
   
  

  

    

  

: Jaman, maka kita bisa tambah- 
| kan poela, bahw. 

  

Yovim. ngannja, telah tiba di Jaman, di 

“nian, dan membikin soeboernja 

sempoerna, dan bisa poela di ke- 

| loearkan lebih banjak ke loear 
ni | negeri Jaman. 

'Salah-satoe soerat kabar ming- 

goean Mesir menjatakan, bahwa 
| pada masa ini keadaan perdaga- 
ngan di Jaman ada baik, dan me- 
njenangkan anak negeri, dan se- 

      

naa jang soedah a- | gangan dan Economie di oeroes 
akanper | Oleh -anaknja Imam Jahja ialah 

    

| sekarang ini, soedah | san perniagaan anak negeri se- 

pertolongan kepada Co .mangkin madjoe, dan export kof- 
in hasil jang baik. Se | | fie Jaman ke lain2 negeri men- 

penghormatan Co | dapat kemadjoean jang menggi- 

maka perloelah saja me- rangkan pendoedoek anak negeri. 
japkan terima kasih kepa | Imam Jahja radja Jaman tetap 

pocan?, jang soedah | menggembirakan ra 'jatnja ten- 
namanja dalam | tang oeroesan pertanian, dan ke- 

1 Sisa mendjadi ang- pada kaoem tani, tidak di loepa- 

Moga2 lain2nja ikoet Na pn an 
Pama dekatkan pemerintah, dengan di: persedia- 

naek pekerdiakanja kan poela alat2 pertanian jang di 
sa Pn. - Mn . ja perloekan oleh kaoem tani. Ten- 
pe Pean man 5 tang keamanan oemoem di Ja- 

. mana png na iman, boleh di bilang ada tente- 

tempoh loeas oen- | en dan tidak ada' pemberonta- 
Ian Lean kan atau keriboetan dalam negeri 

2 “afdeeling ba- | sedari beberapa lama, sedang di 
1 | tapal-tapal watas tidak ada ke- 
0 | djadian apa2 jang mengoeatirkan 

| pada waktoe jang genting ini, 

        

   

   
   

   

    

oedjoean afdeeling ini ia- sa 
beri pertolongan kepa- Mentjoeri permata. 

rang2 pelarian Belanda jg. | Sadjoemlah #2000 
a diloear negeri, baik | Polisi kota ini soedah me- 

m Me dalam nangkap 2 orang Tionghoa jg. 

) hal goena tenbaloetad ba | pentjoerian permata seharga 

   

    

   

  

   

didirikan  kepoenjaan | lam Rebojl. 
Kruis di Hindia Belanda. | Permata itoe disimpan dalam 

sterangan tentang tjara be lemari jang didalam kamar ter 

ja ,Kleedingwerk” ini de- | toetoep dan kepoenjaan seo- 
segera akan dapat didapa | rang perempoean Tionghoa, jg. 

'komite2 Covim dimasing2 | tinggal di Sawah Besar. Moeng 
kin pentjoerian itoe dilakoekan 

ja tidak akan seorang dengan koentji palsoe. : 

ocean poen jang akan me aa 
Na beralasan, bah- | . Maling sepeda tertangkap. 
kerdjaan itoe terlaloe soe Setelah sepedanja 

inja. Pekerdjaan | ketemoe. 
h sekali, dan jang | Dalam boelan Mei jl. Noe- 

   

   

   

  

   

da kawannja, jaitoe Mamin, 

1 anda memang i- | jang tinggal dikampoeng En- 
merasakan djoega apa jg. tjle G. Paseban. Setelah 15 ha 

ita oleh Nederland. Ba- ri lamanja itoe dipindjam, Te 

aing ja jang soedah dikirim ka tak moentjoel lagi orang jg 

egeri Belanda goena pe Pan yA aa -. 
nja. Oleh karena itoe 

iannja Pan ne hal ini diberi tahoekan kepada 

| bek. 
i Lae an direa, Kebetoelan pada tanggal 12 

: soepaja sebanjak- | Mei jl. sepeda tjoerian itoe di- 

0. 000 roepiah « dari “pakai oleh orang jang bernama 

| Jakob, jang datang berkoen- 

|-djoeng keroemah temannja jg. 

| tinggal di G. Lontar IX, dan de- 

            

   

   

      

   
Hina Belanda ig. 

jatakan 'soedi beker- | 

   

| Mamin, jang empoenjai sepeda 
“| itoe, bahwa sepeda jang dipakai 

innja jang | jeh Jakob itoe adalah tidak la 
8 Pe Lin sepedanja jang hilang dipin 

djam itoe, Hal ini dimadjoekan 
.. ' kepada jang berwadjib dan se 

“| peda poen dibeslag. 
OCE | Kemoedian pada tanggal 3 Ju 
SOE | hi jl. pentjoerinja soedah di- 

tangkap oleh seorang reserse di 
| bilangan Goentoerweg Menteng, 
dan kini masih mendekam da-    

  

   
   

  

  

io 

# 

niek jang di toenggoe kedata- 

en mana ada ikoet 12 insinjoer jang | 
|| akan di kerdjakan segera oentoek | 

| memperbaiki oeroesan2 perta- 

3 tanah2 Jaman jang kering, soepa- 
| ja penghasilan negeri lebih 

snst2 tas jang didiri- “lama ministerie oeroesan Perda- | 

oentoek roemah2 sakit jg. | f 2000.— pada hari Selasa ma | 

sekali dikerdjakan noeng telah memindjam sepe- 

ngan tidak sengadja, tahoelah | 

“land telah kirim soerat kepada 

  

ana iba 

Missie thabib Mesir ke Hidjaz. 

Dalam moesim hadji pada ta 

hoen jang baroe laloe, pemerin 
tah Mesir telah kirim ke Hidjaz 
segerombolan thabib2 Mesir 

— | oentoek mengobati tiap2 patient 
“dari oemmat Islam jang berha- | 

| dji. Ketika missie thabib ini | 

“| balik kembali poelang ke Cairo, 

| wakil ,,Al-Ahram' 'telah meng- 

interview dr. Hamid Mahmoed 
Bik pemimpin missie ini. Dok- | 
ter ini telah menerangkan, bah- 

wa ia soedah menjediakan sega- | 

la rapportnja boeat diserahkan | 

kepada pemerintah Mesir, dan 
boeat sementara waktoe ia ti- 

dak bisa terangkan boeat oe- 
moem. 'Tjoema ia bisa mene- 

rangkan, jang missie ini telah 

disamboet dengan gembira oleh 

djema'ah2 hadji, teroetama o- 
leh kalangan pemerintah, dan se 
tiap hari thabib2 Mesir ini me- 

ngobati antara 3 dan 4 ratoes 

orang patient. Poela diterang- 
kan, bahwa segala apa peringa 
tan boeat oeroesan kesehatan 
jang perloe di kasih ingat kepa 

da pemerintah Saoedi, maka soe 
dah diterimanja dengan pembe- 

— dengan | Amier Saifoel-Islam Ali, oeroe- | toelan2 jang segera, serta diteri 
ma dengan baik, dan pemerin- 
tah Hidjaz tidak segan memper | 

hatikan kesehatan semoea dje- 

ma'ah hadji. 
MESIR. 

Al-Azhar dan kaocem Moesli- 

min Finland. 

Perhimpoenan Islam jang ber 
ada di Helsinki iboe kota Fin- 

directie universiteit ,,Al-Azhar” 
di Cairo, dengan pernjataan 
bahwa perhimpoenan Islam i 

hendak mengirim beberapa pela 

Gjar di ,,Al-Azhar”, soepaja se- 

poelangnja peladjar2 ini dari 

Cairo bisa mengembangkan pe- 

ladjaran2 Islam dan bahasa A- 

rab di Finland diantara kaoem 

'Moeslimin bangsa Finland jang 

berdjoemlah beberapa riboe ba 

njaknja. Tetapi oleh karena 

timboelnja peperangan dalam 

negeri sendiri, keinginan bela- 

djar ini soedah terhalang semen 

tara, oleh karena kaoem Moesli 

min Finland lelaki dan perem- 

poean toeroet poela membantoe 

bangsanja melawan pasoekan2 

Roes. 
Di Helsinki ada terdapat tiga 

boeah mesdjid. 

IRA@ 

Conferentie antara Irag dan 
Saoedi 

Dari Irag ada di beritakan, 
bahwa baroe2 ini minister loear 

Said dengan beberapa achli poli 

tiek Irag telah mengoendjoengi 

Ibn Saoed di negerinja oentoek 

bermoesjawarat dalam soeal2 
pembatasan tapal-watas antara 

| Irag dan Saoedi, dan djoega ten- 
tang  soeal2 jang masih beloem 
dapat persetoedjoean  kedoea 

keradjaan Arab ini. Di dalam 

conferentie ini akan di poetoes- 
kan segala oeroesan boeat peng- 
habisan kalinja, soepaja semoea 

sebab2 jang boleh mendatangkan 

salah faham bisa di hapoeskan, 
dengan di gantikan perhoeboe- 
ngan2 jang lebih rapat lagi. Con- 

'sul-consul Ibn Saoed di Londen 

dan Irag ada toeroet dalam con- 
ferentie jang penting ini, dan 

tempat persidangan ini speciaal 

di adakan di soeatoe tempat di 
loear kota Riyadh. ' 

Setelah selesai conferentie ini, 
pemerintah Irag telah menjiarkan 
keterangan opisil dari station 
radionja di Bagdad, bahwa pem- 
bitjaraan2 jang diadakan dianta- 
ra oetoesan2 Ibn Saoed dan oetoe 
san2 Irag telah di dapatkan per- 

moefakatan jang sempoerna dan 
beres disemoea soeal2 jang ada 
perselisihannja. Dan boeat ke- 

pentingan2 negeri Arab oemoem- 
nja, kedoea keradjaan terseboet 

akan mendjalankan daja oepaja- 
nja dan politieknja, sehingga ber- 
hasil tjita2 negeri2 Arab. 

“PEMANDANGAN. 
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BANDOENG. 

| Kongres V.A.M.O.LA. oeroeng. 

Maksoednja  perkoempoelan 

Vamola akan mengadakan kong 
resnja di Bandoeng dalam boe- 
lan Juli depan. Dalam kongres 
itoe akan dibentoek djoega af- 

deeling perempoean. Tetapi 

berhoeboeng dengan waktoe se 

karang ini, maka kongres itoe 

oeroeng. 

Lebih landjoet pengoeroes be 

| sarnja telah menjokong oeang 

:sedjoemlah f 100.— kepada Al 

gemeen Steunfonds Holland. 
  

CHERIBON. 
Pembantoe kita memberi ka- 
bar: 

Mati ditengah-tengah laoet. 

Seorang penangkap ikan di 

Gebang (Tjiledoeg) beberapa 

hari berselang sebagaimana bia 

|.sa pergi kelaoet oentoek mendja 
lankan pekerdjaannja. Tidak la 

ma kemoedian ia mati dan hal 

ini diberitahoekan kepada jang 

berwadjib oleh mana si korban: 

dengan lekas dibawa ke roemah 

sakit di Waled oentoek diperik- 

sa jang lebih djaoeh. Tanda2 jg 

| mentjoerigakan tidak keliha- 

tan, akan tetapi dokter diitoe 

roemah sakit mengadakan pe- 

(njelidikan jang lebih dalam dan 

peperiksaan menjatakan bahwa 
ng itoe matinja oleh karena 

enjakit typhus jang soedah la 

ka ia derita. 
Oentoek sekolah Moehammadijah. 

oeloe oleh harian ini telah 

diwartakan bahwa oleh Bestuur 

| Moehammadijah di Tjiledoek te 
jdar2 bangsa Fin oentoek bela | “Jah diterima soembangan besar 

| aja f 51.50. Sekarang banjak 
lagi jang memberi soembangan 

itoe, jani dari 34 penderma di- 
terima lagi f 87,021, sehingga 

sampai sekarang djoemlah jg 
soedah diterima itoe besarnja 

ada f 138,525. Oesaha masih 

teroes didjalankan dan soemba- 

ngan tetap diharap dari oe- 

moem. 

Oentoek bersemboenji. 

Sekarang oleh fabriek Spiri- 

tus di Paboearan sedang dibikin 
schuilloopgraven oentoek diper 

goenakan djika perloe. Ontwerp 

dari itoe schuilloopgraaf diberi 

kan oleh -toean architect Prov. 

Waterstaatsdienst di Paboea- 

ran. Dilan2 paberik djoega ka 
barnja sedang dibikin loopgraaf 

itoe (parit). 

Wedana Sindanglaoet dilepas. 

Diterima kabar, bahwa weda 

na Sindanglaoet telah dilepas 

dari pekerdjaannja. Apa jang 

mendjadi sebabnja sampai kini 

masih beloem bisa kita kabar- 

: kan. 

Mr. Joesoef Exit. 

Toean Mr. Joesoef, ketoea Pa 

rindra Tjirebon, soedah minta 

keloear dari pekerdjaannja sela 

koe ketoea itoe, poen dari per- 

koempoelan seloeroehnja. Apa 

jang mendorong dia oentoek ber 

(tindak demikian, masih be- 

loem terang, toelis pembantoe 

kita. 

KRAWANG. 
,Sotja” mengchabarkan: 

—. Kebakaran. 

Pada malam Reboe ddo. 4-5 

Juni jl. kira poekoel 2, seboe- 

ah dapoer kepoenjaan Pi-in pen 

doedoek. Rengastjondong (A- 

diarsa) telah habis dimakan 

api. 

Oentoeng pada ketika itoe a- 

ngin tak besar dan pertolongan 

orang2 amat banjak, sehingga 

api ta'dapat meradja lela kepa 

da roemah jang lain. 

Ketjelakaan orang tidak ada. 

.Berhoeboeng dengan kedjadi 

an terseboet, dan djoega mengi 

ngat kepada keadaan kini moe- 

sim kemarau maka telah sewa-    

| djibnja sekalian pendoedoek ber | 
| sedia barang apa perkakas oen 

Lenyanareran ME ANG ngga 

| Ialoe hilang dengan tidak me- | di tepi barat soengai Han. 

'djoemlah f 30.000 dapat tertoe 

toep oleh verzekering sebagian 

     

  

       ane NN RAN ANILES     
toek mendjaga bahaja kebaka- 

ran, misalnja: air, pasir, galah 
     

  

  

         

      
    

         

d.s.b. TIMOER DJAOEH. 
- Adjaib. 

Telah mendjadi pembitjaraan Siang Yang djadi reboetan. 
ramai bahwa baroe2 ini atjap- Chungking, Rebo (Reu-      

  

      kali orang berdjoempa ketika | ter) — Pada tanggal 3 Juni ma 

malam hari dengan sekawanan | jam tentara Tiongkok telah men 
Orang memikoel padi: hanja 'a- | doedoeki Siang Yang, seboeah 
djaibnja djika mereka ditanja | kota jang penting dan letaknja 

    
      

  

      

  

        

  

     ninggaikan bekas. Tentara Japan jang pada ma 
Berhoeboeng dengan kedjadi | Jam tanggal 31 Mei menjebe- 

an jang demikian, maka dikala rang soengai Han dengan men 
ngan orang jang masih pertjaja dapat bantoean pasoekan meri- 
kepada tachajoel timboel sang | am, telah mendoedoeki kota 
kaan, bahwa hal inilah jang me | Siang Yang pada tanggal 1 Juli 
njebabkan koerangnja panen pa tetapi - tentara Tiongkok “pada 

         
      
        

      

        
         
     
          

      
      

  

       
      
       

di dalam tahoen ini. pagi hari tanggal 3 Juni, mere- 
Wallahoe a'lam! boet kembali kota terseboet se 

soedah ada pertempoeran jang 
DJAWA TENGAH. hebat di djalan2. : 

3 Oleh karena itoe penekanan " 
TEGAL (| Japan kepada Ichang, kota pe- 

         

  

Pesta pemboekaan wadoek laboehan jang penting dekat 
Majahajoe. Hankow, djadi berkoerang.      

      

      
    Sederhanasekali. 

Aneta dari Tegal mengabar 

kan, bahwa pesta pemboekaan Burgemeester Betawi memper- 
wadoek besar di Majahajoe jg. ma'loemkan bahwa hari Raboe 12 

sebetoelnja akan dilakoekan pa | Juni 1940 dari poekoel 41» siang da boclan “jl. ditoenda sampai Sampai poekoel 8 malam diadakan 
Tn pemoengoetan soeara boeat memi 

tanggal 19 boelan ini. Pemboeka | jin satoe anggauta dari stadsge- 
an itoeakan dihadiri oleh bebe | meenteraad Betawi, termasoek da 
rapa pembesar. Berhoeboeng de | lam golongan ra'jat Boemipoete- 
ngan kegentingan ini, maka se | ra-boekan-Belanda.— 
gala perajaan dan pesta2 akan 
dihilangkan dari programma. 
Dalam pada itoe oepatjara akan 
diadakan dengan tjara sederha- Penta 
na. Tjoema diadakan selamatan Pan ET bag Lea 
goena pegawai Indonesia jang | bah koeat. 
akan dilandjoetkan. 

  

        
  

       
   

         

       

     P#
 

     

       
    

       

  

  

  

    : Socatoe bouwkas???? 

Masoeklah hanja pada soeatoe: 

  

        

     

  

        

  

Dimana pengoeroesnja (trustee) 
: SEMATA-MATA mementingkan 

DJOKJA, | (SCONISEEREN (bentoek jang le- 
Kongres Pegawai Loco j bih baik v-,BOUWSPAREN”) dan 

motief oeroeng. egala tenaganja dipoesatkan ke- 
: Aa , ada: 

Dari Djokja dikabarkan, 3 HANJA SATOE B . 
kena OUWKAS ja- 

aan 2 pa g Ta " sil 'itoe jang NATIONAAL. 
Ocomotlei jang akan : Hanja dengan begitoe kepenti- 

adakan pada tanggal 11-13 Juli | ngan Toean bisa dan akan dioeroes 
depan, tidak akan dilandjoet- | dengan lebih baik lagi. 
kan, berhoeboeng dengan wak- al ra itoe pada: 

5 aa operatieve — NATIONALE oe 3 toe genting ini boukas toea bisa lebih tjepat men- 
tjapai maksoed toean dengan sto- 

    
  

     
       

  

    

  

     

    
       

    

      

        
        
        
         
       
       

  

    TANAH SEBERANG. ran2 jang lebih ringan. 
MEDAN SJARAT-SJARAT LEBIH RI- 

NGAN boeat IKOET! 
Selaloe trestte jang itoe djoega 

dan jang popoeler, ja'ni: 

     

    
     
      

  

Api ditempat tembakau. 

Keroegian ditoe- 

toep. 
Ketika orang mengeringkan 

tembakau di Medan dalam pa- 

berik sigaret Tionghoa didjalan 

Soeara dengan membawa api de 

ngan tidak berhati2, maka ter- 

djadilah kebakaran. Api laloe 

menjala “ mendjalar, sampai 

membakar 7 pintoe. Poen goe- MR : 
dang Geo Wehry ikoet mendja- Hoofdkantoor: MATRAMANWEG 

no. 45. Telf. Mrc. 358 
di “koerban. Semosanja han- | NYARI: agent2 jang Beticf de- 
tjoer. Keroegian jang kira2 ber |- ngan harapan baik. 

      

      

          

       

  

    
        

    
     

  

     

     

      
      
          

      

     

  

  

besarnja. Agent Pemandangan di Pa- 
     

     
      

  

     

Berhoeboeng dengan ini ma- lembang. 
ka polisi menahan orang2? Ti- JAZID ABIDIN 23 Ilir 
onghoa jang menanggoeng dja- telf. 261. 
wab atas ini semoea. PALEMBANG. 

     
     

  

  

      

   

       

  

    
    

    

3 

  

    

    

  

         
        
     
    
     
      

        
      
     

      

L toean tidak mempoenjai 
pensioen...... 

kelapi berkat jakin toean menjimpan , tocan masih 
dapat membeli roemah , sawah dan ladang oentoek 
hari toca toean , karena menjimpan pada 

  

      
         

    

      
   
     

  

MRI NB 
DLATAS TANGGOENGAN ren PAN aa £ 
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RIALTO BIOSCOUP 
Pasar Senen - - Batavia-C 

Boeat hari KEMIS 6, DJOEMAHAT 7, SAPTOE 8 
dan MINGGOE 9 Juni 1940 

Bagian jang ka II dari Republic poenja Super Se- 
riefilm jang paling barce dalem mana 100pCt Le- 

bih heibat dan lebih seroe dari bagian ka I 

»THE LONE RANGER 
RIDES AGAIN” 

dengen 

BOB LIVINGSTON, — CHIEF THUNDER-CLOUD, 
DUNCAN RENALDO, — JINX FALKEN dll. 

  

  

Moelai 12 Juni '40 dengan 

Moelain 10 Juni sampe 16 Juni: Satoe film perang jang paling besar. DOROTHY LAMOUR — JACK NY 

SITI AKBARI 
  

Satoe advies baik bagi kaoem Istri 
DJAMOE INDUSTRIE 

ory, 

O, 

  

: Soepaja soeami moe tinggal se- 

tia minoemlah tiap-tiap kali 

DJAMOE SORGA TJAP FOR- 

TRET NJONJA MENEER SE- 

MARANG jang soeda banjak 

boektinja boeat kekalken tali 
pertjintaan, 

Melainken bisa dapet pada 

Hoofdagent (Anak dari Njonja 

. Meneer Semarang) Pasar Ba- 

roe130-Tel. 829 W1 Batavia-C. 

     

    
NJONJA MENEER 

FABRIEK KOBONG 129 - SEMARANG 
AWAS DJANGAN KENA DJAMOE PALSOE ik 

      Dan Agentenja diantero tempat.   
  

  

| dapat poela merasakan 

Obat-Obat Moestadjab Tjap Prauw 
Neutone Pill Oentoek perkoeatken boeah gindel (nier)dan sem- 

boehkan sakit, pinggang, tangan kaki selaloe dingin, d.l.l. harga 1 bo- 

tol f 1.25. , 
Mixodin Tablet Speciaal boeat bikin bersih darah dan semboeh- 

kan penjakit koelit, bisoel  bernana, gatel d.l.l. jang disebab- 

ken oleh darah kotor atawa penjakit syphilis. Harga 1 botol f 1.— 

Tubercolosis Plant Obat terkenal mandjoer boeat batoek lama, 

batoek kloear darah, tering, sakit peparoe, banjak riak. d.l.I. Obatnja 

ada dari akar-akar dan daon-daon jang tjoema bisa toemboeh di Goe- 

noeng Oentjioe Tiongkok dan sedari ratoesan taon orang disana pake 

boeat semboehken penjakit batoek dengen berhasil. Obatnja moesti 

dimasak dengan aer seblomnja bisa digoenaken. Harga 1 pak f 1.50. 

Conwemeg Tablet Speciaal oentoek perkoeatken zenuw otak dan 

oerat-oerat, gampang loepa, pikiran koerang koeat d.l.1 Harga f 2.—. 

Dugestive Tablet (Lu-Tin-Tjin) boeat tambah napsoe makan 

dan bikin koeat tempat makan. Harga 1 botol f 1.50. 

Prijscourant dikirim gratis. Kaloe kirim postwissel doeloe obat 

dikirim frangco diroemah. Awas barang palsoe perhatikenlah handels- 

merk Tjap PRAUW. 2 

Bisa dapet pada semoea toko obat Tionghoa atawa pesen sendiri 

pada. 

IMPORTEUR: MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO, 

“TOKO TIGA No. 64, BATAVIA. 
  

  

  

EM 

    

CINEMA ORION 
GLODOK BATAVTA 

INI MALEM dan MALEM BRIKOETNJA 

Itoe film Indonesia jang paling sampoerna dan 
menarik hati sendiri, jang oleh penonton di se- 

loeroeh tempat telah dimaenken sebagi 

sSFILMNJA ROEKIAH” 

SITI AKBARI 
dalem mana ada bermain 

Roekiah — Mochtar — Titing — Annie Landow 
Kartolo dan lain-lainnja lagi 

Soedah 3 malem dipertoendjoeken dengen saben 
pertoendjoekan padet sama penonton ! : 

Datenglah siang -siang. soepaja dapet tempat 
jang baek! 

  

  

  

  

»GUNGA DIN" 

OUEEN THEATE 

5 —7 JUNI '40 

BELA LUGOSI jang terkenal dari beberapa films 
serem, dengan RITZ BROTHERS dalem film Fox 

jang kotjak dan serem 

THE GORILLA" 
Tentoe memoessken! 'Tentoe menjenangken! 

  

R PANTJORAN 
BATAVIA 

  

Serem — ngeri — kotjak! 

    

  

  

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

26 ilir PALEMBANG 

8.M.S. beladjar 11 boelan F 650 seboelan. Dipeladjari 
sepatoe, sandal laki perempoean. 
Coupeur, 6 boelan malam F 5 — seboelan. 
Kleermaker 9 boelan F 4.— seboetan. 
Semoea peladjaran sampai ber-DIPLOMA. 
Alat beladjar di tanggoeng oleh sekolah. 
Pertanjaan tetap didjawab. 

De Directeur A.M. JANGTJIK.   

  

  

  

  

Lembaran pertama pagina IV 

    

   

  

   

   
   

  

   

  

   
   

     

Ini malam 

penghabi- 

dalem film detective jang rame sekali, jaitoe: , 

— ,SARREST 
BULLDOG DRUMMOND" 

(TANGKEP BULLDOG DRUMMOND) 

Moelai tanggal 7 — 9 Juni 1940 ta 

MAN ABOUT TOWI 

    

  

Na 

  

   

  

         

EDWARD ARNOLD dil. ia 

  

SENEN 83 — TELF. WL. 314 BATAVIA-C. ? 

Trima recept2 Dokter. 

Boleh ambil dan anter- 

ken di roemah 

  

  

  

BATIK2 KELOEARAN SOLO DAN DJOKJA. 

ATOERLAH PESANAN! 

Boeat didjoeal lagi atau oentoek keperloean dipakai sendiri 

Kain pandjang - saroeng - selendang -iket, sedang dan 

haloesan, babaran sangat koeat dan tadjem, soga Genes 

atau Djawi Aseli. Batik sedang moelaiharga f 24,-f26,- f 28,- 

£ 30,- f 33,- £ 35,- f 37,50 £ 40,- f 45,- f£ 50,- percodi. 

Batik haloesan moelai harga f3,- f3,25 f 3,50 f4,- f 4,50 
£ 5,- £6,- £ 7,50 dan f 10,- perlembar. 

Pesanan sedikit atau banjak diterima baik, dengen rem- 

bours atau wang doeloe, pilihan teliti dan harga paling ren- 

dah. Lebih djelas prijscourant dapat diminta pertjoema. 

Menoenggoe pesanan dengan hormat, 

BATIKHANDEL ,,TOKO PRASODJO" 
DJOKJAKARTA. 

  

  

5 Tiap-tiap kari Sidvertentie @ 

@ “Patjaro F 1.- sekali mocat @ 

  

  

  

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET) 

pendapatan baroe soenggoeh ada 

satoe peroebahan besar. 

Karena : 

ae 

  

Dengan keloearnja ini obat 

Obatnja hanja sematjam poe- 

der, memakainja tjoema di 

tjampoer dengan air. 

5 , 2. Memakainja gampang, ram- 

i 
boetnja bisa djadi hitam se- 

di nga : G ar dm 
perti. warna aseli. 

3. Tidak .meroesakkan ramboet, Kalau dipakai ba- 

Sa bisa tahan lama. rang Eveready 

Satoe Pendapatan barce me- 5 4, Bersahadja sekali, sebab ti Panen yng 

ngasih kasempatan kepada 2 dak oesah ditjampoer dengan| akan Beban Pena 

. » 
lain obat dan tidak pakai air Keadaan angan at 

Orang-orang jang lekas toea, banana Be 

Ka 
5. Boeat membikin hitam ram-     

kasenangan hidoep 
Apa tocan merasa lebih toca dari sebetoel- 

nja? Apa toean tida mempoenjai tenaga moeda 
oentoek kasenangan hidoep? Apa toean tida 
merasa senang berkawan dengan prampoean? 
tjantik? Apa tocan kahilangan tenaga, lemah 
ingatan, badan letih, kebingoengan, darah | Orang? lelaki 

z 

kotor, tiaja koelit kekoeningan, lesoe atau tida 
tannja. 

visa tidoer ? Denda lain pen Toecan | Moeda 
Tg 

tida merasa djadi laki-laki 
Djika toean poenja badan letih dan lemah Koear 

arga 1 batok Sia f 0.50. 

maka toean tida perloe menanggoeng lebih Mengoesai 
lama poela penjakit itoe, sebab ebat penda- 
patannja satoe doktor termasjhoer membikin Prampoean 
gampang kepada tocan oentoek mendapat Tjantik 
kombali pocla tenaga moeda dan kasoekaan 
hidoep Doktorsangat poedji Vi-Tabs 

  
Tenaga moeda semboeh 

poela 
Kasoesahari taoen jang sedang berdjalan 

itoe dan boentoetnja kelakoean? jang melebihi 
batas, sekarang telah dapat tertjegah dan 
tenaga baroe, moeda serta kasoekaan hidoep 
dapat poela disemboehkan oleh ini obat ke- 
landjer baroe. 

Doktor2 diseloeroeh doenia sekarang menge- 
tahoei jang semoca tenaga hidoep, kemoedaan 
dan kasehatan ada dikoeasakan oleh kelan- 
djer'. Sekarang telah di ketahoei bahoea 
orang" termasjhoer di doenia tentang ka- 
koeatan, kaberanian, kaoeletan dan kepan- 
daiannja, seperti Napoleon, Caesar, Marcus 
Antonius dan Victor Hugo, adalah orang2 
jang beroentoeng mempoenjai kelandjer? jang 
locar biasa. 

Satoe doktor ternama, dengan pengalaman 
lebih dati 30 taoen, sekarang bisa dapatkan 
satoe obat dengan katjepatan jang menga- 
goemkan bisa membikin darah baroe, mem- 
perkoeat asabat dan — ini jang paling 

Dr. N. G. Giannini, doktor Europa ter- 
masjhoer, beloem selang lama menerang- 
kan: ,,Banjak doktor" sekarang mengetahoel 
bahoca didalam kelandjer? itoe ada bersem- 
boenji resiahnja dari kemoedain dan kahidoe- 
pan. Saja poenja pengalaman jang lama itoe 
membikin saja dapat menerangkan bahoea 
Vi-tabsadalah satoe obat jang paling baroe dan 
terbikin menoeroet ilmoe pengetaiicean oen- 
toek memperkocat dan memperbaik paker- 

djainnja kelandjer? dengan mana djadi 
mengasih tenaga baroe dan kasoekain hidoep 
kepada badan. Orang? lelaki moeda dan kocat 

mengoesai prampoean' tjantik. Pada .satoe 
waktoe,- tiap" orang perloe sekali berobat 
dengan ini obat kelandjer — jang satoe lebih 
lekas dari jain — tetapi tida satoe orang akan 
dibikin masjgoel djika ia makan ini obat pada 
waktoe jang ia rasa perloe. 

Ditanggoeng mendapat 

hasil baik 

segala penjakit kentjing pada orang lelaki 

dan prampoean, 

jang baroe atau jang soedah bertahoen-ta- 

hoen, kentjing nanah jang berwarna poetih, 

kentjing nanah jang berwarna koening toea, 

penjakit dialat kentjing, jang teristimewa oen- 

toek penjakit digelemboengan kentjing jang 

dari penjakit prampoean (Gonnorhoe), didja- 

lanan kentjing panas seperti berapi, sakit pa- 
da bidji kemaloean, dibagian bocah pinggang 

  

TRIAS 
(OBAT PENJAKIT KENTJING) 

TRIOS goenanja oentoek menjemboehken 

jaitoe : Penjakit kentjing 

dan hemat. Eveready 
hidoep lebih lama. boet sangat mengoentoengkan, 

sebab memakainja bisa me- 
noeroet  keperloean, banjak 

atau sedikit, dan meski 'dita- 

roeh lama tidak hilang kekoea- 

  

  

PATJIAR 
  

keadaan masih baik, tiap wak- 
toe boleh periksa di Menteng- 
weg 14, Batavia-Centrum. 
  

  
DIDJOEAL 1 schrijfmachine 
merk Royal model Standaard, 

3 PIA SANATA TP LNG, 

5 

  

enting dari segala-galanja — membangoen- Kemoestadjaban Vi-tabs oentoek membikin : 2 : 

an, memperkoeat dan mengoeroes pakerdjain | moeda orang' lelaki jang soedah toea sebeloem (gegindjel) seperti berakar. 

kelandjer?. Ini obat loear biasa, bakerdja | moestinja, ada begitoe besar hingga ini obat 
» 31 

dengan tjara jang Lan betoel terhadap Naa La ne frag Dena garantie HARGANJA : 
MAOE DIDJOEAL. 1 foto- t— 

erbaikan tenaga dan ang ini obat djangan dibajar djika tida me- He s 

kasoekaan hidaep moeda insuekan didalam ,Segala-galanja. Toean Per flesch isi 200 pil...... f 5,50 toestel merk Fothflex 6X6 lens 

atas orang ela jan djangan koeatir, bole eli ini obat jang me- 
“ . . 

kelandjernja tjepat Kam. Biaksi garantie. Ini obat moesti membikin | »” » SALON 1 ganda 1 8, F: 3,5. Keadaan masih baik. 

Agent di Bandoeng : 

TOKO HAKATA 
Sreniaradja No. 24 

tocan lebih moeda, lebih koeat dan bertambah 

kasoekain hidoep dan mengasih kasempatan 

kepada toean dapat merasakan poela kasena- 

ngan hidoep seperti tempo toean masih moeda. 

Djika tida begitoe kirim sadja kembali doos 

jang soedah kosong dan dengan gampang 
tocan dapat kombali ocang harga pembelian 
itoe obat. Djangan merianggoeng sakit lemah 
dan lekas toea lebih lama pocla. Makan se- 
ea djoega Vi-tabs. Garantienja mendjaga 
ocan. 

Ini pendapatan bernama 
Vi-tabs, ada beroepa tablet 
dangampangditelan. Toean 
bisa telan ini obat dengan 
tida kentara dan didalam 
waktoe pendek bisa mem- 
bikin heran kepada toean 
poenja kawan! prihal ka- 
sembcehan toean poenja 
tenaga dan kasoekaan 
hidoep. 

Boleh lihat di Mentengweg 14, 
»” ” 50 ” ” 1,75 

Bat.-C Ini obat-obat bisa dapat beli di toko-toko 

Japan jang mendjoeal obat. 
Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan 

PERTJOEMAH. K. ITO 8 Ca 

AGENT BESAR: 

Ja 

  

Gids van Batavia (kaart Bata- ' 
via) harga doeloe f 1.10 sekarang 

hanja f 0.94 dengan ongkos. Pe- 

san pada adm. Pemandangan — 
Batavia-C. 

  
  

Molenvliet West No. 203 - 204 

Terdapat di Roemah? Obat dan Toko' besar, BATAVIA Telf, 293 Bt. 

Djika tida bisa dapat, toelis soerat kepada THE KNOX COMP. Batavia       
      

  

 



      
      

  

  

    

ek ang itos, “aleti Ka 
- poenja studie tentang | 

€ Lana rn 

  

ya pan Han 

r-kafirkan Toerki itoe. 
bagian | itoe, maoe- 

Aemoedahkan pengartian | 

  
“- benarnja har 

  

dapat menentoekan 

$ 
P
3
 

H
3
 

1 
z
 

—
 

na 

Ig 
S
3
 

» 

perdjalanan za- 
. 

tidak men- 
Islam, kita men- 

ia akibat2 Islam 
| kita kenal di 

i kita sekarang 
/ begitoelah Zia Keuk 

aimanakah praktijk ini? 
“doeloe pembatja haroes | 

ei, bahwa persatoean 
itoe di Toerki di 

1 burgerlijk recht 
hlah mengadakan satoe ke- 
dualisme, — satoe 

jang Mangga pat doea: 

| Toerki dinamakanlah ia 

jang zonder studie dalam- | 
- soedah memaki-maki dan | 

ja telah berkata, bah- | 

atau salahnja Toerki- & 
aj Satoe »Single act overnigt”. 

.itoe: t 

| satoe perdjoeangan, satoe perge- 

n ! seran antara kekoeasaan kedoe- 
m- | niaan dan kekoeasaan keiga- 

- | maan, antara pemerentah dan 
- | sheik-oel-Islam, antara amtenar2 - 

| dan oelama2. Masjarakat Toerki | 

nana ia 1 telah terdja- 

ii k oemmatnja 

Tae dengan 

ja - | kanlah pe 

a | .angsoer2, jang bertingkat2, jang 
| didalam satoe bagian dari 

Ni Ke 5 | 

  

sti Biasebaeng Boer an di- 

potong tangannja, penzina dila- 
| brak dimoeka oemoem, pemabok 
dihoekoem| poekoel. 
Halide Edib Hanoum ambil ini 

i Par satoe boekti, bahwa per- 
| | bocatan kaoem pemimpin Toer- | 

   

  

'ki-sekarang itoe sebenarnja boe- 
rboeatan jang menge- 
“boekanlah satoe per- 

   

    

  

volutionair, tetapi adalah 

| satoe perboeatan jang sebenar- 
| nja telah dimoelai berangsoer2 
oleh angkatan2 jang terdahoeloe: 
perpindahan sifat staat Toerki 
dari 

| (Staat agama) mendjadi satoe 
wereldlijke staat (staat doenia), 
boekanlah satoe perpindahan se- 

| bagai kilatannja kilat, tetapi ia- 
“lah satoe perpindahan jang ber- 

evolwtionair. Sebagai- 
mana Marx berkata, bahwa revo- 

Jutie2 | ' boekanlah boeatan- 

  

a | nja pemimpin2: sin een slapeloo- 
punah sadjalah zen nacht”, maka Halide Edib 

poen berkata, bahwa revolutienja 
Toerki-sekarang itoe boekanlah 

Maka . La Dsn 

    

   

OnO- inentterda 'akibat2nja innerlijke 
te enstellingen, ja'ni menderita 

ibat2nja pertentangan2 dida- 
lam atap masjarakat itoe sen- 
diri. Selaioe adalah satoe strij d, 

| karenanja 'bathinnja adalah ter- 
1 | petjah-belah, sate scheur, | 

| satoe retak senantiasalah 
.| tampak 'pada toeboehnja masja- 

ng | rakat Toerki itoe. Maka masjara- 
“| kat jang: 

| demikian ini tak moengkinlah 
retak dan verscheurd 

mendjadi soeboer dan koeat, ti- 
dak kedalam dan tidak keloear! 

tiap2 pertentangan, membawa 
akibat mempertadjam” per- 
bedaan antara doea fihak 
jang berconflict itoe. Ini memang 
soedahlah wetnja natuur. Jang 
modern memodern, jang kolot 
mengolot. Jang maoe kepada 

| peroebahan mendjadilah extreem- 
radicaal, jang tidak maoe kepada 

| peroebahan mendjadilah bekoe 
datoeknja bekoe. Inilah sebabnja ' 
satoe fenomeen jang gandjil se- 
kali dimasjarakat Toerki, sebab- 

nja -itoe ,,kedjadian” jang aneh 
sekali dimasjarakat Toerki: tidak 
adalah doeloe satoe negeri jang 
ga B2 Rolot Tapa 

lam jang pergera- 
|kan Na, begitoe radi- 

dan extreem. Tidak ada sa- 
negeri jang faham2 kolot be- 
-bersoeloer-akar seperti di 

api tidak poela ada sa- 
toe negeri jang apinja fikiran- 

| modern begitoe menjala2-mendji- 
“| lat-langit. : 

hlievende”, didata se- | Ambiltah mitsalnja faham ten- 
| tang gadar. Tidak ada satoe ne- 

geri jang faham tentang gadar 

| hoekoem denda, pada hal sjari'at F 
menetapkan pentjoeri haroes di- 

'boeatan jang” betoel2 re-| 

satoe theokratische staat | 

| poelang oleh si penggadai, 

Dan apakah jang terdjadi poe- | 

? Tiap2 conflict, 2 strijd, 
Th P Me mana menua ra golongan pendoedoek terse- 

DJAWA TIMOER 

  

: Dhea penggadaian di waktoe pe- 

“Barang - barang 

emas paling lakoc 
dilelangan 

moem. 
,Soer. Hdbl.” mengabarkan: 

Jah satoe run di roeangan roe- 
angan djoeal jang teroetama 

dilakoekan oleh pembeli pem- 
beli bangsa Tionghoa pada tang 

“gal 11 Mei jang laloe. 

kan pembelian oeang emas 
(teroetama oeang pond dan 

dollar) sampai seharga ratoe 

rang2 jang terbikin dari emas 

dan perak. . 
Pada tangagl 16 Mei, dienst 

| penggadaian di Batavia. telah | 

| berhentikan ini run. 

Berhoeboeng dengan ini 

lah timboel pertanjaan, 

te- 

sam- 

| pai dimana kepentingan negeri 
bisa didjaga terlebih baik, apa 

kan pengeloearan emas dsb. : 

Noteering emas dalam wak- 

toe belakangan soedah sangat 

|.tadjam, artinja dekat pada oe- 
koeran harga doenia, hingga 

: pembeli pembeli soerat gadai 

ngan ketjil. 

Ini waktoe telah tertamp k 

satoe gerakan baroe dari fih 

pembeli pembeli terseboet boeat 
beli soerat soerat gadai dari pu 

mah gadai sekarang soedah di 
kasih tahoe tentang itoe. Pem 

| belian soerat soerat gadai tidak | 
bisa ditjegah begitoepoen pene 
boesan barang emas atas soerat 
gadai itoe. . 

Setelah enaar itoe run ma- 

sih ada ketinggalan satoe perse- 
diaan ketjil barang barang da 

ri emas, akan tetapi barang- 

barang ini ditahan boeat goe- 
nanja pemerentah jang akan 
ambil poetoesan lebih djaoeh 

apa jang bakal dibikin. 
. Semoea barang dari emas 
dan perak jang masih mesti 

dilelang karena tidak diteboes 

se- 
landjoetnja akan ditahan, an- 
taranja horloge2 dari emas. 

Berhoeboeng dengan bertam 
bah loeasnja kesempatan beker- 
dja di antara pendoedoek pri- 
'boemi hingga penghasilan toe- 
roet bertambah, maka di anta- 

seperti di Toerki, begitoe mema- 
tikan tiap2 initiatief, begitoe me- 
lemahkan tiap2 iradat. Segala 
hal diserahkan sadja kepada ga- 
dar, segala hal dikembalikan sa- 
dja kepada tagdir. ' Perkataan 

| »kismet” adalah tertanam dalam- 
dalam didalam djiwanja bangsa 
Toerki doeloe itoe. Tiap2 kema- 
langan diterimanja sebagai kis- 
met, tiap2 kemoedlaratan dikem- 
balikan kepada kehendak kis- 
met. Kismet inilah jang mendja- 
di asalnja kebanjakan kaoem 
Orientalisten mengira, bahwa 
agama Islam adalah satoe aga- 

.ma jang sama sekali bersandar 
kepada fatalisme: mati, 
hidoep, poetih, hitam, pahit, ma- 
nis, moedjoer, malang — semoea 
nja terserah sadjalah kepada 
Ilahi karena telah tertoelis dida- 
lam kismet lebih dahoeloe, tak 
goenalah terlaloe ichtiar, tjoe- 
koeplah kita menoenggoe sadja 
nasib kita itoe seperti menoeng- 

    

| goe tetesnja air emboen.     itoe Tn kolot dan salahnja 

oe- jan 

— Akibat dari keadaan perang 

| pada rogmah roemah gadai ada 

Tiap-tiap pembeli ada lakoe- 

san roepiah, begitoepoen ba- | 

bila dengan lantas diberhenti- 

tjoema bisa poengoet keoentoe- | 

bliek jang mengenakan emas | 
atau barang barang jang ter- | 

bikin dari emas. Tiap tiap roe | 

PES alta Desia” Jebih. banjak | 
emas dan disampingnja ba- 

rang barang biasa dikasih ma 

soek lebih banjak emas pada 
penggadaian. 

barang barang dari 

emas dari pendoedoek sebahagi 

esar soedah dipakai habis. 
Dan sekarang djoestroe keada- 
an mendjadi baikan, itoe run 

mas pada dienst penggadaian. 
Sementara ini bertambahnja 

pemasoekan barang gadaian jg. 

jakan masih terlangsoeng. 

Kbibiris Djamoer (Champignon) 
di Djawa Timoer. 

Kesempatan bekerdja boe-: 

at orang2 jang radjin. 
S.T,P. meneelis. 

Djamoer 
waktoe belakangan telah men- 
djadi populair di Indonesia. Bo 

leh. djadi. harganja ada- agak 

mahal dibandingkan dengan har 
ga pasar dari lain2 matjam sa 
joeran, akan tetapi mereka jang 
soedah pernah #nakan, pasti soe 
ka bajar berapa ketip per kilo 
boeat itoe barang makanan. 

'Rasanja djamoer jang dita- 
nam di ini negeri ada lebih enak 

| dari pada champignon jang di 
| kasih datang dalam kaleng 
“hinga ini tanaman ada terpakai 
“dalam kalangan loeas. Di berba 

i-bagai tempat, teroetama di 
kat rijstpellery atau perceel- 

| .perceel “erfpacht ada terdapat 
£ 'bon2 besar atau ketjil jang di 

anami champignon, sementa- 
dalam tahoen2 paling bela 

ng di Pasoeroean dan Probo 
linggo telah tertjipta satoe cul- 

|tuur champignon jang terten- 
toe. Malah IMIW oesahakan 
itoe cultuur sebagai pemberian 
pekerdjaan, pada mana selama 

  

  

     

    

    
    

    
   

  

80 orang jang dapatkan pentja 
harian. Ini waktoe masih ada 
bekerdja kira2 50 ag. 

Boekan ada cultuur jang 
sehat atau mengoentoeng- 
kan. 

Cultuur champignon sekali- 

poen di Indonesia ada satoe cul- 
tuur ,,gelap”, dibawah pajong da 

ri atau dan dalam hawa jang ba 

sah, di antara loemoet, potasch 

dan damen jang basah, orang jg. 

oem pekerdja lelaki .boleh dibi- 

lang semoeanja ada poetjat pa- 
ras moekanja. 
- Kegembiraan seolah olah ter 
lenjap dalam ini cultuur. Pekei- 
djaan dilakoekan dengan diam 
diam, damen jang dibikin basah 

ditoempoek, sementara di anta 
ra lapis-lapis damen itoe dise- 

bar potasch. Di pinggirnja itoe 
damen ditaroh mycelium, jalah 

cel-cel jang keliwat ketjil dari 

mana nanti akan toemboeh 
champignon. Di dalam labora 
torium dibawah penilikan jang 

teliti telah dikerdjakan my- 

celium jang ditaroh dalam bo- 
tol dan disimpan sampai bebera 
pa minggoe lamanja soepaja 
,djadi”, Kalau seantero botol 
itoe seolah-olah terisi dengan 

boesa poetih, mycelium tanda- 

itoe lantas dipindah ke damen 
jg dibikin basa dan ditaroeh di 

sebelah loear, karena champig 

non tjoema bisa toemboeh disi 
toe. Ampat belas hari kemoe 
dian, champignan itoe soedah bi 

sa dipetik dan semangkin basah 

adanja hawa, semangkin ba- 
njak toemboehnja champignon. 
Beberapa boelan lamanja cham 

pignon teroes toemboeh dan o- 
rang tinggal petik sadja. 

Karena didapat kepastian, 
hawa jang basah ada sangat per 
loe bagi tormboelinja champig-   

Tadinja tidak terdapat banjak | 
emas di | 

dalam roemah roemah gadai | 
| karena sesoedah malaise menga | 
moek moelai tahoen 1932 milik 

emas membikin habis milik e- 

selama kwartal 1940 ada dinja- | 

jang segar dalam 

-tahoen pertama ada kira-kira | 

bekerdja tidak bisa sehat. Ka- 

nja soedah matang. Mycelium 

teerden dari     

KEGAGAHAN TENTARA PERANTJIS DAN INGGERIS 
DI VLAANDEREN 

Dalam soerat kabar Arab, ,,/Fata-ul-Jazirah”, jang di 
terbitkan di Aden ditoendjoekkan, bahwa Hitler mem- 
boeat doea boeah penanpa besar dalam tipoe-moeslihat 

perang. 

Pertama: Tindakan jang dilakoekannja oentoek 

$ mendoedoeki Noorwegen jang tidak memberi kemenangan 

kepadanja, malahan sebaliknja, kekalahan jang besar. 

Tentara dan angkatan laoet Djerman di Noorwegen men- 

dapat keroesakan jang besar sekali. Dan achirnja kalahlah 

Djerman dalam peperangannja di Narvik. Dari kota itoe 

dahoeloe bermiljoen-miljoen ton besi mentah dimoeatkan 

kedalam kapal dan diangkoet ke Djerman boeat keper- 

loeannja. 
Kedoea: Setelah ia tidak berhasil mentjoba 

mengepoeng Inggeris, Hitler melakoekan penjerangan 

atas Nederland dan Bel$ia. Tidak satoepoen dari kedoea 
negeri itoe hidoep dengar tidak mendapat sokonyan dari 

negeri lain dalam soal perekonomiannja. Dengan lain 

perkataan Nederland dan Belgia itoe dalam perekono- 

miannja tergantoeng dari negeri lain. : 
Dalam pada itoe Amerika Serikat sangat marah  « 

kepada perkosaan hak jang dipertoean oleh negeri2 jang 

diserang Djerman, dan setiap hari, soember kekajaannja 

disediakan oentoek keperlocan Negeri Sekoetoe. (Aneta). 
  

non jang soeboer, maka hawa 

jg. panas di Pasoeroean dan Pro 

bolinggo ada koerang tjotjok 

boeat cultuur champignon jang 

loeas. 
Kalau belakangan akan diam 

bil poetoesan oleh IMIW (seka- 

rang M.W.B.) boeat pindah cul 

tuur champignon sebagai kesem 

patan bekerdja ke Buitenzorg 

dimana hawa dianggap tjotjok 

boeat itoe cultuur, mycelium-la 

boratorium di Pasoeroean bisa 

tetap membikin itoe bahan. De 

ngan harga setalen per satoe bo 

tol bier bisa didapat penghasi- 

lan tjoekoep. 

Basahnja hawa ada pengaroeh 
kan productie dan berbareng i- 

toe dasarnja perdagangan. Toe 

roennja hoedjan bisa membesar 

kan productie dan.zonder ter- 

doega satoe ' waktoe orang bisa 

lever lebih banjak. Akan teta- | 
pi champignon tidak bisa disim 

pan seperti ertjis dan. boontjis 

hanja ada  sematjam sajoeran 

jang lantas moesti dimakan. 

Factor-factor jang ditoetoer 

kan diatas membikin tidak pas 
ti pendjoealan dan levering. 

Dan djoestroe ini menjebabkan 

tidak kepastian dalam cultuur 

champignon. 

Comite  Onderwijs dalam waktoe 
mobilisatie. 

P.S. menoelis. 

Seperti diketahoei dalam wak 
toe mobilisatie tidak ada satoe 

pendirian jang terloepoet dari 

segala kesoekaran perang, be- 
gitoe djoega boeat onderwijs, se 
bab tidak sedikit goeroe-goeroe 

moesti djalankan -kewadjiban 

militair dalam waktoe genting se 
perti sekarang. 

Berhoeboeng dengan ini ma- | 

ka baroe-baroe ini ada diberdiri 

kan satoe centraal onderwijs co 

.mite oleh directeur van onder- 

wijs bocat atoer segala karoewe 
tan seperti oeroesan tempat ting 
gal, mentjari goeroe particulier 
dil. 

Ini comite soedah diangkat 

dan terdiri dari toean2: 

Voorzitter res. mr. Hogewind 
vice Voorzitter. burgemeester 
Boerstra, secretaris van Liempt 

gemeentesecretaris) : leden mgr. 
Albers, ds. Hildering dari Soe- 

rabaja., commandant Eicken- 

scher, ass. res. Lisnet, regent 
R.A.A. Sam, rector Lyceum, ir. 
Sehermerhorn, Schepens dan in 
specteur W.L.O. di Soerabaja 
Rijke. 

Leening Gemeente disahkan 
£ 425.000. Ma 

Besluit dari gemeenteraad pa 
da 29 Februari boeat bikin lee 
ning paling tinggi f 500.000.— 
telah, disahkan oleh Gedepu- 

Provinciale Raad 
Oost Java boeat £ 425.000.—, 

Ini college anggap djoemlah2 
boeat:   

ti pendirian zwembad anak 

£ 8.000.—: 

b. pendirian swembad anak 

anak f 10.000.—: 

C.  restitutie 

£ 56.000.—. 

Totaal f 74.500.—. 

reservefonds 

Tidak bisa dimasoekkan boeat 

leening, sedang ongkos2 lee- 

ning f 8.500— djoega dikoe- 

rangkan f 500.—. 

Itoe leening sementara itoe 

bisa dibikin di PON Ng ta 

dengan rente "RT /o dengan uit 

giftekoers 981, Yo. 
  

LETJES. 

Paberik kertas kerdja penoeh. 

Aneta mendengar, bahwa pa- 

berik kertas jang di Letjes (de- 

kat Probolinggo), jang beloem 

lama ini soedah diboeka, kini 

berdjalan dengan penoeh kekoe 

atan dan mempoenjai harapan 

baik dengan djalan demikian, 

oleh karena bahan2 jang 15-16 

adalah didatangkan dari Indo: 
nesia, dan lebihnja dari Ameri- 

ka Serikat. 

Pembikinan kertas2 itoe le- 

bih2 ditoedjoekan kepada pem- 

bikinan kertas jang banjak di- . 

pakai, misalnja goena kepenti- 

ngan goebernemen jang penting 

sekali. 

KEDIRI 
- 

£ Moerid2 baroe boeat H. I. S. 

Voorzitter dari Plaatselijke 

Europeesche Schoolcommissie 

di Kediri minta kita oemoem- 

kan, bahwa moelai pada tg. 20 

Mei sampai tg. 28 Juni, dari 

djam 11 sampai djam 1 siang, 

orang diberi kesempatan boeat 

memasoekkan anaknja di seko 

lahan H.I.S. goepermen ke-satoe 

dan ke-doea boeat “bagian ta- 

hoen koersoes 1940 — 1941, di: 

gedong H.I.S. ke satoe di dekat 

aloon-aloon, dan gedong H.I.S. 

ke-doea di Djagalan-lor (Diojo- 
bojostraat). 

Eksamen klein-ambtenaar. 

Tahoen ini dengan berbareng 
akan diadakan eksamen Klein- 
ambtenaar di tempat-tempat be 
rikoet: 

Soerabaja, Sidohardjo, Modjo 
kerto, Bodjonegoro, Madioen, 
Kediri, Toeloengagoeng, Blitar, 
Malang, Probolinggo, Ponorogo, 
Djember, Bondowoso, Banjoe- 
wangi, Pamekasan, Bandjarma- 
sin, Kandangan, Sanga-sangada 
lem dan Balikpapan, jalah pa 
da tg. 17 Juni 1940 dan hari be 
rikoetnja boeat bagian schrifte- 
lijk, dan tg. 20 Juni 1940 dan ha 
ri berikoetnja, boeat bagian 
mondeling. 

Boeat Kediri jang di angkat 
mendjadi examen-commissie ia- 
lah: t.t, D.J. Zaal (Kepala HIS. 
ke-satoe) dan H.H.H. Wonders 
(Kepala H.I.S. ke-doea). 
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“DJERMAN. 

  

| RAKJAT DJERMAN MAOE 
..SOEPAJA LEKAS DAMAI 
Ketika terdengar berita radio, 

“Dahwa" Inggeris telah memak- 
“ loemkan perang pada Djerman 
“dan diterangkan pada bangsa 

'Djerman, mereka terdoedoek di 

'koersinja, sebagai orang jang 
kehilangan akal sebab orang 
Djerman sesoenggoehnja tidak 
pertjaja, bahwa Inggeris akan 
memakloemkan perang. 

Rajat Djerman sekarang merit 
poenjai pikiran damai, mereka 

tidak maoe lagi didorong ke da- 

lam kesengsaraan sebagai perang 
doenia jang laloe. Dengan ketje- 
masan mereka mengoendjoengi 

kwartier tentara, ketika dimak- 

loemkan mobilisatie. 
“Keadaan ketika itoe berbeda 

benar dengan keadaan dalam ta- 
hoen 1914. Mereka sangat girang - 
ketika mendengar koendjoengan 
Sumner Welles ke Europa. Keti- 

ka mereka mengetahoei perdja- 
lanan , Sumner Welles oentoek 
“perdamaian itoe tidak berhasil, 
maka mereka mengharap soepaja 
Mussolini akan datang menawar- 

“kan soeatoe rentjana damai. Pe- 
$ -mimpin-pemimpin Djerman tahoe 

- ini, sebab itoe maka dengan tjara 
jang tidak langsoeng pemimpin 
Nazi Djerman memantjing-man- 

tjing  Mussolini oentoek mema- 
djoekan oesoel damai via Ame- 

rika. Kalau tidak Rajat Djerman 

meminta -soepaja Maginot linie 
— lekas diserang. 

— Hanja sedikit sekali Rajat Djer- 
man jang pertjaja kepada perka- 
taan Hitler. Sedang sebagian be- 
sar dari mereka jang dipanggil 
oentoek memanggoel sendjata, 

ingin soepaja kekoeasaan Hitler 

dihapoeskan. Kebanjakan dari 
mereka takoet dan tidak maoe 

- berperang. 

Djerman tidak sedia oentoek 
menghadapi peperangan besar 

dan lama, sebab negeri itoe ti- 

dak mempoenjai persediaan tjoe 

- koep. 

Serdadoe Djerman sekarang 

kebanjakan mereka jang dibawah 

oemoer 25 tahoen dan diatas ' 

Oendang2 Assistent Resident 

- Perloe diperha- 

“tikan! 

Toean Assistent Resident Ke- 

diri telah mengeloearkan oen- 

dang-oendang jang menetapkan, 

soepaja toelisan, reklame dan na 

ma:nama jang moengkin dilihat 

“dari oedara, dihapoeskan sadja. 

Oendang2 ini perloe sekali oen 

toek diperhatikan oleh pendoe- 

- doek, hingga mereka perloe meng 

hilangkan nama2, toelisan dan re 

'klame tadi dari atas roemahnja 

: Ash. 

Conferentie ,,Jong Islsinteten 
Bon aa 

Dioendoerkan. 

—. Menoeroet poetoesan congres 

JLLB., jang diadakan di Pekalo 

ngan pada pertengahan tahoen 

.. 1939, ada diambil poetpesan, jg. 
dalam tahoen 1940 ini J.I.B. ti- 

'dak akan mengadakan congres, 

'tapi hanja satoe conferentie 

- dan akan bertempat di Kediri, 

“kira2 dalam boelan Juli j.a.d. i- 

ni. 
... Tentang itoe kita sekarang 

“dapat mewartakan, berdasar a- 

tas keterangan Pengoeroes J.I. 

Bdi Kediri, bahwa berhoe- 

'boeng dengan kegentingan soea 

sana internasional, confrentie i- 

toe terpaksa di oendoerkan sam 
|| pai waktoe jang beloem dapat 
| Aitetankan sekarang, |   

     

Negeri merdeka dengan 
rajat jang tidak 

merdeka 

II (Penoetoep). 

oemoer 40 tahoeri. Djadi mereka 
jang beroemoer antara 25 dan 40 
tidak dimadjoekan ke medan 

“perang. Mereka jang beroesia 40 

tahoen adalah barisan reserve 
dari Peperangan doenia dahoe- 
loe, dan jang beroesia dibawah 
oemoer 25 tahoen mendapat pe- 

ladjaran militer sedjak Hitler 
memegang kekoeasaan. 

ROESAKNJA SEMANGAT DAN 

PENDIDIKAN 

Baik student2 maoepoen Pro- 
fesor atau kaoem boeroeh biasa, 

ada menoendjoekkan bahwa Djer 

man itoe sedang diselimoeti oleh 

bajangan Hantoe Hitam disiang 
hari, jang membikin Rajat sela- 

loe hidoep didalam ketakoetan 

dan ketjemasan. 

Di negeri ini peladjaran tinggi 
sekarang tidak diberikan dengan 

baik Tagi. Tidak ada examen pa- 

da tiap-tiap sekolah. Peladjaran 
jang diberikan ialah peladjaran 

jang bersangkoetan dengan toe- 
djoean dan tjita-tjita Nazi. 

Seorang kaoem boeroeh Djer- 
man pernah bertanja pada penoc- 

lis: ,,Dimana Fuehrer berdiam?” 

Pertanjaan itoe -didjawab, ,,di 
Berlijn!” 

»Toean salah”, kata kaoem 

boeroeh itoe, toean tidak boleh 

berkata begitoe dihadapan pengi- 
koet-pengikoet Nazi. Djawab jg. 
dikehendaki Nazi, adalah Fueh- 
rer itoe hidoep dalam hati sanoe- 

bari tiap2 Ra'jat Djerman. 

Tatkala penoelis: bertanja ke- 

pada: ,,Apakah jang akan Toe- 
an perboeat, kalau sampai tim- 
boel peperangan?” Maksoed per- 
tanjaan ini ialah memantjing apa 

orang itoe akar'mendjawab: ,,Sa- 

ja akan berperang boeat Hitler 
dan boeat Tanah Djerman.” Te- 
tapi lain djawabnja: ,,Fuehrer ti- 
dak hendak berperang, dan kalau 

peperangan timboel, adalah itoe 
disebabkan perboeatan negeri 

lain.” 
DJERMAN DAN ITALIA 

Rajat Djerman tidak banjak 
menaroehkan pengharapannja ter 

hadap pada Italia. Mereka ber- 

B.B. mutatie 

Toean R.M. Diarsosoegondo, 

Manteri-kaboepaten di Kediri, 

telah dapat angkatan mendjadi 

Assistent-Wedono di Palopo (Se 

lebes-oetara). 

Pindahan kantor-belasting 
Toean R. Soedjono, Belas- 

'tingambtenaar pada kantor be- 

lasting di Kediri, telah dapat 

“beslit pindahan ka Bandjarma- 
sin. 

Conferentie Moehammadijah 

— Besok pada tanggal 28 sam- 

pai 30 i.b. Moehammadijah da- 
erah residentie Kediri akan me 

ngadakan conferentie dengan 

bertempat di Paree. Menoeroet 
rantjangan bermoela, selama 

'itoe akan digembirakan dengan 
pertandingan — pertandingan 

voetbal, optocht pena 

da... 

DJEMBER. 
Oepah mengetam padi merosot 
Pada tahoen-tahoen jang. laloe, 

oepah mengetam 
'ini biasanja seperlima, artinja ti- 

ap-tiap mendapat 5 oentik, men- 

dapat bawon (oepah) 1 oentik. 
Tetapi pada tahoen ini, banjak 

diantara orang2 tani jang telah 

menoeroenkan oepah mengetam 

itoe, dari seperlima mendjadi se- 
persepoeloeh, bahkan ada jang 
lebih rendah lagi. 

padi ditempat |   

pendapatan, seperti djoega pe- 
mimpin2 Djerman bahwa bangsa 
itoe tidak berani berperang. 

Menoeroet pendapatan bangsa 

Djerman Italia takoet daerahnja 
jang terboedjoer menjisir pantai 

itoe akan dileboer oleh angkatan - 

laoet Negeri Sekoetoe, djika se- 

kiranja Italia toeroet dalam pe- 
perangan sekarang menjebelahi 
pihak Djerman. 

Sebaliknja menoeroet pengala- 
man penoelis risalah ini, tidak 

semoea- bangsa Italia menjetoe- 

djoei politik Il Duce jang hendak 
menggaboengkan diri dengan Na- 

zi Djerman. Sebabnja ialah bah- 

wa. bangsa Italia masih keras 

memegang. agamanja Rooms-Ka- 
tolik, sedang Nazi Djerman tidak 

soeka pada agama! 

Didalam penghidoepan sehari- 
hari di Djerman djaranglah terde- 
ngar oetjapan jang baik-baik 
oentoek Italia. 

ROESSIA DJOEGA TIDAK DI 
SOEKAI DJERMAN 

Bahwasanja Hitler djoega ber 
chianat terhadap bangsanja da- 
patlah ditoendjoekkan oleh pen- 
dapatan diantara bangsa Djerman 
jang tidak menjodkai perhoeboe- 
ngan Djerman dengan Roessia. 
Perhoeboengan itoe adalah se- 
bagai mendjoeal Djerman pada 
kekoeasaan kaoem komoenis, se- 
dang Hitler bertahoen-tahoen Ia- 

| manja mengandjoerkan soepaja 
koetoe2 komoenis itoe diboenoeh, 

sampai habis di Djerman, kare- 
na itoe adalah moesoeh Djerman' 
jang sangat berbahaja. 

Akan tetapi betapakah per- 
boeatan Hitler pada waktoe jang 
achir 'ini oentoek membawa 
bangsa Djerman ke dalam kesoe- 
karan? 

la mengadakan perdjandjian 

persahabatan dengan Sovjet- 

Roessia, berchianat terhadap pa- 
da tjita-tjitanja, jang mendjadi 
dasar teroetama dari kaoem Nazi 

itoe. 
Ketika Roessia menjerang Fina 

orang Djerman sangat menghoe- 
koem tindakan itoe. Akan tetapi 

Pemerintalran Djerman melarang 

bangsa Djerman menjatakan pi- 

kirannja. 
Mereka tahoe bahwa dengan 

melakoekan penjerangan pada 

Fina adalah maksoednja oentoek 

mendapat kekoeasaan di Laoetan 
Baltik dalam menghadapi -Djer- 
man. 

Dari perdjandjian itoe sebe- 
narnja Djermanlah jang menda- 

pat kekalahan. 

Tjabang V.O.B. baroe. 

Karena tidak memenoehi sja- 
rat-sjaratnja, V.O.B. (Volkson 

derwijzers Bond) tjabang Ram 

bipoedji, jang anggotanja terdiri 
dari V.O. destr: Rambipoedji, 

Tanggoel dan Woeloehan, oleh 

-H.B.V.O.B. diboebarkan. 

Kini V.O.B. tjabang tsb oleh 
para petjinta Vakbond, dihidoep- 
kan lagi, tetapi berkedoedoekan 
di Woeloehan poen namanja men 

djelma mendjadi V.O.B. tjabang 
- Woeloehan. 

Selamat berdiri. 

Loemboeng padjak. 
Atas oesaha toean Soemodiwir 

jo, goeroe desa dan pemimpin 

pertanian jang terkemoeka di 

Wonosari (Poeger), telah dapat 
didirikan loemboeng persediaan 

padjak. 
Sampai kini jang telah tertjatat 

mendjadi anggauta ialah sedjoem 

lah 36 orang. 

  

BANJOEWANGI. 
Perajaan Taman Siswa dioeroeng- 

kan 

Dari pengoeroes pergoeroean 

T.S. di Rogodjampi, bahwa ber- 

gandengan dengan oedara Inter 

nationaal perajaan windon T. 

S. disini, jang moestinja akan 

dilangsoengkan didalam boelan 

Juli ini, terpaksa ditoenda djoe- 

Penoendaan ini beralasan ga. 

- lakoekan peperiksaan, 

  

atas perintah dari Madjlis Loe- 

hoer T.S. di Mataram. 

Malaria 

Pada dewasa ini di Rogo- 

djampi dari segala pelosok kam 

poeng terdapat orang2 jan” ' 

menderita sakit panas. Menox 

roet penjelidikannja dari jang 

berwadjib, penjakit jang dideri- 

tanja jalah penjakit malaria 

Pada boelan jang telah laloe, 

penjakit itoe meradjalela djoe- 

ga didaerah Blambangan sehing 

ga mereka jang ta' dapat. dito- 

long menjebabkan kematiannja. 

Atas initiatiefnja dari beberapa 

fihak atasan, penjakit” malaria 

tadi dari sedikit kesedikit dapat 
disapoe, hingga keadaannja ten 

tang kesehatan pendoedoek 
Blambangan mendjadi normaal 

lagi. Tetapi didalam saat jang 

terbelakang ini oleh karena ha- 

wa di Rgd. sangat djeleknja ter 

sebab dari hawa jang terlaloe 
panas, penjakit tadi .berdjang- 

kit poela dengan leloeasa. Me- 

noeroet tjatatan, desa dan kam- 

poeng jang diserangnja hampir 

sama banjaknja pada boelan jg. |' 
telah laloe, 

Sampai kabaran ini tersiar 

persediaan pil kinine di Regent 

schap polikliniek soedah habis 
sama sekali, menjebabkan 
orang2 jang memboetoehkan ki 

nine tadi sama menggoenakan 
obat jang boekan mestinja. 

  

DJAWA TENGAH. 

PREMBOEN. 

Peladjaran bahasa Belanda 

Pembantoe kita A.S. mewar- 

takan, bahwa moelai tanggal 1 

Augustus depan ini, sekolahan 
2e Ini. School di Temanggoeng, 
sedjak klas IV akan mendapat 
peladjaran bahasa Belanda. 

Tjatatan kesehatan 

Menoeroet tjatatan opisil da 
ri fihak jang berwadjib, maka 
keadaan kesehatan dalam res. 

Kedoe seperti berikoet: 
Diphtherie: 1 di Magelang. 

Typhus abdom: di Magelang 
meninggal, 1 di Kretek (Keboe- 
men) dan 1 lagi di Keboemen. 
Bacill. dysenterie: 
men. Toelis Pembantoe. (A.S.) 

»Matjan koembang” ditembak 

mati. 

Beloem lama berselang ini, 

pendoedoek desa Tambarak da- 

erah Temanggoeng ' telah dibi- 

kin terkedjoet dengan menga- 

ocengnja soeara jang menakoet- 

kan dari dalam hoetan didekat- 
nja. 

Dengan adanja soeara jang 
menakoet-nakoeti itoe, laloe ada 

» 

1 di Keboe-3 

seorang boschwachter jang me- ' 

dimana 

ternjata bahwa jang bersoeara 

itoe adalah panter (harimau 
boeloeh atau matjan koem- 

bang). Serenta itoe binatang 

mengetahoei manoesia, kemoe- 

dian akan menerkam. Dengan 
setjara tjepat maka politie de- 
sa disitoe laloe menembak pada 
binatang ini sehingga mati. De- 
mikian berita jang diterima 
oleh Pembantoe kita A.S. 

Bisa ditambahkan disini, bah- 
wa bila orang ingat akan ada- 
nja ganggoean andjing adjak di 
lereng goenoeng Soembing de- 
kat Wonosobo, maka adanja 
harimau boeloeh inipoen agak 
mengoeatirkan. 

Tambah ambtenaren. 

A.S. menoelis: 

Dalam Pemandangan pernah 

kita toelis adanja minat, dari 

fihak jang berwadjib ditentang 

akan menambah A.W. boeat di- 

tempatkan dikota Premboen. 

Kini berita resmi telah sam- 

pai Premboen (Keboemen) te- 

tap mendapat seorang A.W. ko- 

ta, dus dikelak akan dikemoedi- 

kan oleh Wedana, A.W. dan 

  
  

manteri polisi, 

Kini desas desoes terdengar 

kabar, bahwa Keboemen akan 

mendapat 'P.I.D. sendiri, se- 

dangkan doeloe bila ada sesoe- 

atoe hal, hanja tjoekoep dioe- 

roes oleh P.I.D. dari Poerwore- | 

djo. 

“Tanaman padi baik 

Pembantoe A.S. menoelis. Oe- 
.moem soedah makloem  agak- 
nja, ialah bahwa sawah2 dide- - 
sa Bonorowo (Premboen) Reg. 
Keboemen tidak koerang dari 
300 baoe jang doeloe tidak :bi- 
sa ditanami padi, oleh karena 
sawah. mana senantiasa meroe: 
pakan laoetan belaka. 

Berhoeboeng dengan peristi- 
wa itoe, atas oesahanja  toean 
R. Mardanoes .Prodjosapoetro 
wedana.di Premboen telah ber- 
oesaha memperbaiki - keadaan 
terseboet, antara mana dengan 
memperbaiki pengaliran air. 

Sekarang soedah nampak de- 
ngan njata, bahwa oesaha itoe 
berhasil bagoes, teroetama poe- 
la dengan mendapatnja benih 
padi dari zaadhoeve di Prem- 
boen, maka kini tanaman padi 
disawah2 jang doeloe tiada ha- 
silnja — nampak baik. 

Soedah barang tentoe rakjat 
didesa-desa dekatnja amat ber- 
gembira, karena mereka men- 
dapat tambahan penghasilan 
jang tidak sedikit. 

  

SOERAKARTA. 

Pembantoe M. menoelis. 

Pidato Ir. van Leeuwen 

Malam-Selasa 3-4 Juni di ge 
dong Loge theosofie di Solo te- 

lah diadakan openbare - lezing 

oleh ir. A.J.H. van Leeuwen da 

ri Bahdoeng, tentang 

reld der trillingen” jang dihad 
liri oleh koerang lebih. 100 o- 

rang, diantaranja ada beberapa 

kaoem poeteri. Pidato dalam 

bahasa Belanda laloe disalin da 

lam bahasa Djawa -oleh - toean 

R. Soekarso Mangoenkawotjo. 

Dimoelai djam 7-sore hingga 

djam 9 dibikin boebaran. Pida- 

to demikian itoe disamboeng: pa 

da tanggal 6,10 dan-13 Juni.di 

societeit Mangkoenagaran (So- 

lo) moelai djam 7. sore. 

Sepakraga boeat palang-merah 

Tidak .lama lagi di stadion 

- Sriwedari (Solo) - akan diada- 

kan pertandingan sepakraga, 

jang keoentoengannja bersih 

10096 di sokongan “kepada 'pa- 

lah-merah bagi menolong nege- 

ri Belanda. 

Pengoeroes-besar P.S.S.I. 

Sesoedah konggeres jang ke 

X, maka soesoenah pengoeroes 

besar ,,Persatoean Sepakraga 

Seloeroeh Indonesia” kedoedoe- 

kan di Solo terdiri toean-toean 

dr. R. Kartono Martosoewignjo 

ketoea, R. Ng. Setyardjo Tjon- 

drodiprodjo ' ketoea-moeda, R. 

Soetaidi Hardjoloekito penoe- 

lis I, R. Hadisoenarto penoelis 

UI, R. Hadiwijoto bendahara, 

dr. R. Ng. Soetamsi Prodjohoe- 

sodo koemisaris dan mr. R.M. 

Widodo Sastrohoekoro techni- 

sche leider. 

Gedetacheerd pada goebernoer 

Toean R. Ng. Soetrasno Pad 

mopranoto assistent-wedono di 

Bendosari 

pada toean goebernber di Dja- 

wa-Tengah dan Djawa-Timoer 

'boeat beladjar bekerdja sebagi: 

prijaji B.B. di daerah itoe ma- 

'sing-masing. 

Ke Bestuurs-academie : 

Hari Selasa ini toean R. Ng.: 

Wignjosoekojo assistent wado-' 

'non ter beschikking kantor Ka- 

patian Solo dan toean R. Ng. 

Darsowarsito a.w, kota-Klaten 

telah sama menempoeh  toela- 

“Singsexamen di Semarang boe- 

  

“pore (Straits), 

»de We-g 

(Solo) dan toean R.. 

Ng. Mlojopranoto a.w. di Wono: 

sari (Klaten) dibantoekan ke-     

  

      

  

   
   
      

   Semboeh 
dengan tida 
merasa sakit 
dari peniakit 

wasir 
kausal menoeloeng toean - 
dengan tjepat dan membasmi 

- Okar-akarnja penjakit wasir. 
Dari sebab 'itoe ia selaloe di 
-poedjikan oleh doktor?.   
  

2 PENOETOEPAN POST. 

» Ke Soematera Oetara. 
Sabtoe 8 Juni dengan Knilm 

boeat Palembang (Djambi), Soe 

matera Barat dan Timoer, Tapa- 

noeli, Atjeh. dan Sabang. 

Pengambilan penghabisan soe- 

rat-soerat. aangeteekend djam 

7145 pagi dan kantoorbus djam 
S pagi. 

Ke Asia. 

Sabtoe 8 Juni boeat Singa: 

Asia  (ketjoeali 
Djepang), Philippina, Tiongkok, 
Amerika, Afrika . (ketjogali Af- 

rika Selatan dan Timoer), Ban- 
ka, Riouw, Palembang, Djambi, 

Soematera Timoer, - Tapanoeli 
dan Atjeh. 

Pengambilan penghabisan soe- 
rat-soerat aangeteekend  djam 
1.30 siang dan kahtoorbus djam 

2- siang. 

  

at diterima. mendjadi student 

pada bestuursacademie. di Beta 

wi. Salah satoe dari toean-toe- 
an diatas itoe akan - mendapat 

beja dari Rijk Kasoenannan. 

Sport-demonstratie B.A.P.A: 

Besoek 26 Juni ,,Badan Akan 
Perlindoengan Anak-anak” 3- 
kan mengadakan sport-demon- 

stratie dari koerang-lebih-1000 

anak moerid sekolahan di-sta- 

dion Sriwedari, dengan poe- 

ngoet beja masoek.: Pendapatan 
“bersih goena menjokong' fonds 

negeri Belanda. 
  

SEMARANG. 
- 

»Soda” diadoekan 

Oleh perempoe- 
an Tionghoa. 

Pembantoe anengabarkan, bah— 

wa madjallah Minggoean Tiong- 
hoa jang terbit di “Semarang 

Soda, telah diadoekan oleh 

orang perempoean Tionghoa, jg. 

bernama Tan Ing Nio. Ia merasa 
dirinja telah dihina dalam satoe 

artikel dalam madjallah tsb., jg. 
terbit pada tanggal 26 Mei j.I. 

Berhoeboeng dengan ini maka 

penoelisnja diperiksa Oreh jang 
berwadjib. 

— Sidang Madijelis Gemeente « 

Doh Dera wai 
gemeente. 

Besok malam moelai djam 6,30 

akan diadakan sidang oleh madje 
lis gemeente Semarang, bertem- 
pat digedoengnya. Ada beberapa 
agenda jang dibitjarakan nanti- 
nja. Jang paling penting jang me 
ngenai soal boeroehi ialah pembi- 
tjaraan jang bersangkoetan de- 
ngan pegawai gemeente sendiri. 
Menoeroet soerat siaran burge- 
meester tanggal 3 Juni jl. kata- 

.nja disitoe akan dibitjarakan soal 

penetapan gadji, pengangkatan 
pegawai, schorsing dan pemetja- 

tan, baik jang mengenai amtenar 

maoepoen jang mengenai be- 

ambte, toelis pembantoe kita, 
  

 



    

   

   

         

        
    

  

    

        

    

    
       

    

   
    

  

   
   

  

   
   

   
   

   

  

   
   

              

    

        
      

          

   
   
   

   

  

   

        

   

    

   

   
   

    

   

      

   
    
   

  

   

     

  

   

  

   
    

  

     

   

  

     
   

     
          
    

      
       

          

  

    

    

  

    

       
     
    

    
   

    

    

   

        

    
   

      
      
     
    

               
    

     

        

   

it ik 2 aa dibolehkan » me 

/ | hout, PG. de Groot, B. Ham, P. 

'Khe Lien, Liem Sik Yong. et 

  

ayah - 
 dbelan: 

-jang. “kita 

dek. 

Singkatnj a: 

.ngahnja tidak, apa poela bagai | 
|| PEMANDANGAN jang benar partikoelir di kota ini, telah, 

| roeangannja ta' mengidzinkan, mentjobakan hari2 jang sen- 

toe pos belaka. 

“hak kami. 

Wassalam. 

“ Atas nama Stichting 

| mah-Piatoe-Moeslimin”. 

ionjga. S.Z. GOENAWAN 
Pres. Direci 

Pen TeRNa ” 
5 Sea NOES - “3 

“en “tangan Laku Hakpk. 0 5 

Tn lagi hampa 2 

— tjoema kita pilih | jang an 

nja penting sadja dan pen- 3 

| tentang pengoe- 

' moeman derma jang diterima 

“oleh R.P.M. itoe setengah 

| pandang masih perloe, dan sete- 

se- | djadi semoea penderma, moelai 

- |-sekarang kami akan balas de- 
ngan soerat tertoetoep atau kar- 

Sekianlah keterangan dari fe- 

       

  

          
     

      
     

      
               

     

    

: perdana kita. 

| toet di poedjikan, sebab goena- 

| nja tentoelah. oentoek 'keselama- 

tan kebatinan anak2 kita djoe 

ga, jang kelak akan djadi ang | 

 gota masjarakat dimana dewa- 

4 | sanja. Kita rasa biar penoelis | 

hn “ataupoen penerbit boekoe2 ro- 

man tentoe tidak soeka, kiranja | 

N | boekoe2 mereka itoe menjebab |, 

'| kan bedjatnja otak anak kita! 

| Oleh sebab itoe, atas tinda- 

kan OVO serta CPR ini, pe- 

noelis serta: penerbit2. 

Boekoe2 ataupoen madjallah2 : 

'roman, tidaklah patoet berke- 

tjil hati, tidak boleh dianggap | 
75 bahwa badan terseboet 5 senga- 

| dja hendak meneloengkoepkan 

| perioek nasi penoelis | dan pan 

bit roman itoe. 

      

   

  

1 2. 

Tentang boekoe2 sensatie ba- 

“ik djoega diperhatikan, sebab 

kita dapat kabar jang pasti ke 

orang 'benarannja, bahwa berselang 

kolah dari salah satoe sekolah 

sasioneel kepada temannja sesa- 

ma moerid sekolah itoe. 

Pada soeatoe hari, seorang 

| anak kehilangan vulpen. 

rat, bahwa vulpennja itoe se- 

dang berada ditangan komplo- 

tan jang bertanda (mi- 

# | salnja ,,Mata Merah”) Seming 

.goe belakangan baroelah vul- 

»Roe- 

  

    
  

   

  

cambil. senat tap jang. 2 

en aan da- 

-rk 2e studiejaar.tt. 

H. van Mremen H.C.E. Beck- 

'H. van Bremen. H.C.E. Eeck- 

IL W.C. Hoefakker, Khoe Tiong 

| Lim, Kwee Hway Sian, Lie Han 

Yang, Lie Tjwan Kwan, Liem 

| de Looff, J. Meertens, R.M. Oe- 

2 Han Tio Keng Lim, Ao Ta 

et ong Liep Tan, “Togar Pohan, 

cw. L. Tupang dan R. Zonne- 

veld. 

  

   

4 candidaat tidak Torsi dan | 

' |doerkan. 

  

hout, R. Hartono, Irdam Idris, 
  

Bs Nigls, P.F. Patty, R. Rod- 

' Probonegoro, 

tter, M. Sentot Alibasah. 

T. Soehakso, Soekonjono, 

oen Gwan, Tan ik Sam,   

3 ai TN “ing Lea 

pa EN e    

  

“| pen itoe mereka kembalikan.     
- tjoerinja, tetapi hanja oentoek 

' main2 sensasi menoeroeti aliran 

Tindakan terseboet diatas pa | 

beberapa waktoe ini, anak2 se 

didjaja, sekarang bestuursschrij- 

| bestuurshoofdschrijver dires Ban 

Tiga 

hari belakangan ia beroleh soe- | 

Boekan sengadja hendak .men | 

  

  Dipindah da Es 5 ke 
Bandoeng bedrijisambtenaar t. 

Roestam dan dari Padang ke 

Bengkoelen bedrijisambtenaar £ 

Haroenalras da 
| Diangkat lagi sebagai le klerk 

(oud) di Batavia-Centrum t. Moe 

nir bin Marah Hoesin, wachtgel- 

| der. 
Dikerdjakan sebagai adj- boek 

'houder oentoek sementara di 

Bandoeng t. M. Soebroto. 

Dipindah dari Palembang ke 

Loeboeklinggau Me ti 

Arifin. 

Toean S.J. Soempioeh. 

Soedah barang tentoe kita 

menghormat kegiatan toean ig. 

soeka mengirimkan toelisan pen- 

djelasan toelisan jang dikirim- 

kan oleh pembantoe. Poela kabar 

  

terangan dari toean Dw. Sw. be- 

berapa hari kemoedian, setelah 

karangan jang toean maksoedkan 

itoe tertjantoemkan dalam s.k. 

kita. 

Kirarija soedah tak perloe lagi 

D.V.G | oentoek mendapat pendjelasan 

' Moelai penghabisan Mei, diker 

djakan loear dienst. pada D.V.G., 

t. R. Poedjo Soewarno, diregent- 
schap Indramajoe. 

Dipindah dari C.B.Z. Soeraba- 

ja ke Sambas, Gouv. Ind. arts pa 

“aa D.V.G. t. R. Soeharso. dan se 

baliknja t. Sjahrial. 
Dept. B.B. 

Diangkat mendjadi mantri-po- 
litie diresidentie: 

Priangan t. R. Hartjan Soma- 

ngan menjesal. 

Djambrong, Bogor 

— Tidak seorang poen akan me 

njangkal apa jang toean ma- 

djoekan: “kepada kita. Memang 

waktoe ini soeasananja ialah 

soeasana perang. Djadi kabar2 

sedikit banjak tertoedjoe kepa- 

da perkara itoe, seperti perha- 

tian poeblik demikian djoega. 

Dengan sendirinja lain2 hal 

sedikit terdesak. Tjobalah per- 

hatikan pengoemoeman2 dari 

fihak opisil, jang berkenaan de 

ngan itoe. Ini perloe sekali goe- 

na poeblik, bahkan penerangan 

soepaja pendoedoek seloeroeh- 

nja aman dan tenteram. Tetapi 

orang membatja segalanja itoe 

ver le klas dires Priangan. Ban- 

tam, t. Mas Abdoelhak, sekarang 

tam. 

'Bantam, t. Mas forakica dan t. 

Soekahardja, sekarang bestuurs- 

hoofdschrijvers dires Bantam. 

' Priangan, t. Achmad dan t. 
Tobagoes Sintawidjaja, seka- tak perloelah oentoek mempoe- 

rang bestuursschrijvers le klas | njai hati tjemas dan koeatir. 
Apa jang toean oesoelkan 

'itoe memang selaloe kita oesa- 

hakan, soepaja para pembatja 

| djangan terlaloe membatja sa- 

'toe hal sadja. Tentang penoelis 

dires Bantam. 

Betawi, t. Agoes Madsoeri, se- 

karang bestuursschrijver Ie klas 

dires, Bantam. 

Priangan, t. Hasim, Sekarang 

itoe doeloe soedah mendapat ke- 

“| jang pandjangan lagi. Harap dja 

“raian seperti berikoet:   

| W.L. Onderwiis, bertempat di- 

| kantornja di Sindorostraat. 

I kita terima dari pengoeroes O- 

V0 jang perloe dioemoemkan 

ada demikian : 

soepaja menjerahkan list na- 

otheek mana boekoe2 roman 

F maksoed ialah jang dirasa per- 

i rip Djojosantoso, M. Soebyan- 

to, A.H. Tamboenan, Tan Giok ! 

18 candidaat oedjiannja dioen- | 

: Telah loeloes dari 

1 “1e studiejaar t.t. Ang | koe2 

| Tino Bie, K. Deenstra, R.A. Ed- 
3 wards. van Muyen, A.D. Eeck- 

: | goehpoen masih banjak pembi- 

Klay, Liem Tiong Hien, Es 

  

   

  

WF. 

4 irenskeen, H.E. van Vee- | 

AN de Voogt dan Aa | 
Weeda. lah mengirimkan soerat kepada 

1 Burgemeester. Medan berkena- 

candidaat tidak loeloes 

( candidaat oedjiannja di- 

    

    

  

Se 3 2 & 

25 Penilikan 'boekoe2 roman 

Penjelidikan jang) 

teliti. 

Dalam Si. De. kia dapati oe-. 

Telah terdjadi pembitjaraan 

(CPR) dengan tocan inspektoer 

: Tentang 'hasil pembitjaraan 

itoe menoeroet keterangan jang    

'Toean inspecteur minta kepa- 

da pengoeroes OVO dan CPR 

ma2 boekoe roman penerbitnja 

serta pengarangnja dan bibli- 

“jang di maksoed dapat dipin- 

djam. Boekoe2 roman jang di-   
loe diperhatikan toeroet penda- 

pat OvO 'boekoe2 mana jang 

soedah lebih doeloe mereka se- 

lidiki. Kemoedian kelak bagai- 

mana penjelidikan 'inspecteur 

tentang boekoe2 terseboet akan 

dinjatakan dan kalau perloe a- 

“kan diberikan instructie kepa- 

da sekolah2 oemoem disini ten- 

| tang. pelarangan boekoe2 itoe 

ibatja anak2 sekolah. 

Achirnja toean inspecteur | 

'berdjand ji akan ) menjelidiki boe 

    

“Sekian jz jang “kita perloe oc- 
.moemkan, disini, dan soeng- 

tjaraan lain jang berkenaan de- 
ngan boekoe2 roman ini antara 

'kedoea belah pihak beloem ma- 
. sanja kita oemoemkan, tetapi ke 

lak akan kita toelis dimana per 
loe. 

Berhoeboeng dengan soal ini 

djoega, maka kabarnja OVO te 

an dengan sekolah2 jang ada 
dibawah kekoeasaan gemeente 

Medan, tetapi sekian djaoeh, ba 

-nja satoe boekoe jang penoeh 

: | dengan kedjadian2 jang senSa- | 

I sional jang diterbitkan di Me- 

I-dan. : | 

  
Ini baroe satoe tjontoh bah- 

| kan banjak tjontoh2 lain jang 

kita tidak ketahoei 

antara pengoeroes Onderwijzers | terdjadi dikalangan doenia a- 

..| vak Organisatie (OVO) dan Co- 

- | mite Penjelidik Boekoe Roman 

dan benar 

| nak anak sekarang. 

Oleh sebab kesannja boekoe 

jang demikian isinja djoega ki- | 

ta pertjaja akan diperhatikan. 

Berhoeboeng dengan soal2 ter 

seboet diatas, maka ada baiknja | 

. soepaja tiap2 penerbit jang me 

nerbitkan boekoe2 roman itoe, 
kalau benar isinja dilarang di- 
batja oleh anak2, baiklah dipa- 

gina moeka dari 

-djallah) itoe di tjantoem kali- 

mat ,,Dilarang dibatja anak2”. | 
Demikian poela koeasa2 dari 

boekoe (ma-   bibliotheek jang banjak seka- 

anak2 dan jang hanja boleh di 

SA. 

Ini kita rasa ada satoe tinda- 

- kan jang baik sekali dari jang 
bersangkoetan itoe. 

Lebih djaoeh dapat kita ka- 
'barkan, bahwa kemaren djoega 

oleh OVO telah diserahkan 3 
boeah boekoe roman kepada toe 

an Inspecteur WL Onderwijs 
oentoek diselidiki, boekoe2 ma 
na soedah lebih doeloe diselidi 
ki oleh OVO. Bahkan soedah 

diberikan bertanda tiap2 kali- 
mat2 jang dirasa tidak baik di 
sadjikan keotak anak2 kita. 

Sekianlah doeloe, pemanda- 

ngan kita dalam soal ini, semen 

tara menoenggoe bagaimana ha 
sil penjelidikan dari badan2 ter 

seboet diatas. 

  

MAKASAR. 

Gempa boemi ketjil 

' Aneta mengabarkan, bahwa 

Senen pagi diam 3.50 telah tera 

sa gempa boemi ketjil jang a- 

rahnja tenggara. Gempa itoe 

oleh Bat. Observatorium ditja-   lasan dari toean j.m. beloem   | djoega diterima oleh O.V.O. 
“tat terlaloe lembek sekali. 

rang didjoempai dikota ini, a ' 
da baiknja menjediakan list | 
boekoenja jang boleh . dibatja | 

pindjamkan kepada orang dewa 

bestuursschrijver 

Bantam. 

'feuilleton itoe tidak apa2, sela- 

mat. 
le klas dires   
  

  

SEKOLAH:MIJNBOUW. 

Di Sawah-Loento S. W.K. (middelbare opleiding) lamanja 3 tahoen 

boeat mendidik mendjadi opzichter tambang. 

Sekolah Mijnbouw itoe moelai pada 5 AUGUSTUS 1940, boeat se- 

kolah itoe bisa ditempatkan kira-kira 15 orang moerid, jang mempoe- 

njai diploma Mulo B atau diploma lain jang sama. 

Sekolah jang terseboet ada mempoenjai internaat, dimana moerid- 

moerid tinggal dengan bajaran & f 25.— seboelan (oecang makan dan 

lain-lain). 
: 

Peladjaran diberi gratis, sedang moerid- moerid boeat dan diharoes- 

kan bekerdja didalam loebang menerima gadji f 1.— sehari. 

Permintaan-permintaan boeat djadi moerid hendaklah dimasoekkan 

sebeloem tanggal 15 JULI 1940 kepada toean DIRECTEUR MIJN- 

BOUWSCHOOL DI SAWAH-LOENTO S.W.K., dengan menjeboetkan 

oemoer dan mengirim salinandiploma jang dimaksoed serta salinan 

cijferlijst, 1 verklaring Dokter jang menerangkan koeat bekerdja di- 

dalam loebang menoeroet sjarat? Keuringsreglement, dan dima- 

na djoega diseboetkan tinggi dan berat badan dan 1 portret jang ba- 

  

  

HE EU BEA MERE ENAGE PTERNAN ARIE Wo SARAN Kl BT UNA Ea 

'Swatoe Iboe Jang Waras 

DJAMOE BRANAK ,TJAP LAMPOE" 

Waras, Dan Terbebas Dari Segala Kedoexahan. 

dan f 2,-, Boleh djoega diketeng. Bisa dapet beli pada: 

BAT.C: SAWAH BESAR 2V, - TELEF. WL. 5163 
BANDOENG: KO-AMBI 233F - TELEFOON 1034 

. SOERABATA : TOENDJOENGAN 14-TEL. Z, 1038 

CHERI RON: 'DROG. SANITAS PASOEKETAN 81. 

313 

PEMBERIAN TAHOE, “1 
Bahwa TOKO MAYAM dari SENEN 97, 

: PINDVAH: 

di SENEN 56 A, telefoon No. 2911 WI, 

didjadikan satoe, dengan TOKO VULCANI- 

SEER - INRICHTING ,STAR”. 

Diharap sekalian toean2 langganan mendjadi 
taoe. 

Banjak tabe serta hormat, 

TOKO MAYAM 

Dan Bertjahja Terang, Melahirken Anak 

Jang Montok, Moengil Dan Tjerdik. 

Membikin Roemah-Tangga Mendjadi Kekal, 
Selaloe Aken Bergoembirah, Keloearga Jang 

Harga 1 stel compleet boeat 40 hari f 4,- 

Djamoehandel & Industrie 
.TJAP. LAMPOE'" 

SEMARANG, DEFOK No.20 

BUITENZORG DJALAN RODA No. 49 
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Dibeberapa roemah gadai 

tentoe ada bangkoe2 jang dise- 

'diakan oentoek oemioem, akan 

| pi djika dibandingkan dengan 

— mendjalankan 

menggadaikan atau meneboes | 
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DOENIA PEGADAIAN. 

Minta perhatian jang wa 

dj. 

Njonja Belanda tinggal 

kan pegadaian oentoek men 

tjari kakoes. 

Seorang perempoean In 

donesiers kentjing berdiri. 

Seorang pembantoe menoe- 

tetapi banjaknja bangkoe2 itoe 

djaoeh dari pada- mentjoekoe- 

banjaknja orang jang datang 

keroemah gadai itoe oentoek 

keperloeannja, 

barangnja. 

Dalam masa sesoesah ini ba- 

njak orang jang datang diroe 

'mah2 gadai berlipat - lipat ba 

njaknja dari pada diwaktoe ada 

wang, sedang  roemah gadai 

besarnja dari dahoeloe tetap se 

begitoe sadja, sehingga bera- 

toes-ratoes “orang — terpaksa 

berdiri dilatar dibawah sinar 

matahari atau  djika moesim 

hoedjan dibawah air hoedjan, 

sebab bagian depan dari roe- | 

mah gadai itoe tidak tjoekoep 

oentoek memoeat beberapa ra- ' 

toes orang. 

Ini seroepa jang haroes men- 

dapat perhatian jang wadjib 

memperhatikannja. 

Seroepa lagi jang boleh dibi- 

lang tak koerang pentingnja, 

malah penting sekali, jaitoe W, 

C., kakoes. 

Sampai sekarang kita beloem 

pernah melihat diroemah gadai 

ada kakoes jang disediakan 

Apa soerat kabar boleh mendjadi sebab dari toean poenja KEROESAKAN MATA? 

“Djalan jang tentoe oentoek meroesakkan 

tosan poenja mata 

dan bakerdja dibawah penerangan djelek. 

Dan- mata jang 

dapat dibikin baik kombali. Perhatikanlah 

soepaja lampoe tengah dari seloeroeh 

toean poenja kamar?, lampoesPHILIPS dan 

soedah 

adalah: membatja 

roesak tida 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
     

    

  

    

    
   

  

pandanglah lampoe extra boekan sebagai 

satoe kaperlentean! Biarpoen boeat bebe- 

rapa milioen, toean tida akan bisa beli mata 

baroe, tetapi boeat hanja beberapa cent sa- 

dja ongkos stroom, toean seloeroeh malam 

dapat penerangan baik sekali, djika toean 

memakai lampoePHILIPS jang himat itoe! 

Li Han KANE ELANG SIT R RR NN Bt 
2 Pee TANAH H x CE 

  

    meloeloe oentoek oemoem (pu- 

bliek). 

Disini akan disadjikan satoe 

doea tjonto jang mengenai itoe 

hak an 

1. Dibeberapa roemah gadai 

orang banjak itoe soeka dian- 

tree, oentoek mendjaga -kebe- 

resan, orde, jang memang baik 

sekali: orang jang berdiri di 

depan mendapat bagiannja le- 

bih dahoeloe: sebaliknja: o- 

rang jang berdiri paling bela 

kang mendapat bagiannjapoen 

paling belakang poela. 

Ini tak dapat disangkal lagi. 

Akan tetapi djika — malah soe 

dah banjak kedjadian — ada se- 

seorang jang berdiri ditengah- 

tengah barisan tak koeat ta- 

nan lama oentoek berkentjing 

atau berberak, maka ia tinggal 

kanlah dahoeloe barisan itoe de 

ngan memboeang waktoe ba- 

njak oentoek mentjahari tem- 

pat jang tak dapat dilihat o 

leh oemoem oentoek berken- 

“tjing atau berberak, airnja- 

poen oentoek membersihkan 

apa2 soesah poela, djika ia 

kembali lagi dibarisan tadi itoe 

ia sekarang mendjadi paling be 

lakang: keadaan ini memang ti- 

dak adil sekali. Soesah pajah- 

nja orang (teroetama perem- 

poean) jang membawa anak- 

nja jang masih ketjil soesah- 

nja dapat gampang dikira. 

2. Satoe Njonja Belanda jang. 

dirinja merasa sopan pada sa 

toe hari ada diroemah gadai, 

iapoen tidak koeat tahan lama 

ingin kentjing atau berberak. 
pegawai 

pegadaian itoe ada tidaknja 

kakoes diroemah gadai itoe, 

pegawai roemah gadai membe 

ri djawaban ada, itoe njonja 

minta masoek, tentoe sadja di 

tolak keras, sebab itoe kakoes 

disediakan  meloeloe oentoek 

pegawai roemah gadai sadja. 

Oleh karena tidak. tahannja, 
njonja itoe mentjari taxi, te- 

roes pergi mentjari kakoes, ini 

tentoe memboeang waktoe jang 
sangat berharga. 

3. Diroemah gadai dalam sa 

toe onderdistrict: ditengah - te 

ngah barisan ada orang perem- 

'. mada itoe wak- 
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V. O. R. O. 

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

KEMIS, 6 JUNI. 

17.00 Lagoe Soenda — 17.30 La- 

goe Djawa — 18.00 Pembatjaan S. 

k. — 18.30 Lagoe- Leloetjon -— 

19:00 Lagoe Hindustan — 19.15 Pe 

ngadjian @ur'an oleh Njonja Ama 

zar — 20.15 Lagoe Melajoe Sebe- 

rang — 20.30 Krontjong-Orkest 

.De Silver Vos” — 23.30 Berhen- 

tt 
DJOEM'AT, 7 JUNI. 

10.00 Pengadjian dari piringan 

"hitam — 10.30 Lagoe Hindustan— 

11.00 Lagoe Ambon — 11.30 Lagoe 

Tionghoa — 12.00 Lagoe Gambang 

Kromong — 12.30 Lagoe Melajoe 

Seberang — 13.00 Lagoe Hawaiian 

— 13,30 Lagoe Djawa — 14.00 Ber 

henti. 

17.00 Dalam taman anak2 — 

18.30 Pembatjaan dari soerat2 ka- 

bar harian — 19.00 Taman anak2 

— 19.20 Pembatjaan kitab Indjil 

— 20.00 Lagoe Tionghoa — 20.30 

Krontjong orkest ,,Lief Java” -— 

24.00 Toetoep. 
  

toe tidak koeat menahan lama 

oentoek kentjing atau berbe- 

rak. Ia mengenal maloe, ia me 

ngenal apa sopan itoe. Akan 

pergi meninggalkan barisannja 

takoet kalau2 nanti ia djadi O 

rang jang paling achir, kalau 

tetap disitoe ia tidak koeat ta 

han lama: akan berkentjing de 

ngan berdjongkok maloe poela 

oleh oemoem, apa latjoer ...... ? 

IA BERKENTJING SEMBARI 

BERDIRI Miki 

Pendek kata: Oemoem mem 

boetoehkan adanja kakoes di- 

roemah - roemah gadai. 

Ongkosnja? Dalam setahoen 

tahoennja wang kelebihan da- 

ri barang lelangan jang tidak 

diambil oleh jang empoenja, se 

hingga mendjadi miliknja nege- 

ri, ada belasnja atau poeloehnja 

riboe — roepiah. Sepandjang 

pengetahoean, wang itoe diper- 

goenakan oentoek pendjagaan 

negeri. | 

Apa tidak lebih baik itoe oe 

ang, sebagian, dipergoenakan 

oentoek membikin kakoes? 

Dengan adanja toelisan dia- 

tas itoe tjoekoeplah kiranja 

oentoek dipergoenakan mendja 

di pertanjaan di Dewan Rak 

jat atau pertanjaan toelisan 
kepada jang wadjib. 

  

  

PENJIARAN NIROM TIMOER. 

Djawa Barat. 

€ 

KEMIS, 6 JUNI. : 

Band. II 192, Bat. II 197, P.M.H. 45 

17.00. Tanda waktoe. Pemb. -— 

17.03 Isi programma — 17.05 Gam 

bang kromong — 17.15 Taman Pe 

moeda — 13.00 Lagoe Hindoestan 

dan Urdu — 18.15 Adzan — 18:45 

Pengadjian al Gur'an — 19.00 Pe 

mandangan oemoem — 19.20 Ane- 

ka warna — 19.30 Berita Pers dan 

dagang — 20.00 Agama Islam — 
20.45 Kasidah Arab — 21.00 Kron 
tjong — 21.30 Klenengan Mana- 

Soeka — 24.0 Toetoep. 

DJOEM'AT, 7 JUNI. 
Band. II 192 dan III 50, Bat. II 197 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

6.03 Pengadjian al Gur'an — 6.30 

Berita Pers — 6.40 Gamelan De- 
goeng dan gamelan salendro - 7.00 

Tanda waktoe. Krontjong — 17.20 
Berita Pers — 7.30 Toetoep. 

Bandoeng II 192 dan III 50. 
12.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

12.03 Gamboes modern — 12.30 La- 

goe Melajoe — 13.00 Lagoe dari 

Laoetan 'Tedoeh — 13.15 Berita 

Pers — 13.30 Krontjong — 14.00 

Lagoe Soenda — 14.15 Berita Pers 

— 14,30 Toetoep. 

Batavia II 197. 
12.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

12.03 Krontjong — 12.30 Boenga 
rampai Melajoe — 13.00 Lagoe Ha 
waii — 13.15 Berita Pers — 13.30 
Kasidah — 14.00 Lagoe Soenda — 
.14.15 Berita Pers — 14.30 Toetoep 

Band. II 192, Bat. II 197, P.M.H. 45 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. -— 

17.03 Isi programma — 17.05 La- 
goe Krontjong oleh Krontjong-or- 
kest ,,Sinar Hoa An” — 18.30 Ke- 

tjapi modern — 19.00 Economie 
19.30 Berita Pers dan Dagang — 
20.00 Peladjaran bahasa Belanda 

.— 20.40 Ketjapi Soenda — 22.30 

Tjindoer mato — 24.00 Toetoep. 

PENJIARAN NIROM BARAT. 
Batavia I 121, Tg. Priok 41 M. 

KEMIS, 6 JUNI. - 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
17.01 Isi programma — 17.03 Boe 
nga rampai — 18.00 Arendsnest 
— 18,30 Swing-music — 19.00 Be 

rita Pers dan Oedara — 19.25 Da 
ri piring gramofoon — 19.40 Bour 
nemouth Municipal Orchestra — 
20.00 Orkest Lajos Kiss — 20.15 

Penindjauan — 20.35 De Kwakers 

— 21.00 Omroep orkest.— 22.00 
Tanda waktoe — 22.01 Yvonne 
Printemps — 22.30 Moesik dansa 
— 23.00 Toetoep. 

DJOEM'AT, 7 JUNI. 
6.00 Pemb. Dari plaat gramo- 

foon — 6.15 Gymnastiek — 6.30 

' Berita Pers — 6.50 Dari piring   

gram. — 7.00 Toetoep — 7.01 Da 

ri piring gramofoon — 7.30 Berita 

Pers — 7.37 Dari piring gramo- 

faon — 8.00 Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

11.01 Cursus menggoenting Pakai- 

an — 11.30 Enzo de Muro Loman- 

to — 11.45 Dari piring gramofoon 

— 12.15 Boenga rampai — 13.20 

Berita Pers dan Oedara — 13.33 

Nirom Klein Orkest — 14.20 Beri 

ta Pers dan Oedara — 14.30 Toe- 

toep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. —- 

17.01 Isi programma — 17.03 Boe 

nga rampai — 18.00 Beberapa nja- 

nji — 18.40 Beberapa potpourri — 

19.00 Berita Pers dan Oedara -— 

19.25 Njanji bersama — 19.40 

Godsdienstig  Cultureele lezing — 

20.00 Dari piring gramofoon — 
20.05 Pemandangan oemoem — 
20.25 Dari Bosworth — 21.00 Hoor 
spel — 21.45 Permainan piano — 

22.00 Tanda waktoe — 22.01 Om- 

roep-orkest — 23.00 Toetoep. 

B. R. V. 
Stadsz. 15789 dan Archz. 61.66. M. 

KEMIS, 6 JUNI. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.04 Berita Pers — 11.04 Djamoe 

an teh. (stadz.) — 17.25 Landjoet 

nja djamoean teh — 18.05 Moesik 

zigeuner — 18.30 Berita Pers — 

18.30 Njanjian Bing Crosby (stz.) 

— 18.45 Moesik orkest Perantjis 

— 19.10 Lagoe2 Cowboy — 19.30 

Concert B.R.V. — 20.30 Causerie 

pengetahoean popoeler — 20.50 Pi 

ring hitam — 21.00 Opera Aida — 

23.15 Toetoep. 

DJOEM'AT, 7 JUNI. 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. —- 
6.04 Berita pers — 6.25 Aneka 

warna — 17.05 Berita pers — 7.25 

Roepa2 — 9.00 Orkest militer — 

9.20 Soeara lelaki dari aether -— 

9.45 Pedato piano — 10.15 Moesik 

zigeuner — 10.45 Lagoe Amerika 
— 11.156Orkest Lajos Kiss — 11.45 
Pierement B.R.V. — 12.00 Pemeli- 
haraan orang toea dan sakit — 
12.00 Soecara gembira (stadz). — 

12.30 Moesik orkest — 13.00 Pro- 
gramma roepa2 — 14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. -— 

17.04 Berita Pers — 17.04 Djamoe 

an teh (stadz.) — 17.25 Landjoet 
nja djamoean teh — 18.00 Cursus 

stenografie oleh B.R.V. — 18.00 
Lagoe2 zigeuner (stadz.) — 18.30 
Berita pers — 18.30 Vocaal (stad) 

18.45 Landjoetnja vocaal — 19.00 
Cinema-orgelsoli — 19.20 Instru- 
mentalia — 19.30 Concert B. R. V. 
— 20.30 Suite Op 19 — 20.55 Ragi 
nalt Foort — 21.10 Pedato piano 
— 21.40 Symphonie — 22.20 Nja 

njian — 22.55 Lagoe marsch — 
23.00 Toetoep. 

  

  

MAS dan KOENINGAN 

Mas dan koeningan, warnanja 

ampir sama, tapi kwaliteit berlai- 

nan djaoeh sekali, seperti ,,B E- 

DAK VIRGIN”  dengenbe- 

dak jang lainnja. 
BEDAK VIRGIN, roepanja, ada 

seroepa poeder djoega, tapi setelah 
dipake, lantas berasa berlainan loe 

ar biasa. 
Kaloe maoe pake seroepa Be- 

dak berasa dingin, enak, tida leng- 

ket serta dengen mendapat kefae- 
dahan, jaitoe djangan loepa tjoba 
pake ,,BEDAK VIRGIN”. 

Toean LIM DJIN SIONG dari 
Tjihideungweg No. 38 TASIKMALAJA, jang telah 
berasa kefaedahannja BEDAK VIRGIN, hingga ia mengirim- 

kan potretnja sendiri dan soerat menjatakan. £ 

Kaloe orang jang beloem pernah pake, tentoe beloem per- 

tjaja. 
Lebih baik minta monster ,BEDAK VIRGIN” , 

potong ini advertentie kirim pada : Hoofdkantoor : 

CHUN LIM & CO. Di Batavia-Centrum, SOLE AGENT 

N.V. Handel Mij. Kian Gwan. 

Dijka orang hendak tjoba di seloeroeh tempat pake se- 

roepa bedak jang harga rendah, kwaliteit baik, jaitoe nama Be- 

dak ,S TAR” jang harganja : & 

Doos No. 1, f 0.40. — No. 2, f 0.20 — dan No. 3, f 0.10. : bo- 

leh dapet beli pada, 

  

FILIAAL CHUN LIM & CO 
GLODOK No. 2 
BATAVIA.—     

  

  
  

AGENT WEST JAVA 

Toko ORION 
KRAMAT 14 — BATAVIA-C. 
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» MATJAN” 
Tahan aer 
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Satoe 
tahoen 

garantie 

| 
Pesenan dari loear kotta bisa dikirim 

dengan 

  

rembours. Oentoek orang jang 

djoeal lagi direken speciaal harga.   
 


