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'Mg'loemat Perantjis 
Menteri pada malam Sabtoe teroes 

jam sedang O- 
. kabinet senantiasa. erkoempoel ntt jar 

o sjawarat Ma pehak Djerman, 
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1 we peningran oemoem dari 

an mendapatkan oetoesan2 Italia, dan 
intah Perantjis baharoe dapat membentoek 
enjata dan mendata kepocnegan. jang 

| haroe akan Shika walk enam | 
| djam sesoedah Djerman mende- 

| ngar, bahwa djoega antara Pe- 
| rantjis dengan Italia soedah di- 

ta, | tanda-tangani perdjandjian- per- 

: Seboeah kawat Reuter dari 
2 | Berlin menjatakan, bahwa Kwar- 

- | tier Besar Hitler membenarkan 
| berita tentang pemboeboehan 
tanda-tangan atas perdjandjian 
pertanggoehan perang itoe. 

BERALIH TANGAN 
Istanboel, 23 Juni (Reu- 

| ter). — Enam bocah kapal-mi- 
njak kepoenjaan Perantjis jang 

| sedang. berlaboeh di Istanboel 
telah beralih tangan, dan berlajar 

| dengan bendera Inggeris. 

| LARANGAN MENJINGKIR DARI 
BORDEAUX 

ea onden, 23 Juni (Reuter). 
Gi "ne Militer di Bor- 

en kan larangan    
   

  

  

Ya mana # 3 3 

RINGKASAN : 

s “afemoerodt berita2 dari soember Amerika, jang imi 
poela menerima dari soember Djerman, maka perdjandji- 
an pertanggoehan-perang soedah diboeboehi tanda tangan 
oleh Djenderal Hunteiger dan djenderal Keitel, tetapi ge- 
rak-gerik militer: baharoe akan dihentikan enam djam se- 

soedah ada perdjandjian pertanggoehan perang Genta 1 Ita- 

lia djoega. 

Sementara itoe bangsa Peruntjis diloearan hendak me- 
lakoekan peperangan teroes ,moengkin dibawah pimpinan 

djenderal De Gaulle, sedang tanah2 djadjahampoen beloem. 

poela maoe berhenti. 
Adapoen berkenaan dengan perdjalanan peperangan, 

roepanja sekitar Berlin moelai diserang djoega, 

poela lain2 kota di Djerman. 
demikian 

“Selain daripada itoe, di Mesir nampak akan ada krisis 

Kabinet, karena Ali Mahr Pasja minta berhenti, sedang 

- disebelah Asia-Timoer, soe'al Indo-China soedah beres, al- 

thans dengan Djepang, karena Pemerintah Perantjis se- 

. toedjoe NONA pengiriman an ke Chmngkeng: 
    O meae memanen oanasemaaasa - 

BERLIN TJOERIGA KEPADA MOSKOU 

Longcon, 23 Juni (Reuter). — Sovjet-Roeslan sekarang 

ini telah memperpoesatkan 1 miljoen lIasjkarnja dinegeri Baltisch 

   
   

(Lithauen, Estlani dan Lethland. — Red.). 
bahwa ia telah memperkoeat 
, tetapi berita-berita jang ber- 

kan oleh berita2 dari Kaunas, dari 

Leah “pada malam Minggoe. menerinia kedatangan ambasadeur 

Inggeris, jang menjampaikan kepada Baginda itoe djawaban dari 
£ Baginda Radja George atas amanat Baginia Faroek. 

Berkenaan dengan ini, konon diketahoei poela, bahwa Perda- 

“na Menteri Mesir, 'Ali Mahr Pasja, beberapa jari jang laloe telah 

menga pakkna" Peroa, ae naa Baginda itoe. 

. Rester mengatakan dari Aoi — Menoeroet koresponi- 

den daripada ,,New York Herald 'Tribune” jang ada di Washington, 

sia pebak Atnerika jang moe'tabar mendengar kabar, bahwa 
sjarat2 pertanggoehan-sendjata jang dimadjoekan oleh Djerman 

dan dipersetoedjoei oleh Perantjis ialah sebagai berikoet: 

Pertama: semoea tepi pantai Perantjis pada laoe- 

tan Het Kanaal dan Laoetan Atlantic haroes diserahkan oen- 

'toek didoedoeki oleh Djerman selama peperangan ini. (Ada- 
poen Perantjis jang bertepi pada Laoetan-Tengah terserah 

kepada permoesjawaratan antara Perantjis dengan Italia). 

Kedoea: Semoea kapal kepoenjaan Marine Perantjis 

haroes diloetjoeti dari persendjataannja, dan lain-lain kapal 

armada haroes dipanggil kembali oentoek diloetjoeti djoega. 

Ketiga: soeatoe daerah, termasoek djoega kota 

Paris, jang toeasnja lebih ketjil sedikit dari sepertiga negeri 
Perantjis haroeslah diboeka boeat didoedoeki oleh Djerman. 

Keempat: tidak akan ada peroebahan daerah selama 

permoesjawaratan tentang soe'al oentoek memboeat perda- 

maian jang 2 achir sekali kelak. 

“Sampai sa'at jang paling achir 
sekali masih diharapkan, soepaja 
meskipoen ditanah Perantjis per- 
taroengan soedah berhenti, dja- 
djahan2 Perantjis diseberang 
laoetan soepaja bertaroeng te- 

roes. 

BELOEM DJOEGA BERHENTI 
Bordeaux, 23 Juni (Reu- 

| ter). — Havas mengesahkan be- 
rita tentang diboeboehinja tanda- 
tangan atas perdjandjian per- 
tanggoehan perang. 

Ditambah poela keterangan, 

bahwa pendjelasan poen soedah 
dikeloearkan dari Amerika kepa- 

da Djerman, laloe berkata poela 

berkenaan dengan permoesjawa- 
ratan dengan Italia, bahwa ,,pe- 
perangan masih djoega beloem 
berhenti”. 

Adapoen sjarat2 pertanggoe- 
han perang antara Djerman de- 

ngan Perantjis masih akan di 
0emoemkan dibelakang. 

| MASIH PERANG DI PERANTJIS 
Bordeaux, 23 Juni (Reu- 

| ter). — Ma'loemat Perantfis jang 
dikeloearkan pada malam hari 

menjatakan, bahwa sehari-harian 
  

Sabtoe barisan-barisan penjelidik 
Djerman bergerak madjoe dise- 
belah selatan soengai Loire hilir, 
menoedjoe kearah Laroche-sur- 

yon dan Poitiers. 
Dorongan Djerman dilembah 

Rhone kearah Is€re sangat koeat. 
Adapoen dimedan Selatan be- 

berapa barisan Italia melakoekan 
serangan pada beberapa tempat 

antara Mont-Blanc dan laoetan, 

tetapi segala serangan itoe dapat 
dikendalikan oleh Perantjis. 

aa 

Bordeau x, 23 Juni (Reu-: 
ter). — Kata Ma'loemat: ,,Perke- 

lahian setempat-setempat telah 

terdjadi disebelah selatan soe- 
ngai Loire, teroetama sekali di 

Mont Contour, Ligueil dan Cha- 
tillon-sur-Indre, demikian poela di 

Saint Tetienne dan Roanne. 
Ditepi Rhone, ja'ni di Andance, 

detachement Spahis dapatiah 
memoekoel balik kepada moesoeh 

sebesar 1 bataljon jang dibantoe 
poela oleh tank-tank. 

Dipegoenoengan Alpen, orang- 

orang Italia mentjoba melakoekan 
serangan2 jang gagal: artinja 
tiada hasil sedikitpoen djoea. 
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Menoedjoe persatoean data atoe 
ran pengadilan so'al krimineel 

 (strafprocesrecht) oentoek 
segala bargsa. 

IANTARANJA beberapa 
rentjana, jang dimadjoe 

kan oleh Pemerintah oentoek di 
bitjarakan dalam sidang Dewan 

rakjat, adalah satoe rentjana 
ordonnansi jang amat penting 
oentoek bangsa Indonesia dan 

bangsa Timoer lain-lainnja, ja- 

lah rentjana oentoek menga- 

toer lagi pemeriksaan vooron 

derzoek dalam perkara krimi- 
neel di pengadilan landraad. 

Mr. Dr. Soepomo. 

' Sebagai jang telah diketahoei 

ocemoemi, . atoeran2 vooronder- 
zoek oentoek bangsa Indonesia 

dan bangsa Timoer lain lainnja, 

jang berlakoe sekarang dan jg. 

dimoeat dalam inlandsch regle- 
ment masih beloem memoeas- 
kan. Oentoek bangsa Eropah 

segala peperiksaan dalam voor- 
onderzoek dioeroes oleh opsir2 
djoestisi, jang bertitel Mr. dan 

jang disoesoen dalam satoe 
korps, ,,het openbaar ministe- 

rie”, dibawah pimpinannja po- 
krol djendral Bangsa Eropah 
mendapat perlindoengan tegoeh 

didalam wet tentang kemerdeka 
an diri dan kemerdekaannja 

dalam roemah sendiri. Perlin- 
doengan itoe dalam inlandsch 
reglement jang berlakoe seka 
rang masih koerang, djikalau di 

bandingkan dengan perlindoe- 
ngan ocentoek bangsa Eropah da 
lam oendang2 reglement straf- 
vordering. 

Vooronderzoek oentoek bang 
sa boemipoetera diserahkan ke 

pada pegawai BB, dibawah pim 
pinannja assistent-resident. 

Ambtenaar B.B. ini dibantoe 
oleh djaksa. 

Atoeran pemeriksaan vooron- 
derzoek oentoek bangsa Indone- 
sia memang beloem memoeas- 
kan . Inilah telah lama diakoei 
oleh golongan pemerintah. Keti 

ka tahoen 1928 Pemerintah te- 

lah mengadakan commissie oen- 
toek merobah atoeran2 tentang 

penoentoetan perkara krimineel 

(commissie voor de herziening 
van het strafprocesrecht). Ver 

slag dari commissie itoe dikeloe 
arkan dalam penghabisan ta- 

hoen 1932 dan menoeroet ver- 

slag ini, dahoeloe pernah diada- 

kan rentjana2 oentoek menga- 
toer soal ini, akan tetapi rentja- 
na2 itoe tidak sampai termosat 
dalam staatsblad, 

Maksoednja semoea oegoel2 

Oleh: Dr. Soepomo. 
I 
  

Dari redaksi: Di- 

bawah ini kita sadjikan oe 
raian jang sangat penting, 

jang di toelis oleh seorang 

intelek Indonesia. Sidang 
pembatja . dipersilahkan 
membatja dengan teliti.   

itoe jalah akan menghilangkan 
perbedaan2 dari stelsel vooron- 

derzoek dalam perkara krimi- 
neel oentoek bangsa Eropah dan 

stelsel vooronderzoek oentoek 
bangsa2 lain. 

Telah bertahoen2 orang in- 
sjaf, bahwa dasar2 oentoek 
memperlindoengi — pendoedoek 
negeri dalam atoeran pengadi- 
lan hoekoem krimineel oentoek 
bangsa apapoen  haroes tiada 
berbeda. 

Siapapoen, baik orang Ero- 
.pah, maoepoen orang Indonesia 
haroes mempoenjai hak jang: 
sama dalam perlindoengan ke 
merdekaan diri dan kemerdeka 
an dalam roemah dan pekara- 
ngan sendiri. 

Senantiasa golongan pemerin 
tah berdaja oepaja oentoek me 
ngadakan atoeran strafproces 
jang sesoeai dengan azas azas 
itoe. Bermoela orang mengira, 
bahwa azas azas itoe dapat ter 
tjapai dengan unificatie, artinja 
dengan atoeran jang satoe oen- 
toek segala bangsa, atoeran 
mana tentoenja akan menim- 
boelkan persamaan 100pCt an- 
tara semoea golongan di Indone 
sia. Maksoed itoe jang .menoe- 
roet pendapatan kami maksoed 
jang sebaik baiknja, tidak da- 
pat didjalankan, oleh karena 
alat alatnja personeel dan keoe 
angan tiada mentjoekoepi . Da- 
ri itoe commissie herziening 
strafprocesrecht memberi nase 
hat oentoek ambil djalan lain. 

Pertama badan itoe mengoe- 
soelkan soepaja atoeran2 baroe 
djangan didjalankan dengan se 
ketika, akan tetapi dengan pe- 
lahan pelahan dan bagian per 
bagian, dan jang paling penting, 
jalah memperbaiki atoeran voor 
onderzoek oentoek bangsa Indo- 
nesia dan bangsa Timoer lain2- 
nja ,jang haroes didahoeloe- 
kan. 

Kedoea, commissie berpenda- 
patan, bahwa segala perbedaan 
antara atoeran2 strafproces oen 
toek bangsa Eropah dan atoe- 
ran2 strafproces oentoek bang- 
sa Indonesia, jang menimboel- 

mang pada tempatnja haroes di 
boeang. Memboeangnja perbe- 
daan itoe ta 'oesah dengan me- 
roepakan atoeran jang sama da, 
lam bentoek dan soesoenan ka- 
tanja (gelijkvormigheid). Jang 
perloe, jalah mengadakan stel- 
sel2 oentoek tiap tiap bangsa 
jang berpadanan harga (gelijk-   | waardig). Maksoed commissie, 
Jalah: segala atoeran jang tidak 
setimbang ,haroes hilang, sega 

pat tetap . 
Manna aan   
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kan penjesalan hati jang me- 

la atoeran jang setimpal, meski 1 4 

poen tidak sama sifatnja, da- 
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Londen, 

k 

SEKITAR BERLIN DISERANG , 
| 23 Juni (Reuter). — ,,Deutsches Nachrichten 

- Biiro” mengakoei, bahwa pada malam.20 menghadap 21 Juni pesa- 
. wat-pesawat terbang dari ,,Royal Air Force” telah menjerang kota 
Essen. Pada beresok malamnja menjerang sekitar Berlin dengan 

' bom-bom brisant (jang lekas meletoes) dan bom-bom api, tetapi 
— »Biiro” Mempatilan, bahwa keroesakan sangat Sent 

WILLEMS-00RD TIDAK POELA LOEPOET 

 Londen, 23 Juni (Reuter). — Menoeroet soerat edaran 
|. jang dikelocarkan oleh Menteri Inggeris boeat Oeroesan Penerba- 

. brisant dan bom api. 

dapat keroesakan besar. 

    

Londen, 

SJARAT2 PERTANGGOEHAN 

PERANG. 
Londen, 23 Juni (Reuter) 

— Isi sjarat2 pertanggoehan pe 
rang jang dimadjoekan oleh 

Djerman kepada Perantjis, dan 

soedah poela dipersetoedjoei o- 

leh Pemerintahan Petain, telah 
dikeloearkan di Londen seperti 
berikoet: 

—. Pertama: Djerman akan 
. mendoedoeki seloeroeh tepi pan 

tai barat dan seloeroeh daerah 
sebelah oetara garis dari Gene- 
ve sampai Tours. 

: Kedoea: Perantjis haroes 

' memikoel ongkos2 pendoedoe- 
kan itoe. Kekoeaton militer da 

erah Perantjis haroes diboebar- 
- kan dari mobilisasinja dan ha- 

| roes diloetjoeti sendjatanja. Ha 

nja beberapa pasoekan diperke- 
nankan didaerah jang tidak di- 

doedoeki oleh Djerman. 
Adapoen besarnja pasoekan2 

ini akan ditentoekan oleh Djer- 

" roes bisa minta segala alat dari 

artillerie (tentara meriam) da- 

“| macepoen tank2 ataupoen me- 

“' sioe dan pesawat? terbang. 

Ketiga: Tidak boleh -me- 

“ ngangkoet alat apa sadja ke : 

penembak kearah oedara. Inggeris. Tidak satoepoen ka- 
pal dagang Perantjis boleh me- 

ninggalkan pelaboean dan kapal 

kapal jang diloear, haroes sege 

ra dipanggil balik. 

'Keempat: Semoea ettablis 

sement dan persediaan haroes di 

baik2. Demikian poela pelaboe- 

han2, perkoeatan2, bengkel2 ka- 
. pal, djalanan2 kereta api dan 
. Iain2 penghoeboeng haroes dise 

rahkam sesoedah dibikin dalam 
keadaan baik, 

“'K elima: Semoea setasioen 
radio dalam daerah jang tidak 
didoedoeki oleh Djerman haroes 

lah menghentikan. pekerdjaan: 
nja (Siaramnja). 

Pemerintahan  Perantjis ha- 
'roes memberikan djalan boeat 
pengangkoetan barang antara I- 

. talia dengan Djerman. Semoea 
tuwanan bangsa Djerman ha- 

.roes dimerdekakam kembali, te   
man dan Italia. Djerman ha- 

lam keadaan baik, baik meriam, : 

serahkan dalam keadaan masih | 

ngan, satoe pasoekan pesawat Lickheed Hudson dari Coastel Com- 
mand pada tanggai 21 Juni telah menjerang Willems-oord, jang 
-hanja berlakoe koerang dari semenit. 

Selama serangan itoe mereka telah mendjatoehkan 5 ton bom 

Doea boeah kapal dapat dikaki, dan seboeah lagi men- “ 

Seboeah bangsal tempat menjimpan minjak telah menjala, se 

dang magazijn kepoenjaan marine dapat poela diroesakkan. 
: Penembak2 Djerman jang mempergoenakan senapan2 mesin 

— diserang dengan mitrailleur dari atas. 

SERANGAN DILAOETAN 
23 Juni (Reuter). — Ma'loemat dari Menteri 

Penerbangan dan dari Laksamana Inggeris menjatakan, bahwa ka- 
pal Djerman ,,Scharnhorst” jang besarnja 26.000 ton dapat diroe- 

. sakkan oleh serangan armada dan tentara oedara Inggeris. 

KAPAL ITALIA MENJERAH 
Londen, 23 Juni (Reuter). — Laksamana Inggeris me- 

ngeloearkan ma'loemat, menjatakan bahwa seboeah kapal Italia 

“besar telah menjerah diri kepada seboeah kapal treiler ,,Moon- 

stone” kepoenjaan Marine Inggeris. 

tapi semoea tawanan Perantjis 
masih tetap dalam tempat tawa 

nan ,sampat kembali damai. 

Keenam. Armada Peran 

tjis haroes dipanggil balik ke- 

laoetan territoriaal Perantjis 
dan disitoe dilepaskan dari sen- 

djatanja, dan diasingkan kepe- 
laboehan dibawah pengawasan 
Italia dan Djerman. Beberapa 

besar dari armada itoe akan di 
lepaskan, boeat. membela kepen 
tingan Perantjis diseberang la- 
cetan. 

Pertanggoehan perang baha- 
roe berlakoe sesoedah Pemerin- 

tah Perantjis membikin perdjan 
dijian. seroepa ini dengan Peme 
rintahan Italka. Dan pertang 
goehan perang ini berlakoe sam 

pai datang masanja perdamaian 
kelak, tetapi sewaktoe2 bisa di- 
goegoerkan oleh Djerman, djika 
Pemerintah Perantjis tidak men 
tjoekoepi sjarat2 imi . 

Sirene Berlin meraoeng 

Londen, 23 Juni (Reu- 
ter). — Doea bocah kantor per 

kakaran kepoenjaan Amerika- 
Sjarikat sama menjatakan, bah 

wa tadi malam di Berlin terde- 

| ngar sirene meraoeng tanda a- 

' da bahaja oedara, sedang: berde 

ram-deram poela soeara meriam 

  
Selain daripada itoe disebelah 

barat dan selatan kota terde- 

ngar soeara letoesan-letoesan. 

Zender Hamburg dan Bremen 

diam, 

Londen, 28 Juni (Reu- 

ter). — Setasioen2 radio di 

Hamburg dan di Bremen tadi 

malam djam 12.15 telah berhen 

ti menjiarkan. ! 

Keberhentian semalam itoe a 

dalah soedah beroelang 5 ma- 

lam bertoeroet-toeroet. 

Oentoek menjirnakan Hitler 

Washington, 22 Juni 

Reuter). — Senator Pepper te- 

lah memadjoekan vesoel, soepa 

ja sebagian dari Tentara Ang- 

katan Laoet Amerika diserah- 

kan kepada Inggeris, dan soepa 
ja dengan disertai pegawai2   bangsa Inggeris ,,dapatlah me- 
noempes Hitler”. 

"3 Pedal 

  

berperang. 
Pelempar bom Jarik ke Ing- goehan perang jang tidak besar 

geris 

New “York: 22 Juni 

(Reuter). — Menoeroet soerat 

kabar ,,New York Times” . 55 

boeah pesawat pelempar bom 
»Northrup”, jang tadinja ma- 

soek tentara Amerika, dari Mit 
chellfield bertolak ke Halifax, 
hendak teroes ke Inggeris. 

Selain daripada 'itoe ada 38 
boeah pelempar bom jang lain 

lagi dari New York soedah di- 
poenggahkan dalam kapal oen- 

toek dibawa ke Inggeris. 
Pelarian dari Nantes. 

Londen, 23 Juni (Aneta- 

ANP) — Hari ini (Sabtoe), ka- 

pal Nederland dari Nantes telah 

tiba dipelaboehan Inggeris mem 

bawa 20 orang pelarian. 

R.A.F. teroes mengamoek. 

Londen, 23 Juni (Reuter) 

—- Menteri Oeroesan Penerba- 

ngan menjatakan, bahwa se- 

boeah paberik pesawat di Bre- 

men, goedang2 mesioe di Kassel, 

kota Rothenburg dan Gottingen 

tadi malam diserang oleh pelem 

par2 bom besar2 dari tentara 

angkatan Oedara Inggeris, R.A. 

F. 
Sesoedah diadakan serangan 

itoe terdengarlah letoesan di pa 

berik pesawat ,,Fockewulf” di- 

kota Bremen. 

Enam boeah kereta (wagon) 

jang penoeh dengan mesioe dian 

tara Osnabruck dan Bremen da 

pat poela dihemboeskan. 

Poen beberapa banjak bom bi : 

sa mengenai panah Pa 

.Krupp” di Essen. 

Armada Hindia-Belanda beraksi. 

Londen, 23 Juni (Reuter) 

— Laksamana Inggeris menge- 
loearkan ma'loemat, menerang 

kan bahwa sekali lagi seb 

kapal selam Italia dapat dibikin 

karam kedasar laoet oleh api me 

riam dari armada2 Inggeris ke 

tjil jang melakoekan aksi diba- 

wah pimpinan bevelhebber dari 

eskader Hindia-Timoer. 

Petain lawan Churchill? 
Londen, 23 Juni (Reuter) 

— Didalam chotbah depan radio 

di Bordeaux, maarschalk Pe- 

tain berkata, bahwa Pemerintah 

: Perantjis dengan heran dan de- 

ngan rasa sedih telah mende- 

ngarkan keterangan Winston 

Churchill. 
.Kita tahoe dan mengarti a- 

kan kesedihan Churchill kepada 

nasib negerinja. Ta memang 

berhak memberi pertimbangan 

atas kepentingan negerinja sen 

diri, tetapi tidaklah berhak atas 

kepentingan kita, jang masih te 

tap diserahkan kepada | kehorma 
an Perantjis. 

Bendera kita tetap tidak ter- 
noda. Tentara kita tellah berke 
lahi dengan gagah-perkasa. Te- 
tapi kekalahan banjalk alat pe 

rang dan kekalahan besar tena- 

ga ,itoelah jang menjebabkan ki 

ta terpaksa minta sgepaja per- 
taroengan dihentikan. Tidak 

ada barang sesoecatoe jang da- 
pat memisah2kan bangsa Peran 

tjis. Perantjis soedah njata ti 

dak sajang kepada tenaganja. 

demikian kepada darah poetera 
poeteranja”. 

Ada jang diterima ada jang @- 

ditolak. 

Londen, 23 Juni (Reuter) 

— Disini diterangkan, bahwa 

Pemerintahan Perantjis ketika 

'mengadakan permoesjawa.ratan 
dengan Djerman telah mema- 
djoekan djoega oesoel peroeba- 

han atas perdjandjian. peritang- 

bagi Jha Ba SN & Re 

  
waru dita Soal) Ge" 

artinja. 

Didengar kabar, bahwa bebe- 

rapa hal dari oesoel itoe diper. 

setoedjoei oleh Djerman, tea 
lain2nja ditolak. 

Pada hakikatnja, alami? itoe 

sama djoega harganja dengan 

semoela. 

LONDEN BELOEM MENERIMA 

Londen, 23 Juni (Reuter). 

— Menteri Inggeris boeat Oeroe- 

san Penerangan menerangkan, 
»Malam Minggoe di Londen be- 

lpem. diterima pengesahan atas 

diboeboehinja tanda-tangan per- 
djandjian, seperti dinjatakan oleh 
kantor2 perkabaran Amerika jang 

menerima berita dari soember 

Djerman. 

Didengar kabar, bahwa Peme- 
rintah Perantjis poen memadjoe- 
kan  oesoel2nja djoega (tegen- 

voorstellen). 
Sementara itoe berita2 jang di 

terima di Londen menjatakan, 
lain-lain djadjahan dari Imperium 
.Perantjis sangat setoedjoe kalau 

peperangan lawan Djerman dite- 

roeskan. 
Beberapa Goebernoer2 Djen- 

deral dan kepala2 pasoekan me- 

nerangkan bahwa mereka itoe 
sanggoep berdjoeang teroes ter- 

hadap serangan Djerman bersa- 
ma-sama dengan imperium Ing- 

geris. 
Salah seorang daripada Goe- 

bernoer2 Djenderal itoe menjata- 
kan, bahwa ia ta'kan soedi mem- 

persetoedjoei sjarat2 penjerahan 
Perantjis itoe, sedang jang lain- 
lainnja menerangkan, bahwa ka- 
lau sekiranja Pemerintahan Cen- 

traal di Perantjis akan menjerah ' 
djoega, maka mereka itoe ta' 
oeroeng akan meneroeskan djoe- 

ga pertaroengannja, dan kalau 

'perloe dibawah pimpinan Ingge- 

ris. 
Akan teroes menemoei wakil2 

Italia 
New York, 23 Juni (Reu- 

ter). — Menoeroet koresponden 
di Bordeaux, ,,Columbia Broad- 

casting System” menerangkan, 
bahwa kalangan opisil disana 

  

SEKITAR BERLIN MENERIMA SERANGAN - HEBAT 

Djadjahan? Peranfjis maoe teroes menduega, bahwa oetoesan2 Pe- 

#rantjis pada hari Minggoe akan 

mendjoempai wakil2 Italia. 
Moengkin roendingan itoe akan 

berlakoe 2 atau 3 hari lamanja. 
Koresponden terseboet menga- 

takan, bahwa Djerman akan men 
djalankan pengaroehnja kepada 

Italia, soepaja Italia soeka kira- 

aja membikin lebih ringan kepada 
sjarat-sjarat jang akan dima- 
djoekan kepada Perantjis itoe. 

“ Lebih djaoeh ia mengatakan, 
bahwa dimedan perang Peran- 

tjis-Djerman ,,boleh dikata ten- 

teram”. 

Kabinet Perantjis bersidang 

Bordeau.x, 23 Juni (Reu- 

ter). —- Kabinet . Perantjis. tadi 

pagi bersidang dibawah pimpinan 

president Lebrun. ». 
Laval dan burgemeester Bor- | 

deaux telah diangkat mendjadi 

menteri2 negara. 

Demonstrasi di Siam 
Saigon, 23 Juni (Reuter). 

Oud-strijders dan -poeblik 
telah melakoekan demonstrasi di 

depan kantor Kongsol Inggeris, 
sambil berteriak2 soepaja me- 

nerima tawaran Inggeris tentang 
perdjandjian acte van vereeni- 

ging, “dan meneroeskan pepera- 

ngan. 

Tunis ta' soeka ganti toean 

Bordeaux, 23 Juni (Reu- 
ter). — Menoeroet kawat Havas, 

pendoedoek Perantjis di Tunis 
telah mengirimkan kawat kepada 
maarschalk Petain, menjatakan, 

bahwa ,,Tunis” sama sekali tida 

ingin lepas dari Perantjis, beta- 
papoen keadaannja”. 

Kabinet Inggeris mempeladjari 
perdjandjian 

Londen, 
ter). — Kabinet peperangan Ing | 
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MOESI HOTEL 
LOEBOEK LINGGAU. 
Tempat bersihdan aman, : 

Letaknja dekat. station, ha- 
nja 2 menit djalan kaki, Ra- 
watan tjepat dan sopan. Ta- 

. rief sederhana. 

Menerima tetamoe dari 
segala bangsa. 2 | 

Mencenggoe 
dengan hormat 
De eigenaar, 
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Tentara Djerman masih bergerak 
Bordeaux, 

ter). — Beberapa barisan dari 

tara Djerman tiba didaerah Ro 

yan, disebelah tepi laoet Giron 
de Estuarium dan 'Saintes, 20 

mil kesebelah hoeloe Royan. 

Permoesjawaratan berlako@ di 

Rome. 

Berlin, 23 Juni (Reuter) 

— Permoesjawaratan antara Pe- 
rantjis dengan Italia boeat me- 

ngadakan perdjandjian pertang 

goehan perang dimoelai pada 
| tanggal 23 Juni djam 4 sore ber 
i 

  
| Djerman, 

kan 

| tentara angkatan oedara RAW 

! dan djoega kepada.armada la- 

| oet, 

tempat diseboeah gedoeng diloe 
aran Roma. 

Djerman ta' kan menjerang tjara 

besar? 

Londen, 23 Juni (Reu- 

ter). — Ahli militer jang be 

kerdja pada BBC menerangkan, 

bahwa Djerman tidak akan da- 
pat mendjalankan serboean be- 
sar2an kepada poelau Inggeris, 

selama Inggeris masih mempoe- 

njai sendjata oedara. 

Oleh karena itoe didoega, bah 
wa serangan pertama kali oleh 

tentoe akan diarah- 

kepada keroesakan kepada 

, koet serdadoe dan dengan dja- 

geris tadi pagi telah membikin | | Ian kapal, atau tiga2nja tjara di- 

pertemoean di Downingstreet ! 

10. 

Sidang terseboet berlakoe le- ' 

bih dari 215 djam lamanja goe- 

na menjelidiki sjarat2 jang di- 

madjoekan oleh Djerman kepa- 
da Perantjis jang kinipoen soe 

dah diterima oleh Inggeris. 

Ma Reina METE ATT anta 

| 

' kombinasi. 

Ia menjatakan -“djoega, bah- 
wa sangat soekarlah menjerang 

| Inggeris, karena tepi pantai Ing 

| geris sangat mengoentoengke— — 

boeat pehak pembela, meskipoen 

23 Juni (Reu 

j d 

Penjerboean, kalau didjalan- — 

' kan, tentoe dengan djalan ten 

23 Juni (Reu- | tara pajoeng, pesawat2 pengang- 

' dibeberapa tempat koerang sem 
! poerna. 
| 

s 

man Ga 

#Perantfis menerima 'kedoedoekan 
boedak”" kata de Gaulle. 

Reuter- mewartakan dari Lon- 

den: 

Didalam pedato, jang dioetjap- 

kan oleh Djenderal De Gaulle, 

Kepala Kabinet Militer dari Pe- 

merintahan-Reynaud, di Londen 

dalam bahasa Perantjis, ia mene- 

rangkan, bahwa Pemerintah Pe- 

rantjis tidak sekali-kali berhak 
menjerah kalah, dan bahwa per- 

tanggoehan perang itoe berarti 
soeatoe penjerahan, bahkan djoe- 

ga berarti ,,soeka didjadikan 

boedak”. . 
Djenderal terseboet berkata 

poela: ,,Sesoedah minta tanggoeh 

perang, sekarang Pemerintah ba- 

roe tahoe rasa akan apa-apa jang 
di “,dictee”. kan kepadanja, 

jani: 
Akibat permintaan ini, ialah 

soepaja tentara darat,” laoetan 

'dan oedara haroes dilepas- 
kan dari mobilisasi. Sendja- 

ta2 kita haroes diserahkan. Pe- 

rantjis akan didoedoeki seloeroeh 
nja dan Pemerintahan Perantfjis 

ap tergantoeng semata2 kepa- 
da Djerman dan Italia. 

Banjak sekali bangsa Perantjis 

jang tidak menjoekai penjerahan 
ini. 

“ 

Kak 
, 

  

Perantjis seharoesnja tidak bo- 
leh meletakkan sendjatanja, sebe- 

loem beroending dengan kawan- 
kawannja sjarikat. Selama ka- 

wari2 itoe masih meneroeskan 

peperangannja, maka Perantjis 
tidak berhak menjerah diri ke- 

pada moesoeh. 

Jang menjebabkan kita kena 

poekoel, ialah boeroeknja sys- 
teem militer, kesalahan2 pada 

pimpinan perang dan semangat 

jang lemah dari pemerintahan 
dalam waktoe jang achir2 ini, te- 

tapi ketahoeilah, kini kita masih 
mempoenjai imperium besar, ma- 

sih mempoenjai armada, dan ma- 

sih mempoenjai simpanan emas. 
Kita masih mempoenjai kawan2 

jang persediaannja loear biasa 

dan jang mengoeasai semoea 
laoetan. Djoega paberik2 Ameri- 
ka Sjarikat sesoenggoehnja di- 

peroentoekkan kita. 
Kehormatan, akal jang sehat 

dan kepentingan negeri, kese- 
moeanja meminta kepada tiap2 

bangsa Perantjis oentoek mene- 

roeskan peperangan ini, dimana 
sadja mereka ada dan dengan 

alat apa djoega jang ada pada-   

nja. Oleh karena itoe, maka se- 

karang ini perloelah dimaria2 di: 
soesoeri tenaga Perantjis. 

Segala sesoeatoe jang bisa di- 
himpoenkan, ja'ni jang' bisa di- 
pergoenakan goena militer, baik 
beroepa tenaga manoesia, maoe- 

poen alat2 perang, haroeslah di 
bentoek kembali derigan rapi. 

Sekarang, kewadjiban National 
ini saja jang memikoel, di Ingge- 
ris. 

Saja berseroe kepada semoea 
pemimpin dan serdadoe Peran- 
tjis, kaoem laoetan dan djoeroe2 

:erbang, lekasiah berhoeboengan 
dengan saja. 

Saja berseroe kepada semoea 
orang Perantjis, jang ingin tetap 
mendjadi bangsa Perantjis soeka 
mendengarkan saja dan mengka 
koeti langkah saja. 

Hidoep Perantjis!. Bebas Ni 
hormatannja, dan meragap | 

Lebih djaoeh Tn mewarta- 
kan, bahwa sehari-harian kema- 
rin pedato Djenderal De ta 
ini oleh B.B.C. disiarkan Mp 
oelang-oelang.      

i 

:



       

  

ch ungking 22 Juni 
Kak — Waichiaopu telah - 

radjoekan alasan dan 'per- 
an kepada pembesar2 Pe- 

antjis, berkenaan dengan pe - 
gaboelan hadjat2 Djepang oen 

2. menghentikan pengangkoe 

han barang2 ke Tiongkok oleh 
Pemerintah Indo-China. 

ninta 

|. Hongkong masih mengirim? 

- Canton, 22 Juni (Reuter) 
— Dikabarkan, bahwa ada e-' 
nam bagian-tentara Djepang ha 
ri ini didaratkan didistrict Pa- 

oan. 

Kepala Perang dari tentara 

Djepang mengeloearkan ketera 

ngan, bahwa Hongkong masih 
teroes sadja- mengirimkan alat 
alat kepada Pemerintahan di 

Chungking. 
| Ditambah poela keterangan 
itoe, bahwa sekarang ,,tentara 

Djepang mendjalankan tinda- 
kan oentoek memoetoeskan hoe 

boengan ini boeat selama-lama 

ja". 
Diplomatie persendjataan Ameri- 

|. #ka terhadap Djepang. 

“ Tokio, 23 Juni (Domei) — 
Soerat kabar ,,Hochi Shim 
mendoega, bahwa politik peme 

rentah Roosevelt ialah ,,diplo- 

Djepang, dan ini akan dilan- 
djoetkan poela. 
| Dalam pada itoe s.k.  Yomii- 
1 himbun' 'mengatakan, bah 

angkatan2 Stomson dan 
Knox itoe adalah pengoeatan be 
sloeit dari Roosevelt oentoek pe 
m adj ocean dirinja mendjadi kan 

didat president ketiga kalinja. 
Te tapi apa jarg mendjadi ke- 

Pa ntingz Ae Pa aon 
2 P bea ialah (sepandjang s. 
— kemoengkinan akan ma 

djeleknja perhoeboengan 
Djepa ne 5 Amerika dari pada 

perbaikar, meskipoer berita2 da 
i Amerika diwaktoe achir ini 
menocendjoekkan, bahwa penda |. 

t oemoem, disana agak baik 
Ka terhadap Djepang. 

| Selandjoetnja s.k. ,,Miyako: 
Shimibun” mengingatkan rak- 
jat Djepang terhadap perbaikan 
jang. ditioepkan demikian itoe, 
jang katanja terdapat di Ameri 

ca terhadap Djepang. Soerat ka 
r'itoe menerangkan, bahwa 
erika mesti memadjoekan 

ekti dari hal keadilan dari 
naksoed2nja itoe dengan menga 

Jakan perdjandjian dagang de 
ek “Djepang. Poela haroes 
menghilangkan politik - setoe- 

ljoe-Ohiang Kai Shek, manaka. 
la. Amerika betoel2 ingin hidoep 

Jamai Pengan Djepang. 

| te 
ne —. 

Radja Zogoe menjingkir dari Pe- 
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menjingkirkan diri ketika Albania 
ditjaplok Italia, telah mendapat 
perkenan oentoek meninggalkan 

anah Perantjis. 

“Lebih djaoch diberitakan, bati- 
pembesar2 Perantjis sekarang 
ja- bisa meloeloeskan orang 
“berdarah Jahoedi keloear 

lari Perantjis itoe. Maka ta' 
veroeng bandjir djoega kaoem 

ian .keperbatasan Spanjo! 
ndak teroes ke Portugal. 

      

   

  

y Aakrat Hindia Belanda “dari tang- 
|gal 10 Mei 1940 1z (Staatsblad | 

1940 No. 134), dimana dipermak 

“loemkan Staat van Beleg boeat 

matie persendjataan” terhadap 5 

rantjis. 
M adrid, 23 Juni (Reuter). 

adja Zogot, jang dahoeloe 

  

  

     dari Goebernoer Djen- 

seloeroeh Hindia Belanda: 

| Mengingat djoega pada apa jg 
'| telah ditetapkan dalam artikel 37 

id kesatoe dari Regeling op den 
staat van Oorlog en van Beleg 
(Staatsbiad 1939 No. 582) dan 
jang diseboetkan dalam a. dari 
artikel 1 lid kesatoe dari veror- 
dening No.'s. 17 dan 22/DvO| 

VIIA-3 dari Militair-Gezag tang- 
gal 20 dan 24 Mei 1940 (Java- 
sche Courant dari tanggal 21 
dan 31 Mei 1940 No.s 4la dan 

44a), menetapkan adanja veror- 
dening seperti berikoet: 

. Artikel 1. 
TI. Kepada rakjat bangsa Belan 

da jang berdiam di Hindia Be- 
landa, jang dienstplichtig atau 

reserveplichtig: pada balatentara 

Darat, dilarang ' meninggalkan 
Hindia Belanda dengan tidak da 
pat izin dari Legercommandant. 

2. Kepada rakjat bangsa Be- 
landa jang berdiam di Hindia Be 
landa, jang dienstplichtig atau re 
serveplichtig pada Armada laoe- 
tan Hindia Belanda, dilarang me- 
ninggalkan Hindia Belanda de- 
ngan tidak dapat izin dari Com 
mandant dari Zeemacht. 

Artikel 2. 
Larangan jang diseboetkan da 

lam artikel 1 tadi tidak menge- 

nai pada: 

pal dari kapal-kapal jang mema- 

kai bendera Belanda dan anak 
boeah penerbang Belanda, da- 
lam perdjalanan jang ditentoe- 
kan oleh maskapainja masing-ma 

sing. 

.b. mereka jang oleh maskapai 
penerbang atau kapal pelajaran 
dikirim keloear Hindia Belanda 

oentoek bekerdja sebagai kapi- 

tein.atau anak bocah kapal jang 
berlajar dengan memakai bende- 
ra Belanda atau jang mendjadi 
anak boeah penerbang Belanda 
oentoek berdjalan Keran ta- 

Zi ambispesitambiewaar Nege- 

toek keperloean dienst. 
d. mereka. jang dengan mela- 

loei pelaboehan asing dengan ti- 
dak berganti kapal, 

dari. maskapai itoe djoega, berla- 

Belanda ketempat lainnja di Hin- 
dia Belanda. 

Artikel 3. 
Barang siapa jang melanggar 

satoe-satoenja larangan jang ter 
seboet dalam artikel 1 dari ver- 
ordening ini dihoekoem pendja- 
ra selama-lamanja 2 tahoen. 

Artikel 4. 

lam artikel.3 tadi dianggap seba 
gai misdrijf. 

  

Berita P.T.T, 
Moelai 24 Juni hulppostkantoor 

Selatpandjang dirobah mendjadi 
hulppost- dan telegraafkantoor 
dengan kantoor perhoeboengan 
Bengkalis. Waktoe bekerdja pada 
hari bekerdja djam 9—1 siang 

“djam 35 sore (waktoe djam 
Djawa), sedang hari 'besar dam 
minggoe ditoetoep. Station pene- 
rimaan radio dari B.B. di Selat- 
pandjang ditoetoep. 

HA emasimmenpanann 

Loterij barang. 
Loterij barang jang. diadakan 

oleh ,»Middenstandsvereeniging 
Batavia” sekarang soedah sele- 
sai. Loterij imi terdiri dari doea 
barang masing2 dari 1000 lot. 
Satoe lot harga f 1.—, 

Pendapatan ini akan diamalkan   kepada korban2 peperangan. 

berikokt 

1—I: 

Daulay, 

  
a. kaptein dan anak boeah ka- | 

ri jang sedang bepergian oen- 

atau djika: 
berganti kekapal atau penerbang: 

jar dari soeatoe tempat.di Hindia 

Pelanggaran jang terseboet da |   

PEMANDANGAN. 

Staatsexamen moerid Moe- 

Loeloes dengan 
baik. 

Pada waktoe oedjian ini Moe 
hammadijah mengirimkan moe 

rid@nja djoega oentoek menem- 
“poeh oedjian negeri (staatsexa 
men). Hasilnja adalah seperti 

| Bagian Mulo. 
. Toelatingsexamen kekelas 1 
Mu Soehaedi lbeloes 
dengan angka lebih dari 7 rata2 

nja. 
Overgangsexamen dari kelas 

Goesti Endeng. 
Eindexamen: Porkas 

dengan angka le- 
bih dari 7 rata2nja. 

Bagian AMS. (Se 

kolah Menengah) 
Eindexamen A.M.S.: Za i- 

ni Dahlan Madjid 

Melihat hasilnja oedjian ne- 
geri ini maka dengan pasti bo- 

lehlah kita ikoet bangsa, oleh 

karena hasil ini adalah menoen- 
djoekkan, bahwa sekolah Moe- 

hammadijah sanggoep djoega : 
oentoek memberikan pendidikan : 

jang ketjerdasan dan tingkatan : 
nja tidak oesah koerang dari 
pada sekolah goebernemen. 

Kita mengoetjapkan selamat 
atas mereka jang telah loeloes 
itoe, dan Soedah barang tentoe 

djoega kepada direktoer seko- 
ah tsb., jaitoe t. Mr. Tj o- 

kroadisoemarto. 
  

Pasar pendjoeal teh 
Akan pindah ke 
Amerika Selatan. 

Aneta mendengar, bahwa oleh 
karena pasar2 teh Indonesia jang 

besar2 di Nederland, Skandinavia 

soedah hilang dan moengkin djoe 
ga Itali tidak tergolong pasar pen 
djoeal lagi disebabkan perang, 

maka perhatian orang ditoedjoe- 

kan kepada Amerika Selatan. 

Keadaan pasar tem Indonesia 
semendjak tanggal 10 Meij.l. se- 
laloe nampak moendoer, dan 
waktoe inilah jang hampir boleh 
dikatakan terlaloe soelit. Walau- 
poen demikian, menoeroet mere- 
ka jang .mengetahoei benar, ti- 
dak perloelah orang poetoes ha- 
rapan, manakala dengan segera 
akan diambil tindakan2 jang te- 

tap, jaitoe meninggikan prosen- 
tasi perbatasan. 

Aneta lebih Iandjoet mende- 
ngar, bahwa kepentingan Indone- 
sia akan segera dimadjoekan ke 
Londen. 

  

Covim 
Berhoeboeng dengan pemang- 

gilan jang pertama, Covim di Ba- | 
tawi, mengabarkan, bahwa mere- 
ka jang tidak dapat mengoendjoe 
ngi praktijk, karena kawin-atau | 
keadaan jang memaksanja, dipin- 
ta soepaja mengoendjoengi hos- 
pitaal2 jang didirikannja oentoek 

berpraktijk sebagai verpleegsters 
lagi boecat mengerdjakannja pa- 
da masa jang perloe. Mereka, jg. 
maoe berpraktijk itoe, dipinta 
memberi tahoekan kepada kan- 
toor Covim-Betawi, Gemeente- 

huis, Koningsplein Zuid 9, saban ' 

hari djam 9—12 pagi. 
  

Voedingsmiddelenfonds. 

Pertanjaan t. Kan, 
3 Mei 40. 

Toean Kan memadjoekan per- 
tanjaan kepada Pemerintah, apa- 
kah Pemerintah sanggoep mem- 
pertimbangkan dengan bestuur 
dari Voedingsmiddelenfonds soe- 
paja dalam pembelian beras 
menggoenakan tenaga dari orang 

orang jang oemoemnja dinama- 
kan commissionnairs, djika oleh 

fihak jang djoeal merang dimin- 
ta perantaraan mereka, 

Keterangan. 

Berhoeboeng dengan adanja 
artikel jang disiarkan oleh soe- 

rat2 kabar Tionghoa-Melajoe teri 
tang tidak maoe memakainja com 

missionnairs dari bangsa Tiong- 
hoa dalam pembikinan contract2 

| 

  

- 

  

  

pembelian beras oleh Voeding- 
middelenfonds, maka dalam satoe 

antdra dari artikel2 tadi jang ke- 
moedian telah disiarkan oleh soe- 
rat kabar harian, jaitoe makloe- 
mat dari persbureau Aneta jang 
kiranja  -asalnja dari fihak offi- 
cieel, telah diberi.tahoekan sebab 
sebabnja tjoema menggoenakan 
makelaar2'jang disoempah. 

Sebab-sebab jang diadjoekan 
menoeroet pendapatan penanja 
bisa djoega diadjoekan oleh fihak 
pendjoeal terhadap perantaraan 
jang dilakoekan oleh commission 
nairs . Tionghoa, sebab mereka 
lakoekan pekerdjaan sematjam 
itoe djoega. 
djika commissionnairs Tionghoa 
tidak diketjoealikan hingga keli- 
hatannja mementingkan make- 
laar Eropah sadja. 

Djawab Pemerin- 

tah. 20 Juni 4 hk 
Makloemat jang dimaksoedkan 

dalam keterangan dari pertanjaan 
toean Kan, disiarkan oleh Aneta 
karena permintaan dari Departe- 
ment Economische Zaken tang- 
gal 20 April jang laloe. 

Bahwa, sebagaimana pengira- 
an dari penanja, alasan2 jang ter- 
toelis dalam alinea 7 dan 8 dari 
makloemat tadi bisa diadjoekan 
djoega oleh fihak pendjoeal oen- 
toek mendapat perantaraan dari 
commissionnair2nja, tidak mero- 
bah pendapatan Pemerintah bah- 
wa sikap dari Voedingmiddelen- 
ionds sebagaimana ditoelis dalam 
makloemat tadi, betoel adanja. 

Soedah semestinja djika fonds 
terseboet dalam pembelian tadi 
menggoenakan perhoeboengan2- 
nja dan tidak minta pertolongan- 
nja orang2 pendjoeal jang beloem 
dikenali. 

Dipandang dari ilmoe perdaga- 
ngan,  berhoeboengan dengan 
orang jang beloem dikenali tadi, 
mengchawatirkan dan mengenai 
pertanggoengan jang ditoelis da- 
lam alinea 3 dan 5 dari makloe- 
mat terseboet. 

  

Pantai? jang gelap 

Tidak perloe di 

koeatirkan. 
Aneta mengabarkan: 
Moelai tanggal 22 Juni 1940 

maka lampoe2 pantai dan pela- 
boehan Betawi, Priok bersama 
Edam, dipadamkan, sebagai 

djoega di Tarakan, Balikpapan, 
'Noesaniwi dekat Amboina, Se- 
Jat Bali dan Tjilatjap. 

Moelaji tanggal ini djoega ma 
ka masoeknja kapal2 melaloei 
batas reede (teloek) Priok dan 
masoeknja, Tarakan, Balikpa-: 

(pan antara waktoe sendja dan 
'waktoe fadjar, dilarang. 

Tindakan2 ini diambil oleh ka F 
rena Nederland dalam keadaan 
perang dan hal ini sebetoelnja 

bisa dilakoekan lebih doeloe da 

ripada kini. Akan tetapi, bah- 
wa ada diambil tindakan demi- 
kian ini, tidak oesah 

menjebabkan kita 
mendjadi koeatir. 

  

Bandoeng, 12 Juni 1940. 
Legercommandant 

Keterangan. 
Verordening tadi memberi 

atoeran-atoeran jang baroe oen- 

toek dienst- dan reserve-plichti- 

gen boeat meninggalkan. Hindia 
Belanda. 

Pertama dikemoekakan lara- 

ngan boeat rakjat bangsa Belan- 
da jang dienst- atau reserve- 
plichtig  oentoek . meninggalkan 
Hindia Belanda dengan tidak me 

makai izin. Boeat balatentara da 
rat izin tadi haroes diminta ke- | 

pada  Legercommandant, boeat 

armada laoetan kepada Comman 
dant dari Zeemacht. 

Larangan tadi tidak diperke- 

nankan boeat sementara golo- 
ngan jang terseboet diatas tadi. 

Pertama tidak mengenai anak 
boeah kapal dan penerbang jang 

memakai bendera Belanda. jang 
dalam perdjalanan melakoekan 
pekerdjaannja. 

Maka adil adanja: 

Kedoea tidak mengenai ambte 
naar-ambtenaar jang sedang be- 
pergian . oentoek  keperlocan 
dienst. 

Achirnja tidak diperkenankan 
djoega pada mereka jang mela- | 

koekan perdjalanan dengan me- 
laloei pelaboehan asing, teroeta- 
ma Singapore, akan tetapi jang 
tvedjoeannja jang terachir soe- 

atoe tempat di Hindia Belanda. 
Dalam ini, perdjalanan dari tem 
pat satoe ketempat lain di Hin- 
dia Belanda haroes dilakoekan 
dengan tidak berganti dan djika 
terpaksa berganti haroes mema- 
kai kapal atau penerbang dari 
maskapai itoe djoega, 

Djadi djika orang dari Beta- 
wi pergi ke Singapore dengan 
naik pesawat terbang dan dari 
Singapore naik kapal ke Medan, 
maka,ia haroes minta izin lebih 
doeloe, sebab. perdjalanannja ti- 
dak dilakoekan dengan pener- 
bang dan kapal dari satoe mas- 
kapai. 

Van Bovene depan Nirom 
Pengiriman ke 
B. B. C. 

Malam ini djam 8.50 akan di- 
adakan penjiaran dari Indonesia 
oleh Nirom atas permintaan B.B. 
C. dengan gelombang pendek. 
Perloenja oentoek kepentingan 
Ned. Omroep. Hal ini akan dila- 
koekan oleh tocan van Bovene 
selakoe pembitjara. (Aneta). 

GAPI DAN PENAHAN MR. 
SJARIFOEDDIN 

Tidak ada preven- 
tief. 

Berhoeboeng dengan penang- 
kapan toean mr. Amir Sjarifoed- 
din, jang selain ketoea Pengoe- 
roes Besar Gerindo, djoega doe- 
doek dalam Secretariaat Gapi, 
tadi pagi tocan Abikoesno Tjo- 

'krosoejoso, atas nama Gapi, telah 
mengoendjoengi kantor Parket, 
Pokerol Djenderal. 

Kepada beliau diterangkan, 
bahwa t. Amir ditahan oentoek 
melakoekan - voorloopig onder- 
zoek. 

Apakah ia akan dipreventiei 

  

atau tidak hal ini tergantoeng ke- 
pada hasil pemeriksaan jang sam 
pai hari ini beloem selesai. 

Sekianlah diterangkan oleh 
toean Abikoesno Tjokrosoejoso. 

  

Regeeringspubliciteitsdiensi. 

Pindah ke Tanah 
Abang West 91. 
Regeeringspubliciteitsdienst 

jang didirikan semendjak terbit 
nja perang, jang negeri Belanda 
sampai terseret kedalamnja, 
dan moela2 ditempatkan diasta 
na wali negeri dikota ini, kini   

  
ee Ma Bamany P1 

soedah pindah tempat, jaitoe 
Tanah Abang West 91. 

DE NEDERLANDSCH INDISCHE BOUWKAS. 
(DE NIBO) 

DIRECTBUR: IR. F. L. P. G.  FOURNIER. 

TON Na 

Lembaran pertama pagina Iii 

APA Kememanyaras Sai 

Indonesia 
SATA HANYA 

   

  

  

DJAWA BARAT. 

TJIREBON. 

A.G.S. menoelis: 
Tidak benar 

Beberapa kenalan kita datang 

diroemah, oentoek bertanja, a- 
pa betoel kita soedah dibawa ke 

kantor polisi dan roemah kita di 
gledah. 

Kita tidak mengerti, dari sia 
pa kabar bohong itoe. 

Kita maklioemkan disini, bah- 
wa kita tidak digledah dan ti- 
dak dibawa ke kantor politie. 

Djoega kabar, bahwa Toean 
Ronggo digledah dan ditangkap 
tidak benar. Toean Ronggo ma 
sih ada dircemahnja. 

Dewan Gemeente bersidang 

Nanti hari Djoem'at tanggal 
28 boelan ini Gemeenteraad a- 
kan bersidang oemoem salah soe 
atoe dari pokok pembitjaraan: 

ja'ni: Kedoedoekan Volksonder- 
wijzers, Kartjis pasar dan pili- 
han seorang wethouder, sebagai 
gantinja toean Gutjar jang ki 

ni sedang diinterneer. 

KABAR TONTONAN: 

  

Agenda ini malam 
Alhambra: Noor E Ya- 

man”. 

Riaito: ,Hua Mu Lan”. 

Cinema- Orion: ,Block 

Heads”. 

Prinsen Park: ,Dia- 
mond Jim”. 

@ueen: Kel, ,Man From 
Music Mountain”, ke II, ,,Heli 
Ship Morgan”. 

  

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 loterii besar. 
Groote. Geld Lotery. 110 f 1.15. 
1/4 f 2.85. 1/2 lot f 5.60. Geheele 
lot f 11.—. Rembours tida kirim. 
Tamba ongkos aangeteekend f0.30 
Pesenan obat berikoet oeang ong- 
kos vwrjj. 

Melainkana bisa pesen pada 

FIRMA FRANK & ZONEN 
SEMARANG.   

   
  

  

HYPOTHEEK TIDAK PAKE RENTE. 
TRUSTEE: ALGEMEENE CENTRALE 

BANK N.V. 
MERDIKAWEG 13 — BANDOENG 

NOORDWIJK 8 — BATAVIA-CENTRUM    

   

pang, bolehlah sebeloem 

Landbouwschool 

Barang siapa, ingin soepaja moerid2 landbouw- 

school di Soekaboemi diperoemahkan sebagai penom- 

   Soekaboemi. 
      

  

   

    

tanggal 12 Juli     

  

   

      

   

j.a.d. menjatakan dengan soerat kepada direktoer 

Landbouwschool itoe, dengan keterangan berapa 

djoemlah anak2 sekolah jang hendak ditompangkan 

itoe, berapa kesanggoepan membajar ocang tompang, 

8 apa kebangsaannja dan apa agama jang dianoetnja. 

Oecang tompangan jang haroes didamaikan doe- 

loe adalah antara f 12.50 sampai f 20. 

De Directeur der 

Landbouwsechool 
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Ini malam 

dan besok 

malam 
Pasar, Sawah Besar — Batavia-Centrum. 

OOR E YAMAN 
Satoe film HINDUSTAN jang djempolan betoel2, 
mengambil lelakon dari keradjaan di negri YA- 

MAN pada doeloe kala, teramhil dari hikajat 1001 

MALEM. Penoeh dencen kabesaran, keindahan dan 

banjak sekali tarian dan njanjian2 jang sedep! 

Hoofdrol dimainkan oleh : 

   sean ee RR AAS 

seorang actrice Hindustani jg paling tjantik dan ajoe. 

Sangit- Ratna FIROZE DASRER 

Moelai 3 Juli 1940 

FILM MESIR 
Dengen 

MISS MALAK — MAHMOED ZULFICAR 

100 pCt. menjanji, lagoe - lagoe dengan gamboes. 

  

RIALTO BIOSCOOP 
Pasar Senen” — Na Bana 

  

   
     

   

      

PEMANDANGAN 

  

ORIENTAL FILM COY. 
” PIBANLAN FLANGA JANG PERTAMA, 

WAK PALING BARA BIANG | Gd 0) 

$ Jae 2 

& Kekar “ 
TN 

  

4- malam 8 pertoendjoekan soe- 

vah 6791 Penonton. 

jang masoek dan kagoemkan de- 

buutnja FIFI YOUNG jang perta- 

ma di LAJAR-POETIH. 

LOKET REX-THEATER 

tiap malam teroes di- BLOCKADE 

oleh ratoesan penonton, dan tetap 

RATOESAN penonton POELANG 

tidak kebagian kaartjis maka da- 

tang lebih siang- 

REX TUFATER 

Djika ada saboen jang lebih baik oentoek merawat 

koelit dari pada saboen wangi LUX, tentoe soedah 

lama bintang? film pakai saboen itoe. ' 

Tetapi saboen itoe tidak ada, hingga sampai sekarang 9 antara 10 5 

bintang? film masih serahkan pengrawatan ketjantikannja pada. 

saboen wangi LUX. Saboen ini menghaloeskan koelit dalam 

beberapa minggoe, hingga paras jang tjantik dapat diperoleh. 

  

  

s Ban Wkuh San 
ARA ap "Maha ita sein Ubba" 

tjoema 2 malem sadja. 

Mempertoendjoedkan satoe film Tiongkok jang 

soedah menggemperkan diantero panggoeng bios- 

coop. Ini film ada tjotjok sekali bagi publiek Ti- 

onghoa maocepoen publiek Europa lantaran ada 

pake titel bahasa Belanda. : 

Hua Mu Lan 
(Gadis jang gagah berani) 

Anak-anak boleh nonton. 
  

26 — 21 Juni, 

BETTY GRABLE dalem Campies Confession 

dan TOM KEENE dalem 
Battle of Greed.      

Sinshe TJIA SIOE KHEE 
TOKO - TIGA 45, BATAVIA 

SAIJ KIM TAN (obat bengek) 

(ASTHMA) 

SAIJ KIM TAN adalah seroepa obat jang 

sanget moestadjab bocat semboeken penjakit 

bengek dan perna toeloeng banjak orang serta 

dapet banjak poedjian dan pengoetjapan tri- 

ma kasi dalem advertentie. 

Ini obat goena semboeken sakit bengek jang 

baroe didapetken atawa jang soeda lama di 

tenggorokan bersoeara, batoek, napas sesek 

terserang hawa dingin lantas kamboe, bengek 

dapet asal toeroenan, reba djalan tiada enak, 

sering keloear keringet, sering kamboe sering 

baek. Roepa-roepa penjakit bengek kaloe makan ini obat nistjaja 

lantas semboe dengen tida kamboe kombali. Baek orang toea maoe- 

poen anak moeda lelaki, prempoean jang hamil semoea boleh 

makan. : 
KE ONOR NERA eri KR KTA Umi Ma ak f 2,50 

Loear kota tamba harga Rembours. Oewang kirim doeloe zon- 

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

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

Djoega ada sedia roepa-roepa obat jang terbikin dari Sinsh 
sendiri, soedah terkenal. kemandjoerannja, serta banjak boekti- 

boekti dan poedjian. : 
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“Garantie 

10 tahoen 
Vulpen jang pa- 

ling bagoes 

2 
ae le. Keloearnja tinta 

3 SKI AIN PEN selaloe tetep dan 

EN Yee TAN 5 2 rata. 

Na Spa B 2e. Dipakainja enak 
dan memoeaskan 

Ng keinginannja. 
:e..Graveer nama di 

Best in vulpen  dengen 
gratis — dari itoe 

the World £ yulpennja tida bi- 

sa hilang. 

4e. Bisa dapat inkt 
1 fis. cadeau. 

3 

GP 

5e. Harganja moerah 

sekali. $ 

Pesenan-pesenan loear Batavia bisa 

kirim rembours. Waktoe pesen minta NAGA 

keterangan, bagaimana toelisannja f 1.74 2.00, £ 25n 

haloes, sedeng atawa kasar. Dan Sampai f£ 7-00. 

dari hal warna-warna gagangnja. Gagang warna-war- 

ini malam dan berikoetnja datang 

  

  

  

Senigpayaan HALIDJAH Pe tie? ed 4 mengiri 4 an melha 

$ 

»K R I Ss M A T A R A M " gadis2 lain melantjong berpasang- 

Romans DARAH di Pendopo pasang dengan pemoeda jang tjakap. 

TOEA. Tidak seorang pemoeda .poen soeka 

Camera perhatikan padanja, sebab parasnja 

tidak menarik 

: J. WONG. 

Soeara 

Tjoema sedikit malam LAGI. Hi 
F3 

4 ( 

PATJAR 2,   
  

GEVRAAGD 

een Vertaler van Holland's in ma- 

leis. 

Br. met ref. en verlangd salaris 

per vel druk's. 

No 1020 Bur. V. d. Blad. 

OLEH SEORANG PRIAJI IN- 
DONESIA ditjari seorang poetri 
(djanda) berbahasa Blanda oen- 

toek dipertjajakan mengoeroes 3 
orang anak2, masing2 oemoer 3, 
4, dan 7 tahoen. Keterangan pa- 

da Administratie s.k. ini dengan 

No. 10. 

DIMINTA bangkoe dan papan toe- 

lis oentoek sekolahan. 

Tawaran pada Adm. ,,Pemanda- 

ngan” No. 1031. 

  

    

  

Prinsen-Park, saravus 
Programma: . 

5 Malem"! Selasa-24 JUNI — 
— 
PRINS THEATER 

739 & 9.45 

  

  UniversalfJpertoendjoeken 
Edward Arnold — Jean Arthur — Bianie Barnes 

dalem 

»DIAMOND JIM« 
..Ia poenja barang perhiasan berdjoemblah $ 2,000,000.—! 

Ia poenja ongkost pesta paling ketjil $ 100,000.—! 

: Ia poenja kaki koeda adoe ditaboer dengan barlian! 

Ia poenja mas kawin $ 1,000,000.— pada satoe 

nona! 

Mengagoemken ! Mengheranken! Ampir tidak bisa 
|. di pertjajaken, tapi ketoel soeda kedjadian! 

THEATER KE 2: 

THE MALAYAN REVUE 

THEATHER KE 4: 

Film Tiongkok bitjara Kuoyu 

»MATI DILAGOE" 
Openlucht bioscoop 

Ini malem double programma 

BENER BAE BRP EP OLS GENDER SEKEN RN 

BATIK? KELOEARAN SOLO DAN DJOKJA. 
ATOERLAH PESANAN! . 

Boeat didjoeal lagi atau oentoek keperloean dipakai sendiri 
Kain pandjang - saroeng - selendang - iket, sedang dan 

haloesan, babaran sangat koeat dan tadjem, soga Genes 
atau Djawi Aseli. Batik sedang moelai harga f 24,- f 26,- £ 28,- £ 30,- £ 33, £ 35- £ 37,50 £ 40,- f 45,- £ 50,” percodi, 

Batik haloesan moelai harga f3,- £3,25 f 3,50 £4,- £ 4,50 
Po TO 1,50 dan f 10,- perlembar. : 
Pesanan sedikit atau banjak diterima baik, dengen rem- 
bours atau wang doeloe, pilihan teliti dan harga paling ren- 
dab. Lebih djelas prijscourant dapat diminta pertjoema,     

  

RIO na: £ 250—f 3,00 

TOKO N f 2 a £ 4,00 sam Menoenggoe pesanan dengan hormat, 
Kramat 14 Kr ea Batavia-c, P3! ane BATIKHANDEL ,,TOKO PRASODJO"« 

: t DJOKJAKARTA, | 

Mean in Umat bani -g 
SAK 

    Ka LA dani AK Apa Buat) PAKAN Si Ki MEN Ae Oa uh 

Oleh sebab itoe ia pergi ke roemah obat 

oentoek tanja saboen apa jang paling 

baik bocat merawat koelit. Disitoe ia 

dapat nasihat: Pakailah saboen wangi 

LUX jang paling disoekai oleh bintang” 

film, goena menghaloeskan koelit. 

LTZ a36 Ia   
CINEMA ORION 
GLODOK x- BATAVIA 

Berhoeboeng dengan film ,T HE CITADEILs 
beloem sampai dari Padang kepada kita, maka 

ini malam dipertoendjoeken kembali 

"BLOCK HEADS' 
DUEEN THEATER 
PANTJORAN —— BATAVIA 

Ini malem pengabisan 
Dubbel Programma : 

,Man From Music Mountain” 
dengen 

GENE AUTRY 
Radja Cowboy dari sadel jang soeda terkenal 

Ka 2 ,HELL SHIP MORGAN” 
Dengen 

ANN SOTHERN — GEORGE BANCROFT 
VICTOR JORY 

25 — 26 Juni "40 
dengen Tyrono Power — Lo- gn 

SUEZ reta Young— Anna Bella 

Ka1 

         

     Pil djamoe boeat boeroeng perkoetoet 
TJAP LAMPOE) 

Ini djamoe Perkoetoet ada bermatjam seperti Pil, dan gam- 
pang sekali boeat dikasi makannja. Dibikinnja ini pil djamoe 
ada menoeroet satoe Recept oleh satoe ACHLI boeroeng-per- 
koetoet di djaman Poerbakala di mana bilangan Rembang. 

Riboean boeroeng kita soeda bikin baik swaranja dengan 
berikoet banjak boekti-boekti. Chasiat-chasiat dari ini pil: ba- 
dan boeroeng mendjadi langsing lekas manggoeng dan botjor, 
boeroeng bakal ditanggoeng lekas bersoeara baik, boeroeng la- 

ma tidak berswara makan ini pil teroes manggoeng lagi dan 

swara tambah lebih bagoes, empoek dan zonder brenti. Siapa 
belon pernah tjoba, boleh tjoba, tidak betoel dapat terima M 
wang kembali. 

Harga 50 pil f 1.—, 20 pil f 0.50, 1 pak f 0.10. 
Bisa dapet beli pada: 

DJAMOEHANDEL & INDUSTRIE ,,/TJAP LAMPOE” 
Bat.-C,: Sawah Besar 2N, Mr. Corn: Matramanweg 252, Buiten- 
z0rg' Gasfabrieksw. 6A en Djalan Roda no. 49, Soekaboemi: 
Toko Beng, Bandoeng' Kosambi 233F, Garoet: Roemah Obat 

Sehat, Cheribon: Pasoeketan 87, Semarang: Depok 20. 
NB. ATI-ATI, TOLAK BARANG PALSOE, JANG PAKEI 

MERK TJAP LAMPOE ITOELAH JANG TOELEN !!!



  

ELOEROEH Doenia sekarang 
# memperhatikan tindakan Mar 

Ik Petain, pemimpin tinggi 
ri tentara Perantjis, jang me- 

| ma'loemkan permintaan kepada 

| Hitler dan Mussolini oentoek 

injoesoen perdamaian jang pe- 

| noeh dengan kehormatan. 
- Pertahanan Perantjis jang te- 

goeh menahan serangan Djerman 
- roepanja telah hampir sampai 
pada achirnja, hingga Perantjis 
“salah satoe tempat pertahanan 

Negeri Democratie di Europa a- 
“kan toendoek dibawah kekoeasa 
an Dictator Djerman dan ltalia, 
Hitler dan Mussolini. 

—- Dari abad ke abad, sedjarah 
kedoea negeri ini penoeh dengan 

“api permoesoehan, ganti bergan- 
ti serang menjerang. 

Sekarang api peperangan itoe 
sedang berkobar dan akan dipa- 
damkan dengan soeatoe perda- 

« maian menoeroet permintaan Pe- 

- rantjis. 

— Pada ketika permoesoehan ke 
| doea negeri itoe sedang hebatnja, 

dengan mendadak seloeroeh doe 
“nia dikedjoetkan oleh oesoel Pre 
mier Petain. 

Dan sekarang nasib Perantjis 
. itoe sedang dalam peroendingan. 
“x Djam jang akan menentoekan 

nasib tanah jang besar ini akan 
dipoetar oleh Djerman dan Ita- 

“lia. Ketika jang sangat gelap se- 
Nagan melipoeti. daerah Peran- 
San nasib Rajatnja. 

. Apakah matjamnja oesoel da- 

mai jang moengkin dimadjoekan 

Djerntan kepada Perantjis? 
Kita tidak akan mendahoeloei. 

kesoedahan dari sesoeatoe kedja 

  
dian, tetapi.oesoel damai dengan -| 
Djerman itoe akan berisi voor: - 

. stel-voorstel. oentoek meleboer 
tanah Perantjis mendjadi daerah 

. revincie Djerman Raya, sebagai 
. jang dirantjang oleh Hitler dalam 
»Mein Kampf”nja, grondwet da- 
ri Keradjaan Djerman jang Keti- 
ga. 3 

Daiam Mein Kampf Hitler men 
. djelaskan maksoed hendak me- 

1 “ leboer tanah Perantjis itoe men- 
“djadi daerah Djerman, boekan sa 
aja berasal dari pikirannja sen- 

. diri, melainkan berasal dari me- 
1 “morial Fredrick de Groote, Kei- 

. zer Keradjaan Djerman Pertama, 
| dan kemoedian dilandjoetkan o- 

- leh Bismarck dalam tahoen 1864 
“dan achirnja oleh Keizer Wil- 
“helm dalam Keradjaan Djerman 
'kedoea, dengan peperangan 
1914. Tetapi. kedoea penjera- 

ngan Djerman ke Perantjis ke- 
— tika itoe soedah dapat dikalah- 
kan, 

— Sekarang dalam Keradjaan Ke 
# tiga, Hitler meneroeskan angan- 
| angan itoe, karena Djerman mem 
| poenjai 'kejakinan, bahwa Peran- 

| tjis selaloe mendjadi penggang- 

“goe- angan-angan Djerman oen- 
.toek mendirikan Groot Duitsch- 
and dan achirnja mendirikan sa- 

: Wereld Imporium. 
- Perantjis jang selaloe merinta- 

ngi maksoed itoe. 
Sebab itoe selaloe timboel pe- 

rang oentoek meleboer Peranfjis. 

Di Djerman soedah sedjak za- 
man Bismarck dibesar-besarkan 
kebentjian terhadap Perantjis. 
Dalam boekoenja jang berkali- 
mat ,,Wenn ich der Kaiser war”, 
terbit dalam tahoen 1912 penoe- 
lis Djerman, Daniel Fryman soe- 
dah menerangkan: bahwa Rajat 

. Djerman jang koeat dan menang 
dalam perdjoeangannja akan me 

  

   
       

erantjis dikikis 
- adahan Perantjis dibesiag 

        

"menghentikan perang dan me-- 

minta, soepaja antjaman antja- 

man dari fihak: Perantjis  diha- 
'| poeskan, dan tanah Perantjis di- 

leboer dari moeka boemi. Me- 
reka akan meminta soepaja-dae- 
rah Perantjis dikosongkan, se- 
dang djadjahan Perantjis akan di 
beslag.” 

Dalam tahoen 1905 Josef Lud- 

wig Reiner telah merantjang djoe 
ga satoe rantjangan perdamaian 

dengan Perantjis, dalam mana di 
terangkan, soepaja Perantjis di- 
kikis dari peta boemi, dan hanja 
pada Rajat jang terdiri dari 20. 
miljoen djiwa diizinkan hidoep 
dalam satoe kota sebagai concen 
tratiekamp jang besar ditengah 

tengah daerah Perantjis. Peran- 
tjis boleh mendirikan Republiek 

sendiri, tetapi haroes mendjadi 
daerah economie Djerman. Baha 
sa Perantjis: berangsoer-angsoer 

akan dihapoeskan. 

Lebitr djaoeh Fryman mengata 
kan, bahwa negeri-negeri ketiil 
sebagai Nederland dan Belgia ti- 
dak ada hak oentoek hidoep. Ti- 

dak satoe negeri jang akan da- 

pat hak hidoep, sebagai satoe ne 

geri jang merdeka, ketjoeali ka- 
lau negeri itoe dapat memperta- 
hankan diri dengan pedang. Ka- 
lau kita sampai mendoedoeki se- 

bagian daerah Perantjis — ka- 
ta Fryman lebih djaoeh — maka 
daerah itoe akan mendjadi dae- 
rah.Pruisen (Djerman). 

Oentoek.mendjelaskan toedjoe 
am politiek Djerman terhadap Pe 
rantjis, Hitler menerangkan da- 
lam boekoenja ,,Mein- Kamp”, 
bahwa peleboeran-atas daerah 

Perantjis hanja satoe djalan oen- 
toek Djerman 
kekoeasaan di seloeroeh Enopa 

dengan tidak terganggoe-gang- 

goe. lagi (Mein Kampfi halaman 
766). : 

Rantjangan politiek Loear Ne- 
geri Hitler jang disoesoen dalam 
tahoen 1939 memoeat kalimat jg 
berikoet: ,,jang teroetama seka- 
li bagi politiek loear Negeri Djer 
man, adalah tidak membiarkan 

hidoepnja satoe kekoeasaan mili 

ter pada negeri jang berwatas 
dengan Djerman, dan bangoen- 
nja negeri jang mengandoeng ke 
koeatan militer itoe-akan dihala- 
ngi, meskipoen dengan kekoea- 
tan sendjata, kalau diwatas ne- 

geri kita soedah-ada negeri jang 
diperkoeatkan dengan militer, 

maka segera ia akan dipoekoel.” 

(Mein Kampf 754). 

Demikianlah pendirian Djer- 
man terhadap Perantjis dan ne- 
.geri-negeri ketjil di kelilingnja, 
kita koetib sekedar perloe. 

Sebab itoe ketoendoekan Pe- 

oleh Djerman. 

ini. 

erah Djerman Raya jang dikehen 
daki Hitler dalam rantjangan Le- 

ri Laoetan Hitam sampai ke La- 

Kanaal Laoetan Inggeris sampai 
ke Laoet Tengah. Djadi bila pe- 

man dihentikan, maka nasib Por- 

toegal, Zwitseland dan negeri 
negeri di lembah Donau akan le-   
bih terantjam poela: 

rantjis kepada Djerman akan me : 
ngandoeng akibat pengikisan Pe . 
rantjis dari Peta Boemi, dan per ' 
moesnahan. negeri-negeri ketjil | 

Rakjat Perantjis tidak mengha : 
rapkan sedikit djoega poetoesan : 

Kalau Djerman telah menda- 
pat kekoeasaan besar atas dae-. 

rah Perantjis, maka nasib negeri : 
negeri ketjil jang sekarang masih 
terdapat di Europa akan mendja : 
di lebih koetjar-katjir, sebab da- : 

bensraum-nja, adalah sedjak da- 

oetan Atlantik dan sedjak dari: 

rang antara Perantjis dan Djer- 

Terhadap  Inggeris 
Djerman memang berlainan. 

la moelanja menjoesoen doea 
matjam tindakan, memikat hati 

Inggeris, soepaja Inggeris me- 
moetoeskan persahabatan de- 
ngan Perantjis dan mengikat per 
sahabatan dengan Djerman, atau 
memerangi Inggeris kalau Ingge- 

man. 
Djalan jang pertama tidak ber 

hasil. Inggeris soedah mengeta- 
hoei dasar politiek Djerman ja- 

itoe oentoek memoesnahkan ne- 
geri-negeri ketjil di Europa, dan 
achirnja seloeroeh doenia, de- 

ngan meleboer kesopanan demo- 
cratie. Dengan perdamaian jang 
dilakoekan di Muenchen dalam 
boelan Maart 1938, Inggeris jang 
diwakili oleh Premier Chamber- 
lain, telah mengoempan pendiri- 

an leider Nazi Djerman, Hitler, 

dengan memberikan hak pada 
Djerman oentoek mengoeasai 

bangsanja jang sedikit di Sude- 
ten. Pada ketika itoe Hitler telah 
berkata: ,,Saja tidak akan meng- 
ganggoe Tjeko Slowakya lebih 
djaoeh.” Dan dalam pedatonja 
di Berchtesgaden tanggal 1 Ja- 
nuari 1939 Hitler menerangkan 
lagi: ,,Kita hanja mempoenjai sa 

toe kehendak, Djerman akan me 
menoehi keinginan Doenia oen- 
toek menoendjang dan memper- 
tahankan perdamaian seloeroeh 

doenia. ” Tetapi pada 15 Maart 
pagi tentara” Djerman telah me- 
masoeki Bohema dan Morawia, 

sedang Hitler sendiri pada poe 

koel 7.15 telah memasoeki Praag 
Iboe.- kota. Tjeko - Slowakya, 

Djerman kemoedian  mendja- 
p lankan paksaan jang kedoea, se- 

bab Inggeris tidak dapat diboe- 
djoek. Kalau politiek Inggeris da 

pat disesatkan Djerman, maka 
perang Europa 1914 tidak akan 

petjah. Inggeris dan Perantjis te- 
tap berdiri sebagai pelindoeng 
dari negeri-negeri ketjil, bertenta 
ngan dengan politiek Hitler da- 
lam Mein Kampf jang berkata 

dalam halaman 741: ,,Sesoeatoe 
negeri jang perloe-bagi Djerman 
oentoek meloeaskan daerah kera 

djaannja, boleh dileboer, sebab 

kita boekan politie agent oentoek 
melindoengi mereka, kita ada 
serdadoe-oentoek Rajat kita sen- 
diri.” 

Itoelah sebab pada tangga! 1. 

September 1939 Polen diserang 
Dierman. Inggeris dan Perantjis 
memandang, bahwa kemerdeka- 
an negeri-negeri ketjil di Europa 
soedah terantjam. Dan Djerman 
tidak dapat diadjar dengan per- 
kataan lagi. 

| Adapoen toedjoean . politiek 
Inggeris, terhadap Europa dan 

Azia, jalah memimpin dan melin 
doengi negeri-negeri itoe oen- 
toek berdiri sendiri dan membe- 

4 rikan kemerdekaan atau zelfgou 

vernement kepada tiap-tiap bang 

sa-bangsa itoe. Zelfbeschikkings 
recht bangsa-bangsa itoe.-dikem- 
balikan dengan djalan democra- 
tie dan dengan memasoekkan ne 
geri-negeri itoe kedalam Sarikat 
bangsa-bangsa. Djadi bertenta- 
ngan dengan politiek Djerman 
dan Italia, jang hendak meleboer 

| negeri-negeri ketjil itoe dan hen- 

dak mendjadikan bangsa-bangsa 
jang berhak  hidoep sebagai 
bangsa tetap mendjadi Pangan 
jang rendah. 

Djelaslah soedah, bahwa gera- 
kan Djerman itoe ada satoe ba- 

haja bagi seloeroeh  bangsa2 

ja bagi seloeroeh bangsa-bangsa 
di doenia dan bagi kesopanan jg. 
ada sekarang, lebih hebat lagi 

kepada peri kemangesiaan. 

Terhadap kekoeasaan Doenia, 

wereld imperium Djerman, . seo- 

rang penoelis Djerman Edmund 
Weber berkata dalam toelisan- 
nja jang berkalimat ,,Krieg oder 
Frieden mit Engeland”, bahwa 

.oentoek. mendirikan kekoeasaan 

Doenia adalah tjita-tjita. Djerman 
kekoeasaan doenia dari Inggeris 

adalah terkandoeng dalam tjita2 
Djerman. Maksoed Djerman ja 

  
  

politik 

ris menghalangi kehendak Djer- . 
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hanan moesoeh. 

Lembaran: kedoea pagina I. 

Serdadoe serdadoe Inggeris dimedan perang Perantjis melompat kelaear dari tank 

tank wadja jang membawa mereka, dan dengan mempergoenakan senapan Brennja, me- 

reka menjerang garisan mcesoeh, ketika tank “toe wat dan mengamoek ditempat perta- 

  

  

  

PERLINDOENGAN OEDARA 

Pendjagaan. diri 
sendiri dan or- 

ganisatie. 
Sebagai pengabisan dari soal 

soal jang diminta perhatiannja 
publiek di Betawi berhoeboeng 

dengan rigistratie orang2 jang 

bersedia boeat memberikan tena 
ganja dalam dienst luchtbescher 

ming, terhitoeng djoega jang bo 
leh dinamakan pendjaga- 
an diri sendiri danor 

ganisatienja. 
Oentoek mendjaga keselama- 

tan pendoedoek jang terpenting 

sendiri orang haroes mengeta- 

toe teroetama boleh dikatakan 
pendjagaan oentoek diri sendiri. 

Boeat kota Betawi jang mem- 
poenjai pendoedoek hampir 600 
riboe orang jang berdiam -da- 
Jam -koerang lebih 100.000-roe- 
mah, oentoek Pemerintah tidak 

akan dapat mengadakan atoe- 
ran2 dan tindakan2 jang sebegi 
toe baik hingga djiwanja semoea 
orang “dapat didjaga dengan 
baik dari bahaja jang timboel 
djika ada serangan jang dilakoe 
kan dari oedara: ' Memberi peri 

ngatan, alarm dan memberi per 

tolongan jalah pekerdjaan jang 

terpenting dari fihak. Pemerin- 

tah dalam waktoe bombarde- 
ment atau serangan dari oedara. 
Akan tetapi .pendoedoek soedah 
seharoesnja oentoek mengam- 
bil tindakan2 oentoek keselama 

tannja sendiri2, baikpoen dida- 

lam roemah, maoepoen dengan 

membikin tempat perlindoengan 

boleh minta keterangan pada 

luchtbeschermingsdienst, Ke - 
bon Sirih 41, telefoon No. 4259. 

orang ini tjoema akan bisa men 

  

lah akan mendirikan satoe kera 

.djaan Djerman jang dapat me- 

loeroeh doenia ini, 
Kalau Inggeris menghalangi 

maksoed ini maka meriam kita 
akan memberi djawaban jang a- 

chir,” 
Teranglah soedah, bahwa an- 

tjaman Djerman ke seloeroeh 
doenia djadi semakin besar, ma 

kin besar lagi antjaman itoe ka 

rena tjampoeran Italia dalam 

peperangan ini. 
Tetapi semoeanja itoe tidak- 

Jah menggojangkan politiek Ing 

geris, sebab. dibelakang Inggeris 
berdiri kesopanan dan Rakjat 

Negeri Democratie jang besar 
djoemlahnja. Dan Inggeris masih 
jakin pada pendirian Rakjat Pe- 

rantjis, akan berperang teroes me 
nangkis bahaja doenia ini. 

Satoe eervolle vrede dengan 
Djerman tidak akan tertjipta! 

  

  
hoei bahwa luchtbescherming i- « 

dibawah tanah jang djika perloe | 

Akan tetapi pendjagaan sese) 

ngoeasai dan mempengaroehi se | 

  

dapat hasil jang betoel, djika 
pendoedoek mengadakan organi 

satoe dengan setjara ketjil, a- 

kan tetapi jang baik. Organisa 

tie setjara ,,sectorverband” jg. 
kadang sampai terdiri dari 100 
riboe orang, kebesaran boeat ke 

perloean tadipoen ,,wijkver- 

band” dan ,,buurtverband” ma- 

sih kebesaran berhoeboeng de- 
ngan banjaknja pekerdjaan jg. 

lantas haroes dilakoekan. 

Maka dari itoe jang diadjoe- 

kan disini jalah pendirian grom 

bolan (,,blokken”) jang terdir' 

dari 50 roemah, Dengan dipim 

pin oleh blokcommandant .gror 

bolan tadi dapat mengambil ti: 
dakan2 dengan bersama-sama 
sepertinja: pembikinan tempa 
perlindoengan, mengadakan or 

ganisatie oentoek memberi pertc 
longan jang pertama, pembeli 

an obat2 dan alat2 lainnja me- 

ngadakan atoeran2  oentoek 

brandweer,  mengamat-amati 
penggelapan diperdjalanan dan 

lain-ainnja. Grombolan2 terse- 
boet.djika diatoer dengan baik 

dan seenggoeh2 akan besar se 

Kali artinja boeat dienst Tucht- 

bescherming dikota Betawi. Oen 
toek keperloean tadi perloe djoe 

ga adanja vrij willigers jang ba- 

goes memberi tahoekan kepada 
sectorcommandant . boeat didja- 
dikan blokcommandant. Maka 

dari itoe masoeklah pada hari 

Djoem'at malam, jaitoe hari oen 

toek mentjatat orang2 jang i- 

ngin masoek dalam dienst terse 
boet. Sebab ini kewadjiban dari 

pendoedoek semoeanja. 

Siapa jang ingin masoek 
dienst terseboet diminta scepa- 
ja'memberi tahoekan kepada a 

dres jang berikoet ini dari djam 
6 sampai djam 8 malam. 

Uu Afd. Cameo erken, Bin 
nen Kaaimanstr. (blakang 

Raad v Justitie) 
Il Molenvliet West Binnen No 

2 dekat Regentschapskan- 

toor, 

VI Kebon Sirih 91. 

Y .Gedoeng Nautica, Van 
Heutsz Boulevard No. 51, 

Madoeraweg. 

VI Gedoeng D.V.G., 

weg 7. 
VII Landhuis Tionghwa, Ta- 

nah Rendah, Pasarstraat 

Mr. Cornelis. 
I Priok, Veemweg, dari djam 

3 sampai djam 5 sore. 

Stovia- 

  

3 matjam rentjana ordonnantie 

Volksraad telah menerima 3 

matjam rentjana ordonnantie. 
Tentang kal ini oleh voorzitter 

akan dimadjoekan oesoel dalam 

sidang College van Gedeleerden 
pada tanggal 25 boelan ini, soe- 

paja dengan langsoeng diada- 

kan pembitjaraan oemoem, per- 

loenja oentoek lekas selesainja 

hal itoe, tetapi hal ini tjoema 
moengkin, manakala tidak dike- 
hendaki perbatasan. 

  

  

Adapoen rentjana itoe ialah: 

Pertama: pengoebahan 

dan penambahan postordonnan- 

tie 1935, jang mengandoeng 

maksoed, soepaja dienst dalam 

negeri sedapat moengkin diper- 

sesoeaikan dengan 23 Mei 1939 

jang diadakan di Buenos Aires, 
dan nanti pada tanggal 1 Juli 
1940 maka Perdjandjian Post 

Oemoem ini akan moelai beria 

koe, Kepada volksraad dimadjoe 

kan permintaan soepaja poefoe 

sannja didjatoehkan djangan | 
sampai melewati tg. 28 boelan 

ini. 

Kedoea: Pengoebahan 
roena sementara waktoe jaitoe 

hoekoem tg.. 26 April 1940 

(Staatsblad 138) dengan mak- 
soed oentoek memberikan kesem 

patan kepada Vennootschappen 
oentoek memadjoekan perminta 

an goena pengoeatan pada akte 

sampai tanggal 14 Augustus, 
pengoebahan, jang mengan- 
doeng isi tentang pemindahan 

kedoedoekannja ke Indonesia. 
Hoekoem ini akan bekerdja de- 

ngan perhitoengan kembali (te- 
rugwerkende kracht) sampai tg. 

14 Mei. Tentang hal ini akan di 
mintakan kepada volksraad soe 

paja lekas mendjatoehkan poe- 

toesannja. 

Ketiga: Rentjana oen- 

toek mengoebah artikel 4, lid 1, 
sub e dari Indische Mijnwet, jg. 

bermaksoed persediaan, hingga 

berlakoenja hoekoem. tambang 

(mijnwet) semendiak peminda- 

han kedoedoekan, jang diberi- 

kan dan jang masih diberikan. 
Poen tentang hal ini akan di- 

mintakan poetoesan voiksraad 

dengan segera. 

  

Covim. 

Afd. Betawi dari Comite boeat 

pakaian diroemah sakit dan 
orang pelarian,  onderafdeeling 
Covim, menerima berita, bahwa 

di Betawi sekarang dapat me- 

moelai dengan membikin pakai 

an boeateprang pelarian. 

Mereka, jang maoe memberi 

pertolongannja, diminta dengan 

sangat, soepaja memberikan na 

manja pada hari Senen 24 Juni. 

Soerat haroes dialamatkan kepa 

da njonja P.M. Helders - Myer, 
Kebon Sirihpark 23, dengan toe 

lisan jang terang hendak meno 

long mendjahit, breien atau me- 

ngerenda. 

Meskipoen Comite — soedah 
mempoenjai orang - orang jg. 

menolongnja, tidak ada salah- 

nja bila banjak orang jang (le- 
bih baik dengan soerat) membe 

:rikan namanja  oentoek. mem 
bantoenja. 
Djoega Comite soedah membe 

ri tahoekan, bahwa orang dapat 

mengambil dan memberikan pa 
kaian boeat diroemah sakit di 

gebouw. S.C.V.T., Kebon Sirih 
12, saban hari Selasa djam 9— 
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erkoempoelan — Perta- 
nian Djawa-Barat 

PERHOEBOENGAN DIGOENOE NG DAN PEPERANGAN. 

      

    
   

   

   

     

    

   

   
   

   
   
    

   

    
   
    
   
   
   

      

    

   

   
    
   
    

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   
    

    
   

  

    

   
   

  

   
   
   

    

   

  

   

   

   

    

Oentoek memperbaiki kedoe- 

doekan hasil2 boemi tadi spr. 

berpendapatan bahwa restrictie 

haroes didjalankan dengan ke- 

ras oempamanja terhadap teh. 

Akan tetapi dari sebab kedoedoe 

'kan dari sementara hasil boe- 

mi ada jang bisa berobah de- 

ngah tidak tersangka, maka 

spr. minta soepaja hal tadi ha- 

roes dengan hati2 ditindakkan. 
Spr. memberi tahoekan tentang 

- contact pereconomian internatio 

nal jang telah diadakan dengan 

Inggeris dan bertanja apa kira 

nja Amerika dan negeri2, lain- 

nja tidak dapat digaboengkan 

oentoek mendjoeal hasil boemi 

dari negeri sini. 

ALAM rapat anggota dari 

: perkoempoelan aWest-Ja 

a Landbouw-Vereeniging jang 
diadakan pada hari Djoem'at Pa 

'gi tanggal 21 Juni, Dr. Ir. BR 

KRAMER, voorzitter dari ,,Alge- 

meen Landbouw-Syndicaat”, te- 

— lah mengadakan lezing tentang 

“De bergcultures: in Oorlogs- 
tijd”. Mk : 3 e 

Spr. menerangkan, minta di- 

perbolehkan mengadakan lezing 

nja agar soepaja contact jang 

telah baik adanja antara per- | 

koempoelan terseboet dengan 

' pembesar Syndicaat tadi dalam - 

masa sekarang mendjadi lebih 

kekal lagi. 

Kemoedian spr. membitjara- 

kan djoega tentang pemetjatan 

anggota2 N.S.B. Spr. berpenda- 

patan, bahwa ketenteraman da- 

lam kalangan social mendjadi 

soeatoe pokok jang terpenting 

oentoek mempertahankan kedoe 

doekan economi Hindia Belan- 

da. Tindakan2 dari fihak Peme 

rintah oentoek keperloean tadi 

akan dilakoekan. 

Semoea orang disini dari 

bangsa apapoen djoega sama 

toeroet merasakan apa jang te 

lah terdjadi di Eropah jang soe- 

dah barang tentoe mempoenjai 

akibat dinegeri sini djoega. Mes 

kipoen kita tidak toeroet berpe- 

rang, kita di Hindia Belanda si 

“ni tersangkoet djoega dalam pe 

perangan economie jang terdja- 

di di Eropa. Keadaan economie 

pertanian di Hindia Belanda 

soedah sama dengan keadaan da 

lam masa perang, oentoeng dari 

adanja orientatie kenegeri2 Pa- 

cific, keadaan mendjadi tetap 

tenteram. 

Tidak akan dapat disingkir- 

kan lagi bahwa pertanian djoe- 

ga akan mendapat keroegian. 

Spr. berpendapatan bahwa ,,00or 

logswinst-belasting” bagi orang 

akan dipandang aneh, dan spr. 

berpengharapan soepaja belas 

tingstelstel dibikin - sebegitoe 

roepa hingga jang kena tjoema 

peroesahaan2 atau orang2 jang 

memang mendapat oentoeng sa 

dja. Dikalangan ini orang akan 

sanggoep berkorban sebesar 

moengkin. 

Kemoedian spr. membitjara- 

kan tindakan2 jang telah diam 

bil sesoedahnja perhoeboengan 

dengan Nederland mendjadi poe 

toes, antara mana SPpr. membi- 

' tjarakan tentang adanja Rechts 

verkeer in Oorlogstijd dan pen- 

tingnja pemindahan kedoedoe- 

kan beberapa Naamiooze Ven- 

nootschap dari Nederland ke 

Hindia Belanda. 

    

— Kemoedian spr. membitjara- 

“kan tentang actie dari ' Veree- 

niging van Reserve-officieren. 

“ Dengan lezing spr. ini maka 

terang bahwa golongan planter 

dinegeri sini mendjadi. bagian 

besar dalam hal perbaikan eco 

nomie dan social dan bahwa ke- 

wadjiban dalam hal tadi djoega 

'mendjadi kewadjiban mereka. 

Spr. jang ke 2 jalah IR. H.A. 

LENIGER dari proefstation 

Djawa-Barat jang membitjara- 

kan tentang ,,Kracht en warm- 

tevoorziening” - dalam pemasa- 

kan karet, teh dan kina. 

Export dari Hindia Belanda 

mendapat dasar jang tetap se- 

“soedahnja harga dari oewang 

roepiah Hindia Belanda ditetap 

“kan dalam perdjandjian tentang 

hal keoeangan dengan Ingge- 

ris dan sesoedahnja diadakan 

deviezenregeling. Boeat semen 

tara hasil boemi perloe adanja 

oentoek mendjalankan restric 

'tie jang telah ada seperti jang 

soedah2. Lagi poela pertanian 

dapat diteroeskan karena dine- 

geri sini tjoekoep adanja alat2 

jang diperboeat membikin ge- 

'moek tanah dan ladang. 

Spr. menerangkan bahwa 

proefstation terseboet bermoe- 

la tjoema memberi advies dalam 

hal masak teh, karet dan kina 

sadja, akan tetapi sekarang djoe- 

ga memberi advies dalam hal 

persediaan alat2 jang digoena- 

Dari adanja peperangan Se- 

 mentara pasar mendjadi hilang. 

Dalam hal, ini Nederland men- 

djadi negeri — perantaraan 
: 

jang penting. - Maka dari | kan oentoek masak hasil boemi 

itoe sementara hasil boe- terseboet tadi. Sebab2nja kare- 

na tentang hal tadi memang di 

boetoehi sekali sedang persedi- 

aan alat2 oentoek memasak ta- 

mi sepertinja kopi teh dan 

tembakau mendjadi soekar di- 

djoeal. Lain dari itoe masih ada 

jang soekar didjoeal jaitoe mi- 

njak dari toemboeh-toemboehan 

dan vezels. 

ting bagi perkeboenan digoe- 

noeng. 

Advies terseboet terbatas a- 

danja, sebab tentang hal2 jang 

berhoeboengan dengan techniek 

proefstation tidak akan membe- 

rinja. Kemoedian spr. mentjeri- 

terakan tjara-tjaranja orang me- 

masak karet, teh dan kina. Anta 

ra mana spr. menerangkan, bah- 

wa kajoe mendjadi alat jang ter 

penting oentoek membikin api 

jang diboetoehkan dalam pema 

sakan tadi, Boeat keperloean ini 

tidak-ada soeatoe alat jang da 

pat berconcurent dengan kajoe 

tadi. 

Spr. menerangkan tindakanZ 

jang telah diambil soepaja ha- 

sil2 boemi tadi dapat didjoeal 

dengan harga jang baik. Akan: 

tetapi pertanian disini masih te 

roes mengeloearkan hasil2 jang 

tidak dapat ditentoekan pendjoe 

alannja. Directeur Economische 

Yaken dan personeelnja sedang 

mentjarikan djalan oentoek me 

ngoerangi kesoekaran2 tadi. 

  
Spr. membagi kedoedoekan 

hasil2 tadi dalam tiga bagian, 

jaitoe jang koeat kedoedoekan- 

nja seperti karet dan kina, jg. 

sedang, dalam bagian mana be- 

loem tama berselang teh masih 

terhitoeng dan bagian jang 

Dengan pandjang lebar spr. 

memberi keterangan tentang 

djalan2nja mesin2 jang digoena 

  

  

| Pertanjaan tetap didjawab   

di mendjadi pokok jang terpen | 

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

— Milr PALEMBANG — 

S.M.S. beladjar li boelan F 650seboelan. Dipeladjar 
sepatoe, sandal laki perempoean, 
Coupeur, 6 boelan malam F 5 — seboelan. 
Kleermaker 9 boelan F 4.— seboeian. 
Semoea peladjaran sampai ber-DIPLOMA. 
Alat beladjar di tanggoeng oleh sekolah. 

De Directeur A.M. JANGTJIK. 
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DJAWA TIMOER. 

KEDIRI. 

Pembantoe Mh. S. mengabar- 

kan: 

Meletakkan djabatan anggauta 

R. R. 

Pada'kita di beritakan, bahwa 

toean Dr. Kodijat telah meletak 

kan- djabatannja sebagai anggau 

ta Regentschap - Raad Kediri, 

oleh karena beliau, sebagai Re 

sidentie - arts, Hoofd dari Lo- 

cale Gezondheidsdienst, menoe 

Lroet ajat 7 Juncto 19, tidak di 

perkenankan lagi pangkoe lebih 

lama ke anggautaan dari de- 

wan - kaboepaten itoe. 

Toeari Dr. Kodijat ada Ketoea 

dam Parindra tjabang Kediri. 
kanan 

Dihoekoemf15— 

Landraad Kediri, di bawah 

pimpinan Mr. Sarief Hidajat, 

baroe2'ini telah memeriksa perka 

ranja Liem Ngo Hok dari desa. 

Kandangan, jang di persalah- 

kan menjimpan 200 bidji mimis 

dobis (patroonhoedjes) dengan 

tiada mempoehjai idin. 

Terdakwa menerangkan, bah 

wa itoe dobis di ketemoekan 0 

leh poelisi dalam latji medja - 

toelisnja, jang ia beloem selang 

lama beli dari seorang ke- 

nalan jang sekarang soedah me 

ninggal. Sedjak ia beli itoe me 

dja toelis, ia “beloem . pernah 

memboeka itoe latji, hingga.ia 

tidak mengetahoei adanja itoe 

dobis. 2 

Achirnja- terdakwa didenda 

f 15— he 
aan 

MALANG. 

Toendjangan Oorlogsfonds. 

Dikamar ' bola ,,Concordia” 

telah dilangsoengkan nationale 

Vendutie dengan koendjoengan 

besar. Bangsa Tionghoa poen 

berdaja cepaja oentoek membe 

sarkan toendjangan bagi Oor- 

logstonds. Maka baroe2 ini 

olehnja soedah diorganiseer per 

tandingan sepak bola. dengan 

mendatangkan Persibaja” dari 

Soerabaja. Pendapatan boeat 

doea hari k.l. f 350,— (tiga ra 

toes limapoeloeh roepiah). 

Tan Lux Autobusdienst me 

ngangkoet spelers dari Soeraba 

ja poelang pergi dengan gratis, 

hotel Slamet. memberi pengi- 

japan gratis kepada spelers. 

Musiekclub ,/Melati” madjoe. 

Himpoenan muziek jang di 

pimpin oleh Toean Abdoelkar-   
       

kan dan bagaimana karet, teh 
tidak koeat seperti tembakau, 

dan kina tadi haroes dimasak. kopi dan teh.     nen tampak madjoe sekali. Da 

lam tempo seboelan djoemlah 

   
   

          

   

Trustee: N.V. Centrale Hulp-, Spaar- en Hy- 

potheekbank. - 

Soerat -soerat dan keterangan - keterangan : 

PARAPATANGAMBIR 47 BAT.-C., 

DITJARI agent? dengan peratoeran?2 jang teatoe 

.7a3 Peran Aa Teka TI NESAR EN AAN NA 3. 

| Theater” jang sedang di ba- 

  

Batavia" 

“ 

Sandangschool- 
Vereniging 
Cursusjaar -1940-41: 1 
Aug. '40 Recht op kinder- 
toelage. 

& 3-j. Handelsschooi  (Soe- 
ro-Palembang). 
Toelating: Doorlopen 
H.I.S. Schakel. 
Scehoolgeld: f 5.— p.m. 
Entree: f 4.50, 

8 H.LS. en Schakel. 
1: Sandangschool: (Laan 

Canne 62. B.C.). 
?e Sandangschool Soero- 
Palembang). 

Schoolgeld: billijk tarief. 

@& Geslaagd toel. ex. le kl. 

Mulo. 1 

Tamboeh. (Ie afi. 39-40). 

WE BET Sa NE 

anggauta dan donateurs soedah 

melebihi angka 40 (empat poe 

loeh). 2 . 

Tempat bermain giliran diroe 

mahnja para pentjinta. Toe- 

djoean tak lain jalah memba- 

ngoen dan ataupoen merapat- 

kan rantai persaudaraan. 5 

' Gedoeng bioskoop jang ke enam. 

Soenggoehpoen soedah ada li 

ma gedoeng bioskoop, tetapi ge 

doeng jang ke enam sedang Aa 

sjik didirikan dan hampir sele 

sai, tanda publiek gemar tonto 

nan. Kabarnja pada -,,Rex - 

ngoen tadi disebelah atas akan 

diadakan restoran poela. 

Toneelopvoering Barisan Pemoe- 

da Gerindo. 

Terdjadi dibangsal bioskoop 

Emma Theater pada Minggoe 

malam Senen 16—17 boelan ini. 

Gedoeng penoeh sesak. Terpak 

sa mendatangkan koersi baroe 

biarpoen permainan soedah moe 

lai. 

Maksoed pertoendjoekan jai- 

toe memperkenalkan kehidoe- 

pan Barisan Pemoeda Gerindo 

kepada chalajak oemoem. 

Hoofdtoneel menggambarkan 

penghidoepan orang tani mis- 

kin (Bambang adalah peme-: 

gang rol), dimana fatsal roman 

tiek serta kesoetjian hati sidje 

djaka diperlihatkan poela. Kete- 

tapan hati oentoek bekerdja te 

lah membawa Bambang kearah 

alam kebahagiaan. 

Pemegang Rol — papanja ga 

dis Rima — betoel2 djenaka se 

pak terdjangnja disamping me 

ngetahoeci main dengan ,,ern- 

stig”. 

Selandjoetnja beksan kiprah 

jang dimainkan oleh nona Soe 

darsini penoeh dengan  kunst 
demikian poen tandak Bali. 

Disamping berdebar debar ha 

tinja lantaran drama dipodium, 

maka publiek jang berdjedjal2 

terpaksa sering pegang peroet- 

nja karena djenakanja sementa 

ra spelers. Hanja sadja baiknja 

lain kali fihak pemain lebih ma 

djoe dipodium, sehingga soeara 

Cursussen in 

STENOGRAFIE ) BOEKHOUDEN | NEDERLANDSCH 

TYPEN FRANSCH SPAANSCH | 
ITALIAANSCH KANTOOR -OPL. 1 ENGELSCH 

voor beginners, gevorderden en handeiscorresp. 

voor A en B diploma Bond en V.V. L. 

Telf. WI. 3883 

BATAVIA-C. 
Bat 

Prospectus gratis 

SCOTIWEG 11 
  

Perminta'an masoek moerid2. taon-cursus 1940/10 moelai ini-hari. 

»SOERABAJA" — Oenda'an-0Oost 40 — Tel. 45817. 

Diakoeci sjah oleh Dep. O. &. E. Ka | 

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

Handel, Kantoor dan Praktijkex. 3-t. Onderbouw “d. Voorklasse hb. 

3). Oewang sekolah men. gadjih, m, d. f 6.50 p.b. O.B. dan f 10.— 

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

vak dan saliw. kl, 1 bekerdja praktisch di kita poenja Proefkantoren 

oentoek vakonderwijs. Penempatan bagoes b. jang soeda loeloes dan 

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

Kita poenja filialen dengen plan-peladjaran sama: 

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

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

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

BATAVIA — Filiaal bakal berdiri Augustus 1949. 

Organisatie sekolah-dagang paling besar di Hindia dengan kasoeda- 

-5 tida ada bandingan praktijkex. dan penempatan boeat jang soeda 

oeloes. 

00068600 00000000080029L6 000000, O OLOOCLOLLOCOLOOL 

  

            
KASI MINOEM OBAT BATOEK WATSON'S TANGGOENG 

E . LEKAS BISA BAEK. 

Obat batoek dari Wanson's, tjap Pagoga, rasanja manis 

dan gampang dipake. Ia lekas semboehkan batoek pileg, 

batoek panas, sesak napas, sakit dada dan leher, dil/. Ia 

antjoerkan riak2 dan ilangkan angin2. 
No: 45 WATSON'S COUGH MIXTURE. 

: Obat batoek bocat wrang dewasa. 

No.85 WATSON'S COUGH-SYRUP for CHILDREN. 

Obat batoek boeat baji2 dan anak2 ketjil. 

Bisa dapat pada semoea toko obat- Tionghoa atawa be- 

li sindiri pada: 
Hoofdagent: MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO, 

Toko Tiga No, 64, Batavia. 

PERINGATAN KE 9 TAON 
»PAKKET SPECIAAL" 

Oentoek rajahken peringetan ka 9 taon dari berdirinja. kita- 

poenja Company, moelain sekarang sampe pengabisan JULI kita 

bikin pendjoealan obral dengen sediaken »PAKKET SPECIAAL” 

jang terisi sebagi brikoet:— :: 2 

(1). KITAB ILMOE PENGETAHOEKAN RESIA GAIB, mocai 

lebi 50 soeal.jang penting boeat tjari penghasilan dan padoman pengi- 

doepan, brikoet peladjaran resia gaib bagimana soepaja bisa dapet 

perkerdjahan, bisa naek pangkat, bisa dagang oentoeng besar, bisa 

menang dalem permaenan djoedi, dan laen-Iaen sebaginja dari ilmoe- 

ilmoe jang berharga mahal. Pembeli boleh madjoekan pertanjahan 

dengen gratis dan kita kasi soerat tanggoengan bahoea semoea pela- 

'djaran moesti sampe berhasil atawa oewang kombali kaloe tida me- 

moecasken. Harga satoe djilid bersama-doea coupons £ 150 

      

  

nngorobocner 

toelen dengan oekiran symbool Bintang Penghidoepan atawa Karma, 

menoeroet ilmoe djimat peninggalan dari satoe poedjonggo pada 

3000 taon berselang, jang soeda berboekti oentoek berkah keslame- 

tan dan keoentoengan bagi siapa jang pake. 

Harga satoe Stuk .....o.coooooo.oo ah ME ena nasa Fara 

(3). TIGA BOEKOE PENTING, bocat beladjar 15 matjem ba- 

hasa asing brikoet salinan Melajoe, dan ilmoe kebatinan Djati Watja- 

na serta pengetahoean tentang Resia Prampoean. Isinja. semoea 

Soeda dapet banjak poedjian dari soerat-soerat-kabar. 

Harga tiga boekoe tamat f 3.20 uenatannuna dan nenook oa ea un AL og NA BELA A NN 

laen-laen sebaginja ditanggoeng 10075 tiotjok. # 

(Harep kirim tjatetan tanggal kelahiran). Honorarium ... f. 2— 

Totaal...... f 11.170 

boleh dapet tjoema f 6.20 atawa satoe keoentoengan dari f 11.59 

ini kans bagoes jang seliwatnja Juli ken tidak berlakoe lagi. 

Soerat-soerat adres: 

SINO-JAVA TRADING COMPANY 

G.P.O. Box 862 Hongkong 

—'Goenting disini dan kirim' ini hari ———-——wiy 
Sino-Java Trading Co. 2 

G.P.O. Box 862, Hongkong. 

Toean :— 
Bersama ini Luchtpost Abngeteekend saja ada lampirken 

satoe Bankbiljet f 5— dan beberapa postzegel seharga f 1.20 

djoembla f 6.20.— bocat pesen satoe ,,Pakket Speciaal” jang berlakoe 

sampe pengabisan Juli 1940. 

Oentoek horoscoop, saja pocnja kelahiran tanggal 

boelan taon Dan adres sajat ......it 1 

    

Gaara kana en EN 

sresnoanonsengonen MAJIL sesaseruatjisemaa ai   lebih terang didengarkannja! 

(2). LUOKY RING-.atawa Tjintjin Peroentoengan dari perak 

  

N.V. INSTITUUT ,SCHOEVERS', 

0000004020026002 00000004 0010000002002040 c....oce : 

H.V.S. HANDEL - VAKSCHOOL 

moerid-moerid sekolah rendah (masing-masing d. kl. dan 6 LS.) 2 

(Diperk. zonder ex.) dan 2-t. Bovenbouw b. moer. d. Mulo (tamat kl. 

(schijnfirma's). Jang kasih peladjaran goeroe-goeroe jang beriak 

kasoedahan tida ada bandingan semoea praktijkex. Mintalah prospec- 

em 

(4). HOROSCOOP SPECIAAL, aken mengramelken pembatja 
poenja nasib, karakter, perkerdjahan, kesehatan, perdjodohan dan - 

Semoea djoembla 4 matjem berharga f 117.70 tetapi sekarang 

boeat pembatja jang atoer pesenan selekasnja, soepaja tida keabisan :



ain , modern” Fine be 
ai »Atoeran”- baroe, bi- 

baroe, boekan barang in- 
dari loear. pi 

Sebab barang invoer dari loe- 
eringkali diloearan ,,atoe- 

??itog. sebetoelnja soedah la- 
Slipakat,. dus tega barang 

sih disini ,,baroe” dipakai, 
lantas dinamain ,,modern”..— 

idahal jang begitoe sih boe- 
| anodern”, tapi kaga” lebih 

kaga” koerang ......... plagiaat'” 
“ Plagiaat, artinja ,,barang tiroe- 

iap2 jang palsoe itoe. 
ia topeng. meloeloe, en ka- 
soedah ilang topengnja, 

kliatan jang sewadjarnja. 

Bedjat mahi, boekan anti- 

n tapi pro-modern, asal 

2 bikinan sendiri, betoel2 

le in Indonesia. 

ngan “asal soedah pakai 

ska” (koedoeng nona2 se- 
sebesar sapog Hn 

2 BANG BED bat 

  

BB. Mutatie, 
angkat mendjadi Wedono 

'Waroedjajeng (Ngan 
'tocan R. Harsomo, As 

ra ea Ngawi). 
hkan ke district Leng 

Ng anNaosLy:. tocan R. 
,  Wedono district 

(Toeloenga- 

' dilain lain tempat te- 
dioesahakan Wilhelmina- 
“belakangan ini, di Rogo- 
“baroe nampak penarikan 
“derma tadi. Pekerdjaan 

kan dengan doea dja- 
n kota dikerdjakan 

amba . pemerintah dan se- 
pegawai Regentschaps 
. Mereka mendjalankan 

a tadi didalam pasar 

  

  

Tama Socatoe 
LN “kita tiroe.   

   
     

Dari pihak Inggeris disam- 
paikan 'toelisan seperti beri- 
koet: 

MusSsolini mendek Hitler, 
Langkah Hitler diikoetnja de- 
ngan penoeh minat, penoeh ke 

gembiraan, penoeh penghara- 
pan. Oetjapan radja Emanuel 

| jang didicteerkan oleh Mussoli- 
ni menoendjoekkan bahwa Ita- 
lia pertjaja akan menang 
dengan pertolongan Djerman. 

oom... 

“Dari sini dapatlah kita ketahoet, 
bahwa Museolini tidak memper- 
tjajai diri sendiri lagi, boekan 
dictator bagi negeri dan bang- 
sa Italia, melainkan satoe main 
mainan dari Hitler sadja. 

Ia mengambil poetoesan oen- 
toek masoek dalam peperangan, 
karena soedah didjandjikan de 
mikian pada Hitler, dan mo- 
raal fascisme menjoeroeh soe- 
paja ia menepati djandjinja. 

Mussolini pertjaja Hitler a- 
kan menang. Mussolini pertja- 
ja Italia akan menang dengan 
pertolongan Hitler. 
“Negeri Sekoetoe boekan fac- 

tor jang bisa disingkirkan oen- 
toek menentoekan kemenangan 

itoe, Djoega mereka bisa menen 
toekan. kemoengkinan kemena- 
ngan pada pihak kedoea dicta- 
tor itoe. Negeri Sekoetoe bisa 
menentoekan dan pada mereka 

bisa ditanjakan djoega siapakah 
jang akan menang. Dan tidak 
salah kejakinan mereka djika 

mereka mengatakan bahwa Ne- 
geri-SeKoetoe , negeri demokra 

si akan mendapat kemenangan- 

-nja. 
Kemenangan atas Djerman- 

Hitler, berarti kemenangan atas 

F Italia di Laoet Tengah 
 BISAKAH MUSSOLINI MENANG, ATAU AKAN TERBENAMKAH 

Pd TAYA:TJITANIA. DI LAOET TENGAH ? 

Oleh pembantoe speciaal. 
i 

| Italia jang dikirimkan oleh Mus 

solini ke dalam lembah bentja- 
na. Halia tidak perloe mendapat 
poekoelan hebat, tidak oesah diki 

rimkan tentara jang besar-be- 

sar padanja, melainkan kemena 
ngan atas Djerman sadja akan 

memberikan kemenangan jang 

pasti atas pa' toeroet ini. Dan 
Negeri Sekoetoe jakin Djerman 

akan kalah. 
Kedoedoekan Italia di Laoet 

Tengah seperti Francesco Cop- 
pola terangkan , dalam toelisan 

nja dalam Foreign Affairs pada 
tahoen 1923, ketika Italia se- 

dang merantjang-rantjang men 
dirikan satoe Imperium jang be 

sar, adalah sedemikian roepa se 
hingga ia bisa mendjadi satoe 

negeri jang terkoeroeng dengan 

sesoenggoehnja dalam satoe la- 
oetan, dan bisa mati kelaparan 

DATA djika Inggeris maoe ber- 

boeat demikian. 
Penoelis ini menggambarkan 

beberapa soal jang mengenai 
Italia djika dalam kepala Mus- 
solini terbit kebodohan oentoek 

menjatakan peperangan dengan 
Negeri Sekdetoe boeat mereboet 
kekoeasaan Roemawi Lama. 

Keempat soal itoe adalah de 

mikian: : 
Dipandang dari djoeroesan 

kemerdekaan: 

Il. Inggeris, meskipoen-boekan 
satoe Negeri Laoetan Tengah jg. 

sesoenggoehnja, mengoeasai Gi- 

braltar dan Suez, ialah doea pin 
toe gerbang Laoet Tengah jang 
teroetama, dan Inggeris mela- 
koekan penilikan atas pelajaran 

dipoesat Laoet Tengah, karena 

kedoedoekannja di Malta. 
  

PRE Batan 
EN aan Ai eren 

kBadan 
BRK KEENAKAN DAA KEREN 
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VOETBAL. 
O.V.C. — ,,/Myralaya” 

Ar 
Pertadingan goena Roode Kruis 

di Tjiandjoer soedah mendatang- 
kan kesebelasan ,,Myraiya” dari 
Soekaboemi dihadapkan dengan 
Chauffeurs Vostbalclub. Kedoea 
kali ,,Myralaya” ngendon di Tjian 

djoer dan ini kali pasangannja le 
bih mentereng dari jang soedah. 
Terlihat dari grebegan2nja bari- 
san moeka ,,Myralaya” mereka a- 
da kans doorbraak benteng C.V. 
C. jang sedikit kekoeatannja. Toe 
an roemah terpaksa memperta- 
hankan sadja sedangkan tamoe 
teroes menjerang. Achirnja tem- 
boes djoega benteng C.V.C. dari 
sebelah kiri loear. Serangan pem 

balik lagi. Hampir pauze back My 

z6 It. 

Landjoetnja serangan ,,Myra- 
laya” tepat sekali dengan samen- 
spelnja jang teratoer rapih seka- 
li. Tempat C.V.C. selaloe kosong 
dan serdadoe2 penjerangan sela- 
loe ongedekt jang menjebabkan 
temboesnja goal no. 2. C.V.C. 

.mengeloearkan tenaga penghabi- 

san, tetapi roepanja Myralaya Ie 
bih koeat, bola selaloe balik ke- 

dral - djendralnja terkepoeng te 

roes-teroesan, sampai ta' bisa ber 
djalan lagi. Soedah hampir boe- 

.baran ,,Myralaya” masih bisa 

   BEGITOE 
LENGKAP 

Manufacturen   
balasan dilakoekan tetapi selaloe : 

ralaya boenoeh diri dan stand pau 

arah benteng C.V. C. dan djen' 

/masoekkan satoe doel lagi hing- 
ga stand penghabisan jalah Li 

1 —3 boeat kemenangan ,,My 
laya”. 

Menoeroet verslag comite pen- 

“djoealan kartjis ada lebih dari 
f 200.— dan diantara tamoe2 a- 
goeng ada terlihat toean Assis- 
tent-resident Tjiandjoer dan njo 

njanja jang melakoekan aftrap. 

  

Soerabaja contra Malang. 5—4. 
Pendapatan 100 

goena Nederland 
Oorlogsslachtot- 
fersfonds. 

Sportmedewerker ,,HAR” me- 

noelis: 

Sekadar peman- 
dangan. 

ding dengan Vorstenlanden ma- 
ka publiek di Malang tampak koe 
rang perhatian terhadap pada per 
sepakragaan, soenggoehpoen ong 
kos 
tinggi sementara perempoean 

tampak di pinggir lapangan hi- 
djau.. Demikianlah ketika hari 

Saptoe sore 15 Juni ini distadion 
Gemeente H. C. T. N. H. Malang 
bertempoer dengan k€sebelasan 
Persibaja dari Soerabaja dengan 
didahoeloei voorwedstrijd anta 
ra ,,Sjatria contra ,,Malay In- 

dit” dengan kesoedahan 3—0 
boeat kemenangan ,,Sjatria”. 

Pergoelatan mereboet ,,Se- 

mar” beker dari suikerwerk In- 

dustrie. Keeper Mo Heng jang 
tempo doeloe telah bertolak ke 
Europa goena Nivu oentoek toe- 
roet mereboet kampioenschap 
doenia ada bintangnja fihak H. C.   

    

    

  

T. N. H. kita lihat tendangan ke 

Tenoenan 
MeRaea PRA LIA TE TAN TAN ERa bani 

Kramerijen 

batik 

  

  
Entah karena apa, kalau diban | 

(bajaran) menonton tidak 

  
  

PEMANDANGAN, - Lembaran kedoea pagina Nil, 
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IT, 

Ilbapat poEDJIAN Di- 
(| SELOEROEH DOENIA! 

TI 

  
            Disini tocan dapat lihat beberapa bocah 

negeri dimana ,,ASPRO" ada terkenal oleh 

tiap? orang. Toean bisa dapat beli Aspra 

baik di toko' di kapoelauan Laoetan Tedoeh 

maocepoen di kampoeng? dari negeri Malaya. 

Aspro ada terdapat didalam tiap" apotheek 

di seloeroeh negeri Tiongkok, Britsch-Indis, 

Siam dan di beberapa negeri" dari benoca 

Barat. Sebab jang terpenting kenapa ,,Aspro'' 

ada" terdjoeal diseloeroeh negeri, adalah ka- 

rena ia boleh dimakan oentoek- melawan 

beberapa penjakit. 
Aspro adalah sendirinja mendjadi roemah 

obat didalam roemah. 

KENAPA ,ASPRO" TERMASI- 
HOER DISELOEROEH DOENIA ? 
Terkenainja obat, sekalipoen didalam ka. 

langan ketjil, hanja bisa terdapat djika obat 

itoe mengasih kapoeasan, Obat itoe tida boleh 

sekali-kali gagal. Dengan ini djalan ,,Aspro" 

mendjadi sangat di soeka di seloeroeh doenia. 

Aspro melawan dengan tjepat dan berfaedah : 

sakit, panasnja badan naik dan kebingoengan, 

jang 'mana ada mendjadi tanda? dari bebe: 

rapa roepa penjakit. 

Aspro mengasih hasil dengan tida ragoe? 

lagi dan lain dari itoe Aspro ada mengasih 

kapoeasan terhadap toentoetan tentang ka- 

bersihan, jang diterapkan didalam ,,Britisch 

Pharmacopoeia”. 

TELANLAH ASPRO TERHADAP: 

Pilek 
Influenza 
Griep 
Demam $ hari 
Sakit tenggorokan 
Sakit asabat 
Sakit waktoe datang 

Sakit kepala 

Entjok 

Tida bisa tidoer 
Sakit gigi 

Neuraigi 

Sakit koeping 

Ischias' 

BOENGKOE- 
| SANNJA 
GAMPANG   Aspro terboeng- 

koes gampang seka- 
li didalam ,,sanitape” 

strook jang di patent. 
Tablet?nja ada  terboeng. 

: koes satoe per “satoe dan 

tosan tida oesah pegang ia dengan tangan: 

Djika maoe tocan bisa taroeh beberapa tabiet si 

kantong didalam Sea aan jang aseli 

Menceroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh 
di djoeal didalam semoea toko? dan waroeng? dengan tida memakai licentie. 

  

ras sedjaoeh 6 meter diterima 

. (disikep) dengan gampang. 

Setelah bermain Yo djam, maka 

karena freekick Mo Heng terpak- 
sa “menangkap angin lantaran 
tendangan 12 pas dari Soewandi, 
djagonja Soerabaja. 
Pada halftime stand 1—0 oen 

toek kemenangan fihak tamoe. 
Kedoea belah elital kekoeatan 

nja berimbang. Benteng H.C.T. 
N.H. sering digrebeg, akan teta- 
pi pendjaga goal soenggoeh tang- 

kas. Karena tendangan sajap ka 
nan Hong Liong maka stand bero 
bah I—1. Sepoeloeh menit ke- 
moedian Giok Tjoe mentjitak go- 
al kedoea, 2—1 boeat H. C. T. 

NE : 

Kemoedian kita liat seorang 
speler dari Soerabaja djatoeh dan 
digotong keloear. lapangan per- 

tandingan. Dilain masa baiklah 
kiranja diadakan dokter jang spe 
sial diserahi mendjaga spelers 

seperti jang kita sering lihat di 
| Mataram, Pe 

»Harga Diinak” FI 

  

  

PEKAIAN NETJES, 
RIBOEAN, KITA, TERIMA BAKAL BADJOE, 
KWALITEITNJA, TINGGI — 
BAHWA, RIJS' KITA, ,DJINAK'-PERSEDIA AN-TEGOEH. 

ESRAMUL DIARIL IP. SENEN tur. 4396 w. 

Selandjoetnja stand 3—1 goe- 
na kemenangan H.C.T.N.H., kare 
na effectbal. V 

Sepitjik pendapatan kami bin 
tang Persibaja pada hari itoe ja 
lah keeper (Kandi) dan hali 

back kiri Doeimanan disamping 
rechtsbinnen Soewandi. 

Referee adalah Toean Werner. 
Pasangan  Soerabaja sebagai 

at Soerabaja Patoet kita bentang 
kan disini bahwa salah seorang 

speler dari M.V.U. djatoeh, se- 
hingga diganti tenaga baroe. Dr. 
Soewandie dari Soerabaja jang 

'kebetoelan menjaksikan dengan 
njonjanja telah menolong de- 

ngan boeroe2. 
Achir pertandingan ada 5—0 

boeat Persibaja. 'Makanja Tan 

berikoet: Sam Ngo-beker digondolnja. 
Kandi Doenia P.S.S.I. boleh bangga pa- 

Soemantri  Soegiarto da keoenggoelan Persibaja! 

Karsiman Ngolim  Doelmanan ea 
Soewandi Soerotmin Bowo KORFBAL. 

Sadiran Niti 
» # Pertandingan di Kediri. 

“ Ketika hari Minggoe sore Pada hari Djoemahat dan ha- 
16-6-40 di Gemeente Stadion | ri Minggoe jang baroe laloe per- 

Persibaja berlawanan dengan | tandingan korfbal oentoek mere 

Malangse Voetbal Unie Referee | boet ,,Dr. Burlage-beker” telah 

toean Kool. Diloear doegaan | dilandjoetkan, hari pertama de- 

ngan bertemoenja J.I.B. 
»Jeugdbond” jang berachir de- 

ngan 0—0 dan hari kedoea anta 

ra J.LLB. — ,,@uick” dengan ber- 
kesoedahan 1—0 boecat kemena- 

ngannja ,,@uick”. 

stand 5 — 0 goena kemenangan 
fihak tamoe: Persibaja main le- 
bih tangkas dan teratoer, Soe- 
wandi tetap bintangnja gelang- 

gang! 

Ketika halitime stand 3—0 boe     
SOEARGA KAUM bUETERI, 

JANG 

HARAP, DIPERHTIKAN! 
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Abonne No. 19458 Tjikampek. 

Adres Hoofdbestuur P.P.S.T. ia 
lah sama dengan adres t. Mr. 
Hindromartono: Kerkstraat 39 
Mr. Cornelis. 

Toean- Soewondo, Tjilatjap. 

Girang sekali kita mende- 
ngar sedikit ringkasan dari toe 

. an poenja peladjaran. Lebih gi- 

rang lagi oleh karena toean soe- 

dah menjanggoepkan diri demi- 

kian. Tidak ada halangan kalau 

toean mentjoba doeloe dengan 

kabar2 jang penting,- tetapi 
singkat. 

Tocan Moh. Saleh Kediri. 

Dengan segera permintaan t. 
itoe kita loeloeskan, oleh karena 
oesaha itoe menoedjoe perbai- 
kan. 

Boekan kita tambah 1, bahkan 
5 lagi jang kita kirimkan kepa- 
da toean goena propaganda sa- 
dja. Dan abonne baroe bahkan le 
bih doeloe mendapat kiriman jg 
toean mintakan, tidak menoe- 
roet tanggal jang toean mak- 
soedkan. , 

Apakah oetjapan jang kita 
oetjapkan kepada toean, ketjoe 
ali dari pada: Horas? 

Toean Nasroen, Tais. 

Membatja djandji toean itoe, 

setelah kita memoeat djoega ki 
riman toean, kita tidak kebera 
tan menerimanja. 

  

MOETASI 

Inspectie Inl. Onderwijs 6e ressort 

(Vorstenlanden). 

Dengan permintaan sendiri 

moelai 31 Juli 1940 dipetjat de- 

ngan hormat, t. Theodorus Mar 

sita al. Prawiraatmadja, bela- 

kangan goeroe- bantoe pada 

openb. Ini. school 2e klas de Pe 
dan (Soerakarta). 

Dengan permintaan sendiri 

moelai 31 Juli 1940 dipetjat de 

ngan hormat, t. M. Soemodisas 
tro, belakangan kepala sekolah 

pada Openb. Ini. school 2e klas 
di Karanggede (Soerakarta). 

Dengan permintaan sendiri 

moelai 31 Juli 1940 dipetjat de 
ngan hormat t. R. Djajasastra, 

belakangan kepala sekolah pa 
da Openb. In. school 2e klas 
Pandansimping. (Soerakarta). 

Wapen der Infanterie. 

Dipindah dari Bandoeng ke 

Buitenzorg R.M. Soejarso Soer 

josoerarso, 2de Luitenant. 

Pandhuisdienst. 

Mas Sarwono, sekarang parti 

culier, dikerdjakan sebagai |1.I. 

adjunct hoofdbeheerder di roe- 

mah gade di Depok (Sema- 
rang). 

Kiai Soemoatmodjo alias Soe 
kardi, beheerder 2e klas Patji 

ran, (Bodjonegoro), dipetjat da 

ri djabatannja dengan hormat 

karena ongeschikt. 
R. Prawiropoetro, beheerder 

2e klas Porong (Soerabaja), di- 

petjat dari djabatannja moelai 

tanggal 19 Juni 1940. 

Wongsodiwirjo, wonder be- 

heerder Dinojotangsi (Soeraba 

ja) dipindah ke Ambarawa. 
M. Martodihardjo, onder be- 

heerder Kendal,- diangkat men 

djadi beheerder 2e klas Porong. 

M. Kariosoedarmo, onder be- 

heerder Djatisrono (Soerakar- 

ta), diangkat mendjadi beheer- 

der 2e klas Patjiran. 

Kartoatmodjo, hoofdsehatter 

Tjoekir (Soerabaja), diangkat 

mendjadi onder beheerder Ken- 

dal. 

Soeleman, hoofdschatter Ka- 

ranganjar (Kedoe), diangkat 

mendjadi onder beheerder Dja- 

tisrono, 

V.O.R.O. 
Zender Y.D.G. 8. Gelombang 89.82 

SENEN 24 JUNI '40 

17.00 Roepa2 lagoe Gambang 
Kromong — 17.30 Roepa2 lagoe Ti 

.ong Hoa — 18.00 Roepa2 lagoe 
Kwa Toemboe — 18.30 The ,,Aloha 

Tuners” Hawaiiand Band — 20.00 

Ketoprak Djawa — 24.00 Berhen- 

ti, « 

SELASA 25 JUNI '40 

10.00 Roepa2 lagoe Arab — 10. 

30 Roepa2 lagoe Melajoe — 11.00 

Roepa2 lagoe Hindustan — 11.30 

Roepa2 lagoe Soenda — 12.00 Roe 

pa lagoe Djawa — 12.30 Roepa2 

lagoe Krontjong dan Stamboel — 

13.00 Roepa2 lagoe Tionghoa — 

13.30 Roepa2 lagoe Gambang Kro 

mong — 14.00 Berhenti. 

17.00 Roepa2 lagoe Hawaiian — 

17.30 Roepa2 lagoe Kwa Toemboe 

— 18.00 Roepa2 lagoe Ambon — 

18.30 Roepa2 lagoe Belloni — 19. 

00 Keterangan tentang Agama Is- 

lam — 20.00 Roepa2 lagoe Tiong 

Hoa — 20.30 Krontjong orkest 

nLief Souvenier” — 24.00 Berhen- 
E 

PENJIARAN NIROM BARAT, 

Bandoeng II 192, Batavia II 197, 
PMH 45 

SENEN 24 JUNI '40 

17.00 Tanda waktoe. Pemboeka- 

an — 17.03 Isi programma — 17. 

05 Lagoe Hawaii — 18.00 Lagoe 

Bali — 18.30 Krontjong modern — 

19.00 Lagoe Ambon — 19.30 Beri 

ta Pers — 20.00 Tanda waktoe 
— 21.30 Lagoe Minangkabau — 

22.30 Krontjong dan stamboel — 

"22.40 Lagoe Yang Khiem — 24.00 
Toetoep. 

SELASA 25 JUNI '40 

Bandoeng II 192 dan III 50, 

Batavia II 197 

6.00 Tanda waktoe. Pemboeka- 

an — 6.03 Lagoe langgam Hawaii 

— 6.30 Berita pers — 6.45 Moesik 

yang khiem — 7.00 Tanda waktoe 

— 7.15 Berita pers — 7.30 Toe- 

toep. 5 

Bandoeng II 192 dan III 50 

12.00 Tanda waktoe. Pemboeka- 

an — 12.03 Krontjong Asli (1) — 

13.15 Berita pers — 13.30 Kron- 

tjong asli (IT) — 14.00 Lagoe E- 

gypte — 14.15 Berita pers — 14. 

-30 Toetoep. 
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PEMANDANGAN. ! 

Batavia II 197 

12.00 Tanda waktoe. Pemboeka 

an — 12.03 Krontjong (I) — 13. 

15 Berita.pers — 13.30 Krontjong 

(II) — 14.00 Lagoe Egypie — 14. 

"15 Berita pers — 14.30 Toetoep. 

Bandoeng II 192, Batavia II 197 

PMH 45 

17.00 Tanda waktoe. Pemboeka- 

an — 17.03 Isi programma — 17. 

05 Taman Pemoeda — 18.00 Lagoe 

dolanan Djawa — 18.30 Kitab In- 

djil. — 19.15 Lagoe Melajoe Si- 

ngapoera. — 19.30 Berita Pers. — 

20.00 Tanda waktoe Adat-istiadat 

Kraton dhalem  Soerakarta. — 

20.20 Lagoe gamelan Djawa dari 

Mangkoe Negaran: — 20.30 Wa- 

jang golek. — 2.00 Toetoep. 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Barat. 

SENEN 24 JUNI '40 

17.00 Tanda waktoe. Pemboeka- 

an - 17.01 Isi programma - 17,03 

Aneka warna — 18.00 Beberapa- 

pa potpouri — 18.30 Sguire's Ce 
lesta-Octet — 19.00 Berita pers 

dan Oedara — 19.25 Moesik Ha- 

waii — 19.40 Omroep-Orkest (1) 

— 20.10 Pemandangan Oemoem 

20.30 Omroe - Orkestp 21.00 

kring - concert — 23.00 Toetoep. 

— 23.00 Toetoep. 

SELASA 25 JUNI '40 

6.30 Pemboekaan. Dari piring 

gramofoon — 6.15 Gymnastiek — 

6.30 Berita pers — 6.45 Dari pi- 

ring gramofoon (I) — 7.00 Tanda 

waktoe. - 

7.01 Dari piring gramofoon (II) 

— 7.30 Berita pers, oelangan pk. 

6.30 — 7.45 Dari piring gramofoon 

(III) — 8.00 Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe. Pemboeka- 

an — 11.01 Sonate — 11.40 Ma- 

sakan. Causerie toean M. Schuh- 

macher — 12.00 Nirom-Klein-Or- 

kest (1). — 12.30 Harmonica-duo's 

— 12.50 Nirom-Klein-Orkest (II) 

— 13.20 Berita pers dan Oedara — 

13.33 Boenga rampai — 14.20 Be- 

rita pers dan Oedara — 14.30 Toe- 

toep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemboeka- 

an — 17.01 Isi programma — 17. 

03 Boenga rampai — 18.00 Orkest 

George Boulanger — 18.30 Selec- 

ties — 19.00 Berita pers dan Oe- 

dara — 19.25 Tenor Richard 

Crooks — 19.40 Agama Kristen — 

20.00 Piano-voordracht, — 20.40 

Wais — 21.00 Omroep-Orkest, — 

22.00 Tanda waktoe — 22.01 Moe- 

sik dansa — 22:30 Soft light and 

sweet music — 23.00 Toetoep. 

  

PENOETOEPAN POST, 

Ke Soematra Oetara. 

Rebo 26 Juni dengan Knilm 
boeat Palembang, Djambi, Si 

ngapore (Straits), Soematra Ba 

rat dan Timoer, Tapanoeli, A- 
tjeh dan Saliang. 

Pengambilan penghabisan soe 

rat2 aangeteekend djam 7.45 pa 

gi dan kantoorbus djasn 8 pagi. 

Ke Soerabaja. 

Rebo 26 Juni dengan Knilm 

boeat Semarang dan Soerabaja. 

Pengambilan penghabisan soe 

rat2 aangeteekend djam 1.15 si 

ang dan kantoorbus djam 1.25 
siang. 5 

Noot: Berhoeboeng dengan 

adanja censuur dan  diviezen   controle soerat2 haroes dikirim 

kan sehari sebeloemnja pengam 
bilan bus. 
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NACET 
Kaloe tosan beli pisau 

Nscet, tecan dapat 

singkirkam itoe kasoe- 

sahan jang seringkali 

terdapat di pisau' moe- 

rah jang tida terkenal. “ 

Pisau Nacet sangat di 

soekai dan tida ada 

jang kalahkan, sebab 

harganja .moerah dan 

. Kwaliteitaja -baik daa 

toean bisa pakai ber: 

tjoekoer berkali-kali 
dengan satoe pisau. Ia 

  

   REGD. TRADE MARK 

... 

   

   
  

   MADE IN ENGLAND 
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  bisa dipakai di' perka- 

kas jang bergigi tiga. 

“ DISAU2 

  

  
BANJAK MENGANDOENG VITAMINE A dc 

Soerat jang MENJILAKAKAN! 

  

6 ceupan, dapat 
SENDOK KENTANG 

3 coupon, dapar 

GARPOE ATJAR 

Dalam kaleng besar kketjil oda 

cCouponj simpenlah coupon itoe, 

kareno dopot ditoeker dengan 

barang persenan dari perak,   
Menoelis dan bekerdja, mendjadi ijilaka 

boeat toean poenja mata, djika dikerdjakan 

di tempat jang koerang terang. Tida boleh 

tida: toean poenja penglihatan mendjadi 

koerang baik dan oleh karenanja tida 

djarang menimboelkan lekas marah? dan 

kebingoengan foear biasa, Djagalah toean 

poenja mata terhadap katjilakaan jang tida 

bisa dibikin baik kombali. Kasih penerangan 
jang tjoekoep baik didalam toean poenja 

roemah. Dipertengahan dari kamar moesti 

di: pasang lampoe?' PHILIPS. Satoe lampoe 

tambahan bakerdja 

membatja, tida boleh tida moesti ada. 

oentoek atau 

Boeat itoe semoeanja, toean hanja 

kaloearkan ongkos boeat stroom beberapa 

cent sadja tiap? malam, djika toean pakai 

lampoe?PHILIPS jang sangat himat itoe. 

LAMPOE 2 

.PHILIPS 
TERANG DAN MOERAH 

  AKN 4 3 aa 5 Naa 
a33 

    
       

   

             


