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|
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Telefoon

|
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”
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Pn sad
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Pa tjoemaapik nbakwartaat:
tetapi berhenti
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Hoofdredaeteur:

Maart

2 lembar,

1941

KAPAL TORPEDO OENTOEK
INGGERIS

|

bahwa

alasan,

Ada

(Reuter). —

sesoedah

sebentar

“nanda tangani

slease

bill, laloe dikirim

kapal pemboeroe
geris.

me-

Roosevelt
and

lend”-

lagi sepasoekan

torpedo ke Ing:

MEMPERTJEPAT SOKONGAN
BOEAT INGGERIS
—
York,

“New

'-toet.
Sek.

berangkat ke Inggeris,
hari itoe
Averell Harriman,
bersama-sama
jang diberi opdracht oleh Roosevelt oentoek mempertjepat sokongan kepada Inggeris.
PENDJATIDAK MENGAKOEI
DJAHAN DAERAH DI BENOEA
BARAT

Maart

Joesoslavia - Djerman-

Dad

Ini adalah soeatoe permoefakatan
kongres
tentang transactie
»kapal-kapal torpedo boeat pang-

'kKalan”,
angkatan

laoet

mikianlah
Keterangan

soeara

terhadap

,,lease

pada

kepada

»

moengoetan

bahwa

dalam

soeara orang

2 pe-

DIRESTORAN

Londen,
10 Maart (ANP)
— Dengan adanja blitzkrieg lagi

ini, maka salah satoe dari korbankorban jang pertama,
ialah seorang officier marine
Belanda
(nama beloem ketahoean), jaitoe
ketika ia mati pada waktoe ia berdansa didalam restoran di Londen

jang kedjatoehan

bom

pada hari

Sabtoe
malam,
sehingga vanjak
orang-orang mendjadi korban.
Dengan adanja kedjadian ini,

SI

Ta

pihak Djerman masih sadja mene-

/wak-

menanti

|

ngai

Tse

Yang

Hankow,

Penjerangan

dari

oedara

pihak

Tiongkok ini adalah menjamboeng
Djeorang-orang
bahwa
kabar,

pang baroe-baroe ini memperkoeat
soenggoeh - soenggoeh angkatan
mereka di Hankow dan
oedara
Ichang. Boleh djadi oentoek mengoelangi lagi penjerangan kepada Chungking kalau keadaan oeda
ra soedah mendjadi baik.
Disini pendjagaan bahaja oedara
lebih-lebih

dikeraskan,

pendoedoek
mintaan

galkan

v

dan

dioelanginja
soepaja

kepada

lagi per-

mereka

mening-

kota”,

KIRIMAN
ich

MAKANAN
AMERIKA
y,

10

Maart

DARI
(Reuter).

—“Ambassadeur
Amerika admi' raal Leahy pada hari itoe menoe-

dan

ITALI

DJANGAN TJAMPOER
TANGAN !
'
Vich y, 10 Maart (Reuter).
:
— Orang mengatakan, bahwa krui
ser Inggeris telah membeslag kapal pengangkoet Perantjis ,,Ville
' de Majunga”.
Berhoeboeng'
dengan ini maka Darlan mengantjam
akan mengadakan

|

1

Klasse itoe moela-moela mempoenjai 4 boeah kapal, diantaranja ia- |

lah ,,Bartolomer Colleoni”, jang dalam boelan Juli 1940 tenggelam.

LONDEN DJADI BOELAN-BOELAN PELEMPAR BOM MOESOEH.
10 Maart (Reuter). — Makloemat kementerian oedara
Londen,
berboenji demikian: ,,/Malam jang kedoea ketika diadakan serangan Oleh
pelempar-pelempar bom Nazi di Londen, maka pengiriman tanda bahaja

|

dilakoekan tiga kali, diantaranja doea adalah tidak pandjang. Poen d!tempat

jang

menjebabkan

kervesakan,

:

Bom-bom itoe poen dilemparkan dibeberapa tempat lainnja,
“.
tidak menjebabkan keroesakan dan koerban poen sedikit.

MAART
10
LONDEN,
(REUTER). — RADIO ATHENE

MENJIARKAN:

HARI

KEEM-

|

jang

PATNJA DARI SERANGAN JOENANI JANG BESAR DIPOESAT
, ITALI DI ALBANIA DITEROES| KAN HARI ITOE DENGAN SE-

.

ADAANNJA, MESTI MENGADA-

i

| GALA

(pengan

KAN
JOENANI
MADJOE
DENGAN KEGAGAHAN.
DOEA GOENOENG,
DIMANA
DIMOELAI MENJERANG,
KINI
SOEDAH DIBERSIHKAN
DARI
ORANG-ORANG
ITALI. FIHAK
ITALI MENDAPAT BANJAK KEKALAHAN, JAITOE DI LYDEN.
POEN
DJOEGA JANG ADA DI
TEPELENI,
PASOEKAN
KEMEDJA
HITAM POEN
DIBOENOEH.
BEBERAPA
ORANG
DITAWAN,
ANTARANJA.
MAJOOR
PELLIGRINI, ANGGAUTA DARI MADJELIS RAJA FASCIST.
POEN LAIN BATALJON
MENEMOEI
MAOETNJA,
DIBAWAH PIMPINAN MENTERI PENGADJARAN
BOTTAI,
JANG
MOENGKIN SEKALI MATI, ADA
DITEMORKAN SATOE AMANAT
PERSOONLIJK DARI MUSSOLINI KEPADA
MAJAT MAJOOR
(BELOEM PASTI APAKAH MAJAT ITOE MAJAT BOTTAI), DENGAN
PERMINTAAN KEPADA
MAJOOR
ITOE
SOEPAJA BAGAIMANA POEN DJOEGA KE-

DIKARAMKAN

tetapi tidak ada jang meloeas sekali.

escorte

tar),
manakala - Inggeris | tidak
pertjampoeran
: memberhentikan
tangannja dengan kapal-kapal Pe| rantjis. Pemerintah Vichy memadjoekan protest kepada pemerintah Afrika Selatan
berhoeboeng
dengan pembeslahan “atas kapal
terseboet.

||
f|

Darlan.

ITALI TERDESAK OLEH
JOENANI TEROES

3

KEKOEATAN.

PASOE-

i
!
i

negeri

diperlihatkan

temoean

nesia

3

rasanja

Soedah

semoestinja

kalau pemerintah
sekarang djoega mengambil tindakan2 jang nja
ta, sehingga toelisan?2 jang bodo
dan serba pitjik tidak moedah tersiar lagi.

:

-Boekan

tentang

tjoema

dalam

soal

baha

sa, tetapi djoega banjak lagi peng
harapan2. jang soedah ditimboelkan.

KAN
PERLAWANAN
TERHADAP JOENANI. AMANAT ITOH
BOENJINJA:
,,KALAU TIDAK,
TENTOELAH FASCISME MATI.
ITALI JG. FASCIST INI MEM-

dan dirasai

dalam

hati

mendengar”

rakjat

dengan

ti-

officieel

atau

setengah

'

bocah

bangsa

sebagian

kesal :
kita soedah hampir merasa
terhadap berbagai kedjadian.
Perasaan itoe tidak
mengoentoengkan pemerintah dan kita se
moeca. Boeat pemerentah memang
POENJAI HARAPAN JANG PALING
ACHIR DARI PERTAHANAN TOEAN”.
ADMIRAAL

ABRIAL

TAMOE

PETAIN
Londen,
10 Maart (Reuter).
— Goebernoer Algiers,
admiraal
Abrial, hari itoe sampai di Vichy,
dan segera
diterima oleh laksamana P£tain.
Kemoedian ia mengoendjoengi djenderal Weygand,
jang tidak lama lagi akan kembali ketempat pekerdjaannja.
Abrial itoe adalah jang memberikan perintah-perintah
dikapalkapal perang Perantjis, jang ikoet
membersihkan 'Duinkerken diwaktoe z0omer j.l.
CAVALERIFK BULGARIA KEBATAS JOEGOSLAVIA.
Belgrado,

10 Maart

ter).

—

Doea

regiment

dari

cavalerie

Bulgaria

(Reu-

lengkap
pagi

itoe

diberangkatkan kebatas Joegoslavia, dan menjerahkan diri oentoek
ditangkap, soepaja diinterneer, Op
sir-opsirnja mengatakan,
bahwa
mereka tidak soeka oentoek lebih
lama

|

setelah
man.

tinggal

kini

dinegerinja

didoedoeki

sendiri,

oleh Djer-

njata

kita

harapan2

dari

Polen,

Bel-

grado, Belanda
dan
Noorwegen
di Sofia, dan djoega dari kekong-

dari

Komisi

Vis-

kemoekakan

diatas

terseboet-mendjadi

lebih

terasa lagi
dengan - kedatangan
doca ministers ke Indonesia.
Apa
jang

penting

sekarang

ialah

meng

arahkan perasaan dan pengharapan2 rakjat itoe dalam aliran jang
sehat.
Dan

ini

tidak

bisa-tertjapai

de

ngan djandji2 atau omong2 sadja.
Besar atau ketjil, kedatangan doca
ministers ke Indonesia
sebaiknja
haroes membawa akibat jang nja
ta poela dalam kedoedoekan tanah
dan bangsa Indonesia. Betapa baiknja- kalau . misalnja pemerintah
berkenan memerdekakan pengandjoer2 kita jang sekarang berada
dalam pemboecangan
soepaja bisa
memimpin rakjatnja dalam soeatoe
perdjoeangan jang
hebat
boeat

membela demokrasi.
Sangat boleh
toelisan kita
| djadi orang anggap
“angan2 atau phantasi
| ini tjoema
jang
: belaka, tetapi dalam doenia

|

ini ada baiknja
pikiran jang men

sedang gontjang
| kita mempoenjai

dekati phantasi.
Sebab
loeas

kalau

sampai

perang
kemari

soedah
dan

me

bom

soe

dah meletoes diatas medja hoofd
redaksi, maka tiada lagi tempo boe
at berangan-angan
kan phantasi.

atau

melepas-

Sg.

solan

meninggalkan

Sofia

£

dan

| siang itoe soedah sampai di Istanboel dengan kereta api jang istimewa,

MALTA MENDAPAT KANJAK
SERANGAN
MALTA, 10 MAART (REUTER). — MESIN-MESIN TERBANG MOESOEH SIANG ITOE
MENGADAKAN SERANGAN DA
RI TIGA DJOEROESAN MALTA
KINI MENGALAMI LEBIH DARI
400 SERANGAN OEDARA.
MUSSOLINI BERKOENDJOENG ?
Athene,

10 Maart

(Reuter-

O.J.B.). — Menoercet
penoetoeran serdadoe-serdadoe Itali
jang
tertawan, maka
Mussolini pernah
mengoendjoengi
tentara Itali di
Albani.

Kabarnja

disana

Mussolini

menerima rapport tentang kedoedoekan djenderal Cavallero
jang
terlaloe boeroek.

Pada

dewasa

ini tentang penoe

toeran itoe beloem

ada ketentoean

betoelnja.

Berdasar
ra kaoem

kepada
tawanan

tjeritera-tjeriItali, maka

berani menentoekan,
peperangan

MENINGGALKAN
SOFIA SAMPAI DI ISTANBOEIL

Gezant-gezant

jang

Jang.

sikap rakjat.

sesoenggoehnja

bangsa

itoe. tjoekoep menggambarkan ba
gaimana perasaan 'rakjat Indonesia waktoe ini. Perasaan dan peng

of

Seboeah toelisan tentang bahasa
Indonesia sadja dalam s.k. Bataviaasch Nieuwsblad soedah menim
boeikan berbagai djawaban, sam
pai s.k. Tjaja Timoer menamakan
toelisan itoe sebagai ,,pertjobaan
menghasoet”.
Hoofdredaksi
Pemandangan poen djoega menerima
boekan sedikit artikel2 jang maoe
dia
melabrak penoelis terseboet
kebodohannja.
tas, soepaja tahoe
meroepakan
Semoea itoe adalah
sekedar boekti atau tanda2 bahwa

tetapi

man.

Bagaimana perasaan rakjat In
donesia tidak moedah - dikatakan
dengan sepatah doea kata, tetapi
bisa dioekoer dan diselidiki dari be
berapa kedjadian.
Kedjadian2 ig.
nampaknja tidak berarti ada kala
.nja meroepakan tjermin perasaan

dan

sadja,

Indonesia oemoemnja mengharapkan lebih banjak.lagi. Orang ingin
kan dan harapkan.kelak hasil atau

ficieel sadja, seakan akan disitoe
lah soedah tempat rakjat moerba
mendengarkan soearanja.

terdjepit.

Petain

bertemoe

dibeberapa

dalam

datangnja

Nisuw Zeeland,- adalah commodere
W. E. Parry, jang memimpin kruiser ,,Achilles” didalam peperangan
laoet di Rioplasta melawan kapal
perang Djerman ,,Graf Spee” dneloe itoe.

koerang 5.000 ton.

serangan

bahwa.

diharap

PACIFIC
10 Maart
Melbourne,
(Reuter). — Pada hari itoe disana
pembitjaraan diantara
di moelai
staf Australia dan Nieuw Zeeland
tentang pembelaan Inggeris di Pa-

10 Maart (Reufer). — Admiraliteit mengeloearkan |
Londen,
,/Kruiser Itali dari klasse ,/Condottierrea” telah
makloemat demikian:
dikaramkan Oleh kapal Inggeris.
Selandjoetnja dikabarkan, bahwa pemboeroe-pemboeroe torpedo :
perloe oentoek menolong
tempat kruiser itoe tenggelam,
mengitari
orang-orang jang ada didalam kruiser tadi. Kruiser ini besarnja lebih

lakoekan

poela
ini

cific serta .keadaan-keadaan peIchang, soeatoe. pelaboehan perrang,
“djandjizn jang letaknja pada soe- | “Sefah seorang dari wakil-wakil
di sebelah oedik

makin

KRUISER

orang-orang

PENDJAGAAN

10 Maart
Chungking,
(Reuter). — Dengan opisil diberitakan: Pesawat-pesawat Tiongkok
mendjatoehkan bom-bom pada sa|
“didekat
Djepang
saran-sasaran.

itoe.

serta

wali

A—

hal
pengadjaran
dan pengakoean
bahasa Melajoe atau bahasa Indo

Moedah moedahan sadja pengha
rapan mereka tak sia2. Dalam pa
da itoe baiklah orang sedar dan in
sjaf akan keadaan jang
sebenarnja. Djanganlah hendaknja orang
soedah merasa poeas dan gembira
dengan Soeara “ hiep-hiep hoera
“jang terdengar dalam beberapa per

kapal ,,Exmouth' 'dengan moeatan
Seperti itoe djoega.

PESAWAT TIONGKOK
BERAKSI

sementa-

seorang

(hoofdelijk),. maka 85 dari 95 senator moefakat kepada sokongan
oentoek
Inggeris, madcepoen dengan djalan ,,lease and lend”-bill,
ataupoen dengan perantaraan voor
stel semator Taft tentang pemberian hoetang 2 milliard dollar.
Maka katanja: ,Ini adalah soeatoe demonstratie
besar betapa
bangsa kita bersatoe. Pemoengvetan soeara jang penghabisan tidak
akan menggemparkan seperti ini”,

BOM

oentoek

Abrial

hari itoe menoetoerkan

pers,

itoe

Perantjis

terangkan.

toe jang baik”.

itoe, de-

toelis koresponden

anak

oeroesan

sedalam dalamnja pada saat itoe
oleh segenap lapisan
pendoedoek
negeri.

tjatjat, soedah tiba di Marseille. Di

Darlan menggertak Inggeris

and lend”-bill jang berkenaan dengan penerimaan baik segala aman
dement jang diberikan oleh Senaat,
Senator
republikein
Van
den
Berg

Berlin

“Itali

perwakilan me-

nerima baik tjara bekerdja, jaitoe
bahwa tgl. 1! Maart 1941 akan di
poengoet

dengan

ditahan,

ra waktoe

Djerman
dengan
Perdjandjian
itoe akan ditanda tangani di Berlin pada tanggal 11 Maart, sedang
Moskou
persahabatan — dengan
dioemoemkan di Belgrado
akan
dengan keterangan perbersama
sahabatan

dan

haroes

minggoe

akan dilakoekan bersama-sama de-

BERSATOE OENTOEK
MENOLONG
Washin
gton,
10. Maart
(Reuter). — Sesoedah diadakan
debat 2 djam lamanja, maka de-

Thai

antara

memoeat barang-barang makanan
serta lain-lainnja
oentoek anak-

beraksi.

Tiongkok

ndjian tidak saling me: ngan perdja
a Joegoslavia dan
diantar
njerang
f
Djerman.
.

dalam

damai

bahwa - kapal pengangtoerkan,
koet Amerika ,,Cold Harbor” jang

Roeslan bersatoe.

Senaat merapportkan bahwa masih diboetoehkan oecang 58.025.000
dollar boeat memboeat pangkalan
terbang pada tanah-tanah kepoenjaan Inggeris.

ngan boelat dewan

#

perdjandjian

Indo Tiongkok agak terlambat.

naat menolak resoloesi jang mengoeatkan prinsip tentang penjera
han daerah-daerah keradjaan lain
kepada
sebelah barat.
di doenia
JOEGOSLAPERSAHABATAN
keradjaan lainnja,
DAN
MAN
DJER
VIA—
:
per
n
- Dalam resolusi itoe diadaka
LAN
ROES
:
atoeran, bahwa djikalau tindakan
10 Maart (0.
Belgrado,
tindakan ini diambil, maka sekemengetajang
an
Kalang
—
-akan
P.).
tika Amerika Serikat
beremhoei-doedoeknja perkara mendoeboek
dengan
repoeblik-repoeblik
Cincarmarkowitsj dan
ga, bahwa
Amerika lainnja centoek mengada
pada tgi. Il Maart
kan ketentoean terhadap tindakan 'Zwetkowitsj
akan terbang ' ke Berlin oentoek
tindakan itoe-ialah jang haroes di
menanda tangani perdjandjian tilakoekan 'oentoek keamanan berdiantara
menjerangdak saling:
sama.
n.
Djerma
dan
Joegoslavia
PANGKALAN TERBANG DI
DAERAH INGGERIS
Lebih landjoet dikabarkan dari
Washington,
10 Maart
10 Maart (Reuter).
Mork,
New
(Reuter). — Senaat menerima baik
Times”
York
,,New
onden
Koresp
pembikinan - pangkalan
sosatoe
bahwa
ngkan,
menera
do
di Belgra
oedara ditanah-tanah kepoenjaan
jang berdekaan
kalang
oet
menoer
Inggeris, ketika pada hari itoe ditan dengan pemerintah Joegoslakelsearkan permintaan kredit sevia, maka didoega diantara Joebesar 245.228.000 dollar
oentoek
a dan Sovjet akan diadakan
goslavi
- keperloean pekerdjaan-pekerdjaan
persahabatan - dan
keterangan
jang mengenai keperloean marine.

Komisi

1

Poetoesan

dengan

sen.

dak disengadja. Tentang pekerdia
!
...
:
.
ngan keadaan internasional.
S0€, an Komisi Visman misalnja
dah
njata
sekali
didapati
banjak
Kelak pada tanggal 10 Mei 1941
pikiran. dan
pengharapan antara
tjoekoeplah setahoen daerah
kejang.
berkelebihan.
radjaan Belanda di Europa diram : rakjat kita
Minggoean ,,Nationale Commenpas oleh moesoeh.
Menoeroet be
taren” djoega membitjarakan ang
rita jang tersiar tanggal tersehoet
gapan publiek terhadap pertemoe
akan didjadikan
hari peringatan
an2 dengan komisi Visman.
Mes
jang tjotjok dengan keadaan pepe
rangan sekarang.
Kemaoean oen- ! kipoen maksoednja tidak lain dari
pada ,,hearings” atau ,,mendengar
-toek menang dan timboel kembali

Moesoeh pada hari 2 belakangan “ini -menjerang Lon
malam berteeroet2.
doea
den
Dalam pada itoe Inggeris bisa mengaramkan kamendapat serangan
Maltapoen
pal moesoeh, Itali.
hebat.
Ingyeris soepaja Inggeris
Darlan mengantjam
oeroesan kapal Pedalam
djangan tjampoer tangan
rantjis.

boeat

71)

soedah sampai
waktoenja
boeat
memperlihatkan politiek kemadjoe
an rakjat Indonesia jang lebih te
gas dan'-lebih njata - lagi. Dalam

masaalah2 jang sangat penting jg.
mengenai Indonesia dengan .lang
soeng atau tidak berhoecboeng de

dari Sofia.

itoe bertolak

Pesawat

Spa
Aa ma TA

gnado.

Rendel,

George

Inggeris,

wab

perdjandjian tidak saling
oentoel: menanda tangani
Perdjandjian Joego
menjerang
dengan . Dierman,
slavia dengan Roeslan.-akan ditanda tangami di Bel

GEORGE RENDEL MENINGGALKAN SOFIA
10 Maart (Reuter). —
Sofia,
pagi

dari Pakkoi.

wa tanggal 11 Waart diadakan: pemoengoetan. soeara
jang kemoedian sekali tentang ,!ease and lend?” bill.
Berlin
Wakil2 Joegoslavia imi hari berangkat ke

tama.

Gezant

Djepang

7:

Kleffens

loear negeri, soedah tentoe sadja
menarik
perhatian.
Sebab kalau
sekali tempo doea minister jang pa
ling terkemoeka
datang . ketanah
air kita, soedah tentoe ada
apa2
jang sangat penting. Dalam penji
aran.officicel poen soedah diterang
kan hahwa kedoea ministers datang kemari oentoek bersoal dja-

pembesatan PdaDjepang ditarik

Angkatan laoet Indo Tiongkok diperkoeat dengan
2 kapal selam Perandjis dan 1 kapal tank.
Dewan perwakilan Amerika menerima baik bah-

seorang

sikap

memoedji

mgkok “menjerang
di Ichang.
Tentara

-

masoek kedalam restama-tama
melepaskan korserta
itoe
toran
ban-korban dari timboenan batoe
dan memberi pertolongan jang per

boelat - Se-

Dengan

—

(Reuter).

mocadoer

seorang verpleegster Inggeris per-.

ta gezant oentoek pemerintah-pemerintah Belgi dan Belanda, pada

10

soekax

1

opsir marine Belanda jang dengan

ter). — Drexel Biddle jang baroebaroe ini diangkat mendjadi ambassadeur Amerika di Londen ser-

“Washington,

sasaran

Fesdwatd

|

hari soenggoehpoen moekanja diba

(Reu-

10 Maart

hanja

minister
f

iniliter sadja jang diserang.
Seorang njonja Belanda toekang
mendjadi korban dedansapoen
di
loeka-loeka
mendapat
ngan
moeia
ini
10
tgi.
Pada
moekanja:
lai lagi-dengan pekerdjaan sehari-

Maart

10

Washington,

bahwa

Bp ERITA
tentang
kedatangan
se) doca ministers ke Indonesia,
minister djadjahan
Welter
dan
mm

Lossenummer

Phantasi.

rek

| rangkan,

di Mekkah!

daerah kelain negeri

bantoean kepada
:Mentiepatkan
sihagernis. 5
8”.

Indonesia

Plv, Hoofdredacteur: Anwar T'jokmoanmuinoto.

Mr. Soemanang..
Selasa.Il

IA. tolak per

Moekimien

di

Albani

bahwa
itoe

ssk.

dalam
ada

3

orang pemimpin fascis mati, jaitoe
Botai, minister peladjaran, Cianetti, onderminister cooperatie
dan
wakil fascist Nitti.

ji "5 , mboei” Ta »dust”, Teh anak

Ig

y

poen tidak djoega.
Sea utami
ditetapkan,
elah
dibitjarakan
dengan

&

Lab

.onderneming- onderneming

nan Da,

.dan | paberik-paberik teh akan

1

golongan, ja'ni meoen- | Mibagi da Im
ikan | hoeroet kwaliteit teh jang didjoeal
'nja. Pembagian itoe sebagai beriDa
o ( koet: A. Low, B. Low Medium, C.
| dhan, D. High Medium dan ee

Nan

an

an
selaras | soek sekalian Simanenina jang
han pendoedoek.
Ita? dapat memasoekkan tjontoh

berpengaroeh

boe-

bagi Pemerintah. Pemerintah

poen

kan.
—.

Onderneming

jang berpenghasi-

Dari tocan Adviseur sendiri, dr. Pijper, tocan Abikoesno Himne

la 25.000 hkg atau koerang (teh

kabar

djoega menganggap, bahwa penga . onderneming dan teh jang dibeli
dari loear) tidak dimestikan menroeh jang demikian roepa tidak

Ea

| boleh djadi terdjadi.
Sebab pro“Iduetie ikan dalam negeri lambat

laoen

mendjadi

bertambah

ba-

ikan dari
njak, dan pemasoekan
loear negerj kira-kira teroes tetap
banjaknja seperti dahoeloe.
Berkenaan dengan keteranganketerangan jang dikehendaki oleh
penanja,
dapat
ditoendjoekkan

pada seboeah karangan jang pandjang lebar
gerakan

tentang pemasoekan,.

dagang

dan

pemakaian

ikan kering dan ikan asin di Hin|dia-Nederland, jang termoeat da(lam ,,Economiseh Weekblad” ter-

tanggal 28 Juni 1940. Pemerintah
tidak mempoenjai keterangan-ke|terangan jang tentoe tentang peBN
ng loearan.

ngaroeh

banSiapa-

gangan

pemasoekan

dalam

Seperti

ai Pena

atas peran

negeri.

diketahoei,

Pemerintah

berdaja-oepaja oentoek meninggikan productie 'ikan dinegeri ini,

soepaja Hindia-Nederland

jaNe
ke
landjoet dipersila-|
hoeboengan dengan Hoofd
00r “van de Indische
Maat-

opij voor Werkloosheidsbestrij

lebih terbebas
dalam pemakaian
ikan dari loear negeri.
Politiek
ini antara
lain-lain menjebabkan

diterimanja oesoel oentoek begroo
ting

tambahan

1941 goena

'a Kantoor van Arbeid, Thek kat. 2 Batavia-Centrum.

selaloe

oentoek

tahoen

memperloeaskan

pa-

dang pekerdjaan Instituut voor de
Zeevisscherij (Stukken Volksraad

1940—1941 . jang

ditjetak,

Ond.

“11i-Afd. VI, stukken 1—3). Kalau
Beberapa waktoe jang liwat da-. dikemoedian hari pemasoekan ter

.-

| lam koran dan dengan perantaraan | njata perloe dibatasi, maka nanti
| radio

soedah dioemoemkan

atoe-

akan

ran-atoeran baroe jang boeat seandjoetnja

kalau

haroes

diperhatikan

mengirimkan

soerat-soerat

“dipertimbangkan

atoeran contingenteering.

atoeran-

TEH

pasti jang dioetjapkan atas

jiwa
Pemerintah
telah
meneken
Henna
lagi dengan Inggeris

'djoeal kepada

akan berkoerang,

tie

walaupoen

diserahkan kepada

ming

tidak dilakoekan,

Inggeris itoe tidak

Rasa sjoekoer dan terima-kasih terang akan dinjatakan oleh bang-

licen

sa Indonesia seoemoemnja dan oemmat

onderne-

lain.

Sjarat-Sjarat mendjoealkan teh
'itoe sebagai berikoet:
a. Jang boleh didjoeal sekali ini
semata-mata

teh

jang

berwadjib

dalam

menjelenggarakan

soedah

dan banjaknja
jang boleh didjoeal: Broken Oranje Pecco,
58 NX
Broken
.Pecca —
17 4:
Broken
Tea — 17 &
dan
Pecco Pannings
— 8 &.
Kalau perloe, teh itoe boleh lebih atau koerang dari jang di
tetapkan ini. .
b. Teh itoe mesti memenoehi sja
rat:
,fair average
gualit, of
mark and season”.
c. Teh
jang dimasoekkan
tiaptiap onderneming sebagiannja
: mesti teh jang dipetik waktoe
moesim panas, sebanding dgn.
penghasilan dalam setahoen.

segera.
“M.LA.I. — jang diakoei sebagai madjlis tertinggi daripada oemmat
Islam di Indonesia —, hendaknja mengeloearkan instructie berkenaan

dengan tjara-tjara mempergoenakan ocang-oeang jang kini ada dalam
kas berbagai-bagai

komite

atau

badan

ga

edeem

| Feh itoe sekali ini poen dibeli oleh

serum,

23 Nan Sociale Voorziening ber
'koendjoeng pada gezant Belanda

: | di Athene dan meminta kepada beliau soepaja

menjampaikan

pera-

'saan terima kasih dari pemerintah

'Griekenland kepada
Generaal Indonesia.

Gouverneur- |

Koran »Proia” menoelis tentang
bantoean
ini pada
6 Febr. 1941:
. I,Bantoean jang dikasihkan oleh:
| Gouverneur-Generaal

Indonesia

British Ministry of Food dengan

perantaraan
Voedingsmiddelenfonds dinegeri ini. Harga ditetapkan 10 pence tiap lb f.o.b. basishaven
(pelaboehan tempat kapal

berangkat). Djika 1 pond sterling
dihitoeng f 7.56, maka tiap hkg
f.o.b. basishaven
harganja 34.72
sen.

:

- Jang boleh didjoeal jani teh Indonesia

»gebroken” jang »kwali,bladthee”
dapat
didjoeal,
eanan

teit ' pertengahan”:

2

ke

Toean

pada perboeatan 'kita jang soetji,
sangatlah merawankan hati. Indonesia soedah mengirimkan kepada |
Palang Merah Griekenland berma-|
tjam-matjam barang obatan: jang
sangat
kita perloekan sekarang
RANG
Barat memang tak
| ini. Pada saat ini rakjat Nederland |
P ada lagi jang masih primiI tidak bisa menjatakan
perasaan
| tief, tetapi jang berpikir primitief
sympathie
kepada Griekenland|
roepanja masir ajoega kedapatan,
Mn
air pasal aga : | jang sedang berdjoeang, tetapi In- ialah L. medewerker dari BataviUnaga, dinjatakan, balima: Pena, donesia. jang tetap tegak bisa me- aasch Nieuwsblad jang menoelis
perasaan persahabatan
1
toe dari Tiga-S
0 | njatakan
tentang »Indonesische taat an nie-

Nederland pena

an

kent”.

het Maleisch wordt slechts in zeer

enkele mesin yan Ya. mena als

.DEROESAN IKIKAN An
pa
der

pa

mand

Toean itoe mengatakan “3.

2 nat praktis,

Yamin. "A6 Januari 1941)

. Menoeroet
keterangan-keterangan jang didapat
oleh penanja,

r-

nkan

.

ni bahasa Serbi
:
adalah soeatoe ,,puur bedrog” soe
pemasoekan ikan kering dan ikan |
|atoe
chajal benar
Ir benar, ngela|asin di Indonesia mempoenjaj pe'moen
dibalik
ngelamoen,
oentoek
|ngaroeh jang tidak baik oentoek | mengatakan ,eenheidstaal 5
|
penangkadan
ikan
| perdagangan
Ipan ikan dalam negeri, choesoes- sa persatoean. Tetapi roepanja
Bat. Nieuwsblad
Inja jang mengenai harga pasar pembantoe
loepa bahwa bahasa itoe:
dan laba.
beloem orang Belanda sampai di
Penanja ingin — kalau moengIndonesia telah mendjadi bahasa
kin pada hari bertanja — mendapat tahoe dengan terang tentang persatoean. ,,Het stumperige

keterangan-keterangan jang ada
e | pada Pemerintah
berkenaan dePenanja ingin
perkara ini.
dari manakah
datangnja
(| tahoe
baik
Manis
roepanja
Hiea ikan “kering dan ikan asin,
bahwa sesoedah Joenani, Toerki jang datang darj loear: negeri,
mendapat ae
| maoepoen jang didatangkan dari

Oops

ya

Mn

(ngan

AT.

dalam

negeri. Selain darj

itoe penanja Ta

tahoe

pada
tentang

dengan

Abikoesno

Tjokrosoejosopoen

pelat “Hae dalam manjarakat In
donesia.?
Bagi beliau tiadalati ,tragisch”

sedikit djoeapoen, djika doea orang
bangsa Indonesia tegoer menegoer.

Oleh:

Ja-

produ-

Pneba Sea

njaknja pendoedoek dinegeri
Tetapi djika pembantoe Bat.

ini.
Nbl.

itoe melihat hantoe dibelakang ba

Darmawidjaja.

kipoen. tidak demikian, ia dengan
sendirinja akan djoega - mendjadi

manakah

moengkin

toean

bisa

me

noelis: ,,Bovendien, dat Maleisch,
bahasa jang indah jang memper- | vergeet U dat niet, is ook door de
hoeboengkan segenap bagian bagi iNederlanders hier geintroduceerd
an tanah Indonesia.
Len wel om de bevolking klein te
Djoega oetjapan beliau jang ber
houden in den tijd van de echte ko

loniale politieck”. Pernahkah toean
landsch vervult hier juist goed de mendengar nama Jan Huigen van
z00 noodige rol van eenheidstaal, | Linschoten jang seb€loem tahoen
.,

en

het

Neder-

waarin allen zich met elkander kun
' nen
verstaan” (Di Indonesia ini
amatlah banjaknja bahasa2
anak

negeri, dan bahasa Belandalah ig.
baik mendjadi bahasa persatoean,

segera

pergi

ke

Scera-

AN.

komite,

5

| sani, Tb. Hoesin, Saroedin, Moehd.
Amin, Joesoef II-,selain itoe djika

perloe akan ditambah.
MINTA
PERTOLONGAN
SIDANG RAMAI.
. Kemarin
seorang looper
bernama Saiman, disoeroeh mengantar koran
ke A. C. B. oleh kan-

|

hasa Indonesia itoe, pakailah baha
| sa Djawa atau bahasa Soenda oen
toek dapat mentjapai sebanjak basapa-menjapa, dalam pertjakapannjaknja
pendengar.
Bagaimana
nja sehari hari
memakai bahasa
djoega djanganlah toean pakai ba
asing.
Djadi tentoe ,,logisch” poe
hasa Belanda, karena bahasa
Be
lalah pada pikiran kiranja, djika
landa tidak
mempoenjai daerah
doea orang Inggersi di Londen, da
pendengar jang lebih loeas dari pa
lam pergaocelannja sehari hari me
da bahasa Indonesia, dari pada ba
makai bahasa Tionghoa atau A- hasa Djawa, ja dari bahasa Soen
rab! Tidak, tocan pembantoe Bat.
da sekalipoen.
Sebabnja?
HenNbl. kami telah mengakoei bahasa
daklah toean tjari pada soesoenan
Indonesia sebagai bahasa persatoe
onderwijs kita sekarang ini.........
an kami karena menoeroet sedjaTidak maloekah toean pembanrahnja, hanja bahasa inilah jang toe Bat. Nbl. mengatakan, bahwa
terbaik oentoek diangkat mendja| bahasa Melajoe moela2 disebarkan
di bahasa persatoean kami, ja mes
disini oleh orang Belanda?
Bagai

boenji:

persa-

Hn. menoelis:
tor
Pemandangan”
dan-z0onAnggauta2 Persatoean Pegawai | der
diketahoei telah memakai
Haven Bedrijf atau dengan sing- ' sepeda
kepoenjaan
salah
seokat PPHB tjabang Betawi telah
rang persooneel — Pemandangan”
mengadakan peremboekan oentoek
merk Raleigh Tourist, nomor R.
memperkoeat persatoeannja.
Oe95284 dengan lampoe Implex, mesaha ini mendapat persetoedjoean
makai djoega versnelling dan tempat bagage.
Dispatbord belakang
dari 57 orang anggauta jang moe
ada
tertempel poela merk . ,,Pin
PPHB itoe perloe
fakat' bahwa
Ho”.
mendapat rawatan jang soenggoeh
Orang itoe sampai hari ini tidak
soenggoeh.
Konon kabarnja nanti akan dia | moentjoel kembali.
Barang
siapa melihat
sepeda
dakan rapat anggauta (ledenverga |
itoe hendaklah
lekas-lekas memdering) di Tandjong Priok.
Adapoen tentang candidaat soe j beri tahoekan kepada polisi atau
ke kantor Pemandangan.
jang akan
soenan pengoeroesnja
Sebeloemnja, terima kasih djoea
disjahkan dalam ledenvergadering
atasnja.
Mad
Kasid,
A.
toean2
nanti, jalah
TEE

lah document-document jang peritoe dibenarkan oleh
loe oentoek
Algemeen
Landbouw
Syndicaat
atas nama Voedingsmiddelenfonds.
harga teh 34
sementara
Boeat
basishaven
tiap hkg f.o.b.
sen
Semarang,
,
Cheribon
,
(Batavia
Soerabaja, Belawan dan Sabang),
djadi 0.72 sen ditahan oentoek ong
dan
Voedingsmiddelenfonds
i kos
ongkos-ongkos lain. Setelah seleachirnja diboeat' sai semoeanja,
| lah perhitoengan. Wang jang terkepada

akan

perkoempoelan dan lain-lain badan.
Kiranja hal ini mendapat perhatian penceh adanja.

vasche Bank di Betawi, ja'ni sete-

sisa dikembalikan
cent.

ada

naan dengan oesaha-oesaha jang dilakoekan oleh berbagai-bagai

demikian 'itoe

perantaraan

soepaja

penjamboetan dan tindakan jang perloe dilakoekan oleh M.LA.I. berke-

“Bahasa Indonesia.

,|
1
|
|

at 4 dan Dengan

dibajar

agar

baja. Pertama goena mendjelaskan pertemoean dengan Adviseur voor
Inlandsche Zaken itoe, dan kedoea oentoek meroendingkan tjara tjara

.

jang didjoeal

lainnja,

toean oesaha, misalnja boeat penjamboetan dan mengoeroes selandjoetnja sampai ditempat kediamannja masing-masing.

irana A Sae

ampules tetanus serum,
dysenterie serum dan

hkg teh Djawa dan teh Soematera.

ngan Ibs.

segalanja itoe.

Maka kini jang patoet menerima andjoeran dan seroean ialah komit€-komite besar-ketjil jang mengoesahakan bantoear-bantoean, jang
djoega patoet menerima terima kasih dari segala lapisan rakjat agar
dengan segera poela men-centraliseer segala hasil coesahanja itoe dengan

dikerdjakan. Dibawah inj diseboetkan nama-nama teh itoe

Teh

Islam pada choesjoesnja ber-

hoeboeng dengan keloearnja titah Pemerintahan Agoeng itoe.
Poen kita sebagai pers Indonesia pafoet sekali dengan ini menjatakan terima kasih dan melahirkan poedjian atas kebidjaksanaan jang

1600 telah mengatakan: ,,De Maleische taal is vermaard en wordt
gehouden voor de hoffelijkste
en
geschikte van het geheele Oosten,

en die in Indie deze spraak

niet

dalam bahasa mana semoeanja ki | kan, die mag niet mee, gelijk bij
ons het Fransch”. Benar2 saja ke
ta akan dapat saling mengerti),
tjewa karena roepanja saja adadjoega oetjapan sematjam ini tidak benar.
5
lah lebih mengetahoei tentang Jan
msk gabah

| 10.000
200
Lg

jang Baroepas
tablet
kina,

dalam tahoen
— 43.544.832

dari Minis-

Hanja bahasa Indonesialah jang | Huigen van Linschoten dari pada
akan dimengerti oleh sebanjak batoean pembantoe Bat. Npl. itoe sen

Dan pernahkah toean men
| diri.
dengar nama2 sebagai: de Hollan
der, Overbeck, Hooykaas, Berg, dll
lagi? Peladjarilah dahoeloe bocah
tangan mereka itoe, mereka orang
djoedjoer belaka.
Selandjoetnja
pembantoe
Bat.
Nbl. itoe
mengemoekakan poela
socatoe

pertanjaan-oratorisch:

5

,,0f

voelt U zich als beschaafd Indo
nesier niet beleedigd als men tegen
U
Maleisch (Nota bene:
nUw
taal”) spreekt? Beschouwt U dat
niet als een vernedering?”
Berhoeboeng dengan kalimat2 ini, ba
iklah kita kemoekakan poela kepa
da beliau pertanjaan: »Voelt. een-—
Engelschman zich
als beschaafd
Engelschman werkelijk
beleedigd
als men
tegen
hem
Engelsch
spreekt? Beschouwt hij dat werke
lijk als een vernedering?” Bagaima

na pikiran

toean

tentang

seseo-

rang jg. bertanja pada toean: ,,Toe

an medewerker

B.N. boekankah

toean
merasa
dihinakan
orang berkata pada toecan
bahasa toean ?”

djika
dalam

Achirnja, sebagai toean lihat, ha
rapan toean, soepaja tentang semoea ini ada socara dari pihak In
donesia, telah kami penoehi, hanja
sadja kami kira soeara ini agak
berlainan dengan jang tocan kehen
daki, karena
seloeroeh toelisan
toean itoe tak lain dari menoen.

djoekkan eigoisme
| memetjah-belah !

dan

kehendak
Ga

Pa

Dada ae na
beberapa | .miljoen

akan mengirimkan
1941 48.000.000 Ibs

bahwa

djoeal tehnja itoe, tetapi
kalau
hendak didjoealnja djoega, tidak | sesegera-segeranja. Tentang hal ini tocan Adviseur voor Inlandsche
ada keberatannja.
Zaken sendiri dengan opisit akan mengirimkan soerat kepada MJ. Ad.
Licentie hanja
boleh diberikan | di Soerabaja.
kepada onderneming lain, apabila
|. Toean Abikoesno poen setelah menjatakan sjoekoer dan sah
i
'onderneming jang diberi itoe se- | kemarin tengah hari djoega telah mengirimkan kawat kepada MLAI. '”
golongan
dengan
onderneming
di Soerabaja jang berboenji seperti berikoet:
jang menjerahkan atau lebih ting |
adviseur iz memberitakan afas nama regeering telah diterimanja
gi golongannja.
Atoeran ini ber- |
Opdracht dari minister koloni£n oentoek memoelangkan moekimin
'lakoe apabila diserahkan poela ke |
sesigrasigranja punt Degan penerimaan perloe dilengkapkan
'wadjiban oentoek memasoekkan |
teh
jang akan dikirim
kenegeri |
Demikianlah boenji kawat itoe.
Inggeris itoe, kepada onderneming
Maka — meskipoen tidak tepat pada boelan Hadji seperti niat seJain. Dengan djalan ini ,,kwaliteit m6oela — tefiapi segala itoe adalah masih lebih baik daripada sama sekali
pertengahan”
darj teh jang
di-

INDONESIA JANG
DIDJOEALKAN KEPADA
,
DRS. A. K. GANI.
| neutraal ke Naa
jang di- |
' & “Teh itoe didjoeal selama tahoen
INGGERIS.
Dihari Sabtoe, telah tiba di Sri
kalender 1941.
Dari pihak jang boleh dipertjax.
widjaja toean A. K. Gani, sebagai
&. Teh .itoe dikirim
dalam peti
ja kami
mendapat kabar, bahwa
oetoesan - P. B.
Gerindo,
goena
jang
er Directeur
van Economische Zaken |
“hmenghadiri —conferentis
Gerindo
f. Pada pe i Tas dan dalam fac
telah mengirimkan
soerat edaran
“Andalas Selatan.
boeat
La
sematjam ini
tuur
diseboetkan
timbangan
kepada sekalian orang jang memsekarang bisa dilihat. oleh yahbak
bruto
dan timbangan
netto,
poenjai onderneming teh.
Kepada
baik dengan hkg maoepoen de
mereka itoe diberitahoekan,
bahP.P.H.B.

via adres di negeri-negeri loear jg.

nama Pemerintah,

ter van Kolonitn di Londen sebagai balasan atas telegram kepada Seri
Baginda Ratoe telah diterima opdracht oentoek memoelangkan kaocem
Moekimin jang sedang menderita kesoesahan di Mekkah itoe dengan

Li natoa

asin

ikan da|xoek atas perdagangan
lam negerj dan afas penangkapan
'ikan dinegeri ini, tidak ternjata

: tidaknja kacem Moekimin didjempoet dengan ocesaha Pemerintah.
Ti
Oleh karena pada waktoe itoe kepastian ffidak bisa diperoleh maka
| Dewan M.LA.I. faloe mengirimkan doea telegram. Jang satoe kehadapan
| Wali Negeri, dan jang satoe lagi @iperserabahkan kehadapan Seri Baginda Ratoe di Londen.
|
Berhoeboeng dengan itoe dari Londen soedah poela ada beritanja
Ternjata dari berita jang berikoet:
Toean Abikoesno Tjokrosoejoso, president Ladjnah Tanfidzijah P. s
LL, jang dalam soal ,,/Moekimin” dikota Djakarta berlakoe sebagai waki
daripada Dewan M.LA.L., kemarin telah diminta kedatangannja dikantor Adviseur voor Inlandsche Zaken.

N.B. Disingkatkan oleh redaksi.

:

— Idan ikan

:
2

g

Sa

1941,
— Bahwa pemasoekan ikan kering

tehnja oentoek diperiksa, baik kadak ada paberiknja maoe1 karena sebab jang lain,
onderneming
boleh
I Tiap-tiap
| memasoekkan 18.26 fc dari stand| aardproductie jang soedah dibetoel

Wondoamiseno dan Kj. H. M. Mansoer bersama-sama toesn Abikoesno

| Tjokrosoejeso telah datang Gi Djakarta ini pergi mendjoempai toean
| Adviscur voor Inlandsche Zaken, perloe meminta kepastian dapat atau

A3 sa

7 Maart

didalam boelan 'Febr uari jang laloe
na
ja'ni toean-toedn H. A. Wachid Hasjim, W.

Ear AYI

| Djawab pemerintah,

HN

ed

R
Beperti' orang tahoe
| anggota Dewan MILA.I.

PE

»

Fa

Tap

Makam
“pemakaian
asin Na

Opdracht oentoek memoelang—.
kan Moekimin.

Igah Sbiitoak Pond
HA
dl sampai hari ini adalah seperti berikoet:
appij”. Pasar Baroe pia toean -

Idambig

Si
toe
ri
ga

Moekimin

Djagoer dan waktoe terdjadi sa
gerebekan didepan gawang Ha
Ali jang menggantikan pendja|
gawang Saimin karena menda

Serangsche Melsjoskring,

pat loeka, kiri dalam Joesoef dari
Sangkoeriang soedah menetapkan

naa

achir

pertandingan

stand jang sama

PADA

ini dengan|

2 — 2.

lah teroes Bogor!

Oni

ya

1

NA

Madjoe

1

Sabtoe

1.997 07 V9
| Res.

f 1.904. 2219.

KI.
KI.

— U.M.S.

2

LE NYNM

Res. KI. 1B.

Sparta 2

:

BV.V.3

ra

TNH.2

—

Sparta

4

1-8

Vincentius 2 —

TN.H.

4

42

2

Kl. 4B.

soedah dapat meneboes kekalahan

| clubnja waktoe dia mendapat oem
| pan dari kiri dalam Moehadji dan
| barisan belakang orang Djatinega
ra dapat diperdajakan oleh cen
tervoor Setiaki itoe.
MOS — “Bhar TN 1 — 0.
' Djalannja pertandingan sesoeSemoea record kemenangan di
dahnja
mengaso boleh dikatakan
"pan
Pioen
soedah dipetjahkan

—i1
1—T

—

KI. 2.
KONI

Res. KI. 1B.

ada sama sadja dengan bagian ke

5.D.L..3

—

Vios

11

TEA

Ia

hoeboeng

Vios

3

Setiaki — Krakatau 1 — 1.

Dalam satoe pertandingan jang

ja seboelan
(USI

KA

Na

pal sekali pada hari Minggoe sore

"

TA

Sekalian

anggauta

0, ketika

Petang

Kanan

doel toean

“USI insjaf

mentjiptakan
goyoal jang sangat
ikan

roemah

"dalam

|

tjahkan pendjagaan

h dimasoekkan dalam bagisatoe dari pertandingan ini.
Goal jang pertama ditjitak oleh

doel

selaloe mendapat

lawannja.

2 orang dalam

bawa

Toean Adm.

dan

Njonja

pand-

roemah

Ta' lama, ternjata,

keroemah

sakit,

sedang

djo

ngos ke tangsi.
PERAJAAN

SELAMAT

DATANG.

Pemb.

menoelis:

5

Kedatangan Toean Patih Serang
jang baroe
telah dirajakan pada
malam Minggoe j.t.l. bertempat di
Piroekoen Serang dj Tjiredong.
Perajaan
dikoendjoengi
oleh
hampir seloeroeh prijaji dari Re-

:

gentschap Serang.

Kabar

|

"The

dah sedjak lama terkenal tjakap .
mengemoedikan kapal oedara dan |

"This

penoempangnja
R. van
masih djadi moerid pada

Technische
School
di Bandoeng,
ikoet
tiwas
djiwanja,
sebagai
korban jang kedoea.
Sebab-sebab ketjelakaan itoe se
dang dalam penjelidikan.

be

TERTEMBAK ATAU DITEMBAK.

Pemb. menoelis.

kekalahan sadja |

dari saudara saudaranja

roemah

Toean

| baboe toea dari Toean Adm. telah
| tertembak oleh djongos, korban di

jl. telah kedjadian

hingga

seorang
Lichten,

keeper toean roemah
menangkap
angin boeat jang kedoea dan peng
habisan kalinja.
Dewi Fortuna sekali ini roepanja
tidak memberi idzin orang Bogor

dengan satoe soendoelan ke
j| Oedit
| pala ketika sajap kiri Soemarmo
melajangkan satoe voorzet jang
moeloek kemoeka

bakar,

lakang dari Sangkoeriang dan dengan satoe plaatsbal menjoeroeh

dilapang hidjau. Kedoea goal itoe

-

pasoekan

huis.

tiada diroemah.

1—5

kapal oedara itoe tiwas djiwanja.
Adolf Martin Baljet korban per
tama dari ketjelakaan itoe adalah
salah seorang pemoeda jang soe-

di | dari Soetedjo dan berhasil meme

oleh tiap-tiap kesebelasan

Senen

Or

Tovbaran.

ketjelakaan heibat jang mengambil. 2 korban
djiwa
dilapangan|
Andir.
.
ALHAMBRA — SAWAH BESAR
Kira-kira djam 4.30 sore seboe»The Under Pup”.
ah kapal terbang dari luchtvaartpyarTto
it
SENEN.
fonds,
pakai
merk
P.K.-FA.D.
, Valley of the Giants”,
| waktoe akan mendarat telah terG ORION
sae
GLODOK.

boeat jang pertama kalinja.
Dari satoe
offside-positie jang
dibiarkan sadja
oleh wasit Tolib
tan masing masing jang boektinja
soedah membikin stand djadi sa
ternjata sore itoe ada sama.
ma 1 — 1.
“ Sebetoelnja kesempatan kesemSesoedah masing masing
pada
patan bocat mentjetak goal - boeat
membasah
tenggoro
djoekannja
i
kedoea belah pehak ada begitoe
banjak, akan tetapi apa maoe dika ga moela moelanja Ster doeloe jg.
ta dari sekian banjaknja itoe ha | memasoekkan lagi, sekarang oleh
Soeharna jang mendapat
oempan
nja doea sadja
jang telah bisa

'dimoeka EN

PPP

dar kedalam

jang baroe laloe dilapangan VIJ
Poelo Pioen Setiaki dengan Jong
Krakatau telah mengoedji kekoea

se-

1 —

loear Latoeb lagi lagi melajangkan
| Voorzet kedepan gawang Sangkoeriang dan Ramelan
dengan satoe
headball tjeploskan si koelit boen

telah dilangsoengkan dengan setim

h piatoe : Roe

stand

ini, ketjoeali:

dari pasar Serang, melaloei roe| mah gadaj maka tiba-tiba terde, ngarlah soeara letoesan, disoesoel
| oleh keriboetan minta tolong dari

€€erkabaran

ngan

dengan

|

Satoe, tjoema sadja sekarang tiKI. 3A,
:
dak ada jang dapat membikin goal
B.V.V.2
— Sparta3
8—2
lagi, sehingga pada waktoenja boe |
Betawi telah ditjoekoer oleh pasoe
Hercules 3 — S. Batak 1 1—4
me
| kan MOS., satoe keoenggoelan jang » baran angka dipapan tetap
Kl. 3B.
noendjoekkan stand 1 — 1, satoe
I-beloem pernah
dialamkan lebih
UMS. 4.
— BATA. 233
kesoedahan jang sepantasnja boe
. doeloe oleh club jang manapoen
KI. 4A,
at kedoea belah pihak.
djoega. Speciaal centervoor Koem
TN
3
— Vincent. 1 5—1
bang kita seboetkan disini jang
Ster — Sangkoeriang 2 — 2.
r | soedah memasoekkan 8 dari seTaat
ASEAN NANNE
EN
ee,
Pan
| moea goal itoe dan jang doea lagi
Pertan
dingan ini jang telah
di
| ditjetak oleh - Soetiono.
Waktoe
lakoekan di Bogor atas oendangan
| pauze stand adalah 5 — 0.
ANA ee gaannugnn
nja Sangkoeriang kepada Ster di
Dengan kemenang ini kedoedoelangsoengkan
pada hari Minggoe
kan barisan MOS dipoentjak dar
KETJELAKAAN PENERBAsore jang baroe laloe dibawah pim |
tar kompetisi VIJ semakin koeat
NGAN.
| sadja dan bagian kedoea dari kom pinannja wasit Goenawan dari Bo
Doea orang tiwas djiwagor.
| petisi di Poelo Pioen tidak lama la
5
nja.
Moela masa
Ster leading de
si dimoelai. Wait and see!
F

:

dari

|| ,Siapoeoeoeh...... h!”

Minggoe 9 Maart 1941.
EL L
—. Oliveo

Boys”

Demikianlah toelisan jang kita
terima dari Serang.
Apakah jang kita katakan ber

1

—

H.CH.

,,Happy

kan perajaan, maka sampai
djaoeh tengah malam diadakan dang
sa (bal).

Pr

3

jaitoe

Setelah
diadakan perasmanan,
dan setelah para toca meninggal

2—3

— UMS,

KI. 3B.

di te-

Rangkasbetoeng.

1B.

BM

oleh MOS pada hari Sabtoe sore
jang baroe Ialoe. Dengan tidak
| koerang dari stand '10—0 Sinar

nja

1941.

1A.-

Hercules
Res.

Mingsus

| Diramaikan dengan Hawaiian band

KE

289
-——————

Dari fihak Setiaki Naa

8 Maart

snake

“lah dilangsoengkan perajaan
2 tahoen berdirinja, bertempat di
roemah Nona Soelasmi di Lontar.

VERSLAG SEPAKRAGA.
10-3- at.

taloe.

Pada
harj Minggoe
jt., kira
djam 3.30 waktoe orang poelang

dari kota

Hunchback

of Notre

Dame".
THALIA — MANGGA BESAR
|
Miss Riboet”.
@VUEEN
S3
PANTJORAN
Way

Please”.

|

(Lelang di Betawi
Rebo, 12 Maart '41:
!
Th, A. Bartman oleh Brantz
di
!
. Struiswijkstraat 94.
| Kemis, 13 Maart 1941:
W. Notandas
oleh T,K. An
di
Dumasweg 1 B.
Lelang barang commissie
oleh
Fr.

Seriere

di Kwitang

6.

VERANTWOORDING ,,KAS MASDJID MADJALENGKA" TAOEN 1940 DAN BEGROOTING TAOEN
1941, DISIARKAN KARENA MENOEROET SOERAT EDARAN PEMARENTAH DDO. 8 JULI 1940
No. 1340/A, SEBAGAI ea AANVULLING
BIJBLAD No. 12726.
6

A.

lam itoe mereka tidak bisa mem"para 9 Maart (Reuter-O.
Fa B.). Sa
dengan pen | | berikan djawab atas voorstel per5 damaian 'Djepang, ialah berhoeboeng bahwa mereka haroes ada
mi fontroeksi

Vichy itoe.

Banna

ambassadeur

pada

malamnja

djaoeh

| berita
:

$

PA

na

|

itoe

Djepang, ialah karena Ar-

.sene Henry

beloem menerima

| stroeksi-instroeksi

jang

5 suoka.

in-

begitoe

kemoe-

orang-

| orang gembira sadja, dan didoega
diasebeloem

:

ha

EN

boeat perkakas:

toeliS

Joo

Gesekan

ninja perdjan an-perdjadjian jg.
na
Dn VO0rstel
DjeEh

f

id.
id.
id.
id,
id.

onderhoud “mesdjid aan enasak Pe an an
pasang tegel dan eternit ..........ooooood
penerangan masdjid ......... Sae
Maa pe en EK AM
One Ros Oa AM SA AA
AN BEAN en Msi Ta
barang: barang. Inventaris oo
duka

140.17
» 1218.61
3. 182.55
2 125,05
AN
Dat

1

id,

Isin-tain keperloeda

».

SA

DO:

te”

Lo

An

Decepiber

LOL

usa bana

21722

&.

7,

a

Aa

penggawei jang beloem terisi ...........occo.Wo
DAA Urea so

Ka Tentra Madagr Ata” KOREA

aga
1.'-Boeat keperloean
id.
2:

Aa aa

sangan

3.
3 Nekakondar
mendapat perintah. dari pemerin-

ta

:

jata 'api meriam, sen:

tangan

jang

automatisch

. jang ada dikapal itoeDe
n Pemerintah.

pos 3| Ta api

orang-orang

memberi tahoe,

Perantjis”

bahwa pada

ma-

Vichy 0
x mengadakan
aman : dengan Matsuoka r

1
Perdjandjian

| tangani
pada keesokan harinja
wakil
Djepang,
China dan Thai.

oleh wakil- '

Perantjis,

Indo-

id.

perkakas
olihara

Dmna

Gea Naa,
f 1200.—

f 2924.30

agan

ME

anna 2

Deeendak

toelis .............ooocooooi
men en Na Ana aa
MANGA

f 306.—
POM Aa

penerangan mESdjid ............oooo.ooo

193.50

4.

id.

Pikiti bandoenan

5,

id.

Otgkost Galatama

KW

6.

id.

bel barang

1

id,

Ieinelam..

IaventatiS

keperldean

ena
aa satuan
RN

uk Kan akh

Teken

Mk

185—

DOOR

.

Es

:
al

NO

3

f 2087.67
:

».120.—

Win aan Ka Basarnas”

ma format

:
881.67

|

je

B. KELOEARAN:

ing akan ditanda
pada hari ito e ataupoen

PORT OT

0

B. BEGROOTING TAOEN 1941 JANG SOEDAH DI SAHKAN.
PENERIMAAN:
1. Dari wang SALDO tg. 1 Januarj 1941...
2
id.
ongkost nikah dan sebagainja ........Jsee

Aa,

f 2036.63

kah Gl KA

Bean
Nag

Bo au

pa a ahya ambatjang Maine
Bongo
Baro
Jang ,

,, 2198.63

214.69

22
3.
4.
3:
6.

.djadi pada sepandjang hari itoe.
Acengkinlah laloe ditanda tanga-

tah
Pen

2561

KELOEARAN:

I.sDipoenakan

Maka Seal
inkoe mendoega,
bahwa pertemoean jang ke 5 dari
. wakil-wakil perdamaian dapat ter-

sen | tidak akan ada kedjadian poetoe-|
2 Tenan

A.

tinda-

|

| dian sekali dari pemerintah Vichy.

| Soenggoehpoen

malam mengadakan

| kah-tindakan soepaja ia pada hari
'itoe dapet manaan minister Mat-

mens

fa

Perantjis

j.l. itoe sampai

mewaamanyan
Lae Maan

— Pengoendoeran

WANG KAS MASDJID TAOEN 19140.

ena
“BOLNG tp. 31 Januari 1040. “5 na
one
an aa TA
aa
2. Dari wang ongkost nikah dan sebagainja ...........om sean
f 1132.56
3:
id.
penggawer jang beloeIm: BESI ......idomeni
nan nmen Ha aa
» 1059.63
4.
id.
Ke ea
ane Tab BEBAN! (en ee sen Pe mana buana KN Rn
3
6.44

tempo boeat mempeladjari instroek

,

VERANTWOORDING

PENERIMAAN:

f

959.50

FP NIAGAT

ii ii

insan

f 2087.67

Atas nama Beheercommissie Kas Masdjid,

Voorgzltter, Penghoeloe Kaboepaten,
(W.£.) M. H. M. DASOEKI.
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1941

PEMANDANGAN

,PANTJAWARNA'

film

dengan

dalem

UNDER

PUP”

hoofdrol

dipegang

djaga

tanggal

oleh:

12

Maart

'4l

MAS

The Hunchback

dan

VALLEY

nonton.

Notre Dame

Diwaktoe terseboet ini film, telah mendapet

e

@GUEEN
Moelain

THEATER

ini malem

»IRAILIN

»IHIS
dengen

WAY

Terisi

roepa2

dengen

Warren

barang2

'4I

eat
Gg

'—

perak

—

mamas

@ 30 matjam

AMIN

&

ISMAIL

Pasar No. 8/9, 16 Ilir, — Palembang.

bih
"IBOE”
TJAP

&V

4

CAPSULES
2 NJONJA

Gerdjen

37.

soepaja penjakitmoe djangan tamba heibat,
dan bisa lekas semboeh:.
Obat ini mandjoer betoel boeat penjakit
kentjing nana atawa dara.
Tempo hari si Achmad djoega di semboehken oleh obat ini.
Prijs per tube isi 36 stuks . . . f 110

kiriman

boleh

retour,

ADRES
batik ke
Tentoe
atau dinjonja
hemat.

jang

tak

ditoekar

kembali. Pesanan
diterima.

Mintalah

KESENANGAN

14

—

GB5..
8
&
ga

8

KEN
AMAL

Peladjar

DEDES
DARI

Peladjar

Indonesia

— BATAVIA

DIMILIKI

—-

PERLOE

DISIMPAN

II"

Memorandum Gapi jang diserahkan kepada CommissieVisman kini tidak hanja-mendjadi perhatian ra'jat, tetapi
segala pehak.

tjo-

Diantara orang banjak tentoenja banjak poela jang
ingin mengetahoei isi memorandum itoe sedjelas-djelasnja, artinja jang ingin tahoe ,,pendjelasannja” atau
tafsirnja

atau

banjak

prijscourant.

Batavia-Centrum

Tjokroaminoto,

Senen

Mn

107

an Ba

,,Soeara PSH”
djoega kepada

—- Batavia-C,

AA

AA

HOTEL ,SOERABAJA"

Senen 44
Batavia-C.
Telef. WI, 2105.
Inilah Hotel Indonesia jang terbesar dan teratoer rapi serta
termasjhoer dikota Betawi. Letaknja dicentrum
(ditengah2),

ORION”

dekat

dari

segala

kantoor

Gouvernement,

kantoor

Handels,

station, pasar dan lain2,
Menerima tetamoe segala bangsa dan boelanan, pembajaran
ditanggoeng menjenangkan,
Tempat bersih rawatan memoeaskan, Sediakan djoega telefoon boeat keperloean tetamoe.

BAGI

: NJONJA

ac

dan

PENDJELASAN
"MEMORANDUM GAP

A.

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

TOEAN,

AROK

PERTOENDJOEKAN

PEBRLOE

Jang,

BOEAT

MOTaBER"

Pendjelasan
itoe ada termoeat dalam
"dan dengan harga ' 15 s£n bisa didapat,

Kramat

boeat

Pada-hari Sabtoe 15 Maart 1911 moelaipoekoel 8 malam
Pendapatan bersih oentoek: Studiefonds P P.P. TI.
Pergoeroean Rakjat, Pergoeroean Taman Siswa.
Kart,is dapat dibeli pada hari: Kemis
13 Maart:'41
Djoemahat 14 Maart- 41
Sabtoe
15 Maart:'41
poekcel 9
12 pagi di Stadsschouwburg Batavia.

Men

KEOENTOENGAN

Tiongkok

Djakarta
diSTADSSCHOUWBURG

.

:—:

—

ocang
sedikit

Amal

Aankondigings- Programma
itoe maksoed soetji.

Perhimpoenan

doeloe.

tjok

RIBOET

SECOND

KEN

DJOKJAKARTA-

Barang

Djo, kau lekas-lekas minoem

Sa

Movita

ga f 18.— perkodi dan kain pandjang
Djokja k.l. moelai f 20.—
perkodi.
Seteroesnja
k.l. Solo &
Djokja
f 22-—, f 25—, f 28.—
7 31—
f &4— f 38— | 49—
f 43— dan f 50.—, f 58.— -perkodinja.
Kain pandjang haloes dari soeratan atau tjap haloes k.I. f 3.25,
f 3.75, f 4.50 f 6.25, f T— f 8.—,
f 9.25, f 10.50 perlembar.
Kiriman selamanja diatoer rem
bours atau oeang toean kirim le-

giwang markis, madalion, peniti kebaja, broche, tjintjin, rante kaloeng, anting2, gelang tangan, gelang
kaki, dan lain-lzin.
2
:
Kirim wang lebih doeloe onkos vrij.
Rembours f 16.50

:

pd—

». 250,

ISLEs

Hull dan

Kain pandjang Solo moelai har-

—

Ad,

Moelain 12 Maart: dan malem brikoetnja
Miss RIBOET aken kasihpertoendjoekan di Thalia
Bioscoop dengan ambil tjerita:

PESANLAH
PADA
KITA DIATAS kain-kain
loearan DJOKJA & SOLO.
memoeaskan.
Boeat diperdagangkan
pakai sendiri. Toean dan
akan dapat oentoeng dan

mas

an

Batavia

Fonds

Betoel

1

Batik handel

& f15.-

perhijasan
ossapan

Djaga

sy NOERZAIN

sanruonan

PANTJORAN

150.

IOSCOOP

MISS

Lan

PLEASE"

Saudagar
dan

:

»PARADISE

»

Bisa pesen pada Adm. Pemanda-

Besar

Boeat

Foran

Kedoea :

Charles Rogers. — Betty Grable
Ansk anak tida boleh nonton.

Paket

Dick

235.

Awas, kabar penting, perhatiken betoel:
Ini hari Selasa 11 Maart '41 aken diadaken
pertoendjoeken amal oleh:

WEST«

dengen

2.

tanggal II — 12 Maart

'41

daiem

Dosa programma jang terpilih:

begi-

aan

Maart

Mangga

of the GIANTS

Pertama:

toe perhatian jang besar sekali, jang soedah menggondoi record record pada tiap2 negri Tida ada
lagi lain perkataan jang lebih bagoes boeat imemoedjiken ini film.
-

Selasa 11

KYNE.

f

ngan Batavia-0.

THALIA

(SARANGNJA
RAKSASA)
dengen dalem hoofdrol:
Wayne Morris — Olaire Trevor
d.LI.
anak -anak tida bole nonton!
14—16
Maart:

brikoetnja.

Mendenger ini nama, tentoe sadja penonton lantes
inget pada zaman filim gagoe: sebab inilah satoe
poesaka fiim gagoe jang sampe sekarang masih
njata teringet pada penonton jang ada meliatitoe
film, dengen dimainkan oleh acteur jang paling
tersohor dalem itoe waktoe LON CHANEY.

Sa
E
sin

B.

Padjek

India soetji

an

ara

Batavia-C

boeat.hari:

PETER

—

boleh

malem

Of

-.

Oeroesan

Pengoendjoekan

T kt 5 A Tr F R

BIOSCOOP

Pasar Senen
Rertoendjoeken

Anak-anak

tg.

RIALTU

Amal Saleh

Sa

Sa

Wet? Indone-

Sasa dalam perkara
Hoekoem

Inoak:

nge

Dan

R E Xx.

18

MAART

Pengabisan

»GAROEDA
Moelain

SELASA

ORION sita

Ini malem

Koempoelan

jaka

papi
Sa

Pe

Berdarah

CINEMA

Meester-Cornelis.

R EALI STISCH, KEBENARAN JANG SESOENGGOEHNJA!
BERNANGI AIR MATA DALAM LAOET PENGHIDOEPAN

maennja.

Harta

'
»PANTJAWARNA"

GLORIA
JEAN
—
ANAK-ANAK BOLEH NONTON.
Awas

PENGHASILAN LOEAR BIA
SA Diminta beberapa orang
propagandist dan 'agent oentoek Nationale Bouwkas. Perdjandjian? sangat menjenargkan. Djika ternjata tjakap, di
beri gadjin tetap.
Permitaan: Matramanweg 45,

mengoendang publiek oentoek bertjermin penghidoepan
karena 5 Matjam-hidoep Manoesia ada didalam satoe

.Gadis Pemikat Hati"
.THE

PATJAR

San ae B3 Igya

penghabi-

Mempertoendjoekken New Universal poenja
muzikale Comedie Romance.

Lembaran pertama pagina-IV

BARANG BAIK MEMANG SELALOE DITOENGGOE ORANG!
mPANTJAWARNA”
DITJIPTAKAN
ATAS 5 SOESOENAN
SEMANGAT, 5 MATJAM KEINGINAN PUBLIEK DIPERSEMBAHKAN DALAM SATOE
»PANTJAWARNA"
Bintang-baroe dari Film Indonesia.
Tendengz dari tjerita, Realistisch, Berlainan.
Spel. 5 Karakterrollen dalam satoe Creatie.
Publiek jang menghendaki Semangat-djantan.
Njanjian dan tetaboean Indonesia asli.

Ini malam

ARENA BILN —— CPENE

Menoenggoe dengan
de Directie.

hormat
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Harga Perkenalan --

Kirim wang f 1.— terima satoe liontin dan rantai

x SG bidji
“sedang

2 ESGL
| | PE

Ui

adl

PUN

3S

IP

Batjalah

timoen,

atau 3 pasang

gelang

(A.)

besar,

ketjil, Kirim f 1.10 dapat 3 pasang gelang

: SB, of C. (besar, sedang, ketjil).
tg

ide

Kalau takoet hilang, tambah 20 sen aangeteeken.

t

Kelalaian

Rn

5
dmna MD Sat

an

yak

Ini waktoe kita ada speciaal ,,PROPAGANDA”
Toean?

dan

Njonja?

No.

Wang

langganan

Oemoem

hanja

Bergambar

f 0.60 tiap boelan

atau f 1.80 se-kwartaal. 'Lekaslah minta
nomor
pertjontohan pada
Administratie

Weekblad

Senen

107 Bat.-C.

,,Pembangoen”

Tel

1810

WI.

Menanam
KEP REA”

kans ini dia tanggal 15 Feb. —

14 Maart. Moelai harga dari f 1.75 sampai f-12.00.
Segala vulpen PILOT bisa dapat: No. 1 Graveer

nama-nama,

Madjallah Minggoean

2 10

Tahoen

grantie,

No

3 Pilot

inkt 2012 satoe botol warna-warna pegimana soeka,
No 4 Satoe kali pakai banjak vulpen, seperti boeat
sekola, kantoor, koempoelan atau bosat dagang?
jaitoe ada special mendapat oentoengan lagi

Sedjak

tg. 1 Juli

Agentschap

1940

,,PFemandangan”
dan
di Lampoeng:

Administratiekantoor
Poetjoengweg

—

Beheerder:

»Pembangoen”

,INDRYA",
Tandjoengkarang

P,A. WARGANEGARA.

,

Lembaran kedoea pagina ta

aa

sa

"

itoe ada diatoer,
5 Singodimedjo, | Mean
tiap-tiap sitoekang lowa menggoe
.|
| Sjahhoeddin
'€enningmees- | nakan sehelai kainnja ditaro diatas poendak, Djika kaen itoe di|letakan di poedak KANAN
me-

nandakan ,,ada politie”,

Dan
djika kaen itoe diletakan
di poendak KIRI ,boleh dikerdja-

DJABATAN KESEHATAN
RAKJAT

Kaocem wanita jai |selaloe pake
ai (Pat. Kwa
tabiet Balashin
Tan) Tjap Matjan badannja

P

-

bertambah
seger dan paras
bertjahja terang!
moekanja
Selaennja itoe djoega in!tabiet
pang
moestadjab boeat ilangken mabok laoet, sakit peroet.
-

kan sebab politie ta' ada.”
Demikianlah rahasia komplotan
|.
Boeat sementara
diwadjibkan |
| melakoekan
pekerdjaan sebagai toekang-toekang tjopet itoe telah

WI badan masoek angin. hawa
81 moeloet boesoek, d.I.I sebaginja

terbongkar, ketjoeali penjelidikan
masih teroes dilandjoetkan, penang
“kapan agaknja akan tambah banjak, (Br.).

| verpleegster Iste klasse pada Pemeliharaan orang gila kepoenjaan

- Djabatan Kesehatan Rakjat, Njo-

nja C. Hoesain, kelahiran Baraha-

BISA DAPAT
DIANTERO TEMPAT

sg

Ima, verpleegster dalam djabatan
JIKUGDWANDELMARSCH PSDI.
pada
Roemah Perawatan Orang
jang laloe soedah
Gila di Pontianak, dengan keten- : — Hari Sabtoe
dilangsoengkan
jeugdwandeltoean bahwa dia tetap bekerdja di
marsch
oleh
P.S.D.L.,
. jang pansana.
'pandjangnja
12
setengah
km. Moe
Moelai
depgan
achir
boelan
ntoem,
bahwa Hit
'lainja
djam
4
sore
dari
halaman
2top mer
hawatir
atas keadaan 'Maart 1941, dengan ditoendjoek-| | Roemah Pjatoe Moeslimin, Stoviakan Rappang sebagai tempat kef dalam Latah Laoet Tengah. La- .doedoekannja,
weg Ya. Banjak anak-anak moediperbantoekan pa:
mesti
1 djoega Hit.|
rid
ikcet berdjalan, dari segala
mbil tindakan.| da Zelfbesturen di daerah Adjatabangsa.
Poen Indonesia Moeda
parang
dan
Masenrempoeloe,
Mas
Kanan tentangPasi
solda
| Djakarta ikoet, sekedar oentoek
Soemali, Indisch arts goebernemen
jerman di. Italia, jang makdaerah j jang Cidasdoe
penggeladian anggauta-anggauta-

'Djerman. Sekarang R.A. tai
an

lakoekan offensief,

se

| san perasaan marah dan bentji ter
tah
fascist, adalah

angkatan oedara “joran | tas

meme

aa pemerintah Fas

en inii

1 oentoek semen

Kelihatannja,

bahwa

tara dapat menolak

peme-

bahaja

dari

i- | dalam negeri jang mengantjam kz
doedoekannja, karena tidak

ada

. 'hiagi samboengan beritanja.
|

BANTOEAN
DJERMAN.
Pada permoelaan tahoen ini soe

dah tersiar berita tentang kedata

I ngan soldadoe Djerman, lengkap
" I dengan tentara bermesin di Italia.
Dikabarkan djoega, bahwa oentoek
angkatan -oedara Djerman diada-

kan pangkal jang spesial di Sicilia.
Berita2 kemoedian - mewartakan
poela tentang penjerangan kapal2

gkin @iabahkan — apalah
: dilakoekan dengan mengorai
5:

e nasa

ging

atas Benhazi jaitoe kota di Lybia,
ris.

Seteroesnja ada kabar,

dahlah

subsidie dari

bah

san

dimedan perang di Lybia Jenang

politie

-

bermesin Inggeris, akan te
tanks itoe dipoekoel TAS

:

doer dengan mendapat kekalahan.
Semoea ini menoendjoekkan, bah
wa bantoean Djerman kepada. Ita-

| bewijs
dan mempoenjai
kekoeatan oentoek mengandarai kendaoleh

Kini telah “diketahoei

politie,

san

bahwa

menja

dalam

kaca

oeroe-

terdapat|

| ketjoeran

tap berkoeasa

'gsikan. Da
masih te |

besar

dja

bawa

Ikan, bahwa Mussolini mengharap

: kan pe antaraan Franco boeat me
| minta kepada Petain, soepaja ten
| tara Italia di Lybia boleh liwat di

| Afrika-Oetara-Perantjis menoedjoe
| ke Marokko-Spanjol, adalah mesoedah

njelidikan oleh
(Br.).

men-

doega, bahwa Lybia akan lepas da

(ri tangan Italia. Oleh karena Djer

an | man sendiri sekarang

toekang

demikian
ditangkapi,
eigenaarnja dipereksa
oleh politie, tetapi
siapakah garangan jang lakoekan
ketjoerangan ini masih dalam pe-

'ka Oetara. Kabar jang menjeboet

Duce

beberapa

bantoean| betja jang menggoenakan rijbewijs

2 | jang dikirim oleh Djerman ke Afri

| noendjoekkan,

lakon,

barangkali

'insiaf, bahwa pemberian bantoean
'oentoek Lybia soedah
terlambat,
maka dapat dipahamkan, bahwa

pemlaaar politie.

| lah sebabnja, maka- Djerman mela
'koekan perang zenuw
terhadap

TANGKAP.

Tentang komplotan toekang-toe
kang tjopet jang dahoeloe pernah
diberitakan, bahwa mereka
ada

satie. terseboet. Kini dapat

dapat

tan jang diperli:

tidak koeat menahan desakan. Bul
| garjje menggaboengkan dirinja ke
dalam perdjandjian tiga negeri Ita

kawan kawannja. Apa sebab

lia — Djerman — Japan dan bebe

sanggoep berhada

ggeris bersama de
lia djatoeh

diatas sekalian

erangan, adalah soekar
n. Kita tjoema bisa mem

rapa hari kemoedian laloe

negeri

itoe dibandjiri oleh tentara

Djer-

man. Djerman soedah siap akan

“3 doegaan sadja. “Tetap| menerkam seperti maftjan atas Grie

| kenland,

Seloeroeh Bulgarije sam

| pai kepada batas Griekenland seka
rang didoedoeki oleh tentara Djer

Iman.

“Tetapi Toerki

dan Rusland

| ternjata telah bersiap djoega. Di
| Bropah-Selatan ini sekarang berha |

| dap hadapan tentara dari Djerman, Rusland dan Toerki, jang se
lebih satoe
"moeanja Pen
omillioen,

T
si

—

| wan MLAI. soedah

mwoNsoet

“|
Komisi jang terseboet diatas.
malam Kemis
Pada hari Rebo
(tanggal 5—6 Maart 194! Komisi
hitoe soedah mengadakan rapatnja
jang pertama bertempat dikantoor

LT. PSII, Kwitang 12, Batavia-C.

oedah diambil kepoetoesan-keantara lain-lain
etoesan jang

Aa

i akan 'bekerdja

dengan

jang loeas dan mendalam.

lesaikan

'pekerdjaan

akan

di-

dan ditetapkan da-

lam boelan Maart ini djoega.

diberi

takan poela organisatie itoe agak
nja masih teroes, malah kinj oleh

| Bulgarije dan negeri ini roepanja

Pendjaringan. telah

dibongkar

rahasia

pada kedjahatan itoe.
“Penangkapan

dengan

ini

dari

LE
berhoeboeng

djoemlahnja

kedjadian

pentjopetan di Batavia Kota, seorang darj pada
toekang tjopet
itoe bernama . Djelek telah dapat
ditangkap.
Djelek jang tertangkap milah jang konon habarnja
memboeka rahasia tjaranja melakoekan kedjahatan itoe, dan mem
beri tahoe kepada 'politie beberapa kontjonja, : djoega menerangkan

tanda-tanda bila mereka

lakoe

kan kedjahatan. itoe oentoek meng

hindarkan diri dari pada Maan
pan politie.

Mereka

itoe terdiri dari pada

| toekang-toekang

lowa dan koesir

deeleman, antaranja
nj seorang Ha-

dji jang mendjaar

kepalanya,

ja-

itoe H. Soeta.

Koesir-koesir

Hakan

itoe

jang memegang - rol penting, mereka

jang mendja .di “pehoendjoek

pada si toekang tjopet goena mengetahoei korban jang mempoe-

njai oeang dan' menggampangkan
oentoek

mentjopetnja

tidak diketahoei
pet.

Demikian

tanah

sehingga

oleh jang ditjo-

toekang-toekang

lowa jang poera-poera berhenti di-

tepi djalan dengan miemikoel
randjang, mereka. inilgh jang

ke-,
men

—

Klas

Tabiih,

Kalibata,

Klas 3.
H. Moehamad

H.

moekakan

Mohd.

b.

Tabri,

H. Abdoelloh

Mamp.

BURGERDIENSTPLICHT
B.N.

—

Tojib,

Teg.

Mamp.

Teg.

Teg.

Pa-

Kilas 2.

H. Hamzah,
rang, Klas 3.

mobilisatieraad

Mamp.

H. Mohamad Saleh,
Pela lama
“—— Klas 3.
Mohamad b. Robioen, Karet Pe

pemerentah oentoek meloeaskan pe
kerdjaan pentjatatan perempoean

di Bandoeng, Semarang, Soeraba
ja, Malang dan lain2 kota ketjil di

doerenan

—

Klas

2.

Djawa.
Adapoen dioesoeikan demikian ialah oleh karena melihat
hasil2 dari pentjatatan orang2 pe

»VITA”, Depok — Klas 1.
H. Abdoelloh b. Moersali, Pantjoran — Klas 3.

kini masih

H. Rameli
Seg, Parang

H. Nawi,
rempoean dikota Betawi ini, jang.
— Klas 2.
boleh dikatakan memoeaskan, jg. |

berdjalan beberapa

ha

ri lagi.
Dalam hal ini gemeente2 jang 2
tjil akan diperketjoealikan, oleh ka
rena pendoedoeknja tidak tjoekoep

IN

centoek diambil dan dimasoekkan

kedalam pedjabatan waktoe sekarang, sedang keperloean terhadap
ini poen masih beloem dirasai.

lan Januari 1941

adalah 46 joeta

lebih dari pada

b..
—

Lt.

Agoeng

Hanapi,
Klas 2.

Mamp.

DAN UITVOER DARI GOUVERNEMENT
SUMATRA'S
OOSTKUST.

Selama Januari.
Menoeroet tjatatan dari Centraal
. kantoor boeat
Statistiek selama
boelan Januari 1941 dalam Gouver
nement Sumatra's Oostkust telah
di kasih:
Masoek 9.700 (19.400) ton (bru-

PENGHASILAN NEGERI.
Penghasilan negeri dalam boeatau f 100.000.—

Kalibata

tahoen jang laloe dalam boelan Ja
nuari djoega. Penghasilan dari pa

djak ada f 1.300.000.— lebih dari

pikiran

jaitoe

ti

ataupoen

apa

Serba
koesoet
segala galanja,
oesikan2nja serba aneh, tjaranja
menoelis tidak menghormati
me
Ian pergerakan dan terrein atau.
domein orang lain, sedang dalam
soal jang penting
ini kita haroes
saling menghormat, dan boekan de
ngan setjara memboeta toeli mendjatoehkan pertimbangannja jang
serendah itoe.

Kali-

b. Kiming, Mamp.

H. Mohamad

Parang

kita,

Indonesia,
dengan
pemandangannja jang sangat koeloep.

2.

Mamp.

sema

lainnja, akan tetapi, sekali kali dja
nganlah mengatjau balaukan men tjemarkan, atau
menodai nama
pergerakan kita, sebagaimana oleh
s.k. Hong Po itoe soedah dikemoe
kakan.
Berani mengoetarakan oe
tjapan2 jang sangat tak sedap ba
gi pemimpin pemimpin pergerakan

Parang — Klas 2.
Achm.
Mardjoeki
b. Maoen,
Mamp. Teg. Parang — Klas 2.
H. Ma'roep, Koeningan — Klas
2,
-

sebe-

pikiran

soembangan

Agoeng

b. Sarbini,

deradjat GAPI,

.

dak salahnja, orang siapa djoega
toeroet, membitjarakan so'al politiek bangsa . Indonesia,
memberi

:
Lt..

HONG.

ta mata idengan pentjelaannja itoe
Hong Po memasoeki
pekarangan
Orang oentoek toeroet mengatjaubalaukan soal politiek, soal p i mpinan.
Dalam toelisan kita itoe kita ke

Mamp.

Teg. Parang — Klas 2.
Mohd. Noer. b.
Saatoen,
bata Krobokan — Klas 2.

akan memadjoekan oesoel kepada

KOMPLOTAN TJOPET DI

politie sectie

dari

Moehjjin,
:—

merobohkan

Teg. Parang — Klas 3.
Rubber
ee
tetat di uitMohd. Ali, | Kalibata Poelo —
voer 23.670 ton,
sementara dari
Klas 3.
|Java dan Madoera ada 172 ton.
H. Amat b. Balok, Kebon Teboe,
' “Producties dari ondernemingen
1 — Klas 2,
dj uitvoer dengan assignaties-b.
H. Mat Ali, Pengadegan — Klas
selama Januari ada 26.720 ton:
2.
voorraad rubber pendoedoek pada
Moedjeni b. Sidi, Mamp. Teg. Pa
exporteurs jang sjah di tanar sebe
rang — Klas 2.
ag
5. Menonna Februari.
Menoeroet

mempoenjaj organisatie berpoesat
di Pasar
Senen dengan bertitel
»koempoelan 4 cents”.
Djerman
melepaskan
pemanda|
Setelah
politie telah lakoekan
€ “ngan kedjoeroesan jang lain dan penangkapan beberapa -kepalanja
| bantosan jang bisa dengan segera sehingga sebahagian
mereka itoe
telah dihoeckoem, tegal itoe tidak
| diberinja dengan
berhasil, ialah
terdjoen kedalam peperangan an-. terdengar poela, beritanja organi-

. | tara Griekenland dan Italia. “Ini-

12.014

b.

Teg. Parang — Klas 2.

BAN)

atas Laoet Tengah

ngan bertambah

Madoera,

Koeningan

Achmad

KEPADA

EMFATJA ketahoeci bahwa be
berapa hari jang laloe kita te
lah toelis tentang
s.k. Hong Po,
jang toeroet mengadoe biroe dan
melahirkan pentjelaan jang sangat

2.

Hasan,

#tahoen restrictie 1940 dari Java
839 ton dan dari tanah seberang

Mn

| dan tentoe akan ditjegahnja,

— Klas

“rang (dari sini di Uitvoer atas ex““#tra-ujitvoerbons boeat pikoelannja

er “lia ora mendjadi. hal jang nja- |
Ikah
bantoean ini
| Oetara, -ini
Hengkatan laoet Tanba

kem-

—
DITVOER RUBBER.
5
Menoeroet tjatatan dari kantoor
boeat Statistiek (angka angka tele
gram
boeat sementara)
uitvoer
:
rubber dalam boelan Februari ada
seperti berikoet:
“Telah dj uitvoer rubber onderneming sama sekali 19.160 ton, di'antaranja 7.146 ton dari Java dan

terhadap toekang-toe

ra'an itoe.

itoe sampai

H.

kang betja jang mempoenjai rij-

dah moelai contact dengan

mereka

bali ditempat permoelaan.

:

BETJA: MEMBAWA
3
LAKON.
Berhoeboeng
dengan pengawa-

wa pasoekan tank Djerman madjoe

| soekan

mendapat

RIJBEWIJS

jang dapat didoedoeki oleh Ingge-

Na:

dan

pemerintah.

KITA

5

SOESOE.

Dari tanggal 28 Februari sam|
pai tanggal 6 Maart 1941.
“DE MELKBRON”,
Koeningan
— Klas 2.
Hasan, Koeningan — Klas 2.
Asmawi,
Mamp. Parapatan —
pada Djabatan Kesehatan Rakjat,
Klas
2.
nja.
Memang
antara
lain-lain
sekarang masih bertempat di ToeDachlan, Mamp. Teg. Parang —
dalam, tahoen ini soal oelah raga
belo, dan
diwadjibkan poela meKlas
2.
dikalangan I.M. dipentingkan djoe
lakoekan pekerdjaan di roemah sa
H. Moehd. Noer, Koeningan —
ga, mengingat andjoeran diwaktoe
kit zending kepoenjaan
Utrecht“Klas 3.
ini.
sche Zendingsvereeniging jang daH. Hamim, Mamp. Teg. Parang
Perdjalanan
arahnja demikian:
pat subsidie dari pemerintah, ke- |
— Klas 2.
Stoviaweg,
Senen, Waterlooplein,
padanja diberikan opdracht oenH, Amat b. Entong, Mamp. Teg.
Volksraad,
Station Gambir,
Ke| toek berangkat ke tempatnja jang
Parang — Klas 2.
bon Sirih, Tanah Abang Heuvel,
| baroe sesoedah menjerahkan djaAbdoeladjit
b. H. Idjo, Mamp.
Tanah Abang,
Theresiakerkweg,
| batannja kepada penggantinja.
Tg.
Parang
—
Klas
2.
'
|
Menteng,
Oranje
Boulevard,
Pe|
Dipindahkan dari Rappang ke
H. Nawi, Mamp. Teg, Parang —
gangsaan, Tjikini,
Raden SalehTobelo, -S.J.H.
'Usmany, Indisch|
Klas 2.
laan Kramat, teroes kembali ke
arts goebernemen pada Djabatan
M. Moedli, Koeningan — Klas 3.
Stoviaweg. Oemoemnja bolehlah di
Kesehatan - Rakjat dengan
OpH. Sarini,
Kalib, Doeren 3 —
katakan, bahwa
perdjalanan itoe
dracht bahwa dia dengan segera
Klas 3.
# dilakoekan dengan gembira sekaharoes
berangkat ke tempatnja
li. Anak-anak
jang ketjil-ketjil
H. Sainin, Kemang — Klas 2.
jang baroe: ditentoekan poela bah
itoe roepa-roepanja tidak soesah
H. Saibin, Kebon Nanas — Klas
wa dia disamping kewadjiban dja
pajah oentoek ikoet sedjaoeh itoe. 3.
:
batannja djoega haroes melakoeDjalan jang sedjaoeh itoe didjala
H. Abdoelloh
b. Arip,
Mamp.
kan pekerdjaan
oentoek roemah
ni dalam tempoh 2 setengah djam.
Teg.
Parang
—
Klas
2.
sakit zending di Gamsoegi, kepoe'Pada djam 6:30 sore maka soeH. Djaeni, Mamp. Teg. Parang
njaan Utrechtsche Zendingsvereeni

terbang Djerman -pelempar bom

tidak 'boleh djadi,

DJAWAB
REPOTAN

to) barang2 seharga f 2.400.000.-——
(f 4.300.000.—)

8

Sekarang s.k. Hong Po kembali
mengadoe pada pembatjanja
dan
menerangkan so'al ifoe, lepas dari
pokok. Jang diadoekan jalah kata
inja, kita tidak
menjoekai, djika
bangsa lain toeroet membitjarakan

soal kita, sedangkan s.k. Hong Po
mengoeatkan pendapatnja.itoe de
mikian: mereka djoega
memandang negeri ini sebagai tanah -airnja, mereka diwaktoe jang genting
dengan siapa
ini haroes bersatoe
djoega

oentoek

membelakan

nege-

ri: mereka menaroh sympathie pa
da Moehammadijah, Gerindo, PSII
jang soedah memboeka pintoe oen
menaroh
Indo.:
toek golongan
penghargaan dan perhatian pada
sepak terdjangnja Gapi, teroetama
isi memorandumnja, jang membitjarakan burgerschap dis.
Pendek kata, segala jang baik2
Kitapoen

dikemoekakan.

toeroet

bergirang, djika melihat jang bang
sa. Tionghoa soeka mendjadi anggota

Gerindo

dls.

Didalam

Gerin-

ada
do sekarang inipoen soedah
kaoem Tionghoanja jang mendja
di anggauta.
Dan Gerindo itoe, soedah poe
la mendjadi anggauta dari gabozngan Gapi, djadi seolah olah Tiong
hoanja menjetoedjoci GAPI,
Itoelah bagoes, dan boleh dipoePikiran Hong Po jang dikedjii.
moekakan itoe sebagai tertoelis di
atas, kitapoen toeroet poedji, akan
segala itoe tadi ada
i
pembitjaraan
keloear dari pokok
dahoeloe, doeloe jang mendjadi po
kok pentjelaan pemimpin pemimpin kita dan itoelah jang kita tentangi.
Jang kita tjela, dan kita tidak
harapkan, jaitoe apabila bangsa la
in memasoeki medan perdjoangan
kita boeat mengadoe biroe, boekan
oentoek berdjabatan tangan.
lain, sedang
Apapoela bangsa
sendiripoen
bangsa
kalau berlakoe demikian tentoelah
ditendang keloear.
s0eDjika Hong Po sekarang
dah insjaf, dan akan toeroet mem
baiklah
bitjarakan soal kita,

| pada tahoen jang laloe, hasil boemi
“satoe joeta lebih, sedang peroesahaan ada
f 100.000.— koerang,
dan golongan matjam2
ada koerang 2,1 joeta roepiah.
Penghasilan dari bea masoek toe
|.roen dengan 3 joeta roepiah, sedang bea keloear naik dengan sa

Keloear 104.100 (99.500)
ton
(bruto)
barang-barang
seharga
f 13.700.000.— (f 16.000.000.—).
Angka-angka
jang
dikoeroeng

Hampir menjebabkan koerban.

tetapi haraplah selaloe dengan ke

Penghasilan dari padjak penghasilan” (inkomstenbelasting) ada
“lah naik 1,8 joeta dan padjak vennootschap
naik 1,4 joeta, sedang
padjak perang baroe dalam boelan

Pada hari Djoem'at siang jang
laloe adalah seboeah autolette jang
djatoeh
kedalam.
kanaal, ketika
hendak memoetar, tetapi terlaloe
kentjang moendoer. Jang ada dida
lamnja ialah seorang: sopir Tiong
hoa, 3 orang
perempoean dan 6
orang anak. Oentoenglah semoea
nja bisa tertolong oleh orang2 jang
ada didekat
tempat
ketjelakaan
itoe,

Tetapi moengkin sekali, bahwa soe
pir itoe haroes memeriksakan ken

toe joeta.

Januari itoe soedah berdjoemlah
f 100.000.—
Adapoen
kemoendoeran
dari
groep matjam2 penghasilan itoe

ia

lah disebabkan karena penerimaan
jang koerang dari pada aandeel ke

ada

dalam

AUTOLETTE

Januari

MASOEK

1940

AIR.

konsesi tambang dan
darj pekerdjaan Sen-

Dalam pada itoe kendaraan tadi
tidak gampang ditarik keatas dan

Koerangnja dari ini semoea

terbenam dalam loempoer. Baroe
beberapa djam setelah itoe dapat-

oentoengan,
penerimaan

djata.

ada kedjadian
poenja.

f 200.000.—

Hong
Kalau redactie
patoetan.
Po sendiri maoe masoek GAPI, se
bagai golongan Tionghoa, apa salahnja.
“debersalah,
Tetapi, djangan
kesopanan dan kepatoetan
ngan
Depe.

lah diambil dengan gerobak kraan.
daraannja,

oleh

karena

rang baik lagi, jang
oentoek diperbaiki.

remnja

perloe

koe

sekali

sekolah Kartini
di Bogor.
Menoeroet
pengalamaitr saja, | oten
ialah sebaik-baiknja di Indonesia | Sekolah Pamoelangan Isteri itoe
lini sportman kita menambah se- “mengadakan bazaar.
Selain
dari pada itoe Njonja
dikit: eiwif
dalam makanannja.
Starkenborgh
menghadiri
| Hanja haroes didjaga
djangan | Van

hari

tentoe tidak enak poela

Sebab

saja terangkan betoel

hal

ini karena

“pepatah Melajoe:

seperti

kata

Ta' berlari |

'koeda. kalau tiada
atau Men

pelatjoet

yag

han

».

katjang,
soesoe, mentega)
vitaminen (ati, te

— ini tjoekoeplah dahoeloe boeat diketahoei sadja adanja..
5
— Marilah kita tilik dengan ring-

kas, berapakah seorang jang: ber
adan sehat haroes makan

dalam

hari. Tentoe sadja banjaknja ma
nan itoe, bergantoeng poela pa
2 beberapa fatsal, mitsalnja: oe-

.moer, besar badan, banjak dan be

|

tennis

nan jang

Dr.

tomaat,

ten-

toe djawaban pertanjaan ini tidak-

jang

mepoenjai gadji, atau

pendapatan

tetap bisa dan sangdiatas.

Sebahagian

besar

| jang

| lor

Satoe toeboeh jang akan mendja

pakah hendaknja roepa ma

loe berada dalam
. sempoerna, djadi

pertanjaan

seperti berikoet:

da-

Sekarang

tidak

bagi
orang

mentah

noeh,

tnadoe

seha

-

ri hari itoe dimasak setjara
enak, dan ada hendaknja1 mem
poenjai perbedaan roepa dan.
tjara tiap tiap kali.
Djadi misalnja, tahoe
itoe

makan,
sport.

dan

soal

kita, ialah bagaimana.
sportman jang dalam

setrai-

saja

poean dengan

perhatikan,

karena

rang dapat diwartakan,

assistentwedana Tjisa'at, Roepanja
boentoetnja
ngan pandjang
(R.G. $).

itoe

akan

mele-

jang dalam training

. haroes mendjaga
toer makanannja

dan mengadengan sem-

poerna
dengan tidak terlaloe
melebih-lebihi makan daripada
biasa..
:
. Djanganlah
pergi
bermain
sport dengan
peroet kenjang
atati dengan peroet lapar.
. Satoe bangsa
jang dalam ke-

koerangan nafkah soekar mela
hirkan ahli ahli sport jang de» radjatnja internasional.

Demikianlah dahoeloe, moedahmoedahan
dapat perhatian dari
! golongan kaoem an Ne ea
Ia

(RA

7

“register dan kekitir-kekitir desa
dalam ressortnja,
dibela oleh Mr.
Sartono, advocaat di Bogor,

nanti

— Berhoeboeng dengan permintaan
nja Pembela soepaja beberapa sak-

postkantoor jang baroe jang akan

sengadja.

moelai

Postkantoor
kar

boelan “April

1941,

Serang: akan dibong-

dan akan didirikan

gedoeng

memakan: ongkos f 9.000—. Pem

bongkaran

ini

akan

f

9,000.—

,Antara” mengabarkan,

bahwa

ngoedak tikoes
tidak kena, tapi
melanggar lampoe jang ada dilan-

tai

toko

toel..

peda

Dalam

roemah

jang

ditengah

setengah

djam

behabis

kajoe jang berendeng itoe.

: Jang poenja roemah sekarang dalam

verhoor

polisi

(R. G. S.).

TJLAMIS.
| Penarikan
£

5
padjak tahoen

Februari

1941.

haroes

loenas.
!

Antara”

didistrikt
Tjiamis,

oeang
sekali
. lain,

mengabarkan,

bahwa

Kawali,
Regentschap
atoeran ' memoengoet

padjak
dengan

landrente berbeda
ditempat jang lain

ada

seorang

rakjat

jang

mempoe-

-Njonja

dalam
adakan

Poera
malam

Mangkoenegaran
,,ondrawina”

dijai-

toe malam perajaan jang diperoentoekan bagi kaoem pembesar dan
kaoem bangsawan Indonesiers, dengan pertoendjoekan, jang djoega
selaras dengan kesenian dan
keboedajaan Indonesia.
“
Djam 9 sore semoca tamoe jang
hampir 1000 djoemlanja telah ber:
hadlir, Seri Padoeka dengan per-.
maisoeri G.K. Ratoe Timoer . mijos dari dalam kependopo besar, di

hormati seperloenja.
Tarian Serimpi Djawa dan djoged Bali - dipertoendjoekkan, jang
dapat merapatkan perhoeboengan
keboedajaan, antara
Bali dengan
Tanah Djawa..
Hidangan matjam
matjam,.djam 1 djaoeh malam boe
baran

dilakoekan

borgh

van Starkenborgh.

Stachouwer

mengoendjoengi
langan Isteri,

van - Stanken-

baroe-baroe

sekolah Pamoejang dioesahakan
AR

jang dioendang.

Hanja.
sajangnja, pada malam
itoe toeroen hoedjan sampai
djaoeh tengah malam.
Pertoendjoekan djoega seperti malam kedoea
(malam Rebo),
sedang djamoean

atau

siapa jang men

nja, masoek perkara

Sanoesi

Pane.

jang

teur

dan

poenjai

mesti

sanggoep

sebaik

no
efi-

Orang

sering

mengira

boeng

bahwa

sah. Asalkan koran soedah didiri
kan, advertentie datang mengalir
dengan sendirinja! Pikiran ini sa
lah semata mata. Importeur2
ti

dak soeka memasang advertentie
dalam dagblad jang beloem mem

dan jang mahal.

hoei

rroepiah),

liwat

dari

achir

tahoen,

dimengerti

dapat

djoega, tapi djika didjalankan pada
boelan

boelan

Februari,

tahoen

jang baroe,

maka

ke-2

dari

nistjaja

dopo besar.
ran dengan

doedoek di pen

Djam 12 malam
selamat.

jang moeng

perloe

oentoek

mendiri-

-

(dan meneroeskannja!).

:

oemoem dalam bahasa
(Kebangoenan).

Indonesia.

akibatnja akan
dirasa berat oleh
rakjat jang berkepentingan.

Tjontonja

waktoe

rakjat jang

'

dioeber-oeber
oentoek
meloenasi padjaknja, tidak koerang-koerang jang tidak mampoe hidoepnja laloe dengan segera sadja mendjoeal
ajam
dan kambingnja,
dan tak
koerang
poela jang
menggadaikan keboen (poehoen) kelapanja.
Selain
darj pada itoe ada lagi
djalan

oentoek

padjak, jakni

rakjat

loenas

jang

nja dan

beloem

kebetoelan

njaj hoetang

pegawai

paja

orang

bagian

Desa
itoe

lantas

mengambil

soeoeang

ke Bank Desa, dan sedipotong

jar padjak

dan

akan
tetapi
mempoenjai
Desa

Desa,

disoeroeh

oecang-pindjaman

moedian

padjak

tidak mempoe

ke Bank

oleh

pindjaman

'

mengentengkan

orang jang menagih

itoe

oentoek

ke-

pemba-

woningverbetering,

bila orang
soedah
hoetang pada Bank

terpaksa

ia

mendjoecal

ajam

dan kambingnja atau menggadaikan pohon kelapanja.
Kedjadian terseboet
diatas ini
kita dapati hanja di Kawali sadja
jang rakjatnja diharoeskan membajar loenas padjaknja pada boe-

agak mentjoekoepi bagi semoea te
tamoe.
Seri Padoeka dengan per

maisoeri berkenan

factoren

Achirnja kita mengoendjoekkan,
bahwa koran Indonesia
mengingat kemoengkinan pers Indonesia pada masa ini sebenarnja soe
dah terlaloe banjak.
Lapangan publiciteit
jang lain
masih ada jang boleh dikatakan
masih kosong.
Dalam
lapangan
itoe bisa dilakoekan oesaha dengan
harapan lebih besar
memperoleh
hasil jang baik. Kita maksoed Ia
pangan soerat kabar
minggoean

Februari,

boelan

(dan

oentoeng

itoe tidak bisa ditaksir mo

jang

kannja

oleh

Panawangan
Dionderdistrikt
distrikt Kawali, jang menagih padjak itoe boekan Kepala atau PeDesa jang aktief akan tegawai
tapi toean Assistent Wedana itoe
sendiri jang hampir tiap tiap hari
Kampoeng, medatang di Balai
noenggoe rakjat membajar padjak.
Pegawai desa disoeKepala dan
rakjat jang beroeh mengoeber
loem loenas padjaknja.
Djika.tindakan seroepa itoe didjalankannja pada boelan Novems“
ber ataupoen December ialah pada

menghendaki

sekalian

dal

Kepala Kampoeng jang menagih
haroes diditolak, katanja
itoe
boelan
Joenas, sebab kini
bajar
tidak
akan habis, dan
Februari
boleh

bahwa

dengan soal oentoeng

kabar

f 5.33.

tetapi

akan

djarang

kin membentoek
goodwill (dalam
artian
loeas, djadi boekan sadja
soerat
ketjakapan pemimpinnja)

Ketika datang
Kepala kampoeng
akan menagih padjak, rakjat terseboet akan membajar f 1.— (sa

toe

Boekan

Orang lihat: menentoekan
mo.
dal jang perloe bagi soerat kabar
tidak dapat sekedjap mata. Beta
pa djoega poen: tidak dapat dika
takan bahwa
soeboernja
koran
bergantoeng kepada
,,goodwillnja
atau kepada djoemlah modalnja.
Dengan ringkas: sebeloem diketa

tidak soe

Advertentie jang dilihatnja itoe
hanja jang masoek bahagian
per
tama.
Pikiran jang begitoe memboeat
orang menaroeh
'djoemlah
jang
besar:
boecat
penghasilan
jang
besar boeat penghasilan
dari advertentie dalam perhitoengan da
lam tahoen jang pertama poen.

istime

atau tidak).

(ini

boektikan kesoeboerannja jang be
loem lama hidoep.
Kita
pernah
mendengar
seorang
intellectueel
mengatakan
ketika dilihatnja banjak adverten
tie dalam sesoeatoe koran,
bahwa penghasilan koran itoe tentoe
banjak dari advertentie2 itoe, Ia
tidak tahoe membedakan adverten

ketjil.

pertanjaan

.

memperoleh advertentie

hitoengan

alat alat drukkerij tidak
kekal,
mesti - diperbaharoei
atau
diganti
pada
soeatoe
ketika:
mesti
ada
afschrijvingspolitiek.
Dan afschrijfingspolitiek
berhoe-

boekan moedah!), mesti bisa men
tjijoem dimana bisa diperoleh ad-

vertentie.

mem-

pemim-

orang kita loepa misalnja

mengatoer

baiknja

sendiri

diadakan

perkara

dagblad

- Beberapa tjontoh sadja: Mereka
mesti

drukkerij

itoe.

akan

wa tentang itoe. Ini poen boekan

| moedah
sadja. . Boeat directeur
dan administrateur koran perloe
ketjakapan, pengetahoean dan pe
ngalaman istimewa.
.
'itoe mesti tahoe menjiarkan
mor2
'pertjontohan
dengan

itoe

|

pin bahagian commercieel:
mesti
tahoe poela oeroesan
drukkerij

teroeta-

administrateur

tidak dari dagblad

Kalau dagblad

ma.
Boekan sedikit orang kita jang
menjangka, bahwa
djadi
direc-

boe-

.

lan Februari, sebab menoeroet pe
njelidikan kita,
didaerah distrikt
Tjiamis rakjat tak diharoeskan me
loenasi
padjaknja
pada
boelan
Februari,

garan

akan

sampai

tetapi diberi

boelan

-

kelong

Juni.

Oentoek mendjaga penghidoepan
Kemis, 6 Maart 1941.
Boeat
malam
Dijoem'at ini di
pendopo dalam Poera tidak 'diadakan perajaan melainkan
di gedoeng koemidi Sonoharsono di Pa
sarpon
(Solo)
diselenggarakan:
.oleh,perhimpoenan kaoem pemoeda, jang mempertoendjoekkan san
diwara dan lain lainnja, meloeloe
bagi njonja2 idan toean2 jang men
dapat oendangan.
Djoega Seri Padoeka dengan per
maisoeri dan poeterinja berkenan
datang
melihat (di tribune belakang).
Djam 12 malam boebaran
dengan

selamat.

dengan selamat.

perhimpoenan
'Tjarda

sehingga

Perajaan di Mangkoenegaran.
Selasa 4 Maart 1941.
Malam Rebo
di pendopo-besar

Robo, 5 Maart 1941.
Malam Kemis ini djoega diadakan
malam-perajaan di pendopo'diboeat beberapa lokaal baroe
besar dalam Poera, melainkan bapostkantoornja, hingga dengan de
gi prijaji tengahan dan anak anak
' mikian
pekerdjaan
Tn
tidak |
moerid sekolahan dan pemoeda ke:
terganggoe.
pandoean, begitoe djoega. anggota

Njonja

Ho0r akan diganti.
Gedoe
tg
baroe

penting,

-djadi pemimpin administratie, ba-hagian commercieel pada oemoem

njai padjak djoemlahnja

dari roemahnja t. beheerdernja. lebih doeloe
dan bila nanti soedah

BOGOR.

SERANG,

di

Sebab-sebabnja kebakaran tem“po hari jalah setkor koetjing me-

jang koe-

a—

dengan

Sebab-sebab Delta
Tjibadak.

seorang

lagi badan

- Sportman

ceraian Dr. Hindhede.

boeatnja

bahwa be-

berapa saksi soedah diperiksa oleh

.rang dapat zat-zat jang perloe boeat hidoep itoe.

antaranja - prof. Buitendijk,
menjatakan tidak sesoeai dengan

Terdakwa 'menjangkai,
bahwa
beberapa kesalahan jang terdapat
dalam'
verslagnja itoe telah di-

seka-

bermain

bahwa

sport

- mahkan

. pa,

1 gal 31 Maart '41..

peni-

djimat,

dang
tenaga perloe dipakai
demeskipoen
ditempat
jang
ngan sepenoeh-penoehnja.
Kesimpoelan
pembitjaraan da- : berdekatan dengan distrikt Kawali
| dan masih terbawah oleh Regentlam artikel ini, ialah:
schap Tjiamis.
“2. Seorang jang koerang sempoer
Tjontohnja:
“na
makanannja
sehari hari
Didesa
Kalipahapa-Kawali
. tidaklah patoet bermain sport,

training diperbanjak

si baroe, dipanggil oleh Landraad
| oentoek diperiksg, maka perkaranja dimoendoerkan sampai tang-

djoeal

Koran.
Oleh:

tie jang moerah

Mmhgisar
ki
- Menjoesoel berita tentang

sesoedah

toeroet

teh
atawa
koppi
semangkeek.
Achirnja
kelemahan
badan, se-

Sebaliknja dokter-dokter di Ero

:

doea djam

baroe

sportman, jang akan
berdjoeang
Sport
pagi-pagi, hanja
minoem

| makan
sajoeran,
dan diperkoerang
makan daging, d.l.l. maka“nan jang menaroeh eiwit:

masak
dalam
sematjam
sajoer, ta' patoetlah tahoe itoe
dihidangkan
sesoedah dire-

sekoerang-

akan
April

(R. &. $).

boe

Sebaliknja, djangan poela bermain sport dengan perasaan lapar
| di peroet. Sering kali dahoeloe

keadaan jang
tjoekoep dapat

jang mendjadi.

sekali dalam

' bertambah enak ia kalau di-.

ga register-

roet
keterangan pemilihan
berdjalan nanti pada boelan

saja, se-

(honig),

fan haroeslah

koerangnja

ning haroes
mengatoer makanan
nja.
Setengah ' dari ahli-ahli kedokteran, seperti misalnja Dr. Hindhe
de (dari Olympiade comite Amerika)
menjatakan,
bahwa patoet

dan minoemnja haroes dimasak lebih dahoeloe -

no

T. Iljas Sasmita (ketoea).
T. R. Mochtar (penoelis).
T. Loenadi (bendahari).
dan pembantoe-pembantoenja boe
at bagian.
Tjibadak, Plaboeanratoe dan Djampangkoelon. Menoe-

Tjampoeran 2 te
dengan
satoe gelas

dja zat-zat jang soedah saja seboetkan diatas tadi.
Sekali-kali
djanganlah
pergi
main sport dengan peroeti jang pe

djalankan sport apap0en. Toeboeh

boesoek
adanja, daging dan
' sajoernja tidak ada tjatjatnja

tar tendang

rikoet:

kita daripada biasa, dalam training -itoe, hanja ditambahkan sa-

ini akan roesak oleh sport karena kelemahannja. Siapa jang mengerti akan hal ini tentoe dengan
sendirinja
makloem, bahwa
kekoeatan dan - ketinggian deradjat
dalam gologgan
T Mala
jade! tentoe Sura ti 'h soeatoe bangsa.
sport apapden sangat sekali berada mengandoeng ratjoen ra
gantieng kepada kesempoernaan
tjoen atau zat zat jang meroe &
makanan
bangsa itoe sehari-hari.
makasakkan badan. Djadi

Na

Komisi
— pilihan R. R. 1941-1945.
“ Diseloeroeh
Soekaboemi
sekarang orang dengan diam-diam sedang hiboek
mengatoer pilihan
R. R. jang akan datang. Pasoendan tjabang soedah
speciaal mengeloearkan madjallah boeat pro
paganda pemilihan terseboet. Cen
traal
comite
pemilihan
soedah
poela
dibangoenkan sebagai
be-

Semoeanja
ini dikotjok
baikbaik.
Tetapi bagaimana
djoega
haroeslah diperingatkan
soepaja
djangan dioebah
betoel makanan

makanan jang perloe sehari hari
'dan soeatoe
toeboeh jang dalam
kekoerangan
tidaklah baik men-

maka
saja bentangkan diba- .
ah ini djawaban, jang saja
tjo
jokkan kepada pendapatan penda
an beberapa dokter dokter diloe NaFK da didalam ngan : jang berboe i

— boes 'sadj La

fa-

bermain:

anggoer

lankan sport, haroes lebih dahoe-

sem

inja jampr setjoekoepnja mengan
eng zat zat jang perloe boeat ba
: Lkita ?

makanan

hal

at menghilangkan amisnja V, sen
dok
teh cognac
atau
1 sendok
| besar anggoer Malaga.

Kg

' pembatja.

sekali

Dalam

Modal

TA
(Penoetoep)..
ALAU hoofdredacteur dan
Sedang semestinja tidak boleh
dihitoeng penghasilan jang begi
redacteur redactetir koran
toe beberapa lamanja,
baroe itoe djempol, tjakap
benar
boeat pekerdjaannja, akan tetapi
Orang lihat: perkara jang mem
pengaroehi hidoepnja dagblad
ba
hal jang lain lain tidak baik,
seperti tempatnja tidak betoel,
mo
njak sekali.
1
tidak
dal koerang, administratie
Mesti poela didjawab pertanja
beres, dagblad itoe tidak akan laan berapa oentoeng jang hendak
ma hidoep.
diperoleh. Tentoe besar sekali be
danja orang
menghendaki
laba
Administratie
djoega
sangat

distributie

SOEKABOEMI.

raga,

perselisihan

dibawah kontrole

beloem

$
dari

kita boleh djadi tidak sanggoep,
te
lau anna sitae Hita
akan
“tapi
kalau
hal
ini
kita
akoei,
ini
sa
Mentan dalam serie artikel |
akan berarti, bahwa sebahagian da
ri bangsa kita berada dalam keada
an dimana makanan mereka koerang
sempoerna adanja. Hal ini
Mn
sosiiini aan
de
'poelang
makloem dahoeloe pada
nan Pa
as ia

2.Patoet

athtletiek?

banjak

-ce, makanan

pepa-5

sematjam begitoe

ti didjelaskan

nan-itoe haroes baroa,

wedstrijd,
sepak

kedokteran. Dr. Merklen
(Comite
Olympiade
France)
misalnja,
memberikan malam sebeloem berdjoeang kepada
sportman Fran-

| -goep menjediakan makanan seper-

mendjawab

main

|

cient,

| lah akan saja bitjarakan sekarang |
kita

at

atau

lebat.

ketika kita

ham antara ahli-ahli kedokteran.

sa

ja, djeroek manis d.l.l. Sekiranja
ada antara pembatja
jang akan
bertanja
berapa
persenkah dari
bangsa kita bisa membeli maka-

dine

aan jang @ikatakan Orang

“gandjil2

dalam

| ini poen

| dan saja hanja kemoekakan, bahwa boleh dikatakan, rata2 bangsa

5

jg.

biarpoen

| de Haas misalnja
kalau seorang dari

ah-boeahan, se
seperti

'ratnja bekerdja dll.
-— Sebetoelnja “soal makanan ber. hoeboeng dengan kesehatan( voe
satoe soal
dingshygitne) adalah
jang me |
sekali,
penting
maha
jang
ang telah dapat perhatian besar

loe

hangoes (brandwonsi tjilaka di minta

waktoe hoedjan

ging
biefstuk
dengan
kentang,
nasi, pisang,
soklat
dan taart
. bangsa kita jang sehat toeboehmanis. Dr. Herxheimer (Djerman)
| nja makanan sehari-hari tjampoe
soeka sekali
menjoeroeh athleetran makanan
jang terbikin atas
athleet dibawah pimpinannja me.nasi, telor bebek atau ajam, ikan
kering atau daging minjak kelapa, | makan makanan jang banjak menaroeh goela.
kedele, tahoe, katjang tanah, piDjoega di Amerika, goela soeka
sang dan lain boeah-boeahan . Sidipergoenakan
dalam
makanan
| apa jang berlebih oeangnja atau
sportman.
:
g
mempoenjai gadjih jang sempoerSaja
sendiri,
dengan
banjak
na tentoe memerloekan satoe atau
sekali
memberi
kepada
| doea gelas soesoe sehari, dan 'succes
sportman
bal
atawa
athletiek
| akan memperbanjak memakan boe

Sebab itoe boeat kita dalam artikel

dite-

pertolongannja dokter, akan tetapi dokter tjoema
bisa menentoekan, bahwa si korban . telah meninggalkan sdoenia fana ini, dan
djoega
diterangkan,
bahwa

kita memakan

akan berdjoeang dalam

lade, bajem) dan

memadailah

perloe

makanan

' lor, tomate, ikan
soesoe, — djeroek

peroetnja. Ta'
ah kita oelang
betapa banjaknja
disini,
ang
orban kelaparan, atau korban kemakan dinegeri kita.
erangan

berkam-

Badannja penoeh

| ka-loeka dan
| den). Segera

Reserve ini bisa dipakai bila trai

Apakah

(minjak

garem.
|.
Menoeroet

hari

ning itoe didjalankan..Dengan reATJEN (Ssi korban) adalah djadi
serve
ini, badan itoe poen bisa
halilintar.. Sanak
tahan penjakit-penjakit jang bia- | korbannja sang
sanja lekas
menghinggapi badan | saudaranja memberitahoekan, bah
wa ATJEN telah pergi ke sawah
jang lemah.
goena membetoelkan aliran air di

/ bocahan jang ma

li mentjari se'pea nasi boeat

ngah sawah.

setjara ini ialah soepaja
ada
reserve
makanan
didalam
badan, jang disimpan sebagai satoe
zat
bernama
,,Glycogeen”,
didalam
ati dan oerat-oerat da.ging (Spieren).

koolhy-

manis, wortel,

| Halilintar meminta korban!
Hjt. Menoelis:

to-

kanan

draat (nasi, roti,
| pisang (dll. boeah

'

Pepaja,

di-

dan mema- | ' Djoemahat jl. pada petang
telah diketemoekan seorang
ATJEN,
asal dari
biasa, tetapi telor ditambah satoe | nama
poeng Tjiteko, menggeletak
sehari. Maksoed saja dengan ma-

Ikan:
Eiwit (telor, daging, ikan
kering dan ikan
basah,
katjang

vet

pisang,

|

itoe diadakan

kan nasi koerang sedikit dari pada

loe dipakai oleh
i badan.
Zat zat
| itoe ialah dinama

nis)

seperti

Pertoendjoekan

maat, djeroek manis,

nafsoe

kedele)

kaboepaten Bogor,

saja,

dalam trai| ning banjak memakan boecah-boea

, poenjai Ba barata
zat-zat jang per-

' sekali.

soedah makan.
Menoeroet
pengalaman

| baik sekali-sportman

makanan itoe ialah
i

njang dan peroet dirasa berat se-

pemboekaan pertoendjoekan hasilhasil peladangan
dan keradjinan
tangan
dari regentschap Bogor,

| hendaknja makan itoe begitoe banjaknja sampai peroet terlaloe ke

SOKARA PERS:

'rakjat

Kawali,

baiklah

-

Pemerin-

tah pihak Atas mengetahoei hal
ini,

soepaja

kemoedian

Kawali
mendapat
membajar padjaknja
boelan

November

rakjat

kelonggaran
sampai pada

atau

“

December.

Tentang
hal
meloenasi
padjak
pada boelan Februari 1941 telah
diketahoei oleh tocan Oto Soebra
ta dan
dalam rapat
Pasoendai

jang baroe laloe, toean

Oto Soe-5

brata memberi kesanggoepan oentoek
mengoeroeskan
ini hal de
ngan pihak jang berwadjib.

Djawa

Tengah

Djoemw'at 7 Maart 1941.
Djoega malam Sabtoe ini diada
kan malam perajaan lagi di
gedoeng koemidi Sonoharsono.
Ini
malam diselenggarakan oleh ,,Pakempalan Beksa Mangkoenagaran”
jang mempertoendjoekkan wajang

TJILATJAP.

orang petilan, jg. soenggoeh mem
poeaskan.
Djoega
Seri Padoeka
dengan permaisoeri dan poeterinja

Pasar
Maos — Maos oleh sala
seorang conducteur SDS.
Sekarang
dapat kita kabarkan
lagi, bahwa perkara itoe telah
periksa oleh Landraad di Tjilatjap.

(di iring beberapa kaoem pembesar) berkenan
datang
melihat.
Djam 12 malam boebaran dengan
selamat. (M.)

Karena menggelapkan wang SD:
“
Dihoekoem
4bo
lan
pendjara.

Dalam
beritakan

harian
tentang

ini kita perna
penggelapa

seperti berikoet:
Terdakwa

tetap

:
memoengitt
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| an Ka

Aang ko1

Minangkabau menolak
nan ba

res-

| BELORM

nja dengan pasti pada Pa.
1
( April Tae Ming
Poerwokerto.
ANG BBEDJAT - dengar

Ii

kabar,

IRA-KIRA

took
NN
Minggoe di
Prinsen Park ada Gamboes Concotrs

laloe,

djal, seperti belon neng sedia

Ta

dj oega

|dra | tjabang Soerabaja telah

karti

'langsoengkan

“bertempat

kaga' kebagian |

jang

oleh

boelan

DALAM

jang

'Toean-toean

rapat

dipaviljoen

wan memboekakan tempat ocentoek

me

seorang

anggautanja

toek

G.N.I, de-

wakil

perempoean.

mengambil

ka
berdiri, sebab
Kara
pakai standplaats,
9 isa af tram.

Hanan

Kesbos An biarlah

| ja sekalian

diandjoerkan

soepa

pengoeroes

Tu

dapat menjokong kewadjiban

pat-tempat

Raja,
Setelah siak
terima kasih atas

mengoetjapkan
nasehat toean

Sectie MIAJ sekali ini ,,moekoel”

'roepanja, 'ma'loem sepandjang pen
“dengaran bang Bedjat, comite
se
'bagian dari sectie MIAI Djakarta.
.Storan hasil concours tentoe ra
djoega, bang Beda rada seram

'djat teroes maoe oemoemkan nanti
stor, entah stor sama

MIAI entah stor via bang Bedjat,
pokoknja boeat Moekimin.
Tjoe-

man bang Bedjat maoe boeroe2 ke

nengen soepaja oeang2 derma ditje
Nan
seperti Tian: dari TH,

djoto dan

Dr. Soegiri

menambah

pembitjaraan tentang

pekerdjaan

E iitoe bisa diambil kembali.

berita

kemarin

dakwaan jang telah di
kepadanja
toe, tetapi
beberap:
| orang saksi, antaranja t. H. De
Boer

memberatkan

rang

kepadanja.

Zaakwaarnemer,

jang

de-

pernah teledor mendjalan-

kan kewadjibanja, dan meminta pa
da pengadilan, soepaja djika terdak
wa akan
didjatoehi
hoekoeman,
boleh mendjalani hoekoeman voor
waardelijk “atau hoekoeman jang.
seringan-ringannja.

— lam perkara itoe,ia didjatoehi

koeman

dengan

ra. Terdakwa

4 boelan

- PPB.

memboeka

3

' Perkoempoelan

lagi

doe

PFB

:| boeclan

(berbgsa

termlioal

'soeltasi-buro
bertempat

Ne

Jang

mengadakan

di Emma Theamenjokong

kas
!

Seberang

setelah

djoega penjakit

Karena

orang

chawatir,

sampai

“autonja

ALUMI-

fihak S.D.S. peda Mi

ini

jg.

pat menerima

sesoeatoe perobahan

anak

itoe

tinda-

adalah

pada harj
Senen
sepoelangnja dari

ia tidak

di.

Adat,

sihkan

keterangan.

mah
orang

Adat

dilihat
peme-

dan

tangga
tentoe

jang

Europa,

be-

Agama.

menoleh

kedalam

orang

roe-

Minangkabau,

akan

menampak

fa-

ham jang tiga itoe jang hidoep senjawa dengan roekoen dan damai,
tiap-tiap orang Minangkabau toea
moeda,
laki-laki dan perempoean

senantiasa menghormati 'Adatnja
mendjalankan hoekoem dan perintah
Agama
dengan ta'at setiap
waktoenja, dan
doep menoeroet

loem merasa

ada faedahnja kaoem
berwakil

toeroet

- nangkabau,

merasa

ri

dan

|

ra rendah

jang

bih besar

lah

dang

beloem
kolam

dapat

berenang,

itoe

tjoekoep

tepinjapoen

tinggi

,tidak

tjapai

tangan

oleh

keperloean

diizinkan

tjara

mamak

san
bau
Soe
an

tolak

4

kembali

penolakan
atas mosi

alasan-ala-

Dewan Minangka- '
jang dimadjoekan

dan

Datoek

Sekoto,

dengan

terseboet

dan

sekalian

itoe, beroesaha kembali memadjoe
kan pikiran baroe, agar sajap kiri

masjarakat

'Alam

itoe mendapat

Minangkabau

tempat

perwakilan

djoega.
Kalau didalam Gemeenteraad jg.
dikatakan bersendi kepada Wester
sche instelling, kaoem iboe mendapat tempat perwakilan, kenapakah
dalam Dewan daerah, sebagai Dewan Minangkabau itoe, jang langsoeng mengenai
tjara-tjara
hidoep bangsa anak negeri kita kaoem Iboe tidak 'diberi hak berwakil?
Mengingat

rah

bahwa

Dewan

itoe telah didirikan

berbagai-bagai

tempat, maka

SEGALA

ini tentoe nanti tidak hanja akan
mengenai
soal 'Alam Minangkabau sadja, tetapi djoega akan me-.ngenai
soal
perwakilan
kaoem

Iboe dalam
Dewan Daerah jang
terdapat
diantero daerah Tanah
Seberang

bang

'Adat

(Groote

Oost,

ongkos

hal ini menarik perhatian banjak
orang, sedang politie dikasih ta-

Ajoe

poedjian.

Djamoe abis branak Tjap Lampoe bikinan Njonja Gouw,

Sawah Besar 2N-Batavia C. Kerna saja minoem itoe
djamoe2 saja poenja badan mendjadi sehat dan koeat,
maoepoen sekarang ini saja soedah toedjoe kali beranak.
Kenalan2 saja mendjadi heran kenapa saja kliatan
begitoe seger dan toeboeh keker. Saja lantes tjeritaken
jang itoe semoeaada djasa2nja dari Djamoe Tjap Lampoe.
Dan sampe sekarang saja bikin propaganda”,
Terteken oleh saja,
Mevr. R.A. Wedana M. Dj.
Tg. 9 Nov. 1940.

sedi-

SARONG-SARONG

JANG

PAKAIAN-PAKAIAN
PIAMA-PIAMA

ALOES,
STELAN,
dil.

dibanting-banting

TEMPAT

MARAS"

?

N.V. EVERARD & Co.

SEMARANG-

boeboek saboen terseboet, Toean-toean dan
bisa dapat beli dimana-mana tempat:

tjoetji

:

Jang bertanda tangan dibawah ini, Mevr. Raden
Wedana T. membilang banjak trima kasih boeat

Distributeurs :

Saboen

1941.

kirim 30 sen.

.&

Soerat

BATAVIA-

dari

Palem-

dan Tapanoeli).
Batavia-C., 10 Maart

Terbit.

Dengan

datang

Selainnja

di

soal

menghadapi ganggoean, soepaja dengan seorang
diri dapat meloloskan diri dari ganggoean dan menangkis tiap-tiap serangan orang jang bermaksoed
djahat kepadanja, disertai gambar-gambar jang
tepat dan djitoe.
Harganja hanja 25 sen seboeah.
Boleh dipesan kepada penerbitnja, ja'ni Administratie Drukkerij ,,Pemandangan” Senen 107 — Tel.
WI. 1810 — Bat—C.

pekerdjaan mentjcetjiDARI ITOE PAKAILAH

DI

Dae-

djoega

Rendaman pakaian beberapa djam dalam ai
saboen. ,,MARAS" menimboelkan keadjaiban
mengringarnkan
Boeboek saboen MARAS"

BISA DAPAT BELI

beliau-

Oleh Soeardiman Ranoewidjojo, mengandoeng peladjaran (methode) pembelaan dari kaoem iboe jang

PAKAIAN-RAKAIAN SOETEKRA,
PAKAIAN-PAKAIAN WOL,
ROK-ROK (JAPONNEN),
KABAJA-KABAJA
RENDA,

Is

di-.

jang sesoeai dengan maksoed mosi

aga-

hidoep

tahoe

Toean-toean S. M. Latief, Tjoa Sin

de-

oleh

dari djoem-

jang

Mendjaga diri oentoek poeteri.

di-

dan

djoemlahnja

3

nege-

dibanding

Soedah

anak-anak.

digilas

diterang

soerat.

Kita

sebagainja?

ini

mempoenjai

j

Ba

hendak

“mengharapkan soepaja Toean-toe-

bersama-sa-

Bilamana dikatakan bahwa kepentingan kaoem perempoean dalam perwakilan itoe tidak berarti
rasanja poen tidak pada tempatnja,
sebab
'alam
Minangkabau

dalam,

kena

Iboe?
pendek

ninik

mata

De-

santoen.

bang Mesdjid Agoeng. Sebelah “se
patoenja tida ada,
dikira ia tadinja maoe tjoetji kaki dan lantas
djatoh. Itoe anak sendirj
tentoe-

nja

-

Dan orang djangan poera-poera

ma? Sebab mereka poen bergaoelan dengan laki-laki jang kadang
kali loepa kepada adab dan sopan

ga pada pelitie minta bantoean.
Besok paginja hari Selasa, ketemoekan majitnja itoe anak dikam-

ke roemah

Pagi-pagi kira djam 8, hari Se- |
orang-orang

dan

Adakah

lamnja orang teroes hiboek mentjari dengan
tidak berhasil,
hal
mana achirnja disampaikan djoe-

kata

bah-

Minangkabau

meloepakan, bahwa besarnja djoem.
lah kaoem Iboe jang tahoe toelis
batja di Minangkabau, djaoeh le-

ngan kaocem Iboe kita jang doedoek ditepi djalan raya, memetjah
batoe dengan diperlakoekan setja-

jaitoe

karena

M

8 PALEMBANG,
Majit dikolam Mesdjid.
|lasa jl.

karet,

oentoek

kacemnja,

doega ' ia mentjari
boeah-boeah
karet oentoek main-main.
Tetapi
djoega tidak ketemoe. Sampai ma-

anak

di hoe-

dalam

beroending.

santoen,

sangat

ia ditjari,

'tan-hoetanpoen
di kebon-kebon

ketahoei,
di

Minangkabau.

bih patoet,
kaoem iboe itoe doedoek sebagai wakil dalam Dewan,
beroending “dengan
tjara sopan

membawakan
hiketjerdasan barat

akan

berdjoea-

kan, bahwa ada beberapa bagian
dari peroesahaan pekerdjaan kepoe
njaan
Groepgemeenschap Minang
kabau, jang. mempoenjai perhoe-

keliroe dan onbetrouwbare gevoelens dari fihak jang berkeberatan.
Kalau penolakan itoe datang dari fihak ahli Agama, maka disini
kita tanjak1i: manakah jang le-

| pada tempatnja.
Seseorang ajah atau iboe di Mi-

telah
pergi
sedjak wak
tidak dapat
sampai sore

Malah

Dengan

ma wakil kaoem laki-laki, berharihari atau bermalam, soedah tentoe
dapat ditolak,
sebab alasan itoe
menoendjoekkan pengertian
jang

jang

oemoem,
Oonderwijs

orang

sawah-sawah

Oleh kacem

dalam

iboe

bergaoel,

Agama

Minangkabau,

Bestuur

Tjobalah

kemarinsekolah

poelang-poelang,

goemilang

jang

da- | dikerdjakan, ditanami dan disiangi

,Ninik mamak” jang doedoek dida
lam toeboeh Commissie itoe, be-

menjebabkan dapat dengan
mentjapai kemadjoean da-

mempoenjai
stuur

lakoekan

gilang

iboe

'Alam

ditempati

pe-

ke Mesdjid
Agoeng
Palembang
oesahaan peroesahaan dikota ini | telah djadi gempar, karena disalah
toe kolamnja Mesdjid
itoe ada
sangat banjak jang
memberikan
anak
aluminium | terdapat majtinja seorang
— aluminiumnja. Sedang
vrachtjang mengambang. Segera djoega
'itoe akan diambil dengan

| soedah ditentoekan

jaitoe

maka semoea |

itoe teroes diangkoet
TN, Soengeiliat.

Kigenaar dari toko toko dan per

ke-

keboedajaan

tiga,

rintahan

|! kanak temannja biasa bermain, te
| tapi tidak seorang jang dapat ka-

itoe,: hingga

- toeroet

| orang.

sedang dilakoekan

ketjerdasan,

dan sociaal. Hal itoe dapat
dengan tegas dalam tjara

Mera
Berhoeboeng “dengan ini lantas
“ ditjari kesana-kemari, kepada sanak familie dan diroemah kanak

- gapi

pengoempoelan” aluminium sepat
| dilain-lain tempat.'

|

goena

gila, dan

Poerwp- “| bertoeroet

2 Pada waktoe jg. Salaman

itoe, senantiasa

kaoem

bahwa

daerah

penoeh

Tidakkah

di 'Alam

Minangkabau

arif bidjaksananja Han 3 'terketjiwa kalau anaknja tidak tahoe 'Adat, kalau anaknja tidak taMinangkabau jang me-

dan
sehabis makan,
main lajangan. Tetapi
toe itoe orang toeanja
lihat lagi padanja,

peka wianji Tan

PENGOEMPOELAN
NIUM.-

kaoem

lelakinja toean Tjek Jan dari kam
poeng 17 Ilir. Ini anak jang oemoernja baroe kira 7 atawa 8 tahoen,
nja,

lain
me- '
| rempoean-perempoean
“nengok si sakit itoe, teroes dihing-

-

di Poerwokerto

opvoering

djadi

ini di

akan Manu

perempoean

Ternjata
1

peni tanggal. 10

di Raadsweg

ini

poen dalam masjarakat
pergaoelan sehari-hari,

ada

Penjakit gila jang menoelar.
| Disoeatoe doesoen di afdeeling |
Soengeiliat “telah kedjadian jang
aneh, bahwa pada soeatoe hari ada.
orang perempoean mendadak men

B. PP. PLP.
diatas

akan

BANGKA
Pemb. menoelis:
Taman Siswa
4
Menoeroet chabar dari pengoeroes Madjelis Daerah Maras, bahwa Taman-Siswa di Bangka akan
melangsoengkan
conferentienja
Daerah jang ke IV di Belinjoe besok tanggal 15 April.

dari segenap anggautanja.
oe
djoega kita kabarkan,
anggauta dari perkoempoe
adalah
as aa a

terseboet

|

ke

permoelaan

nanti

pada

Tanah

Tar perhatian jang Hao

erwokerto,

kepentingan

hoe jang lantas
kan seperloenja.

wartakan.

kita

Perkino. (Har.)

: diadakan dengan perajaan dan bo-

“Badan

amateurspelers

oleh

ter djoega

dapat kabarkan seken
karena perkoempoelan itoe
emadjoean
dengan pesattelah dapat poela mendirikan
oornja
sendiri di Kagemanp”
Peran

dan

sekarang

' lam ketjerdasan baroe. Kepada faham jang tiga sepilin itoelah ber-

Rgs

kalau-kalau

beloem

wa

hidoep

melihat,

didalam

Minangkabau

sendi

|

pertoendjoekan

segala

April

toneel

: Tile

'Pemboekaan

dapat

donesia,

| dika-

Lonlan Kgnsinenna Rona),

:

8 boelan ini

Lebih djaoeh kita mendapat ka
bar fihak Kepandoean Bangsa In :

(ea),

"

kepada

sopanan

BENARKAH BEGITOE ?
Adapoen hoekoem hidoep dan
pergaoelan di 'Alam Minangkabau
itoe sekarang bersendi kepada tiga
dasar jang terbesar, jang telah
mentjiptakan ' Alam Minangkabau
baroe.
"Alam Minang jang sekarang ini,
boekanlah 'Alam Minang jang dahoeloe lagi.
'Alam Minang jang dahoeloe di-

banjakan anak2 sekolah, jang da
tang dari segala ploksok IndoneKeoentoengan bersih beloem
sia.

hoe

oeman weg.

dengan

lebih

oleh
lan?

pergaoelan

orang

pasar-pasar

boengan dengan nasib kaoem Iboe

dasar pergaocelan hi-

Minangkabau

bersendi

| jang
ke- | tjepat

disini (Minangkabau).
4.
Karena
dirasa

- Karena
Pada djam 8 pertemoecan diboe- “daulatan

dilakoekan

pendja-

Jane

Bertentangan

ka oleh ketoea Comite Penolong Ke

Adapoen

|

menjatakan hendak

berpikir-pikir doeloe.

doep

katakan lebih landjoet.

riteiten dan pers banjak poela go
longan Eropah serta Tionghoa jang,
'memperioekan datang.

Setelah sidang

'Landraad mengadakan raadkamer,
karena menoeroet timbangan Ha— kim terdakwa njata bersalah
da-

agama.

memperhatikan

Tidakkah

Ka

Meskipoen apa jang kita oeraikan diatas tadi, dapat dilihat dan
dirasai Oleh anggota-anggota Dewan dan anggota-anggota Commis
sie setempat-setempat dari Dewan
Minangkabau,
tetapi
roepanja,

ti-

dan faham kesopanan serta keboeIajaan barat. Ketiga dasar itoelah

kemaoean

Inggeris.

djaoeh tjara pergaoelan Minangkabau sekarang, maka orang akan
mendapat soeatoe fikiran, bahwa

hoe Agama, dan kalau anaknja timoetoeskan sesoeatoe dengan moe
sengsaraan Moekimien Bangsa In
dak bersekolah menoentoet .pela| fakat, makanja 'Alam Minangkadonesia di Mekkah
jang merasa
djearan tjara barat.
| bau dapat menerima sesoeatoe p€amat girang sekali bahwa bangsa! | robahan jang terbawa oleh aliran '
Pengoeroes dari sekolah-sekolah
p ejang begitoe besar: mendjadi
di Minangkabau, jang terdapat bobaroe, jang achirnja-telah menempoe
sehingga
sesak
noeh
leh dikatakan hampir disetiap doe
| patkan Minangkabau dalam kema
loehan orang terpaksa berdiri.
soen dan
kampoeng,
tidak akan
'
djoean
ketjerdasan
dan
keboeda|
Selainnja fihak oendangan auto
merasa poeas, kalau dalam seko| jaan Menoeroet edaran-masa.

ngan membatjakan
pleidooi, me. njatakan bahwa selama 20 tahoen
| terdakwa mendjalankan dienstnja,

Aa

ini,

1. Doedoeknja 'kaoem 'iboe didalam Dewan itoe berlawanan de-

ng Emma Theater soedah “bawah kedaulatan Boenda Kanlah berlangsoeng pertoendjoekan | doeng : “Radja perempoean jang
atik bidjaksana, kenamaan dalam
tonil jang memperkenalkan keboe|
sedjarah.
ingsa Indonesia.
1 'dajaan bangs

dibela oleh salah seo- | |-

Terdakwa

tanggal 7 —

mendjadikan

doedoek berwaki! dalam Dewan.
Itoelah ampat alasan jang teroetama kita petik oentoek diper-

loe maka ketika hari Djoem'at ma
Itam Sabtoe serta Saptoe malam
Mana:

sekarang

pikiran baroe itoe berlakoe djoega| dasar soesoenan Minangkabau kioentoek kaoem perempoean, maka
ni,
baik dalam
soesoenan tatah
roesaklah sendi pergaoelan hidoep
negara 'Alam Minangkabau maoe-

'

Menjoesoeli

Minangkabau

orang

atau

sedjarahnja.

anta-

berpilih

2.

| Malam Keboedajaan Indonesia.

bisa lekas Moel

pertjampoeran

matriachat, mempoenjai hoekoem
hak Iboe jang teroetama.

daklah semata-mata bersendi kewan.
pada 'Adat dan Agama sadja, meAlasan
Agama
jang mengata|laimkan
djoega bersendi dengan
-kan, bahwa tidak boleh kaoem pe'faham baroe (faham barat), jang
rempoean
doedoek
beremboek,

mosi Toean

maoean 'Adat.
3.
Sebab koeatir,

| fractie nationaal dalam
keente
raad Soerabaja dan tentang andjoe
| ran soepaja
anggauta
Parindra
mendjadi kiezer. Pembitjara jang
| terachir sekali ialah toean R. Soe
| kardjo Wirjopranoto, jang menge
moekakan tentang atjara: menjam
boet waktoe jang akan datang an
taranja sikap Parindra Lara
kaoem Indo.
Setelah pembitjaraan semoea se
| lesai laloe rapat ditoetoep dengan
| seroean pirter

| MALANG.

Zaman

Belanda

tambah

kesopanan

gai berikoet:

ngan

: | Soedirman laloe toean toean Soen

— Pendek kata concours itoe berha
sil bagoes.
Doewitnja tentoe banjak djoega.
Satoe succes boeat
comitenja.

di

S. M. Latief c.s. ditolak oleh Dewan,
enolakan itoe daDari alasan
pat dikoetip d ngan ringkas seba-

menempoeh
djalan
rakjat kearah jang
. Partai Indonesia

imb
ig
dijitadkan

itoe maka

ketjerdasan,

diberikan peladja-

jang dibawa oleh kemadjoean kesopanan
dan ketjerdasan baroe
jang
mendjadikan
Minangkabau

ra ketjerdasan, kesopanan dan keboedajaan Hindu dan Islam. '
3. Zaman baroe bagi Minangkabau jang menimboelkan ketjerdasan, kesopanan dan keboedajaan
baroe, jaitoe zaman masoeknja ketjierdasan dan keboedajaan barat.
Djadi - sendi pergaoelan hidoep

| kepada toeboeh gecommitteerden.
Beralasan
dengan soeara terbanjak dari rapport commissie setem

jg.

pe-

2.

van gecommitteerden dari dewan
itoe, mosi terseboet telah dikirim-

anggauta menaroeh ke

: Sana

bertempat dibangsal, boekan ditem
"pat boksen, sebab ditempat boksen
moeat riboean orang. Madr sang

ini, soepaja

toean

ipilih antara kalangannja
“Diharapkan soepaja tja-

Sajangnja, kata orang, concours

“kalau soedah

—

pertiajaap kepada

ga' kedapatan tempat nonton, tapi
niat
derma djangan dioeroeng

Se

pembitjara

Soedirman
—

ka

.oedjan kaga' kasih.

Oleh

asli,

ketika Minangkabau dibawah

keten-

n, kostiike. koersi soedah
dan kaga' boleh lagi | iserta Surya Hirawan telah melakan kepada antero toeboeh plaatorang beli kartjis, masih ratoesan | koekan kewadjibannja menerima
selijke commissie
dalam
lingkoeorang jang ngomel.
para tamoe,
i
ngan daerah 'Alam Minangkabau.
Ada jang bilang: ,,Biar berdiri
Toean Soedirman, Ketoea
Pe- | Commissie ini poen soedah selesai
sa 2pa, Soga kita maoe derma
ngoeroes Harian P.B. Parindra, la poela meroendingkan isi mosi itoe
loe diminta soepaja memberi nase
dan telah mengrimkan rapportnja
“hat.

tingkatan masa, (periode):
1. Zaman
Minangkabau

dan keboedajaan Hindu.

toean mosi itoe, maka oleh college

ngan mendapat koendjoengan jang
besar sekali, dan Parindra Poeteri

lau

DEWAN MINANGKABAU.
Oleh: Djoes'a Boerhan.

ngaroeh

Oen-

sesoeatoe

bahasa

sedjarah
koeltoer
Menoeroet
(keboedajaan),
maka
Minangkabau itoe dapat dibagi dalam tiga

S.

toek
Sekoto,
ketiganja anggota
“Dewan Minangkabau, telah dima| djoekan soeatoe mosi, soepaja de-

PARINDRA.

| Antara” mengabarkan, bahwa
| pada tanggal 4/5 Maart '41, Parin

| Jang soedah1 dari oa

tiga

DOEDOEK

M. Latief, 'Tjoa Sin Soen dan Da-

jang nonton berdjed jal dje-

ada

MASANJA

lah itoe tidak

ran atau pengetahoean tjara barat, setidak-tidaknja bahasa barat,

merk

Maras.

SOERA BAJA-

MEDAN-

Njonja-njonja djoega

kandas

17.00 Tanda
Maki
— 1. 02
| Lagoe dolanan — 17.30 Taman ke

Serasa Pa Tah i

| Zender Y.D.G. 3,8, Gelombang 89.82
seikaa
3

boel —

18.00

Lagoe

Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Da

Djawa —

goe Ambon — 20.00
kest

,,Panembrong”

| - 24.00 Toetoep.
&
PENJIARAN

Ketjapi Or-

—

24.00

ke daerah jang

Seberang — 11.30 Lagoe
an — 12.00 Berhenti.

sh berarti mem-

: | didoedoeki mc
Ba

Soenda — 10.30 Lagoe
Tionghoa
Tjeng Im — 10.30 Lagoe Gambang
Kromong — 11.00 Lagoe Melajoe

(pengiriman

iplomasi netral jang ada di

mencercet,eta

engira, bahwa Joenani ti
sange daratan daerah
Emi
| disebelah timoer kali Struma.
3 Didoega mereka akan membela
di pegoenoengan sebelah timoer
Saloniki, jaitoe jang pada boelan

Ta 3

zan

Beloem

1

djasmani

man Poetera —

Pee

lagi

waii — 18.00 Konsert

Yang K'im —

betoel2

|

pen

kepada

lam meminta
0.
'doedoek Djerman soepaja menga:)An
.| dakan penggelapan. jangi

| dari pada jang soedah2 dan djoe

ran

Aging

17.00

€ Masi
sen
pesawat
par bom Tiongkok pada hari
djam 13.35 ada diatas Ichang,
.pemoesatan

: Pata:

tentara

!

PENJIARAN

3 Maa T

itoe NADA

| PESAWAT DJERMAN GOEGOER
Malt-a, 9.Maart (Reuter) —
dan semoea kembali pa
Seboeah
pesawat pelempar bom
Djerman telah djatoeh dan terbakar, 4 anak boeahnja mati, jaitoe

Saigoan,9

Saat

menggoenakan

ngan

Me “Geroet berita jang $ semi opi-

pzda hari Kemis ada 2 boeah

mat

medja

terletak

| dja, agaknja 3 envelop ini ketinggalan dibawanja.

berikan sadja pada anakmoe Roes
tam. Tetapi...... 7 ingat ka', sebeloem masoek dalam . kantoornja,

dan

oepas jang mendjaga dimoeka ka-

ini 3
loepa

kend nama dibatoe toelis ketjil
bocat menghadap kedalam, djangan maloe-maloe katakan sadja

Laloe dibawanja soerat Koe. sam

membawenja

"| gopoh-gopoh...
-dapat marah

— . Jitoe

ter-

sebab

segeralah kaka'

berganti

pa-

tanda waktoe

,

agaknja firasat

yjah Roestam poen telah ada,
tinggalkan oleh djantoeng

a

jang

hanja satoe-satoonja

sa

nahasnja,

'itoe

je " serikg i hari | Militair, dalah

didapat

dalam

dienst

tanda

kaka'

meng-

oepas jang

diri sadja.

t

tahoe kepada

djaga, 'bahwa

6

'Ingat, ka pesanan saja

tohan pada Administratie Week-

PENSIL
LAS
LAL AL £ LAN PLAN AE

LP

-

: Ta

Ia Yaa1

:

107,

P

JL

PENA L

LL

5

Ta

—

”

ajangon

diloepakan......
Ajah Roestam tertjengang meli-

20.45

.

|

Kaba-

Omroep Orkest —
waktoe. Berita Pers

11.00

Tanda

waktoe.

Pemb.

11.01 Serieus concert —

toek

kit

toep.

atOap ORANG2JANG PI

PAN
TA
AN-ROCHANINJA can SAN

—

11.40 Oen

(NICRO)

—

Boleh Haha
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 boeat 1 X minoem f 0.04 dan boeat 2 X
f 0.071.
Proefpakje boeat loear kota f 0.90 boeat 20 X minoem,
wang lebih doeloe.

:

— 18.45 Radio Oranje —.19.20 Ha
1
waiian
Syncopators — 19.45 Cau

serie

—

20.00. Instrumentalia

Tanah-Abang Heuvel 12—14 Batavia-O.
Djoega bisa dapat pada:
Kramatplein. Gg. Kepoehi
Chemicali8#nhandel THERAPIE,
O. 290: depan Bioscoop Tg. Priok. Kebondjatiweg 4A, TanahAbang. Poengkoerweg 10, Bandoeng. Pasar Djamoeaah, Poerwakarta.

mendjaga disitoe dengan
itoe, . speciaal
soerat
dipegang-pegangnja
maoe |
Saja
'katanja:
,
hormat
laloe diletakan poela diatas medja '
menghadap Kandjeng Toean Chef,
dan melandjoetkan pekerdjaannja,
apa boleh: karena ada perloe oenmenanti ajahnja si Roesgambil
bitjara dan membawa soerat
toek
tam berganti pakaian.
ini?”
Seperampat djam, kemoedian se»Boleh, Pa:, mari ikoet saja.”
lesailah ajah Roestam berpakaian,
Djawab Oepas itoe dengan hormat
laloe pergilah ia mendapatkan isberdjalan diiringi oleh
nja serta
terinja jang telah'menanti dengan
m,
menoedjoe keseboe- |
Roesta
Pa'
memberikan 3 envelop itoe, serta
tertoetoep speciaal
jang
kamar
ah
loedjangan
ka':
,,Ingat,
katanja:
Chef kantoor itoe.
pa pesan adinda tahadi, djika se,Toenggoe, disini Pa': doedoek |
kiranja ditanja oleh chefnja, katasadja
dikoersi ini, saja maoe meng
membawanja:
loepa
Roestam,
kan
hadap dahoeloe
mengchabarkantasch
ini terdapat dalam
soerat

boekoenja...... st
Dengan penoeh

nja”.

perhatian

akan

3 pesan isterinja itoe, ta'lah diloepaberangkatlah
kannja, kemoedian
ajah Roestam menoedjoe kedjalan
raja, laloe menaiki seboeah taxie
! menoedjoe kekantoor anaknja beKetika tiba, laloe iapoen menda-

patkan seorang oepas kantoor, jg.

"

Djamoe Industrie ,,SOEKANAGARA

—

kita dan
chef anak
4 tenitoe diri kita sendiri djoega, ser- | hat ketiga soerat itoe, laloe dipe- | kerdja itoe.
moed n diberita kita pandang anek kita si Roes ' gang-pegangnja kemoedia

kan poela kepada isterinja.
tam, boekan? Berikan ketiganja
Isterinja
poen demikian poela,
1 soerat ini, , katakan sadja agaknja '

|

19.40 'Aga-

REBO, 12 MAART.
6.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
6.01 Dari
piring
gramofoon —
6.15 Peladjaran main gymnastiek
— 6.30
Berita Pers — 6.35 Dari
piring
gramofoon — 7.00 Tanda
waktoe — 7.01 Dari piring gramofoon — 7.30 Berita Pers — 7.35
Dari
piring
gramofoon — 8.60
Toetoep.

bapa" ta? dapat dibatja
toelisan
Oleh siapapoen, hanja Oentoek sen :.

sebab

— Ikaian dan pakailah segala tanda-

ta" Lana

sama

: tentoe Roestam

dari chefnja,

memberi

BERGAMBAR.

toep.

marnja......, kalau idisoeroeh tee-

kepadanja, serta

INA
tjoba lihat
| envelop
soerat,

Roestam

'moesti

OEMOEM

— 22.05 Moesik
dansa — 22.35
Xylofoon dan vibrafoon — 22.45
Boeat orang pelajaran — 23.00 Toe

ditanjai oleh chefnja, kalau tidak:

»Patoet hatikoe ta' enak sa-

ditoendjoekkan

Pioneers

ret — 21.15
22.00 Tanda

terloepa membawanja,
Roestam
sebab ada kedapatan dalam aa
boekoenja......
Itoepoen, kalau sekiranjaken"

3

Sourabaia,

Batavia C. Telf. Nc. 1810 WI.

20.30 Njanji — 21.00
Wals —
21.15
Lijdensmeditatie —
22.00
—
Pers
Berita
waktoe.
Tanda
|
12.02
—
waktoe
12.00 Tanda
—
Konsert Siang — 13.15 Bertia Pers | 22.05 Concert arrangementen
22.30
Moesik
dansa
—
23.00
Toe— 13.30 Konsert Siang — 14.15 Be
toep.
rita Pers — 14. 30 Toetoep.

iboe Roestam, dalam hati-

bit memanggil ajah Roestam

Da

binson's

REBO, 12 MAART,
6.00 Tanda waktoe — 86.02 Kle-

| envelop soerat......

—

ba

to-

17.01

17.00 Tanda waktoe. Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.03 Boe-

mem-— Ketika iboenja Roestam
kamar toelis anaknja,
| bersihkan

pengidoepan

blad ,,Pembangoeen“ Senen

M.

Tionghoa — 19.30 Berita Pers -

atan laoet Indo Tiongkok.

“ Lheranlah diatas

11 MAART.
waktoe —

TA Be12.00
Boenga rampai — 13.20
rita Pers — 13.30 Boenga rampai
—— 14.20 Berita Pers — 14.30 Toe

— lam itoe berangkatnja dari Peran dari oedara, tetapi menoeroet mak
loemat opisil ,,tidak ada barang se
iis pada boelan October 1940 dan
jang dapat dioemoemkan”.
soeatoe
|
karang berhimpoen dengan ang

48

20.50 Njanjian

Georges Boulanger —

Pasisiran — 7.15 Berita
“Ada beberapa keroesakan pada | nengan
Pers — 7.30 Toetoep.
Sepandjang
hari
.milik2 negeri.
II 61 dan IV 129.
tioe terdengar 3 kali boenji bahaja | — Soerabaja

ap l
Selam
Perantjis dari 1500
ton serta kapal tank datang di Sai
| 'gon. Diberitakan bahwa kapal2 se

satoe

Wang langganan hanja f 0.60
tiapboelan atauf 1.80 sekwartaal
Lekaslah minta nomor pertjon-

4

|

man Poetera
Tionghoa — 18.00
“Pat Iem — 18.18 Adzan — 18.21
Pat Iem — 1830
Keboedajaan
Tionghoa — 19.00 Lagoe Oper

me-

senapan

17.02 Ta

20.00 Taptoe — 20.05 Peneranga 1
Pena 23 20.20 Oejon oejon — | nga rampai — 17.45 Gymnastiek—
. 18.00 Aneka warna — 18.15 Piano
PI

ketika pada Minggoe pagi pesawat
de
pesawat moesoeh menjerang

(Reuter)

—

ma Kristen — 20.00 Serieus
concert (biola) — 20.30 Carson Ro-

17.00 Tanda waktoe — 17.02 Ta

|

KAPAL |SELAM PERANTNIS

P. P. R. K.

Djokja II 128, Semarang II 189, Semarang ARCH.
67, Soerabaja II 61 dan IV 129,
Solo II 120.

:

| na

18.30

|... Djawa Tengah dan Timoer.

|
|

Dje-

jan

— 19.30 Bertia Pers — 20.00 Ketjapi Orkest ,Sasaka Soenda” —
21.40 Direlay oleh Pn — sya 00
Toetoep.

adalah 68
Italia
dan
orang loeka
Sedang di medan
adalah 2.386 mati,
5.590 hilang.

Djepoen

MINGGOEAN

!

'

| Melajoe — 18.15 Lagoe 'Roes - —
418.45 Radio Oranie —
19.0
:
Pers dan Oedara —

Berhenti.

poetera —

Ia membawak

Isi programma — 17.03
Boenga
rampai — 17.45 Causerie bahasa

Berhenti — 19.00 Lagoe Hawaiian

ri Minggoe malam, di Afrika Oeta

kekalahan
|ra
orang mati, 98
I 230 hilang.
perang Albania
4.841 loeka dan

Taman

waktoe

SELASA,
17.00 Tanda

kest ,,P.LJ.” — 22.00 Toetoep.
REBO, 12 MAART.

DAFTAR KEKALAHAN.
Rom e, 9 Maart (Reuter) — Me
| noeroet daftar jang dikeloearkan
oleh pimpinan tentara Itali pada ha

REBO, 12 MAART.

NIROM SIARAN BARAT.
Satavia II 121 dan Priok II 41

t1 MAART,
18.30

tjepat dan san-

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

Batjalah

MADJALLAH

24.00- Toetoep.

19.00 Lagoe Krontjong — 19.30
Berita Pers — 20.00 Gamboes Or-

| | watia :

Kepada manoesia “mela-

Maan,

drawoelan”
—

dengan

EMBANGOEN

Tionghoa modern — 21.40 Lagoe
krontjong — 21.50 Krontjong —

85.96

Orkest

oejon — 24.00 Toetoep.

0

penjakit Lepra —

Ha-

SIARAN V.O.R.L.

17.00 Tjlempoeng

baroe

(ag,

Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Da
ri piring hitam — 20.20 Tentang

19.30 Berita Pers —

SELASA,

| ga soepaja didalam tempat2 per
disediakan air dan pa
AN

titat

Kembang

Ran mpe
Melajoe
— 19.00

Konsert

- 17.00 Tanda

Konsert

nan Pa

penda

mendjadi koeat kombali dengan djoega

ketoea'an.

| Konsert Yang K'im — 19.30 Berita

lepra — 20.50 Njanjian Tionghoa
modern — 21.40 Ketjapi — 24. 00
Toetoep.

(Reuter)

,
9 Maart
Londen

tjlempoe-

man Poetera — 17.45 Lagoe Hawaii — 18.00 Konsert Yang K'im
-— 18.38 Isi programma — 18.42

20.00 Taptoe — 20.05 Dari piring
hitam — 20.20 Tentang
penjakit

- MAKIN DIGELAPKAN.
|

12.02

|

Yang K'im

— 18.38 Adzan — 18.42

| — Radio nazi pada Minggoe ma-

ea

“

17.45 Lagoe

Prauw

roe dengan penoe kegoembirahan dan kebroentoengan. Ia pasti
long ! Harga 1 botol f 1.25 Kirim wang doeloe franco.
Terdjoeal oleh semoea toko obat Tionghoa.
:yu98epjooy MEDICIIN IMPORT SAM TAK Co.,

| Agama
Kristen — 19.30
Berita
2 | Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Pe
srangan Oemoem — 20.20 Oejon

17.00 Tanda waktoe — 17.02 Ta

Pjerman

|
|:

141830 1

Lagoe
krontjong — 13.15 Berita
Pers — 13.30 Krontjong — 14.15
Berita Pers — 14.30 Toetoep.

mempertahankan

5. orang2 Joenani

iapa jang
»didalam
2
ent:
tenta

24.00 Poatoep.

ta Pers — 7.30 Toetoep.
12.00 Tanda
waktoe —

kapan
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