
  

   
  

jepang akan dapat 

merika tidak maoe kom- 
5 plik tentang barang2 

diantjam oleh Ame 
rika Serikat 

  

ichy 

  

kaoem 

“Aneta memberitakan: 

— Hoofdredacteur: 

1 2 

    

  

   

Sa 

boeroeh paberik pesa- 

wat mogok. 

  

IDjawaban Belanda kepada delegasi Djepang diberikan hari ini djam 

0.00. 
AMERIKA 
Washinton, 5 Juni (Aneta 

TIDAK MAOE TJEK-TJOK TENTANG PERSEDIAAN. 

OJB.): 

— KEMARIN MINISTER VAN KLEFFENS MENGOENDJOENGI PRE- 

WITTE HUIS. KEMOEDIAN IA MENE- 

2ANGKAN KEPADA PARA VERSLAGGEVER, BAHWA IA AMAT 

BERBESAR HATI KARENA DEFENSIE INDONESIA JANG SEKA- 

RANG BANJAK LEBIH KOEAT DARI PADA JANG DIHARAP- HA- 

RAPKAN. 
“MINISTER ITOE MENOETOERKAN, BAHWA NEDERLAND 

AKAN MEMBERIKAN PERSEDIAAN-PERSEDIAAN KARET, TIMAH 

DAN LAIN-LAIN BAHAN STRATEGISCH KEPADA DJEPANG JANG 

PANTAS BANJAKNJA. DAN IA MENAMBAH KETERANGAN, BAH- 

WA AMERIKA TIDAK MENGHARAP-HARAP ADANJA PERTIKAI- 

AN TENTANG PERSEDIAAN-PERSEDIAAN ITOE. 

INDONESIA AKAN MENGAWAS-AWASKAN, SOEPAJA DJA- 

NGAN SAMPAI ADA PERSEDIAA 

DJEPANG MINTA LEPAS DARI 

. TEKANAN EKONOMI. 

New York, 5 Juni (Aneta 

OJB). — Koresponden spesial dari 

New York Times di Tokio Otto To 

Iisehus, mengoemoemkan : 

»Pemerintah Djepang sekarang 

moelai meniadakan desakan ekono 

mi terhadap Djepang (hal ini seo- 

lah? meroepakan satoe serangan 

semosem). Desakan itoe menoeroet 

pih k Inggeris dan Amerika Seri 

kat. Oleh karena itoe maka peme 

rintah Djepang memberj tahoe ke 

pada pemerintahan Inggeris dan 

Amerika Serikat. Oleh karena itoe: 

ri tahoe kepada pemerintahan Ing 

'geris dan Australia, bahwa ia 

export dari keradjaan Inggeris ke 
“Djepang itoe dikoerangi”. 

“Koh Ishii, wakil djoeroe bitjara 

pang, pada tanggal 2 boelan ini da 

lam perskonferentie menoetoerkan, 

  

   

N JANG DIKIRIM KE DJERMAN. 

dja bersama sama dengan Djer-. 

man. 
Kabarnja admiraal Leahy kema 

rin memberikan memo Roosevelt 

kepada Petain, didalamnja isi pem 
berian ingat kepada Petain dja- 

nganlah ia bekerdja bersama? de 
ngan Djerman. 

ANTJAMAN MENDOEDOEKI MI- 
« “LIK2 VICHY. : 
Lebih landjoet diberitakan ten 

tang pemberian ingat Hull itoe jg. 

seolah2 berisi antjaman, bahwa 
Amerika Serikat dan negeri2 Ame 

rika lainnja akan mendoedoeki mi 

lik2 Perantjis dibagian doenia sebe 
lah barat. Maka Hull berkata, bah 
wa menoceroet berita2 opisil, ter- 
boektilah bahwa politik Vichy da 
lam pekerdjaan bersama2 dengan 
negeri2 lain itoe didjalankan ,,de 
ngan maksoed mengadakan penin 

dasan jang segila gilanja”. 
“ “Ia berkata poela: ,/Oleh karena 

itoe kita akan mengoempoelkan de 

ngan setjepat2nja segala boekti2 

dan keadaan2, jang moengkin da      

    
     
pang jang dilakoekan olehnja de 

ngan sir Robert Craigie dan 
John Greig Latham. 

| Ishij menoetoerkan, bahwa soal? 
-itoe rapat poela perhoeboengannja 

dengan pembitjaraan dagang-anta 

ra Indonesia dan Djepang. 

“ TIDAK ADA SOAL MENGOEA- 

“ New York, 4 Juni (Aneta 
“OJ.B.) — Sk.,,/New York Times” 

mendengar dari Washington, bah 

- wa minister Cordell Hull kemarin 
menerangkan tentang perhatian 
Amerika Serikat, apakah alat2 ke 

perloean g jang dikirim dari 
Amerika Selatan dapat mentjapai 

' Djerman dengan melaloei Timoer 

  

   

  

   
   

   

      

- 
2) 

   

        

| “Cordell Hull poen berkata, bah- 

wa, state department. menaroeh 
perhatian betoel terhadap pembitja 
raan dagang Indonesia — Djepang, 

: h ada 
koeatir, 

  

7 

alasan-alasan oentoek    
Washington , 5 Joni (Reu- 

pat menelandjangi arah politik Pe 

rantjis jang ditoetoepi dengan roe 

pa2 alasan itoe”, 
Sesoedah Hull memberi penera- 

ngan tentang politik Amerika Seri 

kat terhadap Vichy sedjak adanja 

perletakan sendjata, maka - Hull 

poen berkata, bahwa ,,politik Ame 

rika Serikat sekarang berdasar ke 

pada djaminan2 dari pemerintah 
Perantijis itoe, bahwa ia sekarang 

bermaksoed akan melanggar per 
djandjian2 - jang terseboet dalam 

perletakan sendjata itoe”. 

PEMOGOKAN KAOEM BOE-. 
ROEH GOEDANG. 

New York, 5 Juni (Reuter) 
— Pemimpin? - kaoem . boeroeh 

14.000 jang mogok dalam 74 veem 
dan goedang? di New York itoe te 
lah bersetoedjoe, bahwa hal itoe ti 
dak akan meroegikan pemoeatan 

(barang? kekapal oentoek dikirim 
ke Inggeris. 

Dalam goedang?2 itoe disimpan 

barang? oentoek Inggeris jang ber 

harga bermiljoen2 dollar. Kaoem 

pemogok.minta tambah.gadji.. 

WAT TERBANG... 
— Inglewood,5 Junj (Reuter) 

— 9000-kaoem boeroeh jang meng   ter) — Hull memberi tahoe kepada 
'Vichy bahwa pekerdjaan bersama 
sama antara Perantjis dengan Djer 
man itoe ada ,,meroegikan” hak2. 
Amerika Serikat dan hak hak lain Pasi bangyan. Pn han 

Kana Bea 

| Ambassadeur Perantjis Henry 
'Haye sesoedah mengadakan pembi. 

tjaraan dengan Hull memberikan 
ocatoe peringatan keras kepada 

   

    

   
      

    

gaboengkan diri pada serekat se 

kerdja boeroeh mobil memberhenti 

“kan pekedjaarmja di paberik pesa 

wat terbang jang besar jaitoe 

»North America Aviation Corppe 
Te “Mereka minta tambah ga 

aj G3 23 

Karena adanja pemogokan itoe, 

maka pesanan seharga 116 mm dol 

-lar dari. pemerintah Inggeris dan     Petain, djangan hendaknja beker- 
Amerika Serikat tidak dapat diker 

  

aa PEMGOKAN DI PABERIK PESA- | 
PERINGATKAN VI- | . 

    

Mr. Soemanang. 

  

DJOEMAT 6 JUNI 1941 

Pan NA ta 

  

han-bahan itoe. 

itoe ke Djerman. 

terhadap Vichy tentoe 

» djiam perletakan sendjata. 

mogok. 

rang dari oedara oleh 

9 Atas protest 
man di Dublin, radio 
disengadja.” 

Djenderal 

Djepang didakwa maoe men 

Catrouz jang djoega 

ngan politik Vichy itoe bertemoe 

JAWABAN pemerintah 

D gasi Djepang diberikan 

roet kata minister Van Kleffens, 1 1 

diberi bahan-bahan sepantasnja, sedang Amerika Seri 

katpoen tidak menginginkan adanja konplik karena ba- 

Indonesia kepada dele- 

hard imi djam 10. Menoe: 
maka Djepang. akan 

Disamping itoe pers Amerika Serikat menggeroetoe. 

girim karet dari Indonesia 

Amerika mengantjam pemerintah Vichy. Politiek 

beroebah, sebab Vichypoen me- 

p roebah politiknja, jang tadinja selaras dengan perdjan- 

9000 kaoem. boeroeh pesawat terbang di Amerika 

Pesawat-pesawat Perantjis datang ke Syria -dengan 

anak boeah Djerman Amman 1 

pesawat-pesawat Inggeris, se- 

bagai pembalasan serangan RAF di Beiroeth. 5 

De Valera tentang pengeboman Djer- 

Djerman mendjawab: , Tidak 

(Transjordania) dise 

tidak setoedjoe de- 
De Gaulle di Haifa. 

  
  

KIMMEL—KNOX. 
Washington, 5 Juni (Reu- 

ter): — Komendan angkatan laoet 

Amerika Serikat di Pacific admi- 

raal Husband E. Kimmel kemarin 

mengadakan pembitjaraan dengan 

Knox dan chef peperangan laoet. 

SLAGSOHIP U.S.A. ,SOUTH 
DAKOTA”. 

Washington, 5 Juni (Reu 

ter). — Slagschip Amerika Serikat 

jang ke 3, dari 35.000 ton South 

Dakota” akan selesai dan ditaroeh 

keair nanti tgl. 7 Juni. 

Kapal perang raksasa itoe habis 

dikerdjakan 5 boelan sebeloem' 

waktoe jang ditentoekan. 

PERLOEMBAAN MEMBOEAT 
— PESAWAT DENGAN 

| 

  Washington, 5 Juni (Reu- 

ter). — Komisi begrooting pada 

dewan perwakilan mengirim tam- 

bahan begrooting kepada dewan 

perwakilan goena kepentingan ten 

tara sebesar 10.009.655.187 dollar, 
ja'toe jang paling besar sedjak pe- 

rang doenia j.l. Termasoek peng-   

locaran krediet oentoek memboeat 

40.000 pesawat terbang boeat ten- 

tara. 
Dihadapan komisi itoe onder-mi- 

nister perang Patterson berkata: 

»Kita di departement peperangan 

kini soedah merasa bahwa keboe- 

toehan-keboetoehan militer soedah 

tertoetoeplah oleh rentjana ini”. 

Lebih landjoet ia berkata, bah- 

wa menceroet rantjangan sederha- 

na, maka prodoeksi pesawat Djer- 

nfan sekarang ini 3000 bocah tiap- 

tiap boelan. Tetapi disamping itoe 

nazi soedah memakai keloeasan di 

lain-lain negeri jang didoedoeki, 

sehingga prodoeksi itoe. moengkin 

djadi 6000 seboelannja, 

MASKAPE PELAJARAN MEM- 

BERIKAN KAPAL-KAPAL 

Washington, 5 Juni (Reu- 
ter). — Djoeroe bitjara dari komi- 

si marine mengoemoemkan, bahwa 

14 maskape pelajaran Amerika Se- 

rikat memberikan separoh dari ka. 

pal-kapalnja kepada Ingger's. De- 

ngan begitoe Inggeris dapat me-' 

makai 60 sampai 70 kapal mereka. 

  

Londer. 5 Juni (Reuter): 

'boeah bangsa Djerman terbang 
Berita lainnja mengabarkan, 

DJENDERAL CATROUX BER- 

—. TEMOE DE GAULLE. 

Cairo, 5 Juni (Reuter). — 

Dikabarkan, bahwa djenderal Ca- 

troux mengoempoel pada djenderal 

De Gaulle di Haifa. . 

MENGOESIR MOESOEH DARI 
LAOET MERAH. 

Cairo, 5 Juni (Reuter). — 2 

kafial perang India menjerang dan 

mendoedoeki 2 poelau di laoet Me- 

rah jang dikoeasai oleh Itali. 900 

orang Itali, Djerman dan Erythrea 

jang meroepakan socatoe benteng 

disana ditawan, 

LAPANGAN TERBANG SYRIA 

DITANGAN DJERMAN. 

Ankara, 5 Juni (Reuter). — 

Menoeroet keterangan kaoem moe- 

safir, maka lapangan terbang di 

Aleppo dan Palmyra di Syria se- 

karang ada ditangan Djerman se- 

|| dang segala .pengoemoeman ditjap 

'dengan bahasa  Perantjis dan 

Djerman. . 

  
: 

TOERKI DIMINTA PANGKOE 

TANGAN. 

kalangan disini, maka ambassa-   kepada Toerki soepaja tinggal ne- 

Ankara, 5 Juni (Reuter). — 

Menoeroet berita dari beberapa 

- dear Djerman Von Papen meminta 

Pesawat? Perantjis berangkat ke 
14 L. Pyua. 
Perantjis mengebom Amman. 

Djerman:, Kita tidak sengadja menjerang 

mr  Dublats 
PESAWAT-PESAWAT PERANTJIS KE SXRIA. 

Dikabarkan, bahwa beberapa pesawat Perantjis mengoesoeng anak 

dari Rhodos menoedjoe Syria. 

bahwa pesawat-pesawat Perantjis 

“mendjatbehkan bom-bomnja di Amman (Transjordania) sebagai pem- 

balasan serangan pesawat-pesawat Inggeris di Beiroeth. 

tral sadja kalau terdjadi pertem- 

poeran dekat batasnja. | 

Tetapi menoeroet berita lainnja, 

Von Papen beloem memadjoekan 

permintaan seroepa itoe. Kabarnja 

ia menoenggoe kalau pertempoeran 

itoe soenggoeh terdjadi. sa 

Beberapa orang ahli pertanian 

dan perdagangan Djerman datang 
disini, tetapi beloem diadakan pem 

bitjaraan dengan Toerki. 

WEYGAND AKAN LEKAS ME- 

: NINGGALKAN VICHY. 

Londen, 5 Juni (Reuter). — 

Dari Radio Zwitserland: Pada ha- 

ri ini djenderal Weygand berbitja- 

ra lagi dengan Pe€tain. Pada habis- 

nja minggoe ini ia akan meninggal 

kan Vichy. 

'. SPANJOL— AS. “| 

“Madrid, 5 Juni (Reuter). — 
Karena keinginan ,,oentoek men- 
djadi “sahabat dari negeri-negeri 
jang berhasil dengan bagoes me- 
ngadakan soesoenan baroe di doe- 
nia”, maka Spanjol mengoemoem- 
kan bahwa negeri itoe memboeka 
legasi di Hsingking dan. mengirim 
ambassadeurnja ke Tokio. Spanje 
djoega adakan lagi perhoeboengan 
diplomatiknja dengan Iran.   
(Lihat samboengan di pag. 3) 

emandangan 
Piv, Hoofdredacteur: Anwar Tjokroaminoto. 

. Ta : 8 @ | 1 

bahan2 Indonesia separtasnja 

4 

TJAMKANLAH: 
Mine honour is my life: 

| 

Take honour frpm me, 

Kehormatankoe adalah kehidoepankoe, 

Kedoca?nja toemboeh djadi satoe. 

Kalau kau tjaboet kehormatankos, 
berarti kautjaboet kehidoepankoe. 

both grow in one: 

and my life is done. 
ak 

(Shakespeare). | 

  

2 lembar Lossenummer 11, sen 

  

  

DE BATAVIASCHE ONDER- 

LINGE LEVENSVER- 

ZEKERING MIJ. 

. Petjenongan 50: telf. WI. 532 - Bt-C, 

Gemengde verzekeringen - Kapitaal- 

verzekeringen-Lebaranuitkeeringen- 

Studiebeurzen. 

    

ALAU dinegeri kita ini misal 

nja ada sesoeatoe soerat ka- 

bar atau sesoeatoe kantor-berita 

jang menjiarkan berita jang dile- 

bih lebihkan tentoelah kena bantah 

dari kanan dan kiri. Tetapi lain 

halnja dengan kantor berita jang 

termasjhoer, seperti coempamanja 

»Reuter”, 

Pers Belanda di Djakarta, misal 

nja, berhoeboeng dengan djatoeh- 

nja poelau Kreta, nampak amat ke 

tjewa hatinja, bahwa Reuter me 

njiar-njiarkan berita dengan tjara 

jang ,ineng-enak-kan” pehak De 

mokrasj semata 'mata, sehingga be 

rita seroepa itoe, walaupoen pada 

moelanja membesarkan hati, teta 

pi achirnja mematahkan atau me 

ngoerangi semangat. Demikian 

poelalah hainja dengan soal poe 

lau Kreta. 

Poelau Kreta itoe menoeroet Reu 

ter sebeloem kaoem Nazi mengga- 

nas kesitoe dinampak2kan ke- 

seloeroeh doenia, bahwa ia dise- 

loeboengi besi pertahanan jang 
moestahil dapat ditemboeskan. 

Bagi negeri negeri demokrasi be 

rita seroepa  itoe, soedah barang 

tentoe membangoenkan hati jang 

besar, jang mengandoeng kejaki- 

nan, bahwa orang tak akan ketje 

wa. 
Pendek kata, pehak moesoeh te 

sebesar-besarnja. 

Java Bode misalnja-merasadjoe 
ga amat ketjewa ditentang pemberi 

an beritanja. 
Ia mengoetip salah satoe berita, 

dimana kalau moesoeh soekar dita 
han, laloe dianggap, bahwa simoe 
soeh sitoe berkelahi sefjara orang 
jang kemasoekan setan, “atau ,,gi- 
la” dan sebagainja. f 

Misalnja berita jang asalnja dari 
seorang jang mempersaksikan sen 
diri, ja'nj seperti berikoet: 

»Mereka itoe berkelahi seperti 
orang2 jang kemasoekan setan, 
dengan niat soepaja-kena disem- 
belih, Kita sapoe mereka itoe se 
pertj lalat...... enz.”, 

Tetapi, — demikian kata ,,Java 
Bode” — lalat2 jang kena sapoe 
itoe ternjata bisa merampas - Joe 
goslavia dan Joenanj didalam be- 
berapa pekan (atau barangkali be- 
berapa hari?) sadja. 

— 

Berhoeboeng dengan berita beri 
ta jang seroepa itoe, Java Bode ber 
kata: ,,/Poeblik sebenarnja tidak 
boetoeh- kepada pengenak enak se- 

roepa itoe. -Poeblik tjoekoep.ta 
han hatinja, karena mempoenjai ke 
jakinan bihwa dikemoedian hari 
akan beroleh kemenangan. Poeblik 
tahoe poela, bahwa kita masih ha 
roes menghadapi djoerang 
djoerang jang gelap  sebe- 
Ioem mendjoempai tjahja kemena 
ngan. Tetapi poeblik tahoe poela, 
bahwa berita berita dari pehaknja 
sendiri achirnja koerang benar ti- 
dak sesocai dengan boekti kenjata 
BAN Jan inka 
Demikian oedjarnja dan memang 

soenggoeh tepat, tetapi socara ,,pro 
test” seroepa itoe sajogianja . soe 
dah lama diperdengarkan, misalnja 
sadja ketika gerak tentara Inggeris 
soedah sampai Benghazi (di Ly- 
bia). 

Kemoedian...... soenji-senjap. 

rang bisa menghadapi bahaja jang- 

  

  

Beritajang berlebih-lebihan 

  

Tahoe tahoe...... serasa membi- 

kin zenuwen kita roesak.,..... se 

koenjoeng koenjoeng terampas 

kembalj lagi sampai di Solloem. 

Djangan hanja kemenangan jang 

beritanja dipandjang lebarkan, teta 

pi poekoelan2 sajogianja djoega, 

soepaja pehak sendiri bisa bersiap 

lebih giat lagi. 
Tetapi sajang, berita jang gan- 

djil3 hampir tiap2 hari ada. Se 

nang kita membatjanja, tetapi ke 

tjewanja berlipat lipat ganda be 

sarnja, kalau berita itoe dibelakang 

hari tidak sesoeai dengan kenjata 

an, dan...... tidak poela djarang 

terdjadi kita menemoej berita jang 

berlain lainan dari satoe kan 

tor berita. 
Misalnja berita berita 8 Mei ber 

kenaan dengan pedato perdana 

menteri Winston Churchill. 
Kawat jang dimoeat dalam soe 

rat2 kabar pagi misalnja ada jang 

meniroekan perkataan Churchili be 

gini: 

Kita berniat memperlindoe- 

ngi Tobroek dan Kreta sampai 

mati (tot den dood toe), dengan 

tidak berniat moendoer”, 

Jang dimoecat dalam soerat ka: 
bar sore berkata: 

Kita berniat memperlindoe- 
nginja (Tobroek dan Kreta) sam 

pai habis habisan, dengan tidak 

memikirkan niatan akan moen- 

doer”. 

Perlainannja kata kata itoe sa 
dja soedak-tidak menjenangkan, 

dan berita jang diterima ini hari 

misalnja, ja'ni Reuter-Londen 4 Ju- 

ni, ada jang menjatakan: 

,Serdadoe-serdadoe - Inggeris 
dengan serdadoe serdadoe Pe- 

rantjis jang melakoekan patroli 

diperbatasan Palestina — Syria 

satoe sama lain beri memberi si 
garet kalau. mereka berdjoem- 
pa”. 

Kita tidak mendapati ketera- 
ngan, apa jang dimaksoed itoe ser 
dadoe Perantjis jang masih ada di 
pehak Vichy atau jang dipehak 
Djenderal De Gaulle. Tetapi kalau 
jang dimaksoed itoe jang meme 
hak Vichy, adalah sangat mengge 
likan karena disebelah bawah dari 

berita itoe djoega menjatakan: 

»Disepandjang perbatasan itoe 
terletak Niemandsland (daerah 
jang tidak ada jang memilikinia) 

Laloe dilandjoetkan lagi dengar 
kalimah kalimah begini: 

,Atas perintah  Djenderal 
Dentz, Komisaris-Tinggi Peran- 
tjis di Syria, telah diadakan pe 
rintang2 (paling sedikitnja ten 
toe kawat berdoeri Red.) dida- 
erah sebelah Syria...... 23 

2 

Ziedaar! Rokok melaloei kawat 

dan Niemandsland!! 
Itoe satoe misalan tentang tjara 

nja memboeat berita, jang mengge 
likan, tetapi diterima mentah men- 
tah oleh ,Aneta”, dan...... djangan 
menjalahkan pers “kalau berita2 
seroepa itoe termoeat, sebab Pers 
berlangganan kabar, kalau tak di 
moeat rasanja roegi. 
Moedah-moedahan -berita2 seroe 

pa itoe dikoerangi sadja, dan meski 
poen sedikit asal tepat dan menje- 

nangkan. 
A. Ti. 

  

gauta   
  

  

Memadjoekanlah ekonomi Indonesia | 
secemoemnja dengan mendjadi sngj- 

Kemadjoean Ekonomi 
Indonesia. 

dari 

  

Anggauta Kemadjoean Ekonomi In- 
donesia mendjadilah aandeelhouder 

Middenstandsbank dari K.E.!: 

Ketrangan2 boleh dapat di. 
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aa Kama nasi 
boeboer. Tjeng 

KBK KA S 

Kan | tak koer Ma diam mmajit 

je Ken ara jok seorang 

  

     
   
    

   
     
   
   
    
   
   

    

   

erta- | 1143 orang telah mendapat peker- 
o | djaan.. 

r : kan, bahwa pekerdjaan 'oentoek 
| mendirikan roemah-roemah telah 

| soedah tetap ditempat sitoe tiap- 

Injakit malaria, 

| kan. 

jang sangat moeloek dan mem: 
Ipoenjai beberapa pengikoet. 

z. | kemarin 

“Iitloya, ketika beberapa koeli se: 

. jngan orang jang mendjaga soepa- 

h bocah: goeloengan jang beratnja 

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  
— 

UNIVERSITEIT DISINI, 
J.B. kabarkan sekarang bisa | 

| aikata soedah didapat ketjotjokan 
tentang roepanja Indische Univer- 

g siteit itoe. 

    

   

  

    

  

   
   

  

   
   

        

   
   

      

    

   
   
   

    

    
       
   
    
   
    

   
   

  

   
   
     

   

    

    

   
   
   
   
   
   
    
    

                  

    
   
   

  

   

    
   

  

   

        

   
   
    

   

  

   
    

    
     
      
   

   

    

    
   
   

  

     

       

     
   

  

     

    

  

25 TRANSMIGRATIE. 
— Sedjoemlah 186 orang dari Bo: 

egoro telah dipindahkan ke 

      

—n fabriek di Martak Kesono. 

“Lebih Jkntiset dari sana dikabar 

'aioega. dimoelai setelah hasil sa- 
wah masoek, Pada waktoe jang 

tiap orang diperiksa terhadap pe- 
Persediaan-perse- 

diaan oentoek itoe djoega diada- 

  

— PENIPOR TERTANGKAP. 
Seurang jang menamakan dirinja 

tangkap. Ia mengakoe seorang doe 
koen jang pandai sekali dan de- 
ngan mendjoeal djimat-djimat biki 
nannja sendiri dengan harga 2 
roepiah setengah sampai 5 roe- 
piah ia telah menipoe beberapa 
pendoedoek Paderesan dekat Tji- 
karang, Ia mempoenjai teori-teori 

Kata doekoen itoe sendiri, ia ada 
1 ir Pa jang ternama sekali dalam , 

»ratoe adil” jang 

    

KETJILAKAAN Nerei Di 
| ENGPRIOK. 

Pi S5 Wing “Tandjoengpriok | 
doeloe terdjadi ketjelaka- 

jang soenggoeh ngeri karena 
ket lakaan itoe telah mengambil 

| djiwanja. seorang koeli, 
| Ketjelakaan inj terdjadi idimoe- 

| ka loods: doea dari Rotterdamsche 

      

   

dang mengerdjakan pembongkaran 
goeloengan tambang-tambang ka- 
pal ,dari bagian loteng goedang 
itoe goeloengan tali terseboet di. 
lontarkan kebawah. 

|... Waktoe beberapa goeloen gan | 
tali-tali itoe di Ijatohkan, tiba-tiba 
seorang koeli jang memang pekak 

telinganja tidak mendengar lara- 

  

ja ia djangan meliwati tempat 
'itoe, tiba-tiba tertimpa dengan se- 

“Tebih dari 100 K.G. 
'Sa'at itoe djoega koeli jang apes 

F itoe tidak bersoeara lagi, sebagian | 
anggautanja remoek dan mati di 
keti ika itoe, £ 

.djadi perhatian ketika terdjadi ke- 

datangannja 'politie dan Docter, 

3,3 

tahoe harganja djiwa 
- PE ut 

“da hal am Kang aan Mang ha 
“demikian roepa tidak djarang ter- 

| djadi ,alangkah baiknja djika di- 
| tiaptiap goedang dipelaboehan 
“|itoe disediakan alat-alat jang per- 

loe mudag ai bila Ta ketje | 
     
ajanganlah berha- 

mesti membe 
m Nampak | 

waratan antara 

igie, poen dise 

Bapa Semar di Tjibaroea telah di |, 

| itoe, 

. Satoe hal jang agak. perloe 1 men- 

AP 

— pagan soerat.. 

arena djawaban | 

Dikandoeng niatan soepaja dja- 

batan rector megnificus dibikin 

| tetap, menoeroet systeem di USA. 

'letaknja satoe faculteit dengan 

jang laennja, dianggap tjara jang 

Ibegitoelah jang paling baik boeat 

disini. 
Rentjana tentang soal itoe, dan | 

djoega rentjana perobahan dari 

ordonnantie Sekolah Tinggi akan 

dibitjarakan di Volksraad dalam: 

  

TAFSIR MIMPI ? 

Orang toelis: 
Seorang toea, jang beroesia 63 

tahoen, bernama Srk., tinggal di 

Gang Bantam Oetanpandjang, 

mempoenjai seorang anak perem- 

poean, bekerdja pada C.B.Z. seba- 

gai mantri-verpleegster jang masih 

menoentoet peladjarannja boeat 

inh. verloskundige pada Boedi-Ke- 

moeliaan. Pada malam Rebo Wage 

(28 Mei '41) bermimpi telah me- 

nangkap ikan dan sesoedah itoe 

laloe boeang air, 
Pada hari Djoem'atnja ia amat 

girang karena anaknja perempoe- 

an tadi jang telah ,,menjatakan 

kebenaran” impiannja, jaitoe ia te- 

lah loeloes dari oedjiannja boeat 
inh. vroedvrouw. 
. Tetapi sebaliknja orang toea 
'itoe malang, ketika ia mengedjar 
pentjoeri pada soeatoe hari pagi, | 
jaitoe selagi ia mengedjar maling 

ia ketjemploeng dalam ko- 

lam, - 
Apakah mimpinja menaniikap 

ikan itoe ,,tafsir”-nja ialah anak 
perempoeannja loeloes, sedang 

tafsir” mimpi boear air jtoe,- ia 
— Hlaloe ketjemploeng kolam, sate 

walahoe a'lam! 
. Tetapi apa jang diatas itoe soea- 

toe kedjadian jang San 

nja. 

KONGRES TAMA? TAMAN SISWA, 
Boelan Poeasa depan, 

Kepada kita dikabarkan, bahwa 
pergoeroean nasional ,,Taman Sis 
wa” bermaksoed oentoek mengada 
kan kongresnja dikota Djakarta 
dalam . boelan Poeasa (October). 
Antara soal pembitjaraan ialah 
a) Pengadjaran basa Indonesia” 
b) Pergoeroean menengah. 

  

MILISI. 
“Pada tanggal 26 dan 2 Mei 41. 
dengan  perantaraan Nirom dan 
pers telah disiarkan tentang tidak 
akan diadakan penoendaan terha- 

Idap pelantihan oentoek - orang- 
orang milisi jang telah pen 3 
ngan stoedinja. 

. Dan pada nine 28, 29 dan 30 
Mei j.l- lebih landjoet telah di- 
oemoemkan poela bahwa kandidat 
'kandidat oentoek opleiding pada 

'Ipedjabatan-pedjabatan negeri bo- 
leh mengirimkan soerat perminta- 
an karena djoega ada kemoengki- 

Inan bahwa orang-orang milisi jang 
“beloem selesai dengan pelantihan- 
nja jang pertama, akan dibolehkan 
memadjoekan permintaan oentoek 
dana terseboet. £ 

— Kini Legercommandant menetap 
Ikan lebih landjoet, 'bahwa orang- 
orang milisi jang telah selesai de- 
ngan stoedinja dan jang bermak- 
'soed ingin memadjoekan namanja 
pada ini tahoen goena meneroeskan 
stoedinja pada sekolahan-sekola- 
'han, faculteit atau koersoes-koer- 

'Isoes sebagai terseboet dibawah, 
'boleh memadjoekan Le de 

   - Stoedi-stoedi itoe falah Lg 
vierjarige Middelbare Techni- 
sche School di Soerabajas 
Technische Hoogeschool - (ba- 

| gian scheikundige atau werk- 
tuigkunde: 
eenjarige Gouv. Kweeksehool 
boeat goeroe, : 
hoofdacte-cursus: 

  

    | poela mengen 
ag ir Nip-, 

Landbouw Hoogeschool, 
Litteraire Faculteit 
koersoes goena akte medan 
wiskunde. 

n
a
a
 

SL 

1) mareran 

| Djoem'at 6| Bajar koran | 

Sabtoe P 7 . Pemandangan | 

Berhoeboeng dengan berdjaoehan : 

hoofdzitting jang akan datang ini. 
“ter: 

4. 
13. hasil pemeriksaan .masoek mi- 

Dalam soerat itoe haroes dite- 

“4 | rangkan: 
“1. Nama ketjil dan nama toea: 

tanggal dan tahoen kelahiran, 

si, 

— keur, 

4. Nommer stamboek djabatan 

negeri, djika memang soedah 

mempoenjai boekoe stamboek, 

Dengan. masoeknja permintaan 

djika memang soedah di- 

litoe tidak berarti bahwa panggilan 

oentoek pelantihan pertama lantas 

| ditjaboet. Hanja mereka jang te- 

'lah diloeloeskan permintaannja 

dan soedah dilantih dan persendja- 

takan akan diberi perlop. 

Dengan datangnja pakansi-pa- 

'kansi waktoe ini djoega diharoes- 

dah dimasoekkan. 

Tjatatan angka-angka di Dept. 

v. O. & E. jang soedah masoek 

akan diperiksa, siapa jang sepa- 

toetnja dari peminta-peminta jang 

dibolehkan teroes melandjoetkan 

'stoedinja dan jang kemoedian akan 

ditetapkan oleh Legercommandant 

apakah penoendaan jang akan di- 

berikan pada mereka tidak meng- 

halang-halangi kepentingan mili- 

Akan diperiksa djoega siapa di- 

antara mereka jang telah mema- 

djoekan soerat permintaan jang 

|haroes terlebih dahoeloe loeloes 

dalam pelantihan jang pertama 

oentoek milisi. 

  

HAMPIR TERDJADI KETJELA- 

KAAN. 

Kemarin doeloe didjalanan An- 

tjol ampir terdjadi poela ketjela- 

kaan hebat, 
Sebagai djoega kedjadian jang 

'soedah-soedah didjalanan itoe sa 
ngat ramai dengan kendaraan 

auto, oleh soepir-soepir kendaraan 

itoe djalanan terseboet digoenakan 

perlorabaan kentjang-kentjangan. 

Demikian dengan terdjadinja ke- 

, tjelakaan kemarin. Beberapa ken- 

daraan jang hendak menoedjoe ke 

| Tandjoengpriok antaranja seboeah 

Vrachtauto dengan seboeah austin 

Vrachtauto itoe berdjalan dimoe- 

| kaautstin itoe, tetapi soepir austin 

Iterseboet hendak meliwati vracht- 

auto itoe, sehingga djadi perlom- 

baan, Tiba-tiba dari bagian moeka 

mendatangi lain auto jang hendak 

ke Batavia, oleh karena itoe soe- 

pir austin itoe mentjoba menghin- 

darkan ketjelakaan itoe ,tetapi ka- 

rena soedah ketanggoengan austin 

itoe telah menoebroek vrachtauto 

terseboet. 

Sjoekoer  sadja masing-masing 

kendaraan itoe dapat distop seke- 

tika, tetapi kedoea kendaraan itoe 

mendapat keroesakan, ketjilakaan 

manoesia tidak terdjadi, (Br.). 

  

SEKOLAH ARDJOENA VI 3 TA- 

HOEN. 
Berhoeboeng dengan telah ge- 

nap berdirinja sekolah ,,Ardjoena 

VI” 3 tahoen, maka nanti pada ha 

ri Saptoe malam Minggoe tg. 21/22 

Juni '41 akan mengadakan pesta, 

bertempat diroeangan sekolahnja, 

Chaulanweg 10 dan dimoelai pada 

djam 7 malam, Hi 

OEDAH mendjadi kebiasaan 

kita, bahwa kalau ada kabar 

kabar - jang menjenangkan bagi 

para pembatja, kita beri-tahoekan, 

tetapi kita tetap bersedia meneri. 

ma tegoran dari pehak pembatja 

djika ada jang koerang menjenang 

kan, karena hanja dengan djalan 

itoe pers kita akan mendjadi ha- 

tjaan jang baik, dan senantiasa 

mendapat kemadjoean, 

Sidang pembatja tahoe tentoe- 

nja, bahwa walaupoen pada oe- 

moemnja manoesia mengedjar ke- 

sempoernaan, tetapi tidaklah ada 
jang sempoerna, sebab — ketjoeali 
Nabi — manoesia itoe tidak bebas 

dari kekoerangan dan kekeliroecan, 

Demikian poelalah halnja de- 
ngan kita. Dari sedjak moela, lebih 

'Hebih sekarang ini segenap tenaga 

kita ditoeangkan, oentoek membi- 

(kin soepaja »Pemandangan” mem- 

poeaskan kepada riboean pem 

batjanja, dan didalam beroesaha 
Titoe kita mendapat pengetahoean, 
bahwa sekoeat-koeat tenaga kita 

(pehak ,,Pemadangan” sendiri), 

tidaklah bisa kita beroleh apa jang 
|kita ingini, djika tidak dengan   bantoean segenap pembatja, jang 
seakan-akan mendjadi keloearga 
Pemandangan” itoe. 

: Soerat-soerat permintaan jang | 
5 tidak dizegel jang dipandang seba- 
'|gai permintaan menoenda pelanti- 

““Ilhan haroes ditoedjoekan pada Le- 
|gercommandant dan dimadjoekan 
pada Dept. v. Onderwijs en Eere- 
denst di Betawi dan dimasoekkan 

| ajoega diploma aga tjatatan angka 

|angka.. 

kan djika soerat permintaan soe- ' 

EADAAN sekitar Pacific lebih 
soelit dari pada disangka, ka 

lau dipandang sepintas laloe sadja. 
Orang biasanja mengira, bahwa 

perselisihan antara Djepang pada 
satoe pihak dan Inggeris serta Ame 
rika pada pihak jang lain beroepa 
boelat. Sebenarnja tidak demikian. 

Amerika pada waktoe ini tjoema 
mempoenjai armada jang tjoekoep 
boeat satoe laoetan sadja, kalau ia 
berperang. Djika ia mesti mengha 
dapi moesoeh di Pacific dan di At 
lantik tenaganja dilaoetan akan pe 

tjah doea,: biarpoen akan koeat 
djoega. Karena itoe jang paling 
baik baginja ialah menghadapi sa 
toe moesoeh sadja, di Laoetan Te 
doeh atau di Atlantik. Dengan dje 
las: ia lebih soeka bertempoer de 
ngan Djerman atau dengan Dje- 
“pang, Seboleh bolehnja djangan 
dengan Djerman bersama dengan 

Djepang. 
Djepang tentoe lebih senang men 

tjapai kehendaknja dengan damai 
dari pada dengan berperang apa la 
gi karena pergolakan di Tiongkok 
beloem habis dan Roeslan tetap ber 
bahaja djoega, walaupoen soedah 
ada perdjandjiannja dengan negeri 

itoe. 
Betapapoen kerasnja perselisi- 

han Djepang dan USA kini, kedoea 
nja masih moengkin mengadakan 
ketjotjokan. BBoekan moestahil, 
bahwa pada waktoe ini dibelakang 
lajar kedoea pihak melakoekan 
pembitjaraan. Roosevelt tidak me 
njeboet njeboet Djepang dan keada 
an di Pacific dalam pedatonja jang 

achir. 
Djerman pasti chawatir Nippon 

sekonjong konjong menoekar ha 

loean. 
Jang paling menjoekarkan ketjo 

tjokan antara Amerika dan Dje 
pang ialah perdamaian antara ke 
doeanja moengkin akan meroegi- 
kan Inggeris, sedang kepentingan 
Amerika dan Inggeris selaras, ter 
oetama di Barat. 

Dalam pada itoe boekan tidak 
bisa djadi dengan Inggerispoen Dje 
pang dapat memperoleh hoeboe 
ngan jang baik. 
Bagaimanapoen djoega: soal La 

Sekitar Pp 8 fi 

"aci IC. e 

oetan Tedoeh tidak sederhana se 
bagai disangka kalau dilihat ' se 

bentar sadja. 
Dengan demikian tidak dikata 

kan, bahwa di Pacific pasti 
'akan terdjadi apa2. Boleh dja 
Nippon akan beranggapan lebih b 
ik bersahabat teroes dengan Djer- 
man (dan Italia) dan mempergoe 

nakan kesoekaran 
Amerika di Barat, 

   

Djerman, sehingga ia mesti memin 
dahkan sebahagian dari pada ml 
katan laoetnja dari Hawaii ke At. 
lantik. 

Dalam hal jang begitoe rasanja 

madanja melindoengi negerinja sa 
dja. Tegasnja: 

hanja menoenggoe sadja. Armada 
nja tidak akan pergi menjernaa 
Amerika atau Hawaii. 

Kekoeatannja menjerang akan di 
boelatkannja tertoedjoe kepada 

Semenandjoeng (Melaka) dan pe- 
ngepoengan Singapoera. Sebo- 
leh bolehnja ia akan menempoeh 
djalan didarat, dengan disokong 
oleh angkatan oedara, 

Baroe kalau Semenandjoeng di 
perolehnja, ia melihat kedjoeroesan 
lain. 

dak akan terdjadi, sebeloem Ame 
rika toercet berperang dengan 
Djerman. 

bisa dipastikan, bahwa Djepang ' 
akan mempergoenakan pokok ar- 

ia tidak akan men 
tjari pertempoeran hebat dilaoet, 

Serangan seperti ini agaknja ti 

  

   

  

Inggeris dan 
apalagi kalau 

U.S.A. toeroet berperang dengan ' 

4 

Djadi andaikan keadaan mendja : 
di seboeroek hoeroeknja dj Pacific: 
perang tidak akan petjah djika us 
S.A. tidak bertempoer dengan 

Djerman. 

tjoel kabar2 jang mengatakan, bah 

makin hebat. Boleh djadi, akan 
tetapi tjoema kegentingan diploma- 

mengantjam. Boeat sementara 
orang tidak oesah chawatir. 

Tidak ada negeri pada achirnja 
jang ingin berperang oentoek me 

tidak pernah lekas petjah. 
Sns, Pn. 

mn an 
  

Lain diantaranja jang akan di 

pertoendjoekkan ialah: 
'Tjerita ,,Karena oelah ajah, sau 

dara hampir ta' di-kenal saudara 
sendiri” (Indah. Myastoeti), Kese 

nian Sumatra Asli, Kesenian Soen 

da, Tari Arabika, Sport Demon- 

stratie, Lagoe2 dari Laoetan 'Te- 

doeh. 
Permainan2 ini semoeanja ada- , 

lah oesahanja moerid2 sendiri. Se 
beloemnja pesta dimoelai terlebih 

7 malam. 

(ONDER)-OPZICHTER P.T.T, 

Pada pedjabatan P.T.T, ada di- 

boeka kesempatan pendidikan kan- 

didat-kandidat goena pekerdjaan 

(onder)-opzichter. 
Goena mereka jang melamar pen 

didikan itoe perloe diterangkan,   bahwa jang boleh mengikoeti pen- 

didikan itoe ialah mereka jang 
Pe RE EN RAN ARI 

mempoenjai diploma K.W.S. (elee- 

trotechnische atau werktuigkundi- 

ge afdeeling) atau soerat tanda be- 

ladjar jang sama tingginja dengan 
itoe, 

Poen akan diberikan keterangan   
dahoeloe akan diadakan tentoon- : 

stelling keradjinan2 tangan, diboe , 

ka dari djam 5 sore sampai djam . 

jang djelas lagi, kepada mereka 
' jang ingin pendjelasan landjoet. 

Soerat rekes jang tidak perloe 
berzegel, disertai soerat toeroenan 

' dari diploma-diploma dan angka- 
| angka jang berikoetkan, demikian 
djoega pemberian dari angka-ang- 

doea tahoen jang 

' achir disekolah tsb., sebeloem 
tanggal 1 Juli. 1941, soepaja soe- 
dah sampai di afdeeling -,,Perso- 

'neele Zaken” dari hoofdbestuur 
dari P,T,T.-dienst di Bandoeng. 

(Lihat djoegalah advertentie di 
lain bagian). 

' ka rapport dari 

    

x 

Dalam beberapa hari ini moengi 

njenang njenangkan hati. Perang - 

  

wa kegentingan di Laoetan Tedoeh | 

tiek. Perang beloem acuut, beloem E 

3 

j 
2 
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H.I,S, PASOENDAN DJATINEGA | 
RA. 

Telah loeloes dalam oedjian HBS 
dari Sekolah HIS Pasoendan 2 
anak dengan angka2 baik, jaitoe 

Asikin dan Abdoerauf. 
AERaeT 

  

  

Barisan permbantoe bertambah. 

KEOENTOENGAN BAGI PEMBATIJA KITA. 

Alhamdoeli'I-Lah, berkah ketoe- 
loesan para pembatja, ,,Peman- 
dangan” tidak laroet kebawah de- 
radjatnja, melainkan mengatas se- 
laloe, dan moedah-moedahan demi- 
kian seteroesnja, tinggal tergan- 
toeng kepada keichlasan, kesada- 
ran dan keinsjafan para pemba- 
tjanja dihari kedepan, 

Meskipoen demikian kita teroes 
beroesaha, teroetama sekali mem- 
perbaiki isi. Jang antara lain-lain 
hal ini terdjadi dengan lebih tepat 
lagi, karena seperti sidang pemba- 
tja tahoe, toean Drs. Mohd. 
Hatta jang terkenal di Banda- 
Neira, dengan tertib soedah moelai 
mengirimkan toelisan-toelisannja. 

Tidak hanja itoe, 

Sidang pembatja tahoe poela, 

bahwa sebentar-bentar nampak 

boeah pena Njonja Mr, Maria Ull- 
fah Santosa, pendekar isteri Indo- 
nesia. 

Toean Sancesi Pane, jang ham- 
pir tiap-tiap hari nampak toelisan- 
nja, poen meramaikan ,,Pemanda- 
ngan”, 

TOR 2 Kah boeng Karno, hoeng 
Karno. Bapak Indonesia, jang kini 
di Bangkahoeloe, moelai achir boe- 
lan ini ,atau selaat-laatnja moelai     

awwal Juli akan mengirimkan ar- 
tikel-artikelnja dengan tertib dan 
tentoe, 

Ketjoeali itoe, masih banjak 
lagi, jang sekaliannja soedah ber- 
kenan, berichlas hati, soeka men- 

na masjarakat dan oentoek masja- 
rakat mendjadi pembimbing, pene- 
goer, penasehat dan pembela Noe- 
sa dan Bangsa. 

Kita sebenarnja tidak poeas de- 
ngan itoe sadja. Bentoek idan tjo- 

rikan djalan soepaja nampak lebih 
elok, lebih permai dan lebih manis, 

Tidak. sajang-sajang dikeloear- 
kan biaja besar menambah mesin 
zet. (intertype) tambah snelpers 
dan lain-lain sebagainja, 
Pemimpin-pemimpin partij-partij 

politik jang terkenal-terkenal, se 
nantiasa kita pohonj bantoean toe- 
lisan, jang bersifat pefioentoen 

| dan pembimbing, setra pedoman 
bagi ra'jat. : 

Ini semoea bisa terdjadi, bisa 
lebih moengkin terdjadinja, kalau . 
'sadja para pembatja tidak meloe- 
pakan nafkah korannja, nafkah 
»Pemandangan” sebab disitoelah 

toeboehnja. 
Djagalah kerobohan ini, karena 

nja hanja ra'jat sendiri pada oe- 
moemnja, dan keloearga ,,Peman- 
dangan” pada choesoesnja, 

Divwectue. 
  

djadi pembantoe kita, karena ta- 
hoe, bahwa Pemandangan ini goe- 

rak soerat kabar senantiasa ditja- 

jang roegi jang kehilangan tentoe- “3 

23 

letak djiwa ,,Pemandangan”. Ka- 5 
lau ditjaboet djiwanja, robohlah 
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— MISS BETTY BRYANT. 
  

 Filni-Actriee Australia dalam 

Miss Bryan ta' asing. lagi bagi 
Indonesia, Dia mendjalankan rol 
jang pertama (hoofdrol) didalam 

“film ,,Forty thousand Horsemen”, 
. satoe f'lm Australia jang besar, jg. 

“djoega dipertoendjoekan ditanah 
.kita'ini dengan mendapat succes, 
dan lagi ini satoe film jang besar, 
“dimana ,,Sunkissed” Betty Bryant, 
sebagaimana actrice ini dinamai 
oleh soerat-soerat kabar Straits 
(tanah  Malakka) mendjalankan 
rol jang terkemoeka. 

Film dan soerat-soerat kabar 
Straits ta' membohongi kita ten- 
“tang persoonnja Betty Bryant. 
“Actrice ini ialah satoe gadis jang 
sangat tjantik, 

“ tang-bintang film seperti di Holly- 
wood kepada siapa pekerdjaan oen 
'toek menambah rapatnja perhoe- 
boengan Australia dan Indonesia 
boleh dipertjajakan. Dia tak mero- 
kok, ta' peminoem minoeman ke- 
ras, dan soedah merasa! sampai di 
Betawi dengan tak koerangi satoe 

apa djoega berlajar terbang jang 
pertama kali dari Australia ke 
“Singapore dengan K.N.LL.M. 

Satoe-satoenja kedjadian 

EXAMENCOMMISSIE. 
Jang doedoek dalam Commissie 

Examen jang diadakan pada tang 
gal 27 dan 28 Mei j.l. oentoek Aan 
teekening voor Nuttige Handwer- 
ken pada Gouvernements Hol- 
landsch Chineesche Kweekschool 
di Batavia Centrum, adalah seperti 
berikoet: : se 

Lid merangkap Voorzitter: No- 
na M.r. Kajatoen vakonderwijzeres 
berdiploma pada Gouvernements la 
gere Nijverheidsschool voor Meis- 
jes di Betawi. : 

Sebagi anggauta2: Nona LN. 
Njoo, vakonderwijzeres pada Gou 
vernements lagere Nijverheids- 

— Schol voor meisjes di Betawi: Njo 
nja L.W. Berger-Zahn, vakonderwij 
zeres oentoek - sementara waktoe 

' pada sekolah terseboet. 

GOEROE BESAR BAHASA ME- 
LAJOE. 

Dibagian Literaire Faculteit di 
Betawi tidak lama lagi akan di 

-. angkat. sebagai goeroe besar baha 
sa Melajoe, dr. Cense nan 

bahasa di'Makasar“ 

' PERTOENDJOEKAN AMAL. 
Antara” mengabarkan, bahwa 

pada malam Minggoe tanggal 7 
Juni jang akan datang, bertempat 

2 di gedoeng C.R.C. (bekas gedong 
“— IEV) Vrijmetselaarsweg  moelai 

djam 9 akan diadakan pertoendjoe 
“kan amal jang hasilnja oentoek: 

“1, Piatoe Moeslimin. 2. Kebaka- 
“ ran di Tanah Abang, dan 3. Keba 

karan di Ladang Lawas (Fort de 
kock) dan penjokong mendirikan 
roemah sekolah ditempat terseboet. 

$ Pertoendjoekan ini di organiseer 
25 oleh Comite Amal Anak Banoeham 

  

PENAIK. 
»Antara” mengabarkan, bahwa 

“perkoempoelan »Penaik” jang seda 
rj I Mej 1941 dengan officieel mem 
boeka Hoofdpostkantoor di Bekasi 
weg 10 Mr. Cornelis sampai pada 

    

apan tjabang jalah: Djakarta, pe- 

  

“ .keti. 
Selainnja ini sampai sekarang 

| ada lagj 13 persiapan tjabang ig. 
| sedang didirikan di Bandjar, Kerto 
sono, Buitenzorg, Maseng, Tjitjoe- 
roek, Tjibadak, Pariaman SWK., 

- Poerwekerto, Karanganjar, Medan, 
 Soerabaja Martapoera dan Tjila- 
koe, 

  

Hana 

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

 noenggak, dapat uitkee- 
“ring f 25 — (doea- poeloeh 
. lima roepiah). 

Daan 
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ta' bertab'at bin-” 

jang 
dia ta' dapat loepoet, jalah forma- 
liteit-formaliteit jang selaloe ber- 
sangkoetan dengan kedatangan di 

lapangan terbang. Actrice moeda 

ini terlepas dengan baik dari sega- 

la formaliteit, begitoe djoega ten-   

| hari ini soedah mempoenjai 6 persi 

moeka t. Alikasim Gg. Sentiong Sa 
wah, Djatinegara pemoeka Soeriodi 
poetro Bekasiweg 10, Mataram pe 
moeka t. S. Tjipto Poerwodining 
ratan-lor 316, Bandoeng pemoeka 

“t. Katimin Wilotikto, Kebonmang 
goe 7, Soekaboemi pemoeka S. Wa 
loejo Pantjoeran sasen, dan Saketi 
(Bantam) pemoeka O, Sasmita Sa 

  

perdjalanan. 

tang ,/deviezen” jang ada didalam 
sakoenja. Soal jang sangat penting 
sesoedah itoe ialah tentang harga 
koers pond Australia terhadap ke- 
pada oeang'roepiah kita dan tentoe 
djoega dia akan dapat kcmoengki- 
nan oentoek membeli-heli di Beta- 
wi diwaktoe jang singkat ini. Ms- 
ga-moga hal-hal ini akan menda- 
tangkan djoega kemanfaatan besar 
kepada bintang film ini terhadap 
kita... « 

Betty Bryant sendiri sebetoe!nja 
ta' tahoe benar apa toedjoean per- 
djalanannja itoe ke Singapore, bo- 
leh djadi dia akan bermain oentoek 
menolong fonds-fonds perang Ing- 

geris.  Tentoe sadja penerimaan 
oeang masoek fonds-fonds itoe tiba 
tiba akan naik dengan sangat. 

Didalam perdjalanan poeiang aa 
ri Singapore ke Australia nanti 
Miss Betty Bryant akan terbang 
poela meliwati Djawa. Di Betawi 
tentoe akan ada kesempatan oen- 

toek meminoem “semangkok teh, 
tetapi Soerabaja tentoe akan me- 
rasai keenakan kedatangannja jg. 

lebih lama. 
Pada kita tinggal lagi jang akan 

dichabarkan bahwa Miss Bryant 
di Kemajoran disamhoet oleh te- 
man-temannja, jaitoe tocan dan 

njonja Percival serta toean Wes- 

kin dari Universal Film Mij., jang 
mengeloearkan film ,,Forty Thous- 
and Horsemen” di negeri ini. 

  

  

(Samboengan dari pag. 1) 

DJERMAN ,/TIDAK SENGADJA” 
MENGEBOM EIRE. 

Dublin, 5 Juni (ReuterO.J. 

-B.)..— Dalam soeatoe keterangan 

tentang pengeboman di Dublin ba- 
roe-baroe ini De Valera berkata: 

27 orang mati karena serangan 
oodara itoe, sedang 45 loeka parah. 
Kini mereka masih dirawat diroe- 
mah sakit. 25 roemah hantjoer, 
sedang 300 banjak sekali roesak- 
nja, sehingga roemah-roemah itoe 

.tidak dapat ditempati. 
Iapoen menerangkan, bahwa soe 

dah dimadjoekan protest kepada 
pemerintah Djerman. Ia menjam- 

paikan djoega rasa toeroet berdoe- 
ka fjita terhadap keloearga korban 
korban itoe. : 

Achirnja ia memoedii sekali ke- 
pada orang-orang jang bekerdja 

pada Lb.d, 

DJAWABAN DJERMAN. 
Radio Djerman mengakoei telah 

menerima protestnja Eire dan de- 
ngan ,fasihnja” didjawab, bahwa 
sekali-kali pengeboman di Eire itoe 
tidak disengadja. 

Pembesar2 Djerman mengada- 

kan penjelidikan. t 

PERANTJIS TERTINDAS ..... 
Dari komite ,,France Guand Me- 

' me” diterima kabar-kabar tentang 
perdjandjian perletakan sendjata 

“di Wiesbaden itoe. 
Menoeroet boenji rapport ter- 

tanggal 5 Febr. 1941 dari Djende- 
ral Doyen, pemimpin delegasi per- 
letakan sendjata Perantjis di 
Wiesbaden, jang dialamatkan ke- 
pada djenderal Huantziger, minis- 
ter perang dalam kabinet-Darlan, 
maka apabila Djerman menang pe- 
rangnja, selain daerah Elzas dan 
Lotharingen, Djerman djoega akan 
dapat daerah-daerah Perantjis 
Nord, Pas de Calais dan sebagian 
dari daerah-daerah Somme, Aisne, 
Meuse, Meurthe-et-Moselle, Haute 
Saone dan Doubs. Daerah-daerah 
itoe tidak hanja didoedoeki sadja 
oleh, Djerman tetapi didjadikan 
djadjahan Djerman. 

s 

Salah satoe boenji rapport itoe 
jang penting adalah seperti ber- 
ikoet: 

Saja pandang mendjadi kewa- 
djiban saja oentoek memberi ta- 
hoe, bahwa perm'ntaan-permintaan 
Djerman itoe selamanja tidak per- 
nah dimadjoekan dengan sekali 
goes, tetapi dari satoe per satoe, 
dan tentang itoepoen sampai kini 
Djerman berhasil. 

Penentoean batas di barat se- 
pandjang soengai Maas dan Schel- 
de adalah satoe bagian dari ren- 
tjana permintaan jang. kini ditjo- 
ba-tjoba dimasoekkan ke hati rak- 
jat Djerman. 

Tertjapai tidaknja rentjana: itoe 
tidaklah tergantoeng kepada poli- 
tik kita, tetapi tergantoeng kepada 
bagaimana kelak hasil peperangan 
Inggeris dengan Djerman. 

Adalah bagisni  Perantjis jang 
terlaloe diingini oleh Djerman, ja- 

  

PEMANDANGAN 

itoe jang dinamakan ,,daerah lara- 
ngan”. Komisi perletakan sendjata 
Djerman memberi tahoe kepada 
kita, bahwa satoe maskape perta- 
nian Djerman diwadjibkan menger- 
djakan “tanah-tanah jang k'ni ti- 
dak ditanami, sebab pendoedoeknja 
dilarang kembali datang ke ,,dae- 
rah larangan” itoe. 

Kalau diingat betapa pihak 
Djerman giatnja mentjari kaoem 
boeroeh ,Perantjis boeat kepenti- 
ngan Djerman, teroetama di dae- 
rah Pas de Calais dan diatoernja 

razia-razia jang menjebabkan be- 
riboe-riboe bangsa Perantjis me- 
ninggalkan — roemahnja, maka 
orang poen laloe bertanja dalam 
hati, apakah maksoed pemerintah 
nazi itoe dengan teratoer ' t'dak 
akan membersihkan pendoedoek 
Perantjis, seperti jang soedah ter- 
djadi di daerah Elzas dan Lotha- 
ringen, sehingga hanja meloeloe di 
tempati oleh orang orang Djerman 
sadja?” 

KARET INDONESIA DJADI 
REBOETAN. 
  

New York 5 Juni 
Aneta): 

»Journal Of “Commerce” 

dalam hoofdartikelnja: ,,Ka- 

langan opisil dari Washing- 
ton mengira, bahwa kalau 

pemerintah Indonesia menga 
boelkan permintaan Djepang 

| tentang pendjoealan karet 
jang lebih banjak lagi, maka 
pengiriman karet ke Ameri- 
ka Serikat tentoelah berkoe- 
rang sekali. Desakan Dje- 
pang soepaja Indonesia lebih 

banjak mendjoeal karet ke- 

padanja itoe soekar dime- 

ngerti”. 

S.k. itoe menoendjoekkan, 
bahwa sebeloem perang, Dje 
pang mengimport karet ka- 
sar 45.000 ton setahoennja, 

padahal prodoeksi Indo-Chi- 
na kini seloeroehnja, jaitoe 
75.000 ton  praktisch diba- 
wah penilikan Djepang. Ma- 

ka s.k. itoe menjatakan, bah- 
wa mestinja Djepang tidak 
kekoerangan karet boeat ke- 
perloeannja, sekalipoen ka- - 
lau tidak dapat dari Indone- 

sia, 
S.k.  itoe meneroeskan: 

,,Maka kesimpoelannja, te- 
ranglah, bahwa Djepang 

membeli karet itoe, karena 
hendak dikirim ke daerah- 
daerah jang didoedoeki Djer 
man dengan melaloei kereta 

api ,,Trans Siberische Paci- 
Trot 

Artikel itoe memadjoekan, 
bahwa tiap-tiap pengiriman 
karet jang banjak-banjak 
dari Indonesia, beratilah 
soeatoe pengoerangan kiri- 
man karet ke Amerika Seri- 

“kat, sedang perloe sekali 
boecat persediaan strategie 
Amerika. 

S.k. itoe berpendapat, bah- 
wa kedoedoekan karet di Ti- 
moer Djaoeh itoe dengan 
tjepat mempoenjai kedoedoe- 
kan politik, sebagaimana te- 
lah terboekti dengan kedja- 

dian baroe-baroe ini, jaitoe 
bahwa ,/Rubber-reserve-Com- 

pany” tidak dapat membeli 
karet dari Indo-China. " 

Sebagai penoetoep: ,,Kalau 
tidak segera diadakan kom- 
promi, maka perdjoeangan 
antara Amerika Serikat de- 
ngan ,,as” oentoek mendapat 

karet-karet dari Indonesia 
itoe, akan lekas menjebahb- 

kan djeleknja  perhoeboe- 
ngan Djepang dengan Ame- 
rika Serikat”.     Saka roe Me ITA, 

  

  

TEE TASGAn BETA AAA ANA RENA NN 

kabaran      

VAKBOND PERSATOEAN BOE- 
ROEH PABEAN INDONESIA. 
Dengan bertempat digedoeng 

Zelfstandig Pergoeroecan Kita, P.B. 
P.I, afd. Belawandeli telah melang 
soengkan rapat Tahoenan dan ra- 
pat Anggauta oemoem. 
Agenda jang dibitjarakan ada- 

lah seperti berikoet: 
Mengesjahkan notulen dari Alg. 

Ledenvergadering j.b.l., membatja 
kan jaarverslag dari P.B.P.I. dan 
V.P.B.P.L., Pemilihan Bestuur ba- 
roe, Membitjarakan hal congres, 
meremhoek soeatoe motie tentang 
duurtstoeslag, penerimaan oesoel- 
oesoel dari segenap anggauta. 

“Rapat dipimpin oleh ketoea tja- 
bang 'Toean Sjarif dan dimoelai 
pada djam 10. Anggauta jang da- 
pat hadlir hanja 82 orang, dise- 
babkan sebagian haroes dienst, di- 
antaranja wakil-wakil Bestuur,   Pers dan lain-lain tjabang. 

Kepoetoesan. adalah bahwa se- 
moca agenda disetcedjoei dengan 
soeara boelat, terketjoeali agenda 
ke-4 tentang mengadakan Congres, 

jang ta' dapat dilangsoengkan ber: 
hoeboeng dengan diwaktoe genting 
ini. 

Tentang Agenda ke-VI, disesak- 
nja P.B. soepaja P,B.P.I, dioesaha 
kan dengan setjepat moengkin men 
djadi anggauta P.V.P.N, Djoega 
lain-lain diantaranja akan diichtiar 
kan soepaja Vak organisasi. dalam 
lingkoengan Indonesische lager 
Douane personeel terdapat kemba- 
li satoe sadja (P.B.P.I, atau P.B. 
P.), agar soepaja pegawai maand- 
looners dengan sekali goes dima- 
Soekkan dalam pangkat actieven 
dienst. 

DR. RADJIMAN ,,TOEMBOEK” 
64 TAHOEN. 

Hari Kemis-Paing 9 Djoemadil- 
awal Be 1872 (5 Juni 1941) ini dr. 
K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat 
tetap oesia 64 tahoen (menoeroet 
perhitoengan tahoen Djawa), djadi 
»toemboek” besar jang kedoea 
atau 8 windoe (8X8 tahoen). 

Berhoeboeng dengan hari peri- 
ngatan jang loear biasa jtoe, maka 
pada malam Kemis 4-5 Juni ini 
banjak toean-toean dan njonja- 
njonja jang sama datang merta- 
moe di roemah ,,padepokan” dari 
jang dimoeliakan itoe, jalah di 
doekoeh Dirgo, koerang lebih 4 
K.M. sebe/ah Barat-Selatan dari Se- 
tasioen Walikoekoen (kaboepaten 
Ngawi), diantaranja ada beberapa 
kaoem bangsawan, kaoem pembe- 
sar, kacem terpeladjar, sanak ke- 
locarga mitra saudara karib jang 

mengatoerkan selamat, 

Perloe diterangkan dengan pen 
dek, bahwa beliau kelahiran di 
kampoeng Lempogjangan dalam 
kota Mataram (Djokjakarta) pada 
hari Kemis Paing 9 Djoemadilawal 
Be 1808 atau 1 Mei 1879, sebagi 
poeteranja M. Soetodrono, bekas 
Serdadoe jang telah berhenti de- 
ngan pensioen, dan toeroenan dari 
Menado dan Boegis. 

Dari Europeesche /agere school 
di Mataram masock ke dokter 
Djawaschociol di Djakarta: pada 22 
Dec. 1898 loeloes sebagai dokter 
Djawa, Dalam dinas goebernemen 

ditempat di Djakarta, Banjoemas, 
Semarang, Madioen, Djakarta lagi 
(assistent-leeraar), Sragen dan La- 
wang. 

Pada 26 Augustus 1906 pindah 
(|dalam dinas pemerintah keradjaan 
Soerakarta (Kasoenannan) sebagi 
tnantridokter, nama M. Ng. Ma- 
ngoenhoesodo, laloe mendjadi kli- 
won-dokter R. Ng Wedyodinoero 
dan boepati-dokter nama K.R.T, 
Wedyodiningrat. 

Dalam tahoen 1909-1910 ke Ero- 

pah boeat menfjapai volledige arts 
dan pada 1 Februari 1936 berhenti 

dengan pensioen dan tinggal mer- 
dika di Tretes sekarang di Wali 
koekoen, sebagi pa' tami. (,M”). 

ZWEMBAD R. R. TASIKMALAJA 
MINTA KOERBAN. 

Pembantoe H.P. mengabarkan: 

Hari Minggoe, 1 Juni, zwembad 
Regentschap Tasikmalaja soedah 
meminta korban, ketika seorang 
anak moeda Tionghoa, bernama 
Tan A Joe mandi disitoe dengan 
terdjoen darj springplank, Lama 
sekali anak itoe tidak moentjoel di 
atas permoekaan air, baroelah 
teman-teman lainnja ingat, bahwa 

ia tenggelam. 

Kemoedian diadakan pertolo- 
ngan mengambil dia, jang diban- 
toe oleh pegawai Regentschap di- 
sitoe. Ia laloe diperiksa oleh dok- 
ter Liem jang tidak djaoeh diam- 
nja dari tempat berenang dan ke- 
moedian poen anak itoe diangkoet 
keroemah sakit Provincie, Terboek 
ti, bahwa ia tidak lagi bernafas. 

Hari Senen, 2 Juni dilakoekan 
pengoeboerannja dilakoekan dan 
diongkosi oleh perkoempoelan Hoo 
Hap. 

Orang ada jang mendoega, bah- 
wa, matinja pemoeda itoe ialah ka- 
rena terdjoennja dari springplank 
itoe terbentoer kepada dasar pe- 
mandian itoe, oleh sebab nampak 
foeka pada bibirnja. 

TRAANGAS DALAM GEDOENG 

BIOSKOOP, 
Pembantoe H.P. mengabarkan, 

bahwa pada Selasa malam jang la- 
loe, ketika dipoetar film ,,Invisi- 
ble Stripes” dalam gedoeng bios- 
koop Elita di Bandoeng, maka de- 
ngan sekonjong-konjong orang pe 
nonton sama mengeloearkan 'air 
matanja, Kemoedian ternjata, bah- 
wa didalam gedoeng itoe terdapat 
traangas, jang terboengkoes dalam 
ampulle. Boengkoesan ini terletak 
dilantai gedoeng bioskoop, 

Sampai Rebo pagi polisi masih 
beloem mengetahoei siapa jang 
meletakkan boengkoesan sematjam 
itoe dalam gedoeng. Tetapi soedah   ternjata, bahwa traangas itoe asal: 

nja dari laboratorium militer, 

BOND VAN GEDIPLOMEERDE 
ANALISTEN. 

»Antara” mengabarkan: 
Pada tanggal 1 Juni jang laloe 

B.G.A, (Bon van Gediplomeerde 
Analisten) telah mengadakan ra- 
pat anggauta tahoenan bertempat 
di Kotabatoe, Bogor. Diantara 
soal-soal jang penting dibitjarakan 
jalah: 1, Tempat kedoedoekan ana 
listen-corps dalam golongan pega- 
wai laboratorium dan pekerdjaan- 
nja. 2, Analist  cursus menoeroet 
rapport ,,Reorganisatie Commissie 
voor Middelbare Onderwijs." 

Dalam rapat terseboet telah di 
adakan djoega pemilihan pengoe- 
roes baroe boeat tahoen jang akan 
datang -pengoeroes mana terdiri 
dari toean-toean Soekarnen Karto- 
redjo sebagai ketoea, R. Tirtosoe- 
wirjo Wakil ketoea, H. E Latua- 
san Penoelis Bendahari, dan toean 
Rotteveel (Buitenzorg), Soetions 
(Soerabaja), Kahar (Bandoeng) 
dan Soebekti (Djakarta) sebagai 
pembantoe-pembantoe, 

  

AGAMA ISLAM DI GOUV. 
MULO. 

Tiap-tiap Raboe sesoedah djam 
11 siang anak-anak Gouv. Mulo 
mana jang soeka diberi pengadj:- 
ran agama Islam d'roemah sekolah 
terseboet. Jang mengadjar: njonja 
Djojosoegito dan t. H. Makroep. 

P.N.S. 
P.N.S. tjab. Magelang jang pada 

tahoen j.I. telah mati, sekarang te- 
lah hidoep lagi dengan keinsjafan 
dan tenaga baroe dengan 19 orang 
anggotanja. Besok 8 Juni '41 akan 
berapat, diantaranja akan meroen- 
dingkan: Langkah tjabang dan 
Spaar en Crediet Cooperatie. 

  

KETJOERIAN SEPEDA. 
Pada 30 Mei '41 sekolah vervolg- 

school Redjowinangoen ketjoerian 
lagi 1 sepeda kepoenjaan moerid. 
Pada peringatan pemb. soedah 2 
kali ini sekolah tsb. ketjoerian 
sepeda. Sebab itoe apa tidak lebih 
baik pintoe halamannja pada wak- 
toe beladjar ditoetoep. 

  

GRABAG MOELAI PANEN 
DJEROEK. 

Seloeroeh distr. Grabag banjak- 
nja tanaman djeroek boleh dibang 
gakan dan sekarang soedah moelai 
panen. Tetapi sajang ada beberapa 
desa (Madijogondo, Pagergoenoeng 
sekitarnja) banjak jang soenggoeh 

poen menanam dan memeliharanja, 

tetapi tiada toeroet merasakan le- 

zat boeahnja, karena pohon dje- 
roeknja soedah digadaikan dan ra- 
Sa-rasanja tiada dapat meneboes- 
nja. Djadi mereka itoe sekarang 

nja. 
  

BANGKAI HANJOET. 
Baroe-baroe 

ada bangkai hanjoet disoengai 
Brantas. Waktoe didaratkan di 
Mlirip, maka ketahoean bangkai- 
nja seorang perempoean. Pakaian- 

nja hanja kotang dengan kain dan 
perhiasan badannja seperti gelang, 
kaloeng masih tjoekoep. (Shd.). 

  

ORANG TOEA BEROEMOER 45 
TAHOEN HILANG? 

Telah datang orang bernama t. 
Astra kepada kami, menerangkan 
bahwa sdr.nja bernama Sadik pa- 
da hari Minggoe djam 11 telah per- 
gi dan sampai saat kami menoelis 
berita ini, orang itoe beloem djoe- 
ga poelang. Adapoen doedoeknja 
perkara seperti demikian. 

—
 

tjoema mendapat oepah mendjaga.- , 

ini di Modjokerto 
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Kira-kira djam 11 Minggoe tgl. 
25 Mei jbl. Sadik berkata kepada 
orang jang tinggal diroemah, bah- 
wa ia akan pergi ke Toenggang 
(hoetan) hendak mentjari kajoe 
api. Tetapi setelah ditoenggoe- 
toenggoe sampai saat ini orang 
itoe beloem lagi poelang. 

Hal ini telah dirapportkan kepa- 
da politie dan Kepandoean Bangsa 
Indonesia diminta pertolongannja 
djoega. Ditakoetkan orang terse- 
boet-dimakan matjan. (S. Di). 

OPENBARA LEZING AGAMA 
ISLAM. 

Pada malam Selasa jad. oleh ra 
dio-Zender S.R.I. dengan gelom- 

bang 80,86 M akan disiarkan Open 
bare Lezing Agama Islam tentang 
Peladjaran Agama Islam. Adapoen 
programanja jang akan dibitjara- 
kan adalah seperti berikoet: 

Hal bersoeami'-Isteri menoeroet 
tjara Islam dan tentang perkawi- 
nan tjampoeran. 

Bedanja Hoekoem Waris Islam 

dengan tjara Hoekoem Adat (Adat 

recht) Organisasinja Hidoep me- 

noeroet Agama Islam. 

Penerangan2 ini akan dilakoe- 
kan oleh Hoofdbestuur PPDP 
jang berkedoedoekan di Solo. 

Menilik pentingnja agenda2 ini 

maka P.P.R.K. telah berdaja oen- 
toek merelay di seloeroeh Tanah 
Djawa. 

  

MARDI GOENA. 
Pada tanggal 31 Mei petang 1 

Juni 1941, perkoempoelan Mardi 

Goena telah mengadakan peraja- 
an, bertempat 'diroemah toean 

Sastrodisono, Verlengde Kanon- 
laan, Mr, Cornelis, 

Perajaan terseboet dengan di- 

sertai pertoendjoekan wajang poer 
wa, 
SOEMBANGAN ONDERNEMING 

ONDERNEMING GOELA. 
Directeur Departement Economi 

sche Zaken, setelahnja memperhati 
kan artikel 1 dari ,,Suikerproduc- 
teverordening 1941” (Staatsblad 
1939 No. 621, seperti telah dioebah 
pada Staatsblad 1941 no. 152) 
telah memoetoeskan, bahwa 
penggantian keroegian oentoek 
ongkos2 mendjalankan ,,Suikerpro 
ductieregeling 1941” pada tahoen 
1941, ditetapkan f 0.0053 (53/100 
ct) oentoek tiap guintaal goela, oen 
toek mana idzin productie dapat di 
berikan oentoek tahoen 1941. 
  

  

DI BETAWI. 
“Juni. 

Perseel (Exec. bel.), Vendulo- 

kaal Batavia, M. Kadiroen, Pase- 
banweg 25, 
  

Kabar Tontonan. 

ALHAMBRA — SAWAH BESAR, 
»Saturdays Children”. 

RIALTO — SENEN 
»The Night Riders” dan 

,Black Friday” 

  

THALIA — MANGGA BESAR. 

Giok Tjam Kie”, 

C. ORION na GLODOK 

sh o.eebhati. 

PRINSEN PARK — BATAVIA. 

,Nitchevo” 

@UEEN 223 PANTJORAN 

»The Rains Came”, 

  

DIMINTA: 

Indiensttreding direct, 

Ditjari   
An SEA REA EN 

2000 & 3000 m? TEMPAT GOEDANG (goedangruimte). Penawa- 
ran dibawah no. 116. Reclame-Bureau A, de la Mar Azn, Batavia-C, 

Administratieve Kraeht 
Op een rubber onderneming in het Bantamsche kan 

geplaatst worden een INHEEMSCHE ADMINISTRATIE- 
VE KRACHT. Bezitters van eind-diploma MULO A, of 
GEMEENTEL. HANDELSSCHOOL BATAVIA, 
eenige jaren kentoor-practijk genieten de voorkeur. 

met 

Sollic:taties met opgave van verlangd salaris, te richten 
onder No. 1085 van dit blad. 

  

  

K seorang goeroe boeat Buitenbezittingen jang berdiploma 

HLL.K., oentoek mendjadi goeroe pada Particuliere Scha- 

kelschool jang akan didirikan pada cursus 1941/ 1942, jang 

akan dimoelai pada 1 Augustus dimoeka ini. 

Gadji menoeroet peratoeran H.B.B.L. 

Dan segala ongkos djalan akan “ditanggoeng. 

Segala soerai-soerat hendaklah berocroesan kepada 

Secretaris Partic uliere Schakel- 

School Birajang, Barabai. 

aan aa Pa Na RA 

   



      

TAHOEN 9, No. 124, DJOEM'AT 6 JUNT-1941 

        
Aa . 5 
Aa 3 pe Nana, 

LEMBA:...N Per AMA ra TV 

  

PEMANDANGAN 
  

   RIALTO BIOSCOOP 
2. Ini malem dan malem brikoetnja. 

Doea programma jang terpith : 

   
Pertama : 5 Pn 

,The Nicht Riders“ 
Tiga Gagak Poetih : 

TA | dengan ESA 
| dok Wayne — Ray Corrigan — Max Terhune 

Kedoea: te 
: : $ e 2 s 

Black Friday' 
(Hari Jang Membawa Bintjana) 

' dengen Boris Karloff — Bela Lugosi 

anak -anak tidak boleh nonton - 

Ini malam 

dan malam 

  

berikoetnja 
Pevar Sawah Besar — BatsvisCentrum. 

ea aa ana N aa aa, 

Satoe tjerita pertjintaan jang mengharoekan hati 
serta menggoembirakan : 

Saturday's- Children 
,»Manoesia didalam sengsara” 

dengen John Garifield — Anne Shirley 
Anak? dibawah oemoer 17 th. dilarang menonton 

“Matinee: Saptoe 7 Juni — Minggoe 8 Juni 41. 

- 4,30 sore — 10 pagi — 4.30 sore. 

“Joel Mc Crea — Brenda Marshal dalam 

SESPIONAGE AGENT“ 

THALIA BIOSCOOP 
Mangga Besar Batavia 

  

     

        
    
    

        

      

son ma 

  

  

  

Ini- malem pertoendjoeken pengabisan 

—' dari film Tiongkok 

GIOK TJAM KIE 
Bitjara Tjeng Im pake Tekst Melajoe 

anak-anak boleh nonton. 

Sebagi Voorfilm aken aken dipertoendjoeken: 

| Eox Movietone News. 

Moelai besok malem 7 Juni '41 dan malem brikoetnja 

Ka 1 ,DJAGO SILAT” Poei Sie Giok 

Ka 2 ,,Pembalesannja Ouw Hoei Kian” 

Matinee Besar:  Saptoe 7 dan Minggoe 8 Juni '41 

djam 4 sore. 

CHUCBIN CHOW 
Minggoe 8 Juni “41 djam 10 pagi dan 1,30 siang. 

Columbia poenja Super Serial : 

«The Mysterious Pilot“ 
Bagian kasatoe. 

  
  

  

  

  

st U
A
N
 

  

MIDDELBARE ” HANDELSSCHOOL 
(Sekoia dagang pertengahan dengen resultaat2 

ang baek) : 

' Minta ketrangan dan prospecti pada: 

"4, DIRECPEUR, Riouwstraat 42, Bandoeng.  -« 
2 Kantoor dari N.I. A. T. W. U, Merdikaweg 13, 

Bandoeng. ee t 

IBOE JANG TJERDIK SELALOE KASI MAKAN ANAKNJA 
TABLET .,.W 

      

.. SEGARKAN BADAN. 
“BISA DAPAT BELI.DI ANTERO TEMPAT.   

INSTITUUT VOOR KLEERMAKERY 
Bidara Tjina 28A — Mr, Cornelis — Batavia-C. 

Di sampingnja beladjar potong memotong segala model pa- 

kaian lelaki oleh goeroe jang berpengalaman, djoega moerid di 

Oentoek tnoerid"jang beloem bisa menoelis dan membatia di 

beri a-b-e-cursussen lebih doeloe. : 
Lama sekolah satoe tahoen, pembajaran f 3.50 seboelan, alat 

di tanggoeng sekolah terketjoeali goenting dan meter. 
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— MwuAaA maan 
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Pertjaja padadiri sendiri 
S cRMINT 

pe? 
   angan 

AE KUN G    

  

N. V. EVERARD & CO. 

  
0. KOTERIJ OEANG BESAR, 

1. lot f-1l1L— 19 lot f 5.50, 4.lot 
f 2.75, '/vo lot f 1.10. Aangetee- 
kend f 0.35, Rembours tidak di- 
kirim, 

1 Tea. 

5 HANARYN. 
Obat boeat dapet boelan tida be- 
res. Tanggoeng berhasil f 1.75 en 
Pe 33, 

VOCANOL PILLEN, 
Boeat segala penjakit batoek, ba- 
toek kering (Kinkhoest), darah T. 
B.C., sesek, panas dalam dada, 3 
fl. baik f 1.50, besr f 2.80. 

ASTHMA PILLEN. 
Mengi, mengok- napas tersengal- 

Sengal! pendek, makan 2 fl. tang: 
goeng “baik, 1 fl. f-2.50 besar 
f 4.80. 

MOGORIA. 
Makan 3 f$. tanggoeng bisa bikin 
baik sakit Tidjing aambeien loear 
of dalam 1 £l. f 2—- besar f 3280. 

RIGASTA HEEREN LOTION. 
Pakai Rigasta Heeren Lotion doe- 
nia ada sorga kesenangan boeat 
lelaki dari segala oemoer | fl. ke- 
tjil f 1.50 besar f 2.90 beli per 
stel dengan Rigasta Pil f 2.90, per 
stel besar f 5.75, $ 

RIGASTA-PILLEN, 
Obat koeat boeat lelaki dari segala 
oemoer, Makan Rigasta tanggoeng 

'bisa memoeaskan,:. senang poeas 
betoel f 1.50, 240 bidji f 2.90. 

CULANOL-PILLEN. 
Boeat sakit Pinggang, pegel, sakit 
seperti tertoesoek, enz. 3 fl. tang 

goeng baik f 1.50 besar f 2.90. 
HANARIN-PILLEN. 

Boeat perempoean jang menge- ' 

loearkan. darah 'poetih. Kepala 

poesing dingin, toelang sakit enz. 

3 fi. tanggoeng bisa baik f 1.75, 

besar f 3.25: 
Pesanan berikoet wang ongkos 

vrij. Sh 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

abis main sport, lepaskanlah lelah sebeniar”dan omong” sedikit. 

Bahwa orang banjak berkeringat, itoelah memang mestiinja, apa 

lagi di negri panas ini, tetapi djaga soepaja B. O. (Body odour — base 

“| keringat) djangan dalang mengganggoe. 

“In? B. O. bisa bikin orang tida kepingin dilihat di dalam perkoem- 

poelan, dan maka itoe bahaja B.O. haroes disingkirkan. 

“Djika Toean dan Njonja ingin, soepaja diri iida terijela, pakailah 

  

  

  

DITJARI: dengan lekas seo- 

  

AMOTO", OENTOEK 'BIKIN KOEBAT DAN | 

Mendidik toean-tocan mendjadi Kleermaker jang terpeladjar. 

peladjari bahasa: Belanda, Inggeris, Hitoengs dan Warenkennis. 

rang Indonesier kelcearan EHur. 
| Lag School jg soedah bepenga 
laman tentang oeroesan admi- 
nistratie. Salaris f 15.— p. boe 
lan. Jang beloem ada pengala- j. 
man djangan lamar. Soerat2 | - 
dibawah no 1086 Pemandangan | 

     

   
    

      

     

   
     

  

Sahoen Lifebuoy Toilet 

mengandoeng bahan-bahan 

jang terpilih boeat member- 

sihkan betoel semoea daki 

keringat. Dengan pakai sa- 

"'hoen ini Toean tjega moen- 

- tjoelnja B. O., jaitoe bace 

jang tidaenak daridiri Toean 

jang sering kali djadi sebab 

oentoek lain? orang, boeat 

tida bergacel sama Toean, 

TE HUUR: Rengatweg no. 
1B dan 1 C masing2. 9.-, 
Moeara Laboeweg f 5—. Tji- 
leungsirweg no. 21f 9.— ho 29, 
£ 10.— Boleh Bitjara pada: 
Sawah Besar 47-telef. 1630 WI. 
  

L. RORIMPANDEJ menerang- 

kan tiada sekali2 menanggoeng 

oetang -oetang, djikalau tida 

diboeat oleh dia sendiri. 
    
SEA IR SN EA AN SALES AAN EREM NK 

Prinsenlaan 
rr BATAVIA - Prinsen-Par 

PRINS THEATER: Ini malem Maen 
film Columbia jang sanget ramenja jaitoe, 

sNITCHEV Os 
Detragedee Van Een Onderzeeboot 

angk - anak boleh nonton. 

      

s 

  

Matinee: Hari Saptoe djam 4 sore, hari Ming- 

goe djam 19 pagi. 

Tiongkok jang besar dan sanget rame- 
nja jaitoe, 

Maen film 

  

Theater ka-2. 

“ini malem maen film Tiongkok jaitoe: 

Modern Miss Tiau Sam -: 
: besar dan sanoet rame, 

Theater ka-3: AS 

THE MALAYAN REVUE: 

»Dr. Tjiptos 

POST-, TELEGRAAK- EN TELEFOONDIENST, 

Bj den P/ET-dienst bestaat gelegerheid-een 'aantal Candidaten 

in opleiding te nemen voor de betrekking van (onder)-opzichter. 

Voor aanwijzing kunnen in aanmerking komen zij, die in het 

bezit zijn van het einddiploma K.W.S. (electrotechnische of werk: 

tuigkundige afdeeling) of van 'een daarmede gelijkwaardige getuig- 

schrift, Lang : Nag 

Nadere bijzonderheden worden op aanvraag verstrekt. 

Ongezegelde sollicitaties, vergezeld van afschriften van diplo- 

ma's en van de daarbij behoorende cijferlijsten, benevens een. op- 

gave van de rapportcijfers over de laatste twee schooljaren, worden 

v66r 1 Juli 1941 ingewacht bij de Afdeeling ,,Personeele Zaken” 

van het Hoofdbestuur van den P.T,T,-dienst te Bandoeng. 

  

  

saboen Lifebuoy Toilet jang disoekai oleh berjoeta-joeta orang 

' boeat memperlindoengkan diri sehari-hari dari B. O.. 

Tn, 
SABOEN TOILET 

MEMPERLINDOENGKAN 
Pola NMR No ana 
AN 

  

KBT 87 - 612 M 

SABOEN TOILET SPESIAL BOEAT NEGERI JANG PANAS 
NN RN AN BEA INN EA 

GLODOK “CINEMA ORION £xi 
Ini malem dan malem-malem brikoetnja 

Film Indonesia jang paling sampoerna dan 
menarik hati 

sROEKIHATI 
' jang oleh seantero golongan publiek soedah diakoe 

sebagi filmnja ,,Roekyjah” jg paling bagoes sendiri! 
Loetjoe! Mengharoeken! Memoeasken ! 
Tjoema tinggal lagi brapa malem sadja 

Sebagi Extra ,,Paramount British Olympic News 
No. 36” jang baroe, 

Matinee: 7—8 Juni “41 djam 4 sore 
»SSTOLEN LIVE“ dengen Elisabeht Bergner — 

Michael Redagrave 

Attentie: Special Pertoendjoekan 8 Juni 4l 
»ROEKIHATI” Anak2 boleh nonton 

PANTJORAR @OUEEN THEATER sarrionar 

tai malem 5 sampe 7 Juni IOI 
dengen 

Myrpa Loy —, Tyrone Fower — . George Brent 

Satoe film jang paling besar dan heibat, inilah ada 
teritoeng sebagai satoe productie jang loear biasa 
Anak2 dibawah oemoer 17 taon tida bolehnorton. 

Matinee: 1—8 Juni “41 djam 4 sore : 
" COCOANUT GROVE” dengen Fred Mac Murray 

anak-anak boleh nonton. 

  

  

  
  

  

ASSISTENT-CONTROLEURS. 

Ten behoeve van de TAXATIE VAN BEVOLKINGSTHEETUI- 
NEN KUNNEN tijdelijk drie ASSISTENT-CONTROLEURS worden 
geplaatst, Practische kennis van de thee-cultuur en bevolkings-thee- 
cultuur noodzakelijk, benevens grondige kennis van de Soendaneesche 
taal, Bezoldiging volgens schaal 52a B.B,L, 1938 kolom I. Aanvangs- 
salaris f 220.— per maand exclusief reis- en verblijfkosten, Sehrifte- 
lijke gollicitaties in te dienen VOOR 20 JUNI 1941 bij den Voor 
zitter der Opkoopcommissie p/a Gouverneurskantoor, Batavia-Stad, 

  Ma AAA AN RAR SIA NA 
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       AL jang mengoentoengkan, 

bahwa Seri Baginda Ratoe 
soep berangkat ke Londen de- 
djoeroe2 nasehat Baginda pa- 

— da masa perang jang gelap tahoen 
jang “silam oentoek memerintah 

| Keradjaan jang berperang feroes 
.Sebagai- pemimpin kita sekaliannja 

    

   

    
   

    
   

    

  

hingga dan dengan kegiatan jang 
tidak berbanding, berarti bagi 

terintah agoeng. dapat mene- 
oeskan pekerdjaannja dalam ke- 

merdekaan, Badan pemerintah Ke- 
tadjaan jang paling tinggi, Mah- 
'kota, Radja dan Menteri, tetap 
sanggoep mendjalankan kewadji- 
bannja jang ditentoekan oleh Oen- 

    

“terganggoe. Meskipoen Nederland 
. Gidoedoeki dengan tjara perkosaan, 

daerah2 Keradjaan jang tidak ter- 
| detak di Europa tidak lepas dari 
pemerintah agoeng jang dipimpin 

| Oleh Radja itoe. 
“ Kebidjaksanaan jang tahoe me- 

. mandang hari kemoedian dan jang 
tahoe-bertindak sanggoep menjela- 
matkan koeasa dan organisasi pe- 
merintahan Keradjaan, akan tetapi 

. tidak demikian halnja dengan ba- 

  

| roet Oendang2 dasar dan Atoeran 
Negara Hindia memberi bantoean 
— dalam perkara2 jang mengenai ba- 
«hagian2 Keradjaan  diseberang, 
2 oeasa memboecat oendang2, jang 
“ menoeroet Oendang2 Dasar dila- 

koekan bersama? oleh Radja dan 
Staten Generaal. Staten Generaal 
telah tidak sanggoep lagi mendja 

| lankan pekerdjaannja sepandjang 
- Oendang2 Dasar dan dengan demi 
“kian pada ketika-“ini kocasa-mem- 
boeat oendang2 kehilangan salah 
| satoe bahagiannja. 

|. Maksoed karangan jang ringkas 
. Ini falah oentoek menerangkan de- 
ngan pendek apa akibat hoekoem 
.nja bagi Hindia Belanda. g 

. Boleh “dikatakan, bahwa soal 
hoekoem negara jang lahir karena 

“Staten-“Generaal tidak sanggoep 

  

bekerdja lagi tidak soekar meme- 
tjahkannja dari djoeroesan keha- 
.kiman dan macepoen dengan me- 
ngingat keadaan. Peribahasa , nood 

“breekt wet” (karena terpaksa oen- 
dang2 disingkirkan) berlakoe djoe- 

ga bagi Negara. Dalam hoeboengan 
“orang dengan orang ada tjontoh2 
“tentang oendang2 boleh dilanggar 
“karena terdesak, tentang melakoe- 
kan perbocatan jang terlarang da- 
Jam keadaan biasa, kalau terpaksa 
“Oleh karena  perloe membela diri 

. terhadap serangan sewenang2, dan 
agi poela tentang hak nachoda. ka- 
pal memboeangkan bahagian2 moe- 
atan kelaoet, djika perloe oentoek 

.menjelamatkan kapal -atau moea- 
-tan. Dalam hoeboengan negara dan 
negara, hoekoem bangsa2, perka- 
.taan »la necessite de guerre” (,,ke 

erloean perang”) terkenal, bah- 
san terlaloe terkenal, akan tetapi 
lalam hoekoem negara di dalam 

dalam hoeboengan negara dengan 
anak boeahnja, keadaan berbahaja 
ensahkan penjimpangan dari hoe 

   

    

   
   

  

   
     

    

  

    

   
34 'koem jang tertoelis boeat keadaan 
biasa jasa. Pemerintahpoen perloe hak 
locar biasa dalam keadaan Ioear 

  

    

   

    biasa, Soeatoe negara jang demok- 
tis akan mendasarkan hak? itoe 

eboleh-bolehnja atas oendang2 — 
alam hal negeri kita haroes mi- 

salnja diingat hak menerangkan, 
“bahwa daerah dalam keadaan pe- 
rang atau terkepoeng, dengan 
“akibat ' jang lahir dari padanja, 
Jaitoe koeasa loear biasa bagi koe- 
asa militer —, akan tetapi djika 
perloe. soeatoe Pemerintah boleh, 
bahkan mesti menganggap dia mem 
poenjai hak2 loecar biasa,” meski- 
poen tidak berdasarkan oendang2, 
karena boekantah keadaan? Joear 
biasa tidak diketahoei lebih doeloe 
dan boekantah oendang2 diadakan 
teroetama oentoek keadaan? biasa 
Sadja? Hak 'itoe lahir dari pada ke 
wadjiban jang tertinggi bagi tiap 
Pemerintah jang sah: menjeleng- 

   

garakan Negara, Kalau ia me- ada oendang2 . Iganggap terikat ke 
(lan karena itoe memberikan peker 
Gjaannja terlarang, walitupoen ke- 

    

wadjibannja jang tertinggi memin-- 
Sikap jang lain, maka ia salah | 

paham tentang kewadjibannja dan: 
poen hanja sedikit disoekai oleh 

boeahnja z Pa 

'Boekoe pertjobaan . Mr. M. T. 
, jang ber'alamat ,,Staats- 
echt”, jang dipertahankan di 
n 1911 di Amsterdam — tjoe- 

  

lin dari ,Economisch 

3 1 

gan keberanian jang tidak ber: 

dia Belanda istimewa, bahwa 

ang2 Dasar terhadap daerah2 ke 
radjaan di seberang dengan tidak 

“dan negara jang lain, jang menoe- 

  

Weekblad"). 
Oleh: Mr. N. S. Blom. 

« 
  

bitjarakan hal itoe istimewa — 
mengatakan dengan benar bahwa 
1. koeasa mendjalankan ' oendang2 
tidak boleh alpa mentjoba mem- 

poen dengan menjampingkan oen” 

“akan dipoedji oleh anak hoeah se- 
Hantiasa:l SN NN 

Keadaan jang berbahajalah jang 
memberi hak menjimpang dari hoe 
koem biasa. Kalau bersama penoe- 

“dang bahagian hoekoem karena 
“terpaksa dengan arti jang lebih oe- 
.moem, djadi masoek djoega hoe- 
koem bagi orang seorang dan ne- 
gara2 dalam hoeboengannja ber- 
sama, maka akan dipakai perka- 
taan hoekoem jang terpaksa dari 
negara (staatsnoodrecht). Kalau 
dipandang bagi hoekoem negara, 
hoekoem bagi masa berbahaja, ma- 
ka. akan dipakaj perkataan hoe- 
koem negara karena terpaksa 
(noodstaatsrecht), 
Sebeloem.membitjarakan akibat? 

hal Staten Generaal tidak dapat be 
kerdja lagi bagi Hindia Belanda, 
baik . didjelaskan  kedoedoekan 
Mahkota dalam Keradjaan doeloe 
dengan ringkas. : 

- Kedoedoekan Radja dengan soe- 
soenan negara Belanda ialah dari 
djoeroesan sedjarah kedoedoekan 
Radja berdaulat, jang koecasania 
tjoema berbatas dalam hal2 Oen 
Jang Dasar memberikan hak2 ke 
pada badan lain atau meminta ban 
toeannja. Dalam hal memboeat 
oendang2 artinja itoe Staten-Ge- 
neraal tjoema - mesti membantoe 
kalau cendang2 Dasar menetapkan 
dengan njata, bahwa - oendang2 
perloe oentoek mengatoer sesoea- 
toe, akan tetapi Radja berhak me- 
ngadakan atoeran sendiri dalam 
hal jang lain2. Sedjarah hoekoem 
negara kita mengoendjoekkan, bah 
wa atoeran membagi pekerdjaan 
mengadakan endang? ini tidak 
bebas dari pada peroendingan. Pa- 
da masa jang moelai pada pertenga 
han abad jang laloe ' terkemoeka 
anggapan, bahwa tiap atoeran, jg. 

bersifat cendang2, tjoema boleh 
“ditetapkan oleh-Radja dengan ban 
toean Staten-Generaal. 

Anggapan ini mehoeat cendang2 
Dasar dioebah ditahoen 1887. Bah- 
wa arti sifat oendang?2 tidak moe- 
dah mendalikannja, terboekti oleh 
banjaknja karangan tentang soal 
itoe. Lagi poela praktik menjata-- 
kan Tambat-laoen, akan tetapi te- 
roes-meneroes,  teroetama dalam 
20 atatt 25 tahoen ini, bahwa Ia- 
pangan pekerdjaan pemerintah jg. 
makin loeas jtoe mesti berakibat 
perloeasan.hak badan2 mendjalan- 
kan jang tain2 oentoek mengada- 
kan atoeran2. Tidak dapat Iagi tjoe 

djalankan jang bersifat adminis- 
tratief .belaka diserahkan kepada 
koeasa mendjalankan, akan tetapi 
atoeran jang menoeroet pengeta- 
hoean mesti ditetapkan dengan oen 
Gang2 mesti makin diserahkan ke 

  
itoe makin banjak soeara jang me- 
minta soal itoe diroendingkan le- 
bih Jandjoet.. Makin besarnja- koe- 
asa Mahkota sebenarnja menoen- 
djoekkan djalan dengan sendirinja. 
Masa toemhoeh 'ini ditoetoep ' se 
mentara oleh perang dengan ke- 
djam, akan tetapi haloeannja dje-   las menoedjoe perloeasan - hak 
Mahkota. » : 

Kalau kita sekarang menghada- 
pi soal apakah akibat2 Staten-Ge- 

badan jang toeroet memboeat oen 
dang2 bagi Hindia Belanda, maka 
djawabnjapoen moedah: Mahkota, 
Pemerintah Radja . jang merdeka, 
dengan sendirinja — perkataan ini 
lajak benar dipakai disini — ha- 
roes meneroeskan pekerdjaan, dan 

'djaan, jang dalam keadaan biasa 
'toeroet dikerdjakan oleh Staten- 
Generaal.. Dengan sendirian 'ia 

sanja toeroet dilakoekan oleh ba- 
dan jang mewakili rakjat. Meski- 
poen sebagai orang jang menjoekai 
“demokrasi kita merasa kekoera- 
| ngan karena Mahkota tidak mem- 
peroleh, bantoean dari pada keritik 

| Madjelis2, kita baik mengingat 
poela, bahwa hanja dalam hal2 
jang mesti tjepat didjalankan diada 
“kan atoeran2 dengan oendang2 de 
ngan tidak mendengar badan2 per   | wakilan lebih doeloe, 

t 

“IG 

bela kemerdekaan negara meski- 

dang2, 2. bahwa daja oepaja ini 

lis itoe hak-bagi negara ini dipan 

ma hak mengadakan atoeran2 men 

pada badan2 jang lain: Karena 

neraal tidak bekerdja lagi sebagai 

sesoenggoehnja meneroeskan peker - 

menghadapi pekerdjaan, jang bia-: 
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Djawa Barat 
TJIREBON. 

Minggoean baroe. 
Didengar kabar bahwa pada tgl, 

7 boelan ini di Tjirebon akan ter- 
bit minggoean baroe, jang mema- 
kai nama ,SINAR”, dengan pimpi- 
nan toean Ahdoel Gani Soeriokoe- 
soemo. - Dummyniimmernja 
dah keloear, 
: Residentiearts pindah. . — 

Residentiearts di Tjireban, tocan 

dahkan ke Tasikmalaja. 

Miss Tjitjih beramal. 
- Tooneelgezelschap Miss Tiitjih 
jang sekarang ada di Tijirebon pa 
da malam Djoem'at tanggal 5 Juni 

“kepada pendoedoek Tijirebon akan 
mempersembahkan tjeritera speci- 
aal, jaitoe ,,Ong “Bang”, riwajatnja 
Seorang saudagar besar di Tjire-. 
bon. Pendapatan pada ini malam 

.semoeanja akan didermakan kepa- 
da Prins Bernhard dan Fonds 
“Amal Tiongkok. 

MADJALENGKA. 

Goeroe goeroe berkoempeoel. 
Pemb. menoelis: 
Pada hari Minggoe jtl. volkson- 

derwijzers di Madjalengka soedah 
mengadakan  pertemoean  dige- 
doeng sekolah Vervolg jang -baroe 
dj Kota Koelon. 

Pertemoean itoe dipimpin oleh 
toean E. Prawiraatmadja S.0O. di 

itoe tempat-dan jang teroetama di 
bitjarakan jaitoe dari perihal baha 
sa dan menoelis. 2 

Hip mengadakan trip. 
Perkoempoelan sepak raga Hip 

hari Minggoe j.l. soedah meninggal 

kan kota Madjalengka oentoek me 
menoehi oendangannja Bondselftal 
Tjiamis. Pada hari itoe Hip-ha- 
roes bermain di Bandjar dan-esok 
harinja sebagai contrabezoek di Tjj 
amis. 2 

sepakraga jang terseboet itoe,pada" 
penghabisan boelan ini atas' “per-: 
mintaannja orang Koeningan akan 
pergi ketempat itoe. Roepa roepa. 
nja Koeningan itoe mace mengam-. 
bil revanche. 

SERANG. 

Comite fonds Moekimin. 4 
Sekian lama kesengsaraan Moe 

kimin menarik perhatian seloeroeh: 
Indonesia, dan disana sini didiri- 
kan Comite fonds Moekimin. Di 
kota Serang poen baroe pada ma: 
lam Selasa jtl. didirikan Comite. 

Soedah terima wang dari: 

  

Perk. Sedar -- Sios f 10.26 
Toean Niti 10,74 
Peta pn h— 

Instituut Nieuw Banten ,, 1.— 

Totaal f13— 

  

BOGOR : 
Perkoempoelan ,/Kaoem Beheerder 

Cooperatie” Leawiliang. 
Atas initiatief beberapa beheer- 

ders Rubber Fabriek Cooperatie di 
“Leuwiliang, kini telah didirikan sa 
toe Vakbond dengan nama Per- 
koempoelan Kaoem Beheerder Co- 
operatie Leuwiliang, disingkatkan 
Ujadi KBCL. Adapoen perkoempoe 
lan terseboet, selain dari menge- 
kaikan persaudaraan, djoega akan 
membikin fonds oentoek meringan 

'kan beban anggautanja, dengan 
“djalan Verbruik-cooperatie. Moe- 
dah-moedahan berhasillah tjita-tji 

| tanja dan soeboer hidoepnja. (Sm) 

Kalau tadjal soedah sampai... 
Seorang pendoedoek Kp. Sin- 

dangbarang Dramaga, 
pada beberapa malam j.l. diroemah 
tetangganja jang kematian, ia toe- 
roet berkoempoel “akan bertahlil. 
Sebagaimana. kebiasaan, - sambil 
menoenggoe teman-temannja jang 
beloem hadir, mereka bertjakap- 
tjakap satoe dengan lainnja.. Da- 
lam pada 'itoe, poen So'i toeroet 
mengobrol jang menjatakan keloeh 
'kesahnja tentang peri kehidoepan 
pada waktoe sekarang ini. . 

Diterangkannja bahwa baroe sa 
dja ia berniaga, tiba diroemahnja 
mendapat sesalan dari isterinja 

“karena setelah sekian hari mening- 
.galkan roemahnja ia hanja beroleh 
wang f 0.40 jang katanja tidak 
mentjoekoepi.  Kemoedian ia me- 
ngeloeh - dengan mengoetjapkan: 
»Ingin benar saja dapat ocang ba- 
rang sekaroeng...... ” sampai disi- 
toe ia menoendoekkan - kepalanja, 
seperti orang mengantoek, dite- 
goer poen'ia tidak menjaoet. Kira- 
kira 5 menit ia dibiarkan -begitoe 
sadja, tapi alangkah terkedjoetnja 
orang-orang itoe ketika diketahoei 
nja bahwa So'i tidak bernjawa lagi.   
Kasian! (Sm.). 

SOE. 

Rd. Hadji Dr. Abdoe Patah, dipin | 

Menoeroet kabar perkoempdelan & 

nama So'i 

BANDOENG. 
| Oentoek kesengsaraan boeroeh. 
ANTARA” mengabarkan, bah- 

wa d Bandoeng telah didirikan per 
'koempoelan dari kaoem boeroeh 
jang goenanja oentoek tolong me- 

Jnolong djika kesengsaraan dengan 
nama .,,Penolong Pemberhentian 
dan Kematian Pegawai Indonesia”. 

Perkoempoelan  terseboet -djoe- 
ga memboekakan pintoenja boeat 
pegawai Gouvernement dan Loka- 
le ressorten. Ta 

Pada jang berkepentingan soe- 
paja berhoeboengan dengan secre- 
tarjaatnjai pa - t. Soedarno Gg. 
Moentjang no, 193 a 20 a Ban: 

& 2 

-| doeng. 

. y 

Djawa Tengah 
SLAWI. 

Gerombolan Kesoesastera'an. 
Dengan bertempat di clubge- 

bouw - Ekokapti, Gerombolan Ke- 
Soesasteraan di Slawi pada tg 27-28 
jl. telah mengadakan pertemoean 
nja ig pertama kali, dibawah pimpi 
nan t. Partohadisoetjipto, ketoea 
Taman Siswa . 

Perhatian tjoekoep, koerang le- 
bih. ada 25 hadlirin. Pertemoean 
dimoelai pada djam 8.50: dengan 
pembatjaan bagian ke I dari boe 
koe ,,Baratajoeda”'. 

Para pendengarnja ketjoeali da 
pat mempeladjari bahasa Djawa 

jg. terpakai dalam boekoe itoe, me 

rekapoen dapat mengambil peladja 
ran2 jg. sangat berfaedah bagi ki 
ta jang terkandoeng dalam fjerita 
'toe. 

Doeloe soedah pernah kita te- 
rangkan disini, bahwa gerombolan 

t.s-b. akan mengadakan pertemoe 
an pada tiap2 hari malam Rebo 
wage. Tetapi pada malam perte- 
moeannja jg. pertama kali'itoe me 
reka telah menetapkan, bahwa me 
reka akan mengadakan pertemoe- 
an pada tiap2 hari malam Rebo. 
Pertemocan  d'boebarkan pada 
djam 9.30 (Pemb.). 5 

SOERAKARTA 
Bekas-Rijksbestuurder  K.P.A.A. 

Djojonagoro wafat. 
Oentoek menjamboeng berita jl. 

:tentang wafatnja Kangdjeng Pa- 
ingeran Ario Adipati Djojonagoro 
“bekas - rijksbestuurder keradjaan 
“Soerakarta Adiningrat pada hari 
|Ahad-pagi-1 Junj ini, maka disini 
kita terangkan bahwa oepatjara 

“Ipengoeboeran djenadjah telah di- 
klakoekan pada hari Selasa-pagi 3 

Pa eagan kebesaran kehorma- 

» Meskipoeri wafatnja di pasang- 
geraHan Karanggeneng (Bojolali), 
'tetapi'itoe hari djoega dibawa ke 
sastana-Kapatian (Solo), djadi be- 
'rangkat pengoeboeran poen djoe- 
ga dari Kapatian, dengan kereta- 
majat ditarik koeda 6 dari keraton, 
berdjalan pelahan-pelahan sampai 
di batas kota Solo sebelah Barat 
(Kletjo), laloe diganti lijk-auto te- 
roes dibawa ke astana Imogiri de- 
ngan kentjang. 
Almarhoem K.P.A.A, Djojonago- 

ro adalah poetera almarhoem K.R. 
A. Sosrodiningrat IV, rijksbestuur- 
der Soerakarta dari tahoen 1889 
sampai 1916, dari garwa-ampil (bij 
voruw), djadi soedara toea dari 
ketoea pengoeroes besar Parindra 
K.R.M.T,H, Woerjaningrat dari 
satoe ajah dan lain iboe, 

Oleh karena boekan poetera dari 
,»padmi” maka setelah dilahirkan 
dalam tahoen 1868, maka. diwak- 
toe moeda hanja bersekolah Djawa 
dan Europeese lagere school, achir 
nja beladjar bahasa Belanda atas 
ketjakapan sendiri. 

Setelah dewasa, masoek ,,ma- 
gang” di keraton sampai bebera- 
pa tahoen, baroe diangkat mendja- 
di.mantri. Atas ketjakapan jang 
menoeroet ketjerdasan fikiran, 
berdasar ,,tapa-brata”, laloe bisa 
mendjali panewoe, jalah tingkatan 
deradjad pegawai negeri jang ter- 
golong bagian dibawah. 

Tidak lama mendjadi kliwon, la- 
loe. diangkat mendjadi boepati 
(1902), laloe mendjadi boepati-na- 
joko dan boepati najoko bekel, 
achirnja dalam tahoen 1916 ketika 
ajahnja minta berhenti, atas titah 
nja alharhoem Z.V.H. Seri Soesoe- 

:| hoenan X dengan persetoedjoean 
pemerintah goebernemen, diangkat 
mendjadi pengganti ajahnja. 

Selama mendjabat rijksbestuur- 
der itoe banjak sekali mengalami 
keadaan dan peroebahan tata-ne- 
gara keradjaan Djawa jang loear 
biasa, mitsalnja hapoesnja peratoe 
ran koena ,,apanage-stelsel” ber- 
ganti penjerahan tanah kepada Ra” 
jat dengan adanja ,,reorganisatie” 
hingga adanja agrarische hervor- 
ning, adanja perpisahan oeang ne- 
geri dengan civiele-lijst dan rijks 
kas, adanja badan perwakilan Ra” 
jat »Bale-Agoeng”, adanja peroe- 
sahaan ,,marktwezen” dan peroe- 
sahaan negeri lain-lainnja masih 
banjak, 

Selama berdirinja keradjaan Soe 
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. BISA DAPAT 

Kaoem wanita jang selaloe pake 
ai (Pat Kwa 

Tan) Tjap Matjan badannja 
bertambah seger dan paras 
moekanja. bertjahja terang 
Selaennja itoe djoega ini tablet 

ling moestadjab boeat ilang- 
« Pa mabok laoet, sakit peroet, 

FKGSLA badan masoek angin. . hawa 
a WP moeloet boesoek, d.I.I. sebaginja 

DIANTERO TEMPAT 

  

rakarta, baroe -almarhoem itoe 
jang mendapat gandjaran s8seboe- 
tan Pangeran, jang ternjata akan 
ke'jakapannja, hingga menerima 
bintang ,,Seri-Kabadyo” klas I-dan 
,Seri-Noegroho” klas I dari Seri 
Soesoehoenan begitoe djoega Rid- | 
der in de Orde van den Nederland- 
schen Leeuw dan Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau dari H.M. 
dc Koningin. Djoega beberapa bin- 
tang dari lain-lain negeri. 
Almarhoem itoe adalah poetera- 

mantoe dari almarhoem Z.V.H. 
Seri Soesoehoenan X, jang mem- 
poenjai poetera poeteri, poeteri 

jang-soeloeng mendjadi permisoe- 
rinja mr. R. Wirjono Prodjodikoro 
voorzitter Jlandraad di Sidohardjo 

: dan poeteri kedoea mendjadi per- 
misoeri R.M.T.H. Hardjodiningrat 
onder-regent B.B. di Klaten, poe- 
tera masih beloem dewasa di 
H.B.S. Semarang. 

Sebeloem itoe, telah mempoenjai 
poetera jang dari garwo-ampil (bij 
vrouw) almarhoem Mas Adjeng 
Marsih, jang soeloeng jalah drs, 
K.R.M.LA. Sosrodiningrat V., rijks- 
bestuurder Soerakarta jang meng- 
ganti (achir tahoen 1939) sampai 
sekarang ini, poetera jang kedoea 
R.M.T. Scerodiningrat boepati- 
anom koerdenas keraton poetera- 
mantoe Z.H. Seri Soesoehoenan XI 
jang ' sekarang ini, dan poetera- 
mantoe R.M.T, Koedowarso boe- 
pati-anom patih Kapatian Soera- 
karta, (,M.”) k 

  

POERWODADI. 

Rapat PPAVB. 
Pada hari Minggoe pagi Perseri-. 

katan Pegawai Algemeene Volks- 
credietbank tjabang Poerwodadi — 
Grobogan telah melangsoengkan ra 
pat anggauta. Koendjoengan me 
moeaskan, diantaranja 7 wakil per 
koempoelan sekerdja, sedang H. B. 
nampak diwakili t. Pardjono. 

Moela2 pemimpin rapat t. Moch. 
Soepojo, menerangkan apa mak- 
soednja rapat ini, jang didahoeloei 
dengan resepsi, mengoendang . se 
moea vakbonden jang ada disini. Ti 
dak lain oentoek mengenalkan dan 
mengekalkan antara satoe dan Ia 
innja. 

Oleh toean “Tranggono penoelis 
tiabang dikemoekakan apa artinja 
»persatocan” dalam kalangan per 
boeroehan. Madjoe lebih landjoet 
pembitjara mengoesik adanja PV 
PN jang kini telah ada 20 perseri 
katan jang menggaboengkan difi 
disitoe. 

Sesoedah itoe wakil H.B. toean 
Pardjono dari Solo tampil kemoe- 
ka. 

Seperti pembitjara kedoea oleh 
nja diterangkan apa faedahnja per 
koempoelan bagi kaoem boeroeh 
jang mana disamboeng apa akibat 
nja kaoem boeroeh bila tidak mem 
poenjai perserikatan. Kemoedian 
dengan sepintas,laloe dioeraikan ba 
gaimana sepak terdjang sesoeatoe 
pemimpin dalam kalangan itoe. Se 
teroesnja dioendjoekkan tjita2 PV 
PN ditentang oeroesan menempat- 
kan wakil2 dimana madjelis2 pe- 
merintahan (locale raden) jang 
sampai kini beloem mendapat ke 
tetapan. Achirnja pembitjara me 
ngemoekakan soal Locale PVPN 
pendirian mana menilik keadaan, 
moengkin disini dapat diwoedjoed 
kan. Apa maksoed dan toedjoean 
ini ,/pergaboengan antara plaatse- 
lijk tjabang” olehnja poen diterang 
kan dengan djelas. 

Sesoedah beberapa wakil per: 
himpoenan dan persoon melahir- 
kan bocah pikiran sebagaj pernjata 
an sympathie terhadap PPAVB, 
maka resepsi jang dimoelaikan dj. 
9 ditoetoep. sekira djam 11.30. 
(Medew.) 

  

BREBES. 

Perkoempoelan Pemoeda. 
Pada rapat Roekoen Pemoeda di 

Brebes jbl. pengoeroes hariannja 
soedah memoetoeskan hendak mem 
beri seboeah wisselbeker kepada 
kampioennja brigde drive jang pa 
da tanggal 7 jad. ini dilangsoeng- 
kan. Partij jang soedah tiga kali 
bertoeroet2 atau djoemlah soedah 
lima kali mendapat beker terse- 
boet, adalah banjak mempoenjai 
kans oentoek mempoenjainja. 

David Wijokoop # 

AVID WIJNKOOP telah wa- 
' fat di Amsterdam. Boeat doe 

hia pegerakan Indonesia adalah ia 
tidak asing, 

Biographie singkat dari toean 
Wijnkoop adalah sebagai berikoet: 

David Wijnkoop dilahirkan di 
Amsterdam pada tanggal 11 Maart 
18176. Ia menempoeh gymnasium 
Amsterdam, kemoedian beladjar 
pada universiteit di Amsterdam se 
hingga ia mendjadi kandidaat da 
lam kesoesasteraan Belanda. 

Dalam tahoen 1899 ia pergi ke 
Londen dan disana ia mendjadi ang 
gauta pergerakan Socialistisch. Da 
lam tahoen 1900 ia mendjadi oetoe 

san dalam Internationaal-Socialis- 
tisch Congres di Paris. Ia djadi 
Eerste Voorzitter dari Federatie S. 
D.A.P. di Amsterdam dan anggau 
ta pengoeroes dari Amsterdamsche 
Bestuurs Bond (ABB) 

Dalam 1903 ia djadi anggauta da 
ri plaatselijk Comite van Verkeer 
di Amsterdam, djadi seorang ke 
pertjajaan pada pemogokan kereta 
api di Twentes dalam tahoen 1904 
mendjadi anggauta dari Presidium 
Internationaal Sosialistisch kong- 

res di Amsterdam. 

Dari tahoen 1905 — 1906 ia dja 
di anggauta Partij Bestuur SDAP. 

Dalam tahoen 1907 ia beladjar 
dengan Lenin di Stutgart. “ Dari 
1907 —.1925 ia ada dalam redaksi 
»De Tribune”. Dalam tahoen 1909 

ia dikeloearkan dari SDAP dan Ia 
loe mendirikan SDAP jang kemoe 
dian djadi CPH. (Communistische 
Partij Holland). Ia mendjalankan 
pekerdjaan redaksi ,,Communisti- 
sche Gids”. 

Dari tahoen 1909 sampai 1914 
ia djadi anggauta  Internationaal 
Secialistiseh kengres-di Brussel: di 
tahoen 1912 anfgauta dari kong- 
res antj perang di Bazel. 

Dari 1914 sampai 1918 ia djadi 
Voorzitter dari Samenwerkende Ar 
beidsvereenigingen oentoek menen 
tang peperangan. 

Tahoen 1919 ia djadi anggauta 
gemeenteraad Amsterdam dan 'ta- 
hoen 1927  anggauta provinciale 
raad Noord Holland. 

Dari 1918 sampai 1925 dan lagi 
tahoen 1929 ja djadi anggauta 2e 
kamer. 

Dari tahoen 1919 sampai 1920 
ia dengan H. Roland Holst dan ir. 
Rutgers memimpin kantor Commu 
nistische Internationale di Europa 

Barat. 
Dalam tahoen 1920 ia djadi wa 

kil ke kongres doenia dari Com- 
munistische Internationale di Mos 
kou. 

Dari 1920 sampai 1926 ia djadi 
"anggauta dari Executieve- Comite 
Internationale, Dalam tahoen '28 
ia dengan komite C.P.H. dikeloear 

kan dari Communistische Internati 
onale oleh seksi Belanda dan da 

lam tahoen 1930 ia diterima ma- 

soek lagi. 

  

  

Atoeran gadji boelanan. 
Regentschapsraad Brebes soe- 

dah memoetoeskan oentoek mene 
rangkan jang djitoe kepada sekali 
an pegawai Pemerintah jang beker 
dja didalam Regentschap tentang 
'adanja atoeran  gadjih. boelanan 
boeat para pegawai. Pemerintah di 
ini negeri dengan berdjalannja te 
naga kebelakang sampai 1 Augus- 
tus 1939 Para pegawaj terseboet 
soedah tentoe “akan kehilangan 
duurtetoeslagnja, tetapi dengan 
adanja overgangstoeslag penghasi- 
lan dapat “ ditentoekan tak akan 
mendjadi koerang, tambah dapat 
dengan moedah  mentjapai maxi- 
mum. (P) 

DEMAK. 

' Textiel Nijverheid. 
Oentoek keperloean paberik tex: 

tiel di Demak telah dibikin mesin- 
inesin  sedjoemlah 8000  oentoek 
membikin benang. 

Pabrik textiel , Java” di Soera- 
baja sanggoep akan membeli be- 
nang-benang jang dikeloearkan 
oleh pabrik Demak goena pembi-   kinan barang-barang jang perloe. 
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— Perbaikan Radio Ketimoeran 

TAHOEN 9, No. 124, DJOEM'AT 6 JUNI 1941 

  

IM ERHIMPOENAN terboeka di- 
adakan oleh Comite Oentoek 

Mentjapai Perbaikan Siaran Radio 

Ketimoeran, pada ini hari tanggal 

1 Juni 1941, djam 10 pagi, bertem- 

pat di gedong perkoempoelan ,,Hok 

Gie Hwee” di Chineesche Kerkweg 

“No. 39 Bandoeng, dan dikoendjoe- 

ngi oleh 184 pendengar dari berba- 

gai-bagai bangsa. 

Mendengar. 
Ini pagi dalam perhimpoenan te 

boeka ini, berbagai-bagai pembi- 

A3 tjara dari berbagai-bagai golongan 

bangsa dari fihak pendengar, dan 

mereka jang ada taroeh perhatian 

atas ini oeroesan, dalam azas 

' oemoem, dan teroetama dalam hal- 

nja P.P.R.K. terhadap pada Clubs, 

jang biasa membantoe dihadapan 

microfoon : 21 

Memeriksa. 

Semoea keteran dan soerat- 

soerat authentiek jang terseboet 

dalam Brochure, jang diterbitkan 

oleh perkoempoelan ,,Shiong Tih 

Hui” dengan bantoeannja ia poe-- 

nja afdeeling toneel, dan jang di- 

terbitkan dan diterima sesoedahnja 

itoe brochure terbit dan disiarkan 

di antara pendengar-pendengar di 

seloeroeh Indonesia, jalah jang di 

terima dari fihak P.P.R.K, maoe- 

poen dari fihak pendengar-pende- 

ngar, 

Menimbang. 

Boenjinja masing-masing pedato 
dan keterangan dari berbagai-ba- 

gai pembitjara (sprekers) jang ha- 

dlir dalam ini perhimpoenan, 

Menarik kesimpoelan (conclusie). 
Bahwa pikiran dan anggapan se 

oemoemnja dalam ini perhimpoe- 
nan terboeka ada menjatakan pe- 
rasaan ketjewa dan menjesalnja 
terhadap segala kedjadian-kedja- 

dian jang dialamkan oleh berbagai 

bagai pendengar, perkoempoelan 

dan mereka jang memberikan ban- 
toeannja terhadap penjiaran keti- 
moeran P.P.R.K.: 

Memadjoekan dengan ini satoe 
motie. 

Memadjoekan permohonan pada 
jang berwadjib, soepaja: 
1. Oentoek menjoesoen program- 

ma siaran Ketimoeran diadakan 
satoe badan Commissie van Ad- 
vies setjara permanent, terdiri 
dari berbagai-bagai golongan 
bangsa dan terpilih oleh luister 
vergunninghouders, 

2. Soeka tilik soal atoeran mem- 
bajar boeroeh (financieel be- 
leid) -dari P.P.R.K. terhadap 

spelers dan lain-lain pemban- 
toenja, telah dilakoekan dengan 
systeem hoetang, sengadja tji- 
tak berbagai-bagai formuliers 
oentoek keperloean itoe, jang 
hasilnja indirect meroegikan fi- 
hak pendengar-pendengar, ka- 
rena banjak spelers poetoeskan 
perhoeboengannja : 

3. Oentoek mengadakan satoe ba- 
dan Commissie akan menilik 
kwaliteit dan menetapkan ta- 
rief honorarium dari berbagai- 
bagai spelers, sprekers, d.LI., 
terdiri dari achli-achli kesenian 
dari berbagai-bagai bangsa dan 
dipilih oleh luistervergunning- 
houders: 

4. Bisa dioemoemkannja Kasver- 
slag P.P.R.K. saban satoe kwar 
taal sekali dalam pers, begitoe- 
poen kasverslag sedari 1 No- 
vember 1940, jaitoe sedari ber- 
moela. dipegangnja penjiaran 
oleh P.P.R.K.: 

5. Kaoem omroepers dan. omroep- 
sters, dipilihnja orang-orang jg. 
mempoenjai soeara bagoes dan. 
mempoenjai kepadaian jang 
tjoekoep (bisa batja dan spel 
segala perkataan - perkataan 
asing), 

6. Pertimbangkan moengkin bisa 
atau tidaknja menghapoeskan 
segala siaran tiap hari, jang di 
rasa koerang perloe, bagi ante- 
ro matjam golongan bangsa Ti. 
moer, oempama Taptoe dan 
Adzan: 6 

7. Bisa ditjoekoepinja segala ke- 
senian dari berbagai-bagai go- 
longan bangsa, jang disoeka 

  
  

dan digemari, seperti terseboet 

dibawah ini: 

a, Sandiwara-radio dari ,Shiong 

Tih Hui" dan ,,Roekoen Setia 

Wargi” Bandoeng, sedikitnja 

masing-masing bermain doea 

kali seboelan, dengan bergili- 

ran, 

b. Miss Soelami dan Miss Netty 

diminta soepaja masing-masing 

“bergiliran diover dari studio 

Djawa Timoer ke studio Djawa 

Barat dan sebaliknja: 

ec. Radio-orkest minta ditetapkan 

oentosk studio Bandoeng dan 

Orkest ,,Lief Java” oentoek stu- 

dio Batavia: 

d. Kesenian Tionghoa minta diper 

hatikan dan disiarkan terlebih 

banjak, oempama: peladjaran 

Nabi Kong Hoe Tjoe, lezingen 

Cultuur Tionghoa dan Yang 

. Kiem orkest. Lezingen diminta 

dari China Instituut dan toean 

Thung Tek Liang: 

e. Kesenian Soenda minta disiar- 

kan djoega oleh perkoempoelan 

perkoempoelan ternama, oem- 

pama gamelan-orkest dam ke- 

tjapi dari Tjigebar, dengan pe- 

njanji Nji- Dasimah, wajang 

golek dari toecan-toean Atmadja 

dan Partasoewanda, Pengloejoe 

dari tocan-toean Holil dan Epen 

Soetardi, Taman poetera dari 

sekolah Raden Dewi d.L..: 

f. Kesenian Djawa poen ada amat 

diboetoehkan, oempama, Relay 

dari SRI dan MAVRO oentoek 

siaran hoofdnummers, dari Da- 

gelan Djocja, Wajang Orang 

Sriwedari, Wajang koelit dan 

Ketoprak, haroes lebih sering 

.. diadakan: 

g. Kesenian Batavia seperti: Gam 

bang Kromong orkest dari Ngo 

Hong Lauw, Sinar Kramat 

maoepoen Aseli, harap diada- 

kan poela, 

h. Kesenian Cheribon dengan Ga- 

melannja atau Wajang Golek- 

nja dengan sedjarah -Djawa 

minta diperhatikan, 

i. Hari-hari Raja dari berbagai- 

bagai golongan haroes dirajah- 

kan dan diperingatkan setjara 

lebih gembira dengan penjiaran 

speciaal, setimpal dengan ma- 

sing-masing maksoednja: 

j. Plaat-plaat gramofoon perloe 

diganti dengan opnamen baroe, 

teroetama fentang plaat-plaat 

lagoe Tionghoa hampir tidak 

ada jang baik, 

k. Pemandangan Oemoem dari t. 

D. Kesoemaningrat Batavia, 

minta diadakan poela seperti 

biasa jang doeloe: 
1 Gamelan Degoeng dan Klene- 

ngan Soenda dari Kaboepaten 

Bandoeng minta tetap diada- 

kan, 

m. Lezingen Agama Islam minta 

diberi tempo setjoekoepnja: 

n. Lagoe - lagoe Minangkabauw 

minta diadakan seminggoe sa- 
toe kali dengan tjara jang me- 

moeaskan:, 

o. “Lagoe-lagoe Batak minta di- 

siarkan satoe kali seminggoe 
sedikitnja. 

Sesoedahnja menetapkan ini 
motie, perhimpoenan terboeka ini 
pagi, bersidang teroes. f 

Bandoeng, | Juni 1941. 
Wakil publiek: 

(w.g.) Go Siang Tiat. 
€, ) Aboebakar. 

C, ) Oey Tjie Ho. 

Jang memadjoekan motie: 
Comite: 

(w.g.) Liauw Kok Liong, voorz. 

  

(,», ) Tan Thiam Sek, secretaris. 
(, ) Liem Kian Kie, lid, 

C,.) Tjia Kwat Soen, 4 

Es) Tan Iauw Djin, 5 

(,,.) Ong Hong Swan, . ,, 
Ca )-kie Tjoen. Kong, !,, 

Noot: Pada siapa jang accoord 
dan merasa setoedjoe dengan mo- 
tie diatas, di minta soeka sokong 
kirim selembar briefkaart pada 
adres secretaris: - Tan Thiam Sek 
p/a Zeepfabriek ,,PELIKAAN” An- 

dir 387 Bandoeng. Itoe briefkaart 
melainkan boleh diisi: ,,Saja per- 
koeatkan dan sokong motie toean- 
toean tanda tangan dan adres-te- 
rang. , 

  

SOLO. 
B.P.K.S. . 

Dikabarkan, bahwa sdr. Samto 
minggoe jang laloe pergi ke kan- 
tor Rijkswerken perloe pindjam 
tempat oentoek mengadakan perke 
mahan BPKS. 

Permintaan ini dikaboelkan dan 
sdr. Samto boleh pilih tempat dise 
kitar Park Djoeroeg. 
Lain dari pada itoe sdr Samto me 

ngoesoelkan soepaja BPKS di beri- 
speciale kampplaats, 

Wakil Pembesar  Rijkswerken 
moefakat dan sanggoep membikin 
kan kampplaats BPKS itoe disebe   

lah selatan Park Djoeroeg, disam-- 

pingnja akan diadakan karena boe 

at olah raga. 
& 

Lebih landjoet pengoeroes BPKS 
menoelis: 

Oentoek melantik Pengoeroes B. 
PKS. baroe JPO. sebagai ketoea, 
KBI penoelis, SIAP bendahari dan 
lain2nja sedjoemlah toedjoe ke- 
pandpean sebagai pembantoenja, 
maka ketika tanggal 24/25 Mei ini 
BPKS mengadakan perkemahan di 
Djoeroeg, jalah tempat sebelah ti 
moer dari-kota Solo jang kini ba 
roe diperbaiki, tapi soedah mendja 

PEMANDANGAN 

di boeah bibir, karena permai pe 

mandangannja. 
Djam 4.30 koerang lebih 300 pan 

doe2 BPKS berangkat dari Koe 
soemowardani plein berbaris de- 
ngan tamboer dan trompetnja ke 
perkemahan. 

Djam 5.30 barisan jang rapi itoe 
telah datang bergembira di Djoe 
roeg. G 

Djam 6 sore sesoedahnja 29 boe- 
ah tenda berdiri semoea dan bende 
ranja telah kelihatan berkibar ki- 
bar, maka sdr. Samto mengoempoel 
kan para pemimpin BPKS oentoek 
diberi instructie boeat itoe malam. 
Djam 7 api oenggoen dimoelaikan. 

Setelah pemboekaan dan penjera- 
han pimpinan dari pengoeroes la- 
ma ke pengoeroes BPKS baroe di 
lakoekan, maka Ialoe diadakan 

nummertjes oleh pandoe2 dibawah 

pimpinan sdr. Partoja jang memoe 
askan adanja, sehingga dapat 

menggembirakan publiek jang loe 

ar biasa banjaknja itoe, sebab tiap 

tiap malam Ahad di Djoeroeg dibe 

ri extra verlichting oleh Rijks Ka- 

soenanan, sehingga banjak sekali 

orang2 jang berplesiran disitoe. 

Sebagai penoetoep api oenggoe di 

njanjikan bersama sama lagoe 

»Ajo ke Perkino”. 

Djam 9 samapi djam 10 diada- 

kan makan persaudaraan jang 

amat sederhana. Djam 10 setelah 

tanda tidoer ditioep, pandoe2 pergi 

ke tendanja masing2 dan rapat pe 

mimpin dimoelaikan. Djam 11 ra- 

pat ditoetoep dan wakil PID pamit 

meninggalakan tempat. 

Djam 5 pagi diadakan tanda ba 

ngoen. Djam 5.30 pandoe2 soedah 

correct semoea dan tidak ada se- 

boeah tendapoen jang masih berdi- 

ri. Pada pandoe lantas berkoem- 

poel mengitari sdr. Samto. Setelah 

sdr. Samto memberj verslag ten- 

tang keadaan itoe malam dengan 

singkat, maka perkemahan laloe di 

toetoep dengan selamat dan pimpi 

nan barisan diserahkan kepada sdr 

Soedjati wakil KBI, : 

Djam 6 precies pandoe2 berbaris 

kembali dan djam 7 barisan telah 

datang di Koesoemowardani plein 

teroes boebaran. . 
  

SEMARANG 
Hari P.V.P.N. 31 Mei. 

A.W.S. mengabarkan: 

Pada malam Sabtoe tanggal 

30—31 Mei 1941, locaal P.V.P.N. 
afdeeling Semarang, telah melang- 

soengkan Combinatie Vergadering- 

nja, goena m€mperingati hari ber- 

dirinja P.V.P.N. (Perserikatan Vak. 

bonden Pegawai Negeri), bertem- 

pat di gedoeng MIDPOST, Redjo- 

sari VII! Semarang. 
Rapat combinatie ini dikoendjoe- 

ngi oleh 50 orang banjaknja, jang 

terdiri dari wakil-wakil Vakbon- 

den jang bergaboeng dalam P.V. 

P.N. jatah: Wakil-wakil P.V.P.A. 

B., P.KV.I., MIDPOST, P.P.T.R., 
P.G.L, L.I.B. P.P.P.B., P.P.S.T. dan 

Kadasterbond, semoea dari tjabang 

Semarang. 
Rapat diboeka djam 9 malam 

oleh Tocan Ketoea dari locaal P.V. 
P.N. afdeeling Semarang, dengan 
mengatoerkan selamat datang dan 
terima kasih atas koendjoengan 
dah perhatian dari para wakil-wa- 
kil Vakbondnja. : 

Oleh Toean Ketoea, diterangkan 

bahwa didalam pertemoean malam 
itoe” meloeloe goena memperinga- 
ti hari lahirnja P.V.P.N., dengan 
akan diterangkan riwajat dari 
masing-masing  Vakbond jang 
menggaboengkan diri dalam P-:V:. 
P.N., dan djoega sedjarah moelai 
di tanah Indonesia timboel adanja 
P.V.P.N. Berhoeboeng menoeroet 
perhitoengan tetapnja tanggal 31 
itoe nanti 'sesoedah liwat poekoel 
12 malam, maka riwajat P.V.P.N. 
akan dibentangkan setelah poekoel 
12 malam. Sebeloem itoe, oleh toe- 
an Ketoca dipersilahkan kepada 
persilahkan kepada para wakil 
Vakbond goena meriwajatkan se- 
djarahnja masing-masing. Dite- 
rangkan djoega, berhoeboeng ada- 
nja Staat van Beleg, maka semoea 

actie-actie jang mengenai nasib 

anggotanja terpaksa ditoenda lebih 
doeloe. Setelah itoe rapat diboeka. 

Poekoel 9.30 malam riwajat Vak 
bonden moelai di bentangkan. 

1. Dari P.P.P.B. Dibentangkan 

nja, dengan pandjang lebar, di moe | 

lai dari adanja Roemah Pegadaian 
Goepermen dengan nasib para pe- 
ggawainja, sampai pada saat ber- 
dirinja P.P.P.B. (Perserikatan Pe- 
gawai Pegadean Boemipoetera) pa | 
da tahoen 1914, Diterangkan djoe- 
ga pengalaman-pengalaman jang 
telah dirasakan oleh P.P.P.B., ti- 
dak sedikit kesoesahan dan kepa- 
jahan jang telah menimpa di poen- 
dak P.P.P.B. Tetapi diterangkan 
poela oleh Spr. bahwa dengan ke- 
sabaran dan ketegoehan hati, P.P. 
P.B. teroes hidoep langsoeng sam-   pai sekarang dengan beranggota 
Lk. 3544 orang banjaknja. 

  oleh toean Soewardi sebagai wakil. ' ' 

2. Dari PGI. Dibentangkan 
oleh  Toean R. Soetomo sebagai 
wakilnja. Oleh Spr. dibentangkan 
moelai dari berdirinja Boedi Oeto- 
mo almarhoem pada th. 1908, de- 

ngan pandjang lebar, sampai ta- 
hoen 1910 jalah moelai berdirinja 
perhimpoenan Goeroe-goeroe di 
kota Magelang. Landijoetnja spr.: 
menerangkan bahwa perhimpoenan 

ini teroes berdjalan giat, sampai 
pada tahoen 1912 mendapat rechts 
persoon dari Pemerintah, dengan 
besluit Pemerintah tanggal 18 De- 
cember tahoen 1912, No. 49: dan 

sedjak itoelah P.G.I. mengibarkan 
benderanja di Indonesia. Spr. me- 
nerangkan bahwa moelai berdiri- 

nja P.G.I. tak sedikit kesoesahan, 
kepajahan dan kedjerihan jang te- 
lah menimpa diri P.G.I. tetapi oleh 
Spr. menjeroekan bahwa kesemoea 
nja itoe mendjadi soeatoe peladja- 
ran dan tjamboek goena menge- 
djar kemadjoean. Hal mana, dari 
Rachmat Toehan jang Maha Esa, 

dan dari penoeh ketegoehan para 
anggotanja, P.G.I. sampai seka- 

rang masih hidoep soeboer dengan 
anggotanja jang seedah 13.500 
orang banjaknja. 

3. Dari P.P.S.T. Dibentangkan 
oleh Toean Soejoto, sebagai wakil- 

nja. Oleh spr. diterangkan bahwa 

P.P.S.T. (Perhimpoenan Pegawsi 
Spoor dan Tram) didirikan pada 
tahoen 1932. Dan sebeloem itoe di- 

terangkan poela bagaimana keada.- 

an keadaan dan pengalaman jang 
telah dirasakan semendjak adanja 
SS. Bond, sampai pada saat ini. 

Meskipoen banjak sekali hal-hal 
jang semata-mata semata-mata 

mengganggoe hidoepnja PPSI, te- 

tapi spr. menerangkan bahwa ke- 
semoeanja itoe hanja sebagai poe 
poek badja jang mana hidoep P.P. 
S.T. sampai sekarang teroes sehat 
dengan beranggota 8000 orang ba- 

njaknja. 
Poekoel 11.15 malam diadakan 

pauze 15 menit lamanja, goena 
memberi kesempatan kepada para 

hadlirimn, berkenalan dengan para 

wakil lain-lainnja. Poekoel 11.30 
rapat dimoelai lagi dengan agen- 

da: Rondvraag. 

Sessedah saat ini dipergoenakan 
dan diberi penerangan jang dje- 

las maka, ketoea rapat menerang- 

kan bahwa nanti poekoel 12 hadli- 

rin diminta dengan hormat soepaja 
soeka berdiri sebentar, goena mem 

peringati “hari lahirnja P.V.P.N. 

Setelah sampai waktoenja maka 
peringatan ini didjalankan. 

Sesoedah itoe oleh toecan A.W. 
Sepoetro sebagai Secretaris locale 

P.V.P.N. afd. Semarang, memben- 
tangkan riwajatnja P.V.N. dengan 
pandjang lebar. 

Standplaatstoelage. 
Stadsgemsente Semarang da- 

lam rapat jang dilangsoengkan 
pada hari Djoem'at sore telah me- 
noendjoekkan ketjewanja terhadap 
penetapan tentang tidak dioeroes- 
nja standplaatstoelage. Akan dibi- 
kinnja “deputatie oentoek ber- 
audientie pada wali negeri. Depu- 
tatie itoe terdiri dari 7 anggota 
raad dan seorang wethouder, 

  

SIDOARDJO 

Dari kalangan Taman Siswa. 

Antara” mengabarkan: 

Atas oesaha ,,Comite Perpisa- 
han” baroe-baroe ini di Sidoardjo 
telah dilangsoengkan pertemoean 
dari wali moerid dan kaoem pen- 

tjinta Taman Siswa, dengan ber- 
tempat di gedoeng Taman “Siswa 

oentoek menghormat kepindahan- 
nja seorang pamong poeteri dari 

pergoeroean terseboet jalah Ni Ti- 
tiek Moedilah. : 

Dalam pertemoean selamat ber- 
pisah itoe ada hadir 87 tetamoe 
dan 11 wakil perkoempoelan. Seba- 
gai biasa dalam pertemoean terse- 
boet banjak di oetjapkan pidato- 
pidato jang maksoednja menjata- 
kan soepaja Ni Titiek Moedilah se- 

Pengisep MARS 

. midjojo, 
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lamat bahagia ditempat kediaman 
jang baroe. 

Dalam pada 
djoega dihidangkan makanan dan 
minoeman jang sekedarnja. 

Seorang pembitjara toean Ki 
Bambang Soeparto ketika mengoe- 
ra'kan tentang organisatie Taman 
Siswa dengan sambil laloe mene- 
rangkan, bahwa oentoek keboetoe- 

han masjarakat oleh T.S. moelai 
tanggal 1 Augustus jang akan da- 
tang akan-diboeka Taman Madya 
(H.B.S.), di Mataram. 

Setelah itoe laloe dilangsoeng- 
kan poela pemilihan Madjelis tja- 
bang jang kesoedahannja sebagai 
berikoet: 

Badan Pemimpin: Ketsea Soeko- 

tjo, Penoelis Koesharsono, Pem- 

bantoe S. Gondowidjojo. 
Badan Pemangkoe Azas: Ketoea 

Atmoprawiro, Penoelis Koesmiran, 
Pembantoe Nji Darmokoesoemo. 

Badan Pengoeroes: Ketoea Ki 

Darmokoesoemo, Penoelis Sastro- 

Pembantoe Ni Isnaning- 

sih. 

Kepandoean Wangsa Indonesia. 
Antara” mengabarkan: 

Menoeroet poetoesan pemilihan 
jang di adakan baroe-baroe ini soe- 
soenan pimpinan Kepandoean Bang 

sa Indonesia Sidoardjo adalah se- 

bagai berikoet: 

Kcartier Tjabang: Commissaris 
Tjz bang t. Margono, Penoelis Kwar 
tier Tjabang t. Koesharsono. 

Kepala Pasoekan: Abdoel Kadir 
dan Soendoro. 

Kepala Pasoekan Pandoe 

da: t. Soeprapto. 

Kepala Pasoekan Penoentoen: 
t. Koesharsono. 

Moe- 

TEGAL. 

Wadoek jang terbesar di Indonesia. 
Kita telah mendapat kabar, bah- 

wa wadoek Malahajoe jang terbe- 
sar sendiri ditanah kita sekarang 
diisi penoeh dan ini wadoek dapat 
memoeat 69 miljoen kubieke meter 
air banjaknjas Dengan adanja ini, 
maka perkoempoelan Rotary di Te 
gal dan Natuurhistorische vereeni 

ging sama hendak mengadakan ex- 
cursie kesana, “karena kedjadian 
ini sangat menarik perhatian be- 

sar. 

SOEMPIOEH. 

Motie P.G.I. 
Bestuur-vergadering P.G.I. tja- 

bang Soempioeh, pada 4 Mei '41, 

di Soempioeh soedah mengambil 
motie jang mengenai oeroesan 
,Standaardschool”, jang seroepa 
dengan motie PGI. dilain-lain 
tempat. 

Djawa Timoer 
MODJOKERTO. 

Gara-gara sewaktoe diadakan 
bb 

Beloem lama berselang ini di 
Modjokerto diadakan malam peng- 
gelapan jang lamanja 3 malam. 
Pada malamnja penghabisan ia- 
lah pada tg. 29 Mei malam orang: 
orang dari L.B.D, jang melakoe- 
kan kewadjibannja pada malam 
itoe, ada jang melanggar vuilnis- 
bak dari Gemeente, hingga mende- 
rita kesakitan jang perloe dirawat 
diroemah sakit. Menilik letaknja 
vuilnisbak, terang bahwa dengan 
sengadja ditaroeh ditengah djalan. 

Setelah diselidiki jang lebih lan- 
djoet, maka dapat diketahoei, bah- 
wa pasangan jang sematjam itoe 

terdapat djoega dimana-mana tem 
pat dikota Modjokerto, Malahan 
ada kabar, bahwa ada pasangan 
jang beroepa kawat jang diben- 

tang melintangi djalan, 

Atas kegiatan orang-orang dari 
L.B.D. dengan pertolongannja po- 
litie, maka komplotan itoe dapat di 
bekoek pada malam 

(Shd), 

itoe djoega. 
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itoe pada hadirin 

u kol to Mo) YAN 

&1F LIOK HO KIE 
Ps TEL. 979 BAT. 
9” KALIBESAR ZUID 6-7 BATAVIA 

  

Jang kita terima 
» WISNOEWARDANA" 

  

Tjetakan kedoea. 
Dari ,,Poestaka Nasional” dj Soe 

rabaja, kita menerima kiriman 1 

boekoe ,,Wisnnoewardana” ialah 

karangan tonil oleh Imam Soepar- 

di. 
Boekoe ini telah ditjetak oentoek 

kedoea kalinja, satoe tanda bahwa 

meskipoen hanja karangan tonil, 
tetapi banjak jang memperhatikan 

nja 

Kissah jang digambarkan dalam 

karangan itoe ialah meloekiskan 

tabiat seorang ksatria jang memb 

la kebenaran dan keadilan, sehing- 

ga patoetlah dimainkan diatas pang 

goeng atau dalam perajaan nasio- 
nal. 

Harga boekoe ini | expl. hanja 
f 0.30, omslagnja diberi bergambar 

dengan empat tinta berwarna. 

  

Tanah Seberang. 

TANDJOENG PANDAN 

  

Mutatie Goeroe Aganta. 

Pemb. mengabarkan: 

Dalam boelan April dan Mei '41, 

ada perobahan besar dalam doenia 

goeroe agama di Tg. Pandan, ja- 

itoe: 

6 (enam) orang goeroe sekolah 

Islamijah kota Tg. Pandan dan 
tjabang Aer Saga, telah minta ber- 

henti, karena mereka tiada dibo- 

lehkan mendjadi anggota Persagi. 

Publiek banjak tertjengang meli- 
hat keberhentian goerge-goeroe 

sekali goes ini jang disebabkan be- 

leid Bestuur. 

PALEMBANG 

»Soember”. 
Pemb. mengabarkan: 

Pada malam Sabtoe tgl. 23—24 

Mei jbl. ,,Soember” telah mengada- 
kan perajaan dan peringatan 2 ta- 
hoen berdirinja, dihadhiri & 200 

orang, berpoeloeh-poeloeh perkoem 
poelan - mengirimkan  Wakilnja: 
»Soember” adalah perk. sociaal jg. 

berdasarkan agama Islam. 

Setelah itoe diadakan pauze, pa- 
da segenap hadhirin disoegoehkan 
“makanan Palembang” jang terke- 

nal, 

Setelah itoe maka dipertoendjoe 
kan poela permainan jang meroe- 

pakan comic oentoek menggembira 
kan hadlirin, dan djoega dipertoen 

' djoekan ,,hasilnja pemadatan, pe- 
mabokan, 

darat. 
Pada djam 11 setelah diperde- 

ngarkan poela lagoe kebangsaan, 

maka perajaan ditoetoep dengan 
selamat. 

pelatjoeran dan lintah- 

  

  

RAND 
| Janam nek Di 

BRAND |, SELALOE   POEAS: 
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Tt - AN KLEFFENS—ROOSEVELT. 

  

      

   

          

   
  

  
Bi ng sg e h dioetoes ajah na "| keboetoeh 

Tn EF | imin Tn 100 pc. 

ter 

jang bermain | 
go Te ekbetoeng de 

5 sadja 

  

   

    

    

         

    

          

    

     

Ek iwan aa. PU vit, 

   
   

   
       

“| — Sk. ,,New York Herald Tribu- 
ne” dalam penoetoep hoofdartikel | 

nerangkan, bahwa menoeroet pe 

| pada poelau2 itoe, tetapi meroepa 
Ikan .soeatoe tindakan 

| tinggal diam sadja terhadap antja 

ef nja boekti tentang idin kepada djoe 

1 fitoe' tidak amat njata, tetapi me 

| bahwa Djepang akan dikalahkan 

“ | mendjadi koeasa dinegeri sendiri. 
Dalam keadaan seperti sekarang 

| dan Djepang dipandang sebagai 
“Isoeatoe kesanggoepan Amerika Se 
" Prikat oentoek menjokong  Tiong- 

kok dalam perangnja. 

| lan2 perhoeboengan. 

is: " | taknja ada pada kedoea belah ga 

-ngapore, Rangoon - dan Tiongkok 

er- | Jau Indonesia didjadikan seperti In 
i- | do Tiongkok dan Thai oleh Dje- 

| pang, tentoelah hal itoe amat me 
a- | roesakkan kedoedoekan Tiongkok 

dan | Inggeris. Maka orang2 Belan 
da soedah seharoesnja dapat djami 

akan moengkin kita biarkan sadja” 

er | Yan Kleffens mengoendjoengi 
'Roosevelt dan Hull pada tanggal 

“| bitjarakan soal2 hangat dengan 

“ag THAT MINTA - MINJAK INGGE- 

, Irantas spionnage sabotage dan la- 

Nee R3 Pok Ne 

    

In 

Getsel jang saka Kamar 
Ea »KRISIS INDONESIA” . 

N 2 wW York, 4 Juni (Aneta) 

nja tentang ,,Krisis Indonesia” me 

.noetoeran jang dikeloearkan oleh 
| minister Yoshizawa itoe, maka oe- 
moem laloe berpendapat” bahwa kri 

“sis di Timoer djaoeh itoe mende- 
kat. Sk. itoe mengemoekakan, bah, 
wa — sshowdown” moengkin tidade 
.meroepakan soeatoe serangan ke 

,menakoet- 
nakoeti”. 

“Lebih landjoet sk. itoe menoelis: 
1x Amerika Serikat tidak akan : 

man2 jang menjebabkan pemerin- 
| tah Indonesia terhalang dalan ge. Karena tidak ada kabar2 lainnja, 

maka mereka tidak dapat memberi “rak geriknja”. 
Selain itoe diseboet2 poela SN $ 

'roe2 terbang tentara Amerika Seri | 

   
Soenggoehpoen maksoed soerat 

hoeroet pendapat »New York He 
rald Tribune” soerat itoe. berarti, 
bahwa ,,Amerika Serikat jakin, 

oleh Tiongkok jang “nanti tentoe 

ini tentoelah soal itoe di Tiongkok 

Tergantoeng kepada hoeboe- 
ngan Tiongkok. 

« Sokongan2. seloeas2nja kepada 
| tiongkok tergantoeng kepada dja 

Indonesia le 

ris perhoeboengan kita dengan Si- 

Merdeka. Oleh karena itoe djika- 

nan, bahwa hal seroepa itoe tidak 

"New York, 4 Juni (Aneta) 

4 Juni. Para ahli negara itoe mem 

gembiranja. Tidak dikeloearkan 
“makloemat 

pg “RIS. 
Lonae n, 4 Juni (Reuter) — 

an 'minjak jang soedah 
- oleh Thaj dibitjara 

ra Di dengar Ta 

     
   

  

   
   
    

    

       

         
   

  

     

        

   

    

  

tie Amerika . Bea dan 
wet kenetralan, Ta membe- 

   
   |han negeri2 Arab dapat mentjapai 
| tjita2nja dan menjokong Inggeris, 

| sekoetoe besarnja. Kita haroes ber 
ikan loyaal kepada.Inggeris, seba 

“gai Inggeris loyaal 
| itoe”, 

| officier2 RAF. 

| Pendoedoekan daerah Mosoel itoe 

kat oentoek berkelahi di Tiong- | 
“kok dan djoega diseboet soerat ok :0€1 -roesakan jang berarti pada station 
 Hulls kepada minister Guo Tai Chi | station2 pompa minjak, sedang 

| daan baik. 

BAF SERANG PELABOEHAN 

   tjaman hoekoeman ae “orang 
orang jang melanggar wet Pep 
onnage itoe, 

ERLAND 'KEKOERANGAN 
"i . BAHAN BAKAR 
Londe n, 4 Juni (Anip Ane- 

ta) — Artikel jang pandjangnja 2 
kolom dalam pers Belanda membe 

tahoe dengan njata, betapa be 
r kekoerangan bahan bakar di ne 

geri Belanda. Tidak koerang dari 5 
peti dan 2 ember digoenakan oen 
toek memisahkan sisa2 apa sadja. 
erbit peratoeran tentang matjam2 

sisa itoe jang haroes ditaroeh di 
peti ini atau ember itoe dsb. 

  

»HAROES LOYAAL KEPADA 
INGGERIS”. 

Jeruzalem, 4 Juni (Reuter) 
— Moga moga atas berkah Toe- 

kepada kita 

dullah dari Transjordania berkata 
kepada patroeli goeroen pasir dari 

“Dengan kata2 itoelah Emir Ab- Pa 
1 

legioen Arab dibawah pimpinan 
| Glubb Pasha, ketika ia memperiksa 

parade kemenangan” di Amman. 
. Soekoe2 Arab pilihan jang ,,be- 
kerdja banjak oentoek menindas 

| pemberontakan di Irak” itoe dibe 
Fri kehormatan oleh Emir, dan di 

samboet dengan gembira oleh pen- 
doedoek, diantaranja premier, mi- 
nister2 Pn serta hoofd 

INFANTERIE OEDARA INGGE- 
RIS. 

Cair o, 4 Juni (Reuter) — 

Idilakoekan oleh infanterie oedara 
Inggeris dengan tentara darat, de- 
mikianlah keterangan “kalangan 
militer disini. 

keterangan, apakah pasoekan Ing- 
geris itoe mendapat perlawanan 
“ataukah tidak. Kalangan itoepoen 
menoetoerekan bahwa tidak ada ke 

soember2 minjakpoen dalam kea- 

“iris moeda f 12.50 dan iris 
Pb map Atuh 

  
—. HAVRE. 

Lai nden, 4 Junj (Reuter) — : 
Ke tnarin siang hari pesawat2 ter | 
bang dari pendjaga pantai mendja- ' 
toehkan bom2nja dipelaboehan Ha 
vre. Beberapa bom kenanja tepat. 

Makloemat penerbangan meng 
oemoemkan, bahwa lapangan ter- 
bang Octeville dekat 'Cherbourg 
djoega diserang. Ada 1 pesawat 
Inggeris hilang. 

Tadi malam ada pesawat moe 
soeh ditembak djatoeh diatas Ing 
BeriSe 
  

  

PD aga Dagang, 
PASAR BETAWI. 

Tepoeng terigoe: Tjap 
Kodok f 2.95, tjap Boeroeng Ka- 
leng, Koeda merah dan Harrison 

f 2.85 per bantal. 
Goela: Sup. Hoofd Suiker 

f 11.25 per 102 kg. terima di goe- 
dang pendjoeal. 
Minjak kelapa: Harga 

roepa2 merk f 1.921/, per blik dari 
1424 kilogram. 

Co pra: Keloearan Bantam me 
noeroet kwaliteit f 5.75 per 100 
klilogram. 
Katjang Tanah: Cheri- 

bon f 11— per100kg. 
Kentang: Keloearan Ban- 

doeng f 9.50 sampai f 10.50 per 
ee 

La Eamp Lp” Ne uaHapk Ko- 
loearan. Laboean No. 1 f 37—-, 
No. 2 f 34.—, Tjilegon No. 1 
f 32— dan No. 2 f 30.— per 100 
kere 
“Bawang merah: Cheri- 
bon Twaliap f 12-— Tiongtoa 
f 11.50, Tiongliap f 10.50 dan Aus- 
tralia f 13.50 per 100 kg. 
Katjang kedele:Kwa 

liteit Djember franco wagon Pa- 
soeroean/Probolinggo lev. Aug. 
Sept. f 5.99 kwaliteit Malang moea 

tan atas hoofdlijn Malang f 7.931, 
pendjoeal, dan moeatan franco pra 
hoe Pasoeroean f 8.42 per 100 kg. 
Tapioca meel: Kwaliteit 

AA f 7.80 dan A. f 7.40 per 100 kg. 
Damar: Sumatra export kwa- 

liteit A/E Juni f 29.50 dan Pontia- 
nak A/E f 28.70 pos 100 kg. brikoet 

lev. Juni f 1.45 nom. per kg. 
Lada hitam: ek. Telok lev 

Juni f 10.25 penjoeal dan lev. Oct./ 
Dec. f 8.10 pembeli f 8.40 pen- 
djoeal, e.k. Batavia Juni .f 10.50 
pendjoeal per 100 kg. 

Noteering New York: Juli 603 
(naik 3 punt) Sept. 615 (naik 4 
punt) :dan Dec. 625 (naik 3 punt) 
d. per. Ib. 

Lada postih: Levering 
Jui fob. Pangkal Pinang f 20.— 

pembeli, f 20.50 pendjocal per 100 
kg. : 

Ko p i: Harga tetap, pasarnja 
beloem djadi. 

Minjak nanah Crown 
'f 2.05, Panah, f 2.05 dan Devoes 

' f 2.30 per blik. 
Pinang: Bidji boelat f 3.75 

toea 

  

  

    

MENGIRIMKAN PERS- 
DOCUMENT. 

Sampai kini masih banjak jang 

mengrmkan ,,persdocument” de- 

ngan tertoetoep rapi sekali, dengan 
dilekat memakai lijm. Soedah ba- 
rang tentoe ongkos perangkonja, 
kalau orang itoe mengirimkan ba- 
njak perkabaran, lebih banjak la- 

gi, dari pada kelau ia mengirimkan 
persdocument - (berita-berita atau 

CGitronella: Contract»,,A” 

| kat'dengan lijm, jang oleh post bi- 
sa merdeka diboeka. 

Oleh karena itoe, oentoek meng- 
hemat ongkos, baiklah kita beri ta- 

hoekan kepada mereka jang mengi 
| rimkan demikian itoe, soepaja lain 
kali mengirimkannja diboeka sa- 

| dja. Sebab oekoeran membajar pe- 
rangko soerat jang tertoetoep rapi 
dan persdocument jang terboeka 

berhemat, baiklah toelisan kita di 
atas ini diperhatikan. 

LS. SOEKANAGARA. 

Kabar jang toean kirimkan jang 
berkepala ,,Didenda “karena ta- 

bligh” tak b'sa dimoeat, oleh ka- 
rena didalamnja tidak kita dapati 
sbarang baroe”, tjoema soeatoe 

»keheranan” belaka. 

MDL. TAKALAR MAKASAR. 

Toecan memang selamanja tetap 
mengirimkan berita-berita, oleh 'se- 

bab itoe dengan sendirinja toean 

tidak termasoek mereka jang kita 

seboetkan dalam permakloeman 

redaksi. Hendaknjalah demikian 

djoega dikemoedian hari. Sama- 
sama berdo'a: selamat ker - 

dja! 

K. M. ROSJAD. 

»koerang berat”, artinja, pemia- 
tja beloem bisa mengambil sesoea- 
toe hal dari apa jang toean kirim- 

: kan itoe. 
) 

  
  

   Bandoeng 

N.I.A. 

PARTIC. MIDDELBARE SCHOOL 
(dengen leerplan A.M.S. — B.) 

Minta ketrangan dan prospecti pada: 

fa DIRECTEUR, Riouwstraat 42, Bandoeng. 
2. Kantoor dari N.I.A T W,U.,, Merdikaweg 13, 

T.W.U. LN 

  

  

  

| 

Bisa dapat pada semoea 
li sindiri pada: 

    
NN z 

KE 
KASI MINOEM OBAT BATOEK WATSON'S TANGGOENG 

LEKAS BISA BAEK. 

Obat batoek dari Watson's, tjap Pagoga, rasanja manis 
dan gampang dipake. Ja lekas semboehkan batoek pileg 
batoek panas, sesak napas, sakit dada dan leher, dll). Il: 
intjoerkan riak2 dan ilangkan angin2. 

No. 45 WATSON'S COUGH MIXTURE. 
Obat batoek boeat orang dewasa. 

No.35 WATSON'S COUGH SYRUP for CHILDREN. 
Obat batoek boeat baji2 dan anak2 ketjil. 

Hoofdagent: MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO, 

“2 IN) 
     

toko obat Tionghoa atawa be- 

Toko Tiga No. 64, Batavia. 
  

| LEMBARAN KEDOEA PAG. IN 

| karangan goena soerat kabar) itoe 
dengan terboeka, tidak oesah dile-- 

ada berlainan. Barang siapa jang- 

Berita jang toean kirimkzn itoe 

  

sAJER DAFFOD 
moeka kasar, banjak kotor, 

mendjadi litjin dan terang. 

sakit, 

. perempoean, 

Telapakan tangan, ' 
pake ini 

goes, 

1 flesch besar......... 

ae ketjil......... 

wangnja. 

dilakoekan. 

” ” ” ” »”, 

” ”, ” LAI ” 

” ” ” ” ” 

- N. V,   peti. 

Karet: tehdhra Sheet sedia 
f 0.33 dan Crepe f 0.324           

  

    
1 in2 kegiatan barisan ke 5 dalam ke 

adaan crisis. 

per 14 kg. Licentie A. f 0.10 dan 

B. f 0.2214 nom. 

nom. 

SATOE BIDJI bisa bakar   
TELAH DIPAKE, DALAM 5 MINUUT DAPET FAEDAH. 

Boleh tjoba dihadepan orang banjak. 
SESOEDAH MEMBOEKTIKAN BETOEL, BAROE BELI!!! 

7, seroepa ajer, Speciaal boeat koelit 

(aer obat) didalam tempo 5 minuut, lantas koelit moeka berasa 

Waktoe pake, berasa dingin dan enak, 
tida ada sedikit perih atawa gatel dan 

kaloe orang lelaki, 
pake BEDAK SPECIAAL, boeat orang 

pake BEDAK VIRGIN, 
“nistjaja lebih menjenangkan. 

bila koelitnja 
»AJER DAFFODIL,", 

ditanggoeng mendjadi haloes dan ba- 
boleh dateng pada FILIAAL 

CHUN LIM &- Co. boeat bikin pertjo- 
baan dan menjaksikan dengan !antas. 

Harganja ,AJER DAFFODIL" 
f 0.80) Lain on- 
» 0.40)kost kirim 

PESENAN dengen soerat, berikoet 

« REMBOURS, sementara waktoe tida 

Filiaal Chun Lim & Co. Glodok Passerweg No, 2, Batavia. 
Widosari No. 81, Semarang. 
Bakmistraat No. 18, Soerabaia. 
Geylang Road Io. 598, Singapore. 

STANGGI, OBAT NJAMOEK, kebanjakan Obat Njamoek, 
bacenja keras, tidak enak. 

Maka CHUN LIM & Co., dengen sigra tanam Obat Njamoek 
- sendiri dan “bikin seroepa Obat Njamoek, baoenja wangi 

. faedahnja, basmi Njamoek. 

12 bidji, harga ketengan per doos 25 Cent. 
Siapa soeka djadi AGENT, 

CHUN LIM & Co. di BATAVIA-CENTRUM. 

sesoedah gosok ini ajer Daffodil 

'tjampoer 

  

  

BEDAK VIRGIN” 
Sole Agents: 

HANDEL Mij. ,KIAN GWAN" 
di Seloeroeh INDONESIA. 

sampe 9 djam, satoe doos terisi 

harep toelis pada Hoofdkantoor 
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v. Oo. BR. Oo. 

5 DJOEM'AT, 6 JUNI. 

2. 11.00 Lagoe Gambang Kromong 

.— 11.30 Lagoe Tionghoa Kongfoe 

“man anak2 — 19.20 Pembatjaan 

| Kitab Indjil — 20.00 Lagoe Seli- 
ngan — 20.10 Konsert Krontjong 

— 23.00 Berhenti. : 

SABTOE, 7 JUNI. 
8.00 Lagoe Krontjong dan Stam 

boel — 9.00 Lagoe Gambang Kro- 

mong — 9.30 agoe Tionghoa Can- 

- Lagoe Djawa — 12:00 Berhenti. si 

“17.00 Lagoe Hawaiian — 17.30 

Lagoe Leloetjon — 18.30 Lagoe 

Djawa — 19.00 Lagoe Krontjong 

dan Stamboel — 20.00 Wajang Go 

lek — 06.00 Berhenti... 

PENJARAN P. P. R. E. 

: Djawa Barat. 
Bandoeng II 192, Batavis II 197, 

« “Priok II 41.5. 

?. DJOEM'AT, 6 JUNI. 

| 17.00 Tanda waktoe —.17.01 Isi 

programma — 17.04 Tjelempoe- 

ngan Soenda — 18.14 Adzan — 

18.18 Tjlempoengan Soenda — 

19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe 

“.— 20.05 Penerangan Oemoem — 

20.20 Lagoe extra — 20.23 Peman- 

dangan loear Negeri — 20.40 Oe- 

jon2 Mataram — 24.00 Toetoep. 

      

SABTOE, 7 JUNI. 
6:00 Tanda waktoe — 6.02 La- 

goe Hawaii — 6.30 Berita Pers — 

6.45 Lagoe krontjong — 7.15 Beri 

ta Pers — 7.30 Toetoep. 

12.00 Tanda waktoe — 12.03 Ga 

melan Soenda — 13,15 Berita Pers 

— 13.30 Gamelan Soenda' — 14.15 

Berita Pers — 14.30 Toetoep. 

  

ptogramma — 17.04 Njanjian Pei 

ping — 18.00 Lagoe Melajoe — 

18.15 Adzan — 18.19 Lagoe Arab 
— 1845 Lagoe Djawa — 19.15 La 
goe Bali — 19.30 Berita Pers — 
20.00 Taptoe — 20.05 Dari piring 
hitam — 20.20 LBD — 20.50 Kron 
tjong — 22.10 Lagoe Tionghoa — 
2220 Pantoen -—- 24.00 Toetoep. 

    

SIARAN VOR.L. 
tander X.D.H. 7 Gelombang 85.96 

DJOEM'AT, 6 JUNI. 
17.00 Lagoe krontjong — 17.30 

waiian — 18.30 Berhenti. 
19.00 Lagoe Soenda — 19.30 Be- 

rita Pers — 20.00 Gamboes Orkest 

— 22.00 Toetoep. 

- SABTOE, 7 JUNI. 
17.00 Kendang Pentja — 18.30 

Berhenti. 
19.00 Lagoe Krontjong — 19.30 

Berita Pers — 20.00 Lagoe Hawaii 
an — 21.00 Lagoe Djawa — 21.30 
Lagoe Soenda — 22.00 Toetoep. 

PENJIARAN P. P. R.K. 
| Djawa Tengah dan Timoer. 
Pjokja H 128, Semarang HI 189, Se- 

marang ARCH. 67, Soeraba- 
ja II 61 dan IV 1290. 

Solo F 120. 

DJOEM'AT, 6 JUNI. 
17.00 Tanda waktoe — 17-01 Isi 

|. programma — 17.04 Radio Wasita 

“18.30 Pidato hal Djoged — 

19.00 Lagoe Melafoe —- 19.30 Beri 

ta Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 

Penerangan Oemoem —- 20.20 La 

goe extra — 20.23 Pemandangan 
loear Negeri — 20.40 Oejon2 — 
24.00 Toetoep. 

  

| ISTERI KARENA HOEKOEM. 
' NEGERI. 

  

Oleh Richard Henry Savage. 
BAGIAN PERTAMA. 
Pernikahan opisil. 

1 KL 
Mempelai. 

Saja terangkan djoega tali ke- 
locarga saja dengan keloearga We- 
letsky. Ia bertanja banjak-banjak 
tentang penghidoepan saja sehari- 
hari, dan semoeanja itoepoen saja 
djawab, sebab sesoenggoehnja soe- 
kartah mengelakkan  pertanjaan- 

, No. 124, DJOEM'AT 6 JUNT 1941” 

i RAS 

| Tender Y.D.G. 8, Gelombang 89.82 | 
2" meter 

18.00 Lagoe Soenda — 19.00 Ta. 

ton — 10.00 Lagoe Soenda — 11.00. 

Lagoe Melajoe Seberang — 18.00 | 

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi : 

Lagos Djawa — 18.00 Lagoe Ha- 

   
SABTOE, TJUNI. 

6.00 Tanda waktoe — 6.02 La- 
goe Jang K'im dan Tionghoa mo- 
dern — 7.15 Berita Pers — 17.30 
Toetoep. Ng 

. Soerabaja IT 61 dan IV 129. 
12.00-Tanda waktoe — 12.03 Loe 

droeg — 13.15 Berita Pers — 13.30 
Loedroeg — 14.15 Berita Pers — 

.I 1430 Toetoep. 

Dk II 128, Sm II 189, Sm ARCH. 
67.20, Sb IV 129, Solo IT 120- . 

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi 

programma — 17.04 Lagoe dola- 

nan anak2 — 17.30 Lagoe Hawaii 

— 18.04 Adzan — 18.07 Krontjong 

— 19.00 LBD — 19.30 Berita Pers 

—.. 20.00 Taptoe — 20.05 Dari  pi- 

ring hitam — 20.20 Klenengan — 
24.00 Toetoep. 

P0. SIARAN MLA.V.R.O. Egg 

Tender: YDL 5 81,98 dan YDL & 
G0 92 meter. & 

3 DJOEM'AT, 6 JUNI. » 

Mavro I. 

— 1700 Tanda waktoe — 17.02 Isi 

Programma — Y1.05 Radio Wasita 

1 & IH-— 18.30 Pidato hal Dioged 

—- 19.00 Lagoe roepa2 — 19.30 Be 

rita Pers — 20.00 Oejon2 — 20.0 

Direlay PPRK — 24.00 Toetoep. 

SABTOE, 7 JUNI. 

9:30 Oejon2 oleh ,,Moerbo Ra- 

ras” — 15.00 Toetoep: 

17.00 Krontjong Orkest  ,,Bin- 

tang Mataram — 19.30 Berita Pers 

— 20.00 Oejon2 — 24.00 Toetoep. 

“01 SIARAN SR. V. 
Tender: YDL 2. Gelombang 60.85 

dan XDG 4. 151,52 m. 

DJOEM'AT, 6 JUNI. 

17.00 Genderan dan tjlempoe- 

ngan — 19.30 Berita Pers — 19.45 

Lagoe roepa2 — 20.00 Pidato hal 

Oekara Djawi — 20.30 Krontjong 

Orkest — 24.00 Toetoep. 

—. SABTOE, 7 JUNI. 

10.00 Pidato hal ,,Kewadjiban ka 

Oem iboe” — 10.30 Klenengan mat 

matan — 14.30 Toetoep. , 

17.00 Pembatjaan ,,Babad Tanah 

Djawa” — 17,30 Taman poetera — 

dikan” — 19.30 Berita Pers — 

19.45 Lagoe roepa2 — 20.00 Klene 

ngan — 20.20 Moelai direlay PPRK 

—. 24.00 Toetoep. 

PENJIARAN P. P. R. 5. 

: Ncesantara. 

— Tender PI. 20.5 M. 

DJOEM'AT, 6 JUNI. 

17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi 

pro — 17.04 Lagoe Djawa 

— 17.30 Konsert Melajoe — 1930 

Berita Pers — 20.00 Taptoe — 

20.05 Penerangan Oemoem — 20.20 

Lagoe extra — 20.23 Pemanda- 

ngan loear negeri — 20.40 Kron- 

tjong — 22.40 Lagoe Minangkabau 

23.00 Lagoe Tapanoeli — 23.30 

Lagoe Bali — 24.00 Toetoep. 

SABTOE, 7 JUNI. 
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi 

programma — 17.04 Njanjian Pei 

ping — 18.00 agoe Arab — 18.15 

Lagoe Atieh — 18.45 Lagoe Singa 

poera — 19.00 Lagoe krontjong — 

19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe 

'— 20.05 Dari piring hitam — 20.20 

LBD — 20.50 Konsert Minangka 

bau asli — 22.20 Lagoe Melajoe — 

Toetoep. 

PENJIARAN P. P. R. K. 
Soematera Oetara (Medan) 

Zender YDX 41.55 M. 
DJOEM'AT, 6 JUNI. 

17.00 Tanda waktoe — 17.02 La 

goe Krontjong — 17.30 Minangka- 

“bau — 18.12 Bang (Adzan) -—- 

18.15 Lagoe Mesir — 19.30. Kese 
hatan — 20.04 Toetoep. 

1 

pertanjaannja itoe. Sedang pada 

pendapat sajapoen tidak ada dje- 

leknja mengatakan hal-hal itoe ke- 
padanja. Boekankah ia ister' saha- 
bat saja? : : 

»Nah sekianlah, ,,riwaj:t resia 

keloearga Lenox”, edjek saja”, ki- 
ni giliran njonja memboeka simpa- 
nan ,istana Ga'nes”. 

Suja agak heran, sebab hanja 

sedikit sekali riwajat: keloearga 

Gaines jang diketahoeinja. . ' 
Dick dan akoe lama amat ting- 

hgakdi Europa”, katenja lambat- 
lambat. 5 

»Tetapi Mamie, adik Dick, ten- 
toelah njonja mengetahoei halnja. 

ig 

“” Pada tahoen '68 adalah ia seorang 

jang termashoer di West Point, ka 

rena tjantiknja.” 
.Os ja, Mamie”, sahoetnja, ,,s50e- 

dah lama sekali ia kawin, dan se- 
karang tinggal di Mexico”. 
Kawin dengan siapa?” 
sKalau akoe tidak loepa — de- 

  
18.30 Melandjoetkan moesik Ha- | 

waiian — 19.00 Pidato hal ,,Pendi- 

29.30 Lagoe mana soeka — '24.00.. 

: SABTOE, 7 JUNI. 
71.00 Tanda waktoe — 7.02 La- 

goe Melajoe — 7.30 Lagoe Cinema 
Tionghoa — 8.00 Toetoep. : 

17.00 Tanda waktoe — 17.02 La 
goe Hawaii — 17.35 Moesik dan tje 

18.15 Gamboes Melajoe — 1845 
-Konsert popoeler — 20.00 Toe- 
toep. 

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

DJOEM'AT, 6 JUNI. 

17.00 Tanda. waktoe. Pemb. — 
17.01 Isi programma — 17.03 Boe 
ngan rampai — 18.00 For the For 
ces — 18.15 Peladjaran bernjanji 
— 18.45 Radio Oranje — 19.00 Be 
rita Pers — 19.20 Sguire's Celesta 
Octat — 19.40 Agama Kristen — 

120.900 Kamermuziek — 20.30 Mer- 

kelbach concert — 21.00 Voor- 
dracht — 21.30 Omroep Orkest — 
22.00 Tanda waktoe. Berita Pers — 
22.05 Omroep Orkest — 22.30 Va 
ria — 22.45 Boeat orang pelajaran 
—- 23.00 Toetoep. 

: SABTOE, 7 JUNI. 
6.00 Tanda waktoe — 6:01 Dari 

piring gramofoon — 6.30 Berita 
Pers — 6.45 Dari piring gramofoon 
— 700-Tanda waktoe — 7.01 Se- 
rieus concert — 7.30 Berita Pers — 
7.40 Konsert pagi — 8.00 Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

1101 Genremuziek — 11.25 Orkest, 
11.01 Selectie — 11.30 Serieuze so 
11 -— 12.00 Aneka warna — 12.30 
Matinee Ensemble — 13.00 Orkest 
Francisco Canora — 13.20 Berita 
Pers — 13.30 Robert Pikler — 
14,00 Varia — 14.20 Berita Pers 

— 14.30 Toetoep. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

17.01 Isi programma — 17.03 Boe 
nga- rampai — 18.00 Serieus con 

Pers — 19.20 Hawaiian Minstrels 
— 19.45 lagoe Afrika Selatan — 
20,00 De Troubadours — 20.45 De 

'Marinekapel Soerabaja — 21.30 

Varia Belanda — 22.00 Tanda wak 
toe. Berita Pers — 22.10 Orkest Ro 
bert Pikler — 22.45 Lagoe Inggeris 

— 23.15 Moesik dansa — 24.00 Toe 

toep. 

SIARAN B. B. V. 

Stadszender 157,39 dan Arckipel- 
zender 61,66 m. 

DJOEM'AT, 6 JUNI. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

17.04 Bij de Thee — 18.00 Kamer 

muziek — 18.40 Vocale klanken — 
19.00 (Ar.) Berita Pers — 19.00 

(St.) Lagoe roepa2 — 19.30 Or- 

kest-Militair — 20.15 The Ink Spot 
20.35 Van trekken en duwen — 

21.00 Concert oleh BRV Omroep- 

ensemble — 22.00 Berita Pers — 

22.10 Amerikaansche Jazz vocalis- 

ten — 22.30 Lagoe dansa — 23.00 

Toetoep. 

nba 

SABTOE, 7 JUNI. 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

6.04 Pada waktoe pagi — 6.30 Be 

PEMANDANGAN 

ritera — 18.12 Bang (Adzan) —: 

  
cert — 18.45 Varia — 19.00 Berita | 

Bonte Hondt — 21.00 Konsert oleh - 

  

   

  

   

   
     

  

rita Pers — 6.40 lagoe gembira 
1.30 Berita Pers — 6.40 Lagoe gem 
bira — 7.30 Berita Pers — 7.40 Or- 
kestmuziek —9.00 Viool soli —9.20 
Lagoe Perantjis — 9.45 Njanjian 
Bing Crosby — 10.00 Victor Silve- 
ster — 10.30 Opera varia — 11.15 
Serieus Instrumentale klanken — 
12.00 The world on the moon 
12.15 The severn suite Op. 87 — 
12,35 Vocalia — 13.00 Lagoe ma- 
kan — 13.20 Berita Pers — 13.30 
Lagoe makan — 14.00 Lagoe pada 
hari Sabtoe siang — 14.20 Berita 
Pers — 14.30 Landjoetnja lagoe 
hari Sabtoe siang — 15.00 Toetoep: 
“17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
17.04 Allerhande bij de Thee 
18.30 (Ar.) Lagoe permintaan — 
19.00 Berita Pers — (18.30 (St.) 
Symphonie — 19.00 Symphonie — 
19.30 Viool concert — 19.50 Voca 
lla.— 20.30 Lagoe Permintaan — 

2200 Berita Pers — 22.10 Lagoe 

permintaan — 24.00 Toetoep. 

. Mioetasi. 
1 Dept, v. Financien, 

Dihitoeng dari moelai tg. 10 Mei | 

1941 dipetjat dengan hormat dari 

djabatannja dengan mendapat hak 

atas pensioen, berhoeboeng dengan 

koerang koeat badannja, R. Soe: 

ringkoesoemo, bekas mantri-opne- 

mer le klas'pada Dienst der Lan: 

delijke Inkomsten di Malang. 

Diangkat mendjadi klerk le klas 

pada Kantoor v'd Inspecteur van 

Financien, Hoofd der Inspectie Pa- 

dang, Tahir Tjachab, klerk oentock 

sementara waktoe pada kantor ter 

seboet. 
, Oentoek sementara waktoe di- 

serahi pekerdjaan klerk pada kan- 

toor w/d Inspecteur van Financien 

le klas, Hoofd der Inspectie Pa- 

lembang, Pihrin Berori. sekarang 

schrijver pada kantor terseboet. 

Dienst vid Boschwezen. 

Boscharchitect le klas 

Boschwezen, .R, Soeboer, moelai 

tg. 30 Mei 1941 dipetjat dari dja- 

batannja. . 

Oentoek sementara waktoe di- 
serahi. mengoeroes pekerdjaan ad- 

spirant-boschopzichter pada Bosch 

wezen, M. Soetarso, belakangan be 

kerdja sebagai volontair. 
DV 4G. 

Dipekerdjakan oentoek sementa- 

ra waktoe oentoek ditjoba selama 

3 boelan dan diperbantoekan pada 

Residentie-Arts di Magelang, Ra- 

den Mas Dhibio Soegondho, bela- 

kangan werkbaas oentoek semen- 

tara waktoe pada Regentschaps: 

verken di Temanggoeng. 

Diangkat mendjadi Gouverne- 

ments-Arts, tetap diperbantoekan 

pada Commandant der Zeemacht, 

Soedioto, belakangan Gouverne- 

ments-Arts oentoek sementara wak 

toe. 
Moelai tg. 31 Meiji 1941 disam- 

ping pekerdjaannja sendiri, dise- 

rahi mengoeroes pekerdjaan Di- 

recteur pada C.B.Z. di Semarang, 

Raden Hamimzar, Hoofdgouverne- 

mentsIndisch Arts pada Dienst 

der Volksgezondheid di Semarang. 

Bandoeng. 

“ LEMBARAN KEDOEA PAG. IV- | 

N.LA.T.W.U.— MULO—B 
(pendidikan 4 taon boeat cind examen MULO-B) 

Minta ketrangan dan prospecti pada : 

1, DIRECTEUR, Riouwstraat 42, Bandoeng. 
2. Kantoor dari N.A, T.W. U, Merdikaweg 13, 

    
  

: " Djangan memaksa.... 

sah NN mata toean, Kalau tocan merasa 
& ta' dapat melihat terang, datanglah 

pada kita | 

Kita..... 

memeriksa dengan Pertjoema me- 

makai perkakas2 jang paling baroe. 
    

pada 

Ui 
tan yl Ya 

WI, 
MAL at 
Nu IN 

SEDEPONEERDI 
N3 26240119 
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f 001715. 

wang lebih doeloe. 

Tjajoedanstraat 117.     

| (IG 

ATI fx 

IM 

Boleh tjoba: 
Djamoe SEHAT-KOEAT jang amat populair jang sangat 

disoekai oleh orang-orang jang kerdja berat, banjak doedoek, 
berkendaraan dan achli sport. enz. 

Harga per pat boeat 1 X minoem f 0.04 dan boeat 2 X 

Proefpakje boeat loear kota f 0.90 boeat. 20 X mincem, 

Djamoe Industrie ,,SOEKANAGARA" 
Tanah-Abang Heuvel 12—14 Batavia-0. 

Djoega bisa dapat: pada: Si 

Chemicalifnhandel THERAPIE, Kramatpiein. Gg. Kepoeh 
O. 290: depan Bioscoop Tg. Priok. Kehondjatiweg 4A, Tanah- 
Abang. Poengkoerweg 10, Bandoeng. Pasar Djamoeaah, Poer- 
wakarta. AGENT DI SOLO: Toko Ivoorwerk van Palembang. 

C. FIELIEN o.o. 
Gediplomeerd Opticien 

Pasar Baroe 83 — Bat.-C — Tel. WI. 159 
  

  

Dal 

JAF 

Li 
MADJOEAN 

KAIN 

  
  

  

Barang Bekend! 

Harga moerah ! 

2 

Ada sedia banjak 
.MARCO" hemd 
dan polo. Poetih 
dan berwarna- 

warna. Model 

matjam - matjam. 

“ngan Smith,” sahoetnja serta tje- 
pat-tjepat memoetar pertjakapan 
Kami kepada hal-hal. lain. Katanja: 
,Tahoe djoegakah” kau, bahwa 
Dick atjap kali mempertjakap ten- 
tang dikau? Sambil menjapoe-nja- 

poe koem'snja jang hitam itoe, ia 
selaloe berkata: ,,Arthur jang baik 

.Koemisnja jang hitam?” tanja 

saja heran, ,,waktoe di West Point 

ja perang..is. 2 : 

»Benar,” sahoetnja. agak maloe. 
,,Lama-lama Dick beroebari dan di 
moelainja menjemir koem'snja”. 

Dengan tertawa ia berkata poe- 
la: PEN 2 

sRamboet. toean masih hitam 
amat, Beloem perloe kau meniroe 
perbocatan Dick itoe. Alangkah ha 
loes ramboet ini”. 5 

Sebagai anak ketjil jang gemar 
benar bermain2,  diparoet2njalah 
ramboet saja itoe, Menoeroet pen-   apat saja kata2 dan tingkah lakoe 

  

  
  

MARCO 
shirts zijn van prima Mia Tea 

sterk en 'niet duur: zeer geschikt voor 

sport. Ook het bekende MARCO- 

ondergoed voldoet 'aan de. hoogste'- 

Plan AN au ate ng 

  

Pesenan dari djaoeh bisa dikirim dengen Rembours. 

aa Foko Orion 
jang seperti anak2 itoe malah me- 

nambah ketjantikannja . 
Alangkah bahagia Dick itoe, se 

bab kawin dengan orang seperti 

njonja ini!” kata saja. 
Siapakah nama njonja, sebe- 

loem'njonja mengangkat Dick ke- 
dalam sorga?” tanja saja poela. 

,Maksoed toean, namakoe sebe- 
loem akoe kawin dengan dia?” ta- 
njanja tertawa. 

Benar, na gadis njonja,” 
shihatlah, kita soedah sampai 

dj Wilna, ,,katanja, ketika lampoe 
lampoe dikota itoe moelai tampak. 
Dick tentoe lekas datang kemari.” 

»Ja, tetapi siapakah nama njo- 
nja sebeloem kawin dengan Dick 
itoe? Ingin benar akoe mengenang 

njonja sebagai gadis,” kata saja 
tergila2, sebab selama itoe kami 
doedoek berdekatan, sedang ia se 
nantiasa bertjakap dengan berbi- 

sik, jang menjebahkan djantoeng 
saja keras berdeboer, 

Dalam pada itoe kondektoer 

nja: 

toer itoepoen pergi. 
Tidak tertahan lagi, perempoean 

itoe laloe saja peloek. 
.Njonja tidak akan koelepaskan, 

sebeloem . mendjawab pertanjaan- 

koe." 
»Dick tentoe akan melihat kita!”, 

bisiknja demi saja peloek ping- 
gangnja jang ketjil itoe, ,,Wahai— 
akoe — akoe haroes lekas ke ho- 
tel. Ia tentoe tjemas — dan pergi 
lagi — tentoe tidak koedengar la- 
gi halnja — akoe djatoeh sengsa- 
ra.” 

Siapa hendak pergi?” tanja sa- 
ja, sebab ia berkata dengan amat 
ketakoetan, serta gemetar seloe- 

roeh toeboehnja. 
,Soedah tentoe Dick — akoe ha 

roes lekas2 pergi dari sini!” 
»Namamoe?!” e 

  

K RAMAT H4 

BATAVIA-CENTRUM 

Van der Bilt — Astor' sahoet-' 
memboekakan pintoe koepe, kata-' nja sambil melontjat. keloear, 

Saja terlaloe heran mendengar 

»Wilna — doea djam." Kondek.  katjauan doea nama Amerika itoe, 
Setelah  menghimpoen barang? 

nja, sajapoen ikoet keloear. 

IV. Baron Friedrich. 
Pada perron station itoe ia saja : 

dapati lagi. Amatlah ia tergesa2, 
kain lehernja dipakainja poela sam 
bil berdjalan sadja. 

»Kau.roepa2nja tergesa2 amat, 
njonja Gaines alias Van der Bilt 
-— Astor," kata saja dengan terta- 
wa Sambil membenarkan letak kain 
lehernja itoe. 

»Lekaslah,  akoe berharapkan 
Dick benar2,” bisiknja. 

(Akan disamboeng).  


