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|

150

f 2.—
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Haroes hajar dimoeka, boleh boelanan,
tetapi berhenti tjoema di achir kwartaal.

$

2

: Ta

Ne

ea

|

Na

|

Hoofdredacteur:

Mr, Soemanang.

| Tahoen 9, No. 69

Piv. Hoofdredacteur: Anwar Tjokroaminoto.

Kemis 27 Maart 1941

2 lembar Lossenummer 114 sen

JOEGOSL AVIA KATJAU BALAU
2

Lia ASEAN

aa

2000 peladang bersendjata garpoe roempoet.

' Moerid bakar gambar

Ringkatan:
Joegoslavia kaljaw balany kabarnja pemerintahan

kan maksoed pemerintah boe
at mengadakan
soeatoe
badan
atau kantor di Amerika
Sare-

dalam soal penerangan tidak sela
loe sedjalan dengan ' kepentingan
rakjat negeri. Kalau jang
“akan
dipilih tjoema orang2 jang - mem

kat

poenjai

BOEBAR

Hitler

negeri

LAGI

PROTEST BESAR-BESARAN
Pemimpin-pemimpin geredja, opsir-opsir moeda, serdadoe-serdadoe,

kota

serta pemimpin-pemimpin

partij

Oppositie seolah-olah pada malamnja j.. itoe bersatoe bocat mengambil

poetoesan hebat, jaitoe meniadakan apa-apa jang soedah terdjadi dan
mengoesir orang-orang jang telah menanggoeng djawab atas tindakantindakan itoe, Lain dari pada itoe akan ditoendjoekkan kepada Djerman,

politik jang berlawanan

dengan

politik

:

oleh pemerintah.

2000 PELADANG BERSENDJATA GARPOE ROEMPOET
Lebih landjoet tentang itoe dikabarkan oleh koresponden itoe
demikian:
2000 peladang bersendjata garpoe roempoet dan tongkat membandjiri kota Hadjipopovec di poesat Servia. Mereka memprotest tentang
takloeknja Joegoslavia kepada ,,as” itoe.
Protesi-protes demikian ada djoega dari Banovias di. Bosnia dan

POLITIE

Berani dan Cetinke di Montonegro.

BEKERDJA

KERAS

Lomnden, 26 Maart (Reuter).
'— Koresponden Reuter di Beigrado

menerangkan,

bahwa

banjak

patroli didja-

mengadakan

politie

lan-djalan iboe kota Belgrado, jaitoe berhoeboeng dengan kabar-kabar adanja kekatjauan di segala
bagian tanah itoe.
DEMONSIAKATIE

DAN

PER-

KuLAHIAN
:
“ Boedapest,
Z6 Maart (Reu

Koresponden 'itoe menerangkan,
bahwa ,,adanja pengoesiran jang
dilakcekan besar-besaran terhadap

Orang-orang

ri itoe. wiaka terdjadi demonsuratie

do.
|

stoeden

Para

di beigra-

besar

diajaian

protest

Hn

bergan-

berbaris

deng-gandeng sambil menjanjikan
lagve-iagoe kebangsaan. Diantara
peaonton-penonton timboeliah per
kerahian, dan poekoejan poen sa-

Mini kota itoe penceh dengan re“chercheur.

lalce

Mereka

perkelahiar-perkelahian

ngan menangkapi

memisah

itoe

de-

beberapa Orang.

GAMBAR HITLER DIBAKAR

anak-anak sekoiahSehingga
Maka
memprotest.
poen tveroet
disekoianada
jang
gambar Hitier
sekotah itoe lajoe aibakari, sedang
radja

potret

moeda

Peter dihias

- dengan boenga anjelier merah.

MEMBANTAH
|

Belgrado, 26 Maart (Reuter).

—

terdapat

14

Orang jang mati. Djoega di Skoplje
pada malamnja jl. aan pada pagi

Segara

| itoe terdjadi kekatjauan.

“kawat telpon jang berhoeboeng de
ngan Beigrado dipoetoeskan.

“ROEMENIA MENGGERJETOE
26 Maart (Reu
“Boekarest,
ter). — Boleh djadi karena adanja
rasa tidak senang terhadap penje.rahan Transylvania kepada Hongaria, maka pada hari itoe Anto.nescu berpedato demikian: ,,Tidak
moengkin tertjapai perdamaian da
lam soedoet Europa ini, selama ketjoerangan terhadap rakjat Roemenia dihapoeskan, atau selama
rakjat tidak menghapoeskan sendiri ketjoerangan itoe.

Dan boleh djadi

menjinggoeng-

dictaat Weenen iapoen berkata laBi: ,Saja tidak, rakjatpoen tidak
akan maoce menerima keadaan ini
jaitoe keboeat selama-lamanja,

adaan jang doeloe terpaksa saja

A begigaatan eri
WEENEN
:

New

ter).

—

DJADI IBOE
DJERMAN ?

York,
Karena

NEGERI

26 Maart (Reu-

mendapat

kesan-

kesan, maka boleh djadi Hitler
akan mendjadikari Weenen sebagai
Iboe kota Djerman, djika sekiranja,
serangan-serangan R.A.F. makin

lama makin kedjam di Berlin. De— mikianlah kabar itoe jang datangnja dari Zuerich kepada ,,/New

York Post”,

Pada

Rebo

malam

dike-

loearkan makicemat semi opisil jg.
menjangkal adanja ineident-incident serta demonstrasi cemoem
terhadap masoeknja Joegoslavia

dalam ,as”. Didjamin bahwa
loeroeh negeri adalah diam.

se-

MATSUOKA TIBA DI BERLIN
Londen,

26 Maari (Reuter).

— Dari Berlin diberitakan, bahwa

pada siang hari itoe Matsuoka datang di Berlin.

demonstratie

anti Djerman.

Oendang 7 milkard dollar soedah

- akan

memberikan

tenaga

di

A-

Indonesia

jang

soenggoeh

perloe sekali
-diperloeaskan oentoek kepentingan
kedoea negeri.
Wakil2

kan

di

Amerika

tentang

diplomatiek

Indonesia

dan

konsul2

bisa . mengerdjakan

pekerdjaan

soal lagi jang
diperhatikan

Belanda di Amerika jang
sekarang djoega
soedah memberikan
penerangan sekedar perloe tidak

penjerahan
“daerah
senangnja Roemenia ' terhadap
Transylvania kepada Hongaria.
Seyss Inguart mengangkat
Rost van Tonningen
mendjadi president Nederlandsche Bank, Dari Amerika van Kleffens berpedato tertoedjoe- pendoedoek Be-

pengalaman

tjakap akan kalah dalam pemilihan terseboet..
Karena itoe sjarat
sjaratnja haroes poela
ditjotjokkan dengan keadaan bangsa Indo
nesia dengan tidak oesah meroegi

an

ditanda tangani

banjak

merika sadja soedah tentoe tenaga

penerangan.

atau perintah2 jang
ranja
memberikan

penerangan

Lain

penting dan perlee
“ialah
,,instructie”
mengenai tja
“ penerangan

itoe tadi,
soepaja
kepentingan
bangsa Indonesia “djoega dipikir
anda soepaja tetap hati melawan Djerman.
speciaal dengan pegawai pegawai
kan betoel2.
Peperangan di Afrika senantiasa dalam keoentoenja dan biaja sendiri perloe diada
Andjoeran toean2 Soangko
ngan Inggeris.
kan lagi.
dan Soeroso bosat
mengerdjakan
Pangkalan dilaoet Atlantik kepoenjaan Inggeris
Tentang soal diatas toean Sotenaga2 Indonesia dalam badan pe
diserahkan kepada Amerika Serikat. Di pantai laoeangkoepon mengemoekakan beta
nerangan di Amerika itoe 'soengtan Belanda terdjadi perang laoet antara Inggeris dan
pa perloenja dalam penerangan loe
goeh tepat. Boekan sebab kepenti
Djerman.
ar negeri djoega dipekerdjakan te
ngan bangsa Indonesia semata ma
—ammamaa
naga2 Indonesia. Sebab tentang ba
ta, tetapi djoega boecat pemerentafi
banjak agen polisi mendapat loe»INGGERIS AKAN PERANG
njak hal sesoenggoehnja tidak bi
sendiri rasanja djalan jang dikeika.
20 TAHOEN”
sa disangsikan bahwa tenaga Indo
moekakan itoe adalah jang sebaik
Pemimpin-pemimpin pemogokan nesia haroes dioetamakan dari pa- |
New
York,
26 Maart (Reubaiknja.
menerangkan,
bahwa
tidak
ada
ter). — ,,Inggeris
kalau
perloe
da tenaga lain lainnja. Boekankah
Tentang berbagai soal jang ter
akan
berperang 20 tahoen lama- | pekerdjaan akan dilakoekan di pamereka mengenal dan merasaj sen
oetama
mengenai rakjat Indonesia
berik-paberik badja Bethlehem, te- diri segala sesoeatoe jang menge
nja”, demikianlah
kata Halifax
tentoe
penanja2
di Amerika ak
tapi maskapij menoetoerkan, bahhari itoe dalam soeatoe persconnai negeri dan rakjatnja?
Dan
merasa lebih poeas dan lebih
: F produksi adalah 754, dari pro- pemerintah kendaknja soeka mendi
ferentie.
nang kalau disamping seorang Be3
uksi biasa,
Ia menoetoerkan,
bahwa ,atas
d'k dan menjiapkan tenaga2 Indo
landa ada djoega seorang Indone" Pemogokan
itoe
dioemoemkan
kepertjajaan jang bersandar pikinesia dalam semoea lapangan,
en
sia jang bisa diadjak bertjakap tja
Gleh golongan kaoem boeroeh C.I.
ran sehat”, maka pekerdjaan bertah jang bertalian dengan politiek,
kap.
Psychologisch tjara penera
: Sedang-adanja protest demikisn
sama-sama jang dilakoekan oleh
#konomi atau penerangan di loear
ngan ini tentoe besar faedahnja.
itoe ialah karena soeatoe dakwaangkatan laoet,. oedara seria biok
negeri. Dan baik djoega kalau rak
an, bahwa anggauta-anggauta daBerbagai djoernalis asing
jang
kade Inggeris tentoe akan mengajat Amerika mengetahoej - lebih
ri
sarekat
sekerdja jang tidak
datang ke Indonesia misalnja be
lahkan kaoem ,,nazi” dengan tebanjak
“tentang:
berbagai
adat
menggaboengkan diri C.L.O. telah
loem poecas dan beloem senang beman-teman ,,as” lainnja. Adapoen
atau tjara pemerintah kita
asli
berboeat barang sesoeatoe jang titoel kalau beloem bisa berbitjara
lamanja
peperangan itoe terganjang bersifat demokratis, soepaja
dak disoekai.
sendiri dengan orang-orang Indotoeng kepada pertolongan Amerimereka disana insjaf poela bahwa
nesia. Sampai RPD sendiri haroes
ka Serikat.
|
Gisini bisa diadakan pariement de
| OENDANG 7. MILLIARD DImendjadi
perantaraan boecat mengan lekas.
Orang tidak berlakoe
Ai :
ngenalkan . beberapa
djoern
Bari.
e
ae
2:
an
“demokratis kalau memberikan pe
Diataskapal Benson,
Amerika dengan djoernalis. Indo
nerangan tentang kita tetapi zonBethlehem,
26 Maart,
nesia. Dan barang siapa kata kita
2€C Maart (U.P.). — Diatas kapal
der kita
(Reuter). — Goebernoer Pennsyitidak sanggoep atau koerang tja»Potomae” dilacetan Florida, RooTogan Soeroso djoega mengan
kap boeat menerangkan segala sevania mengadakan tindakan terha
sevelt menanda tangani wet jang
djoerkan soepaja tenaga2 Indone
soeatoe jang mengenai negeri dan
mengeloearkan
7 milliard dollar.
dap
pemogokan
dipaberik badja
sia mendapat tempat dalam peker
rakjat
kita
kepada
sembarang
Bethlehem
jang dilakoekan oleh
Dengan begitoe maka akan dimoejaan penerangan di Amerika itoe.
orang Amerika, adalah itoe omong
18.000 kaoem boeroeh.
lailah pengiriman
pesawat-pesaSebab kepentingan pemerentah
kosong.
Kini orang soedah leloeasa daWat perang, kapal-kapal,
tanktank, meriam-meriam dan barang
pat masoek kedalam pintoe-pintoe
PEDATO VAN KLEFFENS:
paberik itoe,
karena adanja penmakanan
dsb. jang tentoe
akan
djagaan barisan militie, jaitoe jg.
membandjiri Inggeris serta negeridiberi
perintah
oleh goebernoer
negeri sekoetoe.
oentoek mendjaga keamanan.
Rentjana wet itoe dibawa oleh
Tindakan goebernoer itoe diamseboeah
pesawat militer kekapal
bil pada hari sesoedah terdjadi per
tempat
Roosevelt
itioe menoemtempoeran-pertempoeren sehingga
Batavia,
27 Maart (Aneta), — Dalam pedato Van Kleffens
kepada Nederland jang diberikan dengan sehriftelijk dari Boston, maka
Nan
itoe membitjarakan perasaan jang bagoes di Indongsia, Demijang

lebih loeas seperti dimaksoed

kan

sekarang

ini.

Soeatoe

kantor

Perasaan bagoes
ingin

Roosevelt

di Indonesia.

Nederland

merdeka

mn:

Prins

Bernhard

'mengoendjoengi

. pasoekan Belanda.

Kekatjauan jang hebat adalah di
Disitoe

ADANJA

INCIDENT

"M4 ORANG MALI, KAWAT
TELPON DIPOETOESKAN

Banyaloka.

Jahoedi dan orang-

| orang Tsjech dari Weenen itoe ada
lah socatoe persediaan pihak Djerman Gentoek - memindahkan iboe
kota dari Berlin ke Weenen. Didoega pemindahan itoe akam terdjadi kalau serangan RB.A.F. jang
bersifat
besar-besaran - kepada

ver). — Perasaan rakjat JoegOsia-

Via tentang masveknja dOegosiaVia
dalam ,,as” ditjoerankan pada ha-

banjak

jang

penerangan kepada
rakjat disana
tentang segala sesoeatoe jang me
ngenai
keradjaan Belanda, djadi
djoega tentang Indonesia. Perhati

PANGKALAN INGGERIS DISERAHKAN KEPADA AMERIKA
Londen, 26 Maari (Reuter). — Den
opisil
gan
diterangkan, bahwa perdjandjian oentoek - memborong pangkalarepangkalan lacoet di
Lacetan Atlantik oleh Amerika Serikat, besok akan ditanda tangani

|

melepaskan tembakannja dalam ke
lam dan hoedjan
kepada tanker
tsb. Letoesan terdengar kemoedian
dan setelah kelam jang lamanja 20
menit itoe soedah hilang,
maka
tjoema
sebagian dari tanker itoe

jang

orang Sana
2

koemisi tehniknja, akan menanda tangani atas

KAPAL

MOESOEH KENA
TEMBAK
Londe#, 26 Maart (Reuter).

soedah

diserang

— Makloemat kementerian

tan

“KEROESAKAN KARENA SERANGAN MOESOEH
Londen, 26 Maart (Reuter).
Bagian selatan dari Inggeris
oleh

pesawat

moesoeh

jang

melemparkan

bom

hari

itoe, tetapi jang tidak membawa keroesakan banjak, meskipoen beberapa

roemah di Inggeris Barat roesak poekak bersama beberapa gedoeng indastrie dikota-kota selatan.
Tidak ada koerban manoesia jang banjak djoemlahnja, tjoema be-

berapa orang mati.

:

Doea boeah pesawat moesoeh
KOENDJOENGAN PRINS BERNHARD KEPADA PASOEKAN
BELANDA
Londen,
26 Maart (Reuter).
— Prins Bernhard telah mengoendjoengi pasoekan
Belanda jang
ada di Inggeris, selama tiga hari.
Diperiksanja
pada hari pertama
kamp
baroe jang masih
dibikin
goena serdadoe-serdadoe Belanda
dan djoega kwartier-kwartier dari
polisi militer Belanda, Poen dikoen
djoengi olehnja pada waktoe malam cantine.

Pada hari kedoeanja

Prins me-

lihat peladjaran dan siangnja mengoendjoengi 'kwartier - kwartier
serta mengadakan inspeksi roemah
Sakit jang diatoer rapi. Hari keti-

hantjoer.

oedara

berboenji:

angka-

Konvooi

mioesoeh jang ketjil pzda tanggal
25 boelan ini depan pantai Belanda ditembaki. Ketika diadakan se-

rangan lain depan poelau Ameland
maka didapat keroesakan dan dekat Borkum patroeli Djerman ditembak poela.
5

Pada tanggal 25 boelan ini pelempar-pelempar bom pantai telah
menjerang

toek
ganja prins memeriksa parade dan
bitjara sebentar kepada serdadoeserdadoe.

diatas permoekaan

air laoet.

di Londen. Churchili dan Lord Cranborne serta menteri djadjahan Lord
Moyne, akan menanda tangani goena Inggeris, sedang Winant dan tiga

nama

.nampak

dan

memantjar

menghapoeskan

moesoeh,

Sebocah

pesawat

KAPAL DJERMAN

oen-

kapai-kapal
hilang.

BER-

SEMBOENJI
ANGKATAN LAOET LAOETAN
Londen,.26 Maart (Reuter).
TENGAH DIPERKOEAT
Londen, 26 Maart (Reuter). : — Kapat pengangkoet simpanan
— Angkatan
laoet dilaoetan Te- ' Djerman siang itoe menjemboenjikan diri dibawah
lindoengan kangah diperkoeatkan dengan vliegboet laoet jang tebal sepandjang
dekschip
,,Formidable” jang be-

sarnja

33.000 ton.

»STURGEON”
IKAN

Ponden,
—

DITENGGELAM-

TANKER

Kapal-O

kan didepan

DJERMAN

26 Maart (Reuter).
,,Sturgeon”

dikaram-

pantai oetara Ingge-

ris, oleh tanker Djerman jang besarnja 8.000 ton. Admiraliteit mem

beri tahoekan, bahwa kapal-O itoe

pantai Belanda.
Dengan tiba-tiba
moentjoellah kapal Inggeris ,,Bristol” dan
melepaskan
torpedonja
dan kemoedian menghilangkan diri lagi. Kapal jang besarnja 6.000
ton itoe tidak berkesempatan oentoek melepaskan satoe kali tembakan sadja kepada pesawat terbang
Inggeris, tetapi karena kena torpedo,
maka karamlah kapal itoe.

»Perasaan orang-orang di Indonesia terhadap tindak-tindak Djerrian jang berlawanan dengan kesetiaan, berlawanan poela dengan adanja perdjandjian perdjandjian, sehingga mentjelakakan tanah kita itoe,
adalah hebat.
.
Perasaan itoe ialah seperti jang tocan harapkan dari bangsa-bangsa

kita diseberang lacetan.
Begitoe

djoega

besarnja

simpathie

di

Amerika

:

Serikat terhadap

negeri Belanda. Malahan Rooseveltpoen persoonlijk mendjamin saja, bah-

Ka

ia ingin sekali melihat negeri Belanda mendjadi negeri jang merdeka

TJOEKOEP ALASAN OENTOEK MENANG
Tidak ada seorangpoen disini bimbang atas kemenangan pihak sckoetce. Hanja waktoenjalah jang beloem diketahaei, tetapi orangpoen
lahoe, bahwa bangsa Belanda seperti djoega bangsa Inggeris tjoekcep
soenja kekoeatan oentoek mentjapai kemenangan itoe serta dengan kabeletan membangoen kembali apa-apa jang soedah diroesak oleh Djerman.
Sesoenggoeknjalah tidak ada alasan? oentoek tidak pertjaja kepada
kemenangan itoe, sebab tjepat atau lambat tentoeclah Orang-orang Djernan iItoe teroesir.
Indoestri di Amerika Serikat dilaraskan dengan peperangan jang
tentoe akan mendjamin tertjapainja kemenangan.
Kredit-kredit jang

umat besarpoen dikelocarkan.

Amerika bersiap lengkap oentoek mendjadi goetlang sendjata jang
sebesar-besarnja. Disamping itoe propaganda Djerman menjatakan, bahwa pertolongan Amerika itoe akan kasip, Adakah toean pertjaja, bahwa
Amerika aksir soeka bekerdja dengan sia-sia? Oleh karena itoe tetapkanah hati toean, djangan sekali-kali toean kehilangan kepertjajaan. Persediaan oentoek Nederland sesoedah perang ini habispoen kini di boest

sa

di Amerika. ingatlah bahwa toean tidak sekali-kali berkelahi sen-

Irian.
Moge-moga

MENANG

kita dilindoengi Toehan.

TEROES-TEROESAN.

Cairo,
26 Maart (Reuter).
— Pasoekan
Inggeris merampas
beberapa garis
pertahanan moesoeh jang baroe. Dari sitoe Keren
laloe dapat diserang, demikianlah
boenji makloemat kwartier Besar
Inggeris di Timoer Tengah.
Soeatoe
serangan moesoeh dipoekoel moendoer, dengan begitoe

Inggeris

dapat menawan

banjak

|

|

serdadoe serta banjak alat perang.

Di Lybia
pasoekan
pasoekan
ketjil Inggeris mendoedoeki tempat
ketjil
kepoenjaan
Moesoeh
Elagheila,. Dari tempat itoe moela
moela pasoekan Inggeris mengoen
doerkan diri, sedang dalam medan
di Ethiopia dalam segala
perang
pertempoeran pihak Inggeris mendapat hasil. '

lai

dari Podgorica,

perasaan

SMP

bahwa Joegoslavia mengambil
jang baroe-baroe ini dilakoekan

memoentjaknja

Oleh Rooseweli.
Pemogokan di paberik badja ,,Bethlehem” beloem beres,
berpedato, menjinggoeng2
koerang
Antonescu

soedah boebar poela, jaitoe karena akibat kemarahan pendoedoek disitoe. Prins Paul terpaksa memoendoerkan pedatonja dimoeka radio.

orang-ocang

dengan

Moengkin Hitler memindahkan iboe negeri Djer:
man ke Weemen, sebab RAF' senantiasa membahaja-

New York, 25 Maart (Reuter). — Koresponden ,,New York
Time” di Belgrado mengoemoemkan, bahwa pemerintahan Joegoslavia

peladang-peladang,

berhseboeng

MMnya—n 23

2

PEMERINTAH

donesia di Amerika.

rakjat terhadap politik pemerintah. Dikota? seloeroeh

kam.
,

Penerangan tentang InAh ARI ini Volksraad membitjara

E

boebar

:

mh

Pe

NB ma Ma

mari

Atik

Pan
nm
ai ae

ena

EN

Wa

Si

aa

PRE

AA an

Te i diadakan dalam boelan Au-| | palsoe, Toedoehan ini atas toedoelus

Pn

bureau,

Pakuan peni|

poengan dengan

setjara

actief, te

ti in 2
jang Sati

ox

entoe tidak mempoenjai sangkaan, bahwa saja dengan segera

nja tidak dapat bekerdja bersamaka berdendaman, karena koerang
sama.
beres pembahagian barang jang ii
Toean A. Sahibin jang dipertjaja
dak halal. (Br)
baik djoega diwaktoe jang akan ikan memoengoet
oeang dengan|
datang, sebab itoe menaikkan har pendjoealan “kartjis sehingga ber- AFDEELING MILITAIR
JANG
djoemlah f 70.— oeang itoe tidak
doek disitoe
nama Adjit b. Oes- | ga itoe dianggap pantas sekali.
KETIGA.
Karena keadaan jang tiba tiba | segera distort pada penningmees"man, jang sangat diharapkan iaBatan
selang
lama
Departedan beroelang2
iditegor ment Peperangan
lah jang melakoekan itoe kedjaha | itoe, maka kopi jang dibeli oleh ternja,
menjiarkan de
tidak djoega hendak memperdoelitan, karena sebagai boekti toean Koffiefonds tahoen dahoeloe dapat
ngan radio, bahwa poelau Djawa
kan. Sebab demikian toean Moeharoemah telah mentjotjoki
pada didjoealkannja djaoeh lebih mahal
dan Madoera akan dibagi dalam ti
sehingga | mad Sidik menarik tangan politie ga
itoe Adjit,
sedangkan itoe pes- dari harga pembelian,
bagian militer (Selama ini poe .
tol-pestolan dapat poela dibeslag onderneming dan orang tani penaoentoek mentjampoeri. Setelah po- lau Djawa dan
Madoera terbagi
Inam kopi moengkin djoega men- “litis mentjampoeri, baroelah oeang
diroemah itoe Adjit.
| dalam doea bagian sadja).
dapat tambahan bajaran, meski- itoe distortkan dengan perantaraan |
- Siapa-siapa kawannja min
Berita itoe perloe rasanja dite
soedah
ada
dipisahkan
toean Solaiman gep. Ass. Demang.
waktoe kita beloem ketahoei.
rangkan lagi lebih landjoet.
.1#500.000.— sebagai serap oentoek
Dengan distortnja oeangnja itoe
Bagian jang pertama melingkoe
dipakai
dikemoedian
hari kalau
toear Moehamad Sidik menarik
ngi provincie Djawa Barat, Residen
sekiranja ditimpa keroegian.
tetapi |
toentoetan kepada politie,
TANAHKODJA MOELAI
TIDAK
tie Pekalongan dan Banjoemas da
Waktoe
hendak
mengadakan
sebalikrja toean A. Sahibin melaAMAN.
hoeloe termasoek kedalam bagian
atoeran
membagi-bagi
tambahan
koekan penoentoetan, katanja toeTadi malam kira kira djam 1l,
itoe, tetapi kini dimasoekkan bagi
itoe antara onderneming dan orang
an Mhd. Sidik membikin
pengaseorang pentjoeri
telah mentjoba
an jang kedoea. Bagian
kedoea
Koffiecfonds berpendirian be
doean palsoe.
peroentoengannja dengan menja| '
ini melingkoengi seloeroeh provin
gini:
tambahan
'itoe
diperoleh
Hakim
mengambil
poetoesan
tronj roemah seorang toekang tjoe|
cie Djawa Tengah, gouvernement
membebaskan perkara itoe. (Br.).
tji bernama Tado, di Kampoeng: Ta sama-sama baik dari pendjoealan
Djokjakarta dan
Soerakarta dan
kopP onderneming maoepoen dari
|
'nahkodja,
Klender.
residentie Madioen (Res Madioen
pendjoealan
kopi
orang
tani.
LIMA MILLE OENTOEK FONDS
Baroe sadja ia bisa menangkap
termasoek provincie
Djawa TiKopi
jang dibeli oleh
Koffieg
PERANG.
3 ekor ajam, perboeatannja diketa
moer). Bagian militer jang ketiga 5
fonds
beloem
semoeanja
habis
ter
Firma Hagemeyer & Co. soedah
hoej orang, dan diteriaki ,,maling”

koepa2nja kita ini akan mengikoe|

tiarah djalan sesat ini. Tanda2nja?

:-pemerentah dan volks
raad bertoekar pikiran berkenaan
dengan
kebidjaksanaan politik dan

menga | |
K
|
man staat van beleg AN aan
nia kekoeasaan, jang menoeroet pe |
: merintah dalam waktoe staat van |
takan, bahwa »kekeliroean
da saja seakan akan

.oorlog dan staat van beleg

rikan kepada
g menjebabkan

Sementar

ada pa

polisi, maka berita dari Medan me

ngatakan, bahwa seorang redacteur dari: s.k. »Sinar Deli” disana
ditahan preventief karena artikel,

dibe

kekoeasaan militer,
peroebahan besar

jang moengkin menjebabkan tim
boelnja perasaan2 melawan peme
jang radikal dalam kebidjaksana-rintah. Didaerah sekeliling
Deli
an kenagaraan dan Data
.Teta F itoe ada beberapa orang jang me
| ringkoek dalam boei setahoen
le

mikat

itoe dan spanduk

'bih jang menoenggoe

Dgn

»dalam hakekatnja petjahnja pe-

pemeriksa

lan. Saja selaloe bertanjakan diri:

oentoek mengambil tindakan kea-

| Apa sebab penangkapan dan pem
boeian itoe moedah sekali? Tidak

manan,

“kah ada

rang

jang mendjadi pendorongnja,

dl)”.

Betoel pemerentah
bahwa ,,masoek akal,
bahwa dalam keadaan perang wak

tanggoengan2

jang

per

mengakoei,

-

“loe oentoek mendjamin kemerdeka
| kn seseorang? Dan senantiasa ter
toe ini dan kegentingan internasio dengarlah oleh kita djawab jang
nal waktoe ini oetjapan2 dan ting seroepa: ,,Oentoek kepentingan ke

kah lakoe haroes mempoenjaj lain -amanan
sifat dari pada dalam waktoe da . moem”.

ketenteraman

oe-

Perkataan2
ini adalah
djoega jang mendjadi tjap
(ken
merk) dari pertanggoengan
dja
wab jang diberikan oleh pemerentah. Inj saja sesalkan.

mai”,

Demik'anlah, toean voorzitter,
'keterangan2 ini
menoendjoek
ketjakapan dalam diplomasi, teta

pi goena pendoedoek jang bersang |koetan adalah sedikit soelit. Dida |
Jamnja terdapat pertentangan

dan

Adapoen

jang

mengenai

perisii

wa2 jang soedah saja kemsekakan

sa

| toe sama lainnja.

pemerentah telah memberikan
le
Keadaan
pebih banjak penerangan kepada ki| rang mentjiptakan mentaliteif perang Ini
soedah
djelas sekali.
ta. Toean tentoe tidak akan
me
njangka dari saja,
bahwa saja
akan memakai termpoh
20 menit
'itoe oentoek mendjelaskan peristi
e | wa2 itoe satoe
persatoe oentoek
2.nar, “baya 2Matan perang tin ndjadjarkan pendapat saja
ini
| dak mendjelma djadi satoe pikiran Ken
pendapat pemerentah.
jang An Nana
(obes:
sie).
| Kekoeatiran saja hanjalah bah

Pengepoengan

rifoeddin,

jang

selaloe

mendapat

| penghargaan baik dari pehak per
gerakan rakjat. Bahkan ia, ber

berhati

pendoedoek

hati!

jang dibikin oleh anak anak:
soedah

ferkehal fana

la di loear batas Indonesia. Tanda
nja ialah seorang Belanda di Auek

land ada

menghadiahkan

ne

roepiah.

SEKOLAH KESATRIAN.
Kepada

'

kita dikabarkan bahwa

tindakan pemerintah jang didjalankan atas dirinja toean Douwes
Dekker, ketoea pengoeroes Ksatri

mempoenjai pikiran: ,,Pe-

'Soesoenan

dan

program peladja-

bagian Westers

Lager Onderwijs

ran sekolah Kesatrian sedjak dari

| banj

Pa
“kira
telah

pok,.
jlan

—. Pengoempoelan ioeran wang LC

P ini boelan, ada terkoempoel oeang sedjoemlah f 15.75. Seperti bi
asa karena terkoempoelnja ceang

jang setengah.

| lembar & f 5.25

5 nummers |
g seperem2, Pena
6215

.

Djoemlah

"$ 15.75

No. 73 ada seperti berikoet:
Jang setengah
dan 38410.

Jang

|ti

'

kira

ag “Tan

jang pertama
membangoenkan

lembar No. 1 Setelah itoe pendjahat bisa mem

seperempat

Jawa barang-barang

lain soepaja

tocan2 jang

Djahari tsb., jaitoe

merasa berkepentingan soedi men

kepoenjaan

3 kain pan-

Gang, 1 baterij, djas dan kemedja,

minjak

Ned. Nieuw

di Babo jang dibentoek oleh

gan
dja
anaknja

bapa
disoeroeh tinggal diam,
Kk boleh bertereak diantjam de

skapai Ned. Kol. Petroleum dan
maskapai

Ned.

Pacific Petroleum

serta BPM soedah menjetorkan se
sdjoemlah 10.000 roepiah goena ban
tocan
na

”

membikin

spiffire

»Amboi-

.

PEROEBAHAN HARGA BELI.
KOPI.
Oleh Deprtement Economische
Zaken dikabarkan, soedah dioebah

harga jang mesti dibajar oleh Koffiefonds membeli kopi robusta on-

derneming dan kopi robusta orang
sanga
Oleh karena peroebaitoe, dengan segera harga kopi

susta West-Indische bereiding
1 soort mendjadi f 17.— 100 kg
ongkos pertama, pelaboehan besar

“tanah

Djawa,

terhitoeng

pem-

lam

boengkoesnja,
kopi robusta
biasa (gewoon

- SLIPI

ongkos pertama Telokbetong, tidak
terhitoeng pemboengkoesnja,
i
Sebagai soedah oemoem diketahoeci,
oleh karena atoeran itoe,

tat nummers

terseboet,

kalau2

"

rta

g kontan

f 1.—,

maka

penarikan jang akan dila £ SN
)
Dah baroelah riboet,
1
besok pagi, pengharapandan si anak tadi teroes pergi ke
:
(pada politie bocat memberi tahoenja itoe isa berboeah.
Administratie.

DIKORNDJOENGI

“RAMPOK.

2 roemah mendjadi Polka
"
Hanna
:

aa

dan Moeham-

ing, telah @dikoendjoe

“. kan

itoe kedjadian.

Tentang
kedjadian
Nas
| jang. kedoea, kepoenjaan Moeham
bin Sainang tsb. tidak beda
itoe rampok mendjalankan
|I setia bagaimana diroemah
jang
| pertama, jang tidoer
diserambi
| depan mendapat antjaman, dan

| toean roemah

djoega dibangoen-

| kan dengan paksa.

Jang mendjadi korban pada roe
mah jang kedoea, jaitoe 1 gelang
| mas, 1 saroeng, 3 kain pandjang,

dipastikan berapa
bahan

dah

itoe

sebenarnja

semoeanja.

dapat

dapat

Tetapi

ditetapkan

tam
soe-

sekarang,

. sedang
oentoek
jang
dikerdjakan
bereide) 15 4 tria

ge akan dibajar

naiklah

f 15.25 100 kg,

harga jang

pa en
dahoeloe,
jaitoe
kwaliteit jang terseboet
tadi, kopi robusta onder

neming

dan

kampoeng,
kwaliteit

kopi robusta

f 13.—

jang

berapa

He

82 TA “tambahan itoe, hendaklah
kita ingat hal terseboet dibawah
ini. Tambahan itoe akan diberikan
berhoeboeng dengan
kopo panen
baroe, jaitoe panen tahoen 19411942, jang akan
dibeli nanti dan
menoeroet taksiran kopi jang akan
dibeli itoe djaoeh lebih banjak dari
kopi jang soedah diserahkan oleh
orang tani moesim dahoeloe. Hal

itoe ialah karena tahoen dahoeloe
Koffisfonds oentoek memoelai pe
kerdjaannja,
waktoe orang
tani
soedah
mendjoeal kopinja
sebagian, karena itoe tjoema sebagian
sadja jang dapat dibeli oleh Koffiefonds.
Lain dari itoe patoet djoega di-

kabarkan disini, bahwa tambahan
f 2.50 itoe soedah termasoek dalam
harga

terseboet djatas, jaitoe har

ga f 15.25.

tjam matjam kopi, beberapa harga
pembeliannja

masing masing.

STADSWACUT DAN
WACHT.
Pertemoean

Stadswacht

LAND.

Centraal

Comite

dan Landwacht jang

diadakan
pagi
kemarin dengan
wakil-wakil dari Djawa dan Poe
lau Seberang, dihadiri oleh Leger

commandant, generaa! majoor Pes
man,
ling.

kolonel
Cox, kolonel SchilJang achir ini memberi ke

terangan dan mengabarkan, bahwa

tidak lama lagi landwachten jang
pertama akan didirikan.
Oentoek
membangoenkan
organisatie itoe
Centraal Comite soedah mempoenjai adviseur adviseur daerah jang
akan membantoe,
jaitoe Kramer
oentoek Djawa Barat, Van Houten
oentoek Djawa Tengah . dan Van
Rees oentoek Djawa Timoer. Berenschot memberi keterangan poe

la, diantaranja

tentang oefening

sementara boeat landwachten jang
akan didirikan itoe dalam landelijke V.O.C. dimana djoega bangsa

Indonesia
boleh

dan bangsa

Tiong

Hoa

ikoet,

orang

dan oentoek

terseboet

kedoea

tadi f 8.— satoe yuintaal.
Harga itoe dapat dinaikkan, ka
rena sedjak
atoeran membantoe

menjetorkan
mille

OEROESAN

MESDJID,

Hakim tjampoer tangan.
Landraad Batavia hari Senefj.l.
telah menjampoeri oeroesan pembetoclan mesdjid kampoeng Loewis Tanah Tinggi, memeriksa toean Moehamad Sidik Voorzitter dari comite mesdjid terseboet, jang
ditoedoeh
membikin
pengadoean

ocang sedjoemlah 5

kepada

gaboengan

Prins

Bernhards-Spitfirefonds.
PENTJOERI SEPEDA.
Di
Gang
Bafadel
Matraman
pada malam Sabtoe jang laloe soe
dah ada orang jang tertjoeri sepedahnja ,kira-kira djam 7 malam.
Bersama sepedanja itoe ikoet se
boeah tas, jang berisikan soerat
gadai dan lain lain bon. (Sb.).

melingkoengi poelau
Djawa jang
lain lain dan Madoera, djadi pro

vincie Djawa

Timoer

(tidak terma

soek dalamnja residentie Madioen)
residentie Bali dan Lombok
dan

gouvernement Timoer Besar. "
Pembagian jang baroe ini
per
loe diadakan oleh karena balatenta
ra bertambah
banjak.
Dan lagi
ressort jang ketjil
dibawah seorang commandant sadja lebih moe

dah dan

lebih tjepat melawan

moe

| soeh.

TOEKANG TJITA TERTIPOE.
Seorang pendjoeal tjita bangsa
soedah

Indonesia

oleh

tertipoe

orang jang mengakoe, bahwa diri
nja tidak mempoenjai oeang kerjil
dan tjoema oeang kertas f 10.—.
Berhoeboeng
dengan
ini,
maka

pendjoeal itoe memindjam ocang
kertas f 5.— dari temannja goena
mengembalikan ocang kembalinja
kepada
,,pembeli” itoe.
Setelah
ocang f 5.— diterima oleh ,,pem
beli”, maka ia laloe memandjat se
pedanja,
tidak kelihatan
batang
hidoengnja.
Baroelah pendjoeal itoe insjaf,
bahwa dirinja
tertipoe oleh penipoe. Ia laloe merapportkan hal ini
kepada polisi. Orang jang soedah
mendjalankan

penipoean

-itoe ke-

moedian tertangkap di Pasar Geblok Tanah Tinggi. 'Ternjata, bah
wa penipoe
itoe bernama
Salim,
tinggal di Kp. Entjle' Gang Paseban, jang soedah doea kali pernah
masoek dalam kotak hitam.
Kini
boekti-boektinja penipoean diselidi
ki polisi (Sb.).
100.066. DOLLAR KE LONDEN.
Oleh karena ada sokongan dari
Djawa

Timoer,

maka

Pergaboe-

ngan Fonds Prins
Bernhard dan
Spitfire soedah bisa mengirimkan.
sedjoemlah 100.000 dollar ke Londen goena pembeli pesawat ,,Rotterdam” jang keempat.
KWARTIER BESAR BARISAN
ISLAM
INDONESIA.
Pada
hari Minggoe
jang laloe
B.LI.
tjabang
Djatinegara telah
mendapat koendjoengan Kwartier
Besar dari Soekaboemi. Oetoesan
K.B, iniialah t. R. Kesoemahbrata.
Dalam pertemoean
antara tjabang
Djatinegara
dan oetoesan
K.B. itoe diterangkan oleh oetoesan

KB

azas

toedjoean

BII

Poen

Djadi pembagian ini mesti dipan
dang sebagai boekti bahwa Bala
tentara Hindia semakin koeat. .
Tempat kedoedoekan afdeelings
commandant ialah Betawi, Mage
lang dan Malang. Afdeeling mili
ter jang kedoeca sekarang masih di
kepalai oleh
Commandant afdeeling militer ketiga jang bertempat
kedoedoekan di Malang.
Didaerah militer pertama
jang
dahoeloe verordening
territorial
Kekoeasaan Militer, lain dari dida
€rah militer jang kedoea. Oleh se
bab itoe maka perloe ditentoekan
lagi oentoek bagian mana verorde
ning itoe berlakoe,
Verordening oentoek
afdeeling
kedoea jang doeloe berlakoe bagi
daerah daerah
afdeeling
kedoea

dan ketiga jang sekarang ini. Ver
ordening oentoek daerah
daerah
ini tidak beroebah, seperti dahoe
loe djoega.
Hanja bagi residentie
Pekalongan dan Banjoemas ada pe
roebahan sedikit, sebab kedoea re
sidentje itoe dahoeloe
termasoek

dalam

afdeeling

pertama

dan

se

karang dalam afdeeling
kedoea.
Dahoeloe disitoe berlakoe verorde
ning oentoek afdeeling jang perta
ma.
Sekarang verordening itoe di
hapoeskan

dan

diganti

dengan

ver

ordening oentoek afdeeling kedoea.
PERANGKO2 BAROE.
Ketjoeali dikeloearkan perangko
perangko jang harganja 5 sen goe
na
penambahan
prins Bernhard
dan Spitfire fonds, maka dikeloear
kan djoega zegels dari 10 sen dan
f1.-—, jang antara tanggal 1 — 25

Mei akan dapat dibeli
dikantor2
post seharga 20 sen dan f 2.—
Tentang warnanja
masih beloem
dapat dipastikan.

RESIDENT MR. B.J.G.
HOGEWIND.
Dengan opisil diberitakan, bahwa diserahi melakoekan djabatan

djoega t. O. Moehammad mendapat giliran oentoek menerangkan
soal pemoeda dengan singkat. Ke resident oentoek
dibantoekan kemoedian ada kesempatan oentoek
pada goebernoer Djawa Barat, re
memadjoekan pertanjaan jang ber sident
Malang mr, B.J.G, Hogekenaan dengan organisasi.
wind.
:
Pada
waktoe sore djam
sete-ngah empat diadakan barisan ditanah lapang dibawah pimpinan t.
Moedjitaba.
Disini t. Kesoemahbrata menjampaikan oetjapan per

pisahan

jang disamboet

oleh t.

Amrin Soebiantoro.
Barisan
boebar djam 4.30 sore. (Sb).

itoe

BOEAJA DI PASAR SENEN.
Rebo pagi kemarin di Pasar Se
nen kita djoempai kekedjaman boe
aja di Pasar Senen. Ketika sedang
ramainja orang laloe lintas
jang
hendak berdagang
dan belandja,
sekonjong konjong terdjadi penje
rangan.
Korban
jang diserang
bernama Oepik. Diarah moekanja
korban itoe dibatjok sehingga loe
ka besar dan djatoh.

Penjerang

ditetapkan

oentoek
pertama

| moesim

menetapkan

Handelsafdeeling . Koffiefondspoen akan mengoemoemkan kabar
seloeas-loeasnja
tentang
berma-

GOENA SPITFIRE.
Maskapai

ram

“ngan golok serta pestol-pestolan
dari kajoe: jang ditjat itam.

lembar No. 20198

12927 dan 14388.
Tidak

didatangan

sampai ke Ksatrian Mi
um tidak berobah.

itoe Djahari

| Kemoedian pintoe
roemah minta
| diboekakan. Setelah pintoe terboef 10.50 | ka, maka itoe kawanan pendjahat
rolnja, sehingtelah melakoekan
5.25 ga isteri darj tocan roemah digoe
loengnja dalam kasoer, anak dan

Nummers2 lot kepoenjaan LCP
:

terseboet

2 malam,

“Setelah anaknja jang poenja roemah bangoen, maka itoe pendjabapanja. Anak| hat menanjak
nja bilang, bapanya lagi sakit.

diatas, dapat kita beli lot:

2 MNONNKara

waktoe

djam

jang lagi tidoer diserambi depan.

itoe selaloe laat, terpaksa dibeli: kan lot sn loearan. Dari oeang se

— besar

nga

sebab itoe beloem

Dalam

| mendjadikannja soeatoe persoonh Hen
',Toean t | lijkheid. Ia menoendjoekkan karak
rloe mentjeritakan ini”.
“Iter jang besar hingga ia tidak soe
an Instituut — sebagaimana pemdak, toean voorzitter, kita ma
ka menjeboet nama penoelis dari “batja masih ingat dia idiberhenti
sih beloem merasa pocas sama se | artikel jang menjebabkan persdekan oleh pemerintah
sebagai keselama pemegang kekoeasaan -lict itoe, sampai ia menerima hoe toea — tidak berpengaroeh sedikit
koeman 18 boelan dalam boe' di poen djoega kepada
perdjalanan
rentah membenarkan, boekan?” Soeka Miskin.
sekolah itoe “sebagai organisatie.

ngi oleh kawanan rampok, jang
: terdiri 'ta' koerang dari 12 orang

djoeal,

Ibanjaknja dengan 30X dari har2
Iga pendjoealan kopi kepada Kofefonds,
sedang tambahan
jang
EXCURSIBOLUB »PENGHIdiharapkan beberaBOER”.
5 kedoea dapat
Tgl. 13 dan 14 April dimoeka ini. pa boelan lagi, tetapi berapa be
beloem
excursie ini akan | sarnja sekarang tentoe'perkoempoelan
membikin darmawisata ke Garoet dapat dikatakan.
'Atoeran
jang
begitoe
tidak
dan Bandoeng.
Jang akan dilihat
terhadap orang
tamasja alam jang permai | dapat dilakoekan
ialah
dan tempat-tempat jang
penting| tani, jaitoe memberi tambahan itoe
seperti misalnja
,,Sterrewacht di teroes kepada masing-masing pekarena mereka
Ongkos oentoek pergi nanam kopi itoe,
Lembang.
itoe
ratoesan
banjaknja
dan ma
tjoema tiga roepiah setengah boesing masing mendjoealkan kopinja
at seorang. Jang akan memimpin
'darmawisata itoe ialah toean So- sedikit-sedikit sadja kepada tengkoelak, sehingga
tidaklah moeng
hali Kramat Poelo no. 14.
kin mengetahoei berapa banjaknja
kopi mereka itoe masing masing
. PRINSES IRENE FONDS. kedalam tangan
Kotffie| sampai
Prinses Irene fonds jang selama
fonds.
Berhoeboeng dengan hal
ini teroetama sekali
dioesahakan itoe, maka diadakan atoeran lain
oleh anak sekolah soedah bisa me bagi mereka itoe, jaitoe tambahan
ngoempoelkan oeang sedjoemlah terseboet diatas akan diberikan
27 mille. Fonds itoe mengadakan nanti waktoe membeli kopi panen
perhoeboengan “dengan Hendrik | jang baroe, dengan djalan menam
| Willem van Loon jang akan me-| bah
kopi itoe
dengan
harga
mimpin perdjoealan bendera bende
50
—
100
kg.
f2

8 ' hoeboengan dengan hakim, karena
persdelict politiek jang. dianggap

oleh Pemerintah memang demikian

pen

apabila 2 bahwa onderneming akan mendaIpat tambahan pertama, jang sama
(Br)

sepatoetnjalah

Soedah

jang djelas soeng
| do
Fonds itoe

sehpoen moengkin dengan tidak
3 tersengadja. Hal ini tentoelah jg.
mengenai peristiwa Mr. Amir Sja

tetapi

tjoeri itoe bisa meloloskan diri, de '
ngan membawa hasil jang telah di
peroleh.

ta25 K| wa Pemerintah itoe tidak menda| ra
pat penerangan

terdjadi,

kan

diri,

itoe

tetapi

hendak
sjoekoer

(WISSEL-en DRAMISTROOM)

"“IHUISGEBRUIK
FABRIEKEN
&WEVERWEN

seorang

djata, tetapi oleh sersi terseboet
lebih dahoeloe sendjata jang dipe
gangnja

Nasri "s
ELECTROMOTOREN

melari

sersi telah tiba ditempat itoe dan
segera menangkap.
Sersi ini ham
pir sadja mendjadi korban poela,
sebab penjerang itoe hendak mela
wan dengan
menggoenakan
sen-

dapat didjatoehkan.

Jasa tibaral Sengaja

aa ma
pemerentah, jang

djaminan

Ioen

5

Aan

del

Seng an

| moesim jang laloe.
| Menilik gelagatnja, pasar akan

NIPPON, SHOKA| | 1
VOOR INLICHTINGEN
DISTRIBUTEUAS:

Sambon

Ai

Pe

pena

akan maba

dalam

TN

ak

Naa

tang sikap politiknja. aa

jang didjoealnja

Achirnja penjerang itoe dapat di
tangkapnja.
Konon kabarnja sipenjer ang d
jang djadi korban
itoe mema
komplotnja dalam kalangan boe T
“aja.
Roepanja soedah lama mere

Sa

Ma

i baik, sehingga Handelsafdee
ga doedoek dalam comite itoe se(Afdeeling dagang)
Koffie- |-bagai commissaris.
Ternjatalah bahwa dalam cominds
dapat memperoleh
harga
ds
te itoe masing-masing
anggautajang memoeaskan dan diloear negeri kopi

tapi hasilnja nihil, seratbahi jang
.
rapr
i
Soenggoehpoen
aa
menoeroet pendengaran kita, politie telah bisa tangkap seorang pendoe

Saja.
Ba

1940, maka keadaan men- | hannja toean A. Sahibin jang djoe

gina IM
Lembaran pertama pa

#

.| oonarEs

AL-IRSJAD

KE 26.

BERAS

Di Pekalongan.
Mamak menoelis:
' Menoeroet postoesan congres Al
Irsjad j.I. bahwa congres Al Irsjad
|iang ke 25 akan dilangsoengkan di |

AI oy
13

Pet

kondoakan oentoek

ntah da |

Ne

| kan, bahwa
Iseph

mengoemo

minister justitie sila

Barthelemy

akan

sebentar

Jagi

menempatkan ministerienja

e- ke Paris, dan kalau ada sidang-siCM | dang kabinet jang penting padja
5 |akan datang di va”

(Afrika
PASOEKAN

INGGERIS

DEKATI

—

njesal!

ta

pak

insjaf,

bahwa

MEN-

HARRAR.

“Cairo,
26 Maart (Reuter).
— Pasoekan Inggeris kini soedah|
ada pada tempat jang djacehnja |
30 km dari Harrar.

Iwab atas ketjerdasamnja, : akan me
P3

| Nederlandj

26.Maart (Aneta).

— D.N.B. mengabarkan dari Am|sterdam, bahwa Seyss Inguart me
ngangkat Rost van Tonningen djaOleh pihak Ta beldena” insjaf | di president Nederlandsche Bank.
akan perloenja djabatan tangan | Kabar ini mendapat komentaar:
" Jantara Pemerintah dan Rakjat InPentjoeri dengan kawannja”.

| donesia,

sikap

konperensi

itoe| "

akan ditjela, dan dikatakan, bahwa sikap itoe ialah hendak ,,mem- Semanan
berontak”. Tetapi pikiran orang
jang sedar, akan berpendapat lain. | !
Ia akan tenang. Ia akan sedar, bah
wa tiap-tiap toentoetan politik ada
jang
'lah timboel dari kejakinan

| dalam dengan perhitoengan.

lah sampai orang2 jang. mempoepertanggoengan

lamr masjarakat,

| diri dari dewan- dewan, sedikitdikitnja satoe zittingsperiode. Kalau kita bandingkan dengan benar| benar, maka permintaan ini adalah
| ibarat setitik air dalam laoet jang
loeas!

djawab

semoea

ja tidak
p

' ng aannja

terhadap kokoca

e pemerentah ya

Melihat ini semoea, bagi peme.rintah tjoema tinggal mempertim-

am pada itoe dar

agak | 'bangkan, mana jang lebih bidjak-

n dari pemerentah ter
dan toentoetan rak

“sana: meloeloeskan
toentoetantoentoetan Gapi, jang berarti menoendjoekkan penghargaan peme-

ae

jang

jang

perdana

bangoenkan seboeah comite oen| toek mengatoer pesta perajaan 75

pemerintah.

Ketjoeali Kaopon lain-lain partai jang tergaboeng dalam Gapi
akan bisa mempertimbangkan poetoesan
Konperensi
Gerindo tadi
| dengan sedalam-dalamnja. Sikap
Perhimpoenan Peladjar- Peladjar
Indonesia (PPPI) jang seroepa diatas soedah dikeloearkan dalain
Kongres Rakjat Indonesia jang
laloe.

de-

Keong

Segala langkah politik goena ke-

| selamatan rakjat Indonesia!

SOEN.

|
TN

sebagai W.M.P.M. daerah
Barat, .pembitjara
jang

3 Tae

Drs.

H.

Djawa
ketiga

Soebroto

sebagai

| wakil
Pemoeda
Moehammadijah
| tjabang Djakarta.

Pada djam 8.45 W.M.P.M. moe

“Ilai melantik dan
mengesahkan
| toean E. M. Kahfie sebagai Pemim

Ipin Pasoekan H.W. groep Tanah
Abang, dan Toean M. Arief Ach| mad sebagai Pembantoenja, serta
| M. Kalim, M. Karna, M. Barkah,
M. Amien sebagai pemimpin regoe.

| Selesai

dari melantik

pemimpin

: ningkat
dan

tahadi,

pemimpin-

baharoelah

me-

pada lantikan pengenal

jang

mentjapai

klas,

kasih

orang

Indonesier kepada

Pemerintah oentoek adanja pengadjaran dinegeri ini.
Tiap-tiap orang
jang hendak
memberikan bantoeannja oentoek
berhasilnja pesta peringatan tadi,
dipersilahkan soepaja berhoeboengan
dengan secretariaat comit€,
p/a Internaat Kaboepaten di Ban-

doeng.
TOEAN AROEDJI
TA KEMBALI

KARTAWINA
KE PSII.

Dengan

Dalam

s.k.

ini

soempah.

kita

kabarkan,

bahwa toean Aroedji Kartawinata
salah seorang pemimpin jang ter

aa dalam. per- 3
O penat, Feineta

ma

serta

kenal dari PSII, soedah mengoendoerkan diri dari partainja oen
toek kepentingan partai.
Kemoe
dian kita mendengar poela, bahwa
ia telah menggagalkan poetoesan-

nja itoe sendiri dan sanggoep oen
toek kembali masoek partai. Ia di
dengan dihadiri
-soempah poela

oleh

bila kembali,

dikirimkan

pada

t.t. W. Wondoamiseno, Hoe-

sin Wondoamiseno dan Ahmad Ba
halwan, masing2 djadi president
Partij Raad,
Adjunct secretaris
dan anggauta PSII.
Toean Aroedji menanggoeng dja
wab atas jang telah - dikerdjakan
olehnja dan pada kongres partai
jang akan dilangsoengkan di Ga
doedoeknja
roet, 6 April depan,
perkara akan didjelaskan.

|jang mentjapai tanda

daian

masing-masing

Tetanai
3
”700.905.—
pn 691. 925.—

1.302.830 .

2 kepan-

715.299
749.898

1.465.197
. 1.424.708

diperiksa perkaranja

itoe,

Biasanja perhatian publiek
2.471.396
2.534.700 | hadap pemeriksaan. perkara

5.006.096

4.569.792

Kentang:
doeng

matjam

ter
se

ini banjak.

Pembela

adalah Mr.
jo. (S.0.)

toean

Tjokrosoedarmo

Iskag

PA

aa

Harri- |

LEBIH DARI
TAHOEN.

f 8.—

OTP.

Harga

7.61

beras dari sauda-

gar-saudagar

kefjil Pa-

tavia,
per 100 kg
f 1165

Ketan Java

Keloearan Banf 8.50
per

sampai

Kabar

Tontonan

ALHAMBRA — SAWAH BESAR
»Nancy Drew
Staircase”.

and

the

Hidden

Laboean

Pamar:

Sumatra

export

kwaliteit AE Mrt. f 29.50 dan Pon
tianak A/E
f26.70 per 100 kg.
Karet:
Standard sheet sedia
f 0.3224

dan

Crepe

f 0.321,

nom.

per 15 kg.
Licenties
A.
f 0.22
nom. dan B. f 0.23, nom.
Citronella: ContractA
levering Maart/April f 1.15 per kg.

'Djalan kaki Keboemen — Tjiphri.

Koffie:

Pembantoe Son. menoelis:
Ketika hari Djoemat tanggal

-satoe kendaraan moebil

Pm
NBA

Belindjo:Ke- RIALTO
ma
SENEN.
No. 1 f-30—
»Dick Tracy G.-Men”.
No. 2 f 32—,
Tijilegon
No. 1
Li
f 30. —dan No. 2 f 26.— per 100 C. ORION
—
GLODOK.
kg.
,Hwesio Boediman”.
Bawang
merah: Cheri
1
bon Twaliap f 8.50, Tiongtoa f 7.50 THALIA
—
MANGGA
BESAR
Tionglap
j 6.50
dan Australia
nIt Kie Bwee”.

loearan

100

304

triage lev. Mrt/

April basis e.k. Telok f 19.50 dan
» f 19.25 per. 100 kg.
Lada
Hitam: lev. Maart
f 10.25 nom. April/Mei f 9.50 nom.
Augst./Oct. f 775 pembeli, f 8—
pendjoeal dan
Oct./Dee.
f 8.—
nom.

e.k.

Batavia

Maart

f

10,50

nom

dokar atau

poen sepoer. .

Slijp Tjere

per

100 kg.
Emping

se

sih ketjil dan moeda beloemlah ada h

#

@UEEN

—am

»Buck

PANTJORAN

Rogers”.

ma

PANGGILAN.
Pada
DJOER

Regentschap
ada lowongan

TJIANboeat
1

atau 2 pegawai sebagai
daggelder,
Sjarat:
Keloearan
Ambachtsschool,.tjoekoep pengalaman dan
tjakap mengambil
tindakan-tindakan sendiri sebagaimana mistinja,

djika

mendapat

langgaran

pelanggaran-pe-

Bouwverordening.

Pekerdjaan:

Dibantoekan

kepa-

da Hoofd der Regentschapswerken
Tjiandjoer,
soepaja miniteni atas
pendirian-pendirian roemah baroe

atau perbaikan
toezicht)

(bouw- en woning-

berhoeboeng

haja pest.
Gadjih: Boleh
Lamaran:

paling
APRIL

dengan

ba-

berdamai.

Ditoenggoe

laat
1941.

Lada
poetih: Levering
Pinang
Maart/April fob Pangkal
f 21.— pendjoeal per 100 kg.
Minjak
Tanah:
Crown
f 2.05, Panah f 2.05
dan Dewa
f 2.30 per blik.

segalanja ini sebagai waktoe seka
PASAR BERAS DI BETAMWI.
rang, jang
menjubabkan serba
moedah oentoek
menghoeboengselink & Dkhui3a
kan satoe dengan lain tempat.
Waktoe itoe ia berdjalan kaki
Krawang3
dari tempat asalnja ke Semarang
(Fr. Ringb. Batavia)
jang dilakoekan dalam 10 hari. Ke
BERAS KRAWANG:
moedian laloe naik perahoe lajar,
(fr. wagon Bandoeng en ringbaan
poelang pergi lamanja 3 tahoen.
(Batavja).
Tentang
penghidoepan djaman
Boeloe:
doeloe olehnja diterangkan, bahwa K.S.B.
f 892 — 4 Slijp
doeloe adalah berlainan sekali de K.B.A.
» 8.66—vol
huller
ngan sekarang djaoeh bedanja. Di K.B.B.
» SA — X4
2
lapangan pertanian teristimewa sa K.B.D.
S9 — Va
$$
wahnja satoe kali, apabila ini soe PB.
» 185 — Petj.
koelit
dah panen, maka didiamkanlah sa Menoeroen:

pada

sampai

tanggal

10

Dd. Boepati Tjiandjoer.

(Via Makelaarskantoor Wes-

wah itoe beberapa lamanja,
toek
pas

kemoedian laloe
ataupoen tom.

perloenja ialah

oentoek

oen-

ditanami ka
Kapas itoe

dibikin

pa

kaian. Pakaian djaman doeloe oleh
orang2nja sendiri dipakai sendiri,
oentoek keperloean sendiri dan ti
dak oentoek didjoeal kepasar
se

bagaj sekarang ini. Poen tanaman
padi bisa disimpan goena satoe ta
hoen lamanja idengan tak koeatir

kekoerangan.

Kalau waktoe seka

rang, baroe padi disawah,
,masoek” paberik.

Pembitjaraan

soedah

landjoetnja

de-

ngan dia, bolehlah
kita toeliskan
sebagai dibawah ini:

»Daja apakah

pengalaman

ba

pa, jang beda dengan djaman se
karang ?”
»Pengalaman saja de
ngan perbedaan dengan sekarang
itoe banjak sekali,1. hal oeang, sa

dari groep

Telefoon Djoemlah

f 2.75,

Katjang
tanah: Keloearan Cheribon f 9— per 100 kg.

MIAI

PERSDELICT ,,PEMBELA RAKJAT”.
ja mengalami poela, oeang gober,
Akan diperiksa Landraad.
ng | T. Abang dan Kemajoran.
gObang dan oeang
doewit, itoe
Para pembatja
kiranja
masih
|
Pada djam 9.15 sebagai nommer
waktoe sama sekali beloem ada pe
Tio
beloem loepa, bahwa toean
- I penggembira, disadjikan standen,
rak, talen, ketip, dan lainnja.
5
krosoedarmo, pemimpin .madjallah
sea) | acrobatis che toeren, dan memain
2. diwaktoe doeloe beloem
ada
Pembela Rakjat”, ditahan oleh po boepati, hanja adanja
botol diatas medja oleh kepandoe
Toemenglan H.W. pasoekan merah Tanah- Iitie, berhoeboeng dengan perkara goeng dan
masih
bertempat di
a' | Abang, kemoedian dibantoe poela persdelict.
Ngambel, jang diseboet Pandjer
ribocan | soembangan-soembangan
dari keBersama
dengan dia djoega di Klapaking, dan djoega masih
me
: Lanka
N.LP.O., Siap, K.BI. tahan toean Samanhoedi dari Ba ngatoerkan boeloe bekti ke Solo,
penoelis dalam
H.W. Kemajoran, jang soenggoeh
(Kartosoero).
njoewangi, ialah
Tanah | kesemoeanja itoe menarik perhamadjallah tadi jang menjebabkan
Dari sebab pada itoe waktoe soe
hkan
tian publik.
:
terdjadinja delict terseboet.
dah. hampir
waktoenja
Solat
ggi
Pada djam
10.15 malam ditoeKita kini mendapat kabar, bah
Djoem'at, laloe saja singkat, keper
toep serta selamat, dan mendapat
. Tjokrosoedarmo dan loeannja, menerangkan bahwa hen
wa
toean
snain eh
orang ramai.
bersama sama
'toean Samanhoedi
dak ke ia poenja tjoetjoe dan sa
djoega pada tanggal 2 April jang
ja tanja poela mengapa tidak soe
akan datang ini dihadapkan dimoe ka pakai trein, ia mendjawab se
ka Landraad
Soerabaja, oentoek
bab masih senang berdjalan, dan

s

aa D-—-

H.

f 5.15 p. 100 kg.

Kweek
21
oentoek goeroe di Ban- Maart jang laloe kira2 djam 10 pa
| school
doeng, jang dalam tahoen ini ge- gi dimesdjid kenaiban Tjipari dis
nap 75 tahoen oemoernja.
Adatrik Sidaredja adalah seorang ha
poen pesta perajaan 75 tahoen di dji toea jang datang oentoek beris
seboet orang Belanda ,,Diamanten tirahat dan hendak ikoet bersem
Feest”.
bahjang Djoem'at
poela
dalam
Seperti pesta-pesta jang diade “Imesdjid tadi.
Ketika kita tanja,
kan dahoeloe berkenaan dengan 5 O | maka ternjatalah, bahwa ia soedah
.dan 60 tahoen berdirinja sekolah beroesia 120 tahoen. Ia dalam na
»Diamanten| ik hadji beloem pernah naik salah
terseboet,
maka
| tahoen berdirinja Openbare

22 sampai 24 Mei jang akan datang, bersifat pesta anak negeri.
Lagi poela sekali ini perajaan-perajaan itoe akan menjatakan teri-

meneliki

bertalian

di

'Feest” ini, jang diadakan dari tgl.

Tenan

diminta, dan

akan

OESIA

kepada kita:

rintah terhadap rakjat Indonesia,

Dalam hal ini kita pertjaja ke

f 9.65

Silip Boeloe

Minjak
Kelapa: Harga
|S.P.A. O.S.H.
» 10.23
roepa roepa merk f 1.85 per blik
|
Beras
Machine
Tjiandjoer
dari M4 kg.
Hul boeloe Krawang
Copra: Keloearan Bantam |
». 816
menoeroet
kwaliteit f/ 5.60 dan K.B.B.

Openbare Kweeksehool Ban- Soerabaja.

Baroe-baroe ini di Bandoeng

Merah

PERTOENDJOEKAN
AMAL
' SURYA WIRAWAN.
Oentoek Moekimien.
»Antara” mengabarkan, bahwa
Surya Wirawan Bogor pada ma
f 9.— per100 kg.
Minggoe
lam
ibl. telah melang- |
Katjang
ke dele: Kwa| soengkan
amal
pertoendjoekan
liteit
Djember
fob
Probolinggo
bertempat digedoeng Harso Darso
f 7.041, dan kiwaliteit Amboeloe
no Bogor. Pendapatan bersih ada
per 100 kg. pendjoeal.
Ff 40.— dan f 35.40 telah disetor- f TB
Tapioca
meel: Kwaliteit
kan pada Sekretariaat MIAI Soera
A roepa2 merk franco wagon Tg.
“baja goena menjokong kaoem Moe
Priok/Cheribon
f 6.45
dan A.A.
Sisa
|Pikimien Indonesia di Mekkah.
f
6.70
per
100
kg.
oeang jang f 4.60 masih ditoeng

gera

ma | ataukah . menerima konsekwensi
'politiek bewustzijn rakjat SN
Ja | sia dalam perdjoeangan parlemet| ep
“pada

3 ng

an

doeng.
Orang menoelis

ji
Y

lam goedang pendjoeal.

Sekarang dapat kita
pastikan,
| bahwa congreA Al Irsjad jang ke
26 itoe akan dilangsoengkan di Pe
'kalongan
mioelaj dari 23 sampai
5 Juli 1941.
“Goena” .menjiapkan dan menga-toer persediaan2 bagi congres ter
'seboet maka nanti pada tanggal 1
| April jang akan datang toean Moe
hamad Aboed Alamoedi, voorzitter
|dari
LADJNAH
TANFIDZIJAH
AL IRSJAD
akan
melakoekan
tournee keseloeroeh tjabang? Al
Irsjad di Indonesia.

“| dang

Lagi

:
biakan

bantal.
Goela: Sup. Hoofd Suiker
f 11.25 per 102 kg. terima dida-

goe kembalinja restitutie dari Ge
'meentebelasting jang sekarang se

PERAJAAN 75 TAHOEN.

“Distat tidak
|
perloe
nara san
poela, apa jang
dipakai sebagai
— lagi, bahwa
dari koeli2 paberik
sjarat dalam toentoetan itoe tidak |
| dan onderneming, dari anak2 seko | | banjak. Jaitoe: mengoendoerkan
“.-

RSS

|
|

ga
AG

son f 2.70 lain lain tjap f 2.65

£

PO | PENTJOERI DAN KAWANNJA
Londen,

1

leng Koeda

| sa itoe hingga dimakloemkan staat
van beleg
di Indonesia terpaksa
lah kita menoenda waktoe congres
'terseboci sebagaimana kita telah

| tide

1 .oemoemkan.

Nk

AT,

BERAS SLAWI.
|
(Er. pr. K.P.M. Tegal)
PASAR BETAWI.
Pekalongan pada boelan
Juli
Stijp
Eng Seng OTS.
Tepoeng
terigoe: Tjap
11940, akan tetapi berhoeboeng ke
|
Slijp
Boeloe
OTB
gentingan internationaal pada ma- Kodok f 2.80: tjap Boeroeng Ka-

25 Mai

Soenggoehpoen

pa
NYA

BOEMIAJOE:

(Fr. wagon Boemiajoe).
| Slijp Boeloe H.G.

djoega soedah biasa.
Sekianlah,
bapa toea,

pembitjaraan

dengan

Kita boeka topi atas ia poenja
kekoeatan badannja.
Moedah moedahan
bapa
mendapat rochmat Illahi.

hadji,

K.M.B.
K.M.C.
KM.D,
K.T.B.Ip
K.T.D./p
P.K.T./p
Tjere
P.K.T./b
K.T.B.ib
K.T.D./b
Tjere
P.K.T./Im
KPC
KPB
KPD
BERAS
(fr.
Boeloe
P.S.A.
PB,
Tjere
S.T.A.
S.T.B.
S.T.L.
S.PK.T.
BERAS

f 8.25—
huller.
» 809— Y,
3
nil 93 — Yg
".
AL 816—
huller
f 7184 — 4. huller.
f 7.60 — Ptj. koelit.
boenghoen:
» 150 — Ptj. koelit.
f 8.06—4
huller.
f T14 — V4» huller.
merah
70 —804L:
f782 — Ptj. - koelit.
» 104 — Yyhl.
kopo
»8——W
idem
»
168 — 14
idem
SERANG:
ringbaan Batavia)
Pandeglang:
f 9.32 — vol siijp.
» 8.52 — vol huller.
poetih:
:
» 8.22 — vol
huller.
» 806 — 4.
huller:
» 184 — Y4
a
» 1.60 — Pkt. koelit.
INDRAMAJOE:

(fx. wagon

Cheribon)

Tape
€
LT.S.
H.S.T.
LT.L.
PI.
Srogel:

f 8.33
» T9T
» 1.92
» 7.60

LS.S.

f 8.43 — vol slijp

LSL.
LS.Z.
Boeloe:

, 8.07 — Lolosan
» 175 — Pkt. koelit

I.B.S.
LB.L.

— vol slijp
— V9
s3
— Lolosan
— Pkt. koelit
:

f 8.65 — vol slijp
» 8.24 — Lolosan

BERAS Tjiandjoer.
(Fr. wagon Tjiandjoer)
Mach. Ven. Foeng SPA
7 9.40

Mach. Ven. Fceeng SLR.
Mach. Oeij Kam Hoa
0.5.H.

,, 9.10
» 9.30

Mach. Oey Kam Hoa
O.K.H.

" I—

— Nondubedriif ..KRIINFN
Ini malam waktoe melihat.
Besok Lelang.
di

roemahnja

toean

jang

moelia
J.

L.

:

J. VAN DER
NIEUWELAAN

LEIJE.
14.

(djalan
simpangan
kedoea
dari Kramat dari Raden Salehlaan, djoeroesan Opium-

fabriek)

Barang

ii

barang

pleet dan modern,
dalam satoe stijl.
rosi rottan dan
dan H. bureau.

jang

com--

semoeanja
Seperti Kemanila.
D.
lemari boe-

koe.G.E. bureau- dan jampoe
gantoeng. FAN. Tempat tidoer GOODNIGEHT jang orig.
Hang-legkasten. medja toilet
dll. Kamar makan compleet.
servies jang bagoes, barang
gelas. Perabot dapoer Eur.
jang bagoes
(oranje), d.LI.
Gramofoon-radio
(Largo)

jang bagoes pake autom. pla
tenwisselaar.
KOELKAST
GEN.
ELECTR.
vt. m. 35
th. garantie.

Vandubedrijf ,,KRIJNEN"
Saptoe Lelang
di roemahnja

toean

jang

moelia
N. DE WIT
SOLOWEG 8.
(djalan simpangan dari
Mampangweg).
Barang barang jang comp.
dan bagoes. Kerosi rotan. Sa
lonzitje. Perhiasan
dinding.
Permadani.
Porti@res. Lampoe salon: Lampoe dinding.
FAN. Kamar tidoer Creme.
Kamar
makan comp.
Rest
servies. barang glas. Perabot
dapoer. 3 Pits dan 4 Pits gas
fornuis. pake ovenregulator
Speda tocan jang masih baroe (EHut.) pake gar. RADIO
PHILIPS kg veer. tanaman

dll.
Waktoe melihat:

lam

dan

djam

9—12:

Djoemahat
5—8.

ini ma-

dari

BEN KE

Lembaran pertama pagina IV

CINEMA ORION

GLODOK
BATAVIA
Ini maleh 2” Maart 194! dan malem brikoetnja

Ini malam
penghabisan

.HWESIO BOEDIMAN“
Siwon

Boediman”

Satoe

film

tentang

Igama

Buddha jang teratoer rapi dan menarik!
»Hwesio Boediman” ada satoe fm jang banjak
mengandoeng nasehat dan pladjaran '!
»Hwesio
Boediman”
“Penonton
tertawa
sampe
peroet moeles ...!
, Hwesio Boediman” ada riwajatnja seorang pendita jang sanget terbesar dan aneh!
Anak-anak

GUEEN
Ini malem

THEATER

sBUCK
dengen

CRABBE

pertoendjoeken

resia? adjaib,

sebagai

satoe

ranrsonan

PANTJORAN

brikoetnja

film besar

satoe

anak-anak

dan

#F

SPECIALE

BESAR

e

dari

sekalian

boleh

29 Maart

1.

film-

nonton.

3.

BRIKOETNJA

dilangsoengken pertoendjoekannja film Tiongkok
Misterie- Action jang tjeritanja sanget terkenal:

30 Maart

BWEE”

Resia Jang

1.
2.
3.
4,
Maart
1,
2.
3:4.

Boediman)

Satoe pemoeda, berpengawakan koeroes dan lemah
ditjelah oleh gadis jangia tjintai, achirnja koetika
sang gadis dibela oleh It Kie Bwee jang berkedok,
sang gadis menjatahken soeka djadi istrinja itoe
pemoeda jang hboediman, kedok It Kie Bwee diboeka, dan ..
kenjataan It Kie Bwee tida lain
ialah pemoeda, jang doeloenja sang gadis soedah
begitoe tjelah dan dihinaken!
Rertempoeran
heibat dengan
tangan maoepoen
dengan pedang!
anak-anak

beleh

31

Krontjong Vaandelconcours (dalem Theater ke 3)
—,kampioenschap West Java 1941 — 9 -perkoempoelan krontjong orkest toeroet mereboet itoe titel.........
semoea jang terkenal — Soecara Toedjoeh, Mustika,
Rex, Menara, Bedak Virgin, Terang Boelan, Rezona,
Lief Souvenir dan de Spitfire —
9 .penjanji lelaki jang djempolan toeroet beker —
Soedjadi, Soediardjo, Pe de Razorio, Frans, D. Maschoet, S. Poniman, Soepardi, B. Lichtvoet, dan Joop —
Populair Concert
Ti
oleh blaasband dari,Tionghoa Im Gak Hwee”, ini band
jang soeda terkenal pasti aken memocasken! dan laen
laen keramean jang loecar biasa —

nonton.

John

Boles,

Extra

Anne

dengen

Shirley,

dl.l. bintang terkenal.

Minggos 30 Mrt. djam 10 pagi
dan djam 1,309 siang.
Goumont Britsch poenja film detectief jang terpilih dan loear biasa:
»SEVEN
SINNERS”
dengn
Edmund
Lowe,
Maa
Constance
dll.
ian

Oo vulpen
ngan
Agent aeTaN

| Toko Ozion
Kramat

Batavia-Centrum

14

Senen

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

DICK TRACY
—6-MEN —
(Diek

Ralfh

Tracy dengen

BYRD

Obat

jang beroemah-tangza.

boleh

ra

nonton!

matjem penjakit jang dari djalannja darah

BIDADARI

dan penjakit-penjakit
diperanakan seperti:
jang (kepoetian), bengkak dikoelit dalam peranakannja
kekedjoetan, datang boelan tiada
tentoe, keloear darah
dari peranakan dilain
waktoenja, jang kemaloeannja berbaoe, gatel
dikemaloean,
perangkannja
letjet serta pedih, tangan kaki dan pinggangnja sakit seperti ditarik-tarik, sakit sesoedahnja bersalin dan
selainnja dari itoe oentoek mengekelken perhoeboengan SOHAMI-ISTRI,
Pendeknja inilah obat jang holeh dibilang SOEM-

jang sanget ter
oetama kemors
tadjabannja
boeat semboelkkan Njonja-njo
nja dari gang-

Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan segala

JANG

TAAN.
Pakeinja

INDAH
ini

PIL

OENTOEK

ja

ini

goean

dan

soesahan
kit

,

»

an !

BER

ORION”

Djangan keli

Adapoen kekoeatannja jang teroetama dari ini

4

ke:

prampgean seperti
dan

PERTJIN-

BIDADARI

tida

:

BSE

Home

lain2.

man

”

Syphilis

boeat

Barang siapa jang menderita

diminoem

P

Ini waktoe kita ada speciasl »PROPAGANDA"

FP

| Toean? dan Njorja? kans ini dia tanggal 15 Feb. —
14 Maart. Moelai harga dari f 1.75 sampai f 12.00.
Segala vuipen PILOT bisa dapat: No. 1 Graveer
grantie,

e

lagi.
mani

hari....... Sati

PO

RAR

122/3

»

”

13

”

»

”,

6

aa laka

8POED

GEVRAAGD

voor GROUTE
FILMINDUs-.
TKIE 2 jonge dames en 2 jonge mannen van Indonesische

i.h.b. van Mulo- di-

ploma. Brieven met foto's, voli.
Inlichtingen omtrent leeftijd,
lchasmslengte en gewicht te

Taat
PN

f£ 7.50
3 2

richten aan MAJESTIC- FILM
postbox 11 MALANG.

otasoores

”

ML

#.c.owmwanenuan

tida ada,

1.50

hendaklah

pesan

EA

FONDS KEMATIAN
Abonne's lamanja paling
sedikit 6 boelan, djika me
ninggal.

Agent

Besar

Molenvliet West

MUA
Fe bin PANEN

AA BNGBAK AGAMA

AS ENTER

1

hard sn. nara...
hari

Bisa beli ditoko-toko Japaka jang djoeal obat. Djika
kepada toko kami.
-

inkt 20zsatoe botol warna-warna pegimana soeka,
special
as Haa
mendapat
er atbetssecpa dam

35

3

minoem

Djika diminta, prijscourant dikirim graties.

No 83 Pilot

No. 4 Satoe kali pakai banjak vulpen, seperti boeat
sekola, kantoor, koempoelan atau boeat dagang?

diminoem

OEMOEM”

PATJAR
Landaard

soesah karena penjkit itoe, tjobalah

”

»

diberikan apabila

soedah tammat.
Oeang langganan tiap-tiap bahaza f 1.25 seboelan, haroes dikirim
lebih doeloe kepada:
Administratie
Post Box 28, Soerabaja.

penjakit koelit jang ta' moedah disemboehkan,
Segala roepa penjakit itoe, bisa hilang karena minoem obat ini.

"

sampai No, 32,

»PENDIDIKAN

jang menanggoeng penjakit Syphilis.
Telah diocedji chasiatnja. Tidak mendatangkan atau meroegikan kesehatan,
tetapi bisa membasmi segala koeman
penjakit jang telah
meresap didalam
darah.
Penjakit Syphilis bisa bermatjam-matjam roepanja. Bisa beroepa bisoel
besar diselakangan, oerat-oerat darah mendjadi kakoe, soesah boeang air, sakit
toelang, sakit saraf, otak mendjadi koerang beres dan ada poela beroepa

Margiaja boeat

dan

Dikirim seminggoe sekali
(seboelan 4 boekoe). Peladjaran diterangkan didalam bahasa Indone
sia dengan gampang,
practisch,
moedah
dipeladjari
oleh segaia
orang jang ingin berlomba-lomba
idalam zaman ini.
Peladjaran bahasa
“BELANDA
tammat sampai No. 52,
Peladjaran
bahasa
INGGRIS

CERTIFICAAT

5 Minggoe per doos ,, 2.35
5 Minggoe per doos ,, 1.55
«
2 Minggoe
per doos ,, 1.10 dan ! 056

7

bs

Pa

ak

Peladjar mendapat WOORDEN BOEK
(Kamoes) gratis, sedang

”

Obat

SOFK-

nyaa

Bahasa BELANDA
INGGRIS.

tammat

dimi-

YENGAN

eni

DERN

penja

orang

DJARAN

NN

Obat ini telah terboekti dapat memberi, harapan baik kepada orang-orang

ai
jaitoe ada

tidak

dll:

Goena kamse poenja kesehatan, pilihlah
obat jang soedah apinonsanan sah

(OBAT
KEPOETIAN)
paling
sampoerna boeat ketentreman

“BERSILIN

PE

Will STAHL

SE

#$

No. 2 10 Tahoen

—

anak - anak

HARGA SEKARANG: jang boeat .erpakai 10 Minggoe per doos f 4.25

nama-nama,

Penoeloengnja)

— Ted MAPES

nocem, 1 bidji bocat 1 Minggoe.

Oaboanj

Batavia.

Pertoendjoeken boeat hari Kemis 27, Djoemahat 28,
Saptoe 29 dan Mingcee 30 Maart '4l

PIL BIDADARI

Barbarra Stanwyk,

Matinee:

ear

BIOSCOOP

Melajoe),

Saptoe 29 Mrt. djam 4 goreh,
Minggoe 30 Mrt. djam 4 soreh
Goldwyn poenja ,,Film Permata” jang lebih berharga dari inten-berlian:

DALLAS”

Pasar

( Onu V

IN

RIA LTO

laen

Miss Roekia, bintang film dari Tan's Film Coy. aken
toeroet menjanji krontjong, Professor Boon aken mempertoendjoeken roepa roepa soenglap dan saban malem
toekar attractie jang loear biasa, ditanggoeng memoeasken, nonton vrij!

Selected Matinee:

»STELLA

Eater p 18

ANN MAN

PERHATIKENLAH!! !
TOMBOLA ,,COLGATE PALMOLIVE"
pendapetannja 100 Y, bocat Fonds
AMAL TIONGKOK!!!

STAND

»GIOK TJENG TINS

Samuel
-.

BTN UN UN
KEKOEATAN

angkanya

hsri Saptoe 29 Maart '41 dan malem
brikoetnja.
Aken dipertcendjoeken satoe film Tiongkok, tje“rita
Romance
jang betoel- betoel kedjadian di
Hwathwa-Am (Bio-N:ko) di Soo-Chow
Im pake Tekst

ana ab

|

Bloemen Corso diatas praoe (pembagian prijs)
Populair concert —
,,/Tionghoa Im Gak Hwee"
Gambang Kromong
Opera gratis d.I.I
(Hari Shedjit “Prinsenpark)
.Barongsay dari Shantung Kung Hui
Barongsay dari Hong Gie Soen
Populair concert ,,Tionghoa Im Gak Hwee”
Populair
Jazzband
,,La Gajete”
—
dan
laen
attractie —
Saban malem toekar programma Baroe.

Moelai

(Bitjara Tjeng

Pemboekaan)

corso diatas prace

mata!!

2.

Batavia

TT KIE

(Malem

Bloemen

satoe pertandingan kunst jang haroes ditonton! Kebagoesan natuur digaboeng dengan kepinteran toekang toekang kembang soeda tentoe memoeaskan

B IOSCOOP

INI MALEM DAN MALEM

ATTRAOTIE

' -Prinsenjaan
BATAVIA

PESTA JUBILEUM 2 TAOEN
—. 29 Maart t/m 5 April.

penoe

film telah disamboet

Besar

(Orafig

Setan)
boleh nonton.

bocat

film actie dan avonturen ... saban? bagian ada
keramean perklaian dan keheranan jang bisa menjotjoken dengen kemaoceannja publiek penonton
di ini kota.
Dateng menjaksiken tentoe aken merasa panu

Mangga

dalam Gedong
Anak-anak

Prinsen - Par

bagian ka satoe

,,Meesterwerk”

THALIA

Drew

»

ROGERSs

BUSTER

Universal

(Nancy

boleh nonton

27 Maart 154! dan malem

dengen

AAN
Nancy Drew ——
&& The
Hidden Staircase”

K.

ITO

G

Co,

No. 203-204 — Telf 293 Batavia,

asal

tidak

me-

|

ring f 25 — (doea poeloeh
lima roepiah).

|

| noenggtk,
OS

Ea

dapat

ra

uitkee-'
era

|

| pad

Seuaa

15 tiap

menghampiri ma

kang sajoer

.keni
:
git sehingga seratoes Ph Biarlah orang berawas dan djangan

i hloepa boeat oeroesan ini.

II BELOEM DJOEGA DI ADAKAN.
|.
Sebagaimana
soedah terdahoe| loe toelisan kita baroe2 ini, bahwa
| orang.
banjak dan toekang2 da-

| gang mengharap sangat djika Ge'I-meente dengan selekasnja bisa me
ih
-ngadakan W.C. di Pasar
Pagi di
| kota,

karena

sangat

perloenja

hinggad
| masing roemahnja,
| perloekan - sajoeran pergi
: mereka itoe ke ,,pasar-ket:
toeka
jg. diramaiksn oleh
kang sajoer lebih daripada selo
ae
banjaknja.
gegabah
perboeatan
Karena
daripada orang orang itoe, maka
semoeanja mereka itoe ditempel
proces-verbaal, dan pastilah karena pelanggaran itoe mereka nanti
akan beladjar kenal dengan Landrechter,

se-

i | kali, 'sedang boeat personeelnja Pa

“sar Pagi soedah mengadakan ka«| koes boeat dia orang sendian sadja. Kakoes

jang di harap adanja,

“beloem
djoega di bikinkan boeat
lain ani
Naik dan Pu
nja kapal terbang preman oentoek | cemoem. Djika beloem bisa di ada
osfening Taroes dibatasi sebanjak Ikan dengan segera, boekankah leI bih baik boeat sementara waktoe
nja moengkin.
"
Litoe kakoes jang ada di bolehkan

| boeat oemoem?

MENINGGALKAN ROEMAH.
i

in | mah

MR. SOERJADI.
Loeloes oentoek Doctoraal-Examen bagian ketiga toean Soerjadi,
| hingga moelai kini ia berhak me| makai titel Mr,

dengan tidak memberi tahoe

- | kepada soeaminja

seorang perem

poean nama
Sadijem, oemoer
kira2 20 tahoen isteri toean Soe
Telah ditjari kesana
ia daa fk

“kemari,

tetapi hingga pada

HENDAK

DI ADAKAN PENDJAGAAN SIANG.
Di Kali Besar dan Asamka di ko
ta sering terdjadi perampasan dan
tjopet dengan berani di tempat2 |

saat

ini beloem djoega ketemoe.
'Adapoen
tanda2
perempoe

N | itoe: dibibir atas jang sebelah
nan ada tai lalat, koelit hitam,p

““-dagar2 di bilangan terseboet telah
'I semoepakat akan mengadakan ron
Siang, jang ongkos2nja akan
Ida
di tanggoeng oleh mereka beramai,

mean
mang
| sa:
boengkoesan pakaian.
Harap djika toean2 .

| ketemoe sama orang tel
atas, soedikah kiranja

hoe kepada: Soedand
anna to, Petodjo
o. 8.

rang dari HingukanNe

ainnja ini boleh ma

—

soek di Indo-China zonder dike-

“makan bea dan begitoepoen se- |

1

“membawa | jang ramaj ini. Lantaran ini, sau-

Ia

edang.

Ki

.
(Pembantoe)

Toean S.H. me oelis:
Pada hari
1
Pa
'Maart 1941 telah pergi dari roe-

“|

D/
Ba

soepaja

1

Gg

lok

perboeatan2

jang

menjo-

mata ini bisa terhindar,

dan

“Porarig2 jang berdjalan di bilangan

Tai

“SI

terseboet

Dari sebab ternjata, bahwa Ver

Eng Tjiang

| menjiarkan

tidak

dikasih

dsb.)

djalankan ronda siang di Asemka,
Kali Besar, Pintoe Besar dan seki
tar ressortnja, barangkali bisa di
moelai pada tanggal 1 April 41 ini.
Tidak baikkah djika ronda siang

jang

boeat kesentosaan
oemoem

'kabaran diatas ini dan
ba
“dari kabaran - dalam
madjallah
“Asia”
sendiri,
ternjata
jang
Indo-China

kabar

dan ketertilsn

perloe

dioebah, soe

paja bertambah terang maka de-

ngan Verordening Legercommandant Nr. 66, atoeran jang berhoe

self-

ini bisa dj lakoekan poela di bila-

1 boeng dengan itoe soedah dioebah.

Karena oebahan itoe maka pasal

2 Verordening terseboet Ke
:

| boennji

demikian:

|

ngan Pasar Senen, Kramat dan se
permoefakatannja
kitarnja oleh
Indonesier atau Tionhoa
saudaga
atau lainnja? Karena di tempat2

“inilah jang sering pembeli2 di ram

»Dilarang menjiarkan kabar

pas dan di ganggoe barang2 pembelandja di tosesoeda
Pe

5 | berbahaja. menoeroet timban
-boeat

TE aa gan Ketertiban “oemoem atau |
boeat keamanan didalam dan diloe
ar negeri atau dengan setjara

lain

(Pembantoe).

meroesakkan mepestiggn Keradja
Besa:
beo dan Pn
veratau permc1 epakatan ten-”
£ Na
Oa
dat

an.”

Ga

2

PENANGKAPAN

SEPEDA.

Di tikoengan Gang Petjenongan
orang2 Gemeente dan polisi soedah

moelai

menangkapi

sepeda2

jang

beloem di belikan penning baroe.
|| Ratoesan sepeda dapat di tahan,
dan kepada jang poenja di berikan

-sepotong soerat oentoek mengha-

Sony. Gang

Idap
Landrecht pada tanggal 27
Maart '41 djam 8 pagi, jang mana
soedah
tentoe akan
di kenakan
Ingge- denda. (Pembantoe).

da 1 pemeran

| Oleh pemerintah Djerman), atau

pa.

apa pemerintah Indo-China “boleh
1 poetoesen | gada 'boeat la-

8At

ikajatnya Nanya
- hikajat dominion-dominion

|

eris bisa mengoendjoek berba-

PENANGKAPAN DI. GANG
TRATE.

gai-bagai
matjam bentoek domion jang berlainan.
im dominion jang sempoer-

'Itoe

| chy

dipoe-

hak jang pemerintah Vi-

kesih pada Indo-China

boeat

erin-Ka | tetapkan sendiri besarnja bea ex-

roeh si Raman menggadaikan di pe
igadaian Glodok seboeah sepeda

jang di dapatinja mentjoeri. Oleh
“polisi si Raman
ditangkapnja di
Glodok, dan kemoedian polisi daHak jang Indo-China dikasih tang ke roemah pondoknja si Saleh
sendiri bea imboeat menetaj
3 roemahnja Saita. Si Saleh dapat
port dan
exportnja ada penting
tangkapnja bersama seorang
boeat melindoengi
industrie dan
Saki tanggoeng, doea orang lagi

| port dan 2g

China | kali.

jallah bosiaslan: lisa,

bit di Amerika Sa-

ada penting

pertaniannja barang-barang
| negerkasing jang pannenaa

se-

dari
da-

ketika lihat polisi telah kagoer.
H5 07

lam negeri itoe.

Ini hak baroe akan m

bantoe

“Indo-China mendapat lebih jepat |
ecoih z | kemadjocan dan kedoedoekan
ci jang koeat. (S.T.P.).
, hingga jang akan kekantor-

| lain kendaraan.

Mereka ini tidak lama lagi akan
.peda-sepedanja

hakim,

sedang

semoea.

se-

diang-

| koet dengan gerobak gemeente osn

| toek disimpan dalam

“

HO

(Br).

—,TAPANOELI”,
“ Directie Rotterdamsche Lloyd di

ro

menerima kabar dari gezagr ,/Tapanoeli” bahwa seante

yeee Ke painja

listrik

jang

me-

Lima sering di tjoeri lam-

gon. Achirnja, pentjoerinja dapat
di pegang oleh motorist tram, dan
kemarin doeloe oleh Landgerecht,
“pentjoeri ini telah di djatoehkan

La
(

tiga boelan pendjara.
Si

selamat sampai

KN

aan,

DJANGAN TELAAT MEMASOEK
KAN LOONBELASTING!
Pada boelan ini, banjak pembajar2
loonbelasting
dikenakan

a 0

Haokartn BOEAH
ini

“batan

seksi polisi.

Oleh karena itoe, baiklah sebasoepaja pembegai “peringatan,
ditanggoehdjangan
penning
lian

| "ra.

tram

noenggoe pagi pagi di halte Djem

naik Kpoe boglamnja jang ada dalam wa

f Th mesti djalan kaki atau
- diperiksa oleh

(Pembantoe).

TIGA | BOELAN LANTARAN
( BOGLAM LISTRIK.
“Wagon

na

financien, oleh

loonbelasting

mereka

kare
di ma-

soekken

telaat, kepada Gemeente

sesoedah

tanggal

kwaartelnja.

15 boeat setiap
»8emestinja pemasoe-

kan loonbelasting itoe dikasihkan
pada sebeloem tanggal

1,9-di gang

15 Januari,

Kepoeh baroe jang

menoedjoe ke Kemajoran,
adalah
geraknja segerombolan
pegawai
seorang
: polisi bawah pimpinan
hoofdagent bangsa
Europa, oentoek
membikin obralan
procesverbaal.

Disoeatoe

lapangan

jang agak

lebar,
toekang
toekang sajoer
disitoe, dengan kesoekaan sendiri,
telah berani mengadakan
pasarsajoer,
jang mana tentoe
sadja

SEROEAN:

Kemaren
doeloe, di roemahnja
toekang nasi Saita di Gang Trate,
h“njikan oleh Canada atau Aus- di kota, telah di tangkap oleh po| tralia. Negeri-negeri ini dalam selisi tiga orang Indonesier, di anta1 | moea hai mendapat hak sepenoeh- -ranja bernama si Saleh dan Ranja mengatoe sendiri oeroesannja.
man. Sebabnja, ialah sj Saleh soe
“seperti sekarang

OBRALAN
PROCES-VERBAAL.
'Soeatoe pekerdjaan aktief jang
dilakoekan pada pagi hari inj djam

Kepada

MUTATIES.
Dipindahkan dari Singaradja
(afd.

Bali

ke

Selatan)

schoolopziener Ktoet Soekrate dan
ke Singaradja
dari Kloengkoeng
sehoolopziener Nengah Remboe.

AWAS ZEKERING? LAMPOF.
S. hari Kemarin telah
.Njonja
menjatakan kemenjesalannja, bah
wa selama beliau bertinggal 3 boe'
lan lamanja di Gang Nangka No.
45, soedah ketjoerian zekering 3
kali poela, dan selamanja perboea
dilakoekan
itoe,
tan doerdjana
boekan pada
pada waktoe siang,
waktoe malam.

akalnja mengakoei mendjadi manmeng»tri politie, ada poela jang
goenakan lijst derma oentoek ,.meorang jang kesoeszhan.
snolong”

poela,

orang

toea.

Tiap

mentjoeri

zekering-zekering itoe apabila soedah

boelan

se-

boelan

kali!
kata setengah orang,
En toch,
Kp. Kwitang ada terkenal sebagai
kampoeng aman!
2
Na
terima
Di P.BK. telah
oeang, pemberiannja:
Atas ichtiarnja Toean
Tjiam

Kiem

Hoat:

Toean Tan Liong Kit... f
Firma ,,Chun Lim & Co.”

:
derma

f

Djoemlah:
doediwartakan

Jang

5.—
5—

10.—

f1596.12

lagi?

KABAR OPISIL.
Diangkat mendjadi patih regentMas
Raden
Poerworedjo
schap
Tjokrodiprodjo, tadinja kepala district Oengaran, regentschap Semarang.
anggota
mendjadi
Dibenoem
rta
Djaka
di
ie
Justit
van
Raad
Mr. M. L. Swaab, sekarang voorzitter landraad Bandoeng dan Soe
medang.
voorzitier
Dibendem “mendjadi
Soemedan
eng
Bando
')
landraad
dang Mr. B. E. R. N. D. Engelbert
sekarang grifvan Bevervoorde,
boeat
shof
recht
Hooge
pada.
fier
Indonesia.
grieffier
mendjadi
Dibenoem
pada Hoogerechtshof boeat Indonesia Mr. J. Klomp, sekarang ang
gota
ta,

Raad

van

Justitie

di pjaan

PENIPOEAN !

boekan?

soesah,

jang

(dia sendiri

.Corr.).
men-

akal

menggoenakan

Jang

djadi mantri politie telah mengamhoa

njonja Tiong-

seorang

bil korban

soedah

jang

tinggi

oesianja,
ber-

terseboet

Tionghoa.

Njonja

oleh. se-roemah di kp. Tangki,
orang kenalannja disoeroeh meneboes barang di pegadaian Glodog
dengan membawa oeang f 65.—.
setibanja dipegaOleh karena
daian itoe ocang teboesan
.ia hendak
sih koerang,
lam

pegadaian

roeangan

da-

Agaknja

lagi.

oeang

meminta

itoe makembali
pe-

itoe,

lihat, laloe di-

dapat

didjalan.

Kepada njonja toea itoe penipoe
ini mengoendjoek dirinja bahwa ia

mantri politie hendak memeriksa
soerat gadai jang dibawa, laloe ka
tanja soerat

ditja

iftoe jang sedang

kepoenjaannja seorang
ri jaitoe
Tionghoa di Pasar Baroe. Njonja
katanja
laloe digertak dan
itoe
aken diadjaknja ke Hoofdbureaupolitie. Tetapi njonja toea itoe di
bawa ke Senen, diseboeah tempat
jang agak
noenggoe,

soenji, ia diperintah meocang dan soerat gadai-

toenggoe-toenggoe

mantri politie

itoe tidak djoega datang.
palsoe
Baroelah njonja toea itoe menge'ia telah tertipoe,
bahwa
tahoei.
penipoe

Siapa

ini, beloem

tangkap.
Seorang: penipoe
-pat

ditangkap,

telah

jang

jaitoe

di

dapat

orang

daber-

nama

J. hantangan.

Penipoe

ini

oleh

..politie Meester-Cornelis

di-

tangkap, Senen jl. Jang telah ditipoe

poeloehan

orang.

Jang menjebabkan sampai
sekian banjaknja jang kena ditipoe,
ialah karena ia menggoenakan lijst
derma, dimana ada ditoelis bahwa
ada seorang bangsanja telah me-

ninggal

doenia

ada

mempoenjai

Djoemlah oeang jang soedah di-

oentoek

dakan ghow
Tiong

Hoa

Spa

di-

djam

Beberapa

diambil.

nja

Ka.

anak isteri jang perloe ditolong.

PERTOENDJOEKAN ANAK
BAJI.
Doeloe soedah dikabarkan, bahTiong
perkoempoelan isteri
wa
Hoa ,,Chung Hua Fu Nu Hui pada
6 April di moeka ini akan mengabaji

SAMA

tjegatnja

» 1586.12

Djadinja:
Siapa

AWAS

Ada penipoe jang menggoenakan

nipoe telah

ALA
aa

| baliknja barang-barangnja-Indo-| ordening Nr. 63/DvO/VII A-3 dari “le Wijkmeester di Pintoe Besar se
“China boleh masoek dalam ne- : | Kekoeasaan Militer (jaitoe tentang 4 dang berdaja oepaja hendak men-negeri Perantjis lainnja itoe
zonder dikenakan bea”.

tengah hari. Keuring jang pertama
pada
14
lakan
dilangsoengkan
April dari djam 10 sampai djam
12 tengah hari dan keuring jang
kedoea pada - 17 April dari djam
10 sampai djam 12 tengah hari.

PEMBERIAN JANG BAGOES.
ini firma Hagemeyer en
Hari
Co. di Betawi menjetor 5000 roepiah dalam Prins: Bernhard — dan
| Spitfirefond,

Anehnja

-

dari djam 8 pagi sampai djam 12

Kloengkoeng

tidak lagi di bikin soe-

ini
oleh maling?
BESLIT LEGERCOMMANDANT, | SahKabarnja,
toean Kho

paikan “permintaan kep da
soepaja dikabarkan, bahwa bab
show tidak
diadi dilangsoengk
pada tg. 6 April terseboet, teta
pada 20 April jang akan datang
liniek Fu Nu Hui, Gang Lam
Djakarta-kota
"jeng,
Patekoan,

kaoem
Nana
| meringankan
tidak perloe lagi
| dapoer, karena
| menoengoe datangnja toekang toe-

5 October.
g membajar. loon-

anak-anak

Sekarang

disam-

dapat lebih dari f 80.— lebih, tetapi agaknja masih koerang, ketis
ka ia koendjoengi seorang bangsa-

Na
&

.

nja poela di Meester-Cornelis mem
bawa lijst derma itoe, jang .menerima lijst itoe laloe memberi tahoe
kepada politie. Dengan inilah penipoe ini dapat Pia
RaD. (Br).

organisasi kepandoean Indoriiies
reloeroehnja.
.

ECRETARIAAT B. P. P. K. 1.
| pandoean Indonesier jang ada dine |
meminta kepada kita soepageri ini, jang beloem lagi kita sam
ja dioemoemkan seperti berikoet: | paikan.
Barang tentoe organisasi |
Secretariaat B.P.P.K.I., singkakepandoean
Indonesier
jang betan dari ,,Badan Poesat “Persgudaloem bertali satoe didalam badan
raan Kepandoean Indonesia” “jang | persaudaraan
kita
BPPKI. Kita|
berkedoedoekan di Soerakarta me
(BPPKI) sendiri tiada tahoe nama
makloemkan, bahwa atas poetoenama
dan tempat mereka, maka
san sidang kita jang laloe, jang di
perkenankanlah
kita mendjoemlangsoengkan di Solo, maka telah
pai organisasi2 itoe dengan
perditentoekan, bahwa menilik geluantaraan Pers, dengan pengharagat keadaan sekarang ini. Perkino
pan moedah-moedahan
mendapat
ialah berkoempoelnja segenap keperhatian poela dari mereka, dan
pandoean
dari berbagai2 kepanteroetama bangsa kita.
doean Indonesier dinegeri ini akan
Dengan
akan
adanja Perkino
kita adakan pada boelan Juli 1941
itoe, maka kita BPPKI meminta ke
jang akan datang ini dengan berpada pimpinan organisasi-organisa
tempat dikota Mataram-Djokjakar
si Indonesier diloear keanggautazn
ta.
BPPKI (jang soedah masoek jaAtas kegiatan komite jang kita
lah: KBI, Natipy, Alwatony, Siap,
serahi kini kita telah mendapat ke
KAKI, HI KII dan Sinar Pandoe
tentoean tentarig soesoenan komiKita) soepaja toeroet poela merate Perkino dengan selengkap2nja,
maikan.
Djamboree - Kepandoean
Indonesier Oemoem itoe di Djokja
jang.
telah poela disiar-wartakan
diseloeroeh
achbar dikepoelauan
karta j.a.d, Besar pengharapan kiini, dan kami pandang tiada goena
ta kepada toean-toean, bahwasalagi kita
wartakan. Ketentoean
nja djoega tosan-toean akan menaroehken
minat
sebesar minat
tanggalnja
djatoeh pada tanggal
jang toean hendak limpahkan ke19 sampai 23 Juli 1941. Soeatoe
masa jang senggang bagi pandoepada tjita-tjita kenang-kenangan
pandoe kita, karena pada waktoe
kita ialah tjita-tjita PANDOE INitoe saatnja bagi mereka mendaDONESIER BERSATOE. Kita min
pat vacantie. Beberapa samboetan
toek
menoendjoekkan
tjita-tjita
jang menggembirakan poen telah “ini ialah Ke-PERKINO. Kita minta sesoedah toecan-toean membakita terima.
Sekarang tinggal soeatoe seroetja siaran ini dan sesoedah toeanan kepada segenap organisasi ketoean timbang sangat setoedjoe de

ngan.

adjakan

djoega

toeroet

kita
ke

ini

Perkino,-

oentoek
maka

kita harap
soepaja toean dengan
lekas berhoeboengan dengan kita
Secretariaat BPPKI
c/o Sj. H,
Udaya, Totogan 70, Solo), soepaja
dengan Iskas pocla kita atoer dengan komite jang kita serahi mengoeroes Perkino itoe di Djokjakarta.
Perloe kita

tempzt

terangkan,

perkemahan

bahwa

Perkino itoe

akan bertempat distadion ASRI se
hingga memakai tempat jang hendak- mendjadi Keboen-Radja poela. Dan sipatnja Perkino jang pertama
ini, ialah berkoempoeinja
dari beberapa djamboree dari beberapa kepandoean Indonsier, dan
barang tentoe berada dibawah t.t.
BPPKI, serta diwaktoe jang dapat
disamakan,"
seperti
pemboekaan,
conferentie, optocht, openbare ver
gadering, dan lain-lain lagi diatoer
bersama-sama djoega oleh BPPKI.
Betapa kezdaan ini kalau soenggoeh berwoedjoed kita tiada dapat
menggambarkan sebeloemnja. Pen
dek kata atas bantoean tocan-toean dan pertolongan segenap lapisan bangsa Indonesier, maka Perkino itoe tentoe akan heibat keadaannja.
Karena itoe seroean dari adjakan kita: Wahai Pandoe Indonesier Bergatoelah!
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|ri tahoe akan maksoednja kalau
| akan mengadakan
peremboekan |

'aktoe diadakan

pertandi-

Ingan2 jang permoelaan, jang pen
|”8, Gouverneur 'dan ambtenaar dapatannja separohnja oentoek me
ringankan kesengsaraan Moekimin
jang dioetoes olehnja, berhak mem
bikin pemeriksaan dan masoek ke| | Moekimin di Mekkah pada tanggal
Maart 1941 PSGS II — vv. Pa
semoea kantoor, archieven en ad “1
tjar I berkesoedahan dengan 0—3
ministraties dari Kasultanan, kalau -sebeloemnja oleh Gouverneti | dan pada tanggal 16 Maart 1941

| mondeling.

soedah
diberitahoekan
1 Rijksbestuurder.

te

adakan pertandingan antara PS
S I — Tionghoa I1 2 — 2, tak

kepad

memberikan

Art. 55.
1.

Semoea

verordeningen

ini soedah

ada

tentang

hal

kipoen

PSGS

telah

menda-

hal | | pat nadeelig saldo oleh karena hoe

(punten of onderwerpen), jang me| | djan, pengoeroes PSGS tak mele
peratoeran ini kekoeasaan| paskan niatnja dan pada tanggal
nja diserahkan kepada Gouverne- 1 April akan didjalankan circulair
pada pengoeroes2 anggauta2 dan
ment, maka
(selainnja jang meOleh karena be
mang ditentoekan berlainan)
itoe | donateur2 PSGS.
sepakraga
tetap berlakoe (van kracht), sam | berapa perkoempoelan
di Bogor setoedjoe dengan makpai nanti tidak dianggap berlakoe
lagi (buiten werking zijn gesteld). soed PSGS oentoek memberi soem
bangan pada moekimin2, PSGS te
jang hal itoe dapat dilakoekan de
Ilah
menerima soerat darj beberapa
ngan besluit G.G.
perkoempoelan sepakraga oentoek
2. G.G. tidak akan melakoekan |
Ibermaksoed menolong moekimin2
kekoeasaan sebeloem
Gouverncur
'meneroeskan
pertandingan2 jang
Jogjakarta memadjoekan permin. 'itoe oleh karena spelers PSGS me
taan kepada Sri Sultan atau Rijks |
ehoen, soepaja jang diterima ter

| noeroet

Pa

di

apat dischorst
se
ian, dan oleh G.G:
“ost
se

3
tan

ia ekuolaiaah sanga Sri
atau Rijksbestuurder
de--

ygan
soerat, - soepaja verordening
aa atau besluit jang seroepa itoe di
tjaboet atau diadakan perobahan,.

dengan memberi waktoe jang pan
akan

tetapi masih

djoega

te-

tidak ditoeroet.
. 2. Besluit jang berisi kepoetoe
1 san jang
|
menjatakan bahwa veror
| dening atau besluit jang dischorst
atau dimatikan semoeanja atau ha
ja sebagian, dengan disertai ke

di

Iterangan sebab2nja, disiarkan
dalam Rijksblad Jogjakarta, sebe
| gitoe djaoeh besluit atau verordening itoe soedah pernah dimoeat
didalam Rijksblad.

— Art. 51.
1. Karena schorsing itoe, maka
peratoeran dan besluit jang
di

|

bestuurder dengan soerat, soepaja tebin
verordening atau besluit jang men
|
djadi persoalan itoe tidak diperla

lan itoe doeloe djoega

pernah

disi

arkan didalam Rijksblad.
4.

Algemeene verordening

dan

reglementen atau keuren dari poli-

tie dari hal punten atau onderwer
pen jang menoeroet -perdjandjian

ini

termasoek

regeling

bevoegd-

|

Pemilihan

Koewoe

30-3-41.
(revance)

di desa

Koebangkarang.

maka

dari

pihak

jang berwadjib
pada tanggal 143-41
telah memberikan
besluit
kepada
seorang bernama
Emon
jang telah terpilih oleh rakjat. Kekatjauan dalam pemilihan itoe beloem selesai berhoeboeng dengan
hal jang mengenaj dirinja Samad,
seorang desa Karangtengah jang

as-

Djawa T. engah.
SEMARANG

Peringatan Indonesia Moeda.
Indonesia Moeda tjabang Sema-

rang dalam rapatnja jang terachir
ini memoetoeskan boeat mengadakan malam perajaan besoek pada
tgl. 5 April j.a.d.
Lain dari pada itoe dibitjarakan
poela hal balai pertemoean sendi-ri. Dalam malam perajaan terseboet akan diadakan pidato-pidato
djoega. (H.).
SAT
Rapat Pangreksa Koenarpa.
Besoek pada hari Ahad tanggal
30 Maart perkoempoelan Pangreksa Koenarpa akan mengadakan ra
pat

anggauta

tahoenan

bertempat

digedoeng Balai Moehammadijah
Semarang Wetan. Dalam rapat ter
seboet
akan dibitjarakan verslag
tahoenan
dan pemilihan
roes baharoe. (H.).

Sebagaimana Pemandangan tgl.
| 27-2-41
telah
h
ri
217-2
elah mengehabarkan
peri
hal kekatjauan pemilihan Koewoe
didesa Koebang, onderdistrict Karangsemboeng,

dibawah" pimpinan

sistent resident Tjiamis bisa djoe
ga ditangkap. Employe jang kena
kerojok
itoe terbaring sekarang
di roemah sakit. Keadaannja pajah.
$

pengoe-

Taman Siswa.
Goena
memperloeas
pemandangan jang bersangkoetan dengan

pengadjaran ilmoe boemi, maka
besoek pada tanggal 6 sampai tgl.
9 April moerid-moerid Taman Siswa Semarang akan bertamasja ke
Solo,
Prambanan dan
Mataram.
Selama
bertamasja
anak-anak
akan diantarkan para goeroe. (H.)
Rapat Dewan Gemeente.
Dewan Gemeente besoek
pada
hari Djoem'at tgl. 28 Maart akan
berapat digedoeng Bodjong.
Rapat akan dimoelai pada djam

heid dari Sri Sultan semoeanja te
tap berlakoe hingga dikemoedian
ditjaboet oleh Gouvernement
harj
. Oentoek schorsing
jang
rege | telah
3 tahoen tinggal didesa Koe“|tamanja
tidak lebih dari satoe ta begitoe djoega diganti oleh
6.30. (H.).
ai
ber- bangkarang. Orang ini telah berajang
an
Kasultan
dari
lingen
schorsing
| .hoen, didalam
besluit
sandar atas art. 24.
pa kali diperiksa oleh Toecan Wee lamanja ng errlag diterangOnderwijs Informatie Commissie.
dana Sindanglaoet dan pada peme
Berhoeboeng
dengan
pesatnja
riksaan
ia mengakoe teroes
te2 u didalam. mna
pergerakan rakjat dalam kalangan
rang, bahwa ja ikoet memilih oleh
“ab 56. 5
pengadjaran
maka
di Semarang
karena
ja mendapat kartjis dari
Perdjandjian2, hak? « dan. verkla
telah
dibentoek
seboeah badan
Seorang Sikap bernama Arda. Poen
| ringen jang telah pernah didjalan
boeat mendjadi perantaraan menini mengakoei djoega memberikan
kan antara Sri Sultan dengan re
tjari goeroe dan mendjadi goeroe
aianggan ber
|
kartjis kepada Samad gtas perin- 4 sekolah-sekolah partikelir dengan
geering dari Hindia Belanda, jang
'pada.wafatnja Sri Sultan masih tahnja Leloegoe Djalim, pangkat
nama ,/Onderwijs Informatie Comdesa Koebangkarang. Akan tetapi
berlakoe masih berlakoe bagi Ka
missie”. Badan ini berdiri merdeka
dalam pemeriksaan, pangkat desa
sultanan, apabila didalam politiek
dan dipimpin oleh tiga orang goeDjalim itoe tidak mengakoei, dan
contract jang sekarang - ini- tidak
roe jalah sdr, Arifaini, sdr. Wardi
pangkat-pangkat
desa
S semoca
dinjahkan.
| dan sdr. Hadisoenarto.
IA 1 —
.
jang mengetahoei sewaktoe Samad
ae
Keterangan lebih landjoet boleh
f Peratoeran atau besluit jang '
memasoekan
biting,
sedangpoen
dialamatkan kepada O.I.C. p/a Ha2 Ba
lah pernah dischorst tidak ae
lebih dari orang tiga jakni saksi
aa
didalam . perdjandjian
disoenarto, Nieuw Holland 46 Se: dischorst ni
HER Ha
marang dengan disertai porto kaini diseboet »GOUVERNEUR JOG Samad, mengetahoeinja sewaktoe
daa
Au
Samad
mendapat panggilan
dan
lau ingin djawaban. (H.).
JAKARTA", itoe jang dimaksoed
“Art. 52.
dapat giliran memasoekan biting.
kan Hoofdambtenaar jang mema1.. Vernietiging jang disebabAnehnja orang jang dipanggil seTEGAL.
kan bertentangan dengan'algemee | kai titel lain, terhadap Kasultanan
tidak-tidaknja orang jang tertjamewakili
G.
G.
Ine verordening atau dengan peratat namanja dalam boekoe
desa
Conferentie Parindra dan SW.
toeran dari perdjandjian atau ver
jang. mempoenjai
hak menerima
Pemb. menoelis:
Art. 58.
Hn
“Iklaringennja Sri Sultan, itoe ber
kartjis
goena memilih
Koewoe.
Dengan
Tegal sebagai tempat
Jang dimaksocdkan' ,,Verorde- Djadi
— arti djoega vernietiging bagi selan
dengan
kekatjauan ini teperconferentiean Parindra dan S.
ning van de Sultan”, termasoek
djoetnja akan bepalingen atau “be
rang sekali koerang telitinja peW. ressort Tegalaroem pada hari
verordening jang ditetapPeratoeran tentang menga- sluit jang. dimatikan itoe, ini ka Ba
kerdjaan pangkat-pangkat
desa
Sabtoe malam Minggoe jang laloe
kan
oleh
Rijksbestuurder,
setelah
lau masih perloe dimatikan.
pada waktoe membaginja kartjis,
telah mengadakan conferentie jang
mendapat pengakoean | sah dari Sri
2. Vernietiging jang disebuah:
sehingga pihak jang berwadjib biia
Gikoendjoengi oleh seloeroeh
tja
kan bertentangan dengan kepenti | Sultan, dan djoega verordening ig.
mana mendjatoehkan hoekoeman
bang
dan
persiapan
atau
kring
setelah
dimintakan
persetoedjocan
ti
jang
ngan oemoem, maka hal2
pada diri Samad
dengan harinja
dari residentie Pekalongan.
da. 'atau permoefakatan dengan badan | bersandar
dak bertentangan itoe masih
atas kesalahannja seMeskipoen tiga hari bertoeroet2
1 ena
:
| pat dilakoekan. 1
bagai
pendoedoek
lain
desa,
terang
Naat
MEA
an GE
1
tiap2
sore toeroen hoedjan kita li
sangat mengetjewakan.
hat comite van ontvangst memper
Art. 53.
Agt. 59.
lengkapkan persediaan dan koenKalau beraneka goedkeuring
1. Apabila Gt monika
di
BANDOENG.
djoengan
poen tidak
ketjil,
Medari verordening itoe tidak diberi | dalam tekst bahasa Belanda (Nenoeroet
comite
jang
datang
ditak
| kan, maka Sri Sultan dapat ma- derlandsche tekst) dari perdjandji
an tidak akan dapat me
Pengemis bertambah banjak.
sir kira2 50 atau 60 orang tetapi
| djoekan (in MerpeppA hal itoe kepa
lainnja kal Teng
an ini dengan
salinannja didalam
Salah seorang lid gemeenteraad
terboekti
bahwa koendjoengan doe
bahasa Djawa maka jang dibenar
da GG.
Bandoeng mengemoekakan dalam
wa
kali
lebih
besar dari doegaan
| kan jang bahasa Belanda.
afideeling verslag rentjana begroonja, diantara mana tidak ketingga
Art B4
2. Dalam perbedaan mengarti
ting, bahwa dalam waktoe belakalan kaoem iboe dan tamoe SW da
“1, Sri Sultan memberi dan me
ngan ini djoemlahnja pengemis ber
kan bepalingen dari permoefakari
Semarang. Balai symbool polo
memberi keterangan (in
tan atau verklaring,j jang sekarang
tambah banjak dan bertanja apawidjo kelihatan penoeh padat.
gevens) jang
di| dan jang dahoeloe GG Pa
memoe
kah tidak dioesahakan boeat mem
Ke.
CD
Conferentie jang dimoelai djam
leh Gouverneur di
banteras hal itoe.
si Mba
8.30 sore baroe selesai djam 5 pagi
Menoeroet keterangannja B & W.
dan hari Minggoenja setelah kadalam tahoen jang lalo2 soedah di
pohon
nose jang djatoeh, dan
nertoendibekan jang pendapatanoem Wirawan mengadakan trairoendingkan hal itos 'engan A.R.
meminta korban orang, sehingga
nja akan didermakan kepada Prin
ning bersama sama, teroes diadaBandoeng berhoeboeng dengan ba
Jia haroes dikirimkan keroemah sa- | ses Irene Fonds.
kan excursie ke Tegalaroem .oennjaknja kaoem pengemis itoe,
kit, Poen perhoeboengan telefoon
toek menjaksikan makamnja SulKaoemn pengemis jang ditangkap
'boeat sementara waktoe tergangtan Amangkoerat ke I jang penoeh
Tabrakan mobil dengan grobak.
oleh polisi soedah dikirimkan
ke
| goe,
Hari Djoem'at j.l. mobil No. E
mengandoeng riwajat.
kolonie boecat orang2
sakit dan
1636 jang dikemoedi
oleh Toean
“Sbombungan.
miskin di Palimanan. Ongkosnia
Ketjoeali membitjarakan oeroedan ongkos orang orang jang mem.
Sedjak digaboengkannja Prins F.S, di Kesambi telah menabrak
san roemah tangga dalam pertegrobak jang sedang berhenti, groBe mhard dan Spitfire Fonds besar
membawa dipikoel olek gementc.
moean diadakan chotbah tentang
2 nja Soem'
bak mana penoeh dengan bamboe.
an darj masing amaSedang ongkos
rawatannja
dise
Pemoeda oleh toean Achmad Soe
| sing Regentsehap adalah: Indra- Oentoeng tak ada ketjelakaan
rahkan kepada Bala Keselamatan
modidjojo dari Pekalongan (Ress.
orang, hanja mobilnja roesak.
I-majoe f ”1000.-—,
Koeningan
jang
wmengoeroes
kolonie
itoe.
Comm. SW)
dan soal Democratie
|f 487.56, Madjalengka f 460-—
Ongkos rawataanja ialah
12 sen
jang didasarkan oleh
Parindra
Examen Veilig verkeer.
| dan Tjirebon f 198.5: Sean
se
boeat tiap tiap orang satoe harinia.
oleh toean Soewarto Prawiroatmo
Baroe-baroe ini di Tjirebon tesoedah me| keresidenan Tjirebon
Menoeroet pendapatannja B.& W.
djo (Ress. Comm, Parindra) Tegal.
lah dilangsoengkan
oedjian oen| njoembang. f 2.146.07.
serta A.R. hal kaoem:
pengemis
toek Veilig Verkeer. Jang toeroet
. Oentoek Prinses Irene Fonds. ada 110 anak dari 7 sekolah, ja'ni: itoe bisa tjoeksep diberantas, kalau SOLO
saban tahoen
disediakan
oeang
Perkara pemboenoehan
1ste H.I.S. 26, H.C.E. 25, KartiniOleh anak-anak Christelijke HuHari Senin jang laloe Landraad
school 36, P.G.B. 14, ATV. 7, f 1.200 kata N.Fi.
| ropeesche
Lagere
School
pada
Solo dibawah pimpinan Mr, KouMULO 1 dan Neutrale Sshool 1.
- tanggal 2 April jad. akan diadakan

an | schorst itoe haroes diberhentikan|
itoe
seketika
2
Derteapaia pada

|

1 &
Ig

s

Ket

:

23

4.

dahoeloe.

PSGS — v.v. GOLOK
“ PSGS — Tionghoa
koekan “lagi (buiten
werking te|
na
stellen) dan mereka dalam hal itoe |
dengan diberi waktoe jang tjoe-| SINDANGLAOET.
koep masih tidak menoeroetifija.

3. Besluit GG demikian itoe, di
siarkan didalam Rijksblad Djokja
verordening
itoepoen
karta, bestutt
La
jangkalau
mendjadi persoa

kemoedian

pertan

itoe sedari djam 2.30 hoe
dan| Kn
pada
| d j1 ma selesai pertandingan.

besluiten dari Sri Sultan jang
waktoe berlakoenja perdjandjian|

rinja patah dan katjoeali 'itoe misih beberapa loeka lagi jang dida
patinja. Penjerang-penjerang itoe,
lima orang banjaknja, lari, tetapi

financieel succes oleh

karena diwaktoe diadakan

pe-

-

parah dibagian
oerat besar dileher dan dibadannja.
Terdakwa mengakoei ia telah
mempergoenakan pisau itoe, akan
tetapi ia berboeat demikian oentoek membela diri, karena dia diserang

oleh

Oemar.

bermaksoed
Oemar.

Poen

hendak

ia

tidak

memboenoeh

Sebab-sebahbnja perkelahian itoe
timboel ialah karena Oemar hendak mentjoeri ajam Gjantan terdakwa,

Sesoedah beberapa orang saksi
didengar keterangannja, laloe pem
bela terdakwa, Mr. Soejoedi melahirkan pembelaannja.
Pembela
mengemoekakan,
bahwa
perboeatan terdakwa itoe terdorong

Oleh karena ia haroes membela dirinja. Selain dari pada itoe moeng
kin
djoega
Oemar
mempoenjai
maksoed lain jang lebih dalam artinja.
Mentjoeri
ajam itoe bagi
Oemar boleh djadi dipergoenakan
sebagai satoe alasan sadja. Hal ini
ternjata dari keberanian Oemar
melakoekan serangan kepada terdakwa.

-

Hg

Na Sar menoelis:
| | M.

anggapannja

Kemuedian Landraad
mengadakan raadkamer, dan sesoedah itoe

laloe

president

bahwa

Shi

“Oesaha menjokong dilandjoetkan.

menoeroet

kerdjaan itoe beloem beres. Koelikoeli itoe djadi marah dan teroes
menjerang toean Lugt. Tangan ki-

ain Soegianto 2:
Desaar Fa
pisau dapoer jang tadjam, sehing
ga menjebabkan meninggalnja.
Oemar
mendapat — loeka- loeka

mengoemoemkan,

Landraad

menganggap

Na

rena

diberiJogjakar

ta, demikian djoega haroes membe

tardawa
dj daerah Tjiamis tidak
maoe membajar
oepah koeli ka-

ter-

dakwa terang bersalah,
dan oleh
karena itoe menghoekoem: terdakwa 10 tahoen pendjara.
Terdakwa
minta berpikir-pikir
dahoeloe.
Adapoen terdakwa Menarik Soegianto itoe pada waktoe ini sedang
mendjalankan hoekoeman lain jg.
lamanja 5 boelan, karena menjimpan revolver gelap.
POERWODADI
Disambar
Dari

mau

kan kepada Gouverncur

|

petir

Poerwodadi

dikabarkan,

bahwa seorang tani disana disambar petir dan mendapat loeka-joeka api parah.
DJOKJA.
Conferentie H.C.T.N.H.
Selama
hari liboer Paasch, maka di Djokjakarta akan diadakan
conferentie dari perhimpoenan pemoeda Tionghoa H.C.T.N.H. (Hoa
Chiao

Tsien

Nen

Hui).

ferentie itoe akan

Dalam

con

diadakan malam

kesenian.

Antara
kan

tari

lain-lain dipertoendjoekDjawa,

jang

dilakoekan

oleh pemain2 Tionghoa.
PEKALONGAN
»S.D.”

menoelis:

Pertemoean

,,Selamat berpisah”

Berhoeboeng

dengan

han T. Van der Veen,
Pandhuis Pekalongan,

kepindaControleur
maka oleh

P.P.P.B. tjabang Pekalongan soedah diadakan pertemoean
,,Selamat berpisah” bertempat diroemah
nja T. Koesen
kp. Kraton, pada
hari
Minggoe
tgl. 23 Maart '41.
Pertemoean dikoendjoengi oleh kl.
120 pegawai-pegadaian dalam ressort

Pekalongan.

Djawa

Timoer.

TOEBAN.
Menoedjoe
ke Lampoeng.
Terdiri
aa bis1 7-0
djiwa.
-e
Pada
tanggal 17 Maart
1941
jbl. telah berangkat dari kota Toe
ban
sedjoemlah 170
orang dari
lima
poeloeh tiga familie
jang
akan menoedjoe ketempatnja jang
baroe, jaitoe tanah
kolonisasi di
Lampoeng.
Mereka
itoe dari
lima boeah
districten, ja'ni: Toeban 41 djiwa,
Rengel 47 djiwa, Bantjar 68 djiwa, Singgahan 10 djiwa dan Djatirogo 4 djiwa,
Kalau

mengingat

kolonisten

djoemlahnja

darj lain-lain

kota di

:Djawa Timoer, maka sedjoemlah
seratoes tiga poeloeh orang kolonisten dari Regentschap Toeban
itoe tidak boleh dibilang banjak.
Memang di bagian sini agak soekar mendapatkan orang-orang jang
soeka pindah ketangh kolonisasi.
Soenatan

oemoem.

Hidajat.

Sebagaimana biasa tiap-tiap boe
lan
Mauloed
berbareng
dengan memperingati hari kelahiran K.N. Moehamad s.a.w., maka
Pergoeroean Hidajat jang dibawah pimpinan toean
Kjai R. H.
Fatchoerrahman sedikit hari lagi

akan
melangsoengkan
soenatan
tsb. Kini sedang dibentoek comite
dan sub-subnja oentoek keperloe
an itoe,
Banjak

roean

sekali

djasanja

ini terhadap

pergoe-

orang orang

jang koerang mampoe dalam hal
mengchitankan
anak-anaknja. -

(Junior),

LN

'roes selaloe dengan lekas

andaiannja lebih dari pada jang

diloe

toeroenannja ha

dikpab

Gouvernement

Lugt,
Ban-

hino

pegaw

jar Vorstenlanden,

jang ke

nata

ngan

anak perempoean

SA

|

TJIAMIS.
:
' Koeli menjerang.
Pada soeatoe hari tocan
cmiploye pada onderneming

|

Oleh

ta ERA

kn

ai

1

e iakan bocah boekoe,
ek
anak lelaki dan 1 lagi

ee

An Te

:

:
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nonton

kalau dia sedang

sendiri,
: “ mobilnja

tentoe

“ biasanja

lantas

diparkeer..

Dan

datang katjong--

“katjong boeat menawarkan

dirinja

oentoek mendjaga mobil itoe.

Kalau misalnja ada toean-mobil
: 'kaga' maoe, sebab mobilnja sedan
dan bisa dikoentji pintoenja, maka
kabarnja tjat mobil
abis nonton
Ada jang ditjoretpada roesak.

ada

pakai barang tadjam,

tjoret

jang dibikin penjok sedikit-sedikit,
dan banjak lagi, sampai banjak

| jang djengkel.

B.

sekarang

kabar,

Menoeroet

en W. Soerabaja (dan lain-lain ko-

ta besar) kirim rekest sama G.G.
dan kabarnja dikaboelkan, soepaja katjong-katjong itoe dibawah

-penilikan polisi.
eigenaar-eigenaar
boeat
— Nah,
mobil tentoe senang.

Tapi bocat katjong-katjong djoe
ga baik, soepaja kalau tawarannja ditolak djangan teroes djadi
djahat.
Maoe dilarang sama sekali tensoember

ngambil

tjong-katjong

ka-

pajah.
gampang

lagi,

sama

eige-

sadja

soeroeh

lain-

atau

bioskop,

naar-eigenaar

Sai

pentjarian

lebih

Sebetoelnja

kalau

me-

itoe.

serba

Memang

berarti

sebab

bisa,

kaga'

toe

lain tontonan berlangganan sama
Hermandaad.
Tapi itoe djoega berarti, pentjarian si-katjong hilang djoega.
Maar, bang Bedjat pikir, katjong
katjong ketjil-ketjil kalau kerdja
malam, djaga mobil segala, tentoe
nja koerang baik. Mereka moesti
diroemah, besok paginja sebisabisa sekolah.
toch

Dus,

kalau

lebih baik

eige-

naar-eigenaar tontonan sendiri ich
tiarkan pendjaga.
En,

kalau

empok

bang

nonton,

jang

ditaroh

sadja

Bedjat
zonder

diloear,

Bedjat

djoega

didjaga

be-

res.

BEDJAT.

BANG

DJEMBER.
Conferentie Daerah & Wilajah.
Pada nanti malam 11 Mei sampai

2 Juni

Moehammadijah

Daerah

melangsoengkan
“akan
Djember
. Conferentie di Djember.
Sebeloemnja akan dilangsoengkan Conferentie
Wilajah menempat

di

(Djember).

Mangli

Ketjelakaan dengan
angin.
S. seorang

moerid

(Dar).

senapan

dari

H.L.S.

H

di Djember pada beberapa hari jl.
bermain
dengan senapan
anginnja. Ketika
hendak ditembaknja
se-ekor boeroeng, peloeroe mengenai

pohon

bamboe,

laloe

kembali

(terugkaatsen) mengenai matanja.
Kemoedian
S. dibawa
keroemah
sakit di Djember ,dimana dinase-,
hatkan osntoek berobat ke Sb. Di
persebabkan bapak S. pada waktoe

itoe

beloem

datang,

baroe

ke-

ia diantar.
esokan harinja dapat
Bagi para bapak adalah soeatoe
lebih berhatikedjadian oentoek

Ta

hati. (Dar).

Akibat penangkapan

PARA

NA

ar

Doeloe

pernah

kita

kepala-desa.
kabarkan,

| bahwa kepala Desa dari K. telah
ditangkap, karena pemalsoean. Ke
djadian ini kini mendjalar kekantor A.V.B. di Djember, hingga beberapa pegawai
dischorst, sedang
diantara ada poela jang dipreventief. (Dar).

EMERINTAH
berpendapatan
sekarang, bahwa keterangan
keterangan.ini soedah tjoekoep hen
daknja. Pemerintah akan
membe
rikan lagi keterangan
jang lebih
djaoeh dalam djawabannja
nanti
atas

pertanjaan

di, jang

Taman-Siswa.
Berhoeboeng dengan kepindahan
nja Tocan Myrin
sebagai ketoea
-pergoeroean, maka pada tg. 21-22
Maart '41, Madjelis Tjabang telah
: mengadakan rapat oentoek mengisi lowongan
lowongan
didalam
Madjelis-Tjabang. “Setelah diadakan pilihan, maka soesoenan Madjelis Tjabang baroe sebagai berikoet:
Badan Pemimpin: Ketoea, tocan
Penoelis, tocan PrawiroSadino.
amidjojo.
Anggota, toean A. Djatdoen.
Badan Pengoeroes: Ketoea, toe
an Samsoeri. Penoelis, tocan Mhd.
Djali. Anggota, toean Alimoerti.
Badan Azas: Ketoea, toean Sadi
kin. Penoelis, toean Darmowisas-

trd” Anggota, tt. Soemarno, Satro-

Muhammad

dioemoemkan

TIGA

djoega

“pada

itoe dalam

dilakoekan
tioneel

Mohammad

pemeriksaan

Pe

noto

i

MINANGKABAU

hari

Kemis

Sesoedah itoe
moem ditoetoep..
Perti
Orang

Pelantikan
Oleh. Mrd.

mat

Stadswacht.

Nast.

Pada hari Djoem'at tgl. 27 Febr.
telah

de Kock

dilang-

pelantikan Stadswacht,
soengkan
ampat sore.
moelai djam
jaitoe
Soenggoeh besar perhatian publiek
dan ta' berlebih-lebihan
atasnja,
kalau kita taksir ada seloeroehnja
berdjoemlah 12.000 orang, laki-laki dan perempoean.
neDjoega pembesar-pembesar
,
militer
fihak
dari
jang
baik
geri,
civiel banjak nampak
maocepoen
toeroet berhadlir, dan diantaranja
Baroe
poen ada serta berbitjara.
kira-kira djam lima lewat sedikit
pelantikan selesai, masing-masing
merasa pocas dan senang melihatnja.
Djoega di Sawah Loento
nja telah dilantik soeatoe
wacht.

chabar
Stads-

Patjoean koeda di Pajacomboh.
Tersiar berita, bahwa pada tgl.

4 dan 5 Mei jang akan datang ini,
di Pajacomboh akan dilangsoengkan patjoean-koeda sebagaimana
biasa. -“Djoega disamping itoe akan

- Oesaha P.B.M.T.S.
P.B.M.T.S. Modjokerto telah da-

ramai dari pada jang biasa, sebab

tempat di Schoolstraat. (Shd.)

toek

akan

tahoe,

(hari

laloe

nes,

pocla

diadakan

Agaknja

tahoen

pasar

sekali

ini

1940 itoe tidak

soeatoe keramaian

keramaian.
akan

lebih

diadakan

apa sekalipoen

disana, lantaran kegentingan
nia pada masa itoe,

doe-

Islam

kita itoe”.

tahanan

jang

ninggalkan

M1$$

NGEKIAH

ata
-JAAR GARANTIE

orang-orang

banjak

me-

jang

mati

SELECTIE KWALITEIT.
GRATIS GRAVEER
Loear kota dikirim Rembours.

lah

selatan

Aoos,

soengai

Orang-

AGENT

mengadakan
“Joenanipoen
orang
sehingga pa
asan,
pembal
serangan
Itali itoe tersoekan-pasoekan
oesir dari garis pertahanannja, jaitoe tempat mereka memberi tembakan-tembakan dengan meriam.

oe

Afrika

ber-

poela boekoe tjerita-tjerita roman
jang dikeloearkan sebagai boeah
tangannja.
Sekarang
boekoe
,,Oestaz
A.
Masjoek”, djoega boeah pena beliau telah dibeslag poela.

KEADAAN

SOELIT DI AFRIKA
25 Maart (Reuter).
Londen,
— Dari koresponden jang special
pada pasoekan Afrika di Ethiopia
Pasoediterima berita demikian:
kan mengadakan perdjoeangan jg.
keras oentoek menerdjang Jijiga
menoedjoe kebarat melaloei goenoeng-goenoeng.
Mereka melaloei Mardapas sebelah barat Jijiga, dan masoek ke

Harar. Moesoeh memasang tempat

disepandjang Harar,
pembelaan
meskipoen kota itoe kota terboeka.
Pasoekan Itali kembali sepandjalan

djang

Diredawa
masoek

dan

dan

naik

sepoer dari

kekoezsaan
ke

kembali

Awash,

kepala
roepa-

mempertahankan
nja disini akan
paling achir.
jang
djalan
dengan
teroes terdesak
Pihak moesoeh
'moendoer di Tugwajale dan Hargeisa. Beberapa garnizoen jang tiit
- boekit
diboek
tersoesoen
dak
jg.
o,
Buram
kearah
diri
kan
melari
hampir sadja tertangkap. Kekoeatan pasoekan Itali di Somali kepoenjaan Inggeris terserak-serak
diri
tidak bisa mempertahankan
lagi.
LAOET INGGERIS
ANGKATAN
BERAKSI DI LAOETAN
TENGAH
Maart
Alexandria,-.25
(Reuter). — Angkatan laoet Inggeris pada tanggal 21 sampai 24
boelan ini di Laoetan Tengah, goe-

TP Ot PP PET

Ae Gama ank baka

Ka

MANA

Ie SK

SN

BESAR:

TOKO
SENEN

na melindoengi
jaran
convooi,

DALAM

MOESOEH

oesia 20 tahoen, dan telah banjak

RRI SA

an senang.

bese-

dan loeka, begitoe djoega alat-alat
perang.
Sesoedah pihak Itali mengadakan penjerangan kedjam di sebe-

Roea-

DO 2

seloe-

setoedjoe

pihak Italipoen

diri dengan

melarikan

jang

baroe

tidak

naat-handgranaat,

Setelah dilangsoengkan persoalan djawab antara voorzitter dengan pesakitan,
maka Landraad
mendjatoehkan hoekoeman setahoen enam boelan lamanja, sebab
pesakitan soedah njata melanggar
artikel 153 bis.
Perloe djoega diterangkan, bahwa toean Martha adalah seorang
moeda

roeh

Joegoslavia

1/

PAN ARA

ITALI KALAH MELOELOE
25 Maart (Reuter).
Athene,
—— Dalam soeatoe pertjobaan oentoek mereboet kembali garis-garis
pertahanan di sebelah oetara kali
Aoos, maka pihak Itali jang memakai banjak-banjak tentara dapat berhasil mendekati pertahanan
pertahanan Joenani.
- Tetapi ketika mereka diterdjang
oleh pasoekan bajonet Joenani dengan dilempari poela oleh handgra

ngan
Landraad
pedat
dengan
orang jang hendak mendengar betapa
kesoedahan
perkara terseboet.

pengarang

- DJOC JAKARTA -

Joenani

demikian

(preventief).

demikian

Gratis!

PRASODJO

TOKO

£€

perasaan

maka

itoe,

jang

onkost.

tertambah

rembours

roepa itoe dikirim ke prins Paul.

lah nama
penoelis boekoe terseboet
telah dihadapkan
dimoeka
Landraad Fort de Kock pada hari
Raboe tgl. 12 Maart 1941, setelah
sekian lama beliau meringkoek da
lam

Prijscourant

toean,

dengan perdjandjian ,,as” dan
soerat kawat
ratoes-ratoeslah

Disekitar boekoe ,,Leider
Mr. Semangat”.
(Maisir Thaib)

tjontoh

ada

Karena

terbanjak mempoenjai pergoeroean
pergoeroean Islamiah.
Begitoelah pada tgl. 5 sampai 10
boelan April jang mendatang
ini
mereka akan melangsoengkan congresnja jang ketiga dikota Padang

Martha

kepada

f 40—.

10 pt. —

f 22.60 —

Id SatenanDet5

pe-

semoea-

dan anak-anak,

biasanja

Harga

zaman.

reclame,

kalau

vrij,

onkost

doeloe

Wang

soekalah hendaknja toean memper
lindoengi kita, soepaja nama kita
tidak bernoda dengan adanja perdjandjian dengan Djerman, negeri
jang selamanja memang moesoeh

(Per-

di Minangkabau

kita,

toea,

lelaki

orang-orang

nja menangis-nangis

ini).

Perti

Boeat

5 pt. —

f 8.80, —

direken 2-pt. —

1 diini

No.

enz. Pakaian

tjeplokan
percodi.

polos —
f 100.—

Genes

berboket

—

Liris-liris

banjak.

masih

lain-lain

Kembang

asli:

BATIK KRATONAN.
toelis Prijaji haloes, mori No, 1, babaran

Solo,

Keloearan

ge-

gilang

tanah

sedjarah

rempoean

bercongres.
bahwa

She-

mengirim

maka pendoedoek Shelipoink terdiri dari serdadoe-serdadoe toea,
' serdadoe jang masih didalam di-

pem

rapat

doesoen

Belgrado

mempertahankan

milangnja

satoean Tarbijah Islamijah) adalah
satoe-satoenja perkoempoelan oem

wirjo.
“ Badan Pem. Benda: Ketoea, t.
Penoelis, toean Soehoed,
Soedjai.
Anggota, tt. Martodarmidjo, Soedarsono, Soemitro.

barmengadakan
pat beroesaha
bier dan penjewaan bibliotheek ber

sampai

dekat

kepada toean, sebagai soeatoe harapan jang kemoedian sekali oen-

orang.

maka

Pendoedoek

lipoink

prins
kepada
telegram
soeatoe
Paul demikian: ,,Dengan pertjaja

dilakoekan, ti-

(Fraksi Nasional),

ter), —

GALARAN

(Reu-

25 Maart

Belgrado,

bitjaraan jang lebih landjoet
ten
tang interpellatie ini dioendoerkan

Djoni

Seberang

jang

post.

rentja-

KE»PERTAHANKANLAH
BAIKAN SEDJARAH”

poli

beberapa

Perdjoeangan seorang bapa, mana jang mesti dipilih isteri
jang ditjeraikan, atau kekasih waktoe moeda, atau anak
kandoeng? Perdjoeangan itoe digambarkan pada kelir masjarakat di Minangkabau. Tebal 168 halaman. Harga f 0.96
BATA VIA-CENTRUM.
BALAI POESTAKA
atau pada agentnja disegala tempat besar dan disemoea kantor

Joegoslavia

dak ternjata, bahwa Parindra jang
diwakili oleh
almarhoem
toean
Thamrin dalam Dewan Rakjat, ter
sangkoet paoet sedikitpoen djoega
dalam perboeatan perboeatan jang
ditoedoehkan kepadanja.
Pertanjaan jang diketengahkan
oleh penanja jg. terhormat dalam
keterangannja jg. lebih djaoeh da
lam st» 5 didjawab oleh Pemerin
tah bahwa tindakan
hoofdparket
dalam perkara perkara jang diseboet oleh toean Wirjopranoto dibe
narkan oleh Pemerintah.
Atas permintaan toean Wirjopra

mendapat peringatan. Peringatan
pa
pertama diberikan kepadanja
ta
da tanggal 9 Juli 1934. Dalam

Tanah

terhadap

atoeran

8

Karena anak kandoeng, M. Enri.

selesai.

ini akan

setahoen

Berkenaan
dengan
pertanjaan
jang lehih djaoeh dalam sub 4 jang
dimadjoekan oleh penanja jang ter
hormat, maka Pemerintah
dapat
memberi tahoekan,
bahwa
dari

Hindia Nederland. Ber

toean

atoeran

termasoek

jang

| 0601,

Harga

2,

na Roosevelt atas pemboeatan 200
kapal itoe.
Didoega kapal-kapal itoe dalam

bersetoedjoean dengan kesoenggoe
han dan sifatnja perkara perkara
atau toedoehan toedoehan.
Oleh
karena itoe salahlah oentoek mena
rik kesimpoelan, bahwa Pemerintah melakoekan tindakan tindakan
jang lebih keras hanja disebabkan
oleh karena pada soeatoe waktoe

Januari jang laloe No. 2/Kab. Da

kali

ngangkoet

de-

pahlawaf

seorang

hati

ketegoehan

Bergambar-gambar, ,8leh
jang terpilih.
menoeroet tjorak lama, »
zaman
baroe

ngan
perkataan
djoeroe
gambar

wak-

tjoekoep

ada

digambar-

karena

apalagi

haloes,

dan

sedap

jang

menggambarkan

137 KAPAL PENGANKOET
25 Maart
Washington,
(U.P.). — Komisi marine soedah
kontrak sedjoemlah
mengadakan
mm dollar oentoek
205
a
kira-kir
137 kapal-kapal pepemboeatan

bersangkoetan.

nj.

salinan

kan menoeroet kehidoepan sehari-hari. Harga ... f 0.90
Ardjoena Wiwaha, Mpu Kanwa, salinan Sanoesi Pane.
Poedjangga lama dan poedjangga baroe bersatoc tenaga

2.

toenja.

moem, ditetapkan dan didjalankan

ri timbangan timbangan itoe maka
akan ternjatalah bagi penanja jang
terhormat, bahwa toean Mohammad Djoni bertahoen tahoen
lamanja melakoekan gerakan politik
jang hendak meroeboehkan kekoe
asaan negeri. Selain dari pada itoe
toean Mohammad Djoni menjebar
kali

kelak,

Dalam sub 1 ditanjakan,
apa
kah pertimbangan
pertimbangan
Pemerintah jang istimewa oentoek
tindakannja jang keras sekali sedjak permoelaan tahoen 1941. Dja
waban Pemerintah atas pertanjaan
ini ialah, bahwa sedjak permoelaan
tahoen 1941 Pemerintah tidak ber
tindak lebih keras dari pada jang
soedah soedah. Sekalipoen sekira
nja tidak dimakloemkan staat van
beleg, akan tetapi terhadap orang
orang jang diseboet oleh penanja
jang terhormat masih djoega dila
koekan
atoeran atoeran
politioneel.
Tindakan
politioneel
dan
atoeran - afoeran
oentoek mem
perlindoengan
ketertiban
oe -

djoerkan soepaja dipintalah
djan
Gji, ja'ni djandji oentoek
menga
dakan parlement dinegeri ini. Par
lement itoe haroes tertjapai oleh
barisan jang teratoer baik dan jang
gagah berani poela, sekalipoen ba
risan itoe nanti agaknja mengha
dapi ,,bermatjam matjam api” (se
perti granaat sendjata api dan la
in lain lagi sebagainja). Pemerik
saan dimoeka dilakoekan berdasar
kan artikel 153 bis dari
Boekoe
Hoekoem Siksa. Procureur Generaal berpendapatan bahwa
tidak
ada alasan alasan jang
tioekoep
oentoek menoentoet orang
jang
bersangkoetan.
Berkenaan dengan pemboeangan
toean Mohammad Dijoni maka Pe
merintah agaknja
bolehlah
me
noendjoekkan kepada
timbangan
timbangan
jang pandjang
lebar
tentang
kepoetoesan.
Pemerintah
dalam perkara ini tertanggal
13

merintahan

noendjoekkan sikap Pemerintah

jang

BAROKR.

S. Buck,

Pearl

Barat,

Alim.

bahasa

bang akan meneroeskan perdjalanan mereka ' ke Australia djoega

Toeam Ketoea jang
terhormat.
Dengan keterangan keterangan ini
maka Pemerintah telah mendjawab
pertanjaan pertanjaan jang dima
djoekan oleh penanja
jang terhor
mat dalam sub 2 dan sub 3, seperti
didjelaskan lebih djaoeh
dengan
lesan olehnja.

soerat itoe dian

njebarkan kebentjian terhadap

WELTER—KLEFFENS KE
AUSTRALIA ?
25 Maart
Washington,
Van
Minister-minister
—
(Aneta).
Kleffens dan Welter mempertimapabila

JANG

ROMAN

Angin

—

Tentang pertemosan keboedajaan Timoer dan Barat di
Tiongkok. Sangat hihatnja, bertambah hebat rasanja, oleh

hoen 1938 dia dilarang mengoendjoengi rapat rapat politik oentoek
tiga
boelan lamanja. ” Larangan
itoe dioelangi lagi
dalam tahoen
1939
oentoek enam boelan lama
nja. Akan tetapi segala peringatan
dan atoeran atoeran ini jang me

orang

da-

Saadah

Amerika

ti

BOEKAH

Timoer

Angin

1,

(Zetsel jang tertahan kemarin)

kemaren).

dak keras, teroes tetap sia sia be
laka, sehingga achirnja
-oentotk
menjelamatkan keamanan dan ke
tertiban oemoem, ta? ada lain dja
lan lagi dari pada ' memboeang

lam keterangan jang lebih djaoeh
dari penanja jang terhormat, dise
babkan oleh sepoetjoek soerat da
ri toean Sarmidi, jang idisampaikannja kepada pimpinan Kongres
Ra'jat Indonesia dan Gapi. Soerat
itoe diketemoekan djantara soerat
soerat jang dibeslag diroemah toe
an Thamrin. Dalam soerat
itoe
penoelisnja dengan sedikit
koerang terang menghendaki soepaja
dilakoekan gerakan terhadap
ke
koeasaan dinegeri ini. Selain “dari

itoe, di Fort

MODJOKERTO.

toean

Yamin berkenaan dengan perkara
ini. Pemerintah hendak menjatakan
djoega, bahwa oesoel oentoek
me
lakoekan atoeran atoeran oentoek
menghabisi gerakan gerakan poli
tik jang terlarang, jang dilakoekan
oleh Hadji Amaroellah, soedah di
bitjarakan berboelan boelan lama
nja sebeloem tanggal 10 Mei 1940.
Oleh karena itoe maka staat van
beleg jang dima'loemkan pada
se
mentara itoe dan penjerahan
ke
koeasaan kepada Kekoeasaan
Mi
liter sama sekali tidak ada sangkoet paoetnja dengan perkara ber
kenaan dengan toean Hadji Ama
roellah itoe.
Pemeriksaan polisi jang dilakoe
kan atas diri toean Raden
Sarmi

SOAL

Terdjalin dalam

RANG jang ada poenja mobil

kalau
nonton
bioskop atau
lain-lain, dan mobil itoe distuur

kedoea pagina III

SOEATOE

PENGADJARAN,
MASJARAKAT

PENDIDIKAN,

3

Selama diadakan
seboeah
tembak

NAMA.

II

ONS

79-81- BATAVIA- CENTRUM-TEL1623

gerak-gerak pelaberlajar didepan.

pelajaran ini ada

pesawat moesoeh jang ter
djatoeh, ketika mengada-

kan penjelidikan dan paling sedikitnja roesak seboeah lagi. Kapalkapal moesoeh tidak dilihat diatas
permoekaan air lacet.

KIEL DAN HANOVER KE
HOEDJANAN BOM.
24 Maart (Reuter).
Londen,
Kiel dan
Pangkalan armada
—
pertemoean djalan kereta api dan
poesat distributie Hanover mendja
jang penting dalam
di toedjoean
serangan

—

jang

R.A.F.

dilakoekan

kemarin malam. Peledakan-peleda
kan jang hebat terdjadi di Hanover
bisa dilihat oleh | bombers
jang
jang menjerang Berlijn.

SE
Pata

YA Gi

(Samboengan

Lembaran

NDANGAN

PEMA

Djawab pemerintah ke
pada Soekardjo

- KATJONG DAN MOBIL.
0

:

REMINGTON
PORTABLE
»SBEMETTE”
adalah mesin
toelis jang paling sederhana
jang
dibikin oleh paberik2
RBEMINGTON

tiap2

SEKOLAH HAKIM TINGGI DI
BETAWI.
Pada hari SENEN djam 7 ma31 MAART
lam persis, tanggal
j.a.d., di aula sekolah

Hakim

Ting-

gi terseboet, Mr. R. Soepomo, goeroe tinggi loear biasa dalam Adatakan berdisekolah itoe,
recht
permoelaan
ja'ni pidato
pidato,
oentoek djabatannja itoe.
ingin,
jang
orang
Tiap-tiap
boleh datang.
Pakaian biasa.
De Voorzitter van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
G, H. VAN DER KOLFF.

dan oleh kare-

na
itoelah maka
rendah
harganja
orang

njai mesin

bisa

seroepa

ia sangat
sehingga
mempoe-

ini.

Meskipoen
demikian ta' oeroeng kwaliteitnja sama dengan lain2 mesin boeatan paberik jang termasjhoer ini
djoega.

RUYS'
HANDELSVEREENIGING
Yo INN,
Batavia-C.

—

Noordwijk

34.

TARUNG
ANE
EN
PE

SANA

NET
DI

EL MO

Ten

Minus

12.30

Lagoe

Pers| 19.00 Persoverzicht — 19.30

Lagoe

A-

Djawa

—|

| — 24.00 Toetoep.
00

417.00 Tanda waktoe

—

17.01 Isi |

—:17.30

17.00

Konsert popoeler—

20.20

locar Negeri —

Orkest

—

PENJIARAN

P, P.

2040 Ketjapi — |

$

J.

205

M.

KEMIS, 2 MAART,
'17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

'programma — 17.04 Lagoe BangSIARAN

kahoetoe — 18.00 Lagoe krontjong

V.O.R.L.

Zender Y.D.H, 7 Gelombang
Meter.

Asli

Pers — 20.00 Tap

haroes tidoeran
apa

Sana, Pt

ra

Oemoem

oe haroes mempoenjai
sean djoedjoer, peramah,
emboet, kesabaran

oen dll,
dibolehkan memakai
hoeboeng

g tadi,

dengan

.karena ta' boleh

didalam verplegingnja. Meli |
hat Banain keadaan demikian, roe Sa

agama, jang
dan ta' boe

dll,

kasihan

belas

oe roepa
me| Kasman itoe, Kalau begit

| rang senang hatinja malahan
noeroet kabar dari teman saja, sam : roepanja kita ta' ada jang beraga
jang demi
ma! “Dengan toelisan
pai mengadakan pertjektjokan moe
meloekai
k
oentoe
eplah
tioeko
kian,
:
tantara djoeroe rawat dan fami
sege
dan
nja,
semoea
si sakit tadi, malahan tentang perasaan kita

nap kaoem djoeroe rawat choesoes

j

12.00

Choetbah

@kbanjane

da

3Toetoep.
Ka

19.00 Ketjapi Orkest — 19.30 Be

rita Pers — 20.00 Lagoe krontjong
— 20.00 Lagoe Hawaiian — 21.00

Lagoe Djawa — 21.30 Lagoe Gam
bang Kromong

—

100

marang ARCH.

61, Soeraba-

ja II 61 dan IV 129,
Solo II 120.

pekerdjaan (sela

ng) jang ta' perloe dike

demi

disini. Meskipoen

.adanja, Mr. Kasman telah me
akoci, bahwa pekerdjaan djoe-

Nroe @joeroe rawat itoe boekan pe
1 'kerdjaan jang hina dina, malahan

pekerdjaan jang moelia.
| Achiroelkalam sebagai penoetoep sedapat moengkin kita mem
pertahankan

corps

kita

jang

te

lah dapat djeweran dari Mr. Kas
man, poen ta' akan

kita loepakan

jatas kebaikan boedi beliau

—

19.00 Agama Islam — 19.30 Beri
ta Pers — 20.00 Taptoe —
Penerangan Oemoem
—
20.20 La
goe krontjong — 22.40 Lagoe Soen
—

2250 Motiopat

—

24.00

Toetoep.
SIARAN

BARAT.

KEMIS,

27 MAART.

waktoe.

17.00 Tanda

Pemb.

17.02 Isi programma — 17.03 Boe
nga rampai — 17.45 Oentoek ka“ Inak2 Tante Herla — 18. 00 Piano

makan

—

13.20

Pers

Berita

| — 13.30 Lagoe
makan — 14.20
| Berita Pers — 14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
—
17.04 Lagoe roepa2 — 18.00 Victor Silvester Orkest — 18.30 Lagoe Gembira — 19.00 (Ar.) Berita
Pers — 19.00 Van
alles wat —
19.30 Pianovordrachten
—
20.00
Vocaal concert — 20.35 Vioolmu-

Berita Pers — 22.05 Louis Davids
— 22.25 Lagoe gembira — 23.00
Toetoep.

Correspondentie.
Heer T.T.S. Semarang.
Uw schrijven in dank ontvangen.
Wij kunnen helaas tot onze
groote spiji Uw artikel niet plaat
sen,

daar

het o.i. beter

geschikt

publicatie.
Wij
trouwen evenwel, dat U ons
niet ten kwade duidt.
Wat U
Uw ingezonden stuk beoogt,
nen wij U verwijzen naar ide
aan

krant

den

voet

van

artikel

is

verdit
met
kun
noot

,,Schoon

heidsmiddelen”.

2

28 MAART.

krontjong Aneka warna — ne
Berita Pers — 14.30 Dorlaga

han mendapat succes hendaknja.
Wassalam dan hormat saja

Joesman

Me kang

Poerwoatmodjo

Djakarta, 26 Maart
Ti Djabbar

Tn

1941

jang didapat

sakoe

politis

badjoenja.

Ma-

dimana-

reclame:

Kirim wang f 1.15 dapat terima
per aangeteekend 3 roepa barang
boleh pilih:
5
Gelang bsear
— tanggoeng —
ketjil — toesoek konde atau tjintjin Letter, mana soeka.
Pesan
5 ',,reclame”
(15. st.)
dapat persen
“1 barang diantara

selendang

pelangi —

-

Sa
2
1
4

:

setagen fla-

3

nel atau saroeng batik.
Pesanlah kin djoega!!

Tenaga baik kombali
kelandjer dibikin moeda

#4

Didalam 24 dajm
Sekarangitida perloe lagi berpenjakitan
kekoerangan tenaga dan kenafsoean, lemah
ingetan
dan seloeroeh anggauta, kebingoeagan, darah kotor, tampang berpenjakitan,
lesoe dan tida bisa tidoer, sebab sekarang
satoe thabib Amerikaan telah mendapatkan
soeatoe djalan jang gampang
dan
tjepat
— oentoek menjemboehkan
ini au
Ini pendapatan beroepa tablet jang sangat
gampang
dan
enak rasanja di telan, ada
soenggoeh tida berbahaja, mendjadikan tida
perloe lagi di operatie dan mengombalikan
poela kepada
beriboe? orang kemoedahan
dan tenaga.
Ini tablet bakerdja langsoeng atas kelandjer? dan asabat dan membawa darah baroe
didalam
toean
poenja
oerat? darah......
kenafsoean baroe.
Didalam
24 djam
toean merasa moeda
lagi. Mata toean bertjahaja, toean merasa
segar dan penoeh tenaga moeda.
ni obat kelandjer dan tenaga baroe jang
mengagoemkan:
Dr. Nixon's
Vi-tabs ada
dipertanggoengkan.
Ini obat tablet ditjoba oleh beriboe-riboe
orang di negeri Amerika dan disini poen
sekarang ada terdapat diseloeroeh roemah"
obat dengan pertanggoengan:
,,Sangat memoeaskan atau kombali oeang.''
Dr.
Nixon's
Vi-tabs
membikin
toean
segar betoel, mengasih kepada toean sape
noehnja tenaga kehidoepan dan kenafsoean
dan dengan begitoe toean merasa 10 tahoen
tebih
moeda.
Djika
tida
begitoe,
toean
kombalikan , sadja
boeng »koesannja
jang
kosong
dan toean
terima
kombali
toean
poenja oeang.
Satoe botol speciaal den, H3
terisi dubbel dari 4S Dr. Nixon's Vi-ta
harganja moerah dan pertanggoengannja aa.
toean poenja kepastian.

Terda Sat di Roemah2 Obat dan Toko2
besar: Djika tida bisa dapat, toelis soerat
kepada THE KNOX COMP. Batavia.

—
—

6.00 Tanda

28

MAART.

waktoe.

Pemb.

—

12.30 Boenga,rampai

| ta Pers —

14.20

—

13.20 Beri

13.30 Matinee EnsemBerita

Pers

—

14.30

Djokja HI 128, Semarang n 189, Se- : Toetoep.
marang ARCH.
61, Hose

ja II 61 dan Iv 129,
Solo II 120.

programma — 17.04 Radio Wasita

akan diadakan di Solo. Ta' lain dan
Ita' boekan kita membilang ,,Sela
mat bercongres”. Moedah moeda-

Oentoek

21.30 Warta piring hitam — 22.00

Berita Pers
waktoe.
Tanda
Band
Pikler's
22:05 Robert
ten
gemen
arran
t
Concer
22.35
23.00 Toetoep.

ble —

ngenaj doenia kita semoeanja, ter
oetama sekali dengan akan adanja

ke I jang

& Co.

Djocjakarta,

gramofoon —
piring
6.01 Dari
—
Gymnastiek
6.00 Tanda waktoe — 6.02 Pem
Peladjaran
6.15
batiaan al @oer'an — 6.30 Lagoe | — 6.80 Berita Pers — 6.40 Dari
Arab — 6.45 Lagoe
Melajoe —: -piring
gramofoon — 17.00 Tanda
7.15 Berita ana — 1.30 Toolatri “waktoe — 7.01 Dari piring gramo“
foon — 7.30 Berita Pers — 7.35
Soerabaja n c dan IV 2
| Dari piring gramofoon — 7.45 Boe
at orang pelajaran — 8.00 Toetoep
11.00 Tanda: waktoe. Pemb.
12. 00
Tanda #inditoeiis 12.03
Sembahjang Djoem'at — 13.00 La
1.01 Kamermudiek — 11.40 Voca
goe krontjong
Aneka warna —
11.01 Kamermuziek — 11.40 Voca
lia — 12.00
Instrumentalia
13.15 Berita Pers — 13.30 Lagoe

DJORMAT,

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

jang

A. Daniel

| ziek — 21.00 Concert BRV — 22.00

voor

DJOEM'AT,

me

beliau

Congres ,,Perdjoerais”

#1 akoei bahwa kita kaocm H3

—

Konsert Melajoe

| goe

toelen hanja
Kunstnijverheid

24.00 Toe

'itoe

jang telah mengingatkan kepada
segenap djoeroe djoeroe rawat di
C.B.Z. Betawi dan seloeroeh Indo
nesia choesoesnja terima kasih atas
andjoer adjoeran

tone:

—

len — 10.30. Vocalia — 11.00 Viool
solk — 11.30 Serieuse orkesiklanken — 12.30 Setengah djam oenSakit
dan Toea —
| toek orang
| 1236 Orkesimuziek — 13.60 La

| spei — 18.15 Swing music — 18.45

toep.

menghalang

—

BataviaII 121 dan Priok IT 41 M.

PP. P. R. KE.

DPjawa Tengah dan Timoer.
Pjokja H 123, Semarang UI 189, Se-

Ida

pemeliharaan jang lebih sem

Arab

Lagoe

17.15

NIROM

PENJIARAN

tentoe ada | Tionghoa — 18.50 Lagoe

kemanoesia-

menda

Mesir

17.30 Lagoe Atjeh — 18.00 Moesik
“Hawaii — 19.00 Peladjaran Nabi
Lagoe
Lenong Hoe Tjoe — 19.20
Tionghoa — 19.30 Berita Pers —
20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan
Pemandangan
| OCemoem — 20. 20
Lagoe Ke20.40
—
Negeri
loear
rontjong — 22.30 Lagoe krontjong
222.40

DJOEM'AT, 28 MAART.
|
6.00 Tanda waktoe. Pemboekaan
| — 6.04 Lagoe gembira — 6.30 Berita Pers — 6.40 Lagoe gembira —

KEMIS, 27 MAART.
«Radio Oranje — 19.00 Berita Pers
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi| “dan Oedara — 19.20 New Mayfair
kemanoesiaan. Kalau benar be | programma — 17.04 Lagoe Lang| Orkest — 19.45 Causerie — 20.00
a boekan manoesia! Sedje gam
Hawaii
— 18.00 Pat Im — | 'Trio's — 2015 Pemandangan Oemoem — 20.30 Omroep Orkest —
18.21 Adzan — 18.25 Keboedaj aan

|

soepaja bangsa kita

Lagoe

20.25 Agama Islam — 20.55 Kon
ser Yang K'im — 21. 55 Gamboes
— 24.00 Toetoep.

22.00 Toetoep.

'koeman kepada kita, bahwa kita
#betoel betoel ta' ada mempoenjai
"i

20.20

—

moem

| poera —

Lean

17.00 Ketiapi Orke
moenan” — 18. 30 Ber

doeknja keioian boedi ta- |nja. Dengan adanja propaganda
i? Boleh djadi ada diantara te- | cursus. agama tadi seolah olah Mr.
' jang beratoes ratoes banjak |Kasman telah mes-jatoehkan hoe
»

al

Mengadji

DJOEM'AT, 28 MAART.

so-

“panja famili dari si sakit tadi koe jang telah dikemoekakan oleh Mr.

gama djoega katanja. Dimanakah

20.00

ri Mesdjid Besar — 13.

aroesBaal:
dnja ta' lain

hersc

dan

—

Lagoe Djawa — 19.15 Lagoe Soen
da — 19 30 Berita Pers — 20.00
OeTaptoe — 20.05 Penerangan

@oer'an dengan Tafsirnja — 20. ol
Lagoe Toerki — 21.00 Lagoe Dja |
DJOEM'AT, 28 MAART.
|
22.00
—
Soenda
Tanda waktoe — 17.01 Isi
Lagoe
17.00
21.30
wa —
Toetoep.
| programma — 17.04 Lagoe Singa

le

E

Pers

— 18.05 Hawaiian Timoer — 19.00

Jang

| dan Bandnja d 23.00 Toetoep.

KA

“ta kalau Naa
5 (membaring)

Penerangan

Berita

| Trio — 22.00 Berita Pers — 22.05

18.21 Adzan — 18.24 Radio Wasi
ta — 18.30 Hal Djoged — 19.00 | La
goe Djawa Tengah — 19.30 Beri

ta Pers —

20.00 Taptoe — 20.05

Penerangan Oemoem — 20.20 Pe
mandangan

loear Negeri

—

20.40

Moesik Hawaii — 21.40 Lagoe Ha
, waii — 22.00
Toetoep.

Gamboes

— 24.00

tentoe akan menjangka, batasi
seorang koeli biasa sadja, karena
ia bertjelana kain drill koening

17.00 Tanda waktoe. Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.03 Boe
nga rampai — 17.45 Gymnastiek
— 18.00 Peladjaran
bernjanji —
18.30 Lagoe Gowboy — 19.45 Ra
dio Oranje — 19.00
Berita Pers
dan Oedara — 19.20 Cello soli —
19.40 Agama — 20.30 Merkelbach
concert — 21.00 Hoorspel — 21.45
Joe Loss — 22.00 Tanda waktoe.
Berita Pers — 22.05 Omroep Or
kest — 22.45 Boeat orang pelaja
ran — 23.00 Toetoep.

dimadjoekan oleh toean J. F. Mo-

kepadanja.
,Wellthen, Inspector Kow!” ka:
bidji patroon jang beloem ter
|
ta 'toean J. F. Morey melandjoetpakai itoepoen, setelah diselediki
jang soedah setengah pakai, agak
kan. pertanjaannja.
,,Apa toean
“Jebih djaoeh, seroepa poela dengan
kependekan dan kotor poelas bersoedah periksa betoel?”
| beberapa bidji patroon jang didasepatoe canvas bikinan ,/Tan Kah
Toean
Ah- Kow — begitoelah
Kee” (sepatoe getah jang banjak |
pat oleh politie diroemahnja. Apadipakai koeli-koeli di Singapore) | nama Inspecteur itoe mengeloear'kah sebabnja
maka revolver itoe
kan seboeah doos ketjil dari dalam
djatoeh ketangan orang lain? Mejang sangat boeroek, tidak poela
sakoenja.
ngapa isterinja melarikan diri?
bertali, berkemedja" kodiar kain
Pelor ini!” katanja seraja mem
trico kasar, kotor dan oesang, ber
'Fidak koerang
dari setengah
berikan seboeah pelor revolver jg.
topi
gaboes
poetih jang soedah
.djam toean J, F. Morey mentjobaberlobang-lobang dan...... bersi- berboengkoes dengan kapas kepask jang agak sa
ba | ii tjoba memperhoeboengkan kedoea
kap koejoe, bagai orang jang sa- da toean Morey ,,saja terima dari
n mesti dipel. jarinja poe- masaalah 'itoe dengan masaalah
Dr. Smith kemarin sore.
Karena
ngat bodoh.
soal revolver dan se - Jain-lainnja, tetapi kedoea-doeanja
cedjoengnja
sedikit
kemik
(roetetap
masih
tinggal
samar
djoega
Tetapi
setelah
ia
dipersilahkan
1
oesaba 'b isteri harsak), saja soedah perloekan tadi
doedoek oleh toean J. F. Morey di
In itoe melarikan diri dari roe baginja. 5
pagi
membawanja
ke-laboratokoersi tamoe disamping
| Dalam pada ka pintoe kamar- | seboeah
rium, soepaja diperiksa dengan mi
medjanja,
akan segera bertoekar
poen 'sendjata api itoe soe- nja diketok orang dari loear dan
croscoop (perkakas pembesarkan).
terang
milik E. A. Djabbar seiring dengan boenji ketokan itoe poelalah persangkaan kita tadi ter
Kemoedian
saja soeroeh tjotjokhadap
orang
itoe.
|
—
dengan
tidak
menoenggoekan
Leibu
sebab merk dan aamor pakan poela
dengan patroon
jang
'Sikapnja berobah dengan sikap
nar La
djawabannja lagi — masoek meng
adalah tjotjok
tentnja
toean
berikan
kepada
saja
ini
(seorang
besar,
laloe
berbahasa
Ing| hadap seorang Tionghoa jang bermentara
berkata-kata itoe toean
geris dengan baik dan lantjar, me| pakaian serba kotor.
Ah Kow mengeloearkan
seboetir
Dilihat kepada pakaiannja, kita I njahoeti beberapa pertanjaan jang
Kh

rey

Bisoel-Bernanah-Koedis #Gatel-Sakit-Toelang
Rheumatiek
DARAH KOTOR JANG MENDJADI SEBAB !
Mixodin Tablet ada obat jang terkenal moestadjab
hceat meringanken dan menjemboehken
penjakit-penjakit
jang disebabken
oleh darah kotor atawa syphilis, tida
perdoeli itoe penjakit masi
baroe

atawa

soedah

Sa AE

Minangkabau

19.45 TuranAlbert Sandler

An

£ Bz., done dirawat,
Pn
ada Comotio

KEMIS, 27 MAART.
17.00.Taman poetera oleh sekolah »Kemadjoean” — 18.00 Lagoe
Soenda — 18.30 Berhenti.
19.00 Lagoe Gamboes — 19.30

Het

Sia ma nk BAN
Bi masih

'aktoe mam “9. 01 Isi

17.04 Kesenian Dja
Lagoe krontjong —
y
u Asli — 18.31

85.96

main .—

21.50

pa2 -— 9.00 Orkestmuziek — 9.30
Pianomuziek — 9.45, Beniamino
Gigli njanji — 10.00. Zigeuner spe

KR. K.

Noesantara.

snder Pb.

Pemandangan

2230 Lagoe
krontjong — 22.40
Konsert Melajoe — 24.00 Toetoep.

—

1.30 Berita Pers — 7.40 Lagoe roe

24.00 Toetoep.

Tionghoa — 19.30 Berita Pers — |
20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan |
—

Be-

»Kebatinan” —
19.30 Berita Pers — 19.45 Lagoe
'roepa2 — 20.00 . Krontjong —

118.30 Adzan — 18.34 Konsert
Ipoeler — 19.00 Peladjaran
N:
Khong Hoe Tjoe — 19.20 Lago

Oemoem

-Yangkhiem

|| 19.00 Pidato hal

programma — 17.04 Lagoe Soen-

Ida

di Menuhin
dot

sar Soerakarta — 13.00 Toetoep.

I44.45 Berita Pers — 14.30 Toetoep
1

Hawaii

| Van trekken en
duwen — 22.20
| Lagoe Perantjis — 22.50 Ambrose

13.15 Berita Pers — 13.30 Lagoe|
“DJOEM'AT, 28 MAART.
Hawaii — 14.00 Lagoe Ambon — 1200 Sembahjang di Masdjid

—

18.25 Lagoe

ai Dekha ANA

krontjong - —

—

Se

goe

nomuziek

an — 19.00 (Ar.) Berita Pers —
Beri 1 19.00 Lagoe roepa2 — 19.30 Yehu

1.30 'Toetoep.
Ita Pers — 19.41 Agama Islam —
12.00 Tanda waktoe — 12.03 La | | 20.15 Genderan dan tjlempoengan

Itieh wenda.

17.04 Harry Horlick dan Or kestnja
— 17.45 Lagoe marsch — 18.00 Pia

Dk ea

Pe-

Suucces

MAART.

:
Ka”
5 Dodte Nata”
.—
17.30 Lagoe roepa
roepa —
ngadjian al Goer'an — 6.30 Berita | ' 18.00 Adzan dan mengadji @oer'an
| Pers — 6.45 Lagoe Melajoe — 7.00 — 1830 Lagoe
roepa roepa —
—

27 MAART.

17.00 Tanda waktoe. Pemb. —

“6.00 Tanda Nania — 6.02

| Lagoe Arab — 7.15 Berita

157,89

ngat oentoeng.

KEMIS,

28

B. R. V.

Stadszender

Perhiasan emas imitatie Garantie
p
& 100 YX tidak loentoer. Segala per-/
#.hiasan ada tersedia,
Ddjoeal sa-

SIARAN
Gelombang:

lama.

Mixodin Tablet boekan sadja ilangken ratjoen-ratjoen dan matiken baccil-baccil penjakit jang berada didalem dara tapi ia djoega
tjoetji itoe dara sampe djadi bersih dan sehat
kombali. Ia perkoeatken dara dan tida ganggoe kesehatan sehingga bisa dipake oleh
segala orang.
Haraga 1 botol / 1.- » Kirim wang doeloe franco. Bisa dapet pada
semoea roemah obat Pore
atawa pesen sendiri pada kita :
Importeurs :
MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO., Kembang Djepon No. 48 Sourabaja
FILIAALKANTOOR Batavia di Toko Tiga No. 64.
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patroon lain dari sakoe badjoenja), jang terang sekali tidak seroepa. Patroon jang toean berikan ini ada pepat oedjoengnja, sedang
pelor
jang
ditembakkan .
orang kepada hartawan itoe lebih

pergoenakan
revolver lain ketika
ia melepaskan tembakannja itoe”. '
— ,Apa
sebab revolver E. A.
Djabbar ini terletak disitoe?"

roentjing,

soepaja orang menjangka, bahwa
korbannja
itoe......
berboenoeh
diri. Moengkin benar'setelah ia me- 2
lepaskan tembakannja, diperiksai- . 5 -

pendek.

lebih

besar

Tjobalah

dan

toean

sedikit

periksa

poela!”

Dengan sedikit tertjengang toean J. F. Morey menerima kedoea
boetir pelor itoe-dari tangan toean
Ah Kow, diletakkannja dihadapan
nja, diambilnja beberapa bidji patroon jang lain lagi, didjedjerkannja, laloe diamat-amatinja dengan
vergrootglas - (katja ' pembesarkan).
— Benar,

toean

Kow!

Pelor

ini tidak sama dengan patroon jg.
kita dapati
dalam revolver E. A.
Djabbar,
begitoe
djoega dengan
patroon jang kita ambil diroemahnja. Teranglah bagi saja sekarang,
bahwa pendjahat itoe telah mem-

—

nja

,Barangkali

disengadjanja,

'

poela kantong E. A. Djabbar

itoe dan kebetoelan ketika didapat

nja revolver ini, laloe ditinggalkan
nja

setelah

mengelocarkan

tir patroonnja,
djaknja tidak

tjioem!”
— ,Dapatkah
karang?”

seboe-

soepaja...... Me
dapat lagi kita
kita bertindak

(Akan disamboeng),

se

5

