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No. 137, Kemis'27 Juni 1940. ang erna 

“HARGA LANGGANAN. 1 
Pa nawar pena si un Ne nk 
Weekblad ,,Pembangoen” .............o» 27 

onesia sEbDOLIAN Loco. 2. 2— 3 

weekblad ,,Pembangoen” ....cooo 5 

2.0 PEMBAJARAN Di MOEKA. : 
Boleh bajar boelanan, tetapi “berhenti 

haroes diachir kwartaal. 

ea Pe APE 

  

Kelandjoetan sjarat? 
0000 Italia. 

Tanggoeh perang, boe- 

— kan perdamaian | 

' De Gaulle bersiap teroes 

— Sjarat? Italia jang lainnja. 

|. Lebih djaoeh Reuter mewartakan dari Roma, bahwa sjarat2 

langgoeh perang antara italia dengan Perantjis adalah seperti 

berikoet: 

“Sebagai tanggoengan boeat dapat dilakoekannja sjarat2 per- 

jandjian tanggoeh perang, Itaiia dapatlah minta. seloeroehnja atau 

'sebahagian dari sendjata2 infanterie dan artillerie, mobil-badja, 

| dank dam'lain2 kendaraan motor serta kendaraan jang, dibela oleh 

'koeda, bersama-sarna “dengan mensioe. kepoenj
aan. barisan2 jang 

telah berperang menghadapi Italia. 
3 s3 s 

— Armada. Perantjis haroes dipoesatkan dipelaboehan jang akan 

ditoendjoekkan dibelakang, dan dibawah. pengawasan Italia dan 

Djerman ia haroes dilepasi dari sendjata dan. didemobiliseer, ke- 

“ fjoeali kekoeatan2 jarig akan dibebaskan-oleh Pemerintahan Djer- 

“man dan Italia jang sekadar tjoekoep bagi menjelamatkan daerah? 

erantjis-diseberang laoetan. 

ee ' Semoea kapat perang Perantjis. jang tidak dilaoetan daerah 

erantjis — ketjoeali jang disahkan oentoek menjelamatkan dae- 

“rah2 djadjahan — haroeslah diperintahkan balik kepelaboehan 

Perantjis. : 

"Pemerintah Halia menerangkan, bahwa ia tidak ada niat sama 

oentoek mempergoenakan armada. Perantiis dalam pepera-. 

sekarang ini, dan kelak pada waktoememboeat perdjandjian | 

ja tidak akan menoentoet soepaja kapai2. Perantjis didjadi- 

3 Hasi 

Selama tanggoeh perang ini pemerintahan Italia hanja bisa 

1, soepaja kapal2 Perantjis menjapoe randjau-laoet jang terdiri |- 

Bari perioek2 api. Pembesar2 Perantjis didalam tempoh 10 hari 

haroeslah memoesnakan sermoea perioek-api jang ada dalam 

-" Gistrict2 maritiem dan militer serta jang ada" pada pangkalan 

| armada jang dilepasi dari militer. 
: 5 & 

— Pemerintahan Perantjis menjanggoepi, akan melarang orang2 

iliter dan lain2 orang isi negeri pada oemoemnja oentoek mening- 

galkan daerah Perantjis goena ikoet perang melawan Italia. 5 
ee sei : Me 

Pemerintahan Perantjis poen menjanggoepi. akan mentjegah, 

soepaja kapai2 perang, pesawat2 terbang, sendjata2, alat-alat pe- 

ang dan mesioe dari matjam apa sadja jang mendjadi kepoenjaan 

erantjis atau kepoenjaan daerah Perantjis atau daerah jang dalam 

igawasan Perantjis- djangan. sampai dikirim kesoeatoe daerah 

'iang termaSoek kepoenjaan Keradjaan Inggeris ataw fain-lain 

Negeri loearat. 
: t 

». Semoea perlajaran Perantjis oeroesan dagang haroes tetap 

tinggal diam dipelaboehannja, sampai tiba waktoe. Djerman dan 

Halia memberi idzin soepaja moelai kembali mendjalankan per- 

lajaran perdagangannja. 
2 

“. Kapal2 vracht (pemoeat barang) Perantjis, jang pada waktoe 

dibocatnja perdjandjian ini-tidak berada dipelaboehan2 Perantjis 

 dipelaboehan2 daerah jang masoek pengawasan Perantjis, ha- 

ah dipanggil soepaja masoek pelaboehan2 jang demikian itoe 

di kepelaboehan2 negeri neutraal. 
. # 

' Kapal2 pemoeat barang kepoenjaan Italia jang memoeat ba- 

», demikian poela barang? Italia atau barang? oentoek Italia 

ing dip gahkan kekapal boekan kepoenjaan Italia telah di- 

esiag, haroeslah dikembalikan. 
Sa ara t 

Pesawat2 terbang tidak boleh meninggalkan daerah Perantjis 

| Isino-daerah jang dalam pengawasan Perantjis. Semoea Tapa” 

gan terbang dengan segala kelengkapannja haroeslah masoek 

lam pengawasan Djerman atau Italia. 

Tetapi didoega, bahwa perla- 

djaran “atas perdjandjian perda- 

—majan tidak akan segera didja- 

lankan, dan bahwa permoesjawa- 

ratan akan hal itoe baharoe akan 

dimoelai bersamaan waktoe de- 

ngan peroendingan oentoek me- 

nentoekan — perkara — Eropah 

'DAMAIAN BELOEM MA- 
' SOEK ROENDINGAN 
seatoe ma'loemat jang dike- 

oearkan oleh »Hayas”  mene- 

angkan, bahwa Pemerintahan 

'aritjis “beloem mendapat . se- 

| soeatoe “keterangan tentang ba- 

| gaimana kelak roepanja per- 

    

ang 

TH 

  

Directeur-Hoofdredacteur M. TABRANI. 

ST 

    

RINGKASAN: 

  

Sesoedah selesai perdjandjian tanggoeh. perang 

antara Perantjis dengan. Djerman — Italia, keadaan 

perang mendjadi-soenji kembali. 

Tidak lagi ada. medan daratan ,melainkan sera- 

ngam ketjildan dari oedara. 

Tetapi kesoenjian ini adalah kesoenjian jang di- 

rasa oleh orang banjak sebagai pendahoeloean kaboet 

jang hebat. 

Djerman tentoenja mengatoer pangkalan, teroe- 

tama sekali mempergoenakan tepi pantai dari doenia 

paling oetara (Nurvik) sampai tepi Perantjis jang ber- 

batasan dengan Spanjol. 
Tetapi sebaliknja, Inggeris bersiap lengkap goe- 

na menjamboet moesoeh dengan sepatoetnja. 

Sementura 'itoe sog'al ,dimana adanja armada 

Amerika? sangat mendjadi perhatian orang. Roepanja 

Amerika bersiap2 djoega- teroetama. sekali. djangan 

sampai Nazi dan Fascis menjerboe ke AmerikarSela- 

tan. 

So'al Indonesia dalam Lagerhuis 

Reuter mewartakan dari Londen, bahwa didalam sidang La- 

gerhuis kepada onderstaatssecretaris, Butler, telah dimadjoekan 

pertanjaan, bagaimana peri-keadaan Hindia-Belanda, dan kalau 

misalnja telah dilakoekan pembitjaraan dengan Pemerintahan Dje- 

pang atau Amerika, atau dengan doea2nja bersamaan tentang nasib 

Hindia-Belanda itoe sebagai akibat pindahnja Pemerintahan Ne- 

“deriand ke Londen, maka bagaimanakah kesoedahan pembitja- 

Sebagai djawaban atas pertanjaan ini, Butler berkata: ,, Tidak 

ada kabar-jang patoet diterangkan berkenaan dengan Hindia-Be- 

“anda, dimana keadaan masih tetap seperti biasa. Pemerintahan 

Inggeris soedah melahirkan keinginannja, 

kalau status guo. Hindia-Belanda dipertahankan. 
bahwa ia ingin sekali 

Keterangan2 jang sercepa itoe djoega dengan sendiri2 telah 

dilahirkan oleh Amerika dan oleh Djepang.” 

| De Gaulle contra Petain 

“korden, 26 Juni (Reuter). 

Dengan perantaraan radio, Dienderai De Gaulie mendjawab 

-Petain seperti berikoet: 

» Didalam sa'atz kerendahan ini patoetlah ada seseorang jang 

inendjawab toean. 

: Perantiis terpoekoei djatoeh oleh mesin moesoeh. Safah sia- 

pakah bahwa Perantjis tidak djoega mempoenjai kekoeatan mesin 

seroepa itoe? : 

Sesoedah habis Perang Doenia, toeanjah jang memimpin Or- 

ganisasi militer. Didalam tahoen 1918 toeaniah jang memegang 

djabatan Generalissimus. Sampai tahoen 1932 toean mendjadi 

Menteri Oeroesam Perang. Didalam tahoen 1935 toean mendjadi 

seorang militer jang paling tinggi dinegeri kita. 

- “Pernahkatrtocan meminta peroebahan jang sangat diboetoetti 

kepada systeem jang ,ticlaka” itoe? : 

“Boeat menerima- kalah kepada moesoeh, sebetoelnja tidak 

oesah dilakoekan oleh seorang seperti toean, jang dahoeloe ter- 

kenat sebagai pahtawan Verdun. 

— Sebarang orang dapat melakoekannja. 

“Toean telah menolak soember2 pertolongan imperiam Inggeris 

jang besar itoe, demikian poela pertolongan Amerika Sjarikat. Iba- 

rat orang main kartoe, toean ada pada partij jang kalah. Toean 

lemparkan kartoe2 toean, seakan-akan tidak mempoenjai troei lagi. 

Apa poela jang hendak toean kerdjakan boeat melepaskan 

diri dari bawah kaki Djerman dan sepatoe Itali? 

. Tetapi, ketahoeilah! Perantiis pasti akan bangkit kembali, 

dalam keadaan menang dan merdeka. 

Dihimpoenkan dengan sendjata kawan? kita, maka sendjata2 

kita akan balik kembali dengan kemenangan. 

Kita akan bangkitkan Perantiis kembali! 

ee 

Sp KAA 

  

  

dangan 
8! KEMBAR, L OSSENUMMER-D0 Ceni 

  

Eigenaar : R. H. O. DJOENAEDI. 

Penerbit: Drukkerij ,, PEMANDANGAN” 
Sesoedah djam 4. 

Redactie: 
30 sore 610 M.-C. — 672 Wl. 

1440. W!. Administratie 1810 Wi. 

Kantoor: Senen 107, Batavia-Centrum. 

Tarief Advertentie, keterangan kepada 
Administratie. 

  

aan 

  

mendjadi soenji. 
WEERBAARHEIDSCOMMISSIE. 

EBAGAI telah dioetjapkan 
«. dalam pidato pemboekaan 

volksraad pada tanggal 15 Juni 

jl. oleh wali negeri maka pada 

besloeit tanggal 15 boelan ini 

No.3 telah didirikan satoe. koe- 

misi, dibawah pimpinan t. Kune 

man, lid Raad van-Indie. Peker 

djaan koemisi ini ialah menga 

dakan penjelidikan tentang ke- 
moengkinan2, jang dapat diberi 

kan oleh masjarakat Indonesia 

dilapangan kesiapan, polisi, per 

lindoengan oedara, Palang Me- 

rah dan lain sebaguinja, sebagai 
akibut dari pada penawaran jg. 

| nampak dikalangan masjarakat 

| Indonesia, oentoek memberikan 

tenaganja dan kesanggoepannja 
kepada pemerintah. 

Koemisi jang bernama ,,Weer 

baarheidscommissie” ini, pada | 

| tanggal 25 Juni jl. telah menga 

dakan sidangnja. 

—. Menoeroet kata pemboekaan 

ketoeanja ,mas'alah itoe adalah 

soal jang penting dan soal jang 

soenggoeh2 besar artinja.  Se- 

telah Nederland terseret dalam 

perang ini, maka dari segala la 

pisan pendoedoek nampak benar 

kesanggoepannja oentoek “ikoet 

aktif dalam pekerdjaan pemerin 

tahan dan jang setengah peme- 

rintahan, goena keamanan Indo 

nesia jang memang penting Se- 

kali imi. Lebih dari doeloe-doe 
loe pernjataan dem iRian ini ada 

lah terasa benar. 

Oleh selretariaat koemisi itoe 

telah dikoempoelkan nota no- 

  

melinda 

Pendirian koemisi itoe ialah 

merdeka dan tidak berfihak. Ha 
loean politik tidak mendapat 
tempat didalam hal im dan poen 
perbedaan “bangsa (djenis) ti- 

dak mendjadi peroendingan. Ke- 

.moengkinan oentoek mengga- 

boengkan lapisan pendoedoek ke 

poelauan ini centoek pembelaan 

negeri soal perbedaan bangsa 

dan djenis boekan ' mendjadi 
soal.  Selandjoetnja  koemisi 
itoe. tidak akan mengambil 
djoega kacoem. perempoean bisa 

diikoetkan. Oo 

Koemisi itoe seteroesnja akan 
mengjelidiki, apakah djoemlah 

vrywilliger “toe hanti soedah 

mentjoekoepi pekerdjaan jang 
ada. Dan manakala tidak, sam 
pai dimanakah diadakan kewa- 

djiban oentoek mendorong soe- 

paja pendoedoek itoe mesti.ikoet 
| kedalam pekerdjaan 2 tsb. 

Oleh karena dari segala lapi 

san pendoedoek 

kan kesan2, bahwa perloe seka 

ini dimadjoe- 

li oentoek menjiapkan Indone- 

sia, maka perloe sekali 

oleh koemisi itoe oentoek menje 

lidiki dan menjatakan sampai di 

mana djacehnja bentoeknja jg. 
nampak dimata kita. nee 

dirasa 

Matjam2 crang jg. 

djoekkan, perhatiannja terhadap 

soal ini atau jang oleh bebera- 

pa golongan masjarakat diang- 

gap mendjadi wakilnja, 

dang  bertoeroet2 oleh koemisi 
itoe centoek mengeloearkan pen 

“dapatnja dan siarat2 
loe. Oentoek ini koem 

MENIEN- 

an 
A10 er 

   
   isi “toe   ta jang bersifat menjelidiki 

jang menggambar 

sasi dan   
lir, dengan diseboetkan dilapa- 

| itoe. telah mengambil tempat 

| dan pengoeatan apa jang akan 

bisa diberikan lagi. Dari sega 

la ichtiar itoe terboekti, bahwa 

lebih doeloe soedah banjak di- 

kerdjakan dan terdapat. djoega 

.banjak kemoengkinan2, dari pa 

da jang didoega orang moelaZ, 

tetapi dalam pada itoe batas2- 

nja daerah pekerdjaan organisa 

si dan dienst2 itoe soesah oen- 

toek menariknja. Oleh karena 

itoe koemisi itoe berpendapatan 

bahwa pekerdjaan jang perta- 

ma ialah oentoek menarik ga- 

soen dan dengan coordinatie. 

ngan mana dari pendoedoek hal | 

ris jang tentoe2 dengan tersoe 

telah membikin lijst dari se- 

orgami - | diocemlah 40 orang, jang dipilih 

pekerdjaan dari dari matjam2 lapisan. pendoe- 

matjam2 dienst pemerintahan ' doek dan dari matjam2 soedoet 

negeri dan organisasi partike- ! 
t 

kepoelauan Indonesia. 

Pada malam itoe djoega koe 

misi mendengar sedjoemlah $ 0- 

rang dan selandjoetnja mereka 

itoe mengadakan sidang pagi 

dan malam. 

Koemisi itoe berharap akan 

selesai dalam minggoe ini oen- 

|toek mendengar orang? terse- 

| boet dan setelah ini maka koemi 

si itoe akan menjaring segala 

andjoeran2 jang masoek. De- 

ngan ini habislah tingkatan pem 

bitjaraan pertama. 

Koemisi itoe berniat oentoek 

dengan segera mengadakan pe 

ngoemoeman2 tentang pekerdja 

an dalam tingkatan pembitjara 

an kedoea dan seteroesnja. (Ane 

ta).   
    anna An Ri Aa 

  
Orang2 dari kalangan 

aa aa £ EK Lp 

Armada Amerika dimana ? 
Havas mewartakan dari Washington: Secretaris daripada pre- 

sident Roosevett, Stephan Early, tidaklah soeka memberi ketera- 

|. ngan2 djelas tentang gerak-gerik armada Amerika, jang menoeroet 

pers Amerika dari Hawaii bergerak kearah tepi Anserika bagiasi 

taoetan Pacific dan ke Panama Kanaal. 

diplomatik berpendapatan, bahwa 

Inggeris lawan Djerman-ltalia. 

Perdjandjian2 Perantjis-Djer- 

man. dan Perantjis-Italia moeng- 

kinakan termasoek didalam per- 

damaian cemoem. 

Adapoen. berhadapan dengan 

perhoeboengan antara Perantjis 

dengan Inggeris, maka dinjata- 

| kanlah, bahwa boleh dikata de- 

ngan sebenarnja, beloem-ada di- 

lakoekan perdamaian jang sendi- 

ri2, dan bahwa tanggoeh perang 

sekarang ini adalah hanja meroe- 

pakan penghentian menoeroet ke- 

adaan jang njata (beloem mern- 

djadi hoekoem). . 

Lebih djaoeh ma'loemat itoe 

menerangkan: nInggeris tetap di 

beroelang2 dimadjoekan perta- 

njaan, apakah gerangan sikap 

Inggeris kalau misalnja' Perantiis 

meletakkan sendjatanja? 

Pada tanggal 26 Juni, Reynaud 

poen soedah memberi ingat bah- 

wa kemoengkinan tanggoeh-pe- 

rang ada. : 

Pada tanggal 11 Juni jang la- 

loe ditempat Kwartier Besar 

oemoem di Briare dengan tjara 

terang-terangan telah dibentang- 

kan peri-kedoedoekan perdja- 

fanan kemiliteran kepada Chur- 

chili. 

Pada tau.gal 14 Juni, Reynaud 

dan Baudoin di Tours telah ber- 

tanja, betapa reactie Inggeris,     cemoemnja, ja'ni djika kelak soe- 
| djandjian perdamaian, kata Reu- | oe 

3 “dah selesai peperangan antara 
dari Londen. u 

  

ini. Kepada Inggeris poen soedati 
“beri tahoe tentang peri-keadaan | kalau pertaroengan dihentikan 

oleh Perantjis. 

  
1 

be an Aa "sa 

WEB aa si cad Feb ka OR 

| menghabis2kan tenaga oentoek   
  

armada itoe akan pergi ke Laoetan Atlantic, dimana moengkin 

mereka akan mendjalankan rol penting, kalau 'blokkade Inggeris 

koerang tepat, dan oleh karenanja laloe terboeka djalan bagi pe- 

njerboean Nazi dan Fascis di Amerika-Selatan. 

Bertolaknja armada dari Hawaii itoe djoega dipandang seba- 

gai penoendjoekan, bahwa politik Amerika terhadap Djepang 

makin lama makin disesoeaikan dengan kedaan, hal mana menje- 

' babkan orang mendoega, bahwa Eropahlah meroepakan bahaja 

lebih besar kepada Amerika daripada keadaan di Timoer ini. 

sn drama Sa Mena BARA aa 

Dengan peramah “Churchili | Kedoedoekan Kabinet-P€tain. 

mendjawab, bahwa ia tidak akan 
Madrid, 26 Juni (Reuter). 

Kantor perkabaran opisil ke- 

poenjaan  Spanjol mewartakan, 

bahwa kabinet-Petain sebeloem 

achir pekan ini akan memindah- 

kan tempat kedoedoekannja di 

mentjela dan mengoempat, dan 

bahwa Inggeris akan teroes 1me- 

mikoel kewadjiban, bahwa kalau 

diperoleh kemenangan, Inggeris 

akan mengembalikan kebesaran 

Perantjis sebagai semoela”.   Clermont-Ferrant. 
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SATU Hantaran 

  

— AMBASSADEUR DI LONDEN 
BERHENTI 

Menoeroet berita Reuter dari 

Bordeaux, Havas menjiarkan 

ma'loemat jang dikeloearkan oleh 
Baudoin, menteri Perantjis boeat 

oeroesan Loear Negeri, bahwa 
ambassadeur Perantjis di Lon- 
den, Corbin, telah meletakkan 

djabatamnja. 
x 

Lebih djaoeh koresponden di- 

plomatik dari Reuter mendengar 
kabar, bahwa keloearnja Corbin 
itoe adalah atas kehendaknja 

sendiri. 
Kini jang mendjadi koeasa Pe- 

rantjis di Londen ialah Roger 
Cambon. 

Adapoen Corbin sendiri kini 

giat goena meneroeskan oesaha 
pekerdjaan bersama antara Pe- 
rantjis dengan Inggeris, dan ia 

tidak dapat berboeat hal ini dji- 
ka masih tetap memegang dja- 
batammja. 

Adapoen pengangkatan wakil 

Inggeris besat didoedoekkan pa- 
da Pemerintahan Perantjis tidak- 

lah dipertimbangkan, tetapi ka- 
barnja akan dikeloearkan berita 
tentang kepoetoesan atas hal 
itoe, kalau soedah terang, bahwa 

pekerdjaan seroepa itoe dapat di 
lakoekan dengan tiada mendapati 

halangan. 

MAROKKO TA' SOEDI 
MENJERAH 

Marokko, 26 Juni (Rar 

ter). 
Goeberneur' Marokko mene- 

rangkan, bahwa Marokko tidak 
akan soedi ikoet menjerah. 

Radio Marokko menjiarkan 

berita, bahwa tidak sebidang- 
poen dari tanah Marokko jang di 

doedoeki moesoeh, dan tidak 

' poela akan didoedoekinja.” 

DE GAULLE MEMBENTOEK 
TENTARA 

Londen, 26 Juni (Reuter). 

Dikabarkan, bahwa djenderat 

De Gaulle di Inggeris dengan per- 
setoedjoean dan toendjangan fi- 
nancieel penoeh dari Pemerintah 
Inggeris telah. membentoek ten- 

tara jang terdiri dari kaoem vrij- 
willigers Perantjis. Ia poen akan 

memboeat poesat Perantjis boeat 
mendjalankan penjelidikan per- 
sendjataan dan perladjaran, soe- 
paja ketjakapan dan ketjerdasan 

Perantjis bisa dipergoenakan 
boeat mengoeroes kepentingan 
Sekoetoe ini. Legioen terseboet 
akan dibentoek dari tentara2 Pe- 
rantjis dan orang2 Perantjis jang 

pada dewasa ini berada di Ing- 
geris. . 

Kini soedah didjalankan per- 
sediaan boeat meng-kwartier go- 

.longan pertama. 

Blokkade mengenai tanah 

Perantjis djoega 
Londen, 26 Juni (Reuter). 

Dikalangan orang2 jang koea- 
sa didengar kabar, bahwa oleh 

karena sekarang ini Perantjis 
soedah mendapat kata-sepakat 
dengan Djerman dan Italia, maka 

blokkade Sekoetoe akan dikena- 
kan djoega kepada tanah Peran- 

tjis bagian jang ditangan moe- 
soeh. 

Kapal2 jang membawa barang 

kesitoe atau mengeloearkan ba- 

rang dari sitoe jang mentjoba 
kepelaboehan Perantjis jang di- 

tangan moesoeh itoe atau me- 

ninggalkan pelaboehan2 itoe per- 
loe ditahan dan diselidiki. 

Djoega kapal2 dagang jang se- 
dang hendak menoedjoe kepela- 

boehan2 Spanjol dan Portugal 
djoega akan dikenakan penaha- ' 
nan setjara normaal. 

Kalau kapal2 itoe mentjoba 
masoek pelaboehan2 daerah Pe- 
rantjis jang tidak ditangan moe- 

Soeh, tentoenja akan meliwati 
Dibratlar, dimana mereka haroes ' 

kena penjelidikan contrabande- 

controle, 

  

  

  
  

Serangan2 Inggeris 
Londen, 26 Juni (Reuter). 
Ma'loemat dari Menteri Pene- 

rangan menjatakan: ,,Dengan 

bantocan pesawat2 terbang Ro- 
yal Air Force tentara angkatan 
laoet dan tentara angkatan darat 
kemarin dengan berhasil sekali 

bisa melakoekan penjelidikan di- 

sepandjang tepi pantai moesoeh. 
Diberbagai-bagai tempat dida- 

ratkan pasoekan jang segera ber- 

taroeng dengan pasoekan2 Djer- 

man jang mati djatoeh ketangan 
kita, dan banjak bahan2 ketera- 

ngan dapat kita koempoelkan. 

Pada pehak kita tidak diderita 
keroesakan. 

Kapal Roemenia di Laoetan 
Tengah 

Boekarest, 26 Juni (Reu- 

ter). 
Kantor perlajaran Roemenia 

mema'loemkan, bahwa kapal2 
Roemenia soedah moelai mela- 

koekan perlajarannja ke pelaboe- 

han2 jang ada di Laoetan Te- 

ngah. 

Tentara De Gaulle 
Londen, 26 Juni (Reuter). 
Seorang opsir dari komite na- 

sional jang dibentoek oleh Djen- 
deral De Gaulle tadi malam me- 
nerangkan, bahwa pembentoekan 
Legioen-Perantjis bisa berlakoe 

tjepat disebabkan  banjaknja 
orang2 Perantjis jang masoek de- 

ngan kehendak sendiri. 
Ia berkata: ,,Kaoem vrijwilli- 

gers itoe koekoeh niatnja, ber- 

oesaha soepaja Perantjis djangan 

sampai terpotong-potong. - Le- 
gioen terseboet akan dibentoek 
njata djika soedah selesai tang- 

si2nja dan kelengkapan militer- 
nja”. 

Bisa mendapat keterangan hal 
serdadoe Belanda 

Londen, 26 Juni (Reuter). 

Roode Kruis memperma'loem- 
kan, bahwa permintaan ketera- 

ngan boegt serdadoe2 Belanda 
jang masoek pada barisan Sekoe- 
toe, bisalah dikirimkan kepada 

»Foreign Relations Department 
Cross”, kepada ,,St. John's War 

Organisation” dan kepada ,,St. 
James Palace” di Londen. 

Dividend Maskapai Suez Kanaal 

Londen, 26 Juni (Aneta- 
ANP). 

Berhoeboeng dengan kesoeka- 

ran jang disebabkan oleh keada- 
an perang sekarang ini, maka 

Maskapai  Suez Kanaal mene- 
rangkan, bahwa ia tidak moeng- 
kin pada tanggal 1 Juli menge- 
loearkan dividend declaratie 
oeang franc. : 

Serangan2 Djerman 
Sesoedah kemarin tiba berita, 

bahwa daerah loeas dari Inggeris 

didatangi pesawat2 moesoeh, 
maka menoeroet Reuter, Menteri 

Oeroesan Penerbangan menge- 
loearkan ma'loemat, menjatakan, 
bahwa semalam pesawat2 ter- 
bang ada nampak diatas tepi 
pantai Inggeris. 

Meriam penangkis sama beker- 
dja keras. 

3 

Lebih djaoeh diberitakan, bah- 
wa ditepi selatan dan tepi oetara 
Inggeris terdengar soeara pesa- 
wat terbang,, demikian poela di- 
tepi oetara Schotland. 

Perantjis ditelandjangi 
Londen, 26 Juni (Reuter). 
Sjarat2 perdjandjian jang di- 

madjoekan oleh Djerman dan Ita- 
lia kepada Perantjis — kata 
orang di Londen —, berarti, bah- 
wa Perantjis ditelandjangi habis 
oleh ,,jang menang”. 

Sedangkan Tsjecho-Slowakia 
tidak Tnendapat nasib seboeroek 
Perantjis itoe. 
Italia, jang dalam peperangan 

ini sama sekali tidak melakoekan 
pertempoeran besar, akan mem- 
boeat perdjalanan kemenangan 

melaloei Savoye dan Riviera. 

ASIA TIMOER. 

  

Nag KENA RUN MEN ERA $ panen 

Panama-Kanaal disiap- 
lengkapkan 

Washington, 
(Reuter): 

Tiga bocah kapal perang Ame- 

26 Juni 

rika Sjarikat telah bertolak me-| 
noedjoe ke Portugal boecat meng- 

gantikan kapal2 perang Amerika 
di laoetan Eropah. 

Ditempat masoek Panama Ka- 

naal poen kini dipasang randjau 
laoet. 

Pers Amerika antara lain2 me- 

nerangkan, bahwa garnizoen jg. 

ada didaerah Panama-Kanaal di- 

besarkan sampai dikira koeasa 
berperang. 

  

as
 

Tentang pengiriman sendjata. 

Tokio, Rebo (Reuter) —- 

Djoeroe bitjara kementerian loe 
ar Negeri Japan menerangkan, 

bahwa Japan hanja mengakoei 

pemerintahan Petain dalam ' 

membitjarakan soal soal jang 
berhoeboengan dengan Indo-Chi 
na. 

tjara menerangkan djoega, bah 
wa hingga sekarang pemerintah 
Japan beloem menerima djawa- 

ban dari Londen tentang per- 
mintaannja soepaja pengiriman 

sendjata melaloei Burma ditje- 
gah. Diterangkan djoega, bah- 
wa pemerintah beloem mengam 

bil tindakan pada Roeslan ten- 

tang pengiriman sendjata ke 
Chungking melaloei djalanan 

sebelah barat-laoet. 

  

Pengeboman Japan dilawan. 

Chungking, Rebo (Reu- 

ter) — Koerang lebih 100 pesa 

wat terbang Japan pada djam 
12 siang telah menghoedjani 

bom di Chungking dan kota ko 

ta didekatnja ditepi sebelah se 

latan soengai Yangtze. Golo- 
ngan jang pertama melempar- 

kan bom di tempat jang letak- 

nja disebelah selatan soengai 
Yangtze dekat tempat minjak 

Standard Oil, jg. menjebabkan 
kebakaran besar. Begitoepoen 

djoega kota-kota jang ada dise 

belah barat. Disitoe djatoeh se 
boeah bom dekat ambassade 
Djerman dan roemah2 jang de 

kat dengan ambassade Sovjet. 
Golongan lainnja menghoedjani 

kota Chungking sendiri, dimana 

roemah sakit zending Canada 
hantjoer. 

Dengan segera datang perla- 
wanan dari fihak Tiongkok. Pe 
sawat2 terbang selama 3 hari 

jang belakangan selaloe menge 
bomi poesat tentara Japan dari 
Ichang dengan maksoed soepa 

ja dapat mendoedoeki kota ter 

seboet kembali. 

India memperlengkapkan 
persediaannja. 

Londen, Rebo (Reuter). 

Pemerintah India-Inggeris ber- 
pendapatan, bahwa persediaan 

perang di India haroes lebih di- 
perlengkapkan, lebih-lebih seka- 
rang, haroes diadakan militie mi- 
litair dan hal2 lainnja. Menteri 
India-Inggeris menerangkan hal 
ini di Lagerhuis waktoe memberi 
rantjangan oendang2 itoe. Mak- 
soednja jang terpenting, ialah 
soepaja nantinja tidak mendapat 

kesoekaran didalam perhoeboe- 
ngan antara Inggeris dan India. 

  

KABAR TONTONAN: 

  

Alhambra: 

Caballero”, 

»The Bold 

x 

Rialto: I. Battle of Greed”, 

II. ,,Campus Confessions”. “ 
s 

Cinema- Orion: ,Lim 
Chung”. 

» 

Prinsen Park: ,King 

- gemeentehuis, 

Lebih landjoet djoeroe bi- | 

  
  

of te Turf”. 
. 

@ueen: ,,High Flyers”, 

: TN 
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Seroean jang penting 
Mas oekia hn n- 
ten! € 

Atas perminatan Dienst Per- 
lindoengan Oedara ditempat ini 

maka Covim memadjoekan an- 

djoeran jang penting sekali ke 

pada segala dokter2 perempoe 

an jang beloem atau soedah ka- 

win, gediplomeerde verpleeg- 

'sters jang beloem atau soedah 
kawin. 

Perloenja ialah soepaja mere 

ka itoe selekas?nja memadjoe 

kan diri kepada kantor Covim, 

Koningsplein 

Zuid 9, dari djam 9—12 pagi, 

agar soepaja mereka bisa diga 

boengkan kepada organisasi per 

lindoengan oedara atau pada 

'roemah2 sakit DVG, manakala 

mereka itoe memang menjang- 

goepkan diri. 
  

Hwang Tien Po 

Di €irema Ori 

on. 
Besok moelai dipoetar film 

baroe jang bertitel Hwang Tien 

Po, bertempat digedoeng bios- 
kop Cinema Orion, di Glodok, 

Batavia, dimoelai djam 2 siang 

goena pers dan mereka jang di 

cendang. 
  - 

Vereeniging van Indon. Genees- 

kundigen. 

Perkoempoelan kaoem dokter 

disini hoofdbestuurnja telah 
mengeloearkan makloemat kepa 

da segala anggautanja, dengan 
isi soepaja mereka jang menge 

tahoei keadaan sekarang, jaitoe, 

bahwa pemerintah memboetoe- 
hi tenaga2 mereka itoe lebih da 

ri biasa, soeka menjerahkan te 

naga itoe dengan segera. Lebih 

lebih mereka jang mempoenjai 
praktek partikelir jang tidak 
diangkat dalam djabatan goeber 
nemen. (Aneta). 

  

Peladjaran dari Nederlandsche 

recht. 

Dalam Sekolah 

Hakim Tinggi. 
Secretariaat dari Sekolah Ha 

kim Tinggi dikota ini menoelis: 
Faculteit dari Sekolah Hakim 

Tinggi mempoenjai maksoed 
oentoek memboeka kesempatan 

goena beladjar Nederlandsch 
Recht (Hoekoem2 Negeri Belan 

da) kepada Sekolah Hakim 

Tinggi dikota ini. 
College oentoek ini akan di 

boeka pada tanggal 1 Septem- 

ber 1940 depan. 
Bantoean dari pemerintah te 

lah diminta oentoek dibolehkan 
soepaja oedjian jang diadakan 
disini diakoei djoega di Neder- 

land. Orang tidak ragoe2, bah- 

wa pemerintah tentoe akan mem 
berikan bantoeannja. 

Peladjaran itoe tjoema ter- 
boeka bagi mereka jang telah 
loeloes dalam oedjian Gymnasi | 
um dari afdeeling Gymnasium 
dari Lyceum atau dari AMS A. 
II. 

Keterangan2 akan diberikan 
oleh Secretariaat Sekolah Ha- 
kim tsb. (Aneta). 

  

Pentjatatan gempa besar. 

Ana hn-j.a..b-a:r.a t 

laoet. 

Observatorium mentjatat pa 
da hari Rebo siang gempa boe- 
mi jang paling besar dari arah 

barat laoet, hingga djaroem 

Seismograafnja beralih. Ada- 
poen tentang djaraknja ialah 1. 

k. 600 km., tetapi penetapan tem 

pat dimana asalnja gempa boe 
mi itoe baroe bisa, manakali di 

djalankan pemeriksaan seismo- 
gramnja dengan teliti. 

Kemoedian Aneta menjam- 

boeng berita dari Benkoelen, 

bahwa disana pada tanggal 26 

boelan ini djam 3 siang terasa 

gempa jang tak membawa ke 

roesakan,   

PA ANA ANN AA TER PR PA TNO NA nge— 

MENINDJAU SIDANG? VOLKS- 
RAAD 1910. 

Oleh: Abikoesno Tjokrosoejoso. 

Telah beberapa hari ini Volks 

raad melangsoengkan sidang- 
nja terboeka. 

Sebagaimana oemoem dapat- 
dikira-kirakan orang tentoe me 
naroeh perhatian lebih besar da 

ripada jang doeloe doeloe atas 
semoea soecara jang dilahirkan 

dalam madjelis di Pedjambon 
itoe, teristimewa berhoeboeng 

dengan kegentingan waktoe 

dan lagi poela berhoeboeng de 

ngan apa jang telah dipedato- 
kan oleh Wali Negeri dan Voor 
zitter madjelis itoe dalam wak 
toe melangsoengkan oepatjara 
pemboekaan. 

Pada hari tg. 26 Juni telah 

berlangsoenglah sidang terboe- 

ka jang ke-3. Dan baroe da- 
lam sidang jang ke 3 itoe ada 

terdengar soeara2 jang bersang 
koetan dengan kegentingan ke 

adaan2 negeri ini . Jang demi 

kian itoe kita sajangkan lagi 

poela ada ternjata, bahwa se- 
moea soeara roepanja hanjalah 

sadja dilakoekan dengan ,.sam- 

bil laloe”, tegasnja semoeanja 

adalah semata-mata dihoeboeng 

kan dengan pembitjaraan jang 
semata-mata mengenai rentja- 
na oentoek mendapatkan tamba 
han isi kas negeri (penaikan 

roepa2 bea dan opsen atas pa- 
djak penghasilan, padjak Ven- 

nootschap dan Keoentoengan Pe 
rang) jang dianggap perloe oen 

toek menoetoep biaja menam- 
bah kelengkapan persendjataan 

negeri. ' 
Bagi seorang ,,outsider”, ba- 

gi seorang jang ada diloear ma 

djelis itoe, timboellah beberapa 
pertanjaan jang semoeanja da 

pat diboelatkan dalam: 
Apakah sebab Volksraad 

ta? soeka atau te” brami atau 
ta? tjakap mengambil initia- 
tief menoenda semoea pembi 

tjaraan jang semata-mata ha 

njalah sadja mengenai peme- 
liharaan roemah tangga nege 

ri. dengan terlebih doeloe 

membitjarakan soal PER- 
AA, 

INSIGNE COVIM 

  

Dilain bagian ada kita 

moeatkan andjoeran dan 

permintaan Covim ber- 

hoeboeng dengan peker- 

djaan jang perloe goena 
waktoe ini. 

Diatas ini adalah nam- 

pak insigne Covim tsb. 
t 

Pengoeroes harian Covim di 

Betawi mengabarkan, bahwa 

oentoek memberikan nama boe- 

at Covim-B. cursus jang diada 

kan boelan Juli, soedah tidak di 

terima lagi, karena soedah pe- 

noeh. 

Cursus boeat boelan Augus- 

tus sekarang masih ada kesem 

patan oentoek memberi nama- 
nja. Mereka, jang seharoesnja 

mengikoeti cursus dalam Juni, 
tetapi berhalangan, dapat ma- 

soek digolongan boelan Augus 

tus. Siapa jang hendak membe 

rikan namanja, dengan soerat 
datang sendiri, 
ke kantoor Covim, Gemeente- 

huis, Koningsplein Zuid 9, djam 

9—12 pagi. Cursus jang ha- 
roes djoega dikoeti pagi atau , 

malam perloe diseboetkan djoe- 

ga. 

boleh datang j   

LEAN 

a
a
 

A 
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LENGKAPAN, soal WEER: 
BAARHEID negeri ini ,baik 
militer maoepoen ekonomis 
dan menentoekan rentjana jg. 
tentoe-tentoe oentoek diper- 

bintjangkan pada Pemerintah 
Soal perlengkapan negeri ini 

lah njata sekarang adalah soeng 
goeh penting. Setiap orang da 
ri lapisan masjarakat jang ma 
napoen djoega menoenggoe2 : 

soeatoe rentjana, soeatoe plan jg. 

tjakap mengobar-kobarkan se- 
mangat seloeroeh pendoedoek 

dalam negeri ini . Setiap hari 

orang melalaikan kepentingan 
ini ,setiap hari 'itoelah poela  a- 
kan menentoekan,leven en 

dood”, menentoekan hidoep 
dan matinja negeri ini. 

Moedah2an tersingkirlah ne-: 
geri kita ini dari balabentjana 
jang manapoen djoega! 

Setiap orang dalam waktoe 
ini merssa ada hidoep dalam za 
man baroe jang menghendaki pen 

dirian dan tjara bekerdja baroe, 

dan dalam pada itoe mengeta- 

hoei poela, bahwa biasanja si-— 

dang2 Volksraad sampai hari 

hampir ta'pernah terdjadi da- 

pat mengambil poetoesan jang 

sangat berbeda dengan apa jg. 

direntjanakan oleh Pemeritah. 

Melandjoetkan kebiasan me- 

langsoengkan pembitjaraan de- 

ngan pandjang lebar, jang me- 

makan waktoe jang tidak sedi 

kit, sedang kemoedian poetoe- 

sannja toch tidak djaoeh daripa 

da rentjana Pemerintah, sema 

ta-mata adalah menjia-siakan 

waktoe dan segala beaja jang 

haroes dikeloearkan oentoek 

mengadakan sidang2 tadi. Koe- « 

rang praktis dan koerang EF- 

FICIENT! 

Oleh karena itoe maka kita 

membranikan oentoek melakg — 

soengkan peringatan dengan 
apa jang pernah “dilahirkan 

oleh Mirabeau: 

,La misere,-la his 

deuse misere est 
la “et vous, vous de 

liberez!” 
ad 

Kesoekaran, kescekskia jang 
sangat hebat telah menampak 
dan kamoe, kamoe Lingga Ta 

bantahan sadja. 
NA 

Dari antara mereka, ada ha 
nja mengikoeti cursus, jang dia 

dakan satoe kali seminggoe- 

nja. 2 

Mereka jang mengikoeti cur- 

sus ini, djangan sampai saban 
cursus tidak masoek. Golongan 

ini akan didirikan pada peng- 
habisan boelan ini jang dipim 

pin oleh seorang leidster. Mere 
ka akan dapat peladjaran E.H. 

B.O. theorie dan praktijk, djoe- 

ga cursus masak menoeroet ke- 
sehatan. Soepaja mendapat 
pengetahoean jang sempoerna, 

masoeklah mendjadi anggota 

Covim. 

  

»Bummage Sale” goena steun- 

fonds. 

Diroemah kongsol djenderal 
Amerika hari Selasa malam o- 
leh mrs Dickover telah diada 

kan ,,Rummage Sale” jang dior: 
ganiseer goena kepentingan: 
Ned. Steunfonds. Banjak jang 
menaroeh perhatian dan djoega 
dihadiri oleh njonja Tjarda dan 
freule Starkenborgh. : 

Adapoen hasilnja lebih dari ' 
pada 4.000 roepiah. Tetapi se 
gala barang jang masih masih 
beloem didjoeal, hingga malam 

Na
 

se 
sdaa 

Pu 

ini akan dilandjoetkan. (Aneta). ' 

an 
LELANG BORONGAN £ 

Memasoekkan barang makanan 
matang boeat pendjara di BUI- 
TENZORG, selama tahoen 1941. 1 

Lihatlah ,,Economisch Week- J 
blad voor Nederlandsch- Indig” 1 
tanggal 28 Juni dan 12 Juli 1940 
no, 26 dan 28. $ 

Keterangan dikantor p.t. tan 
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         : 
ALAM persidangannja ter- 
"tanggal 21 boelan ini Dewan 

Pevatehat tentang siaran Nirom 
telah menerima oentoek dibitja- 

rakan programma jang direntja- 

nakan oleh maskapai penjiaran 
0e oentoek waktoe selama 

empat minggoe j.a.d. 

   

  

— Selainnja beberapa peroebahan 

jang dilakoekan pada waktoe 

befsidang itoe, Dewan Penase- 

hat itoe dapat menjetoedjoei ren- 

tjana programma itoe. 
£ Sidang telah melahirkan peng- 

(hargaannja jang besar kepada 

staf Nirom dan pegawainja oen- 

toek pekerdjaannja jang dilakoe- 
kan dengan - tidak kenal akan 

soesah pajah, dan jang telah me- 
moengkinkan -hingg. penjiaran 

dapat dilakoekan siang dan ma- 

lam dengan tidak terhenti-henti 

sedjak penjerangan jang djahat 

atas Moederland. 

Dewan memoetoeskan oentoek 

membesarkan perasaan persa- 

toean, akan memoelai siaran Ba- 

rat pada waktoe pagi-pagi seka- 
li berganti-ganti dengan memper- 
dengarkan salah satoe lagoe ke- 

'bangsaan jang paling terkenal 
sekali. Soedah barang tentoe pa- 

|ra pendengar, teroetama dalam 
. masa jang gelap goelita ini, akan 
| menjetoedjoei serta menjamboet 
atoeran ini dengan penoeh ke- 

' gembiraan, jang oleh pihak Ni- 
. Yom akan didjalankan dengan sa- 
: ngat teliti. 
e Dalam pada itoe dipoetoeskan 

poela akan mengoendang Nirom 

oentoek lebih banjak memperde- 
ngarkan lagoe2 kebangsaan da- 
"3m siaran lagoe anak-anak jang 
dilakoekan tiap-tiap minggoe 

itoe. : 
. Oleh karena dalam programma 

terlaloe sedikit dinjatakan tali 
hoeboengan dengan negeri2 seri- 
kat kita, jang timboel sedjak se- 
tangan moesoeh atas Moeder- 

— land, maka oentoek memperlihat- 

kan adanja tali perikatan itoe pa- 
da saat jang baik dan djoega 
tiap2 hari Minggoe, . sesoedah 

| dimainkan lagoe Wilhelmus, akan 

diperdengarkan. poela lagoe ke- 

| bangsaan Inggeris dan Perantjis. 
: SA — Adapoen mesti disesalkan, 
“bahwa kedoea bocah pemantjai 
5kw oentoek Siaran Nirom Ti- 
moer, jang soedah beberapa 

. “waktoe jang laloe dipesan di Ne- 
“derland, dan jang soedah selesai 
-0entoek dikirimkan, sekarang 

. soedah moesnah hilang. 

  

“bermaksoed menindas 

Dewan Penasehat N.I.R.O.M. 
Nirom tidak berdiam: diri, me- 

lainkan dengan ketjakapan serta 

tiepat poela telah memoelai mem- 

boeat doea boeah pemantjar jang 
besar-besar dibawah pengawa- 

sannja sendiri. ' 
Salah satoe dari pada doea pe- 

mantjar itoe boleh djadi soedah 
seleszi pada penghabisan boelan 
ini dipasang di Tandjong-Priok 
pada geloembang jang - masih 
mesti 'ditetapkan lebih djaoeh. 
Adapoen pemantjar.ini akan me- 
“ngambil over pekerdjaan dari 

pada PMH (45 meter), jang di- 
roebah oentoek geloembang jang 
lebih pendek (-- 20 meter), dan 

disediakan oentoek penjiaran 
programma Timoer jang tersen- 

diri, jang choesoesnja diperoen- 
toekkan boeat berbagai golongan 
bangsa ditanah Seberang. 

Pemantjar besar jang kedoea 
beberapa boelan lagi akan sele- 
sai, dan akan dipasang di Sema- 
rang oentoek meperbaiki siaran 
programma Timoer boeat Djawa- 
Timoer dan Djawa-Tengah, agar 
soepaja dapat lebih terang dide- 
ngarkannja oleh oemoem. 

Siaran jg. keloear dari kala- 
ingan2 para pendengar oentoek 
mengandjoerkan kepada pende- 
ngar soepaja memberikan kesem- 

patan kepada pelajan dan kaoem 
boeroehnja bangsa Indonesia 
agar soepaja mereka dapat men- 
dengarkan siaran berita2 Mela- 
joe, oleh sidang dibitjarakan. 

Kepentingan siaran ini, jg. 
kabar2 

tentang keadaan interna- 
tionaal, jang pada dewasa ini 
tersiar dikalangan anak negeri 
jang bersahadja, sehingga kabar2 
angin itoe tidak membahajakan 
oentoek oemoem, diakoei sepe- 

noeh2nja. 
Adapoen sidang menjatakan 

pendapatannja, bahwa ada lebih 

baik serta bagoes boeat golongan 
pendengar ini menjiarkan peman- 
dangan minggoean jang bersaha- 
dja dan moedah dapat diterima 
dan dimengarti, dimana keadaan 

angin 

'masa dan peroebahan2nja didje- 
laskan. 

Dalam hal ini diharap-harap, 

bahwa para pendengar -akan 
maoe memberi bantoeannja ke- 
pada oesaha oentoek mentjapai 
maksoed ini, dengan djalan me- 
njetel toestelnja pada waktoe pe- 
mandangan2 itoe disiarkan pada 
Siaran Nirom Timoer, dan me- 
ngandjoerkan pelajan2nja soepa- 

ja mendengarkannja. (Aneta). 
  

  

- PENARIKAN LOTERIJ. 
(pra dari f 75.000 no. 12257 

1 prijs dari f 10.000 no. 40266 
1 prijs dari f 5.000 no. 10105 

| 40 PRIJS DARI f 1000.— 
19837 43172 32I2T ITTOL 28658 

LMAROT 42819 16216 42221 41539 

D0 PRIJS2 
30221 11792 
33146 42135 
143252 42036 
29497 14489 

DARI f 500.— 
36710 25773 
21867 34461 
36314 39506 
13059 15713 
36192 35132 

17331 
34565 
37828 
18291 
19539 

42997 
26578 
31787 
25601 
41020 
11472 
25409 
18304 
12303 
14980 

DARI f 100.— 
22188 12088 27531 
16016 15237 27674 

38931 30177 
31543 17002 
25281 32618 
35450 12103 
40140 41555 
35T3T 22843 
17118 26319 
36151 18132 
12443 24207 
31610 24753 
29514 16973 

. 24405 18134 
35362 14908 
11733 43306 
42852 34818 
39721 18929 
16264 10048 
39941 21917 
111637 39962 
38577 19870 

  

  
29270 
40104 
11608 
43509 
20347 
44078 
44844 
21084 
43507 
12274 
44160 
43421 
27400 
13868 
45485 
16181 
32578 
44529 
31531 
45934 
29534 
34694 
31786 
21356 
15596 
39026 
35983 
38673 
42088 
24895 
23538 
13623 
37300 

— 27494 
2 16693 
4 19916 

40186 
42849 
25874 
37725 
21143 
33096 
42015 
32503 

34697 
21676 
42120 
16654 
33056 

40427 
19858 
241792 
43853 
26905 
41262 
32543 
38940 
15645 
35843 
10030 
20910 
11490 
31329 
34778 
44220 
34632 
27455 
18320 
34030 
20689 
28687 
25019 
21812 
23952 
45728 
40356 
30229 
16840 
11029 
28019 
26807 
17130- 
18614 
30225 
13314 
27772 
37815 
32271 
44391 
27297 
33689 
15693 
40096 

38698 
18826 
31573 
44832 
36801 
40470 
15541 
18187 
16528 
40811 
28561 
20442 
33058 
41998 
18191 
12526 
18611 
18491 
31490 
40038 
27502 
25554 
18329 
34141 
34413 
380175 
29834 
12012 
10633 
34586 
33236 
30990 
40835 
32296 
41815 
24952 
41223 
25376 
42903 
11545 
14326 
44922 
24729 
43493 

10739 
18577 
24734 
11771 
15504 
41585 
39541 
25194 
21090 
35977 
40633 
12715 
32198 
17119 
24472 
38214 
35960 
34428 
11084 
31008 
10149 
18183 
17433 
21993 
10130 
34768 
30104 
24698 
22733 
40116 
11811 
37982 
25570 
12421 
31019 
20610 
37675 
33023 
43082 
26205 
17221 
43459 
12607 
45113 

27347 
27672 

42035 
41578 
13166 
17457 
15037 
21363 
15219 
26935 
21301 
34529 
39111 
16647 
12724 
20383 
21860 
32560 
14201 
39331 
23753 
16638 
10701 
12496 
20353 
44005 
44943 
37312 
29049 
34691 
29799 
35174 
29350 
33144 
11886 
21657 
33015 
13560 
26407 
12517 
15769 
17721 
21885 
20740 
25282 
10112 

16214 
10020 
26326 
41880 
20974 
29987 
23217 
30094 
41085 
24300 
14721 
37259 
40105 
39606 
11422 
29519 
10291 
32908 
15417 
41438 
18554 
15275 
32165 
17385 
21263 
27963 
38560 
20393 
37918 
22526 
12262 
41012 
24530 
17124 
11746 
21054 
28693 
22859 
37541 
33040 
26002 
33658 
28235 
28713 

20408 
44263 
30232 
14468 
12454 
40574 
24453 
45357 
26567 
43185 
29699 
39777 
24935 
43427 
16241 
44198 
45252 
10298 
24790 
20799 
44231 
36144 
27179 
25649 
44124 
17724 
16217 
32080 
23519 
23144 
21101 
26025 
13521 
18820 
16199 
25645 
24310 
25321 
15307 
14724 
10911 
29555 
35736 
12307 

34524 
39603 
33054 
43346 
34815 
44186 
24081 
32624 
25888 
24089 
32638 
43473 
29605 
41354 
24840 
10734 
26568 
40192 
26512 
39881 
24924 
28589 
24152 
43934 
41263 
217519 
21528 
42403 
45154 
38575 
39866 
29753 
24458 
30942 
43072 
18162 
37720 
45041 
13161 
17442 
17708 
43126 
33647 
32351 

34821 
13117 
23667 
450179 
41731 
26814 
18530 
23475 
31047 
11536 
14770 
16930 
27482 
12538 
24862 
22854 
25873. 
25940 
45461 
45084 
18560 
18226 
27834 
28011 
35937 . 
16448 
10993 
13838 
39619 
14838 
44038 
16569 
41495 
25474 
19638 
15963 
35001 
45495 
28437 
43410 
28908 
21859 
41293 
42809 

  

Olyslager goena kepentingan mas- 

kapai ,,Nederland”. 

Audientie ke Wa- 

li Negeri. 

Aneta mendengar, bahwa ber 

sesoeai dengan pemerintah 

dan kaoem jang mempoenjai ka 

pal2, maka jang diangkat dja 

di wakil dari maskapai ,,Neder 

land” ialah Olyslager, oentoek 

ditempatkan di Londen goena 

memperhatikan kepentingan2 

kaoem jang mempoenjai kapal 

kapal, boeat keperloean pengang 

koetan Indonesia — Eropah. Se 

lakoe pembantoenja diangkat sa 

lah seorang dari KPM., jaitoe 

du @Guguesne van Bruchem. Oly- 

slager itoe akan memakai pesa 

wat Knilm, jang berangkat pagi 

ini ke Manila. dan setelah itoe 

ia bersama assistentnja akan 

melaloei Amerika menoedjoe 

Londen, Di Amerika ini keloe 

arga Olyslager akan tinggal. 

Dengan pesawat tsb. djoega jg. 

ikoet ialah toean Schimmel dari 

Dept. Economische Zaken, jang 

mempergoenakan kesempatan 

ini oentoek membitjarakan soal 

soal jang mengenai oeroesan de 
partemen di Manila. 

Poen jang ikoet djoega ialah 

2 orang penoempang Tionghoa, 

jang sebagai Olyslager poen a- 

kan mempergoenakan Clipper 

ke Amerika. 

Pesawat Knilm hari esoknja 

akan kembali lagi ke Djawa. 

Hari kemarin doeloe Olysla- 

ger soedah diterima oleh Wali 

Negeri. 

Penoempang2 PK-AFV. 

Rebo pagi ini dengan banjak 

perhatian, maka pesawat PK- 

AFV telah bertolak ke Tara- 

kan. Disana akan tinggal seha- 

ri lamanja, setelas menghampi- 

ri Balikpapan. Selandjoetnja 

akan ke Manila oentoek sampai 

disana pada djam 12 siang. 

Poen katanja goena penerba- 

ngan kembali pada tanggal 28 

boelan ini soedah ada penoem- 

bo ini pesawat itoe berisikan pe 

noempang2 jang antaranja nam 

pak djoega Ching Ching Men, 

jaitoe official di lapangan per- 

djalanan laloe lintas, jang dian 

tarkan oleh kongsol djenderal 

Tiongkok. 

Penerbangan ini djoega. berar 

ti sekali, oleh kareni pendoega- 

an jang masoek akal perhoeboe 

ngan ke Manila waktoe ini ada 

lah makin dekat dari pada jang 

biasanja. 

Olyslager dalam interpioe ke   pada Aneta telah menerangkan, 

pang2 jang ditjatat. Hari Re- 

(bahwa doetanja ke Inggeris i- 

toe teroetama goena coordina- 
tie export dari Indonesia - dan 

oentoek keperloean kemoengki- 

nan2 peladjaran. Selandjoetnja 

ia mengatakan, bahwa ia akan 

bepergian melaloei Amerika 

itoe oleh sebab perhoeboengan 

jang paling pendek. Di Amerika 

ia ta'kan mengadakan pembitja 

raan2 jang choesoes. 

Di Balikpapan djoeroe ter- 

bang van Messel akan ikoet, dan 
ia akan berlakoe sebagai be- 

stuurder pertama. Poen akan 
ikoet djoega penoempang Tiong 

hoa. 
Penoendjoekan, bahwa per- 

hoeboengan oedara dari Ameri 
ka dengan Indonesia waktoe iri 

adalah satoe pasal jang mena- 
rik perhatian besar, adalah di- 

sebabkan karena halnja, bahwa 

Brother, jaitoe wakil dari 
Pan American Air 

ways, akan terbang dari 

Manila ke Betawi dengan pesa 

wat ini goena pembitjaraan2 so 

'al itoe. 
  

Sidang Madjlis Gemeente. 

Madjelis gemeente Betawi 

moeai djam 7 malam akan ber- 
sidang di Koningsplein Zuid 9. 
Antara lain2 akan dibitjarakan 

oesoel menerima toean R.M. Sla 

met Soedibio mendjadi anggau- 
ta mendjelis tsb. dan oesoel oen 

toek mengoebah Bataviasche Ar 
menzorg-verordening. 

  

Tentang Mr. Amir Sjarifoeddin. 

Oesaha lid Volks 
rada 

Baroe2 ini soedah dikabar- 

kan ,berhoeboeng dengan pena 
hanan Mr. Amir Sjarifoeddin 

jang selain pemimpin oemoem 
dari Gerindo, djoega mendjadi 

anggota Secretariaat Gapi, toe- 

an Abikoesno, pemimpin 

Secretaris Gapi soedah perloe- 
kan menghadap Procureur Gene 

raal menanjakan hal toean A- 
mir terseboet. Diterangkan bah 
wa penahanan itoe adalah boe 
at sementara (voorloopige hech 

tenis). Kemoedian anggota 
Volksraad, toean Maharadja 
Soeangkoepon soedah poela per 

loekan menemoei Resident Beta 
wi, meminta soepaja voorloopig 
onderzoek itoe bisa dipertjepat 
kan soepaja hendaknja toean A- 

mir segera dimerdekakan. Toe 

an Resident berdjandji akan tjo 
ba beroesaha kedjoeroesan itee. 

(Antara). 
  

4 ORANG PEMIMPIN TELAH 

KELOEAR LAGI. 

Antara mengabarkan, bahwa 4 

orang pemimpin, t.t. Amir Sjari- 

foeddin, Soekarto, Adam Malik dan 

Pandoe Wigoena, jang beberapa 

minggoe jang laloe ditangkap dan 

ditahan poela, kini soedah keloear, 

kira2 djam setengah satoe siang 

ini. 

  

Permintaan perkoempoel 

Bestuur dari Middenstands- 

vereeniging ,,Batavia” membe- 

nesia, Tionghoa dll. oentoek ber 

koempoel 
Juli djam 9 pagi digedoeng Ti 

ong Hoat Jong Siang Hwee, 

Molenvlietwest 175. 

'hoofdambtenaar ter beschik- 

king dari Directeur van Bin- 

'ste H.A. Soetekouw dari In- 
spectie Luchtbeschermings- 

dienst akan bitjara tentang. Ba 

gaimana kita bisa mengatoer ho 
tel, tamoe2 dan penggawai, bi 

la ada serangan oedara”. 
Bestuur. dari Middenstands- 

vereeniging ,,Batavia” memberi 

tahoekan pertemoean ini ada of 

ficieel betoel. Selamanja ber- 

koempoel, semoea hal jang ma-   sih koerang terang boeat toe- 

- mereka miliki. 

ri tahoekan kepada eigenaar | 

atau koeasa hotel2 bangsa Indo | 

pada hari Selasa 2 | 

Toean F.H. van de Wetering | 

nenlandsch Bestuur dan t. Over |   

       

   

SEN SSN EYANG UnERannan 

a W 3, 

Ta AN GEA Nda saansi Tepeus et PARA 

  

PASAR BETAWI 

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. 

Goela pasir: per karoeng dari 

102 kg. terima di goedang pendjoe 

ani It 20 

Minjak klapa: per blik dari 1424 

kg. bruto 'dari 1.321, sampai 

f 1.35. 

Bawang merah: Australisg No. 1 

f 10.50, Toaliap f 8.50, Tiongtoa 

f 150 dan Tiongliap f 1.— per 

100 kg. 5 
Katjang tanah: per 100 kg. 

f 8.50. 

Emping menindjau: Laboean No 

1 f 28.50, No. 2 f 25.50: Tjilegon 

No. 1 f 28.50, No. 2 f 25.50 per 

100 kg. netto. 

Kentang: per 100 kg. dari f 9.15 

sampai f 10.75. 

Damar: A-E Pontianak f 25.50, 

Sumatra f 29.50 per 100 kg. bruto 

berikoet peti pendjoeal. 

Katjang kedele: poetih mata 

itam franco wagon Djember Aug.- 

Sept..f 437 pendjoeal dan Pasoe- 

roean-Probolinggo fob. ft pen- 

djoeal per 100 kg. 

Copra: keloearan Bantam f 4.- 

3 pendjoeal per 100 kg. 

Tapioca meel: kwaliteit Medium 

boeat roepa-roepa merk dari f 5.30 

sampai f 5.70: AA f 6.— pendjoe- 

al per 100 kg. 

Koffie Robusta Lampong: 1546 

e.k. Batavia sedia f 8.15 nom. per 

100 kg. 

Lada itam Lampong: ek. Telok 

Juli-Aug. f 6.75 pembeli, f T.— 

pendjoeal, Aug.-Oct. f 6.80 pem- 

beli, f T7— pendjoeal dan Oct. 

Dec. f T,— pembeli, f 7.20 pendjoe 

al. Ek. Batavia Juni-Juli f 7.25 

nom. per 100 kg. London notee- 

ring 2 7/8 d.p. Ib. nom. Noteering 

New York Juli 334 pembeli, toe- 

roen 1: Sept. 341 pembeli, 

dan Dee. 352 pembeli, toeroen 1. 

Lada poetih Muntok: fob. Banka 

Juni-Juli f 16.— pembeli, f 16.15 

pendjoeal per 100 kg. London no- 

teering 4 14 d.p. Ib. pendjoeal. 

doi olie: A-contract kema 

rin djadi Juni-Juli-Aug., Juli-Dec. 

dan Sept.-Dec. f 0.75, ini hari Juni- 

Juli dan Juli Dec. f 0.721, pembe- 

li, f 0.75 pendjoeal per, kg. 

Karet: sedia Sheets 3124, Crepe 

tetap 

  

an, toean boleh minta ketera- 

ngan jang akan didjawabnja de 

ngan sedjelas2nja. 

Sesoedah berkoempoel, kita 

harap, semoea koeasa hotel2 

'mengarti dan soeka memperha 

tikan beschermingsordonnantie 

itoe. 

Dengan harmat, 

Bestuur dari Middenstands- 

verg: ,,Batavia”. N.B. 

Bestuur itoe memberi. tahoe- 

kan dengan soenggoeh2 atas 

panggilan ini jang perloenja ha 

nja menerangkan atoeran perlin 

doengan oedara. 

Bestuur itoe hanja minta ke 

terangan tjoekoep, soepaja toe 

an2, koeasa hotel dapat menge 

tahoei keharoesannja. 

  

Bagi kaoem jang masoek milisi. 

Mereka jang dienstplichtig, 
jang dipanggil oentoek 'mema- 

djoekan diri pada tanggal 2 Ju 

li depan djam 8 pagi goena pe- 
ladjaran pertama pada 1ste Ba 

taljon di Bandoeng, se- 
haroesnja membawa diploma 

dan soerat2 keterangan, jang 

Soerat2 ketera- 

ngan dari oedjian penghabisan 

pada H.B.S. afd. B. atau lainnja 

jang disamakan dengan itoe se 

tidak2nja mesti diberi tahoekan 

djoega. 

Barangkali perloe djoega 

oentoek memberi tahoekan, bah 

wa dienstplichtigen, jang ting- 

galnja diloear Bandoeng, oen- 

toek satoe malam sebeloem itoe, 

djadi pada tanggal 1 Juli ma- 

Jamnja, soedah dapat diberi 

penginapan di Iste Depot Ba- 
: taljon dan tempatnja ialah di- 

salah satoe gedoengnja jang di 

peroentoekkan goena milisi. 

(Aneta).   
   
  

'2934 cts. nom. per V5 kg. 

SEA GRAM 

akangan 
TENE MEAR STEAK ENG 

MEDAN. 

Bahaja api jang besar 
2 ewean 

Koerban manoe- 

8 Aa 

Sampai sekarang masih be- 

loem ketahoean apa sebabnja 11 

boeah kedai Tionghoa dan se- 

boeah hotel Indonesia di Nieu- 

we Markstraat di Medan sam- 

pai terbakar habis. Seorang 

perempocan bangsa Tionghoa 

jang beroemoer 32-tahoen, Ong 

Ang Moy dan 2 orang anaknja, 

masing2 beroemoer 6 dan 11 

tahoen moesnah dalam njala 

api jang menjilap2. 

Keroegian ditaksir katanja 

75 “roepiah, dan barangkali 

tjoema sedikit jang dimasoek- 

kan verzekering. (Aneta). 

Segan RE KANE USA 

  

Vandubedriif ,,KRIINEN” 
Ini malem waktoe melihat 

Besok Lelang 
pada j.t.h. Toean M. WIS- 

SEKERKE 
Hfd. Inp. v Politie 

Molenvliet West lla $$: 
(Podjok Alaydroeslaan) 
Perabotan roemah baik 
dan compl. antaranja bekl. & 
salonzitje. ALKETIP. Roe $' 
pa2?randjang.Almari Mus- & 
kietg. kamers. KAMER- 
MAKAN Mod Serv. glas2. B 
perabot dapoer. Wit SEN- $ 
KlNGforn m/ ovenreg. 8 
Speda toean boeatan Hu- 

Bln NN Us bilam enz. 

  

Pee aan Mm NN PBR NU NAD EN AN RL ni SE 

Landbouwschool 
3 

Soekaboemi. 

Barang siapa, ingin soepaja moerid2 landbouw- 

school di Soekaboemi diperoemahkan sebagai penom- 

pang, bolehlah sebeloem tanggal 12 Juli 

j.a.d. menjatakan dengan soerat kepada direktoer 

Landbouwschool itoe, dengan keterangan berapa 

djoemlah anak2 sekolah jang hendak ditompangkan 

itoe, berapa kesanggoepan membajar oeang tompang, 

apa kebangsaannja dan apa agama jang dianoetnja. 

Oeang tompangan jang haroes didamaikan doe- 

loe adalah antara f 12.50 sampai f 20. 

pat Wetan 4 & 

Wan ny 3 

De Directeur der 

Landbouwschool 

 



  

      

    

      

    

  

    
   

    

      

   

    

    

    

  

    

  

PEMANDANGAN       
  

    

|. PANTJORAN Sa BATAVIA 
| Moelai tnggal 27 — 28 — 29 Juni 1940 

| Satoe film loetjoe jang paling sohor dengan SI 
(00. KRITING dan SI LISONG PANDJANG. | 
“. High Flyers ada satoe.film filmnja jang soeda 

- tida dapat dibandingkan dengen... Lebih Loetjoe 
—.. Lebih Rame. . Lebih Serem., Lebih menarik. 
|. Pendeknja semoeanja filmnja jang doeloe kalah, 

—. kalau dibandingkan dengen ini High Flyers. 
. (Setan Oedara) 

»X “ 
HIGR FLYERS 

|. dengen Bert Wheeler dan Robert Woolsey 

Moelai tanggal 3 Juli 1940 
Satoe tilm perang jang paling sohor 

»THE LIGHT THAT FAILED ' 
dengen Ronald Colmasn - Walter Huston - Ida Lupino La : h 

GLODOK pm BATAVIA 

Meelai tanggal 26 sampe 29 Juni '40 

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

. jang telah terdjadi di djaman Dynasty SHUNG. 
dengen 

“ King Yuan — Lie Hong — Chang Chie Tze 

30 Juni — 1 Juli 1940 

»sSFRONTIER MARSHAL" 
dengen Randolph Scott — Nancy Kelly 

Moelai tanggal 4 Juli 1940 

KRIS MATARAM" Ar 

(MATINEE: 29 Saptoe 30 Minggoe djam 4 sore 
« dengen Clark Gable— Myrna 

uTEST PILOT" Tau — Spencer. Tracy 
(Anak-anak tida boleh nonton) 

  

p
n
 

Ini padan 

penghabi- 

  

san 
Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum. 

  

The Bold Caballero 
(ZORRO MOENTJOEL KEMBALI) 

" dengen -. 

Bob Livingston — Heather Angel dii 

28 — 30 Juni 1940 : 
  

  

    

     

  

i Prinsen - Park, BATAVIA 

Programma 3 : 1 
— Malem Djoemahat, 27 JUNI — 

PFRINS THEATER: 
7.39 & 9.45 

(Hari Saptoe djam 4 sore ada MATINEE) 

ini malem 27 Juni, tjoemah ini malem, 

pertoendjoeken United Artists 
poenja film actie: 

»KING OF THE TURF“ 
Penoeh dengen actie! Penoeh dengen Spanning! 
Terharoe lantaran spanning dan tjeritanja menarik! 

dengen 

Adolphe Menjou — Dolores Costello—Roger Daniel 
Djanganlah kasi liwat ini kans jang satoe2nja! 

THEATER KE 2: 
THE MALAYAN REVUE ambil tjerita 

,Salah Didik" 
Bapa ORTHODOX. Iboe FANATIEK. 
amat loetjoe 100 pCt..penggeli hati 

  

  

  

  

   

  

Sakit Entjok Linoe 

dan Rheumatiek 
Bisa lekas ilang dengen 

MIXODIN TABLET 
Sakit2 itoe kebanjakan di- 
sebabkan oleh darah kotor 

2 dan hawa basa, maka pi- 
djet-pidjet itoe biar bisa menolong sebentar: tapi. boekan 
obatnja boeat menj-.nboehkan itoe sakit2 boeat selama-la- 
manja. Boeat tjaboet akarnja itoe sakit2 perloe bikin bersih 

itoe darah jang kotor dan ilangkan ito hawa-basa. 

Mixodin Tablet ada obat speciaal darah kotor. Ia tjoetji 
itoe darah sampe bersih dan sehat kombali, matiken koeman2 

penjakit jang ada didalam darah. Ia perkoeatkan darah men- 
djaga timboelnja penjakit koelit dan djoega- semboehkan pe- 
njakit2 darah kotor atawa sakit syphilis. Ia tida ganggoe-ke- 
sehatan dan boleh dimakan oleh segala orang, 

Harga 1 botol f 1.— Kirim wang.doeloe franco. Bisa da- 
pet pada segala toko obat Tionghoa atawa pesen sendiri pa- 
da kita : 

Importeurs : MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO., Kem- 
bang Djepoen No. 48,—Soerahaja Filiaalkantoor Batavia di 
Toko Tiga No. 64. 

RIALTO BIOSCOOF 
Pasar Senen - Batavia-C. 
  

Pertoendjoeken boeat hari Rebo 26 dan Kemis 
21 Juni 

DOEA PROGRAMMA 

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

jang djempolan 

ATTLE OF GREED” 
Kedoea 

.CAMPUS CONFESSIONS" 
dengen 

BETTY GRABLE 

28 —29— 30 Juni 

le WILD HORSE RODEO dengan Bob Livingston 
2e TUNDRA. 
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djamoe boeat boeroeng p 
TJAP LAMPOE) 

Ini djamoe Perkoetoet ada bermatjam seperti Pil, dan gam- 

pang sekali boeat. dikasi makannja. Dibikinnja ini pil djamoe 
ada.menoeroet satoe Recept oleh satoe ACHLI boeroeng-per- 
koetoet di djaman Poerbakala di mana bilangan Rembang. 

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

boeroeng bakal ditanggoeng lekas. bersoeara baik, boeroeng la- 
ma tidak berswara makan ini pil teroes:manggoeng lagi dan 
swara tambah lebih bagoes, empoek dan zonder brenti. Siapa 
belon pernah tjoba, boleh tjoba, tidak betoel dapat terima 

wang kembali. 
Harga 50pilf 1—, 20 pil f 0.50, 1 pak f 0.16, 

Bisa dapet: beli pada: 

DJAMOEHANDEL & INDUSTRIE ,,TJAP LAMPOE” 
Bat.-C.: Sawah Besar 2N, Mr. Corn: Matramanweg 252, Buiten- 

zorg: Gasfabrieksw. 6A en Djalan Roda no. 49, Soekaboemi: 
Toko Beng, Bandoeng: Kosambi 233F, Garoet: Roemah Obat 

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

MERK -TJAP LAMPOE.ITOELAH JANG TOELEN !!! 

Pil 

        

        

   
Pa TEA 

Agentschap ,,Pemandangan” dan. ,,Pembangoen” 
di Lampoeng: 

Administratiekantoor ,,INDRYA" 
Poetjoengweg — Tandjoengkararg 

P:A. WARGANEGARA. Beheerder: 

Lembaran Pertama Pagina IV, 

  
erkoetoet 

  

La ancaman an —aana anna 

  

   

.Rulers Of The Sea" 
dengen 

Douglas Fairbanks Jr. — Margaret Lockwood — 
Pa | Wil Fyffe 

  

  

  

BATIK? KELOEARAN SOLO DAN DJOKJA. 

ATOERLAH PESANAN ! 

Boeat didjoeal lagi atau oentoek keperloean dipakaisendiri. 
Kain pandjang - saroeng - selendang -iket, sedang dan 

haloesan, babaran sangat koeat dan tadjem, soga Genes 
“atau Djawi Aseli. Batik sedang moelai harga f 24,- f 26,- f 28,- 

2 f 30,- f 33,- f 35, f 37,50 f 40,- f 45,- f 50,- percodi. 
& » Batik haloesan moelai harga f3,- f£3,25 f 3,50 f4,- f 4,50 

0 NX f5 f6, £ 7,50 dan £ 10,- perlembar. 
Pesanan sedikit atau banjak diterima baik, dengen rem- 
bours atau wang doeloe, pilihan teliti dan harga paling ren- 

" dah. Lebih djelas prijscourant dapat diminta pertjoema. . 
- - Menoenggoe pesanan dengan hormat, 

BATIKHANDEL , TOKO PRASODJO" 
DJOKJ AK ARTA. 
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PIL 
OBAT KEPOETIAN) 

Obat paling 

jang beroemah-tangga. 

Adapoen kekoeatannja jang terocetama dari ini 
Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan segala 
matjem penjakit jang dari djalannja darah 
dan penjakit-penjakit 
jang (kepoetian), bengkak dikoelit dalam per- 
anakannja kekedjoetan, datang boelan tiada 
tentoe, keloear darah dari peranakan- dilain 
waktoenja, jang kemaloeannja berbaoe, gatel 
dikemaloean, 

dih, tangan kaki dan pinggangnja sakit seper- 
ti ditarik-tarik, sakit sesoedahnja bersalin dan 
selainnja dari 
hoeboengan SOEAMI-ISTRI. 
deknja inilah obat jang boleh dibilang SOEM- 
BER. JANG INDAH OENTOEK PERTJIN- 
TAAN. 

Pakeinja ini 
noem, 1 bidji bocat 1 Minggoe. 

HARGA SEKARANG : jang boear .erpakai 1 

Semoea orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jang di- 
terdjang penjakit bengek, hingga apabila-pada sa'at jang keliwat pajah, hilang- 
lah orang poenja angen-angen atau keinginan oentoek dapetken keoentoengan. 

Ini obat 
bengek. 

BIDADARI 
sampoerna boeat ketentreman 

Goena kamoe pocaja kese- 

batan, pilihlah obat jang 
soedah termasboer) 

diperanakan seperti: PIL BIDAD AR L 

Djangan kel KAA 

Paket sadjaini PIL BUSAN PAN 

jang sanget teroetaman 

djabannja boeat setulup) 

Njonja-njonja dari gak 

dan kesoesahan jakkBusg 

“'boeboeng dengan pwukL 

orang prampocah 
seperti kepoe: 

tian d.Li. $ 

peranakannja Jletjet serta pe- 

itoe oentoek mengekelken-per- 
Pen- 

K 

PIL BIDADARI tida dimi- 

” » 

SENTOS 
OBAT BENGEK (ASTHMA) 5 

  
8 

      

      
           
   

0 Minggoe per doos f-4.25 
5 Minggoe per doos-,, 2.35 
5 Minggoe per doos ,, 1.55 

A 2 Minggoe per-doos.,, 1.10-dan f 0.55 

kemoestadjabannja ada jang Special boeat mengobati penjakit 

Tenggorokannja tida kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang, batoek- 
nja berenti dan bisa enak tidoer. 

Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa tertje- 
gah datangnjaitoe penjakit, oleh kerna itoe.bisa terloepoet dari pada kesoesahan 
Djika dipakei pada waktoe timboel koematnja penjakit, bisa ternjata khasiatnja seperti obat soen- 
tik sadja, demikian poela boeat hilangken batoek bisa dengan 
bati bisa sampai sampoerna menoeroet kita poenja kemaoean: 

gampang, pendeknja dipakeinja mengo- 

TJOTJOK PENJAKITNJA: Boeat bengek, sakit didjalinan napas, antero batoek, batoek redjan 
(batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, mengompol. (kentjing diwaktoe tidoer), sakit wasir dan 
boeat antero penjakit djantoeng jang. membikin lelah. 

HARGANJA: per flesch isi 20tablet ...».....iii.i. f£ 0,70 
bisa dapat beli ditoko toko Japan jang mendjoeal obat, kapan tida ada atau kehabisan 

boleh teroes pesen dikami poenja toko. t : 
Pryscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH 

Ini obat2 

Agent Besar 
  

  

Molenvliet West No. 203-204 — Telf 293 Batavia. 

K. ITO G Co, 

  
  

  

Loterij 1 15.000. 
Moelai @joeal 1 Juli. Tarik 

30 Juli 1949, 

1/1- let f 11.— 
1/2 5,65 
1/4 ena 
4/10 2 455.5 
2/10 5 2 eo 

Tambah onkost Aange- — 
teekend,, 0.35. 

id. id. Rembours ,, “0.75. 

Trekkinglijst gratis. Prijscou- 
rant sepatoe model baroe ber- 
gambar, minta kita kirim gra- 
tis. Toelis adres biar terang. 

Schoenmagazijn 
NEW YORK COY. 

Molenvliet Oost 61. Batavia-C. 
  

  

  

Obat kelandjer.. 
Nendapatan baroe 

Mengombalikan 
kemoedatian didalam 24 djam 

Oentoek orang? jang berpenjakit kehi- 
langan tenaga, kebingoengan, kekoerangan 
tenaga oentoek bekerdja, darah ketor, hilang 
Ingetan dan orang? jang merasa dirinja toea 
sebeloem waktoenja, adalah mendjadi soeatoe 
kalegahan djika kenal dengan.ini obat, ke- 
landjer pendapatan baroe dari satos thabth : 
Amerikaan. 2. 

Ini pendapatan barce dengan tjepat dan 2 
peta pak dapat menjemboehkan toecan-poenja 
elandjer.centoek bekerdja poela dan. mem 

perbaik tenaga toean, membikin darah baroe 
dan bersih, memperkoeat rokani dan. Ingetan 
locan, dengan pendek, membikin toean di- 
dalam satog minggoe mera djadi moeda z 
kombali.. Ini pendapatan .adalah sebagei 
Obot rocinah tangga, satoe. tabiet jang gam- 
pang dan enak rasanja ditelan, df#n men- t 
djadikan tida perloe poela kelandjer di 5 
operatie. Didalam 24 djam tosan: soedah & 
lihat. jang toean pocnja badan mendjadi 3 
koecat “dar banjak kenafscean. Selainnja t 
itoe, ini tablet tida berbahaja dan tentae 
didalam pakerdjahannja. 

Di negeri: Amerika kebaiksanja Inf pen- 
dapstan jang mengagoemkan ada begitoe Lt 
besar, hingga Ini tablet" Vi-tabs dari Dr. “4 
Nixon sekarang telah terdjosal diselaeraeh | 
roemeh" obat dengan memakei pertanggoen- | ST 
gan. Sangat menjenangkan- ratau: aedng « 
ombali: 2 
Ini berarti, djika tahlet Vi-tabs dari Dr, 

Nixon . tida, mengombalikan. poela “ataw 
membikin baroe -tosan poenja- tenaga dan 

  

kenafsoean dan toean tida merasa 10-sampel 
20 tahoen tebih moeda 'tocan akan mendapat 
kombali' toean poenja oeang djika :toean 
kirimkan kombali boengkoesan tablet Vi- 
tabs jang kosong € 

Satoe botel.spectaal dengan. terisi dubbel, 
48 Dr. Nixan's Vi-tabs, harganja moorah A0 dan. pertanggoenyannja adalah bocatetosan 1 
socatoe kepastian. Pang 

Terdapat di Roemah? Obat dan Tokot 
besar. Djika tida bisa dapat, toelissoerat “1G 
kepada THE KNOX COMP. Batavis.



      

   
   
     

   
     
      

    

     

   
    
    
   

  

   

  

   
       

   
     

    
   
     
        

    

    

   
    

    
   
    

        

    
   
   
    
   
   
   
   

   

    

   
      

   

  

    
    
   

    
   

        

   
    

   
   

          

   

            

   
   
    

  

   
   

  

   

    

   
   
   

  

   

      

   
        

          

    

        

      

      

   
   
   
    

vit ka 

lah menerang 
r Pane apakah 

Pa agama 
. Didalam bagian III 

"ini akan saja te 
pa toean toecan, 

2 Pb moni. hal ini, per-: 

saja mengadjak. toean- 

Tebih doeloe memboeka 

kilat” 
oedah, sampai kezaman 

didalam beberapa . ka 

Beta orang bisa me 
dan ea betoel 2 be 

Minas barkan seloeroeh 
Islam itoe. 

der inzicht didalam sedja 
tetapi hanja dengan pe 

an eatia figh sadja, 
adilah tiap-tiap pertimba 

'dan oordeel atas Toerki 
'itoe satoe oordeel jang 

Her 'inzicht dida 
toe, seringlah ki 

se 
- rti seloek-be 
a lebih doeloe. 

mna, kalau 

! 3 toean Desdji: 
san tielakan, toean 

21 sambil” sedja- 

Data doeloe se 

ta Depan soedah ma 

Re” — kedalam lapangan 

totah boleh dikata 
n n selaloe berada dida 

selaloe - 2 mendidih, 

c mengapi, men) jala. 

egeri ,tjepitan” an 
- dan Barat, satoc 
tb” "antara Orient 

dari 1000 tahoen . 

djoega. 

  
  

“00 1 Toetdan dalam. tang ai Inlam", 
s5 se 

jan 

Hat perkitaani tenteram. 
Lihatlah “keradjaan Hetiet di 

Azia Depan itoe! Baroe beberapa 
abad sadja ia berdiri, soedahlah 
ia digempoer leboer oleh bangsa 
Thracia dan Hellenia (Joenani). 
dan baroe sadja kekoeasaan Hel- 

| lenia ini soeboer disitoe, soedah 
lah ia poela “digempoer “Ieboer 
oleh radja Cyrus dari Iran. Tetapi 
beloem lama poela cultuur Iran 
ni “berkembang disana, maka 
soedahlah Iskandar Zoelkarnain 
merampas Azia Depan itoe keda 

“lam ia poenja keradjaam-doenia 
jang maha loeas. Tetapi toean ta 
hoe poela, Iskandar tidak lama 
hidoep, sesoedah ia mati, goegoer 

kembalilah soesoenan ia poenja 
wereldrijk jang maha loeas itoe. 

Azia Depan ikoetnja didalam ke 

goegoeran ini, ratoesan tahoen 
lamanja ia terpetjah petjah dan 

terkoetjar katjir. Baroe sesoedah 
kekoeasaan Hellenia tegak kem- 
bali disitoe, teroetama - se 
kali sesoedah kekoeasaan Roe- 
mawi mendjadi koeat di Azia 

Depan, (sesoedah Nabi Isa), da 

tanglah ketenteraman dan kese 
djahteraan. 

Tetapi djoega didalam bea 

djaan Hellenia- Roemawi ini, ig. 

Xx 

telah sebagian rakjat memeloek | - 
agama . serani, datang lagi perpc 

#jahan! Negeri Hellenia-Roemawi 
ini, jang satoe memisahkanlah 
diri dari jang lain, bagiannja 
jang sebelah Timoer dengan-i 
boe - kotanja Byzantium (Istam 
boel jang sekarang) mendjadi 

satoe keradjaan nasarani sendi 

ri, memisahkan diri sama seka 

li dari bagian sebelah Barat de 
ngan iboe - kotanja Roma. Ba 

gian jang Timoer inilah, — By 
-zantium —, menegakkan sendiri 
satoe haloean agama Nazarani, 

.jang biasa dinamakan orang ge 
redja grieks — katholiek,. Ba- 
gian jang Timoer inilah mene 

gakkan satoe tjara - pemerinta 

han sendiri poela, jang dinama 
kan caesaro-papisme, jani sa 

toe tjara — pemerintahan jg. 
segala kekoeasaan digenggam 
oleh seorang keizer, tetapi kei 

zer ini mendjadi kepala agama 

Disinilah bagi Azia 
Depan itoe-persatoean staat dan 

agama, permoelaan tiara — 
pemerintahan negara disatoe 

kan dengan religie. Keizer me- 

rangkap mendjadi paus, - paus 
merangkap mendjadi keizer. 
“Perhatikan! Ini caesaro - papis 
me di Azia Depan jalah sebe 
loem Azia Depan dimasoeki Is 

lam, ja, sebeloem ada agama Is 
lam. Sebab dibawah pemerin : 

tahan Justinianus, jang meme 
rintah antara 527 dan 565, — 

(hdus sebeloem kita poenja Maha 
Pemimpin Nabi Moehammad s. 
aw. lahir didoenia —, diba- 

wah Justinianus itoe, Caesaro - 
papisme ini soedah lama soe- 
boer, soedah lama berkembang 
biak, berdiri  berkemegahan, 

membuaboshg keoedara iapoe- 
nja kemasjhoeran sampai terli 
“hat dari oedjoeng - oedjoengnja 
doenia -peradaban diwaktoe i 
Ten Byzantium. Constantino- 

— dinamakan begitoe. boeat 
nama keizer: Cons- 

  Maa Sana ama 
| tantinopel de G te ge. pertama 

    

Papa | Hdalam boemi Timoer di 
Aria Depan dan: disekeliling A 
zia Depan 'akar2, jang walau- 

| poen dikemoedian hari keradja 
goegoer, 

a dari doenta, toch. .ma- 
Byzantium itoe 

  

| han atau gymnasium 

  

  

DJAWA BARAT. 

BANDOENG. 

“"Tocan Bratanata keloear dari 
Parindra. 

Perscommissie Parindra tja- 
bang . Bandoeng - mengabarkan, 
bahwa permintaan tocan Bratana 
ta keloear dari tjabang Parindra 
Bandoeng telah diloeloeskan oleh 
pengoeroes tjabang. » 

— Maka berhoeboeng dengan hal 

ini dengan sendirinja beliau tidak 

£ 

School. 
Sesoedah perhoeboengan dengar 
Holland terppetoes, banjak pemoe 

da jang: dapatkan eind-diploma 
dari sesoeatoe sekolah pertenga 

serta me- 

ugandoeng niatan akan meneroes 
kan peladjarannja ke Nederland, 

ada hadapkan ini pertanjaan apa 

moesti dibikin sekarang? 

itoe- pemoeda akan djawab ini 

pertanjaan zonder sangsi lagi de 
ngan satoe perboeatan masoek 
dienst pada angkatan darat, la 
oet, atau oedara, agar selekasnja 

bisa mempertegoehkan pembela- 

an negeri. 
Lain goendoekan pemoeda j jang 

lantaran satoe atau lain sebab 

boeat sementara waktoe tidak bi 
sa masoek dienst militer, akan te- 
roeskan peladjarannja kesekolah 
tinggi di Indonesia. Akan tetapi 
sekolah2 tinggi disini tidak mem 

beri kesempatan begitoe loeas se 
perti di Nederland, Demikian pa 
da sekolah technisch tinggi di 

Bandoeng hanja terdapat kesem 
patan boeat dapat pendidikan dja 

di civiel-ingenieur. 

ling technologie (pendidikan dja 

di scheikundig ingenieur (ilmoe . 

toer begitoe roepa hingga pendi 

1942-hingga tidak membawa arti 
bagi pemoeda-pemoeda jang loe 
loes dari sekolah pertengahan 
atau gymnasium. 

Berdasar atas ini pertimbangan 

“maka menoeroet kabar jang ,,A- 
neta” terima, beberapa goeroe 
besar dari sekolah technisch ting 

gi telah menjatakan sedia akar 
kasih extra college pada mereka 
jang-niat teroeskan peladjarannja 

di Holland boeat mendjadi schei- 
kundig atau werktuigkundig in- 
genicur  (djoega boeat electro 
techniseh dan. aetsepsbonwkun 

dig ingenieur). — 
» Akan tetapi fihak jang berke- 
pentingan haroes mengarti, dalam 
hal ini tidak ditjiptakan pendidi 

kan lengkap boeat dapatkan sa 
“Iah satoe titel Ir. jg termaksoed di 
atas. Bisanja diadakan itoe pen- 
didikan dengan terpoetoesnja per 

hoeboengan sama Nederland ma 
sih beloem dipahamkan hingga 
moesti dipandang dengan kesang 
sian. 

Penawaran dari goerae-goeros 

besar terseboet boeat. sementara 

waktoe tidak bermaksoed lain da 

sih sa TAN Niana iapoe 
nja pengaroeh disitoe, sampai 

I poeloehan tahoen, 'ratoesan ta- 

n- | hoen, ja, sampai kezaman jg. 
Di 2 achir2. Griek - Degan cul 

  

meses jap kepada bentoek 
“Inja kesenian, tiap kepada out- 

looknja agama (djoega agama 
Islam!), tjap kepada ideologie 
pemerintahan, tjap kepada adat 
istiadat. rakjat sehari2, (jap ke 
pada segala adat keldkoolin To-   -chani dan MAP ANA | dari rakjat 

"di Gan Kana didi” manisan 

      

IT zitter “dari 

.- Betoel lagi disediakan afdee- | 

pisah) akan tetapi rentjana dia- | 

dikan bisa dimoelai dalam tahoen /- 

  

“PEMANDANGAN 

Na ripada memberikan peladjaran da 
Tam. ' vVak-vak. jang perloe boeat 

propdedentisch ' examen - goena 
dapatkan 

werkfuigkundig ingenieur (djoe- 
ga electrotechnisch tau scheeps- 
bouwkundig ingenieur). laorang 
jang ambil bagian sesoedah da- 

patkan peladjaran propaedeutisch 

akan dikasih kesempatan boeat bi 
'kin oedjian oentoek dapatkan sa- 
toe verklaring dengan mana me 
reka dianggap sama pengatahoe 

annja dengan ia orang jang di 

Delft telah bikin seroepa exa- 
men propaedeutisch.- 

ini verklaring akan kasih pem 

mendjabat commissaris Parindra | bebasan dari oedjian - di 
tiabang Bandoeng lagi. TDelit ada satoe  perta- 

njaan jang ini. wak- 
Pendidikan tambah loear biasa: (06 masih beloem bisa didjawab. 

| pada sekolah Technische Bisa didoega,- di Nederland 
orang akan ambil standpunt loe 

as dalam ini hal. Ia orang jang 
hendak goenakan itoe kesempa- 

tan akan dapat pendidikan pro- 

paedeutisch dalam vak-vak ter- 
seboet, sekarang soedah bisa ka- 

sih taoe dengan soerat pada voor 
faculteit Technische 

Wetenschap di Bandoeng.- 
Dari apa jang ditoetoerkan di 

Kita rasa sebagian besar'dari jedtas tidak boleh ditarik angga- | 
pan, pendidikan jang termaksoed 
soedah diatoer baik. Pada itoe 

niatan haroes dikeloearkan ong- 
kos oentoek persediaan  mate- 

rice, boecat mana perloe perke- 

nan ' dari instantie instantie jang 
tersangkoet. 

“ega perkenan itoe akan 

Makro toch akan-bergantoeng 
darf djoemlah deelnemers jang 

masoekkan inschrijving, “apa 

Daan itoeakan dilang- 
soengkan atau tidak. 

Boeat mentjegah penjesalan di 
hari kemoedian haroes dioelang 

merentah dengan ini pendidikan 

propaedeutisch ada menaroh ke 

titel seheikundig atau: 

Sampai di mana “belakangan 

kan, baek faculteit maoepoen-pe- 

wadjiban moreel akan tjiptakan | 

kesempatan boeat melangsoeng 

kan jang beroepa candidaat-atau 
ingenieurs studie. : 
Ocang college “ boeat pendi- 

dikan tambahan loear biasa itoe 

ada sama dengan inschrijving 
biasa, jalah 300 roepia per th. 
CUrSUS Serta 25 roepia oentoek 
pemakaian perabot-perabot stu- 
die. 

BOGOR. 

Concours Papanahan, 

Bocat amal 

Roode Kruis. 

. Pada hari Minggoe jl. telah 

dilangsoengkan Concours Papa- 
han jang pendapatannja oen- 
toek Ned. Roode Kruis, bertem- 

pat di Kebon Bako 's' Lands 
Plantentuim Bogor, dibawah 

pimpinan para B.B. Ambtena- 

ren dengan.comite jang terdiri 

dari toean2 M. Atmodimedjo, 
R. Lesmana dan R.A.T, Soeman 
tri, 

Pendapatan dari con 

      

  

cours ada £ 32,071 
Dari Bus f 18,59 

djoemlah f 50,6615 

Dipotong ongkos2 'f 12/0714 

Pendapatan (netto) f. 38.50 

Adapoen jang mendapat : 

le prijs Langgir dari Ban- 
doeng. 

2e  prijs Kendit dari Betawi. 

-3e. prijs Modang.dari Bogor. 
4e prijs Kantong dari Bogor. 

se prijs Tjinde dari Bogor. 

' 6e prijs Mawar dari Betawi. 
Te prijs Oneng dari Betawi. 

, Se prijs. Galing dari Ban- 

eh doeng. 

9e  prijs Boegel dari Soekaboe 

mi. 

!10e prijs Ajoen dari Tjibaroe- 
sah.   

Ne 

| boleh dikata 

“k 4.708.437 

yachmat koeboer. 

  

a 

Lembaran kedoea pagina pi 

Ile prijs Sinom dari Bogor. 

Prijs- sprijs terseboet diatas terdi- 
ri-dari roepa2 barang jg, agak 
'menjenangkan bagi spelers jg. 

mendapat bagian 'itoe dan sam- 

pai sore'baroe concours itoe boe- 
baran dengan gembira. 

CHERIBON., 

Pendapatan Gemeente moendoer. 

4 Pembantoe menoelis. 

Pendapatan Gemeente Cheri- 

bon dari padjak jang banjaknja 

ada 15 roepa sedjak Januari 

sampai Mei 1940 djoemblahnja 

ada f 51:406,88. Pendapatan ini 

moendoer sebab 

taksiran jang akan keterima da 
lam 5 boelan itoe besarnja 

f 54.833,05 sedang penerimaan 

dalam 5 boelan dari tahoen 1939 
.besarnja ada f 55.948,41. 

Pendapatan douane. 

Besarnja pendapatan douane 

Cheribon selama boelan Mei j. 

bl. ada f 1.101.133, 21. Dari Ja- 

nyari sampai Mei 1940 djoem- 

lahnja “jang keterinfa- ada 

24. Penerimaan dari 

Januari: sampai Mei 1939 

1 4.223.003,80: maka dari itoe 

dalam tahoen ini pendapatannja 

ada f 485.433,54 lebih banjak 

dari pada tahoen belakang terhi 

toeng sampai Mei 

TJIAMIS., 

Ass. — Wed. Padaherang 

meninggal. 

"Hari Raboe jang baroe laloe 

Toean Soedarma, Assistent-We- 

dana Padaherang telah mening 

gal doenia diroemah sakit Tjia- 
amis, oleh karena penjakit jang 
telah lama beliau derita. Beliau 

itoe tadinja akan dipindahkan 

ke-Tjikoneng (Tjiamis). 

Djenazahnja dikoeboer di Tji 

amis. Moga2 beliau mendapat 
' 

Amin !   
  

“di Er 
Gokbera Te wa Barat 

memberi tahoekan. 

Pengloeasan “perang di Ero- 
pah “sebagai “kelandjoctan da- 
ri pernjataan- perang dari Italia 
kepada Perantjis dan Ingge- 

tis, “ telah- .menjebabkan ke 
marahan besar. 

Ikoet merasanja segala lapi- 

san dikalangan pendoedoek me- 

noendjoekkan demikian itoe, ter 

boekti-pada koempoelan2 besar 
dikota Betawi ini didepan wali 
negeri dan kongsol djenderal Pe 
rantjis. Berita, bahwa kawan se 

koetoe kita Perantjis, jang demi 
kian gagahnja, mesti toendoek 

karena kekoeasaan jang maha 

dahsjat -oentoek menghentikan 
perdjoeangannja di 'Perantjis 

sendiri, bahkan menambah pera 

saan persetoedjoean (sympa- 

thie) kepada kawan jang mende 

rita “itoe. Nasib jang malang jg. 
menimpa kawan2-kita Perantjis 

itoe, dirasakan sebagai satoe 

pendorong baroe oentoek melan- 
djoetkan perdjoeangan itoe dng. 

moesoeh itoe tahoe paksaan kita 

oentoek Men Ore kat sendjata 

nja. 
Pembelaan kepoelauan kita i 

intelek adalah satoe peroendi- ', 
ngan jang menarik perhatian 
“benar-benar. Oetjapan2 dilapa- 
ngan 'ini mencendjoekkan sikap 
tidak tahan lagi jang koeat men 

desaknja, sedangpoen  terde- 
ngar djoega soeara andjoeran 

keras oentoek mengambil tinda 

kan2 goena meninggikan pembe 
laan negeri. 

Kesempatan oentoek memberi 

Ikan pendidikan mendjadi offi- 

cier pada angkatan laoet dan '   
    

semangat jang berapi2 sampai 

ni goena bagian pendoedoek jg. 

| Maag oonean perang 
opah 
pendirian dari pendidikan offi- 

cier di Bandoeng mendapat sam 

boetan besar "dan memoeaskan 

dari kalangan pendoedoek Indo- 

nesia dan “Tionghoa. Soempa- 

han atas diri officier. van ge- 
zondheid bangsa Indonesia me 

narik perhatian soenggoeh2. 
(Gang dimaksoedkan ialah dr. 

Darmasetiawan No- 

tohatmodjo, Red.) 

Dikalangan ini dapat dinjata 

kan satoe keheridak jang makin 

kentara sekali oentoek boleh 

ikoet dalam pembelaan negeri, 
walaupoen boekan orang militer 

djoega. 

Djoemlah vrijwilliger jang 

.masoek dalam dienst perlindoe 
ngan oedara, salah satoe alat 

perdjoeangan jang passief da- 

sekali, masih beloem mentjoekoe 
"pi (meskipoen tak boleh. dikata 

kan tidak memoeaskan) oentoek 
dapat mendjabat segala peker- 

djaan. Goena kepentingan per 
lindoengan pendoedoek pereman 

maka soedah barang tentoe pe 
| ngisian lowongan2 jang tsb. ini 
| dengan selekas2nja adalah sa 
toe sjarat jang pertama-tama. 
Tiap orang jang sanggoep oen 

toek ini, soepaja memadjoekan 

| diri pada plaatselijke leider da 
ri Luchtbeschermingsdienst. 
(Kebon Sirih 41). 

Atas initiatief jg, berdjasa dari 

! Vereeniging van reserve-offi 

cieren” maka mereka jang diwa- 
djibkan' masoek milisi jang soe- 

dah: berpendidikan bisa me- 
melihara kesiapan soal-soal mi- 

liter mereka dengan masoeknja 

kedalam Vrijwilliger 
Oefen “Corpsen, se- 
dang mereka jang masih be   

loem berpendidikan bisa mema 

djoekan diri oentoek mendapat 

pendidikan militer jang perta 

ma kali. 

Penerangan kepada pendoe- 

doek-jang tinggalnja didoesoen 

tentang kedjadian-kedjadian di 

Bropah dan soal2 jang bertali 

an dengan itoe jang mengenai 
tindakan2. pemerintah, telah 

diberikan dengan tetap oleh be 
stuur. 

Kesoelitan2 jang didapati di- 

tempat masing2 jang berkena 

an dengan penoekaran oeang 

kertas, peneboesan barang2 ga 
dai dan pendjoealan padi jang 

agak terlambat, soedah dapat 

dipetjahkan dengan segera. Pe 

kerdjaan pendoedoek sehari-ha 
ri dapat langsoeng dengan tis 

da ganggoecan apa2. 

Di Soemedang jang mengga-- 
boengkan diri pada plaatselijk 

bestuur ialah satoe perwakilan 

dari goeroe2 vervolg- dan voiks- 

| school, jang dengan oetjapan2 
lam waktoe perang jang penting | jang terpilih telah menjatakan 

kesetiaan dan kebaktian mere- 

ka terhadap keloearga keradja 

an. Oetjapan2 dan pernjataan 

ikoet merasakan penderitaan 

jang dialami oleh negeri Belan 
da waktoe ini adalah diterima, 

dengan segala Nan hati 

dan kepoeasan. 

Atas andjoeran ' perkoempoe 

lan agama di Indramajoe, jai 

te Perserikatan Oe 
la ma, maka disana telah dia 

dakan sembahjangan besar da- 

lam mesdjid, jang diikoeti oleh 
sedjoemlah 500-orang. 

Perkoempoelan Fatim i- 

jab,  jaitoe perkoempoelan 

berdasarkan agama, jang bagi- 

an besarnja terdiri dari orang2 

peremposan jang toca, kebanja 

kan dari kalangan pertenga- 

han dari pendoedoek, telah me 

ngadakan salat hadjat   dalam mesdjid di Indon 

( AN 
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Bahan tjerita film Indonesia. 
  

Bagaimana pendapat toean Njoo 
. Cheong Seng Regisseur ,,Kris 

Mataram" dari ,,Oriental 

en 

SIAPA PENOELIS TJERITA 
DOELOE-DOELOENJA 

  

LEH penoelis Focus dengan 

perantaraan Antara” (di- 

moeatkan dalam ,,Pemandangan” 

- ddo. 22 Juni jl). disampaikannja 

seboecah karangan” jang. -bertitel: 

Hollywood Indonesia”, antara 

lain2nja ditoeliskannja: ,,Pada 

oemoemnja dalam kalangan film 

sampai pada waktoe ini, kekoe- 

rangannja terletak pada bagian 

regie (pemilihan bahan tijerita), 

djalan tjerita jang sekenanja Sa- 

dja. Jang mendjadi attractie (pe- 

narik) atas film2 Indonesia ada- 

lah pemain2nja serta lagoe2nja. 

Ini adalah pengalaman dalam 

film Roekiah di ,, Terang Boelan” 

Fatimah” dan ,,Siti Akbari”. Be 

tapa dengan film ,,Kris Mataram” 

keloearan Oriental serta ,,Ren- 

tiong Atjeh” boeatan Java Indus- 

trial?” 

Sekian jang kita koetip, karena 

so'al inilah jang hendak kita per 

bintjangkan sekarang. 
x 

Kita telah persaksikan film ,,Te 

rang Boelan,” Fatimah” dan 

Siti Akbari” dan seperti penoe- 

lis Focus kita berpendapatan, 

bahwa memang benar kekoera- 

ngannja jang terpenting ada ter 

letak pada bagian regie - pemili 

han bahan tjeritanja. 

So'al ini sedjak dari moentijoel 

nja ketiga boeah film terseboet a 

dalah mendjadi perhatian, ki- 

ta: kita ingin menemoei penga- 

rang dan regisseurs ketiga tjeri 

ta itoe, tetapi tidak bisa menda 

pat keterangan jang pasti, siapa 

jang sebenarnja bertanggoeng- 

djawab selakoe pengarang dan 

regisseursnja, karena tidak dioe- 

moemkan. 

| Menemoei T. Njoo Cheong Seng 

Belakangan ini keloear film 

sKris Mataram,” jg. tidak keloepa 

an menjeboetkan nama pengarang 

tjerita dan regisseurnja, jaitoe 

toean: Njoo Cheong Seng, soea- 

minja Fifi Young. 
Karena itoe kita telah perloe- 

kan berkoendjoeng keroemahnja 

di Madoeweg 3 Batavia. 

Lebih doeloe kita telah berha- 
dapan dengan Fifi Young, jg kebe 

toelan sedang berdiri diambang 

pintoe pagar pekarangannja. Kita 

minta idzin akan berdjoempa de- 

ngan toean Njoo Cheong Seng, 

jang didjawabnja dengan ramah 

laloe mempersilahkan kita ma- 

so2k keroemahnja. : 

Toean Njoo Cheong Seng mem 

perkenalkan kita kepada t. Tjan 

Hock Siong, productie-leider ,,0 

riental film Coy” jang kebetoelan 

ada djoega.disitoe. 

Kita njatakan keperloean kita 

mememoeinja itoe, jang kemoedi 

an tidak loepa kita dhahirkan 

djoega penghargaan kita atas 

film ,,Kris Mataram” jang telah di 

tjiptakannja,  Taloe didjawabnja 

dengan teliti tiap2 pertanjaan jg ' 

«fa madjoekan. 

Oleh keleearnja film ,,Kris 

Mataram” ini katanja, ,,kami se- 

benarnja beloem merasa poeas. 

Samboetan publiek, pers dan col- 

lega kami, tidak menjebabkan 

kami djadi sombong, hanja tentoe 

kami merasa bangga, karena 
boeah oesaha kami jang pertama 

telah dapat kami selesaikan de- 

ngan selamat. Kami ada menga- 

lami sendiri beberapa kekoera- 
ngan dalam film itoe dan dimasa - 
depan tentoe sedapat-dapatnja 
kami perbaiki. Sekalian samboe- 

tan, baik jang beroepa poedjian, 
maoepoen sebagai tjelaan, kami 

terima dengan hati girang, sebab 
itoe 

“semangat dan pertoendjoek boe- 

| soeatoe tjerita jang berarti: ada 

  
| dan pergaoelan saja disegala lapi 

  akan memberi semoeanja 

  

Coy" : 

Oleh: Zoelkarnain. 

at film kami jang akan datang. 

Kami berpendapatan, bahwa doe- 

nia kesenian dan tonil serta film, 

adalah  menjeroepai  lebarnja 

laoet, sedang achlinja boleh di- 

oeipamakan sebagai seboeah 

perahoe ketjil ditengah-tengah 

gelora, senantiasa teroembang- 

ambing akan mentjapai... pantai. 
Perkelahian di tonil agaknja telah 
selesai, setelah bertahoen-tahoen 

koempoelan tonil besar, seperti 
Miss Riboet, Dja's Dardanella, 

Zuratna's  Bolero dan Fifi 

Young's Pagoda paling belakang. 

Dari mempersaksikan wajang 
akan penjedapkan mata, orang2 

telah sama mengetjap ni'matnja. 

Tjerita2 tonil jang dikarang dan 
disoesoen oleh achli2nja telah 

menempatkan tonil Indonesia di- 
soeatoe tempat jang tinggi. Gam- 

baran — masjarakat, penjakit 
oemoem, kepintjangan pergaoe- 
lan, keboeroekan sosial dapat di 
sapoenja dengan sindiran2 jang 
samar dan ini hanja tonil dapat 

mengerdjakannja. Adapoen film 

sebetoelInja ada mempoenjai per- 
tanggoengan-djawab jang lebih 

besar, karena tapangan film itoe 

sangat loeasnja. 

FIFI YOUNG BELOEM MERASA 
POEAS 

Tentang permainan Fifi 
Young ia merasa sendiri- bahwa 

berdirinja didepan camera itoe 

beloem memoeaskan hatinja. De- 

ngan lain perkataan: gerak2nja 
dihadapan camera beloem dapat 

dengan leloeasa, sehingga ta' da 
pat ia menampakkan talent-nja 
dengan penoeh. Dalam film kita 

ini begitoe djoega dalam film2 

dimasa depan, kita sebenarnja 

berpendirian, tidak akan menjoe- 

goehkan tjerita2 jang penoeh de- 
ngan perkelahian2 jang meng- 

gemparkan, pertjintaan2 jang 
berkobar-kobar, kita beroesaha, 

dapat heridaknja mentjiptakan se 

mempoenjai toedjoean dan isi 
jang tepat. Toean tentoe bisa 

mengerti sendiri, bahwa ten- 

tang pemilihan bahan Werita oen 

toek dilakonkan dalam film itoe 
boekan satoe pekerdjaan jang 

gampang. 

AANLEG DAN PENDIDIKAN 

T. NJOO CHEONG SENG. 

Kalau saja boleh kemoekakan, 
adalah saja ini sangat gemar da- 

lam so'al karang mengarang. Se- 
djak dari bangkoe sekolah, kege- 

maran saja itoe telah meresap da- 
lam sanoebari saja. Saban2 kali 

saja membikin perdjalanan (ex- 

cursie), saja soeka sekali tjerita 

kan apa2 jang telah saja alami 

dalam perdjalanan saja itoe, djoe 

ga membikin opstel. Sampai saja 
dewasa, kesoekaan saja itoe tetap 

malah tambah meresap djadi da- 

rah daging, hingga boleh saja ka 
takan, bahwa hidoep saja ini le- 

bih banjak diperantauan, walau- 

poen saja mempoenjai tempat ke 

diaman jang tentoe. Pengalaman 

san rakjat, ada memberi peladja- 

ran dan faedah banjak kepada sa |. 

ja. Saja dapat menoelis karangan 
tjerita pendek dan fuilleton jang 

dapat samboetan baik dari oe- 
moem. Doeapoeloeh tahoen saja 

doedoek dalam doenia karang me 

ngarang, satoe tempo jang da- 

pat memberikan arti, bahwa 

»vak” itoe telah mendjadi darah 

daging bagi saja, satoe ,,aanleg” 

pemberian Toehan jang pasti ti 

dak dengan ragoe2 lagi saja me- 
landjoetkannja F uunenaa none aa 

Berhadapan dengan pengarang 

  

poenjai pengalaman ini, sedikit sa 

ja merasa sangsi akan menanja- 
kan opleidingnja ........ £ 

Tetapi dengan melawan kesang 

sian itoe, saja madjoekan djoega 
dengan meminta maaf lebih doe 
loe, sekolah apa jang telah ditem 

poehnja. 
sk 

Saja hanja sampai dikelas IV 

H.C.S.” djawabnja. ,,Kemoedian 

pindah beladjar disalah seboeah 

sekolah Tionghoa dan sekolah 

Inggeris. Saja doeloe ada mempoc 

njai tjita2 akan melandjoetkan pe 

ladjaran ke Tiongkok dan Ameri 

ka, tetapi tidak kesampaian, lanta 

ran beberapa rintangan.” 

KESEMPATAN BAIK BAGI PA- 

RA PENGARANG. 

Kita laloe melandjoetkan per- 

tanjaan tentang oesaha memilih 

bahan tjerita jang baik boeat film. 

Katanja: ,,Walaupoen saja soe 

dah mempoenjai pengalaman 

jang begitoe lama dan telah men 

tjiptakan sekian banjak tjerita, ta 

pi akan memilih bahan jang baik 

itoe, sedang saja peladjari be- 

toel2 sekarang ini. Sekian banjak 

tjerita jang saja soedah toelis, ka 

law saja pilih boeat film, njata- 

njata 90 pCt. dari semoeanja itoe 

tidak terpakai.” 
Bagaimana pendapatan toean 

kalau kita adakan perlombaan 
oentoek menoeliskan tjerita2 boe 

at film itoe?” tanja saja. 
,Saja sangat setoedjoe, kalau 

doenia pengarang soeka mentjoe- 

rahkan perhatian dan oesahanja 
kedjoeroesan ini. Hanja — berha 

sil atau tidaknja oesaha begini— 
saja tidak berani tanggoeng. Pe 
ngarangnja mesti 'memerloekan 

mengambil, ,,studie” jang speci- 
aal jaitoe disamping mengarang 
tjerita hendaknja mempoenjai pe | 

ngertian dan pengalaman poela 

dalam kalangan tonil dan film 

itoe!” 
Sekian pertjakapan kita dengan 

toean Njoo Cheong Seng tentang 
bahan tjerita boeat film Indone- 

      

KENARI ERA anna 

ndonesia 
ATA TING TAN SANG TINNANNNAINAN 

  

- Diangkat pada 
van oud - militairen di Magelang 

sebagai kapitein, t. R. Soerat- 
man, kapitein jang telah dipensi 

oen dan telah mendjabat reserve 

kapitein pada Koninklijk Neder- 

landsch - IndisSche Leger. 

  sia. 

DJAWA TENGAH. 

MAGELANG. 

Mendjadi kapitein, 

KR Soeratman 

  

DJOKJAKARTA. 

Persembahan oentoek Njai Loro 

Kidoel. 

Kita mendengar kabar dari 

Djokja, bahwa oetoesan 

oetoesan jang pergi pada pagi 

hari Rebo jbl. membawa per- 

sembahan oentoek Njai Loro Ki 
doel digoenoeng Merapi, Lawoe 

dan Dlepih dari pada Seri Soel 

tan Djokja, pada hari Kemis soe 

dah kembali lagi di Djokja. Oe 

toesan jang pergi 

Merapi poelang membawa weli- 

rang, dan akar-akaran wangi da 

Pi lereng2 goenoeng. 
Adapoen regent Bantool poe- 

lang dari pantai Kidoel dengan 

membawa doea pikoelan batoe 

karang loemoet, kepeting2 pan- 

tai dan kerang2. Separo dari pa 

da pendapatan dari pantai itoe 

akan dikirimkan ke Kraton. Ba 

gian jang lain akan dikirimkan 

kepada Rijksbestuurder. 

Oetoesan Seri Sultan. 

Aneta terima kabar dari Djok 

rombo- 

ngan oetoesan dari Seri Sul- 

tan telah berangkat ke Bantool, 

Kalasan, Karanganjar dan Wo 

nogiri oentoek mengirimkan 

poedjaan2 ketempat2 keramat 

Mantjingan, goenoeng Lawoe, 

goenoeng Merapi dan Delepih. 

bahwa satoe 

“land. Perhatian besar 

reserve korps 

kegoenoeng 

Berdo'a oentoek keselamatan Ne- 
derland. 

Aneta mewartakan dari Djok 

ja, bahwa kemarin malam di ge 

dilangsoengkan sembahjangan 

oentoek keselamatan Neder- 
sekali 

dan sembahjangan tadi dipim- 

pin oleh Ds. Reddingius. 

SEMARANG. i 

Bangsa Arab dan ,,Wilhelmi- 
na - fonds. 

Di Semarang bangsa Arab ta' 

ketinggalan toeroet menjokong 

,Fonds Wilhelmina”. Kabar- 

nja djoemlah stort pertama soe 

dah ada tiga ratoes ampat poe 

loeh ampat perak — 
Lijst masih djalan teroes. 

(,Semg - red.”). 

Bazaar goena ,,Steunfonds 

. Holland”. 

Bazaar, jang sedang dioesa 

hakan oleh beberapa perkoem- 

poelan kaoem Istri bangsa awak 

di Semarang tidak djadi diada- 
kan dalam boelan Juli, — seper 

ti jang telah kita wartakan, ta- 

pi tetap akan diboeka nanti pa 

da permoelaan boelan  Augus- 

tus. Pemboekaan bazaar akan 

dilakoekan oleh Njonja M.F. 

Winkker, istrinja goepernoer 

Djawa Tengah. 
Sampai sekarang soedah ba- 

njak bantoean jang diterima o 

  

leh Comite itoe terseboet. Pen 

dapatan 1004 goena ,,Steun- 

fonds Holland”. (Semg.-red.). 

Dialect a la Semarang ,,dipiring- 

hitamkan”. 

Baroe2 ini dikaboepaten Se- 
marang telah dibikin opname pi 

ring-hitam tentang dialect A la 

Semarang, dihadliri djoega oleh 

toean Goepernoer. 
Pembikinan dilakoekan oleh 

prof. C.C. Berge dengan diban- 

toeoleh pak Sastrogantol, ba- 

doet jang kotjak sekali. 
Kabarnja, piring2 itoe (7   djoemlah) akan dipakai oentoek 

redja protestant di Djokja telah : 

  

pada 

  

“Lembaran kedoea pagina Il. 

leerstof di sekolah Tinggi (Lei 2 

den). Antara lain jang dibikin: 

hal pergaoelan roemah tangga, 
toto-kromo, dan sebagainja. 

: (,Smg.-red.”). 

Kawat kepada Internatio 

Dari Amerika 

Aneta mengabarkan dari Se- 
marang, bahwa Internatio 

di Semarang menerima telegram 
dari Amerika jang boenjinja de 

mikian: 

Dertig mei gedateerde brief 

exrotterdam ontvangen. staf 

met gezinnen wel. hoofdkan-” - 

toor tusschen boompjes en 

coolsingel zwaar bescha- 

digd. 
Artinja ialah soerat jang ter- 

tanggal 30 Mei dari Rotterdam 
telah diterima, sedang semoeanja 

dalam keadaan baik. Dalam pada 
itoe hoofdkantoor antara Boomp- 
jes dan Coolsingel roessk.hesar. 

Penjakit malaria. 

Dari Semarang Aneta mende — 

ngar kabar, bahwa didalam dae- 

rah Soerakarta berdjangkit pe- 

njakit malaria. Di Gemolong 

dan di Sragen boleh dikata, 

bahwa penjakit malaria itoe he 

bat sekali meradjalelanja. 
Kepada pendoedoek didaerah2 

jang diserang penjakit jang di- 

takoeti itoe telah diberikan kini 

ne, jang ongkos2nja boeat sete 

ngahnja dibajar oleh Kesoena- 

nan. 

Dari Betawi Aneta menam- 

bah pada berita diatas itoe, bah 
wa mengamoeknja penjakit ma ' 

laria itoe dalam moesim kema- 

rau, adalah soeatoe kedjadian 

jang biasa sadja. Penjakit ma 

laria itoe rata - rata dalam bas” 

lan boelan ini timboel didalam 

negeri: Pada ketika timboel- 

nja penjakit malaria itoe 

diketahoei pihak atas, maka 

dengan setjepat-tjepatnja di- 

moelai dengan memberikan ki-   nine kepada pendoedoek. 

  

    
  

  

  

ps Tiar 19 200 2vin'g 

aly can Gehot : 
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De Fiat klimt ot ni 

arvaren berggidi. 

daa 

1     
  

  

De Fiat vaert x33 set, dat tel 

mw viand Dik 1 €r Tever- 

den mes “9 

Fi 
Kn           toea jang njata telah banjak meri   

  

D. Far 3 Lao eleyant 

7 an a.n danyarerk. 

Jana 

  

De Kiak “9 200 sterk 

siy cen wergelaar     
  

  

  

  

De Fiat “9 Zoo snel “1 

yes Oweny in Zn Dejte 

Jayen. 

paue,   
  

    

De fiat remt 250 goed, dat 

zelts mn tante Lenaer 
zich velg in voelt.     

  

De Fiat leept 100 ye roug Nngg 

al) cen Indian op het 

garloyy paad, 

Paw 
4     
  

  

De Fiat Crekt al cen (bag karngucen. 

Kovwt rakkerg, 29   TN 
5 

  

  

N. V. Automobiel Mij. 
Fiat-Java, 

AGENT- AGENT DISELOEROFEH HiNDIA - BELANDA 

  

Batavia-C. 

  

  

  
  

De Fiat herFt het Siter. 
Igk en da manitran Yan 

cten adelman, 

Jap:     
“  



      

  

    

      

   
    
     
   

     

  

KORAN HILANG. 
Pem ea nana na 

: ANJAK pembatja jang 
tinggalnja ditempat2 ig. 

gta djaoeh kantor pos, katanja 
trimanja koran kaga' seperti doe 

loe lagi tjepatnja. 
— Roepanja koran djoega moela- 

in nakal. Soeka mampir2, kaga' 

'maoe lekas djalannja. 
' Kalau datang di tempat pem 
batja kita katanja ada djoega 

jang soedah letjak, koemel, se 

perti bekas di perkosa Oo 

rang. 
Pembatja sendiri kaga” kasi ke 

terangan, koran2 itoe kemana sa 

dja mampirnja, dan didjalanan di 

tjegat siapa? 

  

7 HAL BABOE, 
DJANGAN BANTING 

18 ITOE PAKAIAN, SAJA AKAN 
KASIH KAU PERSIL 

“.
. 

3
 

p
p
 

M
a
k
 

$ 
NN
 

Ng
. 

  

jas na Man pat 3 EN ea NG 

PEMANDANGAN. Lembaran kedoez pagina IN. 
  

Pa Moto) 'PERSIL. AN 

BEcINi KAU MOESTt 
KERDJAKAN, KOETJEK 
SADJA DAN RENDEM 
KOMBALI DAN KAU 
BOLEH TINGGAL SA- 

DIA ITOE PAKAIAN. 

  

3) ITOE, KAU TIDA 
F UAPE KERDUA- 

KAU LIHATLAH, 

BAGAIMANA BER- 
Sid PAKAIAN 
DIWOETWI DE- 

wi NGAN PERSIL. 8 

SELAIN DARI 1 

Aa 

  

          

pan 

pakaian. 

  

Dari itoe pakailah Persit boeat 

tjoetji pakean, 

bakerdja sendiri, boleh di pertjaja 2 

dan aman di pakainja. 

begitoe njonja 

bisa menjim- 

banjak 

oeang atas 

njonja poenja 

Importeura: Toko HOPPENSTEDTI 

obat tjoetji jang 

Dengan 

     
  

  

  Katosis ciliat dari badjoe2nja, 

' kaga' tjoema ditjegat, tapi soe- 

'dah dipakai ........ AP Na ngan s0e 

“sdah dibatja doeloean. 
Sekarang pembatja2 banjak 

jang kirim soerat sama bang Be 

djat. 

“Bang Bedjat sendiri kaga' bi- 

— sa kasi keterangan sebab2nja, se 

bab itoe koran dalam keadaan 

manis, molek, indah, permai, mon 

tok, denok dikirim op tijd dari 

kantor bang Bedjat. : 

Barangkali karena indahnja, 

didjalanan kena tjegat orang. 

Wel, nanti deh, bang Bedjat 

 selidikin doeloe, seperti orang 

menjelidiki anak kalau dilepas. 

— BANG BEDJAT. 

»Steunfonds Holland”. 
Aneta mewartakan dari Sema- 

.ng, bahwa peroesahaan2 Dje- 

'pang disana via pihak jg. berkoe 
“asa telah memberikan sedjoemlah 

'Oeang sebesar kira-kira f 1.289.- 
oentoek ,,Steunfonds Holland”. 

Lebih djaoeh diwartakan, bah- 
- wa dari tanggal 28 Juni sampai 
| tanggal 30 Juni j.a.d. di Demak di 
“adakan pertandingan2 sepak ra- 

.ga, jang pendapatannja akan dibe 

—-rikan kepada ,,Steunfonds. Hol- 

land”. 

  

: 
: 
| 

    

   
   

  

    

     
    

     

  

   

  

     
   
   

    

    

  

    
   
   
    

    

    

        

    

   
    

   

      

   
   
    

  

   

  

   

   

  

   
   

   
   

   
   
    

   

. Soeara Boerrendi. 

— Pimpinan menoelis: 
“Kepada segenap rakjat dan 

| kaoem boeroeh  seloeroehnja. 

Bag Esimana telah tersiar, bah 
wa 'Persatoean Boeroeh Indone 

“ “ia di Semarang, pada tanggal 

“5 malam 6 Juli akan mengada 

| kan perajaan goena- memperi- 
| ngati 2 tahoen berdirinja. Lain 

| dari pada itoe djoega soedah 
— kita kabarkan bahwa pada tang 
gal 5Juli P.B.R.I. Semarang, 

' Soerabaja, Pekalongan akan me 
 ngadakan Conferentie, dan se- 

' “Iandjoetnja pada tanggal ma- 
lam 7 Juli akan mengadakan ra 

- pat oemoem, sebagai congres jg. 

— Ioear biasa. 
Maka pada sebeloemnja itoe, 

tanggal 18 Juni jll. Pengoeroes 

“BOERRENDI telah memadjoe 
“kan soerat pemberian tahoe pa 

| “in jain berwadjib. Setelah tg. 

“21 Juni, ketoea kita telah men- 
“ dapat panggilan dari jang ber- 

- wadjib afd. P.I.D. jang mana 

| telah diterangkan, bahwa mak- 

' soed atau kehendak P.B.R.I. 
sebagai diatas itoe, tak dapat di 
langsoengkannja. 

' Selainnja dari kepentingan2 
' terseboet, maka boeat segala ra 

| pat Boerrendi, poen tak dapat 

F. . diadakan. Alasan2 itoe, tak la- 
| in berhoeboeng adanja Staat 
3 | van beleg. 

N.B. Di harap lain lain soe- 

— sega soedi toeroet menjiar 

  

Keadaan Sabar batik- moelai 
ramai. 

Pada boelan jang telah laloe 
keadaan perdagangan batik di- 

5 £ jampi amat sepinja. 

sematjam ini disebab 
harga barang sangat 
ja sedangkan boeat ka   

oem saudagar batik terlaloe soe- 

sah akan memperolehnja. Sela- 
in itoe disebabkan poela oleh ka 
rena harga hasil boemi dari ka- 
oem tani mendjadi merosot. Wak 

toe belakangan ini keadaan tadi 

telah mendjadi beroleh dan ber- 

.ganti saat jang dinanti-nantikan 
oleh kaoem soedagar choesoes- . 

nja. Biarpoen waktoe ini harga 
barang batik masih seperti sedia- 
kala akan tapi hasil boemi dari 

paman tani moelai ada harganja. 
Keadaan perdagangan didalam 

pasar moelai ramai menjebabkan 
perhoeboengan kelain tempat da 

pat langsoeng kembali. 
  

SOERABAJA. 
Harga kentang di 

Djawa-Timoer. 

Berhoeboeng dengan kenaikan 

harga kentang dalam sementara 
minggoe lagi dipodjok  Djawa- 
Timoer dari 6 sampai 8 roepi- 

ah per pikolnja, maka soerat2 
kabar di Soerabaja sama mem- 

pertimbangkan apa tidak ada a- 

lasan2 oentoek menghitoeng ken 
tang sebagai hasil boemi jang 

harganja maximum diharoeskan 

menoeroet atoeran2 jang diberi- 

kan oleh Pemerintah. 

Soerat2 kabar tadi memadjoe- 

kan sebagai alasan, bahwa ken- 

tang terhitoeng sebagai maka- 
nan jang penting boeat bangsa 

Belanda seperti beras boeat bang 

sa Boemipoetra. (ANETA). 

Panggilan P.I.D. dikalangan 
P.N.I. 

Pengoeroes menoelis: 
Pada hari Senen tanggal 17 Ju- 

ni 1940 djam 8 pagi saudara2 A- 
djid Adimargono dan 

SoerodjoReksoami- 
djo dipanggil PID. Tambahan 

poela pada Kemis tanggal 20 Ju- 

ni 1940 djam 8 pagi Sdr.: S o e- 
kardi ta'ketinggalan dipanggil 
Pbb. 

Panggilan mana disebabkan o- 
leh karena keterangan dari bekas 

kedoea saudara anggauta P.N.I. 
jalah Karimoendan Pardi 
m an jang telah beberapa hari di 

tahan di Hoofdbureau van Politie. 
Apa jg. mendjadi sebab dari pe 
tahanan kedoea itoe, sampai se- 
karang kita beloem dapat ketera- 
ngan. 

Sesoedah segala pertanjaan 

dari PID jg. beroeroesan PNI 

didjawab dengan setjoekoepnja, 

poen djoega dapat beberapa per 

ingatan, lantas diperkenankan 

poelang. 

RAMBIPOEDJI. 
Rebo Wagen. 

Ketika hari Rebo-Wage baroe 

baroe ini Taman-Siswa Rambipoe 

dji telah mengadakan Rebo Wa- 

gen dan pimpinan oleh sdr. Roes- 

tomo. Rebo Wagen dikoendjoe- 

ngi djoega oleh Ki Soetopo Wo- 

nobojo sebagai wakil Madjelis 

Loehoer. Dalam Rebo-Wagen be 

liau menerangkan apa arti Rebo- 

Wagen itoe, poen djoega mene- 

rangkan Azas dan toedjoean Ta- 

man-Siswa. Setelah hadirin tjoe- 

koep poeas mendengarkannja, ma. 

ka Rebo-Wagen. laloe ditoetoep 

dengan selamat. 

Penjokong amal Nederiand. 

Boelan Mei j.t.I. sebagian pen 

doedoek dari Rambipoedji telah 

hiboek mengadakan persiapan Co 

Fa N 

  

mite oentoek penjokong amal di 
lingkoengan Rambipoedji sendi- 

ri. Persiapan mana telah dipoe- 

toes akan mengadakan pasar ma- 

lam dan opvoering, akan tetapi 
berhoeboeng pada waktoe seka- 

rang djika kita melihat soeasana 
international koerang menjenang 

kan, maka pasar malam tentoe ta' 

dapat dilangsoengkan, hanja Op- 

voeringnja sadja jang dapat di- 
langsoengkan. Opvoering bertem 

pat di Kawedanan pada hari Sab 
toe malam Minggoe 15-16 Juni 

40 it. 
Koendjoengan dari pendoedoek 

menjenangkan djoega. 
Permainan memoeaskan. Pen- 

dapatan bersih pertama kali akan 

dipergoenakan oentoek amal di- 
lingkoengan Rambipoedji sendiri, 

oleh karena sekarang melihat ge 

lagat nasib Nederland, laloe akan 
diserahkan ke Factory Javasche 
Bank oentoek kepentingan terse 

boet. 
Pendapatan bersih k.I. f 78.— 

  

DJOMBANG. 

Djinazah R. Ajoe Regent. 

Diwartakan, bahwa penana- 

man djinazah dari Raden Ajoe 

Regent Djombang dilakoekan de 
ngan kebesaran dan perhatian 

jang loear biasa. Dimoeka dji 

nazah berbaris beberapa padvin 

der dari Moehammadijah dan 

50 orang jang membawa krans 

boenga. Djinazah jang tertoe- 

toep oleh boenga diiring oleh be 

berapa loerah desa dan prijaji 

dengan membawa toembak. Di 

belakangnja ini koerang lebih 

50 auto, antara mana dari toean 

resident dan ass. resident dari 

Soerabaja dan 20 Regent2 dari 

Djawa - Timoer. Di Poelosam 
poerno, dimana djinazah dita-   
,nam telah bersedih beberapa 
riboe orang. Sesoedah djinazah 

ditanam tidak diadakan pidato, 
.tjoema oleh toean Hoofdpeng- 

.hoeloe dioetjapkan do'a seba- 
gaimana biasa. (ANETA). 

  

NGANDJOEK. 

Angkatan Wedana. 

Dalam s.k. ini telah dikabar- 

kan tentang kepindahan Weda- 
na di Waroedjajeng ke Kara- 
ngan. Kini lowongan itoe telah 
diisi poen telah datang jalah R. 
M. Harsono A.W, dari Goerah 
(Kediri). Beliau poetera dari 

Boepati di Ngawi. Moengkin ke 
lak beliau jang akan mengganti 
ajahanda, toelis pembantoe kita 

A.S. 

Paberik moelai bekerdja. 
Kini bapa2 tani telah selesai 

memotong padinja. Pabrik moe 

lai bekerdja oentoek daerah reg. 

Ngandjoek jang sebelah selatan 

banjak sawah jang disewakan 

kepada pabrik. Sebab memang 

bagian inilah jang tanahnja ba 

ik, air tjoekoep. Oentoek tahoen 

'40 poen bertambah lagi sawah 

jang disewakan, jaitoe bahagi- 

an desa Tandjoenganom, Waroe- 

djajeng Kampoengbaroe, berar 

ti hampir semoea ada ditangan 

paberik. Dengan keadaan sema- 

tjam ini, dengan sendirinja 

penghidoepan bapa2 tani terde 

sak. (A.S.) 5 

Anak gratis di Vervolgschool. 

Dari soember jang boleh di- 

pertjaja, kita mendapat berita, 

bahwa anak2 jang gratis bagi   
  

Inaoora PELAN ANA NETT NM DAA Aa 

KxGerak Badan 
  

  

PRA: PEN RnR NAN SNSANNN EESAN 

TENNIS 
Competitie B.T.A. 

Di ini Minggoe programma 

competitie tjoema dimainkan 

beberapa partij dalam Reserve 

—- eerste dan klas rendahan se 

mentara dalam  Dames afdee- 

ling ada moentjoel club barcee 

»Tionghoa” siapa telah - oen- 
djoekkan permainan baik. Ini 

club ,,Tionghoa” telah ketemoe 

LD.T.T. dan penghabisannja 

stand ada 1—1 karena oedara a 

da gelap. Boeat menentoekan 

menang kalahnja partij dames 
double akan dimainkan pada lain 

Minggoe sore. Yo Heng Siang da 

lam iapoenja wedstrijd pertanaa 
kalimelawan nona Soemiar dari 

LD.T.T. telah main bagoes de- 

  

  

V.V.S. dipersempit. Kalau tidak 

terpaksa, poen kalau anak itoe 

tidak pandai dan radjin tidak 

boleh. Sebanjak-banjaknja anak 

gratis di V.V.S. hanja 5946. Moe- 
'rid jang tidak dapat memenoehi 

sjarat2 itoe kalau soedah terlan 

djoer gratis haroes dikeloear- 

kan besok cursus jang akan da- 

tang. (A.S.) 
  

TANAH SEBERANG. 

TAKALAR. 

Moelai lagi. 

Karena ikan2 ditebat boleh di 

katakan soedah habis diambil, 
dan kini telah tiba moesim ke- 

marau maka banjak tebat soe- 

dah moelai dibersihkan oentoek 
memboeat garam. Dalam pon 

dok garam di Takalar masih ba 

njak sisa garam tahoen laloe. 

Tapi sipemboeat garam teroes 

ta' memboeang kesempatan ini. 
Dengan hal ini ada harapan ga- 

ram akan lebih moerah di Zuid- 

Celebes. 
Di Takalar pada sa'at ini har 

ga garam ada mahal jaitoe 15 

sen sepikoel, (MD.L.). 

PADANG. 
Goeroe2 Isiani. 

Aneta mengabarkan dari Pa- 
dang, bahwa perkoempoelan goe 
roe2 Islam di Padang (Persatoe 
an Goeroe-Goeroe agama Islami), 

dengan djalan soerat telah menja 
takan setianja terhadap pemerin 
tah, berhoeboeng dengan malape 
taka jang menimpa negeri Belan- 

da. 
Dalam sembahjangnja ditjita2 

kan soepaja kemoerahan Toehan 
akan lekas menghilangkan ada- 

nja perang itoe. 
£   

MEDAN. 

Bahaja api. 

Dari Medan diberitakan, bah- 
wa dikampoeng didekatnja em- 

placement dari onderneming Tan 

djongmerawa telah terdjadi ke- 

bakaran jang besar sekali. 30 roe 

mahnja pendoedoek Boemipoetra 

dan beberapa toko Tionghoa te- 

lah habis terbakar sama sekali. 

Keroegian ditaksir kira2 ada 

40.000 roepijah, antara mana ada 

sedjoemlah 17.500 masoek da- 

lam verzekering. Sebab-sebabnja 
disangka dari meletoesnja 

druklamp” 

troleum. 

.hoog 

jang diisi dengan pe- 

(ANETA). 

ngan kalahkan lawannja dengan 
6—4, 6—2. Njonja Yo slice- 

forehand drive telah bikin nona 

Soemiar mendjadi kelabakan. 

Sajang dalam mixed double de 

ngan partner Yo Peng Ie, Mevr. 

Yo soedah tjapai dari habis ma 

in single hingga ini partij mixed 

telah dimenangkan oleh lawan 
uja dengan angka 6— 3, 4—6, 
6—2. 

Dalam Reserve - eerste klas 

telah main Chung Hua 2 versus 

SYMA 1 dengan kasoedahan 1—-! 

Partiji jang dimainkan . ada 
first single antara Tan Hoei Bo 

versus Tan Tjoen Hoo jang ber 

kesoedahan dengan — kamena- 

ngannja jang terseboet doeloe- 

an dengan angka 6—4, 6—1. 

Permainan all-round di bela- 

kang baseline dengan di depan 

net dari Hoei Bo jang tjepat 

telah bikin Tjoen Hoo tidak ber 

daja. Sementara second single 

antara Lim Khe Jan versus Oe 

sadi ada berdjalan sangat oelet 

dan lama weski Lim Khe Jan 

soedah leading banjak di second 

set, karena soedah tjapai kena 

di soesoel dan di set ketiga ia te 

lah dapat kramp kakinja dan ia 

lantas menjerah di score 5—4 

boeat ia. Lain Minggoe ini par 

  

tij akan dimainkan habis. 

Kesoedahannja lain2 competi 

tie Chiao Kwang 2 kalahkan 

H. 2 kalahkan Bangka 3 dengan 

3—2, Nederland van 1845 kalah 

kan Rex 2 djoega dengan 3—2. 

sa 4 telah masing2 menang 1—-1 
dari OCFA 1 dan. Tottaa 

B.T.A. - Competitie - Programma. 

“30 Juni 1940. 

pes. Te kl Aja Pc “Se era 

— Mattenkloppers & (Def. vid 
B.) S.Y.M.LA. 1 — Black & Yel 

low 1 (Def. v/d B.). 

Res. le kl. Afd. C.: S.T.C. 2 

— $S.T.C. 1 (Petodjo Oedik). 

2e ki. Afd. A.: Hekkensluiters 

2 — Chiao Kwang 2 (Tamiari 

Sari B5). 
' 89e kl. Afd. B.: Mixed Pickles 
1 — Minahassa 3 (Concordia). 

2e kl. Afd. C.: M.T.C. 1 — S. 

2 (Kerkstraat Mc.). 

3e kl. Afd. A.: Minahassa 4 - 

M.T.C. 3 (Taman Sari D). 

3ekl..Afd. B.: Horas2 — 

Nederlanden van 1845 (Gg. To 

apekeng). 

DAMES.: S.T.C. — 

Hoa Taman Sari A. 

Tiong 

    
  

INTERNAAT BATAVIA 
EN DROSSAERSWEG 95 — BATAVIA CENTRUM —a 
  

  

Sa 
Dr. Kayadoe 

Mr. Hadi 
M. H. Thamrin 3 

Mr. R. Soewandi 

Beheerder R, 

Internaat modern oentoek pladjar-pladjar Sekolah 
Menengah dari segala bangsa dengan penilikan 

atas Peladjaran. 

DIDIRIKAN DI TAHOEN 1925 
Didirikan: boekan oentoek mentjari keoentoengan, 
akan tetapi semata-mata oentoek memeliharakan 
peladjar-peladjar dari sekolah menengah, jang ber- 

sekolah di kota Djakarta. 

PEMBAJARAN PENGINAPAN . 

Keterangan lebih landjoet boleh dapat pada: 

. $ 20— SEBOELAN 

telf. 3212 Welt. 
3801. 35 

” 1393 »” 

Dep, v. Onderwijs 
telf. 2350 Welt. 

Soetarmono telf, 545 Bat, 

  

  

  

via-O. c.s. 

” ”, 

ll, 
3 prijs2 ” ”7 

5 7, ”, ” 

50 ” ” 39 

350 », ”, ” 

Djoemblah 411 prijs2 

menoeroet imbangannja. 

Djikalau si       

LOTERIJ OEWANG BESARNJA F 370.000.- 
Terbagi dalam 37.000 lot a f 10.—, dinomori dari 10.001 
sampai 47.000, dan dipetjah dalam lot seperampat Aa f 2.50 
dan lot sepersepoeloeh af 1.— goenanja oentoek Bestuur 
dari Vereeniging ,,Bataviasche Kartinischool” di Bata- 

Lot-lot bisa didapat pada semoea kantoor dari 
NEDERLANDSCH -INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAP- : 

PIj N.V. 
Boeat pengiriman lot2 dengan perantaraan post moesti 
tambah boeat onkost kirim' boeat 5 lot atau koerang 
dari itoe f£ 0.50, seteroesnja boeat tiap2 1/1 lot atau 
koerang dari itoe tambah f 0.10 lagi. Kalau lot-lot tida 
terdjoeal habis semoeanja, maka prijs2 akan dikoerangi 

Tarikrja di Batavia pada 30 Juli 1940. 
Tanggal tarikan tida dirobah. : 

Pengiriman dengan rembours tida dilakoekan. 
pengirim diwaktoe kirim postwissel tida 

memberi pengoend'oekan apa-apa, dan postwissel itoe di 
terimanja sesoedah lot terdjoeal habis, maka bagiia 
akan dikirimkan lot dari Loterij jang keloear menjoesoel. 

Pendjoealan dimoelai 1 Juli 1940. 

Prijs2 terdjoemblah semoea f 185.000.— jaitoe: 

1 prijs dari £ 75.000.— 
1 ,» 25.000.— 

mn.» 10.000.— 

£ 175.000.— 
». 25.000. — 
». 10.000.— 

15.000.— 
5»... 5.000.— 
». 20.000.— 
» 85.000.— 

Fs 

5.900.— 
1.000.— 
400.— 
100.— n

u
n
u
n
u
l
 

      

    
  

Liang Yoe 1 dengan 3—2, Si 

Sementara SYMA 2 dan Minaha- 

ta
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Hn 

rapkan, bahwa poedjang- 

berichtiar ' memboektikan, 
hwa kebetoelan di Djermanlah 

Aria itoe jang terbanjak 
ia ati dan jang sebersih-ber- 
P3. tidak HE berjampsor dengan 

re : Soedah. dipadakan orang 
oecat sementara akan membang- 
tkan bentji dan dendam dida- 

geri sendiri, jaitoe jang njata 
“berasal dari bangsa lain, jaitoe 

: Bagaimana  tjaranja 

“bangsa Djerman jang sekarang 
“dapat kekoeasaan, menganiaja, 

— mengazab . dan menjiksa, mem- 
 boeroe orang Jahoedi — tjeritera 
“ngeri ta' oesah saja oelangi lagi 
disini. Tapi tjobalah toean pikir- 

“kan, toean menoengkan da 
“lam-dalam, tanjai sanoebari toe- 

“an, hati ketjil tocan, betapa piki- 

“ran toean, bahwa diantara seka- 

-lian bangsa jang diatas doenia 
ni, hanjalah bangsa Djerman sa- 

| dja jang ada berkewadjiban, ja'ni 
| karena mereka itoe toeroenan 

“Aria, sedang sekalian bangsa jg. 

"0 lain itoe soedah dimestikan akan 
—.. djadi pengikoet sadja, orang jg. 

lagi dari itoe, orang jang akan 
meroesakkan atau membinasakan 
keboedajaan jang diberikan itoe. 

Jang terseboet kemoedian ini mi- 
salnja bangsa Jahoedi, Habsji, 

- orang Afrika, dan jang tain seba- 
. gainja. Dan jang dikatakan me- 

. nerima keboedajaan itoe, jaitoe 
- mereka jang hanja tahoe meneri- 

ma dan menoeroet serta memakai 
keboedajaan jang ditjiptakan oleh 
orang Djerman, tetapi mereka 

— itoe sendiri tiada sanggoep me- 

. patoet ditiroe teladan oleh bang- 

noebari toean, bagaimana penda- 

demikian itoe, mereka itoe ber- 

GAKNJA toean akan meng- 

djangga Djerman itoe te- 

am negeri sendiri kepada seba-. 

|. 'menerima pemberian, atau lebih. 

- lahirkan barang sesoeatoe jang | 

- sa lain. Tanjakanlah kepada sa-. 

— pat toean, bahwa karena ber- ) 
“alasan kelebihan orang Aria jang .   

, darahah kita se- 
. moeanja &- 

lek Balai Penclada 

hak, ja malahan dikatakannja, 
berkewadjiban akan mena'loek- 

“kan bangsa lain kebawah ke- 
-koeasaannja, dan akan mengoea- 
sainja selama-lamanja boekan se- 

-lama-lamanja, akan ditoendjoek 

| diadjarinja. Dan sekaliannja boe- 
kan sebab karena mereka seakan- 
akan merasa lebih dari orang la 
in — soeatoe perasaan atau tegas 
lagi, soeatoe kesombongan jg. mc - 
mang ada pada tiap-tiap kita 
manoesia — tidak, melainkan di 
pandang mereka sebagai soeatoe 

kebenaran jang tidak dapat di- 
moengkiri lagi. Tentoe sadja kita 

harapkan soepaja sekaliannja 
'itoe diboektikan dengan kepas- 
tian 'ilmoe pengetahoean jang 
sah dan tahan bandingan, lebih- 
lebih lagi, karena orang Djerman 
itoe soedah mashoer orang jang 

teliti dan segala boeatan dan 
kerdjanja senantiasa sempoerna, 

sehingga sesoeatoe jang baik 

boeatannja dikatakan orang: 
boeatan Djerman. Tetapi seka- 
rang kita djadi ketjewa sekali. 

Soekar, sangat soekar sekali 
akan mengetahoei apa jang se- 
benar-benarnja dikatakan oleh 
Hitler dan  kawan-kawannja: 
bangsa Aria. Ja, dengan perka- 

taan baroe itoe boleh diboeat se- 
soeka hati orang jang mengan- 
djoerkannja, dan berangsoer- 
angsoer boleh disamakan sadja 
dengan ,,Djerman sedjati”. Dine- 
geri Djerman sendiri perkataan 
baroe “itoe sering disamakan ar- 
tinja dengan ,,jang boekan Ja- 

hoedi”, sebab hanja toeroenan 
Jahoedi itoe sadjalah diantara se- 
kalian bagian2 bangsa Djerman 
jang baroe itoe, jang masih ken- 
tara asalnja. Bagian jang lain- 
lain tidak kentara seperti toeroe- 
-nan Jahoedi itoe lagi asalnja. Be- 
gitoe poela terhadap sekalian 

bangsa jang boekan bangsa Ero- 

pah, jang manapoen djoega. Se- 
kalian bangsa jang lain itoe se- 
baik-baiknja dia, hanjalah bang- 
sa jang menerima keboedajaan, 
atau bangsa jang meroesakkan 
keboedajaan. 
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R.K. MULO ,,ST. JOSEPH" der 
: Religieuzen . 

“Naik dari kelas I kekelas II: 

Emma Antoni, Frida Beyer- 
. inck, Herke Bohles Truus Bos- 

man, Stella Cooke, B 
man, Elsie Dronkers, Mientje 
de Groot, Nettie Harjadi, Etty 
“van der Harst, Mary Jenkins,    

—. Betsy bang aisy Lim, Hamilah 
“Lim, Etty Monterie, Vera Moo- 

jen, Elly Neys, Bertha Oey, Gil- 
. 1y Olijve, Lucie Peeters, Edith 

Purvis, Thelma Poorter, Corrie 
| Rietveldt, Annie Rietveldt, Til- 

Iy Roelants, Detta Rookmaaker, 
Lucie Roselje,, Renee Schram, 

— Loulou Sie, Annie” The, Hetty 
2 The, Jeanne Pa 

Naik dari klas II kekelas 1. 

Daisy Cooke, Dolly Deetman, 
Winnie Fliers, Joyce Keilman, 

. Melie Gontha Etje Joesoef, Car 
la Knoop, Cisca Lavalette, Ma- 
ry Musch, Doortje Ch, Betty Oli 

e, Nanny van Os, Norma Pee- 

ters, Jansje Roosen, Tonneke | 
Rosekje, Cieltje Thio, Dolly: Ver 
houven, Else Pa Else 

   

   

  

| Phoa, Zus de Scheenma- 

       

       

Bola Deet- s 

Ernie Lavalette, Evie Lavalette, 

5 ja Waotebitii Liesje Bar, e   Viastad d djam 9I—11 pagi. 

, 

. Gowijn Stook, Wiesje de Groot, 
Lina Hadiwinoto, Ietje .Kur- 

vers, Jenny Keasbery, ' Emmie 

Lie, Lineke van Lommel, Paddy 

Modoo, Letty Ouw, Elsje Phoa, 
Joke Schneider, Meta Sittrop, 

Riet Sprengers, Doortje The, 
-Noortje The, Marie Voss, Tonie 
Wietz. 

Ni 

  

P.T.T. pada 29 Juni 

Hari Sabtoe 29 Juni (hari lahir- 
nja Z.K.H. Prins Bernhard) 
kantoor di Batavia-Cent. dan 
'postkantoor Tandjoengpriok di- 
boeka djam 8 - 10 pagi dan hoofd 
kantoor Batavia-stad djam 9-11 

pagi. 

Loket diboeka oentoek men- 

djoeal kartoepos, zegel dli. mene 

rima dan memberi-soerat2 aange 
teekend dan - menerima soerat2 

dienst dan biasa 0 mema- 
“kai keterangan, 

Molenvliet 

Tanah 

. Bijkantoor? di 

Oost, - Harmonieplein, 
“Abang, Kramat, 

Menteng dan Meester-cornelis 

akan ditoetoep.  — 
Soerat2 aangeteekend jang se- 

haroesnja diambil di bijkantoor, 
boleh diambil oleh geadresseer- 
den di hoofdkantoor. 

Postbestelling hanja didjalan- 
kan satoe kali ialah djam 1 siang. 
Loket telegram diboeka dikan- 
toor Batavia-Centrum djam 9- 
12 pagi dan djam 3-5 sore Bata- 

Tan- 
   

Me WB ati KS Para TA       

  

V. 0. 'R, O. 
Zender Y.D.G. 8. Gelombang 89.382. 

KEMIS 27 JUNI. 
4g. 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. 5 

DJOBM'AT 28 JUNI. 
10.00 Pengadjian dari 

hitam — 10.30 Lagoe Hindustan 
— 11:00 Lagoe Melajoe Seberang 
— 11.30 Lagoe Kua Toemboe — 
12.00 Lagbe Tionghoa — 12.30 La 

goe Gambang Kromong — 13.00 
Lagoe Krontjong dan Stamboel — 

13.30 Lagoe Hawaiian 14.00 Berh- 
ti. 

17.00 Lagoe Djawa - 18.00 Lagae 

Soenda — 13.30 Lagoe Belloni — 
19.00 Oentoek Anak2 — 19.20 
Pembatjaan Kitab Indjil — 20.00 
Krontjong orkest — 24.00 Ber- 

henti. 

PENJIARAN NIROM 
Djawa Barat. 

TIMOER. 

KEMIS 27 JUNI, 
Band. II 192, Bat. II 197, PMH. 45. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
17.03 Isi programma — 17.05 La- 

goe Krontjong — 18.15 Adzan — 
18.45 Kasidah Arab — 19.00 Lagoe 
Melajoe Singapoera — 19.20 Moe- 
sik Yang Khiem — 19.30 Berita 

Rers — 20.00 Tanda waktoe. Pe- 
ngadjian Al @ur'an — 20.45 Kasi- 
dah Arab — 21.00 Sawer Soenda 
— 22.00 Lagoe Langgam Hawaii 
— 22.30 Krontjong asli oleh ,,Stu- 
dio Orkest” — 24.00 Toetoep. 

  

Makloemat H.B.P.P.S.T. 

Berhoeboeng de 

ngan nenan en 

pan2. 

Dalam madjallah Kereta As 
jang terbit pada tanggal 15 Ju- 

ni 1940 .kita dapati makloemat 

PPST. (Persatoean Pegawai Se 
poer dan Tram dibawah pimpi: 
nan t. Mr. Hindromartono) jang - 
berkenaan dengan penggeleda- 
han2 atas beberapa orang jang 
kebetoelan mendjadi anggauta 

| PPST. 
Demikian boenjinja Maba 

mat itoe: - 

Kepada segenap anggauta 
Pr 
Makloemat P.P. 
Nor 

Berhoeboeng dengan berita 
bahwa di Me. dan Tjikampek 

ada sdr.2 pegarvai 8.8., kebetoe 
lan poela anggauta PP. ST, di 

tahan oleh polisi berkendan, de 
ngan sesoeatoe persangkaan, 
maka pada hari ini (Djoem'at 
tanggal 14 Juni 1940) ketoea H. 
B. menemoei pihak jang wadjib 
perloe mendapat Netenagan le 
bih landjoet. 

Dapat diketahoei serta harap 
lah ditjatat: 

1. Tentang soal apa”, politie 
beloem bisa memberi ketera 
ngan, karena perkara masih ' 
dalam penjelidikan. 

2. Soal'terseboet tidak me 
ngenai pergerakan dan per 
koempoelan -boeroeh spoor 
jang berbangoen P.P.S.T, sa 
ma sekali. “Tag : 

Meskipoen keterangan ini me 
nenteramkan hati kita, meski- 
poen kita pertjaja penoeh, bah- 
wa anggauta PPST, akan men- 

I djaoehi segala tindak dan oetja   
Gondangdia, 

  

| pan, jang bertentangan dengan 
andjoeran kita (lihat circulair. 
kta PP No. 1) kita selaloe wa 
djib memperingatkan pada sau 
dara saudara :,,Pakailah circu- 
lair P.P. No. 1 sebagai pedo- 
man « Tetaplah setia pada. pe-- 

| kerdjaan pegawai dam setia pa 
da persatoean kita bersama”. 
Moedah2an P.B. dapat kekoe 

atan oentoek bisa mengadakan 
kontak sendiri dengan tjabang- 
tjabang, agar lebih dimengerti 

, Sikap PPST. dalam waktoe jang 
genting Wi. Seterang2nja soe- 

'rat, masih terang perkataan 19. 
dioetjapkan. 

piringan « 
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1 DIOEM'AT 28 JUNI. 
| Bandoeng II 192 dan IKI 50, 

Batavia II 197. 
6.00 Tanda waktoe,. Pemboeka- 

an —6:03 Pengadjian al @ur'an —- 
— 6.30 Berita Pers 6.45 Ketjapi 
Soenda — 7.00 Tanda waktoe, La 
goe Tionghoa oentoek kanak2 — 
7.15 Berita Pers — 7.30 Toetoep. 

Bandoeng II 192 dan IKI 50, - 
12.00 Tanda waktoe.  Pemhoe- 

kaan — 12.03 Gamboes modern — 
12.30 Opera Bangsawan — 13.00 
Lagoe Ambon — 13.15 Berita Pers 
— 13.30 Krontjong modern - 14.15 
Berita Pers -— 14.30 ToetBep. 

Batavia II 197. 
12.00 Tanda waktoe. Pemboe- 

kaan — 12.03 Lagoe Arab modern 
-— 1230 Opera Bangsawan 
13.00 Lagoe Ambon — 13.16 Beri 
ta Pers — 13.30 Lagoe krontjong 

modern — 14.00 Gambang  kro- 
mong — 14.15 Berita Pers — 14.30 
'Toetoep. 
Bandoeng II 192, Batavia II 197, 

PMH 45. 
17.00 Tanda waktoe. Pemboeka- 

an — 17.03 Isi programma - 17.05 
Konsert popoeler — oleh ,,Studio- 
Orkest” — 18.30 Lagoe Hindus- 
tan —19.00 —Bobodoran Soenda 

19.30 Berita Pers — 12.00 Tanda 
waktoe. Peladjaran Bahasa Belan 
da — 20.40 Wajang orang ,,Sriwe 
dari" — 23.00 Toetoep. 

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

KEMIS 27 JUNI. 
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 — 
19.25 Tino Rossi — 19.45 Litterai- 
re voordracht — 20.05 Orkest Al- 
fred Rode — 20.20 Njanji bersama 
— 21.090 Omroep-Orkest — 21.45 
Beberapa potpourri — 22.00 Tan- 
da waktoe — 22.01 Moesik dansa 
— 22.30 Aneka warna — 23.00 Toe 
toep. 

“DJOEM'AT 28 JUNI. 
6.30 Pemboekaan. Dari piring 

gramofoon — 6.15 Gymnastiek — 
6.30 Berita Pers — 6.45 Dari pi- 

ring gramofoon (1) — 7.00 Tan- 

da waktoe 7.01 Dari piring gra- 
mofoon (II) — 7.30 Berita . Pers 

7.45 Dari piring gramofoon (III) 
— 8.00 Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe. Pem. 

11.01 Cursus menggoenting paka 

ian — 11,30 Charles Trenet — 
11.45 Kamer muziek — 12.20 Boe- 
nga rampai — 13.20 Berita Pers 
— 43.33 Matince concert —'14.20 
Berita Pers dan Oedara — 14.30 

Toetoep. : 

17.00 Tanda waktoe. Pemboeka. 
an — 1701 Boenga rampai 
18.00 Dari doenia film — 13.25 
Carrol Gibbons — 18.45 Lagoe 
Cowboy — 19.00 Berita Pers dan 

Oedara — 19:25 Serieus concert 

— 20.10 Pemandangan  Oemoem 

—- 20.30 Le petit Mirsha. dan la 

Houppa — 20,45 Instrumentalia — 

21.00 Hoorspel. Apa jang terdja- 

di dengan Straski — 21.30 Dari pi 

ring hitam — 22.00 Tanda waktoe. 

— 2201 Omroep Henget -— 23.00 

Toetoep. 
Tb R. v. 

Stadszender 157.89 M. Archipei- 

zender 61.66M. 
KEMIS 27 JUNI. 

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-: 

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. 

DJOEM'AT 28 JUNI. 
6.00 Tanda waktoe pemboekaan 

— 6.04 Soecara gembira — 6.30 Be 
rita pers — 6.45 Djamoean kopi 
— 730 Berita pers — 7.37. Lagoe 
Roepa2 - 9.00 Soeara lelaki - 9.30 

Orkest — 10.00 Soeara perempoe 
an — 10.30 Accordeon — 11.00 Pi 
ano. — 11.30 Vocaal — 12.00 Pe- 
meliharaan orang sakit dan toea 
— 12.00 Soeara gembira (stadz) 

— 12:30 Dubbel - concert — 13.00 
Djamoecan makan siang. — 13.20 
Berita pers — 13.30 Landjoetnja 
djamoean makan siang — 14.20 

Berita pers — 14.30 Toetoep. 
17.00 Tanda waktoe pemboeka- 

an — 17.04 Djamoean teh — 18.00 
Cursus stenografie oleh B.R.V. 
-—“- 1800 Hawaiian (stadz) 

18.30 Njanjian The Ink Spots 
18.45 Piano. — 19.00 Berita pers 

19:00 - Landjoetnja piano 
(stadz) — 19.25, Vocaat —' 19.30 
Concert B.R.V. — 20.30 Vocaal — 
21:10 Symphonie: — 21.50 Dari 
Barat — 22.20 Victor Silvester — 
23.00 Toetoep. 

  

  

C.K.S. (Coupeur & Kleermaker School ) 
26 ilir PALEMBANG — 

S.M.S. beladjar 11 boelan F 650 seboelan. Dipeladjari 
Sepatoe, sandal laki perempoean. 
Coupeur, 6 boelan malam F5 — seboelan. 
Kleermaker 9 boelan F 4.— seboelan. 
Semoea peladjaran sampai ber-DIPLOMA. 

| Alat beladjar di tanggoeng oleh sekolah. 
' Pertanjaan tetap didjawab 

“De Direcieur A.M. JANGTJIK.       

  

Boeai peringetan: 
SATOE KATJA MATA MEMBIKIN PENGLIATAN 

Lembaran kedoca pagina NW, 

SCHOEN MAKER SCHOOL (S.M.sy | 

   

DJADI TERLEBIH BAEK DAN BIKIN ROMAN 
BERTAMBA KALIATAN TJAKEP! 

Dan teroetama: Bagimana ,,aneh” kaliatannja saorang 
jang tidak bisa liat betoel, kapan ia tida ingin pake 
katja mata. Dan salaennja itoe, saorang jang saha- : 
roesnja pake katja-mata, tapi tida pake ini membikin 
tamba roesak pengliatannja. 

MAKA ITOE: siapa jang perloe dengen katy-—mata, 
pakelah katja - mata. 

3 FIELIEN O.D. dari Pasar 

Agent dari ZEISS-Lenzen 
Pasar Baroe No. 83 — Tel. WIL. 159. 
  

  

Satoe advies baik bagi kaoem Istri 

Soepaja soeami moe tinggal se- 

tia minoemlah tiap-tiap kali 

DJAMOE SORGA TJAP FOR- 

TRET NJONJA MENEER SE- 

MARANG jang soeda banjak 

boektinja boeat kekalken tali 

pertjintaan. 

Melainken bisa dapet pada 
Hoofdagent (Anak dari Njonja 

Meneer Semarang) Pasar Rs- 

roe130- Tel, 829 WI. Batavia-C. 

Naa DNS TRIE     
  

Dan Agentnja diantero tempat. 
  

  

   

MAS dan KOENINGAN 
Mas dan koeningan, warnanja 

ampir sama, tapi kwaliteit. berlai- 
nan djaoeh-sekali, seperti ,,B E- 
DAK VIRGIN” dengen be- 
dak jang lainnja. 
BEDAK VIRGIN, roepanja, ada 

seroepa poeder djoega, tapi setelah 

dipake, lantas berasa berlainan loe 

ar biasa. 
Kaloe maoe pake seroepa Be- 

dak berasa dingin, enak, tida leng- 
ket serta dengen mendapat kefae- 
dahan, jaitoe djangan toepa tjoba 
pake ,BEDAK VIRG 

Toean LIM DJIN SIONG: dari 2 
Tjihideungweg No. 38 TASIKMALA J A, jang telah 
berasa kefaedahannja BEDAK VIRGIN, hingga ia mengirim- 
kan potretnja sendiri dan soerat menjatakan. 

Kaloe orang jang beloem pernah pake, tentoe heloem per- 
tjaja. 

Lebih baik minta monster 
potong ini advertentie kirim pada : 
CHUN LIM & CG. Di Batavia-Centrum, 

N.V. Handel Mij. Kian Gwan. 
Dijka orang hendak tjoba di seloeroeh tempat pake ses 

roepa bedak jang harga rendah, kwaliteit baik, jaitoe nama Pe 
dak ,S TAR” jang Pangan : 
Doos No. 1, f 0.40. — No. 2, f 0.20 — dan No. 3, f 0.10. 
leh dapet beli pada, 

BEDAK VIRGIN” 

Hoofdkantoor : 

SOLE AGENT 

: .bo- 

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

Opticita  berdiploma 
Baroe. “— 

    

  

AGENT WEST JAVA 

Toko ORION 
KRAMAT 14 Rea ena Cc. 

   
Sandal 

» MATJAN” 

Tahan aer | 

  

aa kesan : | ia 

Peter dari loear kotta bisa dikiiris 
dengan rembours. Oentoek orang jan 
djoeal lagi direken speciaal harga. 

       

               
    

    
       
          
       
     
         
     

     
       

             

   
         

  

       

        
        

            

      
      
      
       

         
        
      
    


