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PEMBAJARAN DI MOEKA. 
Boleh bajar boelanan, tetapi berhenti 

.haroes Kahiin: kwartaal. 9 

Hitler- 
tentang 

damai 

Armada Amerika paling besar 

PERTEMPOERAN BERDJALAN TEROES 

Londeu, Selasa (Reute). — Pada kl. djam 12 tengah hari 
dari kalangan jang berkoeasa didengar kabar, bahwa tentara Pe- 
rantjis masih bertempoer teroes. Serangan Djerman dilandjoetkan 
lebih keras. Lebih-lebih terhadap bagian Tenggara. Tetapi nam- 

pak koerang keaktipan tertoedjoe Laigle jang terletak 130 km 
sebelah Barat Daja Paris. 

BELOEM DITERIMA DJAWABAN DARI DJERMAN : 
New York, Selasa (Reuter). — Wakil daripada ,,Broad 

Casting System” di Bordeaux menerangkan, bahwa dengan opisil 
beloem diterima djawaban dari Djerman atas oesoel perdamalan 
Perantjis. 

SEPAKAT KATA MUSSOLINI-HITLER TENTANG DAMAI 
Berlin, Selasa (Reuter). — Pada djam 3 sore Mussolini 

telah sampai di Muenchen. 
Lebih landjoet dari sana oleh D.N.B. dikabarkan, bahwa an- 

tara Mussolini dan Hitler telah didapat sepakat kata dalam: sikap 
terhadap permintaan Perantjis. 

DASAR DARIPADA KEMENANGAN DJERMAN 
Londen, Selasa (Reuter). — Penjiaran Djerman teroes 

mengeloecarkan keterangan-keterangan mengantjam jang berke- 
naan dengan Perantjis. Dinjatakan pada 1918 Djerman tidak men- 
dapat perdamaian setjara soetji. ,,Ketidak adilan” itoe diboektikan 
oleh pendoedoekan Ruhr dan sikap Perantjis pada tahoen-tahoen 
pertengahan itoe tidak djoega beroebah. 

Omroeper menerangkan, bahwa kemenangan Djerman akan 
didasarkan kepada penghantjoeran politik dan. militer daripada 
mereka jang soedah bersoempah oentoek menghantjoer. moesna- 
kan Djerman. 

API PERLAWANAN PERANTJIS TIDAK BOLEH PADAM 
.Onden, Selasa (Reuter). — Djendral De Gaulle jang 
adi chef daripada kabinet militer pemerentah Reynaud, se- 
| telah mengadakan pedato depan radio dengan berkata: 

sdral- -djendral, jang bertahoen-tahoen meriimpin tentara Pe- 
AiS, meroepakan permerentah. Dan mereka mengadakap permoe- 

xawaratan dengan moesoeh oentoek. menghentikan pertempoeran. 
Karena mereka berpendapat, bahwa tentara kita' dikalahkari. 

Kita masih selaloe dibandjiri tentara bermotor daripada Djerman, 
baik didarat, maoepoen dioedara. Tetapi apakah tindakan terachir 
telah “dambil? Apakah semoea pengharapan soedah lenjap: dan 
kekalanan soedah pasti? 

Tidak. Saja berkata disini dengan berdasarkan buah 
bahwa Perantjis tidak kalah. Tidak hanja itoe sadja. Ia masih 

. mempoenjai imperium dibelakangnja. Ia masih dapat bersatoe de- 
ngan Inggeris jang mendjadi pengoeasa dilaoet dan jang melan- 

. djoetkan pertempoeran”. 

Gaulle menoetoep pedatonja dengan seroean kepada opsir- 
Opsir dan tentara Perantjis didarat Inggeris dan atau jang dapat 
tiba disana dan djoega insinjoer2 dan kaoem pekerdja oentoek me- 
ngadakan perhoeboengan dengan beliau. 

. »Apapoen akan menimpa kita: api dari perlawanan Perantiis 
- tidak boleh dan tidak akan padam”. 

Teroes dengan bernafsoe. 

Londen, Selasa (Reuter) 

hari ini tidak diada- 
kan makloemat pagi dari pehak 

Perantjis. Dalam penjiaran be 

omroeper Perantjis 'kema- 
ren pada djam 1.30 siang dalam 

makloemat malam jang kemarin 
menegaskan: ,,/Tentara - Peran- 
tjis masih teroes melakoekan 
pertempoeran dengan ketaba- 
han sebagaimana. biasa, oentoek 

"en gdbinda en hak pertoean- 
nja”. 

Sangat tjapai, tapi teroes. 

Londen, Selasa (Reuter) 
— Tentang keadaan militer om 

roeper Perantjis berkata: ,,Per 
tempoeran berdjalan teroes. 
Dan kini 4 tentara Perantjis 
melawan gerakan Djerman. Ten 
tara kita sangat tjapai. Tetapi 

dengan gagah berani mereka 
dalam keadaan jang sangat gen 
ting ini melandjoetkan perdjoea 
ngan”. 

  

ARMADA PALING BESAR. 

Washington, Selasa 

(Reuter) — Dengan menda- 
dak admiraal Stark selakoe 

pemimpin armada Amerika 

.Sarekat telah menjorongkan 

oesoel kepada Congres ocen- 

toek disediakan oeang se- 

djoemlah 4 milliard dollar. 

Perloenja . oentoek meloeas- 

kan programma armada, soe- 

paja dapat membikin arma- 

da Amerika sebagai paling 

- besar dari seloeroeh doenia. 

Programma jang dioesoelkan 

itoe meminta djoega kl. 200 

kapal perang goena armada 

Amerika dan meninggikan 

tonnage dengan 11/, mm ton.   
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kan, bahwa pemerintah Peran- 

tjis sama sekali tidak menitah- 
kan oentoek menghentikan per- 
tempoeran. 

Petain memberikan keterangan- 
keterangan jang tidak sesoeai 
dengan boekti2.- Sama sekali 
tidak benar oentoek mengada 
kan pemerintah memberi titah 
oentoek menghentikan pertem- 

poeran. 
lan teroes selama antara Peran- 
tjis dan Djerman beloem dida- 
pat persetoedjoean ditentang 

.perdjandjian2 berkenaan peng- 

hentian perdjoeangan. 

perdjandjian itoe bertentangan 
dengan kehormatan dan kemer 
dekaan Perantjis ,maka pepera- 

ngan akan dilandjoetkan. 

  
      | Keterangan Petain tidak benar, 

Bordeaux, Senen (Ha- 
vas) — Djoeroe bitjara peme 
.rintah dengan opisil menerang | 

nister oeroesan 

Boudoin masih banjak jang ha 
roes dipertahankan. Dan per- 
tjajalah, bahwa kini Perantjis 
melebihi dari jang soedah-soe-   
  

“KINI TERNJATA, BAHWA 
PETAIN TIDAKLAH BERARTI 

PERINTAH MAARSCHALK 

PEMBERHENTIAN PERTA- 
ROENGAN PERANTJIS-D JERMAN, MELAINKAN BEROEPA 
PERTANJAAN: BAGAIMANAKAH SJARAT-SJARAT PER- 
DAMAIAN, SEBAB BANGSA PERANTJIS LEBIH SOEKA 
PERANG TEROES DARI MENERIMA PERDJANDJTAN 
JANG MERENDAHKAN. 

z 

TAWARAN INGGERIS OENTOEK MEMBOEAT ,AC- 
TE. VAN VEREENIGING” (IN 
DJADI SATOE NEGERI) BELO 

GGERIS PERANTJIS MEN- 

EM BEROLEH DJAWAB. 
MENOEROET PEDATO CHURCHILL, PADA DEWASA 

INI. INGGERIS. 'MEMPOENJ Al TENTARA - SEBESAR 
1.250.000 ORANG JANG TETAP. POEN TENTARA ANG- 
KATAN OEDARANJA ST MELEBIHI MOESOEH. 

HITLER DAN 

DARI TEMPATNJA. MASING2 
MUSSOLINI SOEDAH BERANGKAT 

MENOEDJOE MUENCHEN. 
BARANGKALI GOENA ,,/MENDICTEE” DOENIA. 

SEMENTARA ITOE PERTAROENGAN BESAR TELAH: 
TERDJADI DI LAOETAN TENGAH. 

ADAPOEN DISEBELAH TFIMOER INI, DJEPANG SA- 
NGAT MENGAWASKAN INDO-CHINA, DAN TIDAK RELA 
DJIKA AMERIKA BERTJAMPOER TANGAN DISITOE Di- 
SEBABKAN AKIBAT EROPAH. 

APA INI ? 

  
Diboeritan kapal terbang pelempar bom Inggeris terda- 
pat seboeah bilik, tempat orang jang pekerdjaannja. ha- 

nja melakoekan tembakan dan mendjatoehkan bom. 
  aa 2     

Pedato radio dari 

Pertempoeran berdja- 

Djika 

Sebagai telah diterangkan mi 
loear negeri,   

dah haroes hidoep agar soepaja 
doenia berkesempatan tinggal 

hidoep. 

Hitler meninggalkan kwartier 

besar 

Berlin, Senen (Reuter). 

— Pada djam 12 tengah hari 

dari Kwartier Besar Hitler te- 

lah tiba di Muenchen oentoek 

mengadakan permoesjawaratan 
dengan Mussolini. 

Menoenggoe Duce 

Berlin, Senen (Reuter). 

— Sore ini ditoenggoe kedata- 

ngan Mussolini di Muenchen. 

Konperensi Hitler-Mussolini 

Berlin, Senen (Reuter). 

— D.N.B. menerangkan, bahwa 

konperensi antara Hitler de- 

ngan Mussolini telah dimoelai 

pada djam 4 sore menoeroet hi- 

toengan waktoe disana, 

d7 1 # P Ia Gi £ 
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107,  Batavia-Centrum, 
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Perantjis bertempoer teroes. 
LA ———— an 

    

Maliki din Winston Churchiee 

Lo nden, Senen (Retuer) — Dalam Lagerhuis Premier Wiu- 

WINSTON CHURCHILL. 

Marine beloem pernah membe 

ri djaminan, bahwa - serangan 
terpentjil dari tentara terdiri 

dari 10.000 dapat ditjegah jang 

ketika keadaan gelap goelita te- 
lah mendarat ditempat2 jang 

terpentjl. Poen djoega mem- 

poenjai banjak lapang? perioek 

api. Tidak akan diadakan pe- 

njerboean diatas kekoeatan R. 
A.F. jang akan menghantjoer- 

kan mereka itoe. Dioedara ti 

dak akan diberikan kesempatan 
sebeloem dapat mengalahkan R. 
AF. Kini angkatan oedara Ing 

geris sangat koeat djika diban- 
ding dengar kepoenjaan Djer- 

man sedjak doeloe. 

Didapati pengharapan soeng 
goeh-soenggoeh dan jang adil, 
bahwa achir kemoedian akan di 

dapat kemenangan. Beloem ten 
toe Perantjis akam menghenti- 

kan perlawanannja. Adalah ala 

san oentoek mendjaga-djaga, be 
kerdja dengan keras, tetapi sa- 
ma sekali tidak ada  keroesoe- 
han. (sorak rioeh). 

Perantjis akan memboeang 
kesempatan? jang baik dan 

poela jang berkenaan dengan 

nasibnja dikelak. kemoedian 
hari, manakala peperangan 

tidak dilandjoetkan, sesoeai 
dengan kewadjiban2 jang di- 

  

Doea diktator sama poelang 

Muenchen, Selasa (Reu 

ter) — Kawat jang diterima ha 

ri ini menerangkan, bahwa Mus 

solini dan Hitler sama-sama me 

ninggalkan Muenchen. 

Tinggallah dimana berdiam 

Bordeaux, Selasa (Reu 

ter). — Minister Pomaret sema 

lam dalam pedatonja depan ra 

dio menjeroekan soepaja pen- 

doedoek djanganlah melarikan 

diri menoedjoe Perantjis bagi- 

an Selatan. Atas nama pemerin 

tah Perantjis beliau memberi 

perentah soepaja semoea pen- 

doedoek tetap bertinggal dima- 

na mereka berdiam. Keamanan 

dan ketenteraman serta poela 

persediaan makanan dan dines 

osehatan dimana-mana diatoer 

dengan tjoekoep. Dilain pihak 

tidak ada djalan dan tempat oen 
toek rakjat besar jang tidak 

scedi mati. Kepada pembesar 2 

militer, kata beliau, hendaknja 
diberikan perentah oentoek me- 
njetop tiap berangkatnja pen- 
doedoek, 

  

ston Churchill memberi ke- 

terangan, bahwa 7/8 dari ten- 

tara Inggeris jang dikirim ke 

Perantjis (350.000 orang) ki- 

ni telah sampai kembali di 

Inggeris. Kini di Inggeris 

ada 11, mm orang jang di- 

persendjatakan, dengan pde- 

la 1/, mm local defense volun 

teers. Kita masih djoeza 

mempoenjai tentara domini- 

on. Tentara Canada menda- 

rat di Perantjis, tetapi ha- 

ra£gs moendoer. Pemoendoe- 

ran berlakoe dengan tertib. 

Boeat penjerboean terha- 

dap Inggeris, maka diperloe- 

kan tentara jang paling be- 

sar dan haroes djoega mem- 

poenjai armada. (sorak ra- 

mai). 

terakan dalam perdjandjian, 
dimana kita anggap tidak 
moengkin oentoek memaksa 
mereka  soepaja melepaskan- 
nja. 

Lebih landjoet Churehill ber- 
kata: ,,Sama sekali tidak akan 
berkoerang dalam toentoetan ki 
ta jang adil (boeat semoea nege 

ri jang diserboe) — semoea a- 

kan diperbaiki. 

Pertempoeran di Perantiis te 

lah laloe, dan perdjoeangan di 
Inggeris sedang akan dimoelai. 
Djika kita kalah, maka seloe- 
roeh doeniw dengan pocla Ame 
rika akan terdjeroemoes. dalam 
dasar dari abad. pertengahan 
jang baroe, 

Kekalahan di Perantjis itoe 
adalah disebabkan - permoelaan 
strategis jang tidak  beroen- 
toeng, karena kekoeatan keclon- 
ne pantser jang loear biasa 
dam poela tentara Djerman jang 
lebih oenggoel. 

Marilah kita bersiap oentoek 
kewadjiban kita dan kita ber 
boeat demikian roepa, dimana 
nanti djika keradjaan Inggeris 
dan gemeenebest masih. teroes 
hidoep sampai 1000 tahoen o- 

nItoe 
terseboet dari mere- 

rang masih dapat berkata: 
lah saat   
ka” 

   

  

Komplot Nazi di Uruguay 

Reuter mewartakan dari New- 
York: 

Menoeroet berita dari Monte- 
video jang diterima oleh ,,New 
York Times”, polisi Uruguay te- 
lah mendapatkan komplotan Nazi 
jang hendak menggagahi Uru- 
guay dengan bantoean serdadoe2 
Djerman toea dari Argentinia, 
dan meroebah negeri itoe men- 
djadi ,/landbouwkolonie dari Ke- 
radjaan Ketiga (Djerman)”'. 

Doea belas orang pemimpin 
Nazi disitoe dapat ditangkap. 

Wakil2 daripada Kamer telah 
bersidang-rahaia di Montevideo 
boeat mendengar keterangan ig. 
lebih djelas tentang persoempa- 
han kaoem Nazi itoe! 

Schiphol dikena 

Londen, Selasa (Reuter). 
— Makloemat ministerie peneba- 
ngan: ,,Kemaren hangar dan ge- 
doeng2 di Schiphol telah dikena. 
Dan pesawat2 moesoeh dengan 
senapan2 mesin ditembaki, dima-   

Me AAN Ya RAN hai sn LA 

na segera mereka diroentoehkan, 

Kana 

: 1 

10 Cent 

    as ama sibalkibah
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— tama telah mendarat di IJsland. 

| Lebih landjoet diterangkan, 

  

ta Setooioe Inggeris: 

1g. “dikoendioengi oleh! 
k Nae ona itoe “mem | 

wati : 

in eregoeia “ba Fi pa, 
b Man Pen Cana- 

  

nortg C
andida En

 kalana dua 

mis" dibangoenkan 
| 

  

sada orang demi seo- 
perna Dena | 

Ham 'Roer diserang 

L on 4 en, Selasa (Reu- 

Ministerie penerbangan | 

rkan, bahwa pada la- 

“ioet malam R.A.F. telah mela- 
koekan serangan terhadap Rijn | 

land dan Roer di Barat Laoet 

ari. Kemarin dilakoekan 

ement terhadap pembor 

nt terhadap pemboeroe tor | 

2 ot den, Selasa (Reuteer). 
Ministerie penuaan, me- 

kerandenngan R A FE 

k | Hate 2 Arga 

| Petain pro Fascist? 
Lon den, Selasa (Reu- | 

x Koresponden spesial da- | 

S jang sampai di Ing j 
pelaboehan Peran ! 

at telah menoelis: ,,ke- 
jakap dengan | 
dan opsir2 ma 

dan pendoedoek selama per 

    

| tama sekali tentang kedoedoe 

             

       
   

   
    
   

    

   

        

    

   
   
    

     
   
    

    

   

   
   
    

     
   

      

   

  

   

    
   
    

    

    

    
   
   

  

    
     

   
     

  

   
   
     
   
         

      

  

   
     

       

  

   

   

— tentara kiriman Canada gga 

bahwa Canada meloeaskan de- | 

fensie militernja hingga dibagian | It 

dj : Perantjis ANN : 
     

  

moosoeh Tana pa 

sh ted Press). 
" t- bersama Ciano, Se- | 

da Reuter jang ditempat- | h 

  

“1 Eg pada 5 ods peristiwa, teroe 

| kan dibelakang dari Fransch- 

|. Beberapa boeah daripada 
| soerat2 kabar Djepang mem 

v IL beri kedjelasan, bahwa kalau 
misalnja ada niat oentoek 
mengadakan controle atas 

Fransch-Indo-China dari pe- 
|| hak Perantjis-Inggeris-Ame- 

(| rika, teranglah bahwa tinda- 
.kan seroepa itoe akan meng- 
hadapi rintangan dari pehak 

. Djepang. : 

Tp 

      
000 Kruiser Amerika 

“Washington, Selasa 
“outer. — Marine memberi 

perentah soepaja kruiser ,,@uin- 
ey” berangkat dari Rio Janeiro 

| dan berangkat menoedjoe Monte | 
video. Alasan dari perentah ini 
tidak diberitakan. 

Tidak mengoendjoengi Pacific 
“Honolulu, Selasa (Reu- 

ter. — Pemimpin dari armada 
| Amerika di Pacific menerangkan, 
bahwa koendjoengan ke pelaboe- 
han2 Pacific jang biasa dilakoe- 
“kan pada boelan Juli oentoek ta- 

| hoen ini tidak Manan 

Pan menoedjoe pelaboe- 
han pengangkoetan, maka saja 

| berada dalam perasaan, bahwa 
moengkin pemerintah baroe itoe 

tidak lama akan mendapat ban 

toean dari rakjat Perantjis. Sa 
ja mempoenjai perasaan, bahwa 

pemerintah Petain kebanjakan 

berterima kasih kepada hal2 jg. 
pro fascist jang terpisah dari 

kemaoean rakjat dan Parke- 

.ment Perantjis 
“Teman Mussolini 

|. Muenchen, Selasa (Uni- 

— Mussolini telah 

  

bastinani, Sati 
Roatta. ap 

dan djendral 

| sampai Ketaapdin dan Bretagne 
“ Londen, Selasa (Reuter). 
— Makloemat malam Perantiis 
deng r perantaraan penjiarannja: 

ebat jang baroe ini 
pertahanan kita, maka 

' moesoeh telah berhasil memasoe- 
“ki sampai djaoeh didalam Nor- 
 mandia dan Bretagne”. 

“Lebih landjoet diterangkan, 
bahwa: kolonne moesoeh dengan 

. memperlindoengi dirinja dengan 
bendera poetih telah bergerak 
0entoek mendapat kemadjoean 
dengan tidak oesah melakoekan 

   
  

  

   
    | perkelahian. Diperingatkan, bah- 

f 

5 laoet dan oedara beloem 

maian. 

»Hanjalah  permoesjawaratan | 

“jang beloem dimoelai” kini se- 
dipertimbangkan. Maka dang 

| dari itoe adalah kewadjiban dari 
ss semoeanja oentoek melandjoet- | 

en tai pertempoeran”. 

| iang nampak terletak 56 km dari 
er meloetjoet sendjatanja dan be- | 

oem poela mengadakan perda- 
Hamburg telah mengalami keba- 
karan besar sekali. 

“ari Djerman Barat Laoet telah 
terbakar. 

Lain eskadrille melakoekan se- 

rangan 
Gjalan sepoer pada malam hari. 

“ |Poen djoega pertemoean2 sepoer 
| “ae dari Oetara dari Hamm sam 

Berdaja menjeberang Loire 

Londen, Selasa (Reu- | 

ter — Dalam pemandangan mili | 
ter.di Perantjis, omroeper radio 

Perantjis menerangkan: ,,Tenta 
ra di Loire jang mempertahan- 

2 | kan garis antara Tours-dan La- 
| charite dan lebih landjoet dihi- 

lir Loirelir Loire hingga Blois 
dan Orleans dan djoega bagian 

kota2 itoe dipantai kanan soe- 
ngai, telah memberi kekalahan 

besar kepada moesoeh jang ber 

daja menjeberang Loire. Dalam 

disebabkan kekalahan Chateau 
Thierry dan Tardenois, maka pe 

hak Djerman membikin kema- 

djoean baroe dan mentjapai oe- 

djoeng2 dimana dapat dilakoe- 
kan gerakannja menoedjoe An- 

tun, jang kini moengkin telah 
berada ditangan mereka. Teka 

nan djoega berat terasa di Dijon 
dimana kolonne Djerman dibagi 
mendjadi doea: jang satoe se- 
pandjang lembah Saone hingga 
Chalonssur Saone dan jang lain 

bergerak menoedjoe Zwitser- 
land. 

Sebagian Maginotline — 

Londen, Selasa (Reuter) 
— Dalam pemandangan militer 

lebih landjoet dinjatakan: ,,ten- 
tara ketiga dari Perantjis, jang 
mendoedoeki Maginotlinie dari 

Montmedy sampai Bazel, dan 
jang sebagian telah disingkir- 

li dan melakoekan gerakan, di 
mana djalannja dirahsiakan se 
kali. Tentara dari Perantjis 

boeka disebabkan loebang di Sa 
one. Dengan segera diambil tin 
dakan oentoek memberi perla - 
wanan terhadap bahaja ini. 

Perantaraan Italia-Perantjis 

Londen, Selasa (Reu- 

ter). — Penjiaran Perantjis me 
ngoemoemkan, bahwa Aposto- 
lische Nuntius dari Perantjis, 

Manseigneur Valerio Valeri a- 
kan bertindak selakoe peranta- 
raan dari Perantjis dan Italia. 

Lebih landjoet oleh omroeper 
dinjatakan, bahwa Perantjis 
sama sekali tidak soedi meneri- 

| ma perdjandjian jang tidak a 
dil dan poe 

tau mendjoeal roch Perantjis. 

Egypte akan penoehi djandji 

Londen, Selasa (Reu- 
ter). — Masih terboeroe nafsoe 

kiranja oentoek memberi pe- 
mandangan keadaan di Laoet 

Tengah Tetapi tidak disangsi- 
kan lagi, bahwa Egypte meme- 
noehi perdjandjian bersahabat 
dengan Inggeris. Pada waktoe i 

ni Toerki tidak ikoet perang. 

Tempat jang diserang 

Londen, Selasa (Reuter) 
—Makloemat ministerie penerba- 

ngan: ,,Kemaren poesat2 militer   
: 

di  Gelsenkirschen,  Homburg, 
Wanne,  Eickel, Essen, Dolber- 

. gen, Aken, Duisburg, Rheydt, Keu 
len dan Koblenz telah mendapat 
rangan. Eskadrille jang koeat te- 
serangan. Eskadrille jg. koeat te- 
lang-oelang terhadap tempat2 mi 
njak di 4 tempat jang diseboet per 

tama. Banjak kebakaran jang tim 
boel ditempat minjak di Homburg 
jang sangat mendahsjatkan. 2. 

Goedang benzine di Gelsenkir- 
chen beroelang2 dikena, tank2 mi 
njak terbakar karena bombarde- 
ment, gedoeng2, djalanan sepoer   
dan perapatan diroesak. Kebaka- 
ran besar timboel di Wanne. 

an 480 km dimedan per- Wa tentara Pe di | Tank minjak besar di Dollbergen 

   

loebang jang tidak besar, jang 

kan, kini dikoempoelkan kemba | 

jang di Alpen dari samping ter- 

tidak akan mele- |' 
paskan kemerdekaan pikiran a- 

Aken di Barat dan sepan- 
Na Rijn dari Duisburg sampai 
Koblenz. Kebakaran itoe timboel 
'ditengah2 penoeh di emplache- 
.ment sepoer Hamm. Goedang 
'barang2 di Aken, Rheytt dan 

| Keulen dengan beroelang2 dike- 
ina. Dan Essen dengan Koblenz 
baik djalanan sepoernja maoe- 
poen station2 telah dikena. Keba- 
'karan jang bertoeroet2 timboel 
di Duisburg. 

3 lapangan terbang Djerman 
pada malam hari telah dibombar- 

deer. Kebakaran timboel dilapang 
| terbang di Barmen. 2 pesawat ki- 

ta hilang. 

Mendarat di Inggeris 
Londen, Selasa (Reuter). 

—  Admiraliteit mengoemoem- 
kan: ,,36 opsir dan anak kapal 

dari ,,Glorious” dan ,,Acasta” ig. 
pada 10 Juni telah karam, men- 
dapat pertolongan dari kapal 
Noorwegen dan kini mendarat di 
Inggeris. 

  

ASIA TIMOER 

Ichang dirampas kembali 

ter). — Dari fihak Tiongkok di- 

njatakan, bahwa Ichang kemaren 

dah itoe Japan membikin perla- 
wanan jang hebat. 

Pertempoeran ini dilakoekan di 
loear kota Ichang sebelah timoer. 
65 kapal pelempar bom Japan 
kemaren melakoekan penjera- 
ngan didekat Chungking. Meski- 
ipoen japan soedah memberi 
peringatan, soepaja orang2 asing 
di Chungking meninggalkan tem- 
patnja, tetapi mereka masih ting- 

gal dikota itoe sadja. Ambassa- 
deur Amerika Sarekat tidak 
menghargai peringatan Japan 
itoe. Ia menjatakan, bahwa Japan 
tidak mempoenjai hak oentoek 
membombardeer Chungking, dan 
djoega zone soengai Yangtze se- 
belah selatan. Ambassadeur Ing- 
geris, Sovjet dan Djerman masih 
bertinggal di Chungking. 

  

PERANTJIS. 

Perantjis ta'kan-— damai begitoe 

sadja . 

Dari New York dikabarkan 
Reuter 17 Juni, bahwa tidak be 

nar sama sekali, bahwa Peran- 

tjis akan meletakkan sendjata- 
nja. Omroeper mengatakan de- 
ngan 'perantaraan — National 

Broadcasting Coy, 
mendengar atas gelombang pe- 

njiaran pemerintah Perantjis. 

Selandjoetnja dikatakan omroe 

per tadi, bahwa Perantjis mem 

beritahoekan kepada Djerman, 
bahwa Perantjis maoe damai, 
dengan melihat doeloe, sjarat2 

apakah jang dimadjoekan oen- 
toek mengadakan perdamaian 

itoe, 

  

KABAR TONTONAN: 

Alhambra: ,,Siti Akbari”. 
. 

Rialto: 
rempoean”. 

»Perampok Pe- 

. 

Cinema- Orion: ,The 

“Sisters”. 
“ 

Prinsen Park: ,The 

Luckiest Girl in the World”. 
an 

@ueen: ,Flight to Fame”. 
PA Na NATA   

Disana goedang minjak besar | 

terhadap emplachement | 

| rakatnja. 

Chungking, Selasa (Reu- 

soedah dirampah kembali, sesoe- 

bahwa ia |. 

  

      
     

     NET "AN ROESLAN. ed 

Kapal perang dipela- 
boehan Tallin 

Londen, Selasa (Reuter). — D.N.B. mengabarkan per- 

koeatan garnizoen Sovjet di Estland dan Lithauen selesai dengan 
tidak menemoei incident. Tetapi di Rigga terdjadilah demonstrasi 
jang menjebabkan pertempoeran hebat dengan polisi. Beberapa 

— orang mati dan loeka pada ketika kemaren polisi melepaskan tem- 
bakan diorang banjak jang berdiri depan station, postkaritoor, hop 
biro polisi. 

Diterangkan, bahwa tentara Letiand, tank, moebil2 meraka 
badja telah menoedjoe kesana oentoek membantoe polisi. 

D.N.B. menerangkan, bahwa kapal-kapal perang Sovjet Rogi- 
lan dengan poela slagschip ,,Oktiabrskaya-Revolutia” telah pergi 
kepelaboehan Tailinn. Y 
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PERTEMOBAN DENGAN MOLOTOFF 2 
Moskou, Selasa (Reuter). — Ambassadeur Djerman, Von 2 

der Schulenburg pada kemaren malm telah mengadakan pertnoe- ' 
sjawaratan dengan Molotoff. S 
  

gan Dunrerarg Dea BARAT AN NN EK ING 
Dn 1 O “ t ai 

Le be 3 . Os 
SEN SEN SAE AA AA 

dokter, “12 atau 14 orang vefa ju 
pleegsters dari matjam2 bangsa 
dilandjoetkan, bagaimana poen 
djoega kelandjoetan politik di 

Pan : Eropah nantinja. Kepada peme- - 
. Orang tidak hanja memboe | centah Belanda akan diminta, 
toehkan peladjaran jang ting- | penoendjoekkan apa jang haroes : 
gi, sampai pandai membatja | diikoeti oleh ambulance itoe. 3 
boekoe2 jang "tebal sadja dan 15 
sampai bisa omong ini itoe, me- 
lainkan djoega diwaktoe ini o- 
rang toea moerid memikirkan 

soepaja anaknja bisa djoega 

mentjitjipi pendidikan nasional, 

jaitoe pendidikan jang diseoeai 

kan dengan keboetoehan masja 
Perloenja soepaja 

moerid2 itoe, apabila mereka 

soedah meninggalkan bangkoe 
sekolah tidak akan tjanggoeng 

menghadapi masjarakat. 

Hal ini dioesahakan dan dipi- 

     

  

  

Pendidikan nasional 

  

  

Nandubedrijf ,,KRIJNEN” 
Besok Kemis 20 Juni 
LELANG-MALAM - 
Mo-lai dj:.m 6 sore. : 

diroemah. Nj. de cEu- " 5 
NINCK van CAPELIES 
Gg TANAH TINGGI 3 8 
(Kramatbaroew g,  bela- 

  

    
  

  

kirkan oleh pergoeroean nasio- kang station'ram Kramat) 3 

nal seperti Pergoeroean Rakjat, Koers'2 jang beralas. Fu- 
jang mempoenjai matjam2 ba- reau bagoes. Lemari boe- WM 
gian sekolah dari jang rendah koe. Boekoe2. Koersi:. #' 

sampai Mulonja Tempatnja di 2 dan 1 pers. Ind. bedden 
Kramat 174, jang tidak asing Ia aa matjam?. Lemari 

$ xi ae atja. Medja makan pakai 
gi bagi kota ini. koersi Fuffet. D spevk. 

Tjobalah lihat lain di bagian: Rest serves d n barang2 
“advertentie grlas H MV dan CO- 

LUMBIA gramofoon. - 
|. Ned.-Ind, ambulance KIJKDAS: ini malam. 

Aneta mendengar, bahwa pem- Tn 9. sempat £ 
beritoekan Ned.-Ind. Ambulance, 

jang terdiri dari 6 atau 7 orang : 

MOELAI MALAM BESOK "55 — 945 iKem 
Ta 

REX THEATER go 
N Grande Premiere dari FILM - INDO- 

NESIA paling Besar di tahoen 1940 

BERKELAHI -BERDJOANG-BERLOMBA 
KEMANA 77 

Ta 

    
MENOEDJOE 

? Ra ULTRA MODERN 

  

       
   

MAN-DARA 
ORSTENLANDEN fk 

#&E/ Dengan 

Osar RopRicA 
Unsimah MIRZA, 
M.ALAMSHAH, 

IL MARTHA, 
A.TOEHAMSHAH 

dp EFFENDI 
& YOUNG 

we Te Yaniots Wong 
Ke 

te WinlangSan 

  

POEKOUE 

35 £FN 
bisa belih di 

Tjitakan 
»Kris Makam Kolff - Buaning P 

Matramanweg 42. Tel, 802 Mc, 
Madoeweg 3, Tel. 1159 Bat 

  

     
        



    

      

     

    
   

  

    

| LARANGAN KEPADA HET | 
20000 NIEUWS DITJABOET. 

Soerat kabar Het Nieuws van 
den Dag soedah dilarang terbit 

2. 8 hari lamanja. Berhoeboeng de- 
|. ngan ini maka Hoofdredacteur2 
—. ssk. diseloeroeh Djawa ini te- 
“ah memadjoekan telegram kepa 

.da Wali Negeri. Hasilnja ialah, 
bahwa Wali Negeri mentjaboet ia 

| rangan itoe moelai hari Rebo, 
119 Juni. Artinja ini menoendjoek- 

|. kan boekti oentoek sekali lagi 
5 | memberi kepertjajaan kepadanja. 

| Kongsol Itali akan “meninggalkan 

! Indonesia : 

Menoeroet B.N., kongsol Ita 
li, Dino Semplicihi, akan me- 
hinggalkan Indonesia. 

Berhoeboeng dengan kawat 
Reuter dari Londen jang menga 
takan, bahwa pemerentah Belan 

| da minta antara lain2 djoega 

: kongsol Itali, soepaja berlaloe 
dari Indonesia, maka kongsol 

tsb. memberi tahoekan . kepada 
B.N., bahwa ia tidak tahoe me- 

nahoe soal apa jang dimadjoe- 

kan oleh pemerintah Belanda . 

kongsol Itali satoe2nja jang di 
Indonesia. . 

Ketika sidang 'volksraad di- 
boeka pada tanggal 15 boelan 
ini ia tidak ikoet hadir. 

“ 

S 

Penetapan harga 

(Samboengan kemarin) 

33. tarief-tarief hotel, antara 

« mana ada dimengartikan tarief- 
tarief berikoet korting-korting jg. 

diberikan di atas itoe, jang dihi- 
om toeng boeat ongkos menginap 

dan makan, baik bersama-sama 

maocepoer dengan terpisa 596. 
C. Satoe pernaikan dari harga- 

harga jang dikasi berlakoe pada 

atau paling belakang di moeka 24 
. Augustus 1939, kalau sadja tidak 

— terlebih tinggi dari pada dengan 
.satoe djoemlah, jang ada di da- 
lam imbangan jg. pantas dengan 

xge, dengan mana itoe barang 
“atau paling belakang bisa di 

leh si pendjoeal, ada diper- 
kan boeat semoea barang- 

) 2 jang .tidak diseboet di 
e MA dan B atau jang dike- 

. Alikan dari itoe zonder pena: 

pan harga, dengan ketjoealikan 
/ goela, barang minjak tanah, kas 

joe dalam negeri, gardan dan! ki- 
nine. 

“ee 
FP 

3 

Kedoea: 
Menetapkan, bahwa kalau ker- 

na pernaikan harga di atas ada 
perloe  pemboelatan-pemboela- 
tan, ini akan dilakoekan dengan j 

memboeiati ke atas sampai 14 
cent mendjadi V5 cent dan di se-. 

belah atas 84 cent sampai 1 cent. 
Dari apa jang terseboet. di 

atas ada ternjata, bahwa tiga ma- 

tjam barng, jaitoe mentega jang 
diimport, sardines kasar dan dan 
kampijzer, sekarang kembali ada" 

“di ikat dengan perwatasan, se- 
mentara harga terigoe gandoem 

dan graan gandoem dan djoega 
| dari barang tanah, gelas dan ba- 

rang gelas ada dinaikan sampai 
percentage jang diseboet di bela- 
kang masing-masing dari ini go- 
longan barang-barang. 

. Achirnja harga-harga jg. sam- 
pai sebegitoe djaoeh ada terikat 

|. pada satoe percentage jang di- 
"tetapkan boeat yeans jang terbi- 

- bikin poetih dan kain fancy jang 
pakai licentie boeat semoea pela- 

: boecan Indonesia diperwataskan 
sampai harga maximum jang di- 

seboet dengan terpisa di bela- 
kang masing-masing barang dan 
apa jang mengenakan daerah- 
daerah jang lain-lain sampai per- 
centage jang diseboet di bela- 
kain jg. djatoeh dibawah statis 
kain jang djato di bawah statis- 
tiek no. 1575/2596, jang djoega | 

- boleh dimasoeki didalam perda- 
.gangan sampai percentage jang 

| fikiran pada waktoe ini berke- 

Permoesjawaratan damai 

 Berhoeboeng dengan 23 

tentang permoesjawaratan da- 

mai jang dilakoekan oleh Peran 

tjis, ,,Aneta dengan segera te- 
"lah menghoeboengkan diri de- 
ngan kalangan2 pemerintah. 
'Adapoen disini dapat dioe 
1oe! bahwa pada saat ini 

soedah terdjadi  peroebahan 
jang demikian besarnja, da- 
lam soeasana internationaal, 
sampai tidaklah moengkin oen- 

toek dapat msofetahooi akibat- 

akibatnja. 
Keadaan internationaal seka- 

rang terlaloe katjau balau oen- 

toek dapat memberikan boeah 

naan dengan kedjadian di Pe- 

rantjis itoe. 

  

Soal gadjih dan pensioen 
Berhoeboeng dengan keadaan 

jang loear biasa, jang terdjadi 
karena adanja peperangan jang 

bermoela akibatnja tidak baik 
oentoek Nederland, maka semen- 

tara peroesahaan jang besar di- 
negeri siri telah sama melakoe- 
kan pembitjaraan dengan perso- 

neelnja. oentoek -— mengadakan 

atoeran2 jang . berhoeboengan 
dengan . gadjih, pensioen dan 

lain-lainnja, jang kiranja memak- 
sa kepada peroesahaan2 tadi ka- 

rena soekarnja pendoedoeknja 
sekarang ini. 
. Kedjadian tadi menimboelkan 
kegelisahan dalam kalangan ka- 
oem boeroeh dan kritiek dalam 
pers. Kegelisahan tadi oemoem- 

nja timboelnja karena tidak ada- | 
nja controle terhadap atoeran jg.   memang perlpe diadakan tadi. 
Pemerintah menaroeh perhatian : 
pada atoeran2 tadi dan orang sa- 
ma minta soepaja diadakan con- 
trole dari fihak Pemerintah. 

Sampai sekarang Pemerintah 
berpendapatan, bahwa tentang 
hal itoe tidak ada alasan oentoek 
berchawatir. 

Oemoemnja . pemoeka2 dari 
peroesahaan2 tadi telah sama me- 
ngerti dengan kewadjibannja so- 
ciaal. Dalam peroesahaan2 jang 
mendjadi. soekar sekali adanja 
dari sebab timboelnja pepera- 
ngan, djoega telah dioesahakan, 
soepaja sedapat moengkin ke- 
doedoekan personeelnja dan be- 
kas personeelnja jang telah pen- 
sioen, ' tidak terdesak dan tetap 

alam keadaan jang baik. 
Meskipoen : demikian Pemerin- 

tah sama sekali tidak menolak 
permintaan terseboet, jaitoe soe- 
paja diadakan controle dari fihak 
Pemerintah. Maka dari itoe Pe- 
merintah  menimbangkan oen- 
toek keperloean terseboet. Tin- 
dakan jang pertama jalah pendi- 
rian socatoe badan jang akan 
memeriksa lebih doeloe peroba- 
han2 jang akan dilakoekan oleh 
madjikan dalam perdjandjian2 
pekerdjaan jang meroegikan ka- 
oem boeroehnja atau pengoera- 
ngan pembajaran pensioen dan 
onderstand. 

Pemerintah minta dengan sa- 
ngat kepada kaoem madjikan, 
soepaja mereka, dengan me- 
noenggoe adanja atoeran2 tadi, 
djangan sampai mengadakan tin- 
dakan2 atau perobahan sebe- 
loemnja hal tadi dibitjarakan le- 
bih doeloe dengan Directeur van 
Justitie atau dengan Kantor yan 
Paha, 

  

Dienst penerbangan Inggeris. 

“Dioesahakan kem- 

(ba 
Dienst penerbangan Empi- 

re Inggeris, jang sebentar di 
poetoeskan, kini dioesahakan la 

gi, dan goena sementara wak- 
toe tjoema satoe kali dalam se- 
minggoe kearah barat. Hari ini 

pesawat jang pertama terbang 
dari Sydney, jang pada hari Sap 
toe tanggal 22 boelan ini akan 
tiba di Priok, dan menoedjoe ke 
Singapoera. Disini akan mem 
poenjai perhoeboengan landjoet 

dengan Durban antara lain-lain   , ditetapkan. (5790) Bagi itoe, 

  BE MAT AN MO aa ig bia du aa AN Sa Aka Megah " 
BELIRNA Depan ae Tp Anak Ae aa Hanana Au an benahi RAN 0 
Se BA an Wek Diana Ibn ks Yi 

| ini ilah 

i dianggap soedah mati oleh aja. 

  

PEMAN 

serta penoempang2 dengan naik 
kapal didoega akan menoedjoe 
Inggeris. 
Kearah timoer pesawat jang 

pertama ialah pada tanggal 28 
boelan ini akan bertolak dari 
Priok dan menoedjoe ke Sydney. 

Oleh matjam2 perhoeboengan 
maka dienst penerbangan Em 
pire Inggeris ini kini meli- 

poeti negeri2 Australia, Singa- 
poera, Hongkong, Mesir, Afri- 
ka Selatan. 

  

» Kris” dalam Rex-Theater. 

poetar. 

Satoe produksi Bela dari: 

film, satoe schlager jang orang 

nanti-nantikan waktoe ini ialah 
Kris Mataram. Mainnja 

moelai besok di Rex-Theater. Fi 
fi Young selakoe debutante dia- 
tas lajar poetih akan menoen- 
djoekkan debuutnja. Doeloe di 

panggoeng, kini dilajar poetih. 
Roosmini jang ia pegang rolnja 
dalam film itoe nanti. Ia dja- 
toeh tjinta kepada anak2 moeda 

dengan tjinta mesra jang soe- 

dah mendalam. Pemoeda itoe 
ialah Bachtiar. (rol dipe- 

gang oleh Omar Rodriga). Ke- 
doea merpati itae mempoenjai 
pergaoealan modern. 

Roosmini adalah poeteri R. 
M. Hadikoesoemo, seorang bang 

sawan dikota Mataram, jang: 

berpandangan koeno dalam pen 
didikan. Achirnja ia bentrok de 

ngan anaknja itoe, jang soedah 
tidak dapat ditahan lagi akan 
kawin dengan kekasihnja, Back 

tiar. Dan Roosmini dikoetoek 
oleh ajahanda (jang pegang ro 

Idris Martak) 

handanja. 

Tetapi kedoea merpati itoe ka 

win teroes, tidak nan 
pikiran orang toea. 

Bagaimana kesoedahannja. 
nanti? Tidak tjoekoep oen 
ditoeliskan begitoe sadja. Se-: 

bab pengarangnja berhasil seka 
li oentoek menarik penonton de 
mikian roepa, hingga nanti a- 
kan kagoem. Tragedie jang di- 
gambarkan oleh toean Njoo 
Cheong Seng. Film ini 
soedah dibikin boekoe poela jg. 
konon kabarnja soedah lakoe 
beratoes2. 

Dalam film itoe nanti akan bi 
salah poeblik menjaksikan oesa 

ha Joshua Wong jang memeliha 
ra bagian gambarnja dan soea- 
ra. 

Bolehlah diseboetkan disini, 
bahwa boekoe Kris Mataram bi- 
sa dibeli dikota ini kepada adres 
Matramanweg 42 atau Madoe- 
weg 3. 

  

"Toean J.P. Pattypilohie mem- 

bela diri. 

Sedjak pada tahoen jang laloe 

pernah diberitakan dalam kala 

ngan B.I.G.M. jaitoe perkoem- 
poelan dari kaoem gepensioneer 
den bangsa Indonesia jang di 
pimpin oleh toean J.P. Pattypi- 
lohie, terbit pergontjangan se- 
hingga terdjadi banjak pengro- 
yeeran pada anggautanja, kare 
na menoedoeh toean J.P. Patty 
pilohie menggoenakan oeang 
perkoempoelan oentoek kepen- 
tingannja sendiri. 

Di Landraad Betawi kemarin 

doeloe jang dipimpin oleh Mr. 
Soebagio, toean J.P. Pattypilo- 

hie telah membersihkan toedoe 

han itoe berhoeboeng dengan sa 

toe artikel di s.k. Matahari jang 

terbit di Semarang, memoeat 
toedoehan itoe, penoelisnja toe 
an Soetarso di toentoet oleh toe 

an J.P. Pattypilohie. Karena 

ia .menganggap toelisan itoe | 
tidak betoel dan telah meroesak 
kan nama dan kehormatannja. 

Dalam pemeriksaan ini toean 

Soetarso akoei toelisan itoe se- 
nja, dan dari sini poela post | bagai verslag- dalam openbare | 

22 Di data an KN Sa Di SARAN ad SE Bika HAGA bebabai Aap EP 

DANGAN 

vergadering jang terdjadi di 
Mr. Cornelis, Ia menoelis pem 
bitjaraan toean Soetela jang me 
mimpin rapat oemoem itoe. 

Tetapi Hakim anggap toelisan 
itoe tidak beroepa verslag, se- 

bab tidak diseboetkan adanja 
rapat cemoem 

Soetela jang berbtjara. 

Meskipoen demikian toean 
Soetela. di dengar djoega seba- 

“gai saksi, beliau. ini mengakoei 
:Fadanja rapat oemoem itoe seba. 
“gia protestmeting dan membi - 

:kin mosi, tetapi ia tak ingat te- 

"Ulah berkata bahwa ceang koem 
Besok NAK hana poelan di-goenakan oleh toean 

J.P. Pattipilohie oentoek keper 
loean dirinja, tjoema berkata 
bahwa oeang koempoelan itoe 
jang berdjoemlah f 19.000.— 

tersimpan dalam bank, tetapi da 
lam boekoe Bank dengan nama 

toean Pattypilohie sendiri, pa 

dahal koempoelan 
mendapat rechtspersoon. 

Keterangan ini saksi di koeat 

kan poela dengan keterangan 

saksi toean Oerip. 
Toean J.P. Pattypilohie di de : 

ngar keterangannja Ia menga- 

koei oeang itoe berada dalam 

Bank dengan memakai nama- 

nja oentoek memoedahkan pe- 
kerdjaan, dan oentoek djangan 
menerbitkan salah sangka per- 

| boeatan itoe. 

Beliau bersedia boekoe-boe- 

koe itoe boleh diperiksa Hakim 

Perboeatan jang dilakoekannja 

.ontract Notaris Ophuizen. Ia 

nengarti, bahwa ada beberapa 

yang sebagai djoega toean Soe 

ela, jang merasa tjoeriga, se 
ab mereka tidak mengarti oe 

oesan administratie. Padahal 
'erantwoording di atoer tiap- 
iap boelan di oemoemkan da- 

lam orgaan trompet, demikian 

| tiga boelan sekali poela di djelas 
kan, malah 'tiap-tiap tahoen 
lengkap dalam jaarversag. 

Toean Soetela laloe menjata- 

Ian poela, oeang sedjoemlah i- 
oentoek|. -oe.tidak di.goenakan oentoek 

-keperloean anggauta. 

, Oleh toean Pattypilohie laloe 

litegaskan, bahwa atas nama- 
nja sendiri telah distortkan oe- 
ang pada Bank f 130.000.— de 
ngan kekoeatan contract nota- 
ris terseboet, oeang mana oen- 

toek sokongan djanda gepensio- 
neerd jang tidak mendapat so- 
kongan. Malah djanda2 jang te 

achir ini. 

Toean Soetela laloe berkata 

poela, bahwa jang begitoe itoe 
betoei, tetapi kebanjakan soea- 

mi dari djanda2 itoe doeloe ti- 

dak mendjadi anggauta per- 

koempoelan tsb. 

“Toean Pattypilohie menga- 
koei betoel begitoe, sebab ang- 
gauta bestuur B.ILG.M. me- 

nganggap perloe sangat tiap- 
tiap djanda jang gepensioneerd 

jang tidak mendapat sokongan 

dari pemerintah, perloe dapat 

sokongan, malah seorang sauda 

ra dari toean Soetela sendiri te 

lah di beri sokongan, padahal 
soeaminja tidak mendjadi ang 

gauta. 

Sebab inilah toean Pattypi: 

lohie tidak di senangi oleh toe- 

an Soetela dan beberapa kawan 

nja, sebab mereka tjoema me- 

mentingkan oentoek djanda- 

djanda jang soeaminja pernah 

mendjadi anggauta dan. djanda. 
djanda segolongan dari bangsa 
“Ambon sadja, padahal Bestuurs. 

B.I.G.M. meloeaskan itoe tidak 

perdoelikan bangsa apa sadja, 

  
asal sadja djanda gepensioneerd. 

Militair bangsa Anak Negeri i 

''jang tidak mendapat sokongan | 

|. dari pemerintah. 

“Sehingga sekian pemeriksa- 
'an Hakim, achirnja toean Soe 

tarso di hoekoem denda f 25.-—- 
catau hoekoem badan 25 hari. 

(Wart). 

2 apa AP AAA Kes aLahaaartu 0 

itoe dan toean '! 

itoe telah | 

itoe dikoeatkan dengan soerat | 

lah dapat sokongan tiap2 boelan | 

seorang f 2:50 telah berdjoem- : 
lah lebih dari 3000 djanda da- : 
lam 1 setengah tahoen jang ter | 

nasional 1 

Kemarin voorzitter dewan 

rakjat didalam memboeka si 

menjatakan berikoet: 

| Didalam sidang oemoem ini 

sebeloem membitjarakan lain2 

hal, patoetlah kiranja kita me 

dap kepada nasib jang kini dide 
rita oleh Perantjis Jan kepada 

semoea kawan serikatnja, kepa 

da kawan2, dan kepada seloe- 

terantjam akibat jang boeroek 

ini. 
Kesoedahan perang roepanja 

: membawa kenjataan, bahwa se 
boeah keradjaan demokrasi jg. 

besar boeat sementara waktoe 

! ditjengkeram oleh kekoeatan ne 

geri2 totalitair (jang kekoeasa- 

annja dipegang oleh satoe o- 

' rang). Tetapi tidak boleh ti- 

dak, kelak akan tiba masanja 

oentoek timboel jang sebaliknja. 
| Boeat Hindia Nederland sembo 
| jannja masih tetap: ,,Djangan 

poetoes harapan, tetapi dengan 

tegoeh hati bekerdja teroes.” 
(Aneta). 

  
Berita P.T.T. 

Ke Suriname sekarang dibo- 

lehkan memakai telegram adres 

| dalam adres dan onderteekening 

tetapi djangan djangan dalam 
toendjoekan tangan (handwij- 

zer) boeat adres telegram dan 

gelaran djabatan (ambtstitel) 

jang dipendekkan. 
t 

| 
| 

AA ah 
8 
| 

Kareng Italia hanja meneri- 

ma telegram dalam bahasa Ita- 

lia, telegram partikelir ke Ita 

lia tidak dapat diterima. 
# 

Moelai 17 Juni 1940 hulppost 
kantoor Siaksriindrapoera dira 

bah mendjadi hulppost- dan tele 

graafkantoor dengan berhoe- 

boengan Benkalis. 
Waktoe dienst pada hari ker- 

# 

wa), sedang hari minggoe dan 

besar ditoetoep. 

Dewan rakjat dan keadaan inter- | 

  

dang College van Gedelgeerden |, 

njatakan ikoet berdoeka terha- ' 

roeh peri kemanoesiaan, jang ' 

ndonesia 
PER 

  

DJAWA BARAT. 

TJIREBON. 

Mr. Joesoeph digeledah. 

Pada hari Djoem'at pagi jbl. 

roemah dan kantor Mr.  Joe- 

soeph soedah digeledah oleh po 
litie dan Mr. Joesoeph dibawa 

ke kantor politie oentoek dita- 

nja. Beberapa soerat berikoet. 
Setengah hari Mr. Joesoeph di 

tahan dikantor politie, dimana 
ia haroes mendjawab beberapa 

pertanjaan. Salah satoe” dari 

pertanjaan itoe menoeroet Mr. 

' Joesoeph ja'ni: Apakah ia per- 

nah datang di Moskou dan apa- 
kah ia penganoet communisme”? 

| Pertanjaan itoe oleh Mr. Joe 

1 soeph didjawab: Tidak! 

| Setelah segala pertanjaan po 

: litie didjawabnja, Mr. Joesoeph 

diperkenankan poelang. Sore- 

nja kita memperloekan datang 

diroemahnja, dimana kita ber- 
tjakap2 dengan njonja dan 

  

toean Joesoeph, dan diatas itue 

adalah sari pentjakaran kita. 

  

    
   

    

          

          
    

BERTERIMA KASIH 

Atas sokongan, dan ke- 

moerahan toean2 dan soe- 

dara2 poenja hati boeat 

mengantarkan  djenazah 
saja poenja anak perem- 
poean nama SITIDJUE- 
NAINAH, oemoer 4 ta- 

hoen, jang meninggal doe- 
nia tg, 18-6-40, dimakam- 

kan dipekoeboeran Karet- 
weg, maka saja dengan is- 

tri mengoetjapkan banjak 
terimah kasih. Begitoe- 

poen terhadap kepada 
perk. P.M.S. di Djati Pe- 
tamboeran, jang telah me- 
njokong dengan sepenoeh- 
nja, macepoen dengan te- 

naga. 
Moedah-moedahan  dja- 

sa togan2 dan soedara itoe, 
Toehanlah kelak jang a- 

   

  
dja djam 9—1 siang dan djam ' 

18—5 sore (waktoe tanah Dja- | 

kan membalasnja. 

Salam dan bahagia duri 
saja dengan familie 
jang berdoekatjita 

Maibar Gir. St. R. Moeda 

  

    
jang terisi sebagi brikoet:— 

ilmoe jang berharga. mahal. 

(2). 

Pi   
Yr... 

G.P.O. Box 862   gg ag 

senasanoeecatanosangesananananann0 

senacenesasnneteneusanatasenusanng 

poenja nasib, karakter, perkerdjahan, 

laen-laen sebaginja ditanggoeng 10076 tjotjok. 
(Harep kirim tjatetan tanggal kelahiran), 

PE ARENA EN SNP GAN APA NN 

PERINGATAN KE 9 TAON 
sPAKKET SPECIAAL" 

Oentoek rajahken peringetan ka 9 taon dari berdirinja kita- 
poenja Company, moelain sekarang sampe pengabisan JULI kita 
bikin pendjocalan obral dengen sediaken »PAKKET SPECIAAL” 

(1). KITAB ILMOE PENGETAHOEAN RESIA GAIB, moeat 
lebi 50 soeal jatig penting boea tjari penghasilan dan padoman pengi- 
doepan, brikoet peladjaran resia gaib begimana soepaja bisa dapet 
perkerdjahan, bisa- naek pangkat, bisa dagang oentoeng besar, bisa 
menang dalem permaenan djoedi, dan laen-laen sebaginja dari ilmoe- 

Pembeli boleh madjoekan pertanjahan 
dengen gratis dan kita kasi soerat tanggoengan bahoea semoea pela- 
Gjaran moesti sampe berhasil atawa oewang kombali kaloe tida me- 
moesasken. Harga satoe djilid bersama doea coupons sn..ccocor. f 17.50 

LUCKY RING atawa Tjintjin Peroentoengan dari perak 
toelen dengan oekiran symbool Bintang Penghidoepan atawa Karma, 
menoeroet ilmoe djimat peninggalan dari satoe poedjonggo pada 
3900 taon berselang, jang soeda berhoekti oentoek berkah keslame- 
tan dan keoentoengan bagi siapa jang pake. 
karga Satoe Stuk.mahatgakta mawas f 5— 

TIGA BOEKOE PENTING, boeat beladjar 15 matjem ba- 
hasa asing brikoet salinan Melajoe, dan ilmoe kebatinan Djati Watja- 
na serta pengetahoean tentang Resia Prampoean, 
soeda dapet banjak poedjian dari soerat-soerat-kabar, 
Harga tiga boekoe tamat........... 

Isinja semoea 

f 3.20 

HOROSCOOP SPECIAAL, aken mengramelken pembatja 

kesehatan, perdjodohan dan 

Honorarium...... f 

Totaal 

Data 

of 19.10 
Semoea djoembla 4 matjem berharga f 17.70.— tetapi sekarang 

boleh dapet tjoema f 6.20.— atawa satoe keoentoengan dari f 11.50.— 
boeat pembatja jang atoer pesenan selekasnja, soepaja tida keabisan 
ini kans bagoes jang seliwatnja Juli aken tidak berlakoe lagi. 

Soerat-soerat adres: 

SINO-JAVA TRADING COMPANY 
Hongkong Lt 

Kena Goenting disini dan kirim ini hari 
| Sino-Java Trading Co. 
G.P.O. Box 862, Hongkong. 

Toear :— 

Bersama ini Luchtpost Aangeteekend saja ada lampirken 
satoe Bankbiljet f 5.— dan beberapa postzegel seharga f 1.20.— 
djoembia f 6.20.— boeat pesen satoe ,,Pakket Speciaal” jang berlakoe 
sampe pengabisan Juli 1940. 

Oentoek horoscoop, saja poenja kelahiran tanggal 
TO talenta sin boelan senoonansesooooato 

poseovssenaonsonan 

San Dan adres saja: ............... 

Y i 
Diana NAN ag Tiga AS BAM Si 4
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PEMANDANGAN. 
        

Lembaran pertama pagina IV. 
  

  

  

  

     

  

Ini malam : 

  

dan malam 

berikoetnja 
Pasar Ggwah Resar Batavia-Centrum, , 

Persembahken ini 
malem dan malem2 

berikoetnja. 
FILM. INDONESIA 
jang telah dikagoem 
ken oleh sekalian 

penonton 

SITI AKBARI 
dalem mana ada 

main (ROEKIA 
MOCHTAR) TITING 
ANNIE LANDOUW 

KARTOLO 
dan lain2 lagi. 

Satoe film jang meng 
haroeken hati! 

Dateng siang? soe- 
paja tida kehabisan 

tempat. 

Hari Minggoe 23 Juni Film Hindustan 

NOOR JAMAN 
SEA NA SEBATAS GERAH EK US ERA 

Dalam kesehatan, doea 

belah . MATA-lah jang 

mendjadi so'al pertama, 

djadi djika so'al pertama 

tadi tidak didjaga dan 

diperhatikan benar-benar, 

tentoelah kesehatan ang- 

gauta lainnja ta' bergoe- 
na lagi, oleh karena itoe 
oentoek pendjagaan mata 
pergilah pada toko kita 
jang menjediakan tjoe: 
koep dari oeroesan katja 

  

  

Moelai 

OPTICIEN mata. JAPANSCH 

KBRAMAT 4B — TLE WI. 1949 — BATAVIA-CENTRUM. 
Mean en en mena EN RT EN 

Mengoetjap trima kasi 
Saia dapetin penjakit batoek dara lantaran bekerdja terlaloe 

tjape, soeda doea taon lamanja, perna pake segala roepa obat 
Gari dokter-dokter dan senshe-shenshe, tapi tiada maoe semboe: 
Malahan itoe penjakit semangkin hari tamba berat. Kaki ta- 
ngan pada lemah, kepala sakit, mata: berkoenang, pinggang 
sakit malem tiada enak tidoer, sering kloear keringet en impi 
kloear manik, tiada napsoe makan, dll. Saia rasa sendiri seperti 
soeda tiada bisa semboe lagi. Oentoeng saia bisa dapet peranta- 
ran oleh temen boeat minta pertoeloengan pada senshe Tjia 
Sioe Khee, makan Obat godok en Liauw Fie Ko jang pendape- 
tan baroe oleh senshe djoega baroe doea tiap sadja soeda kalia- 
tan boektinja, tamba napsoe makan, badan tamba seger, kira- 

  

kira satoe boelan lamanja telah semboe seantero penjakit, saia | 
poenja djiwa seperti dapet idoep lagi di doenia. Ialah pertoe- 
ngannja-senshe maka. mengoetjap: trima kasi dan njataken ke 
pandeannja senshe soepaia publiek-publiek jang ada dapetin 
penjakit terseboet, bisa minta. toeloeng padanja. 2 

Senshe TJIA SIOF KHEE bertempat di:: Toko Tiga No. 45 
Batavia, An ERA 

Jang mengoetjap trima kasi: 
LIONG TJIE TAK, Ankee — Batavia. 

me 

Garantie 

10 tahoen 
Vulpen jang pa 

ling bagoes 

3 
Keloearnja tinta 

selaloe tetep dan 

rata. 

1e, 

: Dipakainja enak 

keinginannja. 

e. Graveer nama di 

vulpen  dengen 
gratis 5 dariitoe 

vulpennja tida bi- 

sa hilang. 

Bisa dapat inkt 
1 fls. cadeau. 

4e. 

be. Harganja moerah 
sekali.” 5 

GAGANG ITEM 

£ 115, 2.00, £ 250 

sampai £ 7.00. 

  
Pesenan-pesenan locar Batavia bisa 
kirim rembours. Waktoe pesen minta 
keterangan, bagaimana toelisannj 
haloes, sedeng atawa kasar Dan 
dari hal warna-warna gagangnja. Gagang warna-war- 

ENG f 250—f 3,00 na: 

TOKO RION £ 3,50 — £ 4,00 sam 
Kramat 14 .—— Batavia-0, P4! f 12,— 

Tel, 1981 WI S 
MR AA PRO KR Ona AT MN NIAS 

  

PEP EA TN 

    

  

COOP 
Batavia-C. 

RIALTO 
Pasar Senen 
umma 

      

Tjoema 1 malem sadja 19 JUNI '40. 

Satoe film.detective jang sanget menarik dan 
spannend sekali. Lebih heibat dan lebih menarik 

dari film-film Charlie-Chan. 

Perampok Prempoean 
Satoe film meloekisken tjerita jang sanget mena” 

rik tentang perdjalanannja satoe Perampok Prem- 

poean jang litjin. 

penoeh roesia-roesia, penoeh kedjadian-kedjadian 

jang sselit. 

  

  

  
dan memoeaskan | 

| 

    
  

CINEMA ORION 
GLODOK BATAVIA maa 

Ind malom Esiggal 19 Junk "40? Pengabinka, 

THE SISTERS” 
(NASIBNJA TIGA SOEDARA PRAMPOEAN) . 

dengen 

Errol Flynn — Bette Davis 
  

Moelai 20 JUNI 1940 dan malem brikoetnja. 

»sBLOCK HEADS 
dengen STAN LAUREL dan OLIVE HARDY 

Sobat baek kenalan lama dari Publiek, dateng 

kombali dalem satoe Super productie baroe. 
Ipar 

Oueen - Theater 
Pantjoran — Ba saving 

  

Ini malem tg. 19 Juni 

49) Pengabisan 

sFlight to Fame? 
terbang ka kemach- 

moeran 

dengen 
Charles Farrelis”— 

. Jagueline Wells 
Moelai 29 Juni 1940 
dan malem brikoet- 

nja 

»Secret Service 
Of The Air" 

Dengen 

  

Ronald Reagan, — John Litel dil. 

Satoe Warner Bros film jang terbesar dan 

djempolan. : 

  

TIDA PERLOE MENDERITA TERLALOE LAMA! .. 

: Lekaslah minoem sekarang djoega 

.IBOE“ CAPSULES 
djika toean terserang oleh penjakit di soeloeran kentjing jang : 
heibat. dan berbahaja, di sebabken lantaran” penjakit kotor 
(Twitjing). 

Pertoeloengannja. obat ini terboekti dalem -sedikit waktoe 
sadja, dan djoega soeda terpoedji oleh beriboe-riboe orang jang 
soeda perna 

memakainja. 

Kalo mengirimken kembali ini advertentie dengen disertain 
franco seharga f 1.20, tocan aken trima sampe diroemah 1 tube 
isi 36 stuks. 

Pengiriman ini tjoema di lakoeken oleh Djamoe ,IBOE” 
Afd. Reclame di. Ngaglik 3,- Soerabaja. : 

    

  

Prinsen-Park, saravu 
Programma: 

— Malem Kemis, 19 JUNI — 
PRINS THEATER: : 

(89 &9YAH 

' Pertoendjoeken film Universal jang kotjak dan 
“.. menarik hati 

The Luckiest Girl In The World 
— GADIS JANG DJINAKA — 

kengen JANE WYATT — LOUIS HAYWARD 

Sepasang bintang film jang soedah dapet poedjian 
tinggi dalem film ,,LOST HORIZON” dan 

»ANTHONY ADVERSK” 
Ditanggoeng poeas dan goembira! 

THEATER KE 2: 

THE MALAYAN REVUE 
GELOEMBANG AMOR 

AWAS MATINEE: Hari Rebo djam 4 sore 

  

Djakarta Kramat 174. : 

Voorklas. 

Na
uP
rA
 

PERGOEROEAN RAKJaT  I 

Perg. Rendah Oemoem (H.I.S.) 

3. Perg. Rendah Oemoem Penambah (Schakel) 

a. oentoek Keloearan Vervolgschool 3t. 

b.. oentoek Keloearan. Volksschool 5 t. 

Rendah Oemoem Loeas (M.U.L.O.) 

Oemoem Pendidik (Kweekschool) 2 t. 

Perg. 

Perg, 

Ke
ra

n 
PN

G 

  

PEKERDJAAN OENTOEK PEGAWAI ADMINISTRATIE. 
Badan - Goebernemen mentjari beberapa orang jang ada mem-   

  

  

  Mau sae 

Mata roesak ? 

Tjoba Toean datang pada kita ! 

Toean poenja mata kita priksa gratis dan katja 

jang betoel' kita tentoekan. Soedah itoe Toean bo- 

leh pilih sendiri gagang jang pantes dan... . 

Toean beli satoe katja mata dengan atoeran mem- 

Noorwijk 21 

Tel. WI1..2770 

bajar jang gampang 

Batavia-C. 

Kai Bia (Nela 1 
1 GEDIPL-OPTICIEN 

  

poenjai kepandaian administratie, sebaik-baiknja jang ada mempoe- 

njai pengalaman memegang: boekoe, oentoek bekerdja ditanah Sebe- 

rang boeat sementara (243 tahoen). Sekalian bangsa boleh diterima. 

Sjaratnja: Sekoerang-koerangnja  mempoenjai diploma. Mulo 

atau diploma jang sama dengan itoe. Mempoerjjai soerat:soerat ke- 

terangan jang baik. Gadji dahoeloe Sekoerang-koerangnja haroes 

f 150.— seboelan. Oemoer sekoerang-koerangnja 25 tahoen. Badan 

mesti koeat. Haroes' pandai bahasa- Belanda dan Melajoe dengan 
. Jantjar. 

Maandgeld. :f.200.— '--. standplaatstoelage 

dienst menoeroet Alg. Reisbesl. 
Melamar dengan soerat. “Keterangan haroes diberi dengan pan- 

djang-lebar, tentang .tempat lahir, tanggal dan tahoennja, bangs 
burgerlijke: staat, peladjaran sekolah, kewadjiban militer (Stb. 1 
soedah.mendapat didikan militer atau- beloem, kewadjiban ms 
landstorm. dsb.), pekerdjaan. dahoeloe-dahoeloe, gadji dsb. K 

ngan itoe haroes dikirimkan berserta dengan salinan diploma, : 
keterangan dan dikirimkan kepada: Persafdeeling Balai Poes 
Batavia-C., dengan No. 416. 

d..l. Perdjalanan 

  

Na Dana 
ba 

AP "7 MEPOR 
2 Jang keloearan baroe 
lg Pa 
je 

    

   
/k #(| aslie,kelihatan netjis dan 

“$ warnanjaseperti koelit. 

/, Kekoeatannja: 

/, Soedah terpoedji dan 
5 ta'ada bandingannja. 

(p Via dapat di: 

: N 

J4 Terbikin dari karet jang 
Ni 

  

      
      PAI 

  

MA KEDA:CO irivire 
TELWL.3101 

     

  

DIDJOEAL 1 schrijfmachine 
merk Royal model Standaard, 
keadaan masih baik, tiap wak- 
toe boleh periksa di Menteng- 
weg 14, Batavia-Centrum. 

  

PENSION-JACATRA 
Lefensielijn v/d Bosch 64.Bat-C. 
Menjewakan kamar boelanan 
m/z kost, Baik benar bagi Pe- 

  

  

Gids van Batavia (kaart Ba- 
tavia) harga. doeloe f 1.10 seka- 
rang hanja f 0.94 dengan ong- 

moeda2 dan Peladjar. kos. Pesen pada administratie       Aman —. Bersih — Sopan Pemandangan — Batavia-0, 
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| Anggaran Belandja. 
1 NDJOERAN  begrooting 

ad tahoen 1941 telah sedia 

“Ian Mei. Andjoeran itoe diran- 
tjangkan menoeroet begrooting 

dahoeloe2 djoega, jaitoe 
hemat tetapi dengan mengakoei 
keperlocan hidoep masjarakat 
negeri ini serta dengan menerima 
poela kekoerangan pada dienst 
jang biasa dan jang loear biasa. 
Masing-masingnja kekoerangan 

'&. itoe & 21 dan 41 djoeta roepiah. 
Ko. Tetapi oleh karena keadaan 

' beroebah, maka pekerdjaam ini- 
| poen terganggoe poela dan ha- 

- roes dilihat dari djogroesan jang 
Jain. Ketekoran terseboet — jang 

“ sebeloem perang poen soedah 
““. mengchawatirkan — ta” dapat 
— dipenoehi lagi semendjak ke- 

'moengkinan akan meminta per- 
tolongan kepada pasar wang di- 

|. negeri Belanda, tidak terboeka 
|. fagi. Selain dari itoe haroes di- 

“ “keloearkan poela djoemlah jang 
lebih tinggi teroetama 

Pee ran pertahanan. 

se Atas permintaan Pemerintah 
“oleh soeatoe commissie dengan 

(5 segera dimoelai pekerd'aan me- 
ngoebah rantjangan oentoek me- 
lenjapkan ketekoran dalam ang- 

garan negeri itoe. Oleh peroeba- 
2 an itoe boekan sadja pengeloe- 
-aran wang haroes dikoerangi, 

“tetapi terpaksa djoega padjak 

haroes dinaikkan. Kewadjiban 
Pemerintah semakin berat sebab 

“— -pekerdjaan biasa haroes madjoe 

teroes, volksonderwijs haroes di- 

— perlocas, strafprocesrecht oen- 
' toek orang jang boekan orang 

 Eropah haroes dioebah,  koloni- 
“3 sasi haroes dipertjepat dar pim- 
.. pinan Pemerintah dalam kala- 
-2 ngan ekonomi jang locas itoe 

haroes diperdalam. 
' Pemerintah bersedih hati, se- 

bab dalam keadaan seroepa-ini 

“ha ta” dapat memasoekkan soea- 
— toe rantjangan anggaran oentoek 

PE — tahoen 1941 kepada Dewan Ra- 
— 'jat, seperti menoeroet oendang- 

PS Oondanp Indische Staatsregeling. 
“Tentang -hal ini dan djoega ten- 
“tang hal terlampaunja tanggal 

semestinja pekerdjaan diselesai- 
kan jaitoe tanggal 29 Augustus, 
kita tidak dapat berboecat soea- 
toe “apa. .Apabila pekerdjaan 

“commissie soedah selesai dan 
adviesnja soedah - disetoedjoei 

oentoek 

  
—ima 

     
    
    

        

   

    

   
   

    

            

    

                

   

   
   
   
   

   

da Dewan toean. 
Dari nota keoeangan 

“akan dimasoekkan bersama-sa- 
II "ma dengan voorstel! ini, akan ter- 

— njatalah bahwa dienst biasa oen- 
toek tahoen 1939, lebih baik ha- 

silnja dari jang diharapkan dan 
- demikian djoega dienst oentoek 
— tahoen 1940 akan lebih baik dari 

S3 | jang, direka-rekakan. Dienst jg. 
e pertama, akan tekor koerang da- 
|-1i 2 milioen, dienst jang kedoca 

. malah dirasa akan lebih sedikit 
. sisanja. Dalam pada'itoe angga- 

ram tahoen 1940 ta” dapat dite- 
. roeskan dengan tiada dioebah. 

Soal tekort. 
Oleh karena tekort jang sa- 

. ngat besar dalam dienst loear 

biasa dan karena perloe mem- 
. perloeas pertahanan, poen djoe- 
. ga oentoek tahoen.ini, maka per- 

i Ai Ioaan anggaran diperhatikan le- 

rang telah menahan pengeloea- 
“ran wang — 

— lam voorstel jang dimasoekkan 
sekarang ini — ia merasa perloe 

' menaikkan padjak sampai 43 mi- 
Menoeroet kiraan akan lioen. 

  

ris2 besarnja pada awal boe-' 

 diharap-harapkan 

olet Pemerintah, inaka- sesoedah 

dioebah: voorstel jang  dimesti- 
kan 'itoe akan disampaikan kepa- 

jang | 

bih. landjoet.. Pemerintah seka- 

24 miljoen din se- 
bagai ternjata kepada toean da-.   

Kane pada pewboekaan 
| sidang Dewon Ra'jat- - - 

angga 15 Juni 
(Disalin oleh: Balai Poestaka). 

IV (Penoetoep). 

| tinggallah lagi-tekor 17 milioen 
pada sekalian dienst. 

Waktoe jang sempit -oentoek 
“pidato ini: tidak mengizinkan 
. memberikan pemandangan jang 
.metmoecaskan tentang atoeran- 
atoeran jang diadakan, sebab-se- 
babnja didjalankan dan hasil jg. 

daripadanja. 
Keterangan-keterangan jang ter- 
dahoeloe, karena tidak tjoekoep 
dan karena pendeknja, ta” dapat 
memperlihatkan dengan djelas, so 

al2 jang soelit dan banjak se- 
loek beloeknja jang terdapat da- 
lam masjarakat, lagi poela kete- 
rangan-keterangan itoe ta” dapat 
memperlihatkan dengan sebaik- 
baiknja bagaimana kepandaian 
dan kekerasaan hati orang jang 

mengerdjakannja. Dasar atau 
semangat pekerdjaan ini ialah 

masjarakat Hindia sendiri, jang 
ternjata poela kepertjajaan dan 

kesetiaannja dari segala pihak 
dan dari segala tingkat pendoe- 
doek. Permbesar-pembesar se- 
tempat-setempat zelfbestuurder. 

kepala kampoeng, bestuur: per- 

koempoelan, bersama-sama me- 
.njatakan perasaan orang bermi- 
lioen-milioen, - orang partikoelir 
jang berbitjara atas "nama sendi- 

ri, menjatakan perasaannja de- 
ngan kata jang tiada terhargai. 
Jang teramat mengharoekan  ia- 
lah soeara jang lemah jang ter- 
dengar didesa-desa dan disa- 
wah-sawah dinegeri jang indah 
ini. Disini ketjoeali sama2: me- 
rasai ketidak adilan, djoega jang. 
dialami oleh Seri Ratoe Kita, 
ternjata perasaan sajang dan 
pertjaja jang patoet dihargai. 

Kesoekaran pada waktoe ini 
"kelihatan oleh Hindia dan Hin- 
dia lantas bersiap akan menang- 
kis kesoekaran itoe. Bantocan 
tidak sedikit: oentoek menolong 
negeri Belanda orang memberi 
derma dimana-mana, poen djoe- 
ga oleh mereka jang hampir ta? 
ada mempoenjai soeatoe apa 
oentoek akan diberikan. 

Selain dari itoe njata poela ke- 
lihatan, bahwa orang dimana- 
mana ingin hendak membantoe 
Pemerintah dalam melakoekan 
kewadjibannja jang' banjak itoe. 
Keinginan 'itoe- teroetama: sekali 
djoega ialait dalam hal kertaoe- 
an hendak mengoeatkan kekoeca- 
saan Pemerintah dar menambah 
keamanan magjarakat,- baik ke- 
loear maoepoer' kedalam. “Akan 
tetapi dimana keinginan itoe de- 
ngan sebaik-baiknja akan dipa- 
kai oentoek. masjarakat demiki- 
an djoega bagaimana tjara me- 
lakoekannja, beloem dapat di- 
tentoekan Pemerintah, tetapi jg. 
masih mendjadi pertanjaan, de- 
ngan. tjara rela hatikah atau de- 
ngan tjara kewadjibankah akan 
dipergoenakan keinginan itoe. 
Tentang itoe pemerintah perloe 
mendapat keterangan dan” itoe- 
lah sebabnja maka diadakan 
soeatoe komisi jang boleh diha- 
rap akan menoendjoekkan dja- 
lan jang sebaik-baiknja kepada 
Pemerintah selekas-lekasnja. 

Membantoe perang, membela 
negeri dan meninggikan 

deradjat. 
Walaupoen pikiran dan peker- 

djaan kita. banjak koesoetnja di- 
timpa oleh.kesoekaran sekarang, 

agaknja-diantara. kita. banjak 
poela memikirkan. masa jang 
.akan datang. Kita bertanja, ba- 
gaimanakah keadaannja kelak, 
bila perang soedah berhenti dan 
negeri Belanda soedah merdeka 
kembali. Kalau keadaan jang 
imenggontjangkan doenia- seka- 
rang soedah berhenti, keadaan 
masjarakat ta" dapat tidak akan 

Man NN NN nu PU Tee Na Fa 

- tidak sadja bagi mereka 
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Pemindahan beberapa pegawai. 

Dengan besloeit goebernemen 

telah dibentoek seboeah badan 
koemisi goena melakoekan soe 
soenan baroe atas personeel ' 

jg. bersahgkoetan, segera me- 

ngadakan pemindahan . perso- 
neel. 

Jang demikian itoe haroes 
memperhatikan peroebahan pe- 

tau jang masih akan diambil 
boeat menjederhanakan  peker- 
djaan2 kekoeasaan, baik sen- 
tral maocepoen jang gedecentra 
liseerd. 

Sebagai ketoea telah diang- 
kat toean W. Alons, onderhoofd 

dari Generale Thesaurie pada 

Dept. yan Financien, sedang 
jang diangkat sebagai anggau- 

ta adalah toean2 B. Krijger, ke 

pala  bezoldigingsbureau dan 
Mr. JW. van Hoogstraten, in- 
sp. kelas 1 pada Generale The- 
saurie. (Aneta). 
  

banjak oebahnja dari jang soe- 
dal-soedah. Sekalian oeroesan 
jang lahir dan jang bathin, oe- 

roesan- negeri, ekonomi dan so- 

sial jang diperkatjaukan seka- 
rang ini, kelak tidak akan ber- 

balik lagi dengan soesoenan jg. 

dahoeloe. Betoei segala sesoea- 

toe dimasa jang soedah itoe akan 

ada djoega dalam masa jang 
akan datang, tetapi keadaannja 
pastilah akan berbeda. Djadi 
dalam hal itoe diseloeroeh doe- 

nia banjak perlee mengoebah, 

jang 
menjangka, bahwa jang seka- 

rang ini akan tetap selamanja,- 

tetapi djoega bagi mereka jang 
menghendaki peroebahan dan 
jang telah menfjiptakan keingi- 

Peri hal jang berlakoe boeat 
seloeroeh manoesia itoe, berla- 

koe poeia bagi kita. Itoelah se- 
babnja bahwa didalam batas ke- 

radjaan - Belanda, berhoeboeng 
dengan badan-badan jang boeat 
semeritara beloeri lagi mendapat 
kekoeasaan, pertoekaran pikiran 

tentang peroebahan negeri dan 
masjarakat lebih baik disimpan 

tis kalau perang soedah habis 
pendapatan kita boleh kita oedji 

lagi dan kalau perioe kita sesoe- 
aikan soepaja terang. 

Peri hal itoe. mendatangkan 
oentoeng jang tidak terkira-kira 
poela kepada kita, jaitoe bahwa 

kekoeatan masjarakat Hindia 
dapat tetap terkoempoei, walau- 

poen banjak tjoraknja seia dan 

koeat oleh: perasaan persatoean. 
Kalau ditanjakan kemana . ke- 

koeatan itoe akan ditoedjoekan, 
maka djawabnja adalah tiga 
bocah: membantoe perang, mem 
bela negeri, dan meninggikan da 
radjat ra'jat. 

Maksoed jang tiga itoe, wa- 
laupoen berlawanan dalam oe- 

roesan oeang, rapat sekali per- 
hoeboengannja antara jang se- 
boeah dengan jang lain. Lagi 
poela jang satoe bersendikan jg. 
lain. Kalau kemenangan dan ke- 
amanan tidak ada, ra'jat tidak 
dapat dinaikkan deradjatnja, ka- 

law deradjat ra'jat tidak dinaik- 

kan dalam oeroesan keboedaja- 
an ekonomi, kita tidak ada mem- 

poenjai masjarakat jang dapat 
memikoel ongkos tentera. Baik 
oentoek Hindia sendiri, maoe- 

poen oentoek Keradjaan, Hindia 
hendaknja berkoerban oentoek 

-maksoed jang tiga 'itoe. 
Bahagian Volksraad  oentoek 

melakoekan pekerdjaan jg. akan 

datang njatalah akan penting. 
Moedah-moedahan Toehan 

memberi berkatnja. 

Sekarang saja boekalah de- 
wan toean.   
  

kerdjaan disebabkan oleh tinda ' 
kan2 jang ada diwaktoe ini, a- 

nannja. —.. 4. 

dahoeloe sampai perang berhen- 

PEMANDANGAN. 

Pertolongan jang pertama kaloe ada tjelaka. Boeat semoea 

LaaaA aan TE NAPNAA ANYABNA TETAN, LA LA Aa ANA 8 Ai Nm 

atap nnuan Bts di 
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- 
Lembaran ke doea pagina L. 

geroeh gerah seperti loeka terpotong, loeka kena api araic loeka sebab 
djatoeh dl. Purol itoe tak ternilai harganja. Sebab kaloe palit serasi 
ini dipergoenaken, maka segeralah ilang segala sakit, ditegahken loeka 
mendjadi barah ataoe bernanah, dan tida bebrapa lama antaranja ser- 
boehlah loeka itoe. Disegala roemah obat dan toko? £. 0,40 dan f.0,75 sedoos. 

Sidanz ondernemersbond 

Dalam sidang oemoem bagi 
| anggauta ondernemersbond ta- 

hoenan, jang baroe diadakan, te 

dan dengan permoesjawaratan | 'ah dipoetoeskan, tidak akan me 

dengan badan2 pemerintahan | metjat boeroeh, ketjoeali mere- 
'ka jang bersikap djahat, mc- 

' noendjoekkan tingkah lakoe jg. 

|tidak setia, jang sama sekali ti 

dak tjakap, 

Perloenja soepaja ditjegah, 
bahwa segala pegawai jang se- 

tia tidak hidoep menganggoer, 

sedang dimana perloe sekali a- 

kan diadakan penoeroenan ga- 

djinja. (Areta). 

  

Contingent kedoea dari Afrika 

Selatan. 

Aneta mengabarkan: 
| Golongan kedoea dari kaoem 

serve dari Afrika Selatan jang 

selama keadaan perang ini de 
ngan kehendak sendiri ingin 
masoek balatentara dinegeri.i- 

ni, akan datang pada tanggal 18 

Juni dengan kapal Maetsuyker, 
Mereka itoe terdiri dari 77 o- 

rang laki2, doea orang isteri dan 
seorang anak. 

dir dipangkalan kapal militair 
commissie, djoega muziekcorps 

dari le regiment infanterie. Go 
longan tsb. hari ini djoega te 

roes ketempat jang ditentoe- 
kan, 

  

Seroean kepada kaoem iboe. 

Orang minta kita  moeatkan 
jang berikoet: 

Beberapa kaoem iboe dikota 
ini, mengikoeti seroean kaoem 

iboe Bogor, jang mengambil 
langkah. pertama (initiatief) 
oentoek mengirim kawat, kepa- 
da Generaal Weygand, dengan 
djalan mengirimkan seroean de 
ngan telegram kepada Paul Re- 
naud, seperti berikoet : 
Kaoem iboe di Hindia Neder- 

land memohon. kepada toeari, 
mengambil tenaga dengan ber 
soedjoet kepada Toehan jang 
beloem pernah mengabaikan ti 

ap2 do'a jang hak. Kita ber- 
do'a, moedah2an Toehan berke 

militie Nederiand dan kaoem re |. 

  
Boeat penjamboetan akan ha- | 

  

nan menoeroenkan anoegerah- ! 
Nja dan mengoerniai kekoea- 

tan kepada toean dan rakjat toe 
an, 

w 

Oleh karena itoe kita berse- 
roe kepada kaoem iboe Neder- ! 
land jang ada dikepoelauan ini, 

menjatakan persetoedjoeannja 
dengan sekoeat2nja dan dengan . 
penoeh kepertjajaan didalam 
sembahjangnja. (Aneta). 

  

»Hampir terdjadi pencempahan 

darah” 

Minggoe jl. kira2 djam 2 ham j 

pir terdjadi perkelahian jang he | 

rampas oleh orang banjak, se- 

hingga perkelahian jg. hampir 

menoempahkan darah itoe da- 
pat tertjegah. Perkara in seka- 
rang soedah ditangan politie jg. 
akan mengoeroes lebih landjost. 

(Rep). 
  

EXAMEN Mesin-toelis ,, THE 

SPEED” 

Pada dd. 16 Juni 1940, telah 

dilangsoengkan oedjian Mesin- 

toelis ,, THE SPEED”, di Petje- 

nongan No. 21 

Jang telah loeloes dalam oe- 

djian terseboet jaitoe: 

1. Mejf. Mariyah 2. Mhd. Am 

sir 3. Noersaman 4 Soehairie. 
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Gemeentelijke Middenstands- 
handeisschool 

Oedjian penghabisan, djoem- 

Jah 54 candidaat, jang tidak loe 

loes 16 orang candidaat, jang loc- 

loes: 

D.L. Cohen, M.J, van Es, Tan 

Beng Lie, P, Rodrigues, Lie Si- 
an Hok, Lim Peng Kiat, "A.L. 
Brenneisen, Nji R. Ratna Doe- 

milah, O.G. Laurens, Juliana 

Phang, Djiuaw Joe Joe, Lo Tek 

Kim, Teng Ie, Ali, Tio Soe Hok, 

Gouw Gim Sioe, M. Tt. H. Gors, 

A.C. - Robert, Zainoe'labidin, 

Djie Khik Tjie, Tan Hong Go- 

Lan, Toto, Tan Tek Djin, Romli, 

| Soleh, Samsoeri, Tan Kok Tjay, 

bat, oentoeng sadja golok jang | Soleiman, Ong Soen Biauw, Kon 
dipergoenakan oleh N. oentoek 

memoekoel lawannja dapat di- | Kang Tin R Sumodi Di Takatk 
Tjhauw Lin, Kon Pak Lin, Tan 

Tjhio Kang Tjoei, J.M. Legoh. 
Naik kekelas 2. 

dari klasse IA: Pang Hong 
Kioen, .L. Joner, Ong Ien Nio, 
Nji M. Hajani, A, Sehaad, Mer- 

nie Lauw, S.G. Besselaar, Dar- 

mini, Oeij Kioe Nio, M.D. Heii- 

der, F.J. Leander, Sitti Nilaka- 

soema, M. Siddik, A. Murad, Ti 
ang Ho Tjoa, . Tan Gin Ham, 

Tan Eng Kim, Thio Boen Kim, 
Soekanta, Tan Emg Tjaij, A- 

goes, Amir Azis. 

dari klasse IB: The Wie Gan, 
R. Joenoes, Thio Tjoan Seng, 
Tjeng Kim Gwan, Sadeli, Moh. 

Djamhir, Moechtar, M. Iskan- 
dar, S. Loemban Tobing, Souw 

5. L.T, Ho 6. Sasmita 7. D. : Koen Hoa, Kho Po Hien, M. Soe 
Soedajat 8. Soebrata. 9. A. Ala- | medi, Moh. Sajoeti, Khoe Tjoan 
tas 10. T. Jachja 11. Mahad 12. 
Abd. Hamid. 

  

Toean Asmara Hadi keloear 

Ketika diadakan penggeleda- 

han oleh PID dikalangan perge 

rakan dikota ini maka jang an- 

taranja ikoet terbawa kekantor : 

hopbiro ialah t. Asmara Hadi, 

Tetapi kini ia soedah beberapa 

hari diloear, oleh karena ra ti- 

dak mempoenja hoeboengan a- 

pa2 jang bersangkoetan dengan 

jang ditjari oleh polisi. 

Poen penggeledahan itoe seba ' 

| Itali dan djoega anggauta jang gai.telah terdahoeloe dioemoem 

kan tidak mengenai Gerindo sen 

diri.   

Sanoesi, Jo Liang Kie, R. Soe- 

broto, Tasno, Oey Hok Tjiang, 

Boen Khie Sem, Kwee Bok Hi- 

an, D.J. Scholten, Janni awdal, 

O.L. Laurens, Tjoa Hoat Hian, 
Djoemari, J.J. Soedira, Ie Thi- 

am Sise. 

  

Pemetjatan orang N.S.B. 

Perkoempoelan kaoem perte- 

ngahan Batavia, menoe- 
roet B.N., dalam sidangnja jang 

paling achir telah mengambil 

poetoesan  oentoek memetjat 

anggauta2 bangsa Djerman dan 

ikoet djoega dalam . organisasi 

N.S.B. 
  

Toko: ,,Oishi” 

»' »Umeno” 

» nToyo" 
» »Sanyo” 
27 Kobe”   
  

  

Moestail orang sengadja tjari fjilaka! 
Dari itoelah, apabila orang sial dangkal, djatoh sakit, tida perdoeli lantaran apa 

djoega, patoet-sigera ditoeloengi. 

Begitoe poela orang jang dilanggar ,,Sakit -kentjing”, seberapa boleh biar lekas di- 
obati Ma'loem, berapa djahat siksa'annja itoe penjakit. Saloeran-seni roesak ter- 

soempel sehingga soekar kloewari aer-seni, 

  

  

Biar djangan ajal, pesen sekarang 
djoega obat ,,T AK OR”. Beker- 
djanja ini obat amat keras dan 
tjepat Begitoe dipake lantas moe- 
lai entengan sakitnja. 
Berselang sedikit waktoe bakal 
bisa semboeh sama sekali — radi- 

caal. 
Hal ini akan diakoe — dibenarken 
oleh banjak orang dari segala bang- 
sa jang soedah pernah di toeloeng 
oleh obat. 

»TAKOR". 

Ma HARGA : 

SP 15 Tbl. f 1.50 
an BU an BU 

2 45 ». 3.50 

» 8. n 6.50 
Com. 380, » 126 4 

Importeurs : 

OR Ogawa & Co" 
SEMARANG 

Pekodjan 50. Telf 50. 

.KYODO GPTICAL” Senen 177 

Bisa dapet dibeli pada semoea itoko-toko Japan, 

AGENT DI BATAVIA. 
Senen Toko .,Z. Kaneko” Mr. Cornelis 

Senen »Okamura” Kramat 
Pasar Senen . .Oga” Mr, Cornslis 

Kramat. »Mikado" Kali Goot. 
Mr. Cornelis. Eka 1   
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en Pat dimoelai, maka nama ,,artil- 
erie terbang” telah di berikan 

| kepada kapal2 oedara jang be- 

  

    

i -ekostag, 5 Mena djoega tes 

SS di. Engeland Pa pengirima 

tempat2 jg 

Sekoetoe menda- | 

keroesakan2 jang dise- 

“Keadaan tentara  Djerman, 
1 tentara oedaranja, menoen 
n Anom Keroe- 

pertama 5096 seboelan, | 

(pertic aan, — transport 
| Tiap2 doea boelan seloeroeh ba- 

ain 'risan pertama mesti diganti, dan 
tiap2 empat boelan seloeroeh ba- 
'risan kedoea. Keroesakan seka- 
rang tiap2 boelan dari barisan 

5 “pertama sampai 804 (menoe- 
| roet »The mane 21 Mei). 

sa | rotan “vartillerie terbang”. 
— Sedjak serangan digarisan ba-4 
   

lor 2. kerdja bersama-sama dengan pa- 
| ak | | soekan2 jang dimadjoekan. Arti- 

“Inja “ialah: kapal2 oedara jang | 
| memenoehi kewadjiban2 jang 

3 .." | biasanja dilakoekan oleh artille- 

x Tie jakni menjapoe bersih djalan2 ' 
: bag tanks dan infanterie. 

e- | Iah berhasil 
JD artillerie, akan tetapi dengan pe- 

Da- 

lam hal ini kapal2 oedara itod te- 
lebih bagoes dari 

Ingorbanan2 jang tak terhingga 
| besarnja. Tak dapat disangsikan 

za U | lagi dalam beberapa minggoe ini. 
bila ,artillerje terbang” itoe | 

Sa 1g | moesnah, kekosongan mesti ter- 
- Idjadi.. Kekoeatan tenaga oedara 

pi aibrian mo- | 

P h baik Jagi ai jaga mem 

   
   
    
     
     

roes kembali dilakoekan diatas | i 

Pakan 
a | bila na dengan keroesa- 
"3 kami sartillerie terbang” Djerman. 

(| barisan: pertama ini mestilah di 
pergoenakan dengan hemat se- 

“| kali. Semoea ini mesti diperlihat- 

   dalam gerakan tentara dita- 
h | nah jang kemadjoeannja teroeta- 

1 ma oleh karena kapal oedara. Bila 
| 2 “bantoecan 
wa | maka 

oedara . 

.tentara masih dapat ber- 

“| gantoeng kepada artillerie jang ' 
| koeat dan teratoer. 

Kembali kepada peperangan 
diatas tanah 

Soedah njata dimana letaknja 
kans besar boeat Negeri Sekoe- 
toe. Meskipoen mereka mengala- 

mi Lorena besar dioedara, 

tetapi ini beloem berarti 

Kesoedahannja, peperangan ha- 

nah, dan ini berarti-kemena-. 
1 boeat Negeri Sekoetoe. Ti- 
ada satoe sebab boeat me- 

men 2d bahwa 
Sagar Pa   Kon BAIK peridislksin jg. 

  

djoega oen- | p 

Lman. 

j artillerie jang ' 
besar. Dalam pa- ! 

jang baik oentoek | 
n serangan dan menjing- | 

oleh 3 Sesoedah | 

| berarti kalah seloeroehnja. 
| setiap waktoe moengkin terdja- 

   

   
Tag Searaan Kau 

2546 barisan kedoea | | 

dari Amerika djaoe 
Nag : D 

sebab itoe penjerangan | Djan 

jang San kali tentoe 3 

dari bermoela. Negeri Sekoeto 
“Ippo e -hetoel gi jang. mesti 

Engeland napas pandjang 
Minister penerangan Inggeris 

| Mr. Duff Cooper berkata: ,,Wa- 
laupoen Negeri Sekoetoe menga- 

lami Kekalakkan di Belgia dan 
Perantjis oetara, ini bolehlah 
berarti kekalahan seloeroeh Ne- 
geri Sekoetoe. Tetapi bila Djer- 
man kalah perang, akan teroes | 

Itoe | 

idi.. Akan -tetapi tidak demikian |, 
| natnja dengan Engeland sebab 

»Eropah tak berparoe2 lagi” 

nja. Kedjadiannja tak akan lama 
a | lagi. Pembelaan Inggeris dinege- 

ri sendiri lebih penting dari di- 
tempat2 jang djaoeh2. Belgia dan 

Perantjis perloe mempoenjai mi- 
liter besar, seperti dalam tahoen 
1914 dan djoega sekarang ini ke- 

| koeatan2 Engeland tetap sedia 
dan makin ditambah diseloeroeh 
pantai2. Selama Groot Britania | 
beloem lenjap dari moeka boemi | 
ini, maka Negeri Sekoetoe tidak 
akan kalah perang, dan sebalik- 

menang, . demikian 

oemoem di Engeland. Ini didasar 
| kan kepada keadaan jang Eropah 

tak dapat. diperintah bila tak 
mempoenjai kekoeatan “dilaoet 
jang memelihara perhoeboengan 

dengan doenia lain diseberang 
laoetan. Banjak bangsa Djerman 

memandang negeri2 Balkan da- 

lam arti ekonomi sebagai djan- 
toeng dari Djerman. Akan tetapi 
Djerman telah menakloekkan se- 
bagian besar Eropah ini menja- 
takan bahwa Balkan tidak men- 

tjoekoepi. Negeri2 diseberang 
laoetan jang mempoenjai keka- 
jaan2 bahan kebanjakan kepoe- 

njaan Engeland-Frankrijk, Belgia 
dan Nederland. Kekajaan Ame- 
rika telah diblokkeer tak dapat 
sampai ke Djerman. Selama En- 
geland masih berdiri, angkatan 
laoetnja berkoeasa diseloeroeh 
laoet benoea mena 

Ta dalam peperangan f 

. Napoleon 

Napoleon doeloe adalah radja 
daratan benoea Eropah. Segala 

berkoerang, Fnegeri2 jang berserikat toendoek 
padanja, ketjoeali Engeland. En- 
geland pada masa itoe teroes 
berperang walaupoen tak ada 
submarine, kapal2 terbang atau 
parachutisten. Hanjalah Engeland 
pada achirnja dapat menoendoek- 
kan Napoleon. Keadaan seperti 
ini terkenang oleh Mr. Duff Coo- 
per, waktoe ia berkata: jg. Djer- 
man tak kan menang perang. Ke- 
koeatan persediaan perang Ing- 

geris dan kemaoean oentoek mem 
pertahankannja “adalah seperti 

Maginot-Linie dari barisan Ne- 
geri Sekoetoe jang tak bisa di- 
temboes. Apa sadjapoen jang 
akan terdjadi didaratan benoea 

Eropah, Engeland akan teroes 
perang. 20 tahoen lamanja ia ber- 

I perang oentoek menakloekkan 

Napoleon. Berdasarkan kebesa- 
ran riwajat ini orang di Engeland 
jakin sekali bahwa pada 

  

   | La Tg in 
pada itoe Ne- | 

    

   

   

  

     

   
   

     

   
   

   

    

   
    

      

    

0 (berpedato dengan penoeh 
| tidak beralasan sama sekali. | ngat. tg an 

1 Na 

| dan menghormat orang jang te 
Kalau terpaksa maka Engeland | 

memakai strategie pantai laoet- | 

nja tetap mempoenjai harapan | 

pikiran 

      

    

: kan beberapa patah kata kepa 

inje, negeri serikat dan Belgia, 

  

   

Hima kdi tata 
t nationaal, jang mendapat | 
pan ne biasa besari : 

  

   rs 2 oi ian ketempat 
rapat itoe.  Beratoes-ratoes 

“berdiri didepan gedoeng 
  

ikan pedato2 jang disiar- 
a oleh beberapa luidspreker. 

dapoen burgemeester Bogor 
am pedatonja menoendjoek- 

kan kepada keperloean jang sa 

ngat oentoek mempersatoekan 
diri dalam masa sebagai seka- 
rang ini. Njonja Canter-Vis- 

scher dengan tjara jang baik se 
kali telah menjanjikan lagoe 

Wilhelmus. Poen resident dan 
regent Bogor telah mengoetjap 

| da publiek. Kemoedian tampil 

kemoeka toean mr. Dorbeck, jg. 

       
. Pembitjara mentjatji N.S.B. 

was di Nederland dalam daja 
oepajanja akan mempertahan- 
kan tanah airnja. 

Laloe pembitjara mengan: 

djoerkan soepaja orang bersiap 
diri oentoek dapat memperta- 

hankan dirinja dan setia kepa- | 
da pemerintah. Ia menggam- 
barkan, bahwa peperangan ne 

geri serikat itoe adalah pergoe 

latan peradaban, dan perdjoe- 
angan hidoep melawan mati, ser : 

ita menentang angkara moerk3 

“dan perboeatan menggagahi dari 
pada negeri2 totalitair. 
' Segerombolan pemain” mu- 

ek St. Vincentius-gesticht, jg. 
diri dari anak laki - laki, 

'memperdengarkan selama - 
(orang banjak berhimpoen i 

toe lagoe- lagoe  nationaal. 

Achirnja sebagai penoetoep per 

temoean, segala orang jang ha- 
dir menjanjikan kedoea couplet 
jang terkenal dari pada Wilhel 

mus, lagoe Marseillaise dan la- 

koe kebangsaan Inggeris. 

Dengan bersorak oentoek Ora 

orang banjak itoe poelang ma- 

sing2 keroemahnja, dan pada 
djam 9.15 malam halaman ge- 
doeng bioscoop itoe tjoraknja 

kembali lagi sebagai biasa. ses 

neta). 

TJIKAMPEK. . 

-L.B.D. actief. 
Lebih koerang 40 orang laki- 

laki dari segala Iapisan dari pen 

doedoek Tjikampek dan Dawoe 
han telah menjediakan diri di 
dienst ' LBD. Dengan dibagi 
mendjadi beberapa post seperti 
luisterpost, brandweerpost, ge- 
neeskundige dienst, herstellings 
dienst dll. mereka selaloe giat 
beladjar. Cursus EHBO dipim- 
pin oleh toean Dr. Sadikoen da 
ri Poerwakarta. Gasmasker 
dan alat -alat lainnja telah dise 
diakan oleh pemerentah. 

  

SOEKABOEMI. . 

Persatoean Pegawai tenoenan. 

Antara” mengabarkan, bah 
wa sarekat sekerdja pegawai te 
noenan jang bernama ,,Persatoe 
an Pegawai Tenoenan” jang di 
Tjipanengah (Soekaboemi) soe- 

dah mempoenjai 2 tjabang, kini | 

soedah meloeas lagi ke Tjili- 

moet (djoega dibagian Prian- 
gan) dengan pengoeroes sebagai 

berikoet: 
Ketoea: Nji Samirah — ketoe | 

a-moeda — Kasman, penoelis 

— Ratab, bendahari — Nji Ati,   achirnja Negeri Sekoetoe mesti   menang. pembantoe2 — Chalil, Soeoed, ' 

| madijah 
groep Koedoes Wetan kami da- | 

| pat kabar, bahwa H.I.S. Moeham 

  Soerip, Wiwi, Oedin, 

DJAWA TENGAH 
KOEDOES. 

Moerid-moerid 10066 ge- 

slaagd. 
Pembantoe menoelis. 
Dari pihak pengoeroes Moeham 

bagian — pengadjaran 

madijah Koedoes Wetan telah 
berbahagia dengan loeloesnja se 

| orang moerid dari sekolah terse- 
boet dalam oedjiannja oentoek 

melandjoetkan beladjar ke T. S. 
(Technische School) dengan ang 

ka rata2 7. Candidaat seorang 
moerid, geslaagd seorang moerid 

itoe djpega, djadi berarti dari H. 
LS. Moehammadijah telah 10070 | 

geslaagd. 
Perloe djoega kiranja sak di 

sini kabarkan bahwa dari seloe 
roeh kota Koedoes ada ditjatat 14 
orang moerid sebagai candidaat 
oentoek menempoeh oedjian ter 

seboet jang dari particuliere 

scholen, dan dari H.LS. Moeham 

madijah 
(de cenige) jang telah loeloes. 

Chitanan oemoem. 

Didalam rapat pengoeroes jang 
baroe laloe dari Moehammadijah 

bagian P.K.O. maka telah dipoe 
toeskan, didalam boelan Juli 

j-a.d. ini tanggal 7, akan menga- 

dakan chitanan oemoem, dengan 

bertempat di-H.I.S. Moehamma- 
dijah. Ini. adalah langkah jang 

pertamakali jang  didjalankan 

oleh P.K.O. 

Comite pembentoekan Perda 
Dalam rapat pengoeroes Pe- 

moeda ' Moehammadijah  seloe- 
roeh kota Koedoes 'j.b.lI, maka 

diantaranja telah dipoetoeskan, 

bahwa dengan oesaha P.M. te- 

lah dibentoek badan comite oen- 

toek membentoek dan mengoesa 

hakan berdirinja Perda (Perga- 
boengan Persatoean Pemoeda) 
di Koedoes, terdiri dari Toean2 

Tohar S.E. sebagai Voorzitter, 
Soemantri sebagai - secretaris, 

dan Masdoeki sebagai pemban- 
toe. : 

Pengoeroes  Moehammadijah 
Oentoek periode 1940-1943, 

maka  Moehammadijah  groep 

Koedoes Wetan adalah didalam 
pimpinan  pengoeroes seperti 

berikoet: £ 

Ketoea: Toean M.Z.  Abdu- 
godir. 7 

Wakil ketoea: Toean Mc. Har- 
djosoebroto. 

Penoelis I: Toean Masdoeki. 

Penoelis II tevens penning- 

meestes: Toean Brotosoepadmo. 

Commissarissen adalah terdja- 
di dari ketoea dari tiap-tiap ba- 

hagian, seperti berikoet: Toean 

Prijoatmodjo: Ketaea bg.P.K.O. 

Toean Soebadi: Ketoea bg. Tab- 
ligh. Toean Hadisoepadmo: Ke- 

toea c.p.b.m. Toean Soerachmat: 

Ketoea bg. Pengadjaran, Taman- 
Poestaka dan Pemoeda Moeham- | 
madijah. 

  

SOERAKARTA. 

Pajoeng Djoewiring dibe- 

sarkan. 
Telah sementara tahoen ini Ra 

'iat daerah onderdistrict Djoewi- 
ting (district Delangoe, kaboepa- 
ten Klaten) mengadakan peroesa 

kaan dan keradjinan bikin pa- 

joeng, jang ternjata berdjalan ba 
ik. Nama pajoeng Djoewiring te 

lah terkenal, teroetama oesahanja 
badan ,,Pajoeng Nijverheid Cen- 
trale” jang dibantoe oleh peme- 
rintah Kasoenanan. 

Sekarang peroesahaan dan ke 

tadilah satoe-satoenja 

tiap golongan itoe dan djoega de 
ngan keadaan tempat itoe 
sendiri. 

. dengan bahasa daerah jang ada 

  

    

  

   
   
    

  

    

  

Minangkabau” jang ditoelis 

Sjasmado. Harganja f 1.—. 
Boekoe jang tebalnja 146 ka- 

tja ini dihiasi dengan beberay 
gambar .jang meloekiskan 
adaan di 'alam Minangkabau 

Karangan ini, menoeroet p 
noelisnja, berhoeboeng deng: 
keadaan pergaoelan di beber 

golongan orang Minangkabau j 
pada 'achir2 ini roepanja tid: 
lagi memperhatikan kepada 'ac 
lembaganja. 

Didalamnja diterangkan 
moea tentang keadaan 'ada 

'alam Minangkabau, tentang s 
djarah, perkawinan, ekonomi, | 

sehatan dsb. 
Bagi orang Minangkabau se 

diri “dergoena sebagai pedoman, 
sedang bagi lainnja oentoek me- 
ngetahoei bagaimana keddanh 
tanda disana. “3 

Disamping itoe tentang oesoel 
penoelisnja, soepaja se-Indones 

ini memakai adat lembaga Mi- 

nangkabau, soekar rasanja akan 

terdjadi. 
Pertama beloem tentoe kalau 

adat lembaga jang. dioesoelkan 
akan diakoei adat jang terbaik 
oleh bangsa Indonesia seloeroe 

nja. Dan moengkin djoega tia 
tiap golongan akan meminta so: 
paja adatnja sendiri jang dipakz 

Kedoea kalinja adat-adat tiap- 
tiap golongan bangsa di Indone- 
sia ini sedikit banjak berhoeboe 
ngan dengan masjarakat ditiap- 

        

   
      
         

    

     

    

    
   

      

   
   

     

   

    

     

   
     

   

      

    

   

  

    

  

     

    

   

    

    

  

   
     

    

      
   
   

   
        
      
    

    

    

   
   

  

   

    

   

          

    

    

   

     

        

     

      

   

        

   

  

    

  

   

  

   
   

   

   
     

   

   
  

  

      

  

       

  

    

        
        
     

Beloem tentoe adat Djawa tjo 

tjok dipakai di Soematera atau 
Borneo. Dan begitoe selandjoet- 

nja. 

Adat di tiap-tiap bagian dari 
Indonesia boleh dioempamakan 

       
   

   

     
       
        
       
      
     
    

    

    
   

   
   
   

  

    
   
    

  

    

    
   
     

   
     

  

    

    

  

    

  

   
     
   
    

    
       

  

   
   

       

    

  

    

     
   
    

   

  

   

ditempat masing-masing, sebagai 
mana penoelis sendiri banjak me 

makainja dalam boekoenja itoe. 5 

Kalau bangsa Indonesia seloe- . — 

roehnja soedah menghargai baha 
sa Indonesia dan tidak berfana- 

tiek bahasa daerahnja, kemoeng 

kinan jang ditjita-tjitakan penoe 
lisnja lebih besar. 

    

radjinan Ra'jat itoe diperkoeat- 

kan dan diatoer setjara modern 
dengan modal tjoekoep, dibawah 
pimpinannja toean R.M. Soeto- 
mo (bekas beheerder. werkcen- 
trale ,,Wawi” Solo), hingga tja- 
ra mendjoeal productie jang ter- 
atoer itoe bisa lebih dari 1000 
000 bidji pajoeng jang terdjogal 
tiap-tiap tahoen. (M).- 

      

  

Dokter SALEKAN 
ARTS | 

pja Dokter 2 

Abdulrachman Saleh 
ARTS 

KWITANG 7 

Djam bitjara 5 — 7 sore 
Boeat panggil tel. 3995 WI. 
  

  

DOKTER 
Mhd. JOESOEF 

Kramat no. 102 
Telef. WI. 4175 

Genees- Heel- en Verlosk. 
Alg. Praktijk spec. ziels- 

0. EN ZENUWZ. 

Djam bitj ra 7—9 pagi 
5— 6 sore |       

  

  

- Meubel,— 

     
Ledikanten & Rijwielhandel 

IMA H" 
Molenvllet Oost no. 66 A — Telefoon no. 1806 Batavia. 
Sedia koersi, medja, lemari dengan roepa-roepa model jang 

paling baroe. Tempat tidoer besi model biasa dan Cero. Speda 
dan lontjeng dengan roepa-roepa merk. Djoega matjem-ma- 
tjem horloge, mas dan perak, Harga menoeroet zaman. 

Boeat menjenangkan pada pembeli, PENJITJILAN diatoer 
sanget ringan. Tjobalah mengadaken perhoeboengan, soepaja 

dapet menjaksiken boektinja. 
'DJOEGA DITJARI BEBERAPA VERKOOPERS DENGEN 
MENDAPAT COMMISSIE JANG SANGET MEMOKASKEN. 

  

    

    

        

         
         
      
        
        
         
          



   

  

      
  

   ALAU ada orang jang nja 
| boet perkataan jang soe 

h dikloearin, biasanja lantas 
nakan pepatah:  mendjilat 

loedah kembali. 
rang jg. terkenal pepatah 

oe biasanja dianggap seperti 
orang jg. kaga' tetap pendirian 

nja. : 
“toe? bilang ,,a”, dibelakang 
Ta " ditarik lagi, diganti sa- 

Aga berkata ,,z”. 
G3 Menoeroet bang Bedjat mah, 

    
   

   

   

        

— Tiap2 loedah jang dikloearin 
itoe kotor. Djadi kalau didjilat 
kembali, artinja djilat barang ig 
kotor lagi, dus orangnja 

djoega tetap kotor. 5 
- Padahal maksoednja kaga' be 
gitoe. . 

Orang jang soedah kloearin 
perkataan jang menjatakan isi- 
batinja, isi niatnja jang soetji, ka 
lau ditarik kog diseboet: mendji 
lat loedah kembali. Pada hal jg. 

dioetjapin itoe kaga' kotor, ma- 

lah bersih. : 
Djoega orarig jang soedah kloe 

arin ,,djandji”, lantas " djandjinja 
ditarik, poen dianggap »djilat loe 
dah kembali”, padahal ,,djandji 

nja” bagoes”, kaga boesoek se- 
perti loedah. 

Kalau ada orang kloearin per 
kataan kotor lantas tjaboet kem 

bali djoega kotor boeat dirinja 
sendiri, sebab loedah itoe kotor. 

- Tapi, djilat loedah kem 

bali dalam hal itoe bagoes, se- 
bad jang terkena loedah, tapi dji 
latin lagi 
tapi jang djilat kembali telen ba 
rang kotor. Itoe mah, memang soe 
dah risiconja. 

— Djadi berani kotor, boeat ber- 
sihin orang jang dia bikin kotor. 

' Maar pas op, djangan diarti-in 
Jetterlijk lo. Kalau letterlijk loe- 
dahin pipi orang, tentoe ofang- 
nja kaga” minta soepaja pipinja 
kita djilatin. 
& Bisa klenger, Ter 
   

   

   
        

   

BANG BEDJAT. 

Moetasi prijaji B.B. 
'R. Ng Darsonosastro assistent 

wadono di Karangnongko (Kla- 
F dipindah ke Andong (Bojola 

— Adapoen jang di Naa 

  

Bb ai inspecteur van Belia ko 

NT nten. 

Penerbitan ,,Halaman Moerid” 

“Penerbit mengeloearkan mak 
nat seperti berikoet :    

  

    

       

   
   

   

    
     

       

      

    

    

   
   

    

   
   
   

   
    

    

    
    

   
    
     

   
     
   

     

lah jang tersadji bagi para 

rid2 sekolah maka moelai 
i boelan Juli jang akan da 
ini, Drukkerj Ab. Sitti 

msyjah di Solo, akan mener- 

an madjallah Halaman Moe- 
dengan bahasa Melajoe (In 
esia) hoeroef Latin, terbit 

ali seboelan, dengan harga 
moerah sekali, jalah ha- 

f 0.25 boeat 3 boelan, dan 
at langganan jang bersekoe- 

3, satoe adres boeat 6 ex. ha- 

lisad jikan bagi para moerid 
segala sekolahan, teroeta- 
poela bagi para moerid HIS. 

eIscholen, jang mereka i- 
masih perloe sekali menda 
peladjaran dan batjaan jg. 

bahasa Melajoe. (Indonesia) 
oen Halaman Moerid itoe a- 
dihias djoega dengan gam- 

oentoek pemboeka akal 
'pengasah pikiran, dan poe 
akan diberi roeangan tjara 

menterdjemahkan karangan da 
i bahasa Belanda kedalam ba- 

ndonesia. Djadi terbitnja 
an Moerid itoe ada berar 

ega menolong kepada pa- 

bisa oeroeng marah, i 

KENAPA KAU POENJA 
LEHER KEMEPIA BE- 

GITOE RANTING ? 

  

   
     

     

MINA, INI KEMEDJA LEHERNYA 
ROESAK.TEMEN SAYA DIKAN- $ 
TOOR BILANG NWOEWINJA 
MOESTI PAKAI PERSIL. 

  

      

  

   

        

PEMANDANGAN 

INI SAYA BELI PERSIL 

DAN PAKAILAH SELA- 

MANJA BOEAT VOEW 
PAKAIAN 

  

   

      

      

Lembaran ke doea pagina III. 

  

     

    
   

      

   

    
    

    

    

  

/ WAH KANDA, PERSIL MEMANG y 
BAGOES. PAKAIAN BERSIH DAN £ 
KANDA KALIHATANNJA GAGAH 
SAYA AKAN PAKAI SELAMA- N 
NYA BOEAT YOEWI PA- | 

KAIAN 
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Dari itoe pakailah Persil boeat 

tjoetji pakean, 

bakerdja sendiri, boleh di pertjaja 

dan aman di  pakainja. 

begitoe njonja 

bisa menjim- 

pan 

ceang 

njonja poenja 

Importeur 

obat tjoetji jang 0 

Dengan 

  

     

  

      

banjak 

atas 

  
s: Toko HOPPENSTEDT 

  

  

3 

»ERORDENING rechtsver 
keer in Oorlogstijd” pa- 

sal 26 menjeboetkan kewadjiban 
memberi tahoekan berbagai-ba- 
gai hal kepada ,,Commissie voor 
het rechtsverkeer in oorlogstijd”, 

sebab Commissie terseboet hen- 
daklah mempoenjai pemandangan 

dan hak orang jang tinggal 

dinegeri ini terhadap kepada ra' 
jatt moesoeh dan kepada moe- 
soeh atau orang jang tinggal di- 
negeri moesoeh. 

Kewadjiban memberi tahoekan 
itoe ada loeas sekali, sehingga be 

ralasan pada atoeran itoe Com- 
missie soenggoeh-soenggoeh bi- 

| sa mendapat pemandangan jang 

loeas . dan tjoekoep tentang ke- 
wadjiban dan hak itoe. 

Tetapi tidak ada goenanja Ia 

gi, djika berhoeboeng dengan ke- 
wadjiban -itoe diberikan ketera- 

ngan kepada Commissie, jang se 
karang tidak diboetoehkan lagi, 
sebab, mengingat keadaan seloe 
roeh Nederland soedah didoedoe 
ki moesoeh' tidak berharga lagi 
bagi Commissie. 

Oleh sebab itoe dengan beslii 
nja tanggal 14 Juni 1940 No. 

1066/C.R.O.  Commissie telah 
mempergoenakan koeasanja akan 

mengoerangi kewadiiban. terse- 
boet. 

Kewadjiban jang dikoerang- 

kan itoe ialah jang berikoet ini: 
Tidak diwadjibkan lagi memberi 
tahoekan  oetang dan pioetang 

kepada orang Nederland jang 
tinggal di Nederland. 

Ini tidaklah poela berarti, bah 
wa sekarang orang tidak perloe 
lagi membajar oetang itoe. 

Apabila seseorang “Nederland 
jang berpioetang soedakh biasa 
menjoeroeh tagih pioetangnja 

itoe disini oleh seseorang koea- 
sanja, maka koeasa itoe — se- 

soedah 30 Juni jang akan datang 
ini haroes mempoenjai soerat koe 
asa jang diakoei dan disahkan 

oleh Commissie — dapatlah me 
neroeskan penagihan itoe, djadi 

orang wadjib membajar kepada 
koeasa itoe, jang soedah berhak 

memberi tanda press pda jang 
sah. 

Sekarang koeasa Ki tentoe 

sadja tidak dapat menjerahkan 

wang jang ditagih itoe kepada 
sk 

Kewadikan memberi ta- 
hoekan terhadap ke- 

pada ' commissie 
rechtsverkeer 

orang jang memberi koea- 

sa kepadanja, tetapi djoem- 

lah wang jang ditagih boeat 

orang jang berpioetang di- 

negeri Belanda itoe - oen- 

toek sementara disimpan 

dibank, sehingga kalau tiba wak 

toenja nanti sekalian wang itoe 

dapat diserahkan. 

Oleh karena Commissie itoe 
mendjalankan hak-hak orang 

jang berpioetang jang berkedoe 

doekan dinegeri Belanda jang 
ditangan moesoeh, maka Com- 

missie mengadakan tindakan jg. 
semestinja oentoek mendjaga, 

soepaja kepentingan mereka 

jang dinegeri Belanda itoe diper 
hatikan dengan sepatoetnja o- 

leh koeasanja ' jang di Hin- 
dia itoe. Oleh karena itoelah de- 

ngan beslit tanggal 14 Juni '40 
No. 1065/C.R.O. ditentoekan, 

bahwa bank-bank jang ditoen- 
djoekkannja oentoek menerima 

wang itoe, dan — sekiranja ta' 

ditoendjoekkan — Volkscrediet 
bank dengan kantor-kantornja 
diseloeroeh Hindia Belanda ten 

tang hal ini berlakoe sebagai 

wakilnja dan karena itoe menga 
wasi, soepaja kepentingan o- 
rang dinegeri Belanda itoe di- 

perhatikan dengan sepatoetnja 
oleh wakil-wakil orang dinege 

ri Belanda itoe. 

Lain dari pada itoe di Hin- 

dia ini tentoe banjak poela o- 

rang, jang. dengan langsoeng 
berhoeboengan dengan leveran- 
cier barang2 dinegeri Be- 

landa dan membajar wang jang 

mesti dibajarnja 

postwissel, dengan perantaraan 

bank atau dengan tjara jang la 

in. Demikianlah ada orang, jg. 

selaloe memesan boekoe, perka- 
kas perkerdjaan dsbnja dari ne 

geri Belanda. 

. Dalam keadaan jang seroepa 

ini djoemlah jang mesti dibajar 

itoe tidak ditagih di Hindia oleh 

wakil leverancier dinegeri Belan 

da itoe. Djadi di Hindia ini ti- 

dak ada seorang djoega, jang 
berhak oentoek menagih djoem- 
lah itoe, malahan tidak seorang 

djoega jang tahoe apa jang 

mesti ditagih. , 
  

“ra goeroe jang akan memadjoe 
| kan para moeridnja, agar mere 
ka kelak tidak tjanggoeng pe- 
ngertiannja kepada bahasanja 
-sendiri jang mendjadi bahasa 
persatoean itoe, poen tidak akan 
tjanggoeng poela hidoep dalam 
masjarakat Indonesia : #bagai 
sekarang ini. . 
Moedah2an bakal. Pambitinia 

Halaman Moerid itoe, disam- 
boet oleh para goeroe dan para 
orang toea moerid, dan poela pa 
ra moerid2 di Indonesia ini ada 
nja. Sedang . bagi jang akan 
minta  mendjadi — langganan, 
diharap moelai sekarang mem 
berikan namanja.   KLATEN. 

Goena palang merah Nederland 
. Pembantoe S, Tj. M, menoe- 

lis: 
Goena memgoempoelkan oe- 

ang goena palang merah Neder 

Jand telah diadakan matjam ma 

tiam perteendjoekan, seperti 

L film, tonil dll. jang hasilnja ber 

sih disokongkan kepada komite j 

Palang Merah Nederland. Per- 
hatian dari fihak pembesar bo- 
leh dikatakan besar sekali. 

Adapoen pendapatan pendjoe 

alan kartjis ada f 110.10, dari 

advertensi ada f 28.—, buffet 

ada f tb, 
    

11 
Hear selana, DEA 

ada bank jang tertentoe jang : 

itoe dengan | 

y
A
 
L
a
 

| kan: 

Ladakan klenengan. 

Kawroeh Kaboedajan. 

Pada tanggal 10 malam !i 
boelan ini perkoempoelan kese 

nian tsb. telah mengadakan per 

temoean, diroemah t. Wirjohar 

koko, perloe oentoek membitja- 

rakan keadaan perkoempoelan 

itoe, jang hidoepnja suedah koe- 

rang tetap. Dalam pembitjara- 

an dipoetoeskan oentoek meng- 

hidoepkan perkoempoelan itoe 

teroes. 

Poen diadakan pemilihan pe- 

ngoeroes, dan habis ini laloe di 

  

DJAWA TIMOER 

BONDOWOSO 

Inlandsch Onderwiis. 
Terhitoeng moelai 31 Mei 1941 

dengan permintaan sendiri dipe- 

tjat dengan hormat dan menda- 

pat pensioen, t. Abdoelmanan, 

ambtenaar diloear pekerdjaan, be 

lakangan kepala sekolah pada 
openb. vervoigschool di Tajan. 

Dipindah dari Openb. Inl. ver- 
volgschool di Majang (reg. Djem 

ber) ke Tapen (Reg. Bondowo- 
s0) t. Abdoelmoehni al. Astradi- 
redja, kepala sekolah. 

Dipindah dari Openb. Inl. ver 
volgschool di Tapen Reg. Bondo 

woso) ke Majang (reg. Djem- 

ber), t. Karijodipoetro, kepala 
sekolah 

Dipindah dari Openb. Inl. ver- 
volgschool di Kwanjar- (Reg. Ban 

kalan) ke Ardjasa (reg. Soeme- 
nep), t. Margi al. Tjiptasoemarta, 
kepala sekolah. 

Diangkat kepala sekolah dan 
ditempatkan di Openb. Inl. ver- 
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VOETBAL. 
“ Voetbal amal. 

Seperti jang terdjadi di 

lain2 tempat, poen di Klaten di 

dirikan seboeah Comite Voet- 

bal goena Roode Kruis Neder- 
land. 

Comite ini terbentoek dari: 
Voorzitter toean Ismangil, Se 

cretaris toean  Darman, Pen- 

ningmeester tosan Soenardi dan 
dibantoe sementara orang lagi. 

akan mengadakan 

ngan2 voetbal dengan menda- | 

tangkan kesebelasan dari Solo, 
Djokja dan Magelang. Rentja- 

na sebagai berikoet: 

Minggoe 23 Juni V.B.S. (So- 

lo) — Persik (Klaten). 

Saptoe 13 Juli H.W. (Solo) 

— Combinasi Klaten. 
Minggoe 21 Juli H.W. (Djok- 

tak ae (Solo). 
Saptoe 3 Augustus Marion 

PNnngasi) — Combinasi Kla- 

ten. 

Harga kartjis dibikin sedikit 

mahal, teroetama bagi bangsa 

asing. Hendaklah berasil kira- 
nja. 

  

S.P.M. contra V.V.O.P. 2-53. 

Pada hari Sabtoe j.l. dengan 

bertempat dilapangan Konings 

pleinwest Gambir, telah dilang 

soengkan pertandingan sepak 

raga antara S.P.M. (Sinar Pe- 

moeda Moeslimin) jang men- 

djelma dari D.V.C. (Djamiat 

Geerschool Voetbalclub) lawan 
V.V.O.P. (Obor Pemoeda). Per   volgschool di Kemajoran Banka- 

lan, t. Abdoerazak al. Koesoemo- | 
diwirio goeroe-bantoe di Wang- 
kal (reg. Probolinggo. 

Dipindah dari Openb. Inl. ver- 
volgschool di Ledokombi (reg. 
Djember) ke Ardjasa goeroe-ban 

toe t. Nawawi, al. Soemapranata. 
  

NGANDJOEK. 

Kleinhandel cursus. 

Oleh H.P.O.D. di Soerabaja te 

lah diedarkan sirkoelir kepada 

para kepala vervolgschool, sia- 

pa toean goeroe - goeroe jang i 

ngin masoek cursus kleinhan- 

del jang akan diboeka pada ta- 

hoen pengadjaran jang akan da 

tang, soepaja memadjoekan per 

mintaan kepada  Inspectie di 

Soerabaja. Oentosk Djawa Ti 

moer jang diambil anak empat 
orang goeroe. Sedang cursus- 

nja diadakan dikota Betawi. 

Banjak teman - teman goeroe 
dalam regentschap ini jang me 

madjoekan permintaan, toelis 
AS. 

Oorlogsfonds. 

Pembantoe S.A. mengabar- 

Oleh Regentschapscomite oen 

toek oorlogsfonds, telah disiar- 

kan sirkoelir ' kepada para 

dienstchefs kepala-kepala seko- 
lah kepala - kepala peroesahaan 

soepaja soeka menjokong oor- 

'logsfonds  Nederland dengan 

pembajaran jang tetap tiap2 

tandingan berachir dengan 

stand 2—3 boeat kemenangan 

O.P. Soenggoeh kelihatan per- 
mainan agak seroe sekali, mes- 

kipoen spelers dari pihak S.P. 

M. masih ketjil2, akan tetapi 
dapat djoega melajani lawan2 

nja. Djalan bola poen hilir moe 
dik menoendjoekkan sama koe- 

atnja, sebeloem half-time 0—2 
boeat kemenangan O.P. 

Sehabis pauze pasangan S.P. 

M. kelihatan lebih gesit sekali, 

karena hendak meneboeskan ke 

kalahan itoe, sehingga bertoe- 
roet2 S.P.M. memasoekkan ke 
gool O.P. stand mendjadi 2—2. 

Permainan kira2 3 menit la- 
gi dengan ta' disangka2 goal 

getter pehak OP. menembak ke 

goal E.P.M. dengan kentjang 
achirnja stand 2—3 boeat keme 
nangan O.P. 

Demikianlah tentang refree 

nja, soenggoeh memoeaskan se 
kali.   

  

S.V. Keroekoenan HI — S.V. SRI I 
Pada hari Minggoe jang laloe 

dilapang Pasar Baroe telah di- 

langsoengkan pertandingan ke- 

doea kesebelasan terseboet ma 
sing-masing dari Tangerang. 

Setelah djoeroe pemisah meni 

oep peloeitnja tampaklah kedoea 

perkoempoelan terseboet dengan 

gembira dilapangan hidjau. Seo 

lah-olah akar-melihat kepada ma 

sing-masing lawannja, tentang ke 
tanggoehannja. 

Setelah masing2 bersedia, ma 
ka djoeroe pemisah telah membe   boelan. Wang jang distorkan ti 

ap - tiap boelan diterimakan ke   
i f 

Sk Ms nabi maan 

ri tanda bermain. Adapoen perma 
inan kedoea pihak tampak bera- 
pi dalam samenspelnja. Ba- 
"toe beberapa menit kiri loear Ab 
doel telah menjoeroeh biroe poe 

pada A.v.B. sebagai penning- - 
meesternja. 

Bea “ir iB ghe Ba Pa bias an EK 

Comite ini soedah merantjang 

pertandi- ' 

PENOETOEPAN POST. 
'Ke Makassar. : 

boeat - Semarang, Soerabaja, 

Denpasser (Bali — Lombok) 

dan Makassar (Selebes dan Ma 
loekoe). 

Pengambilan penghabisan soe 

rat2 aangeteekend Rebo djam 

6 sore dan kantoorbus Kemis 

djam 6 pagi. 

Ke Borneo Timoer. 
Djoem'at 21 Juni dengan 

Djoem'at 21 Juni dengan 

Knilm boeat Semarang, Soera   baja, Bandjermasin, Balikpa- 

pan dan Tarakan. 

Pengambilan penghabisan soe 
'rat2 aangeteekend djam 1.15 si 

ang dan kantoorbus djam 1,25 

siang. 

Ke Soematera Oetara. 

Sabtoe 22 Juni dengan 

Knilm boeat Palembang, Djam 

bi, "Soematera Timoer dan Ba 

rat, Tapanoeli dan Atjeh. 

Pengambilan penghabisan soe 

rat2 aangeteekend djam 7.45 

pagi dan kantoorbus  djam 8 

pagi. 

Ke Asia. 

Sabtoe 22 Juni boeat Singa 

pore (Straits), Asia (ketjoea 

l Djepang), Philippina, Tiong 

kok, Amerika, Afrika (ketjoea 

li Afrika Selatan dan Timoey), 

Bangka, Riouw, Palembang, 

Djambi, Soematera Timoer, Ta 

panoeli dan Atjeh. 

Pengambilan penghabisan soe 

rat2 aangeteekend djam 1.30 si 

ang dan kantoorbus djam 2 

“ang. 
Noot: Berhoeboeng dengan 

'adanja censuur dan deviezen- 

controle, soerat2 haroes. . diki- 

rimkan sehari sebeloemnja. 

si 

  

tih (S.RJ.) menjergh. 

Kemoedian disoesoel oleh ten 
dangan Endjoen. 

Kedoea back Aman dan I- 
bong meroepakan benteng jang 
amat tanggoeh apalagi keeper 

Lamang, walaupoen ketjil, telan 

mempertoendjoekkan ketjakapan 
nja. g 

, Setelah pauze stand masih 2-0 

oentoek Keroekoenan. 
Setelah toeroen minoem, ba- 

roe S.R.I. dapat menjerang ben- 
teng Keroekoenan. Tetapi Ibong 

selaloe ada pada tempatnja. Sa- 

jang half back soeka meninggal- 

kan tempatnja. Kemoedian biroe 
poetih dapat meneboes stand 
2—1, 

Maka Bakar telah mendapat bo 

la dan teroes diover ke Abdoel ki 

ri loear, teroes rennen dan ......... 
keeper menangkap angin oentoek   

  

ketiga kalinja. Stand sampai boe 
baran 3—1 oentoek Keroekoe- 
nan. 
  

  

  

Toean Moestapho, Tegal —- 
Kiriman sadjak toean itoe baik 

| sekali, kalau toean moeatkan 
dalam madjallah jang isinja 
bersangkoet paoet dengan kese 
hatan, sebab disitoe orang bisa 
leloeasa mengeloearkan hal2 i- 
toe dengan semerdeka2nja, oleh 
karena atas nama 'ilmoe. 

Tetapi tak moengkin kara- 
ngan itoe kita moeatkan di s.k. 
kita. Djangan menjesal. Lebih 
baik, kirim kabaran sadja. 

Kemis 20 Juni dengan Knilm: 
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PEMBITJARAAN DENGAN PEMIMPIN wa. 
  

BRHOEBOENG dikeran pe- 

. tambah poela karena perampasan 
- jerman atas Nederland, kedoe- |, 

doekan perdagangan dan ekono- 
fil pada oemoemnja soedah ber- 

“Oentoek.. mengetahoei betapa 
poela pengaroehnja atas kala- 
ngan saudagar2 Indonesia ,,Ari- 

| tara” soedah perloekan mendata- | 
ngi pemimpin2 ,Malaya im- 
port Maatschappij”, di 
Kali-Besar Batavia, menanjakan | 
satoe lain hal jang berhoeboe- 
ngan dengan soal diatas. 

Terlebih dahoeloe tentoe dita- 

uja keadaan kedoedoekan sauda- 
gar2 Indonesia sebeloem disini di | 
makloemkan Staat van Beleg. Ki- 
ta diberi djawaban oleh toean2 
Dasaad A. Musin bahwa kedoe- 

doekan saudagar2 Indonesia ada- 

lah sangat rendah dan oemoem- 

nja bangsa Indonesia jang ber- 
djoemlah 65 djoeta itoe terdiri 
Gari golongan pemakai (consu- 

menten), sedikit sekali djadi ta- 
"ngan kedoea (tussen handelaar) 

djangan dikata lagi tentang im- 
port. Orang Indonesia toch ada 
importeur seperti toean, Maan 
Djohor? tanja. kita. 

Import? Ah apakah artinja im- 

port beberapa poeloeh riboe da- 
lam setahoen. Toean haroes ke- 
tahoei bahwa diseloeroeh Indo- 

nesia, import orang Indonesia ti- 
dak ada 1/,»9o. dari semoea im- 

port-guota kenegeri ini. Tjoba 
toean bandingkan, seloeroeh im- 
port kenegeri ini berdjoemlah 

f 800. milijoen, ambil 1/06 
“dari! itoe angka jaitoe djadi 

f 800.000.— 800 djoeta contra 
800 riboe apa arti 800 riboe se- 
karang? djawab tocan Dasaad. 

Apakah jang mendjadi sebab- 
nja maka bagian dari orang In- 

.donesia hanja meroepakan seti- 
tik air dalam laoetan itoe? Apa- 
kah karena Pemerintah menjem- 
pitkan djalan kemadjoean dagang | 
(import) orang Indonesia atau 
bagaimana? tanja kita lagi. 

Ah, kesalahan adalah pada pi- 
hak kita djoega, sebab orang In- 
donesia tidak insjaf akan kedoe- 
doekan bangsanja. Pertama sau- 
dagar2 Indonesia tidak poenja- 
kan initiatief, kedoea organisasi 
koerang beres dan ketiga tidak 
dipertjajai oleh bankinstellingen 

  

Kegadoehan di Eropah 

Zetsel jang tertahan kemarin. 

Kehormatan diatas semoeanja 
New York, Senen (Reuter 

— Minister Perantjis bagian oe 
.roesan loear negeri, Baudoin da- 

lam pedato depan radio jang di 
oetjapkan di Bordeaux mene- 

rangkan : ,,Perantjis selaloe me 
milih kehormatan diatas semoea 

nja. Tentara Djerman jang lebih 
koeat dan mempoenjai alat sen- 
djata lebih lengkap tidak meroe 
sak moreel rakjat Perantjis, dan 
bantocan jang didjandjikan Ing 

geris kepada Perantjis dipenoehi 
dengan angkatan oedara, laoet 
dan darat. 
lam riwajat rakjat Perantjis ber 

'satoe sebagai sckarang ini. Poe 
toesan tetap dari kita dan poela 
kehormatan tentara Perantjis sa 
ma sekali tidak - poetoes. Pada 
waktoe genting ini haroeslah ki 
ta njatakan ketjintaan terhadap 
Perantjis oentoek berdjoeang 

kepertjajaan 
Perantjis tetap ada dikelak ke- 
moedian hari.” 

Import saudaga 
dagar Indonesia 

“DAK ADA SEPERSEPOELOEH PROCENT bi NEGERI INI. 

“rang doenia sekarang, di- | 

geser dan berobah djaoeh sekali. | 

  
»Tidak pernah da- | 

  
  

r-sau- 

'asing. Tentoe ditambah dengan 
persaingan melawan kaoem im- 

porteurs. asing, keloeh toean Da- 

saad menjatakan ketjiwanja. 

' Oentoek Th “kete 
rangannja - tentang kekoe- 
'yangan initiatief orang In 
“donesia, toean  Dasaad 
njatakan lagi bahwa praktek 
djoemlah 800 riboe setahoen itoe 
poen tidak dapat ditjapai orang 
Indonesia tjoema antara 200-400 

riboe. 
Apakah ada terdengar kepada 

"tocan jang Pemerintah akan me- 
madjoekan oesaha import oran 
Indonesia, sehingga import sau- 
dagar2 Djerman.jang soedah d: 

“stop Pemerintah itoe akan dapa: 
dioverkan kepada orang Indone: 

sia sebagaimana andjoeran dar. 
»Nationale Commentaren”? kat: 

kita menjamboeng pembitjaraan 

Boleh djadi ada maksoed pe- 

merintah demikian bocat meng- 
hidoepkan import orang Indone- 
sia, akan tetapi pertjoema kalai 
teroes lagi disia-siakan olet 

orang Indonesia lantaran anime 
(perhatian) dikalangan kita ma- 
sih tipis sekali, djawab toeai 

Dasaad, 
, Bagaimana kalau M.I.M. ser 
diri madjoekan permintaan kep: 
da Dept. v. E. Z.? tanja kita la- 

gi. : 
Perkara kita, senantiasa poeas 

atas ladenan dari pembesarz 

E.Z. Segala permintaan kita, se- 
laloe mendapat pertimbangan ig. 

teliti dan baik. 
Jang saja maksoedkan adalah 

saudagar2 Indonesia oemoemnja 

boekan M.I.M. sadja soeka lebih 
sadar oentoek mengambil kedoe- 
doekan dilapangan import. Saja 

pertjaja kalau orang Indonesia 
jang mempoenjai minat dikala- 
ngan import bertambah tentoe 
akar mendapat perhatian sepe- 
noehnja dari E.Z., demikian pe- 
mimpin M.I.M. ini penoetoep pem 
bitjaraannja. 

Dikalangan kaoem saudagar2 
tangan kedoea djoega terdapat 
semangat jang tidak terlaloe gem 
bira dengan keadaan sekarang. 
Baik golongan Indonesia, Tiong- 
hoa, macepoen lainnja. Ini dise- 
babkan tekanan semangat perang 
jang mempengaroehi publik ka- 
oem pemakai dan pembeli. (»,An- 
tara)”. 

Lebih landjoet 
berkata) #Djika kita disoeroeh 
memilih antara kehormatan dan 
perlawanan, maka tentara dan se | 
loeroeh rakjat Perantjis akan ta 
hoe apa jang haroes diperboeat 
nja.” 

Dalam komentar atas pedato 

-Boudin itoe ,,Columbia Broad- 
“casting System” dgn. peranta- 
aan korespondentnja di Bor- 
'deaux telah menerangkan, bah- 

wa pemerentah Perantjis tidak 

(akan meninggalkan Perantjis. 

Lebih landjoet Perantjis tidak 
akan soedi menerima perdamai- 
an dengan tidak perdjandjian dan 
hingga kini ,,nampak terang be- 
loem didapati oesoel dari Hitler 

jang kiranja dapat diterima”. 

Sikap Amerika 

Washington, Senen (Reu 
ter) — Senaat telah menerima de 
ngan boelat (76 melawan 0) a 

danja  rentjana. oendang-oen- 

dang dimana Amerika Sari- 
ikat tidak . akan  menjetoe- 

djoei adanja pengoperan hak 
milik di doenia bagian Barat jang 
dilakoekan dari negara boekan 
di Amerika kepada jang lain. 

pan MEP ON APA TA 

3100 pesawat dioper 
New York, Senen (Reu- 

ter). — Menveroet ,,Associated 

Press” pemerentah Inggeris telah 
mengoper lebih banjak pesanan 
Perantjis, di Amerika daripada 

3100- pesawat jang sedang dibi- 
kin. 

Maksoed Inggeris 

Londen, Senen (Reuter). 
— Lebih landjoet tentang oesoei 
Inggeris boeat akte perikatan itoe 
dikabarkan: ,,pemerentah Ingge- 
ris hendak mengoemoemkan, 

bantoe Perantjis dan membela 
mati-rnatian dalam keadaan jang 

genting jg. dialaminja. Dan poe- 
la oentoek mendorong soepaja 

pemerentah Perantjis melandjoet- 

kan perlawanannja. Keterangan 

jang oleh ambassadeur Inggeris 
disampaikan kepada pemerentah 

Perantjis adalah sebagai beri- 
koet: ,,dalam waktoe jang sangat 

pedih dalam riwajat doenia ini, 

maka perikatan pemerentah ke- 

radjaan Inggeris dan pemerentah 

repoebliek Perantjis- menerang- 

kan, bahwa antara.kedoea negeri 

'toe didapati perikatan jang tak 

dapat dipoetoeskan dan dengan 

soenggoeh-soenggoeh akan me- 

lakoekan pembelaan - terhadap 
kepentingan bersama terhadap 

hak dan kemerdekaan menantang 
tjara-tjdra jang hendak mendje- 
roemoeskan manoesia kembali 

kelembah perboedakan, Doea 
nemerentah menerangkan, bahwa 

Perantjis dan Inggeris tidak lama 
lagi mendjadi doea bangsa tetapi 

mendjadi persatoean Perantjis- 
Inggeris. Hoekoem dasar dengan 
Gpisil akan bersatoe dan bersama 
akan terdiri atas atoeran2 gen- 

toek defensie, oeroesan loear 
negeri, keoeangan, ekonomi dan 

politik. 

"Tiap pendoedoek bangsa Pe- 

rantjis sendirinja mendjadi djoe- 

ga pendoedoek Inggeris. Kedoea 
negeri itoe membagi pertanggoe- 
ngan djawab oentoek memper- 

baiki keroesakan jang ditimboel- 
kan karena peperangan jang ter- 

djadi 
itoe. Dan soember keperloean 
masing2 akan dipakai dengan 

adil oentoek keperloean itoe. Se- 
lama peperangan akan terdapat 
kabinet peperangan. Dan angka- 
tan Perantjis-Inggeris baik dida- 
rat, laoet dan oedara haroes ter- 

pimpin olehnja, pendeknja pasti 
akan disatoekan. 1 

  

TIMOER DJAOEH. 

Tokio, Senen (Reuter) —   
ninister”'itos 

Djoeroe bitjara tentara Japan 

di Canton menjatakan soeatoe 
keterangan jang berisi antja- 
man berhoeboeng dengan sikap 
Indo-China. Diterangkan oleh 
nja, bahwa Indo-China, soeng- 
goehpoen soedah mendapat pro- 
test berkali-kali dari pihak Ja- 
pan, ternjata masih mengidin- 
kan pengangkoetan sendjata ke 

Tiongkok melaloei tanahnja. 
Djika Indo-China menolak 

oentoek merobah sikapnja ma 

ka tentara Tiongkok akan me- 

ngambil tindakan oentoek mero 
bah sikap permoesoehan terha- 
dap Japan itoe. 

Djoeroe bitjara kementerian 

wa keterangan diatas itoe tjo- 
tjok dengan politik dasar peme 
rentah Japan. 

Japan marah kepada Indo-china. 
Londen, Senen (ANP) — 

Tidak ragoe2 
pan sekarang lebih soenggoeh2 

memperhatikan kedjadian2 se 

karang, lebih2 berhoeboeng de- 
ngan keadaan Indo-China-Pe- 
rantjis dikemoedian hari. 

Beberapa s.k: Japan telah me 
njatakan, bahwa Japan tidak 

soeka, kalau terhadap Indo-Chi 
na akan diadakan pengawasan 
dari Perantjis, Inggeris dan A 

merika.   
  

bahwa dengan maksoed -mem- | 

y. 

PEMANDANGAN 

Naa aa ad seneng 

Penjiaran RadiO 
nana KNENGTNANNS 

  

V.O.R.O. 

Zonder Y.D.G. 8. Gelombang 39.32 

REBO. 19 JUNI. 
17.00 Lagoe Hawaiian — 17.30 

Lagoe Krontjong dan Stamboel — 
18.30 Kookles oleh toean Popo — 
19.00 Lagoe Tionghoa — 20.00 Ke 
tjapi orkest ,,Sekar Galih Sedjati 
— 24.00 Berhenti. 

: KEMIS:. 20 JUNI. 
10.00 Roepa2 lagoe Soenda — 

10.30 Roepa2 lagoe Djawa —-11.00 
Roepa2 lagoe Ambon —-11.30 Roe 
pa2'lagoe Hindustan — 12.00 Roe- 
pa2 lagoe Arab — 12.30 Roepa2 la 
goe Hawaiian — 13.00 Roepa2 la- 
goe Gambang Kromong. — 13:30 
Roepa2 lagoe Tiong Hoa — 14.00 

| Berhenti.- 

17.00 Roepa2 lagoe Soenda — 
17.30 Roepa2 lagoe Djawa — 18.00 
Roepa2 lagoe Krontjong dan Stam 
boel — 18.30 Roepa2 lagoe Leloe- 
tjon — 19.00 Roepa2 lagoe Hindus 

tan— 19.15 Pengadjian @ur'an oleh 

Njonja Amazar — 20.15 Roepa2 la 
goe Melajoe Seberang — 20.30 Har 
monium Orkest ,,Kenang-Kenangan 

atas pimpinan toean Moesa Ishak 
— 24.00 Berhenti. 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Barat. 

REBO. 19 JUNI. 
Band. II 192, Bat. 197, PMH. 45 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — 

melan Djawa Dolanan —-17.15 Ta 

man  Pemoeda — 18.00 . Moesik 
Krontjong — 18.30 Lagoe Melajoe 
Singapoera s— 19.00 Cultuur Tiong 
Hoa — 19. 20 Moesik Yang-Khiem 
— 19.30 Berita pers dan Dagang   

| Oleh 

| boes. — 23.00 Agama Islam — 

didaerah kedoea negeri j 

loear negeri menerangkan, bah- | 

lagi, bahwa Ja- i 

— 20.00 Tanda waktoe. Krontjong 
.Silihwangi” — 21.00 Gam- 

23.35 Kasidah Arab — 24.00 Toe- 

toep. 

KEMIS. 20 JUNI. 
' Bandoeng II 192 dan III 56. 

Batavia II 197 

Berita Pers. — 6.40 Gamelan Dja 
wa. — 7.00 Tanda. waktoe Kron- 

tjong. 

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

7.15 Berita Pers. — 1.30 Toetoep 
Bandoeng II 192 dan III 50 

12.900 Tanda waktoe. Pemb. — 
12.03 Tjelempoengan Soenda (I). 

Bandoeng H 192 dan UII 50, 
PMH 45 

13.15 Berita Pers. 
Bandoeng II 192 dan LI 56 

13.30 Tjelempoengan Soenda (XI). 

Bandoeng II 192 dan III 50, 
PMH 45 

14.15 Berita Pers dan Dagang — 
14.30 Toetoep. 

Batavia II 197 
12.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

12.03 Lagoe Soenda. — 12.45 La- 
goe langgam Hawaii. 

Batavia II 197, PMH 45 
13.15-Berita,Pers dan Dagang. 

Batavia II 197 
13.30 Krontjong. — 14.00 Gam- 

bang-kromong. 
Batavia II 197, PMH 45 

14.30 Toetoep. 

PENJIARAN NIROM- BARAT 
Batavia 121 dan Tg. Prioek 41 M. 

KEMIS. 20 JUNI. 
6.00 Pemb. ari piring gramofoon 

— 6.15 Gymnastiek — 6.30 Berita 
pers — 7.00 Tanda waktoe — 7.01 
Dari piring gramofoon (II) — 7.30 
Berita pers oelangan pk. 6.30 — 
7.45 Dari piring gramofoon — 8.00 
Toetoep. 

  
17.03 Isi programma — 17.05 Ga- ' 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. — | 
6.03 Moesik yang-khiem. — 6.30 

14.15 Berita Pers dan Dagang — 

  

11.00 Tanda waktoe pem. — 
11.01 Doea sonate — 11.40 Agama 
Cristen — 12.00 Musette Ensem- 
ble Jean Steurs — 12.30 Boenga 
Rampai — 13.20 Berita pers dan 
Oedara — 13.33 Matete€-concert 
— 14.20 Berita pers — 14,30 Toe- 
toep. 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — 
17.03 Isi programma — 17.03 Boe 
nga rapai — 18.00 -Arensnest — 
18.30 Swing - music — 19.00 Beri- 
ta pers dan Oedara — 19.25 Dari 
doenia film — 19.45 Oauserie toecan 
G.A. van Bevene — 20.05 Beberapa 
karangan concert — 20.30 Njanji 
populair oleh Era Badal — 21.00 
Nirom-Kamer-Orkest — 22.00 A- 
neka warna. — 23.00 Toetoep. 

BRV. 

Archipelzender 61.66 M. 
Gelombang Stadszender 157.89 

KEMIS. 20 JUNI, 
6.00 Tanda waktoe Pemb. — 6.04 

Soecara pagi — 6.30 Berita pers — 
6.45 Soeara roepa2 — 7.30 Berita 
pers — 7.37 Aneka warna — 9.00 
Hawaiian — 9.30 Moesik zigeuner 
— 10.00 Vocaal — 10.40 Orkest 
— 11.30 Moesik cowboy — 11.50 
Viool — 12.00 Symphonie — 12.53 ' 
Djamoean makan siang — 13.20 Be | 
rita pers — 13.30 Landjoetnja ma 
kan siang — 14.20 Berita pers — 
14.30 — Toetoep. 

  

  

  

Lembaran ke doea pagina IV. 

17.00.Tanda waktoe Pemb. — 
17.04 Djamosan teh — 17.25 Cine- 
ma orgel — 17.45 Casse noisette 
suite — 18.11 Vocalia — 18.30 Pe 
dato piano — 19.00 Berita pers — 
19.00 Njanjian Perantjis Stadsz) 
— 19.30 Concert B.R.V. — 20.30 
Causerie  pengetahoean popoeler 
— 20.50 Orkest Boulanger — 21.15 
Opera — 23. TOETOEP. 

  

SEXRALIN. Obat koeat njang pa 
ling djempol boeat lelaki toea ata: 
wa moeda. f 7.50 besar f 14.— tang 
goeng ini obat akan memoeaskan. 

RIVIANS. Zonder Injectie tang: 
goeng bisa toeloeng penjakit (sy- 
philis): maskipoen soeda' lama ini 

obat tanggoeng bisa toeloeng: 
f 5.25 besar. f 10.-— 

MAGALIN. Djangan soesah atawa. 
menjesal kalo dateng boelan laat : 
sakit atawa sedikit magalin misi 

bisa toeloeng . Prempoean hamil 
djangan makan. Tida menggang: 
goe kesehatan Badan. Dan selaloe 

ada sedia oewang loterij besar. 

Groote Geld Lotery. 1/10 f 1.15. 
1/4 f 2.85. 112 lot f 5.60. Geheele 
lot f 11.—, Rembours tida kirim. 
Tamba ongkos aangeteekend-f0.30 
Pesenan obat berikoet oeang ong- 

kos vrij. 

Melainkana bisa pesen pada 
FIRMA FRANK & ZONEN 

SEMARANG. 
  

  

POETRA dan POEIRI INDONESIA ! 
Perhaikanlah kissah perdjalanam per- 
gerakanmoce | 
Kenalilih keadaan hidoep dan peng- 
hsdoepan Ra'jstim e! 
Ikoetul h semangat, tjita tj ta dan lang: 
kah terojang pergerakann.oei 

KONGRES RA'JAT INDONESIA 
a.xa@1 peinbentoek 

PERSATOEAN INDONESIA 
s.toe 

Batjalah-baijalah 

Kongres, 
satoe bahasa" dan 

satoe bendera, 
satoe pcr3 

. boekse — kissah 

KONGRES RA'JAT INDCNESIA 

Terdiri dajipada : 
Memueat : 

ke-i 

100 halaman, diatas kertas Tilustratie 
dalil2 pedato' dan oesoel, dan versi: g 
pedato selama Kongres Ra jat Indor.e 
sia jang pertama di Ujakarta 

Dihiasi dengan : gambar pemimpin2 pergerakan ra'jat, 

pambar parade, gambar kongres dan 

banjak lagi jang berhoebuengan de- 
ngan itoe. 

—im 

Boeat langganan soerat k: bar atau ma 
djaliah jang memouea adverientiei i 

t 020 
Boeat anggota pergerakan jang terga 

boeng dalam K.K II ...... 105 
| Boeat lain-lain 
(terhitoeng ongkos kirim). 

Pesenan semata-mata kepada : 

ADMINISTRATIE DAGBLAD   PEMANDANGAN“ Senen 107,  Ratavia- Ceatrum 

Tel. WI. 1810. 

  

  

  

   
    

      Inilah hasilaja dari: 

Asakrja sekarang tan bah koeor, Gemoek dan Girong!| 

NO 41 WAT:OV'S BABY WATER " 
Obat bosat djaga kesehatan Ansk2 dan Baji2 u: 

Ini obat kaloe dingen tentoe dikasi minoem pada:n?k2 st:wa baii2 rastif., 

tiada bisa dapet sakit yeroet, masoek argir, sekit krget den gery goua12 

y waktoe maoce toembbe gigi. Ia bikin tambah nap- 

! #06 makan sehinga anak2 Lisa tambeh kovat can 

| gemoek. Rasanja manis dan gampang dipake 

- Terijoeal oleh semoea toko olat atawa beli sen- | 
diri pada Huofdiagent : 

MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO, 

TOKO TIGA No 64, BATAVIA. 
Harga 1 botol 30 sen.     

EU RAK AS   ra Tebu ah 
.


