembali daerah Sachalin jang sesoekar
dipahamkan.
Hal
itoe
& dalam memorandum jang minggoe
bahaja kelaparan soedah mendebelah
selatan
kepada
Roeslan
japerlihatkan kesabarannja jang samoengkin
benar dan tidak akan:
liwat dikirimkannja kepada mankat.
itoe sebagai
penoetoep dari perngat”,
mengherankan kalau Inggeris dan
- teri Inggeris boeat oeroeasn loear
Begitoe djoega tentang Nederdjandjian tidak saling menerang
Amerika bersiap oentoek mengha- | Minister itoe mengakoei bahwa
| negeri, major
Anthin
y
land dan Perantjis didengar beridiantara doea negeri itoe.
dapi segala kemoengkinan. Setiap pengiriman serdadoe-serdadoe Dje
(maen
ta-berita seroepa itoe.
Disamping itoe diterangkan, bah
ke
Indo-China
moengkin
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— 19.45 Causerie — 20.00 Instru
mentalia — 20.30 Zang voordracht

117.02

popoeler —

Pemb.

Tanda waktoe.

recept tjara membikin

diri (zelfhelp), Taktiek berdagang, memimpin peroesahaan,
mengatoer roemah tangga, tjara menakloekan hatinja orang
dan beratoes-ratoes RECEPT lain-lainnja.

.
|

18.50 Lagoe Melajoe — 19.00 Aga j
ma Kristen — 19.30 Berita
Pers
— 20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan Oemoem — 20.20 Njanji Tionghoa
Modern — 22.00 Lagoe |
| krontjong — 22.10 Konsert Harmonium — 24.00 Toetoep.

br
1 j fr Le vering F Februari:

AN

Gadis

—

siatnja)

1 3 He
concert — 18.45 Radio Ora
nje — 19.20 Hawaiian Syncopators

FEBR.

Doenia
Sport “— 18.30 Konsert
pori
poeler — 18.43. Lagoe
Arab —

(ar, pr. KPM. Tegal)
eni

20.5 M.

25

17.00

wangi,

17.01 Isi programma — 17.03 Boe
Gymnastiek
nga rampai — 17.45
—

K.

Noesantara.

. 17.00 Tanda.

f 9.20

1 Slip Boeloe H.

—

Mang

Pp PR.

Zender P. L. J.
«

:

39 | Siiio Boeloe H.G.

Taptoe

dan MODERN,

650 matjam recept lain-lainnja.
Jang lebih penting jaitoe RECEPT

11:01 Serieus concert — 11.40 Oen
toek orang sakit — 12.00 Boenga
rampai — 13.20 Berita Pers —
13.30 Boenga rampai — 14.20 Be
rita Pers — 14.30 Toetoep.

19.30

21,00

PENJIARAN

$

» 9—

3 & wagon Boemiajoe).
9 |Levering Februari:

—

— 7.30
piring

boen

7.35
8.60

—
—

Berita Pers
gramofoon

ADJAIB

tjantik, menghaloeskan koelit moeka, tjara berhias Recept oentoek Pemoeda dan Pemoedi, Ratjikan obat Djawa, Pemimpin
dari segala
masak-masak,
Pengetahoean
tentang
barangbarang jang penting, hitoengan primbon Djawa, Membikin sa-

Toetoep.

Adzan

— 20.20 Pemandangan

koenegaran

| Mach. Oey Kam Hoa
Aa

Taman

18.17

foon
Dari

loear Negeri — 20.40 Lagoe aneka

Tsi

HST., 7.86

RAS DI:

17.02

17.30

—

Hawaii

Berita Pers.—

man Poetera — 17.45 Lagoe Ambon —
1. 50Lane
Batak —

| 12 Siijp Tjere

—

KBI

—

CEPT

S. S. ke S. S. d Soematera Selatan

— 18.20 Taman Kepandoean K.B.I

2

16.00 Tanda waktoe — 6.02 Geri:
dang Pentja — 6.30 Berita Pers —

sn

30 per blik.

|

waktoe

Tionghoa

Kepandoean

REBO, 26 FEBR.

MOBILISASI JANG MENGGEMPARKAN !
Beloem pernah terdjadi di Indonesia.
Si ,,Djentik”, si ,,/Miskin” si ,,Koeroes” si ,,P€endek” si ,,Ketji?”,
si ,,Djelek”, si ,,Bobrok” dan si ,,Sontolojo”.............JJJi.
Semoea itoe bisa mendjadi si ,,DJEMPOI os
Kalau mereka soedah membatja boekoe MAANDBLAD:
»PRIMBON RECEPT MODERN”
GEMBONGNJA DARI SEGALA BOEKOE RECEPT...........
. Memoeat segala RESIA-RECEPT jang bergoena besar, RK-

£

Djokja IN 128, Semarang Il 189, Se-

—

17.30 Konsert

Tanah: — Crown

Janu-

« Pada penghabisan boelan

dan ditam(Tandjoeng Karang)
dari Exploitatie
pada Chef
'bah
S. S. di Soematera Selatan adjunct
inspecteur dengan maandgeld. Mr.
W. L. J. van Hartingsveldt.

popoeler

17. 00 Tanda waktoe — 11. 02 Ta
ba

J. W. Motta.

1941 klerk mej. M. Komini Sartika.
Exploitatie
dari
Dipindahkan

6.45 Gendang Pentja — 7.15 Beri-

21.50 per

18.00

18.17 Adzan — 18.20

12.00 Tanda
waktoe —
Tionghoa — 12.30
| Hal -poeteri
Konsert Siang — 13.15 Berita Pers
BPN 13.30 Konsert Siang — 14.15

"3 24.00 Tor

Batavia 1506”

isan boelan Mei 1941
17.02 | pada penghab
| dengan mendapat pensioen, klerk

| Lapre.
Diberentikan dengan permintaan
12.02
pada penghabisan boelan Januari

n | — 20.05 Penerangan Oemoem —
4 20.20 Njanjian Tionghoa Modern
(Y— 2200 Ketjapi
Tjiandjoer —

K 0 EK e: Ek.

“Npiberentikan dengan permintaan
habis djabatannja
ana soedah

Priok
HI 41.5.

Konsert

: poeler
ta pen

eal.

pada tmn tsb.

Soerabaja HI 61 dan IV 129.

Doenia Sport — 18.43 Konsert po-

aart“ost pembeli

To-

Djawa Barat:

SELASA, 25 FEBR.

1730

penc

eno

Loemban

meesterhulpopzich-

“| Pat .Iem — 18.30
Keboedajaan |
ari 1941 mej. A. Hajema, sebagai
| Tionghoa
— 19.00 So'al pendidi-| | maandgeld. “dari tw. registrateurkan -— 19.30 Berita Pers — 20.00 klerk.

| Bandoeng IT 198, Batavia HN 197,

Io

I

ters

'

| Taman Poetera Tionghoa —
|

tadinja

'Taptoe — 20.05 Penerangan Oe- |
mendjadi - opzichter
Dibenoem
2 moem
20. 20 Oejon oejon ,,Moer | te klas, opzichter 2e klas Th. H.
— 24.00 Toetoep.
yan Nimwegen.
.20.00 Krontjong | boraras'
: - REBO, 26 FEBR.
Dipindahkan dari tw. klerk depe
Zilvervos” — 24.00 |
6.00 'Tanda waktoe — 6.02 Yang ngan
maandgeld. kekantoor Chef
K'im Klasik — 7.15 Berita Pers dari Exploitatiee dari O. L. di SoeBE. IK
W. A. Tentua dan
Irabaja
PENJIARAN P..P. R. K. Sr 7.30. Tana:

1g$ merak: Cheri |
5

14. 00 La-

Ibing,

bersoekoer sekali soeda bisa beladjar kenal

poenja
OBAT2-DJAMOE jang mandjoer itoe.
Bersama dengen ini saja perloekan sekali boeat kasih kabar
KEPOETIHAN (PEKpada Njonja hal saja poenja penjakit
lama tida toelis soerat pada Njonja, dan
TAIJ). Saja soeda
baroe sekarang saja mengabarkan lagi, kalau saja soeda semboeh betsel dari saja poenja penjakit itoe. Tida lama lagi saja
aken melahirken anak, jang membikin hati saja girang sekali. Sablonnja saja baik, saja merasa takoet sekali, kalau saja
boenting lagi, lantaran saja soeda lama telah tertida bisa
Saja poedjiken Njonja poenja djaganggoe oleh itoe penjakit.
pertoeloengan terseboet saja mengatoerkan
moe2, dan atas
banjak2 irima kasih.
w.£, MEVR. N.T.M.
233F
— Telefoon 10934.
DI BANDOENG: Kosambi no.

87, Soeraba-

“ja IL 61 dan IV 129,
Solo II 120.
| SELASA, 25 FEBR.
17.00.Tanda
waktoe —

-

Saja merasa
dengen Njonja

—

19.00

(Ar.)

A8
KLT

Ae

—

22.00 Tanda

ta Pers —

|

—
—

ngan

Orkesten

Proefpakje

matanja melihat

roef-hoeroef

jang

tertoelis

diad-

vertentie itoe.
Kata kawan-kawannja:
,,Roestam, djanganlah engkau mengigau
waktoe tengah hari ini, basoehlah

moekamoe

dahoeloe,

“kemoedian

baroe engkau batja 2—3 kali balik, dan sesoedahnja itoe baroelah
engkau pikir habis-habis dan dalam-dalam:
djanganlah
seperti
peribasa
Melajoe
mengatakan:
,Sesal dahoeloe pendapatan, sesal
kemoedian tiada bergoena”.
Ingatlah, kata orang toea-toea:

Apa koerang kepada belida?”
Indonesier, jang soeka bekerdja
| oleh kawan-kawannja,
Masakan sebagai engkau,
henpada salah soeatoe kongsi pelati djamblang dikotjok (Bt.).
dak menjiksa dirimoe ditengah-tejaran: gadji boleh berdamai.
Post", teriak postbode sambil
ngah laoetan, jang bergeloembang
Boleh datang menghadap pamenjodorkan. dagblad ketangan.
sebesar-hesar dan setinggi-tinggi
da Directie kongsi pelajaran di
Roestam, jang
grade disamboetgoenoeng...... £
|
(Batavia
13
no.
Kali-Besar
AN
Ma
Tengoklah
.
ajah
dan
iboemoe,
Stad)”.
Eaibatian “dihoskalah dasblad dan halamanmoe,
serta
Masing-masing kawannja poen, | roemah
: itoe dari sampoelnja (adresband),
roemah sewaanmoe didalam. kam“berganti-ganti
membatjanja deoleh masing-masing kawannja,

loear

kota

f

0.90

boeat

20 X minoem,

Djamoe Industrie ,SOEKANAGARA"
Tanah-Abang Heuyel 12—14 Batavia-C.
Djoega bisa dapat pada:
Chemicalis#nhandel THERAPIEH,
Kramatplein. Gg. Kepoeh
O. 290: depan Bioscoop Tg. Priok. Kebondjatiweg 4A, TanahAbang. Poengkoerweg
wakarta.

main

hoe-

boeat

wang lebih doeloe.

Beri-

membelalak

setengah......

(melotot)

-

f 0.071

22.05 Stemmen klinken

22.30 Militaire
23.00 Toetoep.

te

Djamoe SEHAT-KOEAT jang amat populair jang sangat
disoekai oleh orang-orang jang kerdja berat, banjak doedoek,
berkendaraan dan achli sport. enz,
Harga per pak hoeat 1 X minoem f 0.04 dan boeat 2 X

Berita

waktoe,

e

DNA aa 2 TAMAN

Boleh tjoba: ”—

Pers — 19.00 (Si.) Lagoe gembira
— 19.30 Lagoe Gembira — 20.00
Lagoe dansa — 20.30 Concert —
21.15 Dihoeb. dengan ,,De Harmonie”

BELA Aja 9pakar
AN
3)MADJOEAN

10,

Bandoeng.

! poeng

ini tiada ada jg. menjamainja, dan gadjimoe termasoek bagoes boeat didjaman ini: tambahan poela jg. terlaloe... si boenga
mawar merah...: siapakah jang...
dapat... menjentoehnja...
Roestam?

lain dari

Sebab itoe, - soedahlah djangan
engkau tjakapkan lagi hal ini, terlebih baik
batjalah rubriek jang
lain-lain sadja, akoe

chawatir

eng-

Tanah

Pasar

Djamoeaah,

Poer-

Indonesia dan benoea jang

lain-lain djoega.
Demikianlah
segala
pemoedapemoeda itoe, masing-masing dengan kesoekaannja, ada jang main
badminton, dan,...... memetik gitar
dengan asjiknja.
Iboe bapaknja Roestam, kaw
sangat
an-

riang hatinja bila segala
kawannja datang menemani (mengawani) anaknja Roestam setiap

hari Minggoe dan hari raja oentoek
kau melamoen,
achirnja......
ke
Tjikeumeuh.
bersoeka-soeka......
Sekalian makan dan minocemnja,
Roestam
poen tersenjoem, ta'
oleh ajah dan iboenja
dapatlah ia membantah apa-apa | didjamoe
Roestam dengan seada-adanja......
lagi, karena alah stem agaknja.
serta
diboeatnja
sebagai
Tetapi seorang poen, tiadalah ia
anakanaknja sendiri sadja.
mengetahoei
bahasa
senjoeman
Itoelah sebabnja sekalian peRoestam itoe,
ialah senjoeman
moeda-pemoeda
kawan Roestam,'
jang membangkitkan hawa
nafsangat
kasih dan tjinta kepada
soenja
bertambah-tambah
seraorang toea itoe.
toes procent, oentoek menjampaiMean
kan tjita-tjitanja mentjapai akan

kemaoeannja
ngembara

oentoek......
keseloeroeh

negeri

medi

(Akan disamboeng.)

Ag

Baba

Djawa Tengah dan Timoer.

2 | npotfa tt 128, Semarang Il 189, Se-

ta 13. 30 Lagoe

tam-

hormat,

“.

ski

Kk.

Tjap Lamp,

? N.,

Batavia-C.
Dengen

bang arangbatoe ombilin H. M. Le

DPR

marang ARCH.

pemimpin

Besar

Ba

PENJIARAN

Sawah

mijnbouw dan tetap

dibantoekan pada

jean — 24.00 Toetoep.

Gouw,

SAAT

loear Nesori!

ki 20.40 'Lagoe Melajoe Seberang
en
Klenengan Mangkoenega

Njonja

Djamoe-Industrie

MIJNBOUW.

LA

120.00 Taptoe — 20.05 L.B.D.
Pemandangan

KIRIMAN

Kapada

Hoe Tjoe — 19.30 Berita Pers —

| 20.20

SOERAT

LA AA

Nabi

Se Pm

“151900: Peladjaran

ana

1 43

