pi be hei toe

angan

a di achir kwartaal.
«

dvertentie pada Administratie.
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0

Madjallah

minggoean

kita:

” Pembangoen”
: harganja hanja 60 sen seboelan.
Padahal: lengkap, djitoe, memoeaskan.
.
Dihiasi dengan
gambar?
poela.

Plv. Hoofdredacteur: Anwar Tjokroaminoto.

Mr, Soemanang,

2 ar oa

71, sen

2? lembar Lossenummer

Selasa 6 Mei 1941

Sekitar Mosoel.

Toerki menawarkan

boeat membereskan pertikaian Inggaris — Irak. Ing

bagian besar dari pesawat Irak soedah binasa. Bagdad

Inggeris.

soember minjak kepoenjaan Irag Ptrol Company ditoe
toep:

Darlan pergi ke Paris oentoek menerima voorstel2
Perantjis Djer
Abetz tentang perhoeboengan antara
man, Konon Djerman minta Syria boeat pangkalan mi

TOERKI MAOE DJADI PEPANTARAAN

liternja.
Di medan perang Tobroek, Inggeris berhasil mena
wan 3000 serdadoe moesoeh, Masih sadja selaloe diada

MAOE MENDJADI PERANTARAAN OENTOEK MEMBEPERTIKAIAN ANTARA INGGERIS DENGAN IRAK ITOE,
INGGERIS
TERPAKSA MENOLAK
TAWARAN TOERKI
20

RASHID

Ankara,

MENDOERHAKAT

NEGERINJA

5 Mei (Reuter). — Soeara pers di Toerki memberi

Roosevelt

'DJERMAN

MINTA

PANGKALAN

MILITER

DI SXRIA.

|.
Buetrieh, 5 Mei (Reuter). — Sepandjang kalangan opisil disini,
|. Djerman mengharap soepaja diberi idin memakai Syria sebagai pang| (kalpn militer. Tetapi tidak diterima keterangan dari pembesar-pembesar
negeri tentang voorstel-voorstel Djerman kepada Vichy jang pada habis
—..nja minggoe jl. itoe oleh Abetz diberikan kepada Darlan,

oember2 minjak ditoetoep
Hi

'3000 serdadoe moesoeh tertawan di

—.

Tobroek.
3000

TERTAWAN

Cairo,
sa

Londen,

5 Mei

(Reuter).

Berton ton bom dilemparkan pada hangar hangar, tempat tempat
bekerdja, kantor kantor, roemah-

LAGI BREST DISERANG RA.F.

roemah, dan pesawat pesawat terbang jang ada didaratan, demikian
lah boenji makloemat ministerie

Londen,
5 Mei (Reuter). —
“Tadi malam bomber bomber R.A.

F. menjerang lagi pekerdjaan-pekerdjaan di pelaboehan Brest.
Lebih
landjoet diberitakan seperti berikoet:
:
:
Bom-bom
didjatoehkan
diatas
dan
disampingnja
kapal perang
»Scharnhorst” dan
,,Gneisenaw”.
Serangan-serangan itoe dilakoekan
oleh pasoekan pasoekan pesawat
jang koeat dan banjaklah bom bom
besar dilemparkan. Kedoea dok jg.
ada dipelaboehan itoe kena,
tim-

penerbangan Inggeris. Soeatoe ma
gazijn kena lagi dan pemoesatan

|
“

koerangnja"

ada

s0oeh roesak,

Sekoerang-

1 pesawat moe-

dan banjak

banjak

.mesin jang roesak oleh petjahan. petjahan bom dan peloeroe.
. Didoegapoen ada 2 pesawat moe
'soeh jang
ditembak djatoeh, se-

dang ada 1 pesawat Inggeris tidak

Kembali di pangkalannja.

Kemoe-

-dian djoega lapang terbang Moas“car

senapan mesin oleh R.A.F. Seboe-

pasoekan ketjil menjerang pekerdjaan di pelaboehan
itoe, kapalkapal di Rotterdam,
Antwerpen,
Le Havre.
Dekat Antwerpen ada
seboeah kapal pengangkoet persediaan moesoeh tepat kena bom. Ka
pal itoe besarnja 1500 ton. Ketika
diadakan serangan pada siang ha-

ah pesawat moesoeh terbakar dan
tiap-tiap lapang terbang sekoerang
koerangnja kena 3 kali.
BESAR

Cairo,

5 Mei

2

PESAWAT

IRAK HABIS

(Reuter).

ngan opisil diberitakan,

—

rinja ada kapal

bahwa

soeh menderita kekalahan ber ketika

serangan

Inggeris

mengadakan

pembalasan

-.dari

kerdjaan

To-

SERANGAN INGGERIS DI

' RUTBAH TERPOEKOEL

“Londen, 5 Mei (Reuter). —”
D.N.B. dari Beyroeth:
pasoekan
mobil berlapis kepoenjaan Inggeris

menjerang . Rutbah,

nga

'itoe dipoekoel

REA

Ae

tetapi sera. moendoer

“pekerdjaan

Londen,
5 Mei (Reuter). —
Makloemat ' ministerie
penerba-

hari ini mene-

ngan mengoemoemkan tentang ada

bahwa

nja serangan moesoeh jang hebat
di Ulster pada tadi malam. Ditam-

pekerdjaan disoember

.minjak itoe terhenti dan

- poen berhenti

Noorwe-

ULSTER DISERANG HEBAT

soember-

menerangkan,

3000 ton didekat pantai

roe jang hilang, soenggoehpoen ke
doea djoeroe terbangnja tertolong.

rangkam, bahwa boleh djadi kabar
jang

dise-

kan patroeli ada 2 pesawat pemboe

soember minjak di ras yang peker

“pers

disana

lang, tetapi ketika kemarin diada-

B.). — Irag Petrol Company di
Londen, jaitoe maskape jang. mem
disana, pada

Terbit

kebakaran-kebakaran,

ke.

minjak-

bah keterangan poela, bahwa sera
ngan moesoeh itoe dilakoekan be-

alirnja itoe betoel,

' jaitoe separo dari tentara Irak di-

sar besaran meloeas pada banjakbanjak bagian di Inggeris, tetapi
es

DESAKAN

kan

ekonomie

diantara

oedara oleh moesoeh di Belfats pa
da hari Minggoe malam itoe ternjata tidak sebegitoe banjak seba-

Djerntan

di

Peran-

tjis itoe adalah dioemoemkan oleh
radio Paris pada hari ini tentang
adanja pekerdjaan bersama-sama

pe-

TERNJATA TIDAK BANJAK
KORBAN
Lebih landjoet poen diberitakan
sebagai berikoet:
Banjaknja korban
ketika- diadakan
serangan

DJERMAN

Londen,
5 Mei (Reuter).
—
Secatoe boekti lagi tentang desa-

ada € jang ditembak oleh pesawat
pemboeroe dan ! oleh meriam
nolak serangan oedara.

EKONOMI

-.

Perantjis,

Djerman

dan

Itali didalam indoestri mobil.
Perdjandjian Jang mengenai ini
ditanda tangani di Berlin dengan di
adakan komisi jang terdiri dari 5
orang Djerman, 5 orang Itali dan
5 orang Perantjis, dibawah pim-

pinan

seorang

kontrolir

indoestri

mobil Djerman. Komisi itoe pada
gai dikogatirkan bermoela. Banjak | hari ini akan moelai dengfan sidang
nja korban tidak seberapa kalau di (sja pertama di Berlin. Sidang-siananda lagi akan diadakan di Ro
banding
dengan
besarnja
serame dan Paris.
ngan, demikianlah boenji makloemat pemerintahan Ulster dan mak
IRAK—DJERMAN
loemat ministerie, penerbangan ber
Viehy,5
Mei (Reuter). —
sama. Kabar itoe menambah djoeMenoeroet O.F.I. pemerintah Irak
ga, bahwa serangan memang hememoetoeskan lakan memperbaiki
bat. Banjak bom-bom
pembakar
perhoeboengannja
diplomatik deGan brisant dilemparkan, sehingga
ngan Djerman.
banjak keroesakan diroemah roemah dagang dan kampoeng kamINGGERIS MAOE BEROENDING,
poeng.
ASAL .....
LONDEN,
5 MEI (REUKOMENTAAR ATAS PEDATO
TER).
—
TENTANG
TAWARAN
HITLER
TOERKI DJADI PERANTARAAN
Zuerieh,
5 Mei (Reuter). —
ITOE
DIBERITAKAN:
DJIKAKomentar-komentar pertama dari
LAU
PASOEKAN.
PASOBKAN
s.s.k. Zwitserland atas pedato HitIRAK
ITOE
DITARIK
MOENler menegaskan kedjadian jang nja
DOER DARI LAPANGAN
.TERta, jaitoe bahwa pendengar-pendeBANG HABBANIYAH,
BAROEngar Hitler itoe merasa ketjewa,
LAH PEMERINTAH.
INGGERIS
sebab Hitler tidak dapat lagi meMAOE MOELAI
BEROENDING.
njanggoepi akan memberhentikan

perang dalam tahoen ini.

REGINALD

PERATOERAN ADMINISTRATIE PERANTJIS
“Londen,

5 Mei

(Reuter).

—

Radio Paris mengoemoemkan, bah
wa dari Vichy diterima kabar: Dewan nasional Perantjis bersidang
pada tgl. 6 j.a.d. dengan pimpinan
Lucien Romain. Menoeroet omroeper, sidang itoe oentoek mengada-

kan

-peratoeran-administratie

pe-

merintah Perantjis.

DARLAN KE PARIS
Londen,
5 Mei (Reuter). —
Radio Zwiserland mengoemoemkan
kabar dari Vichy bahwa Darlan de

ngan diantar oleh doea orang pena
sehat

diplomatik

Paris

Omroeper

berangkat

berkata,

ke

bahwa

pembitjaraan
jang akan dilakoekan oleh Darlan di Paris itoe mengenai soal soal jang penting oen
toek
perhoeboengan
Perantjis—
Djerman dikemoedian hari
VOORSTEL ABETZ
Zuerich,
5 Mei (Reuter-O.

J.B.). — Soeatoe pertoekaran piki
ran jang lebih landjoet masih haroes dilakoekan, sebeloemnja tertjapai

soal

soal

perhoeboengan

jg.

rapat
antara
Perantjis
dengan
Djerman, demikianlah kabar
- dari

Vichy.
Dalam

S
berita

itoe

diberitakan,

bahwa sedatang Darlan dari Perantjis
ia akan
selekas-lekasnja
bertemoe
dengan Petain oentoek
. memberi rapportnja tentang segala voorstel voorstel jang dimadfjoe

HOARE

GEZANT

JOEGOSLAVIA
Timoer
Dekat,
5 Mei
(Reuter). — Didengar, bahwa sir
Reginald Hoare, jaitoe gezant Ing-

geris di Boekarest doeloe,

seka-

rang diangkat djadi gezant Inggeris pada pemerintahan
keradjaan
Joegoslavia
jang berkedoedoekan
disalah soeatoe tempat di Timoer
Tengah. Hoare jang sekarang ini
“masih ada di Cairo
akan lekas
mendjalani djabatannja.
SCHOTLAND DISERANG
Londen,
5 Mei (Reuter). —
Pesawat pesawat Djerman
pada
malam ini menjerang
Schotland
Tengah dan Barat, soenggoehpoen
meriam-meriam

penolak

serangan

oedara menembakinja dengan hebat. Bom bom didjatoehkan pada
beberapa

kota.

Dijoega

itoe tetap

neutraal,

tjoerigainja poela, ia hendak me
ngadakan soesoenan jang baroe ba
gi Eropah,
Sebagai

rapa tempat,
djoega mendatang:
kan korban. Dari 7 bomber moesoeh jang semalam
digoegoerkan
itoe, menoeroet
makloemat tadi,

dak ada pesawat R.A.F. jang hi-

MINJAK IRAK TIDAK LAGI
(0000 MENGALIR?
“Londen, 5 Mei (Reuter-O.J.

djaan

pelaboehan

rang. Djoega pekerdjaan pelaboehan
di Cherbourg dan lapangan
terbang di @uergueville diserang.
Kemarin siang pesawat dari pen
“djagaan pantai menjerang seboeah
kapal moesoeh besarnja kira-kira

gen, djoega menjerang sasaran di
Noorwegen selatan.
Dari
serangan-serangan ini ti-

Aan

poenjai hak'hak atas

patroeli moesoeh

kena, kapal itoe ditinggalkan tenggelam.
ta
"
v
Di Stnazaire terdjadi-banjak kebakaran,
ketika
pekerdjaan pe-

gian besar dari angkatan oeda
Irak sekarang soedah habis.

kan oleh Abetz. (Sebagaimana terlebih doeloe,
kawat jang
seboet
konon Djerman minta Syria diboeat pangkalan militer. Red. Pem.).

adalah”

roegian keroegian terdapat dibebe

boellah kebakaran besar. Pasoekan

dan Bagdad ditembaki dengan

SEBAGIAN

DIATAS

ALEXANDRIA
Cairo,
5 Mei (Reuter). — Pe
Sawat-pesawat moesoeh pada tgl.
4 boelan- ini “melajang-lajang di
atas Alexandria, tingginja diantara 2200 dan 2300 m. Tidak mendatangkan keroesakan dan korban.

jang hebat tertoedjoe Moas-

-#transportpoen roesak.

(Reuter). —

PESAWAT- MOESOEH

| ear-al-Rasehid,
jaitoe soeatoe sta
tion militer jang besar di sebelah
“timoer Bagdad.

—...

DITOBROEK

Sampai kini orang-orang Inggeris
di Tobroek
dapat menawan 3000
serdadoe moesoeh.
:

—

- 24.000 pamflet-dalam bahasa Arab
“Tai kemarin disebarkan oleh pesawatpesawat
terbang
R.A.F.
diatas.
'Bagdad. Pesawat-pesawat itoe da- Jam perdjalanan poelang dari sera

“ngan

5 Mei

dipoesatkan

di Inggeris Barat laoet, diantaranja tebing soengai Mersey.

negeri

,rules the waves”, ,,mengeeasai la
oetan”, Sebagai Napoleon ia bersa
habat dengan Roeslan, tetapi men

ada
serangan jang

orang

Sebagai Napoleon
iapoen mesti
menghadapi armada Inggeris, jang

pesa

soepaja prodoeksi

memerintahkan

sekali),

soepaja ada baginja djalan berhoe
boengan dengan doenia loear,

wat pesawat bomber besar dipertjepatkan sekali.

petoendjoek-petoendjoek, bahwa menilik timbangan oemoem disana, ada

“tah Rashid itoe mendoerhakai Irak, Tentang sikap Toerki tidak ada keterangan jang bersifat opisil, tetapi menoeroet socara pers tidak
5 ragoe-ragoe lagi kearah mana pikiran oemoem itoe tertoedjoe.

hendaki

kan serangan oedara di Djerman dan Inggeris.
Matsuoka menerangkan, bahwa Djepang tidak meroe
bah. ,,politik damainja” dengan. Amerika Serikat.
Tiongkok mengirimkan missie militer di Malaya.

@

13

beriboe riboe

disebari

besar

Tentang loeas koeasa ia telah me
ngalahkan Napoleon, karena ia me
ngoeasai atau mempengaroehi
se
loeroeh Eropah, ketjoecali Roeslan
dan daerah Toerki disebelah
Barat Dardanella
serta Portoegal,
jang roepanja beloem perloe baginja atau barangkali karena meng-

Beberapa

R.A.F.

oleh

pamflet

itoe

dengan sendirinja mengingat Napo
leon dan Iskandar Zoe'lkarnain me
lihat jang telah diperboeat oleh Hit
ler dan jang masih ditoedjoenja.

geris soeka moelai beroending, asal pasoekan Irak dita
rik moendoer dari lapang terbang Habbaniyah itoe. Se

agdad dihoedjani pamflet

—

mereka

diri ventoek djadi perantaraan

ada

,,dictator”

Perantjis itoe

poela ia hendak menakloekkan Me.
sir. Napoleon menang dalam per
tempoeran di Mesir, tetapi terpak
sa kembali ke Eropah, karena cha
watir poetoes
perhoeboengannja
dengan

benoea

itoe, sebab

nja dimoesnakan
kat Aboekir,

oleh

armada

Nelson

de-

Napoleon pergi ke Mesir itoe ter
oetama karena hendak meretas dja
lan ke India, impian Julius Caesar
poela, pahlawan Roma jang hen
dak ditiroe oleh Mussolini itoe. Ju
lius Caesar
wmenakloekkan Ratoe
Cleopatra, tetapi ia tidak djadi me
njerang India.
Hitler seakan akan berharap poe
la menempoeh -. djalan
Iskandar
Zoe'Ikarnain:
Masedonia, Joenan,
Dardanella (Hellespont), Anatolia,
Mesopotania (Bagdad), Mesir, Per
sia(Iran), Indus
(soengai dibatas

India sebelah

Barat).

Pada ketika pemandangan ini di
toelis pertempoeran masih berlakoe di Irak antara tentara Rasjid
Ali dan Inggeris.
Kalau koran ini terbit, boleh dja
di tentara Rasjid Ali soedah kalah,
akan tetapi
kita
boleh pertjaja,
bahwa Hitler tetap mengharapkan
minjak

Mosoel,

sebab

sangat

Bagaimana ia hendak mengirim
tentara kesana tentoe tidak kita
ketahoei.
Boleh djadi dengan
ka
pal2 terbang, moengkin poela dengan melaloei laoet dan setelah itoe
melaloei Soeria.
Kedjadian2 di Irak itoe beloem
terang.
Kita beloem mengetahoei
apa sebabnja moengkin disediakan
dan diatoer
pemberontakan jang
begitoe besar disana dengan tidak
ditjegah
oleh pemerintah dengan
atau tidak dengan bantoean
ris pada ketika jang tepat.

kan kabarnja banjak orang
Djer
man jang masoek ke Irak (dengan
melaloei

koerang dan tambahan
Roemenia dan Roeslar

Betapa djoegapoen:

soenggoeh

pada

doea:

minjak

ia mere-

di Mosoel

atau menjerang Roeslan dan
rampas soember2 minjak di
koe.

me
Ba-

Ia tentoe mentjoba jang pertama doeloe, meskipoen tjoema kare
na ia bisa dibantoe oleh Rasjid Ali
sekarang.
Walaupoen Rasjid Ali
kalah sebeloem Djerman bisa me
ngirim. tentara: Hitler akan mentjo
ba djoega mendoedoeki Irak, setidak

tidaknja

Inggeris sem

mengoeasai

negeri,

Mosoel.

sebab

dia

Djerman

agaknja

melakoekan

perang

baroe

di

beloem

serangan

Joegoslavia

Na

dan

Apa jang akan diperboeat Ibn.
Saoed, Emir
'Transjordania
dan
Iran?
Iran moengkin terantjam
poela oleh
Roeslan, jang seperti
soedah ditjatat barangkali
ingin
mendapat minjak disana dan
dija
lan keteloek Persia serta merinta
ngi tentara Djerman menoedjoe In
dia.
Roeslan soedah Jama mengidam idamkan India dan lagi poela,
inilah jang lebih penting ketika ini,
ia pasti tidak soeka berbatas dengan Djerman
di Selatan djoega.
Dan barangkali ia chawatir ten
tara Djerman dan Djepang berdjoempa pada
soeatoe tempat di
Asia: di India atau diwatas
Birma.
Boekan
satoe

moestahil

sebabnja,

itoelah

maka

kan perdjandjian dengan Djepang,
soepaja ia bisa mengoerangi tenta
ra diwatas Mantjoekwo dan menam
bah lasjkar diwatas Iran. Dan oen
toek melindoengi . Bakoe, daerah
minjak, dan Oekrajine, dasrah padi.
Adakah.
Hitler
pada achirnja
akan

moelai

djatoeh

karena

oleh Afghanistan?
Di

Eropah

Djerman

mereboet

negeri2 ketjil jang neutraal bergi
liran,
Medan boleh djadi pindah

Iran

Arab

“Ibn.

dan

Sa'oed,

dan

sekitarnja.

PERTEM

Afghanistan

akan

dapat

ri perang

di Joenan

itoe,

sehingga

tentara Inggeris dan Joenan tidak
tjoekoep
koeatnja,
Dari keterangan

Churchill

bisa

diketahoei,

bahwa- Ingeris tadinja jakin, bah
wa ia akan membantoe. Disebelah
Barat Toerki telah atau hampir di
toetoep oleh Djerman dan Italia.
Apa maksoednja atau apa jang ai
toenggoenja?
Boleh djadi ia me
nanti isarat dari Moskou.
POERAN

IRAK.

2

U.S.A.

tertjapai.

toehkan

doeksi

sekali

Pembe

bomber

bertambahnja

bomber

itoe,

pro-

neu-

traal poela?
Dan bagaimanakah
sikap Toerki? Ia tidak mentjampoe

prodoeksi pesawat pesawat
bomber-bomber besar di ,,pertjepat se
kali”.
Kekoeasaan
negeri-negeri
demokratie atas oedara setiap boeharoes

Ada

Transjordania,

“Washington,
5 Mei (U.
P.). — Roosevelt mengirim soerat
perintah kepada Stimson
soepaja

lan

Roes-

lan sebagai Napoleon doeloe?
Apa poela jang akan diperboeat

bom-

laan jang djitoe adalah perloe sekali. bagi negeri ni.. Negeri negeri
demokratie lainnja poen memboe-

salah

ia mengada

bom brisant didjatoehkan pada seboeah kota di pantai timoer Inggeris.
PEMBOEATAN BOMBER
DIPERTJEPAT

Joenan

sadja habis.

DE

Antalaya

se

baroe:

Ngk

MEDAN

Se-

hingga pada saat ini besar kemoengkinannja
ia akan menjesal,

kedoenia

dari

,,toe-

pat djoega mengirim tentara kesa
na, sebeloem Rasjd Ali soenggoeh

kah

boet soember2

sebagai

pen-

tidak tjoekoep.
Satoe

Toerki?)

ris'',

tingnja bagi Djerman. Minjak Djer
man makin
dari Polen,

Ingge
Bah-

AOEDI

ARa8/A

x Soemberin injok
2

f

&

2

1

des maa

. pangkalan militer.

2...

ENTOE dengan tidak memoedji dia (perbedaannja dengan

. Ringkasan

jean

srman minta Syria boeat

1

Lembaran pertama pagina II.

PEMANDANGAN.
La

SMYRNOFF

—M.H.S.-BOND,

M.H.S.-Bond -tjabang

'ngat boeat mengadakan parlement
misalnja. Tidak, kita mentjari per
selesaian soal ini teroetama sekali dalam kesocialan dan kemasjara
!
katan.
/elter berhoeboeng dengan peroAkan tetapi kalau ,,De Banier”
ahan kedoedoekan Indonesia, be
berkata bahwa tidak seorang akan
ce toelis s.k. De Locomotief. Soe
berkeberatan-kalau perobahan dikabar Indonesia jang mengha
toenda sampai perang selesai dan
kan sesoeatoe dari kedatangan
kalau ,,Indisch Weekblad” soedah
4 ministers, sangat ketjewa.
merasa tjoekoep boeat - mengan“Pers dan madjallah Europa menje
djoerkan soeatoe ,,gebaar” atau ge
mes
minister,
toedjoei keterangan
kerakan jang tidak berarti. Dan lagi
koerang
agak
terlihat
kipoen
|
kalau ,Indisch Weekblad” mengira
| gembiraannja, terketjoeali s.k. A.I.
karena ,,gebaar” itoe sadja
bahwa
:
Dengan alasan jang koeat s.k.
golongan rakjat soedah
i
berbaga
pendiriannja
“AID mengemoekakan
merasa poecas dan sangat berteri| jang berlainan dari pada pers Euma “kasih, adalah ini membangoen
Akan tetapi aki
ropa oemoemnja.

TIJD VOOR

,GEBAREN”

IS

YOORBEE Aa
OEDAH banjak
ditoelis ten# tang
keterangan
-minister

piki

'batnja tidak ada pertoekaran

telah
sekali. Minister
ran sama
“memberikan berbagai keterangan
— dan inilah jang mengetjewakan

tetapi tidak ada parlement ke

—,

pada siapa minister haroes bertang
' goeng djawab atas keterangan? ig.

'dioetjapkannja. Njatalah, lain da
ri pada jang dimaksoedkan minis-

“ter masih banjak

lain2 hal lagi ig.

“tidak demokratis.

:

-

|.
|

Dalam madjallah
Belanda kita
dapati doea oetjapan jang perloe
dibitjarakan
disini. . Minggoean

“De

Banier'

menoelis

bahwa orang

tidak
bisa mempoenjai keberatan
soeatoe apa terhadap penoendaan
perobahan politiek sehabis perang.
Lebih djelas minggoean terseboet
berkata dengan sangat
riangnja:
Apa artinja dalam sedjarah kalau
perobahan diadakan sekarang atau
ima tahoen
lagi? . Artinja sama
sadja, tidak ada bedanja sama se
kali. Kesanggoepan atau lebih ba
ik diseboetkan sadja, sama2 tahoe
dan saling
wmengarti soedah ada.
—. Jang
lainnja, betapa pentingnja
"poen djoega., akan mengikoeti
de

"-

ngan sendirinja”.

3
ee

ri

madjallah

blad”.

3
&

,,Het

Keadaan

menghendaki
doek begitoe

Indisch Week-

jang genting

ini

soepaja
kita toensadja kepada poetoe

san2 pemerintah dan selandjoetnja
minggoean Indisch Weekblad me-

minta

soepaja

membikin

pemerintah soeka

soeatoe

,,gebaar”

atau

gerakan jang bermaksoed soepaja
seboetan minister djadjahan kelak
akan diganti
namanja, misalnja
sadja

dengan

nama

,,Minister

dische Zaken atau Minister
zeesche Gewesten”.

5

x

0.

|

Oetjapan

In

Over-

minggoean

jg.

biasanja boleh dikatakan bersema
—.

ngat

kemadjoean itoe, tidak boleh

| kita diamkan

sadja.

Bertahoen2

| “telah kita kemoekakan

'teroetama
kan
“tan.

sekali

bahwa

sebenarnja

politiek tetapi terletak

lapang

jg.

boediatas

sociaal dan kemasjarakaSoal politiek tidak bisa dipi-

| sahkan dari soal masjarakat, akan
» tetapi kemadjoean politiek dengan

- sendirinja segera akan mengikoeti
kemadjoean sociaal.

“ini masih

tetap

djanganlah

Pendirian kita

dan karena itoe

mengharapkan

dari

ki

' ta soeatoe andjoeran jang bersema

P.GI.

DAN

TELEGRAMNJA

Kemarin diroeangan ,,Perkaba—. ran” kita moeatkan telegram P.G.
“IL, kepada direktoer Dept. Onder
“ wijs en Eeredienst berhoeboeng de

ngan pendirian sekolah. Dalam ka
bar jang dikirimkan

oleh

A.

Sm.

itoe tidak kita seboetkan tempat
'nja. Sebetoelnja jang berkirim te-

' legram

itoe ialah P.G.I.

. Ngandjoek.

PERHOEBOENGAN
.

|.

tjabang

"

DAGANG

THAILAND

| ANTARA

DAN

INDONESIA.

Minister

Kantor

'dan Propaganda
'minister

Penerbangan

Thailand, jaitoe

Osatananda,

rang berada

jang seka-

di Indonesia,

mene-

anskan dalam tjakap tjakapnja di

Soerabaja, bahwa ia jakin, perhoe-

'boengan2 dagang antara Thailand
| dan Indonesia dapat lebih baik ada
“ nja. Ia menjesal sekali, bahwa pe

ngeloecaran beras dari Thailand ke

Indonesia dihentikan.
Tetapi minister Osatananda berharap, moe- dah moedahan

bab golongan Indonesia jang terke

moeka soenggoeh mempoenjai
ke
beratan kalau perobahan kedoedoe

kan Indonesia
Over

Thailand sedikit ha

ditoenda.

Kebera-

itoe sangat dirasainja.

en weer begrijpen”

atau

sa

ling mengarti dan harga menghar
| gai tidak ada.
Dahoeloe memang
nja ada, tetapi sekarang tidak lagi.
Orang tidak inginkan soeatoe ,,gebaar”, malahan sebaliknja, sebab
namanja boeat sikap begitoe
soe
dah laloe. Berbagai golongan rak
jat tidak akan mengoetjap sjoekoer
atau terima kasih karena
,,gebaren” sadja. Sebaliknja mereka ma
lahan akan mendjadi ketjewa, kalau tidak lebih dari ketjewa, kare
na andjoeran jang kosong belaka

da menerangkan,

bahwa oleh kare

na orang di Thailand soeka kepa
da tembakau Virginia, maka Thai-

tembakaunja
land mendatangkan
akan tetapi
Serikat,
Amerika
| dari

“da

sekarang

ane
se AE Sea Eta

disini sedang

menga

propaganda

dan

pedato ber

tempat digedoeng ,,Trianon” di Be
tawi. Perhatian oentoek malam pe
dato

itoe

memoeaskan,

teroetama

dari anggauta2 bond terseboet.
Sesoedah
ketoea lezingen-commissie melahirkan beberapa patah
kata pemboekaan, laloe ketoea pe
ngoeroes

besar

bond,

toean

BOES

TAMAN, dipersilahkan perpedato,
Pembitjara
moela-moela mengoeraikan maksoed dan toedjoean da
ri perhimpoenan.
Adapoen M.H.S.-Bond itoe ber-

ichtiar

sedapatflapatnja

mengoeroes

mie

dan

oentoek

kepentingan2

econo-

sociaal dari para anggau-

tanja,

dan

memadjoekan

serta

djar2
keloearan
sekolah M.H.S..
maka menoeroet pendapatan pem
bitjara timboellah satoe perbedaan
antara peladjar-peladjar keloearan
M.H.S. bangsa Eropah dan
Indo
nesier dan orang Asia oemoemnja.
Pembitjara mengharap-harap se
kali adanja
kaoem middenstand
Indonesier, jang pada pandangan:
nja memberikan banjak kemoengki
nan bagi orang2 keloearan sekolah
dagang

menengah.

Kesoedahannja

pembitjara

mela

hirkan harapannja, moedah moeda
han antara M.H.S.-Bond dan berba
gai2 perhimpoenan sekerdja dan
golongan2 kaoem madjikan terdja
di satoe pekerdjaan bersama-sama
dalam

padang

sociaal,

:

da itoe dimaksoedkan soepaja radio mendjadi oemoem di Thailand.
Pemerintah Thailand bersedia oen
toek membajar separo dari harga
radio jang dibeli oleh orang Thai.

KABA

MEMBAWA

Pada waktoe jang seperti biasa
nja telah sampai di lapangan terseboeah toestel
bang. Kemajoran
oleh
dikendarakan
K.L.M. jang
Dalam penerbangannja
Smyrnoff.
jang , kemoedian sekali ialah dari
Basra ke Lydda, ia berhenti seben
tar di Bagdad jang pada waktoe
itoe ta' ada soeatoe kedjadian apa
jang penting.
Pada waktoe berapngkatnja terpaksa tak teroes karena keadaan
genting dan djoega tidak diterima
Diantarakabar tentang oedara.
nja kedjadian2 jang genting ditedirangkan oleh Smirnoff bahwa
waktoe siang dari lapangan terbang Habbaniyah jang djoega dipa
kai sebagai lapangan terbang kapal oedara Imperial Airways, ada
telah menjingkir
60 perempoean
ke Basra.
penerbangan dari
Hari Kemis
Imperial Airways masih seperti bi
asa. Penerbangan landjoet dari K.
LM. dari sana tergantoeng dari ke
gentingan2 jang akan terdjadi. Te
roller jang berangkat: kemaren da
akan diberi inlam perdjalanan
kea-

dengan

sesoeai

stroeksi jang

daan.
MINISTER WELTER DAN KLEF
FENS KE SOERABAJA.
R.P.D. mengabarkan:
Besok tanggal 8 April 1941 djam
Welter dan Kleffens
12, minister

akan

ke Soerabaja

berangkat

de-

ngan naik kapal oedara dari vlieg
veld
Kemajoran. ' Berangkatnja
akan diantarkan oleh
kommissie
jang doeloe djoega menjamboet be
lau.

JOURNALISTIEK?
MUTATIE
Orang mengabarkan kepada kita boleh

djadi

Soenarjo,

Mr.

advo

caat jang terkenal dari Makasar
jang sekarang mempoenjai kantor
akan
di Salatiga dan Semarang
mendjadi hoofdredacteur soerat ka
bar ,,Sedya Tama” di Djokja. Mes
kipoen baroe dalam
peroesahaan
dan praktijk soerat kabar tetapi se
djak beliau masih student di Lei
den, negeri Belanda, soedah asjik
madjal
menoelis dalam beberapa
lah

dan

kabar,

soerat

dalam

baik

bahasa bahasa asing ataupoen da
lam bahasa Indonesia.
Moedah
moedahan
masoeknja
Mr, Soenarjo dalam djoernalistik
daakan membawa kemadjoeanlam persoerat kabaran bangsa ki
ta.

-

jaitoe satoe

Boleh djadi toelisan ini akan di
anggap berkelebihan
dan dibantah. Semoea itoe baik, asal dilakoe

— ri lagi dapat mengeloearkan ikan ' | propaganda dalam negeri di Thailand, minister
Osatananda mene“asin ke Indonesia.
:
rangkan djoega, bahwa propagan
|. Selandjoetnja minister Osatanan
|

malam

pekerdjaan bersama oentoek
kepentingan adanja atoeran atoeran
sociaal bagi segala bangsa.
Sesoedah itoe
diadakan pauze,
dan kemoedian toean Liem
Kha
kan sebagaimana moestinja. Lebih
Tong, dir. ' Handels dan Crediet
dahoeloe haroes diketahoei apa jg.
bescherming Bureau dan Hoofdre
hidoep dalam masjarakat Indonedacteur soerat boelanan ,,Efficien
sia dan bagaimana pikiran serta pe
cy” di Betawi, dipersilahkan oenrasaan pemoeka2 Indonesia. Jang
toek
melahirkan
pedatonja
ten
berlakoe seperti kita katakan
dia
tang: ,,Succes bagi toean djoega.”
tas akan mendjadi hati hati,
seBagaimanakah orang bisa men
bab banjak lagi jang masih perloe
dapat
succes dalam penghidoepan
dipikirkan.
Orang tidak akan ter
nja?
Lea
gesa lagi menoelis.tentang penoen
Demikianlah pembitjara.
Oen
daan dan tidak- akan menolak begi
toek
mendapatkan
succes
orang
toe sadja segala sesoeatoe.
Seba
memboetoehi djoega lain lain
ba
liknja dari itoe mereka akan ber
rang
selain
dari
pada
diploma
di
kata bahwa sesoenggoehnja perloe
ploma sekolah. Oentoek
mendje
pekerdjaan jang njata.
laskan perkataannja ini, maka pem
bitjara mengemoekakan berbagai
bagai tjontoh dari orang
orang
dakan pembitjaraan dengan bebe
jang ternama, seperti Sir
Henry
rapa badan oentoek mendatangkan
Deterding dan Lord Beaverbrook
tembakau ke Thailand dari Indone
jang memoela:
penghidoepannja
sia. Selain dari pada itoe pertjaka
dari bawah,
pan dengan minister Thailand itoePembitjara menjatakan, bahwa
mengenai oesaha memadjoekan ke
orang
haroes mengarangkan
sa
makmoeran dalam negeri di Thaitoe
rentjana
oentoek
penghidoeland,” teroetama tentang pemboea
tan djalan2 raja, mengadakan kam (pannja, kalau ia hendak mendapat
kan Succes, jaitoe jang
diseboet
poeng2 jang modern dan tentang
,rentjana succes”,
propaganda.
Segala oesaha
itoe
Ia menjeboet empat fundament
dilakoekan menoeroet rentjana 15
atau
dasar jang Giperloekan amat
tahoen jang dibagi mendjadi tiga
sangat oentoek mendapatkan suc
| bagian dari5 tahoen.
5
ces, Pertama tama orang
haroes
. Sekarang pemerintah Thailand
mempoenjai
kehendak
tetap
sedang melakoekan rentjana lima
dan
kemaoean
jang
keras,
tahoen jang kedoea.
Dalam peker
kedoea
persoonlijkheid,
jaitoe
djan itoe dialami bermatjam mamempoenjai sifat sifat jang hagoes
tjam kesoekaran dalam mengangketiga orang haroes beladjar men
koet barang2 bahan.
Akan tetapi
djoeal dalam arti kata seloeas loe
bangsa
Thailand
pertjaja sepeasnja, dan keempat volharding ke
noeh2nja kepada pemerintah, jai
oeletan dan ketetapan hati).
Se
toe kepada kebidjakan dan, pimpi
lain dari pada itoe orang
haroes
nan perdaha menteri Thailand. De
mempoenjai kepertjajaan kepada
mikianlah kata minister Osatanan
diri sendiri. Kepertjajaan kepada
da.
g
diri sendiri itoe boleh dipersamakan dengan besi dalam beton.
sedikit hari lagi
Amerika
Di“
,Dasar dasar succes” tadi oleh
Thailand akan mengadakan pembi
pembitjara dipertjakapkan dan di
tjaraan tentang pembelian kapal2.
'Apabila peroendingan itoe membe
djelaskan lebih «jaoeh. Pedato pem
bitjara menarik hati dan bermam
rikan hasil jang baik, maka nanti
faat bagi para pendengar, dan tat
moengkinlah doea minggoe. sekali
kala ia habis berpedato, maka ha
kapal antara
ada perhoeboengan
dirin bertepoek tangan tanda
se
Thailand dan Indonesia. Tentang
itoe.

“

kedoea

jaitoe perserikatan dari peladjar2
keloearga
sekolah dagang menengah
Goeberiiemen, pada malam
Minggoe jang laloe mengadakan

memperkoeatkan
persaudaraan di
haroes dibantah dan sangat perloe
kalangan
'anggautanja.
Keloear
be
lebih
jang
gan
keteran
rasanja
par tentang berbagai keadaan jang - M.H.S.-Bond berlakoe sebagai satoe perhimpoenan sekerdja.
njata.
Kemoedian pembitjara memperApakah kedoea
madjallah itoe
tjakapkan soal penghargaan diplo
soedah kehilangan ,,contact” sama
ma M.H.S. Menoeroet pandangan
sekali dengan masjarakat Indone
pembitjara penghargaan kepada di
memikirkan
tjoema
sia? Ataukah
ploma
M.H.S. itoe djaoeh dari pa
sadja semangat persatoean berbada
memoeaskan.
Kaoem madjikan
gai golongan rakjat pada boelan
particulier beloem kenal kepada di
Mei tahoen jang laloe?
Djanganlah kita menipoe diri ploma M.H.S., sehingga oleh kare
na itoe maka penghargaannja be
sendiri!
Dalam keadaan jang gen
loem demikian adanja, seperti jangmenjemkita
ting ini, djanganlah
semestinja. Sikap kaoem particuboenjikan keadaan jang sebenarHer dan pemerintah terhadap peng
nja.
Djanganlah kita toetoepi jg.
hargaan peladjar2 keloearan M.H.
melihat
kita
Perloelah
boeroek.
S. dalam masjarakat menoetoep ba
segala sesoeatoe dengan ,,reeel”, de gi mereka oentoek mendapatkan
Er is al zoo veel
wnjata.
ngan
gadji jang lebih baik. Pembitjara ti
schijn: heusch, er hoeft niet meer
dak dapat setoedjoe dengan kete-bij! Soedah banjak sekali roepa
rangan dari Wakil Pemerintah dan
atau woedjoed jang tidak memadai
dengan kepoetoesan dari Bezoldikeadaan jang sebenarnja.
gingscommissie dalam perkara ini.
Oetjapan ,,De Banier” dan ,,InOleh
karena
tidak adanja satoe
disch Weekblad” kita bantah,
se
atoeran gadji jang pasti bagi pela

tan mereka

Oetjapan jang kedoea asalnja da

Paham jang begitoe

kan pikiran.

Djakarta,

toedjoe.

Sesoedah ketoea lezingencommis
sei berterima kasih kepada
toean
Liem Kha Tong oentoek pedatonja
laloe hadirin diberikan kesempatan
oentoek memadjoekan pertanjaanpertanjaan. Kemoedian dari pada
rapat ditoetoep kira kira poekoel
10 lebih seperampat.

KLEFFENS
MINISTER VAN
BERBITJARA
AKAN
Kabarnja Z. Exc. Dr. E.N. Van
Kleffens, minister oeroesan loear
pida
negeri akan mengoetjapkan
to jang ringkas dalam programma
radio jang akan dioewerkan oleh
Singa
Broadcasting di
Malaya
poera pada malam 9 djalan 10 pa
da boelan ini. Programma penjiaran itoe, jang boleh djadi akan di
oewerkan djoega dinegeri kita ini,
tempoh hari soedah dioemoemkan:
penjiaran itoe lamanja lebih sedi
dari
jaitoe
kit dari satoe djam,
poekoel 21.00 sampai poekoel 22.10
Javatijd.
Penghabisan

minister

Van

Klef

fens akan mengoetjapkan sepatah
doea patah kata jang menggembi
rakan tentang masa jang akan da
tang: minister itoe akan berbitja
sehah
ra dalam bahasa Inggeris,
ter
pengiriman itoe maksoednja
oetama sekali hendak menoendjoek
kan arti tanggal 10 Mei boeat bang
Ingge
sa Belanda kepada bangsa
ris jang ada di Semenandjoeng.

KLEERMAKER

AVONDCURSUS.

tertjantoem
Sebagaimana jang
dalam advertentie s.k. ini, bahwa
Kleermaker avondcursus di Kalipa
sir No. 20 jang bertempat diroediketoeai oleh toean
mahnja dan
O. Didi pada permoelaan boelan ini
perloekan
Kita
diboeka.
telah
Ke
koendjoengi tempat terseboet.
terangan jang kita dapati, bahwa
pergoeroean

terseboet

soeatoe tja

bang dari Kleermakerschool Defen
sielijn van den Bosch jang dioeroes
Disitoe (di
Kasdani.
oleh fbean
tiada bedanja
Kalipasir) djoega
Modevyakschool,
tentang
poen
Schoenmakerschool dan Leerlooyer
school bisa didapati keterangannja
kepada pengoeroesnja.
terseBerdirinja Avondcursus
soeatoe kemadjoean
boet berarti
-peroesahaan bangsa Indonesier jg.
mengedjar kehendak zaman. Moga
mogalah succes! (EN).
PEDOMAN

Karangan

Dr. Rabindranat Tagore 80 tahoen. :
iB» ARANG siapa memperhatikan
9)
perhoeboengan keboedajaan
India

dan

Indones'a,

tentoe

hendak melihat
serta padangan

tahoe

siapa dr. Rabindranat Tagore, seorang ahli pesjair dan filsafat jg.
kesohor diseloeroeh doenia.
Hari ini, 6 Mei 1941, ia tjoekoep
beroemoer 80 tahoen. Kiranja ada
baiknja bagi pembatja oentoek me

njadjikan

sedikit

tentang

penghi-

doepannja.
Diantara orang orang Timoer jg.
namanja haroes semerbak melampaui batas negerinja, malahan melipoeti seloeroeh doenia,
pastilah

terhitoeng
Rabindranat
'Tagore,
penjair serta ahli filsafat Benggala jang dalam tahoen 1919 mendapat nobelprijs kasoesasteraan.
Rabindranat Tagore lahir pada
tanggal 6 Mei 1861.
Sedjak dari
abad kesepoeloeh ketoeroenan TaBore banjak jang termasjhoer namanja di India, sebagai ahli politik, ahli filsafat, ahli agama dan
ahli seni. Dan ajah Tagore sendiri
Debendranat
'Tagore
dinamakan

orang

Maharesji

oleh

karena

ke-

oetamaan
hidoepnja,
tjintanja
akan Toehzan dan manoesia dan be
sar pengaroehnja tentang hal aga-

ma

dan filsafat di India.
Sebenarnja,

dranat

pendidikan

Tagore

waktoe

Rabin-

moedanja

di Kalkoeta sangat terabaikan.
Ajahnja

selaloe

bepergian

dan

. Sandja jg. kaboer, agar soepaja pa
mandangannja
keesokan
harinja
pada waktoe matahari pagi bersi
nar

dapat

mendjadi

masoekkannja

Ra

telah

me

hoekoem. Tetapi segera ia kembali
kenegerinja, sebab 'ilmoe hoekoem

itoe

tidak

sekal'-kali

tinja.
Oemoer

ken

oesah

lagi. Moedjoerlah

dikata

dari djende

la kamar itoe ia dapat djoega memandangkan matanja keloear melihat keboen
dan kolam dengan

boenga

-boenga - pohon

pohonan,

oenggas
dan
binatang binatang
jang lain.
Dalam koeroengannja

itoe banjaklah kesempatan berpikir dan mengelamoen,
sedangkan
hatinja
tidak
berkata-katanja,
ingin akan kebebasan, akan 'alam
jang loeas. Oleh keinginsn dan ketjintaanja akan 'alam jang tiada da
pat dipoeaskannja itoelah agaknja
maka

t'mboellah

tinja

akan

bentji

dalam

doedoek

ha-

dibangkoe

sekolah.

Bertambah tambah lagi bentji
nja akan doedoek dibangkoe seko
lah itoe karena seorang goeroenja
tentang kesoesasteraan kasar sipat
nja dan meloekai hatinja. Moerid
jang keras kepala
tidak hendak
memboeka
moeloetnja
dan
setiap
hari
ialah
jang
mendapat
angka jang serendah rendahnja da
lam kelas. Tetapi pada penghabi
san tahoen moerid2 dioedji
oleh
goeroe Sryit Mathisidan Bachaspa
ti, dan
Tagore mendapat
angka jang setinggi2nja diantara
teman temannja.
Ketika itoe perlahan lahan moe
lai kelihatan, bahwa Tagore akan
pandai menggoebah sja'ir.
Pada soecatoe hari saudara
se
poepoenja Jyotiprokash berkata ke
padanja: ,,Engkau mesti beladjar
memboeat sja'ir."
»Bagaimana

saja

mesti

engkau

bisakan,

kira 3000 boeah

dan

boeah

di

sekolah

5

sja'ir jang popoe-

empat

poeloeh

Santi

jang

besar

seorang

tahoen

Niketan

lambat

dan

se-

laoen

termasjhoer

dan dinamai ,,Visva Bharati”. Sedjak itoe sekolahnja itoelah jang
mendjadi

Namanja

pekerdjaan

bertambah

hidoepnja.

lama bertam-

bah terkenal. Karang-karangannja
terdjemahkannja
dalam
bahasa
Inggeris dan sekarang karena ka-

rangannja

itoe telah dapat dibatja

dalam hampir segala
berarti didoenia.

Dalam

bahasa

jang

karangan-karangan

Ta-

.

gore, dalam pidato pidatonja dan
dalam sekolahnja terloekis filsafat

nja jang

pada

hakikatnja

berpo-

kok kepada filsafat India jang lama, menoeroet boekoe boekoe Soetji India: keselarasan antara ma-

noesia

dengan

'alam,

persatoean

djiwa manoesia
dengan djiwa seloeroeh 'alam jaitoe Dzat ke Toehanan.
Dalam pada
itoe tiada sekalikali menoetoep matanja bagi ke-

indahan keindahan jang dilahirkan
di Barat, malahan toedjoeannja sen
diri ialah mempersatoekan
dan Barat.

Agaknja

Timoer

dipengaroehi oleh aga-

ma Islam, Nasarani dan semangat
Barat, maka ia mentjela akan pertapaan, akan perboeatan menjakiti
diri.

Salah

sekali,

katanja,

mening

galkan isteri,
anak dan roemah
oentoek mentjari Toehan:
Bagaimanakah saja akan ber
temoe dengan Engkau, djika tidak
diroemah
saja jang saja
djadikan
roemahM6ce?- Dimana-

"kah

saja dapat bersatoe

Engkau,

djika

t'dak

kerdjaan

saja,

jang

kan

dengan.

dalam
saja

pekerdjaanMoe?

meninggalkan

roemah

pe-

djadi-

Djika

saja

saja,

saja

tidak akan dapat mentjapai roemah Engkau.
Djika saja melepaskan pekerdjaan saja,
pasti-

lah saja tidak pernah akan ber
satoe dengan Engkau dalam pekerdjaan Engkau.
Sebab Engkau ada didalam saja, dan saja

eng

ada

didalam

Engkau”.

ge

mar akan sja'ir. Pada soeatoe ha
ri, ketika ia baroe kembali dari
perdjalanan jang djaoeh dan
la
ma, maka dibawanjalah anaknja
dari Kalkoeta pergi menoedjoe ke
arah Himalaja. Tiadalah ada ban
dingannja kegirangan hati Tagore
dapat meninggalkan
sekolah per
gi melihat 'alam pegoesnoengan da
ri dekat.
Sangatlah
ni'matnja
Tagore
mengetjap
pemandangan
'alam
itoe, sehingga waktoe sendja
da
lam pelangkin menoedjoe ke Bol
pu Santi Niketan, (tempat peristi
rahatan ajahnja jang sangat aman
dan sentosa letaknja),ia
menoetoep matanja, sebab

ta-

sebab iapoen
dan lagoe.

Oemoer

kau mendjadi penjai'ir jang
asli
dan besar.”
Seorang
goeroe
disekolahnja
itoe roepanja telah melihat djoega
bahwa
'Tagore
kemoedian
hari
akan mendjadi penja'ir jang ter
masjhoer.
Diadjarkannjalah Tagore
sifat
sifatnja memboeat sja'ir. Kepada
ajah Tagore njata, bahwa anaknja

itoe tidak soeka sekolah

empat

peristirahatan
ajahnja Santi Niketan itoe. Maka teroeslah berdoejoen doejoen keloear boeah tangan
nja jang beroepa
berbagai bagai
tjeritera, tonil, sja'ir dan karangan
biasa. Tidak banjak diantara pem
batja
agaknja jang tahoe bahwa
Rabiniranat
Tagore sama
sekali
ada menoelis dan melagoekan kira

memboe

nanti

ha-

hoen ia mengoendoerkan dirinja ke

atnja? Saja tidak tahoe bagaiama
na djalannja.”
»Nanti saja adjarkan, saja soe
dah membatja Hamlet
karangan
Shakes Peare dan meskipoen saja
boekan
seorang penja'ir
rasanja
dapat djoega saja melihat, bahwa
kalau

menarik

&
doeapoeloeh

mendjadi

ketjil itoe dalam koe

moelai

Oemoer enambelas tahoen ia per
gi ke Eropah akan beladjzr 'ilmoe

dalam seboeah kamar.
Betapa besar azab jang
itoe tiadalah

sanoebari-

bindranat Tagore
noelis sja'ir.

didirikannja

anak

kedalam

agama.
belas tahoen

djaga Rabindranat Tagore, maka
seringlah ia dikoeroeng mereka di

roengan

me

nja itoe perasaan
'Oemoer empat

ler di India,
ahli moesik

kepada

semesra

sranja dan seni'mat2nja.
Di kaki Himalaja itoelah diadjar (
oleh ajahnja basa Inggeris, Sang
sekerta dan Benggala. Ilmoe toem
boeh toemboehan dan ilmoe bina
tang.
Diboekanja
mata anaknja
itoe akan kebesaran 'alam dan di

biasanja Rabindranat Tagore terserahlah
kepada
boedjang boedjang laki laki. Agar senang men-

terasa

hoetan dan rimba
itoe dalam sinar

TOKO OBAT

Nu
S

selaloe
ia tidak

UN

ul:

TEL. 979 BAT.
ZU1D 6 MASAN

KITAB.

jang kita

moeat dilain

bagian tentang dr. Rabindranat Ta
gore jang soedah beroemoer 80 ta
hoen tepat pada hari ini, adalah ki
ta ambilkan dari ,,Pedoman Kitab
:
Balai Poestaka”.

sat

Ld

Ba

22 an Hengki

Gevraagd
DOOR GROOTE IMPORT FIRMA
KENIGE GOEDE KLERKEN
hillig-met behoorlijke kantcorpraktijk.
onversc
d
landaar
Brieven

onder

No.

3319

de

la Mar,

Batavia-Centrum, MA
3

aka Webisan Na

an Ona

Baaan

2,
.
"PEMANDANGAN.

kan

MATSUOKA AKAN
AMERIKA ?
5 Mei

Tokio,

—

Ada

meb

minister

loear negeri

Mat

kep msa

BAM

De

njaan apakah waktoe sekarang in!
koendjoe-

di Timoer. Djaoeh

tentang

(Reuter).

ini datang

ba- |

jang

di B'rma,

Sesoedeahnja

akan

djadi

ki-

kem

PENERBANGAN

|.

U. 5. A. KE

— SINGAPORE BANJAK
ARTINJA
York,
5 Mei

New

—

Dalam

satoe

pemboekaan .

keadaan

penerbangan

Francisco—Singspore,

itoe.

New

2. BAIKLAH MEREKA SADJA

York

(Aneta).

komentaar

Times”

atas
- San

maka

s.k.

menoelis:

.,Hal ini dalam hakekatnja hanjalah soeatoe tindakan jang me-

DATANG DI TOKIO”
Menoeroet. mengoemoeman . Do. mei, Matsuoka menoetoerkan, bahwa lebih baik president Roosevelt

ngenai

perdagangan,

tetapi

akan

mendjadi lebih penting, kalau keadaan keadaan beroebah dan memaksa kita oentoek
mengadakan
atau minister loear negeri Cordell
aksi militer.
Ini tidak
hanja di
Hull jang datang di Tokio, oentoek
Izoet Atlantik, tetapi djoega di Pa
'mengetahoei tentang keadaan jang
cific, dimana kita masih mengada| sewadjarnja di Timoer ini.
Lebih landjoet Matsuoka mene- ' kan perloeasan oentoek mengoeatkan sarat sarat hidoep jang amat
rangkan begini: ,,Amerika soedah
kita perloekan. itoe”.
" saja peladjari, saja kenallah nege-

Fa

PAMFLET

-

Bandoeng telah
disebarkan
oleh
Persatoean Islam dan Pembela Is
lam, pamflet - ORANG KRISTEN

“5 BERMAIN API, pada achir April
— bl. Kemoedian disoesoel poela de
| ngan pamflet dari Pembela

Islam

jgj5 sendiri no. 1 RETOUR AF ZENDER., disiarkan
pada tanggal 2
Pada hari
1941 jang laloe.
Mei
Sabtoe tanggal
3 Mei jang laloe,
malamnja oleh PID Bandoeng mem
beslag restant dari pamflet terse' boet ditempatnja t. Isa Ansary, pe

—

ngoeroes Pembela Islam.

SANATORIUM
P.V.P.N,
Pembantoe S.P. dari Djokja

| wa Pengoeroes Pembela Islam men

dapat oendangan
dari Procureur
|. Generaal di Betawi, boeat membi
.. tjarakan hal pamflet terseboet.

Hari Senen tgl. 5 Mei j.l. Pengoe
hiri,M, Natsir, Isa Ansary dan Ke

f 9.—

per

Belindio:

boeloe. Erawang

“

23

|

Ke-

KK

goebernemen),

teroetama

ada

tanda

kg.

h

T

akan

programma

dibatasi,

diiapi

san bawah ada dikandoeng niatan
oentoek
mendirikan
sanatorium
atau herstellingsoord
jaitoe tem
pat goena mengasoh dalam waktoe
sakit. Di Djokja orang menerima
soerat dari centraal bestuur
PV
PN goena memperhatikan
niatan
ini, Kini diniatkan
oentoek men
dirikan sanatorium ditiap
provin
cie bocat anggauta PVPN. Orang mengetahoei, bahwa jang

ialah

banjak dari pegawai
pegadaian
jang besar sekali risiconja dalam
pekerdjaannja, hingga perloe seka
li oentoek mengadakan sanatorium
goena tempat istirahat
sematjam
itoe,

PE
MALAYA “MENGOERANGI
MAKAIAN
KERTAS
Menoeroet Straits
Times
kina
soedah diadakan penjelidikan goe

na mengoerangi pemakaian kertas
jang kiranja bisa dihematkan. Soe

mas Achmad

telah diterima oleh t. . dah didirikan komite jang
dalam
H.J.A. Vermijs jang mewakili P.G.
permoelaan hendak menimbang 14
Dalam pertemoean terseboet an
oesoel hoeat mengoerangi pemakai
tara PG dan pengoeroes Pembela
an kertas itoe. Anggauta
komite
Islam mendapat kepoeasan dalam
soedah diberi soerat idaran tentang
2
:
vesoel oesoel itoe dan diminta me
- pembitjaraan.
njatakan pendapatannja
kepada
Keterangan selandjoetnja
akan
voorzitter, jaitoe Mr, MV de! Tufo.
disoesoelkan oleh Pembela Islam
6
Satoe antara itoe voorstel -voor
(Antara).
stel bila diterima baik akan dibikin

san

sambil
tidak

7.50 dan

per

100

.Oh,

—

SAWAN

Johnny,

Australia | RIALTO

kg.

How

:

—

|(C. ORION
Asmara

BESAR

you

Can

|

SENEN.

At.

lev.

f 7.25

April.

per

Da

100

f 7.75

dan

A. '

kg.

mar:

Sumatra

export

kwaliteit A/E Mei f 29.50 dan Pon
tianak A/E
f26.70 per 100 kg.

demikianpoen

Karet:

f 0.354

Standard

sheet

-—
Moerni.

ULODOK.

PRINSENLAAN
Yoen Chi”:

REX

KRAMAT.

Seven

Sinners”.

sedia

dan Crepe f 0.3434 nom.

dan

Sept. 727

Lada

Pasar

Senen

Pangkal

Minjak

Tiosma

dan

iris moeda f 11—
f 3.50 per 100 kg.

Crown

PEP

Topi

dan

iris

toea

DI BETAWI.

selink & DijkhutaJa
POERWOKERTO:
ringbaan

Batavia)

Slijp boeloe:
f 9.65
» 9—

TRIEUR
H.

KOPI

helm

MAOE

BERAS KRAWANG: ,
(£r. wagon

hari

aa DNAN
Oa maa akan

dari

djerami

f 50,—

atau hoekoem

2 boelan.
Kini roepanja

per

badan

vonnis

poeicesan

itoe soedah kelocar, dan

Machroos

tidak membajar , maka tentoz'ah te
rima pasang badan sadja di pendja
ra Struiswijk, Batavia C. menoeroet boenji soeratnja.
Antara lain lain baik kita tambahkan djoega, bahasa sekalipoen
telah men.
perkara perkara is.
disebabxar
“ih
4
dirinja,
sa atas
karena

pergerakan

Parindra,

|

K.B.A.

» 866—vol

huller

"841 —
3 809 — Y4
» 185 — Petj.

Si
2
koelit

tiba,

tocan

Machroos

P.K.T./im
KPC
KPB
KPD

doeloe

SEKARANG:

LEBIH

0.69

1.70
0.321,

1.6215
4.625

4.87

TIDA

MOERAH?

892

—

4

BISA!!

Slijp

te

dan
lah meninggalkan Parindra
masoek di Gerindo. Apakah fonds
jang pernah diadakan boeat toean
Machroos itoe ada diberikan, itoe
lah kita tidak tahoe.
Paling belakang toean Machroos
Ka
djadi pengemoedi madjallah
dan se
poecas Revue di Pontianak
telah
dari tanggal 1 Maart 1941
berangkat ke Betawi,

f7.82 —
» 191 —
807 —

Ptj.
koelit.
15 bl. kopo.
Y
idem

KAI

“Vs

—

DIETRICH

with

JOHN WAYNE
ALBERT DEKKER
BRODERICK CRAWFORD
MISCHA AUER
BILLY GILBERT
- ANNA LEE
SAMUEL S. HINDS
end OSCAR HOMOIKA

idem

BERAS SERANG:
(£r. ringbaan Batavia)
Boeloe
Pandeglang:
P.S.A.
f 9.32 — vol slijp.
P.B.H.
» 8.52 — vol huller.
Tjiere
poetih:
STA.

» 8.22

Dela
SL.
S.PK.T.

» 8,06 — I4
huller
184 — Y4
&
» 1.60 — Pkt. koelit.

—

vol

kuller.

h JOE PASTERNAK paoouerion

BERAS INDRAMAJOE:

se-

hingga djoega di Sambas sampai
mengadakan korbanfonds (Parin
akan
dra). teroetama berkenaan
t.
pada
pertolongar
memberikan
Machroos, tapi sebeloem ia men
djalani hoekoeman atau sebeloem
permintaan denda dari pihak jang
berwadjib

BIASA

Menoceroen:

sidangan Balai Kanon bertempat
di Singkawang, tocan Machroos te
rang bersalah, sehingga dipoetoes
kan ddo. 13 Januari 1941 dengan
denda

poenja

3

Bandoeng en ringbaar
(Batavia).

K.S.B.
K.B.B.
K.B.D.
P.K.B.

bahwa

menoeroet

5678

Boeloe:

berpengetahoean.

sehingga

kita

Da

.........

K.M.B.
f 8.25—Y
huller.
Balai Radja telah memoetoeskan K.M.C.
» 809 — V5
2
denda f 25,— atau mendjalani hoe KM.D.
5.193 — V4
.
koeman 1 boelan karena terdakwa
Trerecpoetih:
Machroos dipersalahkan mengada K.T.B./p
f 8.16— 84
huller
Wira
kan rapat terboeka Surya
K.T.D.'p
f 7184— V4
huller.
wan dibawah langit dengan tidak
P.K.T/p
f 7.60 — Ptj. koelit.
meminta idzin. Dalam ketika SulTjere
boengboen:
|
peme
tan Sambas mendjalankan
P.K.T./b
» 150 — Ptj. koelit. |
telan K.T.B./b
Machroos
riksaan, toean
f 806—y
huller.
menghinakan Sultan Sambas, ka- K.T.D./b
f1 — MW » huller.
rena mengatakan tidak - berpenge
Tjere
merah
70 —80x:
tahoean,

lagi

LOEAR
sampai 500.

Handd»eken
105 X 60
extra
tabah SE
DA SUN
tas Pit
Serbet2:- Satoe ToSIN Heni
Sar lennden TER
PS
Tas
oentoek
njonja2
(koelit
toelen)
"roepa2
model
dan
Al PA
ea
En Kan nan TE
SISA2
SEPATOE
ROBINSON,
MAAT2 36 dan 37.
Item
Koening

f 4.—,

(Via Makelaarskantoor W eswagon

sedikit

Harga

Devoes

f 230 per blik.
Pinang:
Bidji boelet

BERAS

oenteek

Telefoon

POLO
SHIRIS
merk
Jansen
Tilanus
(kleurecht),
bisa
dapat
roepa2
warna
“jang

f 21.—

Tanah:

PASAR BERAS

Batavia-C.

PENAWARAN
Korting

Levering

Pinang

f 2.05

f 2.05, Panah

171,

(naik 26 punt)

poetih:

fob.

GEMOEK

TOKO BABA

nom.

(fr.

|

»The Under-Pup”.

vering Mei f 10.75 nom. Aug./Oct.
f 8.25 nom.
dan Oct./Dec. f 8.40
pembeli, f 8.50 pendjoeal.
Noteering
New York Mei
1715
(naik 27 punt) Juli 719 (naik 24

Mei

MOLENVLIET OO/T 77- Teif. 10742 bi.
BEKASIEWEG NS 2-Telf. OF Mc.

of the Cisco Kid”

P.PARK
—
.Se El Eiauw

per
1,
kg. Licenties
A.
f 0.18
nom. dan B. 245.
Citronella: Contract A
lev. Mei f 1.30 nom.
Lada
hitam: Ek. Telok le

punt)

» RUWIEL:- RADIO - MEUBEL -

'

ber lev. April f 6.64, franco Veem |THALIA
— MANGGA
BESAR
Probolinggo f 6.80 per 100 kg.
|
Gong Kang”.
Tapioca
meel: Kwaliteit | @UEEN
Se
PANTJORAN

lid2 Balai terdiri dari orang orang
jang

ontonan

,

Cheri-

Katjang
ke dele: Kwaliteit Djember franco wagon Djem

bisa

mengatakan,

merah:

Tiongliap —

tan

abar
ALHAMBRA

Bawang

aa

(fr. wagon

Cheribon)

Tjere:

Ai RR
H.S.T.

f 8.33 — vol slijp
» LM — V9
si

LT.L.

» 192 — Lolosan

PI
Srogel:
LS.S.

» 1.60 — Pkt.

f 8.43 — vol siijp

LS.L.

, 8.07 —

koelit

LS.z.
» 175 — Pkt. koelit
Boeloe:
L.B.S.
f 8.65 — vol slijp
LB.L.
, 8.24 — Lolosan
BERAS Tiiandjoer.

(Fr. wagon Tjiandjoer)
Mach.

"sANAK2

Lolosan

Ven. Foeng SPA

Mach. Ven, Foeng SLR
Mach. Oeij Kam Hoa

MENARA

, 9.201
'

"DEMOER

17

TIDA

BOLEH

NONTON

Menggemperken... Mengagoemken... Menarik hati... dramfatisch serta sedi...... tapi soenggoe kotjak dan loetjoe
adanja itoe riwajat dari satoe penjanji cafe, Bijou, siapa
dengan iapoenja ketjantikan jang menggioerken dan
di
tingka-lakoe jang genit telah membikin poelo-poelo
Laocetan Tedoe tida aman dan berbahaja!

:
|

f 940:

DIBAWAH

INI

PANAS PELAN TAN Ae EME

MALAM

.

ARA LAANTA

REX THEATER

INI MALAM

2

—.

roes Pembela Islam, jg. terdiri da
ri tocan toean Fachroeddin Al Ka

me

ngabarkan, bahwa dikalangan PV
PN (pergerakan sekerdja pegawai

djadi anggauta PVPN -itoe
Begitoe djoega pengoeroes Pem:
“bela Islam semoea dipanggil kekan
- tor PID., dengan menerangkan bah

Keloearan Ban-|

sampai

Emping

Pembantoe mengabarkan:
.
' Menoeroet.
sepoetjoek
soerat
jang dikirim oleh toean Machreos
Effendie dari Djakarta pada sauda
ranja jang bekerdja dikantor Be
volking Rubberrestrictie di Pontia
nak, bahwa ia mendjalani hoekoemannja boecat memenoehi poetoesan Pengadilan Kerapatan
Balai
Kanon Singkawang ddo. 13 Januari
1941, karena soecatoe
toedoehan
menghina Sultan Sambas dalam pe
ngadilan Balai Radja di
Sambas
ddo. 5 Februari 1940 ketika
Sul
tan Sambas mendjalankan pemerik
saan, dimana toecan Machroos ti
dak merasa poeas dengan poetoe

PEMBE-

“baran jang tersiar, bahwa di kota

sama

DJAKARTA

LA ISLAM BANDOENG.

“Pengoeroes Pembela Islam ber
temioe Procureur Generaal.
Sebagaimana menjoesoel perka-

f 8—

100 kg.

dji

penjiaran dan oekoerannja soerat2
selebaran.
Firma2 dagang bisa djadi djoega
akan diminta mengasihkan
boscat
mengetjilkan setjara oemoem pe
makaian kertas.
Ada satoe voorstel boeat memba
tasi, djika boekan melarang sama
sekali, beberapa matjam circulair
dagang dan penjiarannja dengan
perantaraan post.
Advertentie dalam vorm soerat
selebaran atau brochure boleh dja
di dilarang.
Plakaat
plakaat
boleh
djadi
akan ditetapkan ogkoerannja, dan
tempat tempat boeat menaroeh pla
kaat plakaat poen bisa djadi diba
tasi.
TOEAN MACHROOS EFFENDIE
DALAM
PENDJARA DI

#

PENJIARAN

minimum,.dan

Pentjitakan

ka Serikat, dan sokongan ini dikemoedian hari akan diperloeas.

MATSUOKA MENOLAK BESAN
pada hari ini diadakan
Ketika
' interview dengan Matsuoka mente
mentah-mentah
ri itoe menolak
kesan soepaja ia mengoendjoengi
Amerika Serikat oentoek mengetahoei dengan djelas, betapa sikap
Serikat

5 Mei

Tiongkok,

.
:
Calcutta,
5 Mei (Reuter). |
— James
Roosevelt dan majoor
Gerald Thomas pada hari ini dari
Chungking tiba di Calcutta. Roobahwa set:- |
sevelt menerangkan,
banja
di Cairo
“akan terima instroeksi- nstroeksi dari Washington tentang rentjana dikemoedian
hari. Iapoen menerangkan, bahwa
Tongkok selaloe terima sokongan
dari persediaan persediaan Ameri-

lah”, bahwa tindakan politik jang
haroes di djalankan ialah pembesoal soal dengan Amerika
resan
Serikat, tetapi laloe timboel perta-

Amerika

militer

TIONGKOK AKAN SELALOF
DAPAT BANTOEAN U.S.A.

bahwa sesoedah ada perdapat,
djandjian netral antara Djepang
- dan Roeslan itoe, ,,soedah tentoe-

Kentang:

1023

| Beras Machine Tjiandjoer

jang
tanah:
Keloea- |
ran Cheribon f 10.— per 100 kg.
'R 2

da bahwa kartis kartjis pemberian
selamat , kalender dan sebagainja
akan diketjilkan oekoerannja.
Gedoeng gedoeng bioscoon djo:
ga akan kena effectnja tindakan
tindakan jang comite itoe hendak
ambil,

bali ke Tiongkok. Dalam habisnja
minggoe ini ditoenggoe datangnja
di Singapore.

suoka, boleh aa akan mengoendjoengi Amerika
Serikat.
Domei,
agentschap.
Menoeroet
“kalangan kalangan opisil berpen-

baik boeat' mengadakan
ngan seroepa itoe.

pai

gerak-

MILITER TIONGKOK
DI MALAYA

di Malaya.

Djepang

Ibaragi

ni datang di Penang oentoek mengadakan tournee 14 hari lamanja

(Reuter-O.J.B.)

Tn

f 1165

O.S.H.

,.The Return

roe baroe

kabar kabar angin, bahwa

ke. Oa

SPA.

f 10.—

Singapore,

KE

f 5.75 p. 100

Love”.

Missie

Serikat”.

Amerika

kwaliteit

per 100 kg

Bantam | Ketan Java

bon Twaliap f 9-—, Tiongtoa f 8.—

2

menolong
saja tidak akan dapat
' sesoeatoe apa, djika'au kedjoedjoe
ran itoe tidak dapat menggerak-

Keloearan

tavia.

ngenai pada pedagang
pedagang
Peda pagi ini dirasa boemi bergerak-gerak dalam daerah jang locas obat patent.
Reclame di djendela djendela to
di district Kanto, jaitoe tempat le- |.
taknja Tokio dan Yokohama. Di ko bisa djadi akan diketjilkan sam

MISSIR

| pada sembojan itoe, soenggoehpoen

menoeroet

f 1.85 per blik |

sauda-

kefjil Pa-

mela

sesoeatoe, sekalipoen langit”. Garis
garis perdjalanan saja berdasar ke

Copra:

doeng

dari

“01an

djoedjoeran

segala

menggerakkan

merk

loearan
LaboeanNo.
1 f 39.— |
No. 2 f 32.—
Tjilegon
No. 1
f 33.—.dan No. 2 f 31.— per 100

daerah

» 8.65

KARO
Oi

Kelapa: Harga

roepa

dari 1434 kg.

Ame-

gerak itoe terasa sekali, sehingga
orang orang lari keloear roemah.
Tidak ada keroesakan.

ialah ,,ke-

saja,

Sembojan

Minjak

roepa

sekali, tentang membikin
reclame
rika Serikat itoe pada waktoe ifli. , denpan menggoenakan
brochure
atau inlegger dalam
boengkcesan
GEMPA BOEMI DI DJEPANG
barang dagangan.
Tokio,
5 Mei (Reuter).
Voorstel ini teroetama akan me

beberapa

18.33

Aini

ngan jang dibentangkan di sidang
| wijksdag jang kemoedian sekali

OTS.

OTB.

ah

Amerika Serikat tetap tidak berketerangan keteraoebah sedjak

Seng

Boeloe

Taka

kat. ,,/Politik damai saja terhadap

memberhentikan

Slijp

25

ngi lagi keterangannja tentang politiek damai dengan Amerika Seri-

ka butkan

Harrison

f 2.80.
Slijp Tjere OTP.
Goela:
Sup.
Hoofd Suiker' Ketan Slijp
f 11.25 per 102 kg. terima didaHarga beras
lam goedang pendjoeal.
gar-saudagar

ef-

mengetjilkan,

Slijp Eng

Ro

—

Pada hari ini Matsuoka mengoela-

itoe.

Sajapoen dapat mengert!

bocat

(Fr. pr. K.P.M. Tegal)

Tjap
Ka-

CAN

“Tokio,

An
5 Mei (Reuter).

- mestikan

dan

Bi

IL

NE

mengasih

Merah

ERCULES

&

tinggal dan pelajaran antara Djepang dan Indo-China-dan satoenja tertang tariet pembajaran-pemkajaran dagang.
di

ini akan

Koeda

pagina

f 9.65

w

perdjandjian-perdjandjian baroe tentang soal bertempat

senjatanja

“Slijp Boeloe H. G.
: Slijp Boeloe H.
. BERAS SLAWI,

PASAR BETAWI.
Tepoeng
terigoe:
Kodok f 2.85: tjap Boeroeng

fecinja pada pendjoealan lokaal da
ri kertas kertas
boengkoes
dan
karton jang orang pertjaja
tidak
seberapa besar.
Djoega pedagang pedagang par
tij besar dan etjeran bisa djadi di

|. bahwa pembitjaraan tentang ekonomi jang berkenaan dengan ini, jaitoe
jang dimoelai sedjak December j.l., sekarang soedah selesai. Ditambah

jang

.

Di3O
9—

rw 20
IL ML

Voorstel

lan ini diroemah Matsuoka. Pemberian tahoe opisil disini menjatakan,

keadaan

AND

sa |

leng

O.S.H.
.
O.K.H.
idem
1
BERAS BOEMIAJOE:
(£r, wagon ringbaan Batavia).

HM
Gr

:

5 Mei (Reuter). — Doea perdjandjian.antara Djepang
i
dan Perantjis tentang Indo-China akan ditanda tangami pada tgl. 6 boe- |

ri itoe.

melarang

Ko

ma sekali plakaat2 dan penerbitan2

| PERDJANDJIAN DJEPANG—PERANYJIS

POLITIEK DAMAI DENGAN

gang.

ye

AKveuiieraentanan

| Speciaal dari soerat soerat kabar
i dan periodieken jang soedah ada.
Toko toko jang- mendjoeal ba
.rang dalam partij besar atau ctje
ran bisa djadi diminta boeat
me
ngetjilkan mereka poenja
pema
kaian karena bocat memboengkoes
(Itoe comite sedang mempeladjari
.soal mengoerangi pemakaian ber' bagai2 matjam kertas sampai pa
da ,,absoluut minimum.”

| Diepang berpolitik damai dengan U S.A.
2. Matsuoka akan ke Amerika ?

djoega dengan

beckan

:

pertama

0
Ss»

batasi, djika

tangani.

4

Aa

terbit larangan bagi moentjoslnja
soeatos soerat kabar atau periodiek jang baroe.
|.
Djoega ada voorstel boeat mem

' Perantjis ditanda '

te

Lembaran

SB

LAN Gen RN

De PAN

Je kai

3g RN

AB

ON

nasi

ASP,
d,

PEMANDANGAN

Tahoen 9, No. 99, Selasa 6 Mei 1941
—amman

RIALTO
PASAR

—

Ini malem

pengabisan

dipegang

WARNER

MAS

oleh :

12 —

BAXTER

lain? bintang film jang terkenal:
anak-anak boleh nonton!

15 Mei

1941.

.Garoeda

Pakailah

saboen

wangi

pertama

pagina

IV

ea
BN HAN,

TOEA

dan BERLIAN

MAOE

Mas”

DJOEAL:

Hoogtezon

»Original
Hanau”
Reflectormodel type SR. 300, voor 110-

dengen

MOCHTAR-DEWIE

SA DN SENAYAN

Saja memberi harga jang paling besar. Djoega gigi mas
jang toea.
A. van Kreveld, Hotel Djocja
Kamer no. 25 — telf. WI. 2416,

LYNN BARI — HENRY HULL

dan

Lembar
ELEMENT

Kleermaker Avondcursus
Kalipasir - binnen 20 Bt-C.
1 Mei trima moerid. Wang sekolah f5,50en f 3,50, Alat vrij.-

BATAVIA-C.

»De Duivel's Echo"
hoofdrol

Rn

BILA DN KEAMA YEN SS ALE

PATJAR

BIOSCOOP

SENEN

Me
HN NANGA HO RA SAN

——

260

RADIA

volt

f 200.—

wisselstroom
masih

dalem

harga
keadaan

baroe, toelis pada ,,PROBITAS”

Batavia.

Ini malam
penghabisan

Pezar Sawah Besar — Batavie-Centrum

Ea

|

ninggal,

bermaen

BROWN

PEGGY

lima
IR

jang gilang-

RION

—
Ini

ANAK-ANAK

7 Mei 1941

BOLEH

Albert DEKKER

£

Thomas

—

—

BUREAU

Batavia

brikoetnja

doea malem sadja (Ini malem dan besok
dikasih kesempetan pada penonton jang
belon saksiken film Tiongkok:

Zaken

membawa

tida lama

Fong
ka

Djoerang Kesesatan :

«S6

UNDER

PUP

Memper3embahken New Universal poenja film Muzikale Comedie Romance jang paling meresep dihati
serta paling menarik boeat ini taon dengen hoofdrol dipegang oleh Gloria Jean satoe actrice jang
baroe beroesia II taon, dan mempoenjai
soeara jang djempol.
"

boleh nonton

Sedjak tg. 1 Juli 1940
Agentschap
”

dan
,,Pemandangan”
di Lampoeng :

Administratiekantoor
Poetjoengweg

PAPAN PA

Batjalah

—

Beheerder:

,,Pembangoen”

,INDRYA“.
Tandjoengkarang

P.A. WARGANEGARA.

bertempat

11

BAGIAN

WL.

838.

di

ATAS

CARSON«

Theater

Feaaaan

OEMOEM

ka-2

7.40 & 9.45
Ini malem dan

NAN

AE AMA PAP PARA
PA

AL ALA

AA

menarik

hati.

nVEN

SEA

AE AAA

maen

Chis

merdoe)

brikoetnja:

Su"

,,Yauw Chien Sie” satoe film

SHU

tanggal

EA

HOTEL

HENNA

SHEN"

ASMA SN

Ka-4

8 Mei.

NATA AE

AR

UE

BEA

,,SOERABAJA"

ha

Benen 44
Batavia-O.
Telef. WI. 2105.
Inilah Hotel Indonesia jang terbesar dan teratoer rapi serta
termasjhoer dikota Betawi. Letaknja dicentrum
(ditengah2),
dekat dari segala kantoor Gouvernement,
kantoor
Handels,
station, pasar dan lain2.
Menerima tetamoe segala bangsa dan boelanan, pembajaran

BERGAMBAR.

PAP AA AA

malem

Chien

Tjatet dan Perhatiken!

Wang langganan hanja f 0.60
tiap boelan atau?t 1.80 sekwartaal
Lekaslah minta nomor pertjontohan pada Administratie Weekblad ,,Pembangoens Senen 107,
Batavia-C. Telf. No. 1810 WI.
PENATAAN

jang

jang menoendjoeken riwajatnja satoe orarg miskin
soeda korbanken anaknja boeat dapetken kekajahap, tetapi dengen sia-sia.

:

MINGGOEAN

Yoen

belas njanjian2

(Mati di Lagoe)
Satoe film Lian Hoa jang terpili dan terpoedji dimana-mana, penoe dengen romance dan njanjian

jang

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

EMBANGOEN
MADJALLAH

brikoetnja:

ara dengen iringken music instruraent jang modern.
Miss Wong jang soeda ampat taon pegang kampioen
di Shanghai ini malem telah memperdengerken public di Batavia boeat saksiken!

Moelai

LL AA

Anak-anak

LAN NAN NAN EN ANA PAN

THE

Economische

Liat dan denger bagimana itoe Miss Wong jang soeda tersoher di Tiongkok kasi denger ia poenja soe-

ES

AAI

TT

JEAN

El Siauw
(Doea

"Yauw

PL

A

Moelai tanggal 5 sampe 7 Mei 1941
GLORIA

DISTRIBUTIE

Departement
1941

Prins : Theater 7.40 & 9.45
Ini malem dan malem

dengen
Jon HALL — Lynn BARI
Satoe productie United Artists jang sanget Heibat !
Penoeh Actie!
Paperarngan Dajak.

LINI

»antvornan
BATAVI

EN

- 522 M

Prinsen- Park, 2

Ngots

didalem film jang adjaib soenggoe heran, dan jang
dibikin di Hollywood, dengen Berwarna indah sekali
ER

7 MEI

TELF.

lagi!

sKIT

Janice LOGAN

COLLEY

THEAT

moelai

RIJSWIJK

tingginja.. Bitjara berdjalan bertjinta, dia hidoep

EN

AANYVOER

voor den Handel

KANG

Ketjantikan

Awas

Ini adalah Paramount, poenja film jang besar dan
meheranken .. Orang? jang tjoema doea djengkal

OUE

VOOR

dari Kantoor

Keroyalan dan kesombongan membawa ka
Djoerang Ketjilakaan.
Rame!
Sedih !
Menarik hati.

»DR. CYCLOPS”
dengen

Besar

BIOSCOOP

Than

NONTON.

malem

sehari-hari.
L1Z 60

sJang

sehari-hari.

dan

Njonja

roepiah).

hari Kemis 8 Mei 194I dan malem
brikoetnja
dipertoendjoeken satoe film Tiongkok:

ASMARA
MOERNI
Film keloearan U NI ON menggambarken roman
Moelai

kefjantikan

uitkee-

Moelain

Pengabisan

penghidoepan

|

me-

SONG

BATAVIA

malam

la membikin koelit haloes seperti beloedroe. Boesahnja jang
banjak dan haloes merawat

Bitjara Tjeng Im pake Tekst Melajoe
Boeat dateng saksiken djangan sampe menjesel.

BIOsSCcoO

GLODOK

Lux.

ea
mr

Tinggal
malem)

NAN

x
AA

dapat

Mangga

dalem hoofdrollen jang sanget romantisch.
anak-anak boleh menonton!

BERMADOE
“

tidak

THALIA

MORAN

Moelai besok tanggal 7 — 8 Mei 1941.

:
&

|

ring f25.— (doea poeloeh

dengan

dan

asal

noenggak,

Satoe film muzikale comidie-romance
TOM

s5

FONDS KEMATIAN.

Abonne's lamanja paling
| sedikit 6 boelan, djika me-

Oh, Johnny, Bagimana
Bisanja
Kau Menjinta
goemilang

:

ditanggoeng menjenangkan,

Tempat bersih rawatan memoeaskan,
foon boeat keperloean tetamoe,

AAA

Sediakan

djoega

Menoenggoe dengan
de Directie.

hormat

tele-

:
F

|

an didikan | Nasional

-

. dan alat-alat, tidak boleh diloepakan kesiapan bathin tiap pendoe-

Kak Pang Lae Aa rintangan
vergaderverbod”, sedjak Augus-

doek.
Kita insaf, bahwa pemimpin: pe'mimpin
jang” sekarang ditempat

“Tiap-tiap partai mendjadi djoeroe -basanja

rakjat,

“pemhoeangan

Ia mendjadi

djembatan oentoek- melandjoetkan
soeara
rakjat
kepada
oemoem,
.djoega kepada pemerintah. Bersa
.ma dengan lain-lain partai P.N.I.
poen

menanggoeng

djawab

atas

ketinggian moreel rakjat jang berGjoeta-djoeta itve, soepaja moreel
“itoe tetap terpelihara baik dalam
“menghadapi segala pertjobaan.
“Tiap
orang
akan mengakosi,
bahwa dikalangan P.N.I. ditoen. djoekkan moreel jang koeat poela,

lam

bathin,

dalam

Apabila kepada P.N.I. djoega di
-..
berikan kesempatan !'sezs, alang| kah makin pesatnja dan loeasnja
—- 0esaha mendengoeng-dengoengkan

bathin”

j4.:

heeft-onlangs

doch

slechts

itoe

Waar

de

nazi's

ook

in

zijn

binnenrukken,

deze gedachte kunnen zij niet uit-

' Apa lagi, bahwa P.N.I. soedah menoendjoekkan mempoenjai kekoea
| tan bathin jang soedah-sekian la" manja.|
5 Ketjoeali itoe tidakkah sekarang
-- sampai
waktoenja
oentoek
me—.
ngembalikan
pemimpin-pemimpin
“jang kini dalam pemboeangan?
:
Pada pendapat kita,
kalau pe. mimpin-pemimpin itoe kembali di-

roeien”

(Bagaimana

keadaannja,

pikiran

poen

djoega

kemerdekaan

tak dapat dihantjoerkan. Dimanamana kaoem nazi menjerboe,
pikiran ini tidak bisa mereka moesnahkan).
Ini soedah tjoekoep terang oentoek memboektikan, bahwa makin
loeasnja
barisan
jang bathinnja

— tengah-tengah pergaoelan,
maka
oesahanja tentoe akan ikoet me-

koeat

oentoek

soeh, makin
negeri.
5

ngoeatkan
bathin rakjat dengan
pendidikan rakjat, dan tidak akan
“bikin katjau balau masjarakat se-

menghadapi

tegoeh
La

moe-

kedoedoekan
a

SOEN.

|

CENTRAAL

STUDIEFONDS

BOEAT XEGERI2 KARET.

. Regeeringspubliciteitsdienst menga
“ barkan:

2 Pada pertengahan
tahoen 1940
, telah diberitakan dalam soerat ka
PERSI TJABANG DJAKARTA
' bar, bahwa Pemerintah soedah me
! ngadakan ,,Centraal Studiefonds
:
— SETAHOEN.
van jongelieden uit
Dengan bertempat
diroeangan oten. behoeye
streken”
IMO. Instituut, Petodjo Djagamo- rubberproduceerende
Studiefonds
oentoek
njet Bat.-C. PERSI tjabang Dja | (Centraal
. karta, telah melangsoengkan- ma- ' anak-anak moeda dari daerah-dae
rah
jang menghasilkan
karet).:
“lam peringatan genap oesianja se
i Teedjocan
Studiefonds terseboet
' tahoen.
5
jaitoe memberi sokongan wang ke
' Perhatian selain dari anggota2
nja, kelihatan wakil2 perkoempoe- pada pemoeda-pemoeda jang tidak
mampoe tapi jang tadjam otaknja,
lan boeroeh sama mengirimkan wa
" Soepaja mereka itoe lapat beladjar
“ kilnja.
:
' Pertemoean dimoelai djam- 8 ma “teroes atau mengoendjoengi sekolah vak.
: lam, rapat dipimpin oleh toean Soe
Sedjak studiefonds
itoe didirikarnadi, dengan mengoetjapkan|
kan, pemoeda-pemoeda soedah be
: terima kasih pada sekalian jang ha
berapa poeloeh jang disokong oleh
'dir, laloe anak anak poeteri kaoem
Direktoer
Onderwijs
dan Eere2 Persianen menjanjikan liagoe ,,Per

“Si Marsch”

dan ,,Bendera Persi”.

Kemoedian pemimpin rapat mem

persilahkan t. Mr. Soeprapto wakil'Pengoeroes Besar Persi, membe
rikan samboetannja- atas

malam

“peringatan terseboet. Spr. memper
| Ingatkan pekerdjaan soepir jang sa
.ngats berat itoe, jang mana
tak

. mengenal. hak perlop
nja.

Spr.

dan sebagai

andjoerkan

soepaja ka

oem sSoepir mempertegochkan orga
. nisasinja, soepaia dapat merasakan

“hak haknja jang semoestinja.
Seteroesnja spr. memberikan ke
terangan2 jang menjenangkan piki
n kaoem Persianen, sebab dian
ra beberapa peroesahaan soedah
ada jang memperhat'kan dan meng

hargakan organisasi Persi, dengan
teroes terang menjoekai sekali ka
lau boeroeli serpirhia anggota Per
Si.
Sebagai Naina

spr. toendjoek

— kan kemaoean bersama

jang aga

pada Persi dengan menoendjoe
“kan pekerdjaan memasoeki VAU-

' BEK oempamanja

begitoe djoega

“dalam djoeroesan lain, tetap Persi

akan beroesaha bersama sama.

Pimpinan rapat kembali memper

. silahkan anak poeteri melagoekan
' Persi-marsch kemoedian rapat per
emoean iditoetoep djam

10 malam

dengan mengedarkan djamoean 3e
Ba

lekasnja,

jaitoe dimoeka

tanggal

Juli jad., memasoekkan permintaannja dengan
soerat-soerat jang
terseboet diatas itoe.
PENGOBATAN DALAM MASA
PERANG.
Dengan beslit Goebernemen, Ke
pala D.V.G. telah diserahi pekerdjaan memimpin pengobatan pendoedoek negeri dalam masa perang
dan
menjediakan
sesoecatoenja
jang bergoena oentoek itoe.
Maksoednja beslit: itoe boekanlah hendak
mengadakan
dienst
atau dienst
bantoean jang baroe
seperti L.B.D. Jang hendak ditjapai dengan itoe hanjalah soepaja
dalam
masa perang ini sekalian
orang
jang bersangkoet
dengan
pengobatan
dan segala
tempat
berobat terpakai
dengan sebaikbaiknja.
Dibandingkan
dengan
pendoe.
doek jg. berjoeta2 banjaknja dine
geri ini, Hindia Belanda bolehlah di

Djoega oentoek tahoen 1941 ini
disediakan

Karena

poela

beurs,

beberapa

beurs.

jang tersedia itoe

tidak seberapa
banjaknja, maka
semoea permintaan akan ta' dapat
diloeloeskan: hal itoe berhocboeng

poela dengan beberapa permintaan
jang masih dalam pertimbangan,
sedang pada cursus sekolah jang
penghabisan ini ada beberapa permintaan poela jang diganti. Oleh
karena itoe akan diadakan pemili
han,
agar banjaknja beurs jang

tersedia itoe dapat dibagi dengan
beratoeran kepada
ri-negeri karet.

beberapa

nege

Jang akan mendapat beurs itoe
ialah pemoeda-pemoeda Indonesia
jang tidak mampoe,
jang ada di
Sumatra atau Borneo dan dipoelau poelaunja (djoega jang lahir
dan besar ditempat lain, tapi jang
iboe bapanja
lahir disalah soeatoe poelau
terseboet) dan jang

oleh karena ketjerdasannja,

kera-

djinannja dan kelakoeannja boleh
dianggap menamatkan peladjarannja dalam tempo jang biasa.
Soerat . permintaan — oentoek
sementara
tidak diatas zegel —
mesti dialamatkan
kepada Direk-

na

itoe sekalian-

katakan

sedikit”

djoemlah

Menjerahkan

djabatan

sanatorium

koetocean

dan

oemoem

meenschappen)

roemah

Djawa

pa

Jaar-verslag
ma

tenaga

bahwa

loear-Java).

Kas

|

KARENA

Aa

Tera

PIHAK
MADJIKAN
3 SEN BOEAT TIAP

mengabarkan,

bahwa

tentang keberhentiannja 16
kacem
.boeroeh dari
Good Year
Bogor
jang mempertahankan oePahnja, sampai ini hari beloem lagi
ada keberesannja,
Kedjadian keberhentian itoe ada
lah

sebagai

berikoet

moela

pertajang

Good
Year Bogor itoe ialah mereka dari
afdeeling 151 A. Afdeeling ini seperti
djoega
lain lainnja dibagi
dalam 3 ploeg (rombongan). Rom
bongan
pertama
bekerdja
dari
djam -7.pagi sampai djam 3 sore,
jang kedoea dari djam 3 sore sam
pai djam 11 malam sedang rom“bongan jang ketiga dari djam 11

malam

sampai djam 7 pagi,

sing masing 8 (delapan)

ma-

djam

sa-

toe harinja.
Afdeeling
ini
mengerdjakan
band oekoeran 32xX6, jakni band
oentoek
dipakai vrachtauto
dan
wagon wagon, sedang kaoem hoeroehnja jang masoek dalam ini afdeeling adalah kaoem boerceh pili

han baik badannja

maoepoen

ke-

koeatan tenaganja dan ada poela
jang soedah
bekerdja semendjak
Good Year didirikan dikota Bogor
itoe,
Demikianlah
ketika rombongan
kaocem boeroeh jang pertama jang
bekerdja dari djam 7 pagi sampai
djam 3 sore pada tanggal 16 April
"41. maoe poelang, maka sep dari
afdeeling 151 A memberi tahoekan
“kepada mereka kaoem. boeroeh af-

deeling tsb. bahwa oepah band oekoeran 32X6 jang biasanja diba
jar

PER

15

(limabelas

en

Aan

sen)

NA

per

band-

kemas
j

AKAN
BAND,

MENOEROENKAN
OEKOERAN 32 Xx

nja, ditoeroenkan mendjadi 12 sen,
dengan alasan, bahwa dalam me-

“ngerdjakan band itoe berhoeboeng
dengan adanja perbaikan tehnik or
ganisasi

lebih

ringanan

dan,

bah-

zaken

jang
wakil

ra pergerakan

sekerdja

(pegawai)

dengan dienstleiding, jang berdasar
kepertjajaan (vertrouwen).
Dari. beberapa oesoel itoe, jang

patoet kita terangkan disini, jalah
mendirikan
fonds, jang meloeloe
goena bea, kalau ada anggota jang
kena perkara dimoeka pengadilan,
sebab oeroesan dinas Boschwezen.
Anggota
membajar
ioeran
2V,
cent tiap2 boelan, kalau berhada
pan dengan
medja-hidjo,
segala
beja adpokat dan perkara dibajar
oleh fonds itoe.
Berhoehoeng dengan wafatnjz
toean

R. Boesono

(Je.

secretaris),

maka jang
terpilih
mendjadi he
zoldigd-secretaris
jalah toean R.
Wirjowinoto di Modjokerto (bekas
pegawai boschwezen). Hari Ahadsiang diadakan darmawisata ke Ta

1500

(djoega

verantwoording

diterima
baik, masoeknja ioeran
koentribisi baik, rata2 f 500 tiap2
boelan. Rentjana begrooting 1941
Gibitjarakan
pandjang dan diteri
ma baik, dengan
oesoel, soepaja
propaganda diperkoeatkan. Beleid
pengoeroes-besar dibitjarakan pan

wangmangoe

dengan

persediaan

dari
komite jang haibat.
Tosan-.—
R.P. Soercso
tetap mendjali ketoea pengotroes besar, (,,M”).

TJILATJAP.
Pemb. menoelis:
PPHM berkibar di Tjilatjap.
Pesatocan Pegawai Havenmeester, jang pengoeroes besarnja ber
kedoedoekan di Djakarta,
sekarang soedah moelai berkibar di Tji
latjap.
Malam 30 April jbl. persiapan te
lah didirikan dan soedah tertjatat
16 anggota.
Pengoeroes terdiri dari t.t. Djae
lani, ketoea:
A. Manap, penoelis:
Katim, bendahari dan pembantos
Soewarto, Soehardijono.

Setelah Mr: Sjamsoeddin mende
ngar keterangan dari pihak Good
Year,
tentang
alasannja
maka
stukloon ditoeroenkan ialah karena ada peroebahan tehnik, dan per
bandingan oepah tidak sama dengan lain lain afdeeling, maka Mr:
Sjamsoeddin menjatakan pendapa
tannja, bahwa penggantian perkakas tehnik terdjadi 4 boelan jang
laloe, dan kalau ini jang didjadikan alasan kena apa penoeroenan
Stukloon itoe tidak dilakoekan pa
da 4 boelan jl.
djoega. Tentang
perbandingan
loon dengan
jang
lain lain oleh Mr. Sjamsoeddin di
toendjoekkan, bahwa tiap tiap af
deling
mempoenjai
oekoeran
lain lain oleh Mr. Sjamsoeddin
di
perbandingan.
Penoeroenan ' stuk

OEPAH
6.

personeele

hoofdbureau ' Boschwezen
menghadliri
rapat sebagi

rangan, selama membitjarakan beberapa oesoel,
hingga menimboel
kan baiknja perhoeboengan, anta-

an massa vaccinatie (menjoentik
orang banjak banjak dikota kota)
| 6. selandjoetnja oesaha jang lain
"Iain Seperti membagi bagikan obat
' obat dan serum dimana perloe dan
| perlindoengan roemah roemah sa' kit dari seratigan oedara.
Toean A. J. Cohen,
directeur
C.B.Z. di Semarang, boeat sementara dibebaskan dari djabatannja
1 itoe dan dibantoekan kepada Kepala D.V.G. sebagai Pemimpin Burgerlijke Medische
Oorlogsvoorziening.

Tentang keberhentian 16 boeroeh
Good Year.

di

hoofdinspecteur dienstchef Boschschwezen, ternjata mendjadi pene

ada ternjata,

djoemlah anggota ada

: orang, tjabang 49 tempat
sekalian dok

ter jang dianggap
sanggoep oen- |
toek
itoe, djoega dokter
dokter
partikoelir
jang ada
prakteknja. ,
sendiri, dan dokter dokter jang be- | |
loem bekerdja. Mereka itoe akan di .
bagi bagi dalam golongan dokter '
setempat-setempat (boeat praktek ,

dokter

onder-afdeeling

dibatja dan diteri

baik, diantaranja

dan anggota

mengenahi kepentingan anggota da
lam dinas. Perloe diterangkan disini sikapnja tocan R. Soeprijo chef

rapat-tahoenan, bertempat di socie
teit Mangkoenagaran
(Solo) jang
dihadliri oleh wakilnja tjabang 31
tempat,
dan dibawah
pimpinan
gedelegeerde volksraad R.P. Soero
so ketoea pengoeroes bsear, Oleh
karena semoea rapat tidak dibikin
openbaar,
maka perselah
hanja
kita bikin sekedarnja, poetoes poe
toesan
jang boleh
dioemoemkan
sadja.

didjalankan ialah:
1. meminta

Tengah

ini ,,Perserikatan Kaoem Sekerdja
Boschwezen”
telah
mengadakan

berik-paberik
tempat
memboecat
kain
verband
dan
obat-obatan :
dsb.
v
Atoeran jang moela-moela akan

tjabang

terima hampir 200 oentoek dibitja
rakan dalam rapat ini, kebanjakan

' KONGRES P.K.S.B.
Karena
kegentingan
doenia,
aksi
positieverbe
tering
ditoenda.
Fonds
goena
mem
pertahankan
kalau
kena
perkara
Dari tanggal 26 sampai 28 April

ge-

obat,

TEMPAT.

SOERAKARTA.

pedjabatan

roemah

AN ad

Oesoel

pedjabatan jang berhoeboengan de
ngan itoe, dan djoega dari peroesahaan
peroesahaan
partikoelir,
jang bekerdja dalam lapangan pe
ngobatan

75

djang,
dan diterima baik, teroeta
djasanja
ketoea atas
ma sikap
mempertahankan kepentingan anggota PKSB.

perse

(apenbare

dengar!

ana

BISA DAPAT

perang

klinik,

et

TABLET BALASHIN SAI

DIANTERO

kepada dokter, apotheker dsb. se
berapa perloe akan dilakoekan de
ngan
berdasarkan
verordening
Burgerdienstplicht.
Selain
dari itoe akan diminta
bantoean dari roemah sakit Pemejrintah dan roemah sakit partikoe(lir,

as

PALU

dan roemah sakitnja. Soenggoehpoen demikian
Hindia
Belanda
terkata baik
pendjagaan kesehapartikoelir
dan L.B.D.),
dokter
tan pendoedoeknja. Tetapi itoe ha
boeat colonne jang berpindah-pin
njalah masa. negeri dalam “aman : dah, dokter boeat Palang Merah,
selama ini, kalau dalam berperang
dokter roemah sakit, dokter pada
entah akan bagaimana halnja.
| badan badan
tempat
menjimpan
Dalam masa perang hal pengo- '| darah dari pedjabatan pemindahan
batan itoe tentoelah haroes djaoeh' darah, “dan dokter jang diserahi
lebih dipentingkan dari jg. biasa. 'pekerdjaan biasa dalam hal oeroe
Ifoe terang bagi kita semoea. Tiap- | san kesehatan, 2. meminta tenaga
tiap negeri harees berbocat demimedisch hulppersoneel
jang ada,
kian, tetapi lebih-lebih lagi negeri
3. mendidik hulppersoneel jang ba
panas pada
chattoelistiwa, sebab
roe, 4. menambah tempat tidoer
dinegeri negeri seperti negeri ini,
roemah sakit jang ada, beberapa
dalam masa perang haroes diper-' roemah sakit boeat sementara akan
koeat
benar
mendjaga
djangan
didirikan, 5. mengadakan persedia

(-dienst dengan studiebeurs jang di manja,
ambil
dari studiefonds terseboet
Adapoen
kaoem boeroeh
oentoek
meneentoet. peladjaran
berhenti
dari pabrik band
pada sekolah tinggi, sekolah menengah dan sekolah yak.

5

nja itoe perloe sekali diadakan or
ganisasinja jang baik selekas-lekas
nja.
Menjediakan
sesoeatoenja oentoek pengobatan
pendoedoek dalam waktoe perang 'itoe soedah di
moelai
selang
berapa
Jamanja
jang laloe. Ternjata pimpinan pekerdjaan itoe baik diserahkan da-

1

Ta

A moeloet bsesoek,

dari Vorstenlanden di Tanah Djawa.
Lagi poela
pembesar jang menanda tangani
soerat keterangan
itoe akan memberi pertimbangannja bolehkah diterima atau tidak
permintaan itoe. Pertimbangannja
itoepoen mesti dikirim
bersama
sama dengan soerat permintaan.
lam satoe tangan, seperti jang di
Selandjoetnja dilampirkan poela di
lakoekan sekarang ini. Dengan deploma dan cijferlijst: kalau tidak
mikian tertjegahlah sesoeatoe peada diploma, boekoe rapport jang
kerdjaan
dilakoekan
doea- kali,
penghabisan,
dengan
pertimbaatau pekerdjaan
jang haroes dingan kepala sekolahnja, bolehkah ' djalankan .itoe tertahan
karena
permintaan itoe diloeloeskan atau
ada kepentingan jang berlawanan.
tidak,
B.B. dalam hal ini toeroet beker
Karena
seperti terseboet
tadi
dja. Kepala D.V.G. akan memberi
pada tahoen ini djoemlah jang ter
petoendjoek
seperloenja
tentang
sedia
hanja
oentoek
beberapa
pekerdjaan ini kepada Kepala kebeurs sadja, maka baiklah mereka | pala Gewestelijk Bestuur dan Rejang bersangkoetan dengan selekas
siden residen.

gene-

zie?”. (Djitoe sekali kata djenderaal Smuts baroe-baroe ini, bahwa
rakjat tidak dapat ditakloekkan di
medan peperangan,
tetapi tjoema
dalam djiwanja).
Djoegarpidato menteri Belanda,
Ir. Albarda, pada 1 Mei depan ,,Ra
dio.
Oranje” mengoeatkan kesiapan bathin
oentoek menghadapi
moesoeh kedjam nazi. Boenjinja de
mikian:
,Ondanks alles is de
gedachte
van de vrijheid - onvernietigbaar.

ning”,

,,kesiapan

27 April

verslagen,

waktoe perang.ini, jang perloe gve
na membantoe pemerintah?
- Teringat kita kepada andjoeran
- Seri Ratoe sebeloem perang, jaitoe
.moreele en geestelijke herbewape-

“oesaha

an-

raal Smuts evenwel gezegd,
dat
een volk niet in een veldslag wordt

kekoea-

teristimewa

Senen

,Treffend

- mendapat larangan bersidang, ma12Se “sih djoega
bergerak sepandjang .
' hoekoem.
Boekankah ini soeatoe
“tjontoh,
bahwa tiap pendoedoek
“tan

semoeanja

Volksraad, depan radio pada ma-

Hn eneinan, bahwa8 tahoen soedah

..poen haroes merapoenjai

itoe,

ti-nazi dan anti-fascist.
Demikian
djoega P.N.I.
jang soedah diterangkan dalam makloematnja itoe.
Dengan memadjoekan
pengharapan soepaja kepada tiap-tiap partai diberi kesempatan oentoek ber
gerak leloeasa membantoe oesaha
pemerintah, dengan menoendjoekkan kekoeatan bathin,
maka patoetlah
kita tjantoemkan bagian
pidato Mr. Jonkman, - voorzitter

badan

PN

ari

. din laloe
pergi ke Betawi mengihadap pada
Arbeidsinspectie oen
toek menjatakan keadaan boeroeh
Good Year,
dimana didjandjikan
kepada
toean
Mr: Sjamsoeddin,
jang Arbeidsinspectie akan mengirimkan
'soerat
kepada
Direksi
Good Year.
Laloe
pada tanggal
19 April

wa dengan ditoeroenkannja harga
oepah stukloon itoe maka berbandinglah
dengan stukloon dibahagian afdeeling lainnja.
Setelah mendengar
ini keterangan, jang oepah per stuk akan di
toeroenkan 3 sen banjaknja, maka
kaoem boeroeh- menjatakan kebedimasa sekarang ini, tidak
ratannja, mengingat dengan naik- 'loon
nja harga harga barang makaran , tjotjok dengan kehendak dan kesedang dilain lain
dan sewaan roemah sekarang ini, .adaan djaman,
sehingga
mereka minta
soepaja | peroesahaan partikelir banjak jang
dan atau me“harga oepah per stuk djangan di- , soedah menaikkan
nambah gadjih pegawainja.
toeroenkan,
sebab dengan
ditoeKeterangan
Mr:
Sjamsoeddin
roenkannja stukloon 3 sen
tiap- !
tetap disalahkan oleh pihak Direktiap band jang dikerdjakannja ber
Si, dan menjatakan bahwa penoe
arti mereka
mendapat ketekoran
roenan itoe masoek-akal betoel (re
dalam soember penghidoepannja.
delijk).
Keesokan harinja pada tanggal
Kemoedian ploeg satoe poelang,
18 April '41, toean Mr: Sjamsoed
demikian poela kepada ploeg idoea
dan tiga diberi tahoekan peratoe
ran jang baroe itoe, dengan tak
mengetahoei boeroeh ploeg'1 dengan ploeg 2 dan ploeg 3. Tahoetahoe keesokan harinja, dari ploeg
1 ada 8 orang jang tidak masoek

toean toean Mr:
Sanoesi (selakoe

Sjamsoeddin dan
pengoeroes Per-

sig) menghadap pada toecan Assis
tent Resident Bogor oentoek menjampaikan ini kedjadian.
Soal ini djadi sekarang soedah
sampai ditangan pembesar negeri.
Ada baiknja bila kita terangkan di
sini, bahwa tidak semoea jang ber
henti
itoe anggauta
dari Persig
dan patoet poela diketahoei, bahwa tiap-tiap
orang dalam
satoe
harinja (bekerdja 8 djam sehari)
bisa mengerdjakan dari 10 sampai
17 band oekoeran 32X6 atau rata
rata 15 band, sehingga dengan di
toeroenkannja
stukloon,
mereka
tiap tiap harinja kehilangan 15X3
sen — 45 sen, seboelan 30X 45 sen
— f 13.50.
Sekian keterangan
jang kita
dapat dari boeroeh Good Year jang
berhenti dan dari Pengoeroes Per
sig sendiri.

Sahil wasir

kerja, dari ploeg 2—4 orang dan
dari ploeg 3—4 orang,
Toean Mr. Sjamsoeddin Ketoea
Persig (Sarekat Sekerdja boeroeh
Good Year) pada djam 7 malamnja laloe menemoei pembesar Good
Year akan tetapi tidak mendapat
keterangan jg. memoeaskan, laloe
keesokan harinja tanggal 17 April
'41,
kembali toean
Sjamsoeddin
mengadjoekan soal ini kepada Direksi Good Year,

lekas di bikin semboeh
dan tida berasa sakit oleh

obat Anusol jang tida ada
bandingannja.

ea,

Doktor” poedjikan ini obat.

nang

Saeae

Ba

Mai

LAUT
UN

Ni

menoentoen la-

ketjoeali
oeroesan
sendjata

Karena

SA

badannja

dan

2

aya

moesoeh negeri.
Sebab
kesiapan negeri
dalam
pembelaan jang beroepa

penoehnja.

apabila

Matjan

bertambah seyer
snoskagja bertya
Setaenija € 2

Naga Sian

Debian kn ban

Sena

Gm

Da tehanttan

menghadapi

Assistent-Resident,

hap

Tan)

Hana ia

ngan pemerintah, bahwa seloeroeh
rakjat haroes tetap tenang dan ten

oleh

Kapem wanitala jang Selalog pake
(Pat Kwa
tablet Balashin

an

Erna

andjoeran

sekalian penghasilan dan belandja
jang mesti dikeloearkan oleh orang
toea atau jang memelihara peminta beurs. Keterangan itoe haroes
disahkan oleh Hoofd van Plaatselijk Bestuur,
apabila si peminta
itoe dari Tanah Seberang, oleh Re
gent, apabila peminta beurs tinggal dipropinsi Djawa Barat, Djawa
Tengah
dan
Djawa Timoer dan

ja

kepada

berdjangkit

NA

tegoeh

Seri Ratoe dan keterangan-keterateram dalam waktoe

aer

5

timboel uan

penjakit
jang menoelar,
Dalam
pada itoe haroeslah diingat, dalam
waktoe
perang seperti
sekarang
ini pengobatan dalam
angkatan
darat dan angkatar Jaoet tentoelah
sangat dipentingkan poela.
Maka
oleh sebab itoe ta' dapat tiada dok
ter-dokter,
apotheker
apotheker
dan orang orang pembantoenja ser
ta roemah roemah sakit jang ada
dinegeri ini terpaksa haroes diper
goenakan kekoeatannja sepenoeh

j

|

gala jang diatas itoe selaloe berpegang

per-

mba

Fe eng

bagai biasanja. ditoedoehkan oleh
golongan jang tidak meanjagkan per
gerakan rakjat.
Kita dalam mengemoekakan se-

jang tebal-tebal, oentoek
rti pendirian dan sikap P:O.
jang terdapat dalam makInja. kemarin itoe. Lekaslah
mengarti, bahwa sikap itoe
1.N Beban
barengan
da-

soerat

alta

NG tia
tidak perloe memakan
n sekolah tinggi, tidak
am membatja boekoe-boe

Eeredienst. | sampai

mengak
| nenen
u

(Penoetoep).

dan
dengan

mintaan
itoe haroes
dikirimkan
poela soerat
keterangan tentang

Indonesia.
1

Onderwijs

DA

toer

Bersama-sama

KE mg Do

'.

PEMANDANGA
IL.

PEMANDANGAN.

Djawa Timoer

didato Goebernoer

tel hotel

tgl. 27 April il.
hargai kemerdekaan pikiran, keadi

ANGGAL
10 Mei jang akan
datang penoehlah
setahoen
- dari harinja

keradjaan

lan dan kemanoesiaan soedah toe
foet dalam soeatoe perang jang ti

kita di la-

dak berwatas.

wan oleh moesoeh dan tertarik ke

pertaroelahirnja
“ soeatoe peperangan jang
artinja
' Perang ini
loear biasa, dari sebab-ia perang
ngan antara kebaikan dan kedjaha
- antara keadilan dan kezaliman, an . tan, antara keadilan dan kezali»« tara kemanoesiaan dan keboeasan.
man, jang batinnja didalam hatin
:
Keradjaan kita sebenarnja tiada
sanoebari manoesia.

Terlepaslah-Iblis dari rantai-ran

— pikiran melainkan pada kedamaian
dan

ketenteraman.. Doea

sebeloemnja

meletoes

Ramai bergoeraunja seketainja.
Merah dan asin ta
doenia.
liing
nah2 dari berloemoer darahnja ma
noesia dan mengalirnja air matanja: manoesia, jang diboenoeh oleh
setan ini dengan bersoerak soerak
atau jang diboenoch anaknja. Itam

tahoen

perang ini

Sri Baginda Maharadja telah berse

“roe pada rakjatnja
sekalian dan
seoemoemnja pada manoesia sedoe
nia soepaja bersatoe dan damai.
»Idabalah
sekoeat koeatmoe,
sabdanja, soepaja mengertilah ha
ti sanoebari orang lain dan sebalik
nja.”
Mengertilah,
sabdanja, maka
doenia akan roesak
sama sekali,
djikalau kita tidak bersatoe
akan .

fo...

mendjadikan

Tai

djoeran,

ketoeloesan,

kepertjajaan

dan merah langit dari asap dan api
nja roemah2 manoesia jang tak ber
dosa dibakar moesoeh ini.
ditjegah lenjapDjikalau tidak

lah manti dari doenia ini kemanoesi
aan, keadilan dan kemerdekaan
kiran.
Lenjaplah segala agama, dari
bab agama itoelah jang paling
bentji setan.
Marilah pendengar pendengar.
Berdjoeanglah bersama sama
koeat koeat kita akan menjegah
lis. Korbankanlah harta benda

kedjoe-

dan kasih

Ir:
mengasih oekoerannja segala per
..
hoeboengan antara manoesia dan
(antara bangsa dan negeri”.
Tapi
boeta toelilah keboeasan
—... Djerman.
Tahoen 1939 Sri Bagin
da bersama dengan lima kepala ne
geri lain berseroe pada negeri ne

geri jang akan berperang, soepaja

Djerman

dan

Inggeris,

doea

se
di

se
Ib
ki

sebeloem

Spitfirefonds itoe sepertiga poeloeh
gadjih boelanan toean!
ParticuHer atau ambtenaar, mintalah pa
da madjikan

atau

chef

paja nanti bajaran

toean,

gadjih

soe-

boelan

distortkan pada fonds itoe.
Kami berseroe
soepaja
toean
sendiri
minta pada madjikan

y ban itoe membawa kekoeatan lahir
.dan batin. Lahir jaitoe hasilnja ter
pakai oentoek membeli alat perang
disediakan pada bala
Nederland
di Eropah, bala kita sendiri di nege
ri kita ini dan bala Inggeris jang
Moga moga soedah jakinlah pen
berdjoang bersama kita.
dengar2 maka keradjaan kita telah
Batin jaitoe siapa jang mengor
berdaja oepaja
sekeras kerasnja
bankan
kepoenjaannja dengan rid
akan menjegah bahaja perang: te
la
hati
mengoempoelkan kekoeatapi tertimpa djoega olehnja.

moedah memberhentikan.
Seperti
katanja sjair Eropah: ,,Itoelah Ia"
' matnja pekerdjaan djahat maka te
:
roes meneroes ia mesti melahirkan
-.— Kedjahatan poela”.
:

L..
Pa

- Apakah kewadjiban kita?
pan
“Tidak perloe dioeraikan
djang lebar lagi.
Meskipoen negeri kita sampai ki

, |

ni tidak djadi medan

tan idan kepertjajaan jang terlaloe

ditakoeti'Iblis!
Itoe sebabnja ti
dak diminta korban-ini dengan pak

saan soeatoe apa, tetapi jang
toean

'

isterinja.

noeroet

azasnja tidak membela

| Sib, karena
-dari

goeroe

me

kan

na

mempoenjai

di per

Selain dari membitjarakan
hal
- roemah tangganja B.S. djoega me
.. njoesoen pengoeroes baroe, dan di

Sini kita hanja bisa kabarkan ke“ toeanja doeloe jang terpilih dalam
“rapat terseboet, jaitoe toean R. Da

—
P3

hari malam

Senen

Donan.

' ( kebaran jang doeloe itoe kini kita
betoelkan.

(SD).

t

Pekerdjaan
ter Zee

|.

dari Stichting Nederl.
selama boelan
1941.

Maart

Adapoen

Comite dari Stichting Nederland

lain lain pe

ngoeroes beloem bisa disoesoen pa
“da waktoe itoe, tetapi oleh rapat

t3)

Memboenoeh

diri.

Dalam harian ini jang keloear
hari Rebo tanggal 23-4-41 lembaran pertama pagina tiga terdapat

kabaran

tentang

PEMBOENOF-

warkan makan
“pan

dengan

siang dan pengina

gratis

kepada

kali

membikin

autonja

oentoek

dinaiki

tah

Di

Alexandrie,

soe

rat

kaoem

kabar

harian

,,De

sekolahannja,

dimana

semangat,

perloe

sangat

dan

rendah

itoe, sebab

djam

Pada

pertemoe-

dengan

semangat

di toetoep.

laloe

itoe

II: malam

penoeh

jang

an

itoe

bangsa

pengetahoean

sela-

dengan

Batik handel Gerdjen 37.
: DJOKJAKARTA :

|

——RG—-—

PESANLAH

Loehoer-lengkap
Madjelis
“Taman Siswa
Pergoeroean
tanggal 30 April
telah mengambil

Djokja pada
diantaranja

poctoesan: Akan mengadakan Rapat Besar Persatoean Taman Siswa
dalam boelan Poeasa jad., dengan
bertempat dikota Betawi.
Rapat Besar
dengan
Berbeda
maka sekali
jang soedah-soedah,
meroendingkan

akan

hanja

|

ten

tang Pendidikan dan Pengadjaran,
dan sebagai atjara jang akan mendjadi soal ialah:
Pengadjaran bahasa Indonesia,
dan Pengadjaran Menengah (middelbaar-onderwijs).
Penerimaan Rapat Besar tsb. di
serahkan
kepada
Taman
Siswa
Djakarta.

tjabang

tangani

mana
'boeat.

sadja pada Assistent

jang

zegel

mengepalai

djoeal

beli

desa,

tadi

di Y

di-

Tn. H. Bs. Abn. 18845, Batavia-C.:
Keterangan:

A dan B tinggal bersama-sama
dikota X.
A maoe memindjam wang pada
B dengan memborgkan
tanah dan
roemahnja
jang
terletak
dilain
kota Y-djaoeh dari kota X.

schrijving zegel djoeal beli dari
C pada D diserahkan pada kepala desa oentoek idioeroes sebagaimana semestinja.

Apakah pembikinan soerat pindjaman bisa dilakoekan dikota C
dengan djalan: A menoendjoekkan
pada B keterangan dari Wijkmeester dikota
Y jang menerangkan

terlaloe lama

bahwa:

1.

kota

'

5

betoel

2.

tidak

|

tanah
Y

itoe

dan
milik

diborgkan

roemah

di-

A:

pada

orang

lain,

3.

taxatie
itoe
jang
diborgkan
pada waktoe iftoe ada harga
kira-kira sekian roepiah.
Tanah tadi hak milik Indonesia

“| Assistent wedana kota Y. Wijkmees
D dapat

PNBP

mendak

aan

' ter Y dikirim

Hi

RENA
AL baak

kirim

jang

tak

tjok

ditoekar

atau

boleh

salinan

oeang

retour,

oeang

“kembali.

sedikit

diterima.

Pesanan

pendoedoek

disitoe,

dan ia laloe minta pada jang
berwadjib soepaja tanah itoe
teroes mendjadi milik, apa di
perbolehkan.
3. Djika diperbolehkan bagaimana
djalan-djalan
atau sjarat-sjaratnja?
Djawab:
1. Recht van Opstal itoelah hak
Eropah, jang maksoednja mem
beri hak oentoek mendirikan
roemah d.I.s. diatas tanah eigen
dom bocat waktoe jang soedah
ditentoekan.

2.

Djika

kontrak

ha-

bis tanah
tadi kembali pada
jang memegang hak eigendom.
Boleh.
Tanah
itoe haroes didjadikan

z
4
Maak
an LAMA AARN “1csp41 2s

loe.

tjoatau

banjak

Tentang

terlebih dahoe

segala

minta keterangan
tent-Wedana.

sesoeatoe

pada

Assis-

Tn. S., Batavia-0.:
Keterangan:

Pertanjaan:
1. Tanah R.v.O, itoe sehabis kontrak harbes kembali pada siapa?
2. Djika jang mengontrak itoe se
beloem habis
kontrak soedah
memberikan tanahnja itoe pada

soerat per-: 3.

:
|

le-

prijscourant.

vrij landsdomein

soepa- |

Tn. S. Abn. 20893-D, Ngloewar:

dan verklaring itoe dikoeatkan oleh

Pertanjaan:
Bagaimanakah

terseboet,

Djalan
jang
“diterakan
diatas
itoe boleh dilaloei, akan tetapi per
loe kiranja Wijkmeester dikota Y
toeroet menjaksikan tentang soal
pindjaman itoe.

seorang

Pertanjaan:

over-

oetang

ja bisa terdjaga, bahwa barang
itoe tidak bisa didjoeal pada lain
orang selama pindjaman A pada
B beloem loenas,
Djawab:

Djawab:
Wedana,

toean

bih doeloe.
Barang kiriman

Mintalah
djandjian

palsoe?

Menghadap

bours

2

wakan orang jang telah mengoebah boenji zegel dan jang menanda

ADRES

Boeat diperdagangkan atau dipakai sendiri. Toean dan njonja
akan dapat oentoeng dan hemat.
Kain pandjang Solo moelai harga f 18.— perkodi dan kain pandjang
Djokja k.l. moelai f 20.—
perkodi.
Seteroesnja
k.l. Solo &
Djokja
f 22—, f 25—, f 28.—
f7 31—, f 34— f 38—
f 40.—
f 43— dan f 50—, f 58.—
perkodinja.
Kain pandjang haloes dari soeratan atau tjap haloes k.l. f 3.25,
f 3.5, f 4.50 f 6.25, f T—$3.—,
f 9.25, f 10.50 perlembar. |
Kiriman selamanja diatoer rem

boelan
Dalam
Poecasa.
| E
mengabarkan, bahwa
Antara”

|rapat
dari

PADA

KITA DIATAS kain-kain batik ke
loearan DJOKJA & SOLO, Tentoe
memoeaskan.

Taman-

pengadjaran
Siswa.

besar

Rapat

ini

dewasa.

NOERZAIN

DJOKIA. -

|$ "41

orang

'

mat.

Tn. Sotja, Krawang:
Keterangan:
1. A
mendjoeal sebidang
tanah
pada B.
2. B'itoe boedjang seorang Tiong
“ hoa nama C, tinggal diroemah
madjikannja..
3. Sekali peristiwa C
mendjoeal
tanah terseboet pada D. Pendjoealan
itoe disahkan
oleh
kepala desa bersama dengan 3
pegawai
desa lainnja.
Zegel
djoeal beli dari A pada B diserahkan pada D. Didalam zegel
djoeal beli antara €C dan D itoe
tertoelis:
jang mendjoeal €C
atas nama B dan ditanda tanga
ni oleh C sendiri”.

beloem
lagi menerima
zegel
itoe, ia menemoei kepala desa
terseboet.
Zegel diberikannja,
|
“akan
tetapi soedah
berobah
- boenjinja: ,,tanda tangan C-dihapoeskan (dikerik), kemoedian bekas kerikan itoe ditanda
tangani
poela, jang tidak terang boenjinja.

boeat

itoe
ren-

tingginja sesoeatoe bangsa
tergantoeng dari tinggi dan
dahnja
poela.

batoek

Toko Tiga No. 64, Batavia.

nja seseorang mentjahari ilmoe pe
ngetahoean

Obat

WATSON'S COUGH SYRUR for CHILDREN.
Obat batoek boeat baji2 dan anak2 ketjil.
Bisa dapat pada semoea toko obat Tionghoa atawa beli sindiri pada:
Hoofdagent: MEDICIJN IMPORT SAM TAK C0,

lingkoengan Al-Irsjad ikoet berpidato jang isi ringkasnja memba-

ngoenkan

TANGGOENG

No.85

loear

seorang

Darmoprawiro,

S,

OBAT BATOEK WATSON'S
LEKAS BISA BAEK.

5

kehakiman.

pelajaran.

Comite di Padang dapat perhatian jang loear biasa..
Beberapa

mana

jang

pertanjaan,

MINOEM

Obat batoek dari Watson's, tjap Pagoga, rasanja manis
dan gampang dipake. Ia lekas semboehkan batoek pileg.
batoek panas, sesak napas, sakit dada dan leher, dil/. I:
yntjoerkan riak2 dan ilangkan angin2.
No. 45 WATSON'S COUGH MIXTURE.

|

diberi djawaban jang memoeaskan
oleh pimpinan rapat, maka toean

sche School,
dan boeat mendjadi
tingkatan pertama pemerintah telah mengangkat
seorang goeroe
jalah t. Sagir oentoek mendjadi pe
mimpinnja ini sekolahan diberinja

D merasa

KASI

me-

hadlirin

sementara

Setelah
madjoekan

Pemerintah, jang achirnja akan da
pat djoega mendjadi Holl. Arabi-

a: Karena

2

La yh

an dan kemadjoean.

setelah mengoetjapkan terima kasihnja,
laloe menjatakan bahwa
oleh oesahanja
t. Luitenant Arab
Solo dan anggauta Dewan Rakjat
jang lama, maka agaknja sekolah
Al Irsjad
ini mendjadi perhatian

menjelesaikan

Ta

ke

jang

perhatian,

mendjadi

ken

dalam
goeroe
dengan
ma-sama
memelihara anak
“dan
mendjaga
itoe dalam mentjapai pengetahoe-

T. Moh. Baasir pemimpin rapat

Oentoek

voorbehouden

de-

diseroekan - perloenja
moedian
orang toea haroes bekerdja bersa-

jang | di

Reoeangan

Anteursrechten

dan

menerangkan

laloe

ini

poela

Makassaar-

datang
berhadlir ada sangat memoeaskan, poen t. Luitenant Arab
memperloekan mengoendjoenginja.

Fabrikanten :
DR. EARL S. SLOAN, INC. NEW YORK
Imp:
Toko
HOPPENSTEDT

lebar dan djelas
ngan pandjang
anak mendjakewadjiban
tentang
di moerid sekolah, dan tentang kewadjiban orang toea kepada anakanaknja diloear sekolah, agar peladjaran jang didapat dari sekolah
agar
itoe ikoet memperhatikan,
mendjadi anak jang pandai, poen
anak itoepoen haroes
kelakoean

sche Courant” selaloe dibagikan di
kapal jang datang di Makassar.
Boekoe boekoe dan tijdschriften
soedah banjak terkoempoel.
Soos
dan kantin selaloe terboeka oentoek kaoem pelajarap.

doeng

menghilangkan sak:

pergoe-

dalam

pemimpin

roean

atw:
se
pen
ma
Soe

TEGAL.
Peladjaran sekolah Al-Irsjad
dipertinggikan.
Pada malam Selasa jbl. pergoeroean
Al-Irsjad
di Tegal telah
mengadakan . pertemoean
orangorang toea moerid, bertempat dige

Liniment

In-

goeroe

sebagai

Sagir,

Toean

sebagai

bebe

rapa kali excursie dengan naik
to. Mereka (kaoem pelajaran)
laloe diterima dengan baik oleh
doedoek di sana. Cabaret dan
in bola seringkali diadakan.

poela
islam,

donesia oleh pimpinan rapat.

kepada

telah diadakan

oentoek

bahasa

dalam

diterangkan

na

kapal kapal dagang.
Kapal kapal
jang tinggal
di Soerabaja masih
selaloe mendapat koran.
Di Makassar

djoega

Sbahasa Arab jang tepat, jang ma-

tentang pekerdjaannja toean dan
njonja van Nifterik, jang telah ki
boekoe

manapoen

mendjadi soeatoe
bahwa “ soedah
kewadjiban orang itoe haroes men
tjahari ilmoe, walaupoen pengetahoean itoe didapat dari lain bangsa atau dari orang jang lain agamanja. Beliau berpidato ini dengan

sih tingal di pelaboehan Soerabaja.
Jang amat menggembirakan jalah

peti

pergoeroean.

doepan pada
seseorangnja,
telah diperintahkan dalam

kan roepa roepa hadiah oentoek ka
oem
pelajaran.
Pengoempoelan
boekoe berhasil baik.
Di Soerabaja telah berhasil me
njediakan
beberapa
kerstkisten.
Persediaan ini telah dikirimkan pa
da beberapa kapal
jang berlajar
dan kepada kapal kapal jang ma

beberapa

ini

menempoeh kemadjoean masjarakat dan goena mentjahari penghi-

dah didirikan jang dengan segera
akan membikin perhoeboengan de
ngan beberapa Britsche organisaitoe. Djoega di Suez dan Port Said
Comite sematjam itoe soedah dia
dakan atas oesahanja Gezant Be
landa disana.

rim

pada

bangsa

de

werkcomite”

itoe

Toean Abdullah Baoedjir menerangkan
dengan djelas goenanja
pengetahoean
oemoem itoe pada

ngan gratis pada pelantjong kaoem pelajaran.
Di Ceylon telah dikoempoel keoe
angan oentoek mengadakan excur
sie.

4.

ter Zee telah mengoemoemkan bore
ah pekerdjaannja selama
boelan
Maart jang laloe jaitoe jang telah
diserahkan sadja-pada beleid ket. dikerdjakan di beberapa tempat.
'oentoek soesoenan itoe, jaitoe.ter | Tiilatjap telah mengadakan excur
sie.2 kali, jaitoe pergi dipemandian
diri dari t.t. R. Djojosoewarno, R.
Walik di Poerbalingga dan di Bo
'Atmosoedarijo, M. Paidjo, M.K. Joe
soep, R. Diposoedarmo, R Tedjosis | roboedser. Waktoe
singgah
di
-W6jo, M Ronohardjo dan M. Roes
Tramhotel Poerwokerto
cigenaar
“min.
'
:
|-dari hotel terseboet soedah mena'nocatmodjo.

“

Sanrasid,

mendjalankan

Pada hari paginja datang toean
toean A.W, dan Dokter R. Soerono
oentoek memeriksa. Lebih koerang
djam 12 siang hari Senin korban
diangkoet
keroemah
sakit . Reg.
Tjilatjap. : Anehnja hingga kabaran ini kita toelis sikorban masih
hidoep
diroemah sak't Tjilatjap.
Sedang luchtpijpnja telah begitoe
roepa. (telah poetoes). Sebab itoe

Hari Minggoe ibl. ,,Boedi Sarojo” di Tjilatjap telah mengadakan

“rapat tahoenan, bertempat
| goeroean Wiworotomo.

itoe pada

loei Jaoetan

Pengoeroes baroe dari B.S.

|

tenggorokannja.

tanggal 21 April sekira Gjam 10
malam. Djam 11 repotnja diterima
oleh kepala desa. Dari kepala desa
diteroeskan
ke Tjilatjap djam 3
malam,
sebab perdjalannja mela-

bah atau menambah Statuten dan
0. H.R. dari kedoea belah pehaknja.

0

ke

nekat

Gouvernement

Moedah moedahan sadja beker-

|.

asa-

goeroe

ja bersama sama ini, bisa dengan
lekas terdjadi dengan djalan mero-

|.

poetoes

ini persatoean terdiri

- toedfoean persaudaraan antara col
|
lega, sedang PGRK adalah seboe
ah vakbond jang mempoenjai toe
djoean membela nasib.

.

pada

begitoelah namanja,

dan partikelir, jang

:

Diari

nja, maka ja ambil djalan oentoek
menghabisi djiwa dengan memper
goenakan sebilah pangot digorok-

masih djoega
sedikit soelit,

' karena Pergindo di Tjilatjap,

|

45 tahoen. Sebabnja karena ia hab's pertengkaran moeloet dengan

Keboemen..

Soenggoehpoen maksoed ini ada

baik sekali, tetapi
“ mendjadi soal jang

korban

kita wartakan, bahwa jg. memboenoeh diri itoe seorang pendoedoek
desa Djodjok djoega oemoer &

- boeng dengan maksoed akan beker
- ja bersama sama dengan PersaGoeroe

mengatoerkan

HAN.-DI DJODJOK.
Itoe salah.
Adapoen
'benarnja ' MEMBOENOEH DIRI. Lebih landjoet dapat

Dari pehak Pergindo (Persatoe
'an Goeroe Indonesia) di Tjilatjap
kita diberi kabar, bahwa kini se| dang djadi peroendingan, berhoe-

'tocan

akan

dengan soeka hati.

PGRK dan Pergindo.

Ressort

di

minta jaitoe ridla hati toean, dan
pengertian toean jang mendorong

peperangan,

kita dengan segenap keradjaan ki
- ta dan dengan segala bangsa dan
- manoesia lain jang masih meng-

|

rikan

Mei dipotong sapertigapoeloeh dan

Pr: | dari sebab korban toean ini haroes
“ kalau kedjahatan soedah berdjai.dengan soeka toean sendiri.
Kor
lan, jang mendjalankannja tidak

£

beberapa

keramaian dan
makan
makan.
Djoega boekoe boekoe banjak dite
rima.
Bantoean dari ambtenaren
BB ada menjenangkan sekali. Ba
njak diterima oeroenan wang dari
pehak partikoelir.
Seboeah gramo
foon dengan beberapa plaatnja te
lah diberikan pada seboeah groep
marinier jang berlajar ke Inggeris.
Dioega di Medan telah diadakan
beberapa kali excursie ke beberapa
tempat.
Deli Spoor - Maatschappij telah mengangkoet kaoem excur
sisten dengan gratis. . Maatschap
pij jang besar besar djoega membe

Vereeniging dari Huisvrouwen di
Bandjarmasin
telah mengoempoel

Dermakanlah pada prins Bernhard

“kali Maharadja kita memanggil pa
da jang berperang ini soepaja ber
henti dan telah sedia Sri Baginda
akan mendamaikan.
Tiada lagi kepala negeri melainkan Sri Baginda jang sebegitoe ber
daja oepajanja akan mendamaikan
doenia.
Akan tetapi segala
ini
-pertjoema.
Sebabnja jaitoe peker
| djaan Iblis tiada watasnja.

Fe

pi"

nja tampak ia dinegeri kita ini!
Ambillah tanggal keradjaan kita
tertarik kepada perang ini socatoe
hari peringatan!
Sokonglah perang adil kita ini
dengan segala hasil toean sehari!

djangan meroesaki manoesia sedoe
-nia.
,,Tiada perselisihan jang tia
da -dapat dioeroes dengan damai”
sabdanja.
'Sesoedahnja meletoes perang an
tara

ia

menjegah

oentoek

ta

peladjaran barat, bahasa Belanda
d.s.b.nja (Wester-onderwijs), tetademikian tidaklah
pi walaupoen
perloe dikocat'rkan, karena
tidak
akan merobah dasar-dasarnja ini
pergoeroean, dan bahasa Arablah
jang didjadikan bahasa
oemoem,
(voertaal). Karena adanja peroba
han ini maka dioetjapkan terima
kasihnja atas pemberian pemerin-

excursie telah diadakan. Menerima
beberapa kiriman seroetoe, sigaret
dan boenga boenga.
Menonton bi
oscoop dengan separo harga.
Ho-

siraaa Tt

5

1

Salah satoe perkoempoelan mengadakan rapat tahoenan dan rapat anggauta
jang soedah memberi tahoekan
pada H.v.P.B. Diwaktoe
ada rapat wakil
P.IL.D.
tidak datang, akan tetapi kira-kira
sebelas hari sesoedah rapat itoe
salah satoe wakil PI.D.. datang
meminta notulen rapat anggauta
jang telah langsoeng tadi,

-

Pertanjaan:
Bagaimanakah
sikapnja
djika
ada kedjadian demikian ?
Djika
notulen soedah
terlandjoer dikasihkan ,apa tidak menim
boelkan
apa-apa terhadap
perkoempoelan itoe?
Apakah soedah semestinja wakil
P.I.D. meminta notulen, djika diwWaktoe rapat itoe tidak datang?
Djawab:
Kekoeasaan P.I.D. terhadap per
koempoelan
“amat
besar,
Djika

' perkoempoelan

itoe tidak mendja-

lankan
tindakan jang
dilarang
orang tidak perloe kewatir. Notulen boleh diminta kembali djika
ceroesan terhadap soal itoe soedah
beres dan tidak ada kedjadian apa
apa.
Bilamana ada alasan P.I.D.
berhak
melakoekan penjelidikan
jang soedah diwadjibkan padanja,

MERE

Ea

YOEKA MICROFOON.

PEMNANDANUAN

2
« Sen)

PAK MARTA.

MARINE

DE

Si

HANDHAAFT

AMA

| dimoeat nama nama boekoe2 jang

. didjoeal.

Bang Bedjat batja antaranja be-

“nia.Kris Mataram, Sorga ke
berdarah.....

Dalam hati bang Bedjat lantas
timboel pertanjaan: Pak Marta ke

pai

pak

Marta

berdarah

Kena tikam?

Djawa

Sa

an

Landraad,

saksi

Soe

keterangannja

poe

dimana

achir peperiksaan

Pada

d.

terang.

soedah

dianggap

der Mariniers en Officier van den MarineStoomvaartdienst geldt als aannemingseisch

op-

leiding in aanmerking wenschen te. komen,
dienen aan de navolgende eischen te voldoen:

pen
wa dihoekoem 2 boelan
djara, sebab oleh Landraad kesala

hannja

b. OFFICIER der MARINIERS
MARINE-STOOMVAARITDIENST
den
OFFICIER van ADMINISTRATIE

bovenstaande

die voor

candidaten,

De

terdak-

het in het bezit zijn van het einddiploma
eener school voor Middelbaar Onderwijs,
wiskunde-afdeeling. Voor de opleiding tot

1. Nederlander of Nederlandsch onderdaan
- TENGGER.
i
Kegaiban Alam.
Didesa Tengger seorang perem
poecan Indonesier jang sedang ma
makan boeah
oe bersalin ingin
satoe fami
salah
oleh
jang
nangka,
-dan diberi
Henja telah dibelikan
perempoean jang
pada
makan
Sesoedah perem
itoe.
bersalin
akan
poean itoe memakan boeah nang
ka itoe doea potong, tiba tiba pe
itoe

bersalin,

dan

zijn en in het laatste geval behooren tot

'

Officier van
Administratie komen, behalve
de Inheemsche groep of die der Vreemde
zij die in het berit
Oosterlingen:
zijn van
eerstges
1
Sept.
Op
noemd diploma, ook
1941 nog geen
jongelieden in aanBELANGRIJK het
21 jaar oud zijn
:
e dit jaar
di
die het
merking,
ui
el
(van welke leefng
jo
voor
n.
le
ha
be
Ilen
einddiploma eener
tiidsgrens echeinddiploma ZV
te
hebben
H.A
school voor Mid.
al Man 2 Ro Kinddipioma
AA
ter kan worden
delbaar Onderwijs,
n.
aanmelde
rondthebben
han kun aa api b awfisatid
aan
AA
afgeweken):
moeten
behalen,
HA
-

1 Jpab

rempoean

anak

jang dilahirkan kedoea tangannja
memegang doea potong boeah nang
ka jang baroe dimakan iboenja, ka
ta S.S.

Orang tentoe merasa heran kare

3.

jangkan bagi mereka jang selama
ki
ini ada didalam kesengsaraan,
ni telah sampai dalam keadaan jg.

selamat.

Dari Oosthaven ini Moekimin di
bawa oleh Comite dengan autobus
ke Telok Betong, sehingga sampai
dimana pondokan jang tetah dise

ep.

TN

Pai

diakan oleh Comite, oentoek speci

“al mereka itoe. Diantaranja telah
pakaian, dan
salinan
- diberikan
oeroesan makan
tak ketinggalan
dan
“ minoem oentoek pagi siang
petang, semoeanja dirawat dengan

maa

PERAJAAN
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reka itoe. Z.)
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(Zetsel jang tertahan kemarin)
SEPARO

ANGKATAN
OEDARA
IRAK KALAH

Cairo,

4 Mei

(Reuter).

—.

Menoeroet makloemat spesial pada hari Minggoe malam jang dikeloearkan
oleh R.A.F. ada separo
angkatan
oedara Irak jang roesak.
Makloemat
itoe
berboenji
begini:
Pada
hari
Minggoe bomberbomber R.A.F. mengadakan serangan hebat lagi di lapangan terbang Moascar Raschid,
sehingga
lapangan itoe mendjadi roesak sekali, begitoe djoega
roemah-roe-

mah,

tempat-tempat

pekerdjaan

Soel Inggeris jang djoega mengoen

dan sekoerang-koerangnja ada 22
pesawat Irak jang roesak, sehingga tidak dapat lagi dipakai.
Adanja
'pertempoeran pertempoeran
oedara itoe menjebabkan

djoengi diberi selamat oleh ketoea

keroesakan

afdeeling kemoedian diperdengarkan
lagoe2 kebangsaan Belanda

bang. Djalan-djalan kereta api di
djatoehi bom, kereta api berlapis
tergoeling. Djoega banjak dilakoe

Perajaan Spitfire jang diadakan
pada hari Sabtoe malam jl. dige-

doeng L.E.V. berhatsil sekali. Kon

dan Inggeris.

afdeeling,

sche

FA

AA

Bo

Officier

aa

:

"

litterair-economi-

inlichtingen kunnen worden verkregen op schrifteliike aanvraag bij het Departement der Marine,

Nadere

karena dalam mana dapatlah diba

poela oentoek oeang

dingtot Zee-OIf-

Zoodra ionli dit Aa aanenag pzanden.

SIAP

dan HW. Menilik dan melihat keadaan mereka Moekimin kesemoeanja adalah sangat menjenangkan,

rapi dan menjenangkan,

-

ficier,

TELOKBETONG.
penjamboetan Moekimin
' Comite
Lampong”.
Pada hari Selasa pagi tanggal
29 April 1941, telah sampai di Oost
haven, 22 orang kaoem Moekimin
Lampoeng, jang terdiri dari laki?
dan perempoean dan anak2. Merc
ka diterima oleh comite terseboet
jang dibantoe poela oleh badan ke

ANSOR,

Voor de oplei.

Tanah Seberang

KBI.,

1

KAA.

2:

jang dimakan
na boeah nangka
oleh iboenja tentoe soedah mendja
di hantjoer tetapi aneh anak baii
itoe memegang doea potong boeah
nangka jang masih bagoes keada 'annja.

pandoean2

tot

e

ZEE-OFFICIER
van
OFFICIER

ce,

,,Willemsoord”

opgeleid

te worden

te Soerabaja

afzendernja ditoelis ,/Soerabaja per
adres Ajat dan Asal.
Perkara terseboet diperiksa lagi
oleh

1941

Marine

der

Instituut

Koninklijk

het

op

Soerabajan, sedang

kardi diperiksa
la, kata S.O.

ten

stelt jongelieden in de gelegenheid

De Koninklijke Marine

:
6
- piah.
Soerat kaleng terseboet dikirim
Procureur Generaal
kan kepada
via Boepati Soerabaja, ditanda ta

ngani Orang

He. Ms. van Gaten

OFFICIER
TOT
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roe-
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beberapa

PALA IAI e——

“. Adelhors

telah menggelapkan
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3

Na

Sea

memfitnah
poeloengan.
be
Seperti telah kita kabarkan
kas Manteri Politie Sectie-I Kembang Koening bernama Tj. dihadapkan dimoeka Landraad Soeraba
fa, ditoedoeh telah memboeat soe
- yat kaleng jang maksoednja mem
fitnah A.W. Soekardi, doeloe diker
-djakan di Kembang Koening dan
A.W. Peterongan
sekarang djadi
Soekar
(Djombang), jaitoe AW.

di dikatakan

Nun

3

Njam-

A.W.

Perkara

f :2

@ al

PA P2,

SL

Ke

3
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: UIN TIUn1

3 3Tm
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SN

UAS:

Timoer

SOERABAJA.

Pp

mini

darah?

:
BEDJAT.

BANG

4

4

jae

napa? Kasian! Mengapa toch sam

$ |

pesawat-pesawat

ter-

serangan
'kepada sarang-sameriam Irak dan pasoekan-

pasoekan mesin serta pemoesatanpemoesitan tentara diloear Habha
niyah.
Sehari-harian
sasaran-sa
saran itoe diserang.
Dalam
salah
satoe tempoeran
di lapang terbang Moascar Raschid
banjak bom djatoeh di goedang2,
roemah2 dan depot pesawat.
Ada 1 bocah pesawat roesak di
tanah, dan ada bom2 jang djatoeh
disela2 beberapa pesawat.
Doea pemboeroe Irak jang mentjoba menjerang bomber Inggeris
ditembak
djatoeh. Pesawat2 kita
kembali kepangkalannja dengan se
lamat.
»25
pesawat Irak jang ro€sak
itoe Lk. ada separo dari seloeroeh
angkatan oedara Irak, sebab ketika pada waktoe terbitnja perang
tg. 3 September 1939 Irak poenja
5 pesawat, terhitoeng djoega 3 pe
sawat frontlinie.”
PENGHEMATAN
Londen, 4 Mei (Anip Aneta)
— Pers Belanda mengoemoemkan:
Dines penerangan ekonomi membe
ri nasihat bagaimana orang haroes
menaik

sepeda

dengan

menghemat

band: djangan berkendaraan tjegi”. Ronseveltpoen mendapat sam
pat, kalau ngerem djangan tiba2, | boetan girang poela, ketika ia me
djangan

berkendaraan

band

kempis.

jang

sampai

velgnja

memakai

djangan

berkarat,

djangan

banjak2

minjak.

PERDJALANAN

MENZIES.

“Londen4

Press)

—

Mei

Kalangan

nerangkan,

dengan

Djaga

bahwa

(United

Australia
kelak

dari

me
New

York Menzies akan ke Ottawa hen
dak berdjoempa dengan Mackenzie
King dan pemimpin2 Canada lain
nja. Sesoedah dari sitoe ia akan
menoedjoe Washington serta ting
gal disana 3 hari oentoek bertemoe
.dengan Roosevelt. Kemoedian akan
ke
pantai
Pacific, dan sesoedah
itoe baroelah poelang.
» MENANGLAH, SIAPA JANG
BERANI BERKELAHI.”
Stauhton

(Reuter):

—

(Virginia),

Lord

dan

4 Mei

lady Hali

fax, Hull, njonja Hull dan njonja
Woolrow
Wilson
ada
diantara
orang2 banjak jang memperhatikan dan menjamboet dengan gem
bira atas pedato Roosevelt kepada
doenia,
bahwa
Amerika Serikat
,, selaloe

siap

oentoek

berkelahi

la

noetoerkan,

barang

siapa maoe

ber

kelahi akan menanglah.
Kelandjoetan dari pedato Roose
velt itoe memoedji Woodrow Wilson sebagai ahli negara jang men
tjoba melekaskan ,,lepasnja eman
cipatie
wetenschap
dari genggaman
kekoecatan
jang sewenang2

serta

memasoekkan

dalam

kemerdekaan

pemerintahan

doenia.”

KAPAL

,,LIKOAN”

DI

KEDJAR

KAPAL SELAM.
Santiagode Cuba, 3Mei
(United Press): — Radio pemerin
tah
Cuba
mengoemoemkan tentang jang diterima tanda2 dari ka
pal Inggeris ,,Likoan” kira2 pada
ada seboeah kapal selam Djerman
memboeroe kapal itoe, jg kini ber
ada ditempat jg letaknja kira2 53

mil sebelah

timoer

laoet Sanjuan

(Portorico).
MENGINGATI
New

—
di

Djoega
New

HARI

10 MEI.

York,

4 Mei

(Aneta)

orang

rang

Belanda

Mork

C:ty

bermaksoed

PIHAK

TIONGHOA
RANG.

Chungking,4

MENJEMei

(Reu-

akan mengadakan oepatjara mengi
ngati hari 10 Mei.

ter): Kabar2 perang mengoemoem
kan, bahwa pasoekan Tionghoa pa

Pendoedoek Belanda disitoe itoe
akan mengibarkan bendera Belan
da pada tiang bendera jang pada
th. 1926 diberikan oleh orang2 Be
landa
kepada
kota itoe, dengan

dalan doea bagian tertoedjoe pela
boehan Wenschow dan Haimen dengan disertai tembakan2 barisan
meriam oentoek melindoengi madjoenja
pasoekan
itoc. Barisan2
jang disodorkan kemoeka mema-

da tg. 2 Mei mengadakan

maksoed,

bahwa

bendera

itoe akan

tetap berkibar pada tiang itoe sam
pai

datangnja

hari

. kemenangan.

Tetapi beloem -didengar ketentoean jang bersifat opisil, sebab tiang
bendera itoe kepoefijaan Amerika
serikat.

serangan

soek pada pagi itoe djoega pintoe
kota sebelah barat kota Wenschow
Pasoekan2 koeat pada waktoe itoe

djoega menjerang kota dari timoer
dan

selatan,

Gn Di

toedjoe....... Marta
.ensepoer”.
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Langgam Hawaii — 19.00 Hal tja
ra memperbaiki bahasa Djawa —
19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe
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programma — 17.04 Lagoe kron
tjong — 17.30 Taman Poetera —

REBO, 7 MEI.
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Pemb,

concert Orchestra

—

SELASA, 6 MEI.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.04 Lagoe roepa2 — 18.00 Lagoe
Belanda — 18.30
Lagoe gembira
—

19.00

(Ar.)

Berita

19.00 Lagoe gembira
no concert — 19.55
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Soematera Oetara —
SELASA, 6 MEI.
17.00 Tanda waktoe — 17.02 La
goe gamboes — 17.35 Lagoe kron
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dan njanjian oleh
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u
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mereka

tidak

kenal

djawab Marzoeki.

dak Marzoeki'” Mat Gempal menje
dia
,,Djika
la sambil berloedah.

ikoet tjampoer tangan, kita pajah. 1

terlindoeng)

ingat penangkapan djoeara
Kau
et.
empo
Peng tempo hari? Dia
diro
Djie
Yam
|
oek
doed
:: Marzoeki
seorang diri sadja jang membekoek
'“Suddin dan Malik memasang api
l:
sambi
nja. Satoe lawaa lima, dia Ki oeea
'““rokoknja. doedoek djoega
nja
jang menang”.
rokok
asap
mengepoel2kan
Haeki.
Marzoeki tertawa bengis..
Marzo
pi
hada
' itoe meng
.Inspeetor Ah Kow?” tanjanja
. nja Mat Gempal jang masih tegak..

40.

|

“Ia bersender ke-spatbord auto, ta'
poetoes2nja

berloedah

sedjak tadi.

mengedjek.

Seorang lagi kita koeboerkan,
|.
lenjaplah djedjak kita!” kata Mar |
zoeki dengan soeara geram dan roe
pa jang bengis.

sDia

masih

kaboemi.
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Radio ' 23.00 Toetoe,

Tetapi Inspector Tjina itoe tjer

Oleh: S.N. Armandy.
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pada kita”,

dingschool

PAD
| klanken — 22.50 Lagoe Toetoep — 1 Sabtoe

Suddin deBenarkah?” tanja
ngan soenggoeh2. ,,Police tidak me
ngedjar kita lagi?”
tentoe bekerdja teroes,
“Police
akan menangkap
mereka
tetapi
MEMBONGKAR RAHASIA
GELAP.
En

perbantoekan

Pianomuziek — H 21.15 Dihoe
Pemb. — | 21.05
i
d
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Hawaii

19.30

Nag
GEDEPONEERD
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Tengah Mas Soewarno, di Gowvernement Sumatra Moh. Insja, sekarang oentoek sementara waktoe di

2015 Vocalia — 20.45 Vioolsoli — || Kemis

aa
Ma “ 17 Na
", rap
Na
11.00 Tanda waktoe — 1701 Isi
| programni — 17.04 Taman Poete | 17.01 Isi
baha
ursus
—
ra Tionghoa — 17.50 Lagoe Bali | nga rampai
Melajoe — 18.15 Columbia

“

Soekono

ne Politie di Djawa Barat:
Mas. Tjokrosoekarto, di

Pers — 19.00 (St.) Lagoe gembira—

PROGRAMMA NIROM
Penjiaran

Mohammad

Dipertempatkan

| sette Orkest — 19.00 (Ar.) Berita

|.

|

ja II 61 dan IV 129,

Rd.

ena

Ti

Rd. Soerendro Koesoemo, Schoolopziener oentoek sementera waktoe pada Prov. Djawa Barat dan
dipekerdjakan di Pasoeroean.

Ia eta Pomnamtame || oo MEI 19AN

17.02 Ta

' man Poetera — 17.45 Komik Mela | 14.30 Toetoep.

P. P. R. K.

ri,

makan —

Lagoe

I v9e Batak — 7.30 Koesbini bernja | caal — 13.00

pemoeda2

e LanM76
UI

paTa

Dept. O. en E.
Atas permintaan sendiri moelai
tg. 309 April "41 berhoeboeng dengan telah tjoekoep waktoe dienst
nja, diontslag dari djabatan Nege-

gocpiano — 11.30 Lagoe Perantjis
7.02 La- | — 12.00 Symphonie — 12.30 Vo-

REBO, 7 MEI.
7.00 Tanda waktoe —

19.30

MUTATIE.
DEPT, V. EN W.
Diserahi pekerdjaan oentoek sementara waktoe sebagai Bedrijfsambtenaar klas satoe pada PostTelegraaf dan Telefoondienst Rd.
Achmad Hadi Soemarto, sekarang
bedrijfsambtenaar pada dienst ter
seboet.

—

21.00 Viool recital—21.30 Njanjian
— 2200 Berita Pers—22.05 Concert — 23.00 Toetoep.

REBO, 7 MEI.
“Berita Pers — 20.00 Ketjapi- Ors6:00. Tanda waktoe. Pemb.
| -kest — 22:00 Toetoep.
6.04 Lagoe gembira — 6.30 Berita
Pers — 6.40 Lagoe
gembira —
— 18.10 Lagoe
Harmonium —
/REBO, 7 MEI.
18.30 Hal pendidikan-— 18.50 Kon
7.30 Berita Pers — 7.40 Lagoe roe
Zigeunermuziek —- |
sert Minangkabau — 20.00 Toe- | pa2 — 9.00
17.00 Lagoe Krontjong — 17.30-1
1000 Lagoe vocaal
—
Orkest
9.30
Lagoe Djawa — 18.00 Lagoe Soen | toep.
— 11.00 La
Hawaii
Lagoe
10430
-—
“1 da — 18.30 Berhenti, 5

19.00
Lagoe:
awaiian —
:
-.
20.00 Pa
5 Bae

Bisadapat beli
diantero lempat. Tx

12.30

SIARAN B. R. V.
Stadszender 157,89 dan Archipelzender 61,66 m.

(Djam

bang Kromong — 18.30 Berhenti.
“119.00 Lagoe Krontjong — 19.30

—

toep.

Soematera Oetara (Medan)
Zender XDX 41.55 M,

Lagoe Djawa
— 17.30 La.

“ gge Soenda — 18.00 Lagoe

PP. P. R.

Pers

Roepa2 — 13.20 Berita Pers
—
13.30 Roepa2 — 14.20 Berita Pers
— 14,30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.01 Isi programma — 17.03 Thee
concert. — 17.45
Gymnastiek
18.00 Omroep Orkest — 18.45 Ra
dio Oranje — 19.00 Berita
Pers
—.19.20 Bournemouth
Municipel
Orchestra — 19.45
Causerie
20.00 Roepa2 lagoe — 20,30 Njanji
— 21.00 Moesik dansa — 21.30 Gen
remuziek — 22.00 Tanda waktoe.
Berita Pers — 22.05 Kamermuziek
— 2230 Roepa2 lagoe — 23.00 Tos

Zender Y.D.M. 7 Gelombang 85.96

3

Berita

London

6.45 Lagoe Melajoe — 17.00 Lagoe
Berita Pers —
Tionghoa. — 7.15
7.30 Toetoep.
Oemoem --- 20.20 Gambang
Kro
12.00 Tanda waktoe — 12.03 La
mong — 23.00
Tjerita
wajang
goe Hawaii — 12.30 Lagoe Kron
tjong — 13.15 Berita Pers — 13. 30 . orang — 24.00 Toetoep.
krontjong — 14.15 Berita
Lagoe
REBO, 7 MEI.
Pers — 14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04 Taman Poe
programma — 17.04 Taman Poete
tera — 18.00 Lagoe popoeler
ra — 18.00
Lagoe
popoeler —
18.10 Moesik Hawaii — 18.16 Ad
18.10 Moesik Hawaii — 18.16 Lagoe popoeler — 18.10 Moesik Ha
-zan — 18.20 Moesik Hawaii
19.00 Agama Budha — 19.20 La
wali — 18.16
Lagoe Ambon —
goe Djawa — 19.30 Berita Pers
13.20 Moesik Hawaii — 19.00 Aga
20.00Taptoe —20.05 Dari piring hi
ma Budha — 19.20 Lagoe Djawa
tam — 20.20 Kesehatan — 20.40
— 19.30 Berita Pers — 20.00 Tap
Modern
Tionghoa
Njanjian
toe — 20.05 Dari piring hitam —
Soenda — 24.00
21.40 Gamelan
20.20 Kesehatan — 20.40 Njanjian
Toetoep. :
Tionghoa Modern — 21.40 Lagoe
Extra — 21.50 Konsert HarmoniSIARAN V.O.R.L.
tim — 2400 Toetsep.

3

--

piring gramofoon
-6.01 Dari
6.30 Berita Pers — 6.45 Dari
pi
ring hitam — 7.00 Tanda waktoe 701 Dari piring gramofoon
730 Berita Pers — 7.40 Dari piring
gramofoon — 7.45 Oentoek
orang pelajaran — 8.00 Toetoep.
11.00 Tanda waktoe. Pemb. —
11.01 Serieus concert — 11.40 Oen
toek orang sakit (NICRO) — 12.00

SELASA, 6 MEI.

' goe Djawa — 6.30 Berita Pers —

Pers

— 20.00 Moesik
Moesik harp —
22.00 Tanda wak

REBO,
«-

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04 Patroon
Pa
kaian — 17.24. Krontjong — 18.16
Lagoe Arab — 18.20 Doenia Sport
— 18.35 Lagoe krontjong — 18.55
Lagos
Ambon. — 19.00
Agama
Kristen — 19.30 Berita Pers —
20.00 Taptoe -—— 20.05 Penerangan

REBO,

Berita

dansa — 22.45 Boeat orang
ran — 23.00 Toetoep.

Tender P. L. J. 20.5 M.

24.00 Toetoep.

—

toe.

Noesantara.

—

Oemoem

20.05 -Penerangan

19.00

Agama
Kristen
dansa — 20.45
21.00 Concert —

8

REBO, 7 MEI.
9.00 Oejon2 — 13.00 Toetoep.
18.00 Lagoe roepa2 — 19.00 Aga
ma Kristen — 19.30 Berita Pers —
20.00 Oejon2 — 24.00 Toetoep.

Pa
programma — 17.04 Patroon
kean — 17.24 Lagoe krontjong —
18.16 Adzan —-18.20 Doenia Sport
— 18.35 Krontjong — 18.55 Lagoe
Ambon — 19.00 Agama Kristen —19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe
20.20 Oejon2

—

toep..

“17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

5

Oranje

92 meter.
SELASA, 6 MEI.
18.00 Lagoe Hawaiian — 19.30
Berita Pers — 20.00 Oejon2
20.20 Direlay PPRK — 01.00 Toe

PENJIARAN PP. P. R. KE.
Djawa Barat. II 197,
ng
Batavia
oe
192,
II
nd
| Ba
41.5.
IIok
Pri
0.
SELASA,

.« Poko Orion

KRAMAT
14
BATAVIA-CENTRUM

19.20 Suires Celesta Octet — 19.40

SIARAN MLA.V.R.O.
Zender: YDL 5 81,98 dan YDL

Sep

Rembours.!

dengen

bisa dikirim

dari djaoeh

Pesenan

18.12 Adzan — 18.15 Taman Poete
ra — 18.30 Lagoe Tionghoa modern — 19.00 Hal
Theosofie —
19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe
— 20.05 Dari piring hitam — 20.20
Kesehatan — 20.40 Wajang koelit
Djawa Timoer — 01.00 Toetoep.

— 8.30 Lagoe Tionghoa Tjing Iem
''boel —

matjam - matjam.

hidjau.

Ba

roe setahoen djadi Inspector. Mahmood jang sepoeloech kali lebih be
tani dan tjerdik dari dia, lagi rebah
koetembak."
moerid
Tjina itoe
“Inspector

Mahmood”- kata Sudam menjamMat Gempal.
keterangan
boeng
dia lebih berani dari
Koedengar
sekolahnjaKabarnja
Mahmood.
bekas stuDia
tinggi.
lebih
poen
dent sekolah tinggi di Hongkong
dan Cambridge. Djago sport dan
pendekar tembak!”
Marzoeki terbahak poela gen an
roepa

jang

sangat geram.

,Sama2 dari Europa.
Ta'
Si akoe sign kapal loear 18
hoen.

siata-

. Mahmood, mata-mata gelap jang
paling djago itoe, bagikoe ketjil sa
dja. Malik dan Zoebir tahoe, bagai
'mana" moeslihatkoe mengirimkannja ke-liang koeboer. Tjoba kau de
ngar,Suddin: Malik menanti dalam
motorcar (auto). Akoe dan Zoebir
berlindoeng dibalik pohon Tjemara
dekat kolam Botanical Garden itoe.
Djabbar rebah koetembak. Zoebir
berlari menarik kakinja, soepaja

tidak djatoeh kedalam kolam. Ke
moedian Zoebir koesoeroeh lekas2
ke auto melarikan Aminah. Auto
tinggal.
masih
akoe
. berangkat,
Akoepoen
berkeroemoen.
Orang
ikoet menonton bersama orang ba
njak itoe. Police datang. Antaranja
Inspector Mahmood.
Koelihat dia memeriksai

hat

moekanja

sebabnja?”
Tidak!”
Revolver

djawab
hartawan

Kau

tahoe

Suddin.
tadi

Tak

senga-

dja koetinggalkan, setelah koeam
bil patroonnja sehoetir.”
,Tiabas!” kata Mat Gempal me
,,Tentoe police menjangka
njela.
hartawan itoe berboenoeh diri!”
Marzoeki memanggoet-manggoet
kan kepalanja seraja tersenjoem.'
,Ada lagi jang perloe diterangkan kepada kamoe sekalian!” kata

tahoe

akoe!”

kata

Suddin.

Jang lain?" tanja Marzoeki poe

kantong

si Djabbar itoe. Ketika dia memeriksa patroon E.A. Djabbar, koeli
berobah.

Marzoeki meneroeskan bitjaranja.
,Koelihat Mahmood mentjaboet se
patoe si Djabbar!'
Kenapa?” tanja Suddin tertjengang.
»Tjoba kau terka!” djawab Mar
zoeki tersenjoem.

la.

Malik dan Mat Gempal serempak
menggeleng-gelengkan
kepalanja,
menjatakan tidak dapat menebak

Marzoeki

mendjelaskan

keterangan

nja.
Detektip di New York, bekas dja
ri itoerdjoega jang diseliidikinja.
Bekas djari demikian di potret,
diboeat gambarnja, laloe disimpan.
“Nanti ditjotjokkan dengan djari
orang jang tersangka. Bila tjotjok,
orang tak dapat moengkir lagi. Te
tapi sekali ini... 'Mahmood dan kawan2nja
terketjoh.
Bekas djari

|

«

jang melekat pada sepatoe harta'
wan

itoe, ialah bekas djari Zsebir.

nja.

Zoebir

Inilah kelebihan ketjerdikankoe
dari kamoe sekalian!” kata Marzoe
ki berpoedji diri. ,,Inspector itoe
hendak
memeriksa
bekas “djari
jang melekat pada sepatoe tadi!”

Djabbar, boekan akoe!”
2
»Kemoedian?” tanja Mat Gempaf “
dengan roepa jang girang sekali.
#

jang

menarikkan

kaki

si

za

:

P

Agama Islam
Krontjong —

sport. Ook het bekende MARCOvoldoet “aan. de hoogste
ondergoed
Let op het.MARCO merk,
Pen

EaU

wa — 18.30 Lagoe Arab — 19.00

“Keterangan tentang
Konsert
”— 2000
23.30 Berhenti,

Ada sedia banjak
uMARCO" hemd
dan polo. Poetih
dan berwarnawarna.
Model

ap nga ap

“SELASA, 6 MEI.
| 47.00 Lagoe Soenda — 17. 30 La
goe Hawaiian — 18.00 Lagos Dia

shirts zijn van. prima kwaliteit, ijzersterk en niat duuri zeer geschikt voor

SE SN

V. O. B. O:

. Tender Y.D.G. 8, Gelombang 89.82
TI
meter.

MARCO

—

20.20 Oecjon2 — 24.00 Toetoep.
REBO, 7 MEI.
6 00 Tanda waktoe — 6.02 Gam
bang Kromong — 7.15 Berita Pers
— 7.30 Toetoep.
“12.00 Tanda waktoe — 12.03 La
goe manasoeka — 12.30 Gamelan
Djawa Timoer — 13.15 Berita Pers
Djawa Timoer
— 13.30 Gamelan
-. 414.15 Berita Pers — 14.30 Toe
toep.
:
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi

4

»Boeat didjadikan boekti?” tanja
Mat Gempal keheranan,
Tidak boleh djadi!” kata
din

menjela.

Sud-

..

»Betoel terkaan . Mat Gempa!”

(Akan

disamhoeng).

