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ngkatan oedara Merah 
membakar Constanza. 

  

   

  

   

  

BA "3 DI OETARA.. . “ X3 
“Moskou, 25 Junj (Reuter). — Makloemat tentara Merah meng- 
ba 2 

| Di oetara terdjadi pertempoeran hebat di- Grodno, Wilna, dan Kau- 

as, sedang disebelah oetaranja segi tiga ini serangan Dierman di 

ithauen dipoekoel moendoer. Barisan tank dan mesin hantjoer. 

— Pasoekan pajoeng Djerman jang menjerboe d:belakang barisan 

Iceslan' dipoenahkan oleh barisan spesial dari Roeslan. Mendaratnja 

asoekan pajoeng ifoe dalam rombongan-rombongan keftjil dengan me- 

pakai uniform milisi Roesian. 

Makloemat mencedoeh Finland dalam 10 hari jang belakang ini! 

aemindjamkan daerahnja kepada angkatan oedara Djerman. Pasoekan 

djerman jang pada tgl. 23 mentjoba melaloci batas Roesian di sector 

Kulojaervi dari djoeroesan Finland, Cipoekoel moendoer. 

- Defensie Kaukasus paling 
p. penting. 
Zweden kasih Djerman liwatkan tentaranja. 
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ID I medan jang lebarnja 1500 mil terdjadi pertemi- 

IL poeran jang terlaloe hebat antara barisan unfan- 

terie dan tank Djerman-Roeslan. Sedang pesawat? oe- 

dara saling an, pelabochan2 . masing2 . negeri 

itoe Hilaoet Hitam. Menoenoet pengakoean - Djermar 

| pasoekannja disalah satoe tempat dapat menemboes 

garis pendjagaan Roeslan sehingga .masoek negeri 

sampai 15 km. Makloemat Roeslan menerangkan, bah- 

wa perkelahian selaloe dilakoekan didaerah2 Lithauen 

dan Polen. : 
Pasoekan Australia mendoedoeki Merj-Ayoum di 

Syria. Raf menjerang destroyer? moesoeh di Bei- 

roeth, sedang luftwaffe menjerang Damascus. Ten- 

“tara Vichy di Syria makin djelek kedoedoekamnja. 

Pemerintah Soedan memberi 100.000 sterling kepada 

India, sebab pasoekan India terlaloe gagah berani kes 
tika membela Seedan. V 

Di Madrid ada demonstretie mazi anti Inggeris. 

Ambassade Inggeris dilempari batoe. Maksoednja.s0e 

paja perhoeboengan Inggeris-Spanjol djadi djelek. 

Djoeroe bitjara Djepang menoetoerkan, bahwa de- 

ngan adanja perang Djerman-Roes, Tiongkok menda- 

spat kereegian, sebab tidak dapat pengiriman dari 

Roeslan. 
Kapal2 Amerika Serikat dibolehkan mengoesoeng 

sendjata? ke Wladiwostok. 
    

Perang Djerman-Roes roegikan 

Tiongkuk ? 
Pendapat cemoem dan peri Djepang ragaed. 

j DJEPANG OENTOENG ? 

Shanghai, 25 Juni (Reater-O. JB.). — Djoeroe biljara oeroesan 

tentara DPjepang, kolonel Akiyama, pada siang hari ini dalam perskon- 

ferensi menerangkan, bahwa pemerintah Tiongkok di Chungking itoe 

karena adanja perang Djerman—Roeslan itoe laloe mendapat kercegian. 

  

, Kadang2 bagj orang2 politik 

““djoega perloenja melenjapkan diri 

TJAMKANLAH: 
t 

  

Souvent, il est avantageux aux 

.hommes politigues de disparaitre 

momentanement de la scene. 
: xXx 

ada 

Barisan besar-besar dari tank 
kepoenjaan Djerman dan Roeslan 

perang Brodsk di Polen-Selatan. 
Sedjak petjahnja perang Roes- 

lan kekalahan 374 pesawat ter- 
bang, sebagian besar karena sera- 

terbang, sedang kekalahan pesa- 
wat Djerman ada 161 dalam per- 
'tempoeran di oedara dan 220 di- 
daratan ketika Roeslan mengada- 
kan serangan-serangan pada la- 
pangan-lapangin terbang Djer- 

“Tempat-tempat penjimpanan ben 
   

    

   

  

“ Pelaboehar laocet di Rogmenia, 
Constanza telah terbakar, karena 
serangan pesawat-pesawat oedara 
Roeslan. Djoega pelaboehan kali 

'Bonau Sulina.  Bomber-bomber 
Roeslan dalam pada itoe 3 kali 

.menjerang Danzig, Koningsber- 

    
     
EMOEMKAN, | 

TJOI JANG DIZAKOEKAN 
BERKALI-KALI OLEH PASOE- 
KAN DJERMAN - ROEMENIA 
'OENTOEK MENDOEDOEKI CER- 
'NAUTI PADA SEBERANG KALI 
“PRUTH, TETAP TIDAK BER- 
| HASIL. 

  

  
     

33 MENOEDJOE ODESSA. 

(0 Kuerich, 25 Juni (Reuter). 
| — Keadaan dalam medang perang 

| Remenia — Roeslan dibitjarakan 
“Oleh koresponden ,,Neue Zuricher 
'Zeitang” di Boekarest. Ia mene- 

rangkan bahwa-sebagian besar da- 
tentara Djerman jang di Balkan 
veloe sekarang mendesak , ke 

oetara dari Moldavia melaloe Cer- 

- mauti di Boekowina. 
|. Diterangkan, bahwa sajap sela- 

| tan, jang sebagian besar terdiri 
| dari pasoekan Roemenia. soedah 

    
  

    

    

   

      

' sepandjang: soengai Dnjester ke- 
“arah Odessa, pelaboehan di laoet 

    

  

   

  

      
   

       

Oo HEBAT. | 
Serangan oedara jang hebat di- 

'““datangnja dari soember Finland. 

erangkan, bahwa serangan bom 
“bomber penjeloendoep kepoe- 

'Djerman itoe menjebabkan 

  

      
& mendekati batas negeri jang doeloe - 

lakoekan di Leningrad. Kabar ini 

kebakaran jang boekan main be- 

sarnja. 
Djoega diberitakan, bahwa pe- 

kerdjaan defensie Roestan di Han- 
go, jaitoe di ocdioeng sebelah barat 
dari teloek Fin serta lapangan-la- 
pangan terbang Roes di Estland di 
serang oleh pesawat-pesawat ter- 

bang Djerman. 
. Menoeroet boenji-maklcemat opi 

sil dari pemerintah Finland, maka 
pesawat-pesawat Roeslan melajang 

diatas Kuhmo, jaitoe kota batas di 

Karelia, djoega tempat-tempat se- 
belah timoer Hango. 

— ANGKATAN KAPAL SELAM 
: ROES. 

Londen, 25 Juni (Reuter). 
' —“Menoeroet berita dari Ankera 
kepada A.FI. angkatan -kapal se- 
lam Roeslan di laoet Hitam, baroe- 

baroe ini diperkoeat oleh adm'raal 
Kuznetzoff, jaitoe opperbevelheb- 

“ber dari angkatan laoet Roeslan. 
Ini adalah satoe akibat dari pem- 
bitjaraan jang memoetoeskan, bah- 
'wa lebih penting defensie laoet 

'Hitam dari pada defensie laoet 
Timoer, men : 

“Orang-orang. Roes- menganggap 
lebih penting defensie di Kaukas- 

sus itoe, sebab disitoelah tempat- 

nja pemoesatan tentara merah. 

LAPANGAN TERBANG DI- 
BAWAH TANAH. 

Diberitakan, bahwa orang-orang 
Roes memboeat lapangan-lapangan 
terbang dibawah tanah di Oekrai- 

ne, perloenja djangan sampai ada 
keroesakan kapal terbang di tanah 
kalam ada serangan sedara. 

PASOEKAN DJERMAN MEN- 
: DOEDOEKI VILNA ? 
Vichy, 25 Juni (Reuter). — 

Dari Boedapest dikabarkan dengan 

opisil: Menoeroet s.s.k. ,,Pest” ke- 

poenjaan negeri Hongaria, pasoe- 
kan-pasoekan Djerman soedah 
mendoedoeki Vilna, jaitoe iboe ko- 

to Lithauen didjaman doeloe. 

Diviesie nasional Lithauen ber- 
perang bersama-sama dengan Djer 

mari, dan dapat berhasil mengha- 

lang orang-orang Roes jang hen- 

. dak mercesak doea djembatan jg. 

penting. / 

DJALANNJA PERANG. 
Londen, 25 Juni (Reuter-O. 

JB.). — Tentang djalannja perang 
antara Djerman dan Roeslan itoe 
dikabarkan sebagai berikoet: 

Pertempoeran darat jang boekan 
main hebatnja antara barisan tank, 
dan infanterie Djerman dan Roes- 
lan dilakoekan sepandjang medan 
perang jang meloeas sampai 1500 
mil.. Dalam pada itoe bomber-bom- 
ber Djerman dan Roeslan saling 
membakar pelaboehan-pelaboehan   di laoet . Timoer dan laoet Hitam 

tapi pada hampir tengah malam,   
Salah satoe dari keroegian toe, ialah bahwa bandjirnja pengiriman-pe- 

ngiriman dari Roeslan ke. Chungking berhenti, demikianlah kata djoeroe 

bitjara itoe. 
Setercesnja djoeroe bitjara itoe menoestoerkan, bahwa dilain pihak 

adalah Djepang jang mendapat »keosntoengan”. 

Ketika ia ditanja, mengapa Djepang mendapat oentoeng, maka dja- 

wabnja: ,,Hal itoe dikemoedian hari akan ternjata”. 

TAMBAH PRODOEKSI MINJAK 
Domei (O. JB.) 

TIROEAN DAN ALUMINIUM. 

mengabarkan dari Tokio:. 

Oentoek menambah prodoeksi minjak tirocan, maka ministerie 

Dagang dan Indoestri Djepang, bahwa tentang pemboeatan ini diberikan 

patent spesial, perloenja soepaja prodoeksi ini dapat bertambah, sebab 

doeloe hanja diberikan patent pada sosmentara maskape sadja. Sekarang 

orangpoen memboeat minjak tiroean itoe setjara besar-besaran. 

Dalam pada itoe ,Imperial Aluminium Company” djoega melakoe- 

kan tindakan-tindakan'soepaja prodoeksi aluminium makin dapat diper- 

besar. Sekzrang para ahli dari maskape ini baroe mempeladjari bagai- 

mana tjara-tjara oentoek mempraktekkan itoe. 

BAGAIMANA POLITIK DJEPANG ? 

New York, 25 Juni (Reuter-O. JB.). — Wakil dari ,,New York. 

Times” di Tokio, Tolischus, mengoemoemkan, bahwa kabinet Djepang 

bari ini tidak-soeka memberi keterangan jang soedah ditoenggoe-toeng- 

goe tentang pendjelasan politik Djepang, 5 

Ia menambah, bahwa dengan tidak ada garis toedjoean jang opisil, 

maka pikiran oemoem dan pers dalam keadaan jang bimbang sekali. 

Tetapi tentang catoe perkara orang sama pendapatnja, jaitoe, bahwa 

perhitoengan jang bermoela scedah diboeat oleh Djepang laloe djadi 

katjan, dan bahwa Djepang dalam soal-soal ekonomi, maoepoen politik 

adalah dalam kedoedoekan jang genting. : 

  

jang terpakai goena angkatan j 

laoet mereka masing-masing. 

Makloemat opperbevel Djerman 

kemarin mentjoba agak menjem- 

boenjikan kabar-kabar tentang Se- : 

rangan Djerman di Roeslan itoe, te 

D.N,B. mengoemoemkan, - bahwa 

pasoekan-pasoekan Djerman jang 

disokong dengan kerasnja soedah 

dapat keoentoengan ' dalam sera- 

ngannja, jaitoe sesoedah dalam 2 

hari pasoekan  Roeslan dengan 

oeletnja mempertahankan. 

Stelling Roesian tobros. 

Orang-orang Djerman menerang 

kan, bahwa stelling-stelling Roes- 

lan dibatas negeri tobros, dan be- 

bebrapa pasoekan Djerman dapat 

masoek sampai 75 km kedalam 

negeri. 

Makloemat tentara Merah tidak 

menjeboet tentang hal d'atas ini. 

Radio Moskou pada Rebo pagi 

mengoemoemkan, bahwa tentara 

Roeslan melakoekan ,,pertahanan 

“koeat” atas serangan Djerman pa- 

da hari Selasa j.l. diseloeroeh me- 

dan perang. Menoeroet keterangan 

jang didapat, masih sadja sekarang 

dilakoekan perang di daerah Lit- 

hauen dan Polen. 

SERANGAN DIPELABOEHAN- 

PELABOEHAN ROEMENIA. 

Bomber-bomber Roeslan menje- 

rang pelaboehan-pelaboehan Roe- 
menia di Contstanza dan Lubima. 

Kabarnja dipelaboehan-pelaboehan 

itoe ,,as” mengoempoelkan socatoe 

angkatan dari kapal-kapal pengang     
koet dan perahoe-perahoe boeat 

menjerang poesat daerah minjak 

Roeslan di Batoem. Djoega diada- 

kan serangan df pelabochan Dan- 

zig dan Koningsbergen di Lacet 

Timoer. 
Serangan-serangan ini dilakoe- 

kan sebagai balasan'serangan Djer 

man dipelaboehan-pelaboehan Let- 

land dan pangkalan angkatan laoet 

Roeslan di Sebastopol, jaitoe seba- 

gaimana orang mengabarkan, bah- 

wa angkatan laoet Roeslan teroesir 

ke lacet Hitam. ' 
Angkatan oedara Roeslan boleh 

dikata R.A.F. no. 2. jang selaloe 

dengan hebatnja menjerang pang- 

kalan lapang terbang Djerman, se- 

hingga Djermari. mendapat kekala- 

han besar. Menoeroet makloemat 

Roeslan, pihak Djerman dalam se- 

rangan-serangan “itee kekalahan 

381 -pesawat, sedang orang-orang 

Roes sedjak timboelnja perang ini 

kekalahan 374. 

FINLAND TERLANGGAR. 
Londen, 25 Juni (Reuter). 

—- Legasi Finland di Londen pada 
tengah malam ini mengeloearkan 
keterangannja, bahwa daerah Fin- 
land dilanggar oleh Soviet. 

Pesawat-pesawat  Roeslan itoe : 
mengebom 10 bocah kota dan de- 
sa beberapa kali sepandjang hari”, 
sehingga pemerintah Finland moe- 
lai kini terpaksa dengan sekoeasa- 
kocasanja membela diri”. 

Station radio Finland Lahti me- 
ngoemoemkan bahwa sampai mas 
lam ini djam 13.00 ada 20 bocah 
pesawat Roes jang ditembak dja- 
toech diatas Finland dan ada 1 pe- 
sawat dirampas. 

oentoek sementara. 
(Napoleon III, Jules Cesar) 

  

ERANG Djerman—Roeslan se 
karang ini membawa soal 

| baroe, ialah soal perhoeboengan 

dan bekerdja bersama-sama anta- 

ra Roeslan dan lain-lsin negeri 

jang memoesoehi Djerman, antara- 
nja Nederland dan Indonesia. Per- 
dana menteri Inggeris Churchill 
soedah ' mengandjoerkan soepaja 
Roeslan bisa menerima bantoean 
sebanjak-banjaknja dari segenap 
daerah Inggeris dalam pepera- 
ngannja terhadap moesoeh bersa- 
ma Hitier. Satoe antara keradjaan 
jang menentang aliran dan paham 
komunisme paling haibat 'alah Ing 
geris. Meskipoen demikian tidaklah 
hal itoe mendjadi halangan soea- 
toe apa boeat mengadakan perhoe- 
boerigan diplomatiek sebagaimang 
biasa dalam pergaocelan internasio- 
nal, dengan toekar menoekar am- 
bassadeur dan sebagainja. Begitoe 
djoega halnja dengan negeri lain- 

nja. : 
Akan tetapi lain sekali sikap pe- 

merintah Nederland. Meskipoen 
semoca. negara jang besar-besar 

soedah mengadakan perhoeboe- 
ngan diplomatiek biasa dengan 
Roeslan, pemerintah negeri kita 
masih tetap tidak maoe tahoe sa- 
ma Roeslan dan negeri jang loeas- 
nja seperlima dari moeka boemi de- 
ngan djoemlah pendoedoek lebih 
dari 200 miljoen djiwa itoe selaloe 
dias'ngkan dari perhoeboengan di- 
plomatiek, seolah-olah tidak ada 

negeri itoe. 
Boleh djadi karena kebiasaan 

dan sikap jang sampai sekarang di 
anoet oleh pemerintah Nederland 
itoe maka siaran radio-Oranje di 
London sebagai alat penjiaran pe- 
merintah Belanda disana setengah 
madjoe moendoer dalam samboe- 
tannja terhadap andjoeran Chur- 
chill soepaja membantoe Roeslan 
sebanjak - banjaknja. Samboetan 
radio-Oranje itoe kemoedian dite- 
gaskan oleh Seri Ratoe sendiry jang 
maksoednja sama dengan andjoe- 
ran Churehill. Meskipoen bertenta- 
ngan keras dengan paham peme- 
rintahan dan soesoenan sociaal 
Roeslan, akan tetapi t'daklah se- 

gan bekerdja bersama-sama dalam 
perdjoeangan bocat mengalahkan 
Hitler. 

Bekerdja bersama-sama jang di- 
seboetkan distas tentoe sadja tjoe- 
ma bisa dilakoekan dengan baik, 

kalau perhoeboengan dalam ber- 
bagai hal, baik dalam soal politiek 

atau soal ekonomi. Misalnja sadja 
hasil boemi dan lain-ain barang 
bahan keloearan Indonesia jg. ke- 
hilangan pasar di Europa bisa di- 
sediakan boeat Roeslan. Pengang- 
koeten barang bahan dari Indone- 
sia jni tjoema moengkin, kalau ada 
perhoeboengan pelajaran jang 
mentjoekoepi. Dan perhoeboengan 
pelajaran sadja djoega beloem 
mentjoekoepi, kalau tidak ada atoe- 
ran atau perhoeboengar jang pas- 
ti dalam soal keoeangan atau tjara 
pembajaran. Dengan pendek sadja 
bisa dikatakan bahwa perang se- 
karang ini soedah mendekatkan 
Roesian dengan Indonesia. 

Sebagian golofgan Belanda de- 

bentji sama segala apa jang ber- 
baoe Roeslan sekarang soedah moe 

lai merobah sikapnja. Doeloe se- 
gala apa jang tidak disoekai oleh 
golongan  terseboet dengan lekas 
dan moedah sadja ditjap komun's. 
Menamakan dirinja seorang ,,In- 

ngan persnja jang dahoeloe seiha. 

Ta 

2 lembar Lossemummer 914 sen 

Momok Komunis. 

  

donesier” “sadja soedah tjoekoep 

mendjadi alasan sehingga seorang 
moerid sekolah menengah ditjoetji 
maki sebagai komunis dan disoe- 
roeh meninggalkan sekolah boeat 
beberapa hari. Ada soeatoe masa 
jang kebanjakan golongan Belanda 
di negeri kita tidak bisa dan tidak 
soeka membedakan antara nasio- 
nalis dan komunis. Ada soecatoe 

masa ,,komunis” mendjadi momok 

dalam segala hal: Akan tetapi za- 

man beredar dan. paham orang 
berobah. 

Pada waktoe ini, sekarang 'ini- 

lah, bangsa Belanda” jang serba 

kolot dalam. anggapannja baik se- 

kali menengok kebelakang. Masih 

terlaloe. banjak - diantara . mereka 

jang tidak insjaf sedikitpoen djoea 

akan perobahan zaman dan kema- 

djocan bangsa. Penjakit besar ke- 

pala jang moedah sekali timboel 

dalam oedara kolonizl tjoema bisa 

diobati -kalau mereka maoe bela- 

djar. insjaf .mengarti zamannja. 

Banjak jang doeloe dianggap moes 

tahil dan tidak bisa djadi, sekarang 

diterima begitoe sadja. Karena 
itoelah maka sebagian bangsa Be- 

landa.tidak merasa dan tidak in- 

sjaf sama sekali akan perobahan- 

perobahan jang soedah terdjadi. 

Seperti tanaman padi toemboeh 

tidak bersoeara, begitoe djoega ke- 

madjoean serta perobahan masja- 

rakat kolonial Indonesia atjap kali 

terdjadi dengan t'dak diketahoei 

atau terasa sama sekali. Golongan 

bangsa Belanda perloe men€ngok 

ke belakang, ke-zaman jang silam 

so@epaja mereka sedar. akan. apa- 

apa jang haroes. berobah dan 

linjap. 

Satoe doea soerat kabar Belari- 

da sekarang soedah mengandjoer- 

kan soepaja mengadakan perhoe- 

boengan diplomatiek dengan Roes- 

lan sebab aliran komunis disana 

soedah banjak berobah dan tidak 

lagi seperti doeloe-doeloe. Lain da- 

ri itoe pemerintah disini toch sela- 

loe awas dan bahaja komunis bisa 

didjsga djangan sampai masoek di 

negeri ini dengan adanja censuur 

dan lain-lain tindakan atau atoe- 

ran pemerintah. Kantor parket de- 

ngan segala tjabang P. I. D. dan 

alat-alatnja soedah memboektikan 

tjockoep tadjam idoengnja, sehing 

ga tidak ada alasan lagi boeat 

mengasingkan Roeslan dari segala 

perhoeboengan, begitoe andjoeran 

mereka. 
Boekan salah pikiran terseboet 

distas, akan tetapi kalau tjoema 

dengan P.I.D. dan censuur sadja 

rasanja masih beloem tjoekoep. 

Dan memang boekan tjoema begi- 

toe sadja kita haroes menolak ba- 

haja komunis jang moengkin dapat 

djalan lebih gampang boeat me- 

locas kemana-mana dengan adanja 

bekerdja bersama-sama dalam pc- 

perangan melawan H'tler. Nasio- 

nalisme- jang sehat dan keedilan 

sociaal jang soenggoeh-soenggoeh, 

itoelah benteng jang paling koeat 

boeat merobohkan antjaman komu- 

nis, kalau sekiranja antjaman itoe 

ada. : : 

Moelailah hendaknja di Indone- 

sia dengan oesaha jang besar dan 

loeas boeat memperbaiki berbagai 

keadaan sociaal dan memboeka 

djalan jang .semoestinja kepada 

pergerakan nasional Indonesia, 

pertjajalah momok komunis de- 
ngan sendirinja hilang bahajanja. 

  

ZWEDEN LEWATKAN TEN- 
TARA DJERMAN. 

Londen, 25 Juni (Reuter). 
— D.N. B. mengabarkan dari 
Stockholm: Dengan opisil dikabar- 
kan, bahwa Zweden menoeroeti 
permintaan Djerman soepaja di- 
idini melewatkan tentaranja dari 
Noorwegen ke Finland. Banjaknja 
tentara itoe dibatasi sampai 1 di- 
Visie sadja. 

' SENDJATA AMERIKA KE 
WLADIWOSTOK. 

Washington 25 Juni 
(Reuter). — Opisil dikabarkan: 
Kepada kapal-kapal Amerika Seri- 
kat akan diberi idin mengangkoet 
sendjata-sendjata ke Wladiwostok, 
karena ada kenjataan, bahwa Roo- 
sevelt tidak akan memboeati pro-   klamasi tentang kenetralan terha- 
dap perang Djerman—Roeslan ini. 

dp basnesisna ate ERA) 

  TOERKI—DJERMAN. 

Londen, 25 Juni (Reuter). 
— Rad'o Ankara: Perdjandjian 
persahabatan antara Djerman— 
Toerki hari ini dengan boelat dite- 
rima baik oleh nationale raad be- 
sar di Toerki. 

Ambassadeur Dierman Von Pa- 
pen hadir djoega dalam persida- 
ngan itoe. 

PARLEMENT FINLANY 
HIBOEK. 

Lorden, 25 Juni (Reuter). 
— D.N.B. dari Helsinki: parlement 
Finland malam ini djam 19.00 me- 

ngadakan zitting rahsia. Sesoedah 
lama bersidang laloe dioendoer pa- 
da hari lain, djam 21.30 parlement 
berhimpoen lagi. Doea djam sesoe- 
dah itoe masih sadja ada sidang. 

(Lihat Samboengan di pag. 3) 
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tki. i Littauen.. Kira 
jang bergerak dimedan gari 

n perang ini. jaitoe tentara jang | 

datang dari Pruisen Timoer. Be) 

n ada keterangan, “apakah ten 

a Djerman itoe soedah menjebe | 

gi soengai Boeg jang me 
roepakan batas negeri Rus dan | 

rah Brodsz (Polen selatan) 

di perkelahian tank jang. be 

an beloem berachir.. 253 aa 

  

ra) Djerman soedah bisa | 
5 mil N mendalam 

$ Bea 2 Ka Y Salana se 
andjang garisan perang semoea. 

angan Rus mengatakan bah 
dalam waktoe itoe mereka ma 
memberi perlawanan hebat di 

daripada opsielling2. jang 
rikan oleh tentara 3 merah. De 

Gonna 

rman itoe di daerah Polen. Di | 

aerah Polen dan Littauen, ter- | 

| (tanda peringatan oentoek 

“ih kedoea berboenji sebagai tan 

se || djam 815 menit. 

loeit jang pertama, boeroeh   
   mmelangsoengkan | koers 

goena anggota jang masoek Ting 
nan, Pasar Senen dan sekitar 
nja, jang dibitjarankan soal Mili 

| Boerajj, dan dimoelai djam 9 pagi. | 
Tidak moengkin 

| anggota dari perkoempoelan tadi | 

tidak memenoehi segala kewadii | 

“lannja jang diikoetinja. 
—. Laloe pembitjara mengandjoer- 

kan, soepaja tiap2 sdr. masoek, da 

Jam partai (perkoem oelan) ter 

  

| djiban jang telah ditetapkannja, 

demikianlah singkatan pidatonja. 

— Toean Njonoprawato dapat gili 

ran poela oentoek membitjarakan 

| soal militie Boemipoetera jang se 

dang dibitjarakan 'oleh sidang ra 

| maj pada waktoe ini. Pembitjara 

| membentangkan doeloe bentoeknja 

perang djaman sekarang ini, 

sehingga pemerintah memandang 

'perloe, dengan tjara jang moerah 

| memperkoeat angkatan pembelaan 
. Weerbairhejdscommissie 

ane Manda? laloe memadjoekan E 

cesoelnja. jaitoe, mengadakan mi 

ie boemipoetera. berbatas. Mi 

licien2 haroes diperlengkapkan se 

Lana modern dan kalau perloe bo 

leh kelocar Indonesia. Mengapa ti 

£ daa militie oemoem karena p'ne 

'rintah tidak dapat memperlengka 

| pi dengan sempoerna, “hingga mili 

cien itoe nanti moedah disembelih. 

“Laloe oleh spreker diterangkan 

arti milisi dan riwajatnja di Indo. 

nesia jang pada tahoen 1915 soe | 

| sjarakat Indonesia, tetapi laloe 

toh kedengaran lagi. Kesimpoelan 

| socara rakjat pada waktoe itoe: Le | 

bih doeloe Badan Perwakilan Rak 

Hara baroe milisi. 0 

  

“ DIREKTOER ONDERWIIS. 

3 Ta aam “di Hotel des 

Kemarin se di Hotet des In 

» | des telah diadakan malam perte- 
II moean berhoeboeng dengan perle 

takan djabatan direktoer Onder 

'wijs, Prof. Hoesein Djajadiningrat, 

| jang dihadiri Ot lebih koerang 30 

en | orang. 

   
   
   

  

   

   
   
          

     

         
    
       

    
    

      
       
       

    
    
    

     
      
    

     
   

  

   

   

. Antaranja jang angkat bitjara 

ialah Dr. van Diffelen, jang sedi 

e wah pimpinan prof. Hoesein itoe, 

dan kemoedian disamboet oleh 

Prof. Hoesein Djajadiningrat sen- 
pr | tocan Loekman Dja 
   

| jagtsingra jang 
Ikaknja sebagai direktoer Onder- 
    angkat bitjara sebentar. 

Sebagai diketahoei, Prof. Hoe- 

sein kedoea kalinja diangkat dja 

Idi anggauta Dewan Hindia, dan 

mel takkan ena direktoer On 

I gn, 

Nt 
  

kekoeatan tentara sekoetoe mema 

kan rol. Beiroeth ditembaki he 

5 Merj-Ayoum. terampas kemba 
, dan Damascus lenjap. Demiki 

djoega hebatnja bombardement 

. jang dilakoekan di Europa. 
Roosevelt mengizinkan kapal2 

'USA mengoesoeng sendjata ke 
| Wladiwostock.. 

  

  
  

3 haroes soedah masoek dalam 

tie Boemipoetera dan Organisasi | 
Koersoes dipimpin oleh toean | 

akan | 

| berdjalan beres dan banana djika 

| ban dan perintah dari perkoempoe ' 

| madjikan karena pada djam 

cetama Gerindo jang tonp3, masoe | 

“tehar knerhakikas aa mendja Ii 
| lankan segala perintah dan kewa | 

  

: — Tand | waktoe feyoraja di- 
berikas dengan soeara pe- 
loeit 2 kali. Peloeit pertama 
berboenji sebagai tanda 8.10 

bersedia masoek) dan peloeit 

“da .moelai bekerdja ialah 

“Biasanja pada Ter pe- 

pekarangan General Motor 
dan masoeknja kedalam tiap 

- boeroeh diharoeskan mene- 
kan lontjeng terlebih doeloe, 

@jadi tidak boleh masoek ke- 
“ dalam begitoe sadja sebab 
melanggar peratoeran ini ber 
arti kehilangan oepah 1 hari 
bekerdja sebagai dendaan. 

' Peratoeran ini adalah oen- 
'toek boeroeh jang mendapat 
oepah djaman (uurlooners). 

Begitoelah beloem selang 
berapa lama, terdjadi poeloe- 
han boeroeh General Motor 
(kl. 25 orang) dikenakan 
denda” sebanjak oepah 3 
djam bekerdja. 

—. Dendaan ini kata pihak 

“8.15 kaoem boeroeh itoe be- 
loem memoelai pekerdjaan- 
nja dan karena itoe ditoe 
doeh melanggar peratoeran. 
Kesalahan 'itoe soenggoeh 
tidak berimbang dengan pen 
dapatan oepah boeroeh uur- 
looners itoe. 
Ada jang menerangkan, 

bahwa pada djam jang soe- 
dah ditentoekan mereka soe- 
dah masoek dalam tempat 
pekerdjaan General Motor 
hanja ada diantaranja jang 
masih boeang air. Kalaupoen 
kedjadian itoe betoel atas 
kesalahannja boeroeh terlam 
bat beberapa menit, apakah 
memang seimbang potongan 
oepah jang dikenakan boe 

. roeh itoe sama dengan oepah 
3 djam bekerdja sehari se- 
dang mereka disitoe beker- 
dja rata-rata 8 djam sehari, 

djadi kalau oepah dipotong 
dari oepah 3 djam berarti 
dia kehilangan oepah 3/8 kali     

dah dikatengahkan ditengah2 ma- | 

| kit meloekiskan pekerdjaan diba- |   
oepahnja sehari. (,, Antara”) 
  

| DJAMOEAN TEH DENGAN 
DJOERNALIS AMERIKA. 

: Diroemah Mr. Soebardjo. 
Kemarin sore moelai 

noem teh dengan djoernalis perem 
| poean dari Amerika, mrs. Raleigh 
atau oemoem djoega diseboet miss 
Wayne, kalau ia sedang menger- 
djakan ,,Broadcasting”, 

Djamoean itoe bertempat diroe- 
mah Mr. Soebardjo, Matramanweg | 

IPendjelasan makloemat ke I dari 
orang djoernalis Indoresia, bebe- | 
28, jang ..dihadiri oleh beberapa 

rapa orang stoeden nona Herawati 
Latip B. A. Nj. S. Danilah. 

Pertjakapan dalam basa Ingge- f 
ris dilakoekan dengan lantjarnja. 
Pembitjarain mengenai soal peng- 

| hidoepan dibeberapa negeri dan 
keadaan di Amerika. Ada djoega 
Cimadjoekan pertanjaan soal pe- 
ngadjaran br: Montessouri di Ame 
rika. 
Pertemocan itoe habis Ta 8 

malam. 4 

  

ID ERLAKAAN #xovan Ka- 
4 1 AK. 

Berhoeboeng dengan tegar Ie 
bat harj Selasa djalanan asphalt 

Di djalan raja | | mendjadi et 
kampoeng Bali Tanah Abang telah 
terdjadi ketjilakaan. Seboeah deele 
man terbalik. Dalam kendaraan | 
itoe ada dibawa 6 kanak kanak dan 
seorang perempoean toea. 
Sjoekoer ketjelakaan itoe tidak | 

sampai mengambil djiwa, kanak2 
itoe terlontar dari kendaraan itoe | 
sedang perempoean toea (baboenja | 
kanak kanak itoe) terhimpit oleh 
deeleman terseboet. 
Kesemoeanja kanak kanak dan | 

baboenja itoe diasoeng ke CBZ. 

: djam 6 | 
soedah diadakan pertemoean mi- | 

'berloekiskan seboeah gambar pe- 

| rempoecan 

“doeng, 

  

7 TAN 'menoedjoe ke Semarang, | 
setelah bertolak dari Soerabaja. 
| Dipoouyah Lag sean sebeloem 

P seen “depan soedah dise- 
san kehormatan. 
Pe itoe “berang. 

yan ae Hae di Rar 

lah Batak Diawa T Tania nj. 
 Vinkler, resident Japara, assistent 

l residert, “Blora serta njonja-njonja 
vja. g 

9. 

  

| HAMPIR KEBAKARAN. 
Hari Selasa jang baroe laloe ini. 

.di Kali Lio Pasar Senen hampir tim 
boel kebakaran. 

Tetapi oentoeng sebeloem brand- 
weer datang kebakaran soedah da 
pat dipadamkan. Brandweer jang 
kemoendian datang terpaksa ber- 
toempang tangan dan poelang ba 
hee 

Jang terbakar.hanja dinding da 
rj bamboe. Keroesakan besar tidak 
ada. . 

  

'PANDOE K.B.I. TERDJOEN 
KEDALAM SOENGAI. 

Hampir tergilas moebil. 
Seorang pandoe K.B.I. jang se- 

dang bersepeda di Drossaersweg 
melompat dari sepedanja dan ter- 
djoen kedalam soengai ditepi dja- 
lan spoor, boekan oentoek meno- 

long tetapi oentoek menghindar- 
kan diri dari djepitan mobiel. 

Pandoe terseboet bersepeda-dari 
djoeroesan Prinsenlaan ke Sawah 
Besar dan dari Sawah Besar men- 
datang seboeah deelman hendak 

membelok ke Gang Twagong. Sam 
pai didjalan sekolah Gemeente H. 
LS. mereka berpapasan mendadak 
dari gang itoe keloear seboecah 
auto taxi hendak ke Sawah Besar. 
Karena sang sopir mengambil peng 

sepit dengan pagar kawat ditepi 
djalan dan mendjaga agar ia tiada 
mendapat bahaja lebih hebat lagi, 
ia melompat dan terdjoen kedalam 
soengai itoe. Dengan pertolongan 
toekang b€tja ia merangkak kete- 

-pi dan kemoedian ia mendapati ra- 
watan sebagaimana moestinja. 

Sopir karena ketakoetan teroex : 

melarikan taxinja kedjoeroesan 
Petjenongan. 

  

MENGGANTOENG DIRI. 
Oleh pihak bestuur di daerah 

Pasar Rebo Selasa jang laloe te 
lah dikirim ke CBZ majitnja seo 
rang pemoeda dari kampoeng Tii 

| goegoer bernama Djiih. 
Pemoeda itoe telah berbocat ne 

kat dengan menggoenakan tam- 

bang telah menggantoeng diri. 
(Br.) 

  

DOENIA KITA. 

Madjallah ,,Doenia Kita” jang 

|terbit tiap boelan, dibawah pimpi- 

nan nj. A. Latip, Kramat 108, Bat.- 

C., moelaj boelan Juni ini soedah 

terbit dengan sampcel baroe, jang 

timoer, jang berkoe- 

ibarat djiwa timoer jang 

masih beloem bergerak sebagai dji 

| wa barat bebas dan leloeasa. “Isi- 

nja makin beraneka warna. 

) mengoendjoekkan 

| goeroean tsb. 

kolan terlaloe besar, si pandoe ter- | 

ADA tanggal 6/7 Juni jang 
laloe telah didirikan Komite 

Perganda” Badan ,,Kesenian Ta- 

ngan itoe maka loesa hari Sabtoe 
malam, akan diadakan malam kese 

Inian digedoeng P.M.R. Kepoe (li- 
“hat kabarnja dilain bagian). 

Memang pada tempatnja, bah 

27 Iwa ergoeroean nasional sebagai 
Ba DD Timoer : 2 Taman Siswa” itoe mempoenjai 

badan jang choesoes memelihara 
kesenian Indonesia. Teroetama 
apabila di ingat, bahwa T. S, soe 
dah lebih dari 10 tahoen berdiri di 
tengah2 masjarakat Djakarta. Ini 
berarti, bahwa masjarakat soedah 

keinsjafannja 
akan keboetoehannja kepada per- 

Lagi poela pergoe 
roean sebagai TS itoe adalah salah 
satoe poesat koeltoer nasional. 
Pembagian pekerdjaan dalam 

masjarakat memang haroes ada. 
Jang segolongan bisa mementing- 
kan soal2 politik, ekonomi dll. me 
noeroet ketjakapan dan pembawa 
an masing2, Jang lain jang tjakap 
"memelihara kesenian dengan oesa 
ha mengembangkan dan mentjipta 
kan barang2 koeltoer baroe, mesti 

LEMBARAN PERTAMA PAG. II 

. Kesenian Taman Siswa. 

| 
Ha sanggoep berketjimpoeng. dita 

o€tan koeltoer dengan sesoenggoeh 
Berkembangnja .masjarakat 

man Siswa” Djakarta, jang bertji ' memang tidak hanja 
| ta-tjita oentoek mempertegoehkan 
| dan toeroet mengembangkan kese 

| nian Indonesia. Berhoeboeng de- 

nja. 

kepada satoe soal sadja, melain 
kan tergantoeng kepada banjak 
matjam soal, jang djoemlahnja sa 
ma dengan deboeran hati dan dji 
wa manoesia, sama dengan ma- 

tjam boeah pikiran manoesia. Dan 
koeltoer adalah salah satoe tia- 
bang dari pikiran manoesia. - 

Oleh karena itoe soedah selajak- 
nja, apabila tiap poetera Indonesia 
jang mempoenjai ketjakapan sen 
@iri2, tahoe akan tempatnja oen- 

toek bekerdja. 
- Sedjarah doenia tjotkoep mem 

koeltoer sesoeatoe masjarakat, aki 
batnja kepada anggauta2 masja 
rakat poen tidak ketjil. Ketinggi- 
an kebathinan bangsa poen bisa di 

toer, 

Oleh karena itoe koeltoer poen ti 
dak boleh diloepakan, maoelah 
bangsa kita ingin sedjadjar de- 
ngan lain bangsa. Dan pemeliha 
raan itoe tidak boleh berarti me 
njimpan jang lama, jang bekoe, te 
tapi disesoeaikan dengan aliran za 
man. Haroes mempoenjai dyna- 
miek! 

Soepdoro. 
  

KESENIAN TAMAN SISWA. 
Pada hari Sabtoe malam Ming 

goe tanggal 28/29 Juni, digedoeng 
PMR., Kepoe Dalem G. IV. Kema 
joran, akan diadakan malam kese 
nian, jang dioesahakan oleh Ta 
man Siswa Djakarta, dengan ban 
tocan ,Krido Jatmoko” dan ,,Kris 
to”. Akan dipertoendjoekkan ma- 
tiam2 pertoendjoekan kesenian, se 
bagai klenengan: Sandi wara, tari 

anak2 dil. 
Kartse oendangan ada dibagi- 

kan doea matjam tempat, jaitoe 
f 0.25 dan f 0.35 (tempat terpilih) 
Pembajaran ini adalah bersifat pe 
njokongan. 

  

ARBEIDSINSPECTIE. 
Telah terbit verslag jang ke 18 

dari Arbeidsinspectie, dikelocarkan 
oleh Kantoor van Arbeid. Verslag 
itoe memoeat satoe ichtisar tentang 
peri hal keadaan perboeroehan di 
onderneming2 dan dipanglong2. 

Selain dari pada itoe dalam ver- 
slag itoe terdapat oendang perboe 
roehan jang diadakan pada semen 
tara itoe dan djoega pekerdjaan2 
jang dilakoekan oleh Dienst der Ar 
beidsinspectie dalam tahoen 1939. 

  

PERSATOEAN ISTERI INDONE- 
: SIA BEKERDJA. 

»Antara” mengabarkan: 
Dengan bertempat di gedong se 

kolah Moehammadijah Kemajoran 
pada hari Minggoe jang laloe te 
lah dilangsoengkan pertemoean da 
ri kaoem boeroeh perempoean. 
Maksoed pertemoean terseboet ja 
lah akan membentoek seboeah per 
koempoelan kaoem boeroeh perem 
pocan dari segala tjabarig peroesa 

haan, Pendirian darj sarekat seker 

dja kaoem perempoean itoe diteri 

ma oleh rapat dengan soeara boe 

lat dan namanja adalah sebagai 

jang tertjantoem di atas (Persatoe 

an Isteri Indonesia Bekerdja). Toe 

djoeannja adalah akan memperba 

iki keadaan dan kedoedoekan ka   
oem boeroeh perempoean. 

Setelah dibitjarakan  rentjana 
peratoerannja laloe rapat memoe- 
toeskan soesoenan pengoeroesnja 
sebagai berikoet: Ketoea Soekanti, 
Wakil Ketoea Lasmidjah Wardi, 
penoelis T. Soekonto, Penoelis. II 
Masrifah, Bendahari 1 Soetojo, 
Bendaharj H Soenarti, Pembantoe 
Oemoem Tinny, sedang pembantoe 
pembantoe terdiri dari Soetiawati, 
Moestinah,  Darmawidjaja, A.B. 
Koesno, Hahsah dan Isbandiah. 

  

SECRETARIS V/H COLLEGE 
VAN CURATOREN. 

Memenoehi permintaannja dihen 
tikan dengan hormat sebagai se- 
cretaris van het College van cura- 
toren pada Bestuursacademie, Ra- 
den Loekman Djajadiningrat. 

Sebagai gantinja diangkat pada 
College terseboet Raden Mr. Hadi, 
referendaris pada Depariement 
van Onderwijs en Eeredienst. 

  

PRINS BERNHARD WAN. 
DELMARSCH. 

Pemasoekan nama  oentoek 
ikoet pada Wandelmarsch jang dja 
oehnja 10 km dan jang akan di- 
adakan pada tg. 30 Juni jad. be- 
loem memoeaskan. 

Koerangnja perhatian ini moeng 
kin oleh karena disebabkan waktoe 
nja vacantie dan poela disebabkan 
banjak orang jang dalam vacan- 
tie jad. itoe hendak bepergian. 
Akan tetapi walaupoen demikian 
tentoe masih banjak-banjak dari 
penggemar-penggemar wandel- 

marsch jang tetap berdiam di ko- 
ta. Maka oleh karena itoe hendak 
nja mereka lekas memasoekkan 

namanja soepaja dapat mengikoe 

ti dan meramaikannja Wandel- 
marsch ini, jang pendapatannja te- 
ristimewa akan dipergoenakan oen 
toek keperloean Ned. Ind. Roode 

Kruis. 
Waktoe pemasoekan nama jk 

boeka sampai hari Saptoe tg. 28 
jad. djam 8 malam, pada adres: 
Sluisbrugstraat 7, Batavia-C. 
  aa 

  

komite 

| Kepada ,,Antara” disampaikan 

| pendjelasan dari Komite Gaspi di 

Semarang jang dipimpin oleh Njo- 

nja S.K. Trimurty dan Moeham- 

mad Ali, masing-masing Penoelis 

dan Ketoea tentang makloematnja 

jang pertama seperti berikoet: 

1. Mendirikan lokaal' komite 

Gaspi ditiap-tiap kota. 

a. jang djadi anggauta dari loca- 

le comite ini ialah Sarekat- 

Sarekat Sekerdja jang masih 

“den jang soedah mempoenjai 

Pengoeroes Besar, diharap men 

djadi toehoorder doeloe. 
pengoeroes komite dipilih dari 
wakil wakilnja Sarekat Seker 
dja jang tergaboeng dalam Ko- 
mite itoe, atau orang loear Sa- 

rekat Sekerdja jang tenaga dan 
fikirannja tertjoerah kepada 

pergerakan boeroeh. 
keoeangan oentoek -bekerdja 

dan propaganda didapat dari 
sokongan Sarekat Sarekat Se- 

kerdja jang beloem ada dikota 

itoe. 

2, Mempeladjari Anggaran da 

£   (Br.) Isar dan tetangga jang telah diran- 

bersifat lokaal, sedang vakbon: 

Gaspi. 
tjang oleh komite lokaal Gaspi 

Semarang — sebagai initiatiefne- 

mer —, jang telah disiarkan ke- 

pada jang berkepentingan. Rantja- 

ngan ini boleh dirobah, ditambah 

atau dikoerangi jang kemoeedian 

akan dioesoelkan kepada konpe- 

rensi. 

3. Djika sjarat telah mentjoe- 

#koepi, maka segera diadakan kon- 
perensi jang pertama, oentoek me 
njoesoen Pengoeroes Besar dari se- 
tiap djenis Sarekat Sekerdja jang 
telah menggaboengkan diri dalam 
lokaal-lokaal komite Gaspi. 

Misalnja Sarekat Sekerdja dari 
kaoem boeroeh tjitak dari berba- 

gai-bagai kota mempersatoekan 

diri dan lantas menjoesoen pengoe- 
roes besarnja. Begitoepoen dengan 

lain-lain Sarekat Sekerdja, oempa 

manja Sarekat Boeroeh Tenoen, 

Sarekat Boeroeh Hlektris, Sarekat 

Boeroeh Bingkil dll. 

4, Kalau ini soedah djadi, maka 

laloe diadakan konperensi jang ke- 
doea, ialah konperensi antara PB.- 
PB. dari Sarekat-Sarekat Sekerdja, 

  

  dan pengoeroes dari Sarekat Seker 
dja jang terpaksa bersifat lokaal 

oentoek mengesjahkan rentjana 

anggaran dasar dan tetangga. 

Sesoedah ini lantas mengesjah- 

kan berdirinja Vakcentraal ,,Gaboe 

ngan Sarekat Sekerdja Partikelir 
Indonesia” (dengan ini djoega ko- 

mite lokaal dikoebrakan), memi- 

lih Pengoeroes- dan menetapkan 

Centraal-Bestuurnja. 
  

  

aa . —amana - 

  

tergantoeng 

beri boekti, bahwa keroentoehan- 

oekoer dari tinggi rendahnja koel 
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“Perwakilan Rakjat jang | 
a. an : - 
  

j Mes: H.N. seorang jang | 
: sernama HAK di Gg. Boender, Di | 

ja dalam kakoes, maka ka 
bab apa, ja matilah. 

Berhoeboeng dengan ini, maka: 

pondok asrama, (inter- 
arang f 15.— seboelan. 

15 Juni 1941 sam 

  

   
    

| Sakit Lai KAN dan entjok. : pa oedara dari marine mengebom destroyer-destroyer moesoeh dipela- 

roe, soedah beberapa lamanja |. 
rita sakit batoek dan entjok. 

Maak keroemah sakit F 

ig. | jerman 
: Ta Tekan “militer Vicny: 4 

. Demonstratie. anti 

Londen, 25 Juni (Reuter). 

'boehan Beiroeth. 

  

« eur Maa ai 

g di Berlin, 
1 ane 

        
   

  

   

    
    

   
   

  

   

   
   
   
   

  

    

      

   

  

    

   

  

   

   

  

   

  

    

    

   

   

  

   
   

    

   
   

  

    
   

      

   

    

   

  

   

se 2 Kana. Da- 

  

| Panu NU   raan jang lama sekali oleh natios 

2 Be: gi dibawa ke CBZ2. karena toebroe | 

“Ikan di djalanan Antjol. | 

    

hana “dh    
nale Te pada aa 24 Sl 

n tiba tiba. orang: Sh Sa una 

Korban ito seorang bangsa kita 
jang segera diasoeng 'ke CBZ, hing 

|| ga berita i i diwartakan beloem di 
ketahoei - “gerangan siapa korban 

— Fitoc dan tawlenga, Tn 

  

“Domana Sae Ka daan | 

Rebo kemarin seorang korban la 

Korban ini seorang bangsa kita 

jang oesianja soedah tinggi. Ko- 

non kabarnja waktoe ja sedang 

e hendak menjeberang djalan raja 
“litoe soedah ditoebroek.oleh auto 

| jang dilarikan dengan kentjang. 
| Korban ini keadaannja agak pa 

| jah. Ia beloem dapat didengar ke 

| terangannja beloem diketahoei si 

“apa SER (Br.)   

  

“IR AP. 'serang 'Destroyer2 
. moesoeh di Beiroeth. 

F | —Intowotte menjerang Damascus. 
| Tentara Vichy di Syria malah repot. 

Inggeris . di Madrid. 

  

“DESTROYER Di BEIROETH DIHADJAR. 

— Pengan opisil dikabarkan: Angka- 

MERJ-AYOUM DIDOEDOEKI. - 

New York, 25 Juni (Reuter). — C.B.S. mengoemoemkan, bahwa 

pasoekan Australia mendoedoeki Merj-Ayoum di Syria. 

JER EM DIAMOEK LUFTWAFFE. 

Jeruzalem, "25 Juni (Reuter). — Lebih dari 30 jang mati dan 

nJak: Bag Joeka, ketika pesawat pesawat terbang Djerman melakoe- 

di kan, bahwa disana dengan. opisil dinjafakan 
kembali atas kota may nian itce. 

boea pesaw shetaan lama di 
aoet Atlan menjerang kapal 
moesafir Djerman besarnja 9000 
ton. Sangat boleh djadi kapal Djer- 
man itce tenggelam. : 

KEULEN, DUSSELDORF DAN 
KIEL DISERANG R.A.F. 

Londen, 25 Juni (Reuter). 
— Dengan . opisil ' dioemoemkan: 
Tadi. malam bomber komando R.A. 

# meneroeskan serangannja di 
“Djerman, Keulen, Dusseldorf dan 

3 pangkalan laoet Kiel diserangnja. 

BOMBER DJERMAN SERANG 
—.. KONVOOI INGGERIS. 
Lkonden, 25 Juni (Reuter). 

— Pagi ini seboeah bomber Djer- 
man Heinkel-11! menjerang kon- 
'Yooi Inggeris, tetapi bomber itoe 
laloe ditembak djatoeh oleh me- 

| riam penolak serangan oedara, 
. jang ditembakkan dari konvooi dan 
darj kapal-kapal jang mengantar- 
ken. Tidak ada seboeahpoen ka- 
pal jang mendapat keroeszkan. 

LAGI DAERAH PERANTJIS 
OETARA DISERANG. 

Londen, 25 Junk (Reuter). 
— Pasoekan besar dari bomber- 
bomber Inggeris dengan diantar 

“oleh pemboeroe-pemboeroenja -pa- 
| gi ini menoedjoe pantai Perantjis. 

| Boleh djadi oentoek adakan sera- 
ngan siang hari jang hebat di Pe- 

.ranfjis oetara. 
|. Dalam serangan tadi malam di 

| Keulen,- Dusseldorf dan Kiel ada 2 
| pesawat Inggeris hilang, demikian- 

lah kata makloemat ministerie pe- 
| nerbangan. Sedang pesawat-pesa- 
wat terbang moesoeh jang menje- 

2 | rang di Inggeris ada 4 jang dihan- 

. | tjoerkan. 

PREMIER DI LAGERHUIS. 
Londen, 25 Juni (Reuter). 

— Dalam lagerhuis hari ini sidang 
 rahsia mengadakan pembitjaraan 

| tentang keadaan perang. Kabarnja 
Churchill memberikan keterangan 

| lengkap. 

INGGERIS—SPANJOL. 
Londen, 25 Juni (Reuter). 

— Hari ini Eden akan mengadakan 
| pembitjaraan dengan ambassadeur 
Spanjol di Inggeris, tentang kaoem        

   

berada @ikolong kereta itoe | 

Spanjol. 

ikatan 

ter). 

   djoega mobil-mob 

test keras 

Londen, 

— Miss e militer Inggeris 

di implacement 

broek telah meletoes kena 

sawat Inggers. Ada .7 

Amerika Serikat. 

SOEDAN. BERI INDIA 
STERLING. 

pembelaan Soedan. 

  

Pnazi jang kemarin mengadakan hoc 
|roe-hara dimoeka ambassade Ing 
Keris di Madrid. 2 

  

sa . Ketanjakan | : 
dari katja ea ito -petjah : 4 ajah 

  

Ii | Soedah tentoe Coembpnsnember 1 
& Egntamosani laloe mengabarkan de- 
“Ingan pandjang lebarn, 

1 | kekatjauan-kekatjauan itoe, perloe 
nja sospaja perhoeboengan antara 

| inggeris—Spanjol djadi djelek. 
Polisi Spanjo! achirnja dapat me 

| menteramkan katjau itoe. 
sadeur Inggeris memadjoekan pro- 

kepada pemerintah 

a-tentang |. 

Ambas- 

MISSIE MILITER INGGERIS. 
25 Juni (Reuter). 

ke Mos- 
kou, jaitoe jang soedzh diramal- | 
kan oleh Churechill d' Lagerhuis, 
akan terdiri dari wakil-wakil ang- 

laoet, tentara darat dan 
Joedara, djoega ahli ekonomie, begi- | 
toelah jang didengar oleh kores- 
ponden Reuter. Akan selekas-lekas 
nja berangkat ke Moskou. 

“ 

- KERETA API MEMOKAT 
MESIOE KENA BOM. 

Londen, 25 Juni (Reuter). 
— Kereta api jang memoeat mes'oe 

station di Haze- 
bom pe- 
pesawat 

Djerman ditembak djatoeh. 

EDEN—KLEFFENS—WINANT. 
Londen, 25 Juni (Reuter). 

— Hari ini Eden djoega menerima 
Kleffens dan Winant, ambassadear 

190.000 

Khartoem, 25 Juni (Reu- 
— Pemerintah Socdan mem- 

beri kepada India 100.000 sterling 
sebagai tanda terima kasih atas 
keberanian pasoekan India dalam 

  

  

  

PATEN. 
Dari 

nanti. 
  

HASIL BOEMI. 
Sumatra Post 

seberang Medan, 

belah . seberang itoe, 
sajoer-sajoeran, 

tang ternak. 

  

Dalam seboeah kamar 

tel Tionghoa tadj darj 
Lipoet bersama dengan 
laki-laki Atjeh. " 

hilang dari tempat itoe 

jang sangat teliti. 

  

TANGKAP. 

lajoe dan Djawa. 
jang baroe liwat 

  

Pada belakangan 

didesa. Gendatapa, 
Soempioeh, 

sesoedah makan tape   taranja meninggal. 

TABLIG AGAMA DI KABOE 

beberapa Penghoeloe Dis- 
trict kita dapat kabar, bahwa di 

kaboepaten Rangkasbetoeng akan 
diadakan tablig agama Islam. Tidp 
tiap Penghoeloe-penghoeloe dan ke 
pada kaoem kijaj jang dioendang 

KENAIKAN PENGELOEARAN 

mengabarkan, 
bahwa berhoeboeng dengan per- 
koeatan tentara-tentara disebelah 

nampaklah ke- 
naikan akan pengelocaran penge- 
loearan hasil boemi di S.O.K. se- 

teroetama 

boeah boeahan 
dan djoega dedek boengkil, roem- 
poet, jaitoe oentoek makanan bina 

DRAMA DALAM HOTEL, 
disatoe 

hotel Tionghoa dj Swatowstraat 

dikota Medan telah kedapatan se- 
orang perempoean Djawa jang 
mati terboenoeh. Perempoean itoe 
beroemoer kira-kira 33 tahoen dan 
beloem selang lama datang di ho- 

Soengai 
seorang 

1 
Sekarang orang Atjeh itoe meng 

dengan 
tidak diketahoei kemana perginja, 
Politie melakoekan penjelidikan 

KOMPLOTAN PENTJOERI Di- 

Veldpolitie di Arnhemia telah 
berhasil menangkap satoe komplo- 
tan pentjoeri jang terdiri dari se-s 
orang Tionghoa dan 8 orang Me- 

Dalam tempoh 
ini komplotan 

itoe telah melakoekan sangat ba- 
njak pentjoerian dengan bertoe- 
roet-toeroet dalam beberapa kota 
dikeresidenan Soematera Timoer. 

KETELA BERBISA. 

ini di daerah 
Banjoemas banjak nian jang men- 
djadi korban singkong berbisa. 

Demikan djoega baroe baroe ini- 
onderdistrict 

residentie Banjoemas, 
telah ada 8 (delapan) orang jang 

singkong 

mendjadi sakit, dan satoe dari an-| 

Setelah diadakan peperiksaan 
Oleh Regentschapsdokter, maka 

| Japat ditentoekan, bahwa jang me 
ninggal dan jafg sakit lain lainnja 
“toe disebabkan oleh karena kete- 
la jang berbisa. Kemoedian tape- 
tapa lantas dibeslag semoea. 

  

Pp. P. D. P. 
pppp. daerah Tjilatjap, res- 

sori Kroja telah mengadakan con- 
ba- | ferentie bertempzt di Kroja pada 

teu 21-22 dan tg. 22 Juni jbl., con 
ferentie mana disoedahi dengan 

    

| openbare vergadering. Dalam pada 
'itoe telah dipoetoeskan: 

1. P.P.D.P. akan beroesaha me 
:nolong nasib kajim desa. 

2. P.P.D.P. akan mengadakan 
propagandisten jang akan memberi 
penerangan - penerangan tentang 
agama Islam kepada pendoedoek 
|desa teroetamanja. (O.). 

  

KEOENTOENGAN PASAR 

: MALAM. 
| Salah satoe anggota Comite me 

nerangkan pada pen: bahwa de- 

ngan tidak disangka-sangka pen- 
dapat pasar malam di Koeningan 
itoe ada sedjoemlah f 5.800.— (Li- 

ma sriboe delapan ratoes roepiah). 
  

CANDIDAAT LID R.R. KOE- 
NINGAN. 

Sebagaimana pekabaran kita 
tempo hari, bahwa djoemlah can- 
didaat lid RR. kini soedah ada kl: 
36 orang boeat district Koeningan 
sadja. Diantaranja t. Mh. Djoenai- 
di Mansoer Goeroe P.O. dan pemoe 
ka-pemoeka dari P.O., Moehamma 
dijah dan Partij Politiek (Pasoen- 
dan dan Parindra) orang sama can 
didatkannja. 

  

P.S.H.W. TEGAL KE KOE- 
NINGAN. 

| Tersiar kabar berkenaan dengan 
adanja djambore H.W. di Koeni- 
ngan, maka H.W. Tegal akan me 

ngadakan pertandingan bola di 
Kng. jaitoe berhadapan dengan 

T.V.C. dan Persik, 
  

KORBAN KORBAN ORANG 
MENGAMOEK. 

Dari Resident Riouw diterima 

seboeah kabar kawat, jang menja- 
takan, bahwa pada hari Senen tg. 
23 j.L 'djam 2 siang, seorang Indo- 

Inesier bekerdja . sebagai toekang 
sadap karet, telah mengamoek. 

Orang ini berasal dari Kampoeng 
Madong, dekat Tandjong Pinang. 

Pengamoekan ini terdjadi di 
Wijk Tionghoa. di Tandjoeng. Pi- 
nang. Dalam beberapa waktoe sa- 
dja ia telah menjerang dengan 
parangnja 12 anak-anak Tionghoa 
dan lagi 1 orang jang telah dewa- 
sa. Doea anak diantaranja seke- 
tika itoe meninggal dan jang lain 
nja 10 orang mendapat loeka-loe- 
ka jang agak parah dan enteng. 
Pengamoek dapat ditangkap de- 

ngan lekas oleh orang-orang jang 
ada disitoe dan keadaan di Wijk 
itoe tenteram TON seperti bia- 
sa. 

  

»SENGKERAN” DARI ,,SOEPI- 
TAN” DI KERATON SOLO. 
Rebo pagi 25 Juni ini didalam 

keraton Soerakarta telah moelai di 
ada oepatjara soepitan (besnij- 
denis) dari R. M. G. Soerjogoerit- 
no poeteranja Z. H. Seri Soesoehoe- 
nan XI jang dari permaisoeri-G. K. 
Ratoe Pakoe Boewono. 

Meskipoen besnijdenis itoe dila- 
koekan hari Djoem'at pagi 27 Juni, 
Reko pagi ini dilakoekan oepatjara 
»sengkeran” jaitoe poetera Radja 
jang akan soepit itoe (dengan pe- 
moeda lain-lainnja jang djoega 
akan toeroet soepit) ditempatkan 
di kamar ,,Langenkatong” hingga 
besoek hari Djoem'at itoe tidak bo- 
leh berpergian ke loear keraton. 

Oepatjara sengkeran itoe dengan 
diadakan pasowanan dari semoea 
Pangeran dengan semoea boepati 
dan boepati anom, anggota B"ie- 
Agoeng dan opsir pradjoerit kera- 
ton, di pendopo besar Sasanaser-a- 

L
e
m
 

LHMBARAN PERTAMA PAG. IT 
2 y a 3 2g na : 

ka, sedang Seri Baginda di Sasa- 
| naparasdya, kasem “bangsawan 

poeterj di Sasana Prabasoejasa. 

'Djam 10 pagi, setelah Seri Ba- 
ginda itoe ,,mijos” laloe dipertoen 
djoekan tari ,,Badojo” dan ,,wi- 

reng Sarilojo” dengan loetjon oleh 
badoet jang terkenal, jalah Atmo- 
walidi dan Sastrodiroen. Tidak loe- 
pa djamoean makan minoem enz. 

Djam.1.15 siang pasowanan di- 
bikin boebaran. Perlse diterang- 
kan, bahwa oentoek menghormat 
hari soepitan poetera Radja itoe, 
semcea kantor Kasoenannan itoe 

har: ditoetoep begitoe djoega hari 
Djoem'at 27 Juni. (,,M”). 

       
            

   

         

        
      

   
        
     

   

   
   

    

  

     
      
             

    
  

11 TAHOEN TAMAN SISWA 

Besoek pada harj Sabtoe malam 

Minggoe tanggal 12/13 Juli 1941 
Taman Siswa Poerbolinggo akan 
mengadakan peringatan berhoe- 
boeng dengan telah mentjapai oe 
sianja 11 tahoen. Peringatan ma 

| na akan bersifat perajaan, oentoek 
menggembirakan keloearga T.S. 

| dan pendoedoek Pbg. oemoemnja 
dan moerjd2 choesoesnja, y 

Tempat perajaan di Pergoeroe 

an TS., dengan mengharap soko 
ngan darj para penonton. Pendapa 

tan bersih akan diserahkan kepa 
da ,.Gebouwenfonds Taman Siswa” 
Poerbolinggo. (Soem). 

    
     
   
   

    

  

     
   
      
    

      
       
         

        
        

        

   
    
       

      Kabar Tontonan        
        

  

RIALTO 
»In Old Galiente” dari 
»Lawless Vally”. 

e 

SENEN 

      
     
    

  

   ALHAMBRA — SAWAH BESAR. 
The Sun Never Sets.” 

   

    

      

     
   

     
  
   
   

  

   
   
     

    
         

    
       

C. ORION -- GLODOK 
Jesse James”. 

@UEEN — —  PANTJORAN 3 
»The Miracle Rides”. 
  

  

  

DI BETAWI. 

Djoem'at, 27 Juni. 
S. J. IJsselstein oleh Brantz di 

Raden Saleh 8. 

W. Levintza oleh John Pryce & 

Co. di Sluisbrugstraat 50. 

Lelang barang commissie oleh 

Seriere di Kebon Sirih 34. 

Saptoe, 28 Juni 1941. 
H. Kruimer oleh Hooper di Pas- 

serstraat 140. 

J. H. V. Lemmens oleh John 

Pryce & Co. di Vioslaan 8. 
G. Puinbroek oleh Brantz di 

Lombokweg 45. 

BOEKHOUDEN 
NIEUWE CURSUSSEN 
a. Cursus I. Voor beginners 

duur 6 maanden voor ge. 

tuigschrift. 

b Cursus II, Voor gevorder- 
den opleiding voor A examen 
Bond in April. 

c. Spoedcursus, Voor begin. 
ners en gevorderden, duur 8 
maanden van begia tot A 
€examen Bond. 

d. Cursus III. Opleiding voor 1 
B Examen van den Bond of 
VV.L. 

  
    

Inlichtingen en Spreek- 
uren dagelijks van 

8.12 en 5-8 
Zaterdag 8-12 

SCOTIWEG 1 
Telefoon WI. 3333 "3 

@GMOEVER   
  

        

MAOLAN COLLEGE 
(Middelbare afd. v/h Instituut ,,M A O LA N“) 

Kedoengdoro 110 — Soerabaya 

ONDERBOUW: Menerima moerid baroe boeat Klas: I, 

Jang diterima moerid-moerid keloearan: 7e klas H.L.S. 
dsb. SCHOOL INTERNAAT seboelan f 12.50. 

“Mintalah keterangan dan prospectus kepada: 

DIRECTEUK MAOLAN COLLEGE 
Prins Hendriklaan 1. 

N
a
 

EK
 

tai 53 
3 jarige MULO afdeling: Opleiding boeat DIPLOMA B. Tak 
3 jarige HANDELSAFDELING: Opleiding boeat - 

DIPLOMA A. BOEKHOUDEN. 

3 jarige KW RSA Oh afd: Opleidng boeat Onder- 
“wijzers dan Onderwijzer(essen). 

Soerabaja.      



    

    

         

  

Ini malam 

dan malam 

"3 berikoetnja 

THE SUN NEVER SETS. 
(Matahari jang tidak pernah saka 

         

       
Douglas FAIRBANK Jr. — Basil RATHBONE ui 

Anak-anak dibawah oemoer 17 tahoen tida boleh. | 
3 - nocaton. 5 

  

Sebagi extra, akan di pertoendjoekan: 

BOKSWEDSTRIID JOE LOUIS-ARTURO Goboy 

Dalem pertandingan (revanche) kadoewa 

Sekali lagi sekalian pneonton bisa saksiken JOE LOUIS 
poenja djotosan jang djitoe boeat bikin roeboeh lawannja. 
JOE LOUIS KOMBALI MOENTJOEL DENGEN KEME- 
NANGAN JANG GOEMILANG! 

ARTURO GODOY jang sanget penasaran atas kekalahan- 
nja dalem pertandingan pertama, sekarang bikin pem- 
balesan hebiat dalem pertandingan jang kadoewa....... 
satoe pertandingan revanche jang soenggoe heibat. Ten- 

-toe aken lebih sengit dari apa jang di-katakan sengit: 
sehingga dari ronde pertama sampe di ronde jang paling 
pengabisan, tida sepinja djotosan santer saling serang- 
menjerang. 

Liatlah JOE LOUIS roeboeken saingannja dengen satoe 
"sagu »knock-out” jang djitoe dalem ronde ka-dela- 

- Kombali »Si Banteng Item” bisa pertahankan titel- 

    

  

  

   
BOEAT DIDJOEAL LAGI???!! 

ATAU OENTOEK PERLOE SENDIRI? ?!! 
Inilah adres jang memoeaskan, boeat berhocboengan keperloean 
batikbatik Djocja dan Solo, haloes sedang dan kasar. Teroetama 
boeat didjoeal lagi atau oentoek perloe sendiri. Atoerlah pesanan 
moelai sekarang. 

Kain pandjang saroeng moelai f 20.— — f 24.— — f 28.— — f 30.— 
# 35— — f 40— per-codi. Batik-batik haloesan moelai f 3— — 
f 3.50 — | 4— — f 5— — f6— — Ff 7.50 — f 9— per lembar. 
Pesanan dengan rembours atau oeang doeloe. Sedikit banjak sama 
Giperkenankan, Boeatlah pertjobaan. Prijscourant dikirim peroemaA 
pada jang minta. Menoenggoe pesanan: 

sToke Prasodjo” 
Pn DJOKJAKARTA 

Harga reclame: 
Kirim wang f 5— dapat terima 2 potong batik haloes seperti di- 
atas, 6 potong — f 14.50. Oeang doeloe onkost vrij. 
Tjobalah boektikan! 

S5 PADJAK ANDJING. 

Be Pemberi-tahocan dan pembajaran padjak andjing oentoek wak- 
Mn toedari Juli 1941 sampai Juni 1942 haroes dilakoe- 

kan dalam boelan J U LI dikantor Gemeente-Ontvanger, Kebon 
Sirih 22. Djam pembajaran dari 7.30—1215 siang (Saptoe sampai 

. djam 10 pagi)... 
Padjak itoe jang djika diminta bisa dibajar dengan 2 angsoeran, 

besarnja f 6.— boeat seekor andjing, ditambah dengan 254 kalau 
angsoeran jang pertama dibajar sesoedah liwat JULI dan ditambah 
lagi dengan f 0.25 kalau penning lama tidak dikembalikan. 

  

PESANTREN LOEHOER 
SOLO 

Dengan sabekika Regeering besok boelan Augustus. 
jad diboeka sebagai onderbouw (dasar) dari Mad- 

P3 'rasah Islam Tinggi: 

1 Islamitische Middeibare School (I.M.S.)afd A - 
a moerid2 kloesran H.I.S. kl 5— 7 jang melan- 

ta djoetkan bersekolah igama sedikitnja 3th. dan 
b tamatan Inheemse Mulo: - 

2.LM.S afd B bagai jang berdiploma ' Mulo B 
atau €C Goeyermen atau partikelir. 

Permintaan mendjadi moerid atau pertanjaan 1.1 
haroes disampiiksn kepada FENGOI ROES Pe- 
santceg3oehoer, Sola 

  

  

  

  

    
    

   
dengan 2 5 4 Klolly 
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DAHLIA: SOERIP 
SOETINAH 

Mochtar MIDJAJA 
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Satoe apeciale productie 

“ORIENTAL FILM COY : 

2 
Hebat 

Manis 

Sedih 

Menarik 

M
e
o
n
g
 h

 

Moelai 30 Juni 
Cinema Orion 
Glodok 2 Batavia   
  

  

  

  

Star Film Super Schlager 

»Tjioeng Wanara" 

sa dan anak.anak. Saksiken per. 
maenan lebih mentereng dari Elly     
      

  

  

sebagi prinses INDRAWATI Sahoen Lifebuoy Toilet 
mengandoeng bahan-bahan 

Star Film Co. jang terpilih boeat member- 
Prinsenlaan,48 sihkan betoel semoea daki 
BATAVIA keringat. Dengan pakai sa- 

- boen ini Njonja tjega moen- 

2 tjoelnja B.O.,jaitoe bacejang 
4! aU tida enak dari diri Njonja 

jang sering kali djadi sebab 

ocentoek lain? orang, boeat 

tida bergacel sama Njonja. 

       

  

    
     

   

  

   
       

pa mna OA DUA ea 
KIA at le :   

RIALTO BIOSCOOP 
PASAR SENEN “ BATAVIA-C 
Ta Painan tanlna 

. Pertoendjoeken boecat hari: Rebo 25 dan Kemis 
| 26 Juni 1941 

Doea programma jang terpilih : 
. Pertama : 

Roy Rogers dan Mary Hart dalem 

»IN OLD CALIENTE“ 
Kedpea : 

. George O'Brien dan Kay Satton dalem 

»LAWLESS VALLY/ 
» Anak-anak boleh nonton! 

  

  

Saja soeda trima $ 
lagi Pilot vulpen | 

jang model baroe. 

dan harga  de- 

ngan pantas se- 

perti jang toelis 

diatas ini. Kalau 
Toean-toean dan 

Njonja belih Pi- 

lot vulpenhouder, 

kita kasih de- 

ngan gratis inkt 
Bi 1 fles, dan gra- 

ea veer nama, Pese. 

3 nan dari loear 
F Kota kita bisa 
gi kirim dengan 
Ka rembours. 

      

  

  

PATJAR 
DITJARI advertentie-aguisi- 
teur boeat satoe madjallah 
boelanan dan verzekerings- 
agenten. Commissie bagoes. 
Soerat lamaran kepada Adm. 
Pemandargan dengan No. 1680 

  

  

Pengatahocan mengenal 
nona2 | 225. 
Penjoeloeh beladjar me- 

motong pakaian » 245. 
Woordenboek  Melajoe- 

Blanda » 088, 
Boekoe beladjar sambah- 

jang Fardoe an. Ob. 
Pengoendjoekan Oeroesan 
Padjek 2— 

Tjonto-tjonte Rekest Fto. 
  

  

dia 2 , 
Boekoe masakan Popo 1 ,, 0.64 

AGENT BESAR DI Kramat 14, Bat-C| » Popoll ,, 1.04 
Bisa pesen pada Adm. Pemanda- 

4.80     

UN MINI TT KUN ani ununummmu 

Pertiaja san diri ea | 
In 

nannja sasoeatoc penonton dewa. ditjela, pakailah dari itoe selaloe saboen Lifebuoy Toilet. 

  

LM
 

ongyg penah mi piara 
dab musang Mete Mika 
hutan ta setan aa 

ping mangga Hibatg MR 
Wat sesgne @enig tan 

— 
jaran ai 

- 

DE 
us   

Nonia tentoe bisa menonion dengan gembira, kalau Njonja tahoe 

pasti, bahwa orang tida tjela Njonja poenja diri. Hati Njonja 

djadi lebi tetap, hingga dapat lebih banjak kesenangan. 

Djagalah dari itoe, djangan sampai diganggoe oleh B.O. (Body odour 

. -baoe keringat). Djangan kira. bahwa Njonja tida bisa dihinggapi 

B.O., karena semoea orang, ioea dan moeda dari golongan iinggi 

ELLY JOENARA poenja film ka. sampai rendah, mesti berkeringat, dan djika badan tida dibersihkan 

Gea an Taat betoel sehari-hari, B.O. bisa lantas moenjijoel. Djika Njonja tida ingin 

LIFEBUOY 
SABOEN TOILET - 

MEMPERLINDOENGKAN 
KOTA IN er 
(BAOE KERINGAT) - 

  

SABOEN TOILET SPESIAL BOEAT NEGERI JANG PANAS 
KIT 90-— 612 M 

  

CINEMA ORION Sis 
Ini malem 21 26 sampe sampe 29 Juni 41 

s Jesse James 
dengen 

Eyrone Power 

Heary Fonda 

Nancy Kelly 

Randolp Scott 

Jesse James! 

  

  

Ininama telah meng- wp Yana pengin 
gemparken di & ba- B0 taring 
gian dari Amerika . . RONE POWER 
selama 6 )taon1 .ma- 2 “51 Aa 5 
nja kaloe namanja 
Jesse James diseboet   
tjoekoeplah bikin o- 
rang pada ketakoe- 
tan, Jesse James ada 
satoe Pemboenoeh, 

Perampok dan 

  

  
  

Pembegal 1!!! 

Anak: dibawah oemoer 417 “taon tida boleh nonton 
ang 

OUFBEN THEATER sanrsonan 

Ini malem 26 sampe 28 Juni '41 

»The Miracle Rider 
dengen Tom Mix en Tony Jr. 

bagian kel 
Perklaian Heibat! rertempoeran Seroel Rame! 

TOM MIX Kombali dengen membawa kemena- 
ngan TOM MIX satoe bintang film jang sanget 
populair disoeka oleh sekalian penonton toea moeda 
moentjoel kombali diatas Jajar poetih, 

Anak-anak boleh nonton 
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“keadaan jang: Agar Kana 
djoega banjaknja pekerdjaan ber- 

| tambah. Berhoeboeng dengan itoe, 
  

   
| maka hasil-hasil bekerdja dari pe- 

  

  

| gawai dikemoekakan dengan men- 
  

    

  

   

. dapat penghargaan. 3 

Kesoedahannja commissie  itoe 
    

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

            

   
      

   
  

        

  

    

1 1g Na dn examen | 
 Vecarts semoea candidaten . 

| dibawah Tart 
2 2 aa Achmad Atmasasmita,. 
      

  

     

        

  

      

  

    

  

    

  

  

  

    

    

      

  

  

  

                    

  

  

  

      

  

      

    

          

  

    

  

          

  

                          

     

   

    

   
   
   
   

    

   

    

   

    

   

   
    

  

   

   
   
   
   
   
    

   
   
    

   

  

   
   

  

    
     
   

  

   
     
   

    

   
    

     
   

   

  

3" “sekali Gin tiba 
commissie seka- 

banjak anak anak 
1 dalam oesaha 
jocan. 
isa diperbaiki 

koerang: lebih 
ntjapai peil jang | 
kira H.LS. bisa 
dengan tempoh 

aan - Ne bisa 

ak hee” Manan aa 
patan saja jang sebaik-baiknja 

ialah basa Indonesia. Hal itoe rasa 
nja akan besar artinja oentoek per 
satoean Belanda. i—  Jkgnean kasi 

  
                      

  

  

    
        

  

                    

  ve ia aa 

            

| ke roe- 

ruis di Bogor, 
k wa ke Mi 

  

  

      

   

      

   encer keterangan — dari 
orang2 jang Mean sebab2nja |      

        

  

  

  

  

  

    

    
    

   

22 rang. u 

diperbaiki, agar | 

| beladjar dil 

| dengan permin | 

    

ngan pisau- 

| di Veeartnijkundig Insti 
"3 Bogor. - 

“Ham221 Datan, 
SoSmbaa : 

» 4. RA. Soetikno, 
TX 

25 “Imanoedin, idem di 
Tmoer. 

Fa ARDJAWINANGOEN 
H.LS. ,,Pasoendan”. 

P1 le klas Mulo. 
1. Voorklas Mulo dan - 
Apr 

| GAROET. SIN ab 
mes Dodol Garosk 

Disampingnja .Djeroek Garoet” 

Meme djoega. 
Doeloe -pembikinan dodoi itoe, 

Pan dengan. menggoenakan alat- 

'alat biasa sadja. Kini pembikinan 
Isoedah boleh dibilang sempoerna, 

Jah berdiri Indoestri Dodol”. 
- Bahan-bahan oentoek bau 

pa, goela aren, goela teboe, mente 

ga dan panili. Semoea bahan bahan 
tsb. ditjampoer djadi satoe sehing 

ga merocpakan boeboer dan. dima 

sak dalam seboeah perisek jang be 

sar dan dengan teross meneroes di 
.adoek.  Oentoek mengharoemkan 
baoenja, ditjampoer dengan panili. 

|. Agar soepaja matjam dan rasa 
| beroepa-roepa ditjampoer djoega : 

Itjoklat, kopi, katjang idjo dan pi- 
| sang. Poen nama2 dodol tsb. djoe- 

ga seroepa dengan. rasanja seperti 

tjoklat, soesoe, dsb. : 
|. Kemoedian boeboer. jang: hitam 
kepoetih-poetihan tsb. dipotong-po 

"3 tong. menoeroet bentoek dan di 
boengkoes rapi sekali dengan ker- 

tas jang tidak mengandoeng mi- 

njak. Pekerdjaan itoe jang menje 

lesaikan kaoem isteri. 
Dodol2 itoe laloe dipilih dibagi 

mendjadi 'kwaliteit nomor satoe 

dan nomor doea. Jang dib'ikin da- 

lam sehari koerang lebih 16000 boe 

cah. ig 
“Kwaliteit nomor satoe dibagi poe 

la jaitoe jang beratnja 21 dan 17 
gram tiap seboeah dodol. 

Tiap 1090 boeah jang pertama 
'harga f 6.25 dan jang kedoea 

f 5.65. 

Dodol jang berkwaliteit Kedocta 

didjoeal tiap 1000boeah f 3.25. 
|. Boekan sadja di Djawa, dodol 

| Garoet Itoe digemari orang karena 

“lezatnja, bahkan di Tanah Sebe- 

rang sebagai Bandjarmasin, Ponti- 

anak, Palembang dan Medan djoe 

ga diadakan tjabang2 oentoek men 

' djoealnja. an 
mamgbing 

BANDOENG Nina 

' Commissie van bijstand P-.T.T. 
atau Commissie bantoean oentock 

| pedjabatan P.T.T, pada hari Sab- 
g | toe jang laloe telah melangsoeng- 

'kan rapatnja di Bandoeng. Rapat 
'itoe diketoeai oleh ketoea commis- 
sie itoe, jakni toean W. Ch. Harde- 

| man. Seperti biasa maka rapat itoe 
dihadiri oleh kepala pedjabatan 
P.T.T., jaitoe toean Ir. C. Hillen. 

Jang diperbintjangkan ialah ren 
tjana kerdja oentoek djabatan P. 
T.T, dalam tahoen 1941, jaarreke- 
ning djabatan itoe selama tahoen 
1940, dan djoega verslag tahoenan 
dari tahoen jang silam. 

Commissie itoe menaroeh perha- 
| tian jang loeas kepada segala ren- 
| tjana 'dan' “hasil-hasil djabatan P. 
T.T. seperti telah dinjatakan oleh 
tiap-tiap soerat verslag itoe. Dan 

oleh commissie terseboet. 
Commissie itoe sangat berbesar 

hati, teroetama oleh karena pada 
tahoen jang liwat ini sangat sedi- 
kit dialami rintangan-rintangan,   batan itoe mesti dilakoekan dalam 

. Hirschland, Laras : 
idem Sema-. 

| pjawa. :t 

ae aa Dina idem di Koeta 2 
: "radja. 2 Te 13 

“ii 

Pada ini tahoen H.I.S. ,,Pasoen- 
: dan” Ardjawinangoen, anak-anak- | 

: nja jang loeloes pada Staatsexa- k. 
| men ada 3 orang, jaitoe: 

| jang ternama, ,,dodol Garoet" poen 

| hingga boleh dikata di Garoet te- | : 

naa tsb. adalah beras ketan, kela 

“Ibidji-bidji kenari, widjen, air dje- 
|-roek, doeren, kedjoe, soesoe, djahe, 

lagi segala verslag itoe disetoedjoei 

meskipoen dalam tahoen itoe dja- 

| memperbintjangkan Naa soal 
e |.jang berkenaan dengan peristiwa- 

Eu Kn badan itoe sendiri. 

Kaoem tehnik dari sekolah 

menengah. 
Persatoean kaoem tehnik dari 

1 setoan menengah jaitoe Verbond 

| van Middelbaar Technici, akan me- 
| langsoengkan rapat  tahoenannja 

«4 di Bandoeng pada tanggal 29 dan 
.80 Juni depan ini, bertempat dige- 
doeng perkoempoelan LE.V. On 

| Agenda rapat. oemoem jang 
akan diadakan dari poekoel 7 pagi 
pada tanggal 29 boelan ini mene- 

 rangkan seperti berikoet: 
“13 Octjapan samboetan oleh ke- 

toca tjabang - Bandoeng. 
Pedato. tahoenan oleh ketoea 
pedoman besar. 

Mendjawab pertanjaan, apakah 

2. 

toet diberikan kepada mereka 
jang tammat dari sekolah"M.T. 
Ss. : £ 
Tocan J. Mol akan mengadakan 
pedato tentang Economie dan 
Tehnik. ? 
Bagaimanakah pendirian jang 

patoet diambil oleh Verbond 
van Middelbaar Technici terha- 

(- dap kepada jang dikatakan 
orang ,,Pacifie-salarispeil” (oe- 

koeran gadji di Asia Timoer)? 
Soal ini dibitjarakan oleh ke- 
toea pengoeroes besar. 
Pertanjaan keliling dan penoe- 

| toep jang diiringi dengan pesta. 
: Pada hari Senin tanggal 30 Juni 

-akan dilangsoengkan rapat oen- 
'toek membitjarakan roemah tang- 
-ga perhimpoefian. Rapat dimoelai 
ipada poekoel setengah 9 pagi. 

Dalam rapat itoe akan diperka- 
takan beberapa oesoel dari tjabang 
'Bandoeng, jaitoe: 

Pengoeroes besar hendaknja me- 
ngandjoerkan: a. soepaja gadji per 
moelaan dari orang-orang jang 
tammat darj sekolah K.W.S. atau 
dari sekolah jang bersamaan de- 
ngan itoe dinaikkan, b. soepaja 
sedjian architect diatoer oleh Pe- 
merintah: c. memadjoekan permin 
tasn, soepaja pengganti keroegian 
transport tidak ditoeroenkan lebih 
djaoeh, sebab telah kenjataan, bah- 
wa pengganti keroegian itoe tidak 
#joekoep. 

1 Keperlocan Moehammadijah di 
— Tjitjadas. 

Atas oesaha t. Nitiwidjaja salah 
Seorang pengandjoer Moehamma- 
dijah, didaja oepajakan oentoek 
mendirikan tjabang M.D. di Tjitja- 
das, tetapi oleh karena menoeroet 
poetoesan tjabang Bandoeng. Tji- 
tjadas itoe soedah masoek wilajah 
Tjiaoergeulis, maka segala hal jg. 
mengenai tempat tsb. dioeroes oleh 
Tjiacergeulis. 

Hal ini katanja tidak memoeas- 
kan kalangan mereka jang ingin 
mendirikan tjabang Tjitjadas jang 
berdiri sendiri, dan bisa mengoe- 

roes sendiri, (Pemb.). 

Giouverneur Djawa Barat. 
Hari Djoem'at tanggal 27 ini boe 

lan Gouverneur Djawa Barat akan 

ke Bandoeng dan mertamoe sia 

Regent Bandoeng. 
Datangnja ke pendopo kaboepa- 

ten pada djam 10 pagi. 
'Darj sana akan teroes ke keresi 

denan dan esoknja akan menghadli 
ri PEDANG OINAN Jaarbeurs. 

—.. Film Marine. 
Oentoek keperloean propaganda 

pada malam Saptoe j.a.d. di pendo 
po kaboepaten akan dipertoendjoek 
kan film Marine jang sengadja di 
pilih 'bocat orang orang di Ban- 
doeng, sebab kebanjakan pemoeda 
pemoeda jang soedah masoek ke 
Marine djoega dari Bandoeng asal 
nja. 
Ada 40 goeroe goeroe dan kepa- 

la kepala desa jang dipersilahkan 
melihat pertoendjoekan film Mari- 
'ne ini. 

jawa Tengah 
MATARAM 

(Berita ini i tertahan oleh censuur). 
Perajaan S.M. 20 tahoen. 

Pada hari Sabtoe malam Ming- 
goe 14—15 Joeni jbl. . Sangkara- 
Moeda tjabang Mataram telah me- 

peringati “berdirinja S.M. telah 
tjoekoep 20 tahoen, bertempat di 
Kadipaten Mataram. 

ngan sendiri, tjoekoep memoeas- 
kan. 5. H. Sri Soeltan dan Z. H. 
Pring Pakoe Alam memperkenan- 
kan mengirimkan Oetoesan. 

Perloe diterangkan disini, bah- 
wa tjoekoep 20 tahoen oesia Sang- 

  

“Dan | 

nama pangkat (titel) jang pa- | 

ngadakan perajaan oentoek mem- 

Jang hadir ketjocali dari kala- 

kara Moeda djatoeh ketika hari | 
| Kemis Pon 25 Rabi'oelakir Be ta- 
hoen 1872 atau tanggal masehi 22 

| Mei 1941. Sangkara Moeda jaitoe 
singkatan ' dari perkataan ,,Sang 
Tjipta Kadang Moeljaning Datoela- 

“ja”, ialah perkoempoelannja para 
trah, toeroenan dari Sri Soeltan 
jang pertama. Ketoca pengoeroes- 

| besar jaitoe R. L. SastraSepoetra. 
(R. M. Hinoerimawan). 

(NI. 
Soedah lama P.N.I, tjabang Ma- 

taram tidak kedengaran.soearanja. 

|Menoeroet keterangan jang dapat 
| dikabarkan disini, bahwa menoe- 
noeroet bocah referendum jang di 
djalankan baroe baroe ini soedah 
dapat dibentoek pengoeroes baroe, 
jang terdiri dari t.t.: Moechtar — 
.ketoe, Sadji — panitera -dan Sa- 
pardi — pembantoe merangkap 
“bendahari. , 

Semoea oeroesan kepada P.N.I. 
Mataram soepaja dialamatkan ke- 

p 

pada penoelisnja, per adres: Go- 
wongan Kidoel Jogjakarta. 

Taman Madya. 
Taman-Madya - terseboet ialah 

'bahagian menengah dari Taman 
Siswa atau Nationale Middelbare 
School, sematjam A.M.S. Jang di- 
terima moerid-moerid tammatan 
(loeloes, pakai piagam) dari Ta- 

'man Dewasa, Mulo atau sesama- 
nja. Lama peladjaran tiga tahoen. 

| Komite penjokong dan jang soe- 
dah sanggoep mendjadi anggotanja 
jaitoe: R. Rio dokter Martohoeso- 
do, B.R.M. Soekadari, Mr. Soerjo- 
din? ngrat, dokter Sjamsoedin, dok- 
ter Koesmirgono, Toean Soegiono 
dan masih banjak lagi. 
"Kini kabarnja soedah banjak di 
terima soerat soerat permintaan di 
tjatat mendjadi moerid. 

Peladjaran tembang methode 
»Sari-swara”, 

Peladjaran tembang dengan me- 
thode ,,Sari-swara”, soeatoe me- 
thode tjiptaan Ki Hadjar Dewan- 

tara, moelai tahoen pengadjaran 
Agoestoes j.a.d. tentoe akan dipa- 
kai disekolah Volks- dan Vervolg- 
scholen kepoenjaan Goebernemen 
dan Rijk Mangkoenegaran. 

Daerah Djawa Timoer dibawah 
pimpinan Goebernoer Toean Van 
der Plas telah memakai methode 
ini dalam sekolah-sekolahnja, dan 

terboekti moedah dan baik. Rijk 
Mangkoenegaran tidak maoe ke- 
tinggalan. Atas permintaan Z. H. 
de Prins sendiri telah diadakan 
snelcursus. oentoek “para goeroe 
sekolahannja dibawah pimpinan K. 
H Dewantara. Bahagian jang per- 
tama telah selesai dalam waktoe 
enam kali, jaitoe pada hari 24 hing 
ga 29 Mei jbl. dan satoe harinja di 
koersoes doea ploeg, pagi-pagi dan 
sore, Bagian jang kedoea diadakan 

pada hari 14 hingga 20 Djoeni ini. 

Sedang bahagian jang ketiga kira- 
kira akan berlangsoeng didalam 
boelan Agoestoes j.a.d. 

Lain daripada itoe perloe dite- 
rangkan disini, bahwa peladjaran 
tembang terseboet oleh K. H. De- 
wantara telah ditoelis boekoe ber- 
nama ,,Sari-swara”. Kitab toentoe- 
nan terseboet dapat dibeli pada 
Wolers di Batavia-C. dengan harga 
f 0.75 beloem ongkos kirim, djoega 
pada Perpoestakaan Taman Siswa 

di Djokja f 0.75 soedah terhitoeng 
biaja kirim (porto 10 sen), atau 
pada sementara soerat-soerat ka- 

bar bangsa kita. 

Almanak Pergoeroean. 
Kabarnja almanak terseboet jg. 

dikeloearkan ,,Taman S'swa” Djok 
ja didalam boelan Poecasa j.a.d, 
akan dapat selesai. Kini telah di- 
atoer persedian. Kaoem ahli akan 
menoelis dalam itoe almanak. Be- 
Sarnja sebesar boekoe ketjil, da- 
pat dimasoekkan dalam sakoe, te- 
balnja 160 moeka, dengan dihias 
gambar-gambar. Harganja tjoema 
30 sen, dapat dipesan di Perpoes- 
takaan Taman Siswa di Djokja. 

Goena cemoem banjak goenanja. 

Oedjian dalam Taman Siswa. 
Seperti tahoen-tahoen jang soe- 

dah, ini tahoen Taman Siswa di 
Mataram mengadakan repetisi 
oemoem. (kalau disekolah lain se- 
matjam oedjian) oentoek topklas 
Taman Dewasa dan Taman Goeroe. 

Bagian toelis oentoek Taman De 
wasa berlangsoeng hari 2 hingga 
11 -Djoeni jbl., sedang oentoek ba- 
gian Taman Goeroe 13 hingga 19 
Djoeni jbl. Bagian lesan akan di- 
moelai tanggal 23 j.a.d. Sedang 
penghabisan  tahoen-pengadjaran 
besoek hari Selasa 8 Djoeli 1941: 
masSoek bergoeroe lagi hari 1 Agoes 
toes. 

Sebeloem kenaikan kelas (ver- 
hooging) akan diadakan perajaan- 

tahoenan seperti tahoen - tahoen 
jang soedah: dan oentoek tahoen 
ini akan  dipertoendjoekkan tari 
Bedaja dan tari Wajang Orang   komplit, semoea dilakoekan oleh 
anak-anak Taman Siswa sendiri. 

  

Windon P.PT.S. : 
29 Djoeni adalah hari kelahiran 

Persatocan Pemoeda Taman Sis- 
wa. Delapan tahoen jang laloe P.P. 
T.S. lahir sebagai gantinja nama 
Mulo-Kweekschool Taman Siswa : 
(M.E.V.T.S), jang hanja berada di 
Mataram sadja. Dan oentoek mem- 
peringati hari windon terseboet 
Pns tjabang Mataram besoek 
hari 28 menghadap 29 Djoeni j.a. 
d. akan mengadakan malam 'per- 
ingatan hari terseboet dengan se. 
kedar perajaan. 

Cetoesan Parindra ke conferenti 
»Antara” mengabarkan, boeat 

menhadirji conferentie Parindra 
di Soerabaya nanti, Parndra tja- 
bang Mataram akan mengirimkan 
oetoesan2nja jang terdiri dari t.!. 
Mr, Soenarjo, Mr, M.Soemardi, dan 
nn. Soeprapti, sedang boeat Surya 
Wirawan f$.t. Daljoeni, Soeprapto, 
dan Mardono. 

Tamoe Taman Siswa. 
Antara” mengabarkan, baroe2 

ini Taman Siswa Mataram menda- 
pat koendjoengan dari moerid2 van 
Deventerschool Semarang. Teta 
moe2 tersehoet didjamoe diantara- 
nja dengan berbagai bagai pertoen 
djoekan dan njanjian anak2. 

Kabarnja moengkin sekali van 
Deventer-school itoe akan memberi 
peladjaran lagoe2 Djawa dengan 
methode Sariswara. 

  

POERWODADI. 
Mengantjam dengan keris. 

Landraad Poerwodadi telah me- 
moetoeskan 4 boelan pendjara ke- 
pada terdakwa S. dari desa Goen- 
dih. Sebab ditoedoeh telah mela- 
koekan antjaman kepada seorang 
isteri jang mendjadi tetangganja 
dengan sebilah keris. Moengkin ka 
lau ta' ada pendoedoek datang me 
nolongnja jang diantjam mendjadi 
korbannja barang tadjam itoe. Ada 
poen jang menjebabkan ialah anak 
poeponnja S. jang itoe waktoe me- 

nangis dengan amat teriknja. Pa- 
dahal itoe anak baroe 2 tahoen ini 
oleh jang diantjam tsb. diberikan 

pada S. oentoek diparanja. Karoe- 
an sadja waktoenja itoe anak me- 
nangis ia berhak oentoek menolong 

nja. Tetapi hal jang demikian tidak 

mendjadi  persetoedjoeannja. S. 
dan menerbitkan pertengkaran 
moeloet jang berachir dengan an- 
tjaman tadi. 

Membongkar majat. 
Dengan disaksikan oleh corps 

politie dan Zendingsartsen, hari Ke 

mis jl. dimakam ' Gempolpajoeng,« 

Poerwodadi telah dibongkar majat 

nja seorang jang 6 boelan ditanam 
disitoe, Konon kabarnja ia mati ter 
boenoeh orang, berita mana ba- 
roe2 ini diterima pada fihaknja jg. 

berwadjib. dengan perantara'an soe 
rat kaleng. Apakah ini penjelidi- 
kan telah berawal atau tidak kita 
sendiri ta' tahoe: jang tahoe ada- 
lah bahwa itoe majat jang tinggal 
toelangnja belaka tidak terdapat 
bekas2 jang matinja itoe disebab- 

kan karena diboenoeh orang. 

Ia berasal dari daerah Map eOe, 
ngan district Wirosari. 

Digigit oelar. 
Waktoe poelang melantjong da- 

lam malam hari, seorang boschpo- 
litie di Karangasem, S. telah digi- 
git oelar berbisa, dibagian kakinja. 
Tiga hari setelah itoec kakinja men 
djadi bengkak dan bosok, sedang 
dari boeloe-boeloe kaki senantiasa 
keloear darah bertjampoer air. Sa- 
jang sikorban ta' mengenal ilmoe 
kedokteran hingga doekoenlah jg. 

dipiaranja, tetapi sebagaimana ki- 
ta tahoe sendiri, sampai ini kabar 

ditoelis keadaannja selaloe dalam 
“bahaja. 

SOLO. 

'Cepatjara soenatan di kraton. 
Aneta mengabarkan dari Solo, 

bahwa pada pagi hari Djoem'at de 
pan ini dikraton Solo diadakan 
oepatjara “soenatan jang besar. 
RMG. Soerjogoeritno, BRM. Soe- 
bandrijo dan B.R.M. Soedarmadi 
hari itoe akan disoenati. Pesta soe 
hatan itoe akan disertai dengan . 
oepatjara kebesaran seperti biasa. 
Begitoe djoega 8 orang keponakan 
Seri Soesoehoenan hari itoe disoe- 
nati. 

Selain dari pada itoe 74 orang 
anak pegawai2 kraton akan di Is- 
lamkan djoega hari itoe. 

Seperti biasa maka  oepatjara 
soenatan itoe mendapat perhatian 
besar. Goebernoer KJA Orie, Seri 
Mangkoenagoro , Kepala Istana 
Pakoealam, militair commandant 
di Solo, kapitein Tionghoa, kapi- 

tein Arab dan lain lain lagi pem . 
besar militer dan negeri, dan begi 
toe djoega wakil2 dari Kroononder 
nemingen dan lain lain lagi akan   mengoendjoengi oepatjara dikra- 
ton itoe. 

      

   



  

TAROEN 9, No. 4 KEMIS 26 JUNI 1941 - 

Roeangan kehakiman. 

  

an M. Z. Abn, 22899, Batavia: 
Keterangan: 

Seorang Indonesia ada mempoe- 
njai oetang sewa tanah pada salah 
soeatoe Landheer bangsa asing 

' diresidentie Batavia. Peroetangan 
sewa tanah itoe ada lebih dari 36 
boelan oleh karena Poetija tidak 
datang datang menagih sewa ta- 
nah itoe, Oleh karena orang In- 
donesia terseboet tidak bisa meloe.- 

naskan “oetangnja sebab banjak 
tanggoengan selain anak bininja 
dan  djoega familie 
membajar djoega  oetangnja dan 
disoeroeh datang pada' kantor toe- 
an tanah terseboet. Dikantor itoe 1 
orang Indonesia tadi diperingatkan 
djika ia tidak bajar oetangnja 
akan dibikin perkara, Lantaran 
takoet orang Indonesia itoe- me- 
noeroet sadja disoeroeh beli zegel | 
“dari f 1.50 dengan ongkosnja sen- 
diri. Sesoedahnja beli zegel oleh 
fihak tocan- tanah “dibikin soerat 
perdjandjian jang orang Indonesia | 
itoe menanggoeng oetang sampai 
loenas. Dan manakala tidak -diba- 

' jar sebagaimana terseboet didalam 
soerat perdjandjian dengan -zegel 
itoe, roemah jang ia tempatkan, 
fihak toean tanah bisa mempoenjai 
roemah itoe, Selain dari itoe djika 
orang Indonesia tadi maoe “djoeal 
roemahnja pada orang lain oleh 
toean tanah sewanja akan dinaik- 
kan, mendjadi pembelian oeroeng, 
ketjoeali kalau orang itoe maoe 
djoeal . roemahnja dengan harga 
moerah pada toean tanah. 

Pertanjaan: 
1, Dalam berapa boelan rekening 

sewa tanah bisa verjaard? 
2. Apakah toecan tanah (Poetija) 

berhak menaikkan sewa tanah 
'atau teken soerat perdjandjian 
seperti terseboet dengan tidak 
tahoenja fihak  Binnenlands 
Bestuur? 

3, Kalau fihak toean tanah tidak 
datang menagih sewa tanah 
apa orang - Indonesia itoe 

- .moesti bikin? 
4, Kalau fihak toean tanah mem- 

bikin perkara hal peroetangan 
terseboet dan oleh pengadilan 
dipoetoeskan jang orang Indo- 
nesia itoe moesti bajar peroe- 
tangannja, apakah masih ada 
tempo boeat membajar peroeta- 
ngannja djangan sampai roe- 
mah itoe diambil oleh toean 
tanah? s 

"5. Djika orang Indonesia itoe 
tidak bajar oleh karena hal-hal 
jang memberatkan, bagaimana- 
kah ia haroes berbocat boeat 
dapat perlindoengan? 

6. Kalau fihak toean tanah tidak 
maoe balik nama (overschrij- 

ving) pada pendjoealan roemah 
. terseboet pada siapa orang itoe 

ia dipaksa | 

bisa oerokning pena Jonnfan 
“roemah itoe? | 

Djawab: 
1. Dalam 30 tahoen. 

:2. Diwaktoe ini toean tanah bo- 
leh menaikkan sewa tanah itoe 
semaoenja sendiri. —. 

3 Datang menghantarkan sean 
. “sewa pada toean tanah. 
4 Boleh diminta pada hakim se: 

kedar keringanan, akan tetapi 
"-roemah -itoe djoega. moengkin 

— dibeslag. 
5. Sebenarnja ia haroes memikir- 

'kan matang-matang sebeloem 
'ia menjewa tanah itoe segala 
apa jang mendjadi akibat per- 
boeatannja 'itoe: sekarang roe- 
panja nasi soedah mendjadi 

: boeboer. Ia boleh tjoba memin- 
ta pertolongan pada Anti-woe- 
sker-vereniging. 

6. Pertanjaan ini tidak terang, 
tocan tanah tidak boleh dipak- 
sa. menjewakan tanahnja pa- 
da orang lain: inilah soal per- 

djandjian. . : 

Ta. T. Grogol, Abn. 221749: 
Keterangan: 

A- masoek assurantie pertanggoe 
ngan djiwa pada ,,Nillmij” sedjak 
1 October 1934. Oleh karena itoe 
ia diwadjibkan membajar premie. 
tiap-tiap boelan. Tetapi sedjak 
tanggal 1 October 1940 (selang 6 
tahoen) sampai sekarang (Mei 
1941) ia tidak memenoehr kewadji-   bannja membajar prefie. 

Pertanjaan: - : 
Dapatkah 'ja sekarang keloear 

dari assurantie sedjak x October 
1940 (sedjak tidak membajar pre- 
mie, sedang soerat minta keloear 
baroe sekarang dikirimkan)? 

2, Kalau boleh, dapatkah ia 

menerima kembali oeangnja jang 
soedah masoek pada Nillmij : kalau 
tidak semoea berapa procentkah? 

3. Kalau ia minta keloear se- 
djak Mej 1941, sedang premie Oc- 
tober 1940 sampai sekarang be- 
loem lagi dibajar ,dapatkah? Be- 
rapa procent jang akan diterima- 
hja? 

Djawab: 
1. Baiklah kiranja toean me- 

njelidiki-terlebih dahoeloe apa boe 
nji prospectus jang diterbitkan 
oleh Nilimij itoe. Menoeroet pera- 
aan kami tidak akan diperboleh- 
kan keloear moelai October 1940 
itoe. 

2... Lihatlah atoeran prospectus: 
3. Sebaiknja toean menemoei 

consul atau wakil Nillmij itoe, jang 
ditempat-tempat jang ternama di- 
adakan, disitoe toean dapat mem- 
bitjarakan hal itoe dengan seksa-   ma. 

  

KENDAL. 
Conferentie Moehammadijah. 
Conferentie tahoenan dari Moe- 

hammadijah daerah Semarang 
akan diadakan di Weleri pada tang 
gal 5 dan 6 Juli j.a.d. 

Gerakan Kaoem Poeteri. . 
Menoeroet  poetoesan vergade- 

ring tanggal 20 i.b. perh. Widi Wo 

ro di Weleri selainnja mengadakan 
peladjaran masak masak, djoega 
akan mengadakan roepa roepa pe- 
ladjaran lainnja, seperti kniplessen 
dan muttige en fraaie handwerken, 
gezondheidsleer, Voedingsleer, re- 
ceptenleer dil. Semoea akan diada 

kan diroemahnja Presidente (mevr. 

Soepeno) di Daandelsweg, sedang 
peladjaran masak-masak di roe- 
mahnja. mevr. Digdosoemarto di 
Karangdowo. 

Lowongan goeroe di P.G.B. 
Berhoeboeng dengan berhenti- 

nja toean Andjar Soebianto dan 
lantaran sakitnja toean M. Wirjo- 

dihardjo jang soedah tinggi oesia- 
nja, maka di sekolah P.G.B. Wele- 

ri ada dosa lowongan goeroe. | 

: Padjak tanah. 
Padjak tanah (landrente) jang 

soedah dibajar dalam boelan Mei 
ada f 3745241, sehingga djoem- 

“ lah jang soedah diterima oleh Ne 
geri di dalam tahoen ini ada 
f. 145.378,66. 

Sebab menoeroet aanslag besar- 
nja Landrente boeat tahoen 1941 
ada f. 290.589,47, maka ki: 
504, jang soedah: dibajar. 

Penghasilan Gouvernement dari 
. pendjoealan garam di kaboepaten 

Kendal selama bcelan Mei j.b.l. 
boekan sedikit, sebab djoemlah ada 
105.833,9 Kg. garam jang soedah 
didjoealnja, ialah 97.462,5 Kg. da 
ri boengkoesan jang 8 sen, 3.980 
Kg. dari boengkoesan jang 2 sen, 
diantaranja ada 900 Kg, garam 
boeat memasak ikan (pindang dan 
gerch) dan 4.394,1 Kg. dari boeng 
koesan jang berharga 1 sen se- 
boengkoesnja. 

Penjakit menoelar. 
Menoeroet laporan kesehatan da 

lam kaboepaten Kendal, pada ming 
goe jang laloe ada seorang jang 
diserang oleh penjakit Typhus Ab 
dominalis, ialah di desa Nawang. 

(P) 

SALATIGA. 

Bekas Wedana Tengaran. 
Tanggal 28 Juli j.a.d. Landraad 

riksaan perkaranja bekas Wedana 
Tengaran ( Mas D. )jang ditoedoeh 
soedah melakoekan ketjoerangan. 
Saksi saksinja 28 dan kebanjakan 
-loerah-loerah. Jang soedah diperik 
sa ada 9. Mas D. jang dibela oleh 
mr. Soejoedi dari Djokja moeng- 
kir. «R.). : 

TJILATJAP. 
Pesta selamat berpisah. 

Pemb. kita kabarkan: 
Di pendopo Kaboepaten telah di 

adakan perajaan selamat berpisah, 
berhoeboeng dengan kepindahan t. 
Wedana kota ke Wanadadi. 

Dalam ini perajaan, jang tidak 
sedikit mendapat koendjoengan da 
ri prijaji BB Eropah dan Indone 

1 siers, djoega ada tampak dari kala   
ada | 

  

ngan Tionghoa dan II. golongan. 
Perajaan ini diramaikan de- 

ngan klenengan dan dengan 2 pe 
an dari Solo. 

Kao BOEROEH TAHOE HAR 

: 23 GA DIRI. 
.. Beberapa hari jang laloe kaoem 
boeroeh bagian bongkar garam da 
ri kapal soedah tidak maoe membe 
rikan tenaganja oentoek jtioe peker. 
djaan, karena oepahnja amat ren 
dah. 

Pehak BB laloe diminta pertolo- 
ngannja boeat oeroes inj perkara. 
Sesoedah penjelidikan dilakoekan 
Tan segala pertimbangan dari pe 
hak BB diadjoekan pada pehak 
maatschappij, kaoem boeroeh ter 

.seboet moelai maoe bekerdja de- 
ngan mendapat sedikit tambahan 
cepah. 

-S. diserahkan pada polisi. 

Salatiga akan meneroeskan pepe-. 

  

5     
PEMANDANGAN 

Penipoe jang berani. 
Toecan S. telah menoendjoekkan 

sepotong soerat jang tertoelis de- 
ngan potlood hoenjinja begini: ,,Sa 
ja soeroeh orang nama Simin am 
bil wang f 5.— boeat saja poenja 
mandor”, 

“ Soerat ini oleh seorang jang ti 
dak dikenal telah diberikan pada 
Njonjah Singgih di roemah pada 
pagi pagi dimana toean roemah t, 
Singgih soedah pergi ke kantor. 

Tentoe sadja soerat ini oleh Njo 
nja S. ditolak karena tanda tangan 

'soeaminja tidak begitoe, Toean S. 
| Jaloe diberi tahoe, tetapi itoe peni 

pos soedah loloskan diri. 
Soal jig. amat gadjil ini dengan 

segera diselidiki, tetapi sia sia, se 
bab orangnja tidak dikenal, biar- 
poen ia mengakoe koeli toean S. 

Achirnja perkara ini oleh toean 
Lebih 

djaoeh diterangkan” bahwa orang 
jang bawa soerat tadi datangnja 
naik sepeda jang zadelnja tertoe- 
toep kain oranje. 

Majit ditengah djembatan. 
Pendoedoek desa Lengkong telah 

mendapat tahoe seorang lelaki jg. 
soedah mendjadi majit dan tergoe 
ling di tengah djembatan. Majit 
terseboet, moekanja tidak dikenal, 

sehingga orang bisa menetapkan 
bahwa korban itoe boekan asal da 
ri itoe desa. 

Orang mendoega bahwa orang 

itoe sedang poelang dari pekerdja 
annja di Tjilatjap. 

Perkara pemboenoehan. 
Karena pertahanan 

diri. 
Sapingi, merasa dirinja disa- 

troe oleh orang jang terkenal pen 
djahat. 

Pada soeatoe Batan roemah pak 
hadji tadi, betoel djoega kedata- 
ngan seorang jang tidak dikenal. 
Itoe tetamoe jang tidak dikenal, 
oleh Hadji S. dipersilahkan me- 
ninggalkan roemahnja, karena boe 
kan waktoenja mertamoe. 

Tetapi itoe tetamoe, tetap ti 
dak soeka pergi, malah seketika 
itoe djoega pak hadji diserang de 
ngan golok. Oentoengnja serangan 
tadi koerang djitoe sehingga pak 
hadji ada kesempatan boeat ambil 
pentoeng dan itoe tetamoe menda 
pat poekoelan toengkat besar de 
ngan djitoe sekali, jang membikin 
itoe ,tetamoe” hilang njawanja se 

ketika itoe. 
Kemoedian pemeriksaan land 

raad membikin poetoesan, bahwa 
hadji S. tidak sengadja memboe- 
noeh, tetapi ia hdhja memperta- 
hankan dari serangan, maka pak 
hadji laloe dibebaskan dari toen 

toetan memboenoeh. 

Karena oedjan besar. 
Air masoek roemah 

Hari Senen jl di sini ada toeroen 
hoedjan jang loewar biasa besar 
nja sehingga di beberapa tempat, 

air masoek ke dalam roemah. 
Di semoea pekarangan jang ren 

dah letaknja, tingginja air hoedjan 
sampai k.l. setengah meter. Djoega 
air kali meloeap ke daratan, kare 
na tidak bisa mengalirkan air hoe 

djan jang besar itoe. Selain dari 
hoedjan besar, djoega itoe waktoe 
kebetoelan air laoet sedang besar. 

Aair hoedjan jang dari moelai pa 
gi mengalir ke semoea pekarangan 
dan roemah orang itoe baroe pada 
djam 1 siang moelai soeroet. 

  

Djawa Timoer 

TRENGGALEK 
Pemb. Mh. S. mengabarkan: 
Tambahan sekolahan H. 1. S$ 
Trenggalek, meskipoen hanja ko- 

ta ketjil, tapi ternjata dalam gera- 
kan onderwijs poen kelihatan ma- 
djoenja. Begitoelah, setelah dalam 
tahoen j.l. mendirikan seboeah 

  

'Schakelschool, jang ternjata djoe- 
ga dapat hidoep dengan baik, ma- 
ka'pada tanggal 1 Agoesioes moe- 
ka ini, Moehammadijah tjabang 
Trenggalek akan memboeka seko- 
lahan H.I.S. 

Dengan begitoe maka moelai boe 
lay Agoestoes ifoe, Trenggalek 
akan mempoenjai 3 sekolahan Er 
S., jaitoe dari goebernemen, dari 

Taman Siswa” dan dari Moeham- 
madijah jang akan di boeka itoe. 

K. K. A. Soerjomataram, 
Moelai tanggal 8 sampai tanggal 

14 i.b. Kandjeng Kijai Ageng Soer- 
jomataram telah berada di Treng- 
galek, boeat melakoekan ,,wedja- 
ngan-wedjangan” tentang ilmoenja 
#Imoe ,,Kaweroeh Begdjo”. Banjak 
pengikoet dari Toeloengagoeng dan 
lain-lain tempat jang toeroet an- 
tarkan beliau ke Trenggalek. Ter- 
njzta di Trenggalek propaganda- 
nja itoe poen dapatkan perhatiin 
jang besar sekali, ratoesan orang, 
kebanjakan dari kaoem prijaji, jang 

1 galek 

  

saban malam toeroet dengarkan 
,wedjangan” itoe. 

Sebagaimana pembatja barang- 

kali soedah tahoe, ,,Kaweroeh Beg- 

djo” itoe di Djawa Tengah dan 
Djawa T.moer soedah dapat riboe- 
an pengikoet, malah soedah poe- 
nja madjallah sendiri, jaitoe ber- 
nama ,,Windoe Kentjono”, jang di 
terbitkan di Madioen. 

Di Kediri gerakan ,,Kaweroeh 

Begdjo” itoe pada beberapa tahoen 
jl. madjoe, tetapi sekarang hampir 
mati. 

Mmnta regentschapsvroedvrouw. 
Kota ketjil sebagai Trenggalek 

itoe, sebetoelnja soedah haroes 

bangga mempoenjai seboecah hospi- 

taal jang mentereng sekali, jaitoe 
hospitaal ,,Margo Waloejo”, kepoe 
njaannja perhimpoenin ,,Margo 
Waloejo”, tapi jang soedah dapat 
subsidie dari Pemerintah dan re- 
gentschap. 

Tapi ketjiwanja, dan ketjiwa be- 
sar, adalah, bahwa di Trenggalek 
tidak ada seorang - regentschaps- 
vroedvrouw, padahal kota Treng- 

itoe ada kota ,,centraal” 
dari 4 districten, jaitoe Trenggalek 
sendiri, Kampak, Panggoel dan 

#Karangan.. Betoel di Trenggalek 
soedah ada seorang: particuliere 

vroedvrouw, tapi apakah seorang 

itoe sadja soedah menjoekoepi? 
Lagi tentoenja seorang particuliere 
vroedvrouw itoe tidak maoe mela- 

koekan praktijk dengan gratis, pa- 
dahal boekan djarang terdjadi, 
jang seorang jang koerang mam- 
poe memboetoehkan pertolongan- 
nja seorang vroedvrouw, tapi ia 

poenja keadaan tidak mampoe 

membajar seorang vroedvrcuw. 

Sekian apa jrang orang sampai- 

kan pada kita, waktoe baroe ini 

kita berkoendjoeng ke Trenggalek, 
dan selandjoetnja kita di minta 
mengoemoemkan dalam pers, soe- 

paja dengan djalan demikian, fi- 
hak jg. berwadjib tahoe apa jg. di 
harapkan oleh rakjatnja di Treng- 
galek, jaitoe seorang REGENT- 
SCHAPSVROEDVROUW. 
Moga-moga pengharapan mere- 

ka itoe terkaboel. 
  

TOELOENGAGOENG 
Regent Toeloengagoeng akan 

pensioen ? 
Dalam koendjoengan kita ke T. 

A. baroe ini kita dapat berita dari 
#ihak jang amat boleh di pertjaja, 

bahwa baroe ini Regent Toeloeng- 
agoeng, KANGDJENG PANGE- 
RAN SOSRODININGRAT, telah 
madjoekan permohonan pada jang 
berwadjib, soepaja beliau dalam 

tahoen 1942 di perkenankan ber- 
henti dari djabatannja dengan pen- 
sioen. Betoel tidaknja “berita itoe, 
begitoe djoega apakah permohonan 
itoe, djika berita itoe betoel, akan 
dikaboelkan oleh Pemerintah atau 
tidak, itoe tentoe nanti baroe dapat 

di ketahoei, djika soedah ada peng 
oemoeman Opisil. 

Tentang dirinja Kangdjeng Pa- 
ngeran itoe, sedikit kita dapat me- 
noetoerkan, jang beliau soedah le- 
bih dari 40 tahoen memegang dja- 
batan dalam kalangan B.B., moelai 
dari pangkat jang paling rendah, 
sampai mendjadi Boepati itoe, se- 
nantiasa dengan radjin dan tjakap, 
hingga tidak mengherankan, jang 
beliau soedah menerima beberapa 
bintang dari Pemerintah, begitoe 
djoega beberapa titel, moelai dari 
Toemenggoeng, Arijo, Adipati, dan 
achirnja Pangeran, jang terseboet 
paling belakang ini ada soeatoe ti- 
tel jang hanja di poenjakan oleh 
sedikit sekali regenten di seloeroeh 
Djawa ini. Beliau poenja doea poe- 
tra, jaitoe RADEN TOEMENG- 
GOENG MOESONO, BOEPATI 
SOERABAJA SEKARANG, dan 
RADEN MOETOMO, kini mendja- 
bat pangkat Assistent-Wedono di 
daerah regentschap Djombang. 

Didoega, jang djika permohonan 
pensioen itoe terkaboel, maka jang 
mengganti sebagai Regent di Toe- 
loengagoeng, jalah poeteranja sen- 
diri, toean R, T. MOESONO, Re- 
gent Sgerabaja itoe, jang sebagai- 
mana pembatja tahoe, ada poetera 
menantoe dari almarhoem Regent 
Soerabaja, doeloe berkedoedoekan 
di Grissee. Selandjoetnja jang akan 
mengganti di Soerabaja, moengkin 
sekali toean Mr.  ABDOELWA- 
HAB, poeteranja almarhoem Re- 
gent Grissee itoe, dan iparnja Re- 
gent Soerabaja itoe. Ini waktoe 
Toean Abdoelwahab masih mendja 
bat Assistent-Wedono di daerah 
Toeloengagoeng.. Beliau ada poe- 
tera menantoe dari toean Soetar- 
djo jang terkenal dalam doenia P. 
P.B.B. (Mh. S.). 

  

NGANDJOEK 
s Lowongan pangkat penghoeloe. 

Dalam ini s.k. pernah kita beri- 

takan tentang wafatnja toean 
Penghoeloe Ngandjoek, jaitoe toe- 
an R. Arbani. Berhoeboeng dengan 
itoe, kabarnja jang madjoekan per- 
mohonan boeat mendoedoeki itoe 
lowongan ada banjak sekali, an- 

  
  

taranja ,dari daerah Ngandjoek 
sendiri sadja ada 6 orang, 2 orang 
dari Toeban, seorang dari Kediri, 

dan masih ada lagi beberapa orang 
dari lain-lain tempat, hingga de- 

ngan begitoe maka boeat jang ber- 
.wadjib boekannja perkara jang 

gampang, boeat mendjatoehkan pi- 
lihan jang tepat, lebih-lebih kalau 
mengingat akan permohonannja 
dari perhimpoenan-perhimpoenan 
Islam di Ngandjoek, jang mohon 
pada jang berwadjib, soepaja boeat 
mengganti almarhoem toean Ar- 

bani.itoe, di angkat seorang kandi- 
daat jang soenggoeh tjakap, boe- 
kan sadja dalam pengetahoean aga 
ma, tapi begitoe djoega dalam pe- 
ngetahoean oemoem. 

Sampai di toelisnja ini kabaran, 
poetoesan dari jang berwadjib be- 
loem ada. (Mh. S.). 

Tanah Sebrang 
MANDAILING” 

Kesoesahan bajar padjak. 

Seorang anak kampoeng sedjati 

dari bagian pasar Laroe-baroe ini 
telah didjatochi hoekoeman 30 ha- 
ri pendjara.. Adapoen doedoeknja 

perkara seperti berikoet: 
Anak kampoeng terseboet roepa- 

nja soedah beroelang-oelang d'da- 
tangi oleh wakil kepala negeri boe- 
at meminta bajaran belasting. 

Tetapi berhoeboeng dengan ia 

masih beloem mempoenjai wang, 
maka hingga pada waktoe kedja- 

dian diatas ini, beloem dapat djoe.- 
ga dibajarnja belastingnja itog, se- 

kalipoen soedah berkali-kali didjan 
djikannja akan membajarnja. 

Begitoelah pada soeatoe kali soe 
dah datang poela orang oentoek 

menagih belasting itoe. Setahoe, 
apa, orang kampoeng itoe roepanja 

tiada senang melihat kedatangan 
orang-orang ito€, teroes dioetjap- 
kannja perkataan jang agak keras 
sedikit terhadap adresnja toean- 
toean tamoe itoe (orang jang me- 
minta belasting). 

Perkara ini terses disampaikan 

pada jang berwadjib, dan sekarang 
didengar berita, bahwa orang kam- 
poeng itoe, dikenakan hoekoeman 
pendjara 30 hari, lantaran ia ada 

memaki perkataan jang keras ter- 

hadap pegawai negeri jang sedang 

melakoekan kewadjibannja. 
  

KOTABOEMI. 

Memperkosa. 

Beloem selang berapa lama te 
lah kita moeatkan kabaran tentang 

satoe gadis jang diperkosa kehor 
matannja oleh seorang laki2 jang 
bernama T. Adapoen jang menje- 
babkan gadis inj telah terdjeroe- 
moes dalam djoerang kebinata- 
ngan ini ialah oleh karena tipoe 
moeslihatnja dari T. itoe jang di 
bantoe oleh beberapa orang ka- 
wannja. 

Atas kedjadian inj sekarang Po 
litie telah ikoet tjampoer dan ta” 
lama lagi perkara ini akan dikemoe 
kakan Hakim Landraad, sedang- 
kan T. telah dipreventief. (Pemb.) 
  

PHI Bab ani aa Maa naa aau Anne nananan 

HE ra Kawa Maen nana: 2, ayagamnnga DO7AEIIS 

  

(zetsel jang tertahan kemarin). 

SERANGAN R.A.F. 

Londen,25 Juni (Reuter). 
— Tadi malam beberapa bomber- 
bomber R. A. F. telah menjerang 
tempat-tempat dibarat dan barat 
laoet Djerman, Daerah-daerah in- 
doestri di Keulen dan Dusseldorf, 
poen djoega pangkalan armada di 
Kiel jang teroetama sekali didja- 
dikan poesat serangan R.A.F. 

LONDON DISERANG LAGI. 
Londen, 25 Juni (Reuter). 

— Tadi malam beberapa bom telah 
didjatoehkan oleh pasoekan oeda- 
ra moesoeh teroetama ditenggara 

Inggeris dan East Anglia. Keroesa- 
kan dan korban tidak begitoe be- 

sar, Pada oemoemnja keaktiepan 
pasoekan oedara moesoeh diatas 
negeri Inggeris tidak begitoe besar, 
Di Londen soedah agak lama pe- 
loeit bahaja oedara tiada berboe- 
nji. 

WILHELMSHAVEN DISERANG 
R.A.F. 

Londen, 24 Juni (Reuter). 

“— Tadi malam R.A.F. melakoekan 
serangan jang tidak besar di Wil- 
helmshaven, Emden, Hanover dan 
tempat-tempat jang didoedoeki 
moesoeh. Dari segala serangan 
itoe ada 1 pesawat Inggeris hi- 
lang. 

KREDIET 1 MILLIARD 
STERLING. 

Londen, 24 Juni (Reuter). 

— Sesoedah diadakan perdebatan 
sebentar di Lagerhuis, maka dite- 
rima baik satoe krediet sebesar 1 
miljard pond sterling goena keper 
loean peperangan, 

  

      
PRA 

an 

LEMBARAN
 KEDOEA PAG. II 

Kingsleywood merantjang ini | 
tjockoep »entoek keperloean 3 
boelan. Sekarang ini setiap harinja | 
Inggeris keloearkan 101, miljoen | 
Sterling bocat keperlocan perang. 

TOERKI—INGGERIS. u 
Londen, 24 Juni (Reuter). i 

— Kalangan pembesar mendengar, 

pemerintah Toerki soedah membe- » 
ri tahoe kepada pemerintah Ing-- 

geris, bahwa perdjandjian Ingge- 
ris—Toerki adalah tetap Dut 
Teroetama jang mengenai kewa- 
djiban-kewadjiban Toerki. 

KAPAL MOESAFIR ITALI 
DISERANG. 1 

Londen, 24 Juni (Reuter). : 
— .Makloemat admiraliteit meng- | 
oemoemkan, bahwa destroyer Vi- 

chy boleh ditetapkan kalau suedah « 

ditenggslamkan oleh pesawat ma- | 
rine Inggeris, Kapal selam Ingge- 

ris menjerang seboeah kapal moe- 
safir Itali besarnja 20.000 ton de- 
ngan berhasil, serta menenggelam- 
kan seboeah “kapal pengangkoet 
persediaan. 

BEIROETH DITEMBAKI OLEH 
ANGKATAN LAOET 

INGGERIS. 

Londen, 24 Juni (Reuter). 

— Dari Vichy dikabarkan, bahwa 
angkatan laoet Inggeris menemba- 

ki pelaboehan Beiroeth dengan ke- 
djamnja. 

8 PESAWAT VICHY HANTJOER. 

Cairo, 24 Juni (Reuter). — 
R.A.F. menghantjoerkan 8 pesa- 

wat Vichy didaratan, dan banjak 

poela pesawat lain-lain. 

KEKOEASAAN POETJOEK PIM- 
PINAN TIMOER TENGAH 

TIDAK DIBATASI. 

Churchill mendjawab dalam La- 

gerhuis dengan tegas, bahwa opper 

bevelhebber di Timoer Tengah poe 
nja kekoeasaan oentoek mengada- 

kan tindakan jang bagaimana sa- 

dja boeat mendoedoeki Syria, dan 
diterangkan djoega, bahwa tidak 

ada batasan-batasannja jang me- 
ngenai dasar-dasar politik. 

Premier itoe berkata, bahwa 

opperbevelhebber itoe soedah dibe- 

rinja perintah soepaja segala tin- 

dakan-tindakannja dilakoekan ka- 

rena kepentingan militer, 

FINLAND TIDAK LAGI 

MENGAKOEI POLEN. 

Londen, 24 Juni (Reuter). - 

— Moelai hari ini Finland tidak / 
lagi mengakoei Polen sebagai ne- 
geri jang merdeka, dan hari imi 
mengirim nofa kepada gezant Po- 
len di Helsmki. 

Alasan jang diberikan, ialah, 
bahwa sedjak Polen itoe separoh 

didoedoeki Djerman dan separoh- 
nja didoedoeki Roeslan, maka ,,ke- 
giatan legasi Polen itoe tidak poe- 
nja dasar-dasar jang praktis”. 

Tentang ini gezant Polen mengi- 
rim protest kepada ministerie 
oeroesan loear negeri Finland. 

ah
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Angkat topi... 
oentoek 

NUMONT-LOXIT 

dai GOLDBERG! 

Ini tjampoeran jang di- 
kenang-kenangkan mem- 
beri katjamata jang sem- 
poerna, seperti jang toean 
hendaki. 

Numont-Loxit, pendapa- 
tan jang tida ada bandi- 
ngannja dari Industrie- 
Optiek Amerika memakai 
montuur jang paling en- 
teng dan hampir tidak 

kelibatan, tetapi construk 
sienja soenggoeh koeat. 

  

GEDIPL. OPTICIEN 

Batavia-C. - Noordwijk 21 
Telf WI. 2770 

Bandoeng - Bragaweg 46 
Telf. “3380  



    

   
    

      

   

    

   

  

   

  

   
   

  

   
   

  

  

  

Jiang. mengherankan, 

  

da 15 Lanka Pan (2 3 
toek PBID). 

- Single partij keempat antara 
Tan Teng Hin (BBU) dan Koesoe 

jadie eBt) lantas dimoelai 
Kedoea pemain ini sama ketjil dan 
sama koeat. Permainannjapoen sa 

na bagoes. Djika dalam babakan 

    

n | pertama stand 13 — 13 hingga   
dakan djoes lima sadja Soedah 

Imenoendjoekkan bahwa pertandi 
san jang spannend. Koesoemaja- 
e dapat mengembalikan bola 

jang soesah2 karena -tjepatnja 
ia main sebaliknja Teng Hin, itoe 
acrobaat-singelaar kerap kali mem- 
perlihatkan - ia poenja' permainan 

Djika Koe 
majanie main .dengan doedoek 

  

  

di prok iapoen dengan rebah ba 
“.. Jingoen memoekoel plaats- dan shot 

  

  

  

    

   

        

   
     

  

   

    

  

   
    

  

   
   

      

   

  

      

    

   
   
     

     

            

     
   
    
   
   

  

    

   

  

    

    

joengan Tong Nai me 
aik supporters dari 

ai toean roemah maoe- 
'poen dari fihak PRID sebagai AA 
.moe. Sa i 

Jang akan dipertandingkan pada 
hari itoe 8 partij, ja'ni 5 single 
dan 3 double, akan tetapi berhoe 

| boeng - dengan hari telah panas 
tambahan poela tioepan angin   

| selaloe datang mengganggoe dia 
# lannja permainan, maka ketiga dou 

| ble partij tak dapat diteroeskan, 

penghabisan jalah 3—2 oentoek ke 
menangannja BBU.. 

| Pjalannja Natan adalah 
seperti berikoet: 

Dari Umpire kelocar Singelaars 
pertama ja'ni Oey Hok 'Tjian dan 
Amir Wahid masing2 darj BBU 
dan PBID. Djalannja pertandi- 
ngan tercetama | dalam babakan per 
tama san SAR fanatiek seka 

ana trudkjes ke- H 

ana babakan edaah permai- 
nan agak slap sedikit boleh djadi 

“| 'semoea truckjes soedah dikeloear 
| kan sama sekali. Fihak Hok Tjian 

| selaloe mengotjok A. Wahid mati2 
“an dan set kedoea ini dihabiskan 

2 dengan 15—8 oentoek kemena- 
.ngannja Hok Tian (Stand 14 
oentoek BBU). KL 

| Baroe sadja Sajoeto toeroen di 
|baan penonton telah bersorak de | 
ngan rioeh sekali karena girang 
melihat Sajoeto itoe West Java 

Ik. | kampioen jang oeloeng. Dengan 
er | moedah 

Ilingkan fihak 
sadja ia 'idajat menggoe 

lawannja dengan 
ad | stand 15—5 dalam set pertama dan 

  

   

  

   

          

    
     
    
   
   

    

  

   

  

   

   
   
     

    

   

  

   

  

   

      

   
   

      

dengan 15—5 djoega dalam set 
jang kedoea (Stand 1—1). 
“Tampil poela kemoeka single par 

gal | tj ketiga antara Sapar (PBID) 
dan Liem Soey Liong (BBU) jang 
bermain engan sama2 bernapsoe 
“benar, Dalam babakan pertama Sa 

    

Usa” dikotjok selaloe dengan plaats 
“ballennja Soey Liong jang stekali 

ekali diganti dengan Shot jang ta' 

engkin tertahan lagi. 
sen telah merasa penat sekali ka 

| rena hari djoega telah moelai pa 
| nas. Dalam set pertama walaupoen 
Sapat main dengan hati2, dapat 
djoega ia ditjoekoer dengan stand 

3 Dalam babakan kedoea Sa 
par membalas ia poenja kekalahan 
tapi fihak Soey Liong tidak maoe 

| manda sadja dan tampaklah spel 
de- | momenten jang seroe diiringi 

ngan tampik sorak penonton. Dji 
ka Sapar memberikan Smash-shot 
nja jang kedjam, Soey Liong ma 
-sih dapat menangkisnja dengan ia 
poenja plaatsbal jang manis. Se 

“baliknja Soey Liong dengan ba- 
' goes mengasi plaatsbalnja, tetapi 
-masih. Dag Sapar bisa menjam 

» bola lari dapat djoega di   
— 5 oentoek Sapar hingga diada- 

baka kedoea Koesoemajadie 

hingga single partij sadja. Stand | 

“kan nama. 

“Dengan segera dimbelai single | 
partij kedoea a antara ' Tan Giok Sioe 

. dari BBU dan 1 Sajoeto dari PBID. | 

Sapar 

ballen jang datang padanja. 

5—1,: kedoea Ie—45 hingga dia 
dakan long sett poela. Dalam ba 

s0e 
dah lench, sakit pinggang, seben- 
tar2 ia minta mengaso, tidak soe- 
sah Teng Hin moenggoelingkannja 
dengan stand 15—4 (Stand 2—2). 

— Djika hari lebih lagi panas dan 
angin selaloe bertioep, baroelah di 
.moelai dengan Singlepartij kelima 
antara Moerdat (PBID) dan “Ohang 
Kuo Liang (BBU). 

Permainan ada slapjes sadja se 
bab dilakoekan dengan pemain? 
jang telah letih. Moerdat jang di 
|kalangan PBID bondstraining ter 

kenal sebagai pemain jang kalm, 
| ternjata terlaloe kalm, hingga moe 

| dah digoelingkan dengan 15—9 da 
lam sett pertama dan 15—7 dalam 
sett kedoea. 

Dengan stand penghabisan 3—2 
oentoek kemenangan BBU pertandi 
ngan dihabisi dengan selamat. 
Double partij jang tak dapat lang 
soeng karena sempitnja waktoe 

| akan diteroeskan kelak dalam con 
tra bezoek, djika BBU-team me- 
ngoendjoengi baan PBID. 

  

BADMINTON OENTOEK VETE- 

RANEN. 
Djika diperoleh perhatian jang 

tioekoep maka oleh Bataviasche 
Kantoor Badminton Bond akan di 
“adakan tournament oentoek orang2 
veteraan. - 

Tiap orang boleh mengikoetinja, 
djoeza2 orang jang tidak masoek 

kepandaian dalam main badminton 
dengan orang2 lain. Veteraan itoe 
ialah, mereka jang telah mempoe 
njai oemoer 35 tahoen, terketjoea 
.H mereka jang menoeroet panda- 
ngannja Bestuur BKBB termasoek 
dalam golongan pemain jang oe- 
loeng dari satoe satoe bond bad 
minton. Hanja single partijen akan 
-dimainkan. Wang taroh 30 cent 
oentoek tiap orang dan haroes di- 
bajar sekalian dengan pemasoek 

. Tournament ini akan 
dimoelai pada tanggal 20 Juli jad. 
djam 7.34 pagi di lapang2 di Prin 
senlaan 18, Betawi. Djika perloe 
djoega pada malamnja permainan 
dapat dilangsoengkan. . Sesoeatoe 
perobahan akan dioemoemkan de 
ngna setjepat moengkin. Pemasoe 
kan nama, baik dengan perantara 
an soerat maoepoen mondeling ke 

pada adres2 seperti dibawah ini: 
Toean2: Oh Sien Hong, Prinsen- 

laan 18, Batavia. Moh. Said, Gg. 
Djaksa 11, Mr. Cornelis, Chew Ku 
ang Soong Gg. Toa Hong I no. 38, 
Betawi, Soekanto, Karanganjar 29, 
Batavia C, # 

   

    

YP : agang., men Ngenes ara sa mainan 

  

PASAR BeTaen 
Tepoeng terigoe: Tjap 

Kodok f 2.95, tjap Boeroeng Ka- 
leng,- Koeda merah dan Harrison 
f 2.85 per bantal. 5 
Goela: Sup.. Hoofd Suiker 

f 11,25 per 102 kg. terima di Boer 
dang pendjoeal. 
Minjak kelapa: Harga 

roepa2 merk f ea blik dari 
1434 kilogram. 
Copra: Keloearan Bantam me 

noeroet kwaliteit f 5.75 sampai 
f 6.— per 100 kilogram, 
Katjang Tanah: Cheri- 

bon f 10.— per 100 kg. 
Kentang: Keloearan Ban- 

doeng f 12.50 Papi fI4.— per 
100 kg. 
Emping Menindjo: Ke- 

'loearan Laboean No. 1 f Bean 
No. 2 f 30—, Tiilegon No. 1 
f 28— dan No, 2 f 27.— per 100 
kg. .   

'poekoelnja, Achir stand ialah 15 | 
Bawang merah: .Cheri 

bon Twaliap f 13,50 Tiongtoa 
f 13.—, Tiongliap f 12.50 dan Aus- 

, 

2    
  

beli, f 6.50 pendjoeal per 100 kg. 
Damar: Sumatra export kwa- | 

liteit A/E Juni f 36.50 dan Pontia- | 
nak A/E f-36.— per 100 kg, beri- | 

| koet peti. 1 
Karet: Standard Sheet sedia | 

B $ 0.24 nom. 

|di contract-A Jev. Juni f 1.60 dan 

£ 15714 per kg. berikoet drum. Ini 
pagi lev. Juni f 1.575 nom. dan 

NI Soenggoeh partij ini adalah su- | 
“SI bliem. Stand pertama (13—13) 

'roen 47 punt) d. per Ib. 

| pendjoeal per 100 kg: 

dalam salah satoe Club Badm. soe | 
| paja mereka dapat mengoekoernja 

“Katjang kedetakwa! 
1 |liteit Malang atas Hoofdlijn Ma 
“Ilang lev. Juni f 8.10 dan Kwaliteit 

Djember franco wagon Djemb. lev, 

  

Aug./Sept. f 5.665 per 100 kg. 
Tapioca meel: Kwaliteit 

AA lev, Juni/Juli f 6.50 pembeli, 
f 6.75 pendjoeal dan A f 6.25 pem 

f 0.33 dan Crepe f3 0.324 nom. 
per 5 kg. Licentie A. f OI dan 

Citronekka ba 

Juni/Juli f 1.55 djadi. 
Lada Hitam: Kemarin 

djadi lev..Aug./Sept. f 7.75 per 100 

(toeroen 56 punt) Sept. 521 (toe- 

roen 54 punt) dan Dec. 537 (tce- 

Lada poetih: Levering 
Juni fob. Pangkal Pinang f 20.75 

Koffie: 

harga tetap. 

Pasar beloem djadi, 

f 2.05, Panah, f 2.05 dan Devoes 
f 2.30 per blik. 

Pinang: Bidji boelat f 3.175 
iris moeda f 10.— dan iris toea 

f 4— per 100 kg. 

PASAR BERAS. 
(Via Makelaarskantoor Wesselink 

& Dijkhuis — Batavia) 
BERAS  KRAWANG 

(Franco Ringbaan Batavia) 

per 100 Kg. 
KSA Vol Slijp Boeloe f 8.30 
KBH "4g Huller Boeloe tot 

KBB 84 Huller Boeloe Log 
KBL Lolosan Boeloe 34 

Poetih SO 
KBZ Petjah Koelit Boeloe ,, 7.— 
KMH 2 Huller Menoeroen ,, 7.35 

KML, Lolosan Menoeroen: 

34 poetih : sa 
KMZ Petjah koelit menoe. 

roen » 6.89 

KTH 34 Huller Tjere 5 
KTL Lolosan Tjere 33 

. poetih » 1.03 
KTZ Petjah koelit Tjere “hr 
KTZ/m Petjah Koelit Tjere 

70—80X, merah . 6.52 

BERAS SERANG 
(Franco Ringbaan Batavia) 

SSA Vol Slijp Boeloe f 8.30 
SBH "4 Huller Boeloe » 7.61 
SBB 24 Huller Boeloe 2153 
SBL Titosan Boeloe 34 

poetih » 1.30 
SBZ Petjah koelit 

' Boeloe 5 on I— 
SSS Vol Slijp padi Shang- 

hai » 8.30 

SSH , Huller padj Shang- 
hai » Td 

SSL Lolosan padi Shanghai 
3g poetih » 1.30 

SSZ Petjah Koelit padi 
Shanghai » T— 

STH 4 Huller Tjere ni 
STL Lolosan Tjere 34 

poetih — 105 
STZ Petjah Koelit Tiere 2» 6.42 
  

kg. Ini pagi lev. Juni/Juli f 8— |: 
pembeli dan Oct./Dec. 4.5 pem-f 
beli. Noteering New York Juli 512 | 

Minjak Tanah: Crown Kk 

  

- Remingtan 
an 

  

REMINGTON PORTABLE 

»REMETTE” adalah mesin 

toelis jang paling sederhana 

“jang “dibikin oleh paberik2 
REMINGTON dan oleh kare- 

na itoelah maka ia sangat 

| rendah harganja sehingga 
tiap2 orang bisa mempoe- 

'njai mesin seroepa ini. 

Meskipoen demikian ta' oe- 

roeng kwaliteitnja sama de- 

ngan lain2 mesin boeatan pa- 

berik jang termasjhoer ini 

djoega. : 

RUYS' 

HANDELSVEREENIGING 
. KN v. 

LEMBARAN KEDOEA PAG, IM 

'Morpheus' I- 
  

LEDIKANTENHANDEL 

GOAN TJIANG & CO 

Batavia-Centrum Senen 117. 
Semarang Bodjong 103. 

Soerabaja Gemblangan 71. 
Malang Kajoetangan 101. 

Palembang Kepandian 63. 

   

   

    
     
   

  

| Djika Tosik dan Njonja ingin tidoer dan doedoek senang 
“pakelah »Morpheus” poenja tempat tidoer dan korsi staalbuis.. 

Boeat net lagi, model-lama dan model-baroe dapet 
potongan, 

P »CURSUS oentoek OPLEIDING dari MIDDELBARE 
panda  BOUWKUNDIGEN” : 

  

Bandocng, Lembangweg 8. 
  

Sedjak 1936 ita soedah mengasih roepa-roepa peker- 
oentoek: GENIE, 

8.S., HAVENWERKEN, GEMEENTE, dan kantor- kantor 
Particulier jang besar. 

. djaan kepada beberapa pemoveda2 
At 

| Bajaran sekolah sedeng. 

Lamanja sekolah 3 tahoen. 
Prospecius kalau diminta dik:rim gratis. 

VACANTIE-LESSEN di boelan JULI oentoek moerid- 

moerid jang soedah doedoek di kl. 4 K.W.S. dan ingin 
ditempatkan di klasse II di kita poenja cursus. 

  
  

KIRIM F1.20- « 
TERIMA 3 MATIAM 
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Kunstniverhed A. Damiel &kCe. »3oc3a. 
Harga reclame: Kirim wang f 1.20 — terima per aangeteekend 3 

roepa boleh pilih: Gelang besar, tanggoeng, ketjil, model tatah atau 

oelar, toesoek konde atau tjintjin. Tjobalah boektikan, tentoe poeas. 

Poedjian dibelakang. 
  

  
  

PERTJATOERAN DOENIA 

dan 

Soeatoe madjallah boelanan bergambar mengoe- 

tamakan Film. Isinja matjam matjam toelisan dari 

“penoelis berkenamaan tentang Doenia Film. Gambar 

gambar hiasannja banjak, terang dan menarik. Di- 

sertakan poela toelisantoelisan jang mengenai atja- 

ra oemoem. Ditjetak atas kertas haloes, omslagnja 

berwarna doea. 

Pemimpin. redaksi: KARKONO (KAMADJAJA) 

Harga nomer lepas f 0.35 

Berlangganan sekwartaal »..1— 
Oeang langganan haroes dibajar dahoeloe. 
Nomer pertama terbit pada penghabisan Mei ini. 

Nomer pertjontoan tak disediakan. 
Mereka jang ingin berkenalan dengan madjallah 

ini, haroes mengirimkan oeangnja kepada: 

Penerbit 

Uitgeversbedrijf »NOESANTARA"” 
Sluisbrngstraat 31B. Telf. 6299 WI. 

Batavia-Centrum. 

  

  

  

  

     

(Mbalerannja enlang 
Car serang '.. 

MIB3 SOEKIAB 

SELECTIE KWALITEIT. 

GRATIS GRAVEER N:AMA' 

Loear kota dikirim Rem9our3. 

» 

AGENT BESAR: 

TOKO ah d sb.     Batavia-C. — Noordwijk 34. .     
  

SENEN 79-81- BATAVIA- CENTRUM-TEI.1623       
    

Y 
| 
j 
12 

i 
) 

  

- 

Se 
S
e
 A
N
 
N
A
 

Da 
Bk

ae



         
        
     

  

    
   

        

   

  

   
   

   

    

  

   
   

  

   
    
   

        

   

  

   
   

  

   

   

  

   
   

    

     

    

   

    

   
    
       
    
     

      

   

    

   

   

  

   
    
   
   

      

   
   

     

   
    

      

   

      

   
   

   
   

    

   
   

  

   
   

    

   

  

   

    

   
       
      

        

   — 6.00 Tanda vaktoe, Pem. - ia 
| 603 Ana al Ada 

      
    

  

0 | ngan — 19.00 Pidato hal ,,Kesede 

  

  

        
      
     
       

  

      
      
      

3 Pa: — 

—1830|, 23 : sar R. N 

"| zan dan Mengadji Moatn — 1830 
| Lagoe roepa2 — 18.45 Pidato hal 

| Papa aa Berita Pers — 
| 1945 Klenengan sedara dise- 
Ina Pane 

1 | sar Soerakarta — 13.00 Toetoep. 

TT rita Pers — 19.45 Lagoe roepa roe 
| pa — 20.00 Peladjaran Naeee — 

— 1 48.30 Konsert Batak — 19.30 Be 
| rita Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 
5 Penerangan Oemoem — 20.20 La | 

rs 90.50 MespMona — 24.00 Toe- 

  

Lie Ha Tanda waktoe, Pemb. 
| 11.01 Isi Pn — 17.04 Bobo   

P Na — 20.00 Wajang wong | 
Ta PPRK — 

Agama Islam — 19.15 Lagoe roepa   

  

 DIOEWAT, » JUNI, 
12 00 Sembahjang di Mesdjid Be 

17.00 Genderan dan tjlempoe- 

ran roch Perempoean” — 19.30 Be 

24.00 men 

   1700 Tanda waktoe Pemb. 
170k Isi programma — 17.04 La- | 
.goe Minangkabau — 17.30 Lagoe | 
Tionghoa — 18.00 Lagoe Melajoe 

goe Arab — 20.23 Agama Islam 

Ng 

DIOEAT, 27 JUNI. 

2 | nerangan Haa Islam — 8.00 Toe 
| toep. | 

18.00 Gamelan Djawa — 18.15 Ad 
€ Izan — 18.18 Gamboes — 19.30 Il- 

| moe kesehatan — | 

|4701 Programma 

1 — 700 Tanda waktoe — 7.01 Con 
cert pagi — 7.30 Berita Pers 

  

  

Sate ah (Medan) 
| Tender YDX 41 55 M. 

KEMIS, 26 JUNI. 
Ta .00 Tanda waktoe — 17.02 La | 

oe Minangkabau -—. 1730 -Gam- ! 

ri Atjeh ke Soematera — 19.20 | 
Aan Islam — 20.00 Ka 

ag 3 DJOEM'AT, » JUNI. 
7.00 Tanda waktoe, — 1.02 La 

langgam Hawaii — 7.15 Lagoe Ba | 
ak — 730 Lagoe Mesir — 7.45 Pe | 

  

. 17.00 Tanda “waktoe, Pemb. .- 
1702 Krontjong dan stamboel — 

| 17.30 Lagoe Tionghoa Canton — 

20.00 Toetoep. 

—.. PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

KEMIS, 26 JUNI: 
: 17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

Bebe — 
17.03 Lagoe roepa2 — 18.15 Lagoe 
dansa — 18.45 Radio Oranje 
19.00 Berita Pers — 19.20 Boris 
Lensky dan De Grotoe Trio 
19.45 Onze Inhtemsche medebur- 
gers — 20.00 Zang van Vera Lynn 

dan Bing Crosby —20.15 Pemanda 
ngan Loear Negeri — 20.30 Serie- 
us concert — 21.30 Portugal njanji 
—21.50 Lagoe gramofoon — 22.00 
Berita Pers — 22.10 Lagoe dansa 
— 2245 Lagoe roepa2 — 23.00 

DJOEM'AT, 27 JUNI, 
6.00 Tanda waktoe. Pemb —   6.01 Lagoe gramofoon — 6.30 Be- 

| rita Pers — 6.45 Lagoe gramofoon 

7.40 Selectie ,,New Moon” — 7.45 
Seperapat djam oentoek orang Ia 

oet — 8.00 Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe. Pemb. 

1101 Lagoe Perantjis — 1140 In! 
| strumentalia — 12,00 Vocalia — 

12.30 Lagoe makan — 13.20 Berita 
Pers — 13.30 Matinee Ensemble 
— 14.20 Berita Pers — 14,30 Toe- 
toep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb.   1701 Pemandangan programma — 
17.03 Lagoe concert thee — 18.15 | 
Peladjaran menjanji oentoek kanak 

tang boekoe — 20.00 Kamermu- 
ziek — 20.40 Les trois valses — 
21.00 De keizer en de tooneelspeler 
— 21.45 Disconieuws — 22.00 Beri 

“ta Pers — 22.10 Concert — 22.45 
Seperapat djam oentoek orang la- 
oet — 23.00 Toetoep. : 

—   

dangan lekas seorang goe- 
— roe keloearan HLLK. atau 
jang bersamaan dengan 
itoe. Boeat H.I.S. en SCHA- 
KEL particulier.Gadji per- 
moelaan f 40.— Roemah, - 
penerangan dan air vrij. 
Adres soerat, 

H. Mohd. Chatib Hak 
. Bestuur ,,W.M. Cc.” 3 

an 

& 

      
moeloet perempoean 

ja : sana martil mema 

saja. 
Nanga: ang ai 

  
4 

Ka Kata? “penggeli 
jang engan moedahnja meng ! 

1. It Amerika?” 

Akoe tahoe benar jang Btn 
nja — doea potong goela batoe dan 
sesendoek kopi, Boekankah begitoe 
Arthur?” 

Pelajan itoe pergi, maka pintoe- 
poen ditoetoep poela oleh Helene. 
Sesoedah itoe ia balik kemedja, me 
noeang kopi centoek. saja sambil 

“berbisik: 

Kita haroes tinggal sadja di ho 
ja | tel ini, seperti doea laki isteri." 

Seperti isterikoe — dan teroes 
meneroes menipoe sahabat-sahabat 
koe, serta membiarkan njonja ber 
koendjoeng di roemah el 
seolah2 njonja ini iboe Marga- 

| retha? Moestahil” kata saja. 

»Kau tidak akan dapat dan tidak 
akan berani poela "menolak permin 
taankoe itoe!” katanja poetoes 
asa, ,,karena — karena djika dike 
tahoei orang pergikoe ke Roeslan 

  

| ini menoempang pas toean, tentoe- 
lah 'toean tidak akan tertolong la- 

ikka loepa disini ada gezant 
sahoet saja agak te- 

nang. 
Selozin gezant Amerika tidak   

kanak — 18.45 Radio Oranje — | 
19.00 Berita Pers — 19.20 Londen | 
Orkest — 19.45 Pembitjaraan ten | 

P3 ngga tenaga 

Obat kelanje 
1 | pendapatan barog 

: Mengombalikan 
. kemosdahan didalam 24 djam 

Gentoek san jang berpenjakit kehi- 
ebin, OeNgAN, kekoerangan 

| oentoek beker darah kotor, hilang 
dan orang? ag merasa dirinja toea 

ndjadi Tn 
an Inf obat ke- 
ari satoe thabib 

Ini pendapatan baroe dengan tjepat dan 
ampang dapat menjemboehkan toean poenja 

Kotandier oentoek bekerdja poela dan mem- 
perbaik tenaga toean, membikin darah barce 
dan persih, 'memperkbeat rohani dan ingetan 
toean, dengan pendek, membikin toean di- 
dalam satoe minggce merasa djadi moeda 
kombali. Ini pendapatan. adalah sebagei 
obat roemah Langga, satoe tablet jang gam- 
pang dan enak tasanja ditelan, dan men- 
djadikan tida perloe wanita kelandjer di 

operatie. Didalam 24 djam tcean soedah 
lihat jang toean. poenja badan mendjadi 

   

  

abi "gem $ w geana, adalahme 
-K djika kenal de 
landjer yes apatan baroe 

| boes — 18.00 Lagoe Soenda -- | ' Amerikaan. 

118.15 Bang (Adzan) — 1818 Da | 

 kocat dan banjak kenaisoean, Selainnja 
itoe, ini tablet tida berhahaja dan tentoe 
didalam pakerdjahan 

Di negeri Amerika fatad dala Ini pen- 
dapatan jang mengagoemkan ada Itoe 
besar, hingga ini tablet" Vi-tabs dari Dr, 
Nixon sekarang telah terdjoeal diseloeroah a 
'roemah" obat dengan memakei per 
BN. - ga menjenangkan atau oeang 
om. 
Ini berarti, djika tablet Vi-tabs dari Dr. 

Nixon tida mengombalikan poela atau 
membikin baroe toean poenja tenaga dan 
-kenafsoean dan toean tida merasa 10 sampei 

“ 90 tahoen lebih moeda. toean akan mendapat 
kombali toean poenja oceang djika tosan 

5 kirimkan kombali bondn on tablet Vi- 
- a 

2 j tan basah ana speciaal de 
kosong 

an terisi dubbel, 
48 Na Nixon'g Vi-tabs, harganja mosrah 

. dan pertanggoengannja adalah bocat tosan 
—sogatoe kepastian. 

Terdapat di Roemah2 “Obat dan Toko2 
besar. Djika tida bisa dapat, toelis soerat 
kepada THE KNOX COMP. Batavia. 
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pectus pada :   

IM
A 

& Masoekkanlah poetera dan poeteri tocan ke: 

MOEHAMMADIJAH SOLO 
Besl, Dep. O. & E. No: 1328I/A dan 

No. 13“13/8. Rijk M.N. No. 90 

& Dalam 10 tahoen berdiri dengan tegaknja. 

— telah dapat kepertjajaan dari Pemerintah dan ra'jat. 

| — berboeah jang menjenangkan. 

@& Moelai Augustus 1941, menambah : 5 jarige Kweeksch. Se 

8 Masockkanlah, minta keterangan dan minta pros- |) 

Ir 

Dir. Mulo H LE. Moehammddijah Solo 
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Importeurs :   
SANTALI ANTICONOL 

(Naam wettig Gedeponeerd) 

Obat Sakit Kentjing Nanah jang Terkenal Bisa 
Lekas Toeloeng. 1 

Sascedahnja makan ini obat bisa boewang aer kentjing 

dengen deres. Itoe perasahan panas dan sakit di djalanan 

kentjing bisa lekas ilang, itoen: nah atawa darah moelai 
koerang keloear din dalem brapa hari sadjaJantas stop 1 

Tjaboet Akarnja Itoe Sakit Kentjing k 

Tida Perdoeli Baroe atawa Lama. 

Poto! besar isi 40 pil harga f 1,25 

Botol ketjil isi 20 pil harga f 0,75 

Kirim wang doeloe obatnja dikirim franco. 

Terdjoewal oleh toko toko dan roemah obat Tionghoa 

jang ternama atawa pesen sendiri pada kita. 

MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO., 
64, TOKO TIGA, 

H
a
a
 

aa
 
Ha

ng
 

D
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BATAVIA. 

  

  

  

  

    
Koeman Syphilis 

jang meroesakkan 
darah dan toebo h 

manoesia. 
Barang siapa jang Na soesah karena penjzkit itoe, 

.Bersilin”. 
Harganja boeat diminoem 

LL » 

» 

— BERSILIN —— 
Obat $ yphilis boeat diminoem t 

Obat ini telah terboekti dapat memberi harapan baik 

kepada orang-orang jang menanggoeng penjakit Syphilis. 

Telah dioedji chasiatnja. Tidak mendatangkan atau me- 

roegikan kesehatan, tetapi bisa membasmi segala koeman 3 

penjakit jang telah meresap didalam darah. 

bisa bermatjam-matjam roepanja. : 

Bisa beroepa bisoel besar diselangkangan, verat-oerat da- sj 

rah mendjadi kakoe, soesah boeang air, 

sakit saraf, otak mendjadi koerang beres dan ada poela 

beroepa senjakit koel't jang ta' moedah disemboehkan. 

Segala roepa penjakit itoe, bisa aa karena minoem 

Penjakit Syphilis 

obat ini, t 

AAN Ta aa ben AN LAN 

PR INA en en Ya 

Pa MOM Saga 

Ge RTA mada aula ” 

aa 3 5 pesan kepada toko kami. 

: 2 Djika diminta, prijscourant dikirim graties. 

Agent Baar: KK, "To 

  

sakit toelang 

tjobalah minoem “A 

1.50 

- Bisa beli die toko Japan jang djoeal obat. Djika tida ada, hendaklah 

£& Ca. 
Molenvliet-West No. 203—204 — Telefoon 293 Batavia. 

  

TRIAS 
“(OBAT PENJAKIT KENTJING) 

TRIOS goenanja oentoek menjemboehken 

segala pefijakit kentjing pada orang lelaki 

Penjakit kentjing dan prampoean, jaitoe : 

jang baroe atau jang soedah bertahoen-ta- 

hoen, kentjing nanah jang berwarna poetih, 

kentjing nanah jang berwarna koening toea, 

penjakit dialat kentjing, jang teristimewa oen- 

toek penjakit digelemboengan ' kentjing jang 

dari penjakit prampoean (Gonnorhoe), didja- 

lanan kentjing panas seperti berapi, sakit pa- 

da bidji kemaloean, dibagian boeah pingganz 

(gegindjel) seperti berakar. 
HARGANJA : 

Per flesch isi 200 pil 
100 ,, 
50, 

” ” ” 

1, ” ” 
. 

IMPORTEURS: K. 
akan moengkin menolong toean da 
ri hoekoeman Siberia — atau hoe- 

koeman jang lebih dahsjat lagi da 
ri pada itoe,” katanja poela dengan 
tetapnja, demi diketahoei saja moe 
lai bimbang. 

»Katakanlah, Mapakah kau 
sebenarnja,” seroe saja. 

.Beloem waktoenja,” katanja de 

ngan senjoem jang gandjil. 
Kemoedian ia doedoek disamping 

saja, katanja poela: 
,Sehari, atau doea lagi, pasti 

kau tahoe siapa akoe ini sebenar- 
nja. f 

»Sekalipoen kau ini malaikat, 

moestahil koebiarkan memakai na- 
ma isterikoe,” 

“ ,Ampoen toean! Tiadakah kau 

insaf, bahwa memakai nama isteri 
toean itoe adalah hakkoe di Roes 
ini. Sedjak akoe melaloei batas ne- 
geri dengan memakai pas toean, 
sedjak itoelah oleh wet tanah Roes 
lan akoe sah djadi isteri tocan, 

Satoe2nja djalan oentoek menge 
lak bahaja jang mengantjam isteri 
tocan jang sedjati di Paris itoe, ia- 
lah membiarkan akoe berlakoe se- 

  

ini 

Bisa dapat beli 

...... 

...... 

ITO & Co. 
kita berdoea Naat tanah 

Roeslan ini. Sebetoelnja hanja de- 
ngan berlakoe seperti itoelah sadja 
maka tocan kelak dapat berdjoem 
pa lagi dengan isteri tocan. 

Sebab,ingatlah akan kata2koe 
ini, djika malam ini kita ditangkap, 
esok tocan soedah tidak dikenal Ia 
gi oleh doenia. Kau akan hilang le 
njap sadja di Roeslan ini. Itoelah 
sebabnja, baik kita tinggal diam 
sadja,” katanja soenggoeh2. Kel:- 
hatan hatinja roesoeh, sedang sa- 
japoen  tertjengang2 memikirkan 

segala2nja ice, 
»Djangan kau goesar,” sahoet 

saja poera2 tenang oentoek menoe 

toepi ketakoetan saja, ,,masih ada 
djalan lain lagi bagikoe. 
SEE ENN GAN Aina as 22 
»Akoe pergi kekantor hotel ini, 

dan njonja koeserahkan kepada po 
lis. Nah, habis perkara.” 

,Ambooi! Alangkah gagah bera 
ni tocan, Karena maoe menolong di 
ri sendiri, kau djeroemoeskan se- 
orang perempoean jang telah mem 
pertjajakan dirinja kepadamoe — 
sebab dikiranja kau seorang 'ber-   perti isteri toean sampai pada saat adab — kedalam lembah pengania. 

  

dimana-mana tempat. 

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

| jaan jang tidak kan moengkin kau 

  

Molenvliet West Mo. 203 - 204 

BATAVIA Telf. 293 Bt. 

mengira2kan betapa dahsjatnja!” 
seroenja marah, ,,kau seorang 

Amerika jang selaloe memegahkan : 
diri sebagai penolong perempoean, 
kau — "| TN 

Sampai disitoe seolah2 marahnja £ 
reda, maka dengan soeara lemah 
lemboet diteroeskannja tjakapnja: 
»Baroe doea hari tocan koekenal 
soenggoechpoen begitoe akoe tahoe 

dengan pasti, bahasa kau seorang 
ksatria, dan sebagai lajaknja ksa- 
tria ta' moengkinlah kau berhoeat 
seperti jang kau oetjapkan tadi.” 

Sambil berkata itoe tangannja di 
letakkannja diatas bahoe saja. 

Ini kalipoen ketjantikannjalah 
poela jang mengalahkan saja. 

   

  

         
    

     

   
         
    

        
       
       

  

         

      

   

   
    

         
      
          
    

   

(Akan disamboeng.!  


