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— MEMPERGOENAK 
N NTARA BELANDA, 

, aa nrena 
laanderen damai ? 

Be 

2 gan oedara terhadap Marseille 

" "TENTARA SOEDAH MENOEDJOE BATAS 
i Rome oleh Reuter dikabarkan, bahwa poetera Mahkota, 
 selakoe panglima perang dari tentara Oetara dengan ber- 

adeur Djerman, Von Mackensen telah menoedjoe 
jang menoempang sepoer spesial memakai pakaian 

Street” menjatakan, bahwa ikoetnja Italia dalam 

moengkin pada salah satoe hari antara tg. 4 dan 14 

Juni kabinet mengadakan persidangan. 

sepoer jang menoedjoe batas penoeh sesak dengan 
g. 

ndoedoek bangsa Perantjis dan Inggeris haroes meminta 
erangkat kepada ministerie bagian oeroesan dalam negeri. 

pada itoe tinjatakan kepada mereka oentoek kembali dalam 

5 tiri dan ,,djika idzin sana selesai akan diberikan per- 

ito 
ebih landjoet dikabarkan: 0 kak ditemani Graziani, pang- 

perang Umberto akan melakoekan inspeksi terhadap serap 

dan akan angen persidangan nasional jang di 

a sidang tahozran sematjam itoe- di Fiume akan di- 
ginja poela pada 8, 9 dan 10 Juni. 

. TIMBOEL MATJAM-MATJAM DOEGAAN 
e, Minggoe (Havas). — — Kalangan locar negeri menerang- 
a ikoet tjampoernja Italia nampak sangat dekat. Mereka 

-prakapnsi dari sidang nasional dari-partij fascist 
penting, dimana Duce dengan sangat meminta adanja 

emerdekaan tagah air dilaoetan”. 
omatik menganggap, bahwa pada 4 Juni adalah 
ikoetnja Italia dalam peperangan. Pada hari itoe 

olini akan memimpin sidang kabinet dimana akan seberas 
jang penting “dalam keadaan oemoem. 

'etapi kalangan loear negeri berpendapat, bahwa djam jang 

vetnja Italia dalam peperangan akan djatoeh pada tanggal 
Juni. Kalangan itoe djoega berpendapat, bahwa ikoetnja 

ersamaan waktoe dengan serangan Djerman terhadap 

e itoe djoega akar Naba akega di Afrika Owtara 
djoe e kepada Tana, 2 ae Malta yg toedjoean sera- 

aksi di Laoetan daa melakoekan poekoelan2 terhadap 

a22 Perantjis dan Inggeris di Laoetan Tengah. Kalangan 

tik fascist dan politici menganggap, bahwa ikoetnja Italia 

moengkin akan meroebah sikap dari negeri2 Balkan. Da- 

jatan Gafencu itoe dan pengangkoetan seorang jang seren- 

dengan persoonlijkheid) sebagai menteri oeroesan loear 

: Na Naa adanja panen dalam anna 

e, Minggoe (Havas). 

wan nasional dari partij 

. jang mengadakan persi- 

n dibawah pimpinan Ettore 

i telah menerima mosi jang 

ijinja: »Dewan nasional 

penjelidikan di Laoetan 
oentoek meroegikan eko- 

Italia dan berdiri disekitar 
jang mengharapkan kemer- 

'dari tanah air di laoe- | 
paling achirnja pada permoelaan 

1 TOERKI-JOEGO SLAVIA 
Minggoe (Havas). ih ome, 

langan diplomatik berpen- 

| bahwa Toerki dan Joego | 
berdiri disisi negeri 

djika salah satoe anta- 
: at Pak: “dari 

et eka ini pena bahwa 
akan mentjegah adanja | 

poeran di doea medan pe- - 

aa Italia dan poela Djer-   

pat kedoedoekan di Eropah ba- 
gian Tenggara. 

Siap beraksi 
Belgrado, Minggoe (Ha- 

v38). — Koresponden dari ,,Poli- 
tika” di Rome menerangkan, bah- 
wa “angkatan - Italia telah siap 

oentoek melakoekan aksi. Kala- 

ngan Vaticaan jang dalam pe- 
mandangannja lebih berhati2 da- 
ri lainnja - berpendapat, bahwa 

boelan Juli Italia akan ikoet da- 
tam peperangan. 4 

— KEDOEDOEKAN SPANJOL 
Zn aris, Minggoe (Reuter). 

— . “Telegram jang diterima dari 
Madrid menjatakan, bahwa me- 
noeroet kalangan jang berkoeasa 
di Spanjol ikoetnja Italia dalam 
peperangan tidak akan mengada- 
kan peroebahan terhadap kedoe- 

. doekan Spanjol jang tidak ikoet 

perang.  Dinjatakan, bahwa de- 
monstrasi anti Inggeris berkenaan 
dengan teroetama Gibraltar itoe 
hanjalah perasaan dari pemoeda. 

Dan djangan dianggap sebagai 
setoedjoenja poebliek terhadap 
sikap Italia. 

—GIBRALTAR ES ESI 
Madrid, Sabtoe (Reuter). ES 

RI UNIVERSITEIT MADRID TELAH M 
DEMONSTRASI DEPAN AMBASSAI 
NGAN BERTERIAK-TERIAK ,,GIBI 

DEMONSTRASI ITOE Mc NOL”. 

ET IGGERIS DE- 
LTAR ES ESPA- - 
YNGKIN DILANG- 

SOENGKAN BERKENAAN DENGAN FIBANJA HOARE. 
KEBANJAKAN ORANG2 JA 

MEMPERDOELIKAN PERBOEATAN $ 

-.JANG MELANGGAR ADAT ISTIAD: 

LALOE TIDAK : 
TOEDEN2 ITOE 
SPANJOL. KE- 

MARIN DAN PADA HARI INI PERS MENGANDJOER2- 

KAN KEMBALINJA GIBRALTAR KEPADA SPANJOL. 

TIDAK TERDJADI INSIDEN 

Madrid, Sabtoe (Havas). — PARA DEMON- 

STRASI DENGAN MELALOEI ,,AVENI DA FRANCO” 

MENOEDJOE KE AMBASSADE INGGERIS JANG DI- 

DJAGA OLEH KOMPENIE GARDIAS DE ASALTO” 

JANG BERSENDJATA SENAPAN2 MESIN DAN SENA- 

PAN. HINGGA Sa BELOEM PD 0 maa 

Londen, Minggoe (Reu | 

ter) — Menoeroet kalangan pe- 

lajaran disini dari Rome dite 

rima berita, bahwa dienst per 

hoeboengan antara Rhodes dan 

“Basra telah dipoetoeskan. 

Setelah Vlaanderen damai? 

New York, Minggoe (Reu 

| ter) — Koresponden dari ,,4ss0 

ciated Press” di Washington | 

berpendapatan, moengkin sete- 
lah dilakoekan pertempoeran di 
Vlaanderen Djerman dan Italia 

| dalam garis2 besar akan me- 
| ngadjoekan oesoel perdamaian 

kepada negeri sekoetoe. 

Hitler mengadjak Mussolini. 

Washington, Minggoe 
(Reuter) — Witte Huis tetap 

memegang rahasia jang berhoe 

boengan dengan telegram jang 

datangnja membandjir antara   

  

Washington dengan iboe2 kota 

Eropah, teristimewa dari Ro- 

me. Tetapi njata Roosevelt me 

| makai tiap daja oentoek mentje 

| gah meloeasnja api peperangan 

Tetapi pendapat oemoem menja 

takan, bahwa pengharapan Roo 
sevelt itoe akan kandas. Orang 
orang makin keras doegaannja, 

bahwa Hitler beroesaha sekoe- 
at moengkin oentoek menga- 

| djak Mussolini soepaja kini 

ikoet dalam peperangan. Mak 
soednja agar kemoedian kon 

plik tidak dapat meloeas. 

Roemenia tetap. 

Londen, Minggoe (Reu- 
ter) — Radio Belgrado mene- 

.rangkan, bahwa politik Roeme 
nia sama sekali tidak beroebah 

| berhoeboeng dengan berhenti- 
nja Gafencu. Lebih landjoet di 

njatakan, bahwa Cigurtu akan 

meneroeskan pimpinan dari pre 
| mier jang digantinja. 

DJALANNJA PERTEMPOE- 

RAN: 
  

Sepakat kata baroe. 

Lo nden, Sabtoe (Reuter) 

— Dewan tertinggi dari sidang 
peperangan kemaren mengada- 
kan persidangan di Paris de- 

ngan mendapat sepakat kata jg. 

baroe terhadap tindakan2 jang 
akan dilakoekan dalam keada- 
an sekarang ini,   

Dipoekoel moendoer. 

Paris, Sabtoe (Reuter) — 
Makloemat pagi: ,,didarat, laoe 
tan dan oedara angkatan Peran 
tjis dan Inggeris meneroeskan 
pertempoerannja dengan mati2 | 

an oentoek melawan serangan 

'Djerman dan memberi perlin- 

| doengan terhadap penjingkiran 

tentara sekoetoe. Nampak pen 

tingnja penjeberangan soengai 

Somme dimana moesoeh mela- 
koekar' serangan “perlawanan. 

Tetapi serangan ini dipoekoel 

moendoer. 

DILOEAR GELANGGANG 
  

Pesawat 

  

Djangan Km tahoe. 

Londen, Sabtoe (Reuter) 

—  Menoeroet , soerat kabar 
,»New York Times” polisi men 
doedoeki seloeroeh daerah di 

Djerman Barat. Maksoednja 

soepaja pendoedoek djangan 

sampai melihat keroesakan2 jg. 

disebabkan serangan R.A.F. Le 
bih landjoet soerat kabar itoe 

menoelis, bahwa keroesakan2 i- 

toe telah menimboelkan kesan 

boeroek terhadap moreel pen- 

doedoek Djerman. 

Dari kalangan netral soerat 
kabar itoe menerima berita, 

bahwa djika Djerman dalam 

moesim panas sekarang ini ti 

dak berhasil mendapat kemena 

ngan, maka akan langsoeng sam- 

pai moesim dingin jang kedoea. 
Ini adalah disebabkan kesangsi 

an dalam moreel pendoedoek 

Djerman. 

Gort dapat bintang. 

Londen, Sabtoe (Reuter) 

— Berhoeboeng dengan kema- 

djoean penjingkiran BEF dan 

masih adanja bagian BEF di Pe 

rantjis Oetara, maka dalam ten 

tara jang sangat berkoerangnja 
ini atas perentah pemerintah 

Inggeris lord Gort telah menje- 
rahkan pimpinan kepada opsir2 

jang lebih moeda. Pagi ini Gort | 
menoedjoe ke Inggeris dimana | 

| diterima beraudiensi gn Seri 

Radja. 

Beliau dianoegerahi Te 

grand Cross of order of Ba 

    

na 1940 

TJATETAN 
  

Minggoe| 2 
  

Senen Bajar koran 

Gilalh Pemandangan 

Rebo 

Kemis 

  

  

  

Djoemat 
  

Saptoe           
Gedoeng terbakar. 

Paris, Sabtoe (Reuter) — 

Berhoeboeng dengan serangan 

oedara Djerman jang dilakoe- 

kan sore ini terhadap daerah 
Lyon, maka terdapat beberapa 

orang jang mati dan mendapat 

loeka. Beberapa gedoeng ter- 

bakar. Bi 

Mempergoenakan tenaga $ 

Berlin, Sabtoe (Reuter). 
— Dengan segera pembesar2 
Djerman memboebarkan separo 

dari tentara Nederland dengan 
maksoed- soepaja mereka dapat 
membantoe kegiatan Djerman da- 
lam berperang. Perentah jang di 
keloearkan Hitler menjatakan, 

bahwa tindakan itoe teroetama 

berkenaan dengan pekerdjaan 
biasa jaitoe, pertanian, peroesa- 
haan tambang, indoestri barang 
makanan, perdagangan dan pe- 

kerdjaan2 sematjam itoe. Peren- 

tah itoe dikenakan poela terha- 
dap tawanan soldadoe2 Neder- 

land. 

(Lihat samboengan di pag. 3.) 

    
  

mma ena mkin Kan Ds manik Senhap Dota 

Djerman' roentoeh si: di 
Zwitserland 

PERSEDIAAN SEKOETOE Di AMERIKA 
Londen, Sabtoe (Reuter). — Sir John Hay, anggota ter- 

kemoeka dari I. R. R. C. telah menoedjoe ke New York oentoek 

mengadakan permoesjawaratan tentang tjara2 sebaiknja adanja 
persediaan jang strategis di Amerika Sarekat. Maksoednja jaitoe 

oentoek mempertahankan pembatasan jang baroe2 diadakan. Ber- 

hoeboeng dengan ini maka didoega, Amerika akan terikat dalam 
fasal jang terseboet dibawah: 

“a. persediaan akan dipegang tegoeh oentoek 7 tahoen ke- 
tjoeali timboel keadaan jang memaksa. 

b. harga dibantoe dalam tingkatan jang tertentoe. 

Menoeroet kabar dengan lesan Amerika telah menjatakan 
setoedjoenja dengan ini. Oentoek pengganti ini, maka negeri se- 
koetoe akan memberi Amerika semoea karet jang diboetoehi, teta- 

pi tidak dapat diharapkan bahwa ini akan mendjadikan makin ting 
ginja pembatasan. 

Gafencu berhenti 

Boekarest, Sabtoe (Reu- 
ter). — Gafencu telah meletak- 
kan djabatannja dan diganti oleh 

Gigurtu, bekas menteri oeroesan 
perhoeboengan. 

Sebab meletakkannja Gafencu 
itoe tidak diterangkan. 

PELEMPAR BOM DJERMAN 

Bern, Sabtoe (Reuter). — 

Makloemat pemimpin tentara 
Zwitserland menerangkan, bahwa 
sore ini daerah Zwitserland di 

atas Jura telah dilanggar oleh 

pesawat loear negeri. Segera 
pemboeroe2 pesawat Zwitserland 
naik keoedara dan melakoekan 
serangan terhadap pelempar bom 

itoe hingga roentoeh. Kemoedian 
njata pelempar bom itoe adalah 

kepoenjaan Djerman. 

Djatoeh di Perantjis 
Bern, Sabtoe (Reuter). — 

Lebih landjoet diberitakan, bah- 
wa pesawat Djerman jang kedoea 

jang ditembak roentoeh oleh pa- 

troeli Zwitserland dengan terba- 
| kar djatoeh didaerah Perantjis. 

Cripps di Athene 
Londen, Minggoe (Reu- 

ter). — Menoeroet kabar di Lon- 

den tidak diterima kabaran lebih 
landjoet dari Moskou tentang 
perdjalanan Stafford Cripps dan 
missienja menoedjoe  Moskou. 

f Hingga kini Cripsp masih di 
Athene, 

Zweden mempertahankan. 

Stockholm, Minggoe 

(Reuter) — Premier dari Zwe- 

den, Hansson ketika berpedato 
depan kongres partij sosial de-   | mokrasi telah mengoelangi lagi |   

| Zzweden akan mempertahankan diri 
pernjataannja, bahwa Zweden 

sama sekali tidak terantjam o- 

leh negeri jang sedang berpe- 

rang. Tetapi sekalipoen demiki 

an bagi Zweden tidak menjebab 

kan oentoek mengoerangi tinda 

kan2 defensi goena mendjaga 

hak dipertoeannja dan poela 

oentoek mendjaga kemerdeka- 

an Zweden. 

Minta keroegian. 

Buenos Aires, Minggoe 
(Reuter) — Pemerintah Argen- 

tinia wmemoetoeskan oentoek 

minta keroegian kepada Djer- 

man boeat kapal ,,Uruguay” jg. 

dikaramkan. 

Lagi pesawat Djerman. 

Bern, Minggoe (Reuter) — 

Pagi ini didekat Yverdon diboe- 

kit Jura satoe pelempar bom 

Djerman telah diroentoehkan 

| oleh patroeli Zwitserland. Hing 

ga dalam waktoe 2 hari terda 

.pat 3 pesawat Djerman jang di 

roentoehkan. 

IERLAND BERSIAP.. 
Dublin, Minggoe (Reuter) 

— Ratoesan pemoeda telah me 

njatakan diri sebagai vrjwilli- 
ger dari pendjagaan nasional. 

Premier de Valera mengadakan 
pedato tentang moesoeh dalam 

negeri. Dinjatakan olehnja oen 
toek mengadakan persatoean se 
tegoehInja. 

Berita gembira 

Athene, Minggoe (Reuter) 

— Poeteri Mahkota telah mela 

hirkan seorang poetera. Keada 
an iboe dan baji dalam selamat.  
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didakwa pa | 
telah meng- 

idoengan jang te- 

erdakwa Djelek mengakoei ke 

boet karena maloe, sebab ia soe- 

ah mendjadi djanda dan hamil. 

Terdakwa Arkasih Jana 

  

Cornelis divayan | Pa 

an 'kandoengan Chan 2 boe- | oe 

Dihadapkan: Si Us terdakwa e pan 

a ng Sa : 

'boelan, setelah F 

i ikeloear antas diboewang di- 

hannja dan menerangkan te- | 

melakoekan tindakan terse- | | 

| soek dalam Levensverzekering. 

aa. 4 Dada Pas 2 

Arkasih -dihoekoem VOOr- | 

malang 

| perempoean ini ditendang pe. 
.roetnja, sedang perempoean i-| 

| toe sedang hamil. 

| ana sela 

i jang membourgah 
3, toek ag joekan 

| ain orarig dewasa dengan arti se 

| tang. tindakan2 

   donat na ditetapkan, 
ahwa jang akan diperlindoengi 

  

ah gahoah eror jang diba | 
| jar ahnjas tanggal 10 Mei | 

| pertama: haroes disediakan oen- 
.toek mengadakan persediaan jg. 

| menjoekoepi hak2 dari pembaja- 
| ran premie2 tadi. 

. Dengan: Tah ini-akan dapat 
ketentc 

  

sediaan jang tioekoep di Hindia 
| Belanda. Eh 

Maka dari itoe mereka jang ma 

| soepaja meneroeskan sadja pem- 
| bajarannja. sebab. dengan pemba. 
|jaran tadi mereka akan memper- 
|.hatikan kepentingan mereka sen- | 
diri. 

ig Oentoek kepentingan naa 3 

| jang masoek dalam maskapai Be 

   li dengan peroesahaan a- 
kantor-kantor, akan didi- 

. soeatoe . badan jang. 
“tau 

# rikan 

  

.njai kantor,- telah memindahkan 

“sahaannja disini, atau masih me- 

"2 ngerdjakan oentoek melakoekan 

a a12 lainja masih di- 
kerdjakan dan sedikit hari lagi 
akan diberi tahoekan, nanti dji- 

F ka telah terdapat ketjotjokan an- 
3 . tara maskapai2 tadi engan Peme 

ui tah. 

eta 

agar soepaja dalam kalangan ter 

ne Taat 

  

ikan jang Pa : 
Perempocan hamil 

di tendang: 
— Kemarin di C.B.Z. dibawa: se- 
-orang perempoean bernama Tah 

| sijem, beriyakgnpinesapana O- 
   

  

   rang Tionghoa di 1. En- 
tah apa 'kesalahannja nian jg. 

ini, oleh madjikannja 

Dengan keadaan pangsan ba 
| ye malang ini segera diminta: | 

  

ert eloengan thabib, dan 
e: Pa gt 

kara ini. (War) 

  

Woman” cet “cela « raga pes 

Peran bestoeit : goebernemen | | 

  

skerdjaan oen 

  

       

' locas2nja. Koemisi ini perloe me- 
njampaikan rapport hasil peker- 
djaannja kepada pemerentah ten- 

jang kemoedian      

1 Beopeng telah menda NE” 

maka . pimpinan 
i boeat sementara waktoe dalam | 

| loean premie2 jang $ baroe ada per 2 

(anda, j jang dinegeri sini tidak | 

.akan menerima premie2 dan me | 
| megang .peroesahaan tadi seba-. 
| gaimana atoeran2 jang. telah ada. | 

Maskapai2 jang disini mempoe- 2 Ini oendang-oendang dioemoem 

lompat dau  bebtuir Hadi peroe- | kan dengan penjiaran radio, dan 

. berlakoenja 

“1 seboet djangan sampai' timboel | 
.| kechawatiran jang anda: Tran 

2: ja Darah 2 

  

    

entoek mengetahoei sebab- | 
nait itoe diasoengkan ke | 

at 3 Pa CBL, siapa familienja majit i- 

“3 toe 'beloem diketahoei. (Wart.) | 

    ae Journatistiek. 

CIA. 

hootfredacteur! 
| B. 

 Semendjak 
Zentgradt dari Java Bode selakoe 

| directeur dan hoofdredacteur, 

tangan t. B. Sluimers, hoofdredac 

Mei 

tie Java Bode. Dalam tempoh se- 
boelan itoe t. de Vries soedah da 
pat mempoenjai kesan tentang ke 
“adaan dalam s.k. itoe. 

Achirnja moelai tanggal 1 Juni 
1940 ini oleh direksi s.k. terse- 

boet soedah diangkatlah toean de 
Vries itoe mendjadi hoofdredac- 
teur. 

  

Tidak boleh berada dalam 
Wilhelminapark! 

Oendang2 Pemb e- 
sar Militair. 

Territorial Commandant in de 
“Te Militaire Afdeeling telah me- 
netapkan oendang-oendang seba- 

| bagai berikoet: 

“Artikel 1. 

Ada dilarang 'boeat t berada da- 

lam ,Wilhetminapark” (Gedong : 
Tanah) di Weitevredeni (Batavia- 

Centrum), diantara djam 6 sore | 
| dan 6 pagi, kaloe tidak mempoe- 
njai soerat idin dari Territoriaal 
Commandant in de le Militaire 
Afdeeling' atau dari Hoofdcom- 

“missaris van Politie di Batavia. 

Artikel 2. 

dimoeatnja -dalam soerat-soerat 
kabar jang terbit di Batavia. Di- 
oemoemkannja dengan penjiaran. 
radio dianggap seperti dikasih 

ini ten 
dang... 

Ini Sek Kandang bertekaa 
dengan Tantas. : 

  

berpersinpatan : ng | mgtoa 
. 3 edberi keterangan2 sekarang, : 

“tebmaian “Minggoes Lai beta 
“kang pasar Sirene park seorang 
pendoedoek jang berdekatan di 

tempat itoe, terkedjoet waktoe 

menemoei seorang mait Tiong- 
: 'hoa menggeletak penoeh darah 

jang soedah kering. Diperoet- 

nja Gran liang2 bekas taka, 
iman... 

Politie tjampoer Gkian hal i- 

ni, tetapi hingga | kini si pemboe. 

.noeh masih dalam pengedjaran. 

Apa gerangan jang mendjadi- 

ikan sebab porn masih gelap. 
(Wart) 

  

Di begal di Senkrtos siang hari: 5 

Di Chineeschekerkweg Pin 

toe Besi terdjadi |    
Ian atas dirinja seorang. perem. N poehiai pandangan. dan pendapa- 

tan jang benar baroe-bisa sete- 
“Tah berdjalan satoe setengah boe. 

:poean, Anna binti Sarim. 

Perempoean ini . waktoe dja- 
5 Ian di tempat itoe, -sekoenjoeng 
“koenjoeng oleh seorang berna- | 

ma Sapi-ie jang mengakoe be- 
I-roemah di Meester Cornelis, ia 
(ditahan dan dipaksa menjerah- : 

Ikan barang perhiasaannja. Pe- | 

renipoean itoe - tjoba melawan 
sebisanja sehingga terdjadi pak 

katan tempat kedjadian itoe 

mendjadi tahoe dan mengedjar 
pembegal itoe sehingga tertang |   “kap. (Wart.) 

de V.rresi 

.meninggalnja  t. 

   

  

4 

hoofdredactie P 

teur s.k. ALLD. di Bandoeng. Ke- | 
.I.moedian moelai tanggal 1 
.| 1940 toean Mr. C.A. de Vries,. 

—., jang 'soedah lama sekali doedoek. : 

.| di Aneta dan beroelang2 djoega | 
. | mendjabat pekerdjaan dalam. di- 

.reksi, ditempatkan dihoofdredac- 

  
- 

  

  

voor de nnnan tamu octa 
" ejfer dari harga barang2 oen- 

| toek export (goela, karet, CO- 

“pra, teh, timah dll.), terhitoeng 
| 1929 — 100, adalah sebagai be- 

| rikoet: 
| Tahoen Boelan Index- 

PN Ie KI abhi 
| 986. September 39,7 
hi 1981.. Meart 63,5 

2... September 52,6 
1938 — Maart 407. 

& September A5 

11939  Augustus 47,9 

| September 524 
November 56,8 

- 1940  Maart 52,1 

P April 49,5 

Tahoen Minggoe Index- 

5 cijfer. 

1940 18 Mrt. — 23 Mrt. 51,9 

25 Mrt. — 30 Mrt. 51,4 
1 Apr. — 6 Apr. 50,6 

8 Apr. — 13 Apr. 50,0 

15 Apr. — 20 Apr. 49,0 

22 Apr. — 27 Apr. 48,6 

29 Apr. — 4 Mei 48,1 

6 Mei — 10 Mei 48,4 

14 Mei — 18 Mei 41,3") 

20 Mei — 25 Mei 46,8") 

“) Beberapa barang2 oentoek 

export, jang dipakai boeat ini in- 

dexcijfer, tidak tertjatat harganja. 

  

Pentjoerian di toko Gerzon. 

Gadis Eropah ma- 

inkan rolnja. 

Dalam seboeah toko ,,Ger- 
zon” di Noordwijk telah diketa- 

hoei terdjadi pentjoerian. Da- 

lam perkara ini seorang. gadis 
Eropah memainkan rol. 

Pentjoerian agaknja telah di 

lakoekan beberapa boelan . jang 

laloe, baroe diketahoei oleh se- 

orang toean jang mendjadi be- 
@rijfsleider di toko itoe. 
.. Pentjoerian ini boekan beroe 
pa oeang atau barang, tetapi 50 

- tjatatan bon perhoetangan jang 

berdjoemlah sehingga f 1000.— 

Kini politie telah menjampoe 

ri dalam perkara ini seorang re 

keningloopernja bernama Ta- 

jib telah ditangkap poen looper 

'itoe mengakoei bahwa tjatatan 
'bon perhoetangan ini nona Rein: 

dersma jang mengambil dan ia 
telah diperentah menagih se- 

-boeah dari bon perhoetangan i- 

toe dan oeang. penagihannja 

djoega telah diserahkan pada 
nona itoe. 

: (Wart.) 
  

Angka jang beloem moentjoel 

| Jang berkenaan 

dengan peroeba- 
han pasar. 
'Meskipoen angka2 jang njata2 

- masih beloem masoek, tetapi di- 

kalangan mereka jang mengeta- 
hoei benar adalah kesannja, bah 
wa dipasar Indonesia terdapat pe 
roebahan2 jang matjam2 misal- 

nja dari kalangan industrie2, jang 

oleh keadaan loear biasa'ini ter- 
paksa oentoek sedikit banjak me 
ngetjilkan pekerdjaannja, dengan 

digaboengkan dengan  onderne- 

ming2 jang bahkan dalam wak- 
toe jang loear biasa ini mempoe- 

njai pekerdjaan - jang. bertoem- 
“| poek2.: 

Dalam pada itoe. dtoek mem- 

lan, manakala angka2 soedah di- 
dapati.s(Aneta). 

  

Djoemlah oecang pada 31 Mei: 

Oecang jang distort pada komi- 

te dikota ini (gemeente secreta- 

-rie) pada tanggal 31 Mci jl. soe 
saan, dengan pekikannja perem | 

poean itoe, orang2 jang berde- 
dah ada' djoemlah f 128.627,32. 

Bersama: ini boleh dikabarkan, 

bahwa moelai tanggal 3 Juni ini 
. djam-2 goena penjetoran moelai 
djam 7 pagi sampai djam 2,30 
siang tiap hari. (Aneta). 

#lomboctaan Wolksrand 14 Juni. 

| perensi 
boet. Setelah itoe ia laloe di- 

djabatannja sebagai 

L mengenai hak memiliki 

“pensioen dan onderstand bekas   

Voorzitter Volksraad membe 

ri tahoekan, bahwa pemboeka- 

an sidang Volksraad sebagai bi 

“asa dilakoekan oleh wali nege 

ri pada tanggal 15 boelan 

jam 9 pagi: 

  

Mr. Kasman dalam preven- 

—. tieve hechtenis. 

“ Doeloe pernah dikabarkan, 
| bahwa toean Mr. Kasman Singo 

| dimedjo, ketoea Moehammadi- 
jah Djakarta, telah berpidato di 

Bogor dalam rapat oemoem kon 

perkoempoelan terse- 

tangkap. Kini pembantoe B.N. 

'menoelis, bahwa t. Mr. Kasman 

telah diserahkan kepada djak- 

sa di Bogor dan dimasoekkan 

kedalam tahanan preventief, 

berhoeboeng dengan spreekde- 

lictnja itoe. 

  

Kembali kedoesoennja. 

Koerang beberapa minggoe 

lagi dikota ini akan kedata- 

ngan film jang terdjadi didoe- 

nia Islam. Tegasnja: poeblik di 
kota ini akan dapat mempersak 

sikan film itoe dipoetar disini, 

sebab film terseboet soedah a- 

da dikota dan oentoek pertjoba 

an telah dipertoendjoekkan. Te 

ritanja oentoek ditoeliskan disi 

ni masih beloem waktoenja, dan 

terpaksa kita toenggoe doeloe 

sampai hari pemoetarannja soe 

dah hampir. Tetapi boleh dika 

takan, bahwa dalam tjerita itoe 

diloekiskan satoe kedjadian, di 

mana soeami isteri kembali lagi 
ketempat jang semoela mereka 
diam. 8 

Tempatnja pemoetaran itoe 

ialah Alhambra-bioskoop. . 

  

Journalistiek. 

Menoeroet ma'loemat direk- 

Si ,,Sipatahoenan”, ternjata bah 

wa . toean Mohammad Koerdi, 

jang baroe2 ini meninggalkan 

hoofdre- 

dacteur ,,Sipatahoenan” moelai 

1 Juni 1940 ini balik kembali 
memegang djabatan terseboet. 

Dalam tempoh selama beliau' 

tidak memegang djabatan itoe. 

seperti orang tahoe pimpinan 

stafredactie adalah ditangan t. 
R. Oto Iskandar Dinata, tetapi 

berhoeboeng dengan banjaknja 

pekerdjaan toean terseboet, ma 

ka pimpinan dikembalikan lagi 

kepada toean M. Koerdi. 
x £ 

Lebih djaoeh ma'loemat itoe 

menerangkan, bahwa moelai 1 
| Juni direksi ada ditangan t.t. 

R. Poeradiredja dan R. Ir. Oe- 

kar ' Bratakoesoema, sedang 

hoofdredactie, seperti diatas ia 

lah toean Mohammad Koerdi. 

  

Pensioen dan onderstand kepa 

da orang Djerman. 

Commissie, jang dimaksoed- 
kan dalam artikel 46 dari ,,Ver 
ordening rechtsverkeer in Cor- 

logstijd” (Staatsblad 40 no. 
135), 

Mengingat pada peratoeran 

jang mengenai hal itoe dalam 

verordening tsb. 
Masih mengingat poela pada 

besloeit dari 15 Mei '40 No. 56! 

C.R.O.: 2 

Telah memoetoes 

Ka. 6 

” Berlainan dari pada beslosit 

pa'la tanggal 15 Mei 1940 no. 

56/C.R.O. “ditetapkan, bahwa 
commissie itoe jang bersangkoe 

tan dengan kekoeasaannja jang 

segala 

pegawai Hindia Belanda dan 

Jocale ambtenaren dan pekerdja 

an jang oleh mereka ditinggal- 
“kan dan berkenaan dengan pim 

Ppinan peroesahaan, menjoeroeh 

mewakilkan hal ini kepada wa- 

kil Penganti Direksi dari Indi- 
sche Pensioenfondsen. di Bata- 

via-C. 

ini ' 

“kepadanja. 

    

t 

DIJARI 
  

seorang goeroe H.I.K oentoek 
part. Schakelschool di Amoen- 

en O. afd. van tai (res. Z. 
Borneo. 

“Gadjih menoeroet B.B.L. 1938. 
Cursusjaar dimocl:i 1 Augus- 
tus 1940 j.ad. 

Het Bestuur C.P.S.S 
c/s#N.W.A.12 Amoentai- 

BEBEEEN SAEEER UENNEEN SEER DANG” 

Drama pertjintaan. 

Pada hari Saptoe keliwat ma 

lam kepada politie diberi tahoe 
kan soeatoe pemboenoehan jang 

Shanghai di terdjadi dihotel 
Mangga-Besar. Waktoe politie 

datang dihotel terseboet terda 

| pat seorang Tionghua jang te 

lah mati dan belakangan ternja 

ta bernama T.K.S. sedang jang 
melakoekan pemboenoehan te- 

lah melarikan diri. Kigenares 

dari hotel terseboet dan djo- 

ngos-djongosnja ditangkap dan“ 
ditahan oleh politie. Lebih lan 

djoet diwartakan, bahwa pem 
boenoehan tadi dilakoekan dida 

lam kamar jang disewa T.K.S. 

"dan seorang perempoean jang 

dibawanja kekamar tersehoet. 

Perempoean ini melarikan diri 

djoega, akan tetapi kemaren te 

lah dapat ditangkap. Menoeroet 

pengakoeannja jang melakoe- 

kan pemboenoshan jalah ser- 

rang Tionghoa jang bernama 

Nana 
Sebab-sebabnja igah karena 

perkara pertjintaan “terhadap 

(Aneta). 

  

Menoendjang Nederland 
sImporteursvereeniging  Bata- 

'via” mengadakan pengoempoe 

lan ocang goena memberi ban- 
toean kepada Nederland dikala 

ngan saudagar orang Tionghoa. 

Sebagai diketahoei, “ pengan- 
djoer oesaha jang moelia ini ja 

itoe Mr. H.J. Spit, vice-presi- 

dent Dewan Hindia-Belanda 
Sampai sebegitoe djaoeh pe- 

ngoempoelan oeang dikalangan 

saudagar orang Tionghoa itoe 

'memberi ” “hasil — sedjoemlah 
15.6000 roepiah. (Aneta). 

  

Seorang pendjahat besar 

ditangkap 

Telah beberapa hari politie 
Hoofdbereau telah mentjari 

pendjahat besar, bekas politie 

desa, bernama Djoenaedi alias 

Kanti. Djoenaedi jalah kepala 

dari pendjahat jang terdiri da- 

ri beberapa orang dan sering 

/ 
| 

kali melakoekan pendjahatan di 
Kebondjeroek, Rawabelong, Ke- 
bajoran dan Pedoerenan. Soe- 

dah beberapa . kali Djoenaedi 

digrebeg oleh politie akan teta- 

pi ia selaloe dapat melarikan di 

ri. Akan tetapi achirnja kema- 

rin malam politie dari Hoofdbe 

reau dapat pegang Djoenaedi 

terseboet. Djoenaedi terkenal 

djoega dengan nama mandor 

Djoen kemarin malam mengoem 

pet disoeatoe roerhah di Djemba 
tan Doeren. Penggrebegan dila 

koekan dibawah pimpinan seo- 

rang Inspecteur van Politie ber 

sama doea mantri politie dan be 

berapa rechercheur. Oleh kare- 

na roemah, dimana Djoenaedi 

tadi berdiam, dapat dikepoeng 

rapet, maka ia tidak dapat me-' 

larikan diri lagi. 

Antara mana Djoenaedi toe- 
roet melakoekan pemboenoehan 

atas dirinja seorang “bernama 

Nahar di Paal Merah. 

  

Sekolah Tabib Tinggi. 

Loeloes boeat artsexamen ba- 

gian pertama toean: W. Ooster 

reicher, J.N.M. Tromph dan M. 
Arif gelar Soetan Bendahera. 

Loeloes boeat artsexamen ba 

gian kedoea: | 
Tijn-van Prehn dan toean Liem: 
Tjay Sien. 

  

( Aneta) : 

Njonja L. van 

    

    
    

          
       
        

       

           
        

       



  

    

   

    

   

  

    

  

  

dap pe 
ang “gdoetioeki moesoeh, Wil 

: Temsoord berhasil. . 

Dilembah Bam 

,di Oetara 
Moha- | tentara kita mempertahankan se- 

   

   b stan ketiga t. R. 
1 ato Saki oedjian doc 

'Sos- 

5 2 .rangan moesoeh. Dan tetap me- 
- Iakoekan perlindoengan terhadap 
. pengangkoetan2. 'Diberbagai tem 

| pat dimedan Somme teroes dila- 
| koekan pertempoeran. “Dilain ba- 

gian medan tidak ada berita pen- 
L.. ting. Pada hari Djoem'at sore 

“pelempar2 bom kita teroes mela- 
“kockan serangan hebat2 di Oeta- 
ra, tertoedjoe perpoesatan tenta- 
ra moesoeh dan kolonne. Sekali- 

| -poen pada waktoe itoe pemboe- 
.r0e2. pesawat moesoeh memberi 
perlawanan hebat. Diatas Maas, 
Moezel dan Ryn dilakoekan pe- 
Penhangan eng dengan 
— loeas. - , 

Pada Sabtoe sore Pe 
| moesoeh diatas lembah Rhone 

| mendapat. serangan pemboeroe 
| pesawat. kita. Kita. menembak: 
roentoeh beberapa mesin jang 

2 djoemlahnja: beloem dapat dite- 
ke | Jaan 

stand: 6- 0 dan 

la hari Ming 
it tidak menje 

lam dubbelspelnja. 

“5 Kartiti/Sonneville | 

4. Kho- | 

| AMBASSADEUR INGGERIS 
Sie KBR 

pian Sabtoe (Reuter). — 
Ambassadeur Inggeris di Belgia, 
sir Lancelot Oliphant telah hi- 

Tn Pan e n, Minggoe (Reu- | 
ter) — 40.000 anak-anak dari 

| 18 tempat @ipesisir Inggeris ba | 
| gian Tenggara dan masih ada 
8 .000- lagi dari daerah 10 myl | 

| dari pesisir Suffolk pada hari 
li telah diangkoet dengan 190 

poer menoedjoe Wales dan ba 
Ai Bina Tengah dari negeri. Per- | 
Iistiwa ini adalah penjingkiran | 
'kedoea kalinja dari anak2. Jg. | 

| pertama penjingkiran dilakoe- 

   (kan dari Londen ketempat2 jg. 
“ 1 eaa ditinggalkan. 9 

Di Dutukorken: 2 

| Duinkerken tentara sekoetoe. 

| melakoekan perlawanan de 

1 serangan2 Djerman. Sekalipoen 

ra: oleh artillerie oleh moesoeh, 

: tetapi penjingkiran dilakoekan | 
dengan sepandjang hari dan 

1 malam. Di Somme pehak moe 
I-soeh berdaja. oentoek melakoe- 

Re segi apa ape Ing an 

  

. Dilembah Rhone. 
Paris, Minggoe (Reuter)' 

djoe- - serangan dilembah Rhone Djer |   man Ka kekalahan 4 

art s, Sabtoe (Reuter). — 8 

»..| Makloemat. malam: 

  

   

  

   

      

   

    
   
   

  

    

     

   

       

      

   

    

   
    

    

    

    
    
    

    

    

    

      
   
    
    

    

   
   

  

    

   
    
    

     
   

      

   
   

  

    

    

      
    

     

   

  

5 P3 aris, Minggoe (Reuter) | 
— Makloemat pagi: Didaerah 

ngan mengagoemkan terhadap | 

.dilakoekan bombardement oeda 

| terdiri atas kapal2 

— pai treiler2. Selai pertahanan 
| Duinkerken maksoed mereka. 

: djoega oentoek .memperlindoe- 

etika kemaren melakoekan ! 

  

  

Lembaran pertama pagina III 
  

3 

(Reuter) 

  

abu kenndia pemoeda 
“Londen, Mingg g0e (Reu | 

ter): ”— Oentoek pertama kali | 
21 'sedjak.peperangan timboel ter- 

dengar semoea station2 penjia- 

| toek - 
didirikan di Berlin, 
Hamover dan Muenchen. 

Tidak moengkin 
Paris, Minggoe (Havas). 

| kalangan militer 
bahwa serangan besar2an dari 
Djerman jang baroe tidak .moeng- 
kin dilakoekan dalam -waktoe 24 
dan 48 djam ini. Pemimpin ten- 

tara Djerman kini menghadapi 

“kesoekaran dengan keadaan da- 

lam negeri. 
besar dikalangan orang2nja ke- 

tika pertempoeran di Nederland, 

Oetara nampak djoega banjak 
alat sendjata jang moesna. 

Beberapa tank “dan lain2 ken- 
daraan sama sekali hantjoer dan 

dilakoekan perbaikan sama seka- 
li. Kalangan tehnis berpendapat 
bahwa oentoek memperbaikkan 
diri ini paling sedikitnja diboe- 

' toehi waktoe seminggoe. 

Kapal Inggeris kena 
Londen, Minggoe (Reu- 

| ter). — Ketika dilakoekan sera- 

berada disitoe telah dikena. 

Tierita Parachutist 
“—Londen, Minggoe (Reu- 

! ter). — Parachutist Djerman jg. 
| mendarat di Holland dan kini ter- 

hadap di Londen memberi tahoe- 
| kan sedikit tentang bahaja jang | 

Pa | terantjam bagi para parachutist. 
'Tiap 16 infanterist hanja seorang 

jang tinggal hidoep. Dari 20 pa- 

rachutist dari lain pesawat se- 

.moeanja terkepoeng dari 10 in- 
fanterist: dilain pesawat 3.jang 

terboenoeh oleh alat penolak se- 
| rangan- oedara. 4 mati ketika 
mendarat, dari 8 infanterist dari 

“lain pesawat setengah djam ke- 
-moedian hanja 2 orang jang ma- 
sih hidoep- Orang tangkapan itoe 
mengatakan, bahwa lapang ter- 

| bang didekat mana ia mendarat 
terdapat banjak 'sekali pesawat2 
Djerman jang terbakar. 

“Menineoa, IMata perang 
“Londen , Minggoe (Reu- 
ter)... — . Dikabarkan Hertog 
“North Umberland dalam oesia 
21 tahoen telah meninggal doe 
“nia dalam waktoe peperangan. 

Pertahanan Duinkerken. 
Paris, Minggoe (Reuter) 

-— Dikabarkan oentoek toeroet 
mempertahankan Duinkerken 

disini kedapatan 100 kapal2 pe 
rang Perantjis dan lebih 200 
.kapal2 dagang Perantjis jang 

  

ngi tentara sekoetoe jang di- 
singkirkan dari Vlaanderen. 

Alat dari Amerika 
Washington, Minggoe 

ter) — Dari soember, jang 
“dipertjaja diterima beri- 

ta, bahwa 'Roosevelt kini mem- 

pertimbangkan oentoek dengan 
segera mengirim pesawat2 toea 
jang dipakai oleh tentara oeda 

'ra Amerika. - Pengiriman pesa 

     «| wat kepada negeri sekoetoe i- 

: del Naa aa “aa 
i ngan Ta 2 AAN Calais. 

    

ran Djerman melakoekan seroean | 

: | kepada pemoeda2 Djerman soe- ' 

“| paja ikoet bekerdja dalam angka- 
'Itan oedara sebagai piloot, mar- 
“| conist dan mitrailleur. Buro oen- | 

mengoempoelkan mereka | 
Weenen, 

'—- Kalangan jang berkoeasa di- 
menganggap, | 

Ketjoeali kekalahan | 

Belgia, Luxemburg dan Perantjis: 

oentoek mendapat tenaga haroes | 

ngan oedara terhadap Marseille, 
maka seboeah kapal Inggeris jg.” 

  

| mengenai 200 pesawat al 
lempar bom jang: bermotor Yoon 

i| dari angkatan oedara, jang a- 

“kan diganti oleh jang lebih mo 
dern. Dan djoega masih ada 

300 dari lain2 matjam jang djoe 
ga akan diberikan -kepada.nege 

“Iri sekoetoe. Hoekoem negeri 
“| melarang pemerentah oentoek 

| mendjoeal pesawat2 jang soe- 

| soelkan oentoek mencekar pesa 
.wat2 itoe kepada pabrik2 de- 

ngan jang model baroe jang soe 

“dah -. dipesannja. 
jang sebenarnja kepada negeri 

3 ik2 sendiri. 

1 Seroean Paus 

Vaticaanstad, Minggoe 
| (Reuter). — Berhoeboeng de- 

ngan perajaan Eugenius jang di 

pandang soetji, maka telah dite- 
| rima banjak pernjataan selamat 

dari kardinaal2. 
» Selakoe djawaban Paus berse- 

roe kepada negeri2 jang berpe- 
rang aentoek mendjoendjoeng 
tinggi  hoekoem 

“dan hoekoem internasional. 

Paus menggambarkan keboe- 
roekan jang ditimboelkan kare- 
na peperangan di Eropah dan 

teristimewa . tentang perlakoean 

boeas didaerah jang didoedoeki 
oleh moesoeh. Achir kemoedian- 
nja Paus menjeroekan penghara- 
pan adanja keadilan dan perda- 
maian oentoek selama2nja. 

OEANG NEDERLAND 

Londen, Sabtoe. (ANP). 
— Menoeroet kabar permoesja- 
waratan tentang masoeknja Ne- 
derland dalam perdjandjian mo- 
netair. dari Inggeris-Perantjis te- 
lah mendapat kemadjoean baik. 
Bentoekan jang pasti tentang 

blok sterling-iranc” dan roepiah 
didoega dapat dikabarkan pada 

: muinggoe ja. datang. 

   
- aa Pesawat asing. 5 
sala. 0 nde.n, Minggoe (Reu- 

ter) — Airministry mengabar- 

boeta pesawat asing jang tidak 
dikenal kebangsaannja telah me 
laloei Norfolk. Tertoedjoe la- 

pangan terboeka didjatoehkan 2 

boetir bom. : 

Reynaud kagoem. 

— Reynaud mengeloearkan mak 

loemat jang mengatakan bahwa 

beliau telah mengoendjoengi Pe 

tain dan Dautry dimedan 'pe- 
rang Somme, Dinjatakan bah 
wa ia kagoem karena »imoreel 

ti sekarang ini.” 

Pesawat Djerman dihantjoer. 

Londen, Minggoe (Reu- 
ter) — Airministry mengabar- 
kan: ,,pada 1 Juni antara fa- 
djar menjingsing dan djam 1 

sore dipesisir Duinkerken terda 

pat 78 pesawat Djerman bagian 

pelempar bom dan pemboeroe- 

nja jang dihantjoer2kan dan a- 

| tau diroesak dengan besar. 

Selain ambassadeurnja. 

Paris, Minggoe (Reuter) 
— Selain tentang ambassadeur 
Inggeris di Belgia, Oliphant 
djoega tidak didengar beritanja 
tentang attache militer Sinda. 

Kedoea2nja berangkat dari 
Brugge dengan menaiki moebil 

sebel Leopold. Tenan 

diri. £ 
 Perantjis bangga. .. 

Paris, Minggoe (Reuter) 

zam Makloemat malam: ,,karena 

ketabahan keberanian tentara 

Perantjis di Oetara, maka ke- 
menangan2 moesoeh tidak dibi 
kin berarti karena kekalahan 

moesoeh dibagian tentara dan 

alat sendjatanja. Perantjis bo 

leh bangga terhadap pemimpin2 
jang gagah berani dan tentara 
jang meroepakan bagian Oetara 

| nja.. Pada sepandjang hari   

dah toea. Maka dari itoe dioe-: 

Pendjoealan | 

sekoetoe akan dilakoekan . oleh | 
| hanja 

kemanoesiaan: 

kan, bahwa pada Minggoe pagi2- 

Paris, Minggoe (Reuter) 

dari tentara. tidak sebaik seper 
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| Cursussen in 

' STENOGRAFIE | sorkHouoen | NebDERLanpscH 
TYPEN. FRANSCH SPAANSCH an 
KANTOOR-OpL. | ENGELscH - ITALIAANSCH 

voor beginners, gevorderden en handelscorresp. 

voor A 

Prospectus gratis 

SCOTTWEG 11 
tanggal 2 Juni keaktipan dime- | 

dan Somme dan Aisne terbatas 

Panu" “ketjilan ana 

tembakan2 dengan senapan me 
sin dilakoekan tak antara ke- 

moediannja didaerah Rethel. Pa 
da sepandjang malam pada 1 - 2 

Juni pesawat2 kita melandjoet- 

kan penerbangan penjelidikan- 

nja hingga mendalam diatas da- 
erah Trier dan sebelah Selatan 

| dari Zwarte Woud. Expedisi 
jang kemaren dilakoekan dise- 

belah Tenggara bagi moesoeh 

berharga sebanjak 12 pesawat. 

PERLINDOENGAN EGYPTE 

Kairo, Minggoe (Reuter). 
— Sekalipoen armada sekoetoe 

mempoenjai beban berat di Ka- 

naal, tetapi pada-14 hari belaka- 
ngan nampak perpoesatan arma- 
da sekoetoe di Laoetan Timoer 
dan Tengah. Semoea tindakan 

oentoek memperlindoengi Kairo, 

Alexandria, Port Said dan Suez 
terhadap kemoengkinan2 kini di 

siapkan oentoek dengan segera 

dapat ditindakkan. Keadaan di 
Egypte tenang, dan bersiap me- 
nentang serangan jang moengkin 

terdjadi. Kegentingan2 pada hari 

belakangan ini menjebabkan ma- 
kin derasnja pernjataan pro ne- | 
geri sekoetoe. 

Roe — Letland. 

Mosko Minggoe 4(Ha- 
vas). — Molotoff menerima -ke- 

datangan minister Letland bagian 

Geroesan peperangan, djendral 

Berkys. Wakil. Letland, Kocins 

hadlir djoega dalam pertemoean 
itoe. 

Roeslan ditjoerigai. 

P'ar is, Minggoe (Havas). 
IL —-. Didalam . pidatonja - tentang 

perhoeboengan Sovjet dan Japan 

Roger Levy, seorang goe- 
roe. pada sekolah nasional oen- 

toek djadjahan Perantjis, mene- 
rangkan, bahwa ketjoerigaan .jg. 

ada Japan terhadap” Roeslan 

masih tetap koeat. Sebaliknja 
Roeslan dengan penoeh kekoea- 
tiran mengawaskan kemadjoean 

Japan. jang” didapat di- daerah 
Tiongkok. 

Menoeroet adatnja moengkin 
Roeslan akan terbawa kepantai 
laoetan 'Tedoeh, tetapi soeng- 
goelipoen begitoe dengan penoeh 

kechawatiran Japan menoedjoe- 
kan pandangannja ke Wladiwos- 

tok, sebab dari sitoe moengkin 
pesawat2 . terbang Roeslan d@fle- 

pas oentoek menoedjoe kota-kota 
di Japan. 

Bersedia oentoek serangan “tank 
Paris, Minggoe: (Havas). 

Djendral Huptzinger, jang 
memimpin barisan koloni Peran-” 

tjis, mengeloearkan perintahnja 
kepada barisannja, soepaja pa- 

soekan2 diperkoeatkan oentoek | 

melawan serangan2” tank jang 
moengkin datang. " 

Huntzinger mendapat kema- | 
djoean dalam djabatan di djadja- 
han2 .Perantjis dan di perang 
doenia jang doeloe. Pada tahoen 

1924 sampai 1928 ia memimpin 
garnizoen Perantjis di Shanghai. 

INGGERIS 
Prinses Irene dibaptiskan. 

Di London Djoem'at j.l. seba- 
gaimana diketahoei — dilakoe 

kan baptisan poeteri jang boeng 

soe dari Keradjaan Nederland, 

prinses Irene Emma Elizabeth. 

  

  

Jang  Mahamoelia. Goeber- | 

en B diploma Bond en V. V. L. 

Telf. WI, 8883 

BATAVIA.C. 

Re 

idonesia 
NENANSTA LING AERAA 

  

  

DJAWA TIMOER 

DJEMBER. 

Perserikatan dagang 
Boemipoetera. 

Aneta terigga kabar dari Djem- 

ber, bahwa beloem lama berse- 

lan di Djember telah didirikan 
»Perserikatan Dagang Boemipoe 

tera” dengan -bersandar I. M. A. 
(Inh. Maatschappij op Aandeelen 

Perserikatan tadi didirikan oleh 
orang pensicenan dengan modal 

sedjoemlah 5000 roepiah, terdi- 
ri dari 50 aandeelen, masing2 

dari 100. roepiah. at 
Perserikatan ' terseboet dapat 

perhatian besar dari pendoedoek 

di Djember seoemoemnja. 

  

SOERABAJA 

»Tay: Kong Siang Po” 

dilarang terbit. 

Selama 14 hari. 
Dengan beslosit goebernemen 

tanggal 30 Mei j.I. maka s.k. Ti- 
onghoa jang terbit di: Soerabaja 
»Tay Kong Siang Po” dilarang 

terbit selama 14 hari, oleh kare- 

na artikel2 jang anti Djepang. 

noer-Djenderal Hindia-Belanda 

menerima seboeah - telegram 

officieel, jang: boenjinja  seba- 

gai berikoet: 

»Pada tanggal 31 Mei '40 di- 

langsoengkan baptisan Prinses 

Irene Emma Elizabeth dida- 

lam. geredja ketjil. Buckingham 

Palace: Oepatjara itoe dihadiri 

Seri-Baginda Ratoe Wilhelmina 

dan Baginda Radja Inggeris 

dan .Permaisoerinja, ajah boen 

da poeteri Irene, pemerintah 

Nederland dan. berbagai pem- 

besar negeri jang lain. 

Peetschap, ja'ni jang mendja 

di wali anak baptisan, diserah- 

kan kepada angkatan laoet da- 

rat dan oedara Tanah Keradja 

an Nederland, jang diwakili vi 
ce-andmiraal Fiirstner, gene- 
raal-majoor Van Oorschot dan 

'kolonel Verniers Loeff. 

Oepatjara itoe mengharoekan 

hati jang hadir. Prinses Irene 
dibaptiskan-oleh Prins: Bern- 
hard dalam keadaan sehat wal- 

afiat. Oepatjara itoe dipimpin o 
leh pendeta Istana Inggeris, se 

dangkan seorang pendeta bang 

sa Belanda jang berada di Lon 

den, bernama ds. Van Dorp, me 

lakoekan baptisan dan mengoe 

tjapkan poela pedato. Pembitja 
ra menoendjoekkan, bahwa ,,I- 
rene” itoe berarti ,,perdamai- 

an”. 2 33 
' Sebagai pasal jang ' terpen- 

ting dipilih oleh ds. Van Dorp 

- perdamaian. Ia memadjoekan, 

bahwa kebahagian hanja dapat: 

dibawa oleh perdamaian Ilahi, 

jang lebih tinggi dari pada se- 

gala fikiran manoesia. Ia me- 
noendjoekkan poela kepada a- 

jah dan boenda anak baptisan 

Keradjaan itoe, bahwa mereka 

haroes. berdjaga-djaga djangan 

memimpin  poeterinja sepan- 

djang djalan jang lebar dari 

perdamaian doenia, melainkan 

sepandjang djalan jang sempit 

menoedjoe  keperdamaian Ila- 
hi. (ANETA).   memamg 
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Il Na .aight To Fame 

   
   
   

  

   

  

   
   

  

    

    

   

   

     

   

  

       

     
     

    

      

      

     
   
   

    

    

   

  

     
    

  

    

     

     

     

   
    

    
     

   

  

    

      
      
        
        

       

RIALTO BIOS SCOOF 
Batavia.C. 

“ 2a0 #rande Ranger" 
jaitoe COLUMBIA poenja Super-Western jang pa- 
ling RAME dan SEROE, BOB ALLEN, penon- 
ton tentoe soedah tidak asing lagi padanja, jaitoe 

Koe” DJAGO MOEDA jang tjakep dan berani. 

a kemachmoeran devgan 

: CHARLES FARRELL — JAC@VELINE WELS 

Satoe drama-oedara jang paling heibat dan menge- 

—riken. Charles Farrell itoe bintang jang mendjadi 

“kesoekahannja antero pubiek, disinilah ia moen- 

-tjoel kombali dan mengasi kepocaana pada penonton. 

10 sampe 16 Juni: siTI AK BARI: 
. dengen KOEKIAH dan MOCHTAR 

   

Me coocococooooooe0 

Perminta'an masoek moerid2 taon-cursus 194010 moelai ini-hari. 

H.V.S. HANDELS- VAK SCHOOL 
»SOERABAJA" —Oenda'an-Oost 40 — Tel. 4581Z. 

' Ditrima baek oleh Dep. O & E. 

Sekolah pagi 3- dan 5- t, boeat anak-anak laki dan pramp. Vakopl. b. 

Handel, Kantoor dan Praktijkex. 3-t. .Onderbouw 4. Voorklasse b. 

moerid-moerid sekolah rendah (masing-masing d. kl. 7 dan 6 L.S.) 

Jiperk. zonder ex.) dan St Bovenbouw b. moer. d. Mulo (tamat kl. 

ewang Sekolah men. gadjih, m. d. f 6.50 p.b. O.B. dan f 10.— 

'Oudersambt. dapet kindertoelage. Handelsleerpl. lengkep d. 15 

k dan saliw. kl. 1 bekerdja praktisch di kita poenja Proefkantoren 

(schijnfirma' 8). Jang kasih peladjaran goeroe-goeroe jang berhak 

' oentoek vakonderwijs. Penempatan bagoes b. jang soeda loeloes dan 

kasoedahan tida ada bandingan semoea praktijkex. Mintalah prospec- 

tus dengan ketrangan? lengkep dan kasoedahan? jang bisa ditilik. 

Kita poenja filialen dengen plan-peladjaran sama: 

M.H.S., Malangsche Handelsschool, Temanggoenganstr. 6 Malang. 

B.H.S. Bandoengsche Handelsschool, Floresstr. 10 Bandoeng. 

D.H.S., Djokjasche Handelsschool, Kweekschoollaan 3 Djokja. 

BATAVIA — Filiaal bakal berdiri Augustus 1940. 

Organisatie sekolah-dagang paling besar di Hindia dengan kasoeda- 

han tida ada bandingan praktijkex. dan penempatan boeat jang soeda 

loeloes. 
00000000 Sa sane seN YAN anna Ea naa 00an 

Sinshe TJIA SOE KHEE 
TOKO - - TIGA 45, BATAVIA 

-SAIJ KIM TAN (obat bengek) 

(ASTHMA) 
SAIJ KIM TAN adalah seroepa obat jang 

sanget moestadjab boeat semboeken penjakit 
bengek-dan perna toeloeng banjak orang serta 
Gapet banjak poedjian dan pengoetjapan tri- 
ma kasi dalem advertentie. 

Ini obat goena semboeken sakit bengek jang 
baroe didapetken atawa jang soeda lama di 
tenggorokan bersoeara, batoek, napas sesek 
Tembang hawa dingin lantas kamboe, bengek 

asal toeroenan, reba djalan tiada enak, “ 
sering keloear keringet, sering kamboe sering “3 
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. baek. Roepa-roepa penjakit bengek kaloe makan ini obat nistjaja | 
lantas semboe dengen tida kamboe kombali. Baek orang toea- maoe- 

poen anak moeda lelaki, prempoean jang hamil semoea boleh 
.makan. 1 

1 Flesch harga . . . : S5 f 2,50 
Loear kota tamba harga Hanna. 'Oewang kirim doeloe zon- 

der ongkos kirim, boeat djoeal lagi direken lebi rendah. 
Speciaal mengobatin roepa-roepa penjakit batok, batok darah, 

sakit kotor, sakit mata, sakit tempolong, sakit peroet dan roepa- 
roepa penjakit loear dalem. 

Djoega ada sedia roepa-roepa obat jang terbikin dari Sinshe 
sendiri, soedah terkenal memang oerannja, serta banjak boekti- 

. boekti dan poedjian. 

  

Garantie 

10 tahoen 
'Vulpen jang pa- 

ling bagoes 

2 
le. Keloearnja tinta 

selaloe tetep dan 

rata. 

2e. Dipakainja enak 

dan memoeaskan 

keinginannja. 
2 &« 2. 'e. Graveer nama di 

La ara vulpen  dengen 
the Wo rid gratis — dariitoe 

EU 5 vulpennja tida bi- 
sa hilang. 

4e. Bisa dapat inkt 
? 1 fls. cadeau. 

be. Harganja moerah 
sekali. 

Ponbosii Gia ba Batavia bisa AT GAGANG ITEM 
kirim rembo W: 2 | urs. Waktoe pesen minta £ 175, 21, £ 25) 
“keterangan, bagaimana toelisannj. 
haloes, sedeng atawa kasar. Dan 

dari hal Wwarna- warna gagangnja. 

samoai € 7.00. 

Gagang waraa-war- 
Ka na: f 250—f 3,00 

TOKO ORION Pan 
Patavia.C, psi £ 12, — 

  

| Meamat 14 0 

PEMANDANGAN 

  

   

| BAHAJA “KRIS" Ih 
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(OBAT KEPOETI 

dan penjakit-penjakit 

|dih, tangan kaki dan pinggangnja 

TAAN. 

Pakeinja ini PIL BIDADARI 
noem, 1 bidji boeat 1 Minggoe. 

| . HARGA SEKARANG: 
3 

Kan. 
2. 

terdjang penjakit bengek, hingga 

bengek. 

aja berenti dan bisa enak tidoer.   Tvuenggoe Adv REBO! 

10000600 00001000 200060001 

MOEsI HOTEL 
LOEBOEK LINGGAU. 
Tempat bersihdan aman, 

Letaknja dekat station, ha- 

nja 2 menit djalan kaki. Ra- 
watan tjepat dan sopan. Ta- 

rief sederhana. 

Menerima tetamoe a 

segala bangsa. 

Mencengai 3 

dengan hormat 4 
De eigenaar. . 

000ooroooo00o0ewoo.oo 
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“ALAN MARSHAL — 
Pn besi 

  

  

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum., 

sINVISIBLE ENEMY” 
Republick Pictures persilahkan satce spionnage- 
film film jang loear biasa ramenja, dan dimaenkan oleh: 

“dan lain - lain. 

INvISIELE ENEMY — Satoe spionnage-film jang 
soenggoeh loear biasa heibatnja.. 

bandiet- bandiet jang mengerikan Cia 

Prijscourant   
  

Ini malam 

dan besok 

malam 

HERBERT MUNDIN 

. rahasia? dari 

  

5—6 Juni 1940 

JOHN HOWARD — 

»BULDOG DRUMMOND” 
dengan 

HEATHER ANGEL d.l.l 

  

S.M.S, beladjar 11 boelan 

Semoea peladjaran sampai 

  

SCHOEN MAKER SCHOOL (S.M.S.) 
C.K.S. (Coupeur & Kleermaker School ) 

— 26 ilir PALEMBANG — 

sepatoe, sandal laki perempoean, 
Coupeur, 6 boelan malam F 5 — seboelan. 
Kleermaker 9 boelan F 4.— seboelan. 

Alat beladjar di tanggoeng oleh sekolah. 
Pertanjaan tetap didjawab. 

De Directeur A.M. JANGTIJIK. 

F 650seboelan. Dipeladjari 

ber-DIPLOMA. 

  
  

PERLOE BATIK 
ATOERLAH PESANAN! 

Kain pandiang - saroeng - 

f38,-£40,-£45,-f50, pcd. 

teliti. harga paling rendah. 
Lebih djelas prijscourant 

noenggo" pesanan, 

CPO... TENTOE!!, 

Boeat didjoeal lagi atau oentoek keperloean dipakai sendiri. 
selendang - iket- dari keloearan | 

SOLO dan DJOKJA. Babaran koeatdantadjam, Genesatau asli 
Batik sedang moelai harga f 24, - f 21, - £30, - f 33, -£ 35,- 

Batik haloesan moelai harga t3,- -£3 25-£3, 50 - £4, -f4,50 
£5,-f6,-£7,50-t18,50 dan f 10,- perlembar. Pesanan sedikit 
banjak diterima, dengen rembours atau wang doeloe. Pilihan 

BATIKHANDFL ,TOKO PRASCDJO' Pb.no.10 
DJOKJAKAKTA, 

dapat diminta pertjoema. Me- 

    & Tag Uni kari Ndvertentie 

@ Patiars F 1.- 

Obat paling sampoerna boeat ketentreman 

jang beroemah-tangga. 

Adapoen kekoeatannja jang teroetama dari ini 
Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan segala 
matjem. penjakit jang dari djalannja darah 

diperanakan seperti: 
jang (kepoetian), bengkak dikoelit dalam per- 

Janakannja kekedjoetan, datang boelan tiada 
tentoe, keloear darah dari peranakan dilain 
waktoenja, jang kemaloeannja berbaoe, gatel 
dikemaloean,  peranakannja letjet serta pe- 

ti ditarik-tarik, sakit sesoedahnja bersalin dan 
selainnja dari itoe oentoek mengekelken per- 
hoeboengan SOEBAMI-ISTRI. Pen- 
Geknja inilah obat jang boleh dibilang SOEM- 
BER JANG INDAH OENTOEK PERTJIN- 

“SENTOS 
OBAT BENGEK (ASTHMA) A3 

Semoea orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jang di- : 

Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa tertje- 
gah datangnjaitoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada kesoesahan 
Djika dipakei pada waktoe timboel koematnja penjakit, bisa ternjata khasiatnja seperti obat soen- 
ik sadja, demikian poela boeat hilangken batoek bisa dengan gampang, pendeknja dipakeinja mengo- 
bati bisa sampai sampoerna menoeroet kita poenja kemaoean. 

TJOTJOK PENJAKITNJA: Boeat bengek, sakit didjalanan napas, antero batoek, batoek redjan 
(batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, mengompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit wasir dan 
boeat antero penjakit djantoeng jang membikin lelah. 

HARGANJA: 
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   Goena kamoe poenja keses 

batan, pilihlah obat jang 
soedah tx. mashoeri 

PIL BIDADARI. 
    
   
    
   
   Djangan kel GI N 

Pakel sadja - PIL B Kanan 5 

jang sanget teroetam BM Subkaka 

djabannja hoeat se er AN 

Njonja-njonja dari gakspkepisalal 

dan kesoesahan jatk Muis 

hoeboeng dengan p SES 
orang prampoediiSa 

seperti kepoe 

tian d. LI: 

sakit seper- 

    

   
   

  

    
   

  

   tida dimi- ! 

  “ne Yaa rang 

    

  

5 Mingg oe per doos ,, 2.35 

5 x 5 Minggoe per doos ,, 1.55 

sh 2 Minggoe per doos » 1.10 dan f 0.55 
"AAS 

» 79 

apabila pada sa'at jang keliwat pajah, hilang- £ 
lah orang poenja angen-angen atau keinginan oentoek dapetken keoentoengan. 

Ini obat k@moestadjabannja ada jang Special bocat mengobati Pe 

Tenggorokannja tida kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang, Deal 

per fleselr isr 20tahlet s.d. son cona naa f 0,70 
Ini obat2 bisa dapat beli ditoko toko Japan jang mendjoeal obat, kapan tida ada atau kehabisan : 

boleh teroes pesen dikami poenja toko. | 
obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH 

  

Atert Ber K, ITO & Co, 
Molenvliet West No. 203-204 — Telf 293 Batavia. 

  

  

CINEMA ORION | 
GLODOK RATAV'A Sa 

Moelai 3 Juni 1941 dan malem brikoetnja 

SITI A KBARI 

Satoe tjerita jang 
saderhana, tapi me-f 
narik hati, dengerf 
permaenan jang s.m 
poerna dari pemain 

jang soedah terpilih, 
aken membikin ka 
goem sasoeatoe pe- 
nonton jang menjak 
Siken ini film!. 
Sebagi SIT AKEA 
RI” ROEKIAHake K 
djadi semangkin di: 
soeka dan digemar- 
ken, kerna permsi BH 5. 
nannja jang sanget j3 
bagoes dan mengha- 
roeken!..., 

  

  

  
dengen 7 lagoe-lagoe 

jarg modern: 

1 — Roekiah: 
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1 Annie Landow 

1 — Roekiah dan Annie Landow 

3 — tang 
   

- Gloria Bioscoop - 
PANTJOPAN BATAVIA 

Satoe M G.M. poenia film TARZAN jang 

paling sohor 

sTarzan and His Mate" 
dengen 

Johnny Weissmuller — Maureen O'sullivan 
Liatlah bagimana Tarzan berklai mati - matian 

dengen satoe binatang boeaja dalem aer. 

  

         

    
        
            
      
     

          

     

      
      
      

       

  

  

| HOTET SO' KAHRATA (Osman Hotel), 

Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden — Batavia-Centrum. 

Inilah satoe-satoenja Hotel Indonesia jang terbesar dan 
termashoer didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan 
station Weltevreden. 

Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boe- 
lanan der.gan harga pantas. 
Perkara tarief boleh berdamai Tempat bersih dan rawa- 
tan memoeaskan. 

   

      

Menoenggoe dengan hormat.   ig 

sekali macat @ De Directie 

    

 



        

   

       
    
    

  

      
        

    

  

        

      

   

  

    
     

  

   

    

       

      

   

    

   
   

    

   
    

    

   

  

   

      

   

  

   
   
   

    

          

   
   

    
   

  

   

    

    

   

  

   

   

    

   
   
   
   
   
   

  

   
    

    
    

    
   
    
   
   
   

   
      

  

   

    
   
     

     
    

    

   

  

   

   
   
   

    

    

  

   

        

   
   
    

   

  

     

    

   

  

   

    

ni bendera Spanjol : 

daa aa 

an ma -   
Djerman mengalami 

sebanjak setengah 

a boleh pbektiar diboekit Tp 

: di Ca menderoenja. bombardement jang Inggeris 

X. ae E 

00. cholson dan »Wilkes” pada ha- 

3 ri ini di Boston ditoeroenkan ke : 

Tai 5 5 
2 

on | — Irene Emma Elisabeth, Poe 

“ 'airpartirapel di Buckingham Ba 8 

2 late. - Oepatjara 'penasranian i- | 

van ' Dorp, predikant geredja ge | : 

i | reformeerd dari Nederland di 

kan | Londen jang laloe berdoa da- 

NX | lam basa Belanda. Seri Ratoe 

( Elisabeth berlakoe sebagai sak 

tentara Nederland dan Indone- 

e- | sia jang diwakili mendjadi pee- 

ibe| ten dari Irene. 
Pa “marine dan tentara menjampai 

ri | kan tanda peringatan dari pe- 
“| rak. Oepatjara 

ari | djoengi djoega oleh Seri Ratoe 

- | Poeteri Juliana, Radja George 

| dan Hertog van Kent, Graaf | 

  

  

   
   

peperangan 
tidak dikibarkan dan tidak toe, 

mpasi Na Map Mena ti 

mantan Djoem'at 

| Giavas) "— 2 destroyer Ameri- | 

ka masing2 dari 1630 ton, Ni- | 

0 Irene dinasranikan. 
“Londe n, Djoem'at (ANP) : 

teri Mahkota Oranje Papa pa j 

ekan oleh Ds. Johan 

si Elizabeth, marine Nederland 

Wakil2 dari 

itoe dikoen- 

'Wilhelmina, Prins Bernhard, 

.dan Gravin Athlone dan anggo- 

ta2 dari pemerintah Nederland 

dengan poela beberapa teman 

 keloearga keraton. 

Pemindahan dana : 
Londen, Djoem'at (ANP) 

— Minister Nederland bagian 

lips dari Den Haag, K.N.S.M. 

dari Amsterdam ke Yan 

(Curacao). 

“ Djepang — Tiongkok. 

Washington, Djoem'at 

| (Havas) — Ambassadeur disini 

menerangkan kepada pers, bah 

2 | wa ia memberi tahoekan kepa 

| da Roosevelt tidak benarnja be 

rita2 jang menjatakan, bahwa 

perdamaian antara Tiong- 

 Djepang. 'Dinjatakan: 

Ka Hm b.c. Tom pada minggoe 

jang telah laloe akan mengadoe 

“5 kekoeatan sama b.c. Regent- | 

| schap. Kini | dapat 

kan bahwa pertandingan .itoe | 

| berhoeboeng satoe dan lain se- 
“bab diceroengkan. Sebagai gan- 

tinja maka Tom mendapat adja 

| kan dari peroemporlan. pemoe- 

da S.8.5. di Tangerang 

| Tat Tom. Djadi tetap perkoempoe | 

Plan b:c. Tom mendjadi djoeara | 

di Tangerang dan daerahnja. Ea 

|— Kabarnja lain waktoe akan 

| mengadakan trip ke Serpong | 

| goena bertanding disana. (S.J.). 

' koendjoengan jang agak memoe- 

gantoeng diri dalam roemah. Ia: 

Irempoean jang baroe poelang 

 wai kantor nanti boelan ini me- 

| KEBOEMEN. 

Djoestisi menerima baik pemin 

| dahan tempat kedoedoekan Phi 

an Song Orpnga per- 

to Ewtandiy 8 game 

li pekabaran pen. 

.pen. kabar- 

  

   

H.LS. Oudersvergadering. 

Corr. kita ,,S.J.” menoelis. 

pat anggautanja bertempat di se- 

kolahannja dengan mendapat 

askan. T.R. Djoearsa Wedana 

Tng. selakoe Voorzitter. 

Niat oentoek mengadakan to- 

nil dioeroengkan. Poe dirapat i- 

toe didakan pilihan bestuur baroe 

Ketoea tetap. 

Bosen. hidoep. 

'Beloem selang berapa lama pen 

doedoek desa Rawatjana djitak- 

ka ond. Tjoeroeg Tng. dibikin 

geger oleh kedjadian jang amat 

ngeri dan memiloekan dari se- | 

orang bernama Rengse oemoer le 

bih koerang 60 tahoen. Ia meng- 

diketemoekan oleh anaknja pe- 

    
    
   
   

dari sawah. Hal ini laloe dira 

'portkan pada jang wadjib majat 

diangkoet . keroemah sakit Tng. 

menoceroet penjelidikan, ternja- 

ta bahwa perboeatan tsb. dise- 

.babkan kesoesahan Me 

tara 

  

TASIKMALAJA. 23 : 

Roode Kruis Tasikmalaja 

“ANETA mewartakan dari Ta 

sikmalaja, bahwa sampai ini 

hari Comite Oorlogsfonds di 

Tasikmalaja telah menerima 

soembangan sebanjak 5722 roe- 

pijah. Ichtiar masih teroes di- 

djalankan. Sedang semoea pega 

  
Tana 176. dari gadjihnja. 

  

DJAWA TENGAH 

Ambachtleergang. 

Aneta terima kabar dari Keboe 

men, bahwa Ambachtleergang di 

sana moelai tanggal 1 Augustus 

jang akan datang akan ditam- 

| bah dengan afdeeling Electro- 

techniek. 

“Sebagaimana telah diketahoei 

Ambachtleergang di Keboemen te 

lah mempoenjai afdeeling: Toe- 

kang besi, toekang batoe, toe- 

kan kajoe, chauffeur dan mon- 

teur. 

Ternjata tiap2 tahoen jang ma 

soek sekolahan terseboet banjak 

sekali, tidak sadja dari tanah Dja 

wa sendiri akan tetapi djoega da 

ri Makassar dan Borneo. 

Seperti saban tahoen ter- 

djadi, dalam tahoen inipoen 

Ambachtleergang Keboemen a- 

kan mengadakan Openbare-les 

lagi. Moengkin dalam boelan 

Juli mendatang, toelis pemban- 

| toe A.S. 
Biasanja kesempatan ini di- 

pergoenikan oleh anak2 seko-   
thene Cripps melandjoetkan per   Ni Mere tanda 2 A- : 

, .mencedjoe ke Mos- 

lah klas II ataupoen jang sama 

dengan itoe. 

Benarkah kabar jang kita te 

.rima, dimana menerangkan 

| bahwa Meisjes Vervolgschoo! di 

| 

“au dari Honda 
| di korban keboeasan 

seorang gadis jang 
“masih ketjil dalam 

, | negeri. 

| jang menghantjoer- 

#jil itoe, memandang 
| kampoeng jang te- 

| lah leboer binasa. 

demikan? 
'akan dapat melihat tjaranja 

I memasak boekan sadja, tetapi 

| djoega dapat toeroet mentjoba 
| (ngitjipi Jv). 

Baroe2 ini H.I.S. oudersveree | Ba 

niging telah melangsoengkan ra- | 

| I(slam) di Keboemen terhadap 

langkahnja Achmadijah @uodi- 

jan, kini nampak soenji. Moeng 

kin benar soedah tenteram kem 

bali soeasana Keboemen. (A.S.) 

: SEMARANG. 

dion Semarang diadakan lelang 

besar, jang semoea pendapatan- 

nja akan diperoentoekkan ,Steun 

fonds Holland”, toelis redaktoer 

kita di Semarang. 

lang jg. kedoea di toko (bekas) 

tan dan barang2 hasil pekerdjaan 

| oesaha dagblad ,,Locomotiet.” 

Djerman sekarang. 
| Diatas ada kelihatan, 

gendongan Iboenja 

dibawa lari ke lain 

Pandangan 

kan hati tampak dari 
'kedoea mata jang ke 

Bila benar nistjaja 

Kian soenji. 

Aksi C(omite P(endjagaan) 

  

Lelang besar hoeat ,,Steun- 
fonds Holland.” 

Pada hari Sabtoe, 1 Juni di Sta 

lini hari (3 Juni) diadakan le- 

Maurice Os di Bodjong. Itoe hari 

dilelang sebagian barang emas-in 

angan. 

Semoea barang jang dilelang 

alam doea hari-itoe adalah atas 

T. Ananta ditahan? 

ka pagi politie P.I.D. djoe- 

ga melakoekan penggrebegan di 

kantor madjallah ,,Pesat” di Ke 

bontjina no. 71. Akibat dari 

penggrebegan itoe, toean Anan- 

ta Gahara Sjah, pengemoedinja 

Pesat” telah dibawa ke kantor 

politie oentoek didengar kete- 

rangannja. Sehingga sekarang 

toean Ananta beloem kembali, 

moengkin ia teroes ditahan. 

Adapoen jang mendjadi peng 

gerebegan itoe, menoeroet ka- 

bar, adalah artikel jang berka- 

limat ,,Soembangan Indonesia”, 

jang termoeat dalam Pesat jang 

paling achir. 
Kabar lebih djaoeh akan kita 

kabarkan lagi, demikianlah dji- 

ka kemoedian hari kita menda- 

pat keterangan jang lebih loe- 

as. (Sin-Sel). 

POERWOKERTO. 

  
1 Bahaja oedara. 

Dari Poewokerto Aneta terima 

kabar, bahwa dikota Poewoker- 

to sekarang sedang dibikinkan 

beberapa lobang perlindoengan 

bahaja dari oedara, antara ma- 

na dimoeka roemah A.R., sebe- 

lah Baratnja kantor C.D.S. dan 

didekatnja Ambachtscool. 

12 orang pentjoeri telah 

ditangkap. 

| boekti poela, 

| THILATJAP. 

Telah kita chabarkan, bahwa 

loerah desa 12 pentjoeri terse 

boet dan seorang djongos dari 
directeur Mulo soedah tertang 

kap semoea. Dan sekarang ter 

bahwa wangnja 

tjoema tinggal f 900,— sadja. 

  

Assaineering 

Aneta terima kabar dari Tjila- 

tjap, bahwa assaineering dari ko 

ta Tjilatjap, jang biasanja diker- 

djakan oleh Provincie Djawa- 

Tengah, diserahkan kepada Re- 

gentschap Tjilatjap, boeat ke- 

perloean mana akan diberi sub- 

sidie 9700 roepiah. 

  

SOERAKARTA. 

Anoegerah Seri Soenan. 

Dari Semarang, Aneta mene 

rima berita, bahwa toean J.L. 

Moens, Hoofd-ingenieur, jang 

djoega mendjabat voorzitter 

Vorstenlandsche  Waterschap- 

pen telah menerima ancegerah 

dari Seri Soesoehoenan beroepa 

tongkat berkepala emas mema- 

kai nama Baginda itoe. 

Anoegerah terseboet disam- 

paikan oleh particuliere secre- 

taris Seri Soesoehoenan, R.M.T 

Mr. Tirtodiningrat jang diiri- 

ngi oleh Ratoe Tjondrokirono. 

Kongres pengadjaran 

Indonesia — dioendoerkan 

Berhoeboeng dengan waktoe 

jang genting ini, kita mendapat 

kabar, dari pengoeroes jang ber 

kepentingan, bahwa Congres 

Pengadjaran Indonesia jang ha- 

roesnja akan diadakan pada boe 

lan Juli, dioendoerkan sampai 

waktoe jang baik. 

Pengoeroes S.R.V. 

Setelah diadakan peroebahan, 

maka soesoennan  pengoeroes 

,Solosche Radio Vereeniging” 

terdiri dari toean2. Ir. R.M. Sarsi 

to Mangoenkoesoemo ketoea, Mr 

drs. R.T. Soekamto Boedjodipoe 

ro ketoea moeda, Ir. R.M. Sedyat 

mo Atmohoedojo penoelis I, R.M. 

Soelardi Hardjosoepoetro penoe- 

lis II, Ong Siang Tjoen bendaha- 

ra I, R. Ng. Sardjoe Prawirosas- 

tro bendahara II, R.M. Soetarto 

Hardjowahono perganda, R. M.T. 

Darmoro Soerjodarmodjo, Kwik 

Bian Tjong, I.D. Siem, H. Soetadi 

R. Soetedjo Wirjowasono, R. Soe 

witoprodjo dan Mr. R.M. Widono 

Sastrohoekoro  commissarissen, 

sedang Mr. K.R.M.T. Soenardi 

Wongsonagoro adviseur. 

Penerimaan dan pengeloearan 

Soenanaat bagian le kw.     
sebanjak 12 orang pendjahat. 

menggemparkan seloeroeh ko   
Koetoardjo akan mengadakan 

pentjoeri jang melarikan diri 

dengan wang sebanjak f 2215.— 

dari sekolahan Mulo soedah ter 

tangkap. Ternjata, bahwa pen 

tjoeri itoe tidak bekerdja sendi 

rian, tetapi mempoenjai kawan 

Menoeroet chabar pendjahat2 

ini adalah moerid dari Moer- 

dja, seorang pendjahat di Tam 

baksari jang soedah pernah 

ta Poerwokerto dengan perkara 

pemboenoehan dari doea orang 

Adapoen djoemlahnja pene- 

rimaan (ontvangsten) dan pe- 

ngeloearan (uitgaven) keradja- 

an Solo selama- tiga boelan jang 

oentnek dienstjaar, jalah sam 

pai penghabisan Maart jbl. a- 

dalah f 653.700.— Sedang doe 

loenja (kwartaal kesatoe dari 

tahoen 1939) sedjoemlah f 825. 

- | patan sekarang ada moendoer 

sebanjak f 171.600.— djoemlah 

pertama dari tahoen 1940 ini 

300.— Padahal taksiran penda 

EMPAT JOURNALISTEN INDO 
NESIA DITANG 

KAP. 

Berlakoelah hati-hati. 

Kemaren doeloe, empat orang 

Journalisten dari soerat kabar 
»Berita oemoem” di Bandoeng, 

toean-toean Mr Soeparan, Soepro 

djo, Soleman dan Soemantri soe- 

dah ditangkap oleh sekawan po- 

litie dan teroes dibawa ke Hooid 

bureau van Politie di Tjitjendo 
Bandoeng. 

Bermoela jg. ditangkap itoe toe 

an Mr. Soeparan jg sedang ada 

diroemahnja, kemoedian toean2 

Soeprodjo, Soemantri dan Sole- 

man jg. sedang ada di kantor re- 

dactie soerat kabar terseboet di 
tangkap dan dibawa djoega ke 

Mooidbereau van Politie. 
Sesoedahnja diadakan pemerik 

saan seperloenja, toean Mr. Soe- 
paran dan toean Soemantri bo- 

leh poelang, tapi toean Soepro 

djo dan toean Soleman sampai 

ini kabar ditoelis masih ditahan 

di Hoofdbureau van Politie itoe. 

Disampingnja tangkapan itoe 

diadakan djoega gladahan di kan 

tor redactie Berita oemoem dan 

di roemahnja Journalisten itoe 

masing2. 
Adapoenn jg djadi alasan pe 

nangkapan dan — penahanan 

itoe, karena dalam Berita Oe- 

moem jg terbit pada tanggal 29 
Mei 1940. telah memoeat satoe be 

rita kabar kota, padahal kabaran 

itoe djoesta. 
Menoeroet kabar lebih djaoeh, 

kabaran jang terseboet itoe, asal 

nja mengoetip dari salah satoe 

soerat kabar jang lain. 

Bagaimana teroesnja ini per- 
kara, kita beloem mendapat ta- 

hoe. (Nic Ex.). 

  

Pendapatan daripada belas- 

ting hingga achir boelan Maart 

1940: Landrente sebanjak f 70. 

800.— jang soedah Reterima, 

dan f 68.300.— toenggal masa 

itoe dari tahoen jang baroe li- 

wat. Daripada poengoetan pa- 

djak penghatsilan sedjoemlah 

f 26.800.— melawan 4 36.200.— 

Daripada loonbelasting selama 
kwartaal terseboet banjaknja 
f 19.500.— dan jang doeloe itoe 

adalah f 20.100.— Daripada 

pachten jang telah diterima se- 

lama tiga boelan pertama dari 

th ini adalah djoemlahnja f 12. 

600.— melawan f 7. 200.— doe- 

loenja. 

ini sampai penghabisan boelan 

Maart jbl. adalah f 944.700.— 

dan f 1. 083.600.— jang doeloe 
itoe. Adapoen taksirannja diten 

toekan boeat  f1.153.500.— 

djoemlahnja dari tiga boelan 

tsb. '“Bijdrage Pensioenfonds 

sebanjak f 11.000.— melawan 

£ 13.300.-— Oentoek onderhoud 

dan herstelling sebesar f 56. 
000.— sedang doeloenja itoe a- 

dalah f 48.300.— njata bahwa 

pengeloearan post ini kini ter-   nja.   Na Enya 

: tambah f 7.700,— adanja . 

    

Pengeloearan goena dienstjaar   
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mmboektikan, abis: kita te 
ngok lagi ke djaman makmoer. 
Djika kita tidak terlaloe loepa, 

— maka dalam tahoen 1926 djoem | 
“lah oeang jang oleh kalangan | 
“penanam thee dari bangsa Indo j 

| .mesia adalah sampai sebanjak | 
. 13 millioen roepiah diterimanja. 

'Tiga belas millioen roepiah 

jang didapat oleh orang2 kam | 
| poeng di tanah pegoenoengan 

atas mereka poenja poetjoek, ra 

sanja tidak perloe lagi disini ki 

ta moesti terangkan atau mem | 
2 mmentaarnja. Satoe | 

ng  menoendjoekkan 

se  tingnja tanaman thee dalam 
a djoega kalangan rakjat. 

Bagaimanakah “keadaan ai | 

.waktoe sekarang? 

PEMANDANGAN JANG SERBA | 
KOERANG ana “Ya 

: Pada waktoe keren gan 
perti sekarang ini, oemoemnja 

doenia perdagangan dari segala | 

'roepa.matjam sedikit banjak 
mendapat tamparan, tidak per 

doeli keras atau lembek. Itoe 
ah boekan satoe pertoendjoe- 

'kan atau pengalaman jang 
mengherankan bagi siapa poen 

djoega. Demikian poela halnja | 

dengan kita poenja sawaad | 

thee dalam ini negeri. : 

« Hasil dari kita. poenja -penje 

lidikan di berbagai-bagai tem 

at dimana orang bisa dapat- , 

Ean,kebon-kebon thee kepoenja 
can anak negeri, adalah membe | 

'rikan soeatoe pemandangan jg. 

betoel2 koerang segar boeat di | 
mata dan teroes. difikiran. Ka- 
lau kita mesti bandingkan ini 

— matjam keadaan dengan keada 
an dalam tahoen jang laloe sa 

“dja, nistjaja njata perbedaan- 
nja. Sedikit sadja perobahan 

| jang kita bisa saksikan dalam 
'kebon2nja orang kampoeng, boe 
“at kita adalah tjoekoep oentoek 

Bapa alasan terhaan se 

-Dr. Id. Watelbakker. Na 

'Menoeroet berita jang dite- 
rima oleh Aneta dari Soerakar | 

dikabarkan, bahwa toean J. 

3 Wafelbakker, arts disana te- 
h diangkat mendjadi direc- 
ur-geneesheer pada Centraal 

Plantershospitaal di Martabing 

(Tebing Tang). 

Ten bernebasi kelak pada tg 
14 Juni baharoe hendak berto- 
Jak ketempat kedoedoekannja jg 

aharoe itoe, sedang practijk- 
ja di Solo diserahkan kepada 

: n-dokter van 

aa Bana dari Seri 
-  Soenan. 

1 Aneta AAA tentang pe 
nerimaan - Roode Kruis dari Seri 

n sedjoemlah f 150.— dan | 

permaisoeri— f100.— de- 
nga oetjapan terima kasih ba- |. 

    
Aalderen.. | 

2 Doang OEMAT DAN TJARA ME- 

seat | tetapkan oleh 

'soeboer dan Nana pe- 

| mandangan, achir 
toekar mendjadi satoe pemanda 

ngan jang kering atau serba ka 
“loet karena terlantar. 

Keadaan dan akibat sematjam 
.itoelah jang-memang patoet. di 

| bocat koeatir dan selandjoetnja 

agar soepaja mendjadi perhati- 

'an dari fihak jang wadjib me- 

.melihara. 

Tidak ada sa- | Orang bilang: | noeroet perhitoengan dasar har | toe akibat zonder ada sebab',, 
- Betoel! Dan sebab inilah jang 

kita akan roendingkan lebih dja 

dimana loeas. dan pen- | 

EUROPA POENJA GARA-GARA, 

POETJOEK KAMPOENG 

TOEROET MENGELOEH. 

Tidak perloe lagi rasanja ki 

ita moesti toetoerkan tentang 

| kekaloetan pasar di benoea Eu 
|-ropa pada masa sekarang, ten- 

tang mana toch semoea pemba 

tja kita soedah bisa bajangkan 
sendiri-sendiri. Kekaloetan di- 
sana dirasakan poela oleh doe 

-nia thee dalam ini negeri, kare 

na memang disanalah jang men- 
djadi pasar thee Indonesia jang 

paling penting. 2 
Sekarang perdagangan dari 

thee kita disini soedah mendja- 
di setengah lapoer, kaloet. Se 
lain dari pada hilang perhatian 

| jang tadinja selaloe tetap be- 

sar dan bagoes sekali, dari fi- 
hak negeri sendiri poen datang | 
larangan terhadap pengiriman 
thee keloear negeri, dengan di 

berikoetkan beberapa atoeran, 
terketjoeali atas pengiriman da 

| ri 450 gram thee per postpakket 

atau dengan kapal oedara dsb. | 

seperti termaktoeb dalam Staats 

blad van  Nederlandsch-Indit 

No. 106 tanggal 26 April 1940. 

“Dengan singkat sadja kita bi 

sa terangkan, kalau dalam per 

dagangan thee di waktoe seka 

rang terasa sangat ganggoean- 

nja. Akibat dari pen kegenti- 

DJOKJAKARTA. 

- KON GRES P.K.V.I. 

Djoega ditoenda. 
Berhoeboeng dengan keada- 

an sekarang, maka djoega P.K.V. 
I. menoenda congresnja sampai 

waktoe jang lebih baik. Kong- 

res itoe tadinja hendak dilang- 

soengkan di Djokjakarta moe- 

lai tanggal 27 Juni, empat hari 
lamanja. (Sin Sel). 

PEMALANG. 

K.S. menoelis. 

Cursus EHBO. 

Atas initiatief B.B disini soe- 
dah diboeka kesempatan bagi pen 
doedoek jang akan toeroet men- 

. djadi anggauta Roode Kruis. Per 
temoean oentoek pendjelasan per 

achirnja haroes ber I 

  

GATOERNJA E.Z. 

, Sepandjang pengetahocan ki 

ta tentang 'oeroesan poetjoek | 
mpoeng, adalah harganja di | 

ondernemingen | 
—an klas tadi, 

derneming jang paling rendah | 
jang diharoeskan membeli poe 

Ii eknja. Kedjadian sematjam. 

ini berdjalan sekian lama se- 
hingga achirnja datanglah soe- | 

rat idaran dari Departement v. 
Economisehe Zaken tertanggal | 
21 Mei jang laioe ke tangannja 
kacem pemegang licenties boe 

at pembelian poetjoek. 

Dalam pada itoe diterangkan 
ela, bahwa oeroesan perdaga | 

- Pera paling djempol selaloe bisa men- | 

| djoeal productienja dengan har 
ngan dari thee dalam negeri ini 

soedah mendjadi sangat lembek 

dan merosot sangat tjepat seka 

li. Selandjoetnja atas harga pem 
| belian dari poetjoek thee akan di 

atoer oleh E.Z. sendiri dengan me 

ga dari selama periode Septem 

| ber 1938 sampai Augustus '39 

dikalikan dengan satoe factor 

atas dasarnja harga midden- 

prijs dari pendjoealan thee di 

pasar Betawi. 2 

Dengan begitoe, maka harga 

jang biasanja ditetapkan oleh 

ondernemingen dengan perhitoe 

ngan perbandingan 1 : 9.5 dari 

harga middenpriis atas pendjoea- 

lan thee oleh fabriek dalam boe 
lan jang laloe, terhapoes kare 
nanja. 

Ada poen harga jang oleh E. 

Z. ditetapkan sekarang goena 

periode 24 Mei sampai 31 Mei 

1940 dibanding dengan harga. se. 

lama periode terseboet dalam tz 

| hoen jarfg laloe, menoendjoek- 
kan satoe kekoerangan jang loe | 

majan djoega. Harga dalam 

boelan Mei 1939 adalah diseki 
tarnja 3.46 cent dan harga da- 
lam ketika itoe dalam tahoen 

'38 adalah 4,78 cent per 1 kilo 

gram poetjoek. Baiklah goena 

mendjelaskannja kita berikoet- 
kan harga2 poetjoek jang bisa 

diterima dari bermatjam klas 
ondernemingen. 

Pada onderneming klas 1 ada 
lah 2.67 cent per setengah kilo 

gram, klas 2 f 2.74, klas 3 f 2.81 

klas 4 f 2.89, klas 5 f 2.97, klas 

6 f 3.04, klas 7 f 3.11, klas 8 
f 3.19, klas 9 f 3.26 dan klas 10 

f3.33. 
Dilihat angka-angka Pn 

boet, maka teranglah merosot- 

nja harga poetjoek thee jang 

| koempoelan itoe soedah diadakan 
bertempat dipendapa kawedanan 

| tempo hari. - 
'Banjak pendoedoek, djoega 

bangsa Tionghoa jang menjata- 
kan dengan soeka hatinja sendiri 
mendjadi anggauta. Dan cursus 
EHBO akan segera diadakan. 

Beberapa keramaian - ditoenda. 
Dengan kemaoean sendiri bebe 

tapa perkoempoelan jang dalam 
satoe doea boelan ini akan menga 
dakan keramaian ada jang ditoen 
da dan ada poela jang disoeroep- 
kan dengan keadaan. 

PNS. tjabang Pemalang jang ta 
dinja soedah merantjang masak2 
besok tg. 8/9 akan mengadakan 
keramaian oentoek memperingati 
oemoer 20 tahoen (6 Juni) dioen 

  

ongkos merawat kebon rata2 1 
setengah cent per 1 kilo terhi- 

| toeng atas djoemlahnja produc- 

| tie seloeas kebon. Beloem lagi 
besarnja belasting jang perloe 
dibajar dan lain2 oeroesan. 

Goena menerangkan pembagi 

jalah bahwa on- 

letaknja, dus tergolong onderne 

ming klas rendah, dimasoeki da 

'lam klas nomer 1 dan selan- 
djoetnja begitoe sampai kepada 

klas nomer 10 jang artinja on- 
derneming jang paling tinggi 

sendiri, dus tergolong onderne- 
ming jang paling djempol. Pada 
ocoemoemnja onderneming jang 

ga jang paling tinggi itoe. Itoe 

lah sebabnja, maka harga jang 
bisa didapat dari ini matjam on 

derneming atas pembelian poe 

tjoek, termasoek jang paling 

mahal. 

DJANGAN SADJA KOERANG 

DARI 5 CENT. 

Begitoelah jang sekarang ini 

mendjadi kekoeatiran kaoem pe 

nanam thee di pegoenoengan. 

Seperti apa kita telah terang- 

kan dalam bagian lain, djoem- 

"lah ongkos dari moelai metik 

sampai kepada onderhoud da- 

lam tiap2 1 kilogram adalah 3 
cent. Djika sekarang si penanam 

masih bisa mendjoeal poetjoek- 
nja dengan harga rata-rata 3 

cent per 1 pond atau sama de- 

ngan 6 cent per 1 kilo, maka me   

  

reka masih bisa mendapat oen 

'toeng kotor 3 cent per 1 kilo. 
“Dari keoentoengan inilah mere 
“ka haroes bisa tambal segala ke 

perloean hidoep sehari-harinja. 
Tetapi, djika satoe tempo har 

ga poetjoek terpaksa mendjadi 

lebih merosot lagi sampai 5 
cent atau koerang, nistjaja ter- 

lantarlah mereka poenja kebon 

kebon thee. Terhadap keadaan 
sedemikian roepalah jang o- 
rang sangat tjoerigakan dan ke 

moedian sama2 berharap agar 

soepaja kegentingan sebagai se 

karang bisa lekas berachir atau 

setidaknja pasar thee bisa kem 
bali mendjadi sedikit lebih se- 
hat. 

Bagaimana poen djoega, pa- 

sar thee dari Indonesia memang 

banjak sekali tergantoeng dari 

keadaan loear negeri poenja per 

hatian dan kedoedoekan adanja. 

doer dengan tempo jang tak di- 
tentoekan. 

Keramaian dari ' Meisjesver- 

volgschool jang tadinja akan di- 
adakan dengan poekoel gamelan, 

cnz, akan diadakan djoega teta 
pi beberapa sifatnja keramaian 

ditiadakan, hanja bersifat perte- 

moean sadja. Ini akan dilakoekan 
tg. 29 Juni j.a.d. Dan masih ba- 
njak lagi jang ta' diteroeskan.- 

Djatoeh dari lorie 
Seorang koeli dari S.O. Soem- 

berhardjo jang sekarang sedang 

menggiling pada pagi-pagi boe- 

ta soedah djatoeh dan tergilas 

oleh lorrie jang sedang berdjalan 
penoeh moeatar, hingga loeka be 

rat dan pingsan. Sekarang dira- 
wat dircemah sakit Missie. 

3 berasal dari pendoedoek kam- | 
poeng dan ini penoeroenan ada 

| lah soedah tentoe .tidak sehat 
| boeat dirasakan. Apa lagi dji | 

| ka orang tahoe, bahwa oentoek 
| ongkos oepah metik dalam ti- 

|ap2 1 kilo orang haroes bajar 
| 1 cent, ongkos mengangkoet ke 

fabriek kira2 setengah 'cent dan | 

  

MOETASI. 

Departement Financi€n. 
Pengoeroesan s'Land kas Ban- 

doeng diserahkan kepada schat- | 
kistambtenaar kelas 2 Raden Ka- 

darisman, sekarang algemeen ont 

vanger s'Landskas di Bogor. 
Dipindah dari Landkassen 

di Makassar ke Administratiekan 
toor, Nona D.F. Rares, sekarang 
wd. Klerke pada 'sLandkas di Me 
nado. .   

BIJZONDERE 
| BATAVIA-CENTRUM 

Kedosoa Masa 
soebroto, 

A 

Kramat 33 Batavia-Oen 

telef. 2029 WI. 

Praktijk Oemoer 

Djoega boewat sakit Oa | 

Moeloet. : 

Djam bitjara: 5— 6x. 30 

MULO SCHOOL 
KRAMAT 101 

Kindertoelage menoeroet Besluit Dir. v.O. en E. ddo. 27 Ost. 
1936, No. 33469. 

Menerima moerid? oentoek Cursus baroe tiap? hari dari djam | 
8.30 — 11 pagi dalam gedong sekolah, Kramat No. 101, 
Speciaal HERHALINGSKLAS 
meloeloe oentoek moerid? jang 
tapi tida loeloes. 

(KLAS OELANGAN) Atd. B. 
telah- menempoeh eind xamen, | 5 

Keterangan lebih djaoeh dapat dari: DIR EC TEU R | 

nBouwkas Batavia" I 
Trustee: N. V. Centrale Hulp-, Spaar en Hy- 

potheekbank. 

Soerat -soerat dan keterangan - keterangan : 

PARAPATANGAMBIR 47 BAT.-C. 

DITJARI agent2 dengan peratoeran2. jang tentin 

: menjenangkan. 
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ROEPA - 

TOKO 
PASAR SENEN   

1O sanrr 50 PROCENT 
Korting dari roepa-roepa : 

Overhemden, Pijama's, Vilthoeden, Lederriemen, 
Dassen, Sporthemden, Regenjassen, Sokken, Hand- 

doeken, Kinderpakjes, Baby Garnituur en 

ROEPA SCHOOLTASSCHEN. 

OAT 
BATAVIA - CENTRUM     

- 

POETRA dan POETRI INDONESIA ! 
Perhatikanlah kiseah perdjaalanan per- 
gerakanmoe | 
Kenalilah 
hidoepan 

keadaan hidoep dan peng- 
Ra'jatmoe | 

Ikoetilah semangat, tjita tjita dan lang- 
kah terdjang pergerakanmoe ! 

KONGRES RAJAT INDONESIA 
adalah pembentoek 

PERSATOEAN INDONESIA 
satoe Kongres, satoe bendera, 
satoe bahasa dan satoe pers 

Batjalah - batjalah g 

boekoe — kissah 

KONGRES RAJAT INDONESIA 

La Bi —— 

Terdiri daripada : 
Memoeat : 

ka-1 

100 halaman, diatas kertas illustratie. 
dalil2 pedato dan oesoel, dan verslag 
p€dato selama Kongres Ra' jat Indone: 

Dihiasi dengan : 
sia jang pertama di Djakarta. 
gambar pemimpin2 pergerakan ra'jat, 
gambar parade, gambar kongres dan 
banjak lagi jang berhoeboengan de- 
ngan itoe. 

Harganja : Boeat langganan soerat kabar atau ma- 
djallah jang memoeai advertentie ini . 

f 050: 
Boeat anggota pergerakan jang terga- 
boeng dalam K.R I. 
Boeat lain-lain 
(terhitoeng ongkos kirim) 

Pesenan semata mata kepada : 

ADMINISTRATIE DAGBLAD 

  

        s TETAP “MENDJADI “PERHATIAN SETIAP GOLONGAN PEMBELI SEBAB ! 
- Riboean bekal badjoe Poeteri — dan bahan Djas — - Dapat dipilih dengan poeas. 

  

PEMANDANGAN“ 
Senen 107, Batavia-Centrum. N 

Tel. WI. 1810. 

aa aa en 

  

DJINAK oentoek keselamatan langganan — Oedjilah ! 

SENEN 

Kacem “Pocteri — Dan anak sekolah — - Pakailah Kn ateri ini, kerena oeroesan soelaman sedia dengan lengkapnja. Prys-prys kita, : 
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Entah apa sebab, djoea- Fi: 
Ya Jajan, tidak | bis 

“wang jang f dar 
: bisa yaaah 

  
  

    

  

Dari 

BAGAIMANA. BER- 
StH PAKAIAN 

AA LIVOEUI DE- 
3 NGAN PERSIL. dan 

SAN DARI 

bisa 

pan 

  

tjoetji pakean, obat tjoetji jang 

bakerdja sendiri, boleh di pertjaja 

begitoe njonja 

oecang atas 

njonja poenja 

Importeurs: Toko HOPPENSTEDT 

itoe pakailah Persil boeat 

aman di pakainja Dengan 

menjim- 

banjak 

  
  

  

| 2 Inai kaga' ada » pembagian”, : 
baik pembagian ,oentoengnja”, 

.maoepoen pembagian smodal- 
ah nja" 

Dus: si B kaga” biak apa2, 
biar , kaga” ada . perdjandjian 

, .sebriftelijk. : 
: Misalnja sch: ifte 
| ga belon kena apa-apa, sebab 

| dibagi. 

“lau oentoeng akan dibagi” itoe 
bisa diganti : »kalau kaga oen- 

 poen modalnja”. 
—. Belon djadi soe cal: apanja jg 

dibagi... 
Djadi, dalam ea ka 

| Jau oentoeng, kaga” ada jang di- 

| kaga' oentoeng, kaga' ada jang 
e- | | dibagi, baik dari oentoengnja, 
“« fimaoepoen modalnja”. 

per, | ngan djalan 
, kata-katain: 00m 2 h 

Dus: weg met hem. : 
kalnja . soepaja trima koem- 

bali oeangnja jang f A.— 1 

PAS, Weh... 

ja. rang, dori tjoerang, oom tjoe- 
rang sampai dapat koembali. 

ba- - thans kalau si- tante seram se 

.perti empok Bedjat. 

| BANG BEDJAT. 
  

'Steuncomite bagi 
. jang toean Resident 

sebagai ketoeanja, 
di Pemalang tak sedikit ha- 
“sala dari Pa 

malam “oa ddo 
sekolah PGB. di Petaroe 

engadakan pertoen- 

, jang pen 

“ikan didjadikan roemah sakit. De 
| ngan mengambil tempat jang loe 

as ini, ada rantjangan jang seia- 
inuja kiiniek poen roemah2 zus- 
ters dapat sekalian didirikan di- 
sitoe. 

Toean dokter Soeprapto 
“akan meletakkan 

djabatannja. 

| KL. baroe 3 atau 4 boelan Pr. 
Soeprapto-mendjabat dokter dari 

ng- | R.R. Pemalang biar masih ba- 

bana la Dieroita 
auta NSB. Men Kilas 

6 Sa lagi bang | 
Jang, pap didesa 

8 
| actief, lainnja 

r  keterangannja 
kembali, Mere- 

.roe, tetapi kebaikan dan perto- 
Iongan beliau soedah. dirasakan 

oleh banjak publiek di Pema- 

doep”. Sekarang kita mende- 
.ngar kabar jang doea boelan la- 
“gi beliau akan meletakkan djaba 

| tan dari R.R. itoe, dan akan ke- 

A hoei orang.  Terkabar 
boeat sementara akan memboeka 
praktijk di Pemalang. Dengan ini 

dari Missie dan R.R. akan ada ti 
| ga orang dokter jang memboeka 
 praktijknja jaitoe Dr. J.J. Tupama 

hu (Pekalongan), Tocan Dr. Gar 
. djito dan T. Dr. (aan ini. 

KLATEN. 

Malas Boepati - anom. 

R.M.Ng. Mangoenpoerwoko wa 
|-dono B.B. di Gondangwinangoen 
| (Klaten) diangkat mendjadi boe 
'pati-anom B.B. kaboepaten Sra- 

Mas Toemenggoeng Darmo- 
| nagoro. Beliau kaloearan Osvia   dna bestuursschool, 

-re (Straits), 

dan Barat, Tapanoeli, Atjeh dan | Aj, (tibad TNI. 

Di Stadion Sriwedari telah di | 

“adakan pertandingan sepakraga 

“antara Al-Ittihad dengan T.N.H. 
| kedoeanja sama anggauta dari 

Iv.B.s. 

lijk, dia djoe 
| at Semarang, dan Soerabaja. 

"kalau oentoeng' akan dibagi”. | Pengambilan pengabisan soe- | 

“Belon ak soe'al: mn jg | 

— Djadi, data Duka” »ka- | 

| toeng, kaga” ada jang dibagi, | 
baik dari oentoengnja, mace- | 

bagi”, itoe bisa diganti : ,kalau | 

Signaleer dikalangan pamili, : 
ob. bilang sama tante, al- | 

“lang, hingga nama beliau ,,hi- 

mana beliau pergi beloem diketa | 

beliau : " 
| atmodjo (persoon), akan di-ich- 

| tiarkan mengadakan sembah- 

maka di Pemalang selain dokter | 

 PENOETOEPAN POST. 

Sa “ke semuaa Timoet 

Rebo 5 Juni dengan Knilm boe | 
at Palembang, Djambi, Singapo 

Soematera Timoer 

Sabang. 
' Pengambilan penghabisan soe- | 
rat2 aangeteekend djam 7.45 pa. 

| gi dan kantoorbus djam 8 pagi. 

Ke Soerabaja. 

Rebo 5 

rat2 aangeteekend djam 1.15 si- 

ang. 

Ke Indo-China. 

| Selasa 4 Juni dengan Knilm 
boeat Palembang (Djambi, Ben- | 

koelen, Bangka,  Singapoere 

(Straits) dan Saigon (Indo-Chi 

.na, Hongkong, Tiongkok, Dje- 

Siberia, 
dan 

pang,  Mantsjoekwo, 

Philippina, - Gam. Hawaii 
Amerika). 

Pa 3 5 Saigson | Berhoeboeng dengan Saig bahi-lagi /Hanoi/Hongkong. 

Pengambilan penghabisan soe 

| rat2 aangeteekend Senen djam 

6 sore dan kantoorbus Selasa 

|-djam 6,30 pagi. 

  

Ir. R. Ng. Soewito Prodjosoe- 
ponto panewoe-insinjoer, diang- Pe 

Ikat mendjadi- boepati-anom dan 

sebagai sou-chef dari ,,Kartipro- 
djo” jalah rijkswerken Kasoena- 

nnan, dengan nama dan gelaran 
Ingenieur Raden. Toemenggoeng 

Soewito Danoenagoro. 

“DJAWA TIMOER. 

PROBOLINGGO 

Radix mengabarkan. 
Rapat anggauta diboebarkan. 

Kita mendapat bertia dari 

soember jang boleh dipertjaja, 

bahwa baroe-baroe ini 'Pemoe- 
| da Islam Indonesia dan Himpoe 

nan Pemoeda Islam Indonesia 
(P.LSI. dan H.P.LI.) tjabang 

Probolinggo, telah menandakan 1 

rapat anggauta. 

Oleh karena kedoea perhim- 

.poenan pemoeda terseboet me- 

ngadakan rapat anggauta se- 

soedah diadakan oendang-oen- 
| dang Staat van Beleg, maka o- 
leh wakil pemerintah rapat ter 
seboet diboebarkan 

Sembahjang bersama-sama! ? 

Atas oesahanja t. M.O. Sastro 

jang bersama dengan bertem- 
pat di tanah lapang (aloon2), 

oentoek meminta kepada Allah 
jang maha Esa keselamatan ne 

| geri Belanda poen poela Indone 

sia soepaja Pen dari ma 
la petaka.   

in, dengan nama dan gelaran Ra | 

Hulppolitie. 

Berhoeboeng dgn. kemoeng- 

politie agenten, maka boekan 
kepalang poela djoemlah para 
pemoeda disini jang memadjoe 
kan namanja kepada jang ber 

wadjib. Kabar berdesoes, bah- 

wa mereka itoe akan dipekerdja 
kan sebagai pembantoe politie,   dengan mendapat toelage. 

i Knilm boe | Juni dengan Knilm boe Ptorngata 

| dan teratoer. 

  

kinan akan ditambahnja para   

Te MAN EN NAN AR PIREA PANAI TAN 

Gerak Badan 
SOP an AD NN 

3g 
tan, KeygnaTanns! TN TENTANG GESER ISA 
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VOETBAL. 

Voetbal di Solo. 

Pertandingan ada ramai jang 

masing2 sama koeat 
Pada waktoe me- 

ngaso stand adal - 0 boeat ke- 

ang dan kantoorbusgljam 1.25 si Ne nausau Al-Ittihad. 
Baroe sadja moelai sesoedah 

| mengaso, TNH. dapat meneboes 
kekalahannja, hingga stand 
mendjadi 1 - 1. 

Tetapi tidak lama dari itoe, 

Al-Ittihad dapat mengembali- 

kan kemenangannja lagi, de- 
ngan 2-1. 
'" Dengan stand itoe, pertandi- 

ngan mendjadi lebih ramai, te 
tetapi Al-Ittihad dapat menam 

kemenangannja de- 
ngan 3-1. 

Hanja koerang sementara me 

| nit dari waktoe boebaran T.N.H. 

dapat meneboes 1, hingga achir 

| nja stand mendjadi 3 - 2 boeat 
menangan Al-Ittihad. 

“ “Penonton tidak begitoe ba- 

Badminton di Banjoewangi 

Pada Minggoe pagi di Banjoe 

wangi oleh ,,Perbadi” telah di- 

langsoengkan competit'e antara 

Bc. ,,Perbib dan Rimba” de- 

ngan berachir sebagai dibawah 

ini. 
Single: Soepangkat — Soe- 

parmin — 11-15: 8—15: 

Roospandi — Soemantri 
122155 16 A3: 15519: 
Parjono — Satijo — 155, 
9—15: 125: 

Soeharno — Soekandar 
15—3: 10—15: 1512: 

Double: N. Hasan/Sinaga 

“Soeketo/Mola — 21—17: 8— 
(No 

Akief/Soenandar — Marto/ 
. Dwidjo 21—14, 21—14, 

Latief/Soepeno Swara/ 

Landon 15 21: 1521. 
  

S.f. dan sawah pendoedoek. 

Paberik goela Wonoasih (Pro 
bolinggo) telah menjewa sawah 

pada pendoedoek oentoek dita- 
nami teboe (tahoen 1940-1941), 
jang mana sawah terseboet te- 
lah ada jang ditanami, poen ada 
poela jang baroe dimoelai. 

Kemoedian baroe-baroe ini 

perdjandjian sewa oentoek dita 

nami teboe itoe dibathalkan, fa 

briek dengan ridlo menjerah- 

kan kembali sawah terseboet pa 
da pendoedoek, oentoek ditana- 
mi padi atau djagoeng, jang ma 

na fabriek hanja minta sete- 
ngah dari hasil itoe. 

Pendoedoek dengan senang 
dan gembira setelah mendapat 
berita jang demikian itoe, bah- 
kan ada poela jang telah me- 
moelai mengerdjakan sawahnja 
oentoek ditanami, tetapi. kemoe 
dian tiba2 pendoedoek menda- 
pat perintah poela, bahwa Sui- 

kerfabriek terseboet berhadjat 
lagi akan menanam teboe.   

Contact-commissie Indo- 
nesia-Nederland 

Keterangan t. Kerstens 
II 

ITA hanja mengoem- 
poelkan keterangan2 

sadja, mengatoer keterangan 

keterangan itoe dan mentja- 

tatnja dalam daftar. Bu- 

reau kita sama sekali tidak 

mempoenjai kekoeasaan, ba- 

ik atas djoemlah oeang jang 

boleh djadi dikirimkan oleh 

Palang Merah Hindia Belan 

da kepada orang jang ber- 

sangkoetan di Nederland de- 

ngan perantaraan itoe, ma- 

oepoen atas tjara bagaimana 
atau betapa bentoeknja ban- 

toean jang akan diberikan i- 

toe. Hal ini adalah diloear 

kekoeasaan kita sekali dan 

ada mendjadi sebagian dari 

politiek keoeangan Pemerin- 

tah dan dari pengawasan a- 

tas deviezen, dan oleh kare- 

na itoe meloeloe dioeroes oleh 

Pemerintah dan penasehat- 

penasehatnja jang ahli. An- 

tara lain saja seboet dengan 

terpisah Commissie boeat 

Rechtsverkeer dalam waktoe 

peperangan dengan bagian- 

nja Commissie Pengawasan 

atas Deviezen. Kewadjiban 

Bureau kita berachir dengan 

mengoempoelkan dan menga 

toer pemberian-pemberian ta 

hoe jang sebenar2nja. Akan 

tetapi sebagai badan seroepa 

itoe Bureau kita itoe oleh ka 

renanja penting sekali dan 

bergoena sangat. 

Oleh karena itoe seorangpoen 

tidak oesah takoet, bahwa kita 

dengan mengoesahakan badan 

itoe tidak berhati-hati. Setiap 
bagian dari rantjangannja telah 

diselidiki matang-matang oleh 

pembesar - pembesar jang ber- 

koeasa, dan dipersesoeaikan pa 

da kemoengkinan - kemoengki- 

nan jang ada, dan begitoe djoe 

ga pada bahaja-bahaja jang 

moengkin terdjadi. Sesoenggoeh 

nja, orang haroes tenanglah, 

bahwa bahaja-bahaja itoe akan 

didjaoehi. 

Sesoenggoehnja oleh kare- 
na hendak mendjaoehi baha 

ja2 keoeanganlah, maka pe- 

lantikan bureau kita itoe per 

loe sekali. Jakni soedah ter 

boekti — dan saja boeat ini 

meminta perhatian jang choe 

soes —, bahwa banjak pen- 

doedoek Hindia dengan sendi 

ri dan tidak diperiksa, telah 

mengirimkan, baik soerat ke 

Nederland, maoepoen oeang 

ke Londen kepada alamat ke- 

nalannja, jang moesti me- 

ngirimkannja teroes dengan 

tjara bagaimana sadja kepa- 

da alamat di Nederland. Li- 

hatlah, itoe adalah tidak ba- 
ik, meroegikan dan berbaha- 

ja. Hal demikian itoe de 

ngan pasti mesti ditjegah 

dan boeat maksoed itoe pem- 
berian pimpinan jang baik 
dan penahanan — djika ini 
moengkin dilakoekan —, ada 
lah alat jang sebaik-baiknja. 

    

Inilah dan boekan apa-apa 

jang lain, jang mendjadi ke 

wadjiban Contact-Bureau ki- 

ta. 

Apakah rentjana kita akan 

berhasil, itoe adalah soeatoe 

pertanjaan jang soekar didja 

wab. Akan tetapi badan itoe 

mesti ditjoba, jaitoe boeat ke 

pentingan mereka, jang se 

djak tanggal 10 Mei jang pe- 

noeh malapetaka itoe selaloe 

digoda fikirannja oleh keti 

dak tentoean tentang “nasib 

sanak keloearganja. Poen 

mereka digoda oleh keingi- 

nan jang hampir tidak dita 

han oentoek sedapat-dapat- 

nja memberi bantoean kepa- 

da sanak keloearganja itoe, 

dan begitoe djoega djika ti- 

dak meroegikan Men 

oemoem. 

Kepada seorangpoen kita ti- 

dak memberi djandji jang ta” 

dapat ditjapai. Dalam setiap 

pengoemoeman kita jang lebih 

doeloe, dengan memoelai jang 

pertama, kita dengan tegas soe 

dah memperingati oemoem ter- 

hadap pengharapan2 jang tidak 

moengkin tertjapai. Saja me 

ngoelangi peringatan itoe dan 

menambah padanja, bahwa, se 

bagaimana kita soedah mende 

ngar dari pihak jang berkoeasa 
pemberian toendjoenan dengan 

ocang kepada sanak keloearga 

di Nederland boeat sementara 

mesti dianggap sebagai soeatoe 

hal jang ta' dapat dilakoekan. 

Akan tetapi kita meneroes- 
kan pekerdjaan kita. Kita meng 

ingini, jika berita itoe bo- 
leh datang, bahwa ada kemoeng 

kinan jang baik boeat mengada 

kan badan perantaraan, . kita 

soedah bersiap dengan sebaik- 

baiknja dengan keterangan-ke- 

terangan kita goena kepentin- 

ngan Palang Merah Hindia-Be- 

landa. Dan dalam hal itoe Pa 

lang Hindia itoe akan menga- 

dakan permoesjawaratan jang 

lebih landjoet dengan badan-ba 

dan Pemerintah oentoek mene- 

tapkan bagaimana oesaha ini di 

lakoekan, betapa bentoeknja 

dan sebagainja lagi, akan teta 

pi setidak-tidaknja begitoe roe- 

pa, sampai moesoeh tidak men 
dapat k€oentoengan. Bilamana 
harapan ini ada, maka oesaha 

oentoek mentjari perhoeboe- 
ngan ta' akan dilakoekan. Se- 

bab kepentingan tanah air, ke- 
pentingan Nederland dan Hin- 
dia-Belanda, pada dewasa ini 
mesti lebih dioetamakan seba- 
gai tidak pernah terdjadi, djoe 
ga lebih penting dari pada ke- 
inginan jang tertinggi dari sese 

  

   



   

          

   

    

    
   
   

    

   

ed ih perbaikan? Perbaikan me 

'mang soedah ada. Tetapi soedah 

kah menjenangkan? Tiap-tiap 

goeroe akan menggelengkan ke- 

demikian poela « Okane toea, 

      

3 nak-anak membatja besar, maka 

ioe jang achir-achirnja ini Balai | 

5 Hae hal | 

  Diatas ini tertjantoem nama 

empat boekoe jang sekali terbit. 

Boekoe jang pertama, ialah »Boe | 

nga Matahari” berisi delapan boe | 

tjerita dari berbagai-bagai ne 

i, semoeanja diberi bergam- | 

»Tjempaka Biroe” dan 

2 oeanja berisi “feritera 

Ta oleh mngk-aook sen 

Ne 'Biroe” erna 18 

.tjerita, sedang »Koentoem 

      

    

   

      

   

   

    

   

        

   

    

   

senjajian ng 
Me Ten 

oeda (Holil) jang sa 
dan dikenal soeara 

   

   

a kena ig tentoe boekan 

   

mita ini Pai tersoe-    

ebaan yak tetapi Suikah Fan 

ak 1ja.. 

en anak-anak jang «ai 

lam bahasa Melajoe masih Sa: | : 

ngat koerang, sedang nafsoe a- 

an makanannja. Pada wak- | “ 

.Koentoem Melati” lain lagi si- | 

1” 2 3A Dgn Ha serta : 

        

“paja nasihat-nasihat 

  

  

            

   

    

| ketjit o h 
dant Brandweer Basi Ma 

a Apa dari Bur-    

    

Hn Melajoe lean Pa R. 

'Soeriodipoetro, archivaris-ex- 

pediteur Gemeente-Secretarie 

Betawi, dengan tjara jang moe 

| dah diartikan dan dipahamkan 

  

| oleh sekalian orang. Sebab 

penting isinja, maka dibawah 

'ini kami salinkan isi boekoe i- 

toe sepasal-sepasal: 

“Kenada sekalian kebata roemah 

tangga dalam Ken 

poeng di Betawi. 

“ BihaJa. kebakaran itoe soea- 

toe bahaja jang boekan sadja 

' dapat meroegikan toean sendiri, 

tetapi bisa djoega meroesakkan 

orang setangga - toean dengan 

hebat, lebih-lebih segenap pen- 

| doedoek kampoeng. Bertambah 

| hebat dan ngeri lagi bahaja i- 

| toe, kalau karena itoe ada poela 

orang mati atau loeka. 

Bahaja jang timboel karena 
e 1 takdir Toehan kita terima de- 

H 5 'ngan toeloes ichlas, tetapi ke- 

» | bakaran didalam 100 ada 99 

jang terdjadi karena keteledo- 

NP dan kelalaian seseorang. 

Tn Hal itoe menimboelkan bahaja 

| jang amat hebat bagi dia sen- 

diri, bagi keleearganja, isi roe 

mahnja dan bagi sekalian o- 

| rang jang diam disekitarnja. 

Hai, toean roemah, soekakah 

tocan menjebabkan bahaja jang 

| sergega itoe? 

Kami pertjaja, baba toean 

tidak soeka seroepa itoe! Oleh 

| karena itoe batjalah segala na- 

sehat commandant Brandweer 

“jang tertera dibawah ini de- 

| ngan hati-hati, apalkanlah na- 
      

sihat itoe, pertjakapkanlah de- 

ngan segenap keloearga dan te- 

tangga toean dan djagalah soe 

itoe di- 

perhatikan dan didjalankan de- 

ngan soenggoeh-soenggoeh oleh 

- | keloearga dan seisi roemah toe 
Mas Kia Bi Na Eu : 

an. 

Djika masing-masing orang 

memperhatikan dan mendjalan 
“kan nasehat-nasehat 

ngan sesoenggoeh hatinja, ma- 
(| ka kami berani memastikan bah 

wa bahaja kebakaran didalam 

itoe de- 

kota Betawi akan berkoerang- 
" | koerang adanja. 

'Pemerentah gemeente berse- 

Lroe kepada sekalian pendoedoek 

Betawi, soepaja selaloe berdja- 
go-djaga dan bersiap. 

— Bageaatar Betawi, 
In E.A, Voorneman. 

R, 

| mahaja sake dita kam- 

UI poeng- kampoeng dan toko-toko   
Soedah beratoes-ratoes ta-   

'brandweer, jang haroes mena- 

- | han api dengan sedapat-dapat- 

Kk aja. Djika kita selidiki alat-alat 

| da kebakaran, 

s4 jang bisa ditegakkan dan di- 

samboeng dengan 

dah diadakan oendang2 oentoek 

 mendjaga bahaja -seroepa itoe, 

“demikian djoega  soesoenan 
    

| jang dipergoenakan oleh brand 

na dengan alat-alat pa 

it dll. - diiaman modern ini - 

tidak ada jang bergoena lagi. 

'Brandweer pada zaman ini 

mempergoenakan: motorspuit 

dengan setjepat-tjepatnja, me 

riam boesa, tjara memberi tan 

tangga-tangga 

'segera dan 

lain2. 

Akan tetapi, sekalipoen alat- 

alat itoe soedah dipandang tjoe- 

koep dan sempoerna, bantoean 

ra'jat seoemoemnja tidak boleh 

diloepakan, sedang pendjagaan 

jang tjoekoep bisa mengoera- 

ngi bahaja kebakaran itoe. 

Oleh karena itoe disini kami 

sadjikan beberapa nasehat, de- 

ngan pengharapan, moedah- 

moedahan dapat diperhatikan 

dengan sepenoehnja. 

No. 1 

Djangan memasak makanan 

didapoer jang terboeka dan de- 

kat kedinding roemah jang ter-   

. Waktoe 

boeat dari bamboe atau kajoe. 

jang hebat. 

dinding hendaklah kira-kira 1 

dak dapat diperoleh, karena 

tempat sempit, pasanglah zink 

atau barang lain jang ta' dima 

kan api pada dinding dapoer i- 

toe. Pe 

No.2 

— Djika tidak mendjadi kenera 

tan hendaklah diganti atap roe 

mah dikampoeng dengan ba- 

| rang jang tidak bisa terbakar. 

Telah kerap kali kami menda- 

pat pengalaman, bahwa djika 

ada kebakaran dikampoeng- 

kampoeng, roemah jang bera- 

tap zink atau genting terpeliha 

ra dari bahaja api. 

Nor 32 

— Laranglah anak-anak toean 

'bermain-main dengan geretan. 
“Lebih baik djangan sampai a- 

nak-anak toean Te ge- 

retan, 

No. 4 

Djangan ditinggalkan Snake 

anak ketjil atau anak jang te- 

lah besar sekalipoen seorang 
sadja didekat api jang terboe- 

Ha 
: No. 5 

Awasi benar-benar djangan 

sampai geretan, poentoeng tje- 

roetoe, sigaret rokok-biasa di- 

lemparkan ketempat lain, mela 

inkan haroes kedalam tempat 
aboe rokok jang diisi dengan 
air sedikit. : 

Hati-hatilah waktoe menge- 
loearkan kotoran pipa tjankol. 

No. 6 
Djanganlah minoem rokok di 

itoe sangat berbahaja. Kelam 

boe dan bahagian tempat tidoer 
jang lain2, karena koerang 

ingat-ingat, moedah dimakan 

api dan menjala. 

No.7 

Hati-hatilah ketika 

pemetik api 

itoepoen 

mengisi 
dengan benzine. 

kerap kali   
    

 weer dizaman dahoeloe, dan di | 

| da zaman ini, maka lain dari | 

| pada ember-ember, kampak, ka 

(pompa motor) jang berdjalan | $ 

didjalan raja ketempat bahaja 

  
| Kalau diperboeat seroepa Ke 

toe moengkin timboel bahaja | 

| Antara (djarak) api dengan 

m. Djika djarak sedemikian ti- 
, 

6.00 Tanda waktoe pemb. 

tempat tidoer, sebab perboeatan La 

djoega terdjadi bahaja besar.   

  

7 V. | O. R. Oo. 2 

Zender Y.D.G. 8 gelombang 89.82. 
Senen3Juni 

- 17.00 Voro Kinderuurtje dan or- 

kestnja atas pimpinan Oom Dick 

dan Oom King. — 19.00 Pembatja 
an dari Soerat2 kabar harian — 

19.30 Roepa2 lagoe Tionghoa — 
20.30 Perkoempoelan ,,A.S.A.” a- 
tas pimpinan toean Tamimi gl. St. 

Roemah Tinggi. (akan memperde 
ngarkan roepa2 lagoe Minangka- 

bau asli). — 24.00 Berhenti. 

Selasa 4Juni'40. 

10.00 Roepa2 lagoe krontjong dan 
stamboel — 10.30 Roepa2 lagoe 

Soenda 11.00 Roepa2 lagoe Djawa 

— 11.30 Roepa2 lagoe Melajoe — 
Seberang 12.00 Roepa2 lagoe Kwa 

toemboe. — 12.30 Roepa2 lagoe 

Gambang kromong — 13.00 P.ae- 

pa2 lagoe Ambon. — 13.39 Roepa2 

lagoe Melajoe — 14.00 Berhanti. 

. 17.00 Roepa2 lagoe Arab — 17. 

30 Roepa2 lagoe Soenda — 18.00 
Roepa2 lagoe Hindoestan — 18.30 | 

2 lago loetjon — 19.00 | 
Kera aren meraka 2 | karta Hadiningrat — 20.20 Kon- 
Pembatjaan soerat2 kabar harian. 

— 19.30 Roepa2 lagoe Tiong Hoa 

— 20.00 Krontjong Orkest ,,The 

Silver Star dibawah pimpinan toe 

an Achmad dengan zangeressen 

Miss Riboet, Miss Soemati: dan za 

ngers Mrs. Sariwono dan Domi- 

no. — 24.00- Berhenti. 

NIROM DJAWA BARAT. 
Senen 3 Juni 

Bandoeng UH 192, Batavia II 197, 
P.M.H. 45. 

. 17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 17. 

03 Isi programma. — 17.05 Ketja- 

pi Soenda oleh ketjapi-orkest ,,Mar 

galoeyoe”. — 18.30 Lagoe Ambon 

— 19.00 Pemandangan oemoem — 

19.20 Strijkorkest ,,Belloni” — 19. 

0 Berita pers dan dagang. — 20. 

. waktoe Oejon-Ooejon .— 

'Toetoep. 

    

   
   

    

Bandoeng II 192 dan III 50, 
Batavia II 197. 

Selasa 4 Juni 
Gi 

      

    

BANJAK MENGANDOENG AM dan 

5 tjong. --— 

| — 13.30 Gambang-kromong — 14. 

  

  

   

Tg 

03 Lagoe Soenda. — 6.30 Berita 

pers. — 6.40 Krontjong — 7.00 

Tanda waktoe. Lagoe. Melajoe Si- 

aj ngapoera — 7.20 Berita pers — 
7.30 Toetoep. 

Bandoeng IT 192 dan III 50, 

12.00 Tanda waktoe pemb. — 

12.03 Lagoe gamelan Djawa dari 

Mangkoenegaran — 12.30 Gam- 

boes Arab. — 13.00 Moesik kron- 

.13.15 Berita “pers 

00 Lagoe Atjeh. — 14.15 Berita 

| pers.— 14.30 Toetoep . 

Batavia II 197. 
12.00 Tanda waktoe pemb. — 12. 

03 Roepa2 lagoe Gamelan Djawa 

tjong jang terpilih. — 13.15 Berita 

— 12.30 Gamboes. — 13.00 Kron- 

pers. — 13.30 Lagoe drama pei- 

ping. — 14.15 Berita pers — 

14.30 Toetoep. 

Bandoeng II 192 dan III 50. 
Batavia II 197, PMH 45. 

17.00 Tanda waktoe pemb — 17. 

03. Isi programma. — 17.05 Tjelem 

poeng Djawa. — 18.30 Kitab Indjil 

— 19.00 Roepa2 lagoe Bali — 

19.30 Berita pers — 20.00 Tanda 
waktoe. Hal kraton dhalem Soera- 

sert Melajoe oleh ,Studio-Orkest 

— 21.00 Wajang golek — 2.00 

Toetoep. p - 

PENJIARAN NIROM BARAT. 
Batavia JI 121 dan Tg. Priok 4l. 

Senen as Juni. 

17.00 Tanda waktoe pemb. — 

17.01 Isi programma. — 17.03 Ane 

ka warna. — 18.00 Oentoek Kanak 

kanak — 18.30 Moesik Spanjol. — 

19.00 Berita pers dan oedara. — 19 

25 Beberapa permainan trio — 19 

40 Zang voordracht. — 20.05 Pe- 

mandangan oemoem.. — 20.25 En- 

semble Albert Sandler. — 20.25 
Populair concert. — 21.00 Piano- 

voordracht — 22.00 Tanda watkoe. 

— 22.01 Instrumentalia. — 22.15 

Beberapa potpourri 22.30 Swing- 

music — 23.00 Toetoep. 

Selasa 4 Juni. 

6.00 Pemb. Plaat gramofoon — 

6.15 Gymnastiek. — 6.30 Berita 

pers — 6.50 Dari piring gramo- 

foon (1). — 7.00 Tanda waktoe — :   
Pasti njonja berseroe : 

jang dibawa Toean Palmboom 

itoe? Dengarkanlah, njonja, itoelah 

7.01 Dari piring gramofoon (II). 
— 7.20 Berita pers — 7.37 Dari pi 

ring gramofoon (III). — 8.30 Toe 

toep — 11.00 Tanda waktoe pemb. 

— 11.01 Kamermuziek, — 11.40 

Masak-masakan. — 12.00 Aneka 

warna, — 12.50 Nirom-klein-orkest 

(T) — 13.20 Berita pers dan oeda 

    

ra 13.33  Nirom-klein-orkes 

(KI) — 14.00 Sguire's. Celesta-Oc: 

tet — 14.20 Berita pers dan Oeda- 

ra — 14.30 Toetoep. 

17,00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isi programma. — 17.03 Boe 

nga rampai — 18.00 Genre-muziek 

— 18.30 Piano-syncopations — 18. 

45 Beberapa wals — 19.00 Berita 
| pers dan oedara — 19.25 Layton 

|dan John ston — 1940. Agama 
Kristen. — 20.00 Cinema orgel. — 

21.00 Omroep-orkest. — 22.00 Tan 

da waktoe. — 22.01 Moesik dansa 

— 22.30 Dari piring gramofoon — 

23.00 Toetoep. 

B. R. V., 

Stadsz. 157.89 & Acz. 61.66 

“Semen 3 Junk 

17.00 Tanda waktoe pemb. — 

17.04 Berita pers — 17.04 Djamoe 

an teh (stadz). — 17.25 Landjoet 

nja djamoean teh. — 17.50 Cine- 

ma- orgelsoli. — 18.00 Soeara ope 

rette. — 18.30 Berita pers. — 18. 

30 Piano (stadz.). — 18.45 Lan- 
djoetnja piano. — 19.00 Massa- 

zang. — 19.12 Njanjian Jan van 

Riemsdijk. — 19.25 Intermezzo — 

19.30 Concert B.R.V. — 20.30 Vo- 

caal. — 20.45 Instru'hentalia. — 
21.00 Njanjian Paul Robeson. '— 

21.10 Moesik Hawaiian. — 21.40 

Orkest Albert Sandler. — 22.00 
Sonate. — 22.20 Symphonie. — 

23.00 Toetoep. 

Selasa 4 Juni. 

6.00 Tanda waktoe pemb. — 6. 

04 Berita pers. — 6.25 Djamoean 

'kopi. — 17.05 Berita pers. — 7.25 

Soeara gembira. — 9.00 Marsch 

muziek. — 9.20 Instrumentalia. — 

10.00 Moesik opera dan operette. 

— 10.45 Cinema-orgelsoli. — 11.15 

Musette-orkest Perantjis — 11.45 

Vocaal. — 12.00 Moesik orkest. — 

13.00 Djamoean makan siang. — 

14.30 Toetoep. 

Sa) 

»Apalagi 

TOESOEKAN SATE 

Disadoer tebal-tebal dengan perak 

Satoe stel lengkap- setengah loe- 

sin—- mendjadi kepoenjaan njonja, y kalau njonja mengirim 8 coupon. 

Coupon itoe ada dalam tiap-tiap 

kaleng besar jang 5 POND dan 
coupon dalam kaleng ketjil lakoe 

djoega, tetapi djoemlahnja lebih 

banjak. Toesoekan sate dari perak 

lebih bersih dan bagoes dari toe- 

'soekan sate dari bamboe, boekan? 
    

     

  

    

  

No. 190 

inilah 

Harga 1 botol 15 sen. 

era pa   

WATSON'S 
UNIVERSAL STOMACH REMEDY 

Obat sakit peroet jang paling mandjoer ! 
Ini obat menjemboehken segala roepa sakit pe- 
roet, moentah2, moelas dibawa peroet, boeang2 aer 
darah, dan sakit jang disebabken oleh salah ma- 
kan makanan, ganti hawa dan masoek angin 4 

7 
       | N N | 

9 

Um 

Semoea toko obat Tionghoa ada dioeal atawa beli pada: 
MEDICIJN IMPORT BAM TAK co, Tokg Tiga No. 64, Batavia.   | 
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