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PEMBAJARAN DI MOEKA., 
Boleh bajar boelanan, tetapi berhenti 

haroes diachir 'kwartaal. 
  

      want Mamat. 
  

Italia hendak apa de- 
ngan Joegoslavia ? 

“Batas Lithauen - Djerman didjaga 
oleh Pasoekan merah 

DJERMAN DIAMOEK OLEH R.A. F. 

Kata Reuter dari Roma, menoeroet kantor perkabaran Italia, 
Stefani jang mendengar dari Berlin, maka pesawat-pesawat terbang 
Inggeris telah melakoekan serangan hebat kepada berbagai-bagai 

. kota di negeri Djerman, seperti misalnja Duisburg, Bielefeld dil., 
sehingga menimboelkan banjak kebakaran, dan banjak poela roe- 
mah? jang hantjoer-leboer oleh karenanja. 

MENIMBOELKAN KEGADOEHAN BESAR 

Sepandjang berita Reuter dari Londen, 25 Juni, 'oleh karena 
serangan-serangan pesawat2 Inggeris itoe Tasboaj gadoeh besar 
dipaberik-paberik Djerman. 

Djalanan2 kereta api jang at pamljang? dapat dibikin 
poetoes hoeboengannja, sedang dikota2 poesat paberik timboel 
poela keroesakan besar, teroetama sekali di Djerman-Barat dan 
Djerman Barat-Laoet. 

Semangat pendoedoek di Rijnland dan daerah Roer sangat 
laroet disebabkan karena beroelang-oelang datang serangan? di- 
sitoe. 

Pembesar2 Djerman mentjoba, soepaja berita2 tentang ke- 
roesakan djangan sampai tersiar diseloeroeh negeri, tetapi banjak- 
nja api jang menjala, banjaknja loebang2 jang disebabkan oleh 
bom dan banjaknja djalanan2 kereta api jg. roesak-poekak, kese- 
moeanja itoe adalah mendjadi boekti jang tidak bisa dilipoeti atau- 
poen disemboenjikan lagi. 

: Serangan-serangan pesawat Royal Air Force jang datangnja 
beroelang-oelang itoe adalah mendjadi soember kesoekaran Peme- 

| Tintahan Djerman, sebab bagi Pemerintahan itoe soekar memberi 
- keterangan bagaimana bisa moengkin pesawat? terbang Inggeris 

“bisa liwat garis alat2 penangkis dengan moedah sadja, padahal 
Goering pernah berkata, bahwa garis penangkisan itoe tidak 
moengkin dilaloei. 

Bra HENDAK MENJERBOE JOEGOSLAVIA ? 

Reuter di Londen menerima kabar dari Istanboel, bahwa me- 
noeroet orang-orang perantau jang tiba disitoe, beberapa banjak 
divisi Italia ditarik mendjadi satoe diperbatasan Joegoslavia. 

|. Semoea doesoen-doesoen didaerah Italia dekat perbatasan 
itoe telah dikosongkan dari pendoedoek. 

Tadi malam (malam Selasa) doea divisi Italia didaratkan di 
“Albania, djoega banjak sekali pesawat jang tiba disitoe. 

pesen ini, kalau benar, berarti Joegoslavia dikepoeng dari oeta- 
Setoeroeh daerah Skoetari dinjatakan sebagai daerah militer. 
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Hari ni tiba berita, bahaba pesawat? Inygeris 
beraksi keras di Djerman. Pfndoedoek daerah Rijn 
dan Rhur keheran- -heranan, kargna kata Goering, dae- 
rah itoe moestahil bisa dimasgeki pesawat? terbang. 

Sementara itoe, Italia besatkan tentara di per 
batasan Joegoslavia, dan mendgratkan tentara dan pe- 
sawat2 terbang di Albania, sehingga Joegoslavia bo- 
leh dikata dikoeroeng oleh Ital 

Roeslan poen tidak diam. Was antara Lithauen 
dengan Djerman didjaga kera, chawatir Djerman 
menjerboe. 

Menoeroet pedato Churehiin, armada Perantjis 
poen dianggap hilang, sedang Perantjis sendiri soe- 
dah poela menerima segala sjarat? Italia. 

Djepang makin besar pengawasannja di Indo-Chi 
nd. 

Churcnill membongkar rahasia pe- 
njerahan Peraotjis 

  

Londen, 25 Juni (Reuter). —- Perdana Menteri Inggeris, 
Winston Churchill hari ini telah memberikan keterangannja didepan 
sidang Lagerhuis. 

Antara lain-lain ia melahirkan harapan jang diarahkan kepada 
seloeroeh doenia, dan memberi ma'loem, bahwa Keradjaan Peran- 
iis jang masih dilindoengi oleh angkatan laoet masih akan mene- 
roeskan perdjoeangannja disamping kawannja sesjarikat, dan mo- 
ga kiranja jang kini dianggap sebagai tempat kedoedoekan Peme- 
rintah, ialah dimana pemerintahannja koekoeh niatnja oentoek me- 
ngedjar kemenangan. Kinipoen soedah dibentoek tentara baharoe 
boeat melepaskan Perantjis. 

Adapoen peri-keselamatan Inggeris dan segenap Keradjaan 
Inggeris masih koeat, dan sekali-kali tidak terpengaroeh oleh apa- 
apa jang terdjadi dengan armada Perantjis. (Djadi Armada Peran- 
tiis soedah ta'bisa diharapkan? — Red.). 

Lebih djaoeh ia memberi ma'loem, bahwa pada tanggal 13 
Juni ketika ia di Tours, ia menerima keterangan dari Pemerintah 

Perantjis tentang kesoelitan kedoedoekan Perantjis. Disitoe soedah 
didapat kata-sepakat, soepaja Paul Reynaud minta pertolongan 

kepada Amerika-Sjarikat, dan djawaban Amerika dianggap tidak 

mentjoekoepi, sehingga nasib Perantjis haroes dipertimbangkan 
dari djoeroesan keadaan baharoe. 

Pada tanggal 16 Juni diterima taligram dari Reynaud, minta 
kepada Churchill setjara formeel, soepaja Perantjis dilepaskan dari 

Pemerintahan Inggerispoen 
memperkenankan kalau Perantjis minta perdjandjian2 berhenti 

perang kepada Djerman, dengan sjarat asai sadja selama tanggoeh 

perang itoe sampai kepada achirnja armada Perantjis soepaja ber- 
kedoedoekan dipelaboehan2 Inggeris. V 

TA 

.han pendoedoek preman”. 

      

TIDAK MEMADJOEKAN 
OESOEL PERLAWANAN 

'Londen, 25 Juni (Reuter). 
Dari Roma didengar kabar, 

» bahwa ketika oetoesan-oetoesan 
— Perantjis mempersetoedjoei sja- 

rat2 berhenti perang dengan Ita- 
lia, mereka itoe sama sekali tidak 
memadjoekan oesoel2 perlawa- 

. nan, atau tegenvoorstel. 

. GOENA MENEROESKAN PER- 
LAWANAN PERANTJIS 

Londen, 25 Juni (Reuter). 
Djenderal De Gaulle hari ini 

  

“ mengoendjoengi adjudant pada 
- Kantor Oeroesan Loear Negeri. 

  

   3 Hari inipoen sekali lagi banjak 
- sekati orang jang datang dikan- 
“tor Kwartier Besar Komite Na- 

“ sional Perantjis. Diantara mereka 
“ nampak poelz banjak sekali op- 

|“ s8ir2 dari Angkatan Laocet dan 
Angkatan Darat Perantjis, bah- 

| kan beberapa orang antara me- 
reka itoe berpangkat tinggi. 
He . Poen beloem poela ada kete- 

gan djelas tentang kemoeng- 
akan tibanja anggota2 ka- 

.biet-Reynaud di Inggeris. 

    

    

KEMBALI POELANG KE 

BORDEAUX 
Rome, 25 Juni (Reuter). 
Oetoesan2 Perantjis sore tadi 

telah kembali Sak ke Bor- 
deaux. 

  
  
  

ora dari barat, sebelah laoetan, dari selatan, Albania). 

SJARAT2 TANGGOEH PERANG 
ITALIA 

Rome, 25 Juni (Reuter). 
Pasal2 daripada perdjandjian 

berhenti-perang antara Perantjis 

dengan Italia tadi malam telah 
dioemoemkan di Roma, antara 

lain2 memoeat sjarat2 seperti 
berikoet: 

1 Perantjis haroes menghentikan 

pertaroengannja — didaerahnja 

jang ada di Eropah, jang di 
Afrika Oetara, didjadjahan2nja 

dan didaerah2 mandaatnja. 
Djoega ia haroes menghenti- 

kan pertaroengannja dilaoetan 
dan dioedara. 

2. selama tempoh tanggoeh pe- 

rang ini, pasoekan2 Italia jang 
soedah terlandjoer madjoe di- 
segala medan akan tinggal te- 
tap digaris-kemadjoean itoe. 

DJERMAN DIAWASKAN OLEH- 
: ROESLAN 

Kata Reuter dari Kaunas, 25 
Juni, menoeroet keterangan dari 
pembesar polisi negeri Lithauen, 
perbatasan antara Djertan (Oost 
Pruisen) dan Lithauen akan di- 
djaga oleh pasoekan-pasoekan 
merah. . 

PERTEMPOERAN ROES— 
ROEMENIA ? 

Dari Boekarest diberitakan 
oleh Reuter, bahwa ,,Rador” 
Agentschap telah mengeloearkan   

Ma ah 3 Teki embitm ak AA Aka sai 

Sjarat inilah oleh Pemerintahan Petain tidak ditjoekoepi. 
Pedato itoe disoedahi dengan harapan, moedah2an Madjlis 

Perwakilan itoe tetap memberikan kepertjajaan sepenoeh2nja ke- 
pada Pemerintahan Inggeris. 

      
  

penjangkalan opisil atas berita 
jang mendesoes dinegeri2 loea- 

ran, seakan-akan soedah terdjadi 
pertaroengan antara pasoekan- 
pasoekan Roeslan dengan pasoe- 
kan-pasoekan  Roemenia di 
Djnestr. 

Nasib Perantjis. 

Bordeaux, 25 Juni (Reu- 
! ter) — Didalam keterangan, jg. 

dioetjapkan dihadapan bebera- 

pa orang djoernalis Amerika, 

maka Komisaris Tinggi boeat 
Oeroesan Propaganda, Prouvost 

berkata: 

»Tiap2 orang Perantjis mera 

sa setoedjoe kepada keterangan 
Maarschalk Petain . Karera 

inilah, maka kita sangat sedih 

melihat bahwa Pemeriatah Ing 
geris tidak soeka diam dan ten 

teram.”« 

Dalam memberi pemandangan 

tentang keadaan sebeloem pe 
rang, Prouvost berkata, bahwa 

dalam boelan2 pertama dari za 

man perang ini Inggeris katanja 
hendak mengirimkan 26 divisi 

ke Perantjis. Fa   

Pemerintah2 Daladier dan 

Reynaud beroelang2 menegor 
Pemerintah Ingeris, dan mem 

perma'loemkan betapa soekar- 
nja menjoeroeh orang2 beroe- 
moer 48 tahoen memikoel sen- 

djata, sedang dinegeri Inggeris 
sendiri orang jang beroemoer 
28 tahoen beloem diperintahkan 
mobilisasi. Pemerintah Ingge- 

ris memadjoekan alasan, bahwa 
boeat keperloean ini beloem tjoe 
koep alat2 sendjatanja dan ka 

zerne2nja, dan dimadjoekannja 
poela alasan tidak moengkinnja 
mengirimkan orang2 jang koe 
rang didikan militer ke Peran- 
tjis. 

BADAN PENGAWAS SJARAT2 
BERHENTI PERANG 

cLonden, 25 Juni (Reuter). 
Menoeroet siaran radio Djer- 

man, sesoedah sjarat-sjarat per- 

djandjian berhenti perang antara 
Djerman dengan Perantjis diboe- 
boehi tanda-tangan, malsa dikota 
Wiesbaden telah dibanigoenkan 
seboeah badan komite Djerman, 

jang pekerdjaannja  meloeloe 
boeat mengawaskan ditepati atau 
tidaknja sjarat-sjarat perdjandji- 
an itoe. 

A5 Bea KAMI, SEN MLS An Mita AA 
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Figenaar: R. H. O. DJOENAEDI. 
Penerbit: Drukkerij ,, PEMANDANGAN” 

Sesoedah djam 4.30 sore 610 M.-C. — 672 WI. ” 
Redactie: 

Kantoor: 
Tarief 
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Advertentie, 

1440, WIL. Administratie 1810 WI. 

107, Batavia-Centrum, 
keterangan kepada 

Administratie. 

      

EVACUATIE. 

ANG dimaksoedkan dengan 

,»evacuatie” pada oemoem- 

nja ialah penjingkiran (ontrui- 

ming) atau pemindahan (ver- 

plaatsing) dari kaoem militer jg. 

sakit, jang tidak bisa berperang 
teroes.  Toedjoeannja: - soepaja 

mereka jang sakit itoe bisa sem- 
boeh kembali atau paling sedikit- 
nja tidak akan mendjadi boelan- 

boelanan perang dalam keadaan 
jang tidak berdaja apa-apa. Dan 

ini hanja moengkin kalau ia di- 
pindahkan dari tempat jang tidak 

aman .ke daerah jang aman, 
djaoeh dari medan perang. 

Lambat Jaoen jang di'naksoed- 
kan dengan ,,evacuatie” itoe 
boekan lagi pemindahan kaoem 
militer jang sakit dari tempat jg. 

tidak aman ke daerah jang aman 
tetapi. teroetama pemindahan 

pendoedoek preman (ter- 
istimewa anak-anak dan perem- 
poean serta mereka jang tinggi 
oemoer dan sedang dalam sakit 
dsb.-nja). 

Pemindahan pendoedoek pre- 

man terseboet dapat kita bagi da- 
lam doea bagian: 

a, pemindahan oentoek keper- 
loean perlindoengan bahaja oeda- 
ra, 

b. pemindahan ditilik dari ke- 
pentingan pembelaan negeri. 

Keterangan agak djelas pasal 
ini soedah dioemoemkan oleh 

staatsmobilisatieraad seperti te- 
lah dimogatkan dalam ,,Peman- 

dangan” hari Saptoe tg. 22 boe- 
lan ini dengan kepala ,,Peminda- 

Jang 
menarik perhatian kita ialah ba- 
gian jang boenjinja seperti beri- 
koet: 

,Selekas-lekasnja sesoedah 

commissie jang telah diseboet 
diatas tadi selesai dengan pe- 
kerdjaannja, maka moengkin 
kita akan dapat menoetoerkan 

hal ini dengan lebih djelas. 
Inilah haroes diperhatikan, 

bahwa dengan menoenggoe 
poetoesan terseboet tadi, ba- 
dan-badan partikelir djangan 
mengambil  tindakan-tindakan 
terlebih dahoeloe goena soal 

menjingkirkan pendoedoek 
itoe, karena biarpoen baik 
maksoed dari badan partikelir 

tadi, akan menimboelkan ke- 

bingoengan dan melambatkan 

pekerdjaan oentoek memindah: 
kan pendoedoek tadi. 

Oleh badan C.O.V.I.M. telah 
diambil sikap jang benar, jaitoe 
tiada akan mengambil tinda- 
kan-tindakan dengan sendiri- 
nja sebeloem maksoed itoe di- 

setoedjoei oleh pemerentah. 
Sikap Covim ini biarlah ditiroe 
oleh lain-lain badan atau golo- 
ngan-golongan jang lain”. 

x 

Sekian oeraian staatsmobilisa- 
tieraad! 

Terang benderang, bahwa pi- 
hak partikelir praktis dilarang 
oentoek ,,mengambil- tindakan- 

tindakan terlebih dahoeloe goena 
soal menjingkirkan pendoedoek”   

anang 

. »Sebeloem maksoed itoe di- 

setoedjoei oleh  pemerentah”. 
Sampai hari ini djam 11 siang 
kita beloem terima keterangan 
lebih landjoet pasal poetoesan 
atau sikap pemerentah atau 
staatsmobilisatieraad tentang 
tjaranja pihak partikelir haroes 
beroesaha dalam soal evacuatie 
itoe. Dari itoe kita agak heran, 
bahkan bingoeng dengan adanja 
oeraian dalam ,,Hong Po” kema- 
ren (tg. 25 boelan ini) jang ber- 
kepala ,,Sedialah pajoeng sebe- 
lon oedjan bahaja mendatengin. 
Bagaimana anak-anak Tionghoa 
haroes dilindoengi kaloe ada 
bahaja penjerangan.  Seroean 
kaoem Iboe Tionghoa di Bata- 
via”, 

Menilik pentingnja soal oe- 
raian dalam ,,Hong Po” itoe di 

sadjikan selengkapnja dilain ba 
gian. 

Kita heran, bahkan bingoeng, 
karena faham kita selama ini, 
pihak partikelir dilarang (ba- 
tja makloemat staatsmobilisa- 

- tieraad) oentoek ikoet ,,mengam 

bil tindakan terlebih - dahoeloe 
goena soal menjingkirkan pen- 

doedoek”, karena — katanja — 

,biarpoen baik maksoed dari ba 
dan partikelir tadi, akan me- 

nimboelkan kebingoengan dan 

melambatkan  pekerdjaan oen- 

toek memindahkan pendoedoek 

tadi”. 

Satoe dalam doea! 

Makloemat staatsmobilisatie- 

raad itoe soedah disoesoeli de- 
ngan poetoesan baroe jang mem 

perkenankan pihak partikelir 

ikoet tjampoer dalam soal eva- 

cuatie atau masih tetap dilarang 
Poetoesan baroe beloem kita ke- 

tahoei, soenggoehpoen kita soe- 

dah bertanjakan kian-kemari 
kepada pihak jang haroes me- 

ngetahoeinja. Djadi publik 

masih tetap haroes toendoek ke 

pada isi dan maksoed makloe- 

mat staatsmobilisatieraad tadi. 

Itoelah sebabnja, maka dari 
pihak Indonesia seoemoemnja 

dan dari pihak ,,Pemandangan” 
teristimewa beloem pernah 

moentjoel oeraian pasal evacua 

tie, disebabkan kita chawatir 

nanti nanti kita bisa didakwa 

akan menimboelkan kebingoe- 
ngan dan melambatkan peker- 

djaan oentoek memindahkan 

pendoedoek tadi”. 1 

Goena mentjegah kebingoe 

ngan, kita harapkan adanja pe 

ngoemoeman lagi dari pihak 

pemerintah (dengan perantara- 

an Publiciteitsdienst misalnja) 

atau dari staatsmobilisatieraad 

pasal evacuatie ini. 
Bersama ,,Hong Po” kita ber- 

pendapatan, bahwa kita haroes 

bersedia pajoeng sebeloem hoe 

djan”. Dan ini hanja bisa didja 

lankan dengan tjepat dan tepat, 
kalau dari pihak pemerintah Ie 
kas lekas moentjoel penerangan 

dan keterangan jang pasti ten- 

tang soal evacuatie terseboet. 

ng M.T. 

    

Madrid, 25 Juni (Reuter). 
Secretaris partikelir daripada Hertog Windsor, menerangkan, 

bahwa Hertog dan Hertogin Windsor masih beberapa hari lagi 
akan berdiam “di kota Madrid sebeloem bertolak ke Inggeris. 

t 

Berita lebih landjoet menjatakan, bahwa menoeroet kabar, 

Keloearga Windsor itoe soedah dalam perdjalanan ke Inggeris dari 
Spanjol. 

Didoega, bahwa baginda2 itoe akan meneroeskan perdjalanan 

aa Tama daan sda ve 

gat besar di Dj erman 

Bae 
en
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: Documeni 

2om tak segan menge- 
20. djar Radja 

Oetjapan terima kasih 
“Londen, 25 Juni (Ane- 
ta-ANP). — Pedato Prins Bern 

“hard djoega disiarkan dengan 
— perantaraan zender G.S.C. ge- 

. Jombang 25.53 meter dan zender 
SEO gelombang 31.32 meter. 

"Dibawah 
kan isi pedato itoe, 

“Kata-kata pertama jang Ka 

mi oetjapkan ini patoet sekali 

Kami pergoenakan boeat mela- 

— hirkan rasa sebesar-besar teri- 
ma kasih kepada segenap rak 
jat Inggeris disini dan di Domini- 
on Canada jang besar itoe,-atas 

penerimaan dan kemoerahan ha 

ti kepada Keloearga Kami sesoe 

dah Kami terpaksa meninggal- 
kan negeri Kami. 

Kami berbesar hati, bahwa 
'permaisoeri Kami dan anak- 
anak Kami mendapat tempat ke 
diaman - diboemi Canada. Kare- 

na disitoelah -roeh dan bathin 

kanak-kanak bebas dari penga 

roeh kedahsjatan perang-mo- 

dern ini. 5 
Kami tadi mengatakan, bah 

wa Kami terpaksa me 

ninggalkan negeri Kami, dan 

boekanlah ini hanja kata-kata 
kosong belaka. Kamipoen ingin 
sangat memberikan keterangan 

betapa doedoeknja perkara pa- 

da tanggal 10 Mei jang tjelaka 

“itoe, ja'ni ketika terdjadi penjer 

boean kenegeri - kami. jang sa- 
ngat soeka damai itoe: 

Den Haag, toedjoean-moesoeh. 

- Dengan satoe boekti sadja 

tjoekoep kiranja menoendjoek- 

' kan keadaannja. Tidak ragoe-ra 

' goe lagi, bahwa maksoed jang 
“ teroetama dari pihak Djerman 

— “ialah: merampas Den Haag, tem 
““pat kedoedoekan Pemerintah 

. dan tempat kedoedoekan Keloe- 
arga Mahkota. 

— Pada satoe majat dari seorang 
djenderal Djerman jang mati ke 

tika melakoekan aksinja, tenta ' 
——.ra kita telah mendapat docu- 

menit2 jg. menggemparkan, ter 

diri dari doea matjam instruksi. 

Jg. satoe memoeat instruksi, 

soepaja didjalankan kalau sean 

— dainja tidak mendjoempai perla 
“ /wanan, dan disitoe diterangkan : 

 gedoeng2 mana jang haroes di- 
djaga. Poen lekas diganti djoe- 

'ga oleh tentara Djerman cere 
| “garde (sajogianja diseboet de- 

- ngan nama lain) “dari resident2 
Keloearga Mahkota. 

“Jang satoe lagi mengandoeng 
instruksi, soepaja kalau ada per 

— dawanan, tentara Djerman dibe- 

ri perintah pada hari pertama 

i . F3 ter ang 

inilah kita moeat- 

  

dari penjerboean too menang- 
kap Keloearga Kami dan anggo 
ta2 Kabinet. Ini semoea haroes 

lekas dibawa ke Berlin, djika 

perloe dengan pesawat terbang. 
zk 

Document ini lebih djaoeh me 

nerangkan, bahwa diiboe kota 
Djerman tawanan2 ini akan di 
perlakoekan sesoeai dengan per 

lawanan jang diberikan. 

Teladan Noorwegen 

Kita semoea tahoe, betapa Ba 

ginda Radja Noorwegen dan 

anggota2 Pemerintahannja di- 

kedjar2 oleh . pelempar2 bom 
Djerman, kemana sadja pergi- 

nja baginda dan pengikoet2nja 
itoe, Didalam perboeatan ini 

memang terkandoeng soeatoe 
tjara. Penangkapan keloearga 

radja dan pemerintahan jang 

sah, itoelah salah satoe toedjoe 

an jang termasoek anggaran pe 
perangan Djerman. 

Djadi teranglah kiranja, bah 

wa bagi Kami  se-Keloearga 

dan Pemerintahan - Nederland 

hanja terboeka satoe djalan, me 

lainkan haroes membikin gagal 

plan Djerman ini, 

ngan djalan demikian soeara Ne 
derland tidak bisa tersoembat, 

dan soepaja Keradjaan Neder- 

land dengan 65 miljoen djiwa ti 

dak kehilangan pimpinan dida 

lam perdjoeangan melawan moe 

soeh kita bersama, bahkan: moe 

soeh sekalian Hanna itoe. 

Menerdjang Psriantjia. 

Didalam tempoh kehidoepan 
orang sekarang ini, soedah ke- 

tiga kali inilah mereka menje- 
rang Perantjis. Kepada kita di 

katakan . oleh seorang tyran 

Djerman, bahwa maksoed jang 
selandjoetnja, ialah inilah me 
roepakan perkakas boeat mela- 

melawan armada Inggeris. 

Kami disini, sebagai seorang 
pendoedoek dari negeri ketjil, 

perloe menjatakan bahwa da- 

lam riwajat moeda sekarang ini 

armada Inggeris beloem pernah 
menghalangi atau merintangi 

orang, ketjoeali kepada mereka 
jang mempoenjai niat serangan. 

Sebaliknja Armada Inggeris 
mempoenjai pengaroeh “jg: bisa 

membikin berimbangnja- keada- 

an sebagaian besar dari doenia 
ini. : 

Dapatkah toean memikirkan 
oentoek bertanja kepada Hitler, 
apakah ia sanggoep mendjadi 
polisi di Laoetan Lebar ini? 

Kalau misalnja Hitler koea- 
sa, apakah ia tidak mempergoe 
nakan kekoeatan seroepa itoe 

oentoek menambah kekoeasaan 
angkara -moerka Hitler goena 

soepaja de- . 

"ik didalam 

Jloear gelanggang perang, masih 

pai Gan PPN Ruak, 

    

   
    

  

hendak menawan 
Keloearga Mahkota. 
didapati pada majat 
Djerman 

Ba bian Tertib Doenia se- 
tjara totalitair dengan tjara jg. 
kedjam sebagai perboeatan2 Ges 
tapo? 

. Kekoeatan bathin. 
Ja, sebenarnja masih banjak 

hal lagi jang terantjam bahaja se 

karang ditanah Eropah, dan Ka- 
mi merasa sangat girang, bahwa 

kin insjaf, soepaja sekarang ini 

ketegoehan kebathinan haroes di 
serboekan. 

Orang barangkali ingin, soe- 
paja bangsa2 di Eropah mengam- 

bil teladan dari doenia dibagian 
barat betapa roekoen satoe sama 
Jain. 

Tetapi tjita2 ini tidak bisa di- 
tjapai, sebeloem peperangan ini 
dibikin selesai dengan kemena- 
ngan, karena inilah peperangan 

boeat kehidoepan jang adab dan 
boeat kehidoepan jang merdeka. 

Beberapa bangsa bisa diserah 
kan sadja kepada kekoeasaan mi 
liter, tetapi» jang lainnja- lagi ti- 
dak. 

Tentara Djerman kini bergerak 
lagi melaloei negeri2 Eropah, be- 

sar dan ketjil, lebih banjak ber- 
Sifat  mengindjak2 kehidoepan 

djasmani,  sesoenggoehnja bah- 

kan melanggar2 dasar2 kesopa- 
nan. 

Doenia akan tjelaka, kalau 

Kalau kaoem Nazi misalnja 

bisa menggantikan. kedoedoe- 

kan marine Inggeris, — moe- 

dah2an Toehan melindoengi doe 
nia ini! 

Tetapi. selamanja masih ba- 

njak kekoeasaan besar goena 

.mentjegah nafsoe Hitler jang 

itee. Ba- 

di 

tidak kenal batas 

maocepoen 

tjoekoep tenaga, jang tentoenja: 

lebih koeat daripada perkosaan 

mesin, jaitoe kekoeatan bathin, 

-kekoeatan kesopanan dan kekoe 

atan peri-keadaban. 

Pertaroengan ini akan sangat 

keras, moengkin memakan tem 

poh lama. Simoesoeh bekerdja 
disegala soedoet. Dimana tidak 
ada pertaroengan njata, maka 

mereka membikin gadoeh. Dise- 

gala soedoet separoeh- boemi se- 
belah barat ia ada. 

Peperangan berdjalan teroes. 

Seri Ratoe dari Segenap Ke- 

radjaan Nederland tidak dalam 

tawanan dan kini masih tetap 
-memberikan hiboeran2nja boe- 

at meneroeskan perlawanan. 

Pemerintah Nederland masih 

mengatoer tenaga teroes. 

Kita, disamping Sekoetoe, 

mempoenjai penoeh kepertjaja- 

an, dan kita sekali-kali tidak 

chawatir kepada kesoedahan 

perdjoeangan jang “ mengan- 

.doeng nasib boeroek nampaknja 
” 

jl, 
  

- SERDADOE2 POOL JANG DI 
PERANTJIS 

Londen, 25 Juni (Reuter). 
Beberapa riboe orang serdadoe 

bangsa Pool dari Perantjis soe- 
dah tiba di Inggeris. 

Tentang sjarat2 Italia 
Berhoeboeng dengan sjarat2 

— perdjandjian berhenti perang an- 

— tara Italia dengan Perantijis, jang 
termoeat dibagian atas hari ini, 

“lebih landjoet Reuter mewarta- 
kan, bahwa kelandjoetan sjarat2 

“ itoe jalah seperti berikoet: 

“3. selama tempoh Perantjis ta' 

“ikoet perang ini daerah Metropo- 

“litan Perantjis jang letaknja pada 

garis jang terseboet dalam sub 2, 
dan 50 K.M. melaloei garis2 Ita- 

. Nia haroes “ata arah dari mili 
- ter. 
2 Di Turi iselania tanggoeh pe- 
“Fang ini-akan dibikin garis dekat 
“batas 'sekarang antara Tunis dan 
aa Pang rtcekan sa     

E
r
a
 

  

' tjis, maka 

“land kepoenjaan Perantjis Ira- 

  
peta, dalam daerah mana poen 

Perantjis haroes mengosongkan- 

nja dari militer. 

Di Algeria dan daerah2 Peran- 
tjis di Afrika sebelah selatan Al- 

geria haroes diadakan daerah jg. 

dilepaskan dari militer seloeas 

200 K.M. sebelah . selatan dari 

.Lybia. 

“Selama Italia berperang de- 
ngan Inggeris ini, dan selama 
tanggoeh perang dengan Peran- 

tepi2 pantai Somali- 

roes dikosongkan dari militer. 
Italia 'mempoenjai hak loeas 

dan teroes2am oentoek memper- 

goenakan pelaboehan Djiboeti 
dengan segala alat2nja, demikian 
poela ia berhak .mempergoena- 
kan kereta api Djiboeti-Addis' 

Abeba- boeat Segala matjam pe- 
ngangkoetan. 

Lebih “landjoet sjarat2Z itoe 
mengandoeng perdjandjian, bah- 

wa selama ada peperangan anta 

ka daerah2 jang diperkoeat dan 

pangkalan2 armada di Toulon, 

tinggalkan oleh militer Peran 

tjis. 

Poen semoea siaran radio da- 

tjis dilarang. 

dio antara Perantjis dengan A 

frika Oetara, Syria dan Somali- 

land akan ditentoekan oleh ko- 

mite Tanggoeh-Perang Italia. 

- Semoea tawanan militer Ita 
lia. dan pesakitan2 Italia lain- 

nja jang diinterneer atau dita- 

ceroesan politik dan perlangga 

ran2 haroeslah segera diserah- 

kan kepada Pemerintahan Italia.     

han ataupoen dihoekoem karena 

ri daerah Metropolitaan Peran- | 

sekarang makin lama orang ma: 

IE MEN GEA PELNI 4 
ba KE Tara & AE Ban tapa TO 

  

PEMANDANGAN. 

Sapa DnaresanrOaa aa Na anna 

Kirin D an 2 PENANGANAN 
Aan 3 

   
  

TAK PAKAI BASA DJERMAN 

DISEKOLAH. 

Moelaicursusjaar 
depan. 

Wakil Direktoer Dept. Onder 
ws en Eeredienst memberi ta 

hoekan, bahwa moelai zemboe- 
kaan koersoes baroe depan “ini 
pada beberapa sekolah2-di Indo 
nesia ini ,tak akan lagi diberi- 
kan peladjaran basa Djerman. 

Djam2 peladjaran jang biasa- 
nja dipakai oentoek memberi 
kan peladjaran basa dan kesoe 
sasteraan  Djerman, manakala 
goeroe. mentjoekoepinja, akan 
disisipi dengan peladjaran ge- 
rak badan . 

Boeat sebagian besar dari 
goeroe2 basa Djerman toe 

moengkin akan ditjarikan lapa 
ngan kerdja lainnja, baik dika 
langan sekolah menengah, maoe 
poen sekolah Mulo, oleh karena 
masih mempoenjai ketjakapan 
lain. Goena goeroe2 jang tjoe 

ma mempoenjai ketjakapan me 

ngadjar basa Djerman, akan di 

tjarikan pekerdjaan lain. Moeng 
kin mereka itoe akan diperker 
djakan pada pekerdjaan. sen- 
soer dan dibagian Parket. 

Terhadap pada pemasoekan 
beberapa anak Djerman pada 
matjam2 sekolah dipoetoeskan, 
bahwa direktoer2 atau kepala2 

sekolah bisa menolak masoeknja 

mereka “toe, manakala menoe- 
roet pertimbangan mereka ke- 

tertiban dan keamanan oemoem 
disekolah itoe akan terantjam. 

Kekoeasaan ini diletakkan keda 
lam tangan direktoer2 dan ke- 

pala sekolah, oleh karena ter- 

boekti, bahwa diantara anak2 
Dierman itoe didapati matjam2 
kedjadian jang berlain2an. An- 

tara mereka ini banjak poela 
' Jang tidak pernah ke Djerman 

dan poen tak tjakap Djerman 
PeagaPA berperasaan Djerman. 

(Aneta). 

  

Bagaimana tjara terbaik berlin- 
doeng? 

Kalau ada sera- 

ngan darioedara? | 

Banjak dari pendoedoek jang 
menanjakan kepada Dienst Per 
lindoengan Oedara tentang kete 

rangan2 goena membikin tinda 
kan goena melindoengkan diri 

dengan semboenji, baik diroe- 
roepiah subsidair 60 hari pendja- 

mah ataupoen dikeparangan, ma 

nakala ada serangan oedara. 
Berhoeboeng dengan sangat per 

loenja, maka diadakan perhoe 

boengan jang choesoes dengan 
badan penasehat: 

Maksoednja ialah oentoek me 

nempatkan satoe kommissaris 
"| pada tiap sector jang dalam oe 

moemnja akan memberi pimpi- 
nan pemberi penerangan2 di 

lapangan tehniknja kepada pae- 

blik . 

Oentoek bisa memberikan ke 

terangan2 jang setjoekoepnja de 
ngan selekas moeng- 
kin kepada pendoedoek, ma- 
ka jang menjanggoepkan diri 

oentoek itoe ialah sedjoemlah 

30 orang insjinjoer dan bouw- 

kundigen ,baik particulier, ma- 

oepoen jang dalam dienst goe- 

bernemen. Mereka akan sang- 

goep oentoek memberikan nase 
hat2 dengan gratis kepada poe 

bliek dan manakala perloe djoe 
ga mengoendjoengi mereka itoe. 

Adapoen dikandoeng mak- 
soed oentoek memberi tahoekan 

nama2 mereka itoe beberapa ha 

ri kemoedian dengan djalan ra 
dio dan pers. 

Bouwbureau2 ,aannemer dan 

dalam oemoemnja mereka, jang 
menjanggoepkan diri dengan ke 
roegian jang masoek akal, goe- 
na kesempatan2 oentoek melin- 

doengkan diri, (misalnja ahli2 

tehnik jang soedah pensioen), di 
minta djoega oentoek memadjoe 

kan diri pada penasehat2 jang 
kemoedian dioemoemkan itoe 
oentoek meminta keterangan2 

tentang tjara oesaha itoe me 

noeroet pikiran jang sebaik2- 
nja. 

Alamat2 itoe akan dimasoek- 
kan daftar oleh. mereka, jang 
memberikan penerangan2 itoe 

dan oleh pengoemoeman ke 
pada poeblik jang akan disiar- 
kan .(Aneta). 

  

Perkara naikkan harga korek api 

Kemarin pagi, tanggal 25 Juni, 
Landgerecht di Betawi telah me- 

meriksa perkaranja Njin Sing 
Tjam, jang ditoedoeh telah me- 

naikkan harga korek api dari 32 
sampai 35 cent per pak dari 10 

doos. 

Karena terdakwa meskipoen 

telah dipanggil tidak datang, ma- 
ka kepadanja didjatoehkan hoe- 
koeman bij verstek, didenda 50     ra. (Aneta). 

A 

Lembaran pertama pagina Il 

L.C.P. No. 64 

ditambah restant dari pengoem 

poelan bl. j.l. f 0.35 djoemlah 

semoeanja f 15.— 
Dari wang sebesar itoe kita 

mahal, ialah 3 nummers dari 

(setengah lembar. 

Nummers2 lot kepoenjaan L. 

CP. No. 64 ada seperti beri- 

'koet: 16828. 28636. 28635 ma- 

mentjatatnja. 

Administratie. 

Telegram dari Prinses Juliana. 

Berhoeboeng dengan kawat 

jang disampaikan oleh perkoem 

poelan ,,Christen Jonge Vrou- 
wen Federatie in Ned. Indie ke- 
pada poeteri Juliana oentoek me 
njatakan kesetiaannja,-maka. pe 

rempoean pelindoeng perkoem- 

slah menerima kawat dari Prin 
ses Juliana demikian: ,,Heart- 

felt thanks kind message — Ju- 

liana”, jang artinja beliau me 

ngoetjapkan terima kasih jang 

soenggoeh atas 

(Aneta). 

KABAR TONTONAN. 

Alha mbra: ,fhe Bolt Ca- 

  

  

Bagaimanakah kita dikemoedian 

hari akan menoenai, kalau kita se- 

sekarang loepa  menjebar bibit? 

Lekaslah minta brochure gratis 

tentang Coniseeren. 

Dengan ini toean bisa mendapat 

pindjaman jang tidak dipoengoet 

riba goena roemah sendiri !! ! 

Cooperatieve Nationale Bouwkas 

  

  

Matramanweg 45 Mr. Cornelis. 

Telf.. 358. 
  

  

ASIA TIMOER.   
ra Italia dengan Inggeris, ma- ' 

Bizerte, Ajaccio dan Oran dida ' 
lam tempoh 15 hari haroes di- ' 

Sjarat2 boeat hoeboengan ra- ' 
| 

| 

  

2 Hb OM PENA mas Laka PN 2 Aitug 

TENTANG ,,STATUS @UO” 
Tokio, 25 Juni (Domei). — 

»Pengaroeh jang masih ada oen- 

toek mempertahankan adanja 
»Status @uo” haroes dilenjapkan 
dari Asia. 

Semoea soember pertolongan 

jang ada di Asia haroes diper- 

goenakan oentoek bangsa Asia 
sendiri”, 

begitoe boenji poetoesan jang 

diambil waktoe diadakan sidang 
gaboengan antara ,,Gaboengan 

nasional oentoek Asia-Timoer” 

dan ,,Madjelis Parlementer: oen- 

teek mentjapai toedjoean soetji 

di Tiongkok”. Selandjoetnja di- 

madjoekan permintaan, soepaja 

Japan mengobah politik diploma- 
tiknja dengan segera, agar soe- 

paja dapat menjesoeaikan diri 

dengan keadaan perang di Ero- 
pah. 

Poetoesan jang diambil wak- 
toe diadakan sidang, diantaranja 

# 

2 Me met tap an ana maa aa SA AA 

Angkatan laoet Japan 
menoedjoe Haipong 
Tokio, 25 Juni (Reuter). — Kementerian Marine Japan 

mempermakloemkan, bahwa telah diambil tindakan oentoek me- - 
ngirimkan sebagian dari angkatan laoet Japan di laoetan sebelah 
Selatan Tiongkok ke Haipong, goena mengadakan pengawasan 
Gentoek sementara waktoe berhoeboeng dengan perdjandjian2 ten- 
tang pengiriman barang2 melaloei Indo-China ke Tiongkok. 

masih memoeat keterangan seba- 
gai berikoet: 

»Soepaja Japan hindar dari 
beberapa kesoekaran, maka se- 

moea pengaroeh politik jang me- 

roegikan kepada negeri diberan- 
tas. 

Ini ada djalan satoe-satoenja 
oentoek mengadakan ketentera- 
man di Timoer Djaoeh. 

Mengingat kewadjiban Japan 

di Asia dan soepaja negerinja 
djoega madjoe dan dapat toe- 

roet beroesaha membentoek per 

damaian ' doenia, maka perloe 
rasanja oentoek mengadakan pe 
robahan2 jang penting dalam po 
litik loear negeri dari pemerin- 
tah . 

Keadaan didekat Hongkong, 

Hongkong, 25 Juni (Reu-   
Ben ht SY 

ter) — Keadaan sepandjang ba 
tas Hongkong tetap sebagai bi- 
asa. 

  Pe biaala “Wigan   

Terdengar berita, bahwa ke 
maren telah diadakan kata sepa 
kat antara pembesar2 Inggeris 

dan Japan, dengan keterangan, 

bahwa tentara Japan jang terbe 

sar akan diletakkan berdjaoe- 

han dari batas, sedang djemba- 

tan2 hanja didjaga oleh bebera- 
pa orang pendjaga sadja. 

Didoega bahwa bangsa Japan 

akan meninggalkan sebagian ke 
tjil garnizoen, oentoek mendja 

ga soepaja ketinggalan tentara 
moesoeh dari Chungking meli- 
wati batas. 

Bangsa Japan menggantikan tem- 

pat bangsa Perantjis. 

Shanghai, 25 Juni (Reu- 
ter) — Tentara Perantjis dan 
poelisi Perantjis telah “moen- 
doer dari Zikawei-sector, jang 
letaknja sebelah barat concessie 
Perantjis. 

Sector pertahanan ini diada- 

kan pada waktoe kegentingan 
Japan-Tiongkok dalam tahoen 

  
bangsa Perantjis . 

tjis itoe sesoedah ada peremboe 

tjis dan Japan. Tempat itoe ki 

tempat terseboet.   
  

masih bisa beli lot jang tidak” 

ballero”. 

Rialtol: ,Battle of Greed” 

II: ,,Campus 'Confes- 

Sion”, 5 

COC” Oirian: Li Chins 

P. Park: ,,Diamond Jim". 
@ueen: ,Suez”. 

PERINGATAN 

Moendoernja tentara Peran- 

kan antara pembesar2 Peran- 

ra2 akan didoedoeki oleh Rn 
ra Japan. 

Pada waktoe belakangan ini 
banjak bangsa Tionghoa me 
ninggalkan 
(Bat, Nwb.) 

B
E
N
 

aan
 

Pengoempoelan ioeran L.C.P. Rn 

hoelan ini (No 64) ada terkoem- 
poel wang sedjoemlah f 14.65, 5 

  

sing2 dari setengah lembar. Ti- 

dak lain soepaja toean2 jang 

merasa berkepentingan soeka 

| poelan tsb. dinegeri Belanda, te 

amanat itoe. : 

Har 

1937 dan jang didoedoeki oleh $



  

  

1 

BERSEDIA-SEDIA: 

  

djalan boeat bersedia lebih 

oe goena keselamatannja 

pe doek sekalian, djikalau 

impai ada terdjadi pepera- 

ngan, jang membikin kita moes 

ti-kasih perlindoengan sebaik- 

| Salah satoe djalan boeat men 

djadi keselamatannja pendoe- 
doek, teroetama ada mengena- 

kan pada anak2 ketjil, isag ha 
roes dapat perlindoengan speci- 

aal daram keadaan ini. 

“Persediaan menolong anak- 

apsk itoe adalah dengan membe 

ri tempat tinggal jang selamat, 

djikalau ada atoeran boeat me- 

ngosongkan kota, jang dalam ba 

hasa Belanda diseboet ,,EVACU 
ATIE”. 

| Soedah tentoe sekali orang 

jang soedah atoer plan boeat ha 

'dapkan ini bahaja jaitoe boe- 

'at tinggal kota Betavia boeat 

pergi kelain tempat jang lebih 

selamat. Tetapitoch banjak ka 

oem iboe jang lantaran pekerdja 

an dan berbagai-bagai halangan, 

tidak biasa toeroet pergi keloe- 

'ar kota bersama anak2nja. Ini 

kaoem iboe haroes perhatikan 

'soepaja ananzrija dapat perlin- 

doengan ,dan keselamatan di- 
waktoe evacuatie, teroetama ka 

par soedah dapat perintah boeat 
singkirkan kota ini. 
“Djikalau sampai kedjadian 

jang evacuatie dari anak2 di- 
woestikan, bantoean dari pihak 

orang particulier dengan bantoe 

an dari pemerintah dan pembe 
sar2 haroes dengan beres. 

Maka itoe kita minta dengan 

sangat, soepaja anggauta atau 

     
    

    
    

    

   

    
   
    
    

      
    

  

boekan anggauta Fu Nu Hui soe 
ka isikan formulier jang terlam 

   

sebeloemnja tanggal 26 Ju- 

ni, dan kirim per post dalam 
enyeloppe tertoetoep pakai pran | 

    

    

   

   
    

    

  

     
     

  

gaimana berlindoeng | 
ikalau diserang? 

Seroean kepada kaoem Iboe 
ko 5 sen atau copie ini formu- 

lier atas briefkaart dari 3V, sen 
'dan kirim pada: Mevr. Tan Kim 
Seng, Kerklaan 12, Batavia-Cen 

trum.: Mej. Lim Tjoei Sian Nio, 
Prinsenlaan 65, Batavia atau pa 

da Mevr. Tjoa Hin Hoeij, Com- 

pagnieweg 16, Batavia. 
Ini tindakan diambil dengan 

moefakatnja Burgemeester dan 

Majoor Tionghoa, Toean Khouw 
Kim An, pada siapa kita nanti 

kasih keterangan dan rapport 
tentang ini formulier, sesoedah- 
'nja kita terima dari anggauta 

sekalian. 
Oleh karena Burgmeester ada 

perloe sekali boeat dapat satoe 

resultaat dari ini onderzoek, ka 

rena ia akan oeroes transport, 

pengangkoetan anak2 kepada 

evacuatie centraal. . : 

Kita poenja evacuatie plan 
boeat sementara waktoe ada 

sebagai berikoet: 
Anak - anak diatoer dalam 

groep rombongan jang terdiri 

dari 20 — 30 anak2 saban satoe 
groep ada 4 — 5 leidster, dan 

ini anak-anak akan dibawa pa 

da onderneming jang safe, dan 

dianggap boeat kasih perlindoe- 

ngan. 
Kepastian tentang bisa berha 

silnja ini plan kita beloem bera 

ni tetapkan tapi lagi sedikit ha 
r kita akan kabarkan lagi, begi 

toe kita soedah dapat ketera- 
ngan lebih djaoeh dari Burge- 

meester. 
Dalam hal ini plan, kita ada 

bekerdja sama sama- dengan Eu 
ropeesche Dames Comite jang 

terdiri dari Mevr. E.M. Reddin- 
gius-Kobus,. Mevr. J. A. Ver- 
haart-Bodderij dan Mevr. A. 

Scheltema-Joustra. 
Diharap anggauta soeka per 

hatikan ini hal dengan sepenoeh 

nja hati. : 
Atas nama Comite: 

Mevr, Tjoa Hin Hoey 
Mevr. Tan Kim Seng. 

Mej. Lim Tjoei Sian Nio. 
Mej. Dr. Thung Sin Nio. 

FORMULIER. 

  

'No. 3. Apa Njonja sosdah sedia tempat boeat singkirkan anak-     
    

PE IP La 

4, Kalau beloem, apa soeka kasih pergi dari Batavia ? ............ 

  

  

   
        

  

    

    
    
    

     

    

    

   
     

  

    

    
     
        

     
   
     

      

"enamannnn ana nana 

  

sg...   

'Ihoe Tionghoa boeat soeka 

perhatikan ini seroehan de- 

ngan sepenoehnja, 

ning Legercomrnandant 

ctetir Economische Zaken te- 

“Artikel 1. 

dan karnemelk didalam ka- 
Dat angga dengan recept 

nama Directeur Econo- 

aken. 
A rtikel 2. 

Verordening ini « berlakoe 
gan segera. 

(2) Verordening tadi akan di- 
moemkan dalam Javasche Cou- 

rani. 

    

  

  

B. Kita peringatkan pada kaoem 

tas nama Legercommandant, 

  

: No. 6. Apa Njonja soeka boeat djadi leidster djikalau perloe ada eva- 

cuatie dan djalankan kewadjiban boeat pimpin itoe anak anak? 
Tanda Tangan: 

   

Mati di tengah pasar. 

Sebagai djoega saban kali di 
beritakan orang-orang jang me- 
larat, sekadar mentjari hidoep 
dengan tjari koelian di pasar2, 
karena kemalaratannja mati di da 
lam pasar dengan tidak terawat. 

Pada hari Minggoe seorang dari 
mereka itoe terdapat majitnja ter 
letak di dalam pasar Tanah A- 

bang. Bermoela orang mengira 

majit itoe karena di aniaja, teta- 
pi setelah politie melakoekan pe- 
njelidikan, dapat di ketahoei, bah 
wa Orang itoe mati, karena seng 
sara hidoepnja, majit itoe berna- 
ma Siman dan biasa mentjari oe- 
pah koelian dalam pasar itoe. 

(Waftt.) 

  

  
  

Sai 

Still PEMANDANGAN 

DEWAN RAKJAT. 

College gedelegeerden. 
Persidangan hari Selasa tang 

gal 25 Juni 1940. 
Dimoelai djam 9 pagi. 

Ketoea: Mr. J.A. Jonkman. 

. Post - pakket dan soerat- 
post. 

Dimadjockan rantjangan pe- 
robahan dan penambahan Reg- 

lement v.d. Brieven- en pakket- 
post. - 

Dipoetoeskan oentoek membi 
tjarakan hal tadi dengan lang- 

soeng dengan setjara oemoem, 

kemoedian rantjangan diterima 

baik dengan tidak diadakan 

hoofdelijke stemming. 
Mena mna UN ore B 

Perobahan Indische Mjn- 

wet. 
Dimadjoekan rantjangan pe- 

robahan artikel 4, lid 1 sub c. 

dari Indische Mijnwet. (vesting 

eischen) . 
Toean Thamrin berkebe- 

ratan boeat membitjarakan hal 

tadi pada waktoe itoe djoega, 
sebab beliau tidak ada kesempa- 

tan oentoek mempeladjari soe- 

rat2 dari hal tadi dengan tjoe- 

koep. 
Ketoea berpendapatan ti 

dak ada alasan oentoek menoen 

da pembitjaraan, Dipoetoeskan 
oentoek meneroeskan pembitja 

raan dengan langsoeng dan se 
tjara oemoem. 

Toean Thamrin berpen 

dapatan perloe adanja perminta 

an soepaja mijnbouw-maskapai2 

bertempat di Oost-Indie dengan 
"meniadakan West-Indie sebagai 
tempat kedoedoekan. 

Toean van Helsdin- 

gen mengira bahwa jang tem 

pat kedoedoekannja di West- 
Indi& tadi jalah Kon. Ned. Pe- 

troleum Mij. Spr. berpendapa 
tan, bahwa perobahan jang di- 
adjoekan tadi tidak perloe ada 
nja. 

Toean “de Villeneuve 

menerangkan, bahwa peminda- 

han tempat kedoedoekan ke 

West-Indie haroes dianggap se- 

bagai tindakan jang memaksa. 
Akan tidak adil adanja menge- 

tjoealikan West-Indis, sebab se- 

moea bagian dari Keradjaan sa | 

.| ma adanja. 
Pengoeasa Peme- 

rintah dari Verkeer en Wa- 

terstaat, Irvan Haeften, 
memberi' tahoekan bahwa se- 

mentara maskapai telah memin- 

dahkan tempat kedoedoekannja 
ke West-Indi&, ketjoeali Konink 

lijk djoega Bataafsche pemin- 

dahan mana beralasan djoega 

djika mengingat kepentingan 
maskapai2 tadi di West-Indig. 

Dalam perhoeboengan dengan 
Oost-Indig tidak ada perobahan. 
Keroegian poen tidak ada. Ki 
ta haroes menjerahkan hal tadi 

kepada maskapai2 sendiri. 
Toean Thamrin berpen 

dapatan tidak ada alasan oen 

toek merobah Indische Mijnwet: 
beliau akan tidak menjetoedjoei 
Pengoeasa pemerin 

tah, Ir. van Haeften 
tetap dalam pendapatannja. 

Rantjangan diterima baik de- 

ngan stemnja toean Thamrin 
tidak setoedjoe”, 

Hak2 pensioen. 
Dimadjoekan rantjangan oen 

toek memberi tambahan dalam 

Groepsgemeenschapsordonnan - 
tie dan Stadsgemeente-ordon - 
nantie Buitengewesten (Pensi- 
oenaanspraken.) -n 

Rantjangan diterima dengan 
tidak diadakan hoofdelijke stem 
iming. 

Tempat kedoedoekan “ar 
N.V:s. - 

Dimadjoekan rantjangan oen- 
toek merobah boeat. sementara 

waktoe dari wet dari tanggal 26 
April 1940 (Vestigingsplaats 

van Naamlooze Venootschap- 
pen). " 

v 
  
  

Oo .& 

Dipoetoeskan oentoek membi 

tjarakan hal tadi dengan lang- 
soeng dan setjara oemoem, ke- | 
moedian rantjangan diterima de ' 

ngan tidak diadakan hoofdelijke 
stemming. 

Persidangan oemoem ditoe- 
toep. HN 

Commissie - onderzoek. : 

Kemoedian College membitja 

rakan Commissie-onderzoek da 
ri rantjangan tentang pekerdja- 

an jang menoeroet ordonnan- 
tie o/p Inkomstenbelasting 1932 

dilakoekan oleh seorang pembe 

sar di Nederland jang ditoen- 

djoek oleh Seri Padoeka jang 

dipertoean Goebernoer Djende-- 
ral, 

  

Madjoe Klein-Ambtenaars- 

examen 

Moestafa, moerid kl. VII dari 
le Sandangschool. 

  

Tambahan anggaran Belandja 

Sidang Dewan Rakjat masih 
memperloekan tempoh 2 minggoe 
lagi goena meroendingkan tinda- 

“kan2 jang berkenaan dengan pa- 

djak, demikian poela beberapa 

penambahan jang penting2 atas 
anggaran belandja negeri. 

Terhadap kepada rentjana2 
oentoek meroebah strafproces- 
recht didoega, bahwa seperti 
adat kebiasaan akan diambil ke- 
poetoesan soepaja lebih doeloe 
diadakan penjelidikan oleh koe- 
misi jang spesial. Apakah sesoe- 
dah ini Volksraad akan boebar 
itoe tergantoeng kepada rentja- 
na2 jang datang kemoedian jang 
mengenai anggaran belandja. 
(Aneta). 

  

Wedana jang ditjintai berpisah 

Darikotake Djam- 
pang Koelon, 

Berhoeboeng dengan kepinda- 
hannja toean M. Ishak, Wedana 
Weltevreden ke Djampang Koe- 
lon, maka kemarin di Kawedanan 
di Sipayersweg No. 10, telah di- 
langsoengkan “hari perpisahan 
dengan para Wijksmeester dan 
pegawai kantoor Wedana. 

Pada djam 9 pagi di roeangan 
kantoor terseboet soedah koem- 
poel. segenap para bek-bek dan 
tamoe2  diantaranja- banjak 
djoega wakil-wakil dari beberapa 
kampoeng dan . tampak poela 
Boepati Betawi. 

Setelah diadakan konperensi 
jang bersangkoetan dengan pem- 
bagian pekerdjaan, laloe dilang- 
soengkan pertemoean perpisahan 
jang diadakan dengan sederhana. 

Pedato-pedato dan oetjapan- 
oetjapan perpisahan jang disam- 
paikan kepada toean Wedana se- 
moeanja dengan hati sangat ter- 

haroe dan mengandoeng hati jg. 

sedih, begitoe poela segala oetja- 
pan dan pembitjaraan jang di- 

cetjapkan dari toean Wedana 
agak terpoetoes-poetoes seolah- 
olah ta' dapat menjampaikan se- 
telah itoe laloe diberi kesempatan 
kepada wakil-wakil pendoedoek 
kampoeng oentoek berbitjara, di- 
antaranja toean M. Cholili Arief, 
atas nama pendoedoek kampoeng 
Kwitang menjampaikan rasa se- 
dih dan disamping itoe disampai- 
kan rasa gembira jang tentoe 
dalam berpisahnja kita pendoe- 
doek kampoeng dengan tocan 
Wedana mengandoeng arti dan 
harapan jang ta' poetoes-poetoes 
nja memperbaiki kedoedoekan 
dan tingkatan jang lebih atas da- 
ri pada sekarang. Setelah bebe- 
rapa pembitjaraan selesai, laloe 
didjamoe sekedarnja dan diambil 
gambar selesai pada djam 1 
siang. (Wart.). 

  

Mendapat idin berpraktijk 

Diizinkan mendjalankan prak- 
tiik dalam genees-, heel- dan ver 
loskunde di Indonesia sebagai 
arst, t. A. Doppert. 

Diizinkan mendjalankan prak- 
tik dalam verloskunde di Indone 

sia sebagai doekoen beranak nn. 
Moempoeni.   

Bahaja api 

Perboecatan dja- 
hatkah? 

Kemarin pagi, tg. 25 Juni, ki- 

ra2 dj. 3 brandweer di Betawi 
menerima kabar, bahwa disoea- 
toe toko dipasar Sawah Besar te- 
lah terdjadi kebakaran. Berhoe- 
boeng dengan banjaknja roemah 
dan alat2 jang moedah sekali ter- 
bakar ditempat terseboet maka 
brandweer membawa alat2nja de- 
ngan lengkap. Akan tetapi ke- 
moedian ternjata bahwa jang ter- 
bakar tjoema bagian loteng dari 
doea toko, sedang atapnja masih 
dalam keadaan baik. Sesoedah- 
nja api dapat dibasmi oleh brand 
weer, maka lantas dilakoekan pe- 
periksaan. 

Diatas loteng jang tidak terba- 
kar oleh. - politie telah didapat 
satoe kerandjang penoeh dengan 
mertjon dan satoe blek berisi pe- 
troleum. 

Eigenaar dari toko, dimana 
mertjon dan minjak terdapat tadi 
mestinja akan didengar ketera- 
ngannja tentang barang2 jang 
aneh tadi. (Aneta). 

  

Covim. 

Pakaian boeat pela 

rian. 

— Mekera jang memberikan na- 
manja oentoek membikin pakai- 
an boeat pelarian, alat2 atau- 
poen patroonnja dapat diambil 
kepada njonja P.M. Heldres- Me 
yer, Kebon Sirihpark 23 pada 
hari Kemis 27 Juni, dari djam 
5.30 - 7 sore. . 

Diperingatkan lagi, bahwa pe 

.ngambilan dan pemberian pakai 
an boeat roemah sakit hanja. di 

djalankan saban hari Selasa 
djam 9 - 11 pagi digebouw S.C. 
V.T. 

Landstorm, 

1.) Oentoek membatasi pe- 

noenggoean pada oekoeran pa- 
kaian goena landstormplichti- 

gen jang soedah mendapat pen- 
didikan (mereka jang masoek 

landstorm), jang pada tanggal 
9 Juli depan dipanggil di Beta 

wi dan Djokja goena peladjaran 
jang loear biasa oentoek diper- 

sendjatakan, maka ditetapkan 

seperti berikoet: 

2.) Mereka jang tinggal di 
Bogor dan mesti memadjoekan 
diri pada tanggal 9 Juli tsb. di 
kota Betawi, pada tanggal 28 
dan 29 Juni atau pada tanggal 1 
Juli, jaitoe moelai djam 9 pagi 
sampai djam 1 siang, dan dari 
djam 2 siang sampai djam 5 so 
re dan dari djam 6 sore sampai 

djam 8 malam, bisa mengemoe 
kakan diri pada berheerder dari 
garnizoenskleedingmagazijn di 

Bogor goena pembikinan dan 
tjobaan pakaian itoe. 

3.) Mereka jang tinggal di 
Magelang, Djokja dan Soerakar 
ta dan pada tanggal 9 Juli de- 
pan mesti memadjoekan diri di 
Djokja, pada tanggal 28 dan 29 
Juni atau pada tanggal 1 Juli 
dari djam 9 pagi sampai djam 1 

siang, dari djam 2 siang sampai 

djam 5 sore, dari djam 6 sore 
sampai djam 8 malam, bisa me 

ngemoekakan diri pada garni- 
zoenskleedingmagaziin di Mage- 

lang, Djokja dan Soerakarta 

goena pembikinan dan pentjoba 
an pakaian itoe.   

Lembaran pertama pagina Ifi 

# 

  

  

PASAR BETAWI 

Harga barang-barang hasil boe-s 

mi ini hari sebeloemnja djam 12 

tengah hari ada sebagai berikoet: 

Goela pasir: per karoeng dari 

102 kg. terima di goedang pen- 

djoeal f 11.20. 2 

Tepoeng trigoe: tjap Kodok 

f 2.45, Koeda merah dan Boeroeng 

kaleng f 2.35, Harrison f 2.30 dan 

lain-lain tjap f 2.25 per bantal. 

Minjak klapa: per blik dari 143 

kg. bruto dari f 1.324 

Tr Ken 

sampai 

Bawang merah: Australie No. 1 

f 10.50, Toaliap f 8.50, Tiongtoa 

f 1.50. dan 

100 kg. 

Katjang tanah: per 100 kg. 

f 8.50. 

Tiongliap f Y.— per 

Emping menindjau: Laboean No 

1 f 28.50, No. 2 f 25.20: Tjilegon 

No. 1 f 23.50, No. 2 f 25.50 per 100 

kg. bruto. 

Kentang: per 100 kg. dari f 9.75 

sampai f 10.75. 

Damar: A-E Pontianak .f 25.50, 

Sumatra f 29.50 per 100 kg. bruto 

berikoet peti pendjoeal. 

Copra: kaloearan Bantam f 4.— 

pendjoeal per 100 kg. 

Katjang kedele: poetih 

itam franco wagon Djember Aug.- 

Sept. f 4:37 dan Pasoeroean-Pro- 

bolinggo fob. f 4.41 pendjoeal per 

100 kg. 

Tapioca meel: kwaliteit Medium 

boeat roepa-roepa merk dari f 5.30 

sampai f 5.70: AA f 6.— pendjoeal 

per 100 kg. 

mata 

Lada itam Lampong: e.k. Telok 

Juli-Aug. f 6.80 pembeli, f 7.— pen 

djoeal, Aug-Oct. f 6.90 pembeli, 

f 1.10 pendjoeal dan Oct.-Dec. 

f T— pembeli, f 7.30 - pendjoeal 

E.k. Batavia Juni-Juli f 7.50 nom. 

per 100 kg. Londen noteering Ju- 

li-Aug. 2 7/8 d.p. Ib- nom. Notee- 

ring New York Juli 335 pembeli, 

toeroen 1, Sept. 341 pembeli, toe 

roen 1 dan Dec. 353 pembeli, toe- 

roen 1. 

Lada poetih Muntok: fob Banka 

Juni-Juli f 16.50 nom. per 100 kg. 

Londen noteering 4.14 dip. Ib. 

nom. toeroen 443, Juli-Aug. 

Koffie Robusta Lampong: 157, 

e.k. Batavia sedia f 8.75. nom. per 

100 kg. 

Citronella olie: A-contract ke- 

marin djadi ready f 0.80 dan Juni- 

Juli f 0.75, ini hari Juni-Juli dan 

Juli-Dec. f 0.75 pembeli, f 0.771, 

pendjoeal per kg. " 

Kareti: sedia Sheets 33, Crepe 31 

cts. nom. per V5 kg. 
  

4) Mereka jang bersangkoe 

tan itoe mesti membawa djoega 
zakboekjenja. 

5.) Teristimewa mereka, jg. 
soedah mendoega, bahwa mere- 

ka tidak akan bisa memakai 
confectiekleeding militer (pakai 

an jang tidak dioekoer lebih 

doeloe dengan badannja), dan 
soedah semestinja memakai pa- 
kaian jang lebih doeloe dioekoer 

dengan badannja, akan lebih ba 

ik bagi mereka, oentoek mema- 
kai kesempatan mengoekoer pa- 

kaian itoe. (Aneta-siaran opisil) 

  

COMMISSIE VOOR HET RECHTSVERKEER IN 00ORLOGSTIJD. 

Siapa jang mempioetangi atau beroetang kepada badan perniaga- 
an moesoeh jang telah dibeslag: 

A. HISCHMANN,. 

Utrechtsche Straat 19 - 21, Betawi, atau kepada orang jang empoe- 
nja toko itoe, haroeslah memberi tahoekan hal itoe sebeloem 20 JU- 
LI j.a.d, kepada bewindvoerders: 

C.H. den Hertog, p/a Internatio, Betawi, 
E.L. Verduin, p/a Jacoberg, Betawi. 

N.B, Diperingatkan djoega disini, tagihan jang masoek sesoedah 
20 JULI j.a.d. tiadalah akan diperhatikan ketika menjelesaikan 
perkara jang diatas itoe. 

b
a
b
a
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paling lakoe 
ARCHIPEL Mera BATAVIA 

Harganja rendah 

  

  

  

Ini malam 

dan besok 

malam 

  

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum. 

    

  

The Bold Caballero 
(ZORRO MOENTJOEL KEMBALI) 

dengen 

Bob Livingston — Heather Angel dll. 
    

28 — 30 Juni 1940 

.Rulers Of The Sea" 
dengen 

Douglas Fairbanks Jr. — Margaret Lockwood — 

Will Fyffe 

  

  

  

RIALTO BIOSCOOF 
Pasar Senen : Batavia-C. 

Pertoendjoeken boeat hari Rebo 26 dan Kemis 
217 Juni 

DOEA PROGRAMMA 

Pertama TOM KEENE Radja dari sekalian cow- 
boy jang gagah dan brani dalam iapoenja film 

jang djempolan 

  

VBATTLE OF GREED" 
Kedoea 

,CAMPUS CONFESSIONS“ 
dengen 

BETTY GRABLE 

28 — 29 — 30 Juni 

le WILD HORSE RODEO dengan Bob Livingston 
2e TUNDRA. 

  

  

  

  

TIDA PERLOF MENDERITA TERLALOE LAMA! 

“TT Lekaslah minoem sekarang djoega 

,IBOE“ CAPSULES 
djika toean terserang oleh penjakit di soeloeran kentjing jang 
heibat dan berbahaja, di sebabken lantaran penjakit kotor 

(Twitjing). 
Pertoeloengannja obat ini terboekti dalem sedikit waktoe 

sadja, dan djoega soeda terpoedji oleh berihoe-riboe orang jang 
soeda perna | 

memakainja. 

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

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

  

Garantie 

10 tahoen 
Vulpen jang pa- 

ling bagoes 

- 
le. Keloearnja tinta 

selaloe tetep dan 

rata. 

2e. Dipakainja enak 

dan memoeaskan 

ANGIN 

     1 keinginannja. 

“S4 3e. Graveer nama di 
B 8 t i n yulpen  dengen 

gratis — dari itoe 

the World vulpennja tida bi- 
sa hilang. 

de. Bisa dapat inkt 
1 fls. cadeau. 

Se. Harganja moerah 
sekali. 

GAGANG ITEM 

£ 1.75, 200, f£ 250 
sampai £ 7.00. 

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

na: f 250—f 3,00 

FOKO ORION £ 3,50 — f 4,00 sam 

Kramat 14 Batavia-c. P4 £ 12— 
Tel. 1981 Wi & 
  

  

      

— Malem Kemis, — 26 JUNI— 

(Ini hari Matinee moelai djam 4 sore) 

PRINS THEATER: 
1.30 & 9.45 

Ini malem pengabisan pertoendjoeken. 

Pdmard Arnold — Jean Arthur — Binnie Barnes 

dalem 

»DIAMOND JIM" 

THEATER KE 2: 
THE MALAYAN REVUE ambli tjerita 

“nPENGGODA" 
Satoe Hoakiao Romans jang gilang-goemilang 

  

  

Awas! Djaga Betoel! Awas! 

Besok 27 Juni, tjoemah boeat 1 malem 

Adolph Menjou — Dolores Costelto — Roger Daniel 

(De Koning Der RKRenbaan) 
Actie! 'spanning! sensationeel! 

Prinsen- Park, BATAVIA $ 
' Programma: . 

  

  

Masoekkanlah doenia dalam 
Toean poenja roemah. Djika 
Toean kasi sedikit kabar ata 
wa telefoon maka dengan se- 

gala soeka hati kita datang 

di roemah Toean boeat kasi 

demonstratie dari radio2 toe 

stel jang paling baroe, de- 

ngan tidak  berkewadjiban 
bagi Toean boeat membeli. Carmen 

Noordwijk 21 
Tel. WI. 2770 
Batavia-C. 

  

Mintalah kita poenja atoe- 
ran membajar jang gampang 

  

Radio service siang dan malam jang paling besar di tanah     Djawa. 
  

  

@ Tiap-tiap hari Sdvertentie @ 
@ “Patjara F 1.- sekali macat @ 

| 

  

CINEMA ORION 
GLODOK BATAVIA 

Meelai' ini malem 26 Juni 40 dan "malem berikoetnj ja 

»LIN CHUNG 
Satoe bagian dari boekoe tjerita ,,SONG KANG” 

dalem Hoofdrol : 
Mr, King Yuan Miss Lie Hong 

Mr. Chang Chie Tze 
Ini film jang tjeritanja telah terdjadi di djaman 
Dynasty :SHUNG, bisa mengasi baxiak Nasehat! 
Kakedjeman! Loetjoe! Sedi Edan menarik hati 

penonton ! 

  

      

PANTJORAN 

TSATAVIAH OUEEN THEATE 
Ini malem pen gabisan 

5 dengen Tyrone Power — u0- Y ” 2 
»3 UEZ retta Young—Anna Bella 

Moelai tnggal 27, 28, dan 29 Juni 1940 

»sHIGH FLYERS« 
dengen Bert Wheeler — Robert Woolsey 

Mengoetjap trima kasi 
Saia dapetin penjakit batoek dara lantaran bekerdja terlaloe 

tjape, soeda doea taon lamanja, perna pake segala roepa obat 
dari dokter-dokter dan senshe-shenshe, tapi tiada maoe semboe. 
Malahan itoe penjakit semangkin hari tamba berat. Kaki ta- 
ngan-pada lemah, kepala sakit, mata berkoenang, pinggang 
sakit malem tiada enak tidoer, sering kloear keringet en impi 
kloear manik, tiada napsoe makan, dll, Saia rasa-sendiri seperti 
soeda tiada bisa semboe lagi. Oentoeng saia bisa dapet peranta- 
ran oleh temen boeat minta pertoeloengan pada senshe Tjia 
Sioe Khee, makan Obat godok en Liauw Fie Ko jang pendape- 
tan baroe oleh senshe djoega baroe doea tiap sadja soeda kalia- 
tan boektinja, tamba napsoe makan, badan tamba seger, kira- 
kira satoe boelan lamanja telah semboe seantero penjakit, saia 
poenja djiwa seperti dapet idoep lagi di doenia. Ialah pertoe- 
ngannja senshe maka mengoetjap trima kasi dan njataken ke- 
pandeannja senshe soepaia publiek-publiek jang ada dapetin 
penjakit terseboet, bisa minta toeloeng padanja. 

Senshe TJIA SIOE KHEE bertempat di: Toko Tiga No. 45 
Batavia, S 

  

  

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

  

MELOELOE DARI TOEMBOEH-TOEMBOEHAN   
    
   

  

   

  

   
   

    

   

      

      

“ BNAK KANDOENG 

waktoe ketjil ditidoerkan 
oleh njanjian daocen jang 
lemah 
nannja 
s0e 
chasiat dari tjahaja 
matehari jang banjak 
mengandoeng kebaikan. 
Kesehatan, kekoeatan dan 
kesempoernaan, itoelah 
chasiat Palmboom. Karena 
itoe pakailah Palmboom 
oentoek berbagai-bagai 
keperloean diroemah. 
Palmboom itoe baik sekali 
centoek anak dan soeami 
njonja. 

BANJAK MENGANDOENG VITAMINE A din D. 

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. 
ea f 5.25 besar f 10.— 

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

bisa toeloeng . Prempoean hamil 
djangan makan. Tida menggang- 
goe kesehatan Badan. Dan selaloe 
ada sedia oewang loterij besar. 
Groote Geld Lotery. 1/10 f 1.15. 

1/4 f 2.85. 1/2 lot f 5.60. Geheele 
lot f 11.—. Rembours tida kirim. 
Tamba ongkos aangeteekend f0.30 
Pesenan obat berikoet oeang ong- 
kos vrij. 

Melainkana bisa pesen pada 

FIRMA FRANK & ZONEN 

SEMARANG. 

PA TJ AR 
PENSION -JACATRA 

Defensielijn v/d Bosch 64 Bat-C. 
Menjewakan kamar boelanan 
m/z kost. Baik benar bagi Pe- 
moeda2 dan Peladjar. 
Aman — Bersih — Sopan 

Toean Palmboom 

emelai, maka: 
ari Tanah jang 

oer dan mendapat 

  

Soedah sedia lagi Insignes 
»INDONESIA  BERPARLE- 
MENT” Harga f 0,20, ongkos 
pengiriman f 0.04. 

Pesan pada Administratie 
»SPEMANDANGAN”, 

Gids van Batavia (kaart Ba- 
tavia) harga doeloe £ 1.10 seka- 
rang hanja f 0.94 dengan ong- 
kos. Pesen pada administratie 
Pemandangan — Batavia-C,  



  

oedjoe persatoean dalam atoe. 
ran pengadilan 

(strafprocesrecht) oentoek . 
negaka 

NI (Penostosp) 

kabra baroe itoe tidak akan 

| dapat didjalankan seketika oen- 

— toek seloeroeh tanah Djawa. 

2 Sebab sebabnja demikian: 
| Reorganisatie jang penting se 

  

    

     

    

  

  

“dahoeloe sebagai pertjobaan, ha 
roeslah dilihat dahoeloe, bagai 

mana djalannja — reorganisatie 

itoe dalam praktijk, sebeloem- 

' nja dilakoekan di seloeroeh ne- 

' negeri. Maka dari itoe lebih ba 

(ik atoeran baroe itoe ditjoba da 

- hoeloe dalam daerah jang terba 

2 tas . Nanti toch didaiam prak 

|. tijknis akan timboel soal-soal 

jang bersifat organisatorisch 

| atau technisch jang boleh djadi 

2 “Jakan menimboelkan perobahan 

| dalam atoeran2 jang ditjobakan, 

“ Ketjoeali itoe korps opsir2 dan 

| substituut opsir2 djoestisi, wak 

|| toe sekarang beloem bisa terda 

3 pat personeel oentoek mengada 

| kan opsir djoestisi atau magi- 

straat kaoem jurist disegala ko- j 

“ta. Karena kesoekaran perso- | 

    

| ganisatie hanja dilakoekan da 

“lam sebagian dari tanah Djawa 

dahoeloe. 
Pemerintah bermaksoed, re- 

- organsatie itoe akan- didjalan- 

' kan oentoek landraad2 Batavia 

dan Tangerang, Mr. Cornelis, 

“Bandoeng, Cheribon, Semarang, 

Salatiga, Solo, Djogja, Mage- 

Et lang, Tegal, Soerabaja, Grissee, 

' Malang, Kediri dan Madioen. 

: Kiranja 1/3 dari tanah Djawa 

| akan termasoek dalam reorga- 

—  nisatie . 
| Rentjana-ordonnansi itoe a - 

kan memperbaiki djoega atoe- 

ran2 tentang tahanan preven- 

      

   

    

“mah (huiszoeking) 

bangsa Indonesia. - 

Menoeroet artike12 dalam ren 

F2 tjana 'itoe hak2 dan perlindoe- 

|“ ngan tentang soal doea tadi a- 

kan disamakan dengan atoeran2 

' oentoek bangsx Eropah. Orang 

- hanja akan dapat ditahan pre 

— ventief oleh openbaar ministe- 

e rie, paling lama 50 hari, dan se- 

   
   

      

SIN Aa Tata 

snasan na PP tar CO U0 

D kerna 

i itoe haroes dikerdjakan 

“neel tadi terpaksa djoega reor , 

so'al krimineel 

bangsa 

Oleh: Mr. Dr. Soepomo 

A     
  

Mr. Dr. Soepomo. 

soedahnja termijn itoe hanja de 

ngan izinnja hakim tahanan pre 

ventief dapat dilandjoetkan. 

Perobahan ini disementara 

waktoe djoega hanja akan ber-—- 

lakoe di daerahnja landraad2 jg. 

terseboet diatas, akan tetapi Pe 

merintah bermaksoed akan le- 

kas memadjoekan voorstel, soe 
paja atoeran baroe ini dapat ber 

lakoe di seloeroeh tanah Djawa 

dan Madoera. Djoega oentoek 

tanah Seberang akan diadakan 

atoeran demikian. 

Inilah pemandangan dengan 

singkat tentang kehendakannja 

Pemerintah oentoek memperbai 

ki atoeran2 strafproces oentoek 

bangsa kita. Djika kita mengi 

ngat, betapa soelitnja keadaan 

internasional sekarang, betapa 

soelitnja djoega keadaan begroo 

ting tanah Indonesia, berhoe- 

boeng dengan waktoe ini, maka 

kita dapat menghargai dengan 

sangat, bahwa Pemerintah soe- 
di meneroeskan maksoednja a- 

kan memperbaiki hal hal, jang 

bergoena oentoek tanah air ki- 

ta. | 

Tentang hoekoem strafproces, 

memang telah waktoenja, per- 

bedaan atoeran antara bangsa 

satoe dan lain jang tidak berda 

sar pada kepentingan sosial, se 

karang haroes dihapoeskan. 

  
  

    
“atau bagaimana poen seboetan 

itoe, menoeroet bangsanja atau 

menoeroet  perkoempoelannja, 

dibawah pimpinan sendiri jang 
     

Se Hulppolitie 

" Maksoed dan ar 
1 ti instituut tsb. 

— Dari fihak Dept. B.B. diteri- 

. ma pengoemoeman berikoet : 

. Sebagai jang telah dioemoem 

“kan, maka mereka jang tertarik 

'“oentoek meringankan pekerdja- 

-an polisi waktoe ini boleh mema 

| djoekan diri pada dienst polisi 

bantoean. 

| Oleh karena penjiaran jang 

“laloe masih koerang djelas ba- 

gi beberapa kalangan, maka per 

- Ioelah dioelangi apa jang seper 

. loenja disini: 

0... Mereka jang boleh ikoet da- 

lam polisi bantoean itoe (hulp 

politie) ialah mereka jang se 

| tia (loyaal), jaitoe bangsa Be 

1 landa jang tidak masoek dalam 

   

  

   

    

        

negeri Belanda (Ned. Onder- 

Le        

    

    

  

sementara waktoe hal ini 

en menoeroet hati masing2 

Ikoetnja itoe tjoema menoe- 

roet pikiran sendiri masing2 

(persoonlijk). Organisasi polisi 

bantoean dalam groep2 jang 

tersendiri, corps, afdeeling2, sek 
blok2, - comando2 | Si, brigade, 

: dienstplicht, dan bangsa Indo- 

:  mesia setia dan lain2 pendoedoek 

langsoeng, tidak moeng 

kin. 

Vrjjwilligers jang mania 

kan diri itoe diperoentoekkan: 

goena mengisi barisan dari be 

roepspolitie itoe dengan indi 

vidueel dan mengoeatkan- 

nja, dan dalam hal ini dimasoek 

kan dan dikerdjakan goena mem 

bantoe (sebagai djoega nama- 

1 nja ,,hulppolitie” soedah menoen 

djoekkannja), semoeanja menoe 

roet pemandangan dari pimpi 

nan politie ditempat itoe. 

Mereka itoe tidak per- 

nah bersikap berdiri sendiri 

atau tidak dibawah 

pimpinan sendiri 

langsoeng, tetapi m e- 

loeloe dibawah pim 

pinan dan: perin- 

tah dari beroeps 

politie kader atau 

orangan ja. 1 

Waktoe ini kepada anggota 

| potisi bantoecan itoe tidak akan 

diberikan kekoeasaan polisi (po 
litioneele bevoegdheid). Mana- 

kala dalam prakteknja dikemoe 

toehan itoe makin nampak dg. 

djelas, maka mereka itoe dibe 

rikan djoega hak itoe, manakala | 

mereka itoe dianggap memang , 

tidak dapat lagi. Hak ' 

itoe akan diberikan kepada | 

orang2, jang menoeroet penda   

patan resident tjakap oentoek 

menerima hak itoe. 
Adapoen pekerdjaan jang di- 

serahkan kepada polisi bantoean 

itoe jalah “pada bagian besar 

nja terdapat pada lapangan pe- 

kerdjaan polisi, jang tidak oe- 

sah diboetoehi pengetahoean se 

kolah soal kepolisian, dan jang 

tidak diminta ketjakapan oen- 

toek mengoesoet. Jang dapat di 

lakoekan ialah: bantoean pada 

Ibebeberapa dienst pendjagaan 

dan pegawasan, dienst patroeli 

dan. pengangkoetan, bantoean 

| pada penangkapan dan penggele 

dahan roemah2, dienst2 ordor- 

nans (misalnja naik motor), pe 

ngoeroesan telpon dil. 

Polisi bantoean itoe tidak 

berpakaian (uniform). 

Tetapi mereka itoe dapat dike- 

tahoei pada pita poetih, 

jang dipakai dilengan kiri atas, 

dengan toelisan hitam H.P. Se 

landjoetnja mereka itoe oleh 

atau atas nama resident akan di 

beri angkatan mendjadi pega- 

wai dari polisi bantoean, sedang 

'mereka poen akan diberi legiti 

matiebewijs (tanda bahwa me- 

reka itoe dari polisi bantoean). 

Pengangkatan mendjadi die- 

naar polisi bantoean itoe de- 

ngan tak oesah memberikan ala 

san2nja bisa ditjaboet atas na- 

ma resident oleh pimpinan poli 

si ditempatnja masing2, dan ber 

sama 'itoe ada pentjaboetan djos 

ga legitimatiebewijsnja tadi. 

Persendjataan poli- 

si bantoean. jang 

normaal itoe ialah sebilah 

pedang polisi (klewang) dan 

tjamboek karet. Poen mereka 

itoe akan menerima djoega poli 

tie-revolver menoeroet kepenti- 

ngannja dan dalam djoemlah 

jang dibatasi sekali. Sendjata 

| api ini akan diberikan kepada 

mereka jang. hatinja tenang 

dan bisa bergaoel dengan sen- 

djata demikian. 

Karabijn dan senapan t i- 

dak akan diberikan kepada 

polisi bantoean. 

Kepada mereka jang masoek 

berikan keroegian oeang, mana 

kala keadaan mereka itoe me- 

maksa oentoek memberikannja : 

hal-ini tergantoeng kepada pem 

besar2 ditempatnja masing2. 

Keroegian oeang ini akan di- 

bajar dengan roepa oeang hari- 

an, jang djoemlahnja berma- 

tjam2 menoeroet groep dari 

orang2nja, dengan tidak membe 

dakan bangsa, dengan berdasar 

kepada pekerdjaan-apa jang di 

'kerdjakan oleh mereka itoe. 

Pembagiannja ialah 4 groep, 

dan tiap groep ini mendapat ce 

ang harian jang paling banjak 

nja f 0.40 (f 0.50) f0.75 f1— 

dan f 2.50. 

Di groep jang paling rendah 

masih diperbedakan apakah di 

masoekkan kedalam politiecorps 

tidak atau dengan 

,onder verband”. 

Dalam hal2 jang terketjoca- 

li, jang minta pekerdjaan jang 

soelit2 dari pada jang didapati 

dalam groep jang tertinggi, 

akan dapat diadakan peratoe- 

ran jang choesoes. Sekali lagi 

dikatakan"dengan: djelas, bah- 

wa toelage ini sekali2 tidak di- 

hoeboengkan dengan hulppoli- 

tiedienaarschap, oleh karena 

perasaan mempoenjai kewadji- 

ban selakee pendoedoek adalah 

dorongan jang penting oentoek 

ikoet. 

  

Vrijwilligers boeat L.B.D. 

Kepada kita dipinta oentoek 

en jang  Semikian 

ini.   
dian hari akan nampak keboe- i Mereka sei beloem masoek 

' mendjadi ,,vrijwilligers” boeat | 

“ L.B:D:, maka kepadanja itoe dia" 

berikan kesempatan sampai da- | 

lam minggoe ini oentoek mendja 

di anggota dari badan terseboet 

' Kantor2 Sector, dimana orang 

dapat memberikan namanja sa- 

  

dalam polisi bantoean, bisa di-- 

  

PEMANDANGAN 

ban sore dari djam 6 sampai 
djam 8 malam akan diboeka. 
Maka oentoek mereka jang be- 
loem mengetahoei  adres dari 
kantor2 sector itoe, disini kita 

oemoemkan poela: 
| Sector II: Gemeentewerken 
Binnenkaaimanstraat, . dibela- 

Sector HI: Molenviet West 

binnen no. 2 
ip Sector IV : Kebon Sirih no. 91 

Sector V : Gedoeng ,,Nautica”, 

yan Heutsz. Boulevard no. 51. 
““Seetor VI: Stoviaweg no. 7 

pa (sebelah belakang kantor D.v. 

5.) 
“Sector VII: Oude Latdhuis 

Tanah Rendah, permoelaan dja- 

lan Passerstraat Meester-Cor- 

nelis. 
Sector I (Priok): Veemweg, 

saban sore dari djam 3 sampai 

djam 5 
Dj ingdalah menoenggoe lebih ' 

lama, sehingga telaat. 

  

Soal pengchianat kaoem N. S. B. 

Aneta menerima dari Londen 

berita kawat: 

Kaoem N.S.B. di 

makin menoendjoekkan kegia- 

tannja, hingga di Lunteren poen , 

kini permainan .komedie” masih : 

berdjatan teroes, jang dikoen- 

djoengi djoega oleh Rost van To- 

ningen jang pakai ,,uniform”. Apa 

jang ia kata, tidaklah menarik 

orang, 
dengan pasti sambil bersedih, 

bahwa sepandjang keterangan 

Ds. Ekering 

bahwa Mussert (pemimpin N.S. 

B) dapat menghindarkan diri 

dari hoekoemannja jang soedah 

"1 adjarnja dan ia masih dalam 

gadaan merdeka, walaupoen da- 

lam kemerdekaan Djerman. 

Hal ini adalah penting, oleh 
karena terboekti dari -pengoe- 
moeman, Ds. Ekering, bahwa or- 

as itoe menjiapkan Tenan 

.penjiaran Nazi. 

Tiontoh2nja jang pertama dari 

ini diberikan oleh van Geelker- 

ken, jang terboekti menjembah 

datoeknja -di Itali dan Djerman, 

sedang selandjoetnja pengchianat 

dari kepentingan Nederiand, Mus- 

sert, mendapat perentah oentoek 

menjoesoen programma dikemoe- 

| kang kantor Raad van Juistitie. 

Nederland . 

tetapi dapat dikabarkan | 

dari Avrospreker, ' 

dian hari.. Disitoe ditarik garis 
terhadap kaoem Jahoedi, agama, 
Walen dan van Leer. 

Dari seloeroeh pidato itoe ter- 
njata, bahwa  pengchianatan 
Mussert itoe masih-teroes dan 

moesoeh dari kepentingan Ne- 
derland jang paling besar, jang 

ikoet mendjatoehkan hoekoeman 
kepada kemerdekaan Nederland. 
Tetapi - ia masih soeka djoega 
mengeloearkan pendjelasan de- 

ngan mendiktee sambil mengha- 
soet dengan seroean: »,Leve Ne- 

derland”.- 

  

. Korban medja djoedi. 
Beloem selang lama pernah di 

beritakan. beberapa orang em- 

.ploye dari beberapa toko? besar 

di kota ini telah di tangkap ka- 

rena penggelapan oecang sehing 
ga riboean roepiah seorangnja. 
Penggelapan itoe dipakainja oen 
toek berdjoedi. 

Hari Senen 

telah memeriksa seorang antara- 
nja, seorang bangsa Tionghoa 
dan mendjadi pegawai Handel 
Vereeniging Oost Indig”, Ia ber- 
nama Oey Pin Hoan dan mendja- 
di reisverkooper, jg. koeasa a- 

,kan menagih rekehing.. Ocang 
jg: di gelapkan ber Nan 

f 5655.— lebih. 
| Dalam periksaan ini dengan ti 
dak memoesingkan hakim terdak 

wa mengakoeci kesalahannja. Ia 
| mentjeritakan, bahwa ia mempoe 

njai sepoeloeh anak dengan ber- 
| gadjih f 110.— seboelan. Gadjih 
| jang sedjoemlah itoe tambah ha 

  

Tahoen Boelan Index- 
cijfer 

1936 September 39,7 
1937 Maart 63,5 

September 52,6 

1938 Maart 40,7 

September 44,5 
1939 Augustus 47,9 

September 52,4 
November 56,3 

1940 Maart 52,1 

. April 49,5 
Mei 47,8   

landraad Betawi s 

  
ri tambah tidak mentjoekoepi. la tahanan preventietf. 

#) Beberapa barang-barang oentoek export, jg. 

dexcijfer, tidak tertjatat harganja. 

Lembaran kedoea pagina 1. 

telah bekerdja 8 tahoen, sedang 
anak-anaknja makin besar, makin 

tambah ongkos peladjaran dan 
lain2nja. Karena itoe terdakwa 
terpaksa memakai ocang toko jg 

dipegangnja. Goena menoetoep 
ketekoran itoe, ia laloe mentjoba 
oentoek menggantinja dengan ma 

in bacaraat. Tapi ia laloe kalah 

f 1.000. Setelah menderita keka- 

lahan itoe, ia pergi ke Bandoeng 
Di tempat ini ia berdjoedi poela 

oentoek meneboes kekalahannja, 

Tetapi tjelaka! Ia ta” menang, ke 

kalahannja mendjadi berdjoemlah 

f 3000.— Sebab ketakoetannja, 
ia pergi ke Cheribon. Dalam se- 
boeah hotel ia telah berdjoempa 

dengan seorang Tionghoa jang 

menakoet-nakoeti padanja, bah 
wa ia sedang ditjari polisi. Orang 
itoe meminta oeang f 1000.— 

bila ia minta pertolongannja, ta- 

pi tjoema dikasih f 250.— Ter- 

pikir poela padanja oentoek men- 
tjari tambahnja lagi, Oey komba- 
li ke Bandoeng, dan berdjoedi Ia 
gi, kalah poela f 500.—, sedang 

ocang hanja tinggal lagi f 75.—. 
Maka habislah akalnja laloe ia 

.poelang ke Betawi dan menje- 

rahkan dirinja pada politie. 

Sekianlah korban djoedi itoe 

mendjelaskan  sebabnja, laloe 

doea saksi wakil koeasa dari Han 
dels-Vereeniging Oost Indie: di 
dengar keterangannja. Kemoedi- 

an diadakan raadkamer. Hakim 

rijatakan karena terdakwa menga 
koei dosanja dan njatakan pe- 

njesalannja, di hoekoem ringan 

satoe th: 3 boelan di potong 

(Wart.) 
& 

. 

NAIK 'TOEROENNJA HARGA BARANG2 OENTOEK EXPORT 

Menoeroet  Centraal Kantoor voor de Statistiek, maka indexcij- 

fer dari harga barang-barang oentoek. export (goela, karet, copra, 

teh, timah dil.) terhitoeng 1929— 100, adalah sebagai berikoet: 

Tahoen Minggoe Index- 
cijfer. 

1940 -1 Apr. — 6 Apr. 50,6 
8 Apr. —13 Apr. 50,6 

15 Apr. —20 Apr. 49,0 
22 Apr. — 27 Apr. 48,6 
29.Apr. — 4 Mei 48,1 
6 Mei — 10 Mei 484 

14 Mei — 18 Mei 47,37) 
20 Mei — 25 Mei 46,8") 
27. Mei — 1 Juni 417,44) 

3 Juni — 8Juni 41,2 
10 Juni — 15 Juni 417,6 

dipakai boeat ini in- 

    

  

Toko ,Oishi" 
» »Umeno" 

» "loyo" 
» »Sanyo" 
» "4. Kaneko" 
» sOkamura" 

  
09 Or a 2 

» »Kube” 

19 sMikadu” 

Harga barang 
Alamat bakalan banjak doewit. 

Hasil boemi: naek harga. Oepahan boeroeh dan gadjih pegawe naek! 

Oentoeng besar siapa jang bisa awas betoel, kerna mata waras. 

Pakelah obat speciaal 

mingkin naek! 

  
AGENT DI BATAVIA 

Senen, Impor teurs 

Senen. 
Pasar Senen 
Keamik .OGAWA YOKOs 

Mr Cornelis SEMARANG 
K t. 
Mp orwatia Pekodjan 50. 

M-. Con lis KYODO OPTICAL, Senen 177 
Ksli Goot, 

jang bisa ban- 
tras segala pe- 
njakit mata , 

dan mata wa- 

ras tambah te- 

ges terang s0- 

ro'nja. 

Harga Optio A 

F 0.20 
Harga Optio B8 

Speciaal boeat 

anak K O.15 

3 
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RI 

Tanpa 

y ERLOE kita tegaskan ber 

kh  oelang-oelang, bahwa: ke- 

enangan Hitler adalah berar- 
ti kehilangan dasar bagi sekali- 
“an jang dapat mendjadikan hi 

'doep ada berarti, kehilangan se 
“kalian jang mempertalikan kita 
pendoedoek Hindia Belanda. 

. Doeloe-doeloenja kita tidak 

-sadar akan tali jang memperhoe 
“boengkan kita. Dalam berbagai 

| bagai hal kita berselisih paham, 
“banjak “kepentingan kita jang 

.- bertentangan. Tapi — dan ini 

— Jah jang penting benar — seka- 

“ian pertikaian paham itoe, per 

-tentangan dan berlainan toe- 
' djoean dalam politik dan agama 
“kehendak akan keadaan sosial 

jang lebih baik, sekaliannja itoe 
boleh dinjatakan berteroes te- 
rang disini, sebab kita hidoep 
dalam masjarakat jang insjaf 

akan dan menghormati pendiri- 
| an dan pendapat orang masing- 
masing. Soeatoe .masjarakat 

jang bersendi kepada asas tiap- 
. tiap orang haroes merdeka piki 
rannja, dan karena itoe banjak 

| -sedikitnja merdeka poela oen- 
' toek menjatakan apa jang tera- 

sa dihati, jang terkalang dima- 
ta, tidak ditindis mati isi sanoe 

' bari itoe, kemerdekaan itoe ada 
— itoe ta” dapat disangkal, ta” 
dapat dimoengkiri, hanja ka- 

dang2 banjak, kadang kadang 
sedikit, bergantoeng pada keada 

an dan pendapatan disesoeatoe 

masa. Tetapi bagaimanpoen 
Gjoega, asas orang merdeka ber 

. pikir, tidak terganggoe sedikit 
djoega: pendirian memberi ke- 

merdekaan soekma, senantiasa 

tetap dipegang tegoeh. Djadi 
sekarang njatalah pertentangan 

jang kita maksoedkan: jang sa 

toe pihak ialah: pendirian jang 
. selaloe ta' poetoes2nja menindis 

“pikiran dan kemaoean orang: 
“dan pihak jang satoe lagi: pen- 
“ dirian jang mengakoei kemerde 

kaan tiap2 pendoedoek. 

Pada dewasa ini, lebih dari 

pada jang soedah soedah, kita 
haroes menginsjafkan dasar da 
sar masjarakat kita, dasar jang 
soedah sama sama kita akoei. 
Hitlerisme bekerdja dengan ra 

tjoen jang poera2 dinamakan ke 
benaran jang beralasan 'ilmoe 
pengetahoean. Dengan alasan2 
jang dikemoekakannja itoe 
maka dikobar-kobarkannjalah 

perasaan orang jang selama ini 

seakan-akan diam, jaitoe perasa 
an jang menaroeh bentji pada 
sesoecatoe dan jang tertarik pa- 

da jang lain . Dengan demikian 
“maka jang dikemoekakannja i- 

toe achir2nja soedah beroepa ke 
benaran jang ta' boleh disangkal 

lagi, ta' patoet diselidiki lagi. 

Oeraiannja selaloe membangoen 
kan perasaan iblis jang bersem 
boenji didalam sanoebari ma- 

nocesia, dan mendjagakan dia 
soepaja disoeroeh akan djadi pe 
doman hidoep. Dalam tiap ti- 
ap sanoebari manoesia memang 

“ingin akan lebih dari jang lain, 
dan karena itoe tiap-tiap ada 
kesempatan jang akan mendjadi 

“kan diri dilebihkan dari orang 
lain, laloe disambar dan di per- 
goenakan sedapat - dapatnja,: 

| dan terhadap orang asing sela- 
- loe sikap manoesia itoe meno- 
“Jak, serta senantiasa kita gem 
bira bila dipoedji orang. Dan 

| sifat2 manoesia jang tidak lajak 
inilah jang dipergoenakan oleh 

Hitler akan menjampaikan mak 

soednja. Kepada orang Djer- 
i man diseroekannja: Kamoelah 

| garam doenia, hanja kamoe sa 
“ dja. Djika tidak ada orang 
 Djerman maka pastilah doenia 
oe hambar sadja, tidak ada ke 

. madjoean, 'ilmoe dsb.nja. Lain 
0 daripada bangsa Djerman tidak 
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sersaudarakah kita se- 
moeanja ? 

Oleh: Balai Poestaka. 

adalah bangsa jang ada harga- | 
nja, sebab boekankah bangsa 
Djerman itoe bangsa ketoeroe- 
nan ,,Aria”? Dan dimana ma- 

na disepandjang sedjarah doe- 
nia, bangsa itoglih jang terke- 
moeka sekali” dimana ada jang 
berarti dilahirkan didoenia ini, 
orang ,,Aria”lah jang menger- 
djakannja. Perkataannja ini ter 
dapat dalam boekoenja ,,Mein 
Kampf” (Asas saja berdjoeang) 

jang disiarkan berdjoeta-djoeta 
banjaknja, dan itoelah jg. men 

djadi ,,Kitab Soetji” bagi natio- 

nal-socialisme. Dalam boekoe 
itoe dikatakannja ,bahwa ma- 
-noesia itoe boleh dibagi djadi ti 

ga golongan: mereka jang mem 
bangoenkan - keboedajaan jang 
menerima keboedajaan dan jang 

membinasakan — keboedajaan. 

Jang djadi pembangoen keboe- 

dajaan hanjalah bangsa Aria. 
Memang gandjil sekali perkata 
an jang dipakainja, tetapi te- 
rang bahwa jang dimaksoednja 
dengan ,,Aria” itoe hanjalah 

bangsa Djerman jang sekarang 

ini sadja. Disinilah letak kewa 
djiban jang oetama dari bangsa 
Djerman itoe, katanja. Bangsa 

Perantjis, katanja, soedah ba- 

njak bertjampoer darah Habsji, 
orang Hitam dari Afrika dan da 
rah orang Jahoedi. Hanja Djer- 
man jang sedjati, sekalipoen se 
karang soedah semestinja dioe 

sahakan dengan segala daja oe 

paja akan menolak kekotoran 
jang akan ,,menodai bangsa” 

Maksoednja perkara jang meno 

dai bangsanja itoe ialah perka 

winan jang dengan boekan bang 
sa Aria. Kira kira begitoelah 
oeraiannja . 

Toean tentoe ma'loem bahwa 

ig digetarkan dengan perkataan 
jang demikian itoe ialah pe- 
rasaan kesombongan jang a- 

da didalam tiap-tiap manoesia, 
jang menjangka dirinja lebih da- 

ri jang lain. Dan ternjata djoega 
bahwa alasan-alasannja poera2 
berdasar pada 'ilmoe pengetahoe 
an, 'soepaja tjita-tjitanja jang 
djahat itoe dapat dipertahankan. 
Betapa senang hati orang jang ra 

sa sanoebarinja seakan-akan di 

belai-belai, disandjoeng2 tinggi. 

Salah seorang diantara pemim- 

pin national-socialisme itoe me 

ngatakan, bahwa Djerman akan 

melindoengi Eropah jang akan di 

tjemarkan oleh Afrika dan jang a- 

kan dikotorkan oleh kebiadaban 

| Asia dan dalam perdjoeangan jg 
hendak memelihara kesedjatian 
Eropah dan dia hendak mendjadi 

jang berkoeasa di Eropah...... Tn 

jang tidak timboelkan kepada ha 

ti kita, mendengarkan pendirian 
jang sematjam itoe dimasa seka 
rang ini? Sekarang, apabila kita 

lihat betapa biadabnja perboea- 

tan jang dilakoekan oleh mereka, 

karena kekoeatannja jang loear bi 

asa itoe? Oleh orang ,,Asia” itoe 

jang mengatakan dirinja peno- 

long doenia. Tapi soenggoeh- 

poen begitoe, perloe sekali kita 

insaf, bahwa pelanggaran dan pe 

nerdjangan jang sangat .chianat 

dan biadab itoe dilakoekan oleh 

socatoe bangsa jang soedahi me- 

rasa dirinja wadjib berboeat de- 
mikian itoe. Soedah dipompakan 

kedalam sanoebarinja, bahwa per | 

'bocatannja jang kedjam dan be- 
ngis itoe ialah perboeatan soetji 

memenoehi kewadjiban jang soe 

dah dilimpahkan kepada bangsa- 
nja semata. Seorang Djerman di 

masa jang laloe, semasa tanah 

Djerman masih dipengaroehi o- 
leh semangat jang lebih tinggi 
dan lebih oetama, seakan-akan 

soedah merasa akan datang jang 
demikian ini, karena waktoe itoe   dia soedah mengatakan :,,...... ig 
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DJAWA BARAT. 

TJIREBON. 

Lelangan. 
Lelangan national jang ke 2 

di Cheribon telah diadakan pa- 
da hari Saptoe jang baroe laloe. 

Lelangan terseboet dapat perha- 

tian besar, ini kali teroetama da 

ri fihak bangsa Boemipoetra. Pen 
dapatan semoea ada 2.100,- roepi 

jah. Boleh djadi dikemoedian ha- 
ri masih akan diadakan lelangan 

lagi berhoeboeng dengan banjak- 

nja barang jang beloem didjoe- 

al .(ANETA). 

PANDEGLANG. 

Fonds Nederland. 

Pemb. menoelis: 

'Seloeroeh Pegawai (dari se- 
moea golongan) di R.R. Pandeg 
lang moelai dari boelan Juni 1940 
dan seteroesnja dalam waktoe Ne 

derland menderita bahaja, soe- 
dah minta dipotong gadjihnja ti- 

ap2 boelan satoe percent oentoek 
pertolongan ke negeri Belanda. 

Demikian poela dikampoeng2 

telah diidarkan lijst2 . oentoek i- 

toe, 

Sembahjang Chadjat dan 
do'a. 

Oentoek keselamatan seloeroeh 
Keradjaan dengan rahajat ditiap- 

tiap mesdjid dan langgar2 telah 

diadakan sembahjang2 chadjat 

dan do'a. 

Harga kelapa. 

Waktoe ini, harga boeah kela- 

pa di Banten kidoel, tidak naik 
dari f 6.— perseriboe boetir, itoe 

poen-beloem dipotong ongkos me 
ngambil jang rata 15 sen perse- 

ratoes boetir.- 

Padi lakoe! 
Tahoen ini, ada sangat loear bi 

asa kegemaran orang2 mendjoeal 
padi, disepandjang djalan dalam 
daerah padi kelihatan bertoem- 
poek padi jang telah dibeli oleh 
Toean2 fabriek. 

Hal itoe meroepakan tabiat o- 
rang2 kampoeng, jang waktoe 
moerah padi mendjoeal padi, wak 
toe mahal beras membeli-beras! 

Pengairan sawah2. 

bernoeboeng dengan sangat 
rendahnja harga2 hasil boemi (ke 
tiocali padi), maka orang2 meng 

harap perhatian jang wadjib da 

ri hak pingpinan dan sokongan 
terhadap kepada kepentingan me 
nanam padi, seperti pengairan sa 
wah2 persediaan hoema2 dan se 
bagainja. Itoe dapat dimaloemi, 
karena boeat dikampoeng - kam- 
poeng semoea keperioean doeit, 

tjoema dari hasil padi. 

  

terlebih ngeri dari sekalian kenge , 
rian ialah manoesia bila dia dipe 

ngaroeh oleh angkoeh dan som- 
bongnja.” 

Hanja orang ,,Aria” jang dapat 

membangoenkan — keboedajaan, 

sekarang dan dimasa jang akan 
datang. Hanja ,,bangsa” ini sadja 
lah jang berotak tadjam dan ber 
boedi dan ber'akal, jang dapat 
melahirkan jang berharga. Orang 
Aria itoe doeloekalanja memang 
ada djoega diantara bangsa Joe- 
nani, dan djoega diantara bebe- 
rapa bangsa dizaman poerba, dan 

diantara beberapa bangsa Efo- 
pah sekarang, dan agaknja jang 
terlebih sedjati ialah negeri-nege 
ri seperti Noorwegen (kasihan 
Noorwegen jang diterdjang itoe!) 

dinegeri Inggeris poen ada djoe- 
ga. Tapi hanja di Djerman orang 
jang sadar akan kewadjiban jang 
haroes didjoengdjoeng tinggi o- 
leh orang toeroenan Aria itoe. 

aa 

  

DJAWA TENGAH 
SOERAKARTA 

Pemb. ,,M.” menoelis:. 

Seri Soenan dan palang-merah 
Malam Djoem'at 20-21 Juni ini 

onder-afdeeling Roode-Kruis di | . Nb ra 
Solo telah mengadakan rapat, | toean tidak melanggarnja, se 

bertempat di societeit Harmonie, 

jang selainnja dihadliri oleh ang- 
gota dan banjak tamoe- djoega 
Seri Soenan XI berkenan meng- 
hadliri rapat itoe. Djoega Prins 
Mangkoenagoro dan goebernoer 
Soerakarta. 

Direktoer Kartiprodjo. . 
Oleh karena  direktoer ir. 

Doornbos diasingkan, maka boe- 

at sementara waktoe diangkat 
sebagai wakil-direktoer rijkswer- 
ken ,,Kartiprodjo” Kasoenannan, 
jalah hoofdopzichter F. Smeets, 

nagoro sebagai onder-directeur. 

Lotery Huisvrouwen 
Vereeniging van Huisvrouwen 

tjabang Soerakarta telah menga- 

dakan loterij-barang, jang penda- 
patannja disokongkan 10040 ke- 
pada steunfonds Holland. Loterij 

itoe berhasil baik, dan oleh ka- 

rena itoe ia akan mengadakan 
loterij lagi jang kedoea kali. 

Penghematan Van Deventer- 
school 

Berhoeboeng dengan keadaan, 

jang pemerintah goebernemen 

dan departement pengadjaran se- 
karang ini melakoekan penghe- 

matan, diantaranja tidak memberi 

soebsidi baroe dari sekolahan ba- 

roe, maka maksoed akan mele- 

barkan dan membesarkan Van 

Deventerschool di Solo terpaksa 

oleh schoolbestuur tidak diteroes 
kan. 

Pentjoerian makin koerang 
Menoeroet pelapoeran polisi, 

maka dalam waktoe terbelaka- 

ngan ini adanja pentjoerian dan 

sebagainja di Solo ada koerang 

(2590). Bolehkah ini kita anggap 
sebagai boekti, jang ekonomi dan | 
penghidoepan Ra'jat ada sedikit 

baik? i 
Kesehatan Ra'jat 

Pembesar D.V.G. mengabar- 
kan, bahwa dari tanggal 9 sam- 
pai 15 Juni diseloeroeh gewest 
Soerakarta ada 5 orang jang ke- 

Diblakang sasoeatoe 

bus ada tanggoengan 

dari DROSTE boear 

kwaliteit ( 

Tjoklat-boeboek Droste fjap 
aona  zuster tidak pernah 

menjimpang dalem kwali 
teit dan rasa. Pemboeng: 
koesan boeat negri panas 
jang speciaal dengen toe 
toepan patent (pennylid: 
sluiting) menjimpen ho 
roemnja jang teroetama 
Saban hari satoe tjangkis 
tjoklat-boeboek Droste tjap 
nona zuster berarti satoe 
kasenangan 

. Simpenlah Bon 
boeat dapetken 

3 “. boekoe gambar 
Droste 

'DROSTE 
ALTIJD WELKOMI 
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PERTANJAAN KEHAKIMAN. 

Abonn6e No. 20530, Laan Hole 

Batavia-0. 

Menoeroet kata kata dalam 

peratoeran Gemeente memang 

bab toean tidak boeka toko dan 

tidak tempel merk memberi ta 
hoe kepada oemoem, jang toean 

mendjoeal meubel agtau ledi- 

kanten. 
Tetapi menoeroet maksoed 

(strekking) peratoeran Gemeen 

te toean membikin kesalahan, 
sebab orang mendjoeal barang 
dengan huurkoop dan mendjoe 
alnja itoe lebih dari satoe kali, 

djadi ia memang biasanja men 
djoeal seperti djikalau toko 
mendjoeal barang - barangnja, 

sedang ir. R. T. Soewito Danoe- | perboeatannja (dagangan) bo- 
leh disamakan dengan perboea- 

tannja orang jang boeka toko. 

Djelasnja begini: 
Gemeente tapsir peratoerannja 
berdasar atas kata kata dalam 
peratoerannja, toecan tidak ber 

SN ON Ta Ro 

Djikalau | 

Lembaran kedoea pagina Il. 

salah, Djikalau tapsiran dida- 
sarkan atas maksoednja pera- 
toeran, toean bersalah. 

Abonne No. 2307 Cheribon. 

a. Zaakwaarnemer itoe boleh 
ditoentoet : 

b. Oeang kelebihan itos boleh 
diminta kembali. Tetapi ia 

bisa moengkir, bahwa ia ber 
kata, jang oeang f 17.50 itoe 

diperoentoekkan f 12.50 boe 
at ongkos Landraad dan 
f 5.— boeat honorarium. Ia 

bisa berkata sebaliknja jai- 

  

toe f 12.50 boeai honorarium . 

dan f 5.— boeat ongkos 

landraad. Ini bisa terdjadi dji 
kalau dalam kwitantie jang 

toean terima, tidak ada spe 

cificatie. Djika ada specifi- 

catie toean bisa minta ocang 

kelebihannja kembali. Djika 

tiadimtoean boleh tjoba. Toe 

an berhak: Hn 

c. Ia boleh menerima voorschot 

lebih doeloe. 

Da 

  

na sakit typhus abdominalis, di- 

antaranja 4 orang jang mening- 
gal doenia. Lain dari itoe ada.se- 
orang sakit paratyphus A, jang 

tidak sampai meninggal doenia. 

Kalangan prijaji B.B. 
Besoek permoelaan Augustus 

1940 pemerintah . Kasoenanan 

akan menoendjoek seorang assis- 
.tent-wadono B.B. oentoek bela- 
djar “dalam  bestuurs-academie 

di Djakarta, antara 2 djago jang 
telah menempoeh oedjian di Se-. 

marang, toean R. Ng. Dartowasito 

atau toean R. Ng. Wignjosoekojo. 
Dalam tahoen jang laloe, jalah 
wadonon B.B. di Ampel (Bojo- 
lali) tocan R. Ng. Prawirosoepar- 
to, jang sekarang ini masih bela- 

djar di B. A. itoe. 

Lain dari itoe, tida lama lagi 
ada 2 assistent-- wedono ber- 
diploma Osvia, jang akan disoe- 
roeh. beladjar. bekerdja praktik 

Inl. bestuursdienst daerah tanah 
goebernemen, jaitoe toean R. Ng. 
Padmopranto akan dibantoekan 
kepada goebernoer Djawa Te- 
ngah dan toean R. Ng. Mlojoura- 
noto dibantoekan kepada goeber- 
noer Djawa Timoer. 
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Woninginspectie 

pestbestrijding. 
Menoeroet beslit pembesar D 

V.G. maka toean A Bierlee op- 

zichter pestbestrijding begean 
woninginspectie di Solo besoek 2 
Juli 1940 dipindah ke Madioen 
dan dibantoekan kepada residen- 
tie-arts disana. 

Atap geteng tidak dipoetih 
Berhoeboeng dengan peratoe- 

ran pembesar balatentara baroe2 

ini, maka Ra'jat pendoedoek So- 
lo menerima “perintah soepaja 

atap genteng roemaksyetidar di- 
poetih seperti biasa. Peratoeran 
baroe ini malah meringankan Ra' 

jat. - 

R. Ajoe Pangeran Soerjodiningrat 

Mangkat 

ANETA terima kabar dari 
Djokja, bahwa Sabtoe pagi jl. 
djam 4.30 di Petronella-hospi- 

taal telah mangkat Raden Ajoe 

Pangeran Soerjodiningrat, vice 

Voorzitter dari P.K.N. Poetri. 

Besoek pagi, hari Minggoe pagi 

djam 10, djenazah akan dita- 
inam di Imogiri. 

    

(Bisa dikirim 
sebagi pakerdja 
'an-pertjitakan), 

Kepada Toko 
HOPPENSTEDT, 
Batavia : 
Kirmkenlah pada saja 
Pee Tuan, dari tjo- 2 

at boeboek Drost : 
Nona Zuster. " " NGR 2. 
Saja lampirkan 1 pranko 
dari 2 cent boeat ongkost 
kirimnja, 

anatara 
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AH sala satoe kena- 

abang jang sangat ko 
sebab katanja, berhoe- 
dengan banjaknja orang2 
ematian dia perloe berka- 

tanja, bagaimana tjara2- 
et berdoeka. 
gan 'ikoet nangis kalau 

ati kaga' betoel2 ikoet, se 
Pena an Kenanga tentoenja 
b sama orang jang diikoeti 
oeka 'itoe kaga” kenal ra- 

“Tapi bang Bedjat koetika ke- 
jang rapat kehilangan bi 

ja, betoel2 ikoet menangis, 

t berdoeka, sebab soedah se 

(boekan seperti ,,bini” sen- 

lo). bgi 

ang rasa ikoet berdoeka 
5 inja begitoe. - 

entoe sadja kaga” bisa se- 
ija Ikoet nangis, sebab ka- 

semoea nangis, ...... siapa 
ng moesti kasih hiboeran, boe 

Ke 

i kehilangan soedara Sendi- | 

OENDANG2 No. 24/DvO/7A - 3 

DARI PADA KEKOEASAAN 

MILITER. 2 

Legercommandant dengan me 

ngingat pada Kepoetoesan Toe 
an Besar Goebernoer - Djende 

ral Hindia - Nederland tertang 
gal 10 Mei 1940 No. 1z, dimana 
dimakloemkan Staat van Beleg 
oentoek seloeroeh Hindia - Ne 
derland. | 
Begitoepoen poela dengan me 

nela menari apa jang dite- 

dari pada Regeling atas Staat 
yan. Oorlog” dan van Beleg 

(Staatsblad 1939 No..582) dan 
dibawah a. dari pada artikel 1 
bagian pertama dari pada oen- 

dang2 tertanggal 5 Maart 1940 
(Staatsblad No. 78). 
Telah menetapkan oendang - 

oendang jang berikoet: 
Artikel 1. 

Oentoek berlakoenja oendang- 
cendang ini, pemakaian atau-di 

| pakainja bendera2 kebangsaan 

atau tanda peroempamaan dan 
ibarat lain2 mesti dipahamkan : 

memasangnja, mempoenjainja, 

membawanja atau memakainja 
didepan oemoem. 

Artikel 2. 

Adapoen dilarang oentoek me 
“makai bendera kebangsaan a- 
tau tanda peroempamaan dan 
ibarat lain2 dari pada negeri2 
moesoeh didalam daerah hoe- 

koem Hindia - Nederland. 

Artikel 3. 

Adapoen dilarang oentoek me 
makai bendera kebangsaan a-   “Pudahu: kewadjiban jang la- 

in2, menghiboerkan jang kema- 

     
   

   

  

    

    

  

   

   
   
   
   
   
   
    

    

  

asa? kodok jang melompat, 
cecana ara 

memoekoel hoemi?!. 
| itoe: sianak melek2 

n, padahal sianak ta- 
1 iboenja bohong, la- 

besarnja kaga' ngeri 

bong. 

BANG BEDJAT. 

akan ,,Soeksmasedjati” « 
elah sementara waktoe ini di 

didirikan gerombolan baroe 
peladjari pengetahoean 

n, dengan nama ,,Soeks- 
ti” jang dibawah pimpi- 
tocan2 R. Soenarto, R. T. 

oprakoso, R. Trihardono 

modihardjo dan lain-lainnja, 

p-tiap malam mengadap 
1 dan tanggal 15 boelan 

mengadakan . pertemoean 

  

tau tanda peroempamaan dan i 

| barat lain2, selainnja dari pada 
mengadjak dia senang2, | Jang ditetapkan dalam artikel 

gan ikoet nangis, nanti ka- 2, djikalau pemakaian itoe da- 
a' beres dong. FU pat membahajakan kepada ke- 

tertiban dan ketenteraman oe- 
'moem, jang dalam hal ini akan 
dipoetoeskan oleh Kekoeasaan 

Militer. : 
Artikel 4. 

Larangan jang ditetapkan da 

lam artikel 3 tidak berlakoe boe 

at: 
a. bendera2, baik diatas atau 

pada gedoeng2 consulaat atau 
dihalaman jang termasoek ke 
pada gedoeng2  itoe dari pada 
negeri2 selain dari pada negeri 

negeri jang dimaksoed dalam ar 

tikel 2, baikpoen diatas atau 
pada gedoeng2 dan dilapangan - 

' lapangan, jang dipakai oleh wa 

kil2 consul dari pada negeri -. 
negeri itoe, macepoen diatas a 
lat2 kendaraan jang digoenakan 

| oleh mereka: 

“ Theosofie dan Mahabrata. 

Malam-Djoem'at 20/21 Juni ini 

di gedong Loge theosofie di moe- 
ka sociteit Mangkoenagara (So- 

lo) telah diadakan chotbah ten- 

tang pengetahoean theosofie dan 

tjerita Mahabrata. Isi chotbah 

sangat baik, hanja jang datang 

mendengarkan tidak begitoe ba- 
njak. - 

  

TEGAL.       

     
   

   

   
   

     
   

   

    
    

   

    

smahnja pemimpin jang ke- 
(dan jang dapat perhatian 
coepnja, karena azasnja 

toedjoe dengan kehen- 
man, jalah menoedjoe ke- 
rangan dan ketentera- 

enia dan masing2 orang. 

toek Roode Kruis. 
mite Roode Kruis di Pe- 

0, nanti “tanggal 5 Juli 
an datang akan menga- 
eelopvoering, jang pen 

nja akan didermakan 
Roode Kruis Belanda. 

—. (ANETA.) 

har Zending 'baroe. 5 

TA terima kabar dari So 
moelai tanggal 1 Au 

i di Solo akan diboeka 
tjam sekolahan baroe oleh 

ding, jaitoe:  Christelijke 
delsschool, Christelijke Meis 

| (Vervolgschool) dan 
ke Normaalschool. 

ea 

Hari Prins Bernhard. 
Aneta . mengabarkan dari Te- 

gal, bahwa perajaan hari maulid 
prins Bernhard depan ini di Te 

.gal akan diadakan pernjataan na 
sional. aa 

Poeblik diminta soepaja djam 
6 sore berkoempoelan dialoen2 

goena arak2an menoedjoe kekan 
tor assistent resident. 

Memboeat parit bahaja oedara 
Pemb. menoelis. 

— Diberitakan oleh L.B.D. disi- 
ni, bahwa pada Gemeente - Se 
retaris disini pendoedoek Tegal 
dan lingkoengannja dapat beli 
boekoe jang baroe sadja diter- 
bitkan, ialah tentang: ,,BAGAI- 
MANAKAH MEMBOEAT PA- 
RIT BAHAJA OEDARA...?” 
jang dikarang oleh toean Th. 
G. yan Leeuwen dan dikeloear 

“kan oleh Volkslectuur. 

— Harga dari boekoe itoe f 0.12 
| seboeah. Tebalnja k.l. 35 katja, 

  

tapkan dalam'artikel 6 dan' 36 

  

b. bendera2 jang dipasang di 
atas kapal2 perang negeri a- 
sing lain2, selainnja dari pada 
negeri2 jang dimaksoed dalam 
artikel 2, jang dipakainja hanja 
oentoek menandakan kebangsa 
annja sadja, dan bendera2 jang 
dipasang diatas kapal2  laoet 

dan soengai, jang berhak mem 
bawa bendera dari pada negeri 

lain2, selain dari pada negeri2 

jang dimaksoed dalam artikel 

- 
Artikel 5. 

Kekoeasaan dari pada Kekoe 
asaan Militer jang termaksoed 

dalam artikel 3 dapat poela di 
lakoekan: . - 

a. dalam tanah - tanah Goe- 

bernemen di Poelau Djawa dan 

Madoera: oleh resident. 

b. dalam Vorstenlanden: o- 

leh assistent- resident. 
e. ditanah Seberang: oleh 

hoofd van plaatselijk bestuur. 
Bandoeng, 20 Juni 1940. 

Legercommandant. 

Penerangan. 
Oendang2 ini memberikan a- 

toeran baroe tentang membawa 

bendera2 dari pada negeri a- 

sing. 

Pemakaian bendera atau tanda 
peroempamaan dan ibarat lain2 

dari pada moesoeh dilarang de- 

ngan-keras. Membawanja bende- 
ra dari pada negeri2 boekan moe 

soeh ta' boleh menimboelkan ter- 

ganggoenja ketertiban dan keten 

teraman oemoem. Dalam pada 

itoe oemoem tidak boleh memba 
wa bendera dari pada -negeri2 

boekan moesoeh seperti 

loe-dahoeloe, jaitoe seperti 

sanja dilakoekan sebeloem boe- 

lan September tahoen jang soe- 

dah. laloe. | 

OENDANG2 No. 31/DvO/VIIA-3 
DARI PADA KEKOEASAAN 

f MILITER. 

Legercommandant dengan me | 
ugingat pada Kepoetoesan Toe- 

an Besar Goebernoer-Djende- 

ral Hindia-Nederland tertanggal: 
10 Mei 1940 No. 1z, dimana di- 

makloemkan Staat van Beleg oen 
toek seloeroeh Hindia-Nederland, 

Begitoepoen poela dengan me 
ngingat kepada apa jang ditetap- 

kan dalam artikel 37 bagian per- 
tama dari. pada Regeling atas 
Staat van Oorlog dan yan Beleg 
(Staatsblad 1939 No. 582) dan 
dibawah ada pada artikel 1 bagi 
an pertama dari pada oendang2 
tertanggal 5 Maart 1940 (Staats 
blad No. 78). 

disertai dengan gambar-gambar 
berikoet oekoeran2 dan potret- 
nja, serta poela diberi ketera- 
ngan lengkap tentang tjara 
membikinnja parit bahaja oeda 
ra jang tertoetoep maoepoen jg. 

terboeka. Tjonto2nja dibikin de 
ngan tjara jang sederhana di- 

sertai dengan toentoenan seper- 
loenja. 

Perlindoengan bahaja oedara 
adalah perlindoengan diri sendi 
ri, maka barang siapa tidak pa- 
da waktoenja (kasip) memboe- 

at sendiri itoe alat perlindoe- 
ngan adalah berarti berboeat 

salah pada keloearganja sendi- 

ri. 
Dari itoe bikinlah parit baha 

ja oedara itoe diroemah toean 

masing2 bila toean beloem me- 

ngadakan. 
LA — 

DJAWA TIMOER. 
SOERABAJA. 

Pendirian paberik Philips di 

$ Indonesia. pe 
Direksi Philips dari paberik 

lampoe telah memoetoeskan oen- 

toek mendirikan paberik sendiri 

di Indonesia. Berhoeboeng de- 

ngan poetoesan itoe maka hari 

Senen ini telah didirikan N.V. Phi 

lips Gloeilampenfabriek di Indo- 

nesia, letaknja dikota Soeraba- 

ja. 
Jang diangkat djadi direktoer 

ialah tocan H.J. Cortel, onder-di- 

dahoe- | 

bia- ' 

  

PEMANDANGAN 

Telah menetapkan. oendang2 
jang berikoet: 

Artikel 1. 
Segala pendoedoek laki2 bang 

.sa Belanda dari pada Hindia-Ne- 
derland, jang dalam tahoen 1940 
telah tjoekoep oemoernja 46 th. 
atau lebih moeda oemoernja, dan 

jang, baik di Nederland, baik- 
poen di Hindia Nederland, tidak 
tjakap (ongeschikt) baik boeat 
dienst pada tentera militie maoe 
poen pada landstorra di Hindia- 

'Nederland, wadjib meminta di- 
periksa sekali lagi ketjakapannja 
oentoek mendjalankan kewadji- 
ban mendjadi militer (dienst- 
plicht) dinegeri ini, dan boeat 
maksoed itoe datang ketempat 
dan pada waktoe jang akan dioe- 
moemkan lebih landjoet. 

Artikel 2. 

Mereka, jang tidak ditolak boe 
at segala dienst, sekarang mesti 
mendjalankan lagi dienstplicht se 
perti jang ditetapkan dalam 
Dienstplichtbesluit boecat Hin- 
dia-Nederland (Staatsblad 1924 
No. 408). 

Artikel 3. 
1). Barang siapa jang tidak 

memenoehi setjoekoepnja kepa- 
da apa jang ditetapkan dalam ar 
tikel 1 dari. pada oendang2 ini 
dihoekoem dengan tahanan ig. 
setinggi-tingginja satoe boelan 
lamanja atau denda jang sebesar 
besarnja 400 roepiah. Hal demi 
kian itoe dipandang sebagai pe- 
langgaran jang enteng. 

2.) Barang siapa jang dengan 
sengadja tidak memenoehi kepa 
da kewadjiban jang terseboet 
itoe, dihoekoem dengan tahanan 
setinggi-tingginja 10 boelan la- 
manja atau denda sebesar-be- 
sarnja 4000 roepiah. 

Hal demikian itoe dipandang se 
bagai pelanggaran jang berat. 

Bandoeng, 21 Juni 1910. ' 
Legercommandant. 

Penerangan. 
Barang siapa jang dahoeioe 

ditolak boeat dienst pada bala- 

tentera militie, atau pada land- 
storm, dan jang sekarang jang 
oemoernja masih djatoeh dalam 
kewadjiban mendjalankan dienst 
militer, akan diperiksa sekali la- 
gi. 

Maka apabila ia sekarang dipe 

riksa baik boeat mendjalankan se 

soeatoe dienst pada balatentera, 
maka boeat orang itoe berlakoe 
lagi oendang2 dari pada Militaire 
Dienstplicht. 

rektoer dari Revimij, jang selakoe 
organisasi pendjoeal dari Phi- 
lips, masih tetap berdiri di In- 

donesia. : 
Commissaris2 ialah Crena de 

jongh, mr. Carpentier Alting dr. 
Sokhuyzen. (Aneta). 

  

TANAH SEBERANG. 

BENGKOELEN. 
Kemadjoean ,,Tais” 

Pembantoe menoelis dari Ta 
is. 
Sekarang Ta is berangsoer2 

membawa perobhan. Dalam ta 
hoen 1938, soedah dapat dihi- 
doepkan kembali, seboeah Ver- 
volgschool: Doeloenja, sekolah 
kl. IT tjoema ada 4 kamar, teta- 

pi karena melihat keadaan moe- 
ridnja makin bertambah, maka 

pada awal cursus 1939, soedah 

di tambah 1 kamar lagi oentoek 

Voiksschoolnja. - 
Poen keadaan pasarnja djoe- 

ga, djalan2 dipasar dan keliling- 
' nja, sedang dioesahakan member 
sihkannja, jang mana hal terse- 
boet, atas perhatiannja t. Marzoe 
ki Asst Demang Tais. 

  

AMBON. 
Pemboenoeh dihoekoem mati. 
Pemboenoeh dari De Bas dan 

Hiageraats oleh Hakim telah di- 
djatoehkan hoekoeman mati (A- 

| neta). 

  

Lembaran kedoea pagina II. 

  

|. DOKTER 

Mhd. JOESOEF 
Kramat no. 102 

Telef. WI. 4175 

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

en ZenuWz. 
Djam bitjara 7—9 pagi 

5— 6 sore   

Dokter SALE KAN- 
ARTS 

pja Dokter 

Abdulrachman Saleh 
ARTS 

KWITANG 7 

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

  

  
Meubel,- Ledikanten & Rijwielhandel 

»LIM A H" 
Molenvliet Oost no, 66 A — Telefoon no. 1306 Batavia, 

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

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

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

PERGOEROEAN RAKJAT 
Djakarta Kramat 174. . 

1. Voorklas, 

2. Perg. 

3. Perg, 
Rendah Oemoem (HLL.S.) 

Rendah Oemoem Penambah (Schakel) 

2. oentoek Keloearan Vervolgschool 3t, 
b. oentoek Keloearan Volksschool 5 t. 

4. Perg. 

5. Perg. 

Rendah Oemoem Loeas ( M.U.L.0.) 

Oemoem Pendidik (Kweekscehool) 2t, 

Be Na ES INN SAN MN RN NB 
Ba 

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 sSPAKKET SPECLAAL” 
jang terisi sebagi brikoet :— 

(1). KITAB ILMOE PENGETAHOEAN RESIA GAIB, moeat 
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-laen sebaginja dari ilmoe- 
ilmoe jang berharga mahal. Pembeli holeh madjoekan pertanjahan: 
dengen gratis dan kita kasi soerat tanggoengan bahoca semoea pela- 
djaran moesti sampe berhasil atawa oewang kombali kaloe tida me- 
mocasken. Harga satoe djilid bersaraa doeca coupons 7.50 Sa daa F 

(2)... LUCKY RING atawa Tjintjin Peroentoengan dari perak 
toelen dengan oekiran symbool Bintang Penghidoepan atawa Karma, 
menoeroet ilmoe djimat peninggi udi Date poeajunyse paas 
3900 taon berselang, jang soeda berboekti oentoek herkah keslame- 
tan dan keoentoengan bagi siapa jang pake. 
Harga satoe stuk Ba ala ina RA Da Pa NA 

(39. TIGA BOEKOE PENTING, boeat beladjar 15 matjem ba- 

5— 

hasa asing brikoet salinan Melajoc, dan ilmoe kebatinan Djati Watja- 
na serta pengetahoean tentang Resia Prampoean. Isinia semoea 
soeda dapet banjak poedjian dari soerat-soerat-kabar, 
Harga tiga boekoe tamat j PRA Palas an MP” yh 

(4). HOROSCOOP SPECIAAL, aken mengramelken pembatja 
poenja nasib, karakter, perkerdjahan, kesehatan, perdjodohan dan 
laen-laen sebaginja ditanggoeng 1007 tjotjok, 
(Harep kirim tjatetan tanggal kelahiran). Honorarium ... pi 

Totaal...... £ 17.70 
(5. Semoea djoembia 4 matjem berharga f 17.70 tetapi sekarang 
boleh .dapet tjoema f 6.20 atawa satoe keoentoengan dari f 11.54 

boeat pembatja jang atoer pesenan selekasnja, soepaja tida keabisan 
ini kans bagoes jang seliwatnja Juli aken tidak berlakoe lagi. 

Soerat-soerat adres: 

SINO-JAVA TRADING COMPANY 
G.P.O. Box 862 

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

Toean :— 

Hongkong 

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

Oentoek horoscoop, saja poenja kelahiran tanggal 
boecian taon Cooooeseoeneooenoa 

# 

TAKALAR. 

Moehammadijah groep Takalar. 

Terdengar bisikan jang boleh 

dipertjaja bahwa M.D. groep 
Takalar jang baroe sadja dila- 
hirkan itoe moelai berlangkah : 

akan mengadakan barisan pe- 
moedanja. Melihat keadaan ko 
ta Takalar, maka semoestinja 

'oesaha ini akan tjepat tertjapai 
nja. Kini, hanja mentjari pim ' 

pinannja. Kepada tocan Moh. 
Dahlan Lanisi goeroe Vervolg-   school disini, soedah ditawar- 
kan, tapi beloem mendapat ka- 

bar kepastian berhoeboeng toe- | 
an terseboet baroe2 ini menda- ' 

' melihat si tjelaka itoe. Menoe- pat peringatan dari atasnja, 

tentang mengambil bagian, 

memboeka soecara pada oper- 
“baar comite Indonesia Berpar- 

| lement di Makassar. 

"s..ocococorerncnn Dan adres saja: sewacatondeopae 

PANGKALPINANG 

Perempoean toea dilanggar auto . 

Selasa pagi kira2 djam 8 te- 

lah sampai dihospitaal . B.T.W. 

seorang perempoean toea jang di 
angkoet oleh auto dan diantar- 

| kan oleh politie. 

Orang perempoean itoe per- 

loe diberi pertolongan karena 

dilanggar auto dipertigaan poe- 

sat kota Pangkal pinang, di Pa 
| sarweg. 

Ia seorang desa Tanahbawah 
bagian Petaling dan Djibek na- 
manja, 

Soeami Djibek jang bernama 

Abas telah didatangkan oen- 

roet toean dokter Djibek itoe 
mempoenjai sedikit harapan boe 
at hidoep, karena beratnja loe- 

' ka2 jang didapatnja. 
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: sa No, 186, Rebo 26 Juni 1940 

— Contact Holland-Indie 
OORZITTER dari Con- 
tact-bureau Holland-Indie 

| kemarin malam telah memberi ta 

— hoekan dengan perantaraan NI. 

R O.M. seperti berikoet: 

“ Dari sebab sementara pendoe 

. doek dari Hindia Belanda dengan 

— setjara bagaimana poen djoega te 

lah mendapat kabar tentang ke- 

“Joearganja di Nederland, maka 

“kepada Contact-bureau Indi-Ne- 

derland lantas dimadjoekan bebe 

rapa pertanjaan baikpoen dengan 

langsoeng maoepoen dengan pe- 

| rantaraan orang lain, pertanjaan 

pertanjaan mana kita djawab se 

perti jang berikoet ini. 

Dari sebab apa — begitoelah 

orang bertanja — sementara O- 

rang telah bisa mendapat kabar 

dengan perantaraan Minister Dja 

djahan dan kena apa lain orang 

tidak? 
Dari sebab apa Contact-bureau 

tidak maoe berhoebogngan sen- 

diri dengan Minister Djadjahan 

atau dengan Gezantschap2 loear 

negeri, oempamanja dengan Ge- 

zantschap di Zwitserland jg. te- 

lah memberikan atau bisa membe 

rikan perantaraannja? 

Apakah sebabnja dari Hindia 

Belanda tidak dapat dikirim post 

boodschap dari 20 kata atau til- 

gram2 jang pendek, bila mana 

perloe dengan dibajar djoega ba 

lasan dari tilgram tadi? 

Orang haroes mengingat, bah 

wa kabar2 jang ditrima disini ja- 

lah soeatoe hasil dari initiatief di 

Nederland atau dilain negeri di 

soeatoe balasan dari pertanjaan2 

— jang dimadjoekan atau dikirim da 

ri Hindia Belanda. Boeat jang 

bersangkoetan di Hindia Belan- 

da sendiri kabar2 tadi datangnja 

tidak tersangka. Kebanjakan 

dari kabar-kabar tadi dja- 

lannja seperti berikoet: Pemerin 

tah Djerman membolehkan kepa 

da pendoedoek Nederland mengi 

rimkan soerat atau tilgram2 jang 

“pendek kepada keloearga atau 

temannja di Eropah dengan peran 

taraan Internationale Roode Kruis 

di Gengve. Kebanjakan dari orang 

jang trima soerat atau tilgram 

tadi jaitoe orang2 jang berdiam 

di Ziirich, Parijs atau tempat2 Ia 

innja di Eropah tahoe bahwa sipe 

ngirim mempoenjai keloearga a- 

tau teman di Hindia Belanda, ke- 

moedian dengan kemaoean sendi : 

ri lantas meneroeskan pekabaran 

tadi ke Hindia Belanda. 

Djadi kedjadian tadi boleh di 

bilang tidak disangka-sangkakan 

dan sedikitpoen tidak mempoe- 

njai sifat jang officieel. 

Ada soeatoe kedjadian jang roe 

panja lain dengan jang telah sa- 

ja oeraikan tadi, akan tetapi tjoe 

ma roepanja sadja, jaitoe peka- 

baran tilgram jang beloem lama 

berselang telah ditrima disini da 

ri Minister Djadjahan. Beberapa 

orang telah mengira bahwa da- 

tangnja pekabaran tadi jalah soe 

atoe hasil dari tindakan2" jang 

dilakoekan oleh Minister Djadja 

han. Akan tetapi pengiraan ini ti 
— dak betoel. Minister Welter tidak 
memadjoekan permintaan oen 

toek adanja pekabaran tadi dan 

“beliau meneroeskan pekabaran 

itoe.Beliau trima kabar tadi dari 

Gezantschap Djerman di Bern, 

seperti orang lain jang djoega me 

nerima kabar jang sematjam itoe 

dengan tidak menjangka. Akan te 

tapi kabar tadi sekalipoen boekan 

nja hasil dari Nederland sampai 

sekarang tetap tertoetoep “baik- 

poen boeat minister Djadjahan, 

maoepoen boeat Pemerintah dan | 

semoea orang disini. Ketika Mi- 

nister Welter dengan tidak me- 

njangka mendapatkan pekaba- | 

ran2 tentang keadaan keloearga 

di Nederland didalam busnja, ma 

ka beliau dengan tergesa-gesa 

lantas meneroeskan. pekabaran 

tadi ke Hindia Belanda. Pekaba- 

ran jang ditrima tadi tidak sadja 

dari ambtenaar2 akan tetapi djoe 

ga ada jang dari orang2 particu- 

lier diseloeroeh Hindia Belanda. 

Kita haroes menghargai tindakan 

beliau tadi, djoega djika kita ti 

dak toeroet menerima pekaba- 

ran2 tadi. Siapa tahoe bahwa ki 

ta dikemoedian hari djoega akan 

menerima kabar sematjam itoe. 

Disini saja toeroet memoedji boe 

at njonja2 dan. toean2 sekalian. 
Baiklah kita toenggoe sadja, 

menoeroet: apa jang telah kita 

trima tadi, kiranja dikemoedian 
hari bisa djoega ada pekabaran 

jang datang kepada kita dengan 

djalan sebagaimana terseboet di 

atas. Pertama hal ini tergantoeng 

dari Pemerintah Djerman di Ne- 

derland. 
Pekerdjaan Contact-bureau ke- 

rap kali dapat rintangan dari a- 

danja kedjadian2 jang menjoe- 

soel. 2 
Pertama dari adanja interven- 

tie Italia dalam peperangan, ke- 

moedian dari penghentian pepe- 

rangan di Perantjis jang menjoe- 

karkan perhoeboengan kita de- 

ngan Geneve. Sekarang kita se- 
dang menoenggoe kabar dari In 
ternationale Roode Kruis, bagai- 

mana pengiriman kita 25.000 bil 
jet akan sampai di Nederland. 

Perdjalanan post baikpoen jang 

biasa maoepoen jang diangkoet 

oleh penerbang telah poetoes boe 
at sementara waktoe. Kita tetap 

pertjaja, bahwa bureau kita akan 

ada hasilnja. 

Ketika peringatan sekali lagi 
bahwa formulier2 jang datangnja 
sesoedahnja tanggal 1 Juli — ke 

tjocali jang datang dari tempat 
jang djaoeh2 — baroe akan kita 
kerdjakan sesoedahnja formulier2 
jang telah datang sebeloemnja 
tanggal terseboet. 

Lain dari itoe kita beri tahoe- 
kan, bahwa permintaan oentoek 
mengirimkan kembali formulier, 
jang menoeroet poststempel diki 

rim sesoedahnja pemberian ta- 
hoe ini, tidak dapat kita penoe- 

hi lagi. Pengiriman formulier jg. 
dikemoedian hari lantas diminta 
kembali tidak sadja memberi ke- 
pada kita pekerdjaan jang tidak 

ada artinja, akan tetapi djoega 
mengadakan perobahan dalam 
pengiriman2 jang telah selesai, 

dan dipersiapkan. Semoea orang 
haroes dapat menetapkan sendiri, 
pertolongan Contact-bureau atau 
tidak. Moelai sekarang kita tidak 
akan memperhatikan perminta- 
an kembali dari formulier2 jang 
telah dikirim. 

Achirnja saja memberi tahoe- 

kan, bahwa Contact-bureau de- 
ngan giat teroes bekerdja, dan 
menoeroet pengharapan kita te- 
tap akan memberi pertolongan 

oentoek kepentingan pendoedoek   di Hindia Belanda. 

  

Diantara tocan-toean ada banjak sekali terda- 

pat memakai katja mata, boekan oekoeran boeat 

oemoernja lagi (temponja soedah keliwat). 

Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN # 

Kramat 14 B — BATAVIA-C. Tel. 1949 Wel., 

sanggoep memberi advies serta Maan 

   
   

  

     

goena keperloean toean poenja katja mata. 

Sedia katja dan montuur kwaliteit No. 1, boe- 

at dipakai oleh toean-toean dan Njonja-njonja 

serta anak sekola. Harga tida mahal. Terima 

recept Dokter mata. 

| 

na kebanjakan pegawai 
| 
i 
! 

| 
| 
! 

| 

“D.V.G. t. Moersito, 

  

    
PR 

MOKTASI. : 

Dept. van Financitn. 
Moelai penghabisan Juli 1940 

dengan permintaan sendiri kare- 
dipe- 

tjat dengan hormat dan menda- 
pat pensioen t. Mohamad Tadjoe 

din, ambtenaar pada non-activi- 
teitstractement belakangan com 
mies pada Centraalkantoor boe 

at Comptabiliteit di Palembang. 

D. V. G. 
Diangkat dalam dienst tetap 

sebagai Gouv. Ind. arts pada 
Gouv. Ind. 

aris oentoek sementara pada D. 
V.G. dan tetap dipekerdjakan 
direg. Ngandjoek. 

Inlandsch Onderwijs 
Moelai tanggal 31 December 

1939 atas permintaan sendiri di 

berhentikan dengan hormat toean 
Oemar, paling achir ia mendjadi 
goeroe bantoe pada Openb. Ini. 

school kelas 2 No. 1 dahoeloe di 
Goenoengtoea, afd. Padang Si- 
dempoean, residentie Tapanoeli. 

Moelai tanggal 21 Juli 1940 
atas permintaan sendiri diperhen- 

tikan dengan hormat, toean Dja- 

laloe'ddin gelar Soetan Bandaha- 
ro Besar, paling achir ia mendja- 
di goeroe bantoe pada Openb. 
Ini. school kelas 2 di Bondjol- 
alam, afd. Agam, res. Soematera 

Barat. 

Moelai tg. 21 Mei 1940 atas 

permintaan sendiri diperhentikan 
dengan hormat, tocan Naoeman, 

paling achir ia mendjadi goeroe 

bantoe pada 2de Openbare Ini. 
school kelas 2 di Sawahloento, 

afd. Solok, residentie Soematera 

Barat. 
Moelai tanggal 31 Juli 1940 

atas permintaan sendiri diper- 
hentikan dengan hormat, toean 

Tamam, paling achir ia mendjadi 

goeroe bantoe pada Openb. Ini. 
school kelas 2 No. 9 jang dahoe- 
loe di Padang, afd. Zuid-Bene- 
denlanden, residentie Soematera 

Barat. 

Moelai tanggal 31 Mei 1940 
atas permintaan sendiri diper- 

hentikan dengan hormat, toean 
Rahman, paling achir ia mendja- 

di goeroe bantoe pada iste 

Openb. Inl. Vervolgschool di Pa- 
riaman, afd. Tanahdatar, res. 

Soematera Barat. 
Moelai tanggal 31 Mei 1940 

atas permintaan sendiri diper- 
hentikan dengan hormat, toean 
Kasini gelar Soetan Machoedoem, 
paling achir ia mendjadi goeroe 

bantoe pada Openbare Ini. Ver- 
volgschool No. 2 dahoeloe di 
Fort van der Capellen, afd. Ta- 
nahdatar, res. Soematera Barat 

Moelai tanggal 31 Maart 1940 
atas permintaan sendiri diper- 
hentikan dengan hormat, toean 
Abdoel Moenaf,. paling achir ia 
mendjadi goeroe bantoe pada 
Openbare Ini. Vervolgschool di 
Sidjoendjoeng, afd. Solok, res. 

Soematera Barat. 
Toean Moekin gelar Soetan 

Mahedoem, tijd. wd. kepala seko- 
lah (2de categorie) pada Openb. 
Ini. Vervolgschool di Moearaso- 

ma, afd. Padang Sidempoean, re- 
sidentie ' Tapanoeli, diangkat 
mendjadi kepala sekolah (2de 

categorie), dan tetap ditempat- 
kan pada sekolah itoe. 

Toean Melanthon Siregar, tijd. 
wd. goeroe bantoe pada iste 
Openb. Ini. Vervolgschool di 
Pangoeroean, afd. Bataklanden, 
residentie Tapanoeli, diangkat 
mendjadi goeroe bantoe, dan te- 

tap ditempatkan: pada sekolah 

itoe djoega. 
Moelai tanggal 31 Juli 1940 

atas permintaan sendiri dengan 

hormat  diperhentikan, ' toean 

Adlin paling achir ia mendjadi 

lorkest ,,/Mustika” — 24.00 Berhen- 
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V. O. R. O. 
Zender Y.D.G. 8. Gelombang 89.82. 

REBO, 26 JUNI, 
17.00 Lagoe Melajoe — 17.30 La 

goe Arab modern — 18.00 Lagoe 
Ambon — 18.30 Kookles oleh t. 
Popo — 19.00 Lagoe Soenda — 

19.30 Lagoe Leloetjon — "20.00 La 

goe Tionghoa — 20.30 Krontjong- 

ti. 

KEMIS 27 JUNI. 
10.00 Lagoe Soenda — 11.00 La- 

goe Djawa — 12.00 Lagoe Kron- 

tjong dan Stamboel — 13.00 Lagoe 

Tiong modern. — 13.30 Lagoe Gam 

bang Kromong — 14.00 Berhenti. 
17.00 Voro Kinderuurtje dan Or 

kestnja — 18.30 Lagoe Melajoe Se 
berang — 19.00 Lagoe Arab mo- 
dern — 19.15 Pembatjaan @ur'an 
— 20.15 Lagoe Hindustan — 20.30 
Harmonium orkest ,,Goembira” — 

24.00 Berhenti. 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 
Djawa Barat. 

REBO, 26 JUNI. 
Band. II 192, Bat. II 197, PMH. 45. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
17.03 Isi programma — 11.05 Gam 
bang Kromong —- 17.15 Taman Pe 

moeda — 18.00 Soeara dari rimboe 

— 18.30 Krontjong — 19.00 Dari 

segala Soedoet — 19.30 Berita Pers 

— 20.00 Gamboes Arab — 21.00 

Klenengan — 23.00 Lagoe Melajoe 

— 24.00 Toetoep. 

KEMIS 27 JUNI. 

Band. II 192 dan III 50, Bat. 197. 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

6.03 Lagoe “gamelan Soenda — 

6.30 Berita Pers — 6.45 Lagoe Ba- 

tak — 7.00 Tanda waktoe. Lagoe 

1 19.25 Tino Rossi — 19.45 Litterai-   Ambon — 7.15 Berita Pers — 1.30 

Toetoep. 

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

12.03 Lagoe Langgam Hawaii — 

13.15 Berita Pers — 13:30 Lagoe | 

Langgam Hawaii — 14.15 Berita ' 

Pers — 14.30 Toetoep. 

Batavia II 197. 

12.00 Tanda waktoe. Pemb. — '! 

. 12.43 Lagoe Minangkabau — 13.15 | 

Berita Pers — 13.30 Lagoe Minang | 
kabau — 14.15 Berita Pers — 

14.30 Toetoep. 

Band. II 192, Bat. IU 197, PMH. 45. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.03 Isi programma — 11.05 La- 
goe Krontjong — 18.15 Adzan — | 
18.45 Kasidah Arab — 19.00 Lagoe | 
Melajoe-Singapoera — 19.20 Moe- 
sik Yang Khiem — 19.30 Berita 
Pers — 20.00 Tanda waktoe. Pe- 
ngadjian Al Gur'an — 20.45 Kasi- 

  

Moeiai tanggal 31 Juli 1940   
  goeroe bantoe pada Iste Openb. 

Ini. Vervoigschool di Pemalang | 

Siantar, afd. Simeloengoen dan 

Karolanden, residentie Soematera |   Timoer. 

  

atas permintaan sendiri diper- 
hentikan dengan hormat toean 

Moeharhad Zainal, paling achir 

ia mendjadi goeroe bantoe pada | 

Openare Ini. Vervolgschool di 

Kajoelaoet, afd. Padangsidem- 
poean, residentie Tapanoeli. 

Toean Intjat, tijd. wd. kepala 

sekolah (2de categorie) pada 

Openb. Ini. Vervolgschoolg di 
Moearasipongi, afd. Padang Si- 
dempoean, residentie Tapanoeli, 

diangkat mendjadi kepala sekolah 
itoe djoega. 

Moelai tanggal 31 Juli 1939 

atas permintaan sendiri diperhen- 

tikan dengan hormat, tocan Roes- : 
kam gelar Soetan Saripado, pa- 

ling achir ia mendjadi goeroe 
bantoe pada Openb. “Inl. school 

kelas No. 2 jang doeloe di Fort | 

van der Capellen, afd. Tanahda- 
tar, res. Soematera Barat. 

  

  

| toep. 

. 18.45 Orkest Perantjis — 19.00 Be 

- 1 rita Pers — 19.00 Landjoetnja or- 

dah Arab — 21.00 Sawer Soenda 
— 22.00 Lazgoe Kanggam Hawaii « 
— 22.30 Krontjong asli oleh ,,Stu- 
dio Orkest” — 24.00 Toetoep. 

PENJIARAN NIROM BARAT. 
Batavia I 120 dan Tg. Priok 41 M. 

REBO, 26 JUNI. 
17.00 Tanda waktoe, Pemb. -— 

17.01 Isi programma — 11.03 Boe- 
nga rampai — 18.00 Moesik accor 
deon — 18.15 Henri Alibert — 
18.30 Kamer muziek — 19.00 Be- 
rita ePrs dan Oedara — 19.25 Te- 
nor Marcel Wittrisceh — 19.40 Ke- 
soekaran pada pendidikan, — 20.00 
Merkelbach concert — 20.35 Or- 

kest Victor Silvester — 20.45 Ane- 
ka warna — 21.00 Zang voordracht 

— 21.30 Dari pl gram — 22.00 

Tanda waktoe — 22.01 Bobby Pa- 

gan dan Peer Frost — 22.15 Banr 

Robert Pikler — 23.00 Toetoep. 

KEMIS 27 JUNI, 
6.03 Pemb. Dari plaat gramofoon 

— 6.15 Gymnastiek — 6.30 Berita 
Pers — 6.45 Dari pl. gram. — 7.00 

Toetoep. 
7.01 Dari pl .gram. — 7.30 Beri- 

ta Pers — 7.45 Dari pl. gram. — 

8.00 Toetoep.. 
11.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

11.01 Cello-soli — 11.40 Agama 

Christen — 12.00 Dari pl. gram. — 

12.30 Matinte-concert — 13.20 Be- 

rita Pers dan Oedara — 13.33 Boe 

nga rampai — 14.20 Berita Pers 

dan Oedara — 14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.03 Boe- 

nga rampai — 18.00 Arendsnest — 

18.30 Dari piring “gramofoon — 

19.00 Berita Pers dan Oedara — 

re voordracht — 20.05 Orkest Al- 
fred Rode — 20.20 Njanji bersama 
— 21.00 Omroep-Orkest — 21.45 
Beberapa potpourri — 22.00 Tan- 
da waktoe — 22.01 Moesik dansa 
— 22.30 Aneka warna — 23.00 Toe 

B. R. V. 

REBO, 26 JUNL 
17.00 Tanda waktoe.  Pemb. —- 

17.04 Djamoean teh — 17.30 Ta- 
man anak — 18.30 Tino Rossi — 

Maa TE TON ARENA TAN , PE Pi 

NIEEANANN ANU NE NE    
  

Penoelis A. S. 

Karangan tentang pertanggoe- 
ngan penoelis jang toean kirim- 

kan kepada kita tak dapat kita 
moeat. Djangan menjesal. Lain- 
nja boleh. 

Toean Abduigadir Billiton. 

Djangan menjesal, kalau kiri- « 

man tocan jang soedah- dalam ta 

ngan kita, tidak dapat kita moe- 
atkan. Lebih baik, kalau toean 

mengirim kabar biasa. 

Toean M.F. Prajitono 

Atmodjo. 

Tjerita pendek toean soedah di 

tangan kita dan waktoe ini ma- 

sih dalam penjelidikan oleh feuil 

leton-redarteur kita. - Moentjoel ' 
atau tidaknja diwaktesjang akan 

datang, ini tentoelah bagi toean 

socatoe djawaban, apakah tjerita 

itoe dimoeat atau tidak. 

Tetapi toean boleh djoega ki 

rim lainnja. 
Soal advertentie akan dioeroes 

oleh administratie. Sabarlah! 

  & 

KEMIS 27 JUNI, 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. -—- 

3.04 Djamoean kopi — 6.30 Berita 
Pers — 6.45 Apa kata kamoe dari » 
Pe Pata — 7.30 Berita pers — 7.37 
Soeara gembira — 9.00 Lagoe. 

marsech — 9.20 Vocaal — 10.005 
Draai-orgel B.R.V. — 10.20 Moesik 
orkest — 11.00 Roepa2 dari Ameri 
ka — 11.30 Piano — 12.00 Sym- 
phonie — 12.22 Programma opera 

— 13.00 Djamocan makan siang 

— 13.20 Berita pers — 13.30 Lan- 
djoetnja djamocan makan siang 
— 14.20 Berita pers — 14.30 Toe- 

toep. San 
17.00 Tanda waktoe, Pemb. -— 

17.04 Djamoean teh — 18.00 Nja- 
njian — 18.30 Programma Ketel- 
by — 18.45 Concert — 19.00 Be- 
rita pers — 19.00 Landjoetnja con 
cert (stadz). — 19.20 Don Kozak-   kest Perantjis (stadsz.) — 19.25 | 

| Landjoetnja orkest Perantjis — | 
19.30 Paul Robeson — 19.45 Instru ' 
mentalia — 20.00 Piano — 20.45 | 
Symphonie — 22.00 Lagoe roepa- | 

| yoepa — 22.35 Moesik dansa — | 
: 23.00 Toetoep. i 

ken Koor — 19.30 Concert B.R.V. 
— 20.30 Causerie pengetahoean 
popoeler — 20.50 Soeara Perantjis 
— 21.20 Magyari Imre dan zigeu- 
nernja — 21.40 Cavalleria Rusti- 
cana — 23.00 Toetoep. 
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WA AKEDA:C 

Tiap Ojempot 
Jang keloearan baroe 

(Terbikin darikaretjang 

aslie,kelihatannetjisdan 
|, warnanja seperti koelit. 

Gen 
, Soedah terpoedji daa 

da bandingannja. 

  

    SENEN 125 
BATAVIA-C. 

—TEL.WL-5101 

  

  

   

    
    

  

Anakrja sekarang tambah koear, Gemoek dan Girong! 
Inilah hasilnja dari: 

Obat boecat djaga kesehatan Ansk2 dan Baji2 2 

Ini obat kaloe dengen tentoe dikasi minoem pada ansk2 atawa baji2 kt 

tiada bisa dapetsakit peroet, masoek angin, Sakit kaget dan Mae | 

NO. 41 WATSON 

1 waktoe maoe toemboe 

TOKO TIGA 
Harga 1 

soe makan sehinga anak2 bisa tambah korat dan 
(| gemoek. Rasanja manis dan gampang dipake. 

' Terdjoeal oleh semoea toko obat atawa beli sen-|' 
| diri pada Huofdagent : 

MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO, 

  

'S BABY WATER 

gigi. Ia bikin tambah nap-| 

No 64, BATAVIA. 

botol 30 sen.   
  

  
   


